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حقائـــــق أساسية للعام  2016م
حول أداء قطــاع سوق رأس المال

اســتطاع ســوق رأس املــال توفــر تمويــل للمشــاريع االقتصاديــة املختلفــة بقيمــة مقدارهــا 1.60
مليــار ريــال يف العــام  ,والقيــم الضخمــة ملقــدار التمويــل تــدل علــى مــدى قــدرة ســوق رأس املــال علــى
تجميــع املدخــرات وتوزيعهــا علــى القطاعــات االســتثمارية املختلفــة.

بلغت قيمة السندات املصدرة يف السلطنة حوالي  306.23مليون ريال .

R.O

 17.29مليار ريال قيمة االستثمار واالدخار املرصود يف سوق املال ،مسجال ارتفاعا بنسبة
 % 9.56عن العام السابق .

 763مليــون ريــال إجمالــي صــايف أربــاح شــركات املســاهمة العامــة خــال العــام  2016مـــ مقارنــة بـ 716
مليــون ريــال يف العــام 2015مـــ محققــة بذلــك معــدل نمــو ســنوي . % 7

ســوق مســقط لــأوراق املاليــة بيئــة جاذبــة لالســتثمار اســتناد ًا إىل مؤشــر مكــرر الربحيــة .إذ يقدر
مكــرر ربحيــة الســوق بنهايــة العــام  2016بنحــو  10.69مــرة .

بلغــت نســبة التعمــن يف الشــركات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة %55بعــدد  202موظــف عمانــي
مــن إجمالــي  366موظــف.
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و قطـــــــــــــــاع التأمين

 % 2نسبة نمو أقساط التأمني و  450مليون ريال إجمالي قيمة األقساط املكتتبة للعام .2016

 % 16نمو يف عدد وثائق التأمني املصدرة خالل العام.2016

نسبة التأمني التكافلي  % 9.3من إجمالي األقساط املباشرة لعام . 2016

 374تنظيما وترخيصا منحتها الهيئة لشركات وسماسرة التأمني يف العام .2016

بلــغ عــدد فــروع شــركات التأمــن حوالــي  165فــرع موزعــة علــى مختلــف محافظــات الســلطنة يف
العــام .2016

بلغت نسبة التعمني يف قطاع التأمني حوالي  % 67يف العام.2016

التحقيــق يف  485شــكوى رســمية إضافــة إىل العديــد مــن الشــكاوي غــر الرســمية تــم تســويتها
هاتفيــا .
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري
رئيس مجلس اإلدارة

تواصــل الهيئــة العامــة لســوق املــال مســرتها لالرتقــاء بقطاعــي ســوق رأس املــال والتأمــن وإيجــاد بيئــة
اســتثمارية جاذبــة تتســم بالعدالــة والشــفافية والنزاهــة ســعيا منهــا إىل حمايــة كافــة األطــراف
املتعاملــة مــع ســوق مســقط األوراق املاليــة وســوق التأمــن ،وقــد شــهد عــام 2016م جملــة مــن املشــاريع
واعتمــاد عــدد مــن القــرارات التــي تهــدف إىل تعزيــز جاهزيــة املنظومــة التشــريعية واإلشــرافية للقطاعــن
اســتجابة ملتطلبــات التنميــة االقتصاديــة يف املرحلــة الراهنــة ليلعــب ســوق املــال دوره الفاعــل يف دعــم
خطــط وبرامــج التنويــع االقتصــادي مــن خــال جــذب املبــادرات االســتثمارية وتحســن أداء وإنتاجيــة
الجهــات املصــدرة لــأوراق املاليــة .ناهيــك عــن الــدور املســاند الــذي يقــوم بــه التأمــن يف توفــر التغطيــة
التأمينيــة للمشــاريع واألنشــطة الفرديــة واملؤسســية يف القطاعــات األخــرى.
ويف ضــوء الجهــود املســتمرة ملراجعــة البنيــة التشــريعية لقطــاع ســوق رأس املــال فقــد تــم اعتمــاد بعــض
التعديــات يف الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس املــال واملتعلقــة بتقليــص فــرة افصــاح الجهــات
املصــدرة لــأوراق املاليــة عــن نتائــج أعمالهــا األوليــة الربعيــة والســنوية غــر املدققــة إىل خمســة عشــر
يومــا مواكبــة لتطــور التقنيــات املحاســبية واألنظمــة التــي تســاعد علــى توفــر البيانــات خــال فــرة
قصــرة وهــو أمــر يعــزز مســتوى الشــفافية واالفصــاح ويحــد مــن انتشــار الشــائعات مــن خــال املعلومــات
األساســية والرســمية التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم .
وســعي ًا مــن الهيئــة العامــة لســوق املــال علــى ضــرورة إيجــاد ســوق تتمتــع بالوضــوح بالنســبة للمســتثمر
والتســهيل عليــه يف عمليــة صنــع قــراره االســتثماري ،تــم إدراج جملــة مــن التعديــات علــى بعــض أحــكام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس املــال تضمنــت إعــادة تصنيــف األســواق يف ســوق مســقط لــأوراق
املاليــة إىل ســتة أســواق وهــي الســوق النظاميــة والســوق املوازيــة والســوق املتابعــة والســوق الثالثــة
وســوق الســندات والصكــوك وســوق حــق األفضليــة ،إىل جانــب تعديــات جديــدة علــى األحــكام املنظمة
ملعايــر كفايــة رأس املــال شــملت االفصــاح عــن تقريــر كفايــة رأس املــال بصفــة شــهرية بعــد أن كانــت
ربعيــة .بهــدف اإلرتقــاء بمســتوى الرقابــة علــى الشــركات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة وتوجيههــا بمــا
يعــزز قدرتهــا علــى مواجهــة املخاطــر الناتجــة عــن العمــل يف مجــال األوراق املاليــة وبالتأكيــد فــإن هــذه
الخطــوة مــن شــأنها تعزيــز املســتوى التنظيمــي لســوق مســقط لــأوراق املاليــة ويف ذات الوقــت تحديــد
األداء املالــي واألوضــاع االســتثنائية التــي تمــر بهــا كل الشــركات داخــل الســوق.
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وبذلــت الهيئــة العامــة لســوق املــال خــال عــام 2016م جهــود ًا كبــرة ترمــي إىل تعزيــز جاهزيــة البنيــة
التشــريعية لتنظيــم ســوق الخدمــات املاليــة االســامية ،واســتكماال ملتطلبــات االقتصــاد املتوافــق مــع
أحــكام الشــريعة حيــث تــم إصــدار الئحــة الصكــوك لتعنــى بتنظيــم أعمــال شــركات الغــرض الخــاص
املعنيــة بإصــدار الصكــوك ،األمــر الــذي يوســع خيــارات أصحــاب املبــادرات االســتثمارية ويفتــح املجــال
لشــريحة جديــدة لالســتفادة مــن خدمــات التمويــل ذو األجــل الطويــل.

وإيمانــا مــن الهيئــة بأهميــة الــدور املحــوري الــذي يلعبــه قطــاع التأمــن يف منظومــة االقتصــاد الوطنــي
ودعــم مســرة التنميــة يف البــاد فقــد شــهدت صناعــة التأمــن العمانيــة خــال عــام  2016تطــورات
ملحوظــة يف مجــال اإلشــراف والرقابــة علــى أداء شــركات وسماســرة التأمــن مــن خــال محــاكاة التجارب
الدوليــة وااللتــزام بأفضــل املعايــر الدوليــة يف ســبيل توفــر بيئــة تأمينيــة تمتــاز بجــودة عاليــة يف تقديــم
الخدمــات تتناســب وإمكانيــات واحتياجــات الســوق ،فقــد اســتمرت الهيئــة يف تعزيــز البنيــة التشــريعية
وتنويــع املنتجــات املقدمــة للمتعاملــن وتســهيل اإلجــراءات وتوجيــه مقدمــي الخدمــة نحــو تجويــد وتطوير
مســتوى الخدمــات ولعــل أبــرز مــا يمكــن اإلشــارة إليــه مــن إنجــازات قطــاع التأمــن خــال عــام 2016م
صــدور قانــون التأمــن التكافلــي لتكــون بذلــك أبجديــات العمــل يف ســوق التأمــن التكافلــي مقننــة بعدمــا
تــم الرتخيــص ملزاولــة هــذا النشــاط يف الســلطنة تلبيــة الحتياجــات املصــارف اإلســامية.
وتجــدر اإلشــارة عنــد الحديــث عــن قطــاع التأمــن إىل جهــود الهيئــة العامــة لســوق املــال املتواصلــة لتمكني
الكــوادر الوطنيــة العاملــة يف قطــاع التأمــن مــن خــال اتبــاع سياســة التأهيــل والتدريــب وتعزيــز قــدرات
الشــباب العاملــن يف شــركات وسماســرة التأمــن ليكونــوا علــى قــدر مــن املســؤولية إلدارة وقيــادة دفــة
القطــاع.
وعلــى صعيــد حــراك منظومــة االقتصــاد الوطنــي لتعزيــز تنفيــذ برامــج الخطــط الخمســية التاســعة
والتــي تركــز علــى تفعيــل خمســة قطاعــات اقتصاديــة واعــدة ،فإننــا نؤكــد علــى أن الهيئــة العامــة لســوق
املــال تتمتــع بالجاهزيــة التنظيميــة والتقنيــة التــي تؤهلهــا لدعــم وتمكــن دعــم املبــادرات االســتثمارية،
كمــا أن الجهــود ماضيــة يف توفــر كافــة التســهيالت وااللتزامــات الواجبــة عليهــا ضمــن التوصيــات التــي
خــرج بهــا الربنامــج الوطنــي “تنفيــذ” لتحقيــق رؤيــة الســلطنة نحــو التنويــع االقتصــادي ،بمــا تحملــه مــن
طموحــات تســتهدف تعزيــز الوضــع املالــي للدولــة وإيجــاد بدائــل حقيقيــة تعــوض الرتاجــع يف أســعار
النفــط ،األمــر الــذي يجعلنــا نعــول الكثــر علــى قطــاع ســوق رأس املــال باعتبــاره أحــد أهــم مصــادر تمويــل
املشــاريع الكبــرة يف ظــل مــا تتمتــع بــه الســوق مــن تنــوع يف األدوات التمويليــة مــن أســهم وســندات
وصكــوك ،وهــذا التوســع املنشــود يف املشــاريع وخطــط التنميــة ســيكون مصحوبــا بتفعيــل دور قطــاع
التأمــن كونــه وســيلة للحمايــة مــن املخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة املختلفــة.
ويف الختــام ال يســعني إال اإلشــادة بــدور اإلدارة التنفيذيــة وكافــة أفــراد الــكادر الوظيفــي بالهيئــة العامة
لســوق املــال علــى الجهــود املبذولــة ســائلني اهلل أن يديــم علــى هــذا الوطــن نعمــة األمــن واألمــان يف ظــل
قيــادة موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم ـ حفظــه اهلل ورعــاه ـ
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كلمة الرئيس التنفيذي
سعادة  /عبداهلل بن سالم الساملي
الرئيس التنفيذي

ال يخفــى علــى أحــد األهميــة القصــوى التــي تمثلهــا أســواق املــال يف االقتصاديــات الحديثــة باعتبارهــا
أدوات مهمتهــا تيســر وتســهيل عمليــة تحــرك رؤوس األمــوال بــن املكونــات املختلفــة لالقتصــاد وانتهائهــا
إىل األماكــن التــي يتــم توظيفهــا فيهــا لتحقيــق أكــر قــدر مــن املســاهمة يف تعظيــم الثــروات واملســاهمة يف
التنميــة االقتصاديــة والنمــو االقتصــادي ،لذلــك أولــت الــدول علــى اختــاف مشــاربها ومســتويات تطورها
االقتصــادي أهميــة بالغــة للعنايــة بهــذه األســواق وتنظيمهــا ومراقبتهــا بمــا يكفــل ســامة التعامــات
التــي تتــم بهــا ونزاهــة ومهنيــة املتعاملــن فيهــا ووضــع األطــر التشــريعية والتنظيميــة لضبــط املمارســات
املختلفــة بمــا يكفــل ســامتها ونزاهتهــا وحياديتهــا ،وأيضــ ًا لتفــادي املخاطــر النظاميــة والتقليــل مــن
التقلبــات املفاجئــة والغــر مــررة يف هــذه األســواق ،ولهــذه األســباب جــاء تأســيس الهيئــة العامــة لســوق
املــال لتتــوىل اإلشــراف والرقابــة علــى جانــب مهــم مــن ســوق املــال يف الســلطنة واملتمثــل يف قطاعــي ســوق
رأس املــال والتأمــن.
ومنــذ إنشــائها حرصــت الهيئــة علــى مواكبــة التطــورات التــي تحــدث علــى صعيــد التشــريع والتنظيــم
علــى مســتوى العالــم يف محاولــة للنهــوض بهذيــن القطاعــن والوصــول بهمــا إىل املســتويات املتعــارف عليهــا
عامليـ ًا لتعظيــم ثقــة املســتثمرين املحليــن والعامليــن يف هذيــن القطاعــن وثقــة املتعاملــن واملســتفيدين مــن
الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات العاملــة يف هذيــن القطاعــن.
إن الظــروف املحيطــة واألوضــاع االقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا أســواقنا ليســت يف أفضــل أحوالهــا ،فعلــى
املســتوى العاملــي فــإن االقتصاديــات العامليــة لــم تكــد تتعافــى مــن األزمــة املاليــة العامليــة وآثارهــا التــي ال
تــزال حاضــرة يف كثــر مــن مناطــق العالــم ،حتــى جــاءت أزمــة الديــون األوروبيــة وتداعياتهــا باإلضافــة
اىل اســتمرار تباطــؤ اقتصاديــات كبــرة ومؤثــرة كاالقتصــاد الصينــي والوضــع الــذي يعيشــه االقتصــاد
اليابانــي ومــا تبــع ذلــك مــن تأثــرات علــى نمــو االقتصــاد العاملــي وأدت اىل انخفــاض أســعار كثــر مــن املــواد
األوليــة التــي كانــت الصــن تمثــل الســوق األكــر لهــا ،بمــا فيهــا النفــط األمــر الــذي ألقــى بكثــر مــن الظــال
علــى اقتصاديــات الــدول املصــدرة لهــذه املــواد ،وقــد يكــون ذلــك أحــد أســباب أزمــة اســعار النفــط التــي
ضربــت االقتصــاد العاملــي يف منتصــف عــام 2014م.
هــذا فضـ ً
ـا عــن األوضــاع الجيوسياســية التــي عصفــت بالعالــم ومــا تــزال ،بــد ًء باالنتخابــات األمريكيــة
وقــرار اململكــة املتحــدة االنســحاب مــن منظومــة االتحــاد األوروبــي ونتائــج االنتخابــات يف بعــض دول
أوروبــا وانتهــاء بالقالقــل والتشــنجات املســتمرة وربمــا املتصاعــدة يف منطقــة الشــرق األوســط ،كل ذلــك
كان لــه األثــر البالــغ يف عــدم وضــوح الرؤيــة والضبابيــة التــي اكتنفــت ومــا تــزال تكتنــف مصــر االقتصــاد
العاملــي ،والتــي كان لهــا بالــغ األثــر علــى أســواق املــال العامليــة وعلــى اســواق املنطقــة علــى حــد ســواء.
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وعلــى الصعيــد االقليمــي واملحلــي فــإن تأثــر األجــواء السياســية املشــحونة يف املنطقــة باإلضافــة إىل
التأثــرات املباشــرة لتدنــي اســعار النفــط والتــي كان لهــا األثــر البالــغ علــى التنميــة االقتصاديــة يف دول
املنطقــة حيــث توجهــت معظــم الــدول إىل تبنــي سياســات انفــاق واســتثمار متحفظــة نتيجــة انخفــاض
عوائــد النفــط وتزايــد عجــوزات املوازنــات العامــة ،وقــد تحتــاج هــذه الــدول إىل بعــض الوقــت لتتكيــف مــع
هــذا الوضــع وإيجــاد حلــول مناســبة للتحــول مــن اقتصاديــات معتمــدة علــى النفــط والغــاز إىل اقتصاديــات
متنوعــة ومســتدامة.
وإذا كان ألزمــة أســعار النفــط جانــب إيجابــي فهــو أنهــا دفعــت بعــض دول املنطقــة إىل أخذ مســألة التنويع
االقتصــادي وهيكلــة االقتصــاد بجديــة واهتمــام كبرييــن ويف هــذا الســياق راينــا التوجــه الــذي تبنتــه
اململكــة العربيــة الســعودية باإلعــان عــن خطــة 2030م الطموحــة التــي يعــول عليهــا يف اعــادة هيكلــة
اقتصــاد اململكــة بالتقليــل مــن أهميــة النفــط كمحــرك لالقتصــاد ،وكذلــك األمــر يف دول خليجيــة أخــرى،
بمــا فيهــا الســلطنة التــي تبنــت برنامج ـ ًا طموح ـ ًا لتنفيــذ كثــر مــن املشــاريع التنمويــة التــي يعــول عليهــا
يف تنويــع االقتصــاد مــن خــال الرتكيــز علــى قطاعــات واعــدة ومهمــة أكــدت عليهــا الخطــة الخمســية
التاســعة وتبنــى بعض ـ ًا منهــا برنامــج “تنفيــذ” الطمــوح.
وكمــا هــو الحــال يف دول املنطقــة فــإن ســلطنة عمــان تواجــه تحديــات ماليــة واقتصاديــة ،خاصــة علــى
املــدى القصــر ،تمثلــت يف تدنــي اإليــرادات الحكوميــة ومــا تبعــه مــن إجــراءات ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار،
اال ان اإلجــراءات التــي تبنتهــا الحكومــة والجهــود التــي تبــذل للتقليــل مــن هــذه التبعــات باإلضافــة اىل مــا
ســتتمخض عنــه املبــادرات املختلفــة مثــل برنامــج تنفيــذ والخطــة الخمســية التاســعة ومشــروع رؤيــة
عمــان  2040ســتمكن الســلطنة مــن تجــاوز هــذه األزمــة وتمكنهــا مــن بنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام.
ولتحقيــق األهــداف الطموحــة واملبشــرة للتوجهــات االقتصاديــة التــي تتبناهــا الحكومــة ،فــإن علــى
كل القطاعــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة أن تعمــل يف تكامليــة وانســجام وعلــى أســواق املــال بــكل
مكوناتهــا القطــاع املصــريف وقطــاع ســوق رأس املــال والتأمــن دور كبــر كقطــاع محفــز وممكــن لالقتصاد
واداة فاعلــة لتمويــل املشــاريع واملبــادرات ،يمكنــه دعــم هــذه الجهــود لتحقيــق األهــداف املرجــوة.
وبالنظــر إىل بيانــات عــام 2016م نجــد أن الســوق وبالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة والتبعــات املاليــة التــي
أفرزتهــا أزمــة النفــط ،فقــد تمكــن ســوق رأس املــال مــن توفــر تمويــات خــال العــام بمقــدار  1.6مليــار
ريــال شــملت إصــدارات جديــدة ألوراق ماليــة وزيــادات يف رؤوس أمــوال بعــض الشــركات باإلضافــة
إىل إصــدارات صكــوك وســندات حكوميــة وخاصــة مــا نتــج عنــه زيــادة يف حجــم الســوق بنســبة 9.56
 %بنهايــة العــام ،حيــث بلــغ حجــم الســوق  17.00مليــار ريــال مقارنــة بـــ  15.7يف عــام  2015كمــا اســتطاع
ســوق مســقط لــأوراق املاليــة املحافظــة علــى أدائــه حيــث أغلــق مؤشــر الســوق يف  31ديســمرب 2016م
علــى ارتفــاع بنســبة  % 6.96مقارنــة مــع بدايــة العــام ،وبلــغ حجــم الســيولة املتمثــل يف املتوســط اليومــي
ألحجــام التــداول  3.9مليــون ريــال مقارنــة بـــ  5.6مليــون للعــام الفائــت .كمــا اســتطاع الســوق املحافظــة
علــى نســبة االســتثمار األجنبــي عنــد بنســبة  % 27.8مــن حجــم الســوق مــا يعكــس ثقــة املســتثمرين
األجانــب يف الســوق وثقــة املســتثمرين بشــكل عــام يف العوائــد املحققــة علــى اســتثماراتهم .
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وبالنظــر إىل املعطيــات االقتصاديــة الحاليــة ،فإنــه يؤمــل للســوق أن يواصــل القيام بــدوره يف رفــد االقتصاد
الوطنــي ويؤمــل أن يواصــل الســوق نمــوه يف العــام 2017م خاصــة مــع التوجهــات االقتصاديــة التــي تتبناهــا
الحكومــة للتنويــع االقتصــادي ،ومــع التوجــه بالتســريع يف برامــج الخصخصــة وطــرح اســهم شــركات
التأمــن يف الســوق باإلضافــة إىل االصــدارات الحكوميــة والخاصــة مــن الصكــوك والســندات واملنتجــات
الجديــدة املرتقبــة كوحــدات صناديــق االســتثمار عامــة واالســتثمار العقــاري بشــكل خــاص ومــع الــدور
املتنامــي للقطــاع الخــاص يف األنشــطة االقتصاديــة.
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تشــر البيانــات اإلحصائيــة إىل أن قطــاع التأمــن ســيواصل النمــو بشــكل متواصــل خاصــة يف بعــض
القطاعــات مثــل التأمــن الصحــي والحيــاة حيــث ارتفعــت إجمالــي أقســاط التأمــن بنهايــة عــام 2016م
بنســبة  % 2مقارنــة بالعــام الســابق لتصــل إىل  450مليــون ريــال مقارنــة بـــ  442يف عــام 2015م ،وبلغت نســبة
مســاهمة القطــاع يف الناتــج االجمالــي بنهايــة العــام مــا نســبته  ،% 1.8ويؤمــل أن تزيــد هــذه النســبة
مــع اســتمرار النمــو الــذي يشــهده القطــاع ،كمــا يؤمــل أن يشــكل قطــاع التأمــن مصــدر تشــغيل جيــد
ومرغــوب للشــباب العمانيــن الذيــن تســعى الهيئــة إىل تمكينهــم مــن املســاهمة بفعاليــة يف أنشــطته
املختلفــة وســيكون لقطــاع التأمــن إضافــة إيجابيــة لزيــادة حجــم ســوق مســقط إذ ينتظــر أن يتــم إدراج
جميــع الشــركات الوطنيــة يف الســوق مــع زيــادة رؤوس أموالهــا بحــد أقصــى بنهايــة أغســطس مــن عــام
2017م.
ويف الجانــب التشــريعي بــرزت جهــود الهيئــة خــال عــام  2016يف إصــدار وإقــرار اللوائــح والقواعــد
التنظيميــة الجديــدة ،وكان مــن أبرزهــا إصــدار الئحــة الصكــوك واعتمــاد عــدد مــن التعديــات علــى
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس املــال فيمــا يتعلــق بتقليــص فــرة افصــاح الجهــات املصــدرة وإضافــة
معايــر جديــدة لضوابــط كفايــة رؤوس أمــوال الشــركات العاملــة يف ســوق رأس املــال وتعديــل ضوابــط
التمويــل املضمــون ،كمــا تضمنــت التعديــات إعــادة تصنيــف األســواق يف ســوق مســقط لــأوراق املاليــة
إىل ســتة أســواق وهــي الســوق النظاميــة والســوق املوازيــة والســوق املتابعــة والســوق الثالثــة وســوق
الســندات والصكــوك وســوق حــق األفضليــة ،ويأتــي هــذا التوجــه يف مرحلة يشــهد فيهــا ســوق رأس املال
العمانــي توســع يف نوعيــة املنتجــات التمويليــة املطروحــة والتــي لهــا طبيعــة تمويليــة ومعايــر تميزهــا عــن
غريهــا ،مثــل الســندات والصكــوك ومــن املتوقــع أن تشــهد هــذه املنتجــات إقبــاال اكــر خــال الفــرة القادمــة.
وفيمــا يتعلــق بقطــاع التأمــن فقــد تــم خــال عــام  2016صــدور قانــون التأمــن التكافلــي وأصبــح هنــاك
إطــار تشــريعي وتنظيمــي للشــركات العاملــة يف مجــال التأمــن التكافلــي مــا يعنــي انتقــال ســوق التأمــن
العمانــي إىل مرحلــة جديــدة مــن التطــور واملتمثــل يف تنــوع املنتجــات التأمينيــة املتاحــة يف الســوق وتوفــر
خيــارات تتناســب مــع احتياجــات الســوق وتوجهــات األفــراد واملؤسســات ،وقــد اســتطاعت ســوق التأمــن
التكافلــي خــال  2016أن يســتحوذ علــى حصــة جيــدة تقــدر  42مليــون ريــال عمانــي وهــي نســبة تمثــل
حوالــي  % 9مــن إجمالــي األقســاط التأمينيــة بمتوســط نمــو ســنوي تصــل إىل  ،% 8.4كما تم اصدار نســخة
محدثــة مــن وثيقــة التأمــن املوحــدة علــى املركبــات بعــد تقييــم االصــدار األول للوثيقــة يف عــام 2008م.
وســتواصل الهيئــة يف عامهــا القــادم عملهــا لتطويــر قوانــن وتشــريعات جديــدة بمــا يتناســب وواقــع
الســوق وذلــك ســعيا لرفــع مســتوى أداء قطاعــي ســوق رأس املــال والتأمــن وزيــادة نســبة مســاهمة
القطاعــن يف الناتــج املحلــي اإلجمالــي للســلطنة ،كمــا أن الهيئــة ستســعى إىل تعزيــز مســتويات االلتــزام
والشــفافية والنزاهــة والعدالــة بمــا يوفــر قــدر ًا أكــر مــن الحمايــة للمســتثمرين علــى وجــه الخصــوص
واملتعاملــن بشــكل عــام ،وذلــك مــن خــال العمــل علــى إنجــاز بعــض املشــاريع مــن أهمهــا إصــدار قانــون
األوراق املاليــة الجديــد ،واعتمــاد الئحــة الســيطرة ،والعمــل علــى إصــدار الئحــة جديــدة تنظــم أعمــال
صناديــق االســتثمار يف الســلطنة وعلــى وجــه الخصــوص صناديــق االســتثمار العقاريــة (،)REITS
وعلــى مســتوى قطــاع التأمــن فمــن املنتظــر أن تشــهد الفــرة القادمــة إصــدار الئحــة تنظيــم السماســرة،
واســتحداث ضوابــط العتمــاد منتجــات التأمــن.
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ويف الختــام أنتهــز هــذه املناســبة ألعــرب عــن بالــغ شــكري وتقديــري ملجلــس إدارة الهيئــة علــى كافــة
أشــكال الدعــم التــي يقدمهــا ولجميــع الزمــاء العاملــن يف الهيئــة علــى جهودهــم وتفانيهــم وإخالصهــم
يف تعزيــز بيئــة العمــل ،كمــا أقــدم شــكري لجميــع شــركائنا يف قطــاع ســوق رأس املــال علــى مــا أبــدوه
مــن تعــاون وتواصــل مســتمر ممــا كان لــه بالــغ األثــر يف تحقيــق الغايــات املنشــودة ،وإننــي علــى يقــن مــن أن
الجميــع لــن يدخــر جهــد ًا يف تقديــم كل دعــم ممكــن لجهــود الهيئــة ســعي ًا وراء األفضــل دائم ـ ًا وتحقيق ـ ًا
لتطلعــات حكومــة موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم
 -حفظه اهلل ورعاه.

