اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﺟﺰ

٢٠٢٠

جاللة السلطان قابوس بن سعيد (ط ّيب اهلل ثراه)

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  -حفظه اهلل ورعاه

المكتب الرئيسي  -القسم التجاري
الطابق الرابع ،بناية مركز النورس التجاري
رقم الشارع  ،٢٨١ -بالقرب من بنك أتش أس بي سي ،الخوير ،سلطنة عمان
هاتف ،+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢٢٢ :فاكس+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٣٩٩ :

جدول المحتويات

فرع الخوير
الطابق األرضي ،بناية مركز النورس التجاري
رقم الشارع  ،٢٨١ -بقرب بنك أتش أس بي سي ،الخوير ،سلطنة عمان
هاتف ٢٤٧٦٥٢١٣ :
فرع روي
الحي التجاري  ،روي
هاتف  +٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢١٢ :فاكس +٩٦٨ 24765299 :
فرع الخوض
مبنى رقم  ،312 :قطعة رقم ،٣٣١ :شارع الخوض التجاري ،
هاتف  ،+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢٢٤ :فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢٣٤ :
فرع المعبيلة
مبنى رقم  ،٨١١ :محل رقم ٨١١ :م ،رقم المربع ،٢٢٢٣ :قطعة رقم 355
المعبلية ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٤٦٥٢٣٣ :
فرع بركاء
محل رقم  ،٨-٧ :بالقرب من محل اطارات ميشلين،
بالقرب من بنك عُ مان العربي (سابقًا) ،بركاء ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٦٩٨٢٥٦٢ :
فرع نزوى
محل رقم  ،6 :رقم المربع ،872 :فرق ،نزوى ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢٤٣/٤٤ :
فرع صاللة
بناية الرازخ  ،محل رقم  ،6 ، 5 :سوق صاللة المركزي
هاتف +٩٦٨ ٩٠٦٩٠٨٥٥ :
فرع عُ مان أڤينيوز مول
عُ مان أڤينيوز مول  ،الغبره ،محل رقم -12 :أ الطابق السفلي
شارع السلطان قابوس ،مسقط ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ 24524544/24765235/٢٤٥٩٢٢١١ :
فاكس +٩٦٨ 24765239 :

الصفحات
أعضاء مجلس اإلدارة

6

أعضاء اإلدارة العليا

٧

تقرير مجلس اإلدارة

8

تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة عن عام 2020

١١

تقرير حوكمة الشركة السنوي 2020

19

البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

30

فرع العامرات
مبنى رقم  ،904 :محل رقم  ، 1 :قطعة رقم ، ٤١٥ :رقم السكة١٥٢٢ :
بالقرب من عمانتل الفرع الجديد ،شارع الهاجر ،العامرات ،سلطنة عمان
هاتف +٩٦٨ 24882713 :
فرع صحار
شارع الوقيبه رقم السكة ، ١٥٢٢ :صحار ،سلطنة عمان
هاتف +٩٦٨ ٩٢٨٧٨٠٩٧ :

الموقع اإلكتروني www.oqic.com :
مركز خدمة العمالء 80067421

 | 4التقرير السنوي 2020

 | 5التقرير السنوي 2020

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء اإلدارة العليا

سعادة /خلف أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة

حسن ياسين علي اللواتي
الرٔييس التنفيذي

الفاضل /مسلم محاد قطن
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو في مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستراتيجيات واالستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /على صالح الفضالة
رئيس عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /عبد اهلل محمد األنصاري
رئيس لجنة االستراتيجيات واالستثمار
عضو لجنة التدقيق

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي الشمالن
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال

الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي
عضو لجنة االستراتيجيات واالستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي
عضو لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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حمد قاسم المسلمي
مدير التجزٔية

عمر بخيت الشنفري
مدير الموارد البشرية
والعالقات الحكومية

باوان ايابا
المدير المالي

 | 7التقرير السنوي 2020

المساهمون األعزاء،

تقرير مجلس اإلدارة

العمانية
يسرني -بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة -أن
المدققة للشركة ُ
ّ
ُ
أقدم لكم القوائم المالية ُ
العمانية القطرية للتأمين» الشركة) للسنة المالية المنتهية في
القطرية للتأمين ش.م.ع.ع («الشركة ُ
 31ديسمبر .2020

بيئة األعمال
شهدت سنة  2020تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19-حول العالم التي عرفت
سلطنة عُ مان تأثيراتها القاسية .إذ استمر إغالق عمليات البيع بالتجزئة في القسم األكبر من الفصل الثاني،
وال تزال أعمال تأمين السيارات تعاني صعوبة كبيرة على الرغم من بدء عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.
العماني تأثيرات حادة علينا وتسببت بتقليص
عالوة على ذلك ،لقد تركت عمليات تصحيح األسعار في السوق ُ
بشكل كبير .غير أن تركيزنا يبقى منص ّبًا على حماية صافي األرباح ،وهذا ما نجحنا به هذه السنة.
نموّ أعمالنا
ٍ

أداء الشركة في السنة المالية :2020
المدرج في الميزانية،
زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنة المالية  2020بنسبة  ٪17عن المبلغ ُ
وارتفع بنسبة  ٪٨بالمقارنة مع السنة المالية  .2019كما ارتفعت أعمال التأمين الصحي والتأمين على
الحياة بواقع  2.3مرة ،بينما ارتفعت أعمال التأمين العقاري بواقع  1.7مرة بالمقارنة مع العام الفائت
على الرغم من تباطؤ النمو االقتصادي .وحقق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  31.28مليون ريال
عُ ماني مقابل مبلغ  26.70مليون ريال عُ ماني المدرج في الميزانية ،ومقابل  28.94مليون ريال عُ ماني
المحققة في السنة المالية .2019
انخفض صافي إيرادات االكتتاب بنسبة  ٪3و ٪10في السنة المالية  2020بالمقارنة مع السنة المالية 2019
وبالمقارنة مع المبلغ المدرج في الميزانية على التوالي (السنة المالية  2.78 :2020مليون ريال عُ ماني؛
السنة المالية  2.86 :2019مليون ريال عُ ماني؛ المبلغ المدرج في الميزانية 3.08 :مليون ريال عُ ماني) .ويرجع
هذا األمر بشكل رئيسي إلى انخفاض صرف احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة في سنة 2020
بالمقارنة مع سنة .2019
زادت اإليرادات التشغيلية بنسبة  ٪53في السنة المالية  2020بالمقارنة مع السنة المالية ( 2019السنة
المالية  558 :2020ألف ريال عُ ماني؛ السنة المالية  364 :2019ألف ريال عُ ماني) .ويرجع هذا األمر بشكل
رئيسي إلى انخفاض المصاريف العامة واإلدارية لعام .2020
 | 8التقرير السنوي 2020
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ً
ملحوظا بلغ نسبة  ٪83لتصل هذه اإليرادات إلى  1.86مليون ريال عُ ماني
نموا
حققت إيرادات االستثمار ًّ
للسنة المالية  2020بالمقارنة مع اإليرادات المدرجة في الميزانية البالغة  1.02مليون ريال عُ ماني ،وبزيادة
بنسبة  ٪45بالمقارنة مع السنة المالية  .2019ويعزى هذا إلى عودة سوق األسهم إلى التعافي بعد
ً
سابقا بفعل جائحة كوفيد 19-وارتفاع توزيعات األرباح للسنة
المستويات المنخفضة التي وصلت إليها
المالية .2020
سجل صافي الربح بعد الضريبة زيادة ملحوظة بلغت  ٪64في السنة المالية  2020ليصل إلى  2.12مليون
ّ
ريال عُ ماني بالمقارنة مع  1.29مليون ريال عُ ماني في السنة المالية  .2019كما أنه ّ
حقق زيادة بنسبة
بشكل رئيسي إلى النمو اإليجابي لالستثمار
 %57بالمقارنة مع األرباح المدرجة في الميزانية ،ما يعزى
ٍ
وانخفاض المصاريف العامة واإلدارية.

