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 مجلس اإلدارة  تقریر رئیس
  م2019دیسمبر  31المنتھیة في  عن السنة

 حضرات المساھمین الكرام:
عن العام  للشركة یسرني أن أقدم لكم التقریر السنوي إدارة الشركة العمانیة المتحدة للتأمین ش م ع عبالنیابة عن مجلس 

ً م م2019المالي   31في  المنتھیةالمالیة عن السنة  الخارجي وتقریر المدقق المدققة ةبھ المیزانیة والحسابات الختامی رفقا
 . (الحوكمة) وتقریر مناقشة اإلدارة وتحلیالتھا وتقریر تنظیم وإدارة الشركة م2019دیسمبر 

 :م2019 عامال في الوطني أداء االقتصادمؤشرات 

ملیار لایر عماني ، مقارنة باإلیرادات المدرجة  11.1، حیث بلغت  ٪10بنسبة  م2019ارتفعت اإلیرادات الفعلیة لعام  •
 .ملیار لایر عماني 10.1والتي بلغت  وازنةفي الم

 .ملیار لایر عماني 13.7ملیون لایر عماني) لیصل إلى  800( ٪6بنسبة  وازنةالم م2019تجاوز اإلنفاق الفعلي لعام  •
 ملیار لایر عماني.  2.6وبذلك فقد بلغ عجز الموازنة  •

 :م2020 العام موازنة الدخل والمصروفات للسلطنة في
 .برمیلللدوالر  58تفترض سعر النفط  وازنةالم •
 .م2019مقارنة بعام  ٪ 6بزیادة قدرھا  عماني،ملیار لایر  10.7تقدر اإلیرادات اإلجمالیة بمبلغ  •
 .عمانيملیار لایر  13.2حوالي  لموازنةفي االمقدر بلغ إجمالي اإلنفاق العام  •
 .ملیار لایر عماني 2.5 المقدر في الموازنةبلغ العجز في  •

 :سوق التأمین المحلي
 .غیر الصحیة على سوق التأمین المحليولشدیدة السعریة ا سیطرت المنافسة •
الناتج المحلي قطاع التأمین في بلغت نسبة مساھمة  ،م2018 لعاملالمال لسوق  العامةھیئة الوفقًا للبیانات الصادرة عن  •

  ٪ 1.52اإلجمال 
 .ملیون لایر عماني 463.59لیصل إلى  ٪3أقساط التأمین المكتتبة بنسبة الدخل من ارتفع إجمالي  •
 بینما سجلت أقساطمن إجمالي األقساط  ٪ 31الثالث الطرف الشامل والتأمین على السیارات عملیات شكلت كل من  •

وقد سجلت أقساط التأمین على الحیاة وباقي فروع التأمین  تبة.من إجمالي أقساط التأمین المكت ٪ 33التأمین الصحي 
 تبةمن إجمالي أقساط التأمین المكت %36العام 

 :سوق التأمین العالمي
ث ئر التي تكبدھا معیدي التأمین من التأمین على الكواروالخساالمناخیة غیر المستقرة  لألنواءالسلطنة  تعرضر انظراً لتكر
عم شركات إعادة التأمین صعوبة في د لذلك تجد التأمین،باإلضافة إلى حالة عدم الیقین السائدة في سوق إعادة الطبیعیة 
واق إعادة في أس الطاقة االستیعابیةعلى لقیود اإلضافیة المفروضة أدت اكما السوق العماني. إعادة لتأمین في  اتفاقیات

 .والخصومات والقبول االنتقائي للمخاطر األسعارمن خالل زیادة التشدد في الشروط التأمین إلى 
 

  :م2019 العام لمالي للشركة فياألداء التشغیلي وامؤشرات 
  التشغیلي:بالنسبة لألداء 

، حرق األسعارو العالیة یتسم بالتنافسیة يسوق تأمین الجدیدة المتاحة في الفرص من الفوائد أجل أن نجني كرسنا كافة الجھود من لقد
كة ونتیجةً للسیاسة اإلكتتابیة المتحفظة التي تتبناھا الشر. الصناعة ھذه في القیادي دورنا على وسوف تستمر الجھود من أجل الحفاظ

مین الدخل من إجمالي أقساط فروع التأ انخفضالمنافسة السعریة بالسوق فقد  االعتبارفي  والتي تعتمد على انتقاء األخطار وأخذاً 
في العام السابق.  ملیون لایر عماني 36.65 لایر عماني مقابل ملیون 31.16مثیلھ في العام السابق لیصل عن ٪15بنسبة 

