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الجمعية العمانية للتأمين
تقرير مجلس اإلدارة

األعضاء الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي للجمعية العمانية للتأمين مع كشوف الحسابات المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
ملخص البيانات المالية لعام 2021م:
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
ر.ع.
ر.ع.
23,100
27,500
العائد من رسوم العضوية
1,464
4,474
الفائدة المكتسبة
21,425
29,973
المصروفات العمومية واإلدارية وأخرى
3,139
صافي الزيادة( مصروفات على الدخل) /الدخل على 2,001
المصروفات للسنة
جدد جميع األعضاء عضويتهم خالل عام 2021م وأنضمت  CIGNAو  MetLifeكأعضاء في الجمعية.
عدد األعضاء في الجمعية العمانية للتأمين حاليا ً  29عضو  .تضم  18شركة تأمين ،وشركة إعادة تأمين
واحدة ،وشركة البطاقة البرتقالية و  9شركات وساطة تأمين.
على الرغم من المصروفات العالية سجلت الجمعية العمانية للتأمين فائض في الدخل على المصروفات خالل
السنة بسبب رسوم عضوية أعلى والفائدة على الدخل.
الموجودات والمطلوبات
( المبلغ بالريال العماني)
فيما يلي ملخص كشف حساب الموقف المالي.
التفاصيل
2020
2021
ر.ع.
ر.ع.
448
0
الموجودات الثابتة ناقصا ً االستهالك
2,465
313
ذمم مدينة
163,721
167,775
نقدي وأرصدة بنكية
1,050
500
المطلوبات
165,584
167.585
صافي الموجودات  -فائض
صفحة 1

مجلس اإلدارة

تم انتخاب مجلس إدارة جديد افتراضيا ً في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  25مارس 2020
لمدة سنتين ( )2020-2022واستمرت عضوية األعضاء المنتخبين في مارس  2020خالل عام .2021
وانعقد مجلس اإلدارة الجديد كل شهر أي  12اجتماع خالل اإلثنى عشر شهرا ً الماضية.
COVID-19
أصاب  COVID-19العالم بقوة متجددة في النصف األول من عام  2021من خالل المتحور دلتا .وشهد
العالم إصابات ووفيات أكثر عن الموجة األولى عام  .2020وما أن خفت حدة المتحور دلتا وبدأ العالم يقترب
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تم انتخاب مجلس إدارة جديد افتراضيا ً في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  25مارس 2020
لمدة سنتين ( )2020-2022واستمرت عضوية األعضاء المنتخبين في مارس  2020خالل عام .2021
وانعقد مجلس اإلدارة الجديد كل شهر أي  12اجتماع خالل اإلثنى عشر شهرا ً الماضية.
COVID-19
أصاب  COVID-19العالم بقوة متجددة في النصف األول من عام  2021من خالل المتحور دلتا .وشهد
العالم إصابات ووفيات أكثر عن الموجة األولى عام  .2020وما أن خفت حدة المتحور دلتا وبدأ العالم يقترب
من العودة للوضع الطبيعي ،ظهر المتحور  Omicronالذي انتشر أسرع من المتحورات السابقة مع نهاية
السنة وأعاق تحرك العالم نحو الروتين السابق المعتاد.
وافقت شركات صناعة التأمين على إرشادات الهيئة العامة لسوق المال الجهة المشرفة على التأمين وأضافت
 COVID-19إلى قائمة الوفيات المقبولة دون أي زيادة على القسط .وفي تقرير لوكالة رويتيرز في  4يناير
 2022قدر خسائر  COVID-19المؤمنة بــــــــ  44مليار دوالر أمريكي ،وتعد ثالث أكبر خسارة كارثية
بعد خسائر إعصار كاترينا و  11سبتمبر .وتحملت شركات صناعة التأمين في سلطنة عمان حصتها من
الخسائر على مضض.
التدريب
تدرك الجمعية العمانية للتأمين أهمية التدريب والتأهيل .ونظمت لهذا الغرض لجنة التعليم والتدريب ندوتين
للموظفين في صناعة التأمين ،واحدة للتعريف بمعهد تشارترد للتأمين ) – (CIIالمملكة المتحدة بالتعاون مع
المكتب اإلقليمي بدبي ،والندوة األخرى قدمها حسين يوسف العجمي الرئيس التنفيذي لــــــــ األساس للتأمين
والتعليم المالي – البحرين ) .(FIFEومن الجدير بالذكر أن األساس للتأمين والتعليم المالي توفر التدريب
باللغة العربية وباإلمكان إجراء امتحانات معيّنة لدى معهد تشارترد للتأمين ) )CIIباللغة العربية أيضا ً.
ضريبة القيمة المضافة
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عمان الالئحة التنظيمية في  14مارس 2021م مع توفر قليل من الوقت
لشركات التأمين لتنفيذه في  16إبريل  2021م .أعدت الجمعية العمانية للتأمين ندوات في  24نوفمبر 2020م
و  27مارس 2021م ونفذت
شركة  MMJSلإلستشارات التأمينية هذه الندوات .كما نظمت الجمعية العمانية للتأمين ورشات عمل على
مدى يومين ( 30و  31مارس  )2021لمناقشة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة .كما نظمت الجمعية اجتماع عبر
الفيديو مع جهاز الضرائب في  13إبريل 2021م بمساعدة الهيئة العامة لسوق المال ،وتتقدم الجمعية العمانية
للتأمين بالشكر لشركة  MMJSلإلستشارات والهيئة العامة لسوق المال وجهاز الضرائب على عقد هذه
االجتماعات.
وتم بالتشاور مع شركات التأمين مخاطبة الهيئة العامة لسوق المال حول إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
للنظر في عدة مواضيع ،أهمها ضريبة القيمة المضافة على األقساط غير المنتهية ) .(UPRوعلى الرغم من
ايضاحاتنا وتأكيدات الجهات الرسمية ،فقد تم تضمين ضريبة القيمة المضافة على األقساط غير المنتهية في
اللوائح التنفيذية .وعملت الجمعية العمانية للتأمين مع استشاري وتمكنت من الحصول على إعفاء من ضريبة
القيمة المضافة على األقساط غير المنتهية على وثائق التأمين الصادرة لألفراد .وقد وفر ذلك على شركات
التأمين ما يقارب  2.5مليون لاير عماني.
صفحة 2

