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القوائم المالية

الرسالة
ُنطور األعمال لننهض بالمجتمع
مهمــا لتوفيــر قيمــة اقتصاديــة
تتماشــى رســالتنا مــع إيماننــا القــوي بــأن قطــاع األعمــال يمكــن أن يكــون محف ـ ًز ا
ً
ومجتمعيــة وبيئيــة قابلــة للتطويــر .كمــا تقــدم رســالتنا إرشــادً ا وتوجهً ــا واضحً ــا ألعمالنــا اليوميــة بشــكل يجمــع
ويوحــد جهــود موظفينــا نحــو تحقيــق رؤيتنــا المؤسســية.
وتوســعها وتميّزهــا .فباإلضافــة إلــى تزويــد الشــركات
إن جهودنــا فــي تطويــر األعمــال تســهم فــي تعزيــز الشــركات
ّ
التابعــة لنــا بــرأس المــال الــازم لنموهــا ،فإننــا نعمــل معـ ًا عــن كثــب لبنــاء قدراتهــا التشــغيلية والتقنيــة ،وندعمهــا
لتوســيع منتجاتهــا وخدماتهــا والوصــول إلــى أســواق جديــدة .كمــا نشــجع فــرق اإلدارة فيهــا علــى االبتــكار والتفكيــر
خــارج حــدود المألــوف.
نحــن علــى يقيــن تــام بأهميــة دور الشــركات فــي النهــوض بالمجتمــع ،األمــر الــذي ينعكــس بوضــوح فــي فلســفتنا
االســتثمارية .فمــن خــال شــركات المجموعــة نوفــر للمجتمــع خدمــات وحلــول قيمــة .كمــا أننــا نســهم فــي توفيــر
الوظائــف وتنميــة المواهــب وبنــاء الخبــرات وتعزيــز االبتــكار والتشــجيع علــى تبــادل المعرفــة ،ونعمــل علــى تبنــي
أفضــل ممارســات «البيئــة والمجتمــع والحوكمــة » ودعــم المجتمعــات المحليــة.
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الرؤية
أن نكــون مجموعــة اســتثمارية بــارزة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،محققيــن انتشــا ًر ا عالم ًيــا واسـ ً
ـعا
ملموســا.
وأثــ ًر ا مجتمعيًــا
ً

الم َّ
َ
همة
تحقيــق المنفعــة لكافــة أصحــاب العالقــة لدينــا مــن خــال االســتثمار بحــرص فــي قطاعــات وأســواق عاليــة النمــو،
بينمــا نقــوم بتطبيــق حلــول مبتكــرة ومنصــات قابلــة للتوســع ،ومبــادرات فاعلــة فــي اإلطارالبيئــي والمجتمعــي
والحوكمــي.

القيم
 النزاهة التعاون التفوق اإلبتكار -المواطنة الصالحة
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محاور األعمال

اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻷﻋﻤﺎل
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

التآزر بين محاور األعمال وشركات المجموعة
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الكفاءات األساسية

اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل

ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺘﻮازن
وﺣﻜﻴﻢ

وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺎت
ﺗﻮاﺻﻞ وﻋﻼﻗﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺒﺮات ﻋﺮﻳﻘﺔ
وﻣﺪروﺳﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

ﺧﺒﺮات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻤﻴﺰة

ﻣﻨﺼﺎت
ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ

إﻳﺠﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺑﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺮوﻧﺔ
ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل
واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎرج
اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻠﻮل ورﺑﻄﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف
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أهم اإلنجازات
في السبع سنوات الماضية
١٩٨٣

•

٢٠١٦

•

قيام مجلس
اإلدارة األول،
وأعضاء،
رئيسا
ً
ً
بتأسيس الشركة
بناء على رؤية
ً
وقيما
عظيمة
ً
ثابتة للمضي قدمً ا

١٩٨٣

٢٠١٥ ...

2٠١٥

•

8

اندماج أومينفست
مع الشركة
العمانية الوطنية
لالستثمار
القابضة ،مما نتج
عنه إضافة
شركات جديدة
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زيادة رأس مال الوطنية
للتأمين على الحياة والعام
لتحقيق النمو اإلقليمي،
حيث تعتبر الشركة اآلن
الرائدة في سوق عمان
ً
توسعا
وقد حققت
إقليميًا ملحوظً

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

•
•

التخلص من االستثمارات
الصناعية غير األساسية
وشراء أسهم الخزينة مما
أدى إلى رفع القيمة
للمساهمين
نجاح االكتتاب األولي لكل
من الشركة الوطنية للتأمين
على الحياة والعام والشركة
األهلية للتأمين

٢٠١٨

•
•
•
•

تحقيق هيكل رأس المال األمثل من
خالل إصدار سندات دائمة
استحواذ الشركة الوطنية للتمويل
على شركة عمان اوريكس للتأجير،
مما أدى إلى أن تصبح الرائدة في السوق
أصبح بنك مسقط ،البنك األكبر في
عمان ،شركة شقيقة
استكمال إعادة هيكلة وتشكيل شركة
جبرين كابيتال

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٩

•

التوسع الى
األسواق اآلسيوية
عبر شركتي إيست
بريدج وجبرين
كابيتال

٢٠٢٠

•
•
•
•
•

استكمال عملية استحواذ بنك عمان العربي على
بنك العز اإلسالمي
بيع جزء من الحصة في بنك عمان العربي إلى
البنك العربي ش.م.ع .بقيمة استثنائية
إدراج بنك عمان العربي في بورصة مسقط
بصافي القيمة الدفترية
بيع جزء من أسهم الخزينة بسعر مغر وتعزيز
السيولة
استحواذ أومينفست على حصة مسيطرة في
أوبار كابيتال ،واستحواذ أوبار كابيتال على
الخليجية بادر ألسواق المال

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

•
•
•
•

إصدار صكوك دائمة بقيمة
 52مليون ر.ع باستخدام حلول
مبتكرة
تدشين برنامج أسواق المال
العالمية من أجل تنمية وتنويع
أومينفست دوليًا
التوسع في السوق اإلقليمي
من خالل إنشاء مكتب متكامل
في مركز دبي المالي العالمي
التوسع في قطاع الخدمات
اللوجستية في الواليات
المتحدة األمريكية وأوروبا من
خالل جبرين كابيتال
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سجل اإلنجازات
ِ
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ُ

٢٠٢١

١٢

توزيع األرباح
(مليون ريال عُ ماني)
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ُّ
تنوع األصول
بحسب القطاع

٪٥
٪١٤

٪٥
٪٤٦

٪٤
٪٥

٪١٥
٪٦
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تنوع األصول
بحسب اإلستثمار

٪٢١

٪٢٥

٪٣
٪٣
٪٣
٪٤

٪١٨
٪٥
٪٤
٪٩
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تقرير مجلس
اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م

أعزائي المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يســرني أن أقــدم لكــم تقري ـ ًر ا عــن النتائــج الماليــة المدققــة لمجموعــة الشــركة
العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع (أومينفســت) للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م.
علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة نتيجـ ًـة لوبــاء كوفيــد ،19-تمكنــت أومينفســت خالل الســنة من تحقيق
نتائــج جيــدة علــى مســتوى المجموعــة والشــركة األم .ويســرني أن أقــدم لكــم نظــرة عامــة علــى االقتصــاد الكلــي،
واألداء المالــي للمجموعــة والشــركات التابعــة والشــقيقة الرئيســية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م
علــى النحــو التالــي:

نظرة عامة على االقتصاد الكلي
ً
انتعاشــا كبي ـ ًر ا فــي عــام 2021م ،حيــث بــدأت األعمــال والحيــاة
شــهدت الظــروف االقتصاديــة اإلقليميــة والعالميــة
االجتماعيــة فــي العــودة إلــى طبيعتهــا فــي معظــم أنحــاء العالــم مــع انخفاض اآلثــار الناجمة عن فيــروس كوفيد.19-
ً
ملحوظــا حيــث ارتفــع متوســط ســعر النفــط إلــى  71دوالر ًا
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي ،شــهدت أســعار النفــط تعاف ًيــا
للبرميــل مقارنــة بـــ  42دوالر ًا للبرميــل فــي عــام 2020م ،وذلــك بزيــادة قدرهــا  .%69وقــد أدى ارتفــاع أســعار النفــط خــال
العــام الماضــي إلــى ارتيــاح ملمــوس فــي اقتصــاد ســلطنة عُ مــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي كانــت تعاني
مــن ارتفــاع فــي الديــن العــام وعجــز فــي الميزانيــة خــال الســنوات الماضيــة .ومــع تواصــل نمــو أســعار النفــط،
نتوقــع تحســن فــي الوضــع االقتصــادي المحلــي واإلقليمــي فــي عــام 2022م ،ممــا ســيؤدي إلــى تقويــة أداء القطاعــات
الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك الخدمــات الماليــة ،والتأميــن ،والصناعــة ،والقطاعــات المتعلقــة بالمســتهلكين.
وعالميًــا ،لوحــظ نمــوً ا قويــ ًا فــي االقتصــادات الكبــرى حيــث اســتأنفت القطاعــات والصناعــات الرئيســية مســار
نموهــا وارتفــع مســتوى إنفــاق المســتهلكين حــول العالــم بشــكل كبيــر .وبينمــا ال تــزال متحــورات كوفيــد 19-تشــكل
ً
ً
وخصوصــا علــى سالســل التوريــد والخدمــات اللوجســتية ،إال أنــه يبــدو أن أســوأ مــا فــي الوبــاء قــد مضــى .ومــع
عائقــا
ذلــك ،مــا تــزال أحــد آثــار الوبــاء الرئيســية وهــو اســتمرار فــي التضخــم االقتصــادي علــى المســتوى العالمــي كمــا قــد
تعــدّ ى توقعــات صانعــي السياســيات مــن قبــل بضعــة أشــهر ،وهــذا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع حــاد للفوائــد فــي األعــوام
 2022و2023م مــن قبــل كافــة البنــوك المركزيــة الرئيســية ،باإلضافــة الــى تشــديد السياســات النقديــة .وفــي ضــوء
ذلــك ،فقــد تواجــه أســواق رأس المــال اإلقليميــة والعالميــة وبعــض االقتصــادات الناميــة خطــورة الدخــول فــي
حالــة مــن الركــود االقتصــادي إذا قــررت البنــوك المركزيــة تشــديد السياســات لمواجهــة التضخــم.
في ظل هذه الشكوك في االقتصاد العالمي ،سنقوم بإدارة أعمالنا ومبادراتنا االستثمارية بحذر أكبر.
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األداء المالي الموحد للمجموعة
خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020م ،تــم تحويــل بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع مــن شــركة تابعــة إلــى شــركة
شــقيقة ألومينفســت حيــث توقفــت المجموعــة عــن توحيــد البيانــات الماليــة لبنــك عمــان العربــي وبــدأت بمحاســبة
ً
ـاء علــى ذلــك،
حقــوق الملكيــة لنتائــج بنــك عمــان العربــي
وفقــا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .بنـ ً
انخفــض إجمالــي إيــرادات المجموعــة خــال العــام  2021م بنســبة  %24إلــى  198.5مليــون ريــال عمانــي ،كمــا انخفــض
صافــي األربــاح المنســوبة إلــى مســاهمي أومينفســت بنســبة  %20ليصبــح  27مليــون ريــال عمانــي مقار ًنــة بمبلــغ
 33.70مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م .ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى األســباب التاليــة:
• انخفــاض أربــاح المجموعــة حيــث لــم تكــن هنــاك أيــة عمليــات خــروج اســتثمارية كبيــرة ومربحــة مثــل عمليــة بيــع
حصــة كبيــرة فــي بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع فــي عــام 2020م.
• تســجيل الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع ،وهــي شــركة التأميــن الرئيســية التابعــة
ألومنفيســت ،انخفاض ـ ًا فــي األربــاح بســبب االرتفــاع الحــاد فــي المطالبــات الطبيــة المتعلقــة ب كوفيــد 19-وإلــى
ارتفــاع بعــض المدفوعــات المتعلقــة بقطــاع المركبــات خــال العــام الجــاري.
ً
إنخفاضــا
• تســجيل بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع ،وهــي شــركتنا الشــقيقة الرئيســية فــي القطــاع المصرفــي،
فــي األربــاح بنســبة  ،%50ويعــزى هــذا اإلنخفــاض بشــكل أساســي إلــى زيــادة مخصصــات القــروض التــي اعتمدتهــا
اإلدارة التنفيذيــة بســبب البيئــة اإلقتصاديــة وتأثيــر الوضــع الوبائــي علــى أنشــطة األعمــال.

أداء الشركة األم
خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م ،انخفــض إجمالــي اإليــرادات بنســبة  %15ليصبــح  50.67مليــون
ريــال عمانــي ،كمــا انخفــض صافــي الربــح بنســبة  %19ليصبــح  30.86مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن
عــام 2020م .ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى األســباب المذكــورة أعــاه فــي االداء المالــي الموحــد .وقــد بلــغ إجمالــي
القــروض للشــركة األم  319,7ريــال عمانــي مــع نســبة رافعــة ماليــة جيــدة تبلــغ .0.96
كمــا قامــت أومينفســت بنجــاح بــإدراج صكــوك المضاربــة الثانويــة الدائمــة غيــر المضمونــة (الصكــوك) بقيمــة
 52مليــون ريــال عمانــي فــي بورصــة مســقط بمعــدل ربــح تنافســي متوقــع بلــغ  .%6.75تــم إصــدار الصكــوك مــن
قبــل أومينفســت مقابــل أســهم خزينــة تنافســية وغيــر مــدرة للدخــل مملوكــة لشــركة جبريــن العالميــة للتنميــة
ش.م.ع.م ،وهــي شــركة تابعــة بالكامــل ألومينفســت .وتــم إلغــاء أســهم الخزينــة بعــد اكتمــال صفقــة التبــادل
وقامــت جبريــن ببيــع صكــوك المضاربــة ممــا نتــج عنــه ســيولة نقديــة ألغــراض اســتثمارات المجموعــة ،ممــا
يشــكل قيمــة مضافــة ألصحــاب العالقــة لــدى أومينفســت مــن خــال تحســين األربــاح وتعزيــز مســتويات الســيولة
ومعــدالت العائــد علــى االســتثمار.
وقــد أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  %30لعــام 2021م .وبالتالــي ،ســيحصل المســاهمون
علــى أربــاح نقديــة بقيمــة  0.030ريــال عمانــي لــكل ســهم بمبلــغ إجمالــي قــدره  20,050,963 /-ريــال عمانــي بنــاء ًا علــى رأس
مــال الشــركة األم الحالــي .وتخضــع األربــاح لموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية.

