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صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق المعظم



الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام
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التقرير السنوي
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المحتويات   

١ تقــــريـــــــر مجلـــــــــس ا�دارة 

٥ تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠٢١م 

٢١ تقرير التحليل ومناقشة ا�دارة 

٢٦ قائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة  

قائمة اAرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر 
٢٧ المنفصلة والموحدة 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
٢٨ المنفصلة والموحدة 

٢٩ قائمة التدفقات النقدية المنفصلة والموحدة 

٤٨ إيضاحات 
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رؤ يــتــنــــا

تحقيق الشعور بالحماية  
لدى العمالء.

مهــّمــتــنــا
إيجاد الحلول التأمينية 

المناسبة مع تقديم خدمات  
إستثنائية لعمالئنا.

غــايــُتــنــا
ا�سهام بدعم اAفراد 

في المجتمع لمواجهة 
اAحداث غير المتوقعة.

الرؤيــة، الهـدف 
والقيـم

قــَيــمــنــا

ا لـثــقــــة

التركيز على العمالء

التعاون

االبـتـكــــار

نمونا المتصاعد مدفوع 
بمواءمة أهدافنا االستراتيجية 
مع هذه المبادئ التأسيسية

ما زلنا من رواد السوق في مجال 
التأمين الصحي بالسلطنة. 
نواصل ريادتنا في السوق 
العماني لتأمين السيارات.
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الفاضــل/ خالــد بــن محمـد الــزبــيـر
رئيس مجلس ا�دارة

الفاضل/ محمد بن تقي بن
إبراهيم

نائب رئيس المجلس

الفاضل/ محمد علي سعيد القصابي
عــضــو

السيد/ زكي بن هالل
بن سعود  البوسعيدي

عــضــو

الفاضل/ عبد العزيز بن
محمد بن أحمد البلوشي

عــضــو

الفاضل/ سنجي كواترا
عــضــو

الفاضل/ أنور بن هالل بن
حمدون الجابري

عــضــو

مجـلــس اEدارة
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ا�خــــــــوة المســــــــــــاهمين الكـــــــــــرام،،،

 السالم عليكم ورحمة اb وبركاته،،،

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع.
ديســمبر ٢٠٢١م، («الشــركة»)، يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للســنة المنتهيــة فــي ٣١
ــر ــالت ا�دارة، وتقري ــات وتحلي ــابات، ومناقش ــي الحس ــر مدقق ــة، وتقري ــات المالي ــi البيان متضمن

ــركة. ــم وإدارة الش تنظي

خــالل عــام ٢٠٢١م،  حققــت الشــركة إنجــازات كبيــرة علــى صعيــد اAعمــال التجارية والتشــغيلية؛
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر زيــادة إجمالــي اAقســاط المكتتبــة بنســبة ٩٪ بالمقارنــة مــع العــام
الماضــي، إضافــًة إلــى إنجــازات الشــركة فــي مجــال الخدمــات الرقميــة. وفــي الوقــت نفســه،
تأثــرت ربحيــة الشــركة بفعــل عــدة عوامــل خارجيــة مثــل زيــادة مطالبــات التأميــن علــى الحيــاة
بســبب حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن كوفيــد-١٩، إضافــًة إلــى زيــادة مطالبــات التأميــن الصحــي

وتأميــن المركبــات خــالل العــام.

حققــت الشــركة صافــي ربــح بعــد خصــم الضريبــة وقــدره ٧٫٥ مليــون ريــال عماني للعــام ٢٠٢١م
iاســتثنائي iمليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠م. لقــد كان عــام ٢٠٢٠م عام مقارنــة بـــ ١٥
فــي ظــل الظــروف الصعبــة لجائحــة كوفيــد-١٩، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إغالقــات وقيــود
تــم فرضهــا لزيــارة المستشــفيات. وفــي حيــن أن ذلــك قــد أســهم فــي تشــكيل تحديــات فــي
ــة ــات المقّدم ــداد المطالب ــي أع ــر بتدن ــد أثم ــك ق ــركة إال أن ذل ــغيلية للش ــال التش ــال اAعم مج

والــذي جعــل مــن هــذا العــام اAكثــر ربحيــة للشــركة منــذ إنطــالق أعمالهــا.

ــالل ــي خ ــا المال ــركة، وأدائه ــال الش ــة أعم ــن بيئ ــذة ع ــي نب ــا يل ــم فيم ــدم لك ــرني أن أق ويس
عــام ٢٠٢١م، والتطــورات الهامــة فــي أنشــطة الشــركة وإنجازاتهــا، ووجهتهــا االســتراتيجية

المســتقبلية.

بيئة ا�عمال في أسواقنا الرئيسية
لقــد كان عــام ٢٠٢١م مليئــi بالتحديــات غيــر المســبوقة على مســتوى الســلطنة والعالــم كُكل،
حيــث بــدأت مرحلــة التعايــش مــع كوفيــد-١٩. وعلــى صعيــد شــركات التأميــن، وفيمــا يتعلــق
بإيــرادات أعمــال االكتتــاب التشــغيلية (باAخــص الشــركات التــي تملــك حضــور~ قويــi فــي قطــاع
تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي)، لــم يكــن عــام ٢٠٢١ مواتيــi، حيــث أن الفوائــد العائــدة مــن

تقــــريـــــــر مجلـــــــــس ا�دارة
للسنـة الماليـــــة المنتهيـــــة في ٣١ ديـــــسمبر ٢٠٢١م
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ــي  ــا ف ــت اتجاهه ــد عكس ــام ٢٠٢٠م ق ــي ع ــات ف ــداد المطالب ــي أع تدّن
ــس  ــي دول مجل ــهم ف ــواق اAس ــت أس ــل، تعاف ــي المقاب ــام ٢٠٢١. وف ع
التعــاون الخليجــي، اAمــر الــذي أســهم فــي تعزيــز دخــل االســتثمار فــي 

قطــاع التأميــن.

ســلطنة ُعمــان: وفًقــا لتصنيــف وكالــة فيتــش، يُتوقــع زيــادة إنتــاج 
ــل  ــون برمي ــع ١٫١ ملي ــبة ٩٫٨٪ بواق ــان بنس ــلطنة ُعم ــي س ــام ف ــط الخ النف
فــي اليــوم للعــام ٢٠٢٢م والــذي يصاحبــه ارتفــاع فــي أســعار النفــط، 
اAمــر الــذي سيســهم فــي تقليــص العجــز فــي الحســاب الجــاري ل ٠٫٢٪ 
مــن الناتــج المحلــي ا�جمالــي للعــام. ومــن المتوقــع أن يكــون القطــاع 
النفطــي هــو المحــرك الرئيســي لتوســع فائــض الميــزان التجــاري لعــام 
٢٠٢٢. ووفقــi لصنــدوق النقــد الدولــي، تشــير التقديــرات إلــى انتعــاش 
قــوي بنســبة ٧٫٤٪ فــي عــام ٢٠٢٢م فــي ُعمــان وســط فوائــد إعــادة 

ــاد. ــع االقتص ــم وتنوي ــة الدع هيكل

ســجل مؤشــر ثقــة المســتهلك فــي  اEمــارات العربيــة المتحــدة: 
ــركات  ــتمرت الش ــث اس ــنوات، حي س ــذ ١٠ ــه من ــتوى ل ــى مس ــارات أعل ا�م
فــي التمتــع بزيــادة النشــاط االقتصــادي مدفوًعــا بمعــرض إكســبو ٢٠٢٠. 
أعلنــت الحكومــة عــن مجموعــة مــن السياســات، بمــا فــي ذلــك تخفيــف 
قواعــد التأشــيرات فــي دبــي، وإصالحــات ســوق العمــل وصناديــق جديــدة 
النمــو  فــرص  أن  يبــدو  والمتوســطة.  الصغيــرة  المؤسســات  لدعــم 

ــد-١٩. ــود كوفي ــف قي ــن وتخفي ــدل التحصي ــاع مع ــع ارتف ــن م تتحس

إيجابيــة  وا�مــارات  عمــان  مــن  لــكل  االقتصاديــة  التوقعــات  تــزال  وال 
للعــام المقبــل،  كمــا أن ارتفــاع أســعار النفــط خــالل اAشــهر اAولــى مــن 

عــام ٢٠٢٢ يعــزز التوقعــات لــكال االقتصاديــن.

ا�داء المالي للشركة
ــيان  ــوقان الرئيس ــا الس ــدة هم ــة المتح ــارات العربي ــان وا�م ــلطنة ُعم س
ــي  ــث إجمال ــن حي ــت. وم ــرع الكوي ــن ف ــة م ــاهمة طفيف ــركة بمس للش
أقســاط التأميــن المكتتبــة، شــهد ســوق تأميــن المركبــات فــي ســلطنة 
عمــان انخفاًضــا بنســبة ١٠٪ فــي عــام ٢٠٢١ بينمــا شــهد ســوق التأميــن 
وفــي  المنصــرم.  العــام  مــع  بالمقارنــة  ركــوًدا  ُعمــان  فــي  الصحــي 
لعــام  المتاحــة  البيانــات  Aحــدث  ووفًقــا  المتحــدة،  العربيــة  ا�مــارات 
وتوجــد   .٪٢ بنســبة  تراجًعــا  الصحــي  التأميــن  ســوق  ُيظهــر  ٢٠٢٠م، 
مؤشــرات إيجابيــة لقطــاع التأميــن لعــام ٢٠٢٢ والتــي مــن شــأنها إنعــاش 
الســوق المحلــي علــى ســبيل المثــال البــدء فــي تطبيــق التأميــن الصحــي 
ا�لزامــي، والتحــول ا�يجابــي فــي أســعار تأميــن المركبــات واالرتفــاع 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي ا�م ــة ف ــطة االقتصادي ــتويات اAنش ــي مس ف

وســلطنة عمــان.

وخــالل عــام ٢٠٢١، عــززت الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة و العــام 
حصتهــا فــي الســوق فــي قطاعــي تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي 
فــي ســلطنة ُعمــان، واحتفظــت بترتيبهــا اAول فــي الســوق العمانــي 
مــن حيــث إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة وريادتهــا لقطاعــي تأميــن 

المركبــات والتأميــن الصحــي فــي ســلطنة ُعمــان.

ــا  ــالء وكفاءته ــطاء والعم ــع الوس ــة م ــات القوي ــن العالق ــتفادة م باالس

الرقميــة المعــززة، حققــت الشــركة نمــًوا بنســبة ٩٪ فــي إجمالــي أقســاط 
التأميــن المكتتبــة فــي عــام ٢٠٢١، أي بزيــادة قدرهــا ١٤٦٫٥ مليــون ريــال 
عمانــي عــن عــام ٢٠٢١ بالمقارنــة مــع ١٣٤ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 
٢٠٢٠. وزادت معــدالت اAقســاط مــن فروعنــا فــي الخــارج بنســبة ١٣٪، حيــث 
ــال  ــون ري ملي ــح ٨١٫٤ ــام ٢٠٢٠ لتصب ــي ع ــي ف ــال عمان ــون ري ملي ــت ٧١٫٨ بلغ
عمانــي فــي عــام ٢٠٢١. كمــا وارتفعــت اAقســاط المحليــة بنســبة ٥٪، مــن 
مليــون ريــال عمانــي فــي  ٦٢٫٢ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٦٥٫١
عــام ٢٠٢١. وتــم تســجيل النمــو اAكبــر فــي محافــظ التأميــن الصحــي فــي 

ُعمــان وخارجهــا.

ونتيجــًة لآلثــار المترتبــة عــن ارتفــاع عــدد مطالبــات التأميــن الصحــي 
نتائــج  صافــي  انخفــض  الحيــاة،  علــى  والتأميــن  المركبــات  وتأميــن 
االكتتــاب للشــركة إلــى ١٦٫٤ مليــون ريــال عمانــي، أي أقــل بنســبة ٣٨٪ 
مقارنــًة ب٢٦٫٥ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠م. وقــد تــم تعويــض 
ذلــك جزئًيــا بارتفــاع دخــل الشــركة مــن االســتثمار بنســبة ٢٦٪ ليصــل إلــى 
ــي  ــال عمان ــون ري ــًة ب٤٫٦ ملي ــي ٢٠٢١ م، مقارن ــي ف ــال عمان ــون ري ٥٫٨ ملي
فــي ٢٠٢٠م. هــذا إلــى جانــب سياســة تقليــل المصاريــف ا�داريــة التــي 
اتبعتهــا الشــركة، حققــت الشــركة صافــي ربــح بعــد خصــم ضريبــة 
ب١٥ مقارنــًة  ٢٠٢١م  الماليــة  للســنة  عمانــي  ريــال  مليــون   ٧٫٥ مقــداره 

مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة ٢٠٢٠م. 

إنجازات وجوائز
مبــادرات اAعمــال - تــم افتتــاح أربعــة فــروع جديــدة فــي ســلطنة عمــان 
(فلــج القبائــل وحلبــان وجعــالن بنــي بــو علــي وينقــل) وإطــالق منتجــات 
ــة ا�مــارات العربيــة  جديــدة تحــت مظلــة التأميــن الصحــي ل�فــراد بدول

المتحــدة.

النجــاح فــي تدشــين عــدة مشــاريع رئيســية مثــل نظــام التأميــن الصحــي 
الُمضافــة فــي ســلطنة عمــان،  القيمــة  ا�لكترونــي وتطبيــق ضريبــة 
ــن»  ــق «أوراكل فيوج ــرية، وتطبي ــوارد البش ــحابي للم ــام أوراكل الس ونظ

ــتريات. ــة والمش ــدات المالي لوح

ــر  ــات عب ــن المركب ــن تأمي ــل تمكي ــات مث ــة المعلوم ــادرات تقني ــذ مب تنفي
بيــع عمانتــل، وبوابــات وســطاء  الذاتيــة فــي نوافــذ  أجهــزة الخدمــة 
ــات  ــن المعلوم ــة Aم ــر طبق ــي، وتطوي ــن الصح ــات التأمي ــن لخدم التأمي

الســيبرانية والبنيــة التحتيــة للخدمــات الســحابية.

عــدد مــن الجوائــز والتقديــرات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي عــام ٢٠٢١
بمــا فــي ذلــك «أفضــل شــركة أداًء عــن فئــة الشــركات ذات الــرأس مــال 
الكبيــر فــي ُعمــان» ضمــن جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد واAعمــال للعــام 

الرابــع علــى التوالــي.

تطوير الموارد البشرية
تواصــل الشــركة ســعيها لتحقيــق التميــز مــن خــالل أفضــل الممارســات 
الكتســاب المــوارد البشــرية وتطويرهــا واســتبقائها. ويتــم تنفيــذ جميــع 
التنمويــة بهــدف ضمــان توفــر المواهــب المتنوعــة للنمــو  المبــادرات 
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المســتقبلي للشــركة. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل توظيــف المبــادرات 
ــب.  ــة المواه ــن وتنمي ــراك الموظفي ــر، وإش ــم والتطوي ــة للتعل الرقمي

با�جــراءات  االمتثــال  لضمــان  كبيــرة  جهــوًدا  الشــركة  بذلــت  كمــا 
١٩ وذلــك لخلــق بيئــة  االحترازيــة للحــد مــن إنتشــار جائحــة كوفيــد –
ــل  ــن Aفض ــى جائزتي ــركة عل ــت الش ــد حصل ــا. وق ــة لموظفيه ــل آمن عم
الممارســات فــي هــذا المجــال، وهمــا «جائــزة أفضــل صاحــب عمــل 
ــزة ــل) و»جائ ــكان العم ــي م ــة ف ــز الصح ــام ٢٠٢١» (لتعزي ــان للع ــي ُعم ف

٢٠٢١» ضمن المؤتمر العالمي لتنمية الموارد البشرية. Dream Employer

ولطالمــا بذلــت الشــركة جهودهــا الحثيثــة لدعــم واســتيفاء متطلبــات 
٧٩٪ فــي عــام ٢٠٢١م،  التعميــن، حيــث بلغــت نســبة التعميــن فــي الشــركة
وتحقيــق النســبة المطلوبــة للتوطيــن بدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة 

فــي العــام نفســه.

الدعــــــــــم المجتمعــــــي
بدورهــا  االلتــزام  مــن  عاليــة  مســتويات  الشــركة  أظهــرت  لطالمــا 
ــات التــي  االجتماعــي والمســاهمة فــي إيجــاد حلــول مســتدامة للتحدي
يواجههــا المجتمــع العمانــي. وفــي عــام ٢٠٢١، تأثــرت الســلطنة بإعصــار 
شــاهين الــذي خّلــف آثــار~ جســيمة وباAخــص للقاطنيــن فــي محافظــة 
الوطنــي،  وواجبهــا  ا�نســاني  دروهــا  منطلــق  ومــن  الباطنــة.  شــمال 
ــال  ــة ل�عم ــة الُعماني ــي للهيئ ــال عمان ري ــغ ١٥٠٠٠٠ ــركة بمبل ــاهمت الش س
فــي  الشــركة  ســاهمت  كمــا  المتضــررة.  اAســر  لمســاعدة  الخيريــة 
دعــم الرحــالت إلــى إكســبو ٢٠٢٠ دبــي لـــ ١٥٠ شــاًبا مــن أســر ذوي الدخــل 
المحــدود. كمــا واصلــت الشــركة دعمهــا ل�عمــال الخيريــة خــالل شــهر 
رمضــان ولجمعيــة دار العطــاء مــن خــالل توفيــر التغطيــة التأمينيــة 

الصحيــة المجانيــة لموظفيهــا.

نظــــــــــرة مستقبلــــــية
تســعى الشــركة للمحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي ســلطنة ُعمــان 
ــيخ  ــب ترس ــى جان ــي إل ــن الصح ــات والتأمي ــن المركب ــي تأمي ــي قطاع ف
مكانتهــا كواحــدة مــن أفضــل شــركات التأميــن الصحــي فــي دولــة 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة. وتتمثــل اســتراتيجية الشــركة فــي البحــث 
ــي  ــة. ويأت ــر العضوي ــة وغي ــرق العضوي ــالل الط ــن خ ــو م ــرص للنم ــن ف ع
الشــركة  الســتراتيجية  اAساســية  الدعائــم  كأحــد  الرقمــي  التحــول 
والــذي يتضمــن حمايــة الشــركة مــن االضطرابــات المحتملــة الناشــئة 
عــن التطــورات التكنولوجيــة، وتبســيط تجربــة العمــالء ورقمنــة العمليــات 
التأمينيــة. ومــع ارتفــاع أســعار النفــط والتوقعــات ا�يجابيــة القتصــاد 
ســلطنة ُعمــان وا�مــارات العربيــة المتحــدة، فإننــا نتوقــع أن يمثــل ذلــك 
القــوة الدافعــة لقطــاع التأميــن عمومــi والشــركة خصوصــi فــي العــام 

ــل. المقب

وتواصــل الشــركة استكشــاف فــرص النمــو المناســبة فــي اAســواق 
اAخــرى. وتكمــن خطتنــا االســتراتيجية فــي جعــل الشــركة فــي مقدمــة 
ــي.  ــد ا�قليم ــى الصعي ــن عل ــاع التأمي ــي قط ــدة ف ــركات الرائ ــب الش رك
ــركة  ــل الش ــاح داخ ــاظ باAرب ــس ا�دارة االحتف ــرح مجل ــك، اقت ــَا لذل ووفق

ــاهمين. ــة المس ــز قيم ــو وتعزي ــا للنم ــق خطته لتحقي

شكـــــــر وتقديــــــر
بالنيابــة عــن الشــركة ومجلــس ا�دارة ال يســعنا فــي هــذا المقــام إال
بــن طــارق المعظــم أن نعبــر عــن امتناننــا لجاللــة الســلطان هيثــم 
-حفظــه اb ورعــاه - لقيادتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة. آمليــن
ــان ــن واAم ــالد باAم ــذه الب ــى ه ــم عل ــل- أن ينع ــّز وج ــى -ع ــن المول م

المســتدام. والتقــدم 

والهيئــات التنظيميــة،  الجهــات  إلــى  الجزيــل  بالشــكر  أتوجــه  كمــا 
العربيــة  ا�مــارات  ودولــة  ُعمــان  ســلطنة  فــي  والــوزارات  الحكوميــة، 
المتحــدة ودولــة الكويــت لدعمهــم المتواصــل. وأود أن أتقــدم بالشــكر
وإخالصهــم أدائهــم  علــى  الموظفيــن  وكافــة  التنفيذيــة  لــ�دارة 
كمــا المهنيــة.  المعاييــر  بأعلــى  وتحليهــم  العمــل  فــي  وتفانيهــم 
أتقــدم بالشــكر لعمالئنــا وشــركائنا علــى رعايتهــم وثقتهــم والتزامهم

بشــركتنا.

خالد بن محمد الزبير

رئيس مجلس ا�دارة
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٢٠٢١

تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠٢١ م

فلسفة الشركة:   .١
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 ا�دارة والمديريــن والمســاهمين واAطــراف اAخــرى ذات العالقــة، كمــا يضــع القواعــد وا�جــراءات 

الالزمــة �تخــاذ القــرارات الخاصــة بشــؤون الشــركة. كمــا يتيــح مــن خــالل ذلــك أيًضــا أســس وضــع أهــداف الشــركة وقياســها ومراقبــة تحقيهــا. 

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 ثقافتها والسياســات 
المتبعــة لديهــا والطريقــة التــي تتعامــل بهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. ومــن ثــم فــإن ا�فصــاح الدقيــق وفــي الوقــت المناســب عــن المعلومــات 
المتعلقــة بالوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا وملكيتهــا وكيفيــة تنظيمهــا وإدارتهــا تعــد جميًعــا جــزًءا أصيــًلا مــن تنظيــم وإدارة الشــركة، اAمــر الــذي 

يســهم بــدوره فــي تحســين إلمــام الجمهــور بأنشــطة الشــركة والسياســات التــي تتبعهــا.  

ويلتــزم مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا بإتبــاع الممارســات الُفضلــى فــي مجــال تنظيــم وإدارة الشــركة التــي تســهم فــي تعزيــز االلتــزام بقيــم وميثــاق 
ــًلا لكيفيــة إلتــزام الشــركة بمبــادئ ميثــاق حوكمــة شــركات التأميــن وأحكامــه («الميثــاق») علــى النحــو  الســلوك المهنــي، ويقــدم هــذا التقريــر تفصي
٢٠١٦م  ــام ــالل ع ــه خ ــطس ٢٠٠٥م، وتعديالت ــن أغس ــي اAول م ــؤرخ ف ــم ٧/I/٢٠٠٥م، الم ــة) رق ــال (الهيئ ــوق الم ــة لس ــة العام ــم الهيئ ــي تعمي ــن ف الُمبّي

والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة. 

مجلس ا�دارة  .٢
يقــع مجلــس ا�دارة فــي صميــم ممارســات تنظيــم وإدارة الشــركة، حيــث يشــرف علــى كيفيــة أداء ا�دارة وحمايتهــا للمصالــح طويلــة اAمــد لجميــع 
المســاهمين فــي الشــركة ومــن لهــم مصلحــة فيهــا. كمــا يتولــى مجلــس ا�دارة مراقبــة إســتراتيجية الشــركة وأدائهــا مقابــل الخطــط االســتراتيجية 
والتجاريــة الموضوعــة والسياســات وأنظمــة الرقابــة بغيــة وضــع الممارســات الُفضلــى وتبنيهــا وكذلــك المحافظــة علــى أعلــى معاييــر التنظيــم وا�دارة.

ترشيح مجلس ا�دارة 
ينــص النظــام اAساســي علــى وجــود ٧ أعضــاء لمجلــس ا�دارة ويتــم انتخــاب مجلــس ا�دارة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة مــن بيــن المســاهمين أو 
غيرهــم، بشــرط ان يمتلــك العضــو المترشــح إذا كان مــن المســاهمين عــدد مــن اAســهم ال يقــل عــن مائتــي ألــف (٢٠٠،٠٠٠) ســهم فــي الشــركة. وتقــوم 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة بمســاعدة الجمعيــة العموميــة فــي ترشــيح أعضــاء مجلــس إدارة أكفــاء وانتخــاب اAصلــح لتحقيــق 
أهــداف الشــركة. ويخضــع تعييــن أعضــاء مجلــس ا�دارة لموافقــة الســلطات الرقابيــة اســتناًدا إلــى اســتمارة ترشــيح يتولــى المرشــح المســتوفي للحــد 

االدنــى مــن اشــتراطات التأهيــل تقديمهــا وفًقــا للتوجيهــات الصــادرة عــن الهيئــة. 

وتتبــع الشــركة إجــراءات ترشــيح أعضــاء مجلــس ا�دارة وانتخابهــم وفقــi ل�حــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام اAساســي للشــركة وقانــون 
الشــركات التجاريــة وبمــا يتماشــى مــع تشــريعات الهيئــة العامــة لســوق المــال. ويتولــى المســاهمون فــي الشــركة انتخــاب أعضــاء مجلــس ا�دارة فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة لمــدة ثــالث ســنوات. وقــد ُعقــدت آخــر انتخابــات Aعضــاء مجلــس االدارة فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية 
ــات أعضــاء المجلــس فــي الجمعيــة العموميــة  ــة التاليــة مــن انتخاب المنعقــدة بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠٢١ لمــدة ثــالث ســنوات. ومــن المقــرر أن ُتعقــد الجول

٢٠٢٤م. ــارس ــة فــي  م الســنوية العادي

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية لمجلس ا�دارة تشمل:
 تحديــد رؤيــة إســتراتيجية للشــركة بنــاًء علــى مهمتهــا وغرضهــا وأهدافهــا، ووضــع مؤشــرات أداء قابلــة للتطبيــق فــي ضمــن إطــار زمنــي معقــول

يمكــن قياســه بشــكل موضوعــي وتحديثــه دورًيــا.

.اعتماد السياسات التجارية والمالية ذات الصلة بأداء أعمال الشركة، وتحقيق أهدافها ومراجعتها دورًيا لضمان استمرارية كفاءتها

.اعتماد اللوائح الداخلية ذات الصلة بتوجيه وإدارة شؤون الشركة وضمان فعالية أنظمة وسياسات الشركة

 ــات ــم لالجتماع ــان حضوره ــاء لضم ــاس أداء اAعض ــر لقي ــع معايي ــق وض ــن طري ــم ع ــق أهدافه ــس ا�دارة وتحقي ــاء مجل ــودة أداء أعض ــان ج ضم
ــم. ــاركتهم وأداء أدواره ــة مش وفعالي

 ــان إدارة ــة لضم ــل ا�دارة التنفيذي ــة عم ــيين ومراقب ــن الرئيس ــدراء التنفيذيي ــن الم ــة، وتعيي ــ�دارة التنفيذي ــة ل ــلطات الالزم ــاءات والس ــد الكف تحدي
ــح. ــن واللوائ ــا بالقواني ــركة والتزام ــداف الش ــا Aه ــح وفق ــكل صحي ــال بش اAعم

 تشــكيل لجــان متخصصــة تضــم أســماء أعضــاء اللجــان وواجباتهــم وحقوقهــم وتقييــم أعمــال اللجــان المتخصصــة المنبثقــة مــن المجلــس
.iقــل ســنويAعلــى ا

.طراف ذات العالقةAاعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية ومراجعة المعامالت مع ا
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 ،ــتراتيجية إدارة ــر واس ــم المخاط ــع تقيي ــة، ووض ــركات التجاري ــة الش ــى خط ــة عل ــات، والموافق ــة السياس ــا صياغ ــس ا�دارة أيض ــف مجل ــمل وظائ تش
والموافقــة علــى االكتتــاب وسياســة التســعير، والموافقــة علــى اســتراتيجية إدارة إعــادة التأميــن، والموافقــة علــى سياســة إدارة االســتثمار، وإقامــة 
الهيــكل ا�داري والمســؤوليات، ووضــع معاييــر خدمــة العمــالء والتعامــل العــادل، والموافقــة علــى أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات، وا�شــراف علــى 
ــد  ــاق لقواع ــع ميث ــي، ووض ــق الداخل ــة التدقي ــاء وظيف ــة، وإنش ــة الداخلي ــم الرقاب ــاء نظ ــغيلي، وإنش ــتراتيجية واAداء التش ــذ االس ــات وتنفي السياس

الســلوك للشــركة والموافقــة عليهــا وتنفيــذ سياســة ا�فصــاح عــن المعلومــات وضمــان ا�لتــزام.

 تشكيل مجلس إدارة الشركة 
مــن ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة. ولــدى أعضــاء مجلــس  يأتــي تشــكيل مجلــس ا�دارة واســتقالليته وفًقــا Aحــكام المــادة رقــم ٣
ــس  ــة لمجل ــان الفرعي ــل اللج ــن قب ــس م ــم المجل ــم دع ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ــة. وع ــتقلة وموضوعي ــرارات مس ــا ق ــدروا مًع ــد أص ــة، وق ــرات متنوع ا�دارة خب
، تــم دمــج لجنــة التعيينــات  ا�دارة وهــي لجنــة التدقيــق والرقابــة ولجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار. فــي ٢٨ مــارس ٢٠٢١

والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة مــع لجنــة االســتثمار لتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واالســتثمار واللجنــة التنفيذيــة.

فيما يلي تفاصيل عضوية مجلس ا�دارة واللجان المنبثقة من المجلس خالل عام ٢٠٢١م :

عضوية مجلس ا�دارة قبل الجمعية العمومية العادية المنعقدة 
في ٢٨ مارس ٢٠٢١:

 أتســم جميــع أعضــاء المجلــس، ومــن بينهــم رئيــس مجلــس ا�دارة، بكونهــم مــن اAعضــاء غيــر التنفيذييــن، علًمــا بــأن ثالثــة مــن بيــن اAعضــاء الســبعة أ. 
مســتقلين، وهــو مــا يشــكل التزامــi باللوائــح المعمــول بها. 

ــاء ب.  ــة أعض ــاب خمس ــاهمون بانتخ ــام المس ــن ق ــي حي ــات، ف ــن المؤسس ــاهمين م ــل المس ــبعة لتمثي ــاء الس ــن اAعض ــن بي ــن م ــاب عضوي ــم انتخ ت
بصفاتهــم الشــخصية.   

جميع أعضاء مجلس ا�دارة السبعة ليسوا مساهمين.ج. 

تاريخ اOسم ت
التعيين / 

االنتخاب

انتهاء المدة 
في / االستقالة 

في

هل حضرت عضويةاللجان اOخرىمستقلالصفة
الجمعية 

العمومية 
الماضية

رئيس مجلس ٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨مخالد بن محمد الزبير١
ا�دارة

لجنة الترشيحات ال
والمكآفات واللجنة 

التنفيذية

نعم

عبد العزيز بن محمد بن ٢
أحمد البلوشي

نائب رئيس ٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨م
المجلس االدارة

لجنة الترشيحات ال
والمكآفات واللجنة 

التنفيذية

نعم

السيد/ زكي بن هالل بن ٣
سعود البوسعيدي

لجنة الترشيحات نعمعضو٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨م
والمكآفات واالستثمار 

واللجنة التنفيذية

نعم

أنور بن هالل بن حمدون ٤
الجابري

نعملجنة االستثمارالعضو٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨م

محمد بن تقي بن ٥
ابراهيم الجمالني

نعملجنة التدقيق والرقابةنعمعضو٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨م

غسان بن خميس بن ٦
علي الحشار

لجنة االستثمار، لجنة نعمعضو٢٠٢١/٣/٢٨م٢٠١٨/٣/٢٨م
التدقيق والرقابة

نعم

اللجنة التدقيق والرقابةالعضو٢٠٢١/٣/٠٤م٢٠١٨/٣/٢٨منيلماني بهاردواج٧

مالحظة:

أكمــل الفاضــل/ غســان بــن خميــس بــن علــي الحشــار فتــرة عضويتــه فــي مجلــس ا�دارة للشــركة حتــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد   (١)
فــي ٢٠٢١/٣/٢٨م . حضــر اجتمــاع مجلــس ا�دارة خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى مــارس ٢٠٢١.

وكان المقعــد شــاغًرا حتــى انتخابــات مجلــس ا�دارة فــي ٢٠٢١/٣/٢٨م. لــم  اســتقال الفاضــل/ نيلمانــي بهــاردواج مــن مجلــس ا�دارة فــي ٤ مــارس ٢٠٢١  (٢) 
يحضــر أي اجتمــاع لمجلــس ا�دارة فــي عــام ٢٠٢١.

 (٣)  تمــت إعــادة انتخــاب جميــع اAعضــاء الخمســة ا=خريــن خــالل انتخابــات مجلــس ا�دارة التــي عقــدت فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 
٢٠٢١/٣/٢٨م.

فيما يلي تفاصيل العضوية بعد انتخابات ٢٨ مارس ٢٠٢١:

جميــع أعضــاء مجلــس ا�دارة بمــن فيهــم رئيــس مجلــس ا�دارة غيــر تنفيذييــن. ثالثــة مــن أصــل ســبعة مديريــن مســتقلين ، وهــو مــا يتوافــق مــع أ. 
اللوائــح الحاليــة.

تم انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة السبعة من قبل المساهمين بصفتهم الفردية وال يمثلون مستثمرين مؤسسيين.ب. 
جميع أعضاء مجلس ا�دارة ليسوا مساهمين. ج. 
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٢٠٢١

اOسمت
تاريخ التعيين 

/ االنتخاب
انتهاء المدة 

عضوية اللجان اOخرىمستقلالصفةفي 

حضور 
أجتماعات 

مجلس اEدارة

٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨خالد بن محمد الزبير١
رئيس مجلس 

الا�دارة
لجنة الترشيحات والمكافآت 
٦واالستثمار واللجنة التنفيذية

٢
محمد بن تقي بن ابراهيم 

٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨الجمالني
نائب رئيس 

٦لجنة التدقيق والرقابةنعممجلس ا�دارة

٣
عبد العزيز بن محمد بن 

العضو٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨أحمد البلوشي
لجنة الترشيحات والمكافآت 
٦واالستثمار واللجنة التنفيذية

٤
السيد/ زكي بن هالل بن 

نعمعضو٣ سنوات ٢٠٢١/٣/٢٨سعود البوسعيدي
لجنة الترشيحات والمكافآت 
٥واالستثمار واللجنة التنفيذية

٥
أأنور بن هالل بن حمدون 

٦لجنة التدقيق والرقابةالعضو٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨الجابري

٦
محمد بن علي بن سعيد 

٥لجنة التدقيق والرقابةنعمعضو٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨القصابي 

العضو٣ سنوات٢٠٢١/٣/٢٨سانجايا كاواترا ٧
لجنة الترشيحات والمكافآت 
٥واالستثمار واللجنة التنفيذية

@ هناك تغيرات في عضوية اللجان الفرعية اعتباًرا من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ والتي تم تفصيلها في الصفحتين ٥ والصفحة ٧

ال يوجــد عضــو مجلــس إدارة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة يكــون مقــر عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان ، أو رئيًســا Aكثــر مــن اثنتيــن
مــن هــذه الشــركات. وتــرد تفاصيــل عضويــة مجالــس إدارات الشــركات المســاهمة اAخــرى وعضويــة لجــان مجلــس ا�دارة اAخــرى فــي الملحــق اAول مــن
هــذا التقريــر. ال يوجــد أي مــن أعضــاء مجلــس ا�دارة عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة مســاهمة لهــا أهــداف مماثلــة للشــركة والتــي يقــع مــكان عملهــا

الرئيســي فــي ســلطنة عمــان.

 تفاصيل االجتماعات
٢٠٢١م، وتفاصيلها على النحو التالي:  عقد المجلس ستة اجتماعات خالل مدة االثنا عشر شهًرا المنتهية في ٣١ ديسمبر

الشهر تاريخ االجتماع

فبراير ٢٠٢١ ٢٥ فبراير ٢٠٢١

مارس ٢٠٢١ ٢٨ مارس ٢٠٢١

أبريل ٢٠٢١ ابريل ٢٠٢١ ٢٦

يوليو ٢٠٢١ يوليو ٢٠٢١ ٢٩

اكتوبر ٢٠٢١ ٢٨ اكتوبر ٢٠٢١

ديسمبر ٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١ ٢٠

ــا، وهــو مــا يتماشــى مــع أحــكام الميثــاق التــي تنــص علــى أال  كانــت أقصــى فتــرة تفصــل بيــن أي اجتماعيــن مــن اجتماعــات المجلــس مدتهــا ٩٤ يوًم
تتجــاوز المــدة بيــن أي اجتماعيــن أربعــة أشــهر كحــد أقصــى. مــن بيــن االجتماعــات الســتة، تــم عقــد خمســة اجتماعــات مــن خــالل منصــة االجتماعــات 

ا�لكترونيــة وفًقــا للمــادة رقــم ١٩١ مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

 إجراءات مجلس ا�دارة
يتــم االتفــاق علــى الجــدول الســنوي الجتماعــات مجلــس ا�دارة فــي بدايــة العــام. يتــم تعميــم جــدول اAعمــال قبــل وقــت طويــل علــى مجلــس ا�دارة 
التخــاذ القــرارات المناســبة. يتــم دعــم العناصــر الموجــودة فــي جــدول اAعمــال بمعلومــات أساســية شــاملة لتمكيــن المجلــس مــن اتخــاذ القــرارات 
المناســبة. يتــم دائًمــا إطــالع مجلــس ا�دارة علــى اAحــداث / العناصــر الرئيســية والموافقــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عنــد الضــرورة. يحضــر الرئيــس 

التنفيــذي للشــركة اجتماعــات مجلــس ا�دارة ويبقــي مجلــس ا�دارة علــى اطــالع بــاAداء العــام للشــركة.

 تقييم المجلس
كمــا هــو مطلــوب بموجــب الميثــاق ، يجــب أن يتــم تعييــن كيــان مســتقل لتقييــم مجلــس ا�دارة والموافقــة علــى معاييــر التقييــم مــرة واحــدة خــالل 
فتــرة المجلــس. بالنســبة لــدورة مجلــس ا�دارة الســابقة ، قــام مســاهمو الشــركة بتعييــن مستشــارين ”كــي بــي أم جــي“ لتقييــم أداء مجلــس ا�دارة 
بشــكل حيــادي ومســتقل (بمــا فــي ذلــك لجانــه الفرعيــة) ، كمــا وافقــوا علــى المعاييــر والمقاييــس الخاصــة بالتقييــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
المنعقــد فــي ٢٨ مــارس ٢٠١٨. أكمــل المستشــارون التقييــم وقدمــت تفاصيــل التقييــم إلــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي 
، مــن  الــذي عقــد فــي ٢٧ مــارس ٢٠١٩. كمــا تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الــذي عقــد فــي مــارس فــي عــام ٢٠٢١
مــن خــالل تعييــن مستشــار فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة القــادم الــذي ســيعقد فــي  المقــرر إجــراء التقييــم التالــي لمجلــس ا�دارة خــالل عــام ٢٠٢٢

٣٠ مــارس ٢٠٢٢.
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اللجان الفرعية لمجلس ا�دارة  .٣
ــة (ACC) ولجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة (NREC) ولجنــة  إن اللجــان الفرعيــة المنبثقــة مــن مجلــس ا�دارة هــي لجنــة التدقيــق والرقاب
االســتثمار (IC) واللجنــة الفرعيــة المدمجــة الجديــدة ، لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واالســتثمار واللجنــة التنفيذيــة (NRIEC) وتقــوم هــذه اللجــان بدعــم 

ومســاندة مجلــس ا�دارة للقيــام بمهامــه ومســؤولياته بفعاليــة.

تقييم اللجان الفرعية
وفًقــا لمتطلبــات الميثــاق، يتعيــن علــى مجلــس ا�دارة تقييــم أداء اللجــان الفرعيــة المتخصصــة المنبثقــة مــن مجلــس ا�دارة بشــكل ســنوي. وللقيــام 
ــة  ــة المتخصص ــان الفرعي ــم أداء اللج ــارية لتقيي ــات االستش ــي للخدم ــركة بروتيفيت ــن ش ــتقلين م ــارين مس ــن مستش ــس ا�دارة بتعيي ــام مجل ــك، ق بذل

بشــكل مســتقل ولقــد تــم االنتهــاء مــن التقييــم وتــم تقديــم النتائــج إلــى مجلــس ا�دارة.

وفيمــا يلــي تفاصيــل اAدوار والمســؤوليات لــكل لجنــة مــن اللجــان الفرعيــة لمجلــس ا�دارة وعضويتهــا واجتماعاتهــا التــي عقــدت خــالل العــام وحضــور 
اAعضاء:

  (ACC)  لجنة التدقيق والرقابة   
وتتمثل المهام الرئيسة للجنة التدقيق والرقابة في مساعدة مجلس ا�دارة على االضطالع بمسؤولياته الرقابية من حيث ضمان وجود نظام 

قوي Aعمال الرقابة الداخلية لدى ا�دارة التنفيذية من أجل إدارة المخاطر بهدف حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة. 

تتكون لجنة التدقيق والرقابة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين لديهم المعرفة والدراية باالستثمارات والمالية والقوانين واللوائح الخاصة بشركات 
المساهمة العامة. اثنان من اAعضاء (بما في ذلك رئيس لجنة التدقيق والرقابة) مستقالن في حين أن عضو واحد غير مستقل. يتمتع أعضاء 

لجنة التدقيق والرقابة الثالثة بخبرة مالية ومحاسبية.

قبل انتخاب مجلس ا�دارة الجديد في ٢٨ مارس ٢٠٢١ اجتمعت لجنة التدقيق والرقابة مرة واحدة عن طريق منصة االجتماعات ا�لكترونية وبعد 
مارس ٢٠٢١ ، عقدت اللجنة خمسة اجتماعات عن طريق منصة االجتماعات ا�لكترونية. إعادة تشكيل لجنة التدقيق والرقابة في ٢٨

تفاصيل الحضور وتفاصيل العضوية في لجنة التدقيق والرقابة كما يلي:

الصفة اOسمت

مدة عضوية 
لجنة التدقيق 

والرقابة

١ لجنة 
التدقيق 
والرقابة

٢٤ فبراير٢٠٢١

٢ لجنة 
التدقيق 
والرقابة

  ٢٥ابريل٢٠٢١

٣ لجنة 
التدقيق 
والرقابة

٢٦يوليو٢٠٢١

٤ لجنة التدقيق 
والرقابة

٢٥اغسطس٢٠٢١

٥ لجنة 
التدقيق 
والرقابة

٢٦اكتوبر٢٠٢١

٦ لجنة 
التدقيق 

والرقابة ١٣
ديسمبر٢٠٢١

١
محمد بن تقي بن 
رئيسابراهيم الجمالني

  ٢٠٢١٫٠١٫٠١
نعمنعمنعمنعمنعمنعم- ٢٠٢١٫١٢٫٣١

٢
أنور بن هالل بن 
عضوحمدون الجابري

٢٠٢١٫٠٣٫٢٨
٢٠٢١٫١٢٫١٩ -

غير قابل 
نعمنعمالنعمالللتطبيق

٣
محمد بن علي بن 

عضوسعيد القصابي

– ٢٠٢١٫٠٣٫٢٨
نعمنعمتعمنعمتعم٢٠٢١٫١٢٫٣١

٤
غسان بن خميس 

عضوبن علي الحشار 

– ٢٠٢١٫٠١٫٠١
نعم٢٠٢١٫٠٣٫٢٧

غير قابل للتطبيق

عضونيلماني بهاريواج٥

– ٢٠٢١٫٠١٫٠١
نعم٢٠٢١٫٠٣٫٠٤

وتتلقــى اللجنــة تقاريــر حــول النتائــج التــي توصلــت إليهــا أعمــال التدقيــق الداخليــة والخارجيــة وا�جــراءات التــي اتخذتهــا ا�دارة بموجبهــا وتتولــى اللجنــة 
مراجعــة نطــاق أعمــال التدقيــق القانونــي للشــركة والنتائــج التــي توصلــت إليهــا ومــدى اســتقاللية وموضوعيــة المدققيــن الخارجييــن. كمــا ُتجــري أيًضــا 
مراجعــًة للتغييــرات التــي طــرأت علــى السياســات المحاســبية وكذلــك القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة وربــع الســنوية غيــر المدققــة ومعامــالت 

اAطــراف ذات العالقــة وتزكيتهــا لمجلــس ا�دارة للموافقــة عليهــا.

كمــا تجــري أيضــi مراجعــًة العائــدات واحتســاب هامــش المــالءة المطلــوب تقديمــه إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال الُعمانيــة وهيئــة التأميــن ا�ماراتيــة 
ــن  ــركات التأمي ــة لش ــح المالي ــال واللوائ ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــا الص ــن ولوائحه ــركات التأمي ــون ش ــا لقان ــذا وفًق ــم ه ــلطنة ويت ــارج الس خ
الصــادرة عــن وهيئــة التأميــن ا�ماراتيــة . وعــالوًة علــى ذلــك، تتولــى اللجنــة مراجعــة مــدى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة 

ــا إلــى مجلــس ا�دارة. بالشــركة وعملياتهــا �دارة المخاطــر ورفــع تقاريــر بشــأنها دورًي
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٢٠٢١

ــن ٢٠ ــارا م ــك إعتب ــة وذل ــق والرقاب ــة التدقي ــة لجن ــي عضوي ــل ف ــس ا�دارة التعدي ــرر مجل ــمبر ٢٠٢١ ، ق ديس ــي ٢٠ ــد ف ــس ا�دارة المنعق ــاع مجل ــي اجتم ف
ــي:  ــمبر ٢٠٢١ كالتال ديس

الفاضل/ محمد بن تقي بن ابراهيم الجمالني ، رئيس 
الفاضل/ محمد بن علي بن سعيد القصابي ، عضو

الفاضل/ سانجاي كواترا ، عضو

(NREC)  لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية 
ــل  ــاء ، وتتمث ــة أعض ــن ثالث ــف م ــة تتأل ــة التنفيذي ــآت واللجن ــيحات والمكاف ــة الترش ــت لجن ، كان ٢٠٢١ ــارس ــي ٢٨ م ــد ف ــس ا�دارة الجدي ــاب مجل ــل انتخ قب
المهــام الرئيســة للجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة الجمعيــات العموميــة علــى ترشــيح أعضــاء أكفــاء وانتخــاب أعضــاء 
مجلــس ا�دارة اAصلــح لهــذا الغــرض. وعــالوًة علــى ذلــك، تهــدف اللجنــة إلــى مســاعدة مجلــس ا�دارة فــي اختيــار المســؤولين التنفيذييــن المناســبين 
والضرورييــن لالضطــالع بمهــام ا�دارة التنفيذيــة فــي الشــركة ووضــع سياســة المــوارد البشــرية والمكافــآت، والهيــكل التنظيمــي، وسياســة تخطيــط 
التعاقــب الوظيفــي وتعييــن الموظفيــن فــي الوظائــف ا�داريــة العليــا ومراجعــة هيــكل التعويضــات الخاصــة بجميــع الموظفيــن والتعميــن وســاعات 
العمــل للعامليــن. عــالوة علــى ذلــك، تهــدف اللجنــة إلــى مســاعدة مجلــس ا�دارة فــي االضطــالع ببعــض المســؤوليات التــي يفوضهــا المجلــس إلــى 
اللجنــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا حيــث تقــوم بمراجعــة االســتراتيجيات طويلــة المــدى، ومراجعــة الموازنــة ومراجعــة المنتجــات الجديــدة للتوصيــة 

بهــا إلــى مجلــس ا�دارة والموافقــة علــى اAمــور اAخــرى الغيــر محوريــة والتــي تكــون خــارج نطــاق صالحيــات ا�دارة.

قبــل انتخــاب مجلــس ا�دارة الجديــد فــي ٢٨ مــارس ٢٠٢١ عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ثالثــة اجتماعــات عــن طريــق منصــة 
االجتماعــات ا�لكترونيــة. وفيمــا يلــي تفاصيــل الحضــور وتفاصيــل العضويــة فــي اللجنــة: 

الصفة اOسمت

١ لجنة الترشيحات 
والمكافآت واللجنة 

التنفيذية
٢٤ يناير ٢٠٢١

٢ لجنة الترشيحات 
والمكافآت واللجنة 

التنفيذية
٢١ فبراير ٢٠٢١

٣ لجنة الترشيحات 
والمكافآت واللجنة 

التنفيذية
٢٤ مارس ٢٠٢١

نعمنعمنعمالرئيس خالد بن محمد الزبير١

٢
عبد العزيز بن محمد بن أحمد 

نعمنعمنعمعضوالبلوشي

٣
السيد/ زكي بن هالل بن سعود 

نعمنعمنعمعضو البوسعيدي

(IC) لجنة االستثمار
قبــل انتخــاب مجلــس ا�دارة فــي ٢٨ مــارس ٢٠٢١ كانــت لجنــة االســتثمار تتألــف مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس ا�دارة وتتمثــل الوظيفــة الرئيســية للجنــة 
االســتثمار فــي مســاعدة مجلــس ا�دارة علــى االضطــالع بمســؤوليات معينــة مثــل وضــع اســتراتيجية وسياســة االســتثمار، والئحــة لالســتثمار، ومراجعــة 
ــاءة  ــة وكف ــدى كفاي ــتثمار، وم ــة باالس ــح المتعلق ــزام باللوائ ــة االلت ــتراتيجية، ومراجع ــتثمار االس ــادرات االس ــة مب ــتثمار، ومراجع ــة االس ــة محفظ / مراقب

سياســات وإجــراءات وممارســات وضوابــط االســتثمار.