دة ومحدودیة حجم األعمال الجدی ة الشدیدةالسعری ةمنافسصحوبة بالالمادیة السائدة الحالة االقتصویرجع ذلك النقص إلى 
 تأمینیة. اتالتي تتطلب تغطی
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الشركة تركز على جودة الوثائق المكتتبة ولیس على حجم الدخل من األقساط لذا وبناءاً على سیاسة  استراتیجیةأن  وبما
ملیون لایر  8.02لیبلغ  ٪10.4بنسبة  التأمینىاالكتتاب المتحفظة التي تنتھجھا إدارة الشركة فقد ارتفع ربح االكتتاب 

 %19.8مقابل  %25.7وبذلك فقد ارتفع ھامش الربح التأمینى إلى ملیون لایر عماني في العام السابق. 7,27مقابل عماني 
 . م2018في العام 

 
  :بالنسبة لألداء المالي

یث ح المستثمرین،وسط المخاوف الكبیرة وعملیات بیع  سوق مسقط لألوراق المالیة أداءتراجعاً في  م2019شھد العام 
تھم ین ومشاركوتراجع معنویات المستثمر المنطقة في السلبیةعلى خلفیة النظرة الكلیة  وذلكسلبي ال باالتجاهأداء السوق اتسم 

سقط لألوراق سوق ممؤشر انخفض لذلك فقد االستثمار األجنبي. صافي التدفقات النقدیة من إلى جانب انخفاض  في السوق
 .مسجالً عوائد سلبیة للعام الثالث على التوالي ،م2019خالل عام  ٪7.9المالیة بنسبة 

 م2007نقطة في دیسمبر  9035.46ذروة الانخفض من  قد  تجدر اإلشارة إلى أن مؤشر سوق مسقط لألوراق المالیة
 .م2019نقطة في دیسمبر  3981.19إلى 

 

 
 

ملیون لایر عماني  4.38مقابل  ملیون لایر عماني 4.24 منھ المحقق فقد بلغ ،االستثماروفیما یتعلق بإجمالي الدخل من 
 . %3.2 قدره انخفاض في العام السابق بمعدل

حققة االستثمار غیر الم بلغت خسائرفقد  اإلشارة إلیھ المالیة السابقلألوراق  إال أنھ بسبب انخفاض مؤشر سوق مسقط
عماني  ملیون لایر 1.29االستثمار  من دخلالصافي بلغ  ثتأثرت نتائج االستثمار حیفقد . وعلیھ ملیون لایر عماني 2.95
 .٪11.1انخفاض بنسبة العام السابق  عماني فيلایر ملیون  1.45 مقابل

 

أخذاً في و الشركةاألرباح وحمایة أصول  بتعظیم فیما یتعلق لشركتناالتقلیدیة  القیممع الحفاظ على  المساھمین الكرام:
ي أدوات الدخل استثماراتنا بشكل كبیر ف زیادةو سواق األسھمأ استثماراتنا فيض بتخفیقمنا فقد  تقلبات أسواق المال االعتبار

 53.52عت إلى ارتف اإلطالق حیثعلى  لھا أعلى مستوىوالسندات  البنكیةاستثماراتنا في الودائع  فقد بلغتوعلیھ  .الثابت
 بمعدلم 2017ملیون لایر عماني في عام  44.23و في العام السابق لایر عمانيملیون  51.60ملیون لایر عماني. مقابل 

ملیون  106.09مقابل عماني لایر ملیون  106.22بلغ إجمالي أصول الشركة.كما  .على التوالي %21.0و ٪3.7نمو 
مقابل  يملیون لایر عمان 29.25مساھمینالبلغ إجمالي حقوق كما . ٪0.12نمو  بمعدلفي العام السابق لایر عماني 

 .٪3.2نمو  بمعدلفي العام السابق ملیون لایر عماني  28.33
 

  :صافي األرباح
 3.40قیمة ب حققت الشركة صافي ربح بعد الضریبة اإلشارة إلیھا السابقالمالیة و التشغیلیة على الرغم من كل التحدیات

 .%8.6 زیادةبنسبة  ملیون لایر عماني في العام الماضي 3.13. مقابل لایر عمانيملیون 
 

 لایر عماني ملیون 4.64األرباح المحتجزة وقد بلغت . م2018لعام  بیسة 31مقابل  بیسة 34السھم على عائد المعدل  بلغ
في  بیسة 293سھمللصافي قیمة األصول  تبلغكما  .٪9.5نمو  بمعدلفي العام السابق ملیون لایر عماني  4.24مقابل 

 .م2018في عام  بیسة 283مقابل  م2019عام 
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 األرباح: توزیعات

 وزیعتعلى ویكمن ذلك في حرص مجلس اإلدارة  كمملتزمة بمنح قیمة مضافة الستثمارات شركتكمسوف تظل  :األعزاءالمساھمین 
ً  أرباح جیدة على المساھمین یوصي بتوزیع أرباحاً نقدیة على  یسرني إبالغكم بأن مجلس إدارة الشركة بناءاً علیھو. سنویا