أداء الشركات التابعة والشقيقة الرئيسية
شــركة جبريــن العالميــة للتنميــة ش.م.ع.م (جبريــن) ،هــي إحــدى شــركاتنا التابعــة والتــي ينصــب تركيزهــا علــى
القيــام باســتثمارات فــي األســهم الخاصــة فــي قطاعــات متنوعــة وتركيزهــا فــي التوســع فــي أســواق نمــو جديــدة
فــي آســيا .وســجلت جبريــن ربح ـ ًا صافي ـ ًا قــدره  25.49مليــون ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م
مقارنــة بـــ  23.72مليــون ريــال عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020م ،وذلــك بنمــو قــدره  .٪7ويعــزى نمــو األربــاح
بشــكل أساســي إلــى األداء الجيــد لبنــك مســقط ش.م.ع.ع وشــركات أخــرى فــي محفظــة جبريــن .وتــم تأثــر الزيــادة
جزئ ًيــا بغيــاب ربــح غيــر متكــرر بقيمــة  5.2مليــون ريــال عمانــي تــم تســجيله عنــد تغييــر التصنيــف االســتثماري للشــركة
العالميــة للتأميــن القابضــة ليمتــد (المدرجــة فــي بورصــة ناســداك) خــال الربــع األول مــن العــام 2020م .كمــا بلــغ
إجمالــي أصــول جبريــن فــي  31ديســمبر 2021م 350 ،مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ  329مليــون ريــال عمانــي فــي 31
ديســمبر 2020م .ونتوقــع تعزيــز وتنويــع اإليــرادات االســتثمارية لجبريــن فــي الســنوات المقبلــة.
الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع ،وهــي شــركتنا التابعــة فــي قطــاع التأميــن ،ســجلت
إجمالــي أقســاط تأميــن بمبلــغ  146.5مليــون ريــال عمانــي بزيــادة نســبتها  %9مقارنــة بـــ  134مليــون ريــال عمانــي فــي
عــام 2020م ،كمــا ســجلت ربحً ــا صاف ًيــا بلــغ  7.47مليــون ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م مقارنــة بـــ
 15.01مليــون ريــال عمانــي لنفــس الفتــرة فــي عــام 2020م ،أي بانخفــاض نســبته  .%50ويعــود ســبب االنخفــاض بشــكل
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رئيســي إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي مطالبــات التأميــن الصحــي وتأميــن المركبــات بنســبة إجماليــة بلغــت ( %16صافــي
حصــة إعــادة التأميــن) .ونتوقــع أن تســتقر المطالبــات وتحســين األداء فــي العــام القــادم ،وقد قابل هــذا االنخفاض
ارتفاعً ــا فــي دخــل االســتثمار بنســبة  .%26وبالنســبة للتوزيــع الجغرافــي إلجمالــي أقســاط التأميــن ،فقــد جــاء علــى
النحــو التالــي ٪44 :مــن ســلطنة عمــان ،و ٪52مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،و  ٪4مــن دولــة الكويــت .ونــرى
أن آفــاق نمــو الشــركة مــا زالــت ثابتــة وعائداتهــا المتكــررة مــن أعمــال التأميــن مســتقرة وبتوجــه واضــح نحــو النمــو.
بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع ،وهــي شــركتنا الشــقيقة فــي القطــاع المصرفــي ،ســجلت أرباحً ــا قدرهــا  7.08مليــون
ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م مقارنــة بـــ  14.17مليــون ريــال عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام
2020م ،بانخفــاض قــدره  .٪50وارتفعــت القــروض والســلفيات بنســبة  ٪4لتصــل إلــى  2.75مليــار ريــال عمانــي مقارنــة
بـــ  2.64مليــار ريــال عمانــي بتاريــخ  31ديســمبر 2020م .كمــا ارتفعــت ودائــع العمــاء بنســبة  ٪2لتصــل إلــى  2.81مليــار
ريــال عمانــي مقارنــة بـــ  2.75مليــار ريــال عمانــي فــي  31ديســمبر 2020م .وبلغــت حقــوق المســاهمين  356مليــون ريــال
عمانــي مقارنــة بـــ  359مليــون ريــال عمانــي فــي  31ديســمبر 2020م .كمــا أصــدر بنــك عمــان العربــي بنجــاح  250مليــون
دوالر أمريكــي مــن الســندات الدائمــة مــن الفئــة األولــى خــال العــام.
الشــركة الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع ،وهــي شــركتنا الشــقيقة فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي ،ســجلت أرباحً ــا
صافيــة قدرهــا  8.62مليــون ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م مقارنــة مــع  8.02مليــون ريــال
عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020م ،بارتفــاع قــدره  .٪7.5وقــد انخفضــت إيــرادات الشــركة بنســبة  ٪1لتصبــح 43.5
مليــون ريــال عمانــي هــذا العــام مقارنــة بـــ  43.9مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020م .وتواصــل
الشــركة اتبــاع نهــج متحفــظ فــي إعطــاء الموافقــات االئتمانيــة مراعيـ ًـة األوضــاع االقتصاديــة العامــة واالنطباعــات
حــول زيــادة مخاطــر االئتمــان .كمــا ســتواصل الشــركة التركيــز علــى تعزيــز الكفــاءات ،وتجربــة العمــاء ،وعــروض
أداء فــي
المنتجــات ،وجــودة تقديــم الخدمــات .ونتوقــع مــن الشــركة تعزيــز مكانتهــا الرياديــة كأفضــل الشــركات
ً
قطــاع التمويــل فــي ســلطنة عُ مــان.

المواطنة المؤسسية
شــهد العــام الماضــي تجديــد ًا اللتــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذيــة ألومينفســت بدورهــا اتجــاه
المجتمــع .ومــع التحديــات والفــرص التــي انطــوت عليهــا هــذه الســنة ،ثابرنــا بــكل اجتهــاد لالمتثــال برســالتنا
المؤسســية“ :نطــور األعمــال لننهــض بالمجتمــع”.
نظــر ًا لآلثــار المترتبــة مــن جــراء إعصــار شــاهين الــذي تعرضــت لــه عــدة واليــات فــي ســلطنة عُ مــان ،قامــت
أومينفســت بتخصيــص مبلــغ وقــدره  100ألــف ريــال عمانــي تضامن ـ ًا مــع جهــود اإلغاثــة الوطنيــة تلبيـ ًـة الحتياجــات
المجتمعــات المحليــة المتضــررة.
كمــا يســرني إعالمكــم بإتمــام مبــادرة بنــاء الكفــاءات حــول ممارســات «البيئــة والمجتمع والحوكمة» في أومينفســت
ومجموعــة شــركاتها .وقــد شــملت المبــادرة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وممثليــن عــن اإلدارة العليــا والوســطى ،وكافــة
الموظفيــن فــي أومينفســت وشــركات المجموعــة مــن خــال جلســات تدريبيــة مكثفــة .هدفــت المبــادرة إلــى بنــاء
المعرفــة والمهــارات الالزمــة لدمــج معاييــر وممارســات «البيئــة والمجتمــع والحوكمــة» علــى المســتوى التشــغيلي
للشــركات وفــي عمليــات صنــع القــرارات االســتثمارية فــي المجموعــة.
خــال بدايــة عــام 2021م ،وقعــت أومينفســت اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع المفوضيــة العامــة لجنــاح
الســلطنة في إكســبو  2020بهــدف تعريــف ودعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ومبتكريــن عمانييــن ضمــن
الجنــاح العمانــي.
وعلــى الصعيــد البيئــيّ ،
وقعــت أومينفســت كشــريك رئيســي داعــم لمشــروع «عمــان تحــت المجهــر» الــذي يهــدف
إلــى إنتــاج مجموعــة أفــام وثائقيــة تســلط الضــوء علــى جمــال الطبيعــة فــي ســلطنة عُ مــان والترويــج لهــا كأحــد أهــم
مقاصــد الســياحة البيئيــة .كمــا عقــدت أومينفســت مبــادرة بالشــراكة مــع المشــروع والتــي هدفــت إلــى توفيــر منصــة
لتبــادل المعرفــة والخبــرة مــن قبــل خبــراء بيئييــن دولييــن ومحلييــن مــع أفــراد مــن المجتمــع المحلــي وطــاب جامعــات
ونشــطاء فــي مجــال البيئــة.
كمــا واصلــت أومينفســت فــي عــام 2021م دعمهــا لشــركائها ضمــن إطــار المســؤولية المجتمعيــة وهــم :مركــز
الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة ،وإنجــاز عُ مــان ،وجمعيــة البيئــة العمانيــة .وعلــى صعيــد التبرعــات الخيريــة ،قامــت
أومينفســت بتقديــم الدعــم المالــي لعــدد مــن القضايــا والمؤسســات التــي تتوافــق أهدافهــا مــع ركائــز المســؤولية
المجتمعيــة لدينــا والتــي تشــمل التعليــم ،والمؤسســات الصغيــرة ،والشــباب ،والبيئــة.
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شكر وتقدير
يشــرفنا أن نتقــدم إلــى موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق  -حفظــه هللا ورعــاه – بجزيــل
الشــكر واالمتنــان علــى رؤيتــه الثاقبــة ومبادراتــه العظيمــة ومواصلتــه فــي القيــادة الرشــيدة علــى طريــق التنميــة
والســام واالزدهــار المســتدام.
وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أتوجــه بوافــر الشــكر والتقديــر إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال ،وبورصــة
مســقط ،والبنــك المركــزي العمانــي ،ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار علــى دعمهــم وتوجيههــم
المســتمر .كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أتوجــه بخالــص الشــكر إلــى إدارة وموظفــي أومينفســت وباقــي شــركات
المجموعــة علــى تفانيهــم فــي العمــل والتزامهــم الثابــت.
والســـالم عليكـم ورحمة هللا وبركاتـه.

خالد بن محمد الزبير
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
يقــود أومينفســت مجلــس إدارة ذو رؤيــة ثاقبــة يقــدم التوجيــه والدعــم للفريــق اإلداري لتحقيــق أداء متفــوق
ومســتدام مــع االلتــزام بأعلــى المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة .يواصــل الفريــق القيــادي فــي أومينفســت تكريــس
طاقاتــه ومــوارده لتعزيــز مبــادئ حوكمــة الشــركات علــى أكمــل وجــه .يشــمل مجلــس اإلدارة قــادة متميزيــن مــن
القطاعيــن العــام والخــاص يتمتعــون بخبــرات ممتــازة فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا :االســتثمارات واإلدارة
العامــة والتخطيــط االســتراتيجي والمحاســبة والتدقيــق والحوكمــة .يؤمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقــوة بــدور
الشــركات فــي المســاهمة فــي بنــاء مجتمعــات مســتدامة ،كمــا يقومــون بتعزيــز أهــم مفاهيــم البيئــة والمجتمــع
والحوكمــة فــي ممارســات الشــركة المحوريــة.

خالد بن محمد الزبير

الشيخ خالد بن عبدهللا الخليلي

المهندس جمال بن شامس الهوتي

العميد جمال بن سعيد الطائي

الوضاح بن سليمان العدوي

خولة بنت حمود الحارثية

نجاة بنت علي اللواتية

الدكتور راشد بن علي البلوشي

ايفانجلوس بابدوبلوس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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تقرير تنظيم
وإدارة الشركة
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إﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿل /ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع.ع

اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﯾﺛﺎق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت
ﻟﻠﺷراﻟﺗﻛﻘﺔرﯾراﻟﺣوﻌلﻣﻣﺎراﻧﺟﯾﻌﺔﺔ اﻟﻘاﻟواﺋﻌمﺎاﻟﻟﻣﺎﻣﻟﯾﯾﺔ اﺔﻟﻣﻟوﻠﺣﺗدةﻧ وﻣاﻟﯾﻣﻧﺔﻔﺻﻠوﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع.ع
اﻟرأي

إﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿﻞ /ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.ع.ع

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
تﺳاﻟﻣﺑﻤﺘرﻔﻖ ﻋﻠ
اﻟﻐﺮض اﻟﻣﻣوﻦﺣادﻟﺘوﻘاﻟﺮﻣﯾﻧﺮﻔﺻﺣلﻮلﻛﻣاﺎﻹﻓﺟﻲﺮاء
٢٠٢١ﯿ،ﮭﺎواﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻹﯾرادات
٣١ا دﯾ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺳﯾﺗﺔﺛﻣأﺎﺧررى.
ﻻﺣ
تﻛاﻟﺔﻣاﻟﺣﺎﻌﺳﻣﺑﺎﯾﻧﺔﯾﺔاﻟ اﮭﻟﺎﻌﻣﺎﺔﻟﻣوﯾﻣﺔﻌﻠﻟﻠوﺗﻧﻣﺎﻣﯾتﺔ إﯾواﺿﺎ
ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘرﯾر
ﺿﻣﺳﺎن اﻋﻟدﺳةﯾﺎاﻟﺳﺎﺷر
ت ﺗطﺗ ﻟﻣ
ﺿﺎﻌﺣدﺎ ﻓﻘ
ھذا اﻟﺗﻘرﯾإﯾر ﻣ