مارس ٢٠٢١ عقدت لجنة االستثمار إجتماع واحد عن طريق منصة االجتماعات ا�لكترونية. قبل انتخاب مجلس ا�دارة في ٢٨

 وفيما يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل العضوية في اللجنة:

لجنة االستثمار - ٢٥ مارس ٢٠٢١الصفةاOسمت

نعمالرئيسأنور بن هالل بن حمدون الجابري ١

نعمعضوالسيد زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي ٢

نعمعضوغسان بن خميس بن علي الحشار ٣

، بعــد انتخــاب مجلــس ا�دارة ، أعــاد مجلــس ا�دارة تشــكيل لجانــه الفرعيــة ، ونتيجــة لذلــك ، تــم دمــج لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي ٢٨ مــارس ٢٠٢١
واللجنــة التنفيذيــة مــع لجنــة االســتثمار التــي شــكلت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واالســتثمار واللجنــة التنفيذيــة (NRIEC). تفاصيــل عضويــة ووظائــف

واجتماعــات NRIEC مفصلــة فــي القســم التالــي.
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(NRIEC)  لجنة الترشيحات والمكافآت واالستثمار واللجنة التنفيذية
وتتألــف مــن أربعــة أعضــاء و تشــمل وظائفهــا جميــع وظائف مــارس ٢٠٢١ تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واالســتثمار واللجنــة التنفيذيــة فــي ٢٨

NREC و IC المفصلــة فــي اAقســام الســابقة. با�ضافــة إلــى اAدوار والمســؤوليات المذكــورة أعــاله ، فــإن NRIEC مســؤولة أيًضــا عــن البحــث عــن وترشــيح 
اAشــخاص المؤهليــن لتولــي مناصــب تنفيذيــة عليــا ، كمــا هــو مطلــوب أو حســب توجيهــات مجلــس ا�دارة. فيمــا يتعلــق بالمســائل المتعلقــة باالســتثمار
، يتعيــن علــى اللجنــة مراقبــة مخاطــر سياســة االســتثمار ، وتقديــم تقريــر أداء المحفظــة االســتثمارية إلــى مجلــس ا�دارة ، والتأكــد مــن تنويــع اAصــول
وتوزيعهــا بشــكل مناســب مــع عــدم وجــود مخاطــر تركيــز عاليــة فــي اســتثمارات الشــركة ، والتأكــد مــن صافــي النقــد مــن اAنشــطة االســتثمارية ، ويجــب

أن تكــون كافيــة للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية عنــد اســتحقاقها والتأكــد مــن االمتثــال لحــدود االســتثمار المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح.

الصفةاOسمت

١ لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
واالستثمار 

واللجنة 
التنفيذية-

٢٢ابريل ٢٠٢١

٢ لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
واالستثمار 

والتنفيذية –
٢٤ مايو ٢٠٢١

٣ لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
واالستثمار 

والتنفيذية –
٢٨ يوليو ٢٠٢١

٤ لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
واالستثمار 

والتنفيذية-
٢٧ اكتوبر ٢٠٢١

٥ لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
واالستثمار 

والتنفيذية-
١٦ ديسمبر ٢٠٢١

نعمنعمنعمنعمنعمالرئيسخالد بن محمد الزبير١

٢
عبد العزيز بن محمد بن أحمد 

نعمنعمنعمنعمنعمعضوالبلوشي

٣
السيد/ زكي بن هالل بن 

نعمنعمنعمنعمنعمعضوسعود البوسعيدي

نعمنعمنعمنعمنعمعضوسانجاي كواترا٤

ــور  ــل الحض ــي تفاصي ــا يل ــة وفيم ــات ا�لكتروني ــة االجتماع ــالل منص ــن خ ــات م ــة إجتماع ــت أربع ــكيلها ، وكان ــذ تش ــرات من ــس م ــة خم ــت اللجن اجتمع
ــة: ــي اللجن ــة ف ــل العضوي وتفاصي

في اجتماع مجلس ا�دارة الذي عقد في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ ، قرر مجلس ا�دارة تقسيم NRIEC إلى لجنتين منفصلتين على النحو المبين أدناه:
NRIEC المكونة من أربعة أعضاء لهم نفس عضوية (NREC) لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية  (١) 

لجنــة االســتثمار المكونــة مــن ثالثــة أعضــاء الســيد زكــي بــن هــالل بــن ســعود البوســعيدي والفاضــل عبــد العزيــز بــن محمــد بــن أحمــد البلوشــي   (٢) 
 ، والفاضــل أنــور بــن هــالل بــن حمــدون الجابــري. بعــد إعــادة الهيكلــة هــذه ومــن خــالل االجتمــاع اAول للجنــة االســتثمار الــذي عقــد فــي ينايــر ٢٠٢٢

تــم انتخــاب الســيد زكــي بــن هــالل بــن ســعود البوســعيدي رئيًســا للجنــة االســتثمار مــن قبــل أعضــاء لجنــة االســتثمار.

مكافآت أعضاء مجلس االدارة  .٤
تــم صــرف مبلــغ ١٧٩،٩٠٠ ر.ع Aعضــاء مجلــس ا�دارة لعــام ٢٠٢٠ حســبما اعتمــده المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 

٢٣ مــارس ٢٠٢١. 

ر.ع لــكل عضــو كأتعــاب حضــور الجلســات عــن كل اجتمــاع حضــره العضــو مــن اجتماعــات مجلــس ا�دارة  وخــالل عــام ٢٠٢١م ، تــم صــرف مبلــغ -/٣٠٠
خــالل عــام ٢٠٢١م كمــا ُصــرف مبلــغ آخــر قــدره -/٢٠٠ ر.ع عــن كل اجتمــاع حضــره أعضــاء اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلــس ا�دارة خــالل الســنة بمبلــغ 

إجمالــي بلــغ -/٢١،٦٠٠ ر.ع. 

وبا�ضافــة الــى اتعــاب حضــور الجلســات التــي بلــغ مجموعهــا مبلــغ -/٢١،٦٠٠ ر.ع بلــغ مجمــوع المكافــآت المقترحــة لعــام ٢٠٢١م مبلــغ -/١٥٠،٠٠٠ ر.ع وهــذا 
يخضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الــذي مــن المقــرر انعقــاده بتاريــخ ٣٠ مــارس ٢٠٢٢م. 

 لــم تكــن هنــاك مصروفــات ســفر ومصروفــات النثريــة الفعليــة المتعلقــة بأعمــال الشــركة Aعضــاء مجلــس ا�دارة خــالل عــام ٢٠٢١م مثلمــا كان ذلــك 
فــي العــام ٢٠٢٠.

المدفوعــة فــي عــام ٢٠٢١ وبــدل حضــور الجلســة لعــام ٢٠٢١ المدفوعــة Aعضــاء مجلــس ا�دارة خــالل فتــرة االثنــي  فيمــا يلــي تفاصيــل مكافــآت عــام ٢٠٢٠
٣١ ديســمبر ٢٠٢١: عشــر شــهًرا المنتهيــة فــي
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٢٠٢١

اسم العضو

مجموع بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢١م
أتعاب 
حضور 

الجلسات 
لعام 
٢٠٢١م

المكافآت 
لعام 

٢٠٢٠م مجلس 
اEدارة

لجنة 
التدقيق 
والرقابة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت 

واللجنة التنفيذية

لجنة 
االستثمار

لجنة الترشيحات 
والمكافآت واالستثمار 

واللجنة التنفيذية

١،٠٠٠٣،٤٠٠٣٢،١٢٦-٦٠٠-١،٨٠٠الفاضل/ خالد بن محمد الزبير
الفاضل/ محمد بن تقي بن 

إبراهيم الجمالني
٣،٠٠٠٢٤،٦٢٩---١،٨٠٠١،٢٠٠

الفاضل/ عبد العزيز بن محمد 
بن أحمد البلوشي

١،٠٠٠٣،٤٠٠٢٤،٦٢٩-٦٠٠-١،٨٠٠

السيد/ زكي بن هالل بن 
سعود البوسعيدي

٦٠٠٢٠٠١،٠٠٠٣،٣٠٠٢٤،٦٢٩-١،٥٠٠

الفاضل/ أنور بن هالل بن 
حمدون الجابري

٢،٦٠٠٢٤،٦٢٩-٢٠٠-١،٨٠٠٦٠٠

الفاضل/ محمد بن علي بن
سعيد القصابي 

٢،٥٠٠--١،٥٠٠١،٠٠٠-

-١،٠٠٠٢،٥٠٠--١،٥٠٠الفاضل/ سانجاي كواترا 
الفاضل/غسان بن خميس بن 

علي الحشار
٧٠٠٢٤،٦٢٩-٢٠٠-٣٠٠٢٠٠

٢٠٠٢٤،٦٢٩---٢٠٠-الفاضل/ نيلماني بهاردواج
١٢،٠٠٠٣،٢٠٠١،٨٠٠٦٠٠٤،٠٠٠٢١،٦٠٠١٧٩،٩٠٠المجموع

ولم تدفع الشركة أي مكافآت أخرى Aعضاء مجلس ا�دارة بصفتهم أعضاء لمجلس ا�دارة. 

مراجعة الرقابة الداخلية  .٥
ينــص الميثــاق علــى ضــرورة مراجعــة أعضــاء مجلــس ا�دارة لمــدى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة مــرًة واحــدًة علــى اAقــل كل عــام، ورفــع 
تقريــر إلــى المســاهمين بشــأن مــا فعلــوه حيالــه. ويولــي مجلــس ا�دارة أهميــًة بالغــًة للحفــاظ علــى بيئــة رقابــة قويــة والتأكــد مــن تغطيــة مراجعتهــا 
ــق  ــالل تطبي ــن خ ــك م ــس ا�دارة ذل ــن مجل ــر. يضم ــزام وإدارة المخاط ــة وا�لت ــغيلية والمالي ــا التش ــن بينه ــة، م ــه الرقاب ــع أوج ــة وجمي ــم المالي للقوائ
ــات.  ــة المعلوم ــة تقني ــي أنظم ــة ف ــط التلقائي ــويات والضواب ــة والتس ــات التحليلي ــكال المراجع ــن أش ــا م ــة وغيره ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــات وإج سياس
تتــم متابعــة عمليــة الرقابــة الداخليــة بشــكل أساســي مــن قبــل لجنــة التدقيــق والرقابــة ودائــرة التدقيــق الداخلــي مــع وجــود خطــة ســنوية محــددة 
وواضحــة للجنــة التدقيــق والرقابــة ودائــرة للتدقيــق الداخلــي. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن لــدى الشــركة أيًضــا دائــرة �دارة الجــودة والرقابــة الداخليــة التــي 

تراجــع الضوابــط الداخليــة للشــركة. لــدى المجلــس قناعــة بوجــود إجــراءات مناســبة لتنفيــذ متطلبــات الميثــاق.

١٧٣ مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة ، يتطلــب علــى الشــركة إجــراء مراجعــة خارجيــة شــاملة Aعمــال وحــدة التدقيــق  وكمــا نصــت المــادة رقــم
ســنوات. ولتحقيــق ذلــك، تــم تعييــن شــركة ”مــزارز“ مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة �جــراء تقييــم ضمــان الجــودة  الداخلــة مــرة واحــدة علــى اAقــل كل ٤
الخارجــي المســتقل لوحــدات التدقيــق الداخلــي للشــركة لعــام ٢٠١٩م. أكملــت مــزارز ا�جــراءات المتفــق عليهــا وفًقــا �طــار الممارســات المهنيــة الدوليــة 

(IPPF) ، كمــا أصــدرت تقريــر~ ”يتوافــق بشــكل عــام“ وقدمــت تقريرهــا إلــى لجنــة التدقيــق والرقابــة ومجلــس ا�دارة.

ا�دارة  .٦
مناقشة ا�دارة وتحليلها 

يتضمن التقرير السنوي نسخة من مناقشة ا�دارة وتحليلها. 

مكافآت ا�دارة 
ــتحقة  ــآت المس ــي المكاف ــغ إجمال ــذي، وبل ــس التنفي ــم الرئي ــن بينه ــمبر ٢٠٢٠م م ــخ ٣١ ديس ــى تاري ــا حت ــركة ٥٠٩ موظًف ــي الش ــن ف ــدد الموظفي ــغ ع بل
لموظفــي ا�دارة الثمانيــة الكبــار (مــن رواتــب وحوافــز وبــدالت وغيرهــا مــن المدفوعــات القانونيــة) خــالل عــام ٢٠٢١م مبلغــi وقــدره ١،١١١،٤٥٤/-ر.ع (فــي 
ر.ع عــام ٢٠٢٠م Aفــراد ا�دارة الثمانيــة الرئيســيين). وتــم ا�فصــاح عــن هــذه المكافــآت فــي ا�يضــاح رقــم ٣٢ حيــن تــم دفــع مبلــغ وقــدره -/ ١،١٢٥،٥٢٢

مــن القوائــم الماليــة.

وقــد اعتمــد مجلــس ا�دارة حوافــز اAداء بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار التوصيــات مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة اســتناًدا إلــى أداء 
الشــركة، وتــم توزيــع هــذه المكافــآت علــى الموظفيــن بحســب مســتويات أدائهــم بمــا يتوافــق مــع سياســات الشــركة المعتمــدة مــن مجلــس ا�دارة.

ر.ع (فــي حيــن تــم  وُقــدرت مصاريــف الســفر والمصاريــف النثريــة الفعليــة المرتبطــة بأعمــال الشــركة Aفــراد ا�دارة العليــا خــالل العــام بمبلــغ -/ ١٣،٦٢٢
دفــع مبلــغ وقــدره -/ ١١،٧٧٣ ر.ع فــي عــام ٢٠٢٠م) وهــو المبلــغ الــذي تحملتــه الشــركة. 
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ا�دارة الرئيسية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
فيما يلي لمحة موجزه عن فريق ا�دارة الرئيسية:

إس. فينكاتاشالم، الرئيس التنفيذي 
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر يوليــو مــن عــام ٢٠٠٣م بوظيفــة مديــر عــام، وهــو عضــو
زميــل بمعهــد المحاســبين القانونيــن فــي الهنــد. وعــالوًة علــى ذلــك، فإنــه حاصــل علــى شــهادة فــي
ــس ــب الرئي ــى منص ــى إل ــد ترق ــد، وق ــي الهن ــف ف ــبي التكالي ــد محاس ــن معه ــف م ــبة التكالي محاس

ــام ٢٠٠٩م.  ــي ع ــركة ف ــذي للش التنفي

ُيذكــر أن لديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ٣٨ عاًمــا وتقلــد مــن قبــل مناصــب إداريــة عليــا فــي الشــركة
وشــركة ش.م.ب  للتأميــن  العربيــة  والمجموعــة  ش.م.ع.ع  القابضــة  لالســتثمار  الوطنيــة  العمانيــة 
ألالينــس للتأميــن ولقــد نــال جائــزة ”أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام فــي ســلطنة ُعمــان“ للســنة الرابعــة
علــى التوالــي ضمــن جوائــز مجلــة عالــم ا�قتصــاد واAعمــال مــن عــام ٢٠١٧ الــى عــام ٢٠٢٠. وكمــا حصــل

.٢٠٢٠ Asiaone ــز ــع جوائ ــل توزي ــي حف ــزة ” Global Indian ” ف ــى جائ عل

جي. جوبينات، المدير العام للعميات 
بمعهــد منتســب  عضــو  وهــو  ٢٠٠٤م،  عــام  مــن  ينايــر  شــهر  فــي  الشــركة  لــدى  بالعمــل  التحــق 
المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد ومعهــد التأميــن فــي الهنــد. وعــالوًة 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 للعمليــات فــي عــام ٢٠١٩م، ويتــرأس عمليــات التأميــن بأســرها فــي الشــركة، مــن بينهــا التأميــن

ــاة والصحــي والعــام.  علــى الحي

عاًمــا ومتنوعــة فــي المجــال مــن خــالل عملــه لــدى كمــا أن لديــه خبــرات عريضــة تمتــد لمــا يربــو علــى ٢١
ــد ــل آن ــركة أوي ــابات وش ــق الحس ــاوس لتدقي ــر ه ــس ووت ــب براي ــرار مكت ــى غ ــة، عل ــات مرموق مؤسس
ناتشــورال جــاز كوربوريشــن ليمتــد الهنديــة. وتشــمل خبراتــه فــي قطــاع التأميــن ١٧ عامــi قضاهــا مــع

الشــركة.

بدر بن سالم بن مبارك المرزوقي، نائب المدير العام لتطوير اAعمال
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠١٧م بوظيفــة مســاعد مديــر عــام لتطويــر
اAعمــال، لديــه ماجســتير فــي إدارة اAعمــال مــن جامعــة بيدفوردشــير، المملكــة المتحــدة وهــو حاصــل
علــى دبلــوم وطنــي عالــي فــي دراســات اAعمــال (التســويق) مــن جامعــة لوتــون بالمملكــة المتحــدة
مــن خــالل كليــة مجــان ودبلــوم فــي التأميــن مــن الكليــة الصناعيــة الفنيــة. وقــد ترقــى إلــى منصــب
نائــب المديــر العــام لتطويــر اAعمــال فــي عــام ٢٠٢١م ويتولــى رئاســة فريــق التســويق بالتجزئــة بالكامــل

فــي الشــركة لجميــع قنــوات البيــع فــي ســلطنة ُعمــان. 

ــد ــة. وق ــات المصرفي ــن والخدم ــي التأمي ــي قطاع ــا ف عاًم ــى ٢٧ ــو عل ــا يرب ــد لم ــرات تمت ــدر خب ــدى ب ول
تقلــد مــن قبــل منصًبــا رفيًعــا فــي شــركة الرؤيــة للتأميــن، كمــا أنــه ليــس مســتجد~ بالشــركة الوطنيــة

  .iــر أول للمبيعــات لمــدة ١٢ عامــ للتأميــن إذ كان قــد عمــل فــي وقــت ســابق فــي وظيفــة مدي

سمير ناير، نائب المدير العام الكتتاب التأمين الصحي والتأمين على الحياة 
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر نوفمبر مــن عــام ٢٠٠٣م، وهــو حاصل علــى درجــة البكالوريوس
فــي الهندســة تخصــص إلكترونيــات واتصــاالت، كمــا حصــل علــى شــهادة دبلــوم مشــارك مــن معهــد
التأميــن فــي الهنــد. وقــد ترقــى ليشــغل منصــب نائــب المديــر العــام الكتتــاب التأميــن الصحــي والتأمين
علــى الحيــاة فــي عــام ٢٠٢١م ويتــرأس أعمــال االكتتــاب Aقســام التأميــن الصحــي والحيــاة فــي الشــركة.

ــركة، وكان ــدى الش ــن ل ــال التأمي ــي مج ــi ف ــا ١٩ عام ــا منه ــى ٢٠ عاًم ــو عل ــا يرب ــد لم ــرات تمت ــه خب ولدي
ــد. ــي الهن ICICI ف ــك ــدى بن ــابق ل ــي الس ــل ف يعم
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٢٠٢١

عمار بن حسن داوود اللواتي، مساعد المدير العام – عمليات التأمين العام
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠١٩م بمنصــب مســاعد المديــر العــام Aعمال 
التأميــن العــام وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة اAعمــال مــن كليــة مجــان وماجســتير 
ــوم  ــهادة دبل ــى ش ــل عل ــا حص ــدة، كم ــة المتح ــير، المملك ــة بيدفوردش ــن جامع ــال م ــي إدارة اAعم ف
متقــدم فــي الدراســات التأمينيــة مــن معهــد البحريــن للخدمــات المصرفيــة والماليــة، وهــو مســؤول 

حاليــا عــن جميــع عمليــات التأميــن العــام للشــركة.

ــديد  ــاب وتس ــا االكتت ــن ومنه ــال التأمي ــف اعم ــي مختل ــا م ف عاًم ــن ١٧ ــو ع ــا يرب ــد لم ــرات تمت ــه خب لدي
ــة  ــركة الرؤي ــي ش ــدة ف ــب عدي ــغل مناص ــا ش ــات. كم ــلع والخدم ــر الس ــويق وتطوي ــات والتس المطالب

ــن. ــة للتأمي ــركة اAهلي ــتأمين والش للـ

رافي أيار، الرئيس المالي  
ــو  ــو عض ــي، وه ــب مال ــة مراق ــام ٢٠١٤م بوظيف ــن ع ــر م ــهر يناي ــي ش ــركة ف ــدى الش ــل ل ــق بالعم التح
منتســب بجمعيــة محاســبي التكاليــف فــي الهنــد ومعهــد أمنــاء ســر الشــركات فــي الهنــد والمعهــد 
القانونــي لمحاســبي ا�دارة فــي المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا في 
االســتراتيجية الماليــة مــن جامعــة أكســفورد، وقــد ترقــى إلــى منصــب الرئيــس المالــي فــي عــام ٢٠١٨م.

عاًمــا فــي مجــال الشــؤون الماليــة، مــن بينهــا ١٧عاًمــا فــي  ــُر بالذكــر أن لديــه خبــرًة تزيــد عــن ٢٣ الجدي
مجــال التأميــن. كمــا تتضمــن خبراتــه فــي مجــال التأميــن العمــل فــي مؤسســات عاملــة فــي قطــاع 

التأميــن علــى غــرار مكاتــب برودنشــال بالمملكــة المتحــدة وســنغافورة والهنــد. 

طارق محمود، كبير المدققين الداخليين 
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام ٢٠١٧م 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 (ICAEW) وعضــو مشــارك فــي جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن (ACCA) بالمملكــة المتحــدة وعضــو فــي المعهــد الباكســتاني 
للمحاســبين المالييــن (PIPFA) وبعــد التحاقــه بالشــركة مؤخــًرا، فإنــه يتــرأس مهــام التدقيــق الداخلــي 

بالشــركة.

عاًمــا فــي مجــال التدقيــق والتأميــن، حيــث شــغل عــدة مناصــب  ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ٢٠
ــن  ــي البحري ــي إم ج ــي ب ــودا وك ــي برم ــي إم ج ــي ب ــب ك ــن ومكت ــي دبل ــي إم ج ــي ب ــب ك ــي مكت ف

ــج.  ــة الخلي ــن بمنطق ــا للتأمي ــركة أكس وش

أوما فينكاتسان، رئيسة قسم الخطر والجودة والرقابة الداخلية 
إلتحقــت بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠٠٦م، وهــي عضــوة منتســبة بمعهــد 
محاســبي التكلفــة فــي الهنــد كمــا أنهــا أيضــi منتســبة لمعهــد التأميــن فــي الهنــد، وحاصلــة علــى 
ــى  ــا عل ــات وأيًض ــوارد المؤسس ــط م ــول تخطي ــى حل ــة عل ــي متدرب ــال وه ــي إدارة اAعم ــاِل ف ــوم ع دبل
معاييــر الجــودة (IS٩٠٠١:٢٠٠٨) وتشــغل رئاســة الجــودة والرقابــة الداخليــة والمخاطــر بالشــركة منــذ عــام 

٢٠١٢م.

ــدى  ــاالت ل ــف المج ــي مختل ــنة ف ــا ١٥ س ــل منه ــن العم ــنة م ــى ٣١ س ــو عل ــا يرب ــد لم ــرات تمت ــا خب لديه
 ،(ERP) شــركات القطــاع العــام وشــركات البرمجيــات العاملــة فــي مجــال تخطيــط مــوارد المؤسســات
ســنة مــن العمــل فــي مجــال التأميــن لــدى الشــركة.  با�ضافــة إلــى خبراتهــا التــي تمتــد لمــا يربــو علــى ١٦

إضافة إلى ا�دارة الرئيسية في يناير ٢٠٢٢
د / ظافر عوض الشنفري - الرئيس التنفيذي للعمليات

ــد  ــي العدي ــرة ف ــه خب ــر ٢٠٢٢ ، ولدي ــن يناي ــبوع اAول م ــالل اAس ــركة خ ــى الش ــر إل ــور ظاف ــم الدكت انض
مــن اAدوار القياديــة واAكاديميــة. وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة اAعمــال مــن جامعــة 
ــورن ،  ــن ، ملب ــة ديك ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــة ، ودرج ــدة اAمريكي ــات المتح ــبرغ ، الوالي ــن ، بيتس دوكي
أســتراليا. لديــه خبــرة ثابتــة فــي القطــاع اAكاديمــي (التدريــس والبحــث والتشــاور مــع جامعة الســلطان 
قابــوس). وقــد شــغل مناصــب قياديــة مــع العديــد مــن المنظمــات (القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي 
لمركــز المنافســة ومنــع االحتــكار ، والرئيــس التنفيــذي للهيئــة العمانيــة للشــراكة مــن أجــل التنميــة 
والرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للخصخصــة والشــراكة). سيشــرف الدكتــور ظافــر علــى وظائــف 
الدعــم مثــل الشــؤون الماليــة ، وا�دارة ، والمــوارد البشــرية ، وااللتــزام ، واالســتثمارات ، وتكنولوجيــا 

المعلومــات ، وســيعمل بشــكل وثيــق مــع ا�دارة العليــا فــي المبــادرات االســتراتيجية.  
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عقود التوظيف 
تمتــد عقــود عمــل الموظفيــن العمانيــن بالشــركة لمــدة غيــر محــدودة مــن بعــد الســنة اAولــى مــن الخدمــة و بينمــا هــي لمــدة عاميــن للوافديــن و هــي 
خاضعــة للتجديــد التلقائــي فــي تاريــخ انتهائهــا وفًقــا للشــروط واAحــكام التــي يتفــق عليهــا اAطــراف. وتقــدر فتــرة االخطــار بشــهر واحــد للوظائــف 

كافــة أو تقاضــي راتــب بــدًلا منهــا.

تفاصيل الغرامات وعدم االمتثال من قبل الشركة  .٧
لــم تــرد حــاالت تشــير علــى عــدم إلتــزام الشــركة بــأي مســائل تتعلــق بميثــاق حوكمــة شــركات التأميــن وميثــاق حوكمــة الشــركات العامــة الصادرين عن 
ولوائــح الهيئــة الواجبــة التطبيــق واتفاقــات  الهيئــة العامــة لســوق المــال خــالل عــام ٢٠٢١م، كمــا تتبــع الشــركة قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ٢٠١٩/١٨٤
ا�دراج بســوق مســقط لــ�وراق الماليــة بســلطنة عمــان والقانــون االتحــادي رقــم ٦ لســنة ٢٠٠٧ واللوائــح الماليــة لشــركات التأميــن لدولــة ا�مــارات العربيــة 

علــى شــركات ووكالء التأميــن فــي الكويــت وغيرهــا مــن اللوائــح الخارجيــة المعمــول بهــا.   المتحــدة والقانــون رقــم ١٢٥ مــن ٢٠١٩

خالل عام ٢٠٢١م، لم تدفع الشركة أي غرامات / مخالفات.

خــالل عــام ٢٠٢٠م، دفعــت الشــركة غرامــات / مخالفــات بقيمــة إجماليــة قدرهــا ٩٠،٠٤٠ درهــم إماراتــي لعــدم االمتثــال لمنشــورات هيئــة الصحــة بدبــي 
بشــأن العمليــات المتعلقــة بالموافقــة علــى المطالبــات والتأخيــر فــي تســوية المطالبــات وفًقــا للتعميــم الجديــد رقــم ٢٠٢٠/٥ الصــادر عــن هيئــة الصحــة 

بدبــي.

خالل عام ٢٠١٩م، لم تدفع الشركة أي غرامات / مخالفات.

تفاصيل المساهمين بالشركة   .٨
توزيع حملة ا�سهم

فيما يلي بيان توزيع المساهمين كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م :

عدد اOسهم
النسبة المئوية 

للتملك
عدد 

مجموع عدد اOسهمالمساهمين
النسبة المئوية للسهم 

من رأس المال

٧٣٫٤٥٪١١٩٤،٦٣٧،٣٥٧أكثر من ١٠٪أكثر من ٢٦،٥٠٠،٠٠٠

٦٫١٧٪١١٦،٣٤٧،٥٨١من ٥٪ إلى ١٠٪ما بين ١٣،٢٥٠،٠٠٠و٢٦،٤٩٩،٩٩٩

١٥٫٣٨٪٦٤٠،٧٦٥،٦٥٦من ١٪ إلى ٥٪ما بين ٢،٦٥٠،٠٠٠ و١٣،٢٤٩،٩٩٩

٥٫٠٠٪١٢٨١٣،٢٤٩،٤٠٦أقل من ١٪أقل من ٢،٦٥٠،٠٠٠

١٠٠٪١٣٦٢٦٥،٠٠٠،٠٠٠المجموع الكلي

وسائل االتصال
ُيرسل االخطار باجتماع الجمعية العمومية السنوية وجدول أعمالها والحسابات المدققة السنوية وكذلك تقرير رئيس مجلس ا�دارة إلى جميع 

المساهمين بالبريد. كما أن الشركة على تواصل دائم مع الهيئة العامة لسوق المال بشأن جميع المسائل الجوهرية اAخرى. كما تستخدم الشركة 
وسائل أخرى للتواصل مثل ا�فصاح على الموقع ا�لكتروني لسوق مسقط ل�وراق المالية ونشر مستخلصات من القوائم المالية في الصحف الصادرة 

باللغتين العربية وا�نجليزية وإتاحة القوائم المالية للشركة باللغتين العربية وا�نجليزية في مكاتب الشركة خالل ساعات العمل الرسمية ونشر 
www.nlicgulf.com لكتروني للشركة�القوائم المالية ربع السنوية والسنوية على الموقع ا

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين  .٩
ديسمبر ٢٠٢١م. قام مساهمو الشركة بتعيين كي بي أم جي ش.م.م KPMG كمدقق قانوني للسنة المنتهية في ٣١

تأسســت شــركة كــي بــي ام جــي ش.م.م فــي عمــان عــام ١٩٧٣، وهــي جــزء مــن شــركة كــي بــي ام جــي لــوار جلــف ليمتــد. تضــم شــركة كــي بــي إم 
موظفــi، مــن بينهــم خمســة شــركاء وســبعة مديريــن رئيســيين، بمــا فــي ذلــك الموظفــون العمانيــون. إن كــي بــي إم جــي  جــي فــي ُعمــان أكثــر مــن ١٥٠
هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات المتخصصــة التــي تقــدم خدمــات المراجعــة والضرائــب واالستشــارات، حيــث تعمــل فــي ١٤٥ دولــة وإقليــم، ولديهــا 
موظــف يعملــون فــي الشــركات اAعضــاء حــول العالــم. شــركة كــي بــي ام جــي لــوار جلــف هــي جــزء مــن شــبكة “كــى بــي إم جــي” انترناشــيونال  ٢٣٦٫٠٠٠

كوبريتيــف للشــركات اAعضــاء المتخصصــة.
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٢٠٢١

بالنســبة للســنة الماليــة ٢٠٢١م، تــم تقديــم أتعــاب التدقيــق لشــركة KPMG بمبلــغ ٦٨،٠٠٠ ريــال عمانــي (٢٠٢٠م: ٦٤،٠٦٥ريــال عمانــي) للشــركة اAم. با�ضافــة 
١٥،٢٨٣ ريــال عمانــي (٢٠٢٠م: ال شــئ ) لمتطلبــات التدقيــق الجديــدة التــي قدمتهــا الجهــة التنظيميــة  إلــى ذلــك قامــت الشــركة بتخصيــص مبلــغ  وقــدره

للســنة الماليــة ٢٠٢١. 

كمــا زودت كــي بــي ام جــي الشــركة بخدمــات استشــارية أخــرى غيــر متعلقــة بالتدقيــق مثــل الخدمــات االستشــارية لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
ريــال عمانــي / - (٢٠٢٠:  وشــهادات إضافيــة لعمليــات ا�مــارات العربيــة المتحــدة لتقديــم التقاريــر التنظيميــة خــالل العــام. خصصــت الشــركة مبلــغ ٢١،٦٠٨

ريــال عمانــي) مقابــل الرســوم المهنيــة لهــذه الخدمــات. ٢٠٠٠٠

بيانات سعر السوق  .١٠
ــل مؤشــر سوق مســقط (MSM٣٠) إلــى جانــب  ــدات) فــي عــام ٢٠٢١م مقاب ــاه تفاصيــل أداء ســعر ســهم الشــركة (إجمالــي العائ ــورد فــي الجــدول أدن ن

ــر ٢٠٢١م حتــى ٣١ ديســمبر ٢٠٢١م:  تفاصيــل أســعار الســهم اAعلــى واAدنــى واالقفــال للفتــرة مــن ١ يناي

مؤشر سوق مسقطالشركة الوطنية للتأمين

٪ التغيراEقفالاOدنىاOعلى٪ التغيراEقفالاOدنىاOعلى

اOداء للشهر

٠٫٤٢٪٣٫٦٧٦٣٫٥٨٧٣٫٦٥٩-٥٫٤٩٪٠٫٣٦٠٠٫٣٤٠٠٫٣٤٤ديسمبر-٢٠

٠٫٠٤٪٢٫٣٣٣٫٧٥٦٣٫٦٣٤٣٫٦٦٠٪٠٫٣٦٠٠٫٣٤٨٠٫٣٥٢يناير-٢١

-١٫٣١٪١٠٫٨٠٣٫٦٦٧٣٫٥٤٨٣٫٦١٢٪٠٫٣٩٠٠٫٣٤٢٠٫٣٩٠فبراير-٢١

٢٫٦٧٪١٫٠٣٣٫٧٥٤٣٫٦١٣٣٫٧٠٩٪٠٫٣٩٨٠٫٣٩٠٠٫٣٩٤مارس-٢١

١٫٤١٪٠٫٠٠٣٫٧٦١٣٫٦٥٢٣٫٧٦١٪٠٫٤٠٠٠٫٣٧٠٠٫٣٩٤أبريل-٢١

٢٫٤٤٪١٫٥٢٣٫٨٧٣٣٫٧٦١٣٫٨٥٣٪٠٫٤٠٠٠٫٣٨٠٠٫٤٠٠مايو-٢١

٥٫٤٧٪٤٫٠٨١٣٫٨٥٤٤٫٠٦٣-٠٫٥٠٪٠٫٤٠٨٠٫٣٩٠٠٫٣٩٨يونيو-٢١

-٠٫٨١٪٤٫١٣٦٤٫٠٠٤٤٫٠٣٠-٢٫٠١٪٠٫٣٩٨٠٫٣٩٠٠٫٣٩٠يوليو-٢١

-١٫٥٨٪٤٫٠٥٨٣٫٩٥٠٣٫٩٦٧-٥٫١٣٪٠٫٣٨٠٠٫٣٧٠٠٫٣٧٠أغسطس-٢١

-٠٫٦١٪٤٫١٥٦٣٫٩١٢٣٫٩٤٣-٣٫٢٤٪٠٫٣٧٠٠٫٣٥٨٠٫٣٥٨سبتمبر-٢١

٣٫٣٦٪٤٫٠٧٨٣٫٩٤٠٤٫٠٧٥-٥٫٠٣٪٠٫٣٤٢٠٫٣٤٠٠٫٣٤٠أكتوبر-٢١

-١٫٨٣٪٠٫٠٠٤٫١٢٤٤٫٠٠٠٤٫٠٠٠٪٠٫٣٣٤٠٫٣٣٤٠٫٣٤٠نوفمبر-٢١

٣٫٢٣٪٠٫٠٠٤٫١٥٦٣٫٩٦٧٤٫١٣٠٪٠٫٣٣٨٠٫٣٣٨٠٫٣٤٠ديسمبر-٢١

١٢٫٨٣٪٤٫١٥٦٣٫٥٤٨٤٫١٣٠-٥٫٥٦٪٠٫٤٠٨٠٫٣٣٤٠٫٣٤٠ا�داء السنوي

١٢٫٨٣٪٤٫١٥٦٣٫٥٤٨٤،١٣٠-٥٫٥٦٪٠٫٤٠٨٠٫٣٣٤٠٫٣٤٠ا�داء السنوي

ديسمبر ٢٠٢١ ، تم تداول ٨،١٢٨،٥٧٩ سهم من أسهم الشركة في سوق مسقط ل�وراق المالية. خالل الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ إلى ٣١

ديسمبر ٢٠٢١ ، ال توجد أوراق مالية قائمة أو أي أدوات قابلة للتحويل من المحتمل أن يكون لها تأثير على حقوق الملكية. كما في ٣١
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إقرار   .١١

يقر مجلس ا�دارة بتأكيده ما يلي: 

مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفًقا 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. ~

خالـــد بن محمد الــــزبيـــر

رئيــــــس مجــــلس ا�دارة
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٢٠٢١

ملحق (١)

تفاصيل عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة اAخرى

وعضوية لجانهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

عضويات مجالس إدارة الشركات اOخرى

المنصباللجنةالمنصبالشركةالعضو

الفاضل/ خالد بن محمد 
الزبير

الشركة العمانية العالمية للتنمية 
واالستثمار (أومنفيست) ش.م.ع.ع

رئيس مجلس 
ا�دارة

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة 
التنفيذية

رئيس

الفاضل/ عبد العزيز بن 
محمد بن أحمد البلوشي

بنك عمان العربي ش.م.ع.ع
عضو مجلس 

إدارة

عضولجنة التعيينات والمكافآت

عضولجنة االئتمان

الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
عضو مجلس 

إدارة

لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة 
التنفيذية

عضو

رئيسلجنة المخاطر

السيد/ زكي بن هالل بن 
سعود البوسعيدي

عمانتل ش.م.ع.ع
عضو مجلس 

إدارة
لجنة الموارد البشرية 

عضو

عضولجنة االستراتيجية واالستثمار

الفاضل/ أنور بن هالل بن 
حمدون الجابري

البنك اAهلي ش.م.ع.ع
نائب رئيس 

مجلس ا�دارة
عضواللجنة التنفيذية والمخاطر

الفاضل/ محمد بن تقي 
الجمالني

جلفار ش.م.ع.ع
عضو مجلس 

إدارة
لجنة التدقيق

نائب
الرئيس

الفاضل/ محمد بن علي بن 
سعيد القصابي

اليوجدال يوجدال يوجدال يوجد

الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.عالفاضل/ سنجاي كواترا
عضو مجلس 

إدارة
اليوجداليوجد
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تقرير التحليل ومناقشة اEدارة
نظرة عامة على الشركة وأعمالها

الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع (الشــركة) تقــوم بأعمــال التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان ودولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة ودولــة
الكويــت، حيــث تجــري الشــركة أعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي والعــام فــي ســلطنة ُعمــان ودولــة الكويــت حيــث تمتلــك الشــركة ٢٥
ــات ــي تقــدم خدم ــي وأبوظبــي)، والت ــن (دب ــن فرعي ــدار م ــة المتحــدة، فإنهــا ت ــارات العربي ــة ا�م ــا فــي دول ــي الســلطنة. أمــا بالنســبة لعملياته ــا ف فرًع

التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي.

نظرة عامة حول قطاع التأمين
بيانات قطاع التأمين في سلطنة ُعمان لعام ٢٠٢١ مقارنًة مع ٢٠٢٠@

(مليون ريال عماني)

نسبة التغيرالسوق العماني ٢٠٢١السوق العماني ٢٠٢٠نوع التأمين

٨٪٥٢٥٦التأمين على الحياة

-١٠٪١١٢١٠٠التأمين على السيارات

١١٪١٤٧١٦٣التأمين العام

-١٪٨٦٨٥التأمين الصحي

٢٪٣٩٨٤٠٥ا�جمالي

وفقــا للبيانــات غيــر المدققــة التــي تــم تحديثهــا مــن قبــل شــركات التأميــن فــي بوابــة الهيئــة العامــة لســوق المــال (بعــد اســتثناء عمليــات الشــركة 
خــارج الســلطنة)، ســّجل قطــاع التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان نمــًوا بنســبة ٢٪ فــي الســنة الماليــة ٢٠٢١ مقارنــة بالســنة الماليــة ٢٠٢٠. وتحقــق هــذا النمــو مــن 
أقســاط التأميــن العــام. وانخفضــت مســاهمة أقســاط تأميــن المركبــات بنســبة ١٠٪ بســبب االنخفــاض فــي معــدل اAقســاط التــي يتــم تحصيلهــا مــن 
مليــون ريــال عمانــي خــالل  العمــالء. بلغــت حصــة الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ١٦٪ مــن ســوق التأميــن العمانــي وبأقســاط قدرهــا ٦٢

عــام ٢٠٢١م (باســتثناء أقســاط التأميــن مــن فروعهــا فــي الخــارج).

وفقــا لبيانــات الهيئــة العامــة لســوق المــال المنشــورة للســنة الماليــة ٢٠٢٠، احتلــت الشــركة المرتبــة اAولــى ليــس فقــط فــي إجمالــي أقســاط التأميــن 
المكتتبــة ولكــن أيضــi مــن حيــث صافــي الربــح بعــد الضريبــة مقارنــة بـــ ١٩ شــركة منافســة فــي منافســة ســوق التأميــن العمانــي. وفــي ٢٠٢١، حافظــت 
ــأمين المكتتبــة با�ضافــة إلــى ريادتهــا لقطــاع التأميــن الصحــي وتأميــن المركبــات فــي  الشــركة علــى المرتبــة اAولــى مــن حيــث إجمالــي أقســاط التـ

ســلطنة ُعمــان.

بيانات قطاع التأمين في دولة ا�مارات العربية المتحدة لعام 
٢٠٢٠ مقارنة ب ٢٠١٩

(مليون ريال عماني)

نسبة التغير٢٠١٩٢٠٢٠نوع التأمين

-١٢٪٩٥٦٨٤٢التأمين على الحياة

-١٣٪٦٤٠٥٥٥التأمين على السيارات

٧٪١,٠٠٢١٫٠٧١التأمين العام

-٢٪٢,٠٤٢٢,٠١١التأمين الصحي

-٣٪٤,٦٤٠٤,٤٧٩ا�جمالي

وفقــا للبيانــات المنشــورة مؤخــًرا مــن هيئــة التأميــن ا�ماراتيــة للســنة الماليــة ٢٠٢٠ مقارنــًة بالســنة الماليــة ٢٠١٩، أظهــر ســوق التأميــن ا�ماراتــي تراجًعــا فــي 
٣٪) با�ضافــة إلــى قطــاع التأميــن الصحــي (بنســبة ٢٪). تعمــل الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام  نمــو أقســاط التأميــن ا�جماليــة (بنســبة
ش.م.ع.ع بشــكل رئيســي فــي قطــاع التأميــن الصحــي فــي دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة. وحيــث بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن الصحــي ٦٨ مليــون 
ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠، فقــد وصلــت الحصــة الســوقية للشــركة ٣٪ فــي ســوق التأميــن الصحــي ا�ماراتــي. لــم يتــم نشــر بيانــات قطــاع 

٢٠٢١م. التأميــن مــن قبــل هيئــة التأميــن ا�ماراتيــة للســنة الماليــة
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٢٠٢١

لمحة مالية 
فيما يلي أبرز اللمحات المالية لعام ٢٠٢١م مع بيانات السنوات الثالث الماضية:

(مليون ريال عماني)

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١التفاصيل

١٣٤٫٦١٤٨٫٦١٣٤٫٠١٤٦٫٥إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

١٩٫٢٢٠٫١٢٦٫٥١٦٫٤صافي النتائج المكتتبة

٢٫٦٤٫٢٤٫٦٥٫٨صافي الدخل من االستثمار

٩٫٣١٠٫٢١٥٫٠٧٫٥الربح بعد الضريبة

بالبيسات (معاد بيانها بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد) EPS ٠٫٠٣٥٠٫٠٣٨٠٫٠٥٧٠٫٠٢٨ربحية السهم

١٦٨٫٢١٨٨٫٢١٧٥٫٨١٩٥٫٤مجموع اAصول

٢٦٫٥٢٦٫٥٢٦٫٥٢٦٫٥رأس المال

٥٣٫٧٥٨٫٩٦٧٫٤٦٦٫٤مجموع حقوق المساهمين

صافي قيمة اAصول للسهم بالبيسات  
١٠٠ بيسة للسهم الواحد) (معاد بيانها بقيمة

٠٫٢٠٢٠٫٢٢٢٠٫٢٥٤٠٫٢٥١

١١٪٢٤٪١٨٪١٨٪العائد على المتوسط المرجح لحقوق المساهمين (بالنسبة المئوية)

سيتم أدناه مناقشة أبرز اللمحات الرئيسية لربحية الشركة:
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مليــون ريــال عمانــي بشــكل رئيســي إلــى أقســاط التأميــن مــن فــروع الشــركة فــي الخــارج  ١٢٫٤ تعــزى الزيــادة فــي إجمالــي اAقســاط المكتتبــة البالغــة
٢٫٩ مليــون ريــال عمانــي. وانخفضــت  مليــون ريــال عمانــي، فــي حيــن جــاءت المســاهمة المحليــة لنمــو الرصيــد المتبقــي بقيمــة التــي زادت بمقــدار ٩٫٥
١٦٪. ويرجــع النمــو فــي أقســاط التأميــن  أقســاط تأميــن المركبــات فــي ُعمــان بنســبة ٦٫٥٪ علــى الرغــم مــن زيــادة حصــة الشــركة الســوقية مــن ١٥٪ إلــى

بشــكل رئيســي إلــى محفظــة التأميــن الصحــي فــي ُعمــان والخــارج.
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صافي النتائج المكتتبة
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والتي أثرت على صافي النتائج المكتتبة وربحية الشركة: فيما يلي التحديات الرئيسية التي واجهت الشركة خالل السنة المالية ٢٠٢١

:(صافي تأثير المطالبات بقيمة ١٫٣ مليون ريال عماني) زيادة مطالبات محفظة التأمين على الحياة لحاالت الوفاة بسبب الجائحة

 لغايــة أغســطس ٢٠٢١، شــهدت الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام زيــادًة فــي أعــداد مطالبــات التأميــن علــى الحيــاة لحــاالت الوفــاة
ــي  ــوظ ف ــاض ملح ــدث انخف ــان، ح ــلطنة عم ــدة وس ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــي دول ــن ف ــدالت التحصي ــادة مع ــد زي ــد١٩. وبع ــن كوفي ــة ع الناجم

ــات الخاصــة بحــاالت الوفــاة المعلــن عنهــا.  المطالب

:زيادة في معدل المطالبات في محفظة تأمين المركبات

 ــر واجهــت الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام وســوق تأميــن المركبــات فــي ُعمــان بأكملــه ارتفاعــi فــي نســبة المطالبــات وهــو اAث
ــات  ــات المطالب ــز احتياطي ــم وتعزي ــكام المحاك ــادة أح ــة وزي ــات المعلن ــي المطالب ــادة ف ــن والزي ــاط التأمي ــدالت أقس ــل مع ــى تقلي ــب عل المترت

ــات.  ــن المركب ــة تأمي ــة محفظ ــاض ربحي ــى انخف ــك إل ــة. وأدى ذل ــر المعلن ــدة غي المتكب

ــارات  ــة ا�م ــان ودول ــلطنة عم ــي س ــة) ف ــر المعلن ــدة غي ــات المتكب ــات المطالب ــك احتياطي ــي ذل ــا ف ــي (بم ــن الصح ــات التأمي ــدل مطالب ــي مع ــادة ف الزي
العربيــة المتحــدة وحيــث بــدأ اAفــراد فــي زيــارة المستشــفيات والحصــول علــى العالجــات االختياريــة للمرضــى الداخلييــن التــي تــم تأجيلهــا فــي ٢٠٢٠.

ــي  ــى إجمال ــي عل ــال عمان ــون ري ملي ــة ١٫١ ــام بقيم ــن الع ــات والتأمي ــن المركب ــة تأمي ــى محفظ ــاهين عل ــار ش ــبب إعص ــجلة بس ــات المس ــرت المطالب أث
ــي. ــال عمان ــف ري ــى ١٧٥ أل ــاهين عل ــار ش ــات إعص ــي مطالب ــر صاف ــر تأثي ــن، اقتص ــادة التأمي ــات إع ــل إتفاقي ــك وبفض ــن ذل ــم م ــى الرغ ــات. وعل المطالب

وفيما يلي بعض الخطوات المتخذة من جانب ا�دارة للتخفيف من تأثير التطورات السابقة وتحسين الربحية.

.زيادة إعادة التأمين في محفظة التأمين على الحياة للتخفيف من تأثير المطالبات الخاصة بحاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد ١٩

.زيادة أسعارمحفظة التأمين على الحياة الجماعي لمعالجة المخاطر بعد الجائحة

.سعار وزيادة نسبة استبقاء العمالء من خالل برامج الوالءAجراءات مثل تغيير ا�تحسين ربحية تأمين المركبات من خالل مجموعة من ا

.تقديم منتجات جديدة وإضافة عروض على الغطاء التأميني للعمالء
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القاعدة االستثمارية - ديسمبر 2021

حقوق المساهمين، 7
 مليون ريال عماني،

السندات، 43
ملين ريال عماني،

الودائع الثابتة، 48
مليون ريال عماني، 

44%
49%

 7%

مليــون ريــال عمانــي في الســنة ٥٫٨ ٤٫٦ مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠ إلــى ٢٠٢١ بنســبة٢٦٪ مــن زادت معــدالت دخــل االســتثمار للســنة الماليــة
مليــون ريــال ١٫٢ مليــون ريــال عمانــي مــن مكاســب مقطوعــة عــن بيــع الســندات بقيمــة ٠٫٨ ــادة فــي دخــل االســتثمار بقيمــة ٢٠٢١.  وتتكــون الزي الماليــة
٠٫١ مليــون ريــال عمانــي. ويرجــع تحســين دخــل االســتثمار ٠٫٣ مليــون ريــال عمانــي وحركــة ســوق اAســهم بقيمــة عمانــي وزيــادة فــي الدخــل الثابــت بقيمــة
إلــى اســتراتيجية الشــركة فــي الســنوات الماضيــة لزيــادة االســتثمار فــي الســندات وتقليــل االعتمــاد علــى الودائــع الثابتــة. واســتثمرت الشــركة أيضــi فــي
٥٫٨ مليــون ريــال عمانــي فــي حســاب الربــح أســواق اAســهم الخارجيــة لتحســين التنــوع فــي المحفظــة وا�يــرادات. وإضافــًة إلــى دخــل االســتثمار بقيمــة
مليــون ريــال عمانــي بفعــل الحركــة ا�يجابيــة فــي ســوق اAســهم والســندات المحتفــظ بهــا ضمــن والخســارة، حققــت الشــركة أيضــا ربحيــة بقيمــة ٠٫٩

مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة ٢٠٢١. فئــة الدخــل الشــامل ا=خــرى ممــا جعــل إجمالــي دخــل االســتثمار يصــل إلــى ٦٫٧

مليــون ريــال ١٣٤ مقارنــة بـــ ٢٠٢١ رغــم أن الشــركة حققــت زيــادة وقدرهــا ٩٪ فــي إجمالــي اAقســاط المكتتبــة (١٤٦٫٥ مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة
٢٠٢٠)، تأثــر صافــي النتائــج المكتتبــة للشــركة بزيــادة مطالبــات تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي ومطالبــات محفظــة التأميــن عمانــي للســنة الماليــة
مليــون ريــال عمانــي أي أقــل بنســبة ٣٨٪ مقارنــة علــى الحيــاة لحــاالت الوفــاة. ونظــر~ لذلــك، تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق صافــي نتائــج اكتتــاب بقيمــة ١٦٫٤
مقارنــة بــــ ٤٫٦ مليــون ريــال عمانــي ٢٠٢١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٥٫٨ ٢٦٪ إلــى مليــون ريــال عمانــي فــي ٢٠٢٠. وزاد معــدل دخــل االســتثمار بنســبة ٢٦٫٥ بـــ
٢٠٢١. وأدى انخفــاض صافــي النتائــج المكتتبــة وتحســين ١٣٫٥ مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة ٢٠٢٠ فــي حيــن ظلــت المصاريــف ا�داريــة ثابتــة عنــد فــي
ــنة ــي للس ــال عمان ــون ري ملي ١٥٫٠ ــة بـــ مقارن ٢٠٢١ ــة ــنة المالي ــي للس ــال عمان ــون ري ملي ــة ٧٫٥ ــة بقيم ــد الضريب ــح بع ــي رب ــق صاف ــى تحقي ــتثمار إل ــل االس دخ

.٢٠٢٠ الماليــة
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التحول الرقمي
ــالء  ــالت العم ــيط رح ــة وتبس ــة المحتمل ــات التكنولوجي ــد االضطراب ــة ض ــا للحماي ــركة ومبادراته ــتراتيجية الش ــم اس ــي صمي ــي ف ــول الرقم ــر التح يعتب

ــي: ــا يل ــن م ــر~ يتضم ــا كبي ــركة تقدم ــت الش ــة، حقق ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــن. عل ــراءات التأمي ــة إج ورقمن

.تطبيق هاتف موحد لخدمات التأمين الصحي وتأمين المركبات

 أتمتة العمليات الروبوتية

 الدردشة ا=لية

لكترونية لعمالء التأمين الصحي�البطاقة ا

بيع وثائق التأمين من خالل أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ عمانتل ومنصة الخدمة الذاتية ومنصة الوساطة للتأمين الصحي

.من السيبرانيAلكترونية ومبادرات ا�تطورات متقدمة في البنية التحتية ا

 ــة ــدات المالي ــن لوح ــق أوراكل فيوج ــذ تطبي ــرية وتنفي ــوارد البش ــحابية للم ــبة أوراكل الس ــق حوس ــي وتطبي ــن الصح ــام التأمي ــق نظ ــات تطبي ترقي
ــتريات. والمش

ويجــري إعــداد خطــط مســتقبلية لرقمنــة عمليــات التأميــن وتتمثــل إحــدى الخطــط الرئيســية فــي الســنة القادمــة فــي تنفيــذ متطلبــات المعيــار الدولــي 
�عــداد التقاريــر الماليــة رقــم (IFRS١٧) الــذي سيحســن مــن طريقــة هيكلــة محاســبة التأميــن وإعــداد تقاريرهــا.