الهيئة العامة لسوق المال
ص.ب  ،3359الرمز البريدي  112روي  ،سلطنة عمان
رمز الدولة  +968هاتف (البدالة) 24823100 :

www.cma.gov.om

Info@cma.gov.om
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معالي /يحيى بن سعيد الجابري
رئيس املجلس

سعادة الشيخ الدكتور/عبدامللك بن عبداهلل الهنائي
نائب رئيس املجلس
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سعادة  /عبداهلل بن سالم الساملي
الرئيس التنفيذي

الفاضل /خميس بن عبداهلل الفارسي
عضو

الفاضل /أحمد بن صالح املرهون
عضو

الفاضل /علي بن حمدان الرئيسي
عضو

الفاضلة /فرح بنت عبداهلل بن موسى
عضو

الفاضل /حمدان بن سعيد الدرعي
عضو
التقرير السنوي 2016

الفاضل /عبدالرزاق بن علي عيسى
عضو
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نشأة الهيئة العامة لسوق املال والجهات الخاضعة لرقابتها

ُأنشئت الهيئة العامة لسوق املال بموجب املرسوم السلطاني السامي رقم 98/80الصادر بتاريخ 9
نوفمرب 1998م ،وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وباالستقالل املالي واإلداري وتتوىل
املهام واملسؤوليات التالية:

اإلشراف على سوق مسقط لألوراق املالية.
اإلشراف على شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
الرتخيص واإلشراف والرقابة على:
 شركات املساهمة العامة. الشركات العاملة يف مجال األوراق املالية. شركات التأمني وسماسرة ووكالء التأمني. شركات التصنيف االئتماني.تطوير قطاع سوق رأس املال وقطاع التأمني من خالل إعداد الدراسات ووضع التشريعات واألنظمة
املناسبة وفق أفضل املمارسات الدولية.
نفاذ القوانني التي تختص بها الهيئة.
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الرؤيــــة

« أن تكون سوق املال يف السلطنة محركا مُستدام ًا للنمو االقتصادي الشامل وتكوين الثروات»
تتمحــور رؤيــة الهيئــة حــول تحقيــق نمــو اقتصــادي متنــوع للســلطنة مــن خــال تحســن أداء وإنتاجيــة
الجهــات املصــدرة اضافــة اىل تحقيــق عوائــد أكــر للمدخريــن واملســتثمرين واملســتخدمني ملنتجــات
ســوق املــال .وتهــدف هــذه الرؤيــة إىل:
تســهيل ســعي الحكومــة نحــو تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام ،وزيــادة مســتوى التوظيــف يف
الســلطنة.
تشــجيع التطويــر املســتمر للســوق املاليــة املحلية لضمــان وفائها بالحاجات وتحســن أداء املســتثمرين
والشركات يف السلطنة.
حمايــة املســتثمرين واملشــاركني يف الســوق ،وتشــجيع ايجــاد ســوق عادلــة ذات كفــاءة ،مــع ضمــان
اإلفصــاح الفــوري والكامــل للمعلومــات الجوهريــة.
الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام املالــي مــن خــال اللوائــح املالئمــة والشــفافة للرتخيــص واإلشــراف
علــى املشــاركني يف الســوق.
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الرسالــــة

«تشجيع وتطوير أسواق تتميز بالكفاءة والفاعلية قائمة على مبادئ الشفافية واملعرفة»
وتهدف هذه الرسالة اىل :
تشــجيع وتوســيع فــرص املشــاركة الواعيــة يف ســوقي رأس املــال والتأمــن ،وأيــة اســواق ماليــة اخــرى
يتــم ايجادهــا وتنظيمهــا.
تنظيــم ومراقبــة واإلشــراف علــى إصــدار وتــداول األوراق املاليــة بمــا يف ذلــك اإلفصــاح الكامــل عــن
املعلومــات الجوهريــة عــن تعامــات األوراق املاليــة والتأمــن واملعامــات ذات الصلــة بالجمهــور.
تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية يف معامالت األوراق املالية والتامني.
تطبيق إجراءات تخفيف املخاطر ذات الصلة باألوراق املالية والتأمني.
تطوير وتحسني سوق األوراق املالية والتأمني بما يف ذلك التعامالت داخل وخارج السوق.
ترخيص وتنظيم ومراقبة واإلشراف على أنشطة الجهات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.
تطوير وتحسني أداء املؤسسات التي تعمل يف تداول األوراق املالية وتلك التي تقدم خدمات التأمني.
حماية عامة الجمهور واملستثمرين من املمارسات غري العادلة وغري السليمة.
املراقبــة والتحقيــق يف الســلوك الــذي قــد يعتــر مخالفـ ًا للقوانــن واللوائــح املعمــول بهــا والتحــري حــول أي
مســألة تتعلــق باألســواق املاليــة وأنشــطة املشــاركني يف الســوق.
إنفاذ القوانني واللوائح وفرض الجزاءات والعقوبات على املخالفني.
ممارسة مهامها وسلطاتها واختصاصاتها بعدالة وبشكل مالئم ومتسق.
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األهــــداف

أن تفضي أعمالنا وإجراءاتنا إىل إيجاد أسواق عادلة تتصف بالجودة العالية والنمو واالستدامة

توعيــة املســتثمرين وتعزيــز الثقــة واالطمئنــان بنظــم وعمــل األســواق املاليــة وتكويــن الثقــة يف
املستشــارين املاليــن.
أن تكون األسواق املالية فعالة وعادلة وخالية من املمارسات غري السليمة.
أن تكون األسواق املالية مرنة وجذابة وتوفر تشكيلة من املنتجات والخدمات ذات الجودة.
حصول املستثمرين على املعلومات التي يحتاجون اليها التخاذ قرارات االستثمار عن فهم ودراية.
أن تكــون للمشــاركني يف األســواق املاليــة مســئوليات واضحــة ومفهومــة بشــكل جيــد وأن يتصرفــوا
بمســئولية وبشــكل مالئــم مــع األطــراف املقابلة.
أن يكون هنالك تناسب بني تكلفة ومنافع النظام الرقابي.
تحديد املخاطر التي تواجه أهداف قانون سوق رأس املال والهيئة والقيام برد الفعل املالئم.
أن تنمو األسواق املالية بوترية أسرع من الناتج املحلي اإلجمالي.
أن تساهم األسواق املالية يف القيمة االقتصادية املضافة للسلطنة.
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أولويات الخطة االسرتاتيجية للهيئة
تعمل الهيئة على تفعيل سبع أولويات اسرتاتيجية

توفري طرق أفضل للمستثمرين
للوصول إىل املعلومات التي
يحتاجون إليها

العمل املستمر الستغالل
الفرص املجدية
واستثمارها جيدا

توسيع حجم قطاع التأمني
والعمل على توزيع املنتجات
التأمينية املختلفة بشكل
شاسع

تطور مستدام

تطوير قدرات موظفي الهيئة
وأقسامها وتبسيط اإلجراءات
املتبعة وتطوير األجهزة
واألنظمة املستخدمة يف
إنجاز األعمال

تهيئة البيئة لتوفري منتجات
مالية أكثر جاذبية وذات
جودة عالية

بناء وتعزيز ثقة املستثمر يف
السوق والوسطاء املاليني
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توعية املستثمرين
بمسؤولياتهم وواجباتهم
فيما يخص االستثمار يف
سوق رأس املال

أداء قطاع سوق رأس المال
السوق األولية

خالل العام  2016سوق رأس املال يمول مشاريع بـ  1.59مليار ريال
مــا زال قطــاع ســوق رأس املــال يلعــب دورا حيويــا كأحــد اهــم مصــادر التمويــل يف الســلطنة ،إذ يعمــل
القطــاع علــى تمويــل العديــد مــن املشــاريع االقتصاديــة املهمــة منــذ تنظيمــه  ،ففــي العــام 2016م قــدم
القطــاع تمويــا بلــغ قيمتــه  1.595مليــار ريــال عمانــي  ،والقيــم الضخمــة ملقــدار التمويــل تــدل علــى مــدى
قــدرة ســوق رأس املــال علــى تجميــع املدخــرات وتوزيعهــا علــى القطاعــات االســتثمارية املختلفــة  ،ومــن
املؤمــل للقطــاع أن يلعــب دور ًا بــارزا يف املشــروع الوطنــي تنفيــذ لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي يف
الســلطنة وذلــك مــن خــال تقديــم التمويــل الــازم للمشــاريع التــي تضمنتهــا املبــادرات التــي تبناهــا
املشــروع .ويوضــح الشــكل رقــم ( )1قيمــة التمويــل التــي قدمتهــا ســوق رأس املال مــن 2012مـــ إىل 2016مـ ،
كمــا يوضــح الجــدول رقــم ( )1هيكلــة رؤوس األمــوال وأنــواع التمويــل التــي تــم جمعهــا لتمويــل املشــاريع
االقتصاديــة املختلفــة التــي شــهدتها ســوق رأس املــال يف العــام 2016م.

الشكل (  ) 1صايف قيمة التمويالت الجديدة (مليون ريال ) 2016 -2012
2,565

994

2012
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1,595

1,168
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2013

2014

2015

2016

الجدول رقم (  :) 1قطاع سوق رأس املال يف السلطنة يوفر تمويل بقيمة  1.6مليار ريال للشركات يف العام 2016م من
خالل أنواع التمويل املختلفة واملتعلقة بإصدار أسهم و سندات وصكوك

املؤشر

القيمة (مليون ريال)

عدد املرات

األسهم املجانية (ش م ع ع)

84.95

20

األسهم املجانية (ش م ع م)

7.00

2

حق أفضلية (ش م ع ع)

20.00

1

حق أفضلية (ش م ع م)

696.11

16

اكتتاب خاص (ش م ع ع)

0.00

0

اكتتاب خاص (ش م ع م)

175.83

8

زيادة رأس املال (ش م ع ع)

154.43

4

زيادة رأس املال (ش م ع م)

0.34

2

إصدار جديد أسهم (ش م ع ع)

0.00

0

إدراج جديد أسهم (ش م ع م)

152.13

33

إصدار جديد سندات وصكوك

306.23

7

مجموع الزيادة يف رأسمال الشركات

0.00

93

تخفيض رأس املال (ش م ع ع)

0.00

0

تخفيض رأس املال (ش م ع م)

2.06

1

صايف زيادة رأس املال

1,594.95
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مساهمة قطاع سوق رأس املال يف االقتصاد الوطني للسلطنة:
إن ســوق رأس املــال يســهم يف دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة مــن خــال العديــد مــن األدوار التــي
يقــوم بهــا لعلــى أبرزهــا توجيــه املدخــرات الســتثمارها يف تنميــة االقتصــاد ،ودائمــا مــا تعكــس القيمــة
الســوقية حجــم قطــاع ســوق رأس املــال والــذي يمكــن مــن خاللــه احتســاب مــدى مســاهمة القطــاع
يف الناتــج املحلــي ،والنتائــج وفقــا إلغالقــات العــام 2016م تشــر إىل أن حجــم قطــاع ســوق رأس املــال بلــغ
حوالــي  17.29مليــار ريــال مســجال ارتفاعــا بنســبة  % 9.56عــن العــام الســابق والــذي بلــغ حوالــي 15.78
مليــار ريــال.

الشكل رقم ( :)2القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق املالية (مليار ريال)
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املصدر :النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق املالية للعام2016

ويمثــل حجــم الســوق يف الســلطنة واملتمثــل يف  17.29مليــار ريــال حصيلــة حجــم كل مــن الســوق
النظاميــة واملوازيــة والتابعــة ،والتــي يتــم فيــه إدراج أســهم شــركات املســاهمة العامــة يف كل ســوق
1
علــى حــدة وفــق ضوابــط محــددة  ،وتمثــل تلــك األســواق مــا نســبته  % 51.7مــن إجمالــي حجــم ســوق
رأس املــال يف الســلطنة ،بينمــا يمثــل حجــم شــركات املســاهمة املقفلــة املســجلة يف ســوق رأس املــال
مــا نســبته  % 36.8مــن إجمالــي حجــم قطــاع ســوق رأس املــال ،تليهــا يف املرتبــة الثالثــة قطــاع الســندات
والصكــوك بنســبة  % 11.8مــن إجمالــي حجــم الســوق كمــا هــو موضــح يف األشــكال أدنــاه.
الشكل رقم( :)3القيمة السوقية خالل الفرتة 2016 - 2011م (مليار ريال)
9.46

9.31

7.02

3.06

3.58

4.04

7.80

5.38
8.53

2.76
0.56

0.80

1.12

1.22

1.87

الشركات املقفلة

السندات و الصكوك

2
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 - 1تم إعادة هيكلة تصنيف األسواق إبتداء من شهر سبتمرب 2016م
 - 2الصكوك بدأت يف 2014

8.94

شركة املساهمة العامة

6.36

2011

6.36
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2013
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2015
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االصدارات األولية  -أسهم
علــى الصعيــد العاملــي انخفضــت عــدد اإلصــدارات األوليــة يف العــام 2016م بنســبة  % 16لتصــل
إىل  1055إصــدار أولــي مقارنــة بـــ  1258إصــدار أولــي خــال العــام 2015م.

1

تصــدرت منطقــة آســيا واملحيــط الهــادي أنشــطة االكتتابــات العامــة األوليــة علــى مســتوى
العالــم يف العــام 2016م باســتحواذها علــى مــا نســبته  % 60مــن عــدد االكتتابــات األوليــة وذلــك بفضــل
عــودة الثقــة إىل الســوق الصينــي الضخــم لالكتتابــات العامــة األوليــة.

2

وعلــى مســتوى دول الخليــج العربــي تراجــع إجمالــي عــدد االكتتابــات األوليــة يف العــام 2016م
إىل  3اكتتابــات مقابــل  6اكتتابــات يف العــام 2015م ،والجديــر بالذكــر ان هــذه االكتتابــات كانــت مــن
نصيــب ســوق املــال الســعودي.

3

ويمكــن القــول أن العــام 2016م هــو العــام الــذي فضلــت فيــه الشــركات التــي كان تتطلــع لطــرح أســهمها
لالكتتــاب يف معظــم دول العالــم االنتظــار قليــا خاصــة يف ظــل األوضــاع التــي شــهدها العالــم والتــي
أثــرت بدورهــا علــى اداء األســواق املاليــة منهــا خــروج اململكــة املتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي ونتائــج
االنتخابــات األمريكيــة ،باإلضافــة إىل تقلبــات أســعار النفــط حتــى توصلــت «أوبيــك» إىل اتفاقيــة تقليص
اإلنتــاج.
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-1تقرير اتجاه االكتتابات األولية حول العام خالل العام  ،2016الصادر عن مكتب أرنست أند يونج
-2تقرير اتجاه االكتتابات األولية حول العام خالل العام  ،2016الصادر عن مكتب أرنست أند يونج
-3تقرير االكتتابات األولية يف منطقة الخليج للعام 2016م ،الصادر عن كامكو لالستثمار

الشكل رقم (  :) 4عدد االكتتابات االولية يف دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفرتة ()2016-2005م

جدول رقم ( :)2االكتتابات العامة التي شهدها سوق رأس املال العماني خالل الفرتة 2016 -2012م
العام

اسم الشركة

عدد األسهم

قيمة االكتتاب (ريال)

عدد مرات تغطية
االكتتاب

2015

العنقاء للطاقة

511,910,511

563,101,5621

18.9

املها للسرياميك

20,000,000

7,940,000

20

السوادي للطاقة

250,042,219

32,505,488

10.5

الباطنة للطاقة

236,210,601

30,234,957

10.8

تكافل عمان للتأمني

100,000,000

10,200,000

5.2

الشرقية لتحلية املياه

2,282,051

2,425,820

13.16

سيمبكورب صاللة

33,410,019

53,121,930

10.6

املدينة للتأمني

66,666,670

933,333,4

3.9

بنك نزوى

600,000,000

61,200,000

11.15

بنك العز اإلسالمي

400,000,000

40,800,000

1.14

2014

2013

2012
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سوق السندات والصكوك
شــهد العــام 2016م عــودة إلصــدارات الســندات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بدافــع
مــن اإلصــدارات الســيادية لتمويــل نفقــات املوازنــة .وقــد بلغــت إصــدارات الســندات يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا خــال العــام 2016م اعلــى مســتوياتها منــذ األزمــة املاليــة ،حيــث ســجلت 75.8
مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ  41.9مليــار دوالر أمريكــي خــال العــام 2015م.
بلــغ قيمــة الســندات املصــدرة يف منطقــة الخليــج العربــي خــال العــام 2016م حوالــي  60.8مليــار دوالر
أمريكــي مقارنــة بـــ  19.7مليــار دوالر أمريكــي خالل العــام املنصرم.
وكان إصــدار الســعودية لســندات عامليــة بقيمــة  17.5مليــار دوالر أمريكــي يف ســبتمرب  2016هــو
اإلصــدار األكــر للســندات علــى مســتوى األســواق الناشــئة ،متخطيـ ًا بمراحــل اإلصــدار القطــري الــذي
ســبقه خــال العــام بقيمــة  9مليــارات دوالر أمريكــي.
خالل العام 2016م بلغت قيمة السندات املصدرة يف السلطنة حوالي  306.23مليون ريال.
تــم خــال العــام 2016م إصــدار عــدد اثنــن اصــدارات لســندات تجاريــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 6.32
مليــون ريــال .أمــا فيمــا يتعلــق بالســندات الحكوميــة فقــد تــم خــال العــام 2016م اصــدار عــدد ثــاث
ســندات حكوميــة بقيمــة بلغــت  300مليــون ريــال  .علمــا بــأن عــدد الســندات املدرجة يف ســوق مســقط
لــأوراق املاليــة بلغــت  21ســندا حتــى نهايــة العــام  2016م ،منهــا عــدد  11ســند حكومــي و 10ســندات
تجاريــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بســوق الصكــوك يف الســلطنة فقــد شــهد العــام 2016م إصــدار واحــد لصكــوك
تجاريــة بعملتــن مختلفتــن أحدهمــا بالعملــة املحليــة الريــال العمانــي والجــزء املتبقــي مــن قيمــة
اإلصــدار بالــدوالر األمريكــي ،قيمتهمــا  9860000ريــال عمانــي و  51020000دوالر امريكــي .
ويبلــغ عــدد الصكــوك املدرجــة يف ســوق الســندات والصكــوك إصداريــن إحداهمــا صكــوك حكوميــة
واألخــرى صكــوك تجاريــة ،وعــدد واحــد مــن الصكــوك التجاريــة مدرجــة يف الســوق الثالثــة إىل حــن
تحويلهــا إىل ســوق الســندات والصكــوك.
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الشكل رقم ( :) 5حجم إصدارات أدوات الدين الثابته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي
( مليار دوالر أمريكي)
السندات

الصكوك
5.7

2.4

60.8
10.9
7.9
19.7

11.9

12.3

22.9

13

25.1

20

58.5
4.2
22.4

20.2

5.6
8.4

2008

2009

2011

2010

2012

2013

2015

2014

2016

الشكل رقم (  ) 6الصكوك املصدرة عامليا يف العام 2016م مقارنة بالعام (2015مليار دوالر)

2016

2015
65.5
71.3

18.3
20.6

34.4
28.2

7.9
5.7

بقية دول العالم

السعودية

قطر

البحرين

اليونان

تركيا

دول مجلس التعاون

3.8
1.3

1.9
1.6

1.5
2

1.5
3.1

1.4
4.3

2.3
4.8
باكستان

7.4
9.2
جزر الكايمان

أندونيسيا

ماليزيا
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شركات املساهمة العامة حققت مستويات مرضية من حيث األداء
بلــغ حجــم رؤوس أمــوال الشــركات املدرجــة يف ســوق مســقط لــأوراق املاليــة  4.88مليــار ريــال عماني
يف نهايــة العــام 2016م،منهــا  2.93مليــار ريــال حجــم رؤوس أمــوال الشــركات املســاهمة العامــة و 1.95
مليــار ريــال حجــم رؤوس أمــوال الســندات و الصكــوك .وكمــا اســتطاعت شــركات املســاهمة العامــة
تحقيــق معــدالت نمــو جيــدة يف األربــاح ،إذ بلــغ إجمالــي صــايف أربــاح شــركات املســاهمة العامــة خــال
العــام  2016مـــ حوالــي  763مليــون ريــال مقارنــة بـــ  716مليــون ريــال يف العــام 2015مـــ محققة بذلــك معدل
نمــو ســنوي  ، % 7وكذلــك بلــغ معــدل النمــو الســنوي الرتاكمــي خــال الفــرة  2016-2005م حوالــي . % 7
علمــا بــأن إجمالــي موجــودات شــركات املســاهمة العامــة بلغــت حوالــي  36.9مليــار ريــال.
الشكل رقم (  : ) 7صايف ربح شركات املساهمة العامة خالل العام ( 2016مليون ريال)

763
716
362

معدل النمو
السنوي الرتاكمي % 7

2005

التقرير السنوي 2016

25

املصدر:شركة أوبار كابيتال

2015

2016

توزيعات األرباح :بلغ إجمالي توزيعات األرباح عن العام 2016م حوالي  491مليون ريال
تمكنــت شــركات املســاهمة العامــة مــن توزيــع أربــاح علــى املســاهمني بقيمــة بلغــت حوالــي  491مليــون
ريــال (نقــدي وغــر نقــدي) بارتفــاع نســبته  % 3علــى أســاس ســنوي  .وقــد شــكلت التوزيعــات النقديــة
حوالــي  % 86.3مــن املبلــغ اإلجمالــي أي مــا يعــادل  424مليــون ريــال بارتفــاع نســبته  % 4.6علــى أســاس
ســنوي بدعــم مــن البنــوك واالتصــاالت .وبلــغ إجمالــي معــدل التوزيعــات النقديــة  % 55.6مــن إجمالــي
األربــاح الصافيــة للشــركات املســاهمة العامــة  .كذلــك بلــغ معــدل التوزيعــات غــر النقديــة  % 9مــن
صــايف األربــاح برتاجــع التوزيعــات غــر النقديــة بنســبة  % 7علــى أســاس ســنوي .كمــا بلغــت نســبة
قيمــة األربــاح املوزعــة مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لجميــع شــركات املســاهمة العامــة املدرجــة
حوالــي  % 4.5ويعــد مســتوى العائــد علــى توزيعــات األرباح للمســاهمني يف ســوق مســقط لــأوراق املالية
يف املعــدل املتوســط يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،حســب مــا يظهــر يف الشــكل رقــم ( .) 8
الشكل رقم (  ) 8العائد على توزيعات األرباح لألسواق الخليجية للعام 2016م