التعمين
صدر عن وزارة العمل تعميم بتاريخ  13يونيو  2021يوضح الرسوم الجديدة لتجديد إقامات الموظفين الوافدين
وفي نفس الوقت إدراج ما يقارب  20فئة وظيفية تتعلق بصناعة التأمين على قائمة عدم التجديد.
وتدرك الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها حقيقة أن الموظفين العمانيين بحاجة لتدريب لشغل الوظائف الكبرى
في صناعة التأمين  ،كما تدرك الجمعية أن مهارات صناعة التأمين يتم اكتسابها على مدى سنوات من التدريب
كاف من العمانيين المدربين وذوي الخبرة لشغل أماكن الموظفين
على رأس العمل  .إضافة أنه ال يتوفر عدد
ِ
الوافدين الذين تنتهي عقودهم .والتقت الجمعية مع سعادة الوكيل وعدد من المسؤولين بوزارة العمل عدة
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ووفقا ً إلرشادات وزارة العمل ،طلبت الجمعية إيضاحات من الشركات وإعطاء قائمة بالموظفين الوافدين الذين
يُعد توفرهم لدى الشركة حيويا ً عندما يتم إستبدالهم وما هي الخبرة والتدريب المطلوب اكتسابها إلحالل بدالً
عنهم .وقد أخذت وزارة العمل بهذه اإليضاحات وسمحت بتجديد إقامات عدة وافدين بالتشاور مع الشركات
المعنية.
كما أوضحت الجمعية العمانية للتأمين الحاجة إلضافة العديد من الفئات لقائمة المسميات الوظيفية المتوفرة
والتي تعكس الحالة الفريدة لشركات صناعة التأمين .وقد وعدت وزارة العمل النظر بذلك في الوقت المناسب.
وتتقدم الجمعية العمانية للتأمين بالشكر إلى السيد ناصر سالم البوسعيدي على رعايته للمناقشات مع وزارة
العمل .كما تتوجه بالشكر للجنة التدريب برئاسة السيدة ميسورة عبدهللا البوسعيدي على عملهم الجاد في نجاح
هذه الجهود.
خسائر شاهين
في  3أكتوبر  2021ضرب اإلعصار شاهين سلطنة عمان بشدة.وتسبب بخسارة في األرواح والممتلكات.
ووفقا ً لتقرير الهيئة العامة لسوق المال تم اإلبالغ عن خسائر تجاوزت  82مليون لاير عماني.ومعلوماتنا
تفيد بأن معظم تلك المطالبات قد تمت تسويتها والباقي جاري بحثها وتسويتها .ونظرا ً ألن هذه الخسارة جاءت
متأخرة في السنة فقد أثرت على ربحية نهاية السنة المستهدفة لشركات التأمين .وبعض اتفاقيات شركات
التأمين تلقت خسائر كبيرة وهذه الشركات تجد صعوبة في الحصول على دعم إعادة التأمين.
كما أن شركات التأمين لم تتخلى عن مسؤوليتها اإلجتماعية ،وعالوة على دعم اإلقتصاد من خالل التسوية
السريعة للمطالبات  ،تبرعت شركات التأمين بما يقارب واحد مليون لاير عماني للجمعية العمانية لألعمال
الخيرية المكلفة بهذا الملف.
التأمين اإللكتروني – الربط مع شرطة عمان السلطانية
عملت الجمعية العمانية للتأمين مع الهيئة العامة لسوق المال الختيار الشركة التي ستوفر الدعم التقني لمدة 5
سنوات قادمة وعملت على زيادة البرامج الحالية .قامت اللجنة القانونية الفنية بمراجعة عقد التأمين اإللكتروني
بين شركات التأمين وشركة إجيونيتي العالمية والهيئة العامة لسوق المال وشرطة عمان السلطانية وأوصت
بعدة تعديالت على العقد بما يزيد من دور شركات التأمين في التأمين إلكترونياً .كما أطلع رئيس الجمعية الهيئة
العامة لسوق المال على تلك التعديالت.
مجموعة دراسة تأمين المركبات
يدرك المجلس انخفاض ربحية محفظة تأمين المركبات .ويشكل تأمين المركبات حوالي  %40من أقساط
التأمين في السوق ومن المهم أن ال تستمر هذه المحفظة بتسجيل خسائر سنة بعد أخرى.
صفحة 3