ُ
ﺣول اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﺄن ﻣدى اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﯾﺛﺎق ﺣو ُﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت )”اﻟﻣﯾﺛﺎق“( إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺑر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﻋن
قﺎ ااﻟﻟﻣﻣﺎﺎﻟلﻲ ارﻟﻗﻣمو إﺣدي/
،٢٠٢١ﻌﺎوﻣﺔ
 ٣١ﺗدﻌﯾﻣﺳﯾﻣمﺑ ارﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟ
ص ﻛﻋﻣﺎﻠﯾﻓﮭﺎﻲ ﻓﻲ
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ً
ﺳﯾﻣﺔﺑ ارﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟ
 ١ادﻟﻧﯾﻘد
خﺗدﻓﻓﻘﻲﺎﺗﮭﺎ
٢٠١٦ﻣﻧاﻟﻔﻣﺻؤلر و
واﻟ
ﻟﻐرض آ اﺧﻟﻣرﺎﻟ.ﯾﺔ.
ﺸﺑﺮداﻛءﺔ اﻟرأي
سإ
ﻣﺴﺆوﻟﯿأﺎﺳ
تﺎ اﻟ
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ .ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻓﻘرة
ضﺎﻟﯾاﺔﻻ اﻟرﺗﻣﺑوﺎﺣطد.ة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر .إﻧﻧﺎ ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ق ﻋﻋﻠنﯾﮭﻣﺎراﻣﻧﺟﺎﻌﺳﺔﺑ اﺔﻟﻘﻟواﻐﺋمر اﻟﻣ
تﻟﺣاﻟﺳﻣﺎﺗﺑﺎﻔت
ﻹرﺟارﺟاﻌءاﻲ ا
ﺗ ُِﻘر اﻟﺷرﻛﻣﺔﺳ ﺑؤﺄوﻟنﯾﺔا ﻣ
ً
ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺿﺎﻣﻓﺔر إﻟاﻟﻰذ ﻣيﺗ ﯾطﻠﺗﺑمﺎ ﺑتﺷأﺄﻧﺧﮫﻼﻗﺗﯾﻧﺎﻔﯾ
فﻌﺎاﯾﻟﯾﻣرﺳاؤﻻوﺳﺗلﻘ(ﻼﻟﯾﻣﺔﺳاﻟؤدووﻟﻟﯾﺔﺔ(ﻋﺑﺎنﻹاﻷ
قﻌﺗﻧﻋﺎﻠ ﻟﯾﻠﻘﮭﺎو.اﺋم
تﺔ اﺑﻟﻣﻣﺗراﻔﺟ
تذاﻟاﻣﻹﮭﻧﺟﺔ ارﻟاﻣءﺗاﻌﻠﻘ
طﻟرك ﻣ
ﺿﺎﻓ اﻲﻟ ذ
إن اﻟﺷرﻛﻟﺔﻠﻣ)ﺣﺎوﺳھﺑﯾﻲنأﯾ)ﺑﻣ ًﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن ،وﻗد اﺳﺗوﻓﯾﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن .ھذا وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺣﺗﻨﺎ
ﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
ﺟطﻌﺔا اﻟ
ﻹرﺟﺋﯾراﺳﯾءاﺔت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) ٤٤٠٠اﻟﻣﻌد ّل(،
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗأﻧﻣﻔﯾوذر اﻟرﻣﺗرﺑاﺎ
اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗﺿﻣن ارﺗﺑﺎط اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم
ﻺھﺟﻣﯾرﺔاءﻓاﻲتﻣ ارﻟاﻣﺟﺗﻌﻔﺗﻧقﺎ ﻟﻠﻋﻘﻠوﯾاﺋﮭﺎم
ﻲﻣ اﮭﻟﻧﻧﯾﺗﺔﺎ،ﺋ أﺞﻛﺛاﻟرﻔ اﻌﻠﻷﯾﻣﺔو ﻟر أ
ﻲﺗﺎﻧﺋراﺞھﺎ،واﻟوﺗﻓﻘﻲﺎ ً ﺗﻷﺗﺣﻣﺛﻛﺎلﻣﻧﺎﻓ اﻟ
غﻲ ا
ﺷارﺟﻛﻌﺔ،اﻟروﺋاﯾﻹﺳﺑﯾﺔﻼ ھ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋإﻠﯾنﮭأﺎﻣوﻣرﻊ اﻟاﻟﻣر
ﻋﻷنﻣ ﺗوﻠركاﻟﺗاﻟﻧ
تراأﻟﯾﻧﻣﺎﺗﻔﺣقولﻋﻠاﻟﯾﻘﮭوﺎا.ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺟ ﺗراﻛءواﯾن
ﻹﺎء
ﻼﻌءﺗﻧﻣﺎﺔواأﺛﻧ
ته ﻓاﯾﻷﻣﻣﺎوﯾﺗرﻌﻓﻠﻲق ﺳﺑﯾﻣﺎدقىﻣرﻣاﺟ
ي ﺗﺗﻧﺄﺎﻛوﯾلداھذ
ﻻﻟ ﻧﺣﺎﻘﻟدﯾمﺔ.أ ﺗم
ھﺎﺔ .ﻟﻠإﻔﻧﺗﻧﺎرة ا
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧاﻔﻟﯾﻣذﺎﻟﯾ
واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﺣول ھذه اﻷﻣور.

 ٥اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟوار ﺟﻠف ﻟﯾﻣﺗد ،ﻋﺿو
نﻛﺎت
 ١اﻟﻣﺷر
ﺣإﺔﺣدى
ﺻنﻔ ،و
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة اﻟﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ﺳ ﺟ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠط ﻧﺔ ﻋ ﻣ ﺎ
ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ ﻣ ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻷ ﻋ ﺿ ﺎ ء ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إ م ﺟ ﻲ ا ﻧ ﺗ ر ﻧ ﺎ ﺷ ﯾ و ﻧ ﺎ ل ﻟ ﯾ ﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻧ ﺟ ﻠ ﯾ ز ﯾ ﺔ ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة
ﺑ ﺎﻟ ﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻋﻣﺟﺎﻠﺔن.ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ،وإﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟوار ﺟﻠف ﻟﯾﻣﺗد،
بوﻗدةوااﻧﻟﯾﻣنﺳؤﺳﻠوﻟﯾطﻧﺔﺔﻣﺳ
ﺧ،ﺻﺷﺔرﺑﻛﻣﺔوﻣﺟﺣد
شﻣ.مر.م
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ﻛ ﻲ
ش.ﺑم.ﻲم امﻣﺳﺟﺟﻲﻠﺔ و
ﻋ ﺿ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻷ ﻋ ﺿ ﺎء اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻧﺗر ﻧ ﺎﺷ ﯾو ﻧ ﺎل ﻟﯾﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻧﺟ ﻠﯾز ﯾﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٣٥٨١٣١ :
ي١٣٥٨١٣١ ::
رﻗمرﻗاﻟمﺑ اﻟطﺎﺳﻗﺟﺔ الﻟ اﻟﺗ
٨٠٦٣٠٥٢
ﺿﺟرﺎﯾﺑرﯾﺔ
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

23

ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م
ﻣ ﺑﻧ ﻰ ﻣ ﻛ ﺗﺑﺔ اﻷ ط ﻔ ﺎل اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ
اﻟط ﺎﺑق اﻟر اﺑ ﻊ  ،ﺷ ﺎط ﺊ اﻟﻘر م
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد ،٦٤١ :رﻣز ﺑرﯾدي١١٢ :
ﻣﺴﺳﻠﺆطﻧوﺔﻟﯿﻋﺎﻣﺗﺎﻨﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف www.kpmg.com/om ،+٩٦٨ ٢٤ ٧٤٩٦٠٠ :

ﺻﻔﺣﺔ ٢

إن ھذا اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﯾس ارﺗﺑﺎط ﺗﺄﻛﯾد ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً أو ﻧﻘدم ﺗﺄﻛﯾدا ً
ﺑﺷﺄﻧﮫ.

ﺗﻘر ﯾر ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﻲ ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ن

ﺻ.لم.عﻷ.ﻣعور أﺧرى ﺗﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ
ﺿﻟﺎﻌﻓﻣﯾﺎﺔﻧ،ﯾﺔﻓ اﻟرﺑﻌﺎﻣﻟﺎﻣﯾﻛﺔﺎ ﻟنﻠﺗﺑﻧﺎﻣﯾﻹﺔﻣﻛوﺎانﻻ أ
ﺳﺗنﺛﻣﻧﺎﺗروش
ﺟﻣراﻲءاﺷترﻛإﺔ ا
ﺣﺎﻰلا ﻗﻷﻓﻣﺎﻧﺎﺿﺑلﺗﻧ/ﻔﯾﻣذﺳإﺎھ
ﻓﻲ إﻟ
ﺳﻧﻘوم ﺑﺎطﻼﻋﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ

اﻷﺧﻼق اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة

ي ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك
ﻟﻘد ا اﻣﻟﺗرﺛأﻠﻧﺎ
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ(.
ياﻻﻋﺳﻣﺗﻠﺛﯾﺎﻣﺎر
ﺟﺔر و
ﻲﺗﻧﺗﻣﯾ
تﻣﯾاﻟﺔﺗ ﻟﻠ
ﺟموداﻟة،ﻌﻣﻟﺎﻠﻧﯾﺷﺔراﻟﻛﺎﻌﺎﻟ
ISQCﻋ(ﺔ-واﻣﻟرﺷاﻗرﺑﻛﺔﺔ اﻟاﻷ
ﻲﻟ ﻟﻣﺎﻣﻟﯾرﺔاﻗاﺑﻟﺔﻣ اوﻟﺣﺟدةودةواﻟرﻣﻗﻧﻔمﺻ١ﻠﺔ) ﻟﻠﻣﺟﻣو
قدﺷﻗﻣرﻧﻛﺎﺗﻧﺑﺎﻣ ارﻟاﻣﺟﻌﻌﯾﺎﺔراﻟاﻘﻟوداﺋوﻟم ا
ﺗطﺑ ﻟﻘ
ت
ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻣراﺟﻌﺔ وﻓﺣص ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻷﺧرى واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺗﻔظ
اﻟﻣوﺣد واﻟﻣﻧﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢١واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻹﯾرادات
ك
تﯾ اﺔﻟﻣﻟﻠوﺛ
ﺑﻧظﺎاﻟمﺷﺎﺷﻣﺎﻠﻣﺔلا ﻟﻷﻣﺧرارﻗﺑ
ﻲﮭﺗﯾﺗﺔﻌﻠﻓقﻲ ﺑﺎذﻟﻻكﻣﺗ اﺛﻟﺎﺗﺎلرﻟﯾﻣﺦﺗ،طﻠﺑﺑﺎﺎﻹتﺿاﺎﻟﻓﺔﺳﻠ إوﻟﻰ
ﺳﻧﻘﺔﺔ ااﻟﻟﺗﻣﻧﺗ
ﺳﺎﺔتواﻟوﺗادﻓﻹﻘﺎﺟترا اءﻟاﻧﻘد
ىﺔ اوﻟاﻟﺗﺟﻐوﯾدرةا ﺑتﻣﺎﻓ ﻓﻲﻲ ﺣذﻘﻟوكقاﻟاﻟﺳﻣﯾﻠﺎﻛﯾ
.
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اﻷﺧإﯾﻼﻗ
ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ أﺧرى.
ت،وإاﻟنﻨﺘاﺎﻟﺋﻘوﺞاﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُﻌﺑر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﻋن
اﻹﻓﺟﻲﺮارءأاﯾﻧﺎ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد واﻟﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢١وﻋن أداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
واﻟﻣﻧﻔﺻل وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﻟﻘد ﻗاﻟﻣﻣﻧﺎﻟﯾﺑﺔﺗ.ﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ،واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﺷروط اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤرﺧﺔ

ﻓﻲ  ٨ﻣﺎرس  ،٢٠٢٢ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﯾﺛﺎق:
أﺳﺎس إﺑداء اﻟرأي