4.60 %

5.20 %

5.60 %

البحرين

أبو ظبي

4.35 %

املصدر:شركة أوبار كابيتال

الكويت

3.70 %

قطر

عمان

3.25 %

السعودية
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دبـــي

4.50 %
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أداء قطاع سوق رأس المال
السوق الثانوية

أداء مؤشر سوق مسقط خالل العام2016م
أغلــق املؤشــر العــام لســوق مســقط خــال العــام 2016م عنــد مســتوى  5,782.71نقطــة مرتفعــا بـــ 376.49
نقطــة وبنســبة  % 6.96مقارنــة مــع العــام 2015م والــذي أغلــق فيــه املؤشــر العــام عنــد مســتوى 406.225,
نقطــة .واملتتبــع ألداء املؤشــر العــام خــال العــام 2016م يالحــظ بــأن املؤشــر بعــد الربــع األول اســتطاع
أن يتخطــى حاجــز الـــ  5457.42نقطــة ليصــل إىل  5942.72نقطــة يف نهايــة إبريــل 2016م ،كمــا بلــغ حجــم
التــداول أعلــى قيمــه ليصــل إىل  126.039مليــون ريــال يف نهايــة نفــس الفــرة ،إال أن خــال الربــع الثانــي
والثالــث مــن العــام يالحــظ بــأن حركــة املؤشــر العــام للســوق كانــت متذبذبــة مــا بــن حوالــي 5800
نقطــة أو أعلــى قليــا و  5700نقطــة او أعلــى قليــا .أمــا يف الربــع األخــر مــن العــام فــأن الشــهرين االولــن
مــن الربــع الثالــث شــهدا انخفاضــا يف املؤشــر العــام ليصــا إىل حوالــي  5400نقطــة ،مــا أن عــاود املؤشــر
يف الشــهر األخــر مــن العــام يف االرتفــاع ليغلــق مرتفعــا مقارنــة بالعــام الســابق.
ويأتــي هــذا األداء انعكاســا لالنخفــاض الــذي شــهدته أســعار النفــط يف الســوق العامليــة ومــا تبعــه مــن
تأثــرات اقتصاديــة علــى الــدول املعتمــد اقتصادهــا علــى إيــرادات النفــط ،حيــث دفعــت أســعار النفــط
االقتصــادات املعتمــدة علــى النفــط إىل أدنــى املســتويات علــى مــدار العامــن املاضيــن تقريبـ ًا ،ومــع توقيــع
اتفاقيــة تقليــص انتــاج النفــط بعــد مباحثــات مضنيــة اســتمرت أكثــر مــن عــام ،ارتفعــت أســعار النفــط
إىل أعلــى مســتوياتها منــذ  18شــهر بنهايــة العــام ودفعــت معهــا األســواق الخليجيــة إىل األعلــى تدريجي ًا.
وكان أعلــى مســتوى المســه املؤشــر خــال العــام  2016هــو يف التاســع مــن مايــو عنــد مســتوى 6.019.51
نقطــة يف حــن أن أدنــى مســتوى ســجله يف يــوم  21ينايــر عنــد  4,867.0نقطــة ،وكان األدنــى أيضــا يف
أربعــة أعــوام.
الشكل رقم (  :) 9تفاصيل أداء املؤشر العام خالل العام 2016م
أعلى مستوى ( نقطة )

09/05/2016
6,019.51

أدنى مستوى ( نقطة )

21/01/2016
4,867.000

أكرب ارتفاع يومي ( نقطة )

31/01/2016
162.850

أدنى مستوى ( نقطة )

17/01/2016
-164.040

الشكل رقم ( :)10أداء املؤشر العام لسوق مسقط خالل العام 2016م

6,019.51

4,867.000
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أدنى مستوى
 21يناير 2016
3
يناير
2016

21
يناير
2016

5,782.71

أعلى مستوى
 9مايو 2016
9
ديسمرب
2016

املصدر :النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق املالية للعام 2016

29
ديسمرب
2016

أداء بعض األسواق الناشئة والعاملية
ظــل النفــط للعــام الثانــي علــى التوالــي مســاهم أساســي يف التأثــر علــى اتجــاه حركــة االســواق املاليــة
الخليجيــة ،ومــع االرتفــاع الطفيــف الــذي شــهدتها أســعار النفــط خــال الربــع األخــر مــن العــام 2016م
شــهدت أغلبيــة أســواق األوراق املاليــة الخليجيــة ارتفاعــا خــال الربــع األخــر مــن العــام  ،2016فقــد
انتهــت تــداوالت العــام بتســجيل ســوق دبــي املالــي أعلــى ارتفــاع علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون
الخليجــي بنمــو بلغــت نســبته  ،% 12.1تــاه مؤشــر ســوق مســقط  30بنســبة .% 7.0
وعلــى مســتوى االســواق املاليــة العربيــة فقــد اســتطاعت البورصــة املصريــة أن تغلــق يف نهايــة العــام
2016م علــى ارتفــاع قياســي بنســبة .% 76.2
أمــا علــى مســتوى األســواق املاليــة العامليــة فقــد اغلقــت معظمهــا يف نهايــة العــام 2016م علــى ارتفــاع
مقارنــة بأدائهــا خــال العــام الســابق .وقــد شــهد العــام 2016م العديــد مــن األحــداث التــي كان لهــا تأثــر
علــى أداء األســواق املاليــة العامليــة منهــا خــروج اململكــة املتحــدة مــن االتحــاد األوربــي ونتائــج االنتخابــات
األمريكيــة .أيضــا االتفــاق بــن الــدول املنتجــة للنفــط ســواء مــن داخــل منظمــة أوبــك أو مــن خارجهــا
بخفــض مســتويات انتاجهــا مــن النفــط.
الشكل رقم (  :) 11معدل التغري السنوي  )2016/2015( %يف بعض األسواق الناشئة والعاملية
76 %
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سويسرا
كواملبور
اسبانيا
بورصة فلسطني
سنغافورة
البورصة القطرية
بورصة بريوت
بوصة البحرين
هونج كونج
نيكاي
بورصة عمان
سوق الكويت لألوراق املالية
السوق السعودي
كاك الفرنسي
سوق أبوظبي املالي
داكس األملاني
سوق مسقط لألوراق املالية
ناسداك
البوصلة التونسية
امسرتدام
ستاندرد اند بورز
سوق دبي املالي
داو جونز
فوستي
أندونيسيا
تايلند
روسيا
بورصة الدار البيضاء
البورصة املصرية

الصني
الدنمارك
ايطاليا
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سوق مسقط لألوراق املالية من أكثر األسواق جاذبية لالستثمار
يعتــر ســوق مســقط لــأوراق املاليــة مــن األســواق الخليجيــة الجاذبــة لالســتثمار إذ تعتــر األســهم
املدرجــة فيــه أقــل ســعرا مقارنــة باألســهم املدرجــة يف األســواق الخليجيــة اآلخــرى بإســتناء ســوق
البحريــن ،ويمكــن االســتدالل بذلــك مــن خــال مكــرر الربحيــة والــذي يبلــغ حوالــي  10.69مــرة يف العــام
2016م ،فكلمــا انخفــض مكــرر الربحيــة جعــل ذلــك الســوق أكثــر جاذبيــة ومحــط اهتمــام أكــر مــن
قبــل املســتثمرين األفــراد واملؤسســات علــى حــد ســواء.

الشكل رقم (  :) 12مكرر الربحية ألسواق املال الخليجية خالل العام 2016م

18.51

8.25

البحرين

عمان

أبو ظبي

دبـــي

قطر

السعودية

الكويت
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املصدر :بلومبريج

10.69

12.25

12.76

15.14

17.86

االستثمار األجنبي يف سوق رأس املال العمانية
يعتــر ســوق رأس املــال العمانــي مــن األســواق الجاذبــة لالســتثمار األجنبــي ولقــد ســعت الحكومــة إىل
تســهيل عمليــة االســتثمار األجنبــي يف الســلطنة بشــكل عــام ويف قطــاع ســوق رأس املــال بشــكل
خــاص مــن خــال ســن القوانــن والتشــريعات التــي تضمــن للمســتثمر األجنبــي بيئــة اســتثمارية
جاذبــة ،ويبلــغ حجــم االســتثمار األجنبــي يف ســوق مســقط لــأوراق املاليــة خــال العــام 2016م حوالــي
 % 27.8منهــا  % 13.90اســتثمار خليجــي و  % 13.93اســتثمار أجنبــي.
واملتتبــع لالســتثمار األجنبــي يف القطــاع يالحــظ انخفــاض نســبة االســتثمار األجنبــي مــن  % 29.9يف
نهايــة العــام 2015م إىل  % 27.8يف العــام 2016م ،ولعــل ذلــك يعــود اىل اســتمرارية املؤثــرات نفســها التــي
ســادت خــال العــام 2015م منهــا التوتــرات اإلقليميــة وتراجعــات أســعار النفــط والتصنيفــات الســلبية
لعــدد مــن دول املنطقــة إضافــة اىل املخــاوف بشــأن تراجــع اإلنفــاق الحكومــي.

الشكل رقم (  : ) 13نسبة الشراء من إجمالي قيمة الشراء حسب الجنسيات خالل العام 2016م

العمانني 82.7 %
الخليجني 9.6 %

العرب 1.10 %

االجانب غري العرب 6.6 ٪
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أداء قطاع التأمين

دور قطاع التأمني يف االقتصاد الوطني  :بلغت مساهمة القطاع يف الناتج
املحلي اإلجمالي للسلطنة حوالي % 1.8
تعمــل الهيئــة العامــة لســوق املــال وبصفتهــا الجهــة املشــرفة علــى قطــاع التأمني بالســلطنة علــى حماية
مصالــح جميــع األطــراف املعنيــة بالتأمــن ،وتتطلــع إىل أن يكــون نشــاط التأمــن محــرك ًا حقيقيـ ًا للنمــو
االقتصــادي املســتدام ،حيــث يعــد التأمــن يف هــذا العصــر مــن املقومــات األساســية للنشــاط االقتصادي،
ويمتــاز القطــاع بخصوصيــة عــن باقــي القطاعــات املاليــة النعــكاس دوره علــى باقــي القطاعــات يف
الــدورة اإلنتاجيــة  ،وقــد وبلغــت نســبة مســاهمة قطــاع التأمــن يف الناتــج املحلــي للســلطنة يف العــام
2016م حوالــي  % 1.8مقارنــة بحوالــي  % 1.6يف العــام 2015م  .علمــا بأنــه كان معــدل مســاهمة القطــاع
يف الناتــج املحلــي اإلجمالــي يف العــام  2008مــا يعــادل  ، 0.9 %أي أن معــدل النمــو الســنوي خــال ثمانيــة
الســنوات املاضيــة بلــغ حوالــي  .% 9.05حســب الشــكل رقــم (  .) 14كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( ) 15
معــدل انفــاق الفــرد علــى التأمــن.
الشكل رقم (  : )14نسبة أقساط التأمني من إجمالي الناتج املحلي للسلطنة

8

معدل النمو السنوي املركب 9.05 %
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الناتج املحلي اإلجمالي للسلطنة للعام  2016بناء على تقديرات اولية.

الشكل رقم ( )15معدل انفاق الفرد على منتجات التأمني بالريال( 2016 - 2009م)

84.9

معدل النمو السنوي املركب 4.22 %
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 % 2نسبة نمو أقساط التأمني و  450مليون ريال إجمالي قيمة األقساط
املكتتبة للعام 2016م.
إرتفــع إجمالــي األقســاط املباشــرة لشــركات التأمــن العاملــة يف الســلطنة بمقــدار  % 2لتصــل إىل 450
مليــون ريــال عمانــي يف عــام 2016م مقارنــة ب 442.08مليــون ريــال عمانــي يف عــام 2015م ،علــى الرغــم مــن
إنخفــاض إجمالــي األقســاط املباشــرة لنشــاط التأمــن العــام بمقــدار  % 2لتصــل إىل  382.61مليــون ريــال
عمانــي يف عــام 2016م مقارنــة بـــ  389.12مليــون ريــال عمانــي يف عــام 2015م .ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل
إرتفــاع إجمالــي األقســاط املباشــرة لنشــاط تأمــن الحيــاة بنســبة  % 28لتصــل إىل  67.62مليــون ريــال
عمانــي يف عــام 2016م مقارنــة بـــ  52.95مليــون ريــال عمانــي يف عــام 2015م.

الشكل رقم (  ) 16إجمالي أقساط التأمني املباشر ومعدل التغري خالل الفرتة 2008م2016 -م

26 %
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17 %
14 %

208.28

13 %
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20
1

أقساط التأمني (مليون ريال)

التغري يف أقساط التأمني ٪

كمــا تشــر البيانــات املاليــة املدققــة إىل أن فــرع املركبــات بشــقيه التأمــن الشــامل والطــرف الثالــث
يشــكل مــا نســبته  % 35مــن إجمالــي حجــم األقســاط ،يف حــن شــكلت أقســاط التأمــن الصحي نســبة
 % 26مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة .يوضــح الشــكل رقــم (  ) 17حصــة فــروع التأمــن مــن إجمالــي
حجــم قطــاع التأمــن يف العــام2016م

الشكل رقم (  :) 17نسبة توزيع االقساط املباشرة على فروع التأمني (االجمالي ) يف العام 2016

3% 3 %

15 %
10 %
4%
4%

35%
26 %

البحري

املمتلكات

الصحة

املركبات

الحياة

الهندسي

املسؤولية

أخرى
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 % 16نمو يف عدد وثائق التأمني املصدرة خالل العام 2016م
إرتفــع عــدد الوثائــق املصــدرة بنشــاطي التأمــن العــام و التأمــن علــى الحيــاة مــن قبــل شــركات
التأمــن يف عــام 2016م بنســبة  % 16لتصــل إىل  1,661,391وثيقــة منهــا  1,546,423وثيقــة للتأمــن العــام
و114,968وثيقــة للتأمــن علــى الحيــاة مقارنــة بإجمالــي عــدد الوثائــق املصــدرة يف عــام 2015م والتي بلغت
حوالــي  1,436,365وثيقــة منهــا  1,401,177وثيقــة للتأمــن العــام و35,188وثيقــة للتأمــن علــى الحيــاة.

الجدول رقم (  :) 3إجمالي عدد وثائق التأمني يف العام 2016 - 2015م

التأمني العام
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التأمني على الحياة
2015

2016

29,147

15 %

778 %

227 %

2016

التغري %

شركات التأمني
الوطنية

1,062,129

1,206,376

14 %

25,418

شركات التأمني
األجنبية

339,048

340,047

0.3 %

9,770

85,821

إجمالي وثائق
التأمني

1,401,177

1,546,423

10 %

35,188

114,968

2015

اإلجمالي
التغري %

2015

2016

1,235,523 1,087,547

348,818

425,868

1,661,391 1,436,365

التغري %

14 %

22 %

16 %

معدل االحتفاظ  % 57معدل االحتفاظ يف شركات التأمني يف السلطنة خالل العام 2016م
بلــغ معــدل االحتفــاظ يف شــركات التأمــن يف عــام 2016م حوالــي  % 57مرتفعــا عمــا كان عليــه يف عــام
2015م والــذي بلــغ فيــه معــدل االحتفــاظ حوالــي  ،% 56كمــا تشــر البيانــات املاليــة املدققــة إىل أن معــدل
احتفــاظ شــركات التأمــن الوطنيــة بلــغ يف عــام 2016م حوالــي % 52مقارنــة بـــ  % 51يف عــام 2015م ،كمــا
انخفــض معــدل احتفــاظ الشــركات األجنبيــة من  % 72يف عــام 2015م إىل  % 70يف عام 2016م ،.وبالنســبة
ملعــدل االحتفــاظ لشــركات التأمــن التكافلــي بلغــت حوالــي إىل  % 53يف عــام 2015م.
الجدول رقم (  :) 4معدالت االحتفاظ يف شركات التأمني
شركات التأمني
شركات التأمني الوطنية
شركات التأمني األجنبية
املجموع

2015

2016

الفرق

51 %

52 %

1%

72 %

70 %

-2 %

56 %

57 %

1%
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التأمني التكافلي:
ساهم انضمام التأمني التكافلي إىل قطاع التأمني يف زيادة التنافسية بني شركات التأمني يف السلطنة
يعــد التأمــن التكافلــي أحــد األنشــطة الناشــئة يف الســلطنة حيــث كانــت بدايتــه يف عــام 2014م بتواجــد
شــركتني وطنيتــن تــم ترخيصهمــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق املــال همــا املدينــة للتأمــن( املدينــة تكافــل)
وتكافــل عمــان ،ويشــكل التأمــن التكافلــي نســبة ال بــأس بهــا مــن حجــم األقســاط املكتســبة يف الســوق
العمانيــة ،حيــث بلــغ إجمالــي األقســاط املباشــرة لشــركات التأمــن التكافلــي العاملــة يف الســلطنة حوالــي
 42,06مليــون ريــال عمانــي والــذي يمثــل مــا نســبته  % 9.3مــن إجمالــي األقســاط املباشــرة لقطــاع التأمــن،
وتشــكل نســبة أنشــطة التأمــن التكافلــي العــام حوالــي  % 90مــن أنشــطة التامــن التكافلــي وذلــك وبمقدار
 37,68مليــون ريــال عمانــي ،بينمــا تشــكل نســبة أقســاط أنشــطة التأمــن التكافلــي العائلــي حوالــي % 10
فقــط مــن أنشــطة التأمــن التكافلــي.
الجدول رقم (  ) 5نسبة التأمني التكافلي يف السوق العماني لعام 2016م

التأمني العام
مجموع
الشركات
إجمالي األقساط
املباشرة

اإلجمالي

التأمني على الحياة

تكافلي

النسبة

مجموع
الشركات

تكافلي

النسبة

مجموع
الشركات

تكافلي

النسبة

382,619,407

37,682,851

9.8 %

67,625,199

4,381,860

6.5 %

42,064,711 450,244,606

9.3 %

إجمالي التعويضات 237,676,302
املدفوعة

18,542,295

7.8 %

30,651,366

2,079,544

6.8 %

20,621,839 268,327,668

7.7 %
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إجمالي وثائق
التأمني

1,546,423

102,881

6.7 %

114,968

3,297

2.9 %

1,661,391

106,178

6.4 %

إجمالي العموالت
وتكاليف االنتاج

28,162,911

2,788,129

9.9 %

2,454,018

399,356

16.3 %

30,616,929

3,187,485

10.4 %

إجمال املصروفات
اإلدارية

47,961,443

3,784,165

7.9 %

5,357,276

509,415

9.5 %

53,318,719

4,293,580

8.1 %

إجمالي األصول

617,780,650

73,422,466

11.9 %

238,627,864

5,330,634

2.2 %

78,753,100 856,408,514

9.2 %

يوضــح الشــكل رقــم(  ) 18نســب نمــو أنشــطة التأمــن التكافلــي مــن عــام 2014م وهــو العــام الــذي بــدأ فيــه
نشــاط التأمــن التكافلــي يف ســلطنة عمــان وإىل نهايــة عــام 2016م ،وتشــر النســب إىل ارتفــاع نشــاط التأمــن
التكافلــي خــال ثــاث ســنوات متتاليــة ،فقــد بلــغ معــدل نمــو إجمالــي األقســاط املباشــرة حوالــي  ،% 18بينمــا
شــهد إجمالــي التعويضــات املدفوعــة مــن قبــل شــركات التأمــن التكافلــي نمــو ًا ملحوضـ ًا بنســبة  .% 31ويتضح
جلي ـ ًا ارتفــاع معــدل نمــو إجمالــي عــدد الوثائــق والعمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج واملصروفــات اإلداريــة وإجمالــي
األصــول بنســبة  % 9 ، % 4 ،% 17 ،% 21علــى التوالــي.
شكل رقم ( :) 18نمو نشاط التأمني التكافلي من سنة 2014م إىل 2016م

٪ 17
18 ٪
21 ٪
4٪
9٪
31 ٪

التعويضات املدفوعة لنشاط التأمني التكافلي
عدد الوثائق ملشاط التأمني التكافلي
اإلقساط املباشرة لنشاط التأمني التكافلي
أجمالي العموالت وتكاليف اإلنتاج
أجمالي األصول
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 374إجراء فيما يتعلق بتنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التأمني خالل العام 2016م
تعمــل الهيئــة علــى تنظيــم وترخيــص املؤسســات العاملــة يف القطــاع مــن خــال منحهــا الرتاخيــص
ملمارســة نشــاط التأمــن ســواء لشــركات التأمــن وفروعهــا أو الــوكالء والسماســرة الذيــن يمارســون
نشــاط التأمــن أو الذيــن يرغبــون يف مزاولــة نشــاط التأمــن يف الســلطنة  .كمــا تعمــل الهيئــة علــى
دراســة وتقييــم منتجــات التأمــن الجديــدة ومــواد التســويق واإلعالنــات الرتويجيــة ،وفتــح فــروع جديــدة،
واملوافقــة علــى اإلجــراءات الداخليــة بشــركات التأمــن مثــل تعيــن املــدراء وتعيــن خــراء إكتواريــن،
ويوضــح الجــدول أدنــاه إجــراءات التنظيــم والرتخيــص التــي منحــت خــال العــام 2016م.
الجدول رقم (  : ) 6تنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التأمني خالل العام 2016م
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النشاط

العدد

املنتجات

225

تجديد ترخيص وكيل تأمني

32

ترخيص الوكالء

25

االعالنات

19

تعيني مدراء

10

توفيق أوضاع فروع وكالء التأمني

9

فتح فرع وكيل

8

تجديد ترخيص شركة تأمني

7

فتح فرع سمسار

7

نقل مقر شركة

6

فتح فرع شركة

5

تجديد ترخيص سمسار

4

اتفاقية التأمني عرب املصارف

4

الغاء ترخيص سمسار

2

الغاء فرع

2

فتح منضدة

2

الغاء ترخيص وكيل

2

ترخيص سمسار تأمني

1

إعتماد خبري إكتواري

1

تغيري اسم تجاري لوكيل تأمني

1

نقل مدير فرع

1

نقل ملكية سمسار

1

اإلجمالي
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التدريب والتعمني يف قطاع التأمني
التدريب :
وضعــت الهيئــة العامــة لســوق املــال ممثلــة يف لجنــة التدريــب علــى أعمــال التأمــن خطــة تدريبيــة للعــام
 2016بعنــوان تمكــن والتــي أتــت وفــق سياســة تعمــن تعتمــد علــى تمكــن الكــوادر الوطنيــة العاملــة يف
شــركات وسماســرة التأمــن يف الوظائــف الفنيــة واإلداريــة يف مســتوياتها الوســطى والعليــا دون الرتكيــز
علــى الوظائــف يف املســتويات التشــغيلية .ولتحقيــق رؤيــة “تمكــن” واصلــت اللجنــة مســرتها التــي بــدأت
يف عــام  2015وبمباركــة مــن إدارة الهيئــة تنفيــذ سياســة التعمــن مقرونــة بالتدريــب والتأهيــل بغــرض
تطويــر قــدرات ومهــارات الكوادرالوطنيــة املعرفيــة والعمليــة بمــا يجعلهــم قادريــن علــى التــدرج يف
املناصــب الفنيــة واإلداريــة داخــل القطــاع بــكل كفــاءة واقتــدار.
حيــث شــهد العــام 2016م العديــد مــن اإلنجــازات إنشــاء وتحديــث قاعــدة البيانــات اإللكرتونيــة للعاملــن
يف القطــاع تبــن مســتوياتهم الوظيفيــة ومؤهالتهــم العمليــة وخرباتهــم ومتابعــة تحديــث هــذه البيانــات
مــن قبــل شــركات وسماســرة ووكالء التأمــن ،باإلضافــة إىل تنفيــذ عــدد  18برنامــج تدريبــي يف مواضيــع
إداريــة مثــل إدارة املواهــب وفنيــة كمهــارات االكتتــاب  ،التســعري علــى غــر الحيــاه ،تأمــن الســيارات،
سماســرة التأمــن ،إدارة املطالبــات ،إدارة املواهــب ،التأمــن الصحــي ،املحاســبة يف التأمــن ،االحتيــال املالــي،
ومهــارات البيــع والتســويق يف التأمــن وغريهــا وكان عــدد امللتحقــن يف هــذه الربامــج التدريبيــة حوالــي 533
متــدرب مــن قطــاع التأمــن ومــن أقســام مختلفــة تتناســب مــع الفئــة املســتهدفة لــكل برنامــج تدريبــي.
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الجدول ( : ) 7الربامج التدريبية التي انجزت خالل العام 2016م لقطاع التأمني
العدد

اسم الربنامج

عدد امللتحقني

1

مهارات اإلكتتاب

31

2

التسعري على غري الحياه

30

3

مقدمة يف التامني باللغة العربية

30

4

تأمني السيارات مبتدئ

32

5

تأمني السيارات متقدم

32

6

سماسرة التأمني

30

7

إدارة املطالبات

31

8

الشكاوي وخدمة العمالء

33

9

مقدمة يف التأمني

30

10

االكتتاب متقدم

18

11

وكالء التأمني

26

12

إدارة املواهب

29

13

التأمني الصحي

30

14

املحاسبة يف التأمني

29

15

اإلحتيال املالي

33

16

مهارات التسويق والبيع يف التأمني

29

17

وكالء التأمني بالتعاون مع ريادة

30

18

مايكروسوفت اكسل

30

إجمالي املشاركني

533

التعمني :
بلغت نسبة التعمني يف قطاع التأمني حوالي  % 67يف العام 2016م
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ً
موظفـ ًا منهــم  1695موظفــا عماني ًا مشــكلني
بلــغ عــدد العاملــن يف قطــاع التأمــن يف العــام  2016حوالــي 2543
مــا نســبته  % 67مــن إجمالــي العاملــن يف قطــاع التأمــن مقارنــة بالعــام 2015م فقــد شــكلت نســبة العاملــن
العمانيــن يف القطــاع  % 66موظفـ ًا .
وقــد بلــغ عــدد العاملــن العمانيــن يف شــركات التأمــن الوطنيــة  1049موظفــا بنســبة  % 62مــن إجمالــي
موظفــن القطــاع  ،وبلــغ عــدد العاملــن العمانيــن يف الشــركات األجنبيــة  307موظفــا مشــكلني نســبة
 % 18مــن إجمالــي املوظفــن بالقطــاع  ،وبلــغ عــدد املوظفــن العمانيــن يف سماســرة التأمــن  339مشــكلني
نســبة  % 20مــن إجمالــي أعــداد املوظفــن يف القطــاع.