الجوائز وشهادات التقدير
حصلت الشركة على العديد من الجوائز في ٢٠٢١ على الصعيدين المحلي والدولي. الجوائز اAساسية التي فازت بها الشركة:

 .عمال للمرة الرابعة على التواليAجائزة أفضل شركة أداء عن فئة الشركات ذات الرأس مال الكبير ضمن جوائز مجلة عالم االقتصاد وا

.٢٠٢١ جائزة التميز في التأمين في جوائز ُعمان للخدمات المصرفية والمالية

«وسط ٢٠٢١Aكثر قيمة - الشرق اAكانت من بين أفضل ١٠ عالمات تجارية في مجال التأمين - «العالمة التجارية ا

.عالم االجتماعي من جانب المركز العربي ل�بحاث�جائزة كومكس للتميز التقني عن فئة ا

 جائــزة أفضــل صاحــب عمــل» و»أفضــل شــركة فــي تعزيــز الصحــة فــي مجــال العمــل» مــن جانــب «أفضــل صاحــب عمــل وأفضــل عالمــة تجاريــة»
فــي عمــان لســنة ٢٠٢١.

.كثر ثقة في عمان» في جوائز العالمات التجارية العالمية في التأمين والتكافل لسنة ٢٠٢١Aالعالمة التجارية ا» 

.أفضل شركة تأمين على الحياة وتأمين عام تركز على العمالء» في برنامج جوائز االقتصاد العالمي السنوي لسنة ٢٠٢١»

إجراءات الرقابة الداخلية
يولــي مجلــس ا�دارة اهتمامــا بالغــا بشــأن بيئــة الرقابــة الداخليــة القويــة بهــدف حمايــة أصــول الشــركة ومصالــح المســاهمين. وتنفــذ الشــركة نظــام 
ــاء أو  ــع أي أخط ــركة لمن ــاالت الش ــع مج ــي جمي ــط ف ــذ الضواب ــم تنفي ــا. ويت ــدى تعقيده ــا وم ــا ونطاقه ــم عملياته ــع حج ــق م ــة يتواف ــة داخلي مراقب
ــط  ــط الضواب ــق والضواب ــة التدقي ــع لجن ــة. وتراج ــذه المهم ــي ه ــس ا�دارة ف ــاعدة لمجل ــط المس ــق والضواب ــة التدقي ــدم لجن ــا. وتق ــات وعالجه مخالف
ــات  ــى عملي ــة إل ــابات با�ضاف ــق الحس ــا مدق ــي يجريه ــق الت ــات التدقي ــى عملي ــتنادا إل ــا اس ــأن فاعليته ــس ا�دارة بش ــر مجل ــركة وتخط ــة للش الداخلي
التدقيــق التــي يجريهــا قســم التدقيــق الداخلــي وفــق خطــة التدقيــق الداخلــي المعتمــدة. وبا�ضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك الشــركة أيضــا قســم الجــودة 

والمراقبــة الداخليــة الــذي يراجــع الضوابــط الداخليــة للشــركة.

إطار عمل إدارة المخاطر
ــع  ــاء الطاب ــم إضف ــث ت ــر حي ــقة �دارة المخاط ــاملة ومنس ــة ش ــر عملي ــركة لتوفي ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــة ف ــر المؤسس ــار إدارة مخاط ــن إط ــم تضمي يت
المؤسســي علــى إطــار إدارة مخاطــر المؤسســة لتقديــم معلومــات أفضــل التخــاذ القــرارات فــي جميــع أنحــاء الشــركة. وتتبــع الشــركة سياســة شــاملة 
�دارة ومعالجــة المخاطــر المالزمــة لالســتراتيجيات والعمليــات والماليــة وا�لتــزام والتأثيــرات الناتجــة عنهــا. لقــد تــم تصميــم سياســة إدارة المخاطــر 
لتوضيــح آليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا ومعالجتهــا ورصدهــا وا�بــالغ عنهــا بمــا فــي ذلــك المخاطــر الناشــئة. وهــذا يمّكــن الشــركة مــن تحســين أداء 
أعمالهــا مــن خــالل تحســين فــرص النمــو وإبقــاء بيئــة ا�بتــكار وإنشــاء ميــزة تنافســية وتوقــع وإبــالغ حــاالت الشــك وتقليــل الخســائر التشــغيلية واAمــور 
ــات  ــن العملي ــزًءا م ــر ج ــة المخاط ــط ومعالج ــق والمنضب ــام المتس ــر االهتم ــث يعتب ــة حي ــا التجاري ــركة وعالمته ــمعة الش ــة س ــة وحماي ــر المتوقع غي

اليوميــة للشــركة.
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تديــر الشــركة مخاطرهــا مــن خــالل ا�ســتعانة بثالثــة خطــوط للدفــاع وهــم أصحــاب اAعمــال والعمليــات ودائــرة إدارة المخاطــر ومجلــس ا�دارة. تضمــن 
عمليــة إدارة المخاطــر المؤسســية فــي الشــركة ا�شــراف علــى أنشــطة المخاطــر وتقييــم فعاليتهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق والرقابــة ومجلــس ا�دارة 

للتأكــد مــن أداء المؤسســة وتميزهــا التشــغيلي.

شكر وعرفان
 bنيابــًة عــن الشــركة وجميــع موظفيهــا أعــرب عــن خالــص االمتنــان والتقديــر لموالنــا صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم حفظــه ا
ورعــاه، ســائلين اb جلــت قدرتــه أن يمــد فــي عمــر جاللتــه ويرزقــه موفــور الصحــة والعافيــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي قيــادة الســلطنة علــى 

طريــق التنميــة والســالم واالزدهــار.

ــة  ــارات العربي ــة اAم ــي دول ــان وف ــلطنة عم ــي س ــة ف ــر الوزاري ــة والدوائ ــات الحكومي ــال والهيئ ــوق الم ــة لس ــة العام ــى الهيئ ــكر إل ــل الش ــدم بجزي وأتق
المتحــدة وفــي دولــة الكويــت علــى إرشــادهم ودعمهــم لنــا. كمــا أتوجــه أيًضــا بالشــكر إلــى جميــع مســتثمرينا وأعضــاء مجلــس ا�دارة وجميــع عمالئنــا 

الكــرام وشــركاءنا فــي اAعمــال وشــركات إعــادة التأميــن علــى دعمهــم لنــا وثقتهــم بنــا. 

س. فينكاتاشاالم

الرئيس التنفيذي
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المحتويات

٣٧ تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

٤٣ قائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة  

قائمة اAرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر 
٤٤ المنفصلة والموحدة 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
٤٥ المنفصلة والموحدة 

٤٦ قائمة التدفقات النقدية المنفصلة والموحدة 

٤٨ إيضاحات حول القوائم المالية المنفصلة والموحدة 
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين

قائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الشركة اOمالمجموعة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ريال ُعمانيإيضاح
ُعماني

ريال ريال ُعماني
ُعماني

اOصول
٥١٤٫٤٣١٫٤٠٨١٠٫٢٣٣٫٩٥٧١٣٫٢٢٢٫٥٨٦٩٫٧٢١٫٥٢٢أرصدة نقدّية وبنكّية

٦٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠٤١٫٥٩٦٫٠٩٦٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠٤١٫٥٩٦٫٠٩٦ودائع بنكّية
-١٫٣٦٣٫٠٣١-٧١٫٣٦٣٫٠٣١-١استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر 

٧١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠-٢استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
٧٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤-٣استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اAخرى

٩٤٩٫٧٥٩٨٦١٫٥٢١--٧-٤استثمار في شركات شقيقة
٨٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢٤٣٫١٥٥٫٨٥٠٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢٤٣٫١٥٥٫٨٥٠ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة 

حصة إعادة التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية   
   والمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها 

١٩٦٫٢٨٤٫٦٧٤٥٫٨٦٧٫١٥٨٦٫٢٨٤٫٦٧٤٥٫٨٦٧٫١٥٨ي

٢٠١١٫٢٣٠٫٤١٥١٠٫٣٠٧٫٩١٥١١٫٢٣٠٫٤١٥١٠٫٣٠٧٫٩١٥حصة إعادة التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
i٩٨٫٦٢٣٫٩٣١٥٫٦٩٨٫٢٦١٨٫٢٣٠٫٨٢٣٥٫٣٢٧٫٩٧٧ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدم

١٠٧٠٫٢٠٤١١٣٫٨٧٣٧٠٫٢٠٤١١٣٫٨٧٣قروض لحملة وثائق التأمين
١٢٦٫٦١٩٫٥٨٨٦٫٩٤٣٫٧٠٧٦٫٤٩٨٫٠٥٦٦٫٧٩١٫٠٩٩الممتلكات والمعدات

٣٠٢٥٩٫٥٩٢١٩٧٫٢٦٢٢٤٠٫١٢٢١٨٦٫٤٥٣أصل ضريبة مؤجلة

١٣٤٤٩٫٠٥١٤٧٢٫٦٤٧٤٤٩٫٠٥١٤٧٢٫٦٤٧أصول غير ملموسة (تشمل الشهرة)
١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠١٩٤٫٦٢٣٫٤٢٧١٧٥٫٦٤١٫٢٨٥إجمالي اOصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

رأس المال واالحتياطيات
١٤٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠رأس المال

١٥٨٫٨٣٣٫٣٣٣٨٫٢٦١٫٧١٧٨٫٨٣٣٫٣٣٣٨٫٢٦١٫٧١٧االحتياطي القانوني
١٦١٥٫١٤٧٫٠٢٤١٢٫٩٧٠٫٠٠٩١٥٫١٤٧٫٠٢٤١٢٫٩٧٠٫٠٠٩احتياطي الطوارئ

١٧٣٥٢٫٣٤٥٤٤٧٫٤٢٠٣٥٢٫٣٤٥٤٤٧٫٤٢٠احتياطي إعادة تقييم 
٢٥٩٫٥٢٤٤٣٨٫٦٣٨٢٥٩٫٥٢٤٤٣٨٫٦٣٨احتياطي القيمة العادلة 

 (٢٣٫٧١٠)(٢١٫٩٧٦)(٢٣٫٧١٠)(٢١٫٩٧٦)احتياطي تقلبات صرف العمالت اAجنبية
١٥٫٣٥٧٫٠٥٠١٨٫٨٢٦٫٣٨٦١٥٫٣٥٧٫٠٥٠١٨٫٨٢٦٫٣٨٦أرباح محتجزة

٦٦٫٤٢٧٫٣٠٠٦٧٫٤٢٠٫٤٦٠٦٦٫٤٢٧٫٣٠٠٦٧٫٤٢٠٫٤٦٠إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات

إجمالي احتياطي المطالبات قيد التسوية واحتياطي 
  المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها

ي ١٩٢٨٫٧١٧٫٧٦٢٢٣٫١٧١٫٠٧٦٢٨٫٧١٧٫٧٦٢٢٣٫١٧١٫٠٧٦ي

٢٠٥٧٫٢٥٠٫٧٧٠٥١٫٥٤١٫٥١٣٥٧٫٢٥٠٫٧٧٠٥١٫٥٤١٫٥١٣إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية
٢١٨٫٢٧٧٫٩٩٨٨٫٠٨٨٫٠٢٩٨٫٢٧٧٫٩٩٨٨٫٠٨٨٫٠٢٩المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

٢٢٢٥٫٩٦٩٫٢٩٢٢٣٫٠٣٩٫٨٥٠٢٥٫١٧٦٫١١٩٢٢٫٨٥٥٫٢٣٥التزامات أخرى
-٧٫٥٠٠٫٠٠٠-٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠قرض قصير اAجل

٣٠١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٥٦٤٫٩٧٢١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٥٦٤٫٩٧٢ضريبة دخل مستحقة الدفع
١٢٨٫٩٨٩٫٣٠٠١٠٨٫٤٠٥٫٤٤٠١٢٨٫١٩٦٫١٢٧١٠٨٫٢٢٠٫٨٢٥إجمالي االلتزامات

١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠١٩٤٫٦٢٣٫٤٢٧١٧٥٫٦٤١٫٢٨٥مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
٢٥٤. ٢٥١٠. ٢٥٤٠. ٢٥١٠. ٢٤٠صافي اOصول للسهم الواحد

فبراير ٢٠٢١ ووقعها نيابًة عنهم: تم التصريح بإصدار القوائم المالية الموحدة بقرار من مجلس ا�دارة بتاريخ ٢٤

________________________________________________________________________

الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اEدارة  رئيس مجلس اEدارة 

جزء~ من هذه القوائم المالية. إلى ٣٦ تشكل ا�يضاحات المرفقة من ١
إلى ٦. إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١
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قائمة ا�رباح أو الخسائر والدخل الشامل اqخر المنفصلة والموحدة
ديسمبر ٢٠٢١ للسنة المنتهية في ٣١

الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠إيضاح
ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

قائمة اOرباح أو الخسائر

٢٥١٤٦٫٤٥٨٫٩٩٠١٣٤٫٠٢٧٫٨٤٥١٤٦٫٤٥٨٫٩٩٠١٣٤٫٠٢٧٫٨٤٥-١إجمالي اAقساط المكتتبة

٢٥١٤٠٫٧٤٩٫٧٣٣١٤٠٫٨٨٩٫٥١٣١٤٠٫٧٤٩٫٧٣٣١٤٠٫٨٨٩٫٥١٣-١إجمالي أقساط التأمين المحققة

(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)٢٥-١حصة معيدي التأمين من أقسام التأمين الُمسندة المحققة

١١٧٫٣٧٧٫٤٤٩١١٣٫٨٠١٫٧٧٥١١٧٫٣٧٧٫٤٤٩١١٣٫٨٠١٫٧٧٥صافي إيرادات أقساط التأمين

٢٥٢٫٦٩٩٫٠٤٦٢٫٧٠٧٫٩١٧٢٫٦٩٩٫٠٤٦٢٫٧٠٧٫٩١٧-٢إيرادات العمولة

١٫١١٧٫٥٥٨٩٢٨٫٥٤٩١٫١١٧٫٥٥٨٩٢٨٫٥٤٩إيرادات من رسوم وثائق التأمين

(١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧)(١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤)(١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧)(١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤)١٩إجمالي مصروف المطالبات
٢٥٢٤٫٣١٢٫٤٢٥٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢٢٤٫٣١٢٫٤٢٥٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢-٢حصة إعادة التأمين من إجمالي مصروفات المطالبات   

 (١٠٫٨٧٥٫٩٥٤)(١٢٫٢١٤٫٩٨٦)(١٠٫٨٧٥٫٩٥٤)(١٢٫٢١٤٫٩٨٦)مصروف عموالت

١٦٫٣٦٢٫٤٥٨٢٦٫٤٨٤٫٨٠٢١٦٫٣٦٢٫٤٥٨٢٦٫٤٨٤٫٨٠٢صافي إيرادات االكتتاب

٢٧٥٫٧٩١٫٦١٣٤٫٦٠١٫٥٤١٥٫٨٧٨٫١١٧٤٫٦٨٢٫٥٦٠إيرادات االستثمار - صافي

 (٨٥٫٨٣٢)(٢٥٫٦٩٣)(٨٥٫٨٣٢)(٢٥٫٦٩٣)خسائر ا�ئتمان المتوقعة من اAصول المالية

٢٨٥١٫٠٦٨١٤٫٢٣٩٧٦٫٣٥٢٢٦٫٨٨١دخل تشغيلي آخر - صافي

 (٢٫٠١٧٫٢٥٩)(٢٫٣٢٣٫٧٣٠)(٩٦٤٫٥٣٥)(١٫٠٣٣٫٢٨٠)أتعاب إدارية Aطراف أخرى 

 (١١٫٤٤٤٫٠٢٩)(١١٫٢٤٠٫٥٨٠)(١٢٫٣٨٧٫٨٤٩)(١٢٫٣٩٩٫٦٤١)٢٩مصروفات عمومية وإدارية

 (١٠٨٫٢٢٣)(٧٦٫٨٥٥)(١٠٨٫٢٢٣)(٧٦٫٨٥٥)تكلفة تمويل

 (٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦)١٣إطفاء أصول غير ملموسة

٨٫٦٤٦٫٠٧٤١٧٫٥٣٠٫٥٤٧٨٫٦٢٦٫٤٧٣١٧٫٥١٥٫٣٠٤الربح قبل الضريبة 

(٢٫٥٠٩٫٣٤٣)(١٫١٥٢٫٩١١)(٢٫٥٢٤٫٥٨٦)(١٫١٧٢٫٥١٢)٣٠مصروف ضريبة الدخل

٧٫٤٧٣٫٥٦٢١٥٫٠٠٥٫٩٦١٧٫٤٧٣٫٥٦٢١٥٫٠٠٥٫٩٦١ربح السنة

دخل شامل آخر
(البنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقi إلى اAرباح أو 

الخسائر):
(١٫٧٥٣)١٫٧٣٤(١٫٧٥٣)٧١٫٧٣٤-٤ فروقات تحويل عمليات أجنبية

تغير في القيمة العادلة Aدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل ا=خر - صافي

(٣٩٧٫٣٥١)٣٥٠٫١٦٢(٣٩٧٫٣٥١)٣٥٠٫١٦٢

(بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى اAرباح أو الخسائر):

التغير في القيمة العادلة Aدوات ملكية بالقيمة العادلة من 
(٢١١٫٥٠٦)١٫٢٩٨٫٩٧٠(٢١١٫٥٠٦)١٫٢٩٨٫٩٧٠خالل الدخل الشامل ا=خر - صافي

٩٠٣٫٣٥٣١٣٦٫٩٠٣٩٠٣٫٣٥٣١٣٦٫٩٠٣ إيرادات شاملة أخرى

٨٫٣٧٦٫٩١٥١٥٫١٤٢٫٨٦٤٨٫٣٧٦٫٩١٥١٥٫١٤٢٫٨٦٤إجمالي الدخل الشامل للسنة

٠٥٧. ٠٢٨٠. ٠٥٧٠. ٠٢٨٠. ٣١٠ربحية السهم الواحد -اOساسية والمخففة

البنــود فــي قائمــة اAربــاح أو الخســائر ا=خــر أعــاله مفصــح عنهــا بعــد خصــم الضرائــب. الضريبــة المتعلقــة بمكونــات الدخــل الشــامل ا=خــر مفصــح عنهــا 
فــي ا�يضــاح رقــم ٣٠.

جزء~ من هذه القوائم المالية. إلى ٣٦ تشكل ا�يضاحات المرفقة من ١
إلى٦. إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١
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٢٠٢١

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة والموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاح  المجموعة والشركة اOم
رأس

المال
احتياطي 

قانوني
احتياطي
 الطوارئ

احتياطي 
إعادة 

تقييم

احتياطي 
القيمة 

العادلة 

احتياطي 
تقلبات 
تحويل 

العمالت 
اOجنبية

أرباح 
محتجزة

إجمالي 
حقوق 

المساهمين

ريال 
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيعماني

يناير ٢٠٢٠ ٥٨٫٩٠٢٫٥٩٦(٢١٫٩٥٧)٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٧٦١٫١٢١١١٫١٨٥٫٥٩٩٤٤٧٫٤٢٠١٦٥٫٠٤٨في ١

١٣٫٨٦٥٫٣٦٥

١٥٫٠٠٥٫٩٦١١٥٫٠٠٥٫٩٦١------ربح السنة

التغير في قيمة االستثمارات 
المدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل 
   الدخل الشامل ا=خر

----١٣٨٫٦٥٦--١٣٨٫٦٥٦

التغير في احتياطي تقلبات 
(١٫٧٥٣)-(١٫٧٥٣)-----تحويل العمالت اAجنبية

١٥٫٠٠٥٫٩٦١١٥٫١٤٢٫٨٦٤(١٫٧٥٣)١٣٨٫٦٥٦----إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل من بيع القيمة العادلة 
من خالل دخل شامل آخر

----(١٣٤٫٩٣٤)-١٣٤٫٩٣٤-

-(١٫٥٠٠٫٥٩٦)---١٫٥٠٠٫٥٩٦--١٥محول إلى احتياطي قانوني

المحول إلى احتياطي 
الطوارئ

(١٫٧٨٤٫٤١٠)---١٫٧٨٤٫٤١٠--١٦-

توزيعات أرباح ُمعلنة 
(٦٫٦٢٥٫٠٠٠)(٦٫٦٢٥٫٠٠٠)------١٨ومدفوعة

ديسمبر ٢٠٢٠ ١٨٫٨٢٦٫٣٨٦٦٧٫٤٢٠٫٤٦٠(٢٣٫٧١٠)٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٨٫٢٦١٫٧١٧١٢٫٩٧٠٫٠٠٩٤٤٧٫٤٢٠٤٣٨٫٦٣٨في ٣١

يناير ٢٠٢١ ١٨٫٨٢٦٫٣٨٦٦٧٫٤٢٠٫٤٦٠(٢٣٫٧١٠)٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٨٫٢٦١٫٧١٧١٢٫٩٧٠٫٠٠٩٤٤٧٫٤٢٠٤٣٨٫٦٣٨في ١

٧٫٤٧٣٫٥٦٢٧٫٤٧٣٫٥٦٢------ربح السنة

التغير في قيمة االستثمارات 
المدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل ا=خر

----٩٠١٫٦١٩--٩٠١٫٦١٩

التغير في احتياطي تقلبات 
تحويل العمالت اAجنبية

-----١٫٧٣٤-١٫٧٣٤

٩٠١٫٦١٩١٫٧٣٤٧٫٤٧٣٫٥٦٢٨٫٣٧٦٫٩١٥----إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل من بيع القيمة العادلة 
من خالل دخل شامل آخر

----(١٫٠٨٠٫٧٣٣)-١٫٠٨٠٫٧٣٣-

-(٥٧١٫٦١٦)----٥٧١٫٦١٦-١٥محول إلى احتياطي قانوني

المحول إلى احتياطي
الطوارئ

(٢٫١٧٧٫٠١٥)---٢٫١٧٧٫٠١٥--١٦-

(٩٥٫٠٧٥)----(٩٥٫٠٧٥)--١٧إعادة تقييم أصول

توزيعات أرباح ُمعلنة 
ومدفوعة

(٩٫٢٧٥٫٠٠٠)(٩٫٢٧٥٫٠٠٠)------١٨

ديسمبر ٢٠٢١ ١٥٫٣٥٧٫٠٥٠٦٦٫٤٢٧٫٣٣٠(٢١٫٩٧٦)٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٨٫٨٣٣٫٣٣٣١٥٫١٤٧٫٠٢٤٣٥٢٫٣٤٥٢٥٩٫٥٢٤في ٣١

جزء~ من هذه القوائم المالية. إلى ٣٦ تشكل ا�يضاحات المرفقة من ١
إلى٦. إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين

قائمة التدفقات النقدية المنفصلة والموحدة
ديسمبر ٢٠٢١ للسنة المنتهية في ٣١

الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

التدفقات النقدية من اOنشطة التشغيلية

٨٫٦٤٦٫٠٧٤١٧٫٥٣٠٫٥٤٧٨٫٦٢٦٫٤٧٣١٧٫٥١٥٫٣٠٤الربح قبل الضريبة

تسويات لـ:

ربح محقق/ غير محقق من االستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والدخل الشامل 

ا=خر، وبالتكلفة المطفأة - صافي

(٩١٧٫٧٩٤)-(٩١٧٫٧٩٤)٢٧-

(٨١٫٠١٩)(٨٦٫٥٠٤)--٢٧حصة اAرباح من استثمار في شركات تابعة

٢٥٫٦٩٣٨٥٫٨٣٢٢٥٫٦٩٣٨٥٫٨٣٢مخصص خسارة ائتمان متوقعة ل�صول المالية

٢٩٥٢٣٫٨٧٢٦٤٢٫١٥٦٥٢٣٫٨٧٢٦٤٢٫١٥٦مخصص ديون منخفضة القيمة

٢٩١٦٦٫٢٤٢١٧٢٫٣٦٤١٧٢٫٥٩٥١٥٨٫٨٤٠مخصص مستحقات منافع نهاية الخدمة

(٤٫٣٠٩٫٦١٢)(٤٫٦٢٨٫١٤٤)(٤٫٣٠٩٫٦١٢)(٤٫٦٢٨٫١٤٤)٢٧إيرادات فوائد بعد خصم ا�طفاء

٧٦٫٨٥٥١٠٨٫٢٢٣٧٦٫٨٥٥١٠٨٫٢٢٣تكلفة تمويل

(٣٦٠٫٨٢٧)(٢٩٥٫٥٠٦)(٣٦٠٫٨٢٧)(٢٩٥٫٥٠٦)٢٧إيرادات توزيعات أرباح

١٢٩٧٩٫٩٨٨٩٥٢٫٨٢١٩١٩٫٨٣٥٨٧٣٫٥٥٣االستهالك

١٣٢٣٫٥٩٦٢٣٫٥٩٦٢٣٫٥٩٦٢٣٫٥٩٦إطفاء أصول غير ملموسة

٦٫٨٤٩(٤٫٨٠٨)٦٫٨٤٩(٤٫٨٠٨)٢٨أرباح / (خسائر) من استبعاد ممتلكات ومعدات

أرباح التشغيل قبل الحركة في رأس المال 
العامل

٤٫٥٩٦٫٠٦٨١٤٫٨٥١٫٩٤٩٤٫٤٣٦٫١٦٣١٤٫٦٦٢٫٨٩٥

التغيرات في:

١٩٫٧٥٣٫٢٥٣(٦٫٧١٠٫٩٣٢)١٩٫٧٥٣٫٢٥٣(٦٫٧١٠٫٩٣٢)ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة

i٤٣١٫٩٤٠(٢٫٩٢١٫٦٩٣)٥١٨٫٦٩٧(٣٫٠٤٢٫٧٩٨)ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدم

حصة إعادة التأمين من احتياطي المطالبات 
   قيد التسوية والمطالبات المتكبدة ولم يتم 

   ا�بالغ عنها 

(٤١٧٫٥١٦)
١٥٢٫٩٥٥

(٤١٧٫٥١٦)
١٥٢٫٩٥٥

حصة إعادة التأمين من االحتياطي 
   االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية

(٩٢٢٫٥٠٠)٣٫٢٣٦٫٩٦٠(٩٢٢٫٥٠٠)٣٫٢٣٦٫٩٦٠

إجمالي المطالبات قيد التسوية واحتياطي 
  المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها

٥٫٥٤٦٫٦٨٦١٫٤٦٦٫٤٨٦٥٫٥٤٦٫٦٨٦١٫٤٦٦٫٤٨٦

إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي 
   والمخاطر السارية

(٦٫٨٦١٫٦٦٨)٥٫٧٠٩٫٢٥٧(٦٫٨٦٫٦٦٨)٥٫٧٠٩٫٢٥٧

 (٧٤٩٫٥٣٠)١٨٩٫٩٦٩(٧٤٩٫٥٣٠)١٨٩٫٩٦٩المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

(١٢٫٣٣٩٫١٨٤)٢٫٠١١٫٧٣٠(١٢٫٥٢٥٫٦٤٩)٢٫٧٣٢٫٤٠٤التزامات أخرى

٧٫٦٨٠٫٦٣٨١٩٫٨٤٣٫٤٥٣٦٫٩٢١٫١٦٤١٩٫٧٥٤٫١٠٧

(٤٤٫٦٩٧)(٤٠٫٦٤٣)(٤٥٫٥٨٥)(٤٨٫١٢٣)٢٢-١منافع نهاية الخدمة المدفوعة

(١٫٦٤٦٫٥١٢)(٢٫٥٤٦٫٥٨٢)(١٫٦٦٩٫٥٧٠)(٢٫٥٧٤٫٨٤٤)٣٠ضريبة دخل مدفوعة

٥٫٠٥٧٫٦٧١١٨٫١٢٨٫٢٩٨٤٫٣٣٣٫٩٣٩١٨٫٠٦٢٫٨٩٨صافي النقد الناتج من اOنشطة التشغيلية

جزء~ من هذه القوائم المالية.   إلى ٣٦ تشكل ا�يضاحات المرفقة من ١
إلى ٦. إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١
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٢٠٢١

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

التدفقات النقدية من اAنشطة االستثمارية

(٤٫٢٧٣٫٦٣٥)(٥٫٨٢٢٫٠٠٥)(٤٫٢٧٣٫٦٣٥)(٥٫٨٢٢٫٠٠٥)الحركة في الودائع البنكية

(١٫٠٥٨٫٩١٠)(٧٢٠٫٦٠٢)(١٫١٣٥٫٤٣٧)(٧٤٩٫٦٨١)١٢شراء ممتلكات ومعدات

تأثير الضريبة عند إعادة تقييم ممتلكات  
-(١٫١٦٦)-(١٫١٦٦)  ومعدات

(٢٠٫١٨١٫٢٨٧)(١٣٫٠٨٣٫٤٥١)(٢٠٫١٨١٫٢٨٧)(١٣٫٠٨٣٫٤٥١)شراء أوراق مالية استثمارية

متحصالت من استبعاد أوراق مالية 
١٥٫٩٠٢٫٢١٨٣٫٤٥٥٫٠٢٨١٥٫٩٠٢٫٢١٨٣٫٤٥٥٫٠٢٨   استثمارية

٤٫٧١٠٤٣٫٦٢٤٤٫٧١٠١٫٣٥٤متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

دخل الفوائد المستلمة من الودائع البنكية 
٤٫٤٠٤٫٢١٧٣٫٥٦٤٫٠١٩٤٫٤٠٤٫٢١٧٣٫٥٦٤٫٠١٩   والسندات واAوراق المالية

٢٩٥٫٥٠٦٣٦٠٫٨٢٨٢٩٥٫٥٠٦٣٦٠٫٨٢٨توزيعات أرباح مستلمة

صافي حركة القروض لحملة وثائق 
٤٣٫٦٨٠١٥٫٥٩٤٤٣٫٦٨٠١٥٫٥٩٤  التأمين

صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة 
(١٨٫١١٧٫٠٠٩)١٫٠٢٣٫١٠٧(١٨٫١٥١٫٢٦٦)٩٩٤٫٠٢٨االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(١٠٨٫٢٢٣)(٧٦٫٨٥٥)(١٠٨٫٢٢٣)(٧٦٫٨٥٥)تكلفة تمويل مدفوعة

(٦٫٦٢٥٫٠٠٠)(٩٫٢٧٥٫٠٠٠)(٦٫٦٢٥٫٠٠٠)(٩٫٢٧٥٫٠٠٠)١٨توزيعات أرباح مدفوعة

متحصالت / (سداد) قروض قصيرة 
(٢٫٠٠٠٫٠٠٠)٧٫٥٠٠٫٠٠٠(٢٫٠٠٠٫٠٠٠)٧٫٥٠٠٫٠٠٠   اAجل

صافي النقد المستخدم في اAنشطة 
(٨٫٧٣٣٫٢٢٣)(١٫٨٥١٫٨٥٥)(٨٫٧٣٣٫٢٢٣)(١٫٨٥١٫٨٥٥)التمويلية

صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما 
(٨٫٧٨٧٫٣٣٤)٣٫٥٠٥٫١٩١(٨٫٧٥٦٫١٩١)٤٫١٩٩٫٨٤٤يعادله 

--(١٫٧٥٣)١٫٧٣٤ تسوية تحويالت العمالت

يناير ٥١٠٫٢٦٧٫٦٢١١٩٫٠٢٥٫٥٦٥٩٫٧٥٥٫١٨٦١٨٫٥٤٢٫٥٢٠ النقد وما يعادله في ١

٥١٤٫٤٦٩٫١٩٩١٠٫٢٦٧٫٦٢١١٣٫٢٦٠٫٣٧٧٩٫٧٥٥٫١٨٦النقد وما يعادله في ٣١ ديسمبر

جزء~ من هذه القوائم المالية.   إلى ٣٦ تشكل ا�يضاحات المرفقة من ١
إلى ٦. إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١
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إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات
من 1 إلى 6.

الشكل القانوني وا�نشطة الرئيسية  .١

في  مؤسسة  مقفلة  عمانية  مساهمة  شركة  هي  اAم“)  الشركة  أو  (“الشركة  ش.م.ع.م  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  إن 
سلطنة عمان في عام ١٩٩٥م، وتقوم بأعمال التأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان ودولة ا�مارات العربية المتحدة ودولة الكويت. 
بدأت الشركة أعمالها في التأمين على الحياة والتأمين الصحي في سلطنة ُعمان ونوعت أعمالها إلى أعمال التأمين العام بعد الحصول على 
ترخيص التأمين العام في ٢٠٠٦م. ووّسعت الشركة أعمالها إلى دولة ا�مارات العربية المتحدة من خالل فرع دبي لممارسة أعمال التأمين على 
الحياة وفقi للترخيص المؤرخ في ١٣ مايو ٢٠٠٧م والصادر عن هيئة التأمين في دولة ا�مارات العربية المتحدة. وخالل عام ٢٠١٤م، حصلت الشركة 
اAم على ترخيص مؤرخ في ٨ مايو ٢٠١٤م لتأسيس فرع في أبو ظبي صادر عن هيئة التأمين في دولة ا�مارات العربية المتحدة، وبدأت الشركة 
أعمال  الكويت وبدأت  ترخيص لعمليات فرع في  الشركة على  ٢٠١٧م، حصلت  أكتوبر  أبو ظبي خالل ٢٠١٥م وصاعد~. خالل شهر  أعمالها في 

التأمين المتعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين العام في يناير ٢٠١٨م.

وفقا لمتطلبات المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٣٩ المؤرخ في ١٧ أغسطس ٢٠١٤م، فإن كافة شركات التأمين المسجلة بموجب قانون الشركات 
المرسوم.  تاريخ  من  سنوات   ٣ غضون  في  عماني  ريال  مليون   ١٠ أدنى بحد  مدفوع  برأسمال  عامة  مساهمة  شركة  تكون  أن  ينبغي  التجارية 
شركة إلى  مقفلة  ُعمانية  مساهمة  شركة  من  الشركة  تحويل  أجل  من  اAولي  العام  االكتتاب  طرح  عملية  بإكمال  الشركة  قامت  بالتالي، 

ديسمبر ٢٠١٧م وصاعد~.   مساهمة ُعمانية عامة (ش. م.ع.ع) وتم إدراج أسهمها للتداول في سوق مسقط ل�وراق المالية في ٦

إن الشركة اAم هي شركًة تابعًة للشركة الُعمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عاّمة مؤسسة في سلطنة
ُعمان.

لدى الشركة اAم شركتان تخضعان بالكامل لسيطرتها هما “ NLGIC لخدمات الدعم الخاصة المحدودة“ في الهند و “عناية تي بي إيه ذ.م.م“ 
في دولة ا�مارات العربية المتحدة ولذا تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتي تتألف من الشركة اAم 
والشركتين التابعتين (يشار إليهم مًعا بـ “مجموعة“). تتمثل القوائم المالية المنفصلة في القوائم المالية للشركة اAم بصورة مستقلة. يشار 

إلى القوائم المالية المنفصلة والموحدة مجتمعتين باسم “القوائم المالية المنفصلة والموحدة“.

أساس ا�عداد  .٢

بيان االلتزام   2-١
تم إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة وفًقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ووفقi لمتطلبات قانون الشركات التجارية وتعديالته، وقانون شركات التأمين وتعديالته، والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن هيئة سوق المال 

في سلطنة ُعمان.

أساس القياس  ٢-٢
التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  تم إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة على أساس التكلفة 

الدخل الشامل ا=خر، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية المنفصلة والموحدة
ديسمبر ٢٠٢١ للسنة المنتهية في ٣١
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العملة التنفيذية وعملة العرض 2-3
العمالت  يلي  فيما  للمجموعة.  العرض  وعملة  التنفيذية  العملة  وهو  الُعماني  بالريال  معروضة  والموحدة  المنفصلة  المالية  القوائم  هذه 

المستخدمة في عمليات المجموعة:

سلطنة ُعمان: الريال العماني

ماراتي�ا�مارات العربية المتحدة: الدرهم ا

الكويت: الدينار الكويتي

الهند: الروبية الهندية

استخدام التقديرات وا�حكام   2-4
إن إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة وفقأ للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية، يتطلب من ا�دارة وضع اAحكام والتقديرات 
التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة ل�صول وااللتزامات وا�يرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

التقديرات.

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

التي لها  المحاسبية  السياسات  الهامة في تطبيق  المؤكدة واAحكام  للتقديرات غير  الهامة  المجاالت  المعلومات حول  وبوجه خاص، فإن 
التأثير اAكثر أهمية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية المنفصلة والموحدة، مدرجة في ا�يضاح ٤.

تأثير كوفيد-١٩  
أنحاء  السريع لكوفيد-١٩ في جميع  االنتشار  وباء عالمي، وفي ضوء  أن كوفيد-١٩   iالعالمية رسمي الصحة  أعلنت منظمة   ،٢٠٢١ مارس  ١١ في 
العالم، فقد واجه االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات وحاالت عدم يقين جوهرية كما قامت الحكومات والسلطات المختصة باتخاذ 

مجموعة من التدابير الحتواء انتشار الفيروس. 

االئتمان  الملحوظة في مخاطر  الزيادة  بأن كًال من تقييم  إرشادية تفيد  الدولية مذكرة  المحاسبة  ٢٠٢١، أصدر مجلس معايير  في ٢٧ مارس 
وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن يستندا إلى معلومات معقولة وداعمة ومتوفرة Aي كيان دون تكلفة أو جهد غير مبررين.

إن المعلومات حول تأثيرات كوفيد-١٩ على االفتراضات التي وضعتها المجموعة حول المصادر المستقبلية وغيرها من مصادر عدم اليقين 
مدرجة في ا�يضاحات ذات الصلة على البيانات المالية المنفصلة والموحدة.

المعايير والتفسيرات المطبقة للفترة المحاسبية التي تبدأ   2-5
في ١ يناير ٢٠٢١

قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التالية، بما في ذلك أي تعديالت الحقة على المعايير اAخرى، مع تاريخ 
يناير ٢٠٢١. التطبيق المبدئي في ١

– المرحلة ٢ (تعديالت على المعيار رقم ٩ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي  تعديل معيار سعر الفائدة
رقم ٣٩ والمعيار رقم ٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية والمعيار رقم ١٦ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية).

امتيازات االيجار المتعلقة بكوفيد-١٩ (التعديالت على المعيار رقم ١٦ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية).

لم يترتب على التغيير أعاله تأثير جوهري على البيانات المالية المنفصلة والموحدة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣

أساس التوحيد والمحاسبة في القوائم المالية المنفصلة  3-١
(أ) أساس التوحيد

التابعة كما في ٣١ ديسمبر من كل عام. إن الشركات  المالية للشركة اAم وكل من شركتيها  القوائم  المالية الموحدة من  القوائم  تتألف 
التابعة هي جميع الكيانات (بما في ذلك الكيانات ذات اAغراض الخاصة) التي تمارس المجموعة سيطرة عليها. وتتحقق السيطرة عندما يكون 

للشركة اAم:

لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ و

معرضة لـ، أو لديها حقوق في، عوائد متغيرة من ارتباطات مع الشركة المستثمر فيها؛ و

.لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

الُمستثمر فيها من عدمه، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود  تقوم الشركة اAم بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة 
تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة أعاله.

عندما يكون لدى الشركة اAم أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالشركة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الشركة المستثمر 
فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة على معرفة الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت 

الشركة اAم في الشركة المستثمر فيها تمنحها سيطرة بما في ذلك:

.م بالنسبة لحجم وتوزيع حيازة حقوق تصويت ا=خرينAحجم حقوق تصويت الشركة ا

.خرىAطراف اAم أو المساهمين ا=خرون أو اAحقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة ا

.خرىAالحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية ا

نشــطة ذات الصلــة فــي الوقــت الــذيAم لديهــا، أو ليــس لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه اAأي حقائــق وظــروف تشــير إلــى أن الشــركة ا
يلــزم فيــه اتخــاذ القــرار، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــات الســابقة للمســاهمين.

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة اAم على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة اAم السيطرة على
الشركة التابعة. بصورة خاصة، يتم تضمين إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان اAرباح أو
الخسائر والدخل الشامل ا=خر الموحد من تاريخ حصول الشركة اAم على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة اAم عن السيطرة

على الشركة التابعة.

تنسب اAرباح والخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ا=خر إلى حاملي اAسهم في الشركة اAم وللحقوق غير المسيطرة. كما ينسب
إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة إلى مالكي الشركة اAم وإلى الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد الحقوق

غير المسيطرة.

حتى توحيدها  ويستمر  السيطرة،  على  المجموعة  فيه  تحصل  الذي  التاريخ  وهو  االستحواذ،  تاريخ  من  بالكامل  التابعة  الشركات  توحيد  يتم 
التاريخ الذي تتوقف فيه هذه السيطرة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة اAم، باستخدام سياسات

محاسبية متوافقة.

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

عند التوحيد، يتم بالكامل حذف كافة اAصول وااللتزامات بين شركات المجموعة وكلك حقوق الملكية وا�يرادات والمصروفات والتدفقات
النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة.
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لحصة  الدفترية  القيمة  تعديل  يتم  ملكية.  حقوق  كمعاملة  السيطرة،  فقدان  دون  تابعة،  شركة  ملكية  حصة  في  التغيير  محاسبة  تتم 
المجموعة والحصة غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصتها النسبية في الشركات التابعة. إن أي فرق بين المبلغ الذي يتم تعديل الحصة 

غير المسيطرة به والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم مباشرة يمثل حقوق ملكية وينسب إلى مالكي الشركة اAم.

حصص  قياس  يتم  قد  فيها.  المجموعة  ملكية  حقوق  عن  منفصل  بشكل  التابعة  الشركات  في  المسيطرة  غير  الحصص  تحديد  يتم 
المساهمين في الحقوق غير المسيطرة مبدئًيا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية للحصص غير المسيطرة من القيمة العادلة لصافي 
اAصول المحددة للشركة المشتراة. يتم اختيار أساس القياس على أساس كل استحواذ على حدة. الحقi لالستحواذ، تكون القيمة الدفترية 
للحصص غير المسيطرة هي قيمة تلك الحصص عند ا�دراج المبدئي با�ضافة إلى حصة الحقوق غير المسيطرة في التغيرات الالحقة في 
حقوق الملكية وانخفاض قيمة اAصول غير الملموسة. ينسب إجمالي الدخل الشامل إلى الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز 

في رصيد الحصص غير المسيطرة.

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ما، يتم إدراج اAرباح أو الخسائر في اAرباح أو الخسائر ويتم احتسابها على أنها الفرق بين:

ي حصة محتفظ بها؛ وA إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة

.القيمة الدفترية ل�صول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة

يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المدرجة سابًقا في الدخل الشامل ا=خر فيما يتعلق بشركة تابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد 
أصول والتزامات الشركة التابعة مباشرة (أي إعادة تصنيفها إلى اAرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو محدد 
/ مسموح به وفقi للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية). تعتبر القيمة العادلة Aي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ 

فقدان السيطرة بمثابة القيمة العادلة عند ا�دراج المبدئي الستثمار كشركة شقيقة أو ائتالف مشترك.

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

وفقi لطريقة حقوق الملكية المطبقة في القوائم المالية المنفصلة للشركة اAم، يتم إدراج االستثمار مبدئًيا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة 
الدفترية لالستثمار �دراج التغيرات في حصة صافي أصول الشركة التابعة منذ تاريخ االستحواذ في القوائم المالية المنفصلة للشركة اAم. إن 
قائمة اAرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر في القوائم المالية المنفصلة للشركة اAم تعكس الحصة في نتائج عمليات الشركة التابعة. 
الدخل الشامل ا=خر للشركة اAم. عالوة على ذلك،  المستثمر فيها كجزء من  لتلك الشركات  الشامل ا=خر  الدخل  يتم عرض أي تغيير في 
عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة التابعة، تقوم الشركة اAم بإدراج حصتها في أي تغييرات، حيثما ينطبق 
والشركة  اAم  الشركة  بين  المعامالت  عن  الناتجة  المحققة  غير  والخسائر  اAرباح  حذف  يتم  الملكية،  حقوق  في  التغيرات  قائمة  في  ذلك، 
الضرورة،  عند  اAم.  للشركة  المالية  الفترة  لنفس  التابعة  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  تم  التابعة.  الشركة  في  الحصة  حدود  في  التابعة 
يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع سياسات الشركة اAم. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة اAم 
المالية المنفصلة. في تاريخ كل تقرير،  التابعة ضمن قوائمها  ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض قيمة استثماراتها في شركتها 
الدليل،  هذا  مثل  وجود  حالة  وفي  التابعة.  الشركة  في  االستثمار  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  اAم  الشركة  تحدد 
تحسب الشركة اAم مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة التابعة وقيمتها الدفترية، ثم تقوم بإدراج 

الخسارة على أنها “حصة في نتائج الشركة التابعة“ في اAرباح أو الخسائر.
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العمالت ا�جنبية   3-2
التقييم حيث أو  المعامالت  تواريخ  السائدة في  الصرف  باستخدام معدالت  التنفيذية  العملة  إلى  اAجنبية  بالعمالت  المعامالت  يتم تحويل 
تتم إعادة قياس البنود. تدرج أرباح وخسائر صرف العملة اAجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وعن الصرف وفقi لمعدالت الصرف بنهاية

العام ل�صول وااللتزامات النقدية المنفذة بعمالت أجنبية بقائمة اAرباح أو الخسائر. 

تدرج فروق الصرف من اAصول وااللتزامات المالية غير النقدية مثل اAسهم المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر في قائمة
اAرباح أو الخسائر كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. وتدرج فروق الصرف على اAصول المالية غير النقدية مثل اAسهم المصنفة بالقيمة

العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر ضمن الدخل الشامل ا=خر. 

(الريال الموحدة  المالية  للقوائم  التشغيلية  العملة  إلى  اAجنبية  التابعة  للشركات  وااللتزامات  اAصول  تحويل  يتم  التقرير،  تاريخ  في  كما 
العماني) وفقi لسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير، ويتم تحويل أرباحها أو خسائرها وفقi للمتوسط المرجح لمعدالت سعر الصرف للسنة.
يتم مباشرًة تحويل فروق الصرف الناتجة عن الصرف إلى احتياطي تحويل العمالت اAجنبية في الدخل الشامل ا=خر. عند استبعاد العمليات

اAجنبية، يتم إدراج المبلغ التراكمي المؤجل الُمدرج في حقوق الملكية المتعلقة بتلك العملية اAجنبية المعينة في قامة اAرباح أو الخسائر.

عقود التأمين   ٣-٣

(أ) التصنيف  
.iتصدر المجموعة عقود~ تحّول مخاطر التأمين أو مخاطر التأمين والمخاطر المالية. ويمكن أن تحول هذه العقود المخاطر المالية أيض

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

تصدر المجموعة بعض عقود التأمين التي تحتوي على ميزة المشاركة االختيارية. تمنح هذه الميزة لحاملها الحق في تلقي مزايا إضافية أو 
مكافآت – كمنافع إضافية أو عالوات:

من إجمالي المنافع التعاقدية؛ و iمن المحتمل أن تكون جزء~ هام

لتقدير المجموعة؛ و iيتم تحديد قيمتها وتوقيتها التعاقدي وفق

.على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود iتستند تعاقدي

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

(ب) ا�دراج والقياس  
تأمين  وثائق  الشركة  تصدر  ذلك،  إلى  با�ضافة  أدناه.  مبينة  رئيسية  فئات  أربع  إلى  الصحي  التأمين  وعقود  الحياة  على  التأمين  عقود  تصنف 

قصيرة اAجل للحوادث الطبية والشخصية ل�فراد.

(١) وثائق التأمين على الحياة لyفراد  
تتألف هذه المجموعة من اAنواع التالية من وثائق التأمين:أ. 