عوائد المساهمين
بلغت أرباح السهم الواحد (العائد األساسي للسهم) 21بيسة في السنة المالية .2020
سجلت صافي قيمة األصول للسهم  181بيسة كما في  31ديسمبر  2020على  100مليون من األسهم
العادية.

التوقعات المستقبلية
العماني بشكل عام حاف ً
ال بالتحديات في عام  2021بسبب التداعيات المستمرة
سيظل االقتصاد ُ
لجائحة كوفيد 19-باإلضافة إلى التغييرات الكبرى الناتجة عن قرارات التحوّ ل االقتصادي والتدابير
االقتصادية األخرى التي بدأتها سلطنة عُ مان .وقد ينخفض ً
أيضا الضغط على معدالت أقساط التأمين
للمنتجات المخصصة للشركات ،مما سيطرح تحديات جديدة لقطاع التأمين .لكن ستواصل الشركة
تركيزها على نمو صافي الربح والتزامها بنهج اإلدارة الحكيمة للمخاطر والتحسين الشامل لخدمات
العمالء.
ستعمل الشركة على زيادة أعمالها في مجال التأمين على السيارات عن طريق زيادة التركيز على
نشاطات التسويق وبناء العالمة التجارية التي من شأنها أن تزيد من النمو حجم هذا التأمين وصافي
األرباح.

تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة
عن السنة المالية 2020

خصوصا مع تطبيق نظام
أما في أعمال التأمين على الحياة والتأمين الطبي ،نالحظ وجود فرص نمو
ً
تأمين صحي إلزامي في سلطنة عُ مان .وستواصل الشركة تطوير هذه المحفظة االستثمارية مع
االختيار الصحيح للحسابات المربحة .ولقد حققنا بالفعل نموً ا مقبو ًلا في هذه المحفظة التأمينية في
عام .2020

شكر وامتنان
بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة ،نود أن نتقدم بأطيب التمنيات إلى صاحب الجاللة السلطان هيثم بن
ّ
المعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -ونتعهد بتقديم دعمنا والتزامنا الدائمين بمسيرة التنمية االقتصادية
طارق
للسلطنة تحت قيادة صاحب الجاللة في هذه األوقات الصعبة.
ونتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار وهيئة سوق المال على دعمهما المستمر
وتوجيهاتهما المتواصلة .كما نود توجيه الشكر إلى عمالئنا على إخالصهم ودعمهم القيّمين للشركة،
ٌ
موصول إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المخلصة في العمل.
والشكر
جميعا.
بارك اهلل فيكم
ً

سعادة /خلف بن أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة
 | 10التقرير السنوي 2020
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إجمالي أقساط التأمين المكتتب
سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبه للشركة نموًا بنسبة  %17في العام المالي  2020بالمقارنة مع المبلغ
ّ
ً
وزيادة بنسبة  %8بالمقارنة مع السنة المالية  .2019إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبه
المدرج في الميزانية،
 31.28مليون ريال عُ ماني بالمقارنة مع مبلغ  26.70مليون ريال عُ ماني مدرج في الميزانية ،ومقابل  28.94مليون
ريال عُ ماني في السنة المالية  .2019وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة ،استطاعت الشركة تسجيل نمو جيّد
في اإليرادات اإلجمالية وفي صافي األرباح ً
أيضا بالمقارنة مع السنة المالية .2019

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٣٫٣٧٩

٢١٫٣٨١

٢٠١٧

٢٠١٦

ﺑﺎﻻف

٣١٫٢٨١

٢٨٫٩٤٢

٢٨٫٢٦٩

٤٠.٠٠
٣٠.٠٠
٢٠.٠٠
١٠.٠٠
-

يسرني بالنيابة عن الشركة العمانية القطرية للتأمين أن أقدم لكم تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة التي
ُ
العمانية القطرية
أرفعه للمرة األولى في واليتي اإلدارية والذي يتناول األداء والتوقعات المستقبلية للشركة ُ
للتأمين عن العام المنتهي في  31ديسمبر .2020
مفصلية ومشوّ ً
ً
ً
جديد من مسيرة الشركة ومسيرتي المهنية ً
أيضا،
لفصل
قة
بداية
ترسم هذه اللحظة
ٍ
ٍ
وأودّ أن أتوجه بالشكر إلى سلفي في هذا المنصب واإلدارة السابقة على قيادتهم الناجحة التي ساهمت
قدما لمشوار مميّز يحمل االزدهار
في بناء السمعة الممتازة التي تحظى بها الشركة في السوق .وأتطلع
ً
والنمو برفقة جميع األطراف المعنية في الشركة ،من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين
معا ثمار النجاح
والمندوبين والوسطاء والهيئات الرقابية والعمالء وأصحاب المصلحة
جميعا ،وآمل أن نحصد ً
ً
في المستقبل.

األداء المالي
كانت سنة  2020حافلة بالتحديات بسبب جائحة كوفيد 19-واشتداد المنافسة في السوق ،لذلك كان من
العمانية القطرية للتأمين نجحت
الصعب أن نحافظ على النموّ المستدام لصافي األرباح .غير أن الشركة ُ
على الرغم من هذه الظروف الصعبة بتحقيق نموٍّ ا في إجمالي األقساط وزيادة ملحوظة في صافي األرباح.
وفيما يلي جدول يوضح أهم النتائج المالية الرئيسية لعام :2020
البيان

2020

2019

ر.ع

ر.ع

إجمالي أقساط التأمين المكتتب

31٫281٫072

28٫942٫148

%8

صافي إيرادات االكتتاب

2٫779٫866

2٫862٫155

%3-

إيرادات االستثمار

1٫905٫433

1٫335٫927

%43

إجمالي اإليرادات

4٫685٫299

4٫198٫082

%12

المصروفات العامة واإلدارية

()2٫316٫177

()2٫602٫422

%11-

صافي األرباح قبل اقتطاع الضرائب

2٫369٫122

1٫595٫660

%48

مصاريف ضرائب الدخل

()248٫708

()300٫540

%17-

صافي األرباح بعد اقتطاع الضرائب

2٫120٫414

1٫295٫120

%64

صافي الدخل الشامل

2٫099٫234

1٫393٫777

%51

 | 12التقرير السنوي 2020

نسبة التغير
النسبة المئوية %

إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ )ﺑﺎﻻف(

مخطط إجمالي أقساط التأمين المكتتب عن
السنة المالية 2020

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
٪٥

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
٪١1

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
٪٢٦

مخطط إجمالي أقساط التأمين المكتتب عن
السنة المالية 2019

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
٪١٩

ﻣﺘﻨﻮع
٪٦

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
٪٤

ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ
٪١٤
ﻣﺘﻨﻮع
٪٧

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻌﻤﺎل
٪٠

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
٪٣٧

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
٪١٣

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
٪٢١
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻌﻤﺎل
٪٠

ﻗﻄﺎع
اﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
٪٣٧

صافي إيرادات االكتتاب
بلغ صافي إيرادات االكتتاب للسنة المالية  2020مبلغ  2.78مليون ريال عُ ماني أي بانخفاض بنسبة  %3بالمقارنة
بشكل رئيسي إلى انخفاض صرف
سجلت  2.86مليون ريال عُ ماني ،ويعزى ذلك
مع السنة المالية  2019التي
ٍ
ّ
احتياطي األقساط غير المكتسبة في العام  2020بالمقارنة مع العام  .2019ولقد ّ
ركزت الشركة على االكتتاب
الحذر واالختيار االنتقائي الدقيق للمخاطر بهدف تحقيق صافي أرباح أكبر.

 | 13التقرير السنوي 2020

2٫780

2019

2018

2017

4٫000
3٫000
1٫831

2٫000

ﺑﺎﻻف

2٫862

2٫979

2٫889

صافي األرباح

1٫000

ارتفع صافي األرباح بشكل ملحوظ في السنة المالية  2020بنسبة  %64فبلغ  2.12مليون ريال عُ ماني بالمقارنة
سجل زيادة ً
أيضا
مع صافي األرباح بعد الضريبة الذي بلغ  1.29مليون ريال عُ ماني للسنة المالية  .2019وقد
ّ
بشكل كبير إلى النمو اإليجابي
بنسبة  %57بالمقارنة مع األرباح المدرجة في الميزانية .و ُتعزى هذه الزيادة
ٍ
لالستثمار وانخفاض المصاريف العامة واإلدارية.