الجدول رقم (  : ) 8عدد العاملني يف شركات التأمني وسماسرة التأمني
2015
وافد

عماني

عدد العاملني

2016

النسبة
من
العدد
اإلجمالي

النسبة
من
العدد
اإلجمالي

املجموع
النسبة
من
العدد
اإلجمالي

عماني
العدد

النسبة
من
اإلجمالي

وافد
النسبة
من
العدد
اإلجمالي

املجموع
النسبة
العدد
من
اإلجمالي

شركات التأمني الوطنية

1024

69 %

462

55 %

1486

59 %

1049

62 %

447

53 %

1496

59 %

شركات التأمني األجنبية

335

71 %

138

16 %

473

19 %

307

%18

147

17 %

454

18 %

سماسرة التأمني

320

57 %

246

29 %

566

22 %

339

20 %

254

30 %

593

23 %

1679

66 %

846

34 %

2525

100 %

1695

67 %

848

33 %

2543

100 %

اإلجمالي

فروع شركات التأمني يف ارتفاع مستمر
بلــغ عــدد فــروع شــركات التأمــن حوالــي  176فرع ـ ًا موزعــة علــى مختلــف محافظــات الســلطنة يف العــام
2016م مقارنــة ب  155فــرع يف العــام 2015م ،وهــذا يســهل عمليــة وصــول الخدمــة للعمــاء .ممــا ســيؤدي
إىل زيــادة حصيلــة األقســاط وتوســيع قاعــدة العمــاء وزيــادة نســبة الوعــى التأمينــى يف املجتمــع.
الشكل رقم (  :) 19توزيع فروع التأمني يف انحاء السلطنة خالل العام 2016م
محافظة مسندم

5

شمال الباطنة

27

محافظة مسقط

62

محافظة الربيمي

8

محافظة الظاهرة

8

جنوب الباطنة 8

محافظة الداخلية 18
شمال الشرقية

7

جنوب الشرقية 7

محافظة ظفار

23
املجمـــــــــــــوع

176
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cmaoman

www.cma.gov.om

cmaoman

Info@cma.gov.om

اإلطار التنظيمي والرقابي

اإلطار التنظيمي والرقابي
واصلــت الهيئــة عمليــة تعزيــز اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لقطاعــي ســوق رأس املــال والتأمــن مــن خــال
إصــدار وتعديــل العديــد مــن التشــريعات والقوانــن التــي تســهم يف تحقيــق العــدل وتكافــؤ الفــرص بــن
األطــراف ذات العالقــة بقطاعــي ســوق رأس املــال والتأمــن ،وقــد شــهد العــام 2016م التطــورات التشــريعية
التاليــة:
الجدول رقم (  ) 9التطورات التشريعية يف العام 2016
التشريع

إصدار نسخة محدثة من
نموذج وثيقة التأمني املوحدة
على املركبات

تعديل الالئحة التنفيذية
لقانون سوق رأس املال

قانون التأمني التكافلي

الئحة تنظيم الصكوك
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املالمح العامة لإلصدار او التعديل
• الرتكيز على جانبي الشفافية والوضوح بني األطراف املتعاملة
بهدف الحد من الخالفات املثارة حول التفسريات املختلفة.

 3فرباير

• رفع مستوى التغطيات واملزايا اإلضافية التأمينية املقدمة من
قبل شركات التأمني
• إفصاح الجهات املصدرة لألوراق املالية عن نتائج أعمالها األولية
الربعية والسنوية غري املدققة فور االنتهاء منها واالفصاح عنها عرب
النظام املخصص إلرسال املعلومات من الجهة املصدرة إىل مركز
املعلومات بسوق مسقط لألوراق املالية وبما ال يتجاوز خمسة
عشر يوما من نهاية الربع وذلك بصورة إلزامية..
• اختصاصات وصالحيات الهيئة يف تنظيم قطاع التأمني التكافلي.
• ترخيص شركات التأمني التكافلي.
• التزامات شركات التأمني التكافلي.
• انشطة شركات التأمني التكافلي.
• الجزاءات املتعلقة بمخالفة قانون التأمني التكافلي او القرارات
والضوابط الصادرة تنفيذا له.
• العمل بنظام العهدة وتأسيس شركة الغرض الخاص كشركة
محدودة املسئولية.
• ال يوجد قيود على هيكلة الصكوك بشرط موافقة لجنة الرقابة
الشرعية بالجهة املصدر.
• على الجهة املصدرة للصكوك تشكيل لجنة خاصة للرقابة
الشرعية أو االستعانة باللجنة املوجودة بالجهة املستفيدة أو
التعاقد مع لجنة بمؤسسة مستقلة متخصصة يف تقديم خدمات
الرقابة الشرعية.
• ال قيود على مبلغ الصكوك بناء على رأسمال الشركة.

الئحة تنظيم متطلبات

• تعديل متطلبات الرتخيص

ترخيص وكالء شركات

• تعمني مهنة وكالء التأمني

التأمني

تاريخ اإلصدار

 25فرباير

 6مارس

 5ابريل

 11ابريل

ضوابط التمويل املضمون

تعديل الالئحة التنفيذية

قواعد وشروط انتخاب
اعضاء مجالس شركات
املساهمة العامة

• زيادة فرتة رفع هامش الصيانة اىل الهامش الفعلي خالل مدة ()5
أيام تداول بدال من ( )3أيام تداول .
• السماح للشركات املرخصة بالتعامل يف األوراق املالية املدرجة
يف السوقني النظامي واملوازي وفق نظام التمويل املضمون بناء على
معايري تضعها الشركات بأنفسها.

 23مايو

• إعادة تصنيف االسواق التي تدرج فيها االوراق املالية لتصبح
كالتالي:
 السوق النظامية السوق املوازية سوق املتابعة السوق الثالثة سوق السندات والصكوك سوق حدود األفضلية• تعديل فرتة التعايف يف متطلبات كفاية رأس املال الجديدة بحيث
ربطت مع نسبة انخفاض كفاية رأس املال.
• صدر حتى يتوافق مع بنود ميثاق حوكمة الشركات .ومن اهم
مالمحه التالي :
 جميع اعضاء مجلس االدارة يكونوا غري تنفيذيني. إعادة تعريف العضو املستقل. عدم جواز ممارسة عضو مجلس االدارة لعمل تجاري منافس.• من مهام مجلس االدارة تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت.

 25مايو

 31اغسطس

اإلجراءات والقرارات التنظيمية التي قامت بها الهيئة خالل العام 2016م
شــهد العــام 2016م إصــدار واعتمــاد العديــد مــن اإلجــراءات والقــرارات والتــي نتجــت عــن التقييم واإلشــراف
واملتابعــة والتدقيــق املســتمر علــى الجهــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة ويمكــن تصنيــف هــذه اإلجــراءات
والقــرارات إىل  14نــوع حســب طبيعــه كل إجــراء يف قطــاع ســوق املــال والتأمــن كمــا واضــح يف الشــكل
ادنــاه  ،كمــا تــم التحقيــق يف  482شــكوى خــال العــام 2016م.
مخالفات اإلفصاح

مخالفات االلتزام
إنذارات وعقوبات وغرامات تأديبية يف
سوق رأس املال والتأمني
قرارات واعتمادات نشرات اإلصدار
والصناديق
قرارات واعتمادات االكتتابات الخاصة

مخالفات آخرى

اإلجراءات
والقرارات
التنظيمية التي
أصدرتها الهيئة يف
العام
2016م

قرارات ومنح تراخيص

قرارات واعتماد إصدار أسهم حق األفضلية

اعتمادات زيادة رأس املال

قرارات واعتمادات اإلصدارات الجديدة

قرارات واعتمادات بتخفيض رأس املال

قرارات واعتمادات مواضيع آخرى
الشكاوي
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التحقيقات والتدخالت التي قامت بها الهيئة يف العام 2016
تشــرف الهيئــة ضمــن مهامهــا الرقابيــة علــى كال مــن ســوق مســقط لــأوراق املاليــة وشــركة مســقط
للمقاصــة واإليــداع ،وشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة يف ســوق مســقط لــأوراق املاليــة،
والشــركات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة ،ووكالئهــا ،وصناديــق االســتثمار ،وشــركات التأمــن،
ووكالء وسماســرة التأمــن ،وشــركات التصنيــف االئتمانــي ،وعليــه تعمــل الهيئــة علــى متابعــة القوانــن
والتشــريعات التــي فرضتهــا علــى الجهــات التــي تشــرف عليهــا تحقيقــا للعدالــة والشــفافية ،والجــداول
أدنــاه توضــح الشــركات امللتزمــة واملخالفــة خــال العــام .2016
الجدول رقم (  ) 10التزام الشركات املدرجة بمتطلبات اإلفصاح خالل عامي 2015م و2016م
 2016م

 2015م
املوضوع
التزام الشركات
نتائج األعمال السنوية األولية غري املدققة
البيانات املالية السنوية املدققة
البيانات املالية للربع األول
البيانات املالية للربع الثاني
البيانات املالية للربع الثالث
نشر البيانات املالية السنوية املدققة
اإلفصاح عن القرارات الصادرة من الجمعية العامة
البيانات الفورية الجوهرية
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1

عدم التزام

التزام

عدم التزام

128

4

120

9

130

2

126

3

131

2

126

5

131

3

124

6

133

-

127

2

132

-

126

3

2

111

5

109

4

-

11

3

103

29

-1اختالف عدد الجهات بني العام  2015والعام 2016بسبب زيادة عدد الشركات والصناديق املدرجة وتحول بعض الشركات إىل
مساهمة مقفلة.كما يعود االختالف إىل تغري أو اختالف السنة املالية للشركات.
 -2البيانات املذكورة أعاله ال تشمل على الصناديق االستثمارية.
 - 3البيانات الفورية غري مرتبطة بعدد الجهات كونها غري ربعية ولعام كامل وليس لربع معني .

الجدول رقم (  ) 11مخالفات الشركات املدرجة لشروط اإلفصاح عن القوائم املالية يف العام 2016م
االجراء
البيانات املطلوبة

التزام

حفظ
املوضوع

تنبيه

إحالة لالنفاذ
لفت نظر
مبلغ تصالح

قيد
الدراسة

اإلفصاح عن نتائج األعمال األولية السنوية غري املدققة

120

-

-

-

-

-

االفصاح عن البيانات املالية السنوية املدققة

126

2

-

-

1

-

نشر البيانات املالية السنوية املدققة

126

-

-

-

-

3

االفصاح عن القرارات الصادرة من الجمعية العامة

109

-

-

-

-

4

االفصاح عن البيانات املالية املدققة للربع األول

126

-

1

1

-

-

124

-

4

4

-

-

االفصاح عن البيانات املالية غري املدققة للربع الثالث

127

-

-

-

-

-

اإلفصاح عن معلومات جوهرية اثناء التداول او
التأخر يف اإلفصاح عن الخرب الجوهري

-

5

2

2

2

-

االفصاح عن البيانات املالية غري املدققة للربع الثاني

البيانات املذكورة أعاله ال تشمل على الصناديق االستثمارية

الجدول (  ) 12مخالفات أخرى للشركات يف عامي 2015م و 2016م
نوع املخالفة

عدد الشركات
 2015م

 2016م

عدم االلتزام باختصاصات مجلس اإلدارة

3

4

عدم االلتزام باختصاصات لجنة التدقيق

1

4

عدم االلتزام بضوابط تعني مراقبي حسابات الشركة

0

1

عدم االلتزام باختصاصات اإلدارة التنفيذية

3

4

عدم توفر الحد األدنى من اللوائح واألنظمة

2

2

اإلخالل يف تشكيل لجنة التدقيق

0

-

اإلخالل يف تعيني املدقق الداخلي واملستشار القانوني

1

2

عدم االلتزام بأعمال ومهام املدقق الداخلي

2

3

عدم التزام املدقق الداخلي بإعداد خطة العمل السنوية قبل بداية

2

1

عدم االلتزام بتعني امني سر املجلس

0

-

عدم االلتزام بأعمال املستشار القانوني

0

-

عدم االلتزام بالنظام األساسي للشركة

0

-

عدم االلتزام بالالئحة التنفيذية

2

4

املجموع

16

26

املرجع  :دائرة االلتزام والتدقيق يف الهيئة العامة لسوق املال ،يناير 2016م
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عدم االلتزام بعدد اجتماعات مجلس اإلدارة

0

1

52

القرارات التأديبية يف العام 2016م
يف العــام  2016أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق املــال قــرارات تأديبيــة بحــق 35شــركة صــادرة عــن
الرئيــس التنفيــذي تنوعــت مــا بــن انــذار وتنبيــه وتصالــح ،وغرامــة ماليــة ، ،وكانــت 10شــركات يف
قطــاع ســوق املــال و  25شــركة يف قطــاع التأمــن كمــا يف الجــداول أدنــاه:
الجدول رقم (  ) 13القرارات التأديبية يف سوق رأس املال خالل العام 2016م
الشركة املخالفة

رقم القرار

انذار ،غرامة)

مسؤول االلتزام
بالشركة الدولية
لألوراق املالية

)(1/2016

انذار

مخالفة مسؤول االلتزام ألحكام
املادة ( )147من الالئحة التنفيذية
لقانون سوق رأس املال

شركة التواصل
للخدمات املالية
واالستثمارية

-

تم التصالح مع
الشركة بدفع
مبلغ مالي

مخالفة الشركة للجزئية االخرية
من أحكام املادة ( )54من الالئحة
التنفيذية لقانون سوق رأس املال

املستشار القانوني/
محمد صبحي غازي
من مكتب طالب
الهمامي للمحاماة
واالستشارات
القانونية
شركة النفط
العمانية للتسويق
) (ش.م.ع.ع

التقرير السنوي 2016

53

لنوع (تنبيه،

األسباب

)3/2016

-

انذار

مخالفته أحكام املادة ( )12من القرار
االداري رقم ( )6/2002بشأن ضوابط
تشكيل لجنة التدقيق الداخلي
وتعيني املستشار القانوني .

تم التصالح مع

مخالفة الشركة للمادة ( )311من
الالئحة التنفيذية لقانون سوق
رأس املال

الشركة بدفع
مبلغ مالي

تاريخ القرار

7/4/2016

8/6/2016

الشركة الدولية
لألوراق املالية
)ش م م(

)(9/2016

تنبيه

مخالفة الشركة للبند رقم ( )3من
املادة ( )55من الئحة تنظيم املقاصة
والتسوية

28/7/2016

شركة األفاق ألسواق
املال (ش م ع م)

()10/2016

تنبيه

مخالفة الشركة للبند رقم ( )3من
املادة ( )55من الئحة تنظيم املقاصة
والتسوية

28/7/2016

شركة املدينة
لالستثمار (ش م
ع ع)

)(11/2016

تنبيه

مخالفة مسؤول االلتزام ألحكام
املادة ( )147من الالئحة التنفيذية
لقانون سوق رأس املال

28/7/2016

شركة املها
للخدمات املالية
(ش م م)

)(12/2016

انذار

مخالفة الشركة للبند رقم ( )3من
املادة ( )55من الئحة تنظيم املقاصة
والتسوية

28/7/2016

عدد من الشركات
املساهمة العامة
واملتمثلة يف:
شركة مؤسسة
خدمات املوانئ-
البنك الوطني
العماني -شركة
تأجري للتمويل

مع الشركات

الالئحة التنفيذية لقانون سوق

بدفع مبالغ

رأس املال

مالية

)(31/2016

شركة الحسن
الهندسية
(ش.م.ع.ع)

تم التصالح

مخالفة الشركات للمادة ( )279من

انذار
مالحظة :لم تنتهي
فرتة التظلم أو
الطعن على القرار
التأديبي

مخالفة أحكام املادة ( )280من

30/11/2016

الالئحة التنفيذية لقانون سوق
رأس املال

الجدول رقم (  ) 14القرارات التأديبية يف قطاع التأمني خالل العام 2016م
شركة سي ئي
هيث وشركائهم
لسمسرة التأمني
(ش م م)

)(2/2016

غرامة مالية

مخالفة الشركة للبند رقم ()14

22/5/2016

من ميثاق السلوك املهني لقطاع
التأمني

شركة تكافل
عمان (ش م ع ع)

شركة العز
لخدمات التأمني
(ش م م)

)(5/2016

إلغاء ترخيص
الشركة

مخالفة السمسار للبند رقم ()8
من املادة ( )20من الئحة تنظيم
أعمال سماسرة التـأمني

غرامة مالية

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

28/6/2016

20/7/2016

التقرير السنوي 2016

النورس امللكي
لسمسرة التأمني
(ش م م)

)(4/2016

تم التصالح مع
الشركة بدفع
مبلغ مالي

عدم التزام الشركة بأحكام
املادتني ()281و( )284من الالئحة
التنفيذية لقانون سوق رأس املال
واملتعلقة باإلفصاح
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شركة الوقاية
لخدمات التأمني
(ش م م)

)(6/2016

غرامة مالية

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

الشركة العمانية
الجديدة لخدمات
التأمني واعادة
التامني (ش م م)

)(7/2016

غرامة مالية

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

شركة الخليج
الحديثة لخدمات
التأمني (ش م م)

)(8/2016

غرامة مالية

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

شركة الطائي
للخدمات الفنية
والتجارية (ش م م)

)(13/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة يوسف
الحيس (ش م م)

)(14/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة سعيد
السهي (ش م م)

)(15/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة الضمان
واالمان للتجارة
واملقاوالت (ش م م)

)(16/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة مشاريع
الضحى الوطنية
(ش م م)

)(17/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة مشاريع
الخروصي املتميزة
(ش م م)

)(18/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة االفق
لخدمات التأمني
(ش م م)

)(19/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

مؤسسة موسى
الفارسي (ش م م)

)(20/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة أماني
الفيصل للتجارة
(ش م م)

)(21/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

مؤسسة
تكنولوجيا الحمراء
للخدمات املتكاملة
(ش م م)

)(22/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

شركة سعيد
مسعود العاملية
(ش م م)

)(23/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )17من الئحة تنظيم أعمال
سماسرة التـأمني

20/7/2016

مجموعة الجابري
للتجارة (ش م م)

)(24/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

مؤسسة املزار
للتجارة (ش م م)

)(25/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة

5/10/2016

مؤسسة التوفيق
للتأمني (ش م م)

)(26/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة املشاريع
الحديثة للتوزيع
(ش م م)

)(27/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

شركة مشاريع
أبن سعيد الحبسي
الحديثة (ش م م)

)(28/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

)(29/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام املادة
( )9من الئحة تنظيم متطلبات
ترخيص وكالء شركات التـأمني

5/10/2016

)(30/2016

تنبيه

مخالفة الشركة ألحكام قانون
شركات التـأمني

31/10/2016

شركة الخدمات
الفورية للشحن الدولي
والتجارة (ش م م)
شركة التأمني
االيرانية (ش م م)
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التعاون الدولي
بهــدف تعزيــز التعــاون واالتصــال بــن الهيئــة والجهــات الخارجيــة يف قطاعــي رأس املــال والتأمــن
علــى مختلــف املســتويات االقليميــة والعامليــة ،فقــد حرصــت الهيئــة علــى توقيــع عــددا مــن مذكــرات
التفاهــم يف مختلــف املجــاالت مثــل :تبــادل املعلومــات يف مجــال الرقابــة واإلشــراف لتوفــر حمايــة أفضــل
للمســتثمرين وحملــة الوثائــق ،وتبــادل اآلراء والتعــاون يف مجــال التدريــب وتبــادل الخــرات ،وتبــادل
املعلومــات التقنيــة والتشــريعات املتعلقــة بقطاعــي ســوق أس املــال والتأمــن ،وإدارة االســتثمارات عــر
الحــدود وابتــكار املنتجــات واألنشــطة املاليــة يف مجــال ادارة االســتثمارات ،وقــد تــم يف العــام 2016
التوقيــع علــى املذكــرات اآلتيــة :
الشكل رقم (  ) 20مذكرات التقاهم التي وقعتها الهيئة يف العام 2016

مجلس الخدمات

الهيئة العامة

الهيئة العامة

التأمني املركزي

لجنة الخدمات

املالية بجمهورية

لرقابة املالية

للتأمني بالجمهورية

للجمهورية

املالية وخدمة الرقابة

جنوب افريقيا

املصرية

التونسية

اإلسالمية

املالية بجمهورية

اإليرانية

كوريا الجنوبية

يناير

مارس

ابريل

سبتمرب

نوفمرب

املصدر :دائرة التعاون الدولي بالهيئة العامة لسوق املال ،ديسمرب 2016

كمــا شــاركت الهيئــة خــال العــام يف عــدد مــن االجتماعــات وهــي  :االجتمــاع العاشــر التحــاد هيئــات
األوراق املاليــة العربيــة بالقاهــرة ،واالجتمــاع الســنوي التحــاد البورصــات العربيــة  AFE2016والــذي
ينظمــه اتحــاد البورصــات العربيــة بالتعــاون مــع بورصــة عمّــان يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية،
واالجتمــاع الرابــع عشــر للجنــة رؤســاء هيئــات األســواق املاليــة (أو مــن يعادلهم) بــدول املجلــس واملنبثقة
عــن األمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والــذي عقــد باململكــة العربيــة
الســعودية  ،واالجتمــاع الخامــس عشــر للجنــة رؤســاء هيئــات األســواق املاليــة بــدول املجلــس،
واالجتمــاع الســابع للجنــة الوزاريــة لرؤســاء مجالــس إدارات الجهــات املنظمــة لــأوراق املاليــة بــدول
املجلــس ،و االجتمــاع الســنوي باملجلــس األعلــى للخدمــات املاليــة اإلســامية الــذي اســتضافه البنــك
املركــزي املصــري.
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الشركات العاملة يف مجال األوراق املالية
بلــغ عــدد الشــركات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة املرخصــة مــن قبــل الهيئــة بنهايــة عــام 2016م 33
شــركة مــن بينهــا  17شــركة تمــارس نشــاط الوســاطة و  16شــركة تمــارس أنشــطة أخــرى مــن غــر
نشــاط الوســاطة ،كمــا تــم إلغــاء ترخيــص عــدد  4شــركات للعمــل يف مجــال األوراق املاليــة يف عــام
2016م ،وقــد بلــغ إجمالــي رأس املــال املرخــص  -الحــد األدنــى مــن رأس املــال املطلــوب -ملمارســة مختلــف
األنشــطة  67.7مليــون ريــال عمانــي ،ومــن حيــث الجنســية فتنقســم الشــركات إىل  29شــركة محليــة
و 4شــركات أجنبيــة ،ومــن جانــب آخــر فقــد بلغــت نســبة التعمــن يف هــذه الشــركات  % 55.2بعــدد 202
موظــف عمانــي مــن إجمالــي  366موظــف.
الجدول (  ) 15الشركات العاملة يف مجال األوراق املالية