بعد عقد شركات التأمين لقائين تم إنشاء مجموعة دراسة برئاسة الفاضل /حسن اللواتي ُكلفّت بإعداد دراسة
بممارسات السوق الحالية والخروج بتوصيات تؤدي لنتائج أفضل لمحفظة تأمين المركبات.
وعقدت هذه المجموعة اجتماعها األول في ديسمبر 2021م وتقوم بإعداد استمارة مسح لجمع بيانات إحصائية
من شركات التأمين.
مجموعة دراسة الكوارث الطبيعية
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من شركات التأمين.
مجموعة دراسة الكوارث الطبيعية
لوحظ أن بعض شركات التأمين ترفض أو تقيّد تغطية الخسائر التي تلي الكوارث الطبيعية .وقد أبرزت ذلك
خسائر شاهين التي حدثت مؤخراً .ويرى المجلس الحاجة إلنشاء تأمين جماعي محلي ضد الكوارث الطبيعية
للحماية من مثل هذه االحتماالت المستقبلية .وتم تشكيل مجموعة دراسة برئاسة الفاضل /روميل تباجا مع
والتوصية بطريقة المضي قُدما ً بهذا الشأن .وعقدت هذه المجموعة لقائين خالل عام 2021م وأعدت استبيان
وقامت بتوزيعه على شركات التأمين للحصول على معلومات أولية.
شكر وتقدير
يسر أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين التقدم بالشكر على اإلرشادات القيّمة التي تلقاها المجلس
من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التنمية اإلجتماعية وعلى الدعم من قطاع التأمين .ونتطلع لتلقي دعمهم
وتشجيعهم المستمر.
كما يتقدم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير معربا ً عن امتنانه ألعضاء الجمعية الكرام على إلتزامهم واهتمامهم
المتواصل وعلى دعمهم وثقتهم بالجمعية العمانية للتأمين وبمجلس إدارتها.
وفي الختام يسرني بالنيابة عنكم جميعا ً أن نرفع إلى المقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم -حفظه هللا ورعاه – أسمى آيات التقدير والوالء على قيادته البالد لمزيد من التقدم
واإلزدهار.
السيد ناصر بن سالم البوسعيدي
رئيس مجلس اإلدارة

صفحة 4
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الجمعية العمانية للتأمين