وثائق التأمين ذات اAرباح التقليدية (أي وثائق التأمين ذات ميزة مشاركة اختيارية) التي تؤمن اAحداث المرتبطة بالحياة (على سبيل المثال: الوفاء 
أو البقاء على قيد الحياة) على مدى فترة طويلة. تدرج أقساط التأمين كإيرادات عند استالمها. يتم إدراج اAقساط المؤقتة في نهاية العام 
ل�قساط المستحقة عن وثائق التأمين التي لم تسقط. بخالف هذه العالوات الرجعية والنهائية التي تعلن عنها المجموعة من وقت =خر على 
أساس ربحية محفظة التأمين على الحياة ل�فراد. يتم تحويل العالوات الرجعية إلى مزايا مضمونة بمجرد ا�عالن عنها ويتم ضمان مستوى 

أدنى معين من المكافآت لوثائق تأمين محددة.
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 iقساط من خالل تحديد القيمة الحالية للمنافع ناقصAيتم تحديد االحتياطي االكتواري / الحسابي لوثائق التأمين هذه على أساس صافي ا
القيمة الحالية لصافي اAقساط المستقبلية. يتم احتساب صافي اAقساط النظرية باستخدام افتراضات متحفظة لمعدل الوفيات والخصم 
تقوم  بالوثائق.  لالحتفاظ  الالزمة  للمصروفات  مخصص  تكوين  أيًضا  يتم  المدفوعة،  للوثائق  بالنسبة  االستحواذ.  تكاليف  �دراج  والتعديل 
المخصومة  القيمة  كإجمالي  المحدد  االلتزام  عن  يقل  ال  المخصص  االحتياطي  أن  من  للتأكد  االلتزام  كفاية  اختبار  بإجراء  أيًضا  المجموعة 
القيمة  ناقًصا  بالعقد،  مباشرة  المرتبطة  المستقبلية  ا�دارية  والمصروفات  الدفع  المستحقة  والعموالت  المدفوعة  للمنافع  المتوقعة 
الصيانة  ومصروفات  والثبات  بالوفيات  يتعلق  فيما  واقعية  افتراضات  (وضع  القبض  المستحقة  التأمين  Aقساط  المتوقعة  المخصومة 

واستخدام معدل الخصم المتأصل في تسعير السندات ذات الدخل الثابت التي تحتفظ بها المجموعة).

ضمان Aجل عندما تصبح المنافع مستحقة الدفع فقط في حالة وفاة المؤمن عليه. تتضمن وثائق التأمين التي يكون فيها المبلغ المؤمن 
ثابتi على مدى فترة الوثيقة ووثائق التأمين ذات المدة المتناقصة حيث ينخفض إجمالي المبلغ المؤمن عليه بمعدل ثابت محدد مسبقi كل 
سنة. يتم دفع قسط التأمين إما على مدى فترة الوثيقة أو في قسط واحد. كما يتم إدراج اAقساط كإيرادات عند استالمها. تدرج اAقساط 

المؤقتة في نهاية السنة بالنسبة ل�قساط المستحقة عن وثائق التأمين التي لم تسقط. إن وثائق التأمين هذه ال تحقق ربح.

بالنسبة للوثائق ذات القسط الواحد، يتم تحديد االحتياطي االكتواري / الحسابي على أنه القيمة المخفضة للمطالبات المستقبلية المتوقعة 
فضًال عن المصروفات التي يتوقع تكبدها في إدارة وثائق التأمين. بالنسبة Aقساط وثائق التأمين االعتيادية، يتم تحديد االحتياطي االكتواري / 

.iقساط على غرار وثائق التأمين التقليدية التي تحقق أرباحAالحسابي على أساس صافي ا

(٢) وثائق التأمين على الحياة االئتماني لyفراد  
هي عقود تأمين على الحياة يتم اكتتابها بقسط واحد وعلى أساس فردي، ويتم إصدارها لحماية المؤسسة المالية مقابل القرض المستحق 
من العميل. هذه العقود تحمي المؤسسات المالية من عواقب أحداث (مثل الوفاة أو العجز) من شأنها أن تؤثر على قدرة العمالء على سداد 

قروضهم القائمة، وهي وثائق تأمين دون أرباح. 

يتم إصدار هذه العقود لفترات القروض، ويتم استالم قسط التأمين دفعة واحدة كما يتم استالم مبالغ إضافية إذا وعندما تصدر القروض. 
ويسمح باسترداد اAموال في حال السداد المبكر أو التغيرات في شروط القرض.

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

يتم تحميل المطالبات على قائمة اAرباح أو الخسائر عند تكبدها على أساس االلتزام المقدر للتعويض المستحق لحاملي وثائق التأمين. يتم 
إدراج المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في وقت ا�بالغ.

(٣) وثائق التأمين على الحياة الجماعي  
بموظفي  العادة  في  تأمينها  يتم  التي  الحياة  تتعلق  جماعي،  أساس  على  فيها  االكتتاب  يتم  اAجل  قصيرة  الحياة  على  تأمين  عقود  هي 
الشركات حاملة الوثيقة. تحمي هذه العقود عمالء المجموعة (صاحب العمل) من عواقب أحداث (مثل الوفاة أو العجز) التي من شأنها أن 
تؤثر على قدرة الموظف أو من يعولهم للحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. إن المنافع المضمونة المدفوعة عند وقوع الحدث المؤمن 

ضده إما أن تكون ثابتة أو مرتبطة بمدى الخسارة االقتصادية التي يتكبدها العميل. ال توجد فترات استحقاق أو منافع تنازل لهذه الوثائق.

بالنسبة لجميع تلك العقود، يتم إدراج اAقساط كإيرادات عند إصدار وثيقة التأمين أو ملحق وثيقة التأمين، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبيi على 
مدى فترة التغطية. ويتم ا�عالن عن جزء قسط التأمين المستلم من العقود السارية والمتعلقة بالمخاطر السارية في تاريخ التقرير واعتباره 

احتياطي مخاطر سارية. يتم ا�فصاح عن اAقساط قبل خصم العمولة وباستثناء الضريبة المفروضة على اAقساط.

يتم تحميل المطالبات على قائمة اAرباح أو الخسائر عند تكبدها على أساس االلتزام المقدر للتعويض المستحق لحاملي وثائق التأمين. يتم 
إدراج المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في وقت ا�بالغ. يتم تكوين مخصص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها بناًء على خبرة 

الشركة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في الماضي.

تجري  مستقبلية.  فترات  في  مكتسبة  تعتبر  والتي  اAقساط  تقييم  تاريخ  في  السارية  المخاطر  احتياطي  إعداد  يتم  أعاله،  مبين  هو  كما 
المجموعة أيضi اختبارات حول مدى كفاية االلتزام الُمحدد للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة. 
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  (٤) وثائق التأمين الصحي الجماعي
الشركات حاملة  العادة بموظفي  تأمينها في  يتم  التي  الحياة  اAجل تكتتب على أساس جماعي، وتتعلق  تأمين صحي قصيرة  هي عقود 
الوثيقة. وتحمي هذه العقود عمالء المجموعة (صاحب العمل) من الخسائر الناتجة من العالج الطبي للموظفين نتيجة لالعتالل الصحي أو 
الحوادث، بحيث يغطي التأمين مصروفات المستشفى والعالج الخارجي. ويتم صرف الجزء اAكبر من مطالبات المستشفى مباشرة من قبل 

المجموعة لمقدمي الرعاية الصحية. وال توجد فترات استحقاق أو منافع تنازل لهذه الوثائق.

بالنسبة لجميع تلك العقود، يتم إدراج اAقساط كإيرادات عند إصدار وثيقة التأمين أو ملحق وثيقة التأمين، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبيi على 
مدى فترة التغطية. ويتم ا�عالن عن جزء قسط التأمين المستلم من العقود السارية والمتعلقة بالمخاطر السارية في تاريخ التقرير واعتباره 

احتياطي مخاطر سارية. يتم ا�فصاح عن اAقساط قبل خصم العمولة وباستثناء الضريبة المفروضة على اAقساط.

يتم تحميل المطالبات على قائمة اAرباح أو الخسائر عند تكبدها على أساس االلتزام المقدر للتعويض المستحق لحاملي وثائق التأمين. يتم 
إدراج المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في وقت ا�بالغ. يتم تكوين مخصص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها بناًء على خبرة 

الشركة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في الماضي.

تجري مستقبلية.  فترات  في  مكتسبة  تعتبر  والتي  اAقساط  تقييم  تاريخ  في  السارية  المخاطر  احتياطي  إعداد  يتم  أعاله،  مبين  هو  كما 
المجموعة أيضi اختبارات حول مدى كفاية االلتزام الُمحدد للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة. 

(٥) وثائق التأمين على الحياة االئتماني الجماعي  
هي عقود تأمين على الحياة تبرم على أساس جماعي وتصدر للمؤسسات المالية لحماية محافظ القروض القائمة. تحمي هذه العقود عمالء 
المجموعة (المؤسسات المالية) من عواقب أحداث (مثل الوفاة أو العجز) التي من شأنها أن تؤثر على قدرة العمالء المقترضين على سداد 

القروض المستحقة. إن وثائق التأمين هذه دون أرباح.

تصدر هذه العقود على أساسين:

 .على مدى فترة القروض عند استالم قسط التأمين كدفعة واحدة. يتم استالم مبالغ إضافية إذا وعندما تصدر القروض

.رصدة غير المسددةAعن ا iقساط ودفعها شهريAجل تغطي مخاطر لمدة عام في وقت واحد، ويتم تحديد اAعقود قصيرة ا

يتم إدراج اAقساط الفردية كإيرادات عند استحقاقها. وتم االحتفاظ باحتياطي اكتواري / حسابي بعد خصم إعادة التأمين لكل عقد على 
حدة باستخدام معدل إعادة التامين.

بمجرد  اAقساط  تلك  إدراج  عادة  يتم  Aنه  نظر~  الدفع.  المستحق  المبلغ  عن  المالية  المؤسسات  تعلن  عندما  الشهرية  اAقساط  إدراج  يتم 
اكتسابها بالكامل، فال توجد ضرورة لتكوين مخصص الحتياطي اAقساط غير المكتسبة. ال تقوم المجموعة، في نهاية العام، بتقييم ربحية 

المحفظة لتحديد ما إذا كان مطلوبi تكوين احتياطي للنقص في اAقساط. 

وثائق  لحاملي  المستحق  للتعويض  المقدر  االلتزام  أساس  على  تكبدها  عند  الشامل  الخسائر  أو  اAرباح  قائمة  على  المطالبات  تحميل  يتم 
التأمين. يتم إدراج المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في وقت ا�بالغ. يتم تكوين مخصص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها بناًء 

على خبرة المجموعة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم ا�بالغ عنها في الماضي.

اختبار كفاية االلتزام  
تتولى المجموعة إجراء اختبار كفاية االلتزام لضمان كفاية التزامات العقد كما هو مبين في القوائم المالية. عند إجراء هذه االختبارات، يتم 
استخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المتوقعة ومعالجة المطالبات والمصروفات ا�دارية، وكذلك إيرادات االستثمار من 

اAصول التي تدعم هذه االلتزامات. ُتشير نتائج االختبارات إلى كفاية االلتزام المدرج. 
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عقود التأمين العام  
بالنسبة لعقود التأمين العام، يتم قيد اAقساط ضمن ا�يرادات على مدى الفترة الزمنية للوثيقة. ويمّثل احتياطي المخاطر السارية الجزء من 
اAقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية. يدرج التغير في مخصص اAقساط غير المحققة في قائمة اAرباح أو الخسائر بغرض 

إدراج ا�يرادات على مدى فترة المخاطر. 

ُيحتسب احتياطي المخاطر السارية وفقi لطريقة من ٣٦٥/١ لكافة أنواع أعمال التأمين. ويتم إدراج تكاليف االستحواذ وعموالت إعادة التأمين 
كمصروفات أو إيرادات على مدى فترة الوثيقة من خالل تأجيلها باستخدام طريقة ٣٦٥/١. 

المتوقعة  النهائية  والتكاليف  التقرير  تاريخ  في  عنها  ا�بالغ  تم  التي  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  التكاليف  من  لكل  تقديرات  وضع  يجب 
للمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها في تاريخ التقرير. تتألف المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي العقود واAطراف اAخرى 

ومصروفات تسوية الخسائر صافية من القيمة المتبقية والمستردات اAخرى ويتم تحميلها على قائمة اAرباح أو الخسائر عند تكبدها.

يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها بتاريخ التقرير، سواًء تم ا�بالغ عنها أم ال. 
يتم تكوين مخصص للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير على أساس تقدير كل حالة على حدة. عالوًة على ذلك، 

يدرج مخصص لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم ا�بالغ عنها في تاريخ التقرير، بناًء على خبرة المجموعة السابقة.

يحدث  التي  المحاسبية  السنة  في  إدراجها  يتم  التالية،  السنة  في  والمخصصات  والتسويات  التقرير  تاريخ  في  المخصصات  بين  فروقات  أي 
خاللها التغير في المخصص أو التسوية.

المخصصات في التزامات المطالبات  
الالزمة لتسوية مطالبة  الممتلكات  أو  (التالفة عادة)  المركبات  ببيع  أو  أو االستهالك  الزيادة  التأمين للمجموعة بتحصيل  تسمح بعض عقود 

(القيمة المتبقية). كما قد يحق للمجموعة مطالبة أطراف أخرى بسداد بعض أو كافة النفقات (ا�حالل).

إدراج  ويتم  التأمينية،  المطالبات  عن  االلتزام  قياس  عند  كمخصص  التلفيات  من  المستردة  والمبالغ  واالستهالك  الزيادة  تقديرات  إدراج  يتم 
المركبات التالفة أو الممتلكات المكتسبة ضمن المطالبات القائمة عند استحقاق االلتزام. يمثل المخصص للقيمة المتبقية المبلغ الذي يمكن 

استرداده بشكل معقول من استبعاد المركبة أو العقار. 

تعتبر المبالغ المدفوعة عند ا�حالل مخصصi عند قياس االلتزام عن المطالبات التأمينية ويتم إدراجها ضمن اAصول اAخرى. يمثل المخصص 
تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل موثوق من خالل ا�جراءات ضد اAطراف اAخرى المسؤولية.

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  
من أجل حماية نفسها من تجربة سلبية، أبرمت المجموعة عقود مع شركات إعادة التأمين التي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن خسائر 
من عقد أو أكثر من العقود التي أصدرتها المجموعة. فيما يتعلق بعقود التأمين التي أبرمتها المجموعة والتي يكون فيها حامل العقد هو 

شركة تأمين أخرى (إعادة التأمين الداخل) يتم تضمينها في عقود التأمين.

يتم إدراج المنافع التي تستحق للمجموعة بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها كأصول إعادة التأمين. تتألف هذه اAصول من أرصدة 
قصيرة اAجل مستحقة من شركات إعادة التأمين، وكذلك المستحقات طويلة اAجل التي تعتمد على المطالبات والفوائد المتوقعة الناشئة 
عن عقود التأمين الُمعاد تأمينها ذات الصلة. تقاس المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التأمين بصورة متسقة مع 
المبالغ المرتبطة بعقود التأمين الُمعاد تأمينها وفقA iحكام كل عقد من عقود إعادة تأمين. تمثل التزامات إعادة التأمين بصورة أساسية 
 iأقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع لعقود إعادة التأمين، وتدرج كمصروف عند تكبدها وتظل جزء التزامات إعادة التأمين حتى سدادها وفق

لشروط عقد إعادة التأمين.

تقوم المجموعة بتقييم أصول إعادة التأمين الخاصة بها لتحديد انخفاض القيمة على أساس سنوي.
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أرصدة التأمين المدينة   3-4
تدرج أرصدة التأمين المدينة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج الحقi بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصi خسائر 
االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم رصد مخصص انخفاض قيمة المديونيات التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة 
لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقi للشروط اAصلية للمديونيات. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية 

ل�صل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي اAصلي.

قروض لَحَملة وثائق التأمين   3-5
تدرج القروض لَحَملة وثائق التأمين بالتكلفة ناقصi أية مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض قيمتها، إن وجدت.

ا�صول المالية   3-٦

1-6-3   التصنيف 
لتحديد فئة التصنيف والقياس، يتطلب المعيار رقم ٩ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية تقييم جميع اAصول المالية، باستثناء أدوات
حقوق الملكية والمشتقات، بناًء على مزيج من نموذج أعمال المنشأة �دارة اAصول وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية ل�دوات. فيما يلي

تصنيف اAصول المالية:

 أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة..١

 أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر..٢

 أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر..٣

(أ) أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:  
يتم قياس اAصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر:

 أن يتم االحتفاظ باAصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأ. 
 أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باAصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ اAصلي والفائدة علىب.

المبلغ اAصلي القائم. 
المطفأة بالتكلفة  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  اAصول  قياس   iالحق يتم  ذلك،  إلى  إضافة  يلي.   فيما  مبينة  الشروط  هذه  تفاصيل 
صرف وخسائر  وأرباح  التمويل  دخل  إدراج  يتم  القيمة.  انخفاض  بخسائر  المطفأة  التكلفة  تخفيض  يتم  الفعلية.  الفائدة  طريقة  باستخدام 

العمالت اAجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن اAرباح أو الخسائر. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر عند إيقاف ا�دراج ضمن اAرباح أو الخسائر.

(أ) تقييم نموذج اOعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس أفضل طريقة �دارة مجموعات اAصول المالية لتحقيق أهداف أعمالها.

يعتمد تقييم نموذج اAعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات “الحالة اAسوأ“ أو “حالة ا�جهاد“ في االعتبار. إذا
تم تحقيق التدفقات النقدية بعد ا�دراج المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات اAصلية للمجموعة، ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف اAصول
المالية المتبقية المحتفظ بها في ذلك نموذج اAعمال، ولكنها تتضمن هذه المعلومات عند تقييم اAصول المالية حديثة ا�نشاء أو المشتراة

.iحديًثا للمضي قدم

(ب) اختبار دفعات المبلغ اOصلي والفائدة على المبلغ اOصلي القائم فقط
كخطوة ثانية في عملية تصنيفها، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية ل�صل المالي لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار دفعات
المبلغ اAصلي والفائدة على المبلغ اAصلي القائم فقط. “المبلغ اAصلي“ لغرض هذا االختبار، يتم تحديده كقيمة عادلة ل�صل المالي عند

ا�دراج المبدئي وقد يتغير على مدى عمر اAصل المالي (على سبيل المثال، إذا كان هناك تسديد Aصل المبلغ أو إطفاء للعالوة / الخصم).

وعادة ما تكون أهم عناصر الربح ضمن ترتيب ا�قراض هي االعتبار للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان. �جراء تقييم لدفعات المبلغ اAصلي
التي يتم بها تحديد العملة  الصلة مثل  العوامل ذات  باالعتبار  المجموعة اAحكام وتأخذ  القائم فقط، تطبق  المبلغ اAصلي  والفائدة على 

اAصل المالي والفترة التي تم فيها تحديد معدل الربح.
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٢٠٢١

(ب) ا�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اqخر:
(١) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر

غير  التعاقدية  النقدية  التدفقات  في  التقلبات  أو  المخاطر  من  اAدنى  الحد  مجرد  من  أكثر  تفرض  التي  التعاقدية  الشروط  إن  المقابل،  في 
اAصلي  المبلغ  على  والفائدة  اAصلي  المبلغ  دفعات  فقط  تمثل  تعاقدية  نقدية  تدفقات  إلى  تؤدي  ال  اAساسي  ا�قراض  بترتيب  المرتبطة 

القائم. في مثل هذه الحاالت، يتطلب قياس اAصل المالي بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر.

 عداد التقارير المالية الخاص بأدوات الدين المقاسة�تقوم المجموعة بتطبيق الفئة الجديدة بموجب المعيار رقم ٩ من المعايير الدولية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر عندما يتم استيفاء الشرطين التاليين:

صول المالية؛Aداة ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اAيتم االحتفاظ با

أن الشروط التعاقدية ل�صل المالي باختبار دفعات المبلغ اAصلي والفائدة على المبلغ اAصلي القائم فقط.

يتم الحًقا قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر بالقيمة العادلة مع تسجيل اAرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 
العادلة في الدخل الشامل ا=خر. يتم إدراج إيرادات التمويل وأرباح وخسائر صرف العمالت اAجنبية وخسائر انخفاض القيمة في بيان اAرباح أو الخسائر. عند 

إيقاف ا�دراج، يتم إعادة تصنيف اAرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابًقا في الدخل الشامل ا=خر من حقوق الملكية إلى اAرباح أو الخسائر.

تشمل هذه الفئة فقط أدوات الدين، التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها في المستقبل المنظور والتي اختارت المجموعة بشكل نهائي تصنيفها 
على هذا النحو عند ا�دراج اAولي أو التحول. صنفت المجموعة أدوات الدين لديها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر. تخضع أدوات 

من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر لتقييم انخفاض القيمة بموجب المعيار رقم ٩

(٢) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر  
بالقيمة  ملكية  حقوق  كأدوات  الملكية  حقوق  في  استثماراتها  بعض  تصنيف  اختيار  نهائي  بشكل  للمجموعة  يجوز  المبدئي،  ا�دراج  عند 
العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر عندما تتوافق مع تحديد حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٢ اAدوات المالية: العرض 

وليس محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد هذه التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

(ج) اOصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو الخسائر
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر اAصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو اAصول المالية المصنفة عند ا�دراج 
اAولي بالقيمة العادلة في اAرباح أو الخسائر أو اAصول المالية المطلوب قياسها بالقيمة العادلة. يتم تصنيف اAصول المالية على أنها محتفظ بها 
للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب. يتم أيًضا تصنيف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، 
على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. يتم تصنيف اAصول المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط 
دفوعات المبلغ اAًصلي والفائدة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر، بغض النظر عن نموذج اAعمال. بصرف النظر عن معايير 
أدوات الدين التي سيتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر، كما هو موضح أعاله، يمكن تصنيف أدوات 

الدين بالقيمة العادلة في اAرباح أو الخسائر عند ا�دراج اAولي إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.

تدرج اAصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع إدراج صافي التغيرات في القيمة 
العادلة في قائمة اAرباح أو الخسائر.

2-6-3 ا�دراج والقياس
يتم إدراج المشتريات والمبيعات العادية ل�صول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه المجموعة بشراء أو بيع اAصل. يلغى إدراج 
اAصول المالية عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو إذا تم تحويلها وقامت المجموعة بتحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية.

عند ا�دراج المبدئي، تقيس المجموعة اAصل المالي بالقيمة العادلة مضافi إليه، في حالة اAصول المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل 
بالقيمة العادلة من  المالية  المالي. تدرج تكاليف المعامالت ل�صول  أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة اAصل  اAرباح 

خالل اAرباح أو الخسائر في قائمة اAرباح أو الخسائر.

بالنسبة Aدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم إدراج القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا=خر وإيرادات الفوائد وأرباح أو خسائر العمالت اAجنبية وأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في اAرباح والخسائر. بالنسبة Aدوات الدين المصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل اAرباح والخسائر، يتم إدراج التغيرات غير المحققة والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. بالنسبة Aدوات الدين 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر، يتم إدراج أرباح أو خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل ا=خر لحين إيقاف ا�دراج، 

وذلك عندما يتم إعادة تصنيف اAرباح والخسائر المتراكمة المسجلة في الدخل الشامل ا=خر إلى اAرباح أو الخسائر.



الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

58

االستثمارات في اAرباح من هذه  توزيعات  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة  الملكية  االستثمارات في حقوق  بقياس جميع  المجموعة الحًقا  تقوم 
بها المحتفظ  الملكية  حقوق  استثمارات  من  والمحققة  المحققة  غير  العادلة  القيمة  وخسائر  أرباح  أي  إدراج  يتم  الخسائر.  أو  اAرباح  قائمة 
للمتاجرة في اAرباح أو الخسائر. عندما قيام المجموعة باختيار نهائي عند ا�دراج المبدئي لتصنيف استثمارات حقوق الملكية من خالل الدخل
الشامل ا=خر، يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل ا=خر. بالنسبة لجميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل ا=خر، ال يتم الحقi إعادة بيان أرباح أو خسائر القيمة العادلة ضمن اAرباح أو الخسائر عند إيقاف ا�دراج.

3-6-3 انخفاض قيمة ا�صول المالية
الديون واستثمارات  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  اAصول  من  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  الخسائر  مخصصات  بإدراج  المجموعة  تقوم 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر.

تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ا�نتاجي، باستثناء الحاالت التالية، حيث يمثل
المبلغ المدرج خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهر~.

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

.دراج المبدئي�أدوات مالية أخرى (بخالف ذمم االيجار المدينة) التي لم تزد فيها المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ ا

المحتملة على االفتراضية  والناتجة عن جميع اAحداث  المتوقعة  االئتمان  ا�نتاجي خسائر  العمر  المتوقعة على مدى  االئتمان  تمثل خسائر 
تنتج عن التي  المتوقعة  االئتمان  المتوقعة لمدة ١٢ شهر~ هي جزء من خسائر  االئتمان  المتوقع Aداة مالية، في حين أن خسائر  العمر  مدى 
شهر~ التالية لتاريخ إعداد التقرير. في جميع الحاالت، فإن الحد اAقصى للفترة عند تقدير الخسائر اAحداث االفتراضية المحتملة في غضون ال ١٢

االئتمانية المتوقعة هو الحد اAقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المحتملة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو ا=تي:

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي، أي
الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها؛ و

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: الفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقدرة. 

أصول مالية انخفضت قيمتها االئتمانية:
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت اAصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل ا=خر تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة. يتعرض اAصل المالي النخفاض ائتماني في قيمته عند وقوع حدث أو أكثر

له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل�صل المالي.

تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية ل�صل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخّفضة
ترى عندما  المخصصات.  حساب  في  إظهارها  ويتم  الخسائر  أو  اAرباح  في  الخسائر  إدراج  يتم  ل�صل.  اAصلي  الفعلي  الفائدة  معدل  إلى 
المجموعة عدم وجود احتماالت واقعية السترداد اAصول (إما جزئًيا أو كلًيا)، يتم شطب المبالغ ذات الصلة. في حال انخفض مبلغ خسائر
خسارة تنعكس  عندها،  القيمة،  انخفاض  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعية  بصورة   iمرتبط االنخفاض  هذا  وكان  بعد  فيما  القيمة  انخفاض 

انخفاض القيمة المدرجة سابقi من خالل اAرباح أو الخسائر.

عرض مخصصات الخسائر في قائمة المركز المالي:

يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على النحو ا=تي:

جمالية ل�صول، و�اAصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم خصم مخصص الخسائر من القيمة الدفترية ا

اســتثمارات الديــون المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل ا=خــر: يتــم إدراج مخصــص الخســائر فــي الدخــل الشــامل ا=خــر
وال يقلــل مــن القيمــة الدفتريــة ل�صــل المالــي فــي قائمــة المركــز المالــي.
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تكاليف الحيازة المؤجلة وإيرادات العمولة  3-7
(أ) تكاليف الحيازة المؤجلة  

التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية �صدار عقود التأمين على الحياة طويلة اAجل، تؤجل إلى الحد الذي تصبح معه 
هذه التكاليف قابلة لالسترداد من اAقساط المستقبلية ويتم إطفاؤها على أقساط متساوية على مدى فترة عقد التأمين.

التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة �صدار عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي طويل اAجل، تؤجل وتضاف ضمنيi في “احتياطي 
المخاطر السارية“ المدرج في قائمة المركز المالي.

تكاليف الحيازة من إصدار عقود التأمين العام، تؤجل إلى الحد الذي تصبح معه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من اAقساط المستقبلية. بعد 
ا�دراج المبدئي، وتهلك هذه التكاليف على مدى فترة وثيقة التأمين (والتي تكون عادة لمدة عام واحد) باستخدام طريقة ٣٦٥/١ ويتم إدراجها 

في احتياطي المخاطر السارية المدرج في قائمة المركز المالي.

يدرج ا�هالك في قائمة اAرباح أو الخسائر. فيما يتعلق بالتغيرات في اAعمار ا�نتاجية أو المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية 
المضمنة في اAصل، يتم احتسابها عن طريق تغيير فترة ا�هالك وُتعامل كتغير في التقدير المحاسبي

(ب) ايرادات عمولة إعادة تأمين مؤجلة  
تؤجل ايرادات العمولة المنسوبة Aقساط إعادة التأمين السارية الُمسندة للتأمين على الحياة وتأمين صحي قصير اAجل وتضاف ضمنيi في 

“حصة معيدي التامين الحتياطي المخاطر السارية“ في قائمة المركز المالي.

ايرادات العمولة المنسوبة Aقساط إعادة التأمين السارية الُمسندة �صدار عقود التأمين العام، تؤجل إلى الحد الذي تصبح معه هذه التكاليف 
(والتي تكون عادة لمدة عام  التأمين  التكاليف على فترة وثيقة  المبدئي، تهلك هذه  ا�دراج  المستقبلية. بعد  قابلة لالسترداد من اAقساط 

واحد) باستخدام طريقة ٣٦٥/١ وتضاف ضمنيi في حصة “معيدي التأمين من احتياطي المخاطر السارية“ الوارد في قائمة المركز المالي.

8-3 الممتلكات والمعدات 
إن  المتراكمة،  القيمة  انخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك   iناقص التكلفة  بسعر  والمباني  اAراضي  فيها  بما  والمعدات  الممتلكات  تدرج 

وجدت للفئة المبينة أدناه من اAصول.

يتم تحميل االستهالك على قائمة اAرباح أو الخسائر على أساس طريقة القسط الثابت على مدى اAعمار ا�نتاجية الٌمقدرة ل�صول كما يلي:

سنوات

١٩-٤٥مباني

٤سيارات

٤ -٥أثاث ومعدات

٤معدات حاسب آلي                                                                                                                                   

فقط  رسملتها  تتم  منفصل  بشكل  احتسابها  يتم  التي  والمعدات  الممتلكات  من  ما  بند  مكونات  أحد  الستبدال  المتكبدة  المصروفات  إن 
عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للبنود المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يتم إدراج كافة المصروفات اAخرى في قائمة اAرباح 

أو الخسائر عند تكبد المصروفات. 

ريال عماني ُتحمل على قائمة اAرباح أو الخسائر في سنة الشراء.  أي أصول ثابتة تقل تكلفتها عن ١٠٠

تتم مراجعة القيم المتبقية واAعمار ا�نتاجية ل�صول، وتعدل حيثما يكون مالئمi، بنهاية كل فترة تقرير.

عندما تكون القيمة الدفترية ل�صل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد تخفض قيمته فور~ إلى القيمة القابلة لالسترداد.  
يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد اAصول الثابتة استناد~ إلى قيمتها الدفترية وتدرج ضمن “إيرادات /(خسائر) تشغيلية أخرى“ وتؤخذ باالعتبار 

عند تحديد نتائج التشغيل للعام.
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ا�صول غير الملموسة (بما في ذلك الشهرة)  3-9
يتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

يتم تحديد اAصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من اندماج اAعمال وإدراجها بشكل منفصل عن الشهرة عندما تفي بتعريف اAصل 
غير الملموس ويمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. تكون تكلفة هذا اAصل غير الملموس هي قيمته العادلة في تاريخ الشراء.

بعد ا�دراج المبدئي، يتم تسجيل اAصل غير الملموس المقتنى بالتكلفة ناقًصا ا�طفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، على 
القيمة  بتقدير  تقوم  حيث  الشهرة،  قيمة  انخفاض  باختبار  المجموعة  تقوم  منفصل.  بشكل  المشتراة  الملموسة  غير  اAصول  أساس  نفس 
المستخدمة للوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. كما تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

من الوحدات المنتجة للنقد وتختار أيًضا معدل خصم مناسًبا الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

تقوم المجموعة بإطفاء اAصول غير الملموسة المدرجة من توزيع سعر الشراء عند االستحواذ على شركتها التابعة. قّدرت المجموعة العمر 
ا�نتاجي لهذه اAصول غير الملموسة من ١٠ إلى ٢٠ سنة وتقوم بإطفائها على مدار الفترة المقدرة.

انخفاض القيمة   3-10
اAصول غير المالية 

تقوم مؤشر،  وجود  حال  في  المالية.  غير  اAصول  قيمة  انخفاض  على  مؤشرات  أية  توفر  مدى  بتقييم  المجموعة  تقوم  تقرير،  كل  تاريخ  في 
المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد ل�صول وتدرج خسائر انخفاض القيمة في قائمة اAرباح أو الخسائر. وتقوم المجموعة أيضا بتقييم مدى
توفر أي مؤشرات على انخفاض القيمة المدرجة في سنوات سابقة لم تعد موجودة أو قل تأثيرها. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة إذا
وجد تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه

القيمة الدفترية ل�صل المبلغ المدرج الذي كان سيتم تحديده، صافيi من االستهالك وا�هالك، إذا لم يتم إدراج أي خسائر لالنخفاض في القيمة.

المقاصة  3-11
المالي عندما يوجد حق قانوني يوجب إجراء المركز  المبلغ في قائمة  المالية وا�فصاح عن صافي  المالية وااللتزامات  تتم مقاصة اAصول 

المقاصة بين المبالغ المدرجة وتعتزم المجموعة إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق اAصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

النقد وما يماثل النقد   3-١٢
يتضمن النقد وما يماثل النقد النقدية بالصندوق واAرصدة البنكية والودائع قصيرة اAجل بفترات استحقاق أصلية تصل إلى ثالثة أشهر أو أقل

من تاريخ ا�يداع صافيi من السحب على المكشوف القائم. 

المخصصات  3-1٣
يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق ويصبح من 
المحتمل أن يتطلب تدفقi نقديi إلى الخارج للمنافع االقتصادية لتسوية ذلك االلتزام ويصبح من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

منافع نهاية الخدمة  3-١٤
الُعماني العمل  قانون  متطلبات  مراعاة  مع  التقرير  تاريخ  في  بالمجموعة  الموظفين  تعاقد  لشروط   iوفق الخدمة  نهاية  منافع  تستحق 
وتعديالته وقانون العمل لدولة ا�مارات العربية المتحدة-القانون االتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٠ وتعديالته، وقانون العمل الكويتي رقم (٦) لسنة

٢٠١٠ بشأن العمل بالقطاع اAهلي، ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩ “منافع الموظفين“. 

تدرج المساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة للموظفين الُعمانيين وفقi لقانون التأمينات االجتماعية لعام ١٩٩١، وللموظفين
بموجب (المعدل  االجتماعية  والتأمينات  للمعاشات   ١٩٩٩ لعام   ٧ رقم  المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة  االتحادي  القانون  بموجب  ا�ماراتيين 
١٩٧٦، يتم إدراجها القانون االتحادي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧) وبالنسبة للموظفين الكويتيين بموجب قانون الضمان االجتماعي الكويتي رقم ٦١ لعام

كمصروف في قائمة اAرباح أو الخسائر عند تكبدها. 
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االلتزامات ا�خرى  ١٥-٣
للمبالغ  االلتزامات  تدرج  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المهلكة  بالتكلفة   iالحق وتدرج  العادلة  بالقيمة   iمبدئي االلتزامات  تقاس 
االلتزامات اAخرى عندما يسدد  إدراج  المستلمة، سواًء تم اصدار فواتير عنها للمجموعة أم ال. يلغى  الخدمات  أو  البضائع  المستحقة مقابل 

االلتزام أو يلغى أو ينتهي.

إدراج ا�يرادات  3-١٦
أعمال التأمين على الحياةأ.

يتم إدراج اAقساط في الدخل على مدى فترات وثائق التأمين ذات الصلة. تمثل اAقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من أقساط وثائق التأمين 
المكتتبة المتعلقة بالفترات التأمينية الالحقة لتاريخ التقرير. بالنسبة للوثائق قصيرة اAجل، توزع اAقساط بالتناسب استناد~ إلى الفترة السارية 
الحياة  على  التأمين  Aموال  السنوي  الفحص  بعد  مستقل  اكتواري  قبل  من  مناسب  إكتواري  احتياطي  تحديد  يتم  التأمينة.  التغطية  من 

ويحتسب مبدئيi على أساس نظامي ليتماشى مع متطلبات التقرير وفقi لقانون شركات التأمين وتعديالته.

إيرادات االستثمار  السارية مع اAخذ في االعتبار  المخاطر  عالوة على ذلك، يتم تكوين مخصص عند الضرورة Aي خسارة أخرى متوقعة من 
المستقبلية المتعلقة بأموال التأمين، وذلك لتغطية االلتزامات المتوقع من العقود السارية.

 أعمال التأمين العامب. 
تدرج اAقساط ضمن االيرادات على مدى الفترة الزمنية لوثائق التأمين. تمثل اAقساط غير المحققة الجزء من اAقساط المكتتبة المتعلق بالفترة 

السارية من التغطية. 

رسوم وثيقة التأمينج. 
يتم فرض رسوم خدمات إدارية ورسوم تنازل ورسوم عقود أخرى على حملة وثائق التأمين وعقود االستثمار. يتم إدراج الرسوم كإيرادات على 

مدى فترة الخدمة والتي غالبi ما تكون فترة الوثيقة.

إيرادات االستثمارد. 
تدرج إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تدرج توزيعات اAرباح عندما ينشأ الحق في استالمها. بالنسبة ل�وراق المالية المدرجة، 

فإنه التاريخ الذي تم فيه إدراج الورقة المالية كتوزيعات أرباح سابقة.

مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة  3-١٧
تخضع مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة لقانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وتحتسب كمصروفات في 

قائمة اAرباح أو الخسائر.

الضرائب  3-١٨
العربية  ا�مارات  دولة  في  الخارجية  العمليات  دمج  يتم  عمان.  سلطنة  في  السارية  الدخل  ضريبة  للوائح  وفقا  الدخل  ضريبة  احتساب  يتم 
المتحدة، وهي منطقة معفاة من الضرائب. وفي الكويت حيث لدى الفرع تسجيل الزكاة. تتألف ضريبة الدخل على نتائج العام من ضريبة 
جارية وضريبة مؤجلة. تدرج ضريبة الدخل بقائمة اAرباح أو الخسائر فيما عدا المدى الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها مباشرة بحقوق المساهمين. 
الضريبة الجارية في الضريبة المتوقعة التي تستحق الدفع على الدخل الضريبي للعام باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو  تتمثل  

التي تطبق بشكل فعلي في تاريخ التقرير وأية تعديالت أخرى على الضريبة مستحقة الدفع عن أعوام سابقة.

المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  Aغراض  وااللتزامات  ل�صول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  بالفروق  يتعلق  فيما  المؤجلة  الضريبة  تدرج 
ل�غراض الضريبية. يعتمد المبلغ المخصص للضريبة على اAسلوب المتوقع للتحقق أو تسوية القيمة الدفترية ل�صول وااللتزامات باستخدام 
معدالت الضريبة المطبقة أو التي يتوقع تطبيقها بشكل فعلي في تاريخ قائمة المركز المالي. تتم تسوية أصول والتزامات ضريبة الدخل عند 

وجود حق قانوني قابل للنفاذ بالتسوية في سلطنة ُعمان.

يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى مدى احتمالية توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن مقابلها استغالل اAصل. يتم تخفيض أصول 
الضريبة المؤجلة إلى مدى عدم احتمالية تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة.
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عائدات السهم الواحد  3-19
تعرض الشركة بيانات العائد اAساسي والمخّفض للسهم الواحد Aسهمها العادية. يتم احتساب العائد اAساسي للسهم الواحد بقسمة
اAرباح أو الخسائر المنسوب إلى مساهمي المجموعة العاديين على المتوسط المرجح لعدد اAسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد
اAسهم لعدد  المرجح  والمتوسط  العاديين  الشركة  مساهمي  إلى  المنسوب  الخسائر  أو  اAرباح  بتعديل  الواحد  للسهم  المخّفض  العائد 

العادية القائمة لبيان تأثيرات جميع اAسهم العادية المخّفضة المحتملة.

عقود ا�يجار  3-20
تحدد المجموعة العقد على أنه عقد إيجار، إذا تم بموجبه تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل 
ما. تحدد المجموعة مدة عقد ا�يجار كفترة غير قابلة ل�لغاء لعقد ا�يجار، عالوة على كل من الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد ا�يجار 
متأكًدا  المستأجر  كان  إذا  ا�يجار  عقد  إنهاء  خيار  يغطيها  التي  والفترات  الخيار؛  هذا  ممارسة  من  معقول  بشكل  متأكد  المستأجر  كان  إذا 
بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيار. عندما تكون المجموعة مستأجرة، تدرج المجموعة في تاريخ البدء، أصل حق االستخدام والتزام 
عقد ا�يجار. يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة في تاريخ بدء العقد. بعد تاريخ بدء عقد االيجار، يجب على المجموعة قياس أصل حق 
االستخدام باستخدام نموذج التكلفة. لتطبيق نموذج التكلفة، يجب قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي 
خسائر انخفاض في القيمة ويتم تعديلها في ضوء إعادة قياس التزام عقد ا�يجار. يجب تحميل االستهالك على أصل حق االستخدام وفًقا 
لسياسة استهالك الممتلكات والمعدات. تحدد المجموعة ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض النخفاض القيمة وتقوم بالمحاسبة 
الحالية  بالقيمة  ا�يجار  التزام  قياس  يتم  شهًرا،   ١٢ عن  مدتها  تزيد  التي  للعقود  بالنسبة  تحديدها.  يتم  القيمة  في  انخفاض  خسارة  أي  عن 
لمدفوعات ا�يجار التي لم يتم دفعها كما في تاريخ التقرير. يتم خصم مدفوعات ا�يجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد ا�يجار، 
إذا كان من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، تستخدم المجموعة معدل االقتراض ا�ضافي. عندما 
تكون المجموعة مؤجًرا، يتم إدراج إيرادات ا�يجار من عقود ا�يجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا�يجار ذات الصلة. يتم 
إضافة التكاليف اAولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية ل�صل المؤجر ويتم إدراجها على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة ا�يجار.

المالية لفترات ا�يجار  التقارير  الدولية �عداد  المعايير  المعيار رقم ١٦ من  الفائدة بموجب  المجموعة االستفادة من ميزة ا�عفاء من  اختارت 
شهًرا أو أقل) وعقود ا�يجار التي تكون قيمة اAصول المعنية منخفضة. في مثل هذه الحاالت،  الفعلية المتوقعة قصيرة اAجل (مدة ا�يجار ١٢

تقوم المجموعة بإدراج مدفوعات ا�يجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا�يجار أو على أساس منتظم آخر.

القطاعات التشغيلية  3-21
يمثل القطاع التشغيلي أحد مكونات المجموعة والذي يزاول أنشطته التجارية ويمكن أن يحقق منها إيرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة 

ا�يرادات والمصروفات ذات الصلة بمعامالت مع أي من مكونات المجموعة اAخرى. 

22-3 توزيعات ا�رباح من ا�سهم العادية
تدرج توزيعات اAرباح من اAسهم العادية كالتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند اعتمادها من مساهمي الشركة. تخصم توزيعات 

اAرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند اعتمادها.

إن توزيعات اAرباح للسنة التي تم اعتمادها بعد تاريخ التقرير يتم معاملتها كحدث الحق لتاريخ التقرير.

23-3 معايير وتفسيرات لم يتم تطبيقها بعد
يسري عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات للفترات السنوية التي تبدأ بعد ١ يناير ٢٠٢١ ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع 

ذلك، لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في وقت مبكر في إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة.

والموحدة  المنفصلة  المالية  القوائم  على  تأثير  لها  يكون  أن  المتوقع  من  التي  المعايير  على  الجديدة  والتعديالت  المعايير  لتلك  بالنسبة 
المنفصلة  المالية  قوائمها  على  المحتمل  والتأثير  التحول  خيارات  بتقييم  المجموعة  تقوم  المستقبلية،  المالية  الفترات  في  للمجموعة 

والمجمعة، ولتطبيق هذه المعايير. ال تخطط المجموعة لتطبيق هذه المعايير في وقت مبكر.
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٢٠٢١

(١) المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية   
يتطلب المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية �عداد التقارير المالية قياس التزامات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء بها ويوفر 
نهج قياس وعرض موحد لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والقائمة على المبادئ لعقود 
التأمين. يحل المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية محل المعيار رقم ٤ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية �عداد 

.٢٠٢٣ التقارير المالية “عقود التأمين“ اعتباًرا من ١ يناير

١ يناير ٢٠٢٣، مع أرقام المقارنة  يسري المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
المطلوبة. وُيسمح بالتطبيق المبكر، شريطة قيام المنشأة كذلك بتطبيق المعيار رقم ٩ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية والمعيار 
المالية. يجب  التقارير  الدولية �عداد  المعايير  المعيار رقم ١٧ من  تاريخ تطبيق  أو قبل  المالية في  التقارير  الدولية �عداد  المعايير  رقم ١٥ من 
التأمين غير عملي، فإن المنشأة مطالبة باختيار إما  بأثر رجعي لمجموعة من عقود  بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل  التطبيق 

منهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

تتوقع ا�دارة أنه سيتم تطبيق المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية في القوائم المالية المنفصلة والموحدة للمجموعة 
١ يناير ٢٠٢٣. قد يكون لتطبيق المعيار رقم ١٧ من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية تأثير كبير على المبالغ  للفترة السنوية التي تبدأ في 
من  ليس  ذلك،  ومع  التأمين.  بعقود  يتعلق  فيما  للمجموعة  والموحدة  المنفصلة  المالية  القوائم  في  الواردة  وا�فصاحات  عنها  الُمعلن 

العملي تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بمراجعة تفصيلية لذلك.

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

.٢٠١٨ - ٢٠٢٠ التحسينات السنوية على المعايير الدولية �عداد التقارير المالية

.(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧) العقود المثقلة بالتزامات – تكلفة انجاز العقد

.(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦) الممتلكات وا=الت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود

.(عداد التقارير المالية�مرجع ا�طار المفاهيمي (تعديالت على المعيار رقم ٣ من المعايير الدولية 

.(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢) صول وااللتزامات من معاملة فرديةAالضريبة المؤجلة المتعلقة با

.(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١) تصنيف االلتزامات كالتزامات متداولة أو غير متداولة

.(عداد التقارير المالية�٢ والبيان ٢ من ممارسة المعايير الدولية  ١ا�فصاح عن السياسات المحاسبية (تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم ١

.(تعديالت على معيار المحاسبية الدولي رقم ٨) تعريف التقديرات المحاسبية

ا�حكام المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية للتقديرات   .٤
غير المؤكدة 

من أجل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، المبينة في ا�يضاح رقم ٣، قامت ا�دارة بوضع اAحكام ذات اAثر الجوهري على المبالغ 
المدرجة في القوائم المالية، كما قامت بتطبيق بعض االفتراضات وبعض المصادر الرئيسية اAخرى لتقدير اAمور غير المؤكدة في تاريخ التقرير 

كما هو موضح أدناه: 

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  
تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الُمعلنة ل�صول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. يتم باستمرار تقييم 
التقديرات واالفتراضات وذلك بناًء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

تم أدناه مناقشة االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية اAخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير، والتي تنطوي 
على مخاطر كبيرة يترتب عليها تعديل جوهري على القيم الدفترية ل�صول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية:
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االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة في إطار   4-١
عقود التأمين

إن تقدير االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو تقدير رئيسي يتم إجراؤه في قياس االلتزامات بموجب عقود
هناك االئتماني.  الحياة  على  التأمين  وعقود  الجماعي  الحياة  على  التأمين  وعقود  الجماعي  الصحي  التأمين  عقود  بموجب  وخاصة  التأمين 
العديد من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه المجموعة في النهاية مقابل هذه المطالبات.

بالنسبة للتأمين على الحياة ل�فراد، تم احتساب المطالبات االئتمانية الفردية والجماعية المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها كمطالبات متوقعة
أو مقدرة لمدة شهرين. بالنسبة للمطالبات الطبية الجماعية والتأمين على الحياة الجماعي للمطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها، فإن
طرق توقع المطالبة المستخدمة هي طريقة عامل التطور للخسائر الُمبلغ عنها، وطريقة عامل التطور للخسائر المدفوعة، وطريقة تكلفة
االستنفاد اAولية المتوقعة أو طريقة نسبة الخسارة اAولية المتوقعة، وطريقة برونشتير فيرغسون للخسائر المدفوعة أو المبلغ عنها. بعد
مراجعة السنة التقويمية وسنة الحوادث، والتطور الفعلي مقابل السنة التقويمية المتوقعة، والمعلومات النوعية والخصائص العامة لكل
فئة من فئات اAعمال، تم اختيار اAساليب االكتوارية لتوقع الخسارة النهائية حسب الحادث أو سنة التقرير. تم اختيار عوامل تطور الخسارة
باستخدام الخسارة التاريخية والخبرة في التطور المطالبات التي تشكل اAساس لمدفوعات الخسارة وإعداد التقارير وأنماط تطور المطالبات
المستخدمة لتوقع حدوث الخسائر في المستقبل Aساليب توقعات التطور. تستند الخسائر اAولية والنهائية المختارة إلى نتائج طرق التوقع
حسب شهر المطالبة، وتستند إلى اAحكام التي تعكس نطاق التقديرات المترتبة على الطرق وأوجه القوة والضعف لكل طريقة. يتم تطبيق
التوقعات على الخسائر التي تم تقييمها اعتباًرا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. يتم الحصول على إجمالي المبالغ غير المدفوعة بتخفيض الخسائر النهائية
المحددة بالمبالغ ا�جمالية المدفوعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. ويتم الوصول إلى تقديرات المطالبات غير المسددة بعد خصم احتياطيات 
الحالة المتنازل عنها والتقديرات المتنازل عنها للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم ا�بالغ عنها. يتم تحديد التقديرات المتنازل عنها للمطالبات 

المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها بناًء على مراجعة المعدالت المتنازل عنها ومعدالت المطالبات المدفوعة.

بالنسبة لمطالبات التأمين العام، تم تحديد المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم ا�بالغ عنها من خالل كًال من طريقة سلم السلسلة وطريقة 
معدل الخسائر المتوقعة وطريقة برونشتير فيرغسون. تم استخدام هذه الطرق لتحديد نمط ا�بالغ عن المطالبات والتي تم تعديله لتحديد 

احتياطيات المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها.