الحد األدنى لرأس مال أنشطة الشركات

الوساطة

17

11,900,000

إدارة االصدارات

19

3,800,000

البحث وتقديم املشورة

19

3,800,000

تسويق أوراق مالية غري عمانية

16

3,200,000

إدارة محافظ األوراق املالية

18

3,600,000

إدارة صناديق االستثمار

16

3,200,000

الحفظ واالمانة

8

24,000,000

التمويل الهامشي

10

10,000,000

هيكلة املنتجات

4

4,000,000

وكيل حملة السندات

1

200,000

صانع السوق

0

0
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الرتاخيص واإلصدارت
قامــت الهيئــة خــال العــام  2016باملوافقــة علــى عــدد مــن الرتاخيــص واإلصــدارات تنوعــت مــا بــن حقــوق
األفضليــة ،االكتتــاب الخــاص ،زيــادة رأس املــال ،تخفيــض رأس املال ،أســهم مجانية ،وكذلك الشــركات
امللغــاة والشــركات املحولــة مــن مســاهمة عامــة إىل مســاهمة مقفلــة ،والجــداول يف األســفل توضــح
ذلــك - :

حقوق االفضلية
الجدول رقم (  ) 16األسهم املصدرة عن طريق حق األفضلية خالل العام 2016م
م
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شركات املساهمة املقفلة

عدد األسهم
املكتتب بها

الزيادة يف رأس املال
(ر.ع)

تاريخ اإلنفاذ

1

مسقط لتوزيع الكهرباء

71,500,000

71,500,000

5/1/2016

2

شركة النفط العمانية للمصايف والصناعات البرتولية

507,516,000

507,516,000

10/2/2016

3

شركة شليم النفظية

225,000

225,000

10/2/2016

4

شركة نهضة الدقم القابضة

151,030,000

15,103,000

24/2/2016

5

شركة نهضة الدقم للمساكن

151,030,000

15,103,000

16/3/2016

6

شركة االتصاالت العمانية املتكاملة

4,920,651

4,920,651

21/3/2016

7

الشركة العمانية للضيافة

6,249,500

6,249,500

3/5/2016

8

شركة القمر للحديد والصلب

1,386,000

1,386,000

19/5/2016

9

الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية

20,000,000

20,000,000

26/5/2016

10

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار

8,100,000

8,100,000

26/6/2016

11

بنك عمان العربي

110,000,000

11,000,000

30/8/2016

12

شركة القمر للحديد والصلب

4,620,000

4,620,000

2/10/216

13

الشركة الوطنية للتأمني على الحياة والعام

5,000,000

5,000,000

4/10/2016

14

الشركة العمانية إلنتاج الذخائر

9,764,000

9,764,000

15/11/2016

15

الشركة الوطنية للتأمني على الحياة والعام

11,000,000

11,000,000

28/12/2016

16

شركة القمر للحديد والصلب

4,620,000

4,620,000

29/12/2016

م

شركات املساهمة العامة

عدد األسهم
املكتتب بها

الزيادة يف رأس املال
(ر.ع)

تاريخ اإلنفاذ

1

بنك ظفار ش.م.ع.ع

200,000,000

40,000,0000

31/10/2016

الجدول رقم (  ) 17االكتتابات الخاصة يف العام 2016
م

شركات املساهمة املقفلة

عدد األسهم
املكتتب بها

الزيادة يف رأس املال
(ر.ع)

تاريخ اإلنفاذ

1

شركة أوكتال

839,484

839,484

14/4/2016

2

شركة الطريان العماني

54,000,000

54,000,000

19/4/2016

3

الشركة األهلية للصناعات التحويلية

360,000

36,000

25/5/2016

4

شركة النفط العمانية

104,732,650

104,732,650

4/8/2016

5

شركة الوجهة إلدارة الفنادق

12,620,000

12,620,000

4/8/2016

6

شركة تكامل لالستثمار

2,455,024

2,455,024

29/8/2016

7

الشركة الوطنية للعبارات

1,050,000

1,050,000

8/9/2016

8

شركة كاكتوس بريمري للخدمات والحفريات

1,000,000

100,000

27/11/2016

املصدر  :النشرة السنوية اإلحصائية لسوق مسقط لألوراق املالية  /2016متاحة على www.msm.gov.om

زيادة رأس املال
الجدول رقم (  ) 18زيادة رأس املال يف العام 2016م

1

بنك مسقط

89,836,531

8,983,653

تحويل السندات
إىل أسهم

24/3/2016

2

بنك صحار

18,915,341

144,594,094

تحويل السندات
إىل أسهم

3/5/2016

3

العمانية لخدمات التمويل

409,288

40,929

تحويل السندات
إىل أسهم

16/5/2016

4

النهضة للخدمات

8,126,654

812,666

تحويل السندات
إىل أسهم

31/7/2016
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شركات املساهمة العامة

عدد األسهم
املكتتب بها

الزيادة يف رأس املال
(ر.ع)

نوع الحالة

تاريخ اإلنفاذ

60

الزيادة يف رأس املال
(ر.ع)

نوع الحالة

تاريخ اإلنفاذ

1

صاللة للفنادق

-

1,603,932

تحويل القرض
الحكومي إىل رأس املال

1/9/2016

2

الشركة الوطنية للعبارات

335,217

335,217

إضافة اصول ثابته

8/9/2016

م

شركات املساهمة املقفلة

عدد األسهم
املكتتب بها

املصدر :النشرة اإلحصائية السنوية  ، 2016متاحة على موقع سوق مسقط www.msm.gov.om

تخفيض رأس املال
الجدول رقم (  ) 19تخفيض رأس املال يف العام 2016م

م

شركات املساهمة املقفلة

الزيادة يف رأس املال (ر.ع)

تاريخ انفاذ القرار

1

عمان للتعمري

2,064,111

21/3/2016

املصدر :النشرة اإلحصائية السنوية  ، 2016متاحة على موقع سوق مسقط www.msm.gov.om

الجدول رقم (  ) 20اإلصدارات الجديدة يف العام 2016م

الزيادة يف رأس املال (ر.ع)

تاريخ انفاذ القرار

1

شركة املدينة لتطوير الفنادق واملنتجعات

5,000,000

24 / 1 / 2016

2

النهضة إلدارة الفنادق املتكاملة

500,000

7 / 2 / 2016

3

فولتامب العمانية للمحوالت

1,000,000

17 / 2 / 2016

4

الرامتان الدولية

880,000

22 / 2 / 2016

5

الظاهرة لتوليد الكهرباء

500,000

1 / 3 / 2016

6

شناص لتوليد الكهرباء

500,000

1 / 3 / 2016

7

بركاء لتحلية املياه

500,000

3 / 3 / 2016

8

العمانية إلدارة وتطوير املشاريع

500,000

31 / 3 / 2016

9

العمانية لتطوير وادارة املشاريع الرتاثية

500,000

31 / 3 / 2016

م
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شركات املساهمة املقفلة

11

الخليج للخرسانة الجاهزة

500,000

13 / 4 / 2016

12

خليج عمان

9,000,000

13 / 4 / 2016

13

مركز عمان الدولي للمعارض

980,000

18 / 5 / 2016

14

وحدات صندوق ازدهار العقاري

15,554

18 / 5 / 2016

15

شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية

501,000

26 / 5 / 2016

16

شركة عمران للسياحة

500,000

31 / 5 / 2016

17

شركة تحلية مياه خليج عمان

500,000

1 / 6 / 2016

18

شركة املجموعة العامنية العاملية للوجستيات

500,000

16 / 6 / 2016

19

شركة مزايا ترك عمان

900,000

26 / 6 / 2016

20

شركة محمد الربواني الصدار الصكوك

500,000

12 / 6 / 2016

21

شركة وكالة ضمان انتمان الصادرات

7,000,000

4 / 8 / 2016

22

شركة كيان العمانية للمقاوالت

500,000

4 / 8 / 2016

23

شركة الخوير للضيافة واالستثمار

500,000

4 / 8 / 2016

24

شركة فالكم للخدمات املالية وشركاؤهم

500,000

8 / 8 / 2016

25

شركة عمان اللوجستية

500,000

21 / 9 / 2016

26

شركة صاللة للمنطقة الحرة

50,000,000

22 / 9 / 2016

27

شركة سباسك عمان

500,000

26 / 9 / 2016

28

الشركة العمانية للخدمات التعليمية

13,500,000

29 / 9 / 2016

29

شركة البشائر للحوم

2,000,000

24 / 10 / 2016

30

شركة النماء للدواجن

2,000,000

25 / 10 / 2016

31

شركة استثمارات الواجهة البحرية

500,000

3 / 11 / 2016

32

العمانية الوطنية لالستثمار

20,000,000

8 / 12 / 2016

33

شركة الربيمي للخدمات التعليمية

13,000,000

21 / 12 / 2016
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خليج عمان لتأجري املعدات

500,000

13 / 4 / 2016
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م

السندات والصكوك

1

سندات التنمية الحكومية اإلصدار 48

2

سندات العمانية خ التمويل م 4

3

سندات التنمية الحكومية اإلصدار 49

4

صكوك شركة محمد الربواني
الصدار الصكوك

5

صكوك شركة محمد الربواني

6

7

م

1

2

الصدار الصكوك
سندات مسقط للتمويل غ م غ ق

سندات التنمية الحكومية اإلصدار 50

الصناديق
صندوق الرؤية لألسهم املنتقاة

صندوق بنك مسقط ملؤشر رؤوس
األموال الكبرية يف دول مجلس التعاون
حسب تصنيف وكالة ستاندر اند بورز

حجم اإلصدار (ر.ع)

عدد السندات أو
الصكوك املكتتب بها

تاريخ اإلدراج

100,000,000

1,000,000

24 / 2 / 2016

1,228,378

12,283,776

13 / 4 / 2016

100,000,000

1,000,000

4 / 5 / 2016

9,860,000

9,860,000

29 / 6 / 2016

51,020,000 $

51,020,000

29 / 6 / 2016

5,000,000

5,000,000

25 / 7 / 2016

100,000,000

1,000,000

13 / 10 / 2016

عدد الوحدات

قيمة االصدار(ر.ع)

تاريخ القرار

2,000,000

2,040,000

19/10/2016

114,820

11,482,000

2/10/2016

الجدول رقم (  ) 21اصدار أسهم مجانية خالل العام 2016م

م
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شركات املساهمة العامة

1

اريج للزيوت النباتية ومشتقاتها

2

العمانية لأللياف البصرية

عدد األسهم املجانية

الزيادة برأس املال (ر.ع)

تاريخ االدراج

6,900,000

2,300,000

10/4/2016

7,215,118.40

941,102.40

14/3/2016

4

بنك مسقط

5

مسقط للتمويل

6

العمانية الوطنية للهندسة

7

العمانية لخدمات التمويل

253,045,790.8

8

الوطنية للتمويل

271,125,365.30

7,896,855.30

9

البنك الوطني العماني

1,474,781,275

134,071,025

31/3/2016

10

عمان كلورين

68,103,659.4

3,243,031.4

10/4/2016

11

املتحدة للتمويل

326,303,187

15,538,247

5/4/2016

12

عمان اوريكس للتـأجري

251,039,404.7

9,655,361.72

5/4/2016

13

بنك ظفار

169,920,140.1

154,472,854.6

4/4/2016

14

بنك صحار

1,585,584,000

144,144,000

4/4/2016

15

الغاز الوطنية

55,000,000

5,000,000

6/4/2016

16

اعالف ظفار

80,850,000

3,850,000

11/4/2016

17

العمانيةالعاملية للتنمية واإلستثمار

635,790,892

82,929,247

6/4/2016

18

األنوار القابضة

175,002,458

24,927,458

19/6/2016

2,406,413,726.85

114,591,129.85

22/3/2016

266,715,579.3

15,097,108.26

31/3/2016

100,000,000

10,000,000

30/3/2016

7,370,265.75

30/3/2016

31/3/2016
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الخليجية النتاج الفطر

34,384,521.60

4,484,938

20/3/2016

64

م

شركات املساهمة املقفلة

1

الشركة العمانية الدارة املطارات

2

شركة الرؤية للتأمني

عدد األسهم املجانية

الزيادة برأس املال (ر.ع)

تاريخ االدراج

6,500,000

6,500,000

15/5/2016

500,000

500,000

6/12/2016

الجدول رقم ( )22الشركات امللغاة أو الشركات املحولة من مساهمة عامة إىل مساهمة مقفلة

م

1

م
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شركات املساهمة املقفلة

الخليج العربي للدعاية واالعالن والنشر

الشركات املساهمة العامة

الحالة

تحويلها إىل شركة محدودة املسؤولية

الحالة

تاريخ تنفيذ القرار

4/4/2016

تاريخ تنفيذ القرار

1

الشركة العمانية للتنمية الزراعية

تحويلها إىل شركة مساهمة مقفلة

16/5/2016

2

شركة املعهد الوطني للضيافة

تحويلها إىل شركة مساهمة مقفلة

1/6/16

3

شركة الخليج للصناعات البالستيكية

تحويلها إىل شركة مساهمة مقفلة

31/7/2016

التعامل مع الشكاوي خالل العام 2016م
تلقــت دائــرة التوعيــة وخدمــة العمــاء يف العــام  2016عــدد ( )485شــكوى رســمية إضافــة إىل العديــد
مــن الشــكاوي غــر الرســمية التــي تــم تســويتها هاتفيــا بــن الشــاكي والشــركة  ،والتــي لــم يتــم
إدراجهــا ضمــن الشــكاوى يف املوقــف التنفيــذي للشــركة  ،وكانــت مقســمة علــى النحــو اآلتــي :
 عدد ( )478شكاوي رسمية متعلقة بحملة وثائق التأمني عدد ( )7شكاوي رسمية متعلقة باألوراق املالية (االسهم) العديــد مــن االستفســارات و الشــكاوي كانــت غــر رســمية تــم تلقيهــا عــن طريــق الهاتــف مــنمحافظــات وواليــات الســلطنة والــرد عليهــا مباشــرة وتــم تســويتها مــع الشــركة واملشــتكي .
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الهيئة العامة لسوق المال
ص.ب  ،3359الرمز البريدي  112روي  ،سلطنة عمان
رمز الدولة  +968هاتف (البدالة) 24823100 :
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التأهيل والتدريب

الكوادر البشرية
اســتقطبت الهيئــة الكفــاءات والخــرات التــي تحتــاج إليهــا وســعت إىل املحافظــة علــى بيئــة عمــل تتميــز
باإلنتاجيــة العاليــة .وقــد بلــغ عــدد موظفــي الهيئــة ( )133موظفــا جــاء توزيعهــم حســب املســتوى
التعليمــي والجنــس كمــا يف الجــدول رقــم (  ،) 23وتســعى الهيئــة علــى تنويــع كوادرهــا البشــرية مــن
حيــث املســتوى التعليمــي ،والتخصصــات ،بمــا يتناســب ووظائفهــا ويحقــق أهدافهــا .
الجدول (  ) 23موظفو الهيئة وفقا للمستوى التعليمي والجنس
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املستوى التعليمي

ذكر

أنثى

املجموع

دكتوراه

1

0

1

ماجستري

14

7

21

بكالوريوس

49

36

85

دبلوم

13

7

20

دون دبلوم

6

0

6

املجموع

83

50

133

التأهيل والتدريب
ايمانــا مــن الهيئــة بأهميــة رأس املــال البشــري باعتبــاره قــوة املؤسســة وأســاس نجاحهــا فإنهــا قامــت
بإيفــاد موظفيهــا إىل  102برنامــج تدريبــي و  68مهمــة رســمية ،وقــد كانــت تلــك املهمــات والربامــج
التدريبيــة مــا هــو داخــل الســلطنة ،ومنهــا مــا هــو خارجــي يف دول الخليــج والــدول العربيــة ومختلــف
دول العالــم.
تنوعــت الــدورات التدريبيــة واملهــام الرســمية مــا بــن الربامــج التثقيفيــة والتعاقديــة والتأهيليــة ومــن
حيــث املواضيــع تركــزت يف ســوق املــال والتأمــن والقانــون ومواضيــع أخرى مثــل التخطيط االســراتيجي
وتقنيــة املعلومــات واإلدارة واإلعــام .
والشكل أدناه يعكس توزيع الربامج واملهمات يف العام  2016م وفقا للمواضيع .
الشكل (  ) 21توزيع الربامج التدريبية واملهمات الرسمية وفقا للمواضيع
33 %
24 %
16 %

8%

8%

8%

املوارد البشرية

القانون

تقنية املعلومات

4%

سوق املال

التأمني

التخطيط اإلسرتاتيجي

أخرى
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الهيكل التنظيمي للهيئة
و بيانات التواصل

دائرة التدقيق
واإللتزام

دائرة اإلفصاح

دائرة األصدارات

املديرية العامة
لإلصدارات واألفصاح

الهيكل التنظيمي

دائرة التفتيش
واإللتزام

دائرة التقيم
ومراقبة املخاطر

دائرة الفحص
واإللتزام

دائرة الرقابة
على التداول

دائرة تنظيم وترخيص
مؤسسات سوق املال

املديرية العامة
للخدمات التأمني
دائرة تنظيم وترخيص
مؤسسات التأمني

املديرية العامة
ملؤسسات سوق املال

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

مكتب التخطيط
اإلسرتاتيجي وتطوير األعمال

دائرة الرقابة الداخلية

لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة

دائرة تقنية
املعلومات

دائرة املوارد
البشرية

التقرير السنوي 2016

دائرة التوعية
وخدمة العمالء

دائرة التحقق
واإلنقاذ

دائرة املشؤون
القانونية

املديرية العامة للشؤون
اإلدارية واملالية

دائرة املشؤون
اإلدارية واملالية

املديرية العامة
للخدمات املساندة

قسم األمن

قسم الوثائق

مكتب الرئيس التنفيذي

دائرة التعاون الدولي
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بيانات التواصل
عبداهلل بن سالم الساملي
الرئيس التنفيذي
24823288

abdullah.alsalmi@cma.gov.om

عبداهلل بن حمد الربيكي

بدر بن سالم املحروقي

مدير مكتب الرئيس و قائم بأعمال قسم االمن

24823218

مدير دائرة الرقابة الداخلية

bader.almahrooqi@cma.gov.om

السيدة /شيماء بنت هالل البوسعيدية
مدير دائرة التعاون الدولي
24823282

عبداهلل بن سالم الربيعي
مدير مكتب التخطيط االسرتاتيجي وتطوير األعمال

shaima.albusaidi@cma.gov.om

محمد بن سيف بن محمد الراشدي

مدير أول دائرة التحقيق واالنفاذ

mohd.alrashdi@cma.gov.om

24823286

nadiya.alalawi@cma.gov.om

ahmed.almamari@cma.gov.om

محمد بن عبداهلل اللواتي
مدير دائرة تقنية املعلومات

عال بنت على ال سويد
مدير دائرة الشؤون االدارية و املالية
24823283

24823256

muneer.alhinai@cma.gov.om

املديرية العامة للشؤون االدارية و املالية

نادية بنت محمد العلوي
مدير دائرة التوعية وخدمة العمالء
24823369

24823344

abdullah.alrabiei@cma.gov.om

منري بن سالم الهنائي

مدير دائرة الشؤون القانونية

24823157

24823215

abdullah.albreaki@cma.gov.om

24823160

ula.alsuwaid@cma.gov.om

mohd.allawati@cma.gov.om

24823238

Jokha.alhinai@cma.gov.om
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مدير دائرة املوارد البشرية
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خلفان بن محمد الشرجي

مدير عام املديرية العامة ملؤسسات سوق املال

24323223

khalfan.alsharji@cma.gov.om

دائرة تنظيم وترخيص مؤسسات سوق املال

رباب بنت مصطفى اللواتي

مدير دائرة الرقابة على التداول

24323223

khalfan.alsharji@cma.gov.om

24823132

دائرة التفتيش و االلتزام

rabab.allawati@cma.gov.om

محمد بن سعيد العربي

مدير عام املديرية العامة لإلصدارات و االفصاح

24323223

khalfan.alsharji@cma.gov.om

عبداهلل بن هالل السيابي

مدير دائرة االفصاح

abdullah.alsyabi@cma.gov.om

هدى بنت راشد املعمري

مدير عام املديرية العامة لإلشراف على التامني

24823140

huda.almamari@cma.gov.om

راشد بن محمد الراشدي
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ahmed.almamari@cma.gov.om

نصر بن أحمد بن عبد اهلل الصالحي

مدير دائرة تنظيم و ترخيص مؤسسات التأمني

24823177

24823112

majed.alkiyumi@cma.gov.om

أحمد بن علي املعمري

مدير دائرة التدقيق و االلتزام

24823184

24823221

ماجد بن محمد الكيومي

مدير دائرة االصدارات

24823212

mohd.alabri@cma.gov.om

مدير دائرة التقييم و مراقبة املخاطر

rashid.alrashdi@cma.gov.om

24823277

nasr.alsalhi@cma.gov.om

صافيناز بنت نصيب الرئيسية

مدير دائرة الفحص و االلتزام

24823287

safinaz.alraisi@cma.gov.om

المالحق
قائمة شركات التأمين
قائمة سماسرة التأمين
قائمة الشركات العاملة
في مجال األوراق المالية

قائمة الشركات العاملة يف قطاع التأمني
List of Insurance Companies
Company Name / اسم الشركة

م

www.muscatlife.com

شركة التأمني األهلية
Al Ahlia Insurance
الشركة العمانية املتحدة للتأمني
Oman United Insurance
شركة ظفار للتأمني
Dhofar Insurance
شركة مسقط للتأمني
Muscat Insurance
شركة مسقط للتأمني على الحياة
Muscat Life Insurance

www.oqic.com

الشركة العمانية القطرية للتأمني
Oman & Qater Insurance

6

شركة الصقر للتأمني
Falcon Insurance

7

www.alahliaoman.com
www.omanutd.com
www.dhofarinsurance.com
www.muscatinsurance.com

www.falconinsurancesaoc.com
www.nlicgulf.com
www.insurevic.com

National Life الشركة الوطنية للتأمني على الحياة والعام
Insurance and General
شركة الرؤية للتأمني
Vision Insurance

1
2
3
4
5

8
9

www.almadinatakaful.com

شركة املدينة تكافل
Al Madina Takaful

10

www.takafuloman.om

شركة تكافل عمان
Takaful Oman

11

www.saicoins.com

شركة التأمني العربية
Arabia Insurance
شركة التأمني العربية السعودية
Saudi Arabian Insuranceا

www.bimehir.com

شركة التأمني اإليرانية
Iran Insurance

www.arabiainsurance .com

www.axa-gulf.com
www.newindiaoman.com
www.metlife.com
http://www.aig.com/_825_204002.html
www.tameen.ae
www.zurich.com/middleeast
insuranceuae.com
licinternational.com

)شركة أكسا للتأمني(الخليج
Axa Insurance
الشركة الهندية الجديدة للتأمني
The New India Assurance
شركة مت اليف األمريكية للتأمني على الحياة
Metlife Alico Insurance
شركة أية أي جي ميا املحدودة
AIG MEA Limited
شركة عمان للتأمني
oman insurance
شركة زيورخ الشرق األوسط للتأمني
Zurich Middle East Insurance
شركة املشرق العربي للتأمني
Arab Orient Insurance
شركة التأمني على الحياة العاملية
Life Insurance Coporation International

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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قائمة سماسرة التأمني
List of Insurance Brokers
company name/اسم الشركة

م

gopi@gulfinsuranceoman.com

الخليج لسمسرة التأمني
GULF INSURANCE BROKERS LLC

1

mohamed.atif@trustinsurance.org

الثقة لخدمات التأمني
Trust Insurance Services LLC

2

darora@ace-ins.com

م.م.املشاريع التجارية العربية لسماسرة التأمني ش
.ACE INSURANCE BROKERS LLC

3

aljazins@omantel.net.om

الجزيرة لسمسرة التأمني التأمني
Al Jazeera Insurance Services LLC

4

ais@armourins.com

أرومون لخدمات التأمني
Armour Insurance Services LLC

5

nobel.paulinose@gapbrokers.com

جاب كورب
Gapcorp Insurance Brokers Muscat LLC

6

insure@rmsllc.com

 أس لخدمات التأمني ضد املخاطر. أم.شركة أر
Risk Management Services LLC

7

stephen@regalinsuranceoman.com

شركة الفخم والخدمات واإلدارة
REGAL INSURANCE MANAGEMENT SERVICES LLC

8

fajar@omantel.net.om

الفجر لخدمات التأمني
Al Fajar Insurance Services LLC

9

santosh@noirsoman.com

الشركة العمانية الجديدة لخدمات التأمني
.NEW OMAN INSURANCE & RE-INSURANCE SERVICES LLC

10

siraj@oisboman.com

املكتب العماني لخدمات التأمني
Omani Bureau for Insurance Services

11

ali@capitalinsuranceoman.com

شركة العاصمة لخدمات التأمني
Capital Insurance Services LLC

12

vish@allianceoman.com

التحالف لسمسرة التأمني
Alliance Insurance Broker

13

bipinzacharia73@gmail.com

شركة سماء هرويل لخدمات التأمني
.SAMA HARWEEL INSURANCE SERVICES LLC

14

sanatoman@gmail.com

السالم ألعمال السمسرة يف التأمني
Salaam Insurance LLC

15

info@misllcoman.com

م.م.شركة مسقط لخدمات التأمني ش
Muscat Insurance Services LLC

16

technical.insurance @kr.om

م.م.شركة كيمجي رامداس لخدمات التأمني ش
Khimji Ramdas Insurance Services llc

17

imsvijay@omantel.net.om, radhak@ims89.com

شركة خدمات إدارة التأمني
Insurance Management Services Co. LLC

18

Sajith.Kumar@marsh.com

م.م.شركة مارش عمان ش
Marsh Oman LLC

19
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قائمة سماسرة التأمني
List of Insurance Brokers

Alex@majan-aon.com

company name/اسم الشركة

م

م.م.شركة أيون مجان للسمسرة ش
AON MAJAN L.L.C.