 م.2019دیسمبر  31العام المالي المنتھي في  عن الواحدبیسة للسھم  30بواقع  المساھمین
زء منھا احتجاز جواألرباح السنویة  توزیععملیة  بینعلى إیجاد توازن ترتكز سیاسة توزیع األرباح وكما ھو معلوم فإن 

  .تائج الشركةنالمحتملة والتي قد تؤثر بشكل مباشر على  االقتصادیةلتقلبات تحفظاً لوعملیات لللنمو المستقبلي ألغراض ا
المنصوص  األدنى وھو الحدبما یساوي رأس المال  ملیون لایر عماني 10الطوارئ قد بلغ  احتیاطيبالذكر أن  جدیرومن ال
ي فالمنصوص علیھ األدنى  إلى ثلث رأس المال وھو الحد أیضا القانوني االحتیاطي وصلكما  التأمیًن،في قانون علیھ 

 .تلھذه االحتیاطیا إضافیة مبالغ إي ، ومن ثم لن یتم استقطاعقانون الشركات التجاریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المخاطر إدارة
التي یولیھا المجلس أھمیة  ھي المھمة المخاطر إدارة إدارة المخاطر ویراجعھا سنویاً وتظل استراتیجیةیعتمد مجلس اإلدارة 

توجھاتھ  مع واضح ومتسق نظام رقابي خاصة ویبذل فیھا قصارى جھده لتحقیق ذلك ، لذلك فقد عمل المجلس على توفیر
 ركاتالش حوكمة بكفاءة. إن متطلبات المخاطر تم وضعھ إلدارة الشركة. كما یوجد إطار واضح عملیات جمیع ویشتمل على

یعة إال أن طب .حوكمة الشركة في المخاطر إدارة إطار وبالتالي دعم. تتطلب من مجلس اإلدارة فھم المخاطر وكیفیة معالجتھا
 مفر منھا. ثیر من المخاطر التي ال الك التأمینى یحفھالشركة  نشاط

 
 :یليتتمثل القیم التي تتبناھا الشركة فیما  – القیم

 عند إجراء أي نوع من والخصوصیة الشدیدة السریةوالنزاھة والثقة من حیث  المعاییر األخالقیة قدر من بأعلى الشركة لتزمت• 
 .تالمعامال

بیة تلنسعى دائماً لو خالل تلبیة احتیاجاتھم المتطورة عالقات طویلة األمد مع عمالئنا من جاھدة لبناءتسعى اإلدارة • 
 متطلبات عمالئنا من خالل تطویر وإنشاء منتجات جدیدة.

 إلى أعلى مستوى من التمیز. للعمالء للوصولالخدمات المقدمة لتطویر  قصارى جھدھا تبذل إدارة الشركة• 
لتطویر رص فإتاحة البیئة عمل مالئمة وقیمة لذا فإننا حریصین على توفیر األكثر  نعتبر أن موظفي الشركة ھم األصول• 

 .مھاراتھم
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 :(الحوكمة) إدارة الشركةتنظیم و
من الھیئة العامة لسوق المال بموجب  الصادر شركات المساھمة العامةدارة إادئ میثاق تنظیم وبم و بأحكام التزمت الشركة

الصادر من الھیئة العامة لسوق المال  التأمین العاملة بقطاع شركاتالومیثاق تنظیم وإدارة م) 4/2015خ/التعمیم رقم (
 ة الرقابة الداخلیة خالل العامأنظمو االستراتیجیاتكما قام مجلس اإلدارة بمراجعة  .م)2005/ت/7بموجب التعمیم رقم (

بل المراقب قوالذي تم تدقیقھ من حوكمة البالسنوي تقریراً مستقالً عن مدى التزام الشركة  ویتضمن التقریر .ومدى كفایتھا
ات ذ معترف بھا دولیةمحلیة و مؤسسات من الجوائز من العدید الشركة على توتوفیقھ حصل هللا من بفضلوالخارجي 
  .طیبة سمعةمصداقیة و

 

 لتحدیات:ا
ة واالفتقار الشدید والمنافسة السعریة النفط،ھبوط أسعار  بسببالمنطقة  دول التباطؤ االقتصادي المتوقع فيعالوة على 
معیار  بیقإلى تطباإلضافة تطبیق الضریبة على القیمة المضافة  واحتمال في سوق األسھم المحلیة النقدیة إلى السیولة

 إلیھاتفاقیات إعادة التأمین السابق اإلشارة الوالشروط الصعبة  م2022عام ال) في 17رقم ( الجدیدالتقاریر المالیة الدولیة 
 .في السنوات القادمة على نتائج الشركة یؤثر أن المحتملذلك من  كل

 