تمت إضافة مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة إلى احتياطيات المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها Aعمال التأمين على الحياة الجماعي
والتأمين الصحي الجماعي وأعمال التأمين العامة. تم أخذ االفتراضات التالية باالعتبار فيما يتعلق بمصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة:

٢٠٢١
التأمين 

على الحياة 
الجماعي

التأمين 
الصحي 

الجماعي
المركبات

غير 
المركبات

كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولم 
يبلغ عنها

٪٪٪٪

٦. ٢٪٨. ٠٪٠. ١٪٦. ٠٪ُعمان

--٥. ٠٪٥. ١٪دولة االمارات العربية المتحدة

٠. ٥٪٨. ٦٪٩. ١٪٨. ٢٪الكويت

٢٠٢٠
مجموعة 

الحياة
مجموعة 

المركباتاOعمال الطبية
غير 

المركبات

كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولم 
٪٪٪٪يبلغ عنها

٥. ٣٪١. ١٪٢. ١٪٩. ٠٪ُعمان

--٥. ٠٪٨. ١٪دولة االمارات العربية المتحدة

٦٪الكويت .٣٪٠ .٧٪٢ .٣٪٤ .٦
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٢٠٢١

تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية وا�قساط الناشئة عن   4-2
عقود التأمين قصيرة ا�جل، وتكاليف االستحواذ المؤجلة 

ذات الصلة وغيرها من ا�صول غير الملموسة
تكوين  يتم  المستقبلية،  للمطالبات  المتوقعة  بالتكلفة  للوفاء  كافية  غير  أنها  على  المكتسبة  غير  اAقساط  احتياطيات  تقدير  يتم  عندما 
احتياطي المخاطر السارية ا�ضافي أو احتياطي عجز اAقساط. يستند احتساب احتياطي المخاطر السارية ا�ضافي واحتياطي عجز اAقساط 
المطلوبة  االحتياطي  يقدر  التعديالت.  ضوء  في  القادمة  للسنة  توقعه  والذي  الحالية  للسنة  المتوقعة  النهائية  الخسارة  نسبة  تقدير  على 

ل�عمال السارية من خالل ضرب نسبة الخسارة هذه بقسط التأمين المتوقع تحقيقه في السنة القادمة.

تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية وا�قساط الناشئة من   4-3
عقود التأمين طويلة ا�جل والتكاليف المرتبطة بالحيازة 

المؤجلة وا�صول غير الملموسة ا�خرى
يعتمد تحديد االلتزامات بموجب عقود التأمين طويلة اAجل (والتي تتألف بصورة أساسية من وثائق التأمين على الحياة ل�فراد ووثائق التأمين 

االئتماني على الحياة الصادرة لكامل مدة القرض على أساس قسط واحد) على عدد من التقديرات التي أجرتها المجموعة فيما يتعلق بـ:
   الوفيات والعجز عوائد االستثمار / معدل الخصم 

 المصروفات التنازل

الوفيات والعجز  
إن معدالت الوفيات مشتق من التأكيدات الدائمة لجدول الوفيات، المجمعة - AMC٠٠ وجدول AMF٠٠ النهائي للذكور وا�ناث على التوالي. تم 
كأفضل تقدير للوفيات للسكان المؤمن عليهم في ُعمان والذي يتضمن هامًشا من الحذر بنسبة  AMFو٠٠ AMC00 استخدام ١٤٦٪ من جدول
٢٥٪. تم تطبيق أفضل تقدير مشتق بناًء على دراسة تجربة الوفيات للمحفظة على أساس المبلغ والعمر. بالنسبة لعقود التأمين على الحياة 

االئتمان الجماعي والفردي طويلة اAجل، يتم استخدام معدالت أقساط مخاطر إعادة التأمين لكل من الوفيات والعجز.

إذا اختلفت أعداد الوفيات في السنوات المقبلة بنسبة ١٠٪ عن تقديرات ا�دارة، فإن االلتزام سيزيد بمبلغ ١٠٧٫٨٧١ ريال عماني (٢. ١٪) أو ينخفض 
بمبلغ ١٠٧٫٧٩٧ ريال عماني (٢. ١٪) [٢٠٢٠: ١٩٥٫٢٤١ ريال عماني أو انخفاض بمقدار١٩٥٫١٧٧ ريال عماني (٠. ٢٪)].

عوائد االستثمار / معدل الخصم  
الحياة  على  التأمين  محفظة  في  التأمين  وثائق  معظم  لتقييم  المجموعة  قبل  من  المستخدمة  اAقساط  صافي  تقييم  طريقة  بموجب 
في  المستخدم  التقييم  فائدة  معدل  يعكس  أن  يجب  الخصم.  ومعدل  االستثمار  �يرادات  كتقدير  التقييم  فائدة  معدل  يعمل  الفردي، 
اAعمال المضمونة التقليدية معدل فائدة متحفظ طويل المدى. يستخدم هذا المعدل لخصم الفوائد المستقبلية واAقساط المستقبلية 
ديسمبر ٢٠٢٠: ٥٪ سنوًيا) للوثائق الغير متعلقة بتأمين الربح  للوصول إلى قيمة االلتزام. تم استخدام معدل فائدة تقييمي بنسبة ٥٪ سنوًيا (٣١
و٥. ٤٪ سنوًيا (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٥. ٤٪ سنوًيا) لوثائق تأمين الربح لتقييم االحتياطيات اAساسية لمحفظة التأمين على الحياة الفردي. تم كذلك 
استخدام نفس معدل خصم التقييم لتقييم العالوات. يبلغ العائد الثابت أو الدخل الفعلي للمجموعة للسنة لمحفظة التأمين على الحياة 
المحتفظ  اAصول  عوائد  أساس  على  الفائدة  معدل  تقييم  وضع  فقد  ذلك،  ومع  سنوًيا).   ٪٧  .٢  :٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١) سنوًيا   ٪٧  .٢ حوالي  الفردي 
السداد،  في  التعثر  مخصص  ناقًصا  استثماره  المعاد  الحر  النقد  على  المفترضة  االستثمار  إعادة  عوائد  إلى  با�ضافة  التقييم  تاريخ  في  بها 
ومصروفات االستثمار، والضرائب، وهوامش الحذر، وتحميل المكافآت التقديرية العادية حيثما يكون مناسبi. عادة ما يكون الربح الذي يزيد عن 
معدل الفائدة مصدر فائض أرباح لحاملي وثائق التأمين. يكمن عدم اليقين المتعلق بافتراضات أسعار الفائدة في استثمار صافي التدفقات 
النقدية المستقبلية؛ مخاطر إعادة االستثمار لمدفوعات الفائدة المستلمة على عقود الدخل الثابت؛ وعدم اليقين المتعلق بكل من العائدات 

من وقيمة االستثمارات في اAسهم.

ريال  ٢٠٢١، فإن إجمالي االلتزام كان ليزداد بمبلغ ٥٥٫٥٨١ في حال اختلفت افتراضات معدالت الفائدة ٥٠ نقطة أساس عن تقديرات ا�دارة لسنة
١٪) أو لينخفض بمبلغ ٦٣٫٩٦١ ريال عماني (٤. ١٪)]. عماني (٣. ١٪) أو لينخفض بمبلغ ٥٤٫٠٠٩ ريال عماني (٣. ١٪) [٢٠٢٠: ٦٥٫٩٤٤ ريال عماني (٥.
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المصروفات  
يتم وضع افتراض ضمني يتعلق بالمصروفات للتقييم القانوني حيث أن هناك هامًشا بين صافي اAقساط المحددة كجزء من صافي تقييم
قسط إجمالي  من  أدنى  كحد   ٪١٠ عند  بالهامش  االحتفاظ  يتم  العملية،  من  كجزء  المجموعة.  تتحملها  التي  اAقساط  وإجمالي  اAقساط 
٣٠ ريال ُعماني لكل وثيقة سنوًيا للقسط للواحد (باستثناء وثائق ا�سكان الخاصة بالبنك الوطني التأمين. يتم تكوين مخصص منفصل بقيمة
العماني، يفترض الوطني  بالبنك  الخاصة  بالنسبة لمحفظة ا�سكان  أي أقساط مستقبلية،  لها  يتوقع  التي ال  المدفوعة  والوثائق  العماني) 

هامش مصروفات ضمني قدره ١٠ ريال عماني.

بالنسبة لمنتجات التأمين على الحياة قصيرة اAجل، تم تأجيل المصروفات غير المباشرة بنسبة ٤٪ إلى ٥٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٪ إلى ٥٪) من إجمالي
اAقساط. بالنسبة لمنتجات التأمين الصحي الجماعي، تم تأجيل المصروفات غير المباشرة بنسبة ٥. ٧٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٦٪) للتأمين الصحي
٥. ٦٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٥. ٦٪) للتأمين الصحي الجماعي -ا�مارات العربية المتحدة والكويت، ٥٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٥٪) للتأمين الجماعي-عمان،
– ا�مارات العربية المتحدة �جمالي أقساط التأمين الصحي الفردي -عمان والكويت و ٥. ٦٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٥. ٦٪) للتأمين الصحي الفردي 

للتكاليف المتعلقة بفترة المخاطر السارية من قبل ا�دارة بناًء على تحليل المصروفات الذي تم إجراؤه لسنة ٢٠٢١.

التنازل/االسترداد  
الفردي ومحفظة الحياة  االئتماني على  التأمين  الواحد في محفظة  القرض ذات القسط  يتم احتساب االحتياطي الحسابي لعقود حماية 
التأمين على الحياة االئتماني الجماعي على أساس ٨٥٪ إلى ٧٠٪ من احتياطي المخاطر غير المنتهية و١٥٪ إلى ٣٠٪ من قيمة االسترداد الحالية.
يفترض هذا أن ١٥٪ إلى ٣٠٪ من اAعمال تنقضي وتزيد االحتياطيات للسماح باسترداد المبالغ التي تتجاوز المخاطر السارية. يتم احتساب أصل

إعادة التأمين بنسبة ٨٥٪ إلى ٧٠٪ من احتياطي المخاطر السارية با�ضافة إلى ١٥٪ إلى ٣٠٪ من قيمة إعادة التأمين الحالية.

انخفاض قيمة ا�قساط وا�رصدة التأمينية المدينة   ٤-٤
المبلغ. وبالنسبة  المدينة عندما ال يكون محتمًال تحصيل كامل  التأمين  التأمين وإعادة  للتحصيل من ذمم  القابلة  للمبالغ  يتم إجراء تقدير 
الجوهرية بصورة فردية، فيتم تقييمها  بالمبالغ غير  التقدير على أساس فردي، فيما يتعلق  الجوهرية بصفة فردية، يتم إجراء هذا  للمبالغ 

بصورة جماعلية ويتم تكوين مخصص على أساس طول فترة تجاوز االستحقاق بناًء على معدالت االسترداد.

أرصدة نقدية وبنكية  .٥
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

١٤٫٤٤٨٫٨٠٢١٠٫٢٤٦٫١٥٤١٣٫٢٤٠٫٠٩٩٩٫٧٣٣٫٨٩٨

٢٠٫٣٩٧٢١٫٤٦٧٢٠٫٢٧٨٢١٫٢٨٨نقد في الصندوق

١٤٫٤٦٩٫١٩٩١٠٫٢٦٧٫٦٢١١٣٫٢٦٠٫٣٧٧٩٫٧٥٥٫١٨٦ النقد وما في حكم النقد
ناقص: خسارة ائتمانية متوقعة على النقد واAرصدة 

(٣٣٫٦٦٤)(٣٧٫٧٩١)(٣٣٫٦٦٤)(٣٧٫٧٩١)البنكية (ايضاح ٥-٢)
النقد وما في حكم النقد بعد خصم خسارة ائتمانية 

١٤٫٤٣١٫٤٠٨١٠٫٢٣٣٫٩٥٧١٣٫٢٢٢٫٥٨٦٩٫٧٢١٫٥٢٢متوقعة
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٢٠٢١

ريال عماني (٢٠٢٠: ٨٫٣٤٦٫٠٢٦ ريال عماني) لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان والهند ومجلس  تتضمن اAرصدة لدى البنوك أرصدة بقيمة ١٣٫١٠٢٫٣٠٩
التعاون لدول الخليج بالدوالر اAمريكي والروبية الهندية ومختلف عمالت دول مجلس التعاون لدول الخل يج وال تحمل فائدة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مما ترتب عليه تحميل خسائر ائتمانية  ريال عماني (٢٠٢٠: ٣٣٫٦٦٤ ريال عماني) كما في خسارة ائتمانية متوقعة بمبلغ ٣٧٫٧٩١
ديسمبر ٢٠٢١. متوقعة على النقد واAرصدة البنكية بمبلغ ٤٫١٢٧ ريال عماني (٢٠٢٠: ١٢٫٣٢٩ ريال عماني) للسنة المنتهية في ٣١

قرض قصير ا�جل:  
- ال شيء)  حصلت المجموعة خالل السنة على قروض قصيرة اAجل من البنوك التجارية في سلطنة عمان بقيمة ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال عماني (٢٠٢٠

هو ٥٠. ٣٪ إلى ٢٥. ٤٪٪ سنوًيا (٢٠٢٠ - ال شيء). لفترة قصيرة وهي مستحقة (٢٠٢٠ - ال شيء). إن معدل الفائدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ودائع بنكية  .٦
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

٤٧٫٥٠٠٫١٣٥٤١٫٦٧٨٫١٣٠ودائع (ايضاح ٦-١)

(٦-٢ (٨٢٫٠٣٤)(١٠٦٫٨٠٥)خصم: خسارة ائتمانية متوقعة في الودائع البنكية (ايضاح

٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠٤١٫٥٩٦٫٠٩٦

بواقع. ١ الُعماني  بالريال  المتحدة  العربية  ا�مارات  ودولة  والكويت  ُعمان  سلطنة  في  تجارية  بنوك  لدى  مودعة  الودائع 
ودرهـم  ٢٫١٩٧٫٦٥٠  :٢٠٢٠) عماني  ريال   ٣٫٢١٦٫٨٥٠ بواقع  كويتي  ودينار  عماني)  ريال  ٢٥٫٤٢٥٫٠٠٠  :٢٠٢٠) ُعماني  ريال  ٣٠٫٤٧٥٫٠٠٠
iسنوي  ٥ و٤٠.   ٪١  .٢٥ بين  تتراوح  بأسعار  سنوية  فائدة  وتحمل  عماني)  ريال   ١٤٫٠٥٥٫٤٨٠ :٢٠٢٠) ُعماني  ريال   ١٣٫٨٠٨٫٢٨٥ بواقع  إماراتي 

 .(i٢٠٢٠: ٣٧٥. ١٪ و٤٠. ٥ سنوي)

بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة ١٠٦٫٨٠٥ ريال عماني (٢٠٢٠: ٨٢٫٠٣٤ ريال عماني) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مما ترتب عليه تحميل الخسائر. ٢
.٢٠٢١ االئتمانية المتوقعة على أرصدة الودائع البنكية بمبلغ ٢٤٫٧٧١ ريال عماني (٢٠٢٠: ٢٦٫٢٣٥ ريال عماني) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

فترات استحقاق الودائع في تاريخ التقرير هي كما يلي:. ٣

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

٤٧٫٥٠٠٫١٣٥٤١٫٥٩٦٫٠٩٦أكثر من سنة واحدة من تاريخ ا�يداع

٤٧٫٥٠٠٫١٣٥٤١٫٥٩٦٫٠٩٦
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استثمارات في أوراق مالية  .٧
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
-١٫٣٦٣٫٠٣١-١٫٣٦٣٫٠٣١الربح أو الخسارة 

١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤الشامل ا=خر

٩٤٩٫٧٥٩٨٦١٫٥٢١-- استثمار في شركات تابعة

٥٠٫٦٧١٫٨١٥٥١٫٢٣٩٫١٧٤٥١٫٦٢١٫٥٧٤٥٢٫١٠٠٫٦٩٥

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  7-1
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠
القيمة 

السوقية 
القيمة التكلفة 

السوقية 
التكلفة 

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني
أجنبية 

--١٫٣٦٣٫٠٣١١٫٢٧٣٫٦٩٥مدرجة

١٫٣٦٣٫٠٣١١٫٢٧٣٫٦٩٥--

الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

المجموعة والشركة اOم
٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني
يناير --في ١

-١٫٢٧٣٫٦٩٥إضافات خالل العام

-٨٩٫٣٣٦التغيرات في القيمة العادلة (إيضاح ٢٧)

ديسمبر  -٣٫٣٦٣٫٠٣١في ٣١

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة    7-2
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠أسعار
ريال عمانيريال عمانيالفائدة السائدة

١١٫٢٢٦٫٦٦١١٤٫٢٣٨٫٩٦٩سندات - على مدار سنة واحدة من تاريخ البداية

خصم: خسارة ا�ئتمان المتوقعة على االستثمارات 
المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (iإلى ٧٥. ٦ سنوي i٢٠٢١: ٤٪ سنوي)
(i٤٪ إلى ٧٥. ٦ سنوي :٢٠٢٠)

(٢٨٫٨٢٧)(٣٤٫٠٢٩)

١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠
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٢٠٢١

الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

يناير ١٤٫٢٠٤٫٩٤٠٢٫٥٦٩٫٤٣٥في ١

١١٫٦٧٣٫٠٠١-إضافات خالل العام

-(٣٫٣٣٠٫٢٤٨)مستحق / مباع خالل العام

(٤٫٦٠٩)(١١٫١٧٦)ا�طفاء خالل العام

-٣٢٩٫١١٦ أرباح محققة من البيع (إيضاح ٢٧)

(٣٢٫٨٨٧)٥٫٢٠٢الحركة في خسارة ا�ئتمان المتوقعة

١١٫١٩٧٫٨٣٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠في ٣١ ديسمبر 

بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢٨٫٨٢٧ ريال عماني (٢٠٢٠: ٣٤٫٠٢٩ ريال عماني) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مما ترتب عليه تحميل الخسائر االئتمانية 
ديسمبر ٢٠٢١. ٣٢٫٨٨٧ ريال عماني) للسنة المنتهية في ٣١ ريال عماني (٢٠٢٠: المتوقعة على االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ٥٫٢٠٢

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات   7-٣
الشاملة ا�خرى

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

القيمة 
السوقية 

القيمة التكلفة 
السوقية 

التكلفة 

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

محلية 

٢٩٫٨٩٥٫١٥٢٢٩٫٨٧٢٫٩٧١٢٩٫٩٦٤٫٢٢٧٢٩٫٢٥٤٫٨٨٦مدرجة

٢٩٫٨٩٥٫١٥٢٢٩٫٨٧٢٫٩٧١٢٩٫٩٦٤٫٢٢٧٢٩٫٢٥٤٫٨٨٦

أجنبية  

٨١٫٣٨٢٧٢٢٫١٧٩١١٩٫٥٧٩٨٥٣٫٤٤٩غير مدرجة

٨٫١٣٤٫٤١٦٧٫٢٠٩٫٠٤٠٦٫٩٥٠٫٤٢٨٦٫٤٩٧٫١١٦مدرجة

٨٫٢١٥٫٧٩٨٧٫٩٣١٫٢١٩٧٫٠٧٠٫٠٠٧٧٫٣٥٠٫٥٦٥

٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٨٠٤٫١٩٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤٣٦٫٦٠٥٫٤٥١محلية وأجنبية 

الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر:

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

يناير ٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤٣١٫٧٠٩٫٠٦٣في ١

١١٫٩٨٦٫٩٧٣٨٫٥٠٨٫٢٨٦إضافات خالل العام

(٣٫٥١٤٫١٢٢)(١٢٫٣٧٥٫٥٧٣)استبعادات خالل العام

-٤٩٩٫٣٤٢أرباح محققة عند االستبعاد (إيضاح ٢٧)

٩٦٥٫٩٧٤٣٣١٫٠٠٧تغير القيمة العادلة وا�طفاء

ديسمبر  ٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤في ٣١

ليس لدى المجموعة استثمارات تتجاوز حصة ملكيتها فيها ١٠٪ من القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و٢٠٢٠.
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استثمارات في أوراق مالية (تابع)  .٧
ريال عماني (٢٠٢٠: ٣٥٫١٩٧ ريال عماني) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مما ترتب عليه تحميل الخسائر االئتمانية بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢٦٫٦١٥
المتوقعة على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر بقيمة ٨٫٥٨٢ ريال عماني (٢٠٢٠: تحميل ١٢٫٦٥٢ ريال عماني)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. من إجمالي االستثمارات المدرجة، يتعلق مبلغ ٣٢٫٧١٩٫١٣٩ ريال عماني (٢٠٢٠: ٣٠٫٦٨٥٫٦٢٨ ريال عماني بسندات

الدين في حين يتعلق مبلغ ٥٫٣١٠٫٤٢٩ ريال عماني (٢٠٢٠: ٦٫٢٢٩٫٠٢٧ ريال عماني) بسندات حقوق الملكية.

المدرجة الدين  استثمارات  قيمة  في  كتغير  ا=خر  الشامل  الدخل  في  الضريبة  من  صافي  أعاله  العادلة  القيمة  تغيرات  عن  ا�فصاح  تم 
ريال عماني) والتغير في قيمة - ربح قدره ٣٥٠٫١٦٢ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر - خسارة قدره ٣٩٧٫٣٥١ ريال عماني (٢٠٢٠
ريال عماني).  ٢١١٫٥٠٦ (٢٠٢٠ - خسارة  ريال عماني  ١٫٣٠٧٫٥٥٢ ربح قدره  الشامل ا=خر -  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  االستثمارات 
الدخل خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الدين  استثمارات  استبعاد  عند  المالية،  التقارير  �عداد  الدولية  المعايير  من  ٩ رقم  للمعيار  وفًقا 
االستثمارات استبعاد  عند  بينما  الخسائر،  أو  اAرباح  إلى  البداية  منذ  الناتجة  المحققة  الخسائر  أو  اAرباح  تصنيف  إعادة  يتم  ا=خر،  الشامل 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر، لن يتم إعادة تصنيف اAرباح أو الخسائر المحققة الناتجة منذ البداية إلى اAرباح أو

الخسائر وسيتم تحويلها إلى اAرباح المحتجزة.

استثمارات في شركات شقيقة  7-4
الشركة اOم

٢٠٢٠       ٢٠٢١        

نسبة بلد التسجيل
الملكية

القيمة 
الدفترية

نسبة 
الملكية

القيمة 
الدفترية

ريال عماني٪ريال عماني٪

١٠٠٣٢٨٫٢٠٦١٠٠٢٧٠٫٣٨٧الهند“NLGIC لخدمات الدعم الخاصة المحدودة“

دولة االمارات عناية تي بي أي ش.م.م (٢)
العربية المتحدة

١٠٠٦٢١٫٥٥٣١٠٠٥٩١٫١٣٤

٣١٩٤٩٫٧٥٩٨٦١٫٥٢١ ديسمبر 

حركة االستثمارات في الشركتين التابعتين:

الشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

يناير ٨٦١٫٥٢١٧٨٢٫٢٥٥في ١

٨٦٫٥٠٤٨١٫٠١٩الحصة من أرباح الشركتين التابعتين (إيضاح ٢٧)

(١٫٧٥٣)١٫٧٣٤فروقات تحويل العمليات اAجنبية

٩٤٩٫٧٥٩٨٦١٫٥٢١في ٣١ ديسمبر

Lم. تمارس NSSPL أعمال الخدمات وتزاول أنشطة تتعلق بالمكتب  يوجد لدى الشركة اAم شركة تابعة مملوكة بالكامل في الهند منذ عام ٢٠١٦
الخلفي وخدمات الدعم لمعالجة المعامالت للمجموعة.

في عام ٢٠١٧ استحوذت الشركة اAم مبدئيi على حصة ٤٩٪ في شركة عناية تي بي إي ش م م، وهي شركة إدارة طرف ثالث في دولة ا�مارات 
من  م  م  ش  إي  بي  ت  عناية  شركة  على  السيطرة  نسبة  على  اAم  الشركة  استحوذت  شقيقة،  كشركة  محاسبتها  ويتم  المتحدة  العربية 
خالل إبرام اتفاقية الكتساب الملكية النفعية للحصة المتبقية البالغة ٥١٪ من المساهمة في الشركة. وقد خلصت ا�دارة إلى أن الشركة اAم 
تسيطر على شركة عناية تي بي إي ش م م على الرغم من أنها تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت للشركة التابعة نظر~ �برام اتفاقية 
الملكية النفعية. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة لـ، أو لديها حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطها بالمنشأة وأن 

يكون لديها القدرة على ممارسة نفوذها على المنشأة للتأثير على تلك العائدات. 
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٢٠٢١

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة  .٨
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

اEجماليالعامالحياةاEجماليالعامتأمين على الحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٤٤٫٨٠٩٫٠٧٩٤٫٥٤٧٫٦٤٧٤٩٫٣٥٦٫٧٢٦٣٤٫٣٣٧٫٨٦٥٤٫٠٤٥٫٨٨٢٣٨٫٣٨٣٫٧٤٧ذمم التأمين المدينة

١٫٧١٣٫٥٣٧٨٧١٫٢٣٤٢٫٥٨٤٫٧٧١٦٫٤٩٣٫٩٨١٤٩٦٫٩٢٦٦٫٩٩٠٫٩٠٧ذمم إعادة التأمين المدينة

٤٦٫٥٢٢٫٦١٦٥٫٤١٨٫٨٨١٥١٫٩٤١٫٤٩٧٤٠٫٨٣١٫٨٤٦٤٫٥٤٢٫٨٠٨٤٥٫٣٧٤٫٦٥٤

مخصص الديون المشكوك 
(٢٫٢١٨٫٨٠٤)(٨٥٠٫٣٢٧)(١٫٣٦٨٫٤٧٧)(٢٫٥٥٨٫٩٠٥)(٨٣٠٫٧٢٧)(١٫٧٢٨٫١٧٨)في تحصيلها

٤٤٫٧٩٤٫٤٣٨٤٫٥٨٨٫١٥٤٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢٣٩٫٤٦٣٫٣٦٩٣٫٦٩٢٫٤٨١٤٣٫١٥٥٫٨٥٠

الحركة في   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:  

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

تأمين على الحياة
التأمين 

اEجماليالعام
التأمين 

اEجماليالعامعلى الحياة 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٫٣٦٨٫٤٧٧٨٥٠٫٣٢٧٢٫٢١٨٫٨٠٤٩٠٢٫٧٦١٧٠٥٫٨٠٩١٫٦٠٨٫٥٧٠في ١

٤٥٨٫٢٦٨٢٥٫٩٢٢٤٨٤٫١٩٠٤٦٥٫٧١٦١٤٤٫٥١٨٦١٠٫٢٣٤المكون خالل العام (إيضاح ٢٩)

---(١٤٤٫٠٨٩)(٤٥٫٥٢٢)(٩٨٫٥٦٧)مشطوب خالل العام

١٫٧٢٨٫١٧٨٨٣٠٫٧٢٧٢٫٥٥٨٫٩٠٥١٫٣٦٨٫٤٧٧٨٥٠٫٣٢٧٢٫٢١٨٫٨٠٤في ٣١ ديسمبر

�ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مدفوعة مقدم  .٩
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٢٫٥١٣٫٦٤٥١٫٤٦٨٫١٨١٢٫٥١٣٫٦٤٥١٫٤٦٨٫١٨١مستحقات من شركات تأمين أخرى وأفراد

٤٫٧٤٤٫٥٧١٣٫٠٤١٫٩١٥٤٫٣٥١٫٤٦٣٢٫٦٧١٫٦٣١ذمم مدينة أخرى

١٫٧٧٢٫٩٠٦١٫٥٤٥٫٠٨٣١٫٧٧٢٫٩٠٦١٫٥٤٥٫٠٨٣فوائد مستحقة

٩٫٠٣١٫١٢٢٦٫٠٥٥٫١٧٩٨٫٦٣٨٫٠١٤٥٫٦٨٤٫٨٩٥

(٣٤٩٫٥١٣)(٣٨٩٫١٩٥)(٣٤٩٫٥١٣)(٣٨٩٫١٩٥)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح ٩-١)

(٧٫٤٠٥)(١٧٫٩٩٦)(٧٫٤٠٥)(١٧٫٩٩٦)خسائر ا�ئتمان المتوقعة للذمم المدينة اAخرى 

٨٫٦٢٣٫٩٣١٥٫٦٩٨٫٢٦١٨٫٢٣٠٫٨٢٣٥٫٣٢٧٫٩٧٧
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1-9 الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٣٤٩٫٥١٣٣١٧٫٥٩١٣٤٩٫٥١٣٣١٧٫٥٩١في ١

٣٩٫٦٨٢٣١٫٩٢٢٣٩٫٦٨٢٣١٫٩٢٢مكون خالل العام (إيضاح ٢٩)

ديسمبر ٣٨٩٫١٩٥٣٤٩٫٥١٣٣٨٩٫١٩٥٣٤٩٫٥١٣في ٣١

قروض لحملة وثائق التأمين  .10
يتم تقديم القروض لحملة وثائق التأمين عادًة بنسبة ٩٠٪ (٢٠٢٠: ٩٠٪) من القيمة النقدية لوثائق التأمين المعنية وتحمل فائدة سنوية سائدة

٩٪ سنويi). إن القروض مضمونة مقابل القيمة النقدية للوثائق المعنية وال تحمل شروط سداد محددة. .٥ – بسعر ٥. ٩٪ (٢٠٢٠

القيود المفروضة على تحويل ا�صول  .11
وفقi لمتطلبات القانون المنظم Aعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، حددت المجموعة للهيئة العامة لسوق المال بعض الودائع لدى
:٢٠٢٠) عماني  ريال  ٥٢٫٩٢١٫٢٣٨ قدرها  إجمالية  بقيمة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  التأمين  وثائق  لحملة  والقروض  واالستثمارات  البنوك 
٤٦٫٧٨١٫٤٩٩ ريال عماني). وفقi للوائح القانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه اAصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة
الموّحد العماني  المكتب  إلى  عماني)  ريال   ٥٠٫٠٠٠  :٢٠٢٠) عماني  ريال  ٥٠٫٠٠٠ بمبلغ  بنكي  ضمان  بتقديم  المجموعة  قامت  المال.  لسوق  العامة 

للحصول على البطاقة البرتقالية والتي يتم ضمانها بوديعة ثابتة.

وفقi لمتطلبات قانون شركات التأمين في دولة ا�مارات العربية المتحدة والكويت، حددت المجموعة لهيئة التأمين-أبو ظبي بدولة ا�مارات
١٫٠٠٧٫٩٧٥ ريال عماني) و٣٫٢١٦٫٨٥٠ العربية المتحدة والكويت بعض الودائع الثابتة في قائمة المركز المالي بقيمة قدرها ١٫٠١٤٫٦٦٣ ريال عماني (٢٠٢٠:
القانونية، يجوز للشركة تحويل هذه اAصول فقط بعد الحصول على للوائح   iالتوالي.  ووفق ريال عماني) على   ٢٫١٩٧٫٦٥٠ - ريال عماني (٢٠٢٠

الموافقة المسبقة من الجهات المختصة.

الشركة  قدمت  والتي  ش.م.ع.ع،  اAهلي  البنك  من  عماني)  ريال   ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  :٢٠٢٠) عماني  ريال  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ بقيمة  ائتمانية  تسهيالت  المجموعة  لدى 
العربية  ا�مارات  دولة  في  آخرين.  مقرضين  Aي  أصولها  على  أعباء  أي  تكوين  بعدم  وتعهد  الجارية  أصولها  على  سلبي  رهن  تأكيد  مقابلها 
ريال عماني) مع بنك محلي مضمون بنسبة  ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٣٫٦٨٩٫٠٠٠ المتحدة، لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية بقيمة ٣٫٢٥٦٫٨٦٠

١١٠٪ من المبلغ المحتفظ به بموجب وديعة ثابتة لدى البنك.
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٢٠٢١

ممتلكات ومعدات  .12
المجموعة

أراضي
 ومباني

أثاث مركبات
ومعدات

معدات
 حاسب آلي

اEجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

يناير ٢٠٢١م  ٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٧٥٤٫١٥١٣٫٤٥٩٫٦١٢١٠٫٦٥٧٫٧٢١في ١

٧٥٫٩٩٦٦٧٣٫٦٨٥٧٤٩٫٦٨١--إضافات 

(١١٠٫٩٣٧)---(١١٠٫٩٣٧)انخفاض عند إعادة التقييم

(٣٦٫٣٨٨)-(٣٩٢)(٣٥٫٩٩٦)-استبعادات ومشطوبات

ديسمبر ٢٠٢١م ٥٫٠٢٧٫٣٢٨٢٦٩٫٦٩٧١٫٨٢٩٫٧٥٥٤٫١٣٣٫٢٩٧١١٫٢٦٠٫٠٧٧في ٣١

االستهالك المتراكم

يناير ٢٠٢١م ٢٤٢٫٦٠٥٢٤١٫٠١٨٩٦٨٫٣٨٥٢٫٢٦٢٫٠٠٦٣٫٧١٤٫٠١٤في ١

١٢٢٫٧٥١٣٤٫٦٢٢٢٥٩٫٢٠١٥٦٣٫٤١٤٩٧٩٫٩٨٨المحمل للعام (إيضاح ٢٩)

(١٧٫٠٢٩)---(١٧٫٠٢٩)محذوف عند إعادة التقييم

(٣٦٫٤٨٤)(٦١)(٤٢٧)(٣٥٫٩٩٦)-استبعادات ومشطوبات

ديسمبر ٢٠٢١م ٣٤٨٫٣٢٧٢٣٩٫٦٤٤١٫٢٢٧٫١٥٩٢٫٨٢٥٫٣٥٩٤٫٦٤٠٫٤٨٩في ٣١

صافي القيمة الدفترية

ديسمبر ٢٠٢١م ٤٫٦٧٩٫٠٠١٣٠٫٠٥٣٦٠٢٫٥٩٦١٫٣٠٧٫٩٣٨٦٫٦١٩٫٥٨٨في ٣١

المجموعة

اEجماليمعدات  حاسب آليأثاث ومعداتمركباتأراضي  ومباني

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

يناير ٢٠٢٠م  ٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٣٨٨٫٢٤٢٢٫٨١٨٫٥٢٧٩٫٦٥٠٫٧٢٧في ١

٤٨٢٫٦٦٧٦٥٢٫٧٧٠١٫١٣٥٫٤٣٧--إضافات 

(١٢٨٫٤٤٣)(١١٫٦٨٥)(١١٦٫٧٥٨)--استبعادات ومشطوبات

ديسمبر ٢٠٢٠م ٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٧٥٤٫١٥١٣٫٤٥٩٫٦١٢١٠٫٦٥٧٫٧٢١في ٣١

االستهالك المتراكم

يناير ٢٠٢٠م ١١٩٫١٢٣١٩٨٫٤٧٨٧٥٨٫٨٦٤١٫٧٦٢٫٦٩٨٢٫٨٣٩٫١٦٣في ١

١٢٣٫٤٨٢٤٢٫٥٤٠٢٨٦٫١٦٨٥٠٠٫٦٣١٩٥٢٫٨٢١المحمل للعام (إيضاح ٢٩)

(٧٧٫٩٧٠)(١٫٣٢٣)(٧٦٫٦٤٧)--استبعادات ومشطوبات

ديسمبر ٢٠٢٠م ٢٤٢٫٦٠٥٢٤١٫٠١٨٩٦٨٫٣٨٥٢٫٢٦٢٫٠٠٦٣٫٧١٤٫٠١٤في ٣١

صافي القيمة الدفترية

٢٠٢٠م ٤٫٨٩٥٫٦٦٠٦٤٫٦٧٥٧٨٥٫٧٦٦١٫١٩٧٫٦٠٦٦٫٩٤٣٫٧٠٧في ٣١ ديسمبر
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الشركة اOم

اEجماليمعدات  حاسب آليأثاث  ومعداتمركباتأراضي  ومباني

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

يناير ٢٠٢١م  ٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٦٥٠٫١١٠٣٫١٩٤٫٠٦١١٠٫٢٨٨٫١٢٩في ١

٧٥٫٢٢٤٦٤٥٫٣٧٨٧٢٠٫٦٠٢--إضافات 

(١١٠٫٩٣٧)---(١١٠٫٩٣٧)انخفاض عند إعادة التقييم

(٣٦٫٣٨٦)-(٣٩٠)(٣٥٫٩٩٦)-استبعادات ومشطوبات

٥٫٠٢٧٫٣٢٨٢٦٩٫٦٩٧١٫٧٢٤٫٩٤٤٣٫٨٣٩٫٤٣٩١٠٫٨٦١٫٤٠٨في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

االستهالك المتراكم

يناير ٢٠٢١م ٢٤٢٫٦٠٥٢٤١٫٠١٨٩٣١٫٢٧٢٢٫٠٨٢٫١٣٥٣٫٤٩٧٫٠٣٠في ١

١٢٢٫٧٥١٣٤٫٦٢٢٢٣٦٫٨١١٥٢٥٫٦٥١٩١٩٫٨٣٥المحمل للعام (إيضاح ٢٩)

(١٧٫٠٢٩)---(١٧٫٠٢٩)محذوف عند إعادة التقييم

(٣٦٫٤٨٤)(٦١)(٤٢٧)(٣٥٫٩٩٦)-استبعادات ومشطوبات

٣٤٨٫٣٢٧٢٣٩٫٦٤٤١٫١٦٧٫٦٥٦٢٫٦٠٧٫٧٢٥٤٫٣٦٣٫٣٥٢في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

صافي القيمة الدفترية

٤٫٦٧٩٫٠٠١٣٠٫٠٥٣٥٥٧٫٢٨٨١٫٢٣١٫٧١٤٦٫٤٩٨٫٠٥٦في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

الشركة اOم

اEجماليمعدات  حاسب آليأثاث ومعداتمركباتأراضي  ومباني

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

يناير ٢٠٢٠م  ١ ٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٢٨٨٫٢٩٤٢٫٥٦٥٫٤٢٩٩٫٢٩٧٫٦٨١في

٤٣٠٫٢٧٨٦٢٨٫٦٣٢١٫٠٥٨٫٩١٠--إضافات 

(٦٨٫٤٦٢)-(٦٨٫٤٦٢)--استبعادات ومشطوبات

٥٫١٣٨٫٢٦٥٣٠٥٫٦٩٣١٫٦٥٠٫١١٠١٫٦٥٠٫١١٠١٠٫٢٨٨٫١٢٩في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

االستهالك المتراكم

١١٩٫١٢٣١٩٨٫٤٧٨٧٤٦٫٥٧٠١٫٦١٩٫٥٦٥٢٫٦٨٣٫٧٣٦في ١ يناير ٢٠٢٠م

١٢٣٫٤٨٢٤٢٫٥٤٠٢٤٤٫٩٦١٤٦٢٫٥٧٠٨٧٣٫٥٥٣المحمل للعام (إيضاح ٢٩)

(٦٠٫٢٥٩)-(٦٠٫٢٥٩)--استبعادات ومشطوبات

ديسمبر ٢٠٢٠م ٢٤٢٫٦٠٥٢٤١٫٠١٨٩٣١٫٢٧٢٢٫٠٨٢٫١٣٥٣٫٤٩٧٫٠٣٠في ٣١

صافي القيمة الدفترية

ديسمبر ٢٠٢١م ٤٫٨٩٥٫٦٦٠٦٤٫٦٧٥٧١٨٫٨٣٨١٫١١١٫٩٢٦٣٫٧٩١٫٠٩٩في ٣١

قامت الشركة في ٢٠٢١ بإعادة تقييم أراضيها ومبانيها. تم إجراء التقييم من قبل كافنديش ماكسويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. كافنديش 
ماكسويل متخصص في قطاع تقييم هذه اAنواع من العقارات. يتم إجراء التقييمات بشكل عام مرة واحدة كل ثالث سنوات. تم تسجيل 
االنخفاض في قيمة الممتلكات الناتج عن إعادة التقييم التي أجريت في ٢٠٢١ في احتياطي إعادة التقييم Aنه انعكاس للزيادة في التقييم 

المسجل في السنوات السابقة.



التقرير السنوي

75

٢٠٢١

ا�صول غير الملموسة (بما في ذلك الشهرة)  .١٣
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

يناير ١ ٤٢٧٫٦٤٧٤٩٦٫٢٤٣٤٧٢٫٦٤٧٤٩٦٫٢٤٣ في

(٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦)(٢٣٫٥٩٦) إطفاء اAصول غير الملموسة 

٤٤٩٫٠٥١٤٧٢٫٦٤٧٤٤٩٫٠٥١٤٧٢٫٦٤٧في ٣١ ديسمبر

تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة في اAصول غير الملموسة على أساس سنوي على اAقل. يتطلب هذا 
تقدير القيمة من االستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. ويتطلب تقدير القيمة من االستخدام قيام المجموعة 
أجل  من  مالئم  خصم  معدل  اختيار   iأيض يتطلب  كما  للنقد  المنتجة  الوحدة  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  تقدير  بإجراء 

.iاحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. ويتم إدراج أي خسارة من انخفاض قيمة الشهرة مباشرًة كمصروف وال يتم عكسها الحق

نشأت الشهرة من أعمال التأمين على الحياة المتحصل عليها من شركة التأمين اAهلية ش.م.ع.م ١٤٦٫٤٩٠ ريال عماني). في نهاية فترة التقرير، 
قامت المجموعة بتقييم القيمة القابلة السترداد الشهرة من اAعمال التي تم الحصول عليها من شركة التأمين اAهلية ش.م.ع.م وقررت أن 

الشهرة لم تنخفض قيمتها. يعتمد اختبار انخفاض القيمة، ضمن أمور أخرى، بشكل كبير على تكلفة رأس المال وتحقيق النتائج المتوقعة.

ريال  ٣٧٣٫٣٤٩ عند االنتهاء من تخصيص سعر الشراء لالستحواذ على شركة عناية تي بي إي ش م م، تم إدراج اAصول غير الملموسة البالغة
عماني من قبل المجموعة. تم تقييم العمر ا�نتاجي ل�صول غير الملموسة الناتجة عن استحواذ شركة عناية تي بي إي ش م م من قبل 
المجموعة وبناًء على التقييم، قامت المجموعة بإطفاء قيمة اAصول غير الملموسة بمبلغ ٢٣٫٥٩٦ ريال عماني (٢٠٢٠: ٢٣٫٥٩٦ ريال عماني) والتي 

تم محاسبتها خالل العام.

رأس المال  .١٤
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيعدد اOسهمعدد اOسهم

المصرح به -أسهم قيمة كل سهم واحد ١٠٠ بيسة 
١٠٠ بيسة) :٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(٢٠٢٠

– أسهم قيمة كل سهم واحد ١٠٠ المصدر والمدفوع بالكامل
٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠بيسة (٢٠٢٠: ١٠٠ بيسة)

المساهمون الرئيسيون   
هم مساهمو الشركة الذين يمتلكون نسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة سواًء كانت هذه اAسهم بأسمائهم أو عن طريق حسابات بالوكالة 

وعدد اAسهم التي يمتلكونها كما يلي:

٢٠٢١٢٠٢٠

١٩٤٫٦٣٧٫٣٥٧١٩٤٫٦٣٧٫٣٥٧الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع (٤٤٨. ٧٣٪)
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االحتياطي القانوني  .١٥
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، تم تحويل ١٠٪ من ربح العام إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي على
اAقل ثلث رأس مال الشركة. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. خالل ٢٠٢١، بلغ االحتياطي القانوني إلى ثلث رأس مال الشركة وبالتالي،

توقف التحويل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة.

احتياطي الطوارئ  .١٦
(مكرر) (٣) ب للتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون شركات التأمين (القرار الوزاري ٨٠/٥)، وتعديالته، يتم تحويل ١٠٪  (مكرر) (٢) ج و١٠ وفقi للمادة ١٠
ريال عماني) و١٪ من أقساط التأمين  ريال عماني (٢٠٢٠: ٦٤٠٫٣٨٠ من صافي المطالبات القائمة فيما يتعلق بالتأمين العام والبالغ قدرها ٩٠٦٫٠١٧
على الحياة للعام Aعمال التأمين على الحياة والبالغ قدرها ١٫٢٧٠٫٩٩٨ ريال عماني (٢٠٢٠: ١٫١٤٤٫٠٣٠ ريال عماني) بتاريخ التقرير من اAرباح المحتجزة 

إلى احتياطي الطوارئ. 

يمكن للشركة اAم أن توقف هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي قيمة رأس المال المصدر. يجب عدم ا�عالن عن أي توزيعات أرباح في أي عام
حتى تتم تغطية العجز في االحتياطي من اAرباح المحتجزة. ال يجوز استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

احتياطي إعادة التقييم  .١٧
يتعلق احتياطي إعادة التقييم بإعادة تقييم المبنى المصنف ضمن الممتلكات والمعدات.

الحركة في قيمة احتياطي إعادة التقييم

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

يناير ٤٤٧٫٤٢٠٤٤٧٫٤٢٠في ١

-(٩٥٫٠٧٥)النقص في القيمة العادلة ل�راضي والمباني عند إعادة التقييم

ديسمبر ٣٥٢٫٣٤٥٨٦١٫٥٢١في ٣١

توزيعات ا�رباح المدفوعة والمقترحة  .١٨
(٢٠٢٠: اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ في ١٣ مايو  اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية المؤرخ في ٢٨ مارس ٢٠٢١
ريال ُعماني (٢٠٢٠: توزيعات أرباح نقدية بواقع ٦٫٦٢٥٫٠٠٠ ريال ُعماني) التي تم دفعها في السنتين ٢٠٢١ ٩٫٢٧٥٫٠٠٠ ٢٠٢٠) توزيعات أرباح نقدية بواقع

و٢٠٢٠ على التوالي. 

اقترح مجلس ا�دارة خالل االجتماع المنعقد بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ االحتفاظ باAرباح لتعزيز مركز رأسمال الشركة، على أن يتم الموافقة عليه 
خالل اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة.
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٢٠٢١

المطالبات  .١٩
فيما يلي مخصص المطالبات القائمة واحتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها وحصة معيدي التأمين ذات الصلة:

أعمال التأمين على الحياة

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

إجمالي 
إعادة 

إجمالي صافي التأمين
إعادة 

صافي التأمين

ريال عمانيريال عماني ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

يناير في ١

٦٫٠١١٫٦٠١(٢٫٩٨٠٫٩٣٣)٦٫١٤٠٫٢٣٧٨٫٩٩٢٫٥٣٤(٢٫٢٧٢٫٨٨٢)٨٫٤١٣٫١١٩- المطالبات القائمة

٤٫٣٦٥٫٧٥١(١٫٤٧٤٫٣٩٨)٤٫٧٥٩٫٨٥٨٥٫٨٤٠٫١٤٩(١٫٤٣٢٫٨٨٢)٦٫١٩٢٫٧٤٠- مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

١٠٫٣٧٧٫٣٥٢(٤٫٤٥٥٫٣٣١)١٠٫٩٠٠٫٠٩٥١٤٫٨٣٢٫٦٨٣(٣٫٧٠٥٫٧٦٤)١٤٫٦٠٥٫٨٥٩

يضاف: المطالبات المكون لها 
٧١٫٥٦٤٫٥٤٠(٢٣٫٢٣٠٫٧٧٢)٧٩٫٣٥١٫٩٦٤٩٤٫٧٩٥٫٣١٢(٢٢٫٥٨١٫٧٥٤)١٠١٫٩٣٣٫٧١٨مخصص خالل العام

يخصم: مطالبات التأمين 
(٧١٫٠٤١٫٧٩٧)٢٣٫٩٨٠٫٣٣٩(٩٥٫٠٢٢٫١٣٦)(٧٦٫٨٧٩٫١٣٧)٢٢٫٧٧٥٫٦٨١(٩٩٫٦٥٤٫٨١٨)المدفوعة خالل العام

١٠٫٩٠٠٫٠٩٥(٣٫٧٠٥٫٧٦٤)١٣٫٣٧٢٫٩٢٢١٤٫٦٠٥٫٨٥٩(٣٫٥١١٫٨٣٧)١٦٫٨٨٤٫٧٥٩في ٣١ ديسمبر

تحليل المطالبات القائمة في ٣١
ديسمبر

٦٫١٤٠٫٢٣٧(٢٫٢٧٢٫٨٨٢)٧٫٨٩٦٫٢٨١٨٫٤١٣٫١١٩(٢٫١٥٢٫٣٦٣)١٠٫٠٤٨٫٦٤٤- المطالبات المتكبدة 

٤٫٧٥٩٫٨٥٨(١٫٤٣٢٫٨٨٢)٥٫٤٧٦٫٦٤١٦٫١٩٢٫٧٤٠(١٫٣٥٩٫٤٧٤)٦٫٨٣٦٫١١٥- مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

١٠٫٩٠٠٫٠٩٥(٣٫٧٠٥٫٧٦٤)١٣٫٣٧٢٫٩٢٢١٤٫٦٠٥٫٨٥٩(٣٫٥١١٫٨٣٧)١٦٫٨٨٤٫٧٥٩

أعمال التأمين العام  

المجموعة والشركة اOم
٢٠٢١٢٠٢٠

إجمالي 
إعادة 

إجمالي صافي التأمين
إعادة 

صافي التأمين
ريال عمانيريال عماني ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

يناير في ١

٤٫٦٥٥٫٥٨٧(١٫٤٤٧٫٠٥٢)٥٫٥٣٨٫٧٠٩٦٫١٠٢٫٦٣٩(١٫٨٤٦٫٢٤٩)٧٫٣٨٤٫٩٥٨- المطالبات القائمة
- مطالبات متكبدة غير مبلغ 

٦٥١٫٥٣٨(١١٧٫٧٣٠)٨٦٥٫١١٤٧٦٩٫٢٦٨(٣١٥٫١٤٥)١٫١٨٠٫٢٥٩عنها

٥٫٣٠٧٫١٢٥(١٫٥٦٤٫٧٨٢)٦٫٤٠٣٫٨٢٣٦٫٨٧١٫٩٠٧(٢٫١٦١٫٣٩٤)٨٫٥٦٥٫٢١٧
يضاف: المطالبات المكون لها 

٨٫٥١٢٫٩٤٥(١٫٤٦٩٫٦٦٠)١٣٫٢٦٤٫٦٤٥٩٫٩٨٢٫٦٠٥(١٫٧٣٠٫٦٧١)١٤٫٩٩٥٫٣١٦مخصص خالل العام
يخصم: مطالبات التأمين 

(٧٫٤١٦٫٢٤٧)٨٧٣٫٠٤٨(٨٫٢٨٩٫٢٩٥)(١٠٫٦٠٨٫٣٠٢)١٫١١٩٫٢٢٨(١١٫٧٢٧٫٥٣٠)المدفوعة خالل العام

٣١ ديسمبر ٦٫٤٠٣٫٨٢٣(٢٫١٦١٫٣٩٤)٩٫٠٦٠٫١٦٦٨٫٥٦٥٫٢١٧(٢٫٧٧٢٫٨٣٧)١١٫٨٣٣٫٠٠٣في
تحليل المطالبات القائمة في ٣١

ديسمبر

٥٫٥٣٨٫٧٠٩(١٫٨٤٦٫٢٤٩)٧٫٦١٨٫٤٠٦٧٫٣٨٤٫٩٥٨(٢٫٠٤٠٫٥٢٨)٩٫٦٥٨٫٩٣٤- المطالبات المتكبدة 
- مطالبات متكبدة غير مبلغ 

٨٦٥٫١١٤(٣١٥٫١٤٥)١٫٤٤١٫٧٦٠١٫١٨٠٫٢٥٩(٧٣٢٫٣٠٩)٢٫١٧٤٫٠٦٩عنها

٦٫٤٠٣٫٨٢٣(٢٫١٦١٫٣٩٤)٩٫٠٦٠٫١٦٦٨٫٥٦٥٫٢١٧(٢٫٧٧٢٫٨٣٧)١١٫٨٣٣٫٠٠٣
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التأمين على الحياة والعام  

المجموعة والشركة اOم
٢٠٢١٢٠٢٠

إجمالي 
إعادة 

إجمالي صافي التأمين
إعادة 

صافي التأمين
ريال عمانيريال عماني ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

يناير في ١
١٠٫٦٦٧٫١٨٨(٤٫٤٢٧٫٩٨٥)١١٫٦٧٨٫٩٤٦١٥٫٠٩٥٫١٧٣(٤٫١١٩٫١٣١)١٥٫٧٩٨٫٠٧٧- المطالبات القائمة

- مطالبات متكبدة غير مبلغ 
٥٫٠١٧٫٢٨٩(١٫٥٩٢٫١٢٨)٥٫٦٢٤٫٩٧٢٦٫٦٠٩٫٤١٧(١٫٧٤٨٫٠٢٧)٧٫٣٧٢٫٩٩٩عنها

١٥٫٦٨٤٫٤٧٧(٦٫٠٢٠٫١١٣)١٧٫٣٠٣٫٩١٨٢١٫٧٠٤٫٥٩٠(٥٫٨٦٧٫١٥٨)٢٣٫١٧١٫٠٧٦

يضاف: المطالبات المكون لها 
٨٠٫٠٧٧٫٤٨٥(٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢)٩٢٫٦١٦٫٦٠٩١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧(٢٤٫٣١٢٫٤٢٥)١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤مخصص خالل العام

يخصم: مطالبات التأمين 
(٧٨٫٤٥٨٫٠٤٤)٢٤٫٨٥٣٫٣٨٧(١٠٣٫٣١١٫٤٣١)(٨٧٫٤٨٧٫٤٣٩)٢٣٫٨٩٤٫٩٠٩(١١١٫٣٨٢٫٣٤٨)المدفوعة خالل العام

١٧٫٣٠٣٫٩١٨(٥٫٨٦٧٫١٥٨)٢٢٫٤٣٣٫٠٨٨٢٣٫١٧١٫٠٧٦(٦٫٢٨٤٫٦٧٤)٢٨٫٧١٧٫٧٦٢في ٣١ ديسمبر
تحليل المطالبات القائمة في ٣١

ديسمبر
١١٫٦٧٨٫٩٤٦(٤٫١١٩٫١٣١)١٥٫٥١٤٫٦٨٧١٥٫٧٩٨٫٠٧٧(٤٫١٩٢٫٨٩١)١٩٫٧٠٧٫٥٧٨- المطالبات المتكبدة 

- مطالبات متكبدة غير مبلغ 
٥٫٦٢٤٫٩٧٢(١٫٧٤٨٫٠٢٧)٦٫٩١٨٫٤٠١٧٫٣٧٢٫٩٩٩(٢٫٠٩١٫٧٨٣)٩٫٠١٠٫١٨٤عنها

١٧٫٣٠٣٫٩١٨(٥٫٨٦٧٫١٥٨)٢٢٫٤٣٣٫٠٨٨٢٣٫١٧١٫٠٧٦(٦٫٢٨٤٫٦٧٤)٢٨٫٧١٧٫٧٦٢

iبشكل جوهري يتوقع أن يتم سداد كافة المطالبات خالل ١٢ شهر~ من تاريخ التقرير. إن المبالغ المستحقة من معيدي التأمين تستحق تعاقدي
خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات إلى معيدي التأمين.