20

nader@alizzinsurance.com

شركة العز لخدمات التأمني
AL.IZZ INSURANCE BROKERS

21

albarkainsurance@gmail.com

شركة الربكة لخدمات التأمني
AL BARKA INSURANCE SERVICES

22

admin@isiboman.com

الحلول املتكاملة لسمسرة التأمني
Intergrated Solution for Insurance Brokers

23

info@zenith-ins.com

شركة القمة لخدمات التأمني
ZENITH Insurance Services L.L.C

24

madhavan@ngisoman.com

شركة الجيل الجديد لخدمات التأمني
NEW GENERATION INSURANCE SERVICES CO. LLC

25

info@mgioman.com

الشركة الخليجية الحديثة لخدمات التأمني
MODERN GULF INSURANCE SERVICES

26

iscoman@omantel.net.om

مركز خدمات التأمني
Insurance Services Centre

27

glen.charles@gargashtls.com

شركة قرقاش وروابط التجارة لخدمات التأمني
Gargash and Trade Links Insurance Services LLC

28

insurance@ceheath.com
natarajan.ins@assarain.com
enquiry@unitedinsuranceoman.com
myrna@protectopia.com
insure@dotintl.com

م.م.هيث وشركائهم ش.أي.سي
C.E.Heath & Partners L.L.C

29

شركة السرين لخدمات التأمني
Assarain Insurance services LLC

30

م.م.شركة االتحاد لخدمات التأمني ش
UNITED INSURANCE SERVICES LLC
شركة الوقاية لخدمات التأمني
PROTECTOPIA INSURANCE SERVICES L.L.C
شركة دوت العاملية
DOT Intl

31
32
33

nasseralsaadi2020@hotmail.com

العاملية املتحدة لخدمات التأمني
GLOBAL UNITED INSURANCE Services

34

enquiry@fenfaroman.com, deepak@fenfaroman.com

فرنشتش فارس لخدمات التأمني
Fenchurch Faris Inusrance Services LLC

35

info@alsalamahinsurance.com

السالمة لخدمات التأمني
Al Salamah Insurance Services LLC

36

joseph@csib.ae

كابيتال شيلد لوسطاء التأمني
Capital Shield Insurance Brokerage

37
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هيكلة املنتجات
Issuer of Structured Instruments

1

1

1

1

التمويل الهامشي
Margin Financing

1

األنشطة املرخصة

قائمة الشركات العاملة يف مجال األوراق املالية
List of companies which work in Capital market field

م.ع.م.ش

الخدمات املالية
Financial Services SAOG

بنك عمان العربي
Oman Arab Bank SAOC

البنك الوطني العماني
National Bank of Oman SAOG

4

3

2

1

Company Name أسم الشركة

CMI002

ع.ع.م.ش

األمني لألوراق املالية
Al Amin Securities Co LLC

5

ع.ع.م.ش
1

CMI004

م.م.ش

املتحدة لالوراق املالية
United Securities LLC

6

CMI001

1

CMI005

م.م.ش

رسملة لالستثمار
Rasmala Investment (Oman) LLC

7

1

1

CMI006

م.م.ش

الخليجية بادر
Gulf Baader Capital Market SAOC

1
1

1

CMI007

م.ع.م.ش

1
1

1

1

1

CMI008

1
1

1

1

1

10

9

8

1

1
1

1
1
1

1

الشروق لألوراق املالية
Al Shurooq Securities LLC

االفاق السواق املال
Horizons Capital Markets

1
1
1

1

1

1

1

م.ع.م.ش

1
1

1

1

1
1
1

CMI009

الشكل القانوني للشركة
Legal form of the Company
1

رقم الرتخيص
.license No

الدولية لالوراق املالية
Global Financial Securities LLC

الوساطة
Brokerage

م.م.ش

الوساطة البحث وتقديم املشورة
املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية
املدرجة
Invwstment Advice & Reserch

CMI010

ادارة االصدارات
Issue Manager

1

تسويق اوراق مالية غري عمانية
Marketing non-Omani Securities

م.م.ش

ادارة محافظ األوراق املالية
Portfolio Management

CMI011

ادارة صناديق االستثمار
Managing Investment Funds

1

الحفظ واالمانة
Custodian

1
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اجمالي عدد االنشطة للشركة
Total No's of activities
صانع السوق
Market Maker

وكيل حملة السندات
Agent for Bondholders

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

12

11

ع.ع.م.ش

الوطنية لألوراق املالية
National Securities Co SAOG

)بنك ستاندارد تشارتر بنك (فرع عمان
Standard Chartered Bank

CMI012

ع.ع.م.ش

1

CMI013

1
1

13

1

23

15

14

الرؤية لخدمات االستثمار
Vision Investment Services SAOC

1

أي سي أي سي أي سيكيوريتي
ICICI Securities

العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية

الرؤية لخدمات االستثمار
Vision Investment Services SAOC

ع.ع.م.ش

1

1

1

CMI014

1
1

ع.ع.م.ش

1

CMI015

1

Oman National Investment Development. SAOC

1

ع.ع.م.ش

16

1

CMI016

املركز املالي
)Financial Corporation Co. SAOG (FINCORP

17

1

ع.ع.م.ش

بنك مسقط
Bank Muscat SAOG

18

1

1

1

CMI017

ع.ع.م.ش

بنك أتش أس بي سي عمان
HSBC Bank Oman S.A.O.G

19

1

1

1

1

1

1

1

1

CMI018

ع.ع.م.ش

بنك ظفار
Bank Dhofar SAOG

20

1

CMI019

ع.ع.م.ش

اي اف جي هريميس عمان
EFG Hermes Oman LLC

21

1

CMI020

ع.ع.م.ش

الثقة الدولية لالستثمار
GLOBAL TRUST INVESTMENT

22

1

CMI021

ع.ع.م.ش

البني كابيتال
Alpen Capital LLC

1

1

CMI022

ع.ع.م.ش
1

1

1

1

CMI023

ع.ع.م.ش

1

1

1

CMI024

1

1

1

2016 التقرير السنوي
2
3
6
7
5
7
8
3
6
3
1
1
1

81

1

1

1
1

1

1

1

1
18

1
1

1

1

1

1

19

1
1

19

1
1
1

1

19

CMI 032

CMI 031

CMI 030

CMI 029

CMI 028

CMI 027

CMI 026

CMI0 025

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

ع.ع.م.ش

بنك نزوى
Bank Nizwa S.A.O.G

بنك صحار
Bank Sohar SAOG

البنك األهلي
Ahli Bank

34

33

32

31

24

CMI 033

ع.ع.م.ش

عمان و بروناي إلدارة األصول
Oman Brunie Asset Management S.A.O.C

35

التواصل للخدمات املالية واالستثمارية
Al Tawasul Financial & Investment Services

CMI 034

ع.ع.م.ش

بنك أبوظبي الوطني
National Bank of Abudhabi SAOC

املها للخدمات املالية
Al Maha Financial Services LLC

الخليجية لحفظ األوراق املالية
Gulf Custody company

انرت ناشيونال االينس مسقط
International alliance Muscat

الشركة الوطنية لالدارة واملشاريع
National Company For projects &
Management

26

27

28

29

Qurum Business Group Geojit Securities LLC 30

مجموعة القرم التجارية جيوجيت لألوراق املالية

25

CMI 035

ع.ع.م.ش

فالكم للخدمات املالية وشركاؤهم
Falcom Financial Services & Partners SAOC

CMI 036

االجمالي

2016 التقرير السنوي

1
2
5
1
1
1

1

1
1

1

1

1

8

1

1

15

18

1

8

1

10

6

4

1

1

1

0

3
1
1
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Appendices
List of Companies in the field of Securities
List of Insurance Companies
List of Insurance Brokers

Khalfan Mohammed Al-Sharji
Director General of Capital Market Institutions
khalfan.alsharji@cma.gov.om

Requirements & Licensing (CMI)Dept

Rabab Al Lawati
Director , Trading Surveillance
rabab.allawati@cma.gov.om

24823132

khalfan.alsharji@cma.gov.om

Mohammed Saeed Al Abri
Director General of Issues & Disclosures
mohd.alabri@cma.gov.om

24823221

Majed Mohammed Al Kiyumi
Director, Disclosure Dept.
24823112

Ahmed Ali Al-Mamari
Director General of Insurance Supervision
ahmed.almamari@cma.gov.om

Compliance & Inspection Dept
khalfan.alsharji@cma.gov.om

nasr.alsalhi@cma.gov.om

abdullah.alsyabi@cma.gov.om

24323223

24823212

Huda Al Mamari
Director, Compliance & Audit Dept

24823140

Nasr Ahmed Al-Salhi
Director, Valuation & Risk Surveillance Dept.
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24323223

Abdullah Hilal Al Syabi
Acting Director, Issues Dept

majed.alkiyumi@cma.gov.om
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24323223

huda.almamari@cma.gov.om

24823184

Rashed Mohmmed Al-Rashdi
Acting Director, Requirements & Licensing (ins.)
Dept.

24823277

rashid.alrashdi@cma.gov.om

Safinaz Nassib Al-Raisi
Director, Compliance & Examination Dept.
safinaz.alraisi@cma.gov.om

24823287

24823177

Senior Management
Abdullah Salem Al Salmi
Executive President
abdullah.alsalmi@cma.gov.om

Abdullah Hamed Al Breiki
Director, Internal Audit Dept.
24823215

Abdullah Salim Al Rabiei
Director of Strategy & Business Development
abdullah.alrabiei@cma.gov.om

24823344

Muneer Salim Hamood Al-Hinai
Senior Director, Investigation & Enforcement
muneer.alhinai@cma.gov.om

24823256

Directorate General of Admin & Finance
ahmed.almamari@cma.gov.om

Syd. Shaima Hilal Al-Busaidi
Director, International Affairs Dept.
shaima.albusaidi@cma.gov.om

24823282

Mohammed Saif Al-Rashdi
Director, Legal Affairs Dept
mohd.alrashdi@cma.gov.om

24823157

Nadiya Mohammed Al-Alawi
Director, Awareness & Customer Services Dept

24823286

Mohammed Abdullah Allawati
Director, Information Technology Dept.
mohd.allawati@cma.gov.om

Bader Salim Al-Mahrooqi
Director of the President’s Office and Acting Head
of Security Section
bader.almahrooqi@cma.gov.om
24823218

nadiya.alalawi@cma.gov.om

24823369

Ula Ali Al Suwaid
Director, Admin & Finance Dept.
24823160

ula.alsuwaid@cma.gov.om

Jokha Abdullah Al Hinai
Director, HR Dept.
Jokha.alhinai@cma.gov.om

24823238

24823283
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abdullah.albreaki@cma.gov.om

24823288

74

73
Requirements and
Licensing (CMI)
Trading
Surveillance

Compliance and
Inspection

Requirements and
Licensing (Ins.)

Valuation and Risk
Surveillance

Compliance and
Examination

Finance and Admin

HR

IT

EXECUTIVE VICEPRESIDENT

Directorate of Capital
Market Institutions

Security

Internal Audit

Audit Committee

Compliance and
Audit

Disclosure

Issues

Directorate of Issues
and Disclosures

Awarness &
Customer Services

Investigation and
Enforcement

Legal Affairs

Directorate of Support
Services

Organizational Structure of CMA

Strategy and Business
Development

Directorate of Insurance
Supervision

Records

Executive office

EXECUTIVE
PRESIDENT

BOARD OF
DIRECTORS

Directorate of Admin &
Finance

International Affairs
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Organizational structure
and Contact Details

Capital Market Authority
P.O Box 3359 , Postal Code :112 ,Ruwi, Sultanate of oman
No.Code +968 , Telephon : 24823100
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cmaoman
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cmaoman

Info@cma.gov.om

cma.om

www.cma.gov.om

Qualification and Training
Owing to the importance the CMA attaches to human capital for the success and strength of the organization it has dispatched employees to 102 training programmes and 68 official missions.
Topics of training courses and official missions covered capital markets, insurance, governance,
law, strategic planning, information technology, management and the media.
The figure below shows distribution of training programmes and official missions in 2016 by subject

8%

8%

8%

Law

Human Resources
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Capital Market

Insurance

Strategy Plan

Others

4%

Information Technology

16 %

24 %

33 %

Figure ( 21 ) : Distribution of training programmes by subject
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Human Resources
The CMA has secured its need of competent and experienced cadres and maintained highly productive work environment. The number of employees was133 distributed according to educational
level and gender in Table ( 23 ). The CMA endeavour to diversify its human resources to perform its
functions and achieve its objectives.
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Table ( 23 ): CMA employees by education level and gender

69

Educational level

Male

Female

Total

PHD

1

0

1

Masters

14

7

21

Bachelor’s

49

36

85

Diploma

13

7

20

Below Diploma

6

0

6

Total

83

50

133

Qualification and Training

Capital Market Authority
P.O Box 3359 , Postal Code :112 ,Ruwi, Sultanate of oman
No.Code +968 , Telephon : 24823100
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cmaoman

67

cmaoman

Info@cma.gov.om

cma.om

www.cma.gov.om

Complaints Handling 2016
The Awareness and Customer Service Department received 485 formal complaints in 2016 in addition to a number of non-formal complaints which were settled over the telephone between the
complainant and the company. Complaints were as follows:

Annual Report 2016

• 478 formal complaints relating to policyholders
• 7 formal complaints relating to securities (shares)
• A Number of inquiries and non- formal complaints received by telephone from the governorates
and Wilayats of the Sultanate which were settled directly between the company and complainant.
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NO

SAOC

1

Oman Airports Management

2

Vision Insurance

No. of Bonus Shares

Increase in Capital
)(OMR

Date of decision
enforcement

6,500,000

6,500,000

15/5/2016

500,000

500,000

6/12/2016

Table ( 22 ) : CMA 2016 cancelled companies or converted to SAOC

NO

1
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NO
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Company

Arabian Gulf Advertising & Publishing

Company

Case type

Delisting or
conversion date

Conversion to LLC

4/4/2016

Case type

Delisting or
conversion date

1

Oman Agricultural Development

Converted to SAOC

16/5/2016

2

National Hospitality Institute

Converted to SAOC

1/6/16

3

Gulf Plastic Industries

Converted to SAOC

31/7/2016

4,484,938

20/3/2016

2,406,413,726.85

114,591,129.85

22/3/2016

266,715,579.3

15,097,108.26

31/3/2016

100,000,000

10,000,000

30/3/2016

Al Omaniya Financial Services

253,045,790.8

7,370,265.75

30/3/2016

8

National Finance

271,125,365.30

7,896,855.30

31/3/2016

9

National Bank of Oman

1,474,781,275

134,071,025

31/3/2016

10

Oman Chlorine

68,103,659.4

3,243,031.4

10/4/2016

11

United Finance

326,303,187

15,538,247

5/4/2016

12

Oman Orix Leasing

251,039,404.7

9,655,361.72

5/4/2016

13

Bank Dhofar

169,920,140.1

154,472,854.6

4/4/2016

14

Bank Sohar

1,585,584,000

144,144,000

4/4/2016

15

National Gas

55,000,000

5,000,000

6/4/2016

16

Dhofar Cattle Feed

80,850,000

3,850,000

11/4/2016

17

Omnivest

635,790,892

82,929,247

6/4/2016

18

Al Anwar Holding

175,002,458

24,927,458

19/6/2016

Gulf Mushroom Production

4

Bank Muscat

5

Muscat Finance

6

Oman National Engineering

7
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34,384,521.60

3

64

NO

1

Bonds & Sukuk

Issue Size (OMR)

Government Development Bonds

Number of bond or

Listing date

Sukuk

100,000,000

1,000,000

24 / 2 / 2016

1,228,378

12,283,776

13 / 4 / 2016

100,000,000

1,000,000

4 / 5 / 2016

Issue 48
2

Al Omaniya Fin. Unsecured C.C.B 4

3

Government Development Bonds
Issue 49

4

Mohammed Al Barewani Sukuk Issue

9,860,000

9,860,000

29 / 6 / 2016

5

Mohammed Al Barewani Sukuk Issue 51,020,000

51,020,000

29 / 6 / 2016

6

Muscat Finance Bonds

5,000,000

5,000,000

25 / 7 / 2016

7

Government Development Bonds
Issue 50

100,000,000

1,000,000

13 / 10 / 2016

NO

Funds

1

Vision Focused Fund

2

Bank Muscat S&P GCC Large
Capital Index Fund

No of Units

Issue Amount (OMR)

Listing date

2,000,000

2,040,000

19/10/2016

114,820

11,482,000

2/10/2016

Table ( 21 )- Bonus Shares
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NO
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SAOG

1

Areej Vegetable Oils and Derivatives

2

Oman Fibre Optec

No. of Bonus Shares

Increase in Capital
(OMR)

Date of decision
enforcement

6,900,000

2,300,000

10/4/2016

7,215,118.40

941,102.40

14/3/2016

Oman Gulf Plant Hire

500,000

13 / 4 / 2016

11

Gulf Ready Mix

500,000

13 / 4 / 2016

12

Oman Gulf

9,000,000

13 / 4 / 2016

13

Oman International Exhibition Centre

980,000

18 / 5 / 2016

14

Units of Izdihar Real Estate Fund

15,554

18 / 5 / 2016

15

Tawoos Industrial Services

501,000

26 / 5 / 2016

16

Omran Tourism

500,000

31 / 5 / 2016

17

Mayah Gulf Oman Desalination

500,000

1 / 6 / 2016

18

Oman Global Logistics Group

500,000

16 / 6 / 2016

19

Mazaya Truck Oman

900,000

26 / 6 / 2016

20

Mohammed Al Barwani Sukuk Issue

500,000

12 / 6 / 2016

21

Export Credit Guarantee Agency of Oman

7,000,000

4 / 8 / 2016

22

Kayan Al Omaniya Contracting

500,000

4 / 8 / 2016

23

Al Khuwair Hospitality & Investment

500,000

4 / 8 / 2016

24

Falcom Financial Services & Partners

500,000

8 / 8 / 2016

25

Oman Logistics

500,000

21 / 9 / 2016

26

Salalah Free Zone

50,000,000

22 / 9 / 2016

27

Sebacic Oman

500,000

26 / 9 / 2016

28

Al Omania Education Services

13,500,000

29 / 9 / 2016

29

Al Bashaer Meat

2,000,000

24 / 10 / 2016

30

A’Namaa Poultry

2,000,000

25 / 10 / 2016

31

Waterfront Investment

500,000

3 / 11 / 2016

32

Oman National Investment

20,000,000

8 / 12 / 2016

33

Al Buraimi Education Services

13,000,000

21 / 12 / 2016
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NO.

SAOC

No. of Shares

Capital increase
(OMR)

1

Salalah Hotels

-

1,603,932

Conversion of
Government loan to
shares

1/9/2016

2

National Ferries

335,217

335,217

Addition of fixed
assets

8/9/2016

Date of
enforcement

Type

Source: MSM Statistical Bulletin 2016: www.msm.gov.om

Capital Reduction
Table ( 19 ) : CMA 2016 Capital Reduction

NO.

SAOC

Reduction (OMR)

Date of decision
enforcement

1

Oman Development

2,064,111

21/3/2016

Source: MSM Statistical Bulletin 2016: www.msm.gov.om

Table ( 20 ): CMA 2016 New Issues
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NO.
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SAOCs

Capital (OMR)

Listing Date

1

Al Madina Hotels & Resorts Development

5,000,000

24 / 1 / 2016

2

Renaissance Integrated Facilities Management

500,000

7 / 2 / 2016

3

Voltamp Transformers Oman

1,000,000

17 / 2 / 2016

4

Al Ramtan International

880,000

22 / 2 / 2016

5

Ad-Dhahirah Generating

500,000

1 / 3 / 2016

6

Shinas Generating

500,000

1 / 3 / 2016

7

Baraka Desalination

500,000

3 / 3 / 2016

8

Oman Projects Development & Management

500,000

31 / 3 / 2016

9

Oman Heritage Development & Projects Management

500,000

31 / 3 / 2016

NO

SAOG

Subscribed Shares

Capital (OMR)

Date of decision
enforcement

1

Bank Dhofar

200,000,000

40,000,0000

31/10/2016

Table ( 17 ) - CMA Private Placements 2016
Date of
enforcement

NO.

SAOC

Subscribed Shares

1

Octal

839,484

839,484

14/4/2016

2

Oman Air

54,000,000

54,000,000

19/4/2016

3

Al Ahlia Converting Industries

360,000

36,000

25/5/2016

4

Oman Oil

104,732,650

104,732,650

4/8/2016

5

Destination Hotel Management

12,620,000

12,620,000

4/8/2016

6

Takamul Investment

2,455,024

2,455,024

29/8/2016

7

National Ferries

1,050,000

1,050,000

8/9/2016

8

Cactus Premier Drilling

1,000,000

1,000,000

27/11/2016

Capital increase (OMR)

Source: MSM Statistical Bulletin 2016: www.msm.gov.om

Capital Increase
Table ( 18 ) : CMA 2016 Capital Increase
SAOG

1

Bank Muscat

2

Bank Sohar

3

Al Omaniya Financial Services

4

Renaissance Services

No. of Shares

Capital increase
(OMR)

Type

Date of
enforcement

89,836,531

8,983,653

Conversion of
bonds to shares

24/3/2016

18,915,341

144,594,094

Conversion of
bonds to shares

3/5/2016

409,288

40,929

Conversion of
bonds to shares

16/5/2016

8,126,654

812,666

Conversion of
bonds to shares

31/7/2016
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NO.
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Licenses and Issues
CMA approved in 2016 a number of licenses and issues including rights issues, private placement,
capital increase, capital reduction and bonus shares as well as cancelled companies and the companies converted from public joint stock companies to closed joint stock companies as can been
seen in the tables below:

Rights Issues
Table (16) : CMA 2016 Rights Issues
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NO

59

SAOC

Subscribed
Shares

Capital (OMR)

Date of decision
enforcement

1

Muscat Electricity Distribution

71,500,000

71,500,000

5/1/2016

2

Oman Oil Refineries &Petroleum Industries

507,516,000

507,516,000

10/2/2016

3

Sheleem Petroleum

225,000

225,000

10/2/2016

4

Renaissance Duqm Holding

151,030,000

15,103,000

24/2/2016

5

Renaissance Duqm Accommodation

151,030,000

15,103,000

16/3/2016

6

Integrated Telecommunication Oman

4,920,651

4,920,651

21/3/2016

7

Oman Hospitality

6,249,500

6,249,500

3/5/2016

8

Moon Iron & Steel

1,386,000

1,386,000

19/5/2016

9

Oman National Investments Development

20,000,000

20,000,000

26/5/2016

10

Muscat National Development and Investment

8,100,000

8,100,000

26/6/2016

11

Oman Arab Bank

110,000,000

11,000,000

30/8/2016

12

Moon Iron & Steel

4,620,000

4,620,000

2/10/2016

13

National Life and General Insurance

5,000,000

5,000,000

4/10/2016

14

Oman Munition Production

9,764,000

9,764,000

15/11/2016

15

National Life and General Insurance

11,000,000

11,000,000

28/12/2016

16

Moon Iron & Steel

4,620,000

4,620,000

29/12/2016

Companies Operating in the Field of Securities
The number of the companies operating in the field of securities licensed by CMA at the end of 2016
was 33 companies including 17 companies carrying out brokerage business and 16 companies
carrying out other than brokerage business. The licenses of 4 companies operating in the field of
securities were cancelled in 2016. Total licensed capital, minimum capital required to carry out various activities was RO 67.7 million. 29 companies are local companies and 4 are foreign. Omanization ratio in the companies was 55.2% with 202 Omani employees out of 366.