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
 15مارس 2022

المكان  :اجتماع عبر الفيديو
الوقت  11 : 30 :صباحا ً إلى  12 : 15صباحا ً
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الرئيس التنفيذي
مساعد المدير العام -
لتأمين العام
المدير العام
المدير العام
الرئيس التنفيذي
المدير التنفيذي
الرئيس التنفيذي
رئيس ادائرة القانونية
الرئيس التنفيذي

منسق االنتخابات

سكرتير
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس
اإلدارة

شركة خدمات إدارة
22
المخاطر
شركة تكافل عمان لتأمين
23
شركة ارؤية للتأمين
24
الموافقات الخطية

عادل حسن اللواتي

الرئيس التنفيذي

ميلماني باردوجا
عصام مسلماني

الرئيس التنفذي
الرئيس التنفذي

25
26
بإكتمال النصاب القانوني لصحة عقد إجتماع الجمعية العمومية بدأ السيد رئيس الجمعية االجتماع
بالترحيب باألعضاء شاكراً حضورهم  ،وطلب من الفاضل /كريشنا مورثي عرض جدول األعمال على
الجمعية.
دراسة واعتماد تقرير مجلس
اإلدارة
انتخاب أعضاء مجلس إدارة
الجمعية العمانية للتأمين
للفترة من 2024- 2022

اعتمد األعضاء تقرير مجلس اإلدارة الذي تم تعميمه سابقا ً
باإلجماع.
طلب الفاضل /كريشنا مورثي من الفاضل /نياز منسق االنتخابات
إعالن النتائج.
أفاد الفاضل /نياز أنه تسلم  22بطاقة اقتراع ،تم رفض واحدة منها
ألنها غير موقعة .وأن عشرة مرشحين تنافسوا على  7مناصب
في المجلس  .وأعلن الفاضل /نياز أنه تم انتخاب التالية أسماؤهم
لعضوية المجلس
.ϭ
.Ϯ
.ϯ
.ϰ
.ϱ
.ϲ
.ϳ

الفاضل /حسن اللواتي 
الفاضل /محمد الهنائي 
السيد ناصر سالم الوسعيدي 
الفاضل /عمر احمد عبداله الشيخ 
الفاضل /برافين كومار 
الفاضل /روالند زاتار 
الفاضل /رومل تباجا 

وقد هنأ األعضاء الحاضرين المنتخبين الجدد في المجلس
دراسة واعتماد الحسابات المدققة
للسنة المنتهية في  31دسمبر
2021
تعيين مراقب حسابات الجمعية
وتحديد أتعابهم

تلى الفاضل /بيبن كابور  /مراقب الحسابات  ،تقرير مراقب
الحسابات  .وقد اعتمد األعضاء الحاضرين الحسابات المدققة
باإلجماع.
وافق األعضاء على إعادة تعيين ب  .دي .أو ش.م.م مراقب
حسابات الجمعية للسنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر 2022
نظير مبلغ ( 500ر.ع) خمسمائة لاير عماني  +المصروفات.



يرى الفاضل /عصام المسلماني أن لدى الجمعية نقد كافٍ وأنه يمكن
توظيفها في استخدام أفضل .أوضح الفاضل /كريشنا مورث بأن
الجمعية تحاول خلق وعي اجتماعي حول مساهمة شركات صناعة
التأمين في االقتصاد .وترغب الجمعية بتوسيع حملة التوعية والذي
قد يتطلب السحب من رصيد األموال.

أي مواضيع أخرى

الفاضل /حسن اللواتي /لفت انتباه األعضاء إلى الحاجة للرد على
طلبات المعلومات .وبصفته رئيس مجموعة تأمين المركات وطلب
معلومات عن األقساط والخسائر .وعلى الرغم من العديد من طلبات
التذكيرفإن  5شركات فقط قدمت ردود على الرغم من أن الجميع
يوافق على ضرورة وضع محفظة تأمين المركبات على عتبة
الربحية.
أشار الفاضل /مرتضى عوض بأن الجمعية العمانية للتأمين تقوم
بعمل رائع ،إال أنه يشعر بقلة الوعي حول مساهمة شركات صناعة
التأمين في المجتمع ويحتاج مجلس إدارة الجمعية العمل على تحسين
هذا الوعي.
وناشد السيد ناصر البوسعيدي جميع األعضاء المشاركة بنشاط في
عمل الجمعية .

ولعدم وجود أي مواضيع أخرى للنقاش أعلن السيد رئيس الجمعية عن انتهاء االجتماع
في تمام الساعة 12 : 15

صباحا ً.
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