تقديرات مراجعة   iأيض تتم  السابقة.  الخبرة  على  رئيسي  بشكل  تستند  التأمين  إعادة  وأصول  التأمينية  اللتزاماتها  المجموعة  تقديرات  إن 
المطالبات المتكبدة ولم يتم ا�بالغ عنها Aعمال التأمين على الحياة والعام بناًء على تقرير خبير اكتواري مستقل. يتم بشكل فردي تقدير

المطالبات التي تتطلب إحالتها إلى المحكمة أو التحكيم.
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إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية  .٢٠
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠
ريال ُعمانيريال عماني

االحتياطي االكتواري / حسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة
٤٩٫٤٧٢٫٧٤٦٤٣٫٣٧٢٫٦٧١ا�جمالي

(١٠٫١٣٨٫٠٩٤)(١٠٫٩٨٣٫٤١١)حصة إعادة التأمين

٣٨٫٤٨٩٫٣٣٥٣٣٫٢٣٤٫٥٧٧

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام
٧٫٧٧٨٫٠٢٤٨٫١٦٨٫٨٤٢ا�جمالي 

(١٦٩٫٨٢١)(٢٤٧٫٠٠٤)حصة إعادة التأمين

٧٫٥٣١٫٠٢٠٧٫٩٩٩٫٠٢١

االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية – ا�جمالي
٥٧٫٢٥٠٫٧٧٠٥١٫٥٤١٫٥١٣ا�جمالي

(١٠٫٣٠٧٫٩١٥)(١١٫٢٣٠٫٤١٥)حصة إعادة التأمين

٤٦٫٠٢٠٫٣٥٥٤١٫٢٣٣٫٥٩٨

الحركة خالل العام:

االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة (بالصافي)
يناير ٣٣٫٢٣٤٫٥٧٧٣٧٫٠٠١٫٢٤٢في ١

(٣٫٧٦٦٫٦٦٥)٥٫٢٥٤٫٧٥٨صافي الحركة في قائمة اAرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر المنفصلة والموحدة

٣٨٫٤٨٩٫٣٣٥٣٣٫٢٣٤٫٥٧٧في ٣١ ديسمبر

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام (بالصافي)
يناير ٧٫٩٩٩٫٠٢١٧٫٨٥٧٫٠٦٤في ١

١٤١٫٩٥٧(٤٦٨٫٠٠١)صافي الحركة في قائمة اAرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر المنفصلة والموحدة

٧٫٥٣١٫٠٢٠٧٫٩٩٩٫٠٢١في ٣١ ديسمبر

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين  .٢١
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠
ريال ُعمانيريال عماني

٧٫٠٤٢٫٦٣١٧٫٠٧٤٫٦٠٤أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع – التأمين على الحياة

١٫٢٣٥٫٣٦٧١٫٠١٣٫٤٢٥أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع – التأمين العام

٨٫٢٧٧٫٩٩٨٨٫٠٨٨٫٠٢٩

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

التزامات أخرى  .٢٢
الشركة اOمالمجموعة 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٨٫٨٠١٫٢٥٥٧٫٧٢٣٫٥١٥٨٫٨٠١٫٢٥٥٧٫٧٢٣٫٥١٥حسابات دائنة

٤٫١٤٣٫٢٩٠٤٫٤٣١٫٥٤٤٤٫١٢٣٫٩٢٩٤٫٠٨٤٫٢٢١مصروفات مستحقة

٦٫٤٢٩٫٣١٢٥٫٣٠٧٫٥٦٤٦٫٤٢٩٫٣١٢٥٫٣٠٧٫٥٦٤عمولة مستحقة الدفع

٥٫٥٨٠٫٣٤٩٤٫٦٨٠٫٢٦٠٤٫٨٣١٫٢٥٥٤٫٨٨١٫٥١٩دائنيات أخرى

١٫٠١٥٫٠٨٦٨٩٦٫٩٦٧٩٩٠٫٣٦٨٨٥٨٫٤١٦منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح ٢٢-١)

٢٥٫٩٦٩٫٢٩٢٢٣٫٠٣٩٫٨٥٠٢٥٫١٧٦٫١١٩٢٢٫٨٥٥٫٢٣٥
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١-٢٢ حركة االلتزامات المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة 
للموظفين كما يلي:

الشركة اOمالمجموعة 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

يناير ٨٩٦٫٩٦٧٧٧٠٫١٨٨٨٥٨٫٤١٦٧٤٤٫٢٧٣في ١

(٢٩ ١٦٦٫٢٤٢١٧٢٫٣٦٤١٧٢٫٥٩٥١٥٨٫٨٤٠المحمل للعام (إيضاح

(٤٤٫٦٩٧)(٤٠٫٦٤٣)(٤٥٫٥٨٥)(٤٨٫١٢٣)مدفوع خالل العام

١٫٠١٥٫٠٨٦٨٩٦٫٩٦٧٩٩٠٫٣٦٨٨٥٨٫٤١٦في ٣١ ديسمبر

٢٣. التزامات عرضية

١-٢٣ التزامات عرضّية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، كانت هناك التزامات عرضية بخصوص ضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابًة عن المجموعة بقيمة ٢٩٣٫٢٧٣ ريال ُعماني 

ريال ُعماني) تم تقديمها ضمن سياق اAعمال االعتيادية التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهرية.  ٢٠٢٠: ٦٨٣٫٦٦٣)

٢-٢٣ مطالبات قانونية
على غرار غالبية شركات التأمين، تخضع المجموعة ضمن سياق أعمالها االعتيادية لدعاوى قضائية. استناد~ إلى مشورة قانونية مستقلة، ال 

تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على دخل المجموعة أو مركزها المالي المنفصل والموحد.

صافي ا�صول للسهم الواحد   .٢٤
يتم احتساب صافي اAصول للسهم الواحد بقسمة صافي اAصول المنسوبة إلى مالكي الشركة اAم في نهاية العام على عدد اAسهم 

القائمة في نهاية العام، كما يلي:

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

٦٦٫٤٢٧٫٣٠٠٦٧٫٤٢٠٫٤٦٠صافي اAصول (ريال ُعماني)

ديسمبر  ٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠عدد اAسهم القائمة في ٣١

٢٥٤. ٢٥١٠. ٠صافي اAصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)

استثمرت المجموعة خالل السنة في شركة تابعة مملوكة بالكامل. بما أن الشركة التابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، بالتالي، ليس 
هناك حصص غير ُمسيطرة وصافي أصول المجموعة تعادل صافي اAصول المنسوبة إلى مالكي الشركة اAم.
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٢٠٢١

أقساط التأمين المحققة وتأثير إعادة التأمين  .٢٥

١-٢٥ أقساط التأمين المحققة
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١
ريال عماني

٢٠٢٠
ريال عماني

التأمين على
الحياة

التأمين 
اEجماليالعام

التأمين على
ا�جماليالتأمين العامالحياة

١٢٧٫٠٩٩٩٫٧٩٥١٩٫٣٥٩٫١٩٥١٤٦٫٤٥٨٫٩٩٠١١٤٫٤٠٢٫٩٥١١٩٫٦٢٤٫٨٩٤١٣٤٫٠٢٧٫٨٤٥إجمالي اAقساط المكتتبة
حركة اAقساط غير 

٦٫٨٦١٫٦٦٨(٥٩٫١٢٢)٦٫٩٢٠٫٧٩٠(٥٫٧٠٩٫٢٥٧)٣٩٠٫٨١٨(٦٫١٠٠٫٠٧٥)المكتسبة 
إجمالي اOقساط 

١٢٠٫٩٩٩٫٧٢٠١٩٫٧٥٠٫٠١٣١٤٠٫٧٤٩٫٧٣٣١٢١٫٣٢٣٫٧٤١١٩٫٥٦٥٫٧٧٢١٤٠٫٨٨٩٫٥١٣المكتسبة
أقساط إعادة تأمين 

(٢٣٫٨٥٠٫٧٧٨)(١٫٤٠٧٫٢٧٧)(٢٢٫٤٤٣٫٥٠١)(٢٤٫٢٩٤٫٧٨٤)(١٫٦٥٣٫٨٩٤)(٢٢٫٦٤٠٫٨٩٠)الُمسند
حركة اAقساط غير 

(٣٫٢٣٦٫٩٦٠)(٨٢٫٨٣٥)(٣٫١٥٤٫١٢٥)٨٤٥٫٣١٧٧٧٫١٨٣٩٢٢٫٥٠٠المكتسبة
أقساط التأمين 

(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)(١٫٤٩٠٫١١٢)(٢٥٫٥٩٧٫٦٢٦)(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)(١٫٥٧٦٫٧١١)(٢١٫٧٩٥٫٥٧٣)الُمسندة Eعادة التأمين
صافي إيرادات أقساط 

٩٩٫٢٠٤٫١٤٧١٨٫١٧٣٫٣٠٢١١٧٫٣٧٧٫٤٤٩٩٥٫٧٢٦٫١١٥١٨٫٠٧٥٫٦٦٠١١٣٫٨٠١٫٧٧٥التأمين

٢-٢٥ تأثير إعادة التأمين
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١
ريال عماني

٢٠٢٠
ريال عماني

التأمين على
الحياة

التأمين 
اEجماليالعام

التأمين على
ا�جماليالتأمين العامالحياة

اAقساط الُمسندة �عادة 
(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)(١٫٤٩٠٫١١٢)(٢٥٫٥٩٧٫٦٢٦)(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)(١٫٥٧٦٫٧١١)(٢١٫٧٩٥٫٥٧٣)التأمين

٢٫٤٦٨٫٥١٤٢٣٠٫٥٣٢٢٫٦٩٩٫٠٤٦٢٫٦٦١٫٥٥٩٤٦٫٣٥٨٢٫٧٠٧٫٩١٧إيرادات العموالت

حصة إعادة التأمين 
من إجمالي مصروف 

٢٢٫٥٨١٫٧٥٤١٫٧٣٠٫٦٧١٢٤٫٣١٢٫٤٢٥٢٣٫٢٣٠٫٧٧٢١٫٤٦٩٫٦٦٠٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢المطالبات

٣٫٢٥٤٫٦٩٥٣٨٤٫٤٩٢٣٫٦٣٩٫١٨٧٢٩٤٫٧٠٥٢٥٫٩٠٦٣٢٠٫٦١١صافي تأثير إعادة التأمين
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نتائج أعمال التأمين  .٢٦
إن صافي اAقساط ونتائج أعمال التأمين قبل مستردات إعادة التأمين يتم تحليلها كالتالي:

المجموعة والشركة اOمالمجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

صافي صافي 
اOقساطاOقساط

نتائج أعمال التأمين قبل نتائج أعمال التأمين قبل 
مستردات إعادة التأمينمستردات إعادة التأمين

نتائج أعمال التأمين قبل نتائج أعمال التأمين قبل صافي اAقساطصافي اAقساط
مستردات إعادة التأمينمستردات إعادة التأمين

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عماني

التأمين على الحياة 

((٥٨٣٫٦٥٩٥٨٣٫٦٥٩))٧٤٥٫٢٤١٧٤٥٫٢٤١((٥٨٣٫٢٧٤٥٨٣٫٢٧٤))٥٤٨٫٤١٨٥٤٨٫٤١٨أعمال مقترضي البنوكأعمال مقترضي البنوك

((٩٤٠٫١٦٠٩٤٠٫١٦٠))٢٫٩٧٧٫٥٦٠٢٫٩٧٧٫٥٦٠((١٫٢٣٣٫٢٦٤١٫٢٣٣٫٢٦٤))٢٫٤٤٠٫٢٠٤٢٫٤٤٠٫٢٠٤أعمال التأمين على الحياة الجماعيأعمال التأمين على الحياة الجماعي

١٫٠٦٠٫٠٢١١٫٠٦٠٫٠٢١٢٤٢٫٣٧٢٢٤٢٫٣٧٢((٢٦٫٧٣٠٢٦٫٧٣٠))١٫٩٤٨٫١٦٣١٫٩٤٨٫١٦٣أعمال التأمين الفرديأعمال التأمين الفردي

٩٩٫٥٢٢٫١٢٠١١٫٦٥٧٫٤١٣٨٧٫١٧٦٫٦٢٨١٩٫٥٨٢٫١٥٨أعمال التأمين الطبي الجماعيأعمال التأمين الطبي الجماعي

١٠٤٫٤٥٨٫٩٠٥٩٫٨١٤٫١٤٥٩١٫٩٥٩٫٤٥٠١٨٫٣٠٠٫٧١١

التأمين العام 

١٧٫٤٩٦٫١٧٤١٧٫٤٩٦٫١٧٤٢٫٢٤٩٫٨٠٤٢٫٢٤٩٫٨٠٤١٨٫٠٣٧٫٢٧٩٧٫١٣٤٫٧١٦أعمال تأمين المركباتأعمال تأمين المركبات

٢٠٩٫١٢٧٦٥٩٫٣٢٢١٨٠٫٣٣٨٧٢٨٫٧٦٤أعمال تأمين غير المركباتأعمال تأمين غير المركبات

١٧٫٧٠٥٫٣٠١٢٫٩٠٩٫١٢٦١٨٫٢١٧٫٦١٧٧٫٨٦٣٫٤٨٠

تحتسب صافي اAقساط كإجمالي اAقساط الُمكتتبة ناقصi أقساط إعادة التأمين الُمسندة، بينما تحتسب نتائج التأمين قبل احتساب مستردات 
إعادة التأمين كإجمالي اAقساط المكتسبة متضمنة رسوم وثائق التأمين ناقصi إجمالي المطالبات المكونة خالل العام وتكاليف الحيازة.

نسبة صافي المطالبات للمحافظ الرئيسية هي كما يلي:

المجموعة والشركة اOم
٢٠٢١٢٠٢٠

٩٩٪٨٨٪أعمال التأمين على الحياة الجماعي

٧٤٪٨٠٪أعمال التأمين الصحي الجماعي

٢٦٪٤٠٪أعمال التأمين الفردي

٤٨٪٧٤٪أعمال تأمين المركبات

يتم احتساب نسبة صافي المطالبات بتقسيم صافي المطالبات (إجمالي المطالبات ناقصi إعادة التأمين والمستردات اAخرى) على صافي 
اAقساط (إجمالي اAقساط ناقصi اAقساط الُمسندة �عادة التأمين). 
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٢٠٢١

إيرادات االستثمار -بالصافي  .٢٧
الشركة اAمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

١٫٩٩٥٫٤٩٠١٫٥٥١٫٣٢٦١٫٩٩٥٫٤٩٠١٫٥٥١٫٣٢٦إيرادات الفوائد على الودائع البنكية واالستثمارات اAخرى

٢٫٦٢٢٫٤٤٦٢٫٧٤٤٫٦٣٤٢٫٦٢٢٫٤٤٦٢٫٧٤٤٫٦٣٤إيرادات الفوائد على السندات بعد خصم مصروف ا�هالك

١٠٫٢٠٨١٣٫٦٥٢١٠٫٢٠٨١٣٫٦٥٢إيرادات الفوائد على القروض لحملة وثائق التأمين

٢٩٥٫٥٠٦٣٦٠٫٨٢٧٢٩٥٫٥٠٦٣٦٠٫٨٢٧إيرادات توزيعات أرباح
 صافي اAرباح غير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

-٨٩٫٣٣٦-٨٩٫٣٣٦خالل اAرباح أو الخسائر (إيضاح ٧-١)
صافي أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 

-٤٩٩٫٣٤٢-٤٩٩٫٣٤٢آخر – أدوات الدين (إيضاح ٧-٣)

-٣٢٩٫١١٦-٣٢٩٫١١٦صافي أرباح محققة من استثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح ٧-٢)

٨٦٫٥٠٤٨١٫٠١٩--حصة من أرباح شركات تابعة (إيضاح ٧-٤)

٥٫٨٤١٫٤٤٤٤٫٦٧٠٫٤٣٩٥٫٩٢٧٫٩٤٨٤٫٧٥١٫٤٥٨

(٦٨٫٨٩٨)(٤٩٫٨٣١)(٦٨٫٨٩٨)(٤٩٫٨٣١)تكاليف حيازة االستثمارات وأتعاب إدارة المحفظة

٥٫٧٩١٫٦١٣٤٫٦٠١٫٥٤١٥٫٨٧٨٫١١٧٤٫٦٨٢٫٥٦٠

إيرادات تشغيل أخرى – بالصافي  .٢٨
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٧٣٫٢٦٢٥١٫٩٨٣٧٣٫٢٦٢٥١٫٩٨٣

٤٫٦٠٠٦٫٠٠٠٢٩٫٨٨٤١٨٫٦٤٢إيرادات تأجير

(٦٫٨٤٩)٤٫٨٠٨(٦٫٨٤٩)٤٫٨٠٨أرباح / (خسائر) استبعاد ممتلكات ومعدات

(٣٦٫٨٩٥)(٣١٫٦٠٢)(٣٦٫٨٩٥)(٣١٫٦٠٢) خسارة صرف العملة

٥١٫٠٦٨١٤٫٢٣٩٧٦٫٣٥٢٢٦٫٨٨١في ٣١ ديسمبر
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مصروفات عمومّية وإدارّية  .٢٩
الشركة اOمالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٧٫١٧٧٫٩٨٢٧٫٤٧٩٫٤٥٧٦٫٤٣٥٫٢٧٤٦٫٨٩٠٫٠٤٨

٦٩١٫٥٠١٦٨٥٫٤٧٠٦٢٢٫١٩٠٦١١٫٤٨٨مصروفات إيجار ومنافع

٩٧٩٫٩٨٨٩٥٢٫٨٢١٩١٩٫٨٣٥٨٧٣٫٥٥٣استهالك (إيضاح ١٢)
١٧٥٫٤٩٨٢٠٣٫٨٩١١٧١٫٦٠٠٢٠٠٫٠٠٠مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس ا�دارة 

٥٢٣٫٨٧٢٦٤٢٫١٥٦٥٢٣٫٨٧٢٦٤٢٫١٥٦مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (ا�يضاحين ٨ و٩)

٥١٦٫٢١٢٤٥٣٫٦٩٥٤٨١٫٣٤٠٤٣٨٫٩١١أتعاب مهنية واستشارية

٦٣٦٫٤٨٠٤٥٢٫٧٣٠٥٨٤٫٧٠٢٤٢٣٫١٠٩مصروفات الحاسوب

٩٦٫٥٨٠٦٥٫٦٤٧٩٦٫٥٨٠٦٥٫٦٤٧تكاليف تسجيل وعضوية الشركة

٣١٣٫٥٢٢٢٧٠٫٠٦٥٣١٣٫٥٢٢٢٧٠٫٠٦٥منافع التأمينات االجتماعية

١٦٦٫٢٤٢١٧٢٫٣٦٤١٧٢٫٥٩٥١٥٨٫٨٤٠منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح ٢٢-١)

٤٩٫٥٢٧٧٠٫٥٩٠٤٩٫٥٢٧٧٠٫٥٩٠دعاية وإعالن

١٠٫٣٥٢٣٢٫٢٨٧١٠٫٣٥٢٣٢٫٢٨٧مصروفات التوظيف والتدريب

١٫٠٦١٫٨٨٥٩٠٦٫٦٧٦٨٥٩٫١٩١٧٦٧٫٣٣٥رسوم ومصروفات أخرى

١٢٫٣٩٩٫٦٤١١٢٫٣٨٧٫٨٤٩١١٫٢٤٠٫٥٨٠١١٫٤٤٤٫٠٢٩

ضريبة الدخل  .٣٠
الشركة اOمالشركة اOمالمجموعةالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عماني

قائمة الدخل الشامل:

الضريبة الجاريةالضريبة الجارية

١٫٢٨٩٫٢٣٤١٫٢٨٩٫٢٣٤٢٫٥٧٨٫٧٨٢٢٫٥٧٨٫٧٨٢١٫٢٦٠٫٩٧٢١٫٢٦٠٫٩٧٢٢٫٥٥٢٫٧٣٠٢٫٥٥٢٫٧٣٠- للعام- للعام

٢٢٫٤٧٩٢٢٫٤٧٩((٥٫٨٨٣٥٫٨٨٣))٢٢٫٤٧٩٢٢٫٤٧٩((٥٫٨٨٣٥٫٨٨٣))- Aعوام سابقة- Aعوام سابقة

(٦٥٫٨٦٦)(١٠٢٫١٧٧)(٧٦٫٦٧٥)(١١٠٫٨٣٩)الضريبة المؤجلةالضريبة المؤجلة

١٫١٧٢٫٥١٢٢٫٥٢٤٫٥٨٦١٫١٥٢٫٩١١٢٫٥٠٩٫٣٤٣

الشركة اOمالشركة اOمالمجموعةالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عماني

التزام جاٍر

١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٢٫٥٦٤٥ضريبة دخل مستحقة الدفعضريبة دخل مستحقة الدفع ٫٩٧٢٫٩٧٢١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٥٦٤٫٩٧٢

أصل غير جاٍر

٢٥٩٫٥٩٢١٩٧٫٢٦٢٢٤٠٫١٢٢٫١٢٢١٨٦٫٤٥٣أصل ضريبة مؤجلةأصل ضريبة مؤجلة 
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كانت الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع كما يلي:  
الشركة اOمالشركة اOمالمجموعةالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

يناير ٢٫٥٦٤٫٩٧٢١٫٦٣٦٫٢٧٥٢٫٥٦٤٫٩٧٢١٫٦٣٦٫٢٧٥في ١

١٫٢٨٣٫٣٥٠٢٫٥٩٨٫٢٦٧١٫٢٥٥٫٠٨٨٢٫٥٧٥٫٢٠٩المحمل للعام 

(١٫٦٤٦٫٥١٢)(٢٫٥٤٦٫٥٨٢)(١٫٦٦٩٫٥٧٠)(٢٫٥٧٤٫٨٤٤)مدفوع خالل العام

١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٥٦٤٫٩٧٢١٫٢٧٣٫٤٧٨٢٫٥٦٤٫٩٧٢في ٣١ ديسمبر

تسوية مصروف ضريبة الدخل  
Aغراض  المحاسبية  اAرباح  تسوية  تمت  للسنة،  الضريبة  مصروفات  تحديد  لغرض   .(٪١٥  :٢٠٢٠)  ٪١٥ بنسبة  ضريبي  لمعدل  اAم  الشركة  تخضع 
الضريبة. تتضمن التسويات المعدة Aغراض الضريبة بنود كٍل من ا�يرادات والمصروفات. تم خالل السنة تأسيس الشركة التابعة للمجموعة 

في الهند وإن اAثر الضريبي على عملياتها ليس جوهريi للمجموعة.

فيما يلي مطابقة ضريبة الدخل المحتسبة وفقi للمعدل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل:

الشركة اOمالشركة اOمالمجموعةالمجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال عماني

٨٫٦٤٦٫٠٧٤١٧٫٥٣٠٫٥٤٧٨٫٦٢٦٫٤٧٣١٧٫٥١٥٫٣٠٤الربح قبل ضريبة الدخل

١٫٣٣٣٫٠٤٣٢٫٦٥٣٫٣٤٨١٫٢٩٣٫٩٧١٢٫٦٢٧٫٢٩٦ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

٢٫٥٠٠٨٫٨٧٤٢٫٥٠٠٨٫٨٧٤مصروفات غير قابلة للخصم

(١٥٤٫٣٨٨)(١٥٦٫٨٠٨)(١٥٤٫٣٨٨)(١٥٦٫٨٠٨)إيرادات معفاه من الضريبة 

٢٢٫٤٧٩(٥٫٨٨٤)٢٢٫٤٧٩(٥٫٨٨٤) مخصص متعلق بأعوام سابقة 

١٩٫١٣٢٥٫٠٨٢(٥٫٧٢٧)(٣٣٩)أخرى

١٫١٧٢٫٥١٢٢٫٥٢٤٫٥٨٦١٫١٥٢٫٩١١٢٫٥٠٩٫٣٤٣مصروف ضريبة للعام

موقف الربط الضريبي  
لقد أكملت السلطات الضريبية ربوط الشركة اAم حتى العام الضريبي ٢٠١٨. ترى ا�دارة أن الربط الضريبي، إن وجد، بالنسبة ل�عوام الضريبية غير 

ديسمبر ٢٠٢١. الخاضعة للربط لن يكون له تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كما في ٣١
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الضريبة المؤجلة  

الشركة اOمالمجموعة
في

١ يناير ٢٠٢١
الحركة

خالل العام
في

٣١ ديسمبر ٢٠٢١
في

١ يناير ٢٠٢١
الحركة

خالل العام
في

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال عماني

(٤٥٫٠٠٠)١٫٨٠٥(٤٦٫٩١٥)(٤٥٫١١١)١٫٨٠٥(٤٦٫٩١٥)إهالك الشهرة
مخصص ديون مشكوك في 

٤١٤٫١٠٤٨٢٫٤٣٥٤٩٦٫٥٣٩٤١٤٫١٠٤٨٢٫٤٣٥٤٩٦٫٥٣٩تحصيلها
استهالك وإعادة تقييم 

(٣٤٫٢٧٩)١٣٫٠٠٤(٤٧٫٢٨٣)(١٤٫٨٠٩)٢١٫٦٦٥(٣٦٫٤٧٤)ممتلكات ومعدات

(٦٢٫١٧٩)٤٫٩٣٤(٦٧٫١١٣)(٦٢٫١٧٩)٤٫٩٣٤(٦٧٫١١٣)احتياطي إعادة تقييم

٢٦٣٫٦٠٢١١٠٫٨٣٩٣٧٤٫٤٤٠٢٥٢٫٧٩٣١٠٢٫١٧٨٣٥٤٫٩٧٠
احتياطي القيمة العادلة من 

(١١٤٫٨٤٨)(٤٨٫٥٠٨)(٦٦٫٣٤٠)(١١٤٫٨٤٨)(٤٨٫٥٠٨)(٦٦٫٣٤٠)خالل الدخل الشامل ا=خر

١٩٧٫٢٦٢٦٢٫٣٣١٢٥٩٫٥٩٢١٨٦٫٤٥٣٥٣٫٦٧٠٢٤٠٫١٢٢صافي أصل الضريبة المؤجلة

الشركة اAمالمجموعة

في
١ يناير ٢٠٢٠

الحركة
خالل العام

في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

في
١ يناير ٢٠٢٠

الحركة
خالل العام

في
٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال عماني

(٤٦٫٩١٥)(٢٤٫٩٤١)(٢١٫٩٧٤)(٤٦٫٩١٥)(٢٤٫٩٤١)(٢١٫٩٧٤)إهالك الشهرة

مخصص ديون مشكوك في 
٣٠٤٫٩٠٦١٠٩٫١٩٨٤١٤٫١٠٤٣٠٤٫٩٠٦١٠٩٫١٩٨٤١٤٫١٠٤تحصيلها

(٤٧٫٢٨٣)(١٨٫٣٩١)(٢٨٫٨٩٢)(٣٦٫٤٧٤)(١٠٫٥٧٦)(٢٥٫٨٩٨)استهالك ممتلكات ومعدات

(٦٧٫١١٣)-(٦٧٫١١٣)(٦٧٫١١٣)-(٦٧٫١١٣)احتياطي إعادة تقييم

١٨٩٫٩٢١٧٣٫٦٨١٢٦٣٫٦٠٢١٨٦٫٩٢٧٦٥٫٨٦٦٢٥٢٫٧٩٣

احتياطي القيمة العادلة من 
(٦٦٫٣٤٠)(٩٧٫٤٢٦)٣١٫٠٨٦(٦٦٫٣٤٠)(٩٧٫٤٢٦)٣١٫٠٨٦خالل الدخل الشامل ا=خر

١٨٦٫٤٥٣(٣١٫٥٦٠)١٩٧٫٢٦٢٢١٨٫٠١٣(٢٣٫٧٤٥)٢٢١٫٠٠٧صافي أصل الضريبة المؤجلة

تم احتساب أصل/التزام الضريبة المؤجلة وفقi لمعدل ضريبي قدره ----- ٪ (٢٠٢٠: ١٥٪).

ربحية السهم الواحد -ا�ساسية والمخففة  .٣١
تحتسب ربحية السهم الواحد اAساسية بقسمة ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة اAم على المتوسط المرجح لعدد اAسهم القائمة

خالل السنة على النحو التالي:

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

٧٫١٧٣٫٥٦٢١٥٫٠٠٥٫٩٦١ربح العام (ريال عماني)

٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد اAسهم القائمة خالل العام

٠٥٧. ٠٢٨٠. ٠ربحية السهم الواحد اAساسية (ريال ُعماني)

عند  الواحد  السهم  ربحية  على  أثر  لها  يكون  قد  أدوات  أي  الشركة  تصدر  لم  حيث  الُمخففة  الواحد  السهم  ربحية  أرقام  عرض  يتم  لم 
ممارستها.
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المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة  .٣٢
تمثل المعامالت مع اAطراف ذات العالقة وفقi للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي ٢٤ “إفصاحات اAطراف ذات العالقة“. 

تخضع الشركة لسيطرة الشركة العمانية الوطنية لالستثمار القابضة (أومنفست) ش.م.ع.ع التي تملك نسبة ٤٤٨. ٧٣٪ (٢٠٢٠: ٤٤٨. ٧٣٪) من 
أسهم الشركة.

معامالت مع اAطراف ذات العالقة للشركة اAم أو الذين يمتلكون ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة اAم أو أفراد أسرهم الواردة في قائمة اAرباح 
أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر المنفصلة والموحدة وقائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة كما يلي:

اEجمالي٢٠٢١
المساهمين 

الرئيسيين

أعضاء 
مجلس 

اEدارة

الشركات 
التابعة 

والشقيقة 
للمساهمين 

الرئيسيين

كبار 
التنفيذيين
الرئيسيين

موظفي 
اEدارة العليا 
للمساهمين 

الرئيسيين 

أطراف 
ذات عالقة 

أخرى

ر عر عر عر عر عر ع ر ع

قائمة اOرباح أو الخسائر والدخل 
الشامل ا�خر المنفصلة والموحدة:

٥٠٥٫٥٧١--٣٫٢٣٥٫٩٨٢-٣٫٠٨٦١٫٦٦٢١٢٠٫١٠٩إجمالي إيرادات اAقساط

٥٥٩٫٤٤٢--٢٫١٢٢٫٢٨٠-٢٫٧٥٣٫٩٨٩٧٢٫٢٦٧مصروف المطالبات

---٧٧٫٧٢٨--٧٧٠٫٧٢٨إيرادات الفوائد من الودائع

إيرادات الفوائد على السندات وإيرادات 
---٢٣٨٫٨٩١-٤٨٢٫٧٠٣٢٤٣٫٨١٢توزيعات اAرباح

حصة إعادة التامين من المطالبات 
---٩٣٢--٩٣٢المدفوعة

٢٦٧٫٩١٠--١٨٠٫٧٦٤--٤٤٨٫٦٧٤مصروف العمولة

٩٩٫١٩٧--١٩٤٫٠٩٣--٢٩٣٫٢٩٠مصروفات أخرى

أتعاب حضور جلسات مجلس ا�دارة 
----٢١٫٦٠٠-٢١٫٦٠٠الشركة اAم)

أتعاب حضور جلسات مجلس ا�دارة 
--٤٫٩٤٧-١٫٦٨٧-٦٫٦٣٤(الشركة التابعة)

----١٥٠٫٠٠٠-١٥٠٫٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة

معامالت أخرى:

قرض قصير اAجل (صافي من المبالغ 
---٣٠٫٠٠٫٠٠٠--٣٫٠٠٠٫٠٠٠المسددة)

---٢٫٤٥٠٫١٨٠-٤٫٩٠٠٫١٨٠٢٫٤٥٠٫٠٠٠استثمار في سندات

---٧٫٣١٠٫٠٠٠--٧٫٣١٠٫٠٠٠إيداع ودائع ثابتة

---٣٫٣٦٠٫٠٠٠--٣٫٣٦٠٫٠٠٠استحقاق / تسييل ودائع ثابتة

---٧٥٫٠٨٨--٧٥٫٠٨٨الزيادة في اAرصدة البنكية

---٧٣٦٫٦٠٩--٧٣٦٫٦٠٩االنخفاض في اAرصدة البنكية

قائمة المركز المالي المنفصلة 
والموحدة:

--١٥٣٫٥٠٠١٫٠٤٢٥٢٧-١٥٥٫٠٦٩مستحقات مجلس ا�دارة 

مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف 
١٢٠٫٢١٢--٥٣٤٫٧٠٨-٦٦٠٫٣٠١٥٫٣٨١ذات عالقة

٢٨٥٫٥٨٧--١٧٫٨٨٢--٣٠٣٫٤٦٩عمولة مستحقة الدفع

---٣٫٠٠٫٠٠٠--٣٫٠٠٠٫٠٠٠قرض قصير اAجل مستحق الدفع 

---١٧٧٫٢١٧--١٧٧٫٢١٧المستحق إلى أطراف ذات عالقة

--٧٫٧٦٨---٧٫٧٦٨مديونيات من اAطراف ذات العالقة 
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---١٫٠٧٣٫٥٠٢--١٫٠٧٣٫٥٠٢اAرصدة البنكية

---١٧٫١٢٥٫٠٠٠--١٧٫١٢٥٫٠٠٠أرصدة الودائع الثابتة

مديونيات أقساط التأمين من اAطراف 
٣٠٤٫٢٢٢--٢١٩٫١٨٨-٥٣٨٫٠١١١٤٫٦٠١ذات العالقة 

---٣٫٧٠٠٫١٨٠-٨٫٩٤٥٫١٨٠٥٫٢٤٥٫٠٠٠استثمار في سندات

---١٤٫٢٢٤--١٤٫٢٢٤أرصدة إعادة التامين المدينة

---٣٤٦٫٠٣٥--٣٤٦٫٠٣٥الفوائد المستحقة القبض

خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠٢١، قامت الشركة التابعة في الهند (NSSPL) بتحميل رسوم خدمة على الشركة اAم بمبلغ ٦٥١٫٦٤٢ ريال
٣١ ريال عماني. إن القيمة الدفترية لالستثمار كما في عماني. قامت الشركة اAم بمحاسبة حصة اAرباح من الشركة التابعة بمبلغ قدره ٥٦٫٠٨٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢١. ديسمبر ٢٠٢١ بلغت ٣٢٨٫٢٠٦ ريال عماني، ومستحق للشركة التابعة (NSSPL) مبلغ٣٠٫١٥٧ ريال عماني كما في

١خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠٢١، قامت الشركة التابعة عناية تي بي إي ش م م في دولة االمارات العربية المتحدة بتحميل رسوم أتعاب خدمة
ريال عماني وقامت الشركة اAم بمحاسبة حصة عناية بقيمة ٦٣٨٫٨٠٨ ريال عماني على الشركة اAم، ومدفوعات إيجار للشركة اAم بقيمة ٢٥٫٢٨٤
١ ديسمبر ٢٠٢١ وأصوله غير ١ ريال عماني كما في ٣١ ٣ ريال عماني. وقد بلغت القيمة الدفترية لالستثمار مبلغ ٦٢١٫٥٥٣ ٩من ارباح الشركة التابعة بمبلغ ٣٠٫٤١٩

ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. الملموسة بلغت ٣٠٢٫٢٦١ ريال عماني ومستحق للشركة التابعة عناية تي بي إي ش م م مبلغ ٢٨٥٫١٤٤

معامالت مع اAطراف ذات العالقة للشركة اAم أو الذين يمتلكون ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة اAم أو أفراد أسرهم الواردة في قائمة اAرباح 
أو الخسائر والدخل الشامل ا=خر المنفصلة والموحدة وقائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة كما يلي:

ا�جمالي٢٠٢٠
المساهمين 

الرئيسيين

أعضاء 
مجلس 

ا�دارة

الشركات 
التابعة 

والشقيقة 
للمساهمين 

الرئيسيين

كبار 
التنفيذيين
الرئيسيين

موظفي 
ا�دارة العليا 

للمساهمين 
الرئيسيين 

أطراف 
ذات 

عالقة 
أخرى

ر عر عر عر عر عر ع ر ع

الشامل ا=خر المنفصلة والموحدة:

٤٣٨٫١١٨--٢٫٥٠٣٫٢١٤-٣٫٠٦٤٫٠٩٧١٢٢٫٧٦٦إجمالي إيرادات اAقساط

٤٩٧٫٢٨٠--١٫٤٦٦٫٦٣٠-٢٫٠٢٤٫٨٤٣٦٠٫٩٣٤مصروف المطالبات

---٥٢٣٫٢٥٢--٥٢٣٫٢٥٢إيرادات الفوائد من الودائع

إيرادات الفوائد على السندات 
---٢٤٩٫٧٧٨-٤٦٦٫٩٨٤٢١٧٫٢٠٦وإيرادات توزيعات اAرباح

حصة إعادة التامين من المطالبات 
---١٫٥٤٨--١٫٥٤٨المدفوعة

٣٣٢٫٠٥٢--٢٤٤٫٤٧٧--٥٧٦٫٥٢٩مصروف العمولة

---٢٠٢٫٠٨٩--٢٥٩٫٢٢٥مصروفات أخرى

أتعاب حضور جلسات مجلس 
----٢٠٫١٠٠-٢٠٫١٠٠ا�دارة الشركة اAم)

أتعاب حضور جلسات مجلس 
--١٫٥٧٦-٧٨٨-٢٫٣٦٤ا�دارة (الشركة التابعة)

----١٧٩٫٩٠٠-١٧٩٫٩٠٠مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة

معامالت أخرى:

---٢٫٠٠٠٫٠٠٠--٢٫٠٠٠٫٠٠٠قرض قصير اAجل

-----٤٩٥٫٠٠٠٤٩٥٫٠٠٠استثمار في سندات

---٤٫٥٠٠٫٠٠٠--٤٫٥٠٠٫٠٠٠إيداع ودائع ثابتة

---٤٫٠٠٠٫٠٠٠--٤٫٠٠٠٫٠٠٠استحقاق / تسييل ودائع ثابتة

---٧٣٫٦٢٧--٧٣٫٦٢٧الزيادة في اAرصدة البنكية

---٥٫٦٠٢٫٧٤٦--٥٫٦٠٢٫٧٤٦االنخفاض في اAرصدة البنكية
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٢٠٢١

قائمة المركز المالي المنفصلة 
----والموحدة:

----١٨٠٫٦٠٦-١٨٠٫٦٠٦مستحقات مجلس ا�دارة 

مطالبات مستحقة الدفع إلى 
٨٩٫٤٣٠--٥٦٠٫٣٧٠-٦٥٤٫٢٦٧٤٫٤٦٨أطراف ذات عالقة

٣١٩٫٥٦١--١٩٫٤٤٤--٣٣٩٫٠٠٥عمولة مستحقة الدفع

---٧٫٦١٠--٧٫٦١٠المستحق إلى أطراف ذات عالقة

--٩٫٧١٢٩٫٩٨٣--١٩٫٦٩٥مديونيات من اAطراف ذات العالقة 

---١٫٧٣٥٫٠٢٣--١٫٧٣٥٫٠٢٣اAرصدة البنكية

---١٣٫١٧٥٫٠٠٠--١٣٫١٧٥٫٠٠٠أرصدة الودائع الثابتة

مديونيات أقساط التأمين من 
١٦٢٫٨٧٨--١٫٢٤٢٫٧٩٧-١٫٤١١٫٢٥٠٥٫٥٧٥اAطراف ذات العالقة 

---١٫٢٥٠٫٠٠٠-٤٫٠٤٥٫٠٠٠٢٫٧٩٥٫٠٠٠استثمار في سندات

---١٣٫٢٩٢--١٣٫٢٩٢أرصدة إعادة التامين المدينة

---٢٢٨٫٥٢٥--٢٢٨٫٥٢٥الفوائد المستحقة القبض 

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، قامت الشركة التابعة في الهند (NSSPL) بتحميل رسوم خدمة على الشركة اAم بمبلغ ٥٢٢٫٠٥٥
ريال عماني. قامت الشركة اAم بمحاسبة حصة اAرباح من الشركة التابعة بمبلغ ٥٥٫٧٤٩ ريال عماني. بلغت القيمة الدفترية لالستثمار مبلغ 

٢٧٠٫٣٨٧ ريال عماني، ومستحق للشركة التابعة (NSSPL) مبلغ ٥٧٫٠٨٣ ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. 

٥٣٠٫٦٦٩ ريال  في ٢٠٢٠، قامت الشركة التابعة عناية تي بي إي ش م م في دولة االمارات العربية المتحدة بتحميل رسوم أتعاب خدمة بقيمة
ريال عماني وقامت الشركة اAم بمحاسبة حصة عناية من ارباح الشركة  عماني على الشركة اAم، ومدفوعات إيجار للشركة اAم بقيمة ١٢٫٦٤٢
ريال  ٣٢٦٫١٥٧ بلغت  الملموسة  غير  وأصوله  عماني  ريال   ٥٩١٫١٣٤ مبلغ  لالستثمار  الدفترية  القيمة  بلغت  وقد  عماني.  ريال   ٢٥٫٢٧٠ بمبلغ  التابعة 

ديسمبر ٢٠٢١. ١٥٩٫٩٣٧ ريال عماني كما في ٣١ عماني ومستحق للشركة التابعة عناية تي بي إي ش م م مبلغ

٢-32 تعويض موظفي ا�دارة الرئيسيين
كانت مكافآت موظفي ا�دارة الرئيسيين خالل السنة (رواتب وحوافز وأتعاب وعالوات ومدفوعات قانونية أخرى) على النحو التالي:

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال عماني

١٫٠٣٤٫٩٥٨٩٧٧٫٣٨٦منافع قصيرة اAجل

٧٦٫٤٩٦١١٣٫٠٦٩منافع نهاية الخدمة ومستحقات رواتب ا�جازة السنوية

١٫١١١٫٤٥٤١٫٠٩٠٫٤٥٦

٨٨عدد موظفي ا�دارة العليا

تنشأ اAرصدة القائمة في نهاية العام في سياق اAعمال االعتيادية.

و٢٠٢٠ مقابل المبالغ المستحقة من اAطراف ذات العالقة. لم يتطلب تكوين أي مخصص خالل السنتين ٢٠٢١

معلومات قطاعات ا�عمال  ٣٣

نموذج التقرير الرئيسي - قطاعات ا�عمال  33-1
يتم تنظيم وإدارة اAعمال التشغيلية للمجموعة بشكل منفصل طبقi لطبيعة اAنشطة والخدمات المقدمة، حيث يمثل كل قطاع وحدة 

أعمال استراتيجية تقوم بتقديم خدمات مختلفة.
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يبين الجدول التالي معلومات عن اAقساط واAرباح واAصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات اAعمال للسنوات المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٢٠٢٠م.

تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات اAعمال بنود~ تنسب مباشرًة إلى قطاع أعمال با�ضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساٍس
معقول.