 رسالة الشركة 
م أو سواء فیما یتعلق بحیاتھ على فھم وحمایة أنفسھم من المخاطر ھامساعدة عمالئ تكمن رسالة الشركة ومھمتھا في كیفیة 
خالل  وذلك من، في السلطنة تأمین شركةأن تصبح أفضل ب الشركة نصب أعینھا الھدف األسمىوتضع إدارة  .تلكاتھممم

المبنیة التي ترسخھا الشركة وعلى القیم  والرؤیة وترتكز تلك المھمةزبائننا ووكالئنا وموظفینا ومساھمینا.  مؤازرة ومساندة
  قیمة مستدامة للشركة. إیجادفي خدمة العمالء والعمل الجماعي و النزاھة والتمیز على

 
 النظرة المستقبلیة

لتوسع االتركیز على  معمنتجات جدیدة  إیجادومنتجاتھا تنویع  التنفیذیة ستواصل اإلدارةفي إطار تطویر أعمال الشركة 
رة التسویق خالل دائ المتاحة منالبیع  لمنافذالفردیة) من خالل االستخدام الفعال  تلكاتممعلى ال التأمین(التجزئة  في أعمال

 الشركةویبقى ھدف  .التقنیات الحدیثة للتسھیل على زبائنھا وتقلیل التكلفة واستخدام الفروع والوكاالتوالتوسع في شبكة 
وق في الس وزیادة حصتھا قدر من األرباح للمساھمین وحمایة حقوق حملة الوثائق كبرتحقیق ألقصارى جھدھا  بذل في

 المزید من المنتجات وتطویر مھارات الموظفین. وطرح 
 

 التعمین:
ً  الوصول إلى نسب التعمینمتابعة و إلىالرامیة  سیاستھ استمرار على مجلس اإلدارةؤكد ی  من اً كثیربأن  المقررة علما

 ٪78 لتأمیناوقد بلغت نسبة التعمین في مجال . تم تأھیلھا من قبل الشركة در عمانیةایشغلھا كوالحالیة  الوظائف القیادیة
وتقوم اإلدارة باتخاذ الالزم نحو  .113/2018القرار الوزاري رقم موجب ب التأمینقطاع لبزیادة عن النسبة المحددة 

 لجمیع مستویات اإلدارة من قبل الجھات الحكومیة. الوصول إلى نسب التعمین المقررة 
 

 االجتماعیة:المسئولیة أعمال مبادرة الشركة تجاه 
ً من مجلس اإلدارة  ً ووالمجتمع وخدمات  االجتماعیةبضرورة المشاركة في برامج المسئولیة إیمانا لتوجیھات الھیئة فقا

في مجال المسئولیة االجتماعیة لایر عماني على بعض البرامج االجتماعیة  30.000فقد تم صرف مبلغ  العامة لسوق المال
ألف لایر  ثالثون( 30.000 تخصیص مبلغعلى الجمعیة العامة العادیة السنویة یقترح المجلس و م2019خالل العام 

 . م2020لمسئولیة االجتماعیة في العام اأعمال لخطة الشركة تجاه  عماني)
 

 شكر وعرفان:
یرة من مس آخر لعاملى على النتائج الجیدة نیابة عن مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي أود أن أشكر هللا سبحانھ وتعا

لشركة ا ولجمیع زبائنوالتقدیر لكم مساھمي الشركة  خالص الشكرأن أنتھز ھذه الفرصة ألعبر عن اً أود أیض كما .الشركة
 وظفیھاافة مقتھم الغالیة في الشركة. والشكر موصول لإلدارة التنفیذیة للشركة ولكثلمحدود وال غیرعلى دعمھم  الكرام

 التأمین ومعیديسماسرة  كما نتقدم بجزیل الشكر إلى منیین لھم دوام التوفیق والسداد.متعلى جھودھم المخلصة  المجیدین
 . الشركةمسیرة دعم ومساندة روا جھداً في الذین لم یدخ

 

عیھم سالھیئة العامة لسوق المال على  ة وخاصةً یإلى كافة الجھات الحكومو حكومة الرشیدةال إلىو نتقدم بالشكر الجزیل 
  مساندة الشركة ومؤازرتھا في تسییر أعمالھا بسھولة ویسر.المحلي و التأمینتنظیم وتطویر قطاع  والمتواصل في دؤوبال
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رق بن ھیثم بن طاعظیم شكرنا ووالئنا لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان بقدم باسمكم جمیعاً تكما ال یسعنا إال أن ن
ى نھ نعم المولأ المدید،داعین هللا عز وجل أن یدیم على جاللتھ موفور الصحة والعمر  - هحفظھ هللا ورعا - المعظم تیمور

 ونعم النصیر.
  

   وبركاتھ،والسالم علیكم ورحمة هللا 
 

                                            
 سالم بن ناصر البوسعیدي                                                   

 رئیس مجلس اإلدارة                                                     

 م2020فبرایر                                         
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