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻹﺟﺮاءات

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ .ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻓﻘرة
تﻟ.ﯾﺔ
ﻼ.ﺣإﻧظﻧﺎﺔ أﻧﺗيﻣﺗاﻊﺳﺗﺑﺛﺎﻧﺎﺳﺗءﻘاﻼ
ن ھذﻟام اﺗﻟﺗﻘمرﻣﯾر
ترﻋنﺣوﻣﻛرﻣاﺔﺟ اﻌﻟﺔﺷ اﻟرﻘﻛﺎواﺋتم ا)ﻟاﻟﻣﺗﺎﻘﻟﯾرﺔﯾ ارﻟ(ﻣ اوﻟﺣد
ﺻةﺎدوراﻟﻣﻧﻋﻔنﺻﻠﻣﺔﺟﻠﻣس
)أ( ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺣرﻘاﻘﻧﺟﺎﻌ ﻣﻲناﻟ أﺣنﺳﺎﺗﺑﻘﺎرﯾ
ﺻﺎﺔداﻟرةﻌﺎﻣﻋﺔن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺳﻠﺣودكأداﻟﻧﻣﻰﮭ،ﻧﻲﺟ اﻣﻟﯾدﻊوﻟاﻟﯾﺑﺔﻧ ﻟوﻠدﻣ اﻟﺣﺎٌﻣﻘﺳﺗﺑﯾرنﺣ اﺔﻟﻘﻣﺎﻧنوﻧﻗﯾﺑﯾلن ااﻟﻟﮭﯾﺋ
ﻋن اﻟﺷر اﻛﺔﻹداوﻓرﻘةﺎ ً ،ﻟﻘﯾﺗواﺿﻋﻣد انﻟ ﻛ
طﻠﻣﺑﻠﺎﺣتقأﺧرﻗﻼمﻗﯾﺎ٣ت اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم
ﺻإﻟلﻰﻓ ﻣ
ق ﻓاﻟﻲﻣﺎذلﻟ أكنﻣ ﯾﻌﺗﺎﯾمﯾﺗرﻧﺎاوﻟﻻﮭﺳﺎﺗﻘﻓﻼ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﻟنﺳ)ﺑوﻣﺎ
ﻲﺗ اﻟ
ﻲﻟﯾاﻟﺔﺗﻘاﻟردﯾوﻟرﯾﺔﻛ(ﻣﺎﺑﺎھﻹوﺿﻣﺎﻔﻓﺔ ّ
ىىوﻓاﻘﻟﺎ ًﻣﻟﻘﺗﮭذرهحاﻟﻓﻣﺗﻲطﻠﺑﺎت ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ
طﻧﻣﯾﺔﺛﺎﻋُقﻣ؛ﺎنو،ذﻟوﻗ
ﻷﻣﺧﺣرﺗو
ﻼﻗذﯾﻟﺔكا اﻟ
ﺳﺗوﺧﻓﯾﻼﻧﺎلﻣﻣﺳﻘﺎؤروﻧﻟﯾﺔﺎﺗاﻧﻟﺎﺗﻘارﻷﯾﺧر ﺑ
كدﻣان
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲﻣﺳنﻠ اﻟ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾ انﻟ اﻣﻟﻠﻘﺎﺣﻧقوﻧﯾرﯾﻗنم اﻟ.٣ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن .ھذا وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
)ب(
ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ ﻟم ﺗﺗم ﻣﻼﺣظﺔ أي اﺳﺗﺛﻧﺎءات.
س اإﻟدارﺋرﯾةﺳاﻟﯾﺔﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠٢١
أﻣور اﻟﻣرﻣاﺟ
ﺟﻠﻌﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ،ﻓﻘد اﺳﺗﻔﺳرﻧﺎ ﻣن اﻹدارة وﺣﺻﻠﻧﺎ
تﺋﯾﺧﺳﯾطﺔﯾﺔھﻣﻲنا اﻷﻹﻣدواررةاﻟﺗواﻟﻲﻘﺎﻧﺋرﻣاﯾھنﺎ،ﻋﻠوﻓﻰﻘﺎ ًاﻟﻷﺣﺣوﻛﻛﺎﻣﻣﺔﻧﺎ اﺣﻟوﻣلﮭﻧﯾﻧﻘﺔﺎ،طأﻛﺛﻋدرماﻷﻣور أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم
ﻰا ﺗﺟﺄﻌﻛﯾﺔدااﻟر
إن أﻣور اﻟﻋﻠﻣر
٢٠٢١ﯾ.ن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
٣١ﺟﻌدﺗﯾﻧﺎﺳﻣوﺑأﺛرﻧﺎء ﺗﻛو
تواﻟلﻣﯾﺛھﺎذهق اﻟﻠﻷﺳﻣﻧوﺔراﻟﻓﻣﻧﻲﺗﮭﯾﺳﯾﺔﺎ ﻓقﻲﻣرا
ﻻةﻣﺗاﺛﻟﺎﺣلﺎﻟﻟﯾﻣﺔﺗ.طﺗﻠمﺑﺎﺗﻧﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔاﺗر
واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﺣول ھذه اﻷﻣور.

ﯾﺗﻌﻠق ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣددة أﻋﻼه وﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل.

 $# % "#إم  (%#ش.م.م
 ١٥ﻣﺎرس ٢٠٢٢
ﺻﻔﺣﺔ  ١ﻣن ٥
ﺴﺘاﻟﻘﺗﻠﺎﺔﺑﻌھﺔﻲﻟـﺗﺎﻛﺑﻌﻲﺔ ﺑإﻟﻲﻰإم ﺟﻲ ﻟوار ﺟﻠف ﻟﯾﻣﺗد،
تﺣادﻷىﻋ اﻟﻀﺷﺎءرﻛاﺎﻟﻤت
ﻋﻠﻣﺎﺸنﺮ،ﻛﺎوإ
ش.ﺮمﻛ.مﺔ،ﻣﺷ
ﺴرﺠﻠﻛﺔﺔ ﻓﻣﻲﺣدﺳوﻠدﻄةﻨ اﺔﻟﻣﻋﺳﻤﺎؤونﻟﯾ.ﺔﺷﻣﺒﻜﺳﺔﺟﻠﻛﺔﻲﻓ ﺑﻲﻲﺳأﻠمطﻧﺟﺔﻲ ﻟ
ﻛﻲ ﺑﻲﻛ أﻲم ﺑﺟﻲﻲامشﺟمﻲم ﺷ
ﻲلأمﻟﯾﻣﺗد ،ﺷرﻛﺔ اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
قﻲﻣ ﺑﺤﻔﻲﻮ إظمﺔ.ﺟﻲﺷ اﺮﻧﺗﻛﺔرﻧﺎﻛﺷﻲﯾ ﺑوﻧﺎ
ﺟﻤاﯿﻟﺗﻊﺎﺑاﻟﻌﺔﺤﻘﻟـﻮ ﻛ
يﺗ.ﻘﻠﺔ
ﺴﻟﺮﻣﺳ
ﺳﺎﻮءﯾ ا
ت اﻛﯿﻷﺎﻋنﺿ
ﻲﺔﺑ )ﻲ" إﻛمﻲﺟﺑﻲ اأﻟمﻌﺎﻟﺟﻣﯾ
ﺿوﺑ ﻓ
ﻲﺔاﻟﻟﻠﺪوﺷﻟﯿرﺔﻛﺎ"(،
ﻲمﻣﻧﺟظﻲﻣاﺔﻟﺪﻛوﻟﯿ
ﻲأ
ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔﻋﻛﻲ
ﺴﺠﺟﻠﻣﺔﯾﻊو اﻣﻟﺮﺣﻘﺧوﺼقﺔﻣﺑﻤﺣﻔﻮوﺟظﺐﺔ.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
ﺿﻛﻣﺔﺎ ﻣ
ﺟﻲ شﻣمﺣدموھدةﻲﺑﺎﻟﺷﺮ
ن.
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .
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رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٣٥٨١٣١ :

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م
حوكمــة الشــركات هــي النظــام اإلطــاري الــذي تعمــل بــه الشــركة لتحقيــق االســتدامة .تســاهم مبــادئ حوكمــة
الشــركات فــي عمليــة تحقيــق الشــركة لرؤيتهــا مــن خــال تطبيــق إطــار شــامل للسياســات والهيــاكل التنظيميــة
التخــاذ قــرارات فعالــة مــن خــال تحديــد وتوزيــع الحقــوق وااللتزامــات فــي الشــركة وألصحــاب المصلحــة فيهــا.
تعــد الحوكمــة ركيــزة أساســية فــي مبــادرات البيئــة والمجتمــع والحوكمــة والتطبيــق األمثــل لحوكمــة الشــركات
يمكــن الشــركة مــن جــذب المســتثمرين المناســبين وتقديــم الدعــم المناســب لنمــو الشــركة والمجتمــع المحلــي
واالقتصــاد الوطنــي .تطبــق الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع (أومينفســت) القيــم
األساســية للنزاهــة والتعــاون والتميــز واالبتــكار والمواطنــة الصالحــة .وتقــوم فلســفة الشــركة علــى تطبيــق أعلــى
المعاييــر العالميــة لحوكمــة الشــركات فــي جميــع شــركات المجموعــة.
يؤكــد مجلــس اإلدارة أن الشــركة تطبــق المبــادئ الــواردة فــي ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة (الميثاق)
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال (الهيئــة) ،و القواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عنهــا مــن وقــت آلخــر.

أعضاء مجلس اإلدارة

يقــود أومينفســت مجلــس إدارة ذو رؤيــة ثاقبــة يقــدم التوجيــه والدعــم للفريــق اإلداري لتحقيــق أداء متفــوق
ومســتدام مــع االلتــزام بأعلــى المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة .يواصــل الفريــق القيــادي فــي أومينفســت تكريــس
طاقاتــه ومــوارده لتعزيــز مبــادئ حوكمــة الشــركات علــى أكمــل وجــه .يؤمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بــدور الشــركات
فــي المســاهمة فــي بنــاء مجتمعــات مســتدامة ،كمــا يقومــون بتعزيــز أهــم مفاهيــم البيئــة والمجتمــع والحوكمــة
فــي ممارســات الشــركة المحوريــة.

ترشيح أعضاء مجلـس اإلدارة
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتنفيذيــة بمســاعدة الجمعيــة العامــة مــن خــال ترشــيح أعضــاء أكفــاء
لمجلــس اإلدارة وبذلــك تســاعد المســاهمين فــي انتخــاب األشــخاص المناســبين للمهمــة .يســتند االنتخــاب
لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة الــى أوراق الترشــيح التــي يتــم تعبئتهــا بواســطة المرشــح المســتوفي للحــد األدنــى
مــن متطلبــات الترشــيح وفقـ ًا لإلرشــادات والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال .وقــد تــم انتخــاب
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الحالــي مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية التــي عقــدت
فــي  31مــارس 2021م لفتــرة ثــاث ( )3ســنوات .وســتعقد االنتخابــات المقبلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
الســنوية المزمــع عقــده فــي 2024م.

تشكيـل مجلـس اإلدارة
اعتبــا ًر ا مــن  31ديســمبر 2021م ،يتألــف مجلــس إدارة أومينفســت مــن تســعة ( )9أعضــاء مــن ضمنهــم خمســة ()5
أعضــاء مســتقلين وعضويــن ( )2مــن اإلنــاث .وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،بمــن فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة،
ً
وفقــا لمــادئ الميثــاق .ويشــمل مجلــس اإلدارة قــادة متميزيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص
غيــر تنفيذييــن
يتمتعــون بخبــرات ممتــازة فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا :االســتثمارات واإلدارة العامــة والتخطيــط االســتراتيجي
والمحاســبة والتدقيــق والحوكمــة.

عـدد اجتمـاعات مجلـس اإلدارة
عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســتة ( )6اجتماعــات خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م وذلــك بتاريــخ 24
فبرايــر و ٣١مــارس و 10مايــو و 11اغســطس و 11نوفمبــر و 15ديســمبر .وبلغـــت أقصــى مــدة بيــن أي اجتماعيــن ثالثــة
وتســعون ( )93يومـ ًا ،وهــو مــا يتماشــى مــع القوانيــن التنظيميــة والميثــاق والــذي ينــص علــى أن ال تزيــد المــدة بيــن
أي اجتماعيــن متتالييــن عــن مائــة و عشــرون ( )120يومــا.
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سجـل حضور أعضـاء مجلـس اإلدارة
ِ
العضو
خالد بن محمد الزبير
الشيخ خالد بن عبد هللا الخليلي
جمال بن شامس الهوتي
العميد جمال بن سعيد الطائي
الوضاح بن سليمان العدوي
خولة بنت حمود الحارثية
نجاة بنت علي اللواتية
()1
الدكتور راشد بن علي البلوشي
()1
ايفانجلوس بابدوبلوس
()2
طايع بن جندل بن علي
()2
سيريوسيري سرينيفاس بادريناث

عدد االجتماعات
التي حضرها

الحضور في اجتماع الجمعية العامة
العادية السنوية السابق

6
6
6
6
6
5
6
5
5
1
1

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
ال
نعم
نعم

( )1تم تعيينه عضوً ا في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021
( )2عضو حتى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021

خــال فتــرة عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة ،ال يحتفــظ أي عضــو بعضويــة ألكثــر مــن أربــع ( )4مجالــس
رئيســا
إدارة لشــركات مســاهمة عامــة فــي نفــس الوقــت والتــي يقــع مقــر عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان أو
ً
لمجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين مــن هــذه الشــركات .تــم عــرض بيانــات عضويــة مجالــس اإلدارة فــي الشــركات
المســاهمة العامــة والعضويــات فــي اللجــان األخــرى ضمــن الملحــق رقــم  1مــن هــذا التقريــر .كمــا ال يوجــد عضــو
يحتفــظ بعضويــة مجلــس إدارة شــركة مســاهمة أخــرى مركــز عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان والتــي تمــارس
أغراض ـ ًا مشــابهة ألغــراض الشــركة.