٢٠٢١
تأمين على 

العامالحياة
التعديالت 

اEجماليوالحذف

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٤٦٫٤٥٨٫٩٩٠-١٢٧٫٠٩٩٫٧٩٥١٩٫٣٥٩٫١٩٥إجمالي اAقساط المكتتبة

(٥٫٧٠٩٫٢٥٧)-٣٩٠٫٨١٨(٦٫١٠٠٫٠٧٥)الحركة في اAقساط غير المحققة 

١٤٠٫٧٤٩٫٧٣٣-١٢٠٫٩٩٩٫٧٢٠١٩٫٧٥٠٫٠١٣إجمالي اAقساط المحققة

(٢٤٫٢٩٤٫٧٨٤)-(١٫٦٥٣٫٨٩٤)(٢٢٫٦٤٠٫٨٩٠)أقساط التأمين الُمسندة �عادة التأمين

٩٢٢٫٥٠٠-٨٤٥٫٣١٧٧٧٫١٨٣الحركة في اAقساط غير المحققة 

(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)-(١٫٥٧٦٫٧١١)(٢١٫٧٩٥٫٥٨٣)أقساط التأمين المحققة الُمسندة �عادة التأمين

١١٧٫٣٧٧٫٤٤٩-٩٩٫٢٠٤٫١٤٧١٨٫١٧٣٫٣٠٢صافي أقساط التأمين

(١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤)-(١٤٫٩٩٥٫٣١٦)(١٠١٫٩٣٣٫٧١٨)إجمالي مصروفات المطالبات

٢٤٫٣١٢٫٤٢٥-٢٢٫٥٨١٫٧٥٤١٫٧٣٠٫٦٧١حصة إعادة التأمين من مصروفات المطالبات

(٩٢٫٦١٦٫٦٠٩)-(١٣٫٢٦٤٫٦٤٥)(٧٩٫٣٥١٫٩٦٤)صافي مصروفات المطالبات

١٫١١٧٫٥٥٨-١١١٫٧٦٨١٫٠٠٥٫٧٩٠إيرادات من رسوم وثائق التأمين

٢٫٦٩٩٫٠٤٦-٢٫٤٦٨٫٥١٤٢٣٠٫٥٣٢إيرادات العمولة 

(١٢٫٢١٤٫٩٨٦)-(٢٫٨٥١٫٣٦١)(٩٫٣٦٣٫٦٢٥)مصروف عموالت

١٦٫٣٦٢٫٤٥٨-١٣٫٠٦٨٫٨٤٠٣٫٢٩٣٫٦١٨صافي نتائج أعمال التأمين

٥٫٣٦٢٫٤٥٨(٨٦٫٥٠٤)٤٫٣٠١٫٥٧٧١٫٥٥٠٫٨٤٧إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة

٥١٫٠٦٨(٢٥٫٢٨٤)٦٧٫٧٥٥٨٫٥٩٧(خسائر)/إيرادات تشغيل اخرى

(١٫٠٣٣٫٢٨٠)--(١٫٠٣٣٫٢٨٠)أتعاب إدارة طرف ثالث

(١٢٫٣٩٩٫٦٤١)٢٥٫٢٨٤(٣٫٠٧٣٫٤٩٤)(٩٫٣٥١٫٤٣١)مصروفات عمومية وإدارية

(٧٦٫٨٥٥)--(٧٦٫٨٥٥)تكلفة التمويل

(٢٣٫٥٩٦)--(٢٣٫٥٩٦)إطفاء أصول غير ملموسة 

(١٫١٧٢٫٥١٢)-(٢٣٣٫٢٢٦)(٩٣٩٫٢٨٦)ضريبة الدخل

٧٫٤٧٣٫٥٦٢(٨٦٫٥٠٤)٦٫٠١٣٫٧٢٤١٫٥٤٦٫٣٤٢ربح العام

١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠(١٫٢٦٥٫٠٦٠)١٥٢٫٦٨٠٫٣٤٥٤٤٫٠٠١٫٣١٥أصول القطاع

١٢٨٫٩٨٩٫٣٠٠(٣١٥٫٣٠١)١٠٣٫٩٩٢٫٥١٠٢٥٫٣١٢٫٠٩١التزامات القطاع
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٢٠٢١

العامتأمين على الحياة٢٠٢٠
التعديالت 

ا�جماليوالحذف

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٣٤٫٠٢٧٫٨٤٥-١١٤٫٤٠٢٫٩٥١١٩٫٦٢٤٫٨٩٤إجمالي اAقساط المكتتبة

٦٫٨٦١٫٦٦٨-(٥٩٫١٢٢)٦٫٩٢٠٫٧٩٠الحركة في اAقساط غير المحققة 

١٤٠٫٨٨٩٫٥١٣-١٢١٫٣٢٣٫٧٤١١٩٫٥٦٥٫٧٧٢إجمالي اAقساط المحققة

(٢٣٫٨٥٠٫٧٧٨)-(١٫٤٠٧٫٢٧٧)(٢٢٫٤٤٣٫٥٠١)أقساط التأمين الُمسندة �عادة التأمين

(٣٫٢٣٦٫٩٦٠)-(٨٢٫٨٣٥)(٣٫١٥٤٫١٢٥)الحركة في اAقساط غير المحققة 

(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)-(١٫٤٩٠٫١١٢)(٢٥٫٥٩٧٫٦٢٦)أقساط التأمين المحققة الُمسندة �عادة التأمين

١١٣٫٨٠١٫٧٧٥-٩٥٫٧٢٦٫١١٥١٨٫٠٧٥٫٦٦٠صافي أقساط التأمين

(١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧)-(٩٫٩٨٢٫٦٠٥)(٩٤٫٧٩٥٫٣١٢)إجمالي مصروفات المطالبات

٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢-٢٣٫٢٣٠٫٧٧٢١٫٤٦٩٫٦٦٠حصة إعادة التأمين من مصروفات المطالبات

(٨٠٫٠٧٧٫٤٨٥)-(٨٫٥١٢٫٩٤٥)(٧١٫٥٦٤٫٥٤٠)صافي مصروفات المطالبات

٩٢٨٫٥٤٩-١٢٥٫٥٩٤٨٠٢٫٩٥٥إيرادات من رسوم وثائق التأمين

٢٫٧٠٧٫٩١٧-٢٫٦٦١٫٥٥٩٤٦٫٣٥٨إيرادات العمولة 

(١٠٫٨٧٥٫٩٥٤)-(٢٫٥٢٢٫٦٤٢)(٨٫٣٥٣٫٣١٢)مصروف عموالت

٢٦٫٤٨٤٫٨٠٢-١٨٫٥٩٥٫٤١٦٧٫٨٨٩٫٣٨٦صافي نتائج أعمال التأمين

٤٫٥١٥٫٧٠٩(٨١٫٠١٩)٣٫١٤٢٫٩٢٩١٫٤٥٣٫٧٩٩إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة

١٤٫٢٣٩(١٢٫٦٤٢)٢٠٫٣٣٤٦٫٥٤٧إيرادات تشغيل اخرى

(٩٦٤٫٥٣٥)--(٩٦٤٫٥٣٥)أتعاب إدارة طرف ثالث

(١٢٫٣٨٧٫٨٤٩)١٢٫٦٤٢(٣٫٣٢٠٫٧٦٢)(٩٫٠٧٩٫٧٢٩)مصروفات عمومية وإدارية

(١٠٨٫٢٢٣)--(١٠٨٫٢٢٣)تكلفة التمويل

(٢٣٫٥٩٦)--(٢٣٫٥٩٦)إطفاء أصول غير ملموسة 

(٢٫٥٢٤٫٥٨٦)-(٨٦٤٫٥٨٦)(١٫٦٦٠٫٠٠٠)ضريبة الدخل

١٥٫٠٠٥٫٩٦١(٨١٫٠١٩)٩٫٩٢٢٫٥٩٦٥٫١٦٤٫٣٨٤ربح العام

١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠(١٫٠٧٨٫٥٤١)١٣٦٫٩٥٠٫٦٢٦٣٩٫٩٥٣٫٨١٥أصول القطاع

١٠٨٫٤٠٥٫٤٤٠(٢١٧٫٠٢٠)٨٦٫٠١٢٫٥٢٩٢٢٫٦٠٩٫٩٣١التزامات القطاع
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معلومات جغرافية  
لدى الشركة عمليات في أربعة مواقع جغرافية – عمليات التأمين في ُعمان وا�مارات والكويت ولديها شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل
ا�دارية.  ويتم تنظيم وإدارة اAعمال بشكل منفصل حيث يمثل كل قطاع وحدة الثالث  الطرف  الدعم وخدمات  من أجل تقديم خدمات 

أعمال استراتيجية.

و٢٠٢٠. يبين الجدول التالي معلومات عن اAقساط واAرباح واAصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات اAعمال للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات اAعمال بنود~ تنسب مباشرًة إلى قطاع أعمال با�ضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساٍس
معقول. 

سلطنة عمان٢٠٢١

دولة اEمارات 
العربية 

الكويتالمتحدة
شركات 

تابعة
التعديالت 

اEجماليوالحذف

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٤٦٫٤٥٨٫٩٩٠--٦٥٫١٠٣٫٠٧٥٧٥٫٨٤٩٫٣٨٨٥٫٥٠٦٫٥٢٧إجمالي اAقساط المكتتبة

(٥٫٧٠٩٫٢٥٧)--(٩٦١٫٠٠٥)(٤٫٩٤٤٫٩١٤)١٩٦٫٦٦٢الحركة في اAقساط غير المحققة 

١٤٠٫٧٤٩٫٧٣٣--٦٥٫٢٩٩٫٧٣٧٧٠٫٩٠٤٫٤٧٤٤٫٥٤٥٫٥٢٢إجمالي اOقساط المحققة

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي 
التأمين

(٤٫٤٩٦٫٨٤٨)(١٩٫٦٩٦٫٩٤٤)(١٠٠٫٩٩٢)--(٢٤٫٢٩٤٫٧٨٤)

٩٢٢٫٥٠٠--٦٢٣٫٠٠٦٢٩٧٫٨٢٥١٫٦٦٩الحركة في اAقساط غير المحققة 

أقساط التأمين المتنازل عنها 
لمعيدي التأمين، محققة

(٣٫٨٧٣٫٨٤٢)(١٩٫٣٩٩٫١١٩)(٩٩٫٣٢٣)--(٢٣٫٣٧٢٫٢٨٤)

١١٧٫٣٧٧٫٤٤٩--٦١٫٤٢٥٫٨٩٥٥١٫٥٠٥٫٣٥٥٤٫٤٤٦٫١٩٩صافي أقساط التأمين

(١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤)--(٢٫٩١٢٫٥٠٦)(٦٣٫٤٧٤٫٨٩٥)(٥٠٫٥٤١٫٦٣٣)إجمالي مصروفات مطالبات

حصة معيدي التأمين من مصروفات
المطالبات

٢٤٫٣١٢٫٤٢٥--٥٫٨١٨٫٩٢٥١٨٫٤٦٢٫٤٦٩٣١٫٠٣١

(٩٢٫٦١٦٫٦٠٩)--(٢٫٨٨١٫٤٧٥)(٤٥٫٠١٢٫٤٢٦)(٤٤٫٧٢٢٫٧٠٨)صافي مصروفات المطالبات

١٫١١٧٫٥٥٨--١٫٠٠٣٫٠٧٤٨٨٫٢٥٨٢٦٫٢٢٦إيرادات من رسوم وثائق التأمين

٢٫٦٩٩٫٠٤٦--٢٤٠٫٨٧٣٢٫٤٥٧٫٧٨٧٢٨٦إيرادات العمولة 

(١٢٫٢١٤٫٩٨٦)--(٩٥٨٫٧٣٢)(٦٫٦٤٤٫٦٨٢)(٤٫٦١١٫٥٧٢)مصروف عموالت

١٦٫٣٦٢٫٤٥٨--١٣٫٣٣٥٫٥٦٢٢٫٣٩٤٫٢٩٢٦٣٢٫٦٠٤صافي نتائج أعمال التأمين

إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر 
االئتمان المتوقعة

٥٫٧٦٥٫٩٢٠(٨٦٫٥٠٤)-٤٫٩٢٢٫٤٨٦٧٩٣٫٥٩٦١٣٦٫٣٤٢

٥١٫٠٦٨(٢٥٫٢٨٤)-٨٤٫٤٤٠٤٥(٨٫١٣٣)(خسائر)/إيرادات تشغيل اخرى

(١٫٠٣٣٫٢٨٠)-١٫٢٩٠٫٤٥٠(١٩٠٫٧١٧)(١٫٩٩٥٫٣٧١)(١٣٧٫٦٤٢)أتعاب إدارة طرف ثالث

(١٢٫٣٩٩٫٦٤١)٢٥٫٢٨٤(١٫١٨٤٫٣٤٥)(٥٦٥٫٧٣٠)(٣٫٠١٥٫٣٢٧)(٧٫٦٥٩٫٥٢٣)مصروفات عمومية وإدارية

(٧٦٫٨٥٥)---(٥٠)(٧٦٫٨٠٥)تكلفة التمويل

(٢٣٫٥٩٦)----(٢٣٫٥٩٦)إطفاء أصول غير ملموسة 

(١٫١٧٢٫٥١٢)-(١٩٫٦٠١)(٦٩٦)-(١٫١٥٢٫٢١٥)ضريبة الدخل

٧٫٤٧٣٫٥٦٢(٨٦٫٥٠٤)١١٫٨٤٨٨٦٫٥٠٤(١٫٧٣٨٫٤٢٠)٩٫٢٠٠٫١٣٤ربح أو (خسارة) العام

١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠(١٫٢٦٥٫٠٦٠)١١٥٫٨٣٢٫١٥٦٦٨٫١٢٨٫٤٣٨١٠٫٦٦٢٫٨٣٣٢٫٠٥٨٫٢٣٣أصول القطاع

١٢٨٫٩٨٩٫٣٠٠(٣١٥٫٣٠١)٧١٫١٢٢٫٧٠٠٥٢٫٢٠٣٫٤٩١٤٫٨٦٩٫٩٣٦١٫١٠٨٫٤٧٤التزامات القطاع
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سلطنة عمان

دولة ا�مارات 
العربية 

شركات تابعةالكويتالمتحدة
التعديالت 

ا�جماليوالحذف

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني٢٠٢٠

١٣٤٫٠٢٧٫٨٤٥--٦٢٫٢٠٣٫٠٣١٦٨٫٤٥٩٫٨٨٢٣٫٣٦٤٫٩٣٢إجمالي اAقساط المكتتبة

٦٫٨٦١٫٦٦٨--(٥٩٢٫٢٠١)٦٤٣٫٢٧١٦٫٨١٠٫٥٩٨الحركة في اAقساط غير المحققة 

١٤٠٫٨٨٩٫٥١٣--٦٢٫٨٤٦٫٣٠٢٧٥٫٢٧٠٫٤٨٠٢٫٧٧٢٫٧٣١إجمالي اAقساط المحققة

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي 
(٢٣٫٨٥٠٫٧٧٨)--(٧١٫٨٢٥)(٢٠٫٥٧٦٫٨١٠)(٣٫٢٠٢٫١٤٣)التأمين

(٣٫٢٣٦٫٩٦٠)--(٢٦٥٫٤٢٨)(٢٫٦٦٠٫٣٢١)(٣١١٫٢١١)الحركة في اAقساط غير المحققة 

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي 
(٢٧٫٠٨٧٫٧٣٨)--(٣٣٧٫٢٥٣)(٢٣٫٢٣٧٫١٣١)(٣٫٥١٣٫٣٥٤)التأمين، محققة

١١٣٫٨٠١٫٧٧٥--٥٩٫٣٣٢٫٩٤٨٥٢٫٠٣٣٫٣٤٩٢٫٤٣٥٫٤٧٨صافي أقساط التأمين

(١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧)--(١٫٥٢٢٫٤٥٥)(٦١٫٨٩٧٫٤٥٣)(٤١٫٣٥٨٫٠٠٩)إجمالي مصروفات مطالبات

حصة معيدي التأمين من مصروفات 
٢٤٫٧٠٠٫٤٣٢--٥٫١٦١٫٢٣٩١٩٫٢٩٨٫٤١٧٢٤٠٫٧٧٦المطالبات

(٨٠٫٠٧٧٫٤٨٥)--(١٫٢٨١٫٦٧٩)(٤٢٫٥٩٩٫٠٣٦)(٣٦٫١٩٦٫٧٧٠)صافي مصروفات المطالبات

٩٢٨٫٥٤٩--٨٨٨٫٣٩٥٢٣٫١٠٩١٧٫٠٤٥إيرادات من رسوم وثائق التأمين

٢٫٧٠٧٫٩١٧--٧٦٫٨٧٥٢٫٦٢٨٫٤٤٨٢٫٥٩٤إيرادات العمولة 

(١٠٫٨٧٥٫٩٥٤)--(٥٦٧٫٨٩١)(٥٫٩٧٩٫٥٥٩)(٤٫٣٢٨٫٥٠٤)مصروف عموالت

٢٦٫٤٨٤٫٨٠٢--١٩٫٧٧٢٫٩٤٤٦٫١٠٦٫٣١١٦٠٥٫٥٤٧صافي نتائج أعمال التأمين

إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر 
٤٫٥١٥٫٧٠٩(٨١٫٠١٩)-٣٫٧٨٥٫٤٧٣٧٥٢٫٤٦٦٥٨٫٧٨٩االئتمان المتوقعة

١٤٫٢٣٩(١٢٫٦٤٢)٤٦٫٤٥٢٦٫٤٢٢(٢٥٫٩٩٣)(خسائر)/إيرادات تشغيل اخرى

(٩٦٤٫٥٣٥)-١٫٠٥٢٫٧٢٤(٨٨٫٨٣٥)(١٫٨٨٢٫٥٧٩)(٤٥٫٨٤٥)أتعاب إدارة طرف ثالث

(١٢٫٣٨٧٫٨٤٩)١٢٫٦٤٢(٩٥٦٫٤٦٢)(٥٦٣٫٥٠١)(٣٫١٠١٫٠٤٤)(٧٫٧٧٩٫٤٨٤)مصروفات عمومية وإدارية

(١٠٨٫٢٢٣)---(٤٫١٦٩)(١٠٤٫٠٥٤)تكلفة التمويل

(٢٣٫٥٩٦)----(٢٣٫٥٩٦)إطفاء أصول غير ملموسة 

(٢٫٥٢٤٫٥٨٦)-(١٥٫٢٤٣)(٦٤٢) -(٢٫٥٠٨٫٧٠١)ضريبة الدخل

١٥٫٠٠٥٫٩٦١(٨١٫٠١٩)١٣٫٠٧٠٫٧٤٤١٫٩١٧٫٤٣٧١٧٫٧٨٠٨١٫٠١٩ربح العام

١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠(١٫٠٧٨٫٥٤١)١٠٧٫٤٦١٫١٨٧٦٢٫٦٨٨٫٥٨٥٥٫٤٩١٫٥١٣١٫٢٦٣٫١٥٦أصول القطاع

١٠٨٫٤٠٥٫٤٤٠(٢١٧٫٠٢٠)٥٩٫٦١٩٫٧٤٩٤٥٫٤٢١٫٦١٢٣٫١٧٩٫٤٦٤٤٠١٫٦٣٥التزامات القطاع
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إدارة المخاطر  ٣٤
(أ)  إطار الحوكمة 

يتمثل الهدف اAساسي �طار إدارة المخاطر والمالية للمجموعة في حماية مساهمي المجموعة من اAحداث التي تعيق تحقيق أهداف اAداء 
المالي بشكل مستدام، بما في ذلك االخفاق في استغالل الفرص. تدرك ا�دارة الرئيسية اAهمية البالغة لوجود أنظمة إدارة مخاطر تتسم 

بالكفاءة والفعالية.

نشأت الشركة إطار �دارة المخاطر يتضمن اختصاصات واضحة من مجلس ا�دارة ولجانها ولجان ا�دارة التنفيذية ذات الصلة. يتم دعم ذلك 
المدراء.  التنفيذية وكبار  ا�دارة  إلى لجان  ا�دارة  من خالل هيكل تنظيمي واضح مع صالحيات ومسؤوليات موثقة ومسؤوليات من مجلس 
التجاري  السلوك  ومعايير  والرقابة  المخاطر  وإدارة  الشركة  تواجهها  التي  المخاطر  يحدد  الشركة  سياسة  إطار  وضع  تم  ذلك،  على  عالوة 

لعمليات الشركة. كل سياسة لديها عضو في ا�دارة العليا مكلف با�شراف على مدى االمتثال للسياسة على مستوى الشركة.

يوافق مجلس ا�دارة على سياسات إدارة مخاطر الشركة ويعقد اجتماعات منتظمة العتماد أي متطلبات تجارية وتنظيمية لهذه السياسات.
تحدد هذه السياسات مفهوم الشركة للمخاطر وتفسيرها، وهيكل الحدود لضمان الجودة المناسبة وتنويع اAصول، ومواءمة استراتيجية

االكتتاب وإعادة التأمين مع أهداف الشركة با�ضافة إلى تحديد متطلبات إعداد التقارير.

تفشي فيروس كورونا (كوفيد -١٩)  
في ١١ مارس ٢٠٢١، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميi أن فيروس كورونا (كوفيد -١٩) وباء عالمي. وقد شهدت البيئة االقتصادية واAعمال 
التجارية للشركة تغيرات سريعة منذ النصف اAخير من الربع اAول من عام ٢٠٢١ نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا غير المسبوق إلى جانب 
الكساد الكبير في أسعار النفط الخام العالمية. أدت شدة ظروف السوق، وعمليات ا�غالق، والقيود المفروضة على التجارة وحركة اAفراد إلى 

اضطرابات كبيرة في اAعمال واAنشطة االقتصادية على مستوى العالم وعبر مختلف المجاالت والقطاعات.

2-34 إدارة مخاطر رأس المال
تقديم  أجل  من  االستمرارية  لمبدأ   iوفق أعمالها  مواصلة  على  المجموعة  قدرة  حماية  هي  المال  رأس  إدارة  عند  المجموعة  أهداف  تتمثل 
عائدات للمساهمين ومنافع Aصحاب المصلحة ا=خرين. وتقوم سياسة ا�دارة على االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية من أجل الحفاظ على ثقة 

الدائنين والسوق ولدعم التطور المستقبلي للشركة.  

تدير المجموعة هيكل رأس المال الخاص بها وتعدله، في ضوء التغيرات في اAوضاع االقتصادية. للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد 
تقوم المجموعة بتعديل مبلغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين أو تعيد رأس المال للمساهمين أو تصدر أسهمi جديدة. 

إطار إدارة رأس المال  
ا�طار التنظيمي

بإدارة اAعمال بشكل  الشركة تقوم  بأن  للتأكد  بإحكام  التأمين وتراقبهم  رئيسي بحماية حقوق حملة وثائق  الرقابية بشكل  الهيئة  تهتم 
مرضي بما في صالحهم. تهتم الهيئة الرقابية كذلك بضمان احتفاظ الشركة بمركز مالءة مناسب الستيفاء االلتزامات غير المتوقعة الناشئة 

من الكوارث االقتصادية أو الطبيعية.
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تخضع عمليات المجموعة ضمن سلطنة عمان إلى المتطلبات التنظيمية في السلطنة. ال توضح هذه التشريعات فقط الموافقات وتراقب 
اAنشطة، بل تفرض أيضi بعض اAحكام الصارمة مثل متطلبات المالءة المالية وتحويل الودائع من أجل تقليل مخاطر إخفاق وتعثر شركات 

التأمين في الوفاء بااللتزامات عند استحقاقها.

وفقi لقانون شركات التأمين في سلطنة ُعمان، يتعين على الشركة االحتفاظ بحد أقصى من هامش المالءة كما في تاريخ التقرير بموجب 
متطلبات المالءة. إن سياسة الشركة هي التعامل فقط مع شركات إعادة التأمين ممن يتمتعون بدرجة عالية وسمعة حسنة. التزمت الشركة 

بكافة تلك المتطلبات خالل السنة المالية ٢٠٢١.

كما أصدرت هيئة التأمين في دولة ا�مارات العربية المتحدة تشريعات مالية جديدة خالل عام ٢٠١٥ توضح متطلبات المحاسبة وإعداد التقارير 
بكافة  المجموعة  التزمت  أعوام.  ثالثة  إلى  عام  من  زمني  إطار  خالل  التشريعات  هذه  تطبيق  ويجب  المالءة.  هامش  ومتطلبات  واالستثمار 

المتطلبات والتشريعات للسنة المالية ٢٠٢١.  

نهج إدارة رأس المال  
تحرص المجموعة على تحسين هيكل ومصادر رأس المال من أجل ضمان زيادة العوائد للمساهمين وحملة وثائق التأمين.

يتضمن نهج المجموعة �دارة رأس المال إدارة اAصول وااللتزامات والمخاطر بشكل متناسق، وتقييم العجز بين مستويات رأس المال المبلغ 
عنها والمطلوبة (من كل جهة تنظيمية) بشكل منتظم واتخاذ ا�جراءات المالئمة للتأثير على الوضع الرأسمالي للمجموعة في ضوء التغيرات 

في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر.

إن المصدر الرئيسي لرأس المال المستخدم من قبل المجموعة هو أموال حقوق المساهمين. تستخدم المجموعة أيضi، حيثما يكون ذلك 
مالئمi، مصادر ل�موال مثل إعادة التأمين.

يتم بشكل دوري توقع متطلبات رأس المال، وتقييمها مقابل كٍل من توقعات رأس المال المتاحة ومعدل العائد المتوقع متضمنi المخاطر 
وتحليل الحساسية.  

لدى الشركة فائض عن هامش المالءة المطلوب وفًقا لقانون شركة التأمين.

٣٤-٣ مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر عجز أحد أطراف في أداة مالية ما عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسارة مالية. بالنسبة 
لكافة أنواع اAصول المالية التي تحتفظ بها المجموعة، باستثناء تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين كما هو مبين في مخاطر إعادة التأمين، 

فإن الحد اAقصى لمخاطر االئتمان للمجموعة هو القيمة الدفترية كما يتم ا�فصاح عنها في قائمة المركز المالي.

يتم تطبيق السياسات وا�جراءات التالية للحد من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:

  .تقوم المجموعة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف أخرى ذات مالءة

 تتــم إدارة محفظــة اســتثمارات المجموعــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة وســندات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل
الشــامل ا=خــر مــن قبــل مســؤول االســتثمار وفقــi لسياســة االســتثمار الُمعتمــدة مــن مجلــس ا�دارة.

.يتم ضمان قروض المجموعة لحملة وثائق التأمين مقابل القيم النقدية للوثائق المعنية

 رصــدةAفــراد أو الوســطاء ومراقبــة اAتســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر االئتمــان بالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود لالئتمــان للعمــالء ا
المدينــة القائمــة. تشــتمل اAقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء معظمهــم فــي ســلطنة عمــان ودبــي. يمثــل 

.(٪٢٠٢٠: ١٩) ٣١ ديســمبر ٢٠٢١ أكبــر ثالثــة عمــالء مــا نســبته ١٦٪ مــن المديونيــات كمــا فــي

.دارة�يتم االحتفاظ باAرصدة البنكية للمجموعة لدى بنوك عالمية ومحلية معتمدة من قبل مجلس ا

يقدم الجدول التالي معلومات عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وفقi لتصنيف اAصول المتنوعة.
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التعرض لمخاطر االئتمان  
المجموعة والشركة اOم

٢٠٢١

لم تتجاوز موعد 
االستحقاق وتعتبر 

جيدة

تجاوزت موعد االستحقاق 
ولكن لم تتعرض 

النخفاض القيمة

تعرضت 
النخفاض 

اEجماليالقيمة 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٤٫٤١١٫٠١١--١٤٫٤١١٫٠١١أرصدة بنكّية

٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠--٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠ودائع بنكّية

٤٠٫٤٨٨٫٥٨٥٨٫٨٩٤٫٠٠٧٢٫٥٥٨٫٩٠٥٤٠٫٤٨٨٫٥٨٥ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة 

حصة إعادة التأمين من االحتياطي االكتواري/
١١٫٢٣٠٫٤١٥--١١٫٢٣٠٫٤١٥الحسابي واحتياطي المخاطر السارية 

٦٫٢٨٤٫٦٧٤--٦٫٢٨٤٫٦٧٤حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

مديونيات أخرى (باستثناء المدفوعات 
  (i٥٫٨٣١٫٧٣٧٢٫٢٣٣٫٨٨٠٤٠٧٫١٩١٨٫٤٧٢٫٨٠٨مقدم

١١٫١٩٧٫٨٣٤--١١٫١٩٧٫٨٣٤استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل 
٣٢٫٧١٩٫١٣٩--٣٢٫٧١٩٫١٣٩الشامل ا=خر

٧٠٫٢٠٤--٧٠٫٢٠٤قروض لحملة وثائق التأمين

١٦٩٫٦٢٦٫٩٢٩١١٫١٢٧٫٨٨٧٢٫٩٦٦٫٠٩٦١٨٣٫٧٢٠٫٩١٢ا�جمالي

المجموعة والشركة اOم

٢٠٢٠

لم تتجاوز موعد 
االستحقاق 

وتعتبر 
جيدة

تجاوزت موعد 
االستحقاق ولكن 

لم تتعرض 
النخفاض القيمة

تعرضت 
النخفاض 

اEجماليالقيمة 
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٠٫٢١٢٫٤٩٠--١٠٫٢١٢٫٤٩٠أرصدة بنكّية
٤١٫٥٩٦٫٠٩٦--٤١٫٥٩٦٫٠٩٦ودائع بنكّية

٣٠٫٠٧٧٫٣٧٣١٣٫٠٧٨٫٤٧٧٢٫٢١٨٫٨٠٤٤٥٫٣٧٤٫٦٥٤ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة 
حصة إعادة التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي 

١٠٫٣٠٧٫٩١٥--١٠٫٣٠٧٫٩١٥واحتياطي المخاطر السارية
٥٫٨٦٧٫١٥٨--٥٫٨٦٧٫١٥٨حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

  (iباستثناء المدفوعات مقدم) ٤٫٠٢٨٫٧٣٧١٫٢٢٨٫٠٩٨٣٥٦٫٩١٨٥٫٦١٣٫٧٥٣مديونيات أخرى
١٤٫٢٠٤٫٩٤٠--١٤٫٢٠٤٫٩٤٠استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

٣٠٫٦٨٥٫٦٢٨--٣٠٫٦٨٥٫٦٢٨ أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل ا=خر
١١٣٫٨٧٣--١١٣٫٨٧٣قروض لحملة وثائق التأمين

١٤٧٫٠٩٤٫٢١٠١٤٫٣٠٦٫٥٧٥٢٫٥٧٥٫٧٢٢١٦٣٫٩٧٦٫٥٠٧ا�جمالي

قامت المجموعة بتكوين مخصص كاٍف مقابل اAرصدة المدينة التي تعرضت النخفاض القيمة.
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٢٠٢١

تتعرض  لم  ولكن  السداد  المتأخرة  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  من  الناشئة  المدينة  الذمم  استحقاق  فترات  تحليل  التالي  الجدول  يبين 
النخفاض القيمة:

متأخرة السداد ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة

أقل من شهر 
واحد

من ١ إلى ٤
أشهر

من ٤ إلى ٧
أشهر

من ٧ إلى ٩
أشهر

من ٩ إلى ١٣
شهر~

أكثر من ١٣
شهر~

ا�جمالي

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

٢٠٢١

٥٫٤٩٥٫٤٤٨ ٢٫٥١٦٫٢٥٨ ١٫٦٨٢٫٩١٨ ٥١٢٫٢٩٧ ٤٨١٫٨٨١ ٢٫٣٨٩٫٦٧٥ ١٣٫٠٧٨٫٤٧٧ ٢٠٢٠

 iيوم بالنسبة ل�صول الُمصنفة كـ “متأخرة السداد وتعرضت النخفاض القيمة“، يتم إدراج الدفعات التعاقدية الصادر بها فواتير Aكثر من ٣٦٥
التأمين بشكل كافي ضد مخاطر  الموحدة. حيثما يتم  الشامل ا=خر  الخسائر والدخل  أو  اAرباح  القيمة ضمن قائمة  انخفاض  إلى  با�ضافة 
االئتمان، فإن الدفعات المتأخرة السداد Aكثر من ٣٦٥ يومi يمكن أن تبقى مصنفة “كمتأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة“، وبدون 

قيد تسوية على انخفاض القيمة.

سندات الدين والودائع البنكية  
تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار فقط في سندات الدين السائلة وفقط مع اAطراف المقابلة ذات تصنيف 

ائتماني من وكاالت التصنيف االئتماني المعترف بها.

تراقب المجموعة التغيرات في مخاطر االئتمان من خالل تتبع التصنيفات االئتمانية الخارجية الُمعلنة لتحديد ما إذا كانت التصنيفات الُمعلنة 
وتدعم  الُمعلنة.  التصنيفات  في  تنعكس  لم  التقرير  تاريخ  في  االئتمان  مخاطر  في  كبيرة  زيادة  هناك  كانت  إذا  ما  ولتقييم  محدثة  تزال  ال 
التنظيمية المتاحة حول  المجموعة ذلك من خالل مراجعة التغيرات في عائدات السندات با�ضافة إلى المعلومات الصحفية والمعلومات 

الجهات الُمصدرة.

شهًرا وعلى مدى العمر ا�نتاجي إلى البيانات التاريخية المقدمة من وكالة التصنيف موديز لكل  تستند احتماالت التعثر في السداد لمدة ١٢
تصنيف ائتماني. تم وصف الخسائر المحددة لمعايير التعثر في السداد بالتفصيل في ا�يضاح ٤ - المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة.

أرصدة لدى البنوك والودائع البنكية  
، بناًء على   Baaإلى ٣ A١ تمتلك المجموعة أرصدة لدى البنوك وودائع بنكية لدى البنوك والمؤسسات المالية المقابلة، والتي تم تصنيفها من 

تصنيفات موديز.

وبالنسبة  العام  المنهج  استخدام  تم  الدين،  وسندات  المصرفية  للودائع  بالنسبة  والعام.  المبسط  المنهج  من  كال  الشركة  استخدمت 
للمحافظ اAخرى تم استخدام المنهج المبسط. بموجب المنهج العام، يجب تصنيف اAطراف المقابلة على مراحل بناًء على الزيادة الجوهرية 
في مخاطر االئتمان، إال أنه في ظل المنهج المبسط، ال يتم إجراء ذلك على مراحل ويتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

ا�نتاجي لكافة اAطراف المقابلة.
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أرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية (تابع)

اEجمالي
اOصول / الخسارة االئتمانية 

المتوقعة بموجب المنهج المبسط المرحلة ٢ المرحلة ١ ٢٠٢١
ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة 
يناير ٢٠٢١ االئتمانية المتوقعة في ١

٥١٫٤١٢٫٠٢٨ ٩٫٧٣٣٫٨٩٨ - ٤١٫٦٧٨٫١٣٠ مستحق من البنوك والودائع
٣٠٫٠٦٣٫٣٩١ ١١٣٫٩١٣ - ٢٩٫٩٤٩٫٤٧٨ االستثمارات المالية - الديون
٥٫١٧٢٫٣٢٤ ٥٫١٧٢٫٣٢٤ - - الذمم المدينة اAخرى 

الحركة في التعرض (القيمة الدفترية) تخضع
للخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة

٩٫٣٢٨٫٢٠٦ ٣٫٥٠٦٫٢٠١ - ٥٫٨٢٢٫٠٠٥ مستحق من البنوك والودائع
(٦٫٧٧١٫١٨٠) (٤٣٫٦٧٨) (٦٫٧٢٧٫٥٠٢) االستثمارات المالية - الديون
٢٫٧٦٥٫٧٤٦ ٢٫٧٦٥٫٧٤٦ - الذمم المدينة اAخرى 

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة 
االئتمانية المتوقعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٦٠٫٧٤٠٫٢٣٤ ١٣٫٢٤٠٫٠٩٩ ٤٧٫٥٠٠٫١٣٥ مستحق من البنوك والودائع
٢٣٫٢٩٢٫٢١١ ٧٠٫٢٣٥ ٢٣٫٢٢١٫٩٧٦ االستثمارات المالية - الديون
٧٫٩٣٨٫٠٧٠ ٧٫٩٣٨٫٠٧٠ - الذمم المدينة اAخرى 

الرصيد االفتتاحي للخسارة االئتمانية 
يناير ٢٠٢١ المتوقعة كما في ١

١١٥٫٦٩٨ ٣٣٫٦٦٤ - ٨٢٫٠٣٤ مستحق من البنوك والودائع
٦٩٫٢٦٦ ٤٠ - ٦٩٫٢٢٦ االستثمارات المالية - الديون

٧٫٤٠٥ ٧٫٤٠٥ - - الذمم المدينة اAخرى 
١٩٢٫٣٦٩ ٤١٫١٠٩ - ١٥١٫٢٦٠ يناير ٢٠٢٠ الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في ١

رسوم السنة (صافي)
٢٨٫٨٩٨ ٤٫١٢٧ - ٢٤٫٧٧١ مستحق من البنوك والودائع

(١٣٫٧٩٦) (١٢) - (١٣٫٧٨٤) االستثمارات المالية - الديون
١٠٫٥٩١ ١٠٫٥٩١ - - الذمم المدينة اAخرى 

٢٥٫٦٩٣ ١٤٫٧٠٦ - ١٠٫٩٨٧
رسوم الخسارة االئتمانية المتوقعة المحمل 

للسنة (صافي)
الرصيد الختامي للخسارة االئتمانية 

ديسمبر ٢٠٢١ المتوقعة كما في ٣١
مستحق من البنوك والودائع 

١٤٤٫٥٩٦ ٣٧٫٧٩١ - ١٠٦٫٨٠٥ االستثمارات المالية - الديون
٥٥٫٤٧١ ٢٩ - ٥٥٫٤٤٢ الذمم المدينة اAخرى 

١٧٫٩٩٦ ١٧٫٩٩٦ - -
الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في ٣١

ديسمبر ٢٠٢١
٢١٨٫٠٦٣ ٥٥٫٨١٦ - ١٦٢٫٢٤٧
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٢٠٢١

ا�جمالي
اAصول / الخسارة االئتمانية المتوقعة 

بموجب المنهج المبسط المرحلة ٢ المرحلة ١ ٢٠٢٠

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة 
٢٠٢١ االئتمانية المتوقعة في ١ يناير

٥٥٫٩٣٤٫٥٥٨ ١٨٫٥٣٠٫٠٦٣ - ٣٧٫٤٠٤٫٤٩٥ مستحق من البنوك والودائع

١٣٫٣٩٩٫٤١١ ١٢٩٫٥٠٧ - ١٣٫٢٦٩٫٩٠٤ االستثمارات المالية - الديون

٤٫٩٤٨٫٢٩٠ ٤٫٩٤٨٫٢٩٠ - - الذمم المدينة اAخرى 

الحركة في التعرض (القيمة الدفترية) تخضع 
للخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة

(٤٫٥٢٢٫٥٣٠) (٨٫٧٩٦٫١٦٥) - ٤٫٢٧٣٫٦٣٥ مستحق من البنوك والودائع

١٦٫٦٦٣٫٩٨٠ (١٥٫٥٩٤) - ١٦٫٦٧٩٫٥٧٤ االستثمارات المالية - الديون

٢٢٤٫٠٣٤ ٢٢٤٫٠٣٤ - - الذمم المدينة اAخرى 

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة 
االئتمانية المتوقعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٥١٫٤١٢٫٠٢٨ ٩٫٧٣٣٫٨٩٨ - ٤١٫٦٧٨٫١٣٠ مستحق من البنوك والودائع

٣٠٫٠٦٣٫٣٩١ ١١٣٫٩١٣ - ٢٩٫٩٤٩٫٤٧٨ االستثمارات المالية - الديون

٥٫١٧٢٫٣٢٤ ٥٫١٧٢٫٣٢٤ - - الذمم المدينة اAخرى 

الرصيد االفتتاحي للخسارة االئتمانية المتوقعة 
يناير ٢٠٢١ كما في ١

٧٧٫١٣٤ ٢١٫٣٣٥ - ٥٥٫٧٩٩ مستحق من البنوك والودائع

٢٣٫٧٥٨ ٧٢ - ٢٣٫٦٨٦ االستثمارات المالية - الديون

٥٫٦٤٥ ٥٫٦٤٥ - - الذمم المدينة اAخرى 

١٠٦٫٥٣٧ ٢٧٫٠٥٢ - ٧٩٫٤٨٥ يناير ٢٠٢٠ الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في ١

رسوم السنة (صافي)

٣٨٫٥٦٤ ١٢٫٣٢٩ - ٢٦٫٢٣٥ مستحق من البنوك والودائع

٤٥٫٥٠٨ (٣٢) - ٤٥٫٥٤٠ االستثمارات المالية - الديون

١٫٧٦٠ ١٫٧٦٠ - - الذمم المدينة اAخرى 

٨٥٫٨٣٢ ١٤٫٠٥٧ - ٧١٫٧٧٥
رسوم الخسارة االئتمانية المتوقعة المحمل 

للسنة (صافي)

الرصيد الختامي للخسارة االئتمانية المتوقعة 
ديسمبر ٢٠٢١ كما في ٣١

١١٥٫٦٩٨ ٣٣٫٦٦٤ - ٨٢٫٠٣٤ مستحق من البنوك والودائع 

٦٩٫٢٦٦ ٤٠ - ٦٩٫٢٢٦ االستثمارات المالية - الديون

٧٫٤٠٥ ٧٫٤٠٥ - - الذمم المدينة اAخرى 

١٩٢٫٣٦٩ ٤١٫١٠٩ - ١٥١٫٢٦٠
الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في ٣١

ديسمبر ٢٠٢١
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٤-34 مخاطر إعادة التأمين
على غرار شركات التأمين اAخرى ولتقليل التعرض المالي الذي ينشأ من المطالبات الكبيرة، تبرم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية عقود مع
أطراف أخرى Aغراض إعادة التأمين. إن ترتيبات إعادة التأمين هذه تعطي تنوعi أكبر ل�عمال، وتسمح ل�دارة بضبط التعرض المحتمل للخسائر التي

تنشأ عن المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية للنمو. يخضع جزء جوهري التفاقيات إعادة التأمين االختياري وإعادة تأمين فائض الخسائر.

ولتقليل تعرض المجموعة للخسائر الجسيمة من تعثر شركات إعادة التأمين تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين
التأمين إعادة  إدارة  التأمين وفقi لما هو محدد بموجب دليل إستراتيجية  إعادة  المجموعة فقط مع شركات  تتعامل معها. وتتعامل  التي 

المعتمدة من قبل مجلس ا�دارة.

تتعامل المجموعة فقط مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيف “BBB“ كحد أدنى لتصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز أو “B +“ من “ايه ام بيست“
باستثناء شركات إعادة التأمين ا�قليمية.

تراجع الشركة تصنيف شركات إعادة التأمين الرئيسية لديها على أساس سنوي، كما أنها تراجع تصنيف جدارتها المالية حسب آخر مراجعة
ُأجرَيت في ديسمبر ٢٠٢١ كما يلي:

شركات إعادة التأمين التصنيف التاريخ التوقع وكالة التصنيف

سويس ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (متفوق) أ+ مستقر أيه أم بيست

(متفوق) أ+ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

سي. سي. آر (متفوق) أ+ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

هانوفر ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (متفوق) أ+ مستقر أيه أم بيست

جي. آي. سي ري (ممتاز) أ- ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

جين ري (ممتاز) أ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

ري إنشورنس جروب أوف أمريكا – آر.جي.ايه (متفوق) أ+ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

ماليزيا ري (إم.إن.آر.بي هولندنجز بيرهاد) (ممتاز) أ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

سينغافور ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (جيد) ب+ سلبي أيه أم بيست

بارينتس ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (ممتاز) أ سلبي أيه أم بيست

سعودي ري ٣ أ ٧ أكتوبر ٢٠٢١ مستقر موديز

لويدز (ممتاز) أ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

شركة ا�مارات للتأمين (ممتاز) أ- ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

ماب فري يو اس ايه (ممتاز) أ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

ميونيخ ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (متفوق) أ+ مستقر أيه أم بيست

نيو انديا اشورانس ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (جيد) ب++ سلبي أيه أم بيست

(ممتاز) أ- كانوبييس ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

ارك انشورنس  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (متفوق) أ+ غير مستقر أيه أم بيست

(ممتاز) أ- كانوبييس ري ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

البوان ري (ممتاز) أ- ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر أيه أم بيست

اتش دي اف سي ري بي بي بي (جيد) ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مستقر اس & بي جلوبال

ال تعفي عقود إعادة التأمين الُمسندة المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تظل المجموعة مسؤولة عن جزء من
المطالبات القائمة المعاد تأمينها وعن جميع حصة إعادة التأمين في االلتزامات المستقبلية كما في تاريخ التقرير لجميع وثائق إعادة التأمين
إلى حد اخفاق شركة إعادة التأمين في الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات إعادة التأمين. إن الحد اAقصى للتعرض النظري لدى

المجموعة في هذا الشأن هو ١٧٫٥١٥٫٠٨٩ ريال عماني (٢٠٢٠: ١٦٫١٧٥٫٠٧٣ ريال عماني).

تأثير كوفيد-١٩ على المجموعة  
تعتبر بشكل عام شركات دولية والتي  ا�دارة،  المعتمدة من قبل  التأمين  إعادة  بالمجموعة لدى شركات  الخاصة  التأمين  إعادة  أعمال  تتم 
مرموقة ذات تصنيف ائتماني مرتفع. اعتباًرا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لم تنفصل أي من شركات إعادة تأمين صراحًة عن المجموعة ولم تخطر أي

من شركات إعادة تأمين بعدم استعدادها لقبول المطالبات المتعلقة بكوفيد-١٩.
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٢٠٢١

5-٣4 مخاطر السيولة
المالية عند االستحقاق. تتم مراقبة  بااللتزامات  المتعلقة  بارتباطاتها  الوفاء  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على 
التزامات قد تنشأ. تعتبر المجموعة أن  بأية  بالتأ̄كد من تو̄فر اAموال الكافية للوفاء  متطلبات السيولة على أساس شهري كما تقوم ا�دارة 

ي

وضع السيولة جيد كما أنها تملك تسهيالت للسحب على المكشوف وقرض قصير اAجل بمبلغ ١٧٫٥٠٦٫٨٦٠ ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
(٢٠٢٠: ١٧٫٩٣٩٫٠٠٠ ريال عماني) كما أن الشركة بإمكانها إنتاج نقد من خالل بيع االستثمارات المدرجة أو تسييل الودائع البنكية في حال احتاجت 

إلى النقدّية بشكل عاجل.  

تحتفظ المجموعة بما يكفي من النقد وما يماثل النقد لتلبية احتياجات رأس المال العامل اليومية.

بناًء على تواريخ السداد  التقرير،  تاريخ  المالية للمجموعة في  الرئيسي للموجودات والمطلوبات  يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المركز 
التعاقدية.

المجموعة

أقل من عام ٢٠٢١
واحد

أكثر من عام 
واحد

بدون فترة 
ثابتة

اEجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٢٨٫٧١٧٫٧٦٢--٢٨٫٧١٧٫٧٦٢إجمالي المطالبات القائمة

٩٫٠٤٨٫٦١٣٤٠٫٤٢٤٫١٣٣-٤٠٫٤٢٤٫١٣٣احتياطي اكتواري/ حسابي

٧٫٧٧٨٫٠٢٤--٧٫٧٧٨٫٠٢٤احتياطي المخاطر السارية

٨٫٢٧٧٫٩٩٨--٨٫٢٧٧٫٩٩٨المبالغ المستحقة لشركات إعادة التأمين

٧٫٥٠٠٫٠٠٠--٧٫٥٠٠٫٠٠٠قرض قصير اAجل من البنك

٢٤٫١٧٠٫٣٨٩-٢٢٫٤٥٢٫٤١١١٫٧١٧٫٩٧٨التزامات أخرى (باستثناء منافع الموظفين التعاقدية)

١١٥٫١٥٠٫٣٢٨١٫٧١٧٫٩٧٨٩٫٠٤٨٫٦١٣١٢٥٫٩١٦٫٩١٩إجمالي االلتزامات المالية

المجموعة

أقل من عام ٢٠٢١
واحد

أكثر من عام 
واحد

بدون فترة 
ثابتة

اEجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١٤٫٤٣١٫٤٠٨--١٤٫٤٣١٫٤٠٨أرصدة نقدّية وبنكّية
٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠--٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠ودائع بنكّية

٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢--٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
٦٫٢٨٤٫٦٧٤--٦٫٢٨٤٫٦٧٤حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

٢٫٩٩٨٫١١٦٧٫٩٨٥٫٢٩٥-٧٫٩٨٥٫٢٩٥حصة إعادة التأمين من االحتياطي االكتواري/ الحسابي
٢٤٧٫٠٠٤--٢٤٧٫٠٠٤حصة إعادة التأمين من احتياطيات المخاطر السارية

(iباستثناء المدفوعات مقدم) ٨٫٠٦٥٫٦١٧--٨٫٠٦٥٫٦١٧مديونيات أخرى
١٫٣٦٫٠٣١--١٫٣٦٫٠٣١استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر

١١٫١٩٧٫٨٣٤-١١٫١٩٧٫٨٣٤-استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة 

اAخرى
-٣٨٫١١٠٫٩٥٠٣٨٫١١٠٫٩٥٠

٧٠٫٢٠٤٧٠٫٢٠٤--قروض لحملة وثائق التأمين
١٣٥٫١٥٢٫٩٥١١١٫١٩٧٫٨٣٤٤١٫١٧٩٫٢٧٠١٨٧٫٥٣٠٫٠٥٥إجمالي اAصول المالية
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المجموعة

أقل من عام ٢٠٢٠
واحد

أكثر من عام 
واحد

ا�جماليبدون فترة ثابتة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٢٣٫١٧١٫٠٧٦--٢٣٫١٧١٫٠٧٦إجمالي المطالبات القائمة

٩٫٢٦٣٫٤٠٧٤٣٫٣٧٢٫٦٧١-٣٤٫١٠٩٫٢٦٤احتياطي اكتواري/ حسابي

٨٫١٦٨٫٨٤٢--٨٫١٦٨٫٨٤٢احتياطي المخاطر السارية

٨٫٠٨٨٫٠٢٩--٨٫٠٨٨٫٠٢٩المبالغ المستحقة لشركات إعادة التأمين

٢١٫٣٤٣٫٩٣٤-١٩٫٦٧٩٫٧٧٢١٫٦٦٤٫١٦٢التزامات أخرى (باستثناء منافع الموظفين التعاقدية)

٩٣٫٢١٦٫٩٨٣١٫٦٦٤٫١٦٢٩٫٢٦٣٫٤٠٧١٠٤٫١٤٤٫٥٥٢إجمالي االلتزامات المالية

المجموعة

أقل من عام ٢٠٢٠
واحد

أكثر من عام 
واحد

ا�جماليبدون فترة ثابتة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

اAصول المالية

١٠٫٢٣٣٫٩٥٧--١٠٫٢٣٣٫٩٥٧أرصدة نقدّية وبنكّية

٤١٫٥٩٦٫٠٩٦--٤١٫٥٩٦٫٠٩٦@ ودائع بنكّية

٤٣٫١٥٥٫٨٥٠--٤٣٫١٥٥٫٨٥٠ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة

٥٫٨٦٧٫١٥٨--٥٫٨٦٧٫١٥٨حصة إعادة التأمين من المط البات القائمة

٢٫٧٥٤٫٥٦٧١٠٫١٣٨٫٠٩٤-٧٫٣٨٣٫٥٢٧حصة إعادة التأمين من االحتياطي االكتواري/ الحسابي

١٦٩٫٨٢١--١٦٩٫٨٢١حصة إعادة التأمين من احتياطيات المخاطر السارية

(iباستثناء المدفوعات مقدم) ٥٫٢٥٦٫٨٣٥--٥٫٢٥٦٫٨٣٥مديونيات أخرى

١٤٫٢٠٤٫٩٤٠-١٤٫٢٠٤٫٩٤٠-استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اAرباح أو الخسائر

١١٣٫٨٧٣١١٣٫٨٧٣--قروض لحملة وثائق التأمين

١١٣٫٦٦٣٫٢٤٤١٤٫٢٠٤٫٩٤٠٣٩٫٩٠٢٫٦٧٤١٦٧٫٧٧٠٫٨٥٨إجمالي اAصول المالية

@ تتضمن الودائع المصرفية البالغة ٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠   ريال عماني (٢٠٢٠: ٤١٫٥٩٦٫٠٩٦ ريال عماني) كذلك الودائع البنكية التي لها تاريخ استحقاق يزيد
ريال عماني (٢٠٢٠: ٢٩٫٢٩٧٫٢٨٩ ريال عماني) حيث إنها ذات سيولة عالية بطبيعتها ويمكن تصفيتها عند الطلب عن عام واحد بقيمة ٢٩٫٠٦٤٫٤٣١

حيثما تطلب اAمر.

تأثير كوفيد -١٩ على مخاطر السيولة:  
مقارنة المجموعة  تواصل  لها.  واالستجابة  المقدمة  السيولة  متطلبات  جميع  مراقبة  المجموعة  تواصل  كوفيد-١٩،  لتفشي  استجابة 
سيناريوهات اختبار الضغط لظروف السوق الحالية من أجل تقييم التأثير على المجموعة في ظل الضغوط الشديدة الحالية. كما في تاريخ

التقرير، ظل مركز السيولة لدى المجموعة قوًيا وهو في وضع جيد الستيعاب وإدارة تأثيرات هذا االضطراب.

6-٣4 مخاطر السوق
التغيرات بسبب عوامل محددة للتغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت تلك  المالية نتيجة  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة اAدوات 

منسوبة إلى سند فردي أو الجهة المصدرة أو عوامل تؤثر على كافة السندات المتاجر بها في السوق. 
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تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. تحد المجموعة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن 
فعالة  بمراقبة  المجموعة  تقوم  ذلك،  إلى  با�ضافة  السندات.  وأسواق  والمحلية  العالمية  اAسهم  في  للتطورات  المستمرة  المراقبة  خالل 
للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة أسواق اAسهم والسندات بما في ذلك تحليل اAداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر بها. تتكون 
مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: معدالت الفائدة السوقية (مخاطر معدل الفائدة)، وأسعار السوق (مخاطر سعر اAسهم) وأسعار 

الصرف اAجنبية (مخاطر العمالت).