-

2020

2016

2٫500

2٫120
1٫872

اﻳﺮادات ﻣﻦ اﻛﺘﺘﺎب

إيرادات االستثمار
ً
ملحوظا بنسبة  %83لتصل إلى  1.86مليون ريال عُ ماني في السنة المالية ،2020
نموا
سجلت إيرادات االستثمار ًّ
ّ
بالمقارنة مع مبلغ  1.02مليون ريال عُ ماني المدرج في الميزانية ،وارتفعت بنسبة  %45بالمقارنة مع السنة
المالية  .2019ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى بدء تعافي سوق األسهم بعد المستويات المتدنية التي
وصلت إليها بسبب آثار جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إلى الزيادة في توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد على
النقدية والودائع في السنة المالية .2020

836

695

ﺑﺎﻻف

1٫336

1٫165

500
2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

1٫000
500

المجمعة سليمة (أي أقل
ُت ّ
عد النسبة المجمعة أداة القياس الرئيسية ألداء شركة التأمين .فإذا كانت النسبة ُ
من  ،)%100فهذا يعني أن الشركة تحقق أرباح من أنشطة التأمين .وفيما يلي رسم بياني يوضح أداء الشركة
العمانية القطرية للتأمين خالل السنوات الخمس الماضية:
ُ

2016

٪٩٠٫٣٣
٪٩٩٫٨٢

إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

٪٩٥٫٩٤

٪٩٦٫٤٤

فروع إيرادات االستثمار
إيرادات االستثمار

عام 2020

عام 2019

الفوائد على النقدية والودائع

734٫935

605٫665

%21.34

الفوائد على السندات

139٫578

208٫256

%32.98-

توزيعات األرباح

620٫243

439٫679

%41

األرباح(/الخسائر) المحققة من االستثمارات

44٫001

243٫586

%82-

ّ
المحققة من االستثمارات
األرباح(/الخسائر) غير

371٫074

()157٫551

%336

انخفاض قيمة االستثمارات

()4٫084

()477

%756

المصاريف المالية والمصاريف األخرى

()314

()3٫231

%90-

إجمالي الدخل من االستثمارات

1٫905٫433

1٫335٫927

%43

ناقص :الرسوم اإلدارية

()44٫483

()54٫581

%19-

صافي الدخل من االستثمارات

1٫860٫950

1٫281٫346

%45
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-

النسبة المجمعة

2017

1٫000

ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح

2٫000
1٫500

1٫143
719

2٫500
1٫905

1٫500

ﺑﺎﻻف

1٫295

2٫000

نسبة التغير %

٪٩١٫٠٨

2020

2019

2018

2017

٪١٠٢٫٠٠
٪١٠٠٫٠٠
٪٩٨٫٠٠
٪٩٦٫٠٠
٪٩٤٫٠٠
٪٩٢٫٠٠
٪٩٠٫٠٠
٪٨٨٫٠٠
٪٨٦٫٠٠
٪٨٤٫٠٠

2016

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
مالحظة :تشمل النسبة المجمعة أعاله مصاريف ضريبة الدخل كجزءٍ من إجمالي المصاريف.

ّ
المجمعة في السنة المالية  2020بالمقارنة مع السنة المالية .2019
تخفض النسبة
استطاعت الشركة أن
ّ
ونأمل أن نتمكن من تخفيضها أكثر في المستقبل.
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التدفقات النقدية واالستثمارات

البيان

عام 2020

عام 2019

نسبة التغير %

تبلغ النقدية وما يعادلها  20.59مليون ريال عُ ماني كما في  31ديسمبر  ،2020بينما بلغت  17.52مليون ريال
وسجل إجمالي االستثمارات ارتفاعً ا بنسبة
عُ ماني في  31ديسمبر عام  2019بما يعني تحقق زيادة بنسبة .%18
ّ
 ،%20إذ بلغت قيمته  12.75مليون ريال عُ ماني في السنة المالية  2020بالمقارنة مع  10.64مليون ريال عُ ماني في
السنة المالية .2019

مصروف القوى العاملة

999٫044

1٫026٫584

%2.7-

مصروف المجموعة المشتركة

400٫000

400٫000

مصروف ضريبة الدخل

249٫458

300٫984

%17.1-

مخصص الديون المعدومة

93٫037

257٫072

%63.8-

مصاريف التواصل

103٫475

115٫447

%10.4-

التسويق والترويج للمبيعات

48٫662

40٫586

%19.9

مصاريف عامة أخرى

626٫726

707٫708

%11.4-

إجمالي المصاريف العامة واإلدارية

2٫520٫402

2٫848٫381

%11.5-

احتفظت الشركة بتدفقات نقدية وسيولة كافية خالل العام المالي  2020بهدف استيفاء المبالغ المستحقة
للدائنين ،والتسويات الخاصة بالجراجات ،والمبالغ المستحقة لشركات إعادة التأمين المحلية واألجنبية،
يخص المدينين
بشكل كبير في ما
والمصاريف اليومية بما في ذلك رواتب الموظفين وغيرها .ولقد تعافينا
ٍ
ّ
خالل السنة المالية  ،2020مما أدى إلى انخفاض الذمم المدينة بحوالي ( %55السنة المالية  6.07 :2020مليون
ريال عُ ماني؛ السنة المالية  13.39 :2019مليون ريال عُ ماني).
٢٠.٦

الموارد البشرية
١٧.٥

٢٠.٠
١٥.١

١٣.٤
١٠.٦

١١.٠

١٠.٦

١١.٣

١١.٨

١٢.٧

١٤.٣

١٨.٠

ً
ً
موظفا
موظفا كما في  31ديسمبر  ،2020منهم 58
العمانية القطرية للتأمين 75
بلغ عدد موظفي الشركة ُ
العمانية؛ أي أن نسبة التعمين بلغت .% 77
يحملون الجنسية ُ

١٤.٠

الرؤى واإلستراتيجيات المستقبلية

١٢.٠

العماني في مجمله ملي ًئا بالتحديات في عام  ،2021وذلك بسبب التداعيات المستمرة
سيظل االقتصاد ُ
لجائحة كوفيد 19-والتغييرات الكبرى التي نتجت عن قرارات التحوّ ل والتدابير االقتصادية التي اتخذتها
سلطنة عُ مان .وستواجه الشركة منافسة سوقية شديدة من مختلف الالعبين في القطاع ،غير أنها س ُتبقي
تركيزها منص ّبًا على تحقيق نمو في صافي األرباح وإجمالي المبيعات وذلك باعتماد إستراتيجية حذرة في
اثنين من الجوانب الرئيسية:

٢.٠

التشغيل

١٦.٠

١٠.٠
٦.١

٨.٠
٦.٠
٤.٠

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت

2020

2019

2018

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ

-

2017

صافي قيمة األصول والقيمة السوقية
يبلغ صافي قيمة األصول  181بيسة للسهم الواحد كما في  31ديسمبر  2020وتغطي  100مليون سهم.
وتبلغ القيمة السوقية لرأس المال  5.9مليون كما في  31ديسمبر .2020

التكاليف العامة واإلدارية
مسج ً
ً
انخفاضا بنسبة  %11.5بالمقارنة
لة
بلغت التكاليف العامة واإلدارية  2.52مليون ريال عُ ماني في عام 2020
ّ
ً
وانخفاضا بنسبة  %8عن المبلغ المدرج في الميزانية البالغ  2.74مليون
مع  2.85مليون ريال عُ ماني عام ،2019
ريال عُ ماني .ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض مخصصات الديون المعدومة ومصاريف ضريبة الدخل
ومصاريف رحالت األعمال ورسوم البنوك .ويبيّن الجدول التالي ملخص المصاريف الكبرى وتوَ ُّزعها:
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%0.0