األعضـــاء الذيــن لهــم معامـــات جوهريــة كأطــراف ذات عـــاقة أو معامــات ماليـــة أو
تجـــارية مــع الشــركة
كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمعامــات الماليــة والتجاريــة التــي يحتمــل أن يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة
محتملــة فيهــا يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،واألعضــاء ذوي المصلحــة ال يشــتركون فــي مناقشــتها أو
التصويــت عليهــا .وتقــوم لجنــة التدقيــق والمرقابــة بمناقشــة جميــع تلــك المعامــات بالتفصيــل.
للشــركة سياســة تحكــم االطــراف ذات العالقــة ومعامالتهــم وفقــا للميثــاق ،ويتــم مراجعــة جميــع التعامــات مــن
قبــل لجنــة التدقيــق والمراقبــة ،والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة.
يمتلك المساهمون المبينة أسماؤهم أدناه نسبة  %10أو أكثر من حق التصويت في الشركة:

أسماء المساهمين
			
خالد بن محمد الزبير
شركة الهالل لالستثمار ش.م.م.
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

كما في  31ديسمبر 2021م
(النسبة المملوكة )%
19,94
19,37
14,20

لجــان مجلـس اإلدارة
لجنـة التدقيـق والمراقبة
تتكــون لجنــة التدقيــق والمراقبــة كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر  2021مــن أربعــة ( )4أعضــاء غيــر تنفيذييــن منهــم ثالثــة
( )3أعضــاء مســتقلين و عضــو واحــد ( )1غيــر مســتقل .وجميــع أعضــاء اللجنــة هــم مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة فــي
المجــاالت الماليــة والصناعــة وبالقوانيــن واللوائــح التــي تحكــم شــركات المســاهمة العامــة فــي ســلطنة عمــان.
خــال عــام  2021اجتمعــت لجنــة التدقيــق والمراقبــة خمــس ( )5مــرات .وعقــدت االجتماعــات فــي  23فبرايــر و  9مايــو
و 8أغســطس و 10نوفمبــر و 13ديســمبر .وســجل الحضــور مُ ــدرج أدنــاه:
26
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اسم العضو
جمال بن شامس الهوتي
العميد جمال بن سعيد الطائي
خولة بنت حمود الحارثية
الدكتور راشد بن علي البلوشي
الوضاح بن سليمان العدوي

()1

()2

المنصب

نوع العضوية

عدد االجتماعات التي حضرها

الرئيس

مستقل

5

نائب الرئيس

مستقل

4

عضو

مستقل

3

عضو

غير مستقل

4

عضو

غير مستقل

1

( )١تم تعيينه عضوً ا في  31مارس .2021
( )٢اعادة تشكيل اللجان المنبثقة في  31مارس .2021

قامــت اللجنــة بتقييــم العــروض المقدمــة للتدقيــق القانونــي للشــركة فــي بدايــة عــام  .2021ونتيجــة لذلــك،
أوصــت لجنــة التدقيــق والمراقبــة مجلــس اإلدارة بــأن يوصــي الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بتعييــن شــركة
كــي بــي إم جــي كمدقــق قانونــي للشــركة لذلــك العــام .تســتعرض اللجنــة بشــكل دوري خطــة التدقيــق وإطــار العمــل
والمخرجــات وكفــاءة عمــل التدقيــق القانونــي للشــركة .كذلــك تتأكــد مــن اســتقاللية وموضوعيــة العمــل الــذي
يقــوم بــه المدقــق القانونــي.
وكجــزء مــن دور اللجنــة فــي اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة والتقاريــر الماليــة ،تقــوم اللجنــة بمراجعــة أي
تغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتأثيرهــا علــى المركــز المالــي للشــركة .عــاوة علــى ذلــك ،تقــوم بمراجعــة
البيانــات الماليــة غيــر المدققــة والمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة بشــكل ربــع ســنوي ،وكذلــك البيانــات
الماليــة المدققــة فــي نهايــة الســنة وتوصــي بموافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا.
وتقــوم اللجنــة بتقييــم اســتقاللية وموضوعيــة التدقيــق الداخلــي باســتمرار ،وتســتعرض بصــورة دوريــة خطــة
التدقيــق الداخلــي ،وتقاريــر مراجعــة الحســابات ،وإجــراءات المراجعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتلقــى اللجنــة تقاريــر
ضمــان الجــودة الداخليــة والخارجيــة لتقييــم مــدى فعاليــة وامتثــال قســم التدقيــق الداخلــي للمعاييــر الدوليــة
لمراجعــة الحســابات .تقــوم اللجنــة بإطــاع المجلــس بشــكل دوري علــى أنشــطتها وتقديــم تقريــر ســنوي إلــى
المجلــس حــول فعاليــة نظــام الشــركة للرقابــة الداخليــة ،وحوكمــة الشــركات ،وعمليــة إدارة المخاطــر.
تــم تقييــم قســم التدقيــق الداخلــي ( )IADخارجيًــا خــال الســنة مــن قبــل شــركة التبصــر لالستشــارات االداريــة
والماليــة وتقنيــة المعلومــات والخدمــات ش.م.م (بروتيفتــي) .تكمــن األهــداف الرئيســية مــن هــذه العمليــة فــي
ضمــان الجــودة وتقييــم توافــق نشــاط قســم التدقيــق الداخلــي مــع التوجيــه اإللزامــي لمعهــد المدققيــن الداخلييــن
إلطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة ( ،)IPPFوتقييــم فعاليــة نشــاط قســم التدقيــق الداخلــي وااللتــزام بقوانيــن
الهيئــة العامــة لســوق المــال .كان الــرأي العــام للمق ِّيــم هــو “المطابقــة العامــة” علــى مقيــاس “المطابقــة عمومً ــا”
و”المطابقــة الجزئيــة” و”عــدم المطابقــة”“ .المطابقــة عمومً ــا” وهــو التصنيــف األعلــى والــذي يعنــي أن نشــاط
التدقيــق الداخلــي لــه ميثــاق وسياســات وعمليــات يمكــن اعتبارهــا متوافقــة مــع المعاييــر فــي جميــع الجوانــب ذات
العالقــة .تــم تقديــم تقريــر المراجعــة إلــى لجنـــة التدقيـــق والمراقبــة ومجلــس اإلدارة.
لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية
تــم تفويــض لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتنفيذيــة مــن مجلــس اإلدارة بســلطات وصالحيــات لتســهيل إدارة
أعمــال الشــركة ،وتقــوم اللجنــة أيضــا بترشــيح أعضــاء مجلـــس إدارة أكفــاء ،وبالتالــي قامتاللجنــة بمراجعــة نمــاذج
الترشــيحات النتخابــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية  .2021وتعــد
اللجنة مســؤولة أيضا عن ترشــيح األعضاء األكفاء وتطوير سياســات المكافآت المناســبة .تشــمل االســتثناءات
للصالحيــات المفوضــة للجنــة مــا يلــي:
• الموافقة على الموازنة السنوية للشركة وخطتها التجارية.
• الموافقة على القوائم المالية ربع السنوية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة للمجموعة والشركة.
• االستحواذ على االستثمارات االستراتيجية وتصفيتها.
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتنفيذيــة كمــا فــي  31ديســمبر 2021م مــن خمســة ( )5أعضــاء غيــر تنفيذييــن،
منهــم عضــوان ( )2مســتقالن وثالثــة ( )3غيــر مســتقلين .اجتمعــت اللجنــة ســتة ( )6مــرات خــال الســنة وذلــك
بتاريــخ  22فبرايــر 28 ،مــارس و 30مايــو و 5أغســطس و 7نوفمبــر و 9ديســمبر ،ويبيــن الجــدول أدنــاه ســجل حضــور
اجتماعــات اللجنــة.
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غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل
غير مستقل

6
5
4
4
4
2
2

اسم العضـو
خالد بن محمد الزبير
الشيخ خالد بن عبدهللا الخليلي
()1
الوضاح بن سليمان العدوي
نجاة بنت علي اللواتية
()1
إيفانجلوس بابدوبلوس
()2
طايع بن جندل بن علي
()2
سيريوسيري سرينيفاس بادريناث

( )1تم تعيينه كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية بعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021
( )2عضوا حتى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021

مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة
بنــاء علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ  31مــارس 2021م،
تــم خــال الســنة دفــع مبلــغ  136,500ريــال عمانــي كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 2020م.
كمــا تــم دفــع بــدل حضــور جلســات بمبلــغ  500ريــال عمانــي لألعضــاء عــن كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة واللجــان التــي
حضرهــا العضــو خــال العــام .وبلــغ إجمالــي المبالــغ المدفوعــة كبــدل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان
المنعقــدة خــال عــام 2021م علــى النحــو التالــي:

ريال عماني
26,500
13,500
8,500
48,500

اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأة والتنفيذية
اجتماعات لجنة التدقيق والمراقبة
اإلجمالي
لم يتم دفع أية مكافآت أخرى لألعضاء من قبل الشركة.

المكافــآت لعــام 2020م المدفوعــة فــي 2021م وبــدل حضــور االجتماعــات المدفوعــة لعــام 2020م لــكل عضــو خــال
الســنة (بالريــال العمانــي):

اسم العضو
خالد بن محمد الزبير
الشيخ خالد بن عبدهللا الخليلي
جمال بن شامس الهوتي
العميد جمال بن سعيد الطائي
الوضاح بن سليمان العدوي
خولة بنت حمود الحارثية
()1
نجاة بنت علي اللواتية
()2
الدكتور راشد بن علي البلوشي
()2
ايفانجلوس بابدوبلوس
()3
طايع بن جندل بن علي
()4
أنور بن هالل الجابري
()5
عبد العزيز بن خليفة السعدي
()3
سيريوسيري بادريناث
االجمالي

بدل حضور االجتماعات
مجلس
اإلدارة

لجنة الترشيحات
والمكافآت والتنفيذية

لجنة
التدقيق

المكافآت
لعام
المجموع
2020م

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
3,000
2,500
2,500
500
500

3,000
2,500
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

2,500
2,000
500
1,500
2,000
-

6,000
5,500
5,500
5,000
5,500
4,000
5,000
4,500
4,500
1,500
1,500

19,976
16,646
13,317
13,317
13,317
13,317
13,317
6,659
13,317
13,317

25,976
22,146
18,817
18,317
18,817
17,317
5,000
4,500
4,500
14,817
6,659
13,317
14,817

26,500

13,500

8,500

48,500

136,500

185,000

( )1تم تعيينها كعضو من قبل شخص اعتباري ،صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ،اعتبارا من  27ديسمبر .2020
( )2تم تعيينه عضوً ا في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021
( )3عضو ًا حتى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في .2021
( )4تقدم باستقالته في  30يونيو .2020
( )5تم استبداله من قبل شخص اعتباري ،صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ،اعتبا ًر ا من  27ديسمبر .2020
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المجموع

تخضــع المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 2021م بمبلــغ  150,000ريــال عمانــي لموافقــة المســاهمين
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية المزمــع عقــده يــوم الخميــس بتاريــخ  31مــارس 2022م.

مراجعـة الرقابة الداخلية

يتطلــب الميثــاق بــأن يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة ســنويًا (علــى األقــل) بمراجعــة كفــاءة نظــم الرقابــة الداخليــة
للمجموعــة ،وإبــاغ المســاهمين بقيامهــم بذلــك .يولــي مجلــس اإلدارة أهميــة كبــرى للحفــاظ علــى بيئــة رقابيــة
قويــة ويؤكــد أن مراجعاتــه قــد غطــت القوائــم الماليــة وكافــة النظــم الرقابيــة بمــا فيهــا النظــم الماليــة والتشــغيلية
والخاصــة بااللتــزام ونظــم إدارة المخاطــر .كمــا قــام المجلــس بمراجعــة سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة
للشــركة األم وهــو راض بــأن هــذه اإلجــراءات المناســبة ســتكفل تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا.

اإلدارة

يشــمل فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي أومينفســت قــادة مرموقيــن يتمتعــون بخبــرات إقليميــة ودوليــة واســعة
فــي مجــاالت األســهم والدخــل الثابــت والعقــارات .يتمتــع الفريــق بخبــرة عاليــة فــي مجــاالت األعمــال المصرفيــة
واالســتثمارات والتمويــل وإدارة العمليــات والحوكمــة .يجســد فريــق اإلدارة رؤيــة الشــركة ورســالتها وقيمهــا وهــو
َّ
المحققــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
ملتــزم بتعزيــز القيمــة

تقـرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها
تم تضمين نسخة من تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها في التقرير السنوي.

مكافـآت اإلدارة

فــي  31ديســمبر 2021م ،كان لــدى الشــركة ( )57موظفــ ًا بــدوام كامــل .بلغــت المصروفــات (مرتبــات وبــدالت
ومدفوعــات أخــرى متنوعــة والمكافــآت) الخاصــة بأعلــى ( )٥موظفيــن رئيســيين فــي الشــركة خــــال عــام 2021م مبلـــغ
 -/2,083,620ريــال عمانــي.
ويعمــل جميــع الموظفيــن بعقــود توظيــف لمــدة ( )2ســنتين قابلــة للتجديــد بشــروط مقبولــة مــن الطرفيــن عنــد
انتهــاء المــدة .وتبلــغ مــدة اإلخطــار المطلوبــة إلنهــاء العقــد ثالثــة ( )3أشــهر بالنســبة لجميــع الوظائــف.

المساهمون
التواصل مع المساهمين والمستثمرين
يتــم تحميــل جميــع المعلومــات المتعلقــة بالشــركة ونتائجهــا الماليــة الربــع الســنوية والســنوية علــى موقــع بورصــة
مســقط وعلى الموقع الخاص بالشــركة على شــبكة االنترنت  .www.ominvest.netوتتوفر البيانات المالية للشــركة
باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة فــي مقــر الشــركة خــال أوقــات الــدوام الرســمي .يتــم نشــر النتائــج المالية ربع الســنوية
والســنوية للمجموعــة وللشــركة األم فــي الصحــف المحليــة العربيــة واالنجليزيــة الرائــدة في ســلطنة عمان.
يتــم تحميــل القوائــم الماليــة المدققــة (المختصــرة) باللغــة العربيــة مرفقــة مــع جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة العاديــة الســنوية للشــركة علــى موقــع شــركة مســقط للمقاصــة وااليــداع ش.م.ع.م .كمــا يتــم االفصــاح
عنهــا أيضــا فــي موقــع بورصــة مســقط .يتــم نشــر القوائــم الماليــة فــي الصحــف اليوميــة العربيــة واالنجليزيــة خــال
خمســة ( )5أيــام مــن إدخالهــا فــي قاعــدة البيانــات اإللكترونيــة لبورصــة مســقط.

توزيع رأس المال
كان رأس المال في  31ديسمبر 2021م موزعً ا كالتالي:

عدد األسهم
أكثر من 66,836,543
 33,418,271إلى 66,836,543
 6,683,654إلى 33,418,271
أقل من 6,683,654
المجموع الكلي

النسبة
المئوية
أكثر من %10
%10 - %5
%5 - %1
أقل من %1

عدد
المساهمين
3
1
9
2,027
2,040

مجموع
األسهم
357,675,815
46,461,832
116,052,787
148,174,992
668,365,426

النسبة المملوكة
من رأس المال %
%53.52
%6,95
%17,36
%22,17
%100
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المدقق القانوني لحسابات الشركة
قــام مســاهموا الشــركة بتعييــن شــركة كــي بــي ام جــي كمراجعــي حســابات مســتقلين لســنة  .2021تأسســت شــركة
كــي بــي ام جــي ش.م.م فــي عمــان عــام  ،1973وهــي جــزء مــن شــركة كــي بــي ام جــي لــوار جلــف ليمتــد .تضــم شــركة
كــي بــي إم جــي فــي عُ مــان أكثــر مــن  150موظف ـ ًا ،مــن بينهــم خمســة شــركاء وســبعة مديريــن رئيســيين ،بمــا فــي
ذلــك الموظفــون العمانيــون .إن كــي بــي إم جــي هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات المتخصصــة التــي تقــدم خدمــات
المراجعــة والضرائــب واالستشــارات ،حيــث تعمــل فــي  145دولــة وإقليــم ،ولديهــا  236.000موظــف يعملــون فــي
الشــركات األعضــاء حــول العالــم .شــركة كــي بــي ام جــي لــوار جلــف هــي جــزء مــن شــبكة ”كــى بــي إم جــي“ انترناشــيونال
كوبريتيــف للشــركات األعضــاء المتخصصــة.
بلغــت األتعــاب المهنيــة المدفوعــة أو المســتحقة الدفــع لشــركة كــي بــي إم جــي ش.م.م للســنة الماليــة 2021م
 25,298ريــال عمانــي .تشــمل هــذه األتعــاب مبلــغ  17,250ريــال عمانــي لخدمــات التدقيــق إضافــة إلــى  8,048ريــال عمانــي
مدفــوع لخدمــات غيــر التدقيــق.