Activity name

Number of licensed companies

Minimum capital requirements

Brokerage

17

11,900,000

Issue Management

19

3,800,000

Research and Investment Advice

19

3,800,000

Marketing non-Omani Securities

16

3,200,000

Portfolio Management

18

3,600,000

Management of Investment Funds

16

3,200,000

Custodian

8

24,000,000

Margin Financing

10

10,000,000

Issuer of Structured Instruments

4

4,000,000

Agent for Bondholders

1

200,000

Market Maker

0

0
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Table ( 15 ) The Companies Operating in the Field of Securities
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International Cooperation
To enhance cooperation and communication between the CMA and the external entities operating
in the global and regional capital markets and insurance sector the CMA has always been keen to
conclude a number of memoranda of understanding in various fields such as exchange of information in the regulatory and supervision aspects to provide protection to investors and policyholders as well exchange of views and cooperation in training and exchange of expertise, exchange
of technical information and the information relating to the legislations of the capital market and
insurance sector, cross border investment management, creation of financial products and activities in the field of investment management. In the year 2016 the following memoranda of understanding were concluded:
Figure (20): Memoranda of Understanding the CMA concluded in 2016

Financial Services

Public Authority

Public Insurance

The Bimeh Markazi

Financial Services

Board, Republic of

for Financial

Authority, Republic of

Iran Central Insurnce

,Commission

South Africa

Regulation, Egypt

Tunisia

of the Islamic

Republic of Korea

Republic of Iran

January

March

April

September

November

Source: International Cooperation Department, CMA, December 2016
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The CMA also participated in a number of meeting such as the Tenth Meeting of Arab Association
of Securities Commission in Cairo, Arab Federation of Stock Exchanges 2016 organized by Arab
Federation of Stock Exchanges in collaboration with Amman Stock Exchange in the Hashemite
Kingdom of Jordan, the Fourteenth Meeting of the Committee of the Heads of GCC Securities Commissions held in the Kingdom of Saudi Arabia, the Fifteenth Meeting of the Committee of the Heads
of GCC Securities Commissions, the Seventh Meeting of the Ministerial Committee of the Chairpersons of the GCC Securities Regulators and the Annual Meeting of the Supreme Council of Islamic
Financial Services hosted by the Central Bank of Egypt.
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(21/2016)

Al Hamra Technology
Integrated Services
LLC

(22/2016)

Direct the
attention

Direct the
attention

Said Masoud
International LLC

(23/2016)

Al Jabri Trading
Group LLC

(24/2016)

Al Mazar Trading
LLC

(25/2016)

Al Tawfiq
Insurance LLC

(26/2016)

Modern Enterprises
Distribution LLC

(27/2016)

Ibn Said Al Habsi
Enterprises LLC

(28/2016)

Prompt Services
International Cargo
and Trading LLC

(29/2016)

Iranian Insurance
Company

(30/2016)

Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention
Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention

Source: Enforcement Department, CMA 2016

Direct the
attention

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

20/7/2016

20/7/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

20/7/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of
Insurance Agents Regulation

5/10/2016

Violation of the provisions of
Insurance Companies Law

31/10/2016
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Amani Al Faisal
Trading LLC
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Protection
Insurance Services

(6/2016)

Fine

Violation of Article 17 of
Insurance Brokers Regulation

20/7/2016

Oman New Insurance
and Reinsurance
Services

(7/2016)

Fine

Violation of Article 17 of
Insurance Brokers Regulation

20/7/2016

Modern Gulf Insurance
Services

(8/2016)

Fine

Violation of Article 17 of
Insurance Brokers Regulation

20/7/2016

Al Taei Technical
and Commercial

(13/2016)

Direct the

Violation of Article 9
of Insurance Brokers Regulation

5/10/2016

Yousuf Al Hais
LLC

(14/2016)

Said Al Suhi LLC

(15/2016)

attention
Direct the
attention

Direct the
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Al Dhaman Wal
& Aman Trading

(16/2016)

Dhoha National
Enterprises LLC

(17/2016)

Al Kharousi
Enterprises LLC

(18/2016)

Horizon Insurance
Services LLC

(19/2016)

Moosa Al Farsi LLC

(20/2016)

Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention

Direct the
attention

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Violation of Article 9 of Insurance
Agents Regulation

5/10/2016

Al Madinah
Investment SAOG

Al Maha Financial
Services LLC

Ports Services
Corporation, NBO
and Tageer Leasing

(11/2016)

Direct the
attention

(12/2016)

-

Warning

Reconciliation

Violation of Clause 3 of Article
55 of Clearance and Settlement
Regulation

28/7/2016

Violation of Clause 3 of Article
55 of Clearance and Settlement
Regulation

28/7/2016

Violation of Article 279 of ERCML

-

with the company
after payment of
an amount

Al Hassan
Engineering SAOG

(31/2016)

Warning
Violation of Article 280 of ERCML
Decision pending
appeal or
objection

30/11/2016

Table ( 14 ): Disciplinary Decisions in Insurance Sector 2016
(2/2016)

Fine

Violation of Clause 14 of the

22/5/2016

Code of Conduct for Insurance
Sector

Takaful Oman
SAOG

Reconciliation
with the company
after payment of
an amount

Failure to comply with Articles
281 and 284 of ERCML relating
to disclosure

Nawras Royal
Insurance Services

(4/2016)

Cancellation of
the license

Violation of Clause 8 of Article 20
of Insurance Brokers Regulation

Al- Izz Insurance
Services LLC

(5/2016)

Fine

Violation of Article 17 of
Insurance Brokers Regulation

28/6/2016

20/7/2016
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CMA 2016 Disciplinary Decisions
The CMA issued formal disciplinary decisions against 35 companies in 2016 including warnings,
cautions, reconciliations and fines for 10 companies in the capital market sector and 25 in the insurance sector as can be seen in the table below.
Table ( 13 ) : Disciplinary Decisions in the Capital Market Sector 2016
Decision No.

Type

Compliance officer
of Global
Securities

(1/2016)

Warning

Violation of the provision of
Article 147 of ERCML

7/4/2016

Al Tawasul Fin. &
Inv. Services

-

Reconciliation
with the company after payment
of an amount

Violation of the last para of
Article 54 of ERCML

-

Violation of Article 12 of AD 6/2002
on constitution of internal audit
committee and appointment of
legal advisor

8/6/2016

Violation of Article 311 of ERCML

-

Violation of Clause 3 of Article
55 of Clearance and Settlement
Regulation

28/7/2016

Violation of Clause 3 of Article
55 of Clearance and Settlement
Regulation

28/7/2016

Legal Advisor
Mohammed Subhi
Ghazi of Talib Al
Hamami Law firm
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Reasons

Infringer

(3/2016)

-

Global Securities
LLC

(9/2016)

Horizon Capital
Markets

)10/2016(

Reconciliation
with the company after payment
of an amount

Direct the
attention

Direct the
attention

Date of Decision

Table (11): Listed companies defaulting on financial statement disclosure provisions 2016
Required Statements

Compliant Discontincautioning
uation

Procedure

Referral to
direct the /enforcement Under conattention Conciliaton sideration

Disclosure of Initial un-audited annual results

120

-

-

9

-

-

Disclosure of Audited annual financial statements

126

2

-

-

1

-

Dissemination of audited annual financial statements

126

-

-

-

-

3

109

-

-

-

-

4

126

-

1

-

-

-

124

-

4

-

-

-

127

-

-

-

-

-

-

5

2

2

2

-

Disclosure of the resolutions of the general meeting
Disclosure of the unaudited financial statements of
the first quarter
Disclosure of the unaudited financial statements of
the second quarter
Disclosure of the unaudited financial statements of
the third quarter
Disclosure of material information during trading or
delay in disclosure of material news
Source: CMA Disclosure Department

Table ( 12 ): Other Company Violations 2015-2016
Violating companies
2015

2016

Non-compliance with Board of Directors Meetings Number

0

1

Non-compliance with Board of Directors’ role

3

4

Non-Compliance with audit committee’s role

1

4

Non- compliance with rules for appointment of auditors

0

1

Non-compliance with executive management’s role

3

4

Non-compliance with minimum internal regulations

2

2

Violation in formation of audit committee

0

-

Violation in appointment of internal auditor and legal advisor

1

2

Non-compliance in internal auditors work and role

2

3

Non-compliance of internal auditor in preparing annual work plan
before commencement of the year

2

1

Non-compliance in appointment of secretary of the board

0

-

Non-complaicne in the duties of legal advisor

0

-

No-compliance with rticle of association

0

-

Non- complaince with Executive Regulation

2

4

TOTAL

16

26

Source: Compliance & Audit Department in CMA, January 2016
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CMA’s 2016 Investigations and Interventions
The CMA supervises and regulates MSM, MCDC, public joint stock companies, companies operating in securities, investment funds, insurance companies, agents, brokers and credit rating companies. The tables below show compliant and non-compliant companies in 2016 compared with the
year 2015

Table (10 ): Listed Companies’ Compliance With CMA’s Disclosure Provisions in
2015 and 2016

2015

2016

Issue
Compliant

Compliant

Non-compliant

128

4

120

9

Audited annual financial statement

130

2

126

3

First quarter financial statements

131

2

126

5

Second quarter financial statements

131

3

124

6

133

-

127

2

Dissemination of audited annual
financial statements

132

-

126

3

Disclosure of the resolutions of
the general meeting 2

111

5

109

4

103

29

-

11

Timely disclosure of material information

Annual Report 2016

Non-compliant

Unaudited annual results

Third quarter financial statements
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1

3

1-Difference between 2015 and 2016 and between quarters is due to increase in the number of listed companies and funds and conversion of certain companies to closed companies as well as differences in the financial years of the companies
2- The data doesn’t include investment funds
3- Timely disclosure is not linked to the number of entities because they are not quarterly but for the whole year.

Guaranteed Financing
Directives

Amendment to the Executive Regulation of CML

Rules for Election of Directors of Public Joint Stock
Companies

• Increased the term for raising the maintenance margin to 5
instead of 3 trading days
• Permitting the licensed companies to deal in the securities
listed on the regular and parallel markets as per guaranteed financing system based on standards set by the company itself.
• Reclassification of the markets where the securities are listed
as follows:
- Regular market
- Parallel market
- Follow up market
- Third market
- Bonds and Sukuk market
- Rights issue market
• Modification of recovery term in the capital adequacy requirements linked with the fall in capital adequacy
• Issued in line with the Code of Corporate Governance the key
features are:
- All directors should be non- executive
- New definition of independent director
- Director shall not carry out competing business
- The board shall form nomination and remuneration committee

May 23

May 25

August 31

CMA’s regulatory Actions and Interventions in 2016
The year 2016 witnessed a number of actions and interventions which resulted from our normal on-going regulatory assessments, monitoring, supervision and surveillance activities. These actions and
interventions can be classified into 14 types based on their nature as it is clear in the figure below. The
number of complaints received and investigated in 2016 were 482 complaints.
Disclosure violations

Compliance violations

Licensing Decisions and Approvals

Rights Issues Decisions and Approvals

Capital Increase Approvals

Regulatory
actions and decision
issued by the
Authority
in 2016

Bonus shares Decisions and Approvals

Disciplinary warnings and sanctions and
penalties in the capital and insurance
market
Prospectus And Fund Decisions and
Approvals
Private Placements Decisions
and Approvals
New Issues Decisions and Approvals
Capital reductions Decisions
and Approvals

Miscellaneous Approvals
Complaint handling

Annual Report 2016

Other violations

50

Regulatory Framework
The CMA continued enhancing the regulatory framework of the capital market and insurance sector
through enacting and amending a number of legislations and laws that contribute to achieving fairness and equal opportunities among the stakeholders of the capital market and insurance sector. The
year 2016 witnessed the following legislative developments:
Table (9) Legislative developments in 2016
Legislation

Updated version of the Unified Motor Insurance Policy

General features

Date of issuance

• Focussing on transparency and clarity between the parties to
reduce disputes on interpretation
• Upgrading the level of coverage and additional benefits pro-

February 3

vided by insurers
Amendments to the Executive Regulation of the Capital
Market Law

Takaful Law
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Regulations for Licensing
Insurance Agents

• Disclosure of issuers of securities of the initial unaudited
quarterly and annual results forthwith completion through the
MSM system to the Information centre not later than fifteen
days from the end of the quarter

• CMA’s powers and responsibilities with regard to regulating
the Takaful business
• Licensing Takaful companies
• Obligations of Takaful companies
• Activities of Takaful companies.
• Penalties for violating Takaful law, regulations and decisions
• Trusts and establishment of special purpose vehicle
• No restrictions on structuring Sukuk provided approved by
Sharia supervisory board
• Issuer of Sukuk shall constitute Sharia supervisory board or
seek the assistance of the board of the beneficiary or outsourcing the service from specialized entity

February 25

March 6

April 5

• Amendments to the licensing requirements
April 11

Regulatory FrameWork

Capital Market Authority
P.O Box 3359 , Postal Code :112 ,Ruwi, Sultanate of oman
No.Code +968 , Telephon : 24823100
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Table (8):Number of Employees of Insurance Companies and Brokers
2015
Omani

Number of employees

2016

Expatriate

Total

Omani

Expatriate

Total

number of total % number of total % number of total % number of total % number of total % number of total %

National Insurance Companies

1024

69 %

462

55 %

1486

59 %

1049

62 %

447

53 %

1496

59%

Foreign insurance companies

335

71 %

138

16 %

473

19 %

307

18 %

147

17 %

454

18%

320

57 %

246

29 %

566

22 %

339

20 %

254

30 %

593

23%

1679

66 %

846

34 %

2525 100 %

1695

67 %

848

33 %

2543

100%

Insurance brokers
Total

Branches of Insurance Companies
Number of branches of insurance companies were 176 distributed in the various Governorate of the
Sultanate in 2016 compared to 155 in 2015. This facilitates reach to the customers, increases collected
premiums and widens the customer base and raises insurance awareness in the community
Figure (19): Distribution of Insurance branches in the Sultanate in 2016
Musandam Governorate

5

Al Batinah North Governorate

27

Muscat Governorate

62

Al Buraimi Governorate

8

Ad Dhahirah Governorate

8
18

Ash Sharqiyah Noth Governorate

7

AlWasta Governorate

3

Dhofar Governorate

23

Total

176

Ash Sharqiyah South Governorate 7
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Interior Governorate

Al Batinah South Governorate 8
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Table (7): Training Programmes Executed in the year 2016
N.O

Programme Title

Number of participants

1

Underwriting Skills

31

2

Non -life pricing

30

3

Introduction to Insurance (Arabic)

30

4

Basic motor insurance

32

5

Advanced motor insurance

32

6

Insurance Brokers

30

7

Claim management

31

8

Complaints and customer service

33

9

Introduction to insurance

30

10

Advanced underwriting

18

11

Insurance agents

26

12

Talent management

29

13

Health insurance

30

14

Accounting for insurance

29

15

Financial fraud

33

16

Marketing and sales for insurance

29

17

Insurance agents in collaboration with Riyadah

30

18

Microsoft Excel

30

Total Participants

533
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The number of employees of the insurance sector in 2016 was 2543 including 1695 Omanis at 67% of
the total employees of the insurance sector up 1% from 2015.
The number of Omanis in national insurance companies was 1049 at 62% of total employees . The
number of Omani employees in foreign companies was 307 representing 18% of total employees. The
number of Omani employees working for insurance brokers was 339 amounting to 20% of the total
employees.

Training and Omanization in the Insurance Sector
Training
The CMA represented by the Insurance Business Training Committee set up a training plan for national cadres working for insurance companies, brokers and agents for the year 2016 to promote and enhance their abilities and efficiency in order to empower them. The plan is continuation of the training
endeavour (TAMKEEN) which commenced in 2015.
The year 2016 witnessed a number of achievements such as the creation of a database for the employees of the sector in addition to the execution of 18 training programmes in administrative and technical topics including underwriting skills, non-life pricing, motor insurance, insurance brokers, claim
management, talent management, health insurance, accounting for insurance, financial fraud, insur-
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ance sales and marketing skills. The number of trainees was more than 533 from the insurance sector.

44

374 procedures relating to licensing and regulation of insurance
institutions in 2016
CMA granted licenses to insurance companies, branches, agents and brokers who carry out or desire
to carry out the insurance business in Oman. CMA also considers and assesses new insurance products, marketing material, promotional advertising and opening of new branches. CMA has agreed on
certain internal actions such as appointment of managers and actuaries as shown in the table below:
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Table (6): Licensing and regulation of insurance institutions in 2016
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Item

Number

Products

225

Renewal of license of insurance agent

32

Licensing brokers

25

Advertising

19

Appointment of managers

10

Adjusting the situation of branches of insurance brokers

9

Opening agent’s branch

8

Renewal of insurer license

7

Opening broker’s branch

7

Shifting company premises

6

Opening company branch

5

Renewal of broker license

4

Bankassurance agreement

4

Cancellation of broker license

2

Cancellation of branch

2

Opening a counter

2

Cancellation of agent’s license

2

Licensing insurance broker

1

Approval of Actuary

1

Change of trade name of insurance agent

1

Transfer of branch manager

1

Transfer of broker title

1

Total

374

Since its commencement in 2014 Takaful insurance has been growing steadily. Figure 18 shows growth
ratios in Takaful business in Oman during the period (2014 – 2016). The statistics indicate that Gross Direct Premiums grew by about 18% while the Total Claims paid by Takaful companies increased considerably by 31%. The total number of policies, commissions & production costs, administrative expenses, and
total assets hiked by 21%, 17%, 4% and 9% respectively.

Figure (18) :Growth of Takaful Insurance in Oman (2014 – 2016)

17 ٪
18 ٪
21 ٪
4٪
9٪
31 ٪

paid claim
Number of poilicies
Gross Direct Premium

Total Assets
Total Administrative Expenses
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Takaful Insurance: Takaful Contributed to Increased Competition
Takaful business is an emerging business which commenced in 2014 with two Takaful companies licensed by CMA namely Al Madina Takaful and Takaful Oman. Takaful represents a reasonable percentage of the premiums in the Omani Market. Gross direct premiums of Takaful companies operating in
the Sultanate were RO 42.06 million which represents 9.3% of the gross direct premiums of the insurance sector. General Takaful amounts to 90% of the Takaful business at RO 37.68 million while the family
Takaful constitutes only 10% of the Takaful business.

Table (5 ): Percentage of Takaful Business in the Omani Market in 2016

General Insurance
Total
companies
Gross Direct
Premium

Takaful

Family Takaful
Percentage

Total
companies

Total

Takaful Percentage

Total
companies

Takaful

Percentage

382,619,407 37,682,851

9.8 %

67,625,199 4,381,860

6.5 %

450,244,606 42,064,711

9.3 %

Total Paid Indem237,676,302 18,542,295
nities

7.8 %

30,651,366 2,079,544

6.8 %

268,327,668 20,621,839

7.7 %

Total Policies

1,546,423

102,881

6.7 %

114,968

3,297

2.9 %

1,661,391

106,178

6.4 %

Total Commission
and production
cost

28,162,911

2,788,129

9.9 %

2,454,018

399,356

16.3 %

30,616,929

3,187,485

10.4 %

Total General and
Administrative

47,961,443

3,784,165

7.9 %

5,357,276

509,415

9.5 %

53,318,719

4,293,580

8.1 %

617,780,650 73,422,466

11.9 %

2.2 %

856,408,514 78,753,100

9.2 %
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238,627,864 5,330,634

Retention ratio: 57% retention ratio for insurers in Oman in 2016
Retention ratio in 2016 was 57% compared to 56% in 2015. Audited financial data indicates retention
ratio for national insurance companies in 2016 was 52% compared to 51% in 2015. Retention ratio
for foreign companies has dropped from 72% in 2015 to 70% in 2016. Retention ratio of Takaful companies was 53% in 2016.

Insurance companies

2015

2016

The difference

National Insurers

51 %

52 %

1%

Foreign insurers

72 %

70 %

-2 %

Total

56 %

57 %

1%
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Table (4): Insurance retention ratio
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16% Growth in the Number of insurance policies in 2016
The number of insurance policies(general and life) has increased in 2016 by 16% to 1,661,391 including 1,546,423 general insurance policies and 114,968 life insurance policies compared to 1,439,365
policies in 2015 including 1,401,177 general insurance policies and 35,188 life insurance policies

Table (3): Total number of insurance policies in 2016 compared to 2015

General insurance

Annual Report 2016

2015

39

2016

Life insurance

Total

Change%

2015

2016

Change%

2015

2016

Change%

National Insurers

1,062,129

1,206,376

14 %

25,418

29,147

15 %

1,087,547

1,235,523

14 %

Foreign Insurers

339,048

340,047

0%

9,770

85,821

778 %

348,818

425,868

22 %

Total

1,401,177

1,546,423

10 %

35,188

114,968

227 %

1,436,365

1,661,391

16 %

The audited financial statements indicate that the motor insurance branch(comprehensive and
third party) represents 35% of the gross premiums while health insurance stands for 26% of the gross
underwritten premiums.

Figure (17): Distribution ratio of director premiums of insurance business (Total ) in 2016

3% 3%

15 %
10 %
4%
4%

35 %
26 %

liability

Engineering

Life

Vehicles

Heaithy

property

Marine
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Insurance premiums growth 2% Gross premiums RO 450 million in 2016
Gross direct premiums increased by 2% to RO 450 million at the end of 2016 compared to RO 442.08
million in 2015 despite the decrease in the gross direct premiums for general insurance by 2% to
reach RO 382.61 million in 2016 compared to RO 389.12 in 2015. This rise was due to increase in
gross direct premiums of life insurance by 28% to reach RO 67.62 million in 2016 compared to RO
52.95 million in 2015.
Figure (16) Gross direct premiums and rate of change during the period 2008-2016

26 %

450

442

17 %

396.52
359.93

326.81

11 %
10 %

14 %

13 %
279.64

247.85

237.83

10 %

208.28
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Premiums (million )

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

4%

Figure (15) Per capita insurance expenditure (RO)
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cumulative growth rate 4.22 %
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Role of the Insurance sector in the national economy: contribution to
the GDP of the Sultanate is about 1.8
The Capital Market Authority in its capacity as supervisor of the insurance sector in Oman endeavors to protect the interests of all the market participants and is looking forward for the sector to be
a real engine of the sustainable economic growth. The sector has its own characteristics due to the
impact of its role on the other sectors in the production cycle. Insurance sector’s contribution to the
GDP of the Sultanate was 1.8% in 2016 compared to 1.6% in 2015. The contribution was 0.9% in 2008
with 9.05% growth in the past eight years as can be seen in figure (14). Figure (15 ) shows per capita
expenditure on insurance.

Figure (14) Insurance premiums to the Sultanate’s GDP
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cumulative growth rate 9.05%
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sultante 2016 GDP based on initial reports

Insurance Sector
Performance

Capital Market Authority
P.O Box 3359 , Postal Code :112 ,Ruwi, Sultanate of oman
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Foreign Investment in the Omani capital Market
The Omani capital market is the most attractive for foreign investment. The Government sought to
ease foreign investment process in the Sultanate generally and in the capital market in particular
through enacting laws and regulations furnishing an attractive investment environment to the foreign investor. The volume of foreign investment in MSM in 2016 was about 27.8% including 13.90%
GCC investments and 13.93% foreign investment.
Foreign investments in the sector decreased from 29.9% at the end of 2015 to 27.8% at the end of 2016
due to the continuation of the same causes which prevailed in 2015 including regional tension and
the falling oil prices beside negative ratings of the countries of the region in addition to the concerns of falling government expenditures.
Figure ( 13 ) : Trading (buying) values for Omanis compared to non-omanis in 2016

Omani 82.7 %
GCC 9.6 %

Arabs 1.10 %
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non Arabs 6.6 ٪
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MSM is attractive to investment
MSM is considered an attractive stock exchange in the GCC. MSM shares are considered the cheapest after Bahrain stock exchange as evident by the P/E ratio which was 10.69 at the end of 2016. It is
known that the lower the P/E ratio the more attractive the market..