ّ
ستركز الشركة على تنمية األعمال الربحية بقطاع تأمين السيارات من خالل توثيق العالقات مع
ّ
وسنركز على قطاع
الشركات وتحسين خطط التأمين المخصصة للعميل والتأمين على األساطيل،
التجزئة من خالل الفروع والمنصات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت.
سينصب التركيز أكثر على توسيع محفظة التأمين الطبي والتأمين على الحياة في البالد لالستفادة
ّ
من مخطط التأمين الصحي اإللزامي لجميع العاملين في عُ مان من كافة الجنسيات.
ّ
مركزين
تكمن قوّ تنا في اكتتاب بوليصات كبيرة لحسابات في قطاعي الطاقة واإلنشاءات وسنبقى
على تطوير األعمال في هذه الفئة ومحاولة زيادة االحتجاز لتحقيق نموّ أفضل.
ستلتزم الشركة بالتنمية الشاملة على مستوى خدمة العمالء ،وإجراء تحسينات في حوكمة الشركات،
وتحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز الكفاءة من خالل استخدام التقنيات الحديثة.
سنعمل على تفعيل الرقابة المنتظمة على أداء األعمال واتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لتحسين
األداء.
سيكون التركيز في مجمله على جانب التشغيل لتحقيق نمو يحركه صافي األرباح.
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االستثمار
ً
مستفيدة من حصيلة
نتطلع مستقب ًلا لالستثمار في الشركات التي تستطيع مقاومة ظروف النمو المحدود
ّ
التوجه إلى الشركات التي يحركها الطلب المحلي القوي والتي ال ترتبط بسعر النفط.
ونفضل
إيرادات جيدة.
ّ
سنعمل على استغالل أي تعديل إيجابي يطرأ على معدل الفائدة السوقي لوضع أموال إضافية في ودائع
ثابتة وسندات سيادية.
ّ
العمانية القطرية للتأمين من الدعم والتوجيه المتواصلين من
لقد
تمخض النجاح الذي حققته الشركة ُ
جانب مجلس اإلدارة ،والثقة المستمرة والدائمة التي منحنا إياها عمالءنا ،والجهود الجبارة التي بذلها
موظفو الشركة المخلصين .في الختام ،أودّ أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

تقرير حوكمة الشركة السنوي 2020

 | 18التقرير السنوي 2020

 | 19التقرير السنوي 2020

مقدمة
تأسست الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع( .يشار إليها في ما يلي بلفظ «الشركة») في عام 2004
كشركة مساهمة مقفلة مسجلة في سلطنة عمان ،وهي شركة تابعة لشركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.
اكتتاب عام أولي
ثم أدرجت أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في  13سبتمبر  2017بعد
ٍ
ناجح بصفتها شركة مساهمة عمانية عامة ،تخضع الشركة العمانية القطرية للوائح التنظيمية الصادرة
ّ
المنظمة للقطاع التأمين في سلطنة عُ مان) وتلتزم بميثاق
عن الهيئة العامة سوق المال (بصفتها الهيئة
تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة لعام  2015الذي نشرته الهيئة نفسها (يشار إليه في ما يلي بلفظ
«الميثاق»).
وتستعرض الفقرات التالية مدى التزام الشركة بهذا الميثاق:

.1

فلسفة حوكمة الشركة

يضمن مجلس إدارة الشركة أن هيكل الحوكمة يحدد ويوصل ويستجيب بفعالية لتلك القضايا الجوهرية
التي لها أثر على قدرة الشركة على إنشاء قيمة .ويقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن ضمان نزاهة منظومة
تقارير الحوكمة السنوية ويعتقد أن هذا التقرير يتناول جميع القضايا الجوهرية بشكل مناسب وعادل.
ويلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير نزاهة األعمال والقيم األخالقية والحوكمة .وهو يقر بمسؤولية الشركة
العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .عن إدارة شؤونها بحكمة وشفافية ومساءلة وعدالة ومسؤولية
اجتماعية مما يضمن استدامتها مع حماية مصالح جميع أصحاب المصالح فيها .كما يقر مجلس اإلدارة
أيضا بالعالقة بين الحوكمة الرشيدة من جهة وممارسات إدارة المخاطر وتحقيق األهداف االستراتيجية
للشركة وأدائها من جهة أخرى .وتستخدم الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .نظام حوكمة
تضع األخالقيات والنزاهة فيه معايير االمتثال .وهي تراجع وتعدل باستمرار هياكلها وعملياتها لتسهيل
القيادة الفعالة واالستدامة ومواطنة الشركات لدعم استراتيجية الشركة وتطبيق المعايير الوطنية
والدولية لحوكمة الشركات والتطورات وأفضل الممارسات في جميع األراضي التي تعمل فيها.

وتعتزم الشركة تشكيل مجلس إدارة يلتزم باللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون التأمين
ومتطلبات قانون الشركات التجارية اعتبارا من تاريخ إعادة االنتخاب بما في ذلك عدد المدراء المستقلين
والمدراء غير التنفيذيين الذين يمثلون مصالح كافة المساهمين بما في ذلك أولئك المكتتبين في أسهم
العرض.
وفيما يلي تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة وصالحياتهم ،وتصنيفاتهم كتنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين
وغير مستقلين.
 2-2عملية ترشيح مجلس اإلدارة
تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات .ويتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري المباشر
سهم من أسهم الشركة صو ًتا واحدً ا فقط .ويكون للمساهم الحق
لمساهمي الشركة ،ويساوي كل
ٍ
في استخدام كامل أصواته دعما لمرشح واحد أو تقسيم أصواته على عددٍ من المرشحين الذين يختارهم
في بطاقة التصويت .ويلتزم مجلس اإلدارة بالقيود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والميثاق
وقانون التأمين وما يتعلق به من لوائح عند انتخاب مجلس اإلدارة.
 3-2مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين كما في  31ديسمبر :2020

رقم عضو مجلس اإلدارة

التصنيف

عضو  /رئيس في
مجالس أخرى
جهة ممثلة /
(غير العمانية
صفة شخصية
القطرية)

1

سعادة  /خلف أحمد المناعي
(رئيسَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي /
غير مستقل

شركة قطر
للتأمين
ش.م.ع.ق

3

2

الفاضل  /مسلم محاد قطن
(نائب رئيس ،عُ ماني)

غير تنفيذي /
مستقل

بصفة شخصية

2

3

الفاضل  /على صالح الفضالة*
(عضوَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي /
غير مستقل

بصفة شخصية

9

4

الفاضل  /طارق مرزوق شمالن
علي الشمالن (عضوَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي  /بصفة شخصية
مستقل

1

وضعت الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .هيكال للحوكمة الداخلية تكون فيه أدوار ومسؤوليات
محددة لكل مكون من مكونات النظام .ويعين مساهمو الشركة مجلس اإلدارة الذي يدير الشركة بدوره.
لجان فرعية منبثقة عنه ،وهي :لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال،
ويستفيد مجلس اإلدارة من مساعدة
ٍ
ولجنة االستثمار واالستراتيجيات ،ولجنة الترشيحات والمكافآت؛ وذلك ألداء مسؤولياته بفعالية .ويوضح دور
ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في ثنايا هذا التقرير.

5

الفاضل  /سالم خلف أحمد
المناعي (عضوَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي /
بصفة شخصية
غير مستقل

2

6

الفاضل  /سعيد مبارك سعيد
المهندي (عضوَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي /
مستقل

بصفة شخصية

1

 1-2أعضاء المجلس

7

الفاضل  /عبداهلل األنصاري
(عضوَ ،ق َ
طري)

غير تنفيذي /
غير مستقل

شركة الحصن
لالستثمار
ش.م.ع.م

2

يروج مجلس اإلدارة ويدعم معايير عالية لحوكمة الشركات ويعتمد مبادئ «الميثاق» كما أصدرته الهيئة
بشكل كامل بأحكام «الميثاق»
العماني .ويلتزم مجلس اإلدارة
العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية ُ
ٍ
ويعتقد أن مبادئه مضمنة في الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية التي تنظم السلوك المؤسسي
ملتزما بتحصين المبادئ
داخل الشركة .وسيبقى مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع.
ً
والروح المضمنة في «الميثاق» وترسيخها في عمليات الشركة بالشكل المناسب والقابل للتطبيق.