المستشـار القانوني

كرتس ،مالت – بريفوست كولت ومولس

قدمــت كرتــس عمــان علــى مــدى  25عامــا خدماتهــا للشــركات العمانيــة والدوليــة والمؤسســات المالية والحكوميــة
وعملــت علــى مســاعدتهم فــي ممارســة أعمالهــم فــي ســلطنة عُ مــان ،وال تــزال كرتــس شــركة المحامــاة األمريكيــة
الوحيــدة المرخــص لهــا بممارســة أعمــال االستشــارات القانونيــة فــي ســلطنة عُ مــان .يعتبــر مكتــب “كرتــس
مســقط” المركــز الرئيســي ألعمــال الشــركة ضمــن شــبكتها الواســعة فــي الشــرق األوســط ويقــدم مجموعــة
كاملــة مــن الخدمــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة.
عملت كمستشــار رئيســي في عدد من أكبر وأهم المشــاريع في ســلطنة عمان ،و معروف بانتظام كأحدأبرز مكاتب
المحامــاة فــي الدولــة .وفــي اإلصــدار األخيــر مــن دليلهــا الخــاص بأوروبــا والشــرق األوســط وإفريقيــا ،حــددت “ليجــال
 ”500شــركة كرتــس كمــزود رائــد للخدمــات القانونيــة فــي عمــان .تــم تكريــم كرتيــس ومحاميهــا فــي مســقط لخبراتهــا
الواســعة فــي مجــاالت األعمــال المصرفيــة والتمويــل وعمليــات الدمــج واالســتحواذ ومشــاريع الطاقــة والشــحن.
لــدى كرتــس علــى وجــه الخصــوص خبــرة واســعة فــي الخدمــات المصرفيــة والماليــة حيــث تقــدم الشــركة المشــورة
فــي جميــع جوانــب القضايــا المثيــرة للجــدل والتقيــد باألنظمــة ،بمــا فــي ذلــك قطاعــات البنــوك وأســواق رأس المال
والصناديــق االســتثمارية ،كمــا تهــدف الشــركة إلــى تطويــر االســتراتيجيات التــي تضمــن حمايــة أصــول عمالئهــا
ّ
وتمكنهــم مــن التركيــز علــى متابعــة أهــداف أعمالهــم بثقــة.
وســمعتهم

بيانات سعر السهم في الســوق

يوضــح الشــكل أدنــاه أداء ســعر ســهم الشــركة (اجمالــي العوائــد) فــي عــام 2021م مقارنــة مــع المؤشــر العــام
لبورصــة مســقط.
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ  - ٢٠٢١أوﻣﻴﻨﻔﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ ٣٠
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فيما يلي بيان بأعلى سعر وأقل سعر لسهم الشركة خالل كل شهر:
يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

أعلى
سعـر

0.340

0.336

0.338

0.310

0.320

0.320

0.326

0.320

0.318

0.318

0.318

0.314

أقل
سعـر

0.314

0.300

0.316

0.299

0.300

0.312

0.308

0.312

0.308

0.308

0.304

0.300

سعر
االغالق

0.320

0.336

0.320

0.310

0.316

0.314

0.314

0.314

0.314

0.310

0.310

0.306

المصدر :بورصة مسقط

تفاصيل عدم اإلمتثال

لــم تكــن هنــاك حــاالت لعــدم االلتــزام بشــأن أي أمــر يتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة رقــم ( ،)2019/18أو ميثــاق
حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال ،أو لوائــح الهيئــة العامــة لســوق
المــال أو شــروط االدراج فــي بورصــة مســقط .كمــا لــم يتــم فــرض أي عقوبــات او قيــود علــى الشــركة مــن قبــل
بورصــة مســقط او الهيئــة العامــة لســوق المــال او أي ســلطة رقابيــة أخــرى خــال الســنوات الثــاث ( )3الماضيــة.

إقـــرار مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بمسؤولياته ويؤكد على ما يلي:
أ.

ً
وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والحــد
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المدققــة للمجموعــة والشــركة األم
األدنــى لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ( )2019/18ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة
لســوق المــال.

ب .تمــت مراجعــة نظــم وإجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن خــال تطبيــق نظــام راســخ للتدقيــق الداخلــي المنتظــم
ومراجعــة لجنــة التدقيــق والمراقبــة واالعتمــاد النهائــي مــن مجلــس اإلدارة.
ج .لــدى الشــركة األم والمجموعــة مركــز مالــي قــوي ،األمــر الــذي يمكنهمــا مــن االســتمرار فــي القيــام بأعمالهمــا
بنجــاح فــي المســتقبل المنظــور.

خالد بن محمد الزبير
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ خالد عبدهللا الخليلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز محمد البلوشي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التاريخ 27 :فبراير 2022م.
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ملحـق رقـم 1
بيـانات العضـوية بمجالس إدارة الشركات المساهمـة العامة األخرى ولجـانها
بتاريخ  31ديسمبر 2021م
اسم العضـــو

اسم الشركــة

المنصـب

اللجنــة

المنصــب

خالد بن محمد
الزبير

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

الرئيس

لجنة الترشيحات
والمكافآت والتنفيذية

الرئيس

بنك نزوى ش.م.ع.ع

الرئيس

اللجنة التنفيذية

الشيخ خالد بن
عبد هللا الخليلي

العميد جمال بن
سعيد الطائي

الوضاح بن
سليمان العدوي

نجاة بنت علي
اللواتية

الدكتور راشد بن
علي البلوشي
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لجنة الترشيحات
والمكافآت

الرئيس
عضو

شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع

الرئيس

-

-

شركة جبرين العالمية للتنمية
ش.م.ع.م.

الرئيس

لجنة الترشيحات
والمكافآت والتنفيذية

الرئيس

الشركة العمانية لالتصاالت
ش.م.ع.ع

عضو

لجنة االستراتيجيات
واالستثمار

عضو

الشركة العمانية الوطنية
للتنمية واالستثمار ش.م.ع.م

عضو

لجنة التدقيق

عضو

هايدروكربون فايندر ش.م.ع.م

نائب
الرئيس

-

-

شركة جبرين العالمية للتنمية
ش.م.ع.م.

عضو

لجنة التدقيق

عضو

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

عضو

شركة جبرين العالمية للتنمية
ش.م.ع.م.

عضو

اللجنة االئتمانية

الشركة الوطنية للتمويل
ش.م.ع.ع
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عضو

لجنة والترشيحات
والمكافآت والتنفيذية

لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

عضو

عضو

عضو
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اإلدارة التنفيذية
فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي أومينفســت يضــم قــادة مرموقيــن يتمتعــون بخبــرات إقليميــة ودوليــة واســعة فــي
مجــاالت األســهم والدخــل الثابــت والعقــارات .يتمتــع الفريــق بخبــرة كبيــرة فــي مجــاالت األعمــال المصرفيــة
واالســتثمارات والتمويــل وإدارة العمليــات والحوكمــة .يجســد فريــق اإلدارة رؤيــة الشــركة ورســالتها وقيمهــا وهــو
َّ
المحققــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
ملتــزم بتعزيــز القيمــة
يشــغل عبدالعزيــز بــن محمــد البلوشــي منصــب الرئيــس التنفيــذي
لمجموعــة الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع
(أومينفســت) .لــدى عبدالعزيــز خبــرة مهنيــة تزيــد عــن  34عامً ــا ويتمتــع
بمعرفــة واســعة وعميقــة فــي مجــال الخدمــات الماليــة الدوليــة.

عبدالعزيز بن مـحمد البلوشي

الرئيس التنفيذي للمجموعة  -أومنفيست

منــذ انضمامــه ألومينفســت فــي عــام  ،2014قــام عبدالعزيــز مــع فريــق
اإلدارة بتطويــر الشــركة بشــكل ملحــوظ مــن خــال تنفيــذ الرؤيــة الجديــدة
التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة ،وصياغــة ثقافــة تنظيميــة جديــدة وتحديــث
هيكلــة الشــركة وسياســاتها .كمــا نجــح فريــق اإلدارة بقيــادة عبدالعزيــز فــي
تحقيــق االندمــاج بيــن أومينفســت وأونــك القابضــة ،ممــا نتــج عنــه إنشــاء
أكبــر شــركة اســتثمارية مدرجــة فــي عمــان .كمــا حقــق عبدالعزيــز وفريــق
اإلدارة العديــد مــن المبــادرات الرئيســية فــي أومينفســت ،مثــل االكتتــاب
العــام األولــي للشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام الرائــدة فــي
مجــال التأميــن ،وتطويــر المقــر الرئيســي للمجموعــة «مركــز أومينفســت
لألعمــال» ( ،)OBCواندمــاج الشــركة الوطنيــة للتمويــل وشــركة أوريكــس
للتأجيــر ،ومبــادرات زيــادة رأس المــال مثــل إصــدار الســندات الدائمــة
ألومينفســت ،واندمــاج بنــك عمــان العربــي مــع بنــك العــز اإلســامي ،ممــا
أدى إلــى إدراج بنــك عمــان العربــي فــي بورصــة مســقط وتحويلــه إلــى شــركة
مســاهمة عامــة.
قبــل انضمامــه ألومينفســت شــغل عبدالعزيــز البلوشــي منصــب الرئيــس
التنفيــذي للبنــك األهلــي ش.م.ع.ع .خــال الفتــرة مــن عــام  2007إلــى عــام ،2013
وســاهم بشــكل رئيســي فــي تحويــل البنــك مــن بنــك مختــص فــي تقديــم
القــروض اإلســكانية إلــى بنــك تجــاري متكامــل ،بأصــول تزيــد قيمتهــا عــن
 3مليــارات دوالر أمريكــي وحقــوق ملكيــة تفــوق قيمتهــا  450مليــون دوالر
أمريكــي .فــي نوفمبــر  2012نــال عبدالعزيــز لقــب «ثانــي أفضــل رئيــس تنفيــذي
فــي عالــم المصــارف العربيــة» مــن قبــل مجلــة فوربــس الشــرق األوســط.
وفــي إبريــل  2019حصــل علــى جائــزة «أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام» ضمــن
جوائــز عمــان للصيرفــة والتمويل مــن قبل مجلــة .Oman Economic Review
عبدالعزيــز حاصــل علــى درجة الماجســتير في العلــوم المالية المصرفية من
جامعــة ســتراثكاليد (المملكــة المتحــدة) ،وزميــل فــي معهــد المصرفييــن
القانونييــن ( Chartered Institute of Bankersالمملكــة المتحــدة) ،وهــو
عضــو فــي مجالــس إدارة لعــدة شــركات فــي الســلطنة ،وعضــو المجلــس
االستشــاري فــي كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة فــي جامعــة الســلطان
قابــوس.
يشــغل عبدالعزيــز حالي ـ ًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العمانيــة
لالســتثمارات العقاريــة والخدمــات ش.م.ع.م ،.ومنتجعــات صاللــة
ش.م.ع.م .وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة جبريــن العالميــة
للتنميــة ش.م.ع.م .وهــو ً
أيضــا عضــو فــي مجلــس إدارة بنــك عمــان العربــي
ش.م.ع.ع والشــركة الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع ،.والشــركة الوطنيــة
للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع .وعضــو فــي المركــز التجــاري
العمانــي االمريكــي ،وهــي مؤسســة تــم تأسيســها لتعزيــز وتنميــة النشــاط
التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة وســلطنة عمــان .كمــا أنــه ايضــا
زميــل فــي معهــد الخدمــات الماليــة ،وهــي منظمــة تدعــم المحترفيــن فــي
الخدمــات الماليــة.
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اإلدارة التنفيذية
التحــق شــاهد بمجموعــة أومينفســت فــي عــام  ٢٠١٤كرئيــس شــؤون االســتثمار.
وقــد شــغل خــال الســنوات األربــع والعشــرون الماضيــة مســؤوليات قياديــة
فــي أبــرز البنــوك االســتثمارية وشــركات االســتثمار فــي الشــرق األوســط ،حيــث
قــام بــإدارة منصــات اســتثمارية كبيــرة تشــمل األســهم العامــة والخاصــة
والدخــل الثابــت واالســتثمارات البديلــة فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة .قبــل
رئيســا لقســم األوراق الماليــة العامــة فــي كيــو إنفســت
التحاقــه بالشــركة كان
ً
(أكبــر بنــك اســتثماري فــي قطــر) حيــث قــام بــإدارة المحفظــة االســتثمارية
للبنــك ومحافــظ عمالئــه مــع التركيــز علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا واألســهم العالميــة .كمــا شــغل فــي الســابق منصــب رئيس مجموعة
االســتثمارات فــي بنــك الخليــج األول (حاليــا بنــك أبوظبــي األول) فــي أبوظبــي،
حيــث كان يشــرف علــى فريــق كبيــر وقــام بــإدارة محافــظ اســتثمارية مختلفــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا باإلضافــة الــى أســواق عالميــة.
شاهد رسول