Figure (12 ): P/E ratio for GCC markets in 2016

18.51
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8.25

Bahrain

10.69

Oman

12.25

Abu Dhabi

12.76

Dubai

15.14

Qatar

Saudi Arabia

Kuwait

17.86

Performance of some Emerging and Global Markets
Oil remained the major contributor to the trends of financial markets in the GCC region. With the
slight increase in oil prices in the last quarter of 2016 most GCC markets witnessed increase in their
performances. Trading of the year ended with Dubai stock market recording the highest index increase in the GCC region with 12.1% growth followed by MSM 30 at 7%.
On the level of Arab stock markets the Egyptian stock exchange closed the year 2016 with record
increase at 76.2%.
Most of the global financial markets closed the year 2016 with an increase compared to their performance in the previous year. The year 2016 has witnessed a number of occurrences which had
impacted the performance of the global stock markets such as the Brexit and the results of the
American presidential elections as well as the agreement between the Opec countries and nonOpec countries to reduce the oil output.
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)Figure (11 ) : Emerging and Global YTD% 2015/2016
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MSM index performance during 2016
At the end of 2016 the MSM index closed at 5782.71 points increasing by 376.49 points at 6.96% compared to 2015 in which the index closed at 5406.22 points.
It is noted the index in 2016 after the first quarter was able to exceed the 5457.42 barrier to reach
5942.72 points at the end of April 2016. The trading volume reached the highest amount to RO126.039
million at the end of the same term. However, in the second and third quarters of the year the movement of the index was fluctuating between slightly higher than 5,800 points and slightly higher than
5,700 points. As to the fourth quarter the first two months of the third quarter witnessed a decrease
in the index to 5,400 points. Then the index resumed the increase to close higher compared to the
previous year.
Such performance is a reflection of the fall in oil prices in the global markets and its impact on the
countries depending on the oil revenues. The prices have pushed the oil-dependent economies to
the lowest levels in the past two years. With the conclusion of an agreement to reduce oil production after exhausting efforts that continued for more than one year the oil prices increased to the
highest levels in 18 months at the end of the year which pushed the GCC markets higher gradually.
The highest level of the index in 2016 was on the 9th of May to 6,019.51 points while the lowest was
on 21 January at 4,867.0 which was the lowest in four years.
Figure ( 9 ): details of Index Performance in 2016
Highest level
(point)

Lowest level
(point)

09/05/2016
6,019.51

21/01/2016
4,867.000

Highest daily increase
(point)

31/01/2016
162.850

Lowest daily decrease
(point)

17/01/2016
-164.040

Figure ( 10 ): Index performance 2016
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6,019.51

4,867.000
Highest level
9 May 2016

29
December
2016
Source: MSM statistical bulletin 2016

9
December
2016

Lowest Level
21 January 2016
21
January
2016

3
January
2016

Capital Market Performance
Secondary Market
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Dividends: Total dividends in 2016 were RO 491 million
Public listed companies distributed dividends to shareholders at RO 491million (cash and noncash) with 3% increase on yearly basis. Cash dividends in 2016 were 86.3% of the total distributed
dividends at RO 424 million increasing by 4.6% supported by banks and telecommunication sector.
Cash dividends were 55.6% of the net profits of the companies. Non cash dividends 9% of the net
profits dropping by 7%. Dividends to total market capitalization of all listed companies were about
4.5%. Dividend yield in Oman is at average level compared to GCC states as figure 10 shows

Figure ( 8 ): GCC Dividend Yield 2016
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Listed Companies achieved reasonable levels of performance
The volume of the capital of listed companies was RO 4.88 billion at the end of 2016 including RO
2.93 billion capital of public joint stock companies, RO 1.95 million bonds and Sukuk. Listed companies were able to record good levels of profits.
Net profits of listed public joint stock companies in 2016 were RO 763 million compared to 716 in
2015 an annual growth of 7% . The rate of accumulated annual growth during the period 2005-2016
s was 7%. Total assets of listed companies were about RO 36.9 billion.
Figure ( 7 ) Net profits of listed companies in 2016 (RO million)
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Figure ( 5 ) : fixed debt issues in GCC states (US$ billion)
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Figure ( 6 ) : Global Sukuk Issues in 2016 compared to 2015 (US$ billion)
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Bonds and Sukuk
The year 2016 witnessed the resumption of bonds issues in the Middle East and North Africa Region (MENA) spurred by sovereign issues to finance the expenses of the budget. Bonds issues in
the MENA region during 2016 were the highest since the financial crises. They recorded US$ 75.8
billion compared to US$ 41.9 billion in 2015.
Total value of bonds issues in the GCC Region in 2016 was about US$ 60.8 billion compared to
US$ 19.7 billion in the previous year.
The Saudi issuance of global bonds at US$ 17.5 billion in September 2016 was the biggest bonds
issue in the emerging markets exceeding the Qatari issue in the previous year by US$ 9 billion.
In 2016 the value of bonds issued in the Sultanate was RO 306.23 million.

In 2016 two corporate bonds issues were made at a value of RO 6.32. million. As to Government
bonds three government issues were made at the value of RO 300 million. The number of listed
bonds on MSM is 21 up to the end of 2016 including 11 government bonds and 10 corporate bonds.
As to Sukuk the year 2016 witnessed the issuance of one corporate Sukuk in two different currencies one in the local Omani Riyal and the other in US$ at RO 9,860,000 and US$ 5,102,000.
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The number of Sukuk listed in the bonds and Sukuk market is two, one is government and other is
corporate in addition to one corporate Sukuk listed on the Third Market until transfer to the bonds
and Sukuk market.
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Figure (4 ) Number of IPOs in the GCC during the period 2005-2016

Table (2): IPOs in MSM during the period 2012 – 2016
Company name

Number of shares

Subscription value (RO)
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-

-

-

-

2015

Phoenix Power

511,910,511

563,101,5621

18.9

Al Maha Ceramics

20,000,000

7,940,000
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Al Sawadi Power

250,042,219

32,505,488

10.5

Al Batinah Power

236,210,601

30,234,957

10.8

Takaful Oman Insurance
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10,200,000

5.2
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13.16

Sembcorp Salalah
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10.6
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3.9
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Initial Public Offerings -Shares
On the global arena the number of IPOs in 2016 decreased by 16% to 1055 IPOs compared to
1258 IPOs in 2015 . 1
Asia and the Pacific region was leading in IPOs in 2016 with 60% stake of the IPOs due to restored confidence in the huge Chinese market .

2

In the GCC region the total number of IPOs decreased to 3 IPOs compared to 6 in 2015.It is
noteworthy such IPOs were in the Saudi market.

3

The year 2016 was the year in which the companies all over the world preferred to sit and wait in light
of the global economic situation which had impact on the performance of the financial markets including the Britexit from the European Union and the results of the American presidential elections
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in addition to the fluctuating oil prices until Opec reached an agreement to reduce the output.
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1- E&Y IPOs in 2016
2- E&Y IPOs in 2016
3- IPOs report in the GCC C*** Investment

It is noteworthy that the size of the market which is RO 17.29 billion represents the total volume of
the regular market, parallel market and follow up market. The shares of public companies are listed
1
in each market according to specific rules . These markets represent 51.7% of the total capital market in the Sultanate while the volume of closed joint stock companies represent 36.8% of the total
capital market followed by the bonds and Sukuk sector which represent 11.8% of the total market as
shown in the figures below:

2
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9.46
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1- The classification of the market was restructured in September 2016
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2016
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Figure (3): Market value during the period in oman 2011-2016 ( RO Billion)
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Capital Market’s contribution to the national economy
The capital market contributes to propelling the economic development through pooling and directing the savings for investment in the economy. The market value reflects the size of the capital
market sector through which we can calculate the extent of the sector’s contribution to the GDP.
The results according to the closings of the year 2016 indicate the size of the capital market at RO
17.29 billion increasing by 9.56% over the previous year which was RO 15.78 billion.

Figure 2: The market value of MSM ( RO Billion)
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Source: MSM Statistical Bulletin 2016
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Indicator

Value (Million Rial)

Number per type

Bonus Shares (SAOG)

84.95

20

Bonus Shares (SAOC)

7.00

2

Right Issues (SAOG)

20.00

1

Right Issues (SAOC)

696.11

16

Private Placement (SAOG)

0.00

0

Private Placement (SAOC)

175.83

8

Capital Formalization (SAOG)

154.43

4

Capital Formalization (SAOC)

0.34

2

New Issue (SAOG)

0.00

0

New Listing (SAOC)

152.13

33

New Issues Bonds & Sukuk

306.23

7

Total Funds Raised

0.00

93

Capital Reduction(SAOG)

0.00

0

Capital Reduction(SAOC)

2.06

1

Net Capital Raised

1,594.95

Annual Report 2016

Table (1) Capital Market Sector provided funding at RO 1.6 billion in 2016 through
various types of funding: shares, bonds and Sukuk

18

The Capital Market Funded Businesses at RO 1.59 billion in 2016
The capital market plays a vital role as one of the most important sources of funding for key economic projects in the Sultanate since its inception. In 2016 the sector provided funding at RO 1.595
billion. The huge amounts of funding is evidence of the capital market’s ability to pool and distribute savings to the various investment sectors.
The sector is expected to play a greater role in the national program Tanfeeth which aims to diversify the sources of national income in the Sultanate through providing funding to the projects included in the initiative adopted by the program. Figure (1) shows the funding provided by the capital
market from 2012 to 2016 while Table (1) shows funds structure and types of funding raised in the
capital market for the various economic projects in 2016.

Figure (1) Net new funding 2012-2016 ( RO Million)
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Capital Market Performance
Primary Market

The CMA’s Strategic Priorities:

Provision of best ways for
investors to access the
information they require

Expansion of the insurance
sector and work to distribute
insurance products broadly

Continuous efforts to
exploit feasible opportunities and invest in them

Keep Evolving

Improvement of the capabilities of CMA’s units,
staff, equipment and systems, and simplification of
procedures and processes

Preparation for the introduction of more attractive and
high quality market products
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Building and enhancing
investors’ trust in the market
and financial intermediaries

15

Awareness of investors
about their responsibilities and duties towards
investing in the capital
market

Objectives

The impact we intend as a result of our work “Our actions and measures lead to fair, high quality,
growing and sustainable markets.”
Investors understand, and have confidence and trust, in the regulation and functioning of the financial markets, and have confidence in financial advisors
Financial markets are efficient, fair, and clean Financial markets are resilient, attractive, growing,
and offer a range of quality and beneficial products and services
Investors have access to understandable information they need to make informed decisions
Financial markets participants have clear and well-understood responsibilities, and act responsibly and properly towards all counter-parties
The costs and benefits of the regulatory regime are proportionate
Risks to the Capital Market and CMA’s objective are identified, and suitable responses implemented
financial markets grows faster than GDP
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Financial markets are contributing economic value to the Sultanate
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Mission

“DEVELOPING AND PROMOTEING INFORMED, EFFICIENT AND EFFECTIVE MARKETS AND PARTICIPATION”
The goals of this mission are to:
Promote and expand informed participation in the capital and insurance markets, and other financial
markets we may develop and regulate
Regulate, monitor and supervise the issue and trading of securities and insurance, including full disclosure of material information regarding securities, insurance, and related transactions, to the public
Achieve fairness, efficiency, and transparency in securities and insurance transactions
Implement measures to reduce systemic risks related to securities and insurance
Develop and improve the securities and Insurance markets, including transactions on and off the exchange
License, regulate, monitor, and supervise the activities of entities subject to its control and supervision
Develop and improve organisations and entities trading in securities and offering insurance
Protect the public and investors from unfair and unsound practices
Monitor and investigate conduct that may constitute a breach of CMA rules and regulations, and conduct enquiries into any matter relating to the financial markets and activities of participants,
Enforce rules and regulations, and sanction breaches
Conduct all our actions and exercise our powers fairly, consistently, and proportionately
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Work with other regulators and government agencies, domestic and international, to develop and pro-

13

tect financial markets

Vision
“The Oman Financial Market will become an engine for sustainable economic growth and wealth
creation.”
The vision of the CMA is for the Oman financial market to deliver diversified economic growth for
Oman through: improved investment in, and performance and productivity of, issuers; the generation of efficient returns for savers, investors and users of financial market products; growth in market participation and inclusion. The goals of this vision are to:
Facilitate the Government’s drive to deliver sustained, diversified economic growth and to increase
employment levels in the Sultanate
Foster continuous development of the domestic financial market to ensure it is meeting the needs
and improving the performance of investors and companies in the Sultanate, and beyond
Protect investors and other participants by promoting fair, open, and efficient markets, and by ensuring full and timely disclosure of material information
Maintain financial system stability, including through appropriate, transparent and predictable reg-
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ulation,licensing,andsupervisionofmarketparticipants
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CMA Profile

The Capital Market Authority was established by Royal Decree No. 80/98 on 9th November 1998. It is
a government entity that enjoys juristic personality, financial and administrative independence and
assumes the following functions and duties:
Supervising Muscat Securities Market
Supervising Muscat Clearance and Depository Company.
Licensing, supervision and regulation of :
- Public joint stock companies
- Companies operating in securities.
- Insurance companies and brokers
- Credit rating companies.
Developing the capital market and insurance sectors through conducting studies and setting out
laws and regulations in line with the best international practices.
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Enforcement of the laws under its jurisdiction
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Mr.Khamis bin Abdullah Al Farsi
Member

Mr.Ahmed bin Saleh Al-Marhoon
Member

Mr.Ali bin Hamdan Al Raisi
Member

Mrs. Farah bint Abdullah bin Musa Abdulrahman
Member

Mr.Abdul Razak bin Ali Issa
Member
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Mr.Hamdan bin Said Al Durie
Member
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Chairman
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The statistical data suggest that the insurance market would continue growing especially in areas
like health and life insurance where gross premiums increased at the end of 2016 by 2% from RO 442
million in 2015 to RO 450 million. The Contribution of the sector in the GDP at the end of the year was
1.8% and is expected to increase with the continued growth of the sector. The insurance sector is
expected to create jobs for the Omani youth whom the CMA endeavors to empower so that the could
contribute to the activities of the sector and could be constructive added value to the volume of MSM
where eventually all national insurance companies would be listed and their capitals would increase
by the end of August 2017.
In the legislative aspect the CMA issued rules and regulations, the key of which were the Sukuk Regulation in addition to a number of amendments to the Executive Regulation of the Capital Market Law
relating to reduction of disclosure term for issuers, adding new standards to capital adequacy rules,
amending secure financing directives, reclassification of Markets in the MSM to six: regular market, parallel market, follow up market, third market, Sukuk and bonds market and right issue market.
The move comes at a time the Omani capital market is witnessing expansion in the offered financing
products with unique features such as bonds and Sukuk which are expected to witness huge turnout
during the coming period.
With regard to the insurance sector, Takaful Law was issued in 2016 as a legislative framework for
Takful companies which means the Omani market has shifted to new phases of development in the
form of diversified products and options commensurate with the needs of the market and the trends
of individuals and institutions. Takaful market was able, in 2016, to acquire 9% of the gross insurance
premiums at RO 42 million amounting to annual growth rate of 8.4%. A new version of the Unified
Motor Insurance Policy was issued in 2016 after assessment of the first version which was issued in
2008.
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The CMA will continue in the coming year to develop market-appropriate laws and regulations to
upgrade the standards of performance in the capital and insurance markets and to increase their contributions to the Sultanate’s GDP. The CMA will also endeavor to enhance the standards of transparency, integrity and fairness in order to furnish more protection for investors in particular and market
participants in general through the completion of certain schemes like the new Securities Law, the
Take Over and Acquisition Regulation and the issuance of new regulation for investment funds such
as Real Estate Investment Trusts. The insurance sector would also witness the issuance of new insurance brokers regulation and new directives for approval of insurance products.

7

Finally, I would like to avail this opportunity to express my sincere thanks and appreciation to the
Board of Directors of the Capital Market Authority for all the support they extend and to my colleagues
in the CMA for their efforts, dedication and loyalty in enhancing the work environment. I would also
like to extend my thanks to all our partners in the capital market for their continued cooperation and
communication which had constructive impact on achieving the desired objectives. I trust all will save
no efforts to provide every support to the CMA’s endeavors to achieve the aspirations of the Government of His Majesty Sultan Qaboos bin Said May Allah protect him.

If the oil prices crisis has any positive aspect, it would be the changing of course toward economic
diversification and restructuring of the economies in the region. The Kingdom of Saudi Arabia has
adopted this course in declaring the 2030 ambitious plan to restructure the Kingdom’s economy by
reducing dependence on oil as engine of the economy. The other GCC countries took a similar path.
The Sultanate also adopted ambitious programs to execute many development projects for diversification of the economy by focusing on certain resourceful sectors which were highlighted in the Ninth
Five Year Plan and parts of them were adopted by “Tanfeeth”.
As the case is with the countries of the region the Sultanate of Oman is facing financial and economic
challenges especially on the short term namely low government revenues and the consequent procedures and impacts. However, the mesuures adopted by the government and the efforts exerted
to mitigate such consequences beside the outcome of the various initiatives such as “Tanfeeth”, the
Ninth Five Year Development Plan and the 2040 Vision Scheme would enable the Sultanate to overcome the crises and build diversified and sustainable economy.
To achieve the ambitious objectives of economic course adopted by the government all government
and non-government sectors shall work in coherence. The capital market and all its components: the
banking sector, the capital market and insurance sector have great role as stimulator of the economy
and active tool for financing the projects and initiatives to support achieving the desired objects.
The 2016 data suggest the market has, despite the economic challenges and financial implications of
the oil crises, provided financing at RO 1.6 billion including new issues of securities, capital increase
of companies in addition to Government and corporate Sukuk and bonds which led to increase in the
size of the market by 9.56% at the end of the year. The size of the market was RO 17 billion compared
to RO 15.7 billion in 2015. MSM maintained its performance as the index closed on 31 December 2016
at an increase of 6.96% compared to the beginning of the year. The volume of liquidity represented by
the daily average of trading was RO 3.9 million compared to RO 5.6 million in the previous year. The
Market maintained the percentage of foreign investment at 27.8% of the market size which reflects the
confidence of foreign investors in the market and the confidence of investors in general.
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Current economic data suggest the market is would continue supporting the national economy and
continue to grow in 2017 especially with the economic course adopted by the government for economic diversification. Accelerated privatization program and issuance of insurance companies IPOs
in addition to government and corporate issues of Sukuk and bonds as well as new products such as
the units of investment funds and real estate investment trusts in particular coupled with the growing
role of the private sector in the economic activities are all expected to be supportive factors for market
growth.
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Executive President’s Statement
H.E Abdullah bin Salim Al Salmi
Executive president

The significance of financial markets as means for easing and facilitating movement of capitals between the components of the economy is evident. This movement helps maximize wealth, economic
development, and growth. Hence, countries, regardless of their economic development levels, attach
great importance to such markets and their regulation to ensure soundness of transactions therein, integrity and professionalism of participants, to avoid systemic risks, and to reduce inexplicable
volatility in the markets. For these reasons, the Capital Market Authority (CMA) was established to
oversee and regulate two important segments of the Omani financial markets: the capital and the insurance markets.
Since its inception, the CMA has always sought to cope with advancements and developments in the
regulatory aspect in order to improve and develop these markets. The CMA aims to raise the standards in these markets to world standards in order to maximize investors’ and participants’ trust in
entities operating in the two sectors.
The ambient economic circumstances in which our markets operate are not in their best conditions.
On the global level, after the recovery of global economies from the global financial crises and its
impact which is still lingering, they encountered the European debt crises and its impact. They also
have to deal with effects of the continuation of the downturn in large and influential economies such
as the Chinese economy, and the situation of the Japanese economy and the consequences on the
growth of global economy. These economic problems led to a drop in the prices of many raw material
for which China was the biggest market including oil. This clouded the economies of many exporting
countries of such materials leading to the oil prices crises that hit the global economy in 2014
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Furthermore, the geopolitical situations which rocked the world such as the American election and
Brexit as well as the results of election in certain European countries let alone the continued turmoil
and mayhem in the Middle East, all had serious impact on the uncertainties that marred the global
economy and had deep impact on the global financial markets and the markets of the region.

5

On the regional and local arena the political tensions in the region and the direct effect of falling oil
prices had huge influence on the economic development in the countries of the region as most countries adopted conservative expenditure policies due to the reduced oil returns and increasing deficits
in public budgets. These countries might need some time to adapt with such situation and create appropriate solutions to shift from oil dependent economies to diversified and sustainable economies.

The CMA exerted considerable efforts in 2016 to augment the readiness of the legislative infrastructure of Islamic financial services in line with the requirements of Sharia complaint economy. To this
end Sukuk Regulation was issued to cater for the regulation of special purpose vehicles entrusted
with issuing Sukuk which would expand the options for investors and open new avenues for new segments to avail the long term financing services.
Owning to the CMA’s belief in the roles played by the insurance sector in the national economy, the
insurance industry has witnessed, during the year 2016, remarkable developments in the supervision
and regulation of the performance of insurance companies and brokers through simulation of international practices and compliance with best international standards to create quality insurance environment for the provision of services commensurate with the capabilities and requirements of the
market. Hence, the CMA’s endeavors continued to enhance the legislative infrastructure and diversification of the products rendered to the participants, easing the procedures and orientation of service
providers to improve the quality and enhance the standards of the services. The key achievements of
the sector in 2016 were the issuance of the Takaful Law so as the Takaful business would be regulated
after it has been licensed in the Sultanate to meet the requirements for Islamic banking.
It is noteworthy, while talking about the insurance sector to mention the continued efforts of the CMA
to empower and enable the national cadres working in the insurance sector through implementing
training and qualification policy to enhance their skills so that they could assume responsibility to
lead the sector in the future.

On the side of the national economy as a whole, and to enhance the execution of the ninth five year
development plan which focuses on stimulating five resourceful and promising economic sectors,
the CMA has regulatory and technological promptness to support and enable the investment initiatives. The efforts are proceeding to furnish all the facilities and obligations made in the national program “Tanfeeth” to attain the Sultanate’s vision toward economic diversification, strengthening the
financial standing of the state, and creating alternatives that could compensate the fall in oil prices.
This would require more reliance on the capital market as one of the key sources of financing huge
projects due to the fact that it offers three financing instruments: shares, bonds and SUKUK. The expansion in projects and development plans would be accompanied by activating the roles of the insurance sector as protection means from the various economic and social risks.
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Finally, I would like to commend the role of the executive management and all the staff of the CMA for
their efforts, praying to Allah the Almighty to persevere the blessing of security on our beloved country under the wise leadership of His Majesty Sultan Qaboos Bin Said may Allah protect him.
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Chairman’s Statement
HE Yahya Said Abdullah Al Jabri
Chairman of the Board of Directors

The Capital Market Authority (CMA) continues its course to upgrade the capital market and insurance
sectors and to create attractive, transparent and fair investment environment in order to protect all
the participants of Muscat Securities Market and the insurance sector.
The year 2016 witnessed a number of projects and endorsement of several decisions with the aim
of enhancing the readiness of the legislative and supervisory systems of the sector to respond to the
requirements of the economic development in the current phase so as the capital market can play
an active role in supporting the plans and schemes of economic diversification through attracting
investment initiatives, and improving the performance and productivity of the issuers of securities,
not to mention the role of the insurance sector in providing insurance coverage for institutional and
individual projects and activities in other sectors.
In light of the continued efforts to review the legislative structure of the capital market certain amendments to the Executive Regulation of the Capital Market Law were approved relating to reducing the
term to disclose the un-audited results of their quarterly and annual performances to fifteen days.
This development comes in line with the advancements in accounting technologies and systems,
which help in providing the statements in a short term leading to enhancements of the transparency
and disclosures. This help limit market rumors through provision of basic and official information
required to take a sound and informed investment decision.
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To create a clear market for investors and to ease investment decision making process, CMA enacted
certain amendments to the provisions of the Executive Regulation of the Capital Market Law which
included reclassification of the markets in Muscat Securities Market (MSM) to six markets namely the
Regular Market, Parallel Market, Follow-up Market, Third Market, Bonds & Sukuk Market and Right Issue Market. Moreover, new amendments were made to the rules that regulate the criteria of capital adequacy, including monthly disclosure of capital adequacy instead of quarterly. The aim of this move
was to enhance surveillance and regulation of the companies operating in the field of securities and
to direct them to enhance their ability to encounter the risks resulting from operating in the securities
field. Definitely, this move could also enhance the regulatory capabilities of the MSM and at the same
time would define the financial performance and the exceptional circumstances that companies go
through in the market.
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Insurance Market
2% growth in insurance premiums and RO 450 total underwritten premiums in 2016

16% growth in the number of insurance policies issued in 2016

Takaful ratio 9.3% of the gross direct premiums in 2016.

374 licenses granted by CMA to insurance companies and brokers in 2016

Branches of insurance companies were 165 in the various Governorates of Oman in 2016

Omanization ratio in the insurance sector at 67% in 2016
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Investigation of 485 official complaints in addition to a number of non-formal complaints which
were resolved over the phone.
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KEY FACTS 2016:
Capital Market

The capital market provided funding to the various businesses at RO 1.6 billion. This huge
amount of funds is evidence of the market’s ability to pool savings and direct them to the various
investment sectors.

RO 306.23 million is the amount of bonds issued in the Sultanate.

R.O

RO 17.29 billion held in the market by investors and savers, 9.56% increase over the previous
year.

RO 763 million net profits of public joint stock companies in 2016 compared to RO 716 million in
2015, 9% in annual growth.

MSM is investment attractive based on P/E ratio. P/E ratio at the end of 2016 was 10.69
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Omanization ratio in the companies operating in the field of securities at 55% with 202 Omani
employees out of 366.
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