.2

مجلس اإلدارة

وفقا للنظام األساسي للشركة المعتمد من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في  6يوليو ،2017
َ
مجلس إدارةٍ مكوّ ن من  7أعضاء يعينون من بين المساهمين وغير المساهمين ،على أن يمتلك
الشركة
يدير
ُ
سهم على األقل وينتخب في الجمعية العمومية غير العادية للشركة وفقا ألحكام قانون
المرشح 10.000
ٍ
الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة .ولقد عقدت الشركة جمعيتها العمومية العادية خالل
شهرين من تاريخ إدراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية إلعادة تشكيل مجلس اإلدارة لضمان
التزامه بالتعليمات المطبقة والنظام األساسي.
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تغيرات

* ال يشغل الفاضل /علي صالح الفضالة عضوية مجلس إدارة أي شركة عُ مانية مساهمة عامة أخرى ،ما عدا الشركة
العمانية القطرية للتأمين.
ُ
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 4-2اجتماعات مجلس اإلدارة

.3

ينص «الميثاق» على انعقاد مجلس اإلدارة  4مرات في العام على األقل ،بشرط أال تتجاوز الفترة الفاصلة بين
ّ
كل اجتماعين متتاليين أربعة ( )4أشهر .وخالل العام قيد المراجعة ،عقد مجلس اإلدارة أربعة ( )4اجتماعات
على الشكل المبيّن في الجدول التالي:

شكل مجلس اإلدارة عددا من اللجان التي تتولى مسؤوليات محددة كما هي مبينة في شروطها المرجعية
لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء واجباته ومسؤولياته .وتقع المسؤولية في نهاية المطاف وفي جميع
األوقات على عاتق مجلس اإلدارة ولذلك فهو ال يتنازل عن هذه المسؤولية للجان.

رقم

تاريخ انعقاد االجتماع

رقم االجتماع

المدة الفاصلة بين
ّ
االجتماعين

1

 16فبراير 2020

1

أقل من أربعة أشهر

2

 3أبريل 2020

2

أقل من أربعة أشهر

3

 29يوليو 2020

3

أقل من أربعة أشهر

4

 28أكتوبر 2020

4

أقل من أربعة أشهر

ووفقا ألفضل ممارسات الحوكمة ،إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس اإلدارة ثالثة اجتماعات متتابعة أو أربعة
اجتماعات غير متتابعة دون عذر مقبول ،فإنه يعتبر في حكم المستقيل.

لجان مجلس اإلدارة

هناك إفصاح وشفافية وتقارير كاملة من هذه اللجان لمجلس اإلدارة .ويحضر رؤساء اللجان الجمعية
العمومية السنوية ويتاحون للرد على أية أسئلة لدى المساهمين .ويقتنع جميع أعضاء اللجنة المعنيين
بأنهم قد وفوا بمسؤولياتهم كما هي موضحة في شروطها المرجعية المعنية كما في  31ديسمبر .2020
ويجوز أن يشكل مجلس اإلدارة أية لجان أخرى عند اللزوم لمباشرة مهام أو وظائف معينة.
وحاليا ،شكل مجلس اإلدارة اللجان التالية:
ً
سابقا مسمى لجنة االستثمار)؛
لجنة االستثمار واالستراتيجيات (كانت تحمل
لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال؛
لجنة الترشيحات والمكافآت.
خالل عام  ،2020وافق المجلس على القرارات الرئيسية المبينة أدناه:
تعيين الفاضل /حسن بن ياسين بن علي اللواتي كرئيس تنفيذي للشركة ،بعد استقالة الفاضل نافين
كومار.

تنص المادة  21من النظام األساسي المعدل للشركة على انعقاد مجلس اإلدارة بناء على دعوة رئيسه .وفي
حالة عدم قدرة الرئيس أو عدم رغبته في عقد االجتماع ،فينعقد االجتماع بدعوة من أي عضوين من أعضاء
مجلس اإلدارة.

تعيين الفاضل /أحمد الكمالي كأمين سر المجلس والمستشار القانوني.

 5-2حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة لعام 2020

تعيين الفاضلة /رقية الحوسني كمسؤولة امتثال.

عضو المجلس

اجتماع
مجلس
اإلدارة
حضره/
انعقد

الموافقة على ميثاق التدقيق الداخلي.

لجنة
لجنة االستثمار
لجنة
التدقيق واالستراتيجيات الترشيحات
والمخاطر حضره/انعقد والمكافآت
حضره/
واالمتثال
انعقد
حضره/
انعقد

اجتماع
الجمعية
العامة
السنوي
حضره/
انعقد

سعادة  /خلف أحمد
المناعي (رئيس)

4/4

-

-

-

0/0

 1-3لجنة االستثمار واالستراتيجيات:
أعضاء اللجنة:
الفاضل /عبداهلل محمد األنصاري  -رئيس اللجنة
الفاضل /مس ّلم محاد علي قطن  -عضو
الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي  -عضو
وتؤدي لجنة االستثمار واالستراتيجيات بمجلس اإلدارة المهام التالية:

الفاضل  /مسلم محاد
قطن (نائب رئيس)

4/4

-

4/4

2/2

1/1

.1

الفاضل  /على صالح
الفضالة

صياغة سياسة االستثمار لدى الشركة وفقا لتكليفها من مجلس اإلدارة إلعداد استراتيجية استثمار
لتعامالتها في األسواق المالية.

4/4

-

-

2/2

1/1

.2

وضع حدود لصالحيات اإلدارة فيما يتعلق باألنشطة االستثمارية واتخاذ القرارات الالزمة عند تجاوز هذه
الحدود.

الفاضل  /طارق مرزوق
شمالن علي الشمالن

4/4

4/4

-

-

1/1

.3

مراقبة إدارة محفظة األوراق المالية لدى الشركة لتحقيق أفضل عائدات ممكنة.

الفاضل  /سالم خلف أحمد
المناعي

.4

4/4

-

4/4

2/2

0/0

بحث ووضع استراتيجيات المبادرات االستثمارية المحتملة من حيث فائض األموال ورفع التوصيات
لمجلس اإلدارة حول الفرص المحتملة للشراكات االستثمارية.

الفاضل  /سعيد مبارك
سعيد المهندي

.5

4/4

4/4

-

2/2

1/1

تقديم تقارير لمجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة ورفع توصيات حول القضايا التي تحتاج موافقة
مجلس اإلدارة.

.6

االطالع على ميزانية الشركة للثالث سنوات المقبلة والموافقة عليها.

الفاضل  /عبداهلل محمد
عبداهلل إبراهيم األنصاري

4/4

4/1

4/4

-

0/0
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 2-3لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال:
أعضاء اللجنة:

وعقدت لجنة التدقيق اجتماعاتها سنة  2020ضمن اجتماعات مجلس اإلدارة ،وراجعت خاللها ميثاق لجنة
الترشيحات والمكافآت واعتمدته.

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي الشمالن  -رئيس اللجنة

.4

الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي  -عضو

ويبيّن الجدول التالي معلومات أعضاء اإلدارة العليا التي تدعم الرئيس التنفيذي للشركة في عمله ،وذلك
كما في  31ديسمبر :2020

الفاضل /عبداهلل محمد األنصاري  -عضو
تؤدي لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال المهام التالية:
.1

رفع التوصية الالزمة لمجلس اإلدارة حول تعيين مدققين خارجين وبحث تقاريرهم وتعليقاتهم
واتخاذ اإلجراء الالزم.

.2

تعيين مدققين داخليين واعتماد خطط واستراتيجيات تدقيق داخلي وبحث تقارير دورية وإصدار
اإلرشادات والتوجيهات الالزمة.

.3

تبني أنظمة رقابة داخلية لضمان االلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم أنشطة الشركة بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر القانون المتعلق بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

.4

اعتماد إطار إلدارة المخاطر ومراجعة التقارير الدورية وفقا إلطار العمل المعتمدة .مراجعة واعتماد
السياسة العامة لالحتفاظ بالمخاطر لدى الشركة بما في ذلك الحدود القصوى لمخاطر االئتمان
المقبولة والحدود القصوى لالحتفاظ.