رئيس المجموعة  -األعمال الدولية
نائب الرئيس التنفيذي

سنجاي كواترا

رئيس المجموعة  -األعمال اإلقليمية  
رئيس شؤون العمليات

يحمــل شــاهد شــهادة محلــل مالــي دولــي معتمــد  CFAوهــو حاصــل علــى
شــهادة الماجســتير مــن كليــة بــوث إلدارة األعمــال –جامعــة شــيكاغو ،إلينــوي،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
لــدى ســنجاي خبــرة واســعة تفــوق  24عامً ــا فــي مجــال القيــادة الماليــة
واالســتراتيجية والنمــو والتشــغيل .ولديــه عالقــات وثيقــة علــى المســتوى
العالمــي ومعرفــة جيــدة فــي مجــال القطــاع المصرفــي والتأجيــر والتأميــن
وباألخــص فــي ســلطنة عمــان .يشــغل ســنجاي منصــب رئيــس المجموعــة
 األعمــال اإلقليميــة ورئيــس شــؤون العمليــات فــي مجموعــة أومينفســت،حيــث يتولــى مســؤولية إدارة االســتثمارات اإلقليميــة للمجموعــة .كان فــي
ً
شــريكا فــي إرنســت ويونــغ الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
وقــت ســابق
وقــاد عمليــات الضمــان فــي إرنســت ويونــغ فــي قطــر وســلطنة عمــان.
يتمتــع ســنجاي بخبــرة واســعة فــي مجــال االســتثمارات والقيــادة واالكتتابــات
العامــة وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ وإعــادة الهيكلــة وعمليــات تصفيــة
االســتثمارات وتحســين األداء والتقييــم ومعامــات توفيــر التمويــل عبــر الــدول.
عمــل ســنجاي كمستشــار للعديــد مــن اللجــان التنظيميــة فــي عمــان وهــو
محاضــر نشــط فــي منتديــات األعمــال ويســاهم بمقــاالت في مجــاالت األعمال.
وهــو ً
أيضــا عضــو فــي مجالــس إدارة لعــدة شــركات بمــا فــي ذلــك الشــركات
العامــة المدرجــة مثــل بنــك العــز اإلســامي ش.م.ع.م والشــركة الوطنيــة
للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع .يحمــل ســنجاي شــهادة البكالوريــوس
فــي التجــارة وهــو عضــو فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد.
يشــغل أنــور الجابــري منصــب رئيــس المجموعــة  -الخدمــات المصرفيــة
االســتثمارية وأســهم الملكيــة الخاصــة فــي أومينفســت ،وهــو الرئيــس
التنفيــذي لشــركة جبريــن كابيتــال  -إحــدى الشــركات التابعــة ألومينفســت
ورئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة أوبــار لالســتثمارات الماليــة (أوبــار كابيتــال) -
شــركة مصرفيــة اســتثمارية رائــدة فــي عمــان ،ويشــغل منصــب نائــب رئيــس
مجلــس ادارة البنــك األهلــي .تولــى أنــور عــدة مناصــب عليــا فــي الســابق منهــا
ورئيســا تنفيذيًــا للشــركة
مديــر االســتثمار فــي صنــدوق عمــان لالســتثمار
ً
الوطنيــة الرائــدة لالســتثمار والتطويــر التابعــة للصنــدوق ،كمــا عمــل فــي
مؤسســات رائــدة أخــرى مثــل البنــك المركــزي العمانــي ومصفــاة عمــان.

أنور الجابري

رئيس المجموعة  -الخدمات المصرفية
االستثمارية وأسهم الملكية الخاصة
الرئيس التنفيذي  -جبرين كابيتال
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يتمتــع أنــور بأكثــر مــن  21عامً ــا مــن الخبــرة فــي مجــال االســتثمار والشــؤون
الماليــة حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة .وهــو حاصــل على شــهادة
البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة أكــرون فــي الواليــات المتحــدة
وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال وهــو محاســب قانونــي معتمــد مــن
جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة.

اإلدارة التنفيذية
ناصــر الشــبلي هــو المديــر العــام للشــركة العمانيــة لالســتثمارات العقاريــة
والخدمــات (أوريــس)  -إحــدى الشــركات التابعــة ألومينفســت .ناصــر لديــه خبــره
ألكثــر مــن  20عامـ ًا فــي مجــاالت التطويــر العقاري واالســتثمار وإدارة المشــاريع.
عمــل سـ ً
ـابقا فــي شــركة عقاريــة مرموقــة ،وفــي شــركة االتصــاالت العمانيــة
ووزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة.
ناصــر حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة
الســلطان قابــوس ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
بيدفوردشــاير وشــهادة الماجســتير فــي إدارة المشــاريع مــن جامعــة جــورج
واشــنطن وأكمــل برنامــج االدارة العقاريــة مــن جامعــة هارفــرد لألعمــال.
ناصر الشبلي

النائب التنفيذي للرئيس  -العقارات
مدير عام  -الشركة العمانية لالستثمارات
العقارية والخدمات (اوريس)

يتمتــع بــدر الشــنفري بخبــرة تزيــد عــن  ١٦عام فــي مجال االســتثمارات والخدمات
المصرفيــة .خــال مســيرته المهنيــة شــغل بــدر مناصــب قياديــة مختلفــة بمــا
فيهــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة االســتثمار األوزبكيــة العمانيــة ،وهــي شــركة
رائــدة لألســهم الخاصــة ومقرهــا فــي طشــقند .فــي اآلونــة األخيــرة ،وباإلضافــة
إلــى دوره فــي شــركة جبريــن كابيتــال ،يتولــى بــدر منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي
لشــركة إيســت بريــدج بارتنــرز التــي تتخــذ مــن ســنغافورة مقــر ًا لهــا لقيــادة
مبادراتهــا فــي جنــوب شــرق آســيا .يشــغل بــدر منصــب عضــو مجلــس إدارة
فــي عــدة مجالــس لشــركات مختلفــة فــي قطاعــات ومناطــق مختلفــة.
حصــل بدرعلــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال من جامعــة دوكين ودرجة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتراثكاليد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هــو
محاســب قانونــي معتمــد مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -واليــة ديالوير.
بدر الشنفري

النائب التنفيذي للرئيس – األعمال
االستراتيجية الدولية
نائب الرئيس التنفيذي  -إيست برديج

وليد اليعربي

نائب الرئيس األول  -الموارد البشرية
واإلدارة

انضــم وليــد إلــى مجموعــة أومينفســت فــي عــام  2021ولديــه أكثــر مــن  20عامً ــا
مــن الخبــرة فــي مجــال إدارة رأس المــال البشــري والشــؤون االســتراتيجية
والتشــغيلية .ســاهمت خبرتــه الواســعة بشــكل كبيــر فــي نجــاح مبــادرات
رئيســية طــوال مســيرته المهنيــة عبــر العديــد مــن مجموعــات األعمــال الرائــدة
وضمــن القطاعيــن العــام والخــاص.
يشــغل وليــد حال ًيــا منصــب النائــب الرئيــس األول  -المــوارد البشــرية واإلدارة فــي
مجموعــة أومينفســت .ويقــع علــى عاتقــه مســؤولية توفيــر القيادة االســتراتيجية
فــي إدارة الــرأس المــال البشــري حســب المعايير العالميــة .كما أنه مكلف بقيادة
مختلــف االســتراتيجيات والحلــول المتعلقــة بــإدارة األفــراد ،وتطويــر ثقافــة األداء
والتعلــم .وجــزء مــن مســؤولياته هو المســاهمة فــي نمو االســتثمارات ،والحفاظ
علــى ثقــة المســاهمين ،وضمــان اســتمرارية األعمــال ،والعمــل كمحفــز للتطــور
الثقافــي .قبــل انضمامــه إلــى أومينفســت ،شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة
بمــا فــي ذلــك رئيــس المــوارد البشــرية للمجموعــة ،ورئيــس شــؤون الموظفيــن
فــي مجموعــات أعمــال رائــدة فــي ســلطنة عمــان.
حصــل وليــد علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هــال ،ودرجــة
البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف فــي اإلدارة الماليــة ،وشــهادات مختلفــة فــي
إدارة االبتــكار وإدارة األداء وإدارة المشــاريع وإدارة المخاطــر.
التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١
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اإلدارة التنفيذية
التحــق حامــد بأومنفســت فــي  2009كرئيــس للتدقيــق الداخلــي التابــع للجنــة
التدقيــق .حصــل حامــد علــى شــهادة مدقــق داخلــي معتمــد ( )CIAمــن معهــد
المدققيــن الداخلييــن ( )IIAبالواليــات المتحــدة االمريكيــة ولديــه شــهادة
معتمــدة فــي مراجعــة الجــودة الداخليــة ( .)CIQAهــو عضــو فــي جمعيــة
المدققيــن الداخلييــن ( )IIAفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وعضــو فــي
جمعيــة مدققــي ومراقبــي نظــم المعلومــات ( )ISACAفــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .لــدى حامــد أكثــر مــن  12عامً ــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي التدقيــق
الداخلــي فــي مؤسســات مختلفــة فــي ســلطنة عمــان والتــي تتضمــن بنــك
التنميــة العمانــي ،والشــركة الخليجيــة لخدمــات االســتثمار ( )GISحيــث شــغل
فيهــا منصــب رئيــس التدقيــق الداخلــي ومســؤول اإللتــزام للمجموعــة ،وممثــل
اإلدارة فــي شــركة بــادر ألســواق المــال .تخــرج حامــد مــن جامعــة الســلطان
قابــوس بدرجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن كليــة التجــارة واالقتصــاد.
حامد الحارثي

النائب التنفيذي للرئيس  -إدارة المخاطر
وعالقات المستثمرين

يتمتــع منيــر بخبــرة تنفيذيــة كبيــرة في التدقيق الداخلــي وإدارة المخاطر وحوكمة
الشــركات .يقــدم منيــر التوجيــه االســتراتيجي لدائــرة التدقيــق بمــا يشــمل ً
أيضــا
بعــض الشــركات التابعــة داخــل المجموعــة .يشــغل منيــر منصــب رئيــس
معهــد المدققيــن الداخلييــن ،فــرع ســلطنة عمــان وهــو عضــو فــي المجلــس
االستشــاري فــي قســم المحاســبة فــي جامعــة الســلطان قابــوس .يحمــل
منيــر درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســترايثكاليد وحاصــل
علــى شــهادات مهنيــة متخصصــة فــي التدقيــق الداخلــي مثــل شــهادة مدقــق
داخلــي معتمــد وفاحــص احتيــال معتمــد ومدقــق معتمــد لنظــام المعلومــات.

منير المغيري

النائب التنفيذي للرئيس  -رئيس
التدقيق الداخلي

انضمــت ســارة إلــى المجموعــة فــي يونيــو مــن عــام  2014كرئيســة لشــؤون
االلتــزام .تتمتــع ســارة بخبــرة تفــوق عــن  12عامً ــا فــي مجــال القانــون التجــاري
واالقتصــاد ،كمــا تشــرف علــى مختلــف الجوانــب القانونيــة وااللتــزام المتعلقــة
بمجموعــة أومينفســت مــن خــال تقديــم المشــورة فــي الصفقــات المعقــدة
والشــؤون التنظيميــة ،بمــا فــي ذلــك أمــور أميــن ســر مجلــس اإلدارة وحوكمــة
الشــركات.

سارة لشكو

أمينة سر الشركة ورئيسة الشؤون
القانونية وااللتزام
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قبــل أن تنظــم إلــى أومينفســت عملــت ســارة فــي قســم االتفاقيــات الدوليــة
والعقــود الحكوميــة فــي وزارة العــدل والشــؤون القانونيــة (وزارة الشــؤون
ً
ســابقا) .وقــد حصلــت ســارة علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون
القانونيــة
التجــاري الدولــي واالقتصــاد مــن جامعــة جــورج تــاون بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،ودرجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة ريدينــج بالمملكــة
المتحــدة.
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تقـرير مناقشـات اإلدارة وتحليالتها
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021
نظرة عامة

تعــــد الشــــركة ُ
العمانيــــة العالميــــة للتنميــــة واالســــتثمار ش.م.ع.ع«( .أومينفست») واحــدة مــن أقــدم الشــركات
االســــتثمارية الناجحــــة فــــي المنطقــــة .فمنــــذ تأسيســها فـــي عـام 1983م تمكنـت الشركة مـن الحفـاظ علـى سـجل
حافـــل شـــهد علـــى اســـتمرارها فـــي توزيـــع األربـــاح علـــى مســـاهميها دون انقطـــاع .تمتلك أومينفست أصو ًلا منذ
مــدة طويلــة ذات جــودة عاليــة تتمتــع بتدفقــات نقديــة قويــة .وهــــي شــــركة مدرجــــة فــــي بورصــة مســقط ،ويبلــغ
ومتفان يتمتــــع برؤيــــة ثاقبــــة
عدد مساهميها أكثـــر مـــن ألفــــي مســــاهم .تحظى الشركة بمجلــــس إدارة مضطلع
ٍ
ً
وفريــــق إداري متميــــز يســــعون
جميعــا إلــى تعزيــــز المنفعــة لكافــــة المتعامليــن.