مخاطر معدل الفائدة  
٤٧٫٥٠٠٫١٣٥ والبالغة  للمجموعة  المصرفية  الودائع  تحمل  الفائدة.  معدل  لمخاطر  معرضة  ودائع  ولديها  مالية  أوراق  في  المجموعة  تستثمر 
ريال عماني (٢٠٢٠: ٤١٫٥٩٦٫٠٩٦ ريال عماني) معدل فائدة ثابت وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر معدل الفائدة. تحتفظ المجموعة باستثمارات 
ريال عماني)   ١٤٫٧٦٠٫٨٨١  :٢٠٢٠) ريال عماني  الشامل ا=خر بقيمة اسمية بلغت ٢١٫٧٤٧٫٣٩٣ الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  ثانوية تحمل فائدة 

والتي تخضع �عادة تحديد معدل الفائدة وفًقا للجدول أدناه.

٢٠٢١٢٠٢٠سنة إعادة التحديد

التأثيرمعدل التغيرالقيمة اEسميةالتأثيرمعدل التغيرالقيمة اEسمية

ريال عماني٪ريال ُعمانيريال عماني٪ريال عماني

١٠٫٠١٥-١١٫٠٠١٫٥٢٠٪-عام ٢٠٢١

-١٪-١١٠٠٠٫٠٠٠٪١٫٠٠٠٫٠٠٠عام ٢٠٢٢

١١٣٧٫٥٩٤٪١٢٠٧٫٤٧٣١٣٫٧٥٩٫٣٦١٪٢٠٫٧٤٧٫٣٩٣عام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٦

١١٤٧٫٦٠٩٪١٢١٧٫٤٧٣١٤٫٧٦٠٫٨٨١٪٢١٫٧٤٧٫٣٩٣

تحصل المجموعة على قروض قصيرة اAجل ذات مخاطر فائدة متغيرة وبالتالي فهي معرضة لمخاطر معدل الفائدة. من غير المتوقع أن 
يكون لتغيير معدل الفائدة على القروض الممنوحة تأثير جوهري على نتائج المجموعة.

مخاطر أسعار ا�دوات المالية  
عوامل  بسبب  التغيرات  هذه  سواء  السوق،  أسعار  في  التغيرات  نتيجة  تقلبات  حدوث  من  المخاطر  في  المالية  اAدوات  أسعار  مخاطر  تتمثل 

محددة لسند مالي محدد أو مصدرها أو عوامل تؤثر على كافة اAوراق المالية في السوق. 

باالحتفاظ بمحفظة  المالية وذلك  اAدوات  المجموعة من مخاطر أسعار  باستثماراتها. تحد  يتعلق  السوق فيما  المجموعة لمخاطر  تتعرض 
تؤثر على حركة سوق  التي  الرئيسية  العوامل  المجموعة بشكل فعال في  إلى ذلك، تتحكم  با�ضافة  المستمرة للسوق.  والرقابة  متنوعة 

اAسهم. 

٧٧٪ (٢٠٢٠ - ٨٢٪) من استثمارات المجموعة في تاريخ التقرير هي في سلطنة ُعمان.

من  اAخرى.  المتغيرات  جميع  ثبات  مع  اAسهم،  أسعار  في  المحتملة  المعقولة  للتغيرات  االستثمار  إيرادات  حساسية  التالي  الجدول  يوضح 
المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض بنسبة ٢٠٪ في أسعار اAسهم ذات تأثير مساوي ولكن في االتجاه العكسي لتأثير الزيادات الموضحة.

التأثير على اOرباحالتأثير على اOسهم

٢٠٢١
ريال عماني

٢٠٢٠
ريال عماني

٢٠٢١
ريال عماني

٢٠٢٠
ريال عماني

-٢٧٢٫٦٠٦--أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

--٧٫٦٢٢٫١٩٠٧٫٤٠٦٫٨٤٧أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا=خر



الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

104

مخاطر العملة  
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار العملة اAجنبية.

بالدوالر مرتبط  العماني  الريال  صرف  سعر  أن  بما  اAمريكي.  والدوالر  ا�ماراتي  والدرهم  العماني  بالريال  رئيسية  اتفاقيات  المجموعة  تبرم 
اAمريكي، فإن اAرصدة بالدوالر اAمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية.

إن نسبة ٤٨٪ (٢٠٢٠: ٤٧٪) من الودائع واAرصدة النقدية والبنكية للمجموعة يتم إيداعها بالعمالت اAجنبية، وغالبيتها بالدوالر اAمريكي ودينار
كويتي ودرهم دولة ا�مارات العربية المتحدة. إن استثمارات المجموعة المدرجة بـالقيمة العادلة من الدخل الشامل ا=خر تبلغ ١٩٫٥٦٣٫٧٨٩ ريال

عماني (٢٠٢٠: ٢١٫٧٤٤٫٢٥٣ ريال عماني) مقومة بعمالت بخالف الريال العماني.

مخاطر التأمين والمخاطر المالية   ٣٥

مخاطر التأمين  35-١
يتمثل الخطر بموجب أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحدث المؤمن ضده وحدوث عدم يقين بشأن مبلغ المطالبة. من خالل طبيعة عقد

التأمين، هذا الخطر عشوائي وبالتالي فهو غير متوقع.

بموجب المجموعة  تواجه  التي  الرئيسية  المخاطر  فإن  والتقديم،  للتسعير  االحتمالية  نظرية  تنطبق  حيث  التأمين  عقود  لمحفظة  بالنسبة 
عقود التأمين هي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات االستحقاقات تتجاوز القيمة الدفترية اللتزامات التأمين. يمكن أن يحدث هذا بسبب تزايد
وتيرة أو حّدة المطالبات والمنافع عما كان مقدر~. تتميز أحداث التأمين بالعشوائية ويختلف العدد الفعلي ومقدار المطالبات واالستحقاقات

من سنة إلى أخرى من المستوى الذي تم تحديده باستخدام اAساليب ا�حصائية.

تظهر التجربة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التأمين المتماثلة، قل التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة. با�ضافة إلى ذلك، كلما قل
تنوع المحفظة فمن غير المحتمل تأثرها بأي تغير في مجموعـة فرعية من هذه المحفظة. وضعت المجموعة استراتيجية التأمين من أجل
تنويـع نوع مخاطر التأمين المقبولـة وضمن كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة.

با�ضافة إلى ذلك أبرمت المجموعة عقود إعادة التأمين من أجل الحد من أثر المطالبات الفردية على صافي نتائجها.

العمل مجال  ونوع  الجغرافي  والموقع  المخاطر  وقيمة  نوع  حسب  المخاطر  تنويع  قلة  التأمين  مخاطر  من  تزيد  التي  العوامل  تتضمن 
للتأمين. الخاضع 

عقود التأمين طويلة اAجل (التأمين على الحياة االئتماني الفردي والجماعي على أساس قسط واحد)

(أ) تكرار وحدة المطالبات  

أو اAوبئة  هي   iعموم المطالبات  وتيرة  تزيد  أن  يمكن  التي  العوامل  أهم  فإن  عليه،  المؤمن  الخطر  هو  الموت  فيها  يكون  التي  العقود  في 
تغيرات واسعة النطاق في أسلوب الحياة، مثل تناول الطعام والتدخين وعادات التمرين، مما يؤدي إلى وجود مطالبات مبكرة أو أكثر مما كان

متوقعi. في ضوء صغر حجم محفظة المجموعة، يمكن أن يكون لزيادة عدد المطالبات الفردية تأثير~ كبير~ على نسبة الخسارة ا�جمالية.

ال تختلف هذه المخاطر حاليi اختالفi كبير~ فيما يتعلق بموقع الخطر المؤمن عليه من قبل المجموعة. ومع ذلك، يمكن للتركيز غير المبرر
للمبالغ أن يؤثر على جدية سداد االستحقاقات على أساس المحفظة.

بالنسبة للعقود ذات المنافع الثابتة والمضمونة واAقساط المستقبلية الثابتة، ليست هناك شروط وأحكام مخففة تقلل من مخاطر التأمين
التي تتضمن ميزة المشاركة االختيارية، فإن طبيعة المشاركة في هذه العقود ينتج عنها جزء هام من مخاطر بالنسبة للعقود  المقبولة. 

التأمين يشارك فيها الطرف المؤمن عليه.
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التأمين إلى ضمان تنوع  التأمين. تهدف استراتيجية  التأمين وترتيبات إعادة  كما تدير المجموعة مخاطر الوفيات والعجز من خالل استراتيجية 
المخاطر بشكل جيد من حيث نوع الخطر ومستوى منافع التأمين. كما يدرج الفحص الطبي ضمن إجراءات أعمال التأمين بالمجموعة مع تنويع 
ريال عماني على أي عقد فردي  اAقساط لتعكس الحالة الصحية والتاريخ الطبي اAسري للعميل. تمتلك المجموعة حاليi حد استبقاء قدره ١٠٫٠٠٠

للتأمين على الحياة، وأي زيادة على هذا المبلغ يعاد التأمين عليها. كما يعاد التأمين على الحاالت غير الالئقة طبيا من خالل مستويات أقل.

فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات من حيث إجمالي مبالغ إعادة التأمين المعرضة للمخاطر كما في٣١ ديسمبر ٢٠٢١ Aعمال التأمين 
الفردي طويل اAجل.

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير
بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمينأعداد الحياة٢٠٢١

ريال عمانيريال عماني

٣٠٫٩٨٩١٧٥٫٣٢٥٫١٢٨١٧٥٫٣٢٣٫٥٤٨التأمين على الحياة الفردي– طويل اAجل

التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي – طويل 
٢٩٫٣٣١٣٨٢٫٩٠٠٫٨١٨١٢٧٫٢٤٧٫٨٤٦اAجل

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات من حيث إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر كما في

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمينأعداد الحياة٢٠٢٠

ريال عمانيريال عماني

٢٢٫٦٣٣١٣٣٫٠٨١٫٧١٠١٠٣٫٣٨٢٫٩٢٤التأمين على الحياة الفردي– طويل اAجل

التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي – طويل 
٢٩٫٧١٧٣٩٧٫٤٦٧٫٢٢٩١٣٣٫١٦٥٫٧٨٦اAجل

(ب) مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات المنافع  المستقبلية ومقبوضات اOقساط

تنشأ الشكوك في تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية واستالم أقساط التأمين بالنسبة لعقود التأمين طويلة اAجل، من عدم القدرة على 
التنبؤ بالتغيرات طويلة اAجل في المستويات العامة للوفيات والتغير في سلوك حامل العقد وخاصة فيما يتعلق بمواصلة سداد اAقساط. 
تستخدم الشركة جداول الوفيات أو معدالت أقساط إعادة التأمين الدولية لتقديرات الوفيات نظر~ لعدم وجود أي جداول منشورة للتأمين 

على الحياة في سلطنة عمان.

من أجل تنفيذ اختبار كفاية االلتزام، تستخدم المجموعة تقديرات نمط إيقاف وثائق التأمين استنادا إلى خبرتها السابقة. تقوم المجموعة 
بشركة منتظم بقياس ومراقبة نمط التقادم والثبات.

عقود التأمين طويلة اAجل (التأمين على الحياة االئتماني الفردي والجماعي على أساس قسط واحد) (تابع)

(ج) اEجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات

يتم بشكل عام مراجعة االفتراضات مرة في العام في وقت التقييم االكتواري. تستند تقديرات المصروفات إلى دراسة المصروفات لعام ٢٠٢١.

(د) التغير في االفتراضات  

لم تقم المجموعة بتغيير افتراضاتها التقييم في السنة الحالية، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على ربحيتها.
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تعرض الجداول التالية حساسية قيمة التزامات التأمين المبينة في هذا ا�يضاح تجاه الحركة المبينة أدناه في االفتراضات المستخدمة في
تقدير التزامات الـتأمين. 

التغير في المتغيرات
التغير في 

االلتزام
التغير في 

االلتزام

٢٠٢١٢٠٢٠

ريال عمانيريال عماني

التغير في معدالت الوفيات و/أو معدالت 
١٠٧٫٧٩٧١٩٥٫١٧٧زيادة بنسبة ١٠٪ في معدالت الوفياتالمرض معدالت الوثائق ضد المخاطر

(١٩٥٫٢٤١)(١٠٧٫٨٧١)انخفاض بنسبة ١٠٪ في معدالت الوفيات

(٦٣٫٩٦١)(٥٤٫٠٠٩)زيادة بواقع ٥٠ نقطة أساس في االستثمارالتغير في عوائد االستثمار

٦٥٫٩٤٤(٥٥٫٥٨١)انخفاض بواقع ٥٠ نقطة أساس في االستثمار

تستند التحليالت أعاله على التغير في االفتراض مع بقاء كافة االفتراضات اAخرى ثابتة. ال يتوقع حدوث ذلك في الممارسة العملية، والتغيرات
التقادم في  والتغير  السوقية  القيم  في  والتغير  الفائدة  معدل  في  بالتغير  المثال،  سبيل  على  مرتبطة،  تكون  قد  االفتراضات  بعض  في 

والوفيات مستقبًال.

عقود التأمين على الحياة قصيرة ا�جل  
(أ) تواتر وحدة المطالبات  

تصدر هذه العقود أساسi إلى:

iأصحــاب العمــل، الذيــن يقدمــون غطــاء ضــد الوفــاة أو العجــز أو (فــي حالــة وثائــق التأميــن الصحــي الجماعــي) أو غطــاء صحيــ
. ظفيهــم لمو

.المؤسسات المالية، التي تقدم غطاء ضد الوفاة للمقترضين

في حالة عقود التأمين على الحياة الجماعي الصادرة Aصحاب العمل، تتأثر المخاطر وفقi لطبيعة القطاع التي يعمل بها صاحب العمل. إن
مخاطر الوفاة والعجز تختلف حسب القطاع. إن التركيز غير المبرر على المخاطر وفقi للقطاع سوف يزيد من مخاطر حدوث تغير في متوسط

معدل الوفيات أو مرض العاملين في قطاعi ما، مع وجود آثار جوهرية على مخاطر التأمين بشكل عام.

بالنسبة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة اAجل، تضمن المجموعة معدل أقساط التأمين لمدة عام واحد وتملك الحق في تغيير
هذه المعدالت بعد ذلك. مثل هذه العقود تقلل من تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات. تشتمل مخاطر الوفيات على خطر الوفاة بسبب

اAوبئة مثل فيروس كورونا.

مخاطر التأمين بموجب عقود العجز تعتمد أيضi على اAوضاع االقتصادية للقطاع. تشير البيانات التاريخية إلى أن الركود االقتصادي والبطالة 
في قطاع ما سوف يزيد من عدد مطالبات منافع ا�عاقة وتخّفض كذلك من معدل االسترداد من حالة ا�عاقة.  

تحاول المجموعة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين. 

الحوادث  وفاة  ومنافع  الوفاة  مثل  المخاطر  بموجبها  الشركة  ُتسند  تأمين  إعادة  عقود  إبرام  خالل  من  الخطر  هذا   iأيض المجموعة  تقلل 
ريال عماني. والعجز الكلي الدائم التي تزيد عن ١٠٫٠٠٠

يتم الحد من أعمال التأمين الصحي الجماعي من خالل إبرام عقود إعادة التأمين التي بموجبها تعيد المجموعة تأمين ٣٠٪ من محفظتها 
الطبية في دولة ا�مارات العربية المتحدة و٠٪ من محفظتها الطبية في ُعمان وفق اتفاقية أنصبة الحصص (في ٢٠٢٠ تمت إعادة تأمينها ٣٠٪ 
من حصصها في ا�مارات العربية المتحدة وفي عمان تم إعادة تأمين ٠٪ من حصصها في محفظتها الطبية بموجب اتفاقية أنصبة الحصص). 



التقرير السنوي

107

٢٠٢١

يعرض الجدول التالي منافع التأمين المجمعة في نهاية السنة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة اAجل  

إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمين٢٠٢١

ريال ُعمانيريال عماني

٣٫١٥٣٫٦٦٩٫٥٩١١٫٢٨٥٫٢٠٧٫١٥٠التأمين على الحياة الجماعي – قصير اAجل

– قصير اAجل ١٩٫٢٧٠٫٠٥٨٫٨٨٢١٦٫١٨٣٫٩٥٨٫٤٦٧التأمين الصحي الجماعي

إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقريرإجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

بعد إعادة التأمينبعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمينقبل إعادة التأمين٢٠٢٠٢٠٢٠

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال عمانيريال عماني

قصير اAجل قصير اAجل ٣٫٤٦٩٫٩٩٠٫٤٣٤١٫٩٤٧٫٨١٠٫٧٣٨التأمين على الحياة الجماعيالتأمين على الحياة الجماعي ––

قصير اAجل قصير اAجل –– ١١٫٩٣٧٫١٣١٫٨٠٢٨٫٤٣١٫٦٦٧٫٦٧٢التأمين الصحي الجماعيالتأمين الصحي الجماعي

(ب) مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية

بخالف اختبار مدى كفاية االلتزامات الذي يمثل المخاطر السارية في تاريخ التقرير، ال توجد حاجة لتقدير معدالت الوفيات أو معدالت المرض 
ل�عوام المستقبلية نظر~ لقصر مدة هذه العقود.

(ج) اEجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات

يتم بشكل عام مراجعة االفتراضات مرة في العام في وقت التقييم االكتواري. تستند تقديرات المصروفات على دراسة المصروفات لعام 
.٢٠٢١

(د) التغيرات في االفتراضات

٢٠٢١ مقارنة بالسنة السابقة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ فيما يلي التغير في افتراضات التقييم كما في ٣١ ديسمبر

تم تعديل االفتراضات المستخدمة لتقدير المصروفات على النحو المبين أدناه:

التأمين الصحي الجماعي

٢٠٢١٢٠٢٠

٪٪كنسبة من احتياطي اAقساط غير المكتسبة 

٥. ٦٪٥. ٧٪التأمين الصحي الجماعي في عمان

كان تأثير هذا التغيير في االفتراض هو انخفاض صافي احتياطيات إعادة التأمين بمقدار ١٦٠٫٦٦٨ ريال عماني.

لم تغير المجموعة أي افتراضات أخرى في السنة الحالية والتي سيكون لها تأثير جوهري على ربحيتها.
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عقود التأمين العام قصيرة ا�جل   
بالنسبة Aعمال التأمين العام، تحاول المجموعة إدارة هذه المخاطر من خالل االكتتاب والتعامل مع المطالبات ووثائق إعادة التأمين

التأمين. يتم إعادة تأمين االحتفاظ بكامل أعمال ا�صابات من خالل  إبرام اتفاقيات إعادة  تعمل المجموعة على الحد من المخاطر من خالل 
كان ٥٠٫٠٠٠ ريال  اتفاقيات فائض الخسائر مع االحتفاظ بمبلغ ١٥٠٫٠٠٠ ريال عماني لكل حدث لسلطنة عمان و٥٠٫٠٠٠ دينار كويتي للكويت (في ٢٠٢٠
عماني لكل حدث لسلطنة عمان والكويت). بالنسبة إلى أعمال التأمين العامة اAخرى في عمان والكويت، يقتصر االحتفاظ على ١٠٪ إلى ٢٠٪ (٢٠٢٠: 

١٠٪ إلى ٢٠٪)، والتي تخضع للحماية بموجب ترتيبات الخسارة الزائدة مع االحتفاظ بمبلغ ٢٥٫٠٠٠ ريال عماني (٢٠٢٠: ٢٥٫٠٠٠ ريال عماني) لكل حدث.

لم تغير المجموعة افتراضاتها في السنة الحالية مما سيكون له تأثير جوهري على ربحيتها.

تاريخ تطّور المطالبات  
توضح الجداول التالية مقارنة المطالبات الفعلية والتقديرات المتكبدة، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والتعديالت على المطالبات الُمبلغ 

عنها في السنوات السابقة لكل سنة من سنوات اAحداث المتتالية في كل سنة تقرير.

تاريخ تطور المطالبات عن الخمس سنوات اAخيرة Aعمال التأمين على الحياة

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠٢٠٢٠٢١مبلغ عنها خالل 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيسنة الحدث

وما قبلها (٣٫٦٢٦)-٢٠١٠١٣٧٫٣٩٥٩٫٥٣٦٦١٫٦٤٧

(٦٫١٠٠)٣٫٢٠٠(٢٫٦٣٦)٢٠١١--

(٥٫٦٧٥)-(٨٫٤٣٤)٢٠١٢٢٢٫٨٧٣١٨٫٤١٣

(١٢٥٫٩٠٨)-(٤٫١٣٨)٢٠١٣٣٫٥٠٦٦٫٩٩٧

(٢٫٤٩٩)-(١٫٢٩٦)٨٨٥(٢٢٫٨٠٠)٢٠١٤

٥٤٫٨٣٤(٦٠٫٦٣٠)(٢٨٦٫٠٨٧)٢٠١٥--

٨١٦١(٢٨٫١٧٣)(٤٩٨٫٩٤٧)٢٠١٦٥٫٥٥٣٫٩٣٥

٤٣٫٧٤٦١١٫٧٠٣(١١٥٫٤١٥)٢٠١٧٧٦٫٤٨٤٫٧٨٧٤٫٩١٣٫٥٣٠

٨٧٫١٧٨٫١٦٦٦٫٣٥٩٫٥١٩٢٨٧٫٠٦٣١٣٥٫٣١٩-٢٠١٨

٨٧٫٧٦٨٫٣٢٦٥٫٥٥٤٫٨٥٦---٢٠٢٠

٨٧٫٧٦٨٫٣٢٦٥٫٥٥٤٫٨٥٦-- -٢٠٢١

٩٥٫٨٠٧٫١٧٩----٢٠٢١

٨١٫٨٩٠٫٩٧٣٩١٫٥٧١٫١٥٠١٠٤٫٥٩٨٫٨٥٠٩٤٫٤٤٢٫٧٢١١٠١٫٢٩٠٫٣٤٣

مقارنة بين المطالبات الفعلية والتقديرية Aعمال التأمين على الحياة

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١مبلغ عنها خالل السنة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المطالبات الفعلية المبلغة والتعديالت 
على المطالبات الُمبلغ عنها في السنوات 

٥٫٤٠٦٫١٨٦٤٫٣٩٢٫٩٨٣٦٫٣١٢٫٤٤٦٦٫٦٧٤٫٣٩٥٥٫٤٨٣٫١٦٤السابقة

تقدير للمطالبات المحتفظ بها كمتكبدة 
٨٫٠٣١٫٧٩٤٦٫٩١٢٫٠٦٦٧٫٣٣٨٫٥٠٧٥٫٨٤٠٫١٤٩٦٫١٩٢٫٧٤١ولم يبلغ عنها في سنة سابقة 

٧٠٩٫٥٧٧(٨٣٤٫٢٤٦)٢٫٦٢٥٫٦٠٨٢٫٥١٩٫٠٨٣١٫٠٢٦٫٠٦١فائض / (عجز)
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تاريخ تطور المطالبات عن الخمس سنوات ا�خيرة �عمال   
التأمين العام 

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠٢٠٢٠٢١مبلغ عنها خالل 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيسنة الحدث

٥٠٠٩٣٦٣٫٢٣٩(٥٠٫٠١٩)(٢٫٥٩٦)٢٠١٠

٣٫٠٥٩(٥٩٣)٢٧٣(٤٦٫٠٦٧)(٦٢٫٤١٨)٢٠١١

(٢٠٠)٧٢٧(٧٫٢١٦)(٦٠٫٦٣٦)(٧٤٫٦٠٥)٢٠١٢

(٤٢٫٤١٨)٥٫١١٠(٢١٫٠٠٥)(١٠٫١٣٣)(٧١٫٤٦٧)٢٠١٣

(١١٫٤٩١)٦٫٢٩٣(٧٫٠٠٤)٣٦٫٢٢٤(٩٠٫٩٩٠)٢٠١٤

(٧٤٫٥٨٦)(١٫٨٥٢)(٣٨٫٤٤٧)(٢٦٫٢١٥)٢٠١٥٣٩٫٨٩٧

(١٤٫٨٧٨)(٢٦٦)٣١٫١٥٧(١١٠٫٧٥٣)(٥٣٫٩٤٩)٢٠١٦

(٣١٦٫٢٧٧)٢٣٧٫٨٥٠(٢٩٣٫٦٠٥)(١٠٦٫٥٣١)٢٠١٧٩٫٢٧٧٫٩٨٩

(١٤٦٫٣٩٦)٩٫٤١٥٫٣١٠٤٦٫٤١٦٤٠٫١٠١-٢٠١٨

(٢٩٫٥٨٤)١٠٫٤٦٧٫٢١١١٫٤١٠٫٥٨٩--٢٠١٩

٧٫٨٧٢٫٧١٩١٫٨٥٩٫٩٩٢---٢٠٢٠

١٢٫٧٧١٫٠٤٥----٢٠٢١

٨٫٩٦١٫٨٦١٩٫٠٤١٫١٨٠١٠٫١٧٨٫٢٨٠٩٫٥٧١٫٦١٤١٤٫٠٠١٫٥٠٥

مقارنة بين المطالبات الفعلية والتقديرية Aعمال التأمين العام 

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١مبلغ عنها خالل السنة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المطالبات الفعلية المبلغة 
والتعديالت على المطالبات الُمبلغ 

١٫٦٩٨٫٨٩٥١٫٢٣٠٫٤٦٠(٢٨٨٫٩٣١)(٣٧٤٫١٢٩)(٣١٦٫١٢٨)عنها في السنوات السابقة

تقدير للمطالبات المحتفظ بها 
كمتكبدة ولم يبلغ عنها في سنة 

٣٤٣٫٩٨٩٥٨٧٫٥١٥٧٠٥٫٣٢٨٧٦٩٫٢٦٨١٫١٨٠٫٢٥٩سابقة 

(٥٠٫٢٠١)(٩٢٩٫٦٢٧)٦٦٠٫١١٧٩٦١٫٦٤٤٩٩٤٫٢٥٩فائض / (عجز)

ا=خر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  اAرباح  قائمة  في  المطالبات  مصروف  وإجمالي  المتكبدة  والمطالبات  المطالبات  تطور  جدول  بين  الحركة 
المنفصلة والموحدة كما يلي:

٢٠٢١
ريال عماني

٢٠٢٠
ريال عماني

التأمين 
على الحياة

التأمين 
اEجماليالعام

التأمين 
على الحياة

التأمين 
اEجماليالعام

المطالبات المتكبدة وفقi لجدول 
١٠١٫٢٩٠٫٣٤٣١٤٫٠٠١٫٥٠٥١١٥٫٢٩١٫٨٤٨٩٤٫٤٤٢٫٧٢١٩٫٥٧١٫٦١٤١٠٤٫٠١٤٫٣٣٥تطور المطالبات

الحركة في المطالبات المتكبدة ولم 
٦٤٣٫٣٧٥٩٩٣٫٨١١١٫٦٣٧٫١٨٦٣٥٢٫٥٩١٤١٠٫٩٩١٧٦٣٫٥٨٢يتم ا�بالغ عنها 

٩٤٫٧٩٥٫٣١٢٩٫٩٨٢٫٦٠٥١٠٤٫٧٧٧٫٩١٧
إجمالي مصروفات المطالبات 

١٠١٫٩٣٣٫٧١٨١٤٫٩٩٥٫٣١٦١١٦٫٩٢٩٫٠٣٤٩٤٫٤٤٢٫٧٢١٩٫٥٧١٫٦١٤١٠٤٫٠١٤٫٣٣٥(إيضاح ١٩)
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تأثير كوفيد-١٩ على مخاطر التأمين  
وجهت  اAعمال.  توقف  ضد  التأمين  ووثائق  الصحي  التأمين  وثائق  من  للمخطر  أساسي  بشكل  الشركة  تتعرض  لديها،  التأمين  قطاع  في 
سلطات سوق رأس المال في عمان وهيئة الصحة بدبي في دولة ا�مارات العربية المتحدة جميع شركات التأمين لقبول المطالبات الطبية 
المتعلقة بكوفيد-١٩ بغض النظر عن شروط وأحكام التغطية. تتوقع الشركة أن يكون تأثير المطالبات الطبية غير جوهري بسبب انخفاض 

معدل االستشفاء وتأجيل ا�جراءات الطبية االختيارية المطلوبة.

قامت  أيًضا.  المعدية  واAمراض  اAوبئة  مكافحة  ضد  التأمين  لوثائق  استثناءات  الشركة  لدى  اAعمال،  توقف  ضد  التأمين  بوثاق  يتعلق  فيما 
الشركة بتقييم كافة وثائق التأمين ضد توقف اAعمال التي قد تضطر الشركة إلى تكبد مدفوعات المطالبات بشأنها. نتيجة للفحص اAولي 
لوثائق التأمين، قررت الشركة أن هذه لن يكون لها تأثير مادي فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسبب انخفاض مستويات االحتفاظ 
٣١ بالشركة واستثناءات محددة من وثيقة التأمين. عالوة على ذلك، تمكنت الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل السنة المنتهية في

ديسمبر ٢٠٢١ وشهدت بشكل عام تجديدات وأعمال جديدة عبر خطوط اAعمال الرئيسية.

تأثير إعصار شاهين  
في ٣ أكتوبر ٢٠٢١، ضرب إعصار شاهين اليابسة في سلطنة عمان، ووقعت معظم اAضرار في منطقة الباطن، في بلدات المصنعة والسويق 
في  تأمين  مطالبات  الشركة  سجلت  أصولها.  من  أي  تتضرر  ولم  با�عصار  المناطق  هذه  في  الشركة  فروع  تتأثر  ولم  والخابورة،  وصحم 
محفظتها الخاصة بالسيارات وغير المتعلقة بالمركبات من العمالء المؤمن عليهم المتأثرين بمبلغ ١٫٠٩٩٫٢٢٤ ريال عماني. لدى الشركة ترتيبات 
إعادة تأمين للمخاطر والتغطية الكارثية لمثل هذه اAحداث. بلغت حصة معيدي التأمين من هذه المطالبات هي ٩٢٤٫٢٢٤ ريال عماني وصافي 

حصة الشركة ١٧٥٫٠٠٠ ريال عماني. ومن غير المتوقع حدوث تطورات كبيرة أخرى من هذه المطالبات.

2-35 المخاطر المالية
تتعرض المجموعة لمجموعة من المخاطر المالية من خالل أصولها المالية، وأصول إعادة التأمين والتزامات التأمين. تتمثل المخاطر المالية 
الرئيسية على وجه الخصوص في أنه على المدى الطويل لن تكفي عوائد االستثمار لتمويل التزامات الشركة التي تنشأ من عقود التأمين. أهم 
مكونات المخاطر المالية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر اAسهم ومخاطر االئتمان. تنشأ تلك المخاطر من المراكز المفتوحة لسعر 
الفائدة والعملة ومنتجات اAسهم والتي تخضع جميعها للحركة العامة والخاصة للسوق. تتمثل المخاطر التي تواجهها المجموعة بسبب 

طبيعة استثماراتها والتزاماتها هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر اAسهم.

تدير المجموعة هذه المراكز من خالل إطار إدارة التزامات اAصول والتي تم وضعها لتحقيق عوائد استثمار طويلة اAجل بالزيادة عن التزاماتها 
بموجب عقود التأمين. يتألف إطار العمل من استراتيجية الستثمار اAموال الخاصة بفئة محددة من التزامات التأمين تماشيi مع تلك االلتزامات.

تقدم المجموعة تقارير دورية توضح مدى االلتزام باستراتيجية االستثمار، والتي تتم مراجعتها بواسطة ا�دارة واتخاذ إجراءات تصحيحية �عادة 
التوازن إلى المحفظة.

التالية مطابقة قائمة المركز المالي مع الفئات والمحافظ المستخدمة في إطار إدارة اAصول وااللتزامات لدى المجموعة  تتضمن الجداول 
(يشمل الجدول اAصول وااللتزامات المرتبطة بعقود التأمين على غير الحياة أيضا):

إن استراتيجية االستثمار الحالية للمجموعة هي على النحو التالي:  

توزيع اOصول لمختلف أنواع اOعمال التجاريةتوزيع اOصول لمختلف أنواع اOعمال التجارية

تأمين على الحياة وطبي وعامتأمين على الحياة وطبي وعامتأمين ائتماني على الحياة جماعيتأمين ائتماني على الحياة جماعيتأمين على الحياة فرديتأمين على الحياة فرديأصل االستثمارأصل االستثمار

المتوسطالمتوسطاOقصىاOقصىاOدنىاOدنىالمتوسطالمتوسطاOقصىاOقصىاOدنىاOدنىالمتوسطالمتوسطاOقصىاOقصىاOدنىاOدنى

قرض وثائققرض وثائق 
التأمينالتأمين

٪٪٠٠٪٪٠٠٪٪٠٠٪٪٠٠٪٪٠٠٪٪٠٠٪٪٥٥٪٪١٠١٠٪٪٠٠

٤٥٤٥٪٪٧٠٧٠٪٪٢٠٢٠٪٪٤٥٤٥٪٪٦٠٦٠٪٪٣٠٣٠٪٪٨٠٨٠٪٪١٠٠١٠٠٪٪٦٠٦٠٪٪سندات وإيصاالتسندات وإيصاالت

ودائع قصيرةودائع قصيرة 
اAجل / ثابتة سائلةاAجل / ثابتة سائلة 

وأرصدة بنكيةوأرصدة بنكية

٪٪٥٠٥٠٪٪٦٠٦٠٪٪٤٠٤٠٪٪٥٠٥٠٪٪٦٠٦٠٪٪٤٠٤٠٪٪١٠١٠٪٪٢٠٢٠٪٪٠٠

أسهم محلية/أسهم محلية/ 
أجنبيةأجنبية

٪٪٥٥٪٪١٠١٠٪٪٠٠٪٪٥٥٪٪١٠١٠٪٪٠٠٪٪٥٥٪٪١٠١٠٪٪٠٠
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٢٠٢١

اEجمالي٢٠٢١

عقود 
تأمين ثابتة 

ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة 

اOجل

أصول 
والتزامات 

مالية أخرى
(شركات)

أصول 
والتزامات 

أخرى
(شركات)

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

عقود طويلة اOجل (إعادة 
تأمين)

- عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
--٤٧-٤٠٣٫٩٣٧٤٠٣٫٨٩٠بدون أرباح

-عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
---٩٫٥٤٥-٩٫٥٤٥مع أرباح

-عقود تأمين على الحياة 
----٢٫٥٨٤٫٦٨٨٢٫٥٨٤٫٦٨٨جماعي بدون أرباح

٢٫٩٩٨٫١٧٠٢٫٩٨٨٫٥٧٨٩٫٥٤٥٤٧--

عقود قصيرة اOجل (إعادة 
تأمين)

- عقود تأمين على الحياة 
--٨٤٨٫٤٢٣--٨٤٨٫٤٢٣جماعي

--٧٫١٣٦٫٨١٨--٧٫١٣٦٫٨١٨- عقود تأمين صحي

--٢٤٧٫٠٠٤--٢٤٧٫٠٠٤- ليست عقود تأمين على الحياة

٨٫٢٣٢٫٢٤٥--٨٫٢٣٢٫٢٤٥--

سندات الدين:

محتفظ بها حتى االستحقاق

--٣٫٣٢٩٫٥٥٦٧٫٨٦٨٫٢٧٨-١١٫١٩٧٫٨٣٤- أوراق مالية مدرجة

أسهم حقوق المساهمين:

 بالقيمة العادلة من خالل 
اOرباح أو الخسائر:

١٫٣٦٣٫٠٣١---١٫٣٦٣٫٠٣١- أوراق مالية مدرجة

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ا=خر:

٣٨٫٠٢٩٫٥٦٨---٣٨٫٠٢٩٫٥٦٨- أوراق مالية مدرجة

-٨١٫٣٨٢---٨١٫٣٨٢- أوراق مالية غير مدرجة

قروض ومديونّيات:

--٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢--٤٩٫٣٨٢٫٥٩٢- ذمم التأمين المدينة 

--٦٫٢٨٤٫٦٧٤--٦٫٢٨٤٫٦٧٤أصول إعادة التأمين

-١٩٫٨٥٩٫٣٩٠٢٤٫٨٨٣٫٢٠٧-٤٧٫٣٩٣٫٣٣٠٢٫٦٥٠٫٧٣٣ودائع ثابتة

---٧٠٫٢٠٤-٧٠٫٢٠٤قروض لحاملي وثائق التأمين

-١٤٫٤٣١٫٤٠٨---١٤٫٤٣١٫٤٠٨أرصدة نقدّية وبنكّية

٨٫٠٦٥٫٦١٧٧٫٨٨٦٫٥٤٥---١٥٫٩٥٢٫١٦٢أصول أخرى

١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠٥٫٦٣٩٫٣١١٣٫٤٠٩٫٣٠٥٩١٫٦٢٧٫٢٢٦٨٦٫٨٥٤٫٢١٣٧٫٨٨٦٫٥٤٥إجمالي اOصول



الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

112

ا�جمالي٢٠٢٠

عقود 
تأمين ثابتة 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 

االختيارية
عقود تأمين 

قصيرة اAجل

أصول 
والتزامات 

مالية أخرى
(شركات)

أصول 
والتزامات 

أخرى
(شركات)

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

عقود طويلة اAجل (إعادة تأمين)

- عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
--١-٤٤٠٫٢٢٥٤٤٠٫٢٢٤بدون أرباح

-عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
---٩٫٣٤٣-٩٫٣٤٣مع أرباح

-عقود تأمين على الحياة 
----٢٫٣٠٥٫٠٠٦٢٫٣٠٥٫٠٠٦جماعي بدون أرباح

٢٫٧٥٤٫٥٧٤٢٫٧٤٥٫٢٣٠٩٫٣٤٣١--

عقود قصيرة اAجل (إعادة تأمين)

- عقود تأمين على الحياة 
--٦٢٤٫٥١٦--٦٢٤٫٥١٦جماعي

--٦٫٧٥٩٫٠٠٤--٦٫٧٥٩٫٠٠٤- عقود تأمين صحي

--١٦٩٫٨٢١--١٦٩٫٨٢١- ليست عقود تأمين على الحياة

٧٫٥٥٣٫٣٤١--٧٫٥٥٣٫٣٤١--

سندات الدين

محتفظ بها حتى االستحقاق

--٣٫٥٠٥٫٣٧١١٠٫٦٩٩٫٥٦٩-١٤٫٢٠٤٫٩٤٠- أوراق مالية مدرجة

أسهم حقوق المساهمين:

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ا=خر:

٣٦٫٩١٤٫٦٥٥---٣٦٫٩١٤٫٦٥٥- أوراق مالية مدرجة

-١١٩٫٥٧٩---١١٩٫٥٧٩- أوراق مالية غير مدرجة

قروض ومديونّيات:

--٤٣٫١٥٥٫٨٥٠--٤٣٫١٥٥٫٨٥٠- ذمم التأمين المدينة 

--٥٫٨٦٧٫١٥٨--٥٫٨٦٧٫١٥٨أصول إعادة التأمين

-١١٫٥٦٨٫٨٥٣٢٧٫١٣٧٫٦٥٠-٤١٫٥٩٦٫٠٩٦٢٫٨٨٩٫٥٩٣ودائع ثابتة

---١١٣٫٨٧٣-١١٣٫٨٧٣قروض لحاملي وثائق التأمين

-١٠٫٢٣٣٫٩٥٧---١٠٫٢٣٣٫٩٥٧أرصدة نقدّية وبنكّية

٥٫٢٥٦٫٨٣٥٨٫٠٥٥٫٠٤٢---١٣٫٣١١٫٨٧٧أصول أخرى

١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠٥٫٦٣٤٫٨٢٣٣٫٦٢٨٫٥٨٧٧٨٫٨٤٤٫٧٧٢٧٩٫٦٦٢٫٦٧٦٨٫٠٥٥٫٠٤٢إجمالي اAصول
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٢٠٢١

اEجمالي٢٠٢١

عقود 
تأمين ثابتة 

ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة اOجل

أصول 
والتزامات 

مالية أخرى
(شركات)

أصول 
والتزامات 

أخرى
(شركات)

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

عقود طويلة اOجل

عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
--١٫٠١٦٫١٥٤-١٫٨١٣٫٥٨٢٧٩٧٫٤٢٨بدون أرباح

-عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
---٣٫٤٠٩٫٣٠٥-٣٫٤٠٩٫٣٠٥مع أرباح

- تأمين ائتماني على الحياة 
----٤٫٨٤١٫٨٨٣٤٫٨٤١٫٨٨٣جماعي  بدون أرباح

١٠٫٠٦٤٫٧٧٠٥٫٦٣٩٫٣١١٣٫٤٠٩٫٣٠٥١٫٠١٦٫١٥٤--

عقود قصيرة اOجل

--١٫٤٧١٫٤٩٧--١٫٤٧١٫٤٩٧- عقود تأمين على الحياة جماعي

--٣٧٫٩٣٦٫٤٧٩--٣٧٫٩٣٦٫٤٧٩- عقود تأمين صحي

--٧٫٧٧٨٫٠٢٤--٧٫٧٧٨٫٠٢٤- ليست عقود تأمين على الحياة

٤٧٫١٨٦٫٠٠٠--٤٧٫١٨٦٫٠٠٠--

مطالبات قائمة

--١٦٫٨٨٤٫٧٥٩--١٦٫٨٨٤٫٧٥٩- تأمين على الحياة وتأمين صحي

--١١٫٨٣٣٫٠٠٣--١١٫٨٣٣٫٠٠٣- ليست عقود تأمين على الحياة

--٨٫٢٧٧٫٩٩٨--٨٫٢٧٧٫٩٩٨التزام إعادة تأمين

-٧٫٥٠٠٫٠٠٠---٧٫٥٠٠٫٠٠٠قرض قصير اAجل

٦٫٤٢٩٫٣١٢١٧٫٧١٦٫٣٦١٦٩٫٥٢٤٫٣٩٧--٩٣٫٦٧٠٫٠٧٠التزامات وحقوق مساهمين أخرى

١٩٥٫٤١٦٫٦٠٠٥٫٦٣٩٫٣١١٣٫٤٠٩٫٣٠٥٩١٫٦٢٧٫٢٢٦٢٥٫٢١٦٫٣٦١٦٩٫٥٢٤٫٣٩٧
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٢٠٢٠
عقود ا�جمالي

تأمين ثابتة 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 

االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة اAجل

أصول 
والتزامات 

مالية أخرى
(شركات)

أصول 
والتزامات أخرى

(شركات)

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

عقود طويلة اAجل

عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
بدون أرباح

٣٧٣٫٢١٧-١٫٢٢٨٫٩٣٦٨٥٥٫٧١٩--

-عقود تأمين على الحياة ل�فراد 
مع أرباح

٣٫٦٢٨٫٥٨٧٣٫٦٢٨٫٥٨٧---

- تأمين ائتماني على الحياة جماعي 
بدون أرباح

٤٫٧٧٩٫١٠٤٤٫٧٧٩٫١٠٤----

٩٫٦٣٦٫٦٢٧٥٫٦٣٤٫٨٢٣٣٫٦٢٨٫٥٨٧٣٧٣٫٢١٧--

عقود قصيرة اAجل

--١٫٥٢٢٫٣٥٣--١٫٥٢٢٫٣٥٣- عقود تأمين على الحياة جماعي

--٣٢٫٢١٣٫٦٩١--٣٢٫٢١٣٫٦٩١- عقود تأمين صحي

--٨٫١٦٨٫٨٤٢--٨٫١٦٨٫٨٤٢- ليست عقود تأمين على الحياة

٤١٫٩٠٤٫٨٨٦--٤١٫٩٠٤٫٨٨٦--

مطالبات قائمة

--١٤٫٦٠٥٫٨٥٩--١٤٫٦٠٥٫٨٥٩- تأمين على الحياة وتأمين صحي

--٨٫٥٦٥٫٢١٧--٨٫٥٦٥٫٢١٧- ليست عقود تأمين على الحياة

--٨٫٠٨٨٫٠٢٩--٨٫٠٨٨٫٠٢٩التزام إعادة تأمين

------قرض قصير اAجل

٥٫٣٠٧٫٥٦٤١٥٫٩٩٧٫٨٢١٧١٫٧١٩٫٨٩٧--٩٣٫٠٢٥٫٢٨٢التزامات وحقوق مساهمين أخرى

١٧٥٫٨٢٥٫٩٠٠٥٫٦٣٤٫٨٢٣٣٫٦٢٨٫٥٨٧٧٨٫٨٤٤٫٧٧٢١٥٫٩٩٧٫٨٢١٧١٫٧١٩٫٨٩٧

بالنسبة لعقود التأمين طويلة اAجل الثابتة والمضمونة وعقود التأمين طويلة اAجل مع ميزات المشاركة االختيارية (أي التي يتم فيها تحديد
مبلغ المنافع مسبقi عند إبرام العقد)، فإن ا�جراءات المتبعة من قبل المجموعة �دارة المخاطر المالية (وبشكل خاص المخاطر المرتبطة
تتمثل في استثمار جزء كبير من المضمونة)  التنازل  الخيارات مثل قيم  الناتجة من  الشكوك  بما في ذلك  بعدم تطابق اAصول وااللتزامات، 

اAموال في اAصول التي ينبغي أن يتم توصيفها. التدفقات النقدية المقدرة المرتبطة بهذه العقود هي كما يلي:
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٢٠٢١

االلتزام كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التدفقات النقدية غير 
المخصومة كما في

٣١ ديسمبر٢٠٢١

ريال عمانيريال عماني

٨١٩٫٨٥٩٩٠٥٫٨٨٩ثابتة ومضمونة

٣٫٤٠٩٫٣٠٥٣٫٩٩٦٫٦٢٣عقود تأمين مع ميزات المشاركة االختيارية

٤٫٢٢٩٫١٦٤٤٫٩٠٢٫٥١٢ا�جمالي

االلتزام كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التدفقات النقدية غير 
المخصومة كما في

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ريال عمانيريال عماني

٨٧٨٫٤١٠٩٨٨٫٥٦٢ثابتة ومضمونة

٣٫٦٢٨٫٥٨٧٤٫٣٢٩٫١٩٨عقود تأمين مع ميزات المشاركة االختيارية

٤٫٥٠٦٫٩٩٧٥٫٣١٧٫٧٦٠ا�جمالي

القيم العادلة  .٣٦
التزامات بين أطراف على دراية وراغبة في عملية تتم وفقi لشروط القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال اAصل أو تسوية 

السوق.

إن القيم العادلة ل�صول وااللتزامات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

قياس القيمة العادلة المدرجة في قائمة المركز المالي  
يقدم الجدول التالي تحليًال ل�دوات المالية التي تم قياسها الحقi ل�دراج اAولي بالقيمة العادلة، قامت المجموعة بتصنيفها ضمن المستويات

بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة: من ١ إلى ٣

سعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة؛A١: قياس القيمة العادلة المشتقة من ا المستوى

ــول ــة ل�ص ــتوى ١ الملحوظ ــي المس ــة ف ــة المضمن ــعار المدرج ــدا اAس ــالت ع ــن المدخ ــتقة م ــة المش ــة العادل ــاس القيم ــتوى ٢: قي المس
ــعار) � ــن اAس ــتقة م ــل: المش ــر (مث ــر مباش ــكل غي ــعار) أو بش ــل اAس ــر (مث ــكل مباش ــواًء بش ــات، س وااللتزام

صــول وااللتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــاتAالمســتوى ٣: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت ا
الســوق الملحوظــة (مدخــالت غيــر ملحوظــة).

تسجيل ا�دوات المالية بالقيمة العادلة  
تشتمل فئة المستوى ١ على اAصول المالية التي يتم قياسها كلًيا أو جزئًيا بالرجوع إلى اAسعار الُمعلنة في سوق نشط. تعتبر اAداة المالية
مدرجة في سوق نشط إذا كانت اAسعار المدرجة متاحة بسهولة وبشكل منتظم من البورصة أو منسق اAسعار أو الوسيط أو قطاع العمل أو
خدمة التسعير أو الهيئة التنظيمية وتمثل تلك اAسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقi لشروط السوق االعتيادية.

اAصول المالية التي يتم قياسها باستخدام أسلوب التقييم على أساس االفتراضات التي تدعمها اAسعار من معامالت السوق الحالية التي
التسعير، وحيث لم يتم تحديد اAسعار في سوق نشط، فإن يمكن مالحظتها هي أصول يتم الحصول على أسعار لها من خالل خدمات 
تم التي  العادلة  بالقيمة  الخاصة  اAسهم  صناديق  في  واالستثمارات  الوسطاء  أسعار  عروض  إلى  تستند  العادلة  القيم  ذات  المالية  اAصول 
غالبية مالحظة  يمكن  حيث  الخاصة  المجموعة  نماذج  باستخدام  تقييمها  يتم  التي  واAصول  الصناديق  مديري  خالل  من  عليها  الحصول 

االفتراضات في السوق.
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تعني المدخالت غير السوقية التي يمكن مالحظتها أن القيم العادلة يتم تحديدها كلًيا أو جزئًيا باستخدام أسلوب (نموذج) التقييم بناًء على
افتراضات ال تدعمها اAسعار من معامالت السوق الحالية التي يمكن مالحظتها في نفس اAداة وال تستند إلى بيانات السوق المتاحة. يتم
استخدام تقنيات التقييم إلى الحد الذي ال تتوفر فيه المدخالت التي يمكن مالحظتها، مما يسمح بالحاالت التي يكون فيها نشاط السوق
قليل، إن وجد، ل�صل أو االلتزام في تاريخ القياس. ومع ذلك، يظل هدف قياس القيمة العادلة كما هو، أي سعر الخروج من منظور المجموعة.
السوق في  المشاركون  سيستخدمها  التي  االفتراضات  حول  الخاصة  المجموعة  افتراضات  للمالحظة  القابلة  غير  المدخالت  تعكس  لذلك، 
في تسعير اAصل أو االلتزام (بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر). تم وضع هذه المدخالت بناًء على أفضل المعلومات المتاحة، والتي قد

تتضمن بيانات المجموعة الخاصة.

ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير. لم تكن هناك
أدوات مالية ضمن المستوى ٣ تم قياسها بالقيمة العادلة.

قياسها بالقيمة العادلة.

اEجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ٢٠٢١١

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اAخر

   ٣٩٫٤٧٣٫٩٨١-٣٩٫٣٩٢٫٥٩٩٨١٫٣٨٢

ا�جماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ٢٠٢٠١

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اAخر

   ٣٧٫٠٣٤٫٢٣٤-٣٦٫٩١٤٫٦٥٥١١٩٫٥٧٩

ال توجد تحويالت بين أي من المستويات المذكورة أعاله.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