.5

اعتماد قواعد ولوائح وأنظمة وسياسات لضمان تنفيذ خطط العمل بكفاءة وفعالية وفقا للمتطلبات
المحلية والمعايير العالمية وفقا لتوجيهات مجلس اإلدارة.

.6

اإلدارة التنفيذية

 #االسم

حسن ياسين علي
اللواتي

الصفة

الجنسية

المؤهل الدراسي

بكالوريوس في
العلوم المصرفية
التجارية والمالية
والمخاطر

الرئيس التنفيذي

عُ ماني

2

سي في ساتيش
كومار

مدير االكتتاب
 الممتلكاتوالحوادث
والتأمين البحري
والطاقة

هندي

ماجستير اإلدارة
المالية ،زميل معهد
التأمين الهندي

1

إجمالي
سنوات
الخدمة في الخبرة
الشركة (بالسنوات)
 3أشهر

10

11

26

تقديم تقريرها لمجلس اإلدارة حول التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات ومراجعة االمتثال وإدارة
المخاطر بعد مراجعتها خالل العام وإبداء رأيها حول األمور المراجعة.

3

عمر بخيت علي
الشنفري

قدمت فيها إدارات التدقيق الداخلي واالمتثال وإدارة
وعقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات سنة ّ ،2020
المخاطر إحاطات وردّ ت على األسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

مدير العالقات
 الحكوميةوالموارد البشرية

عُ ماني

دبلوم دراسات عليا

10

23

4

محمد عبد الصبور

مدير المطالبات
 -المركبات

مصري

بكالوريوس هندسة
ميكانيكا السيارات

7

15

وفقا ألحكام القواعد السارية لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة العامة وأتعاب حضورهم
االجتماعات ،تعمل اللجنة على مساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة ومعقولة ومفهومة
لتقديم معلومات للمساهمين حول مكافآت المدراء والتنفيذيين .باإلضافة إلى ذلكُ ،تستخدم معايير
إضافية مبنية على األداء لتحديد عالوات الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية ومكافآتهم .وتقدم
اللجنة خطة عمل سنوية لمجلس اإلدارة.

5

حمد قاسم زايد
المسلمي

مدير التجزئة

عُ ماني

دبلومة في التأمين

5

13

6

سري نيفاسان

مدير التأمين
على الحياة
والتأمين الطبّي

هندي

ماجستير في اإلدارة
العامة وإدارة األعمال

4

28

أعضاء اللجنة:

7

باوان أيابا

المدير المالي

هندي

بكالوريوس تجارة،
زمالة في معهد
التأمين الهندي

2

11

 3-3لجنة الترشيحات والمكافآت:

الفاضل  /على صالح الفضالة  -رئيس
الفاضل /مسلم محاد علي قطن  -عضو

.5

الفاضل  /سعيد مبارك سعيد المهندي  -عضو

جزءا ال يتجزأ من هيكل الحوكمة والحوافز الذي يشرف عليه مجلس اإلدارة.
تعتبر آلية المكافآت بالشركة
ً
ويتمثل الهدف في تحسين األداء وتشجيع سلوك مقبول لتحمل المخاطر وتعزيز ثقافة المخاطر في
المجموعة.

الفاضل  /سالم خلف أحمد المناعي  -عضو
تؤدي لجنة الترشيحات والمكافآت المهام الرئيسية التالية:

المكافآت

.1

صياغة سياسات واضحة ومعقولة ومفهومة لتقديم معلومات للمساهمين حول مكافآت المدراء
والتنفيذيين.

 1-5أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآته:

.2

تحديد عالوات ومكافآت الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

.3

وضع خطة تعاقب لإلدارة التنفيذية.

.4

مساعدة مجلس اإلدارة كما يلزم في شؤون تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وأعضائه،
باإلضافة إلى وضع خطط تحديد كفاءات أعضاء المجلس وتنفيذها وتقييمها وتعزيزها.

دفعت الشركة أتعاب حضور اجتماعات قدرها  30.800ريال عماني ،وتوصي بدفع  19.200ريال عماني كمكافآت
لعام  2020بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة عليها في الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد
في  16مارس  .2020وقد دفعت الشركة مبلغ  35.700ريال عُ ماني عام  2019لمجلس إدارتها ،ضمنها أتعاب
حضور االجتماعات.
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 2-5مكافآت اإلداريين الرئيسيين

 4-6مخاطر االستثمار:

ً
مبلغا إجماليًا بقيمة  197.173ريال عماني عن عام  2020لموظفي اإلدارة العليا لديها.
دفعت الشركة

تعمل الشركة على تخفيف مخاطر االستثمار عبر االلتزام بإرشادات الجهات التنظيمية المتعلقة بحدود
االستثمار في مختلف المنتجات واألسواق ،وعبر االحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة تخضع لمراقبة
مستمرة في ضوء ظروف األسواق المحلية واألجنبية.

يتم صرف العالوات والحوافز المبنية على األداء لإلدارة التنفيذية من خالل برنامج إدارة أداء الشركة الذي
يحدد أهداف اإلدارة في بداية السنة المالية .ويتم بعد ذلك إجراء تقييمات أداء سنوية لإلدارة والموظفين
وتحديد مدى تحقيقها لألهداف المرسومة .ويجري على أساسها منح المكافآت أو حوافز بعد ذلك لإلدارة
والموظفين.

.6

إدارة المخاطر

7

مهام التدقيق الداخلي واالمتثال

 1-7التدقيق الداخلي

ص ّمم إطار إدارة المخاطر لتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر من جميع المصادر بغرض زيادة قيمة قصيرة
ُ
وطويلة األجل لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين.

التدقيق الداخلي هو نشاط استشاري وتأكيدي مستقل وموضوعي يلتزم بفلسفة إضافة القيمة لعمليات
ّ
منظمة ومنضبطة
الشركة .ويساعد هذا النشاط الشركة على تحقيق أهداف استراتيجية عبر إرساء مقاربة
لتقييم وتحسين فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية.

تحديد المخاطر وتقييمها :يجب أن يكون لكل خطر محدد مالك مسؤول عن التأكد من مراقبة
الخطر وإدارته بفعالية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم أيضا تقييم العالقة بين المخاطر وارتباطها من خالل
المحاكاة واختبار التحمل.

يُجري المدقق الداخلي مراجعة مستقلة لتقارير أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة حول وجود وفعالية و/
أو نقاط ضعف هذه األنظمة ،وتشمل إدارة المخاطر ونظام للحفاظ على أصول المجوعة وقوائمها المالية
وحمايتها .كما يراجع أيضا فعالية الوحدة المعنية باالمتثال ودورها كأداة للرقابة الداخلية لدى اإلدارة،
وذلك عن طريق تقديم ضمان لمجلس اإلدارة بوجود أنظمة سليمة للرقابة الداخلية.

قياس المخاطر وإدارتها عبر وضع حدود مناسبة وخطط للطوارئ.

ّ
المدقق الداخلي
 2-7التقييم الخارجي لعمل

وتتكون دورة إدارة مخاطر في الشركة مما يلي:

مراقبة المخاطر من خالل متابعة الضوابط الرئيسية ومؤشرات المخاطر لضمان تحديد قضايا العمل
والتعامل معها حسبما هو مناسب من قبل اإلدارة.
ُترفع تقارير المخاطر للجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال ولمجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي .وتحدد
هذه التقارير مشاكل المخاطر وكيفية االستجابة لها مع تقديم تحديث كامل عن حالة إطار إدارة
المخاطر وإجراءات التخفيف الرئيسية.
ً
عرضة بشكل عام للمخاطر للتالية:
وتبقى الشركة
 1-6مخاطر التأمين:
تشمل مخاطر التأمين مخاطر االكتتاب وإدارة المطالبات والتسعير والمنتجات .وتقوم الشركة بإدارة
المخاطر التأمين باعتماد استراتيجية اكتتاب حذر وضمان ترتيبات إعادة تأمين مناسبة .ويجري التخفيف من
مخاطر التأمين عبر محفظة متنوّ عة في مجال نوع المخاطر وحجمها وقطاعاتها وتو ّزعها الجغرافي.
 2-6المخاطر التشغيلية:
تعي الشركة أن نقاط الضعف في الرقابة يمكن أن تلحق أضرارًا بالسمعة التجارية وتحمل مضاعفات
مصممة لتحقيق
قانونية وتنظيمية وخسائر مالية .فتضع الشركة إطار ضوابط وأنظمة وإجراءات تفصيلية
ّ
فعال بين المهام والصالحيات والتخويالت وإجراءات المؤاءمة .وتدعم عمليات مراجعة االمتثال
فصل ّ
والتدقيق الداخلي هذه اإلجراءات.
ال تتوقع الشركة أن تقضي على جميع المخاطر التشغيلية .لكنها تحرص على التخفيف منها لكي تتفادى
أي تأثير كبير قد يلحق باألهداف االستراتيجية للشركة.
 3-6مخاطر االئتمان:
ً
عرضة لمخاطر االئتمان الناشئة عن أقساط التأمين المستحقة وظروف السيولة السائدة في
تبقى الشركة
السوق .ويتم التخفيف من مخاطر االئتمان عبر إجراء مراجعة مستمرة لحسابات الذمم المدينة ومتابعتها
مع العمالء مستعينين باستشاريين قانونيين عند الضرورة.
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ً
وفقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم  10لسنة  2018بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب
ً
ووفقا للمادة رقم  ،24يجب على الشركة
الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة
إجراء تقييم خارجي شامل ألعمال وحدة التدقيق الداخلي مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات من خالل
جهة خارجية متخصصة  -بخالف مراقب الحسابات الخارجي للشركة .ولقد وافق أعضاء مجلس إدارة
الشركة تعيين أم جي آي الرؤية محاسبون قانونيون في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  29أكتوبر 2019
إلجراء التقييم الخارجي لوحدة التدقيق الداخلي.
العمانية السارية،
شركة «إم جي آي فيجن» هي شركة استشارية للضرائب
مسجلة بموجب القوانين التجارية ُ
ّ
وقد تأسست عام  2011ونالت موافقة الهيئة العامة لسوق المال إلجراء هذا النوع من دراسات التقييم.
 3-7االمتثال
تعتبر الشركة العمانية القطرية للتأمين أن االمتثال للقوانين السارية ولوائح المجال وتعليماته ومعاييره
األخالقية وسياساته الداخلية جزء ال يتجزأ من مباشرة العمل .ويعمل مسؤول االمتثال على ضمان االمتثال
في الشركة ،وذلك من خالل تحليل المتطلبات القانونية والتنظيمية ومراقبة ذلك وتنفيذه وإنفاذه.

8

حاالت عدم االمتثال

لم تفرض الهيئات الرقابية أي عقوبات على الشركة في عام .2020
ولقد استجابت الشركة لجميع المراسالت واالتصاالت المتعلقة بشكاوى العمالء العادية التي تلقتها من
خالل الهيئة العامة لسوق المال ،ضمن مهلة لم تتعد  3أيام عمل.

9

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يلتزم مجلس اإلدارة بضمان توصيل كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بعمليات الشركة بشكل دوري
لمساهميها ومستثمريها.
وتنشر كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة ومنتجاتها وعملياتها وقوائمها المالية السنوية على
موقع الشركة .www.oqic.com

 | 27التقرير السنوي 2020

يتم تحميل النتائج ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية لعمليات الشركة على البوابة اإللكترونية للهيئة
العامة لسوق المال وتقديمها لسوق مسقط لألوراق المالية ،وتنشر ً
أيضا في كبرى الصحف الصادرة باللغة
العربية واإلنجليزية في سلطنة عُ مان .وبعد إتمام تدقيق الحسابات ،يرسل التقرير السنوي وملخص القوائم
المالية بالبريد إلى كافة المساهمين مع الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية المقبلة للشركة.
.

10

بيانات األسعار السوقية لألسهم

11

تماما دورها المطلوب في دفع عجلة النمو والتطوّ ر في المجتمع .لذلك أطلقت العديد
تعي الشركة
ً
من المبادرات لرفع التوعية حول القيادة اآلمنة بالتعاون مع شرطة عُ مان السلطانية ،ونفذتها على شكل
قدمت الشركة هذه السنة مساهمة قدرها  10.000ريال عُ ماني لصالح
حمالت والفتات إعالنية توعوية .وقد ّ
العمانية لدعم قطاع الرعاية الصحية في المعركة لمكافحة جائحة كوفيد.19-
صندوق وزارة الصحة ُ

12

العماني لكل شهرٍ من سنة :2020
 1-10األسعار األعلى واألدنى ألسهم الشركة بالريال ُ
العماني
جميع األسعار بالريال ُ

المسؤولية االجتماعية للشركة

نبذة عن المكانة المهنية للمدقق القانوني

عين مساهمو الشركة مكتب إرنست ويونغ مدققا للشركة لعام  .2020وتعتبر شركة إرنست ويونغ واحدة
ً
رائدة في مجال خدمات المحاسبة والضرائب
من أكبر  4مكاتب تدقيق على مستوى العالم وهي شركة
والمعامالت والخدمات االستشارية في عُ مان.

الشهر

السعر
األعلى

السعر
األدنى

الشهر

السعر
األعلى

السعر
األدنى

وخالل عام  ،2019أصدرت إرنست ويونغ ش.م.م فاتورة بمبلغ  14٫500ريال عماني مقابل خدمات مهنية مقدمة
للشركة.

يناير

0.0900

0.0900

يوليو

0.0830

0.0830

فبراير

0.0920

0.0920

أغسطس

0.0880

0.0880

مارس

0.0800

0.0800

سبتمبر

0.0850

0.0850

تعتبر إرنست ويونغ إحدى الشركات الرائدة في عالم خدمات التأمين والضرائب والمعامالت واالستشارات،
وتكرّ س نفسها ألداء دورها في بناء عالم أفضل لألعمال .فبفضل دقة خدماتها وجودتها ،تساهم في بناء
الثقة بأسواق المال واالقتصادات المختلفة حول العالم.

أبريل

0.0860

0.0860

أكتوبر

0.0950

0.0950

مايو

0.0860

0.0860

نوفمبر

0.0950

0.0950

يونيو

0.0830

0.0830

ديسمبر

0.0950

0.0950

 2-10األداء بالمقارنة مع مؤشر القطاع المالي ذو الصلة في سوق مسقط لألوراق المالية:
العماني
جميع األسعار بالريال ُ
الشهر

في هذا السياق ،عملت إرنست ويونغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام  ،1923ويعمل
المقدم األول
فيها أكثر من  7آالف موظف محترف ،وبات مكتبها في عُ مان الذي افتتح عام  1974يُعتبر
ّ
ّ
جزءا
وتشكل شبكة إرنست ويونغ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للخدمات االحترافية في السلطنة.
ً
ً
شريكا وحوالي 127444
وتضم أكثر من 4720
من قطاع أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في الشبكة األم،
ّ
ً
وتضم
محترفا يعملون في هذا المجال .عالوة على ذلك ،تنتشر مكاتب إرنست ويونغ في أكثر من  150بلدً ا
ّ
ً
موظفا يتوزعون على  700مكتب .يرجى زيارة  ey.comلالطالع على المزيد من المعلومات حول
334012
إرنست ويونغ.

 13الخالصة

سعر سهم الشركة العمانية
القطرية للتأمين

مؤشر سوق مسقط للقطاع المالي

مارس 2020

0،0800

5442.54

يونيو 2020

0،0830

5586.27

سبتمبر 2020

0،0850

5833.24

ديسمبر 2020

0،0950

5651.08

التزاما كام ًلا بمتطلبات ومبادئ حوكمة الشركات حسبما وضعت في القوانين واللوائح ذات
تلتزم الشركة
ً
الصلة .وفي المستقبل ،ستسعى الشركة إلى تحقيق وتنفيذ أعلى مستوى ممكن من ثقافة حوكمة
الشركات وفقا ألفضل الممارسات العالمية.

العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
عن الشركة ُ

عن مجلس اإلدارة

 3-10توزيع المساهمة
عدد األسهم

نسبة األسهم

اسم المساهمين
شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.

51٫698٫500

%51.699

شركة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م.

22٫500٫000

%22.500

مساهمون آخرون يحمل ٌ
كل منهم أقل من %10

25٫801٫500

%25.801

اإلجمالي

100٫000٫000

%100.000
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الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاح

2020

2019

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

األصول
النقد وما في حكم النقد

5

3.553.856

897,133

الودائع البنكية

6

17.039.900

16,627,621

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

7

5.637.192

13,008,180

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين

8

50.618.000

37,696,676

المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدمًا

9

449.436

416,650

اإلستثمارات المالية

10

12.751.282

10,641,079

الممتلكات والمعدات

12

197.677

281,839

أصول حق االستخدام

13

182.484

92,250

90.429.827

79,661,428

إجمالي األصول
حقوق المساهمين واإللتزامات

البيانات المالية 2020

حقوق المساهمين
رأس المال

16

10.000.000

10.000.000

اإلحتياطي القانوني

17

1.207.123

995.082

إحياطي الطوارىء

18

5.145.436

4.653.930

إحتياطي القيمة العادلة

()12.746

8.434

األرباح المحتجزة

1.801.882

885.015

إجمالي حقوق المساهمين

18.141.695

16.542.461

58.419.000

46.251.483

اإللتزامات
اإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين

8

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

14

5.009.456

4.100.343

اإللتزامات األخرى والمستحقات

15

8.859.676

12.767.141

إجمالي اإللتزامات

72.288.132

63,118.967

إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

90.429.827

٧٩٫٦٦١٫٤٢٨

صافي األصول للسهم

( 25ب) 0.181

0.165

تم التصريح بإصدار البيانات المالية بتاريخ  8فبراير  2021بموجب قرار مجلس اإلدارة.

سعادة /خلف بن أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة

حسن بن ياسين بن علي اللواتي
الرئيس التنفيذي

تتوفر المجموعة الكاملة من البيانات المالية المدققة في https://www.oqic.com/investor-relations/

 | 30التقرير السنوي 2020

 | 31التقرير السنوي 2020

10٫000٫000

-

-

-

-

-

10٫000٫000

10٫000٫000

-

-

-

995٫082

129٫512

-

-

-

-

865٫570

1.207.123

212.041

-

-

تتوفر المجموعة الكاملة من البيانات المالية المدققة في https://www.oqic.com/investor-relations/

في  31ديسمبر 2019

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )17

المحول إلى إحتياطي الطوارئ (إيضاح )18

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

ربح السنة

في  1يناير 2019

في  31ديسمبر 2020

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )17

المحول إلى إحتياطي الطوارئ (إيضاح )18

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة (2019إيضاح )16

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
-

4٫653٫930

-

568٫459

-

-

-

4٫085٫471

5.145.436

-

491.506

-

-

8٫434

-

-

98٫657

98٫657

-

()90٫223

()12.746

-

-

-

()21.180

885٫015

()129٫512

()568٫459

1٫295٫120

-

1٫295٫120

287.866

1.801.882

()212.041

()491.506

()500.00

2.120.414

-

2.120.414

16٫542٫461

-

-

1٫393٫777

98٫657

1٫295٫120

15.148.684

18.141.695

-

-

()500.000

2.099.234

()21.180
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2.120.414

تتوفر المجموعة الكاملة من البيانات المالية المدققة في https://www.oqic.com/investor-relations/

885٫015

والم َّ
خفف
العائد للسهم الواحد -األساسي
ُ

( 25أ)

16٫542٫461

0.021

0.013

ريال عماني

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

2.099.234

1٫393٫777

المجموع

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

()21.180

98٫657

ريال عماني

(المصروفات) اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى األرباح والخسائر

المصروفات الشاملة األخرى للسنة

ربح السنة

()21.180

2.120.414

1٫295٫120

مصروف ضريبة الدخل

24

-

()248.708

()300٫540

الربح قبل الضريبة

8٫434

2.369.122

1٫595٫660

إستهالك

ريال عماني

 12و13

()292.157

()283٫267

إحتياطـــــــــي األربــــاح
القيمة العادلة المحتجزة

مصروفات عامة وإدارية

23

()2.024.020

-

()2٫319٫155

-

4.685.299

4٫198٫082

إيرادات اإلستثمار (صافي)

21

-

1.905.433

1٫335٫927

صافي نتائج أعمال التأمين

ربح السنة

2.779.866

2٫862٫155

-

الدخل التأميني اآلخر

22

83.076

362٫312

-

صافي العموالت

19

()514.069

()432٫375

-

صافي الحركة في المطالبات القائمة

1-8

740.020

()291٫520

10٫000٫000

حصة معيدي التأمين من المطالبات

19

5.974.919

16٫222٫174

995٫082

المطالبات المدفوعة

19

()10.797.349

()20٫743٫514

صافي أقساط التأمين المكتسبة

4٫653٫930

7.293.269

7٫745٫078

الحركة في أقساط التأمين السارية

2-8

ريال عماني

13.787

1٫247٫275

ريال عماني

صافي إيرادات أقساط التأمين

20

7.279.482

6٫497٫803

ريال عماني

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

19

()24.001.590

()22٫444٫345

رأس المال

إيرادات أقساط التأمين

19

31.281.072

28٫942٫148

اإلحتياطي
القانوني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

في  1يناير 2020

إيضاح

إحتياطــي
الطوارئ

2020

2019

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2020

2019

ريال عماني

ريال عماني

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة

تابع من الصفحة السابقة
األنشطة اإلستثمارية
شراء إستثمارات مالية

10

()3.703.953

()2٫639٫226

حصيلة بيع إستثمارات مالية

10

1.985.033

3٫440٫306

()412.279

()4٫802٫825

()5.130

()26٫003
309٫645

2.369.122

1٫595٫660

()13.787

()1٫247٫275

شراء ممتلكات ومعدات

283٫267

إيرادات فوائد مستلمة

823.516

()30.271

46٫534

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

620.243

439٫679

أرباح من بيع إستثمارات مالية

21

()44.001

()243٫586

حصيلة بيع ممتلكات ومعدات

-

-

مصاريف الفائدة على االلتزامات االيجارية

13

5.479

4٫224

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()692.570

()3٫278٫424

إيرادات توزيعات األرباح

21

()620.243

()439٫679

إيرادات الفوائد

21

()874.199

()785٫013

األنشطة التمويلية

صافي الحركة في الودائع البنكية

تعديالت على البنود التالية:
أقساط التأمين السارية المفرج عنها  -الصافي

2-8

إستهالك

12و 292.157 13

مخصص إلتزامات ضريبة ُمقتطعة من المنبع

12

الخسائر االئتمانية المتوقعة في االستثمارات المالية

21

4.084

477

التزامات إيجارية مدفوعة

()218.998

()205٫140

الخسارة غير المتحققة على االستثمارات

21

()371.074

157٫550

توزيعات أرباح مدفوعة

()500.000

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

22.013

30٫465

صافي النقد االمستخدم في األنشطة التمويلية

()718.998

()205٫140

مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة المشكوك
فيها

صافي النقص في النقد وما في حكم النقد

2.656.723

()2٫404٫697

7

70.537

292٫072

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في
األصول واإللتزامات التشغيلية

809.817

()305٫304

ذمم إعادة تأمين مدينة وذمم أقساط تأمين مدينة

7.300.451

()٢٫٧٣٣٫٥٢٠

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين

()11.035.753

4٫777٫988

المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدمًا

()32.786

185٫863

إلتزامات ناشئة من عقود التأمين

10.295.733

()4٫486٫468

المستحق إلى معيدي التأمين

909.113

4٫492٫773

النقص في المخصصات والدائنين اآلخرين

()3.877.194

()556٫147

النقد من التشغيل

4.369.381

1٫375٫185

()20.569

()20٫376

ضرائب الدخل و الضرائب المقتطعة من المبالغ المدفوعة

()280.521

()275٫942

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

4.068.290

1٫078٫867

النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

15

يتبع في الصفحة التالية
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5

897.133

3٫301٫830

3.553.856

897٫133

تتوفر المجموعة الكاملة من البيانات المالية المدققة في https://www.oqic.com/investor-relations/
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مالحظات
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