نموذج العمل

مــن أجــل تحقيـــق رؤيـــة أومينفســت فـــي أن تكـــون مجموعــة اســتثمارية بــارزة فــي الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،وتحقــق انتشــا ًر ا عالم ًيــا واسـ ً
ملموســا ،قامــت الشــركة بتنظيــم أعمالهــا فـــي ثــاث
ـعا وأث ـ ًر ا مجتمع ًيــا
ً
محــاور اســـتراتيجية .وتتمثــــل هــــذه المحــاور فــــي )1( :األعمــال اإلقليميــة )2( ،األعمــال الدوليــة ،و ( )3الخدمــات
المصرفيــة االســتثمارية واألســهم الخاصــة (الملكيــة الخاصــة).
وســتواصل الشــركة بتركيــز أعمالهــا اإلقليميــة علــى الخدمــات الماليــة فــي قطاعــات البنــوك والتأجيــر والتأميــن
والعقــارات ،حيــث نــرى أن هنــاك فرصــة لتحســين االســتثمارات الحاليــة فــي هــذه القطاعــات وتعزيــز إيراداتنــا
وعائداتنــا اإلجماليــة .وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال تطبيــق التطــور التكنولوجــي فــي شــركات المجموعــة ،وتقييــم
فــرص الدمــج فــي االســواق مــن خــال عمليــات الدمــج واالســتحواذ كمــا فعلنــا فــي الماضــي ،باإلضافــة إلــى توفيــر
رأس المــال لنمــو شــركات المجموعــة وتوســع األعمــال إقليم ًيــا.
وكجــزء مــن محــور أعمالنــا الدوليــة ،فــإن تركيــز أومينفســت ينصــب علــى تنويــع محفظتها لتشــمل األســواق الدولية
بهــدف تعزيــز ربحيتهــا وتوفيــر الحمايــة فــي حــال االنكمــاش االقتصــادي اإلقليمــي والمخاطــر الجيوسياســية.
وســوف توظــف الشــركة كفاءاتهــا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة للبحــث عــن اســتثمارات اســتراتيجية فــي
قطــاع البنــوك والتأميــن مــع النظــر ً
أيضــا فــي القطاعــات ذات النمــو المرتفــع مثــل التكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة
والخدمــات اللوجســتية واألغذيــة والســلع االســتهالكية .وينصــب تركيزنــا علــى األســواق عاليــة النمــو ذات الناتــج
المحلــي اإلجمالــي المتزايــد ،والتركيبــة الســكانية الجاذبــة ،واألســواق ذات أطــر الحوكمــة الســليمة .و قــد قمنــا ً
أيضــا
بتخصيــص رأس مــال لبرنامــج لألســهم العالميــة يركــز علــى تحقيــق عوائــد نقديــة مرتفعــة مــن خــال االســتثمار فــي
شــركات قياديــة عالميــة تتميــز بســيولة عاليــة.
وكجــزء مــن محــور الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية واألســهم الخاصــة (الملكيــة الخاصــة) لدينــا ،تتمثــل خطتنــا
فــي دعــم نمــو أعمالنــا فــي هــذا المجــال فــي المنطقــة مــع إمكانيــة االســتثمار عالميًا وبكفــاءات قوية .حيث ســيكون
هذاالمحــور مســؤو ًلا عــن االســتثمارات الماليــة للمجموعــة والتــي تتميــز بكونهــا قصيــرة ومتوســطة المــدى
االســتثماري والتــي تحقــق الدخــل مــن الرســوم مــن خــال الخدمــات التــي تشــمل تمويــل الشــركات والوســاطة
وإدارة األصــول والبحــوث وغيرهــا مــن الخدمــات االستشــارية األخــرى.
إننــا نــرى إمكانيــات كبيــرة للتعــاون بيــن المحــاور الثــاث والتــآزر والتكامــل بيــن شــركات المجموعــة ،وتوفيــر الخبــرات
الالزمــة ،وفــرص االســتثمار المشــترك .كمــا سيســاهم وجــود مصــدر دخــل ثابــت الســتثماراتنا فــي خلــق قيمــة
للمســاهمين مــن خــال عائــد ســنوي مســتدام علــى رأس المــال.

فلسفة االستثمار

تهــدف اســـتثماراتنا طويلـــة األجـــل إلـــى الحفـــاظ علـــى رأس المــــال وعلــى عوائــــد االســــتثمار آخذيــن بعيــــن االعتبــــار
المخاطــــر العاليــــة .حيــث تتضمــن فلســفتنا االســتثمارية القيــام باســتثمارات مقتنــاة بعنايــة مــن خــال الحفــاظ
ـال مــن دراســتها وتقييمهــا لالحتفــاظ بهــا علــى المــدى الطويــل.
علــى مســتوى عـ ٍ
يتمحــور هدفنــا حــول االســتثمار فــي األعمــال التجاريــة طويلــة االجــل عاليــة الجــودة التــي يمكنهــا تحمــل االنكمــاش
االقتصادي .حيث نفضل تنويع استثماراتنا عبر الشركات والقطاعات والمناطق الجغرافية ،كما نحافظ على مستوى
عال من الســيولة ونتجنب المبالغة في االقتراض في جميع األوقاتُ .
وتقاس قوة الشــركات التي نســتثمر بها بجودة
ٍ
وتميــز إدارتهــا ،لهــذا نســتثمر جن ًبــا إلــى جنــب مــع فــرق إداريــة مميــزة وذات خبــرة وتمتــاز بمقــدار عالــي مــن النزاهــة.
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نبذة عن األعمال

علـــى مدى الســـنوات الســتة الماضية ،تمكنت أومينفســت بنجــــاح مــــن تنفيــــذ فلســــفتها االســــتثمارية ونمــــوذج
عملهــــا .ونتيجــــة لذلــــك ،حققــــت تنوعـًــا ملحوظـًــا فــــي اإليــــرادات مقللة من مخاطـــر انخفاض أرباحهـا بشـكل كبيـر.
ففـــي حيــن كانـــت إيــرادات الشــركة مــن اســتثمارها فــي بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع تشـــكل مـــا نســـبته  %82مـــن
إجمالي إيراداتهـــا فـــي شـــهر ديســـمبر مـــن عـــام 2014م ،إال أنه بلغــــت هــــذه المســــاهمة مــــا نســــبته أقل من  %14مــــن
ايـــرادات الشـــركة فـــي ديســـمبر 2021م ،وذلـــك نتيجـــة قيامهـــا باالســــتثمار فــــي قطاعــــات أخــرى كالتأميــــن والتمويــل
والعقــــارات ممــــا أتــــاح للشركة التنويع وإضافــــة مصــــادر أخرى إليــــراداتها.
يتجلــى ســجل إنجــازات أومينفست مــن خــالل النمــو القــوي فــي األصــول والزيــادة المطــردة فــي ســعر ســهمها
واســتمرارها بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين منــذ التأســيس دون انقطــاع .وتتألــف مجموعــة شــركاتنا التابعــة
والشــــقيقة مــــن شــــركات تتمتــــع بحصــــص ســــوقية رائــــدة فــــي قطاعاتهــــا .ويتمثــــل دورنــــا فــــي دعــــم شــــركات
المجموعــــة مــــن خــــال تنفيــــذ مبــــادرات تعزيــــز القيمــــة مثــــل ضــــخ رأس المــــال ،وعمليــــات الدمــــج واالســــتحواذ
والتوســــع فــــي األســواق العالميــة.

التطورات الرئيسية خــالل عــام 2021م:
اســـتمرت أومينفســت بتحقيـــق نتائـــج ماليـــة جيـــدة خـــال عــــام 2021م ،فــي خضــم عوامــل اقتصاديــــة صعبـــة ،حيــث
تمكنــــت مــــن تحقيــــق االنجــــازات التاليــــة:
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١

خــال العــام ،قامــت أومينفســت بــإدراج صكــوك المضاربــة الثانويــة الدائمــة غيــر المضمونــة (الصكــوك)
بقيمــة  52مليــون ريــال عمانــي فــي بورصــة مســقط بمعــدل ربــح تنافســي متوقــع بلــغ  .%6.75تــم إصــدار
الصكــوك مــن قبــل أومينفســت مقابــل أســهم خزينــة تنافســية وغيــر مــدرة للدخــل مملوكــة لشــركة
جبريــن العالميــة للتنميــة ش.م.ع.م ،وهــي شــركة تابعــة بالكامــل ألومينفســت .وتــم إلغــاء أســهم
الخزينــة بعــد اكتمــال صفقــة التبــادل وقامــت جبريــن ببيــع صكــوك المضاربــة ممــا نتــج عنه ســيولة نقدية
ألغــراض اســتثمارات المجموعــة ،ممــا يشــكل قيمــة مضافــة ألصحــاب العالقــة لــدى أومينفســت مــن
خــال تحســين األربــاح وتعزيــز مســتويات الســيولة ومعــدالت العائــد علــى االســتثمار.

٢

فــي مجــال االســتثمارات المصرفيــة واألســهم الخاصــة ،قامــت أومينفســت باالســتثمار فــي جنــوب
شــرق آســيا فــي قطاعــات التكنولوجيــا والصحــة والعقــارات مــن خــال «إيســت بريــدج كابيتــال» – منصــة
أومينفســت الســتثمارات األســهم الخاصــة فــي ســينغافورة .كمــا توســعت أومينفســت فــي منصــــة
التعليــــم لديهــا مــــن خــال عمليــات االســــتحواذ التــي شــملت مدرســتين هامتيــن فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .كمــا قامــت أومينفســت باالســتثمار فــي مســتودعات لوجيســتية عاليــة العوائــد
مســتأجرة مــن قبــل شــركات ذات مكانــة مرموقــة فــي شــمال أمريــكا وأوروبــا.

٣

توســعت أومينفســت فــي الســوق اإلقليمــي مــن خــال إنشــاء مكتــب «أومينفســت العالميــة القابضــة
المحــدودة» فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي.

٤

كان أداء اســتثماراتنا فــي مجــال العقــارات جيــدً ا حيــث تــم بيــع معظــم الوحــدات فــي مركــز أومينفســت
لألعمــال ممــا وفــر ســيولة نقديــة كبيــرة ألومينفســت.

٥

تواصــل الشــركات التابعــة لنــا ابتــكار نمــاذج أعمالهــا وتتقــدم بشــكل جيــد فــي االســتراتيجية الرقميــة
للمجموعــة.

٦

تهــدف الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع  -شــركة التأميــن التابعــة ،إلــى الحفــاظ
علــى مكانتهــا القياديــة فــي ســلطنة عُ مــان فــي مجــال األعمــال الطبيــة وترســيخ مكانتهــا كواحــدة مــن
أفضــل شــركات التأميــن الطبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتواصــل الشــركة البحــث فــي
طــرق جديــدة للنمــو العضــوي والغيــرة عضــوي إمــا مــن خــال أســواق جديــدة أو مــن خــال فــرص أخــرى
مثــل التحــول الرقمــي وغيــر الرقمــي لألعمــال أو االبتــكار.

٧

تــــم تعزيــــز وتحســــين هيكلــــة رأســــمال أومينفســت وذلــك مــن خــال التفــاوض بشــأن تســهيالت
مصرفيــة إضافيــة بشــروط مغريــة مــن البنــوك المحليــة والعالميــة الرائدة.خــــال عــــام 2021م ،ســاهمت
المبــــادرات المشــــار إليهــــا أعـــاه فـــي تعزيـــز وضـــع أومينفســت كمســـتثمر مؤسســــي قــــوي للغايــــة
وإيجــــاد مصــــادر دخــــل ثابتــــة فــي األعــــوام القادمــــة.

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

مؤشرات األداء الرئيسية

يســتمر تركيزنــا علــى إيجــاد عوائــد مرتفعــة ومســتمرة للمســاهمين علــى المــدى الطويــل .ويمكــن قيــاس ذلــك
مــن خــالل:

توزيعــات
األربــــاح علــــى
المســاهمين

ـجال حافـــ ً
تمتلــــك أومينفست ســـ ً
ـا منــــذ إنشــــائها مــــن حيــــث االســــتمرارية فــــي توزيــع
األربــــاح علــــى المســــاهمين دون انقطــــاع .وبالنســبة لعــــام 2021م ،اقترحت أومينفست
توزيــــع أربــــاح مقدارهــــا  20مليــــون ريــــال عمانــــي نقــــدً ا تقريبـًــا ( 30بيســــة نقــــدً ا للســــهم
الواحــد).

مؤشــرات
أداء أخرى

تجــــاوز متوســط العائــــد علــــى حقــــوق الملكيــــة  ،%11واســــتمرت نســــبة الدين/حقــــوق
الملكيـــة منخفضـــة عنـــد مســـتوى  1xوواصلنـــا تعزيـــز الكفــــاءة التشــــغيلية مــــن خــــال
الحفــــاظ علــــى معــــدل منخفــــض للتكلفــــة /نســبة الدخــــل.

الرقــابة الداخليـة

يوجــــد لــــدى الشــــركة أنظمــــة فاعلــــة فــــي الرقابــــة الداخليــــة تتناســــب مــــع طبيعــــة وشــــكل وحجــــم أعمالهــــا.
وتمــــارس الشــــركة أنشــــطتها وأعمالهــــا ضمــــن إطــار رقابــي واضــح ،يشمل دليل توزيــع الصالحيات ،ومنظومــة
السياســــات واإلجــــراءات للشــركة.
وقد قــــام مجلــــس إدارة الشــــركة بوضــــع هيــــكل إداري واضـح يحـــدد األدوار والمسـؤوليات والتسلسـل الوظيفي.
وتـم توثيـق توزيـع الصالحيـات وإعـالم األطـراف المعنيـة بـه .ويضطلـع مجلـس إدارة أومينفست بـدور فعـال فـي
اإلشـــراف بشـــكل إســــتراتيجي علــــى أعمــــال أومينفست ،كمــــا يأخــــذ علــى عاتقــه مســؤولية وجــــود وتطبيــق ُن ُظــم
الرقابــــة الداخليــــة بشــــكل يضمــــن قــــد ًر ا مناســـبًا مــــن الكفــــاءة والفاعليــــة التشـــغيلية والرقابـــة الماليـــة الداخليـــة
وااللتــزام بالتشـــريعات والقوانيـــن .وتقـــوم لجنـــة التدقيــق والمخاطــر وااللتــزام بمراجعـــة دوريــة لنظـــم الرقابـــة
الداخليـــة بهـــدف تعزيزهـا وزيـــادة فاعليتهـا.
كما وتقـــوم الشـــركة برفـــع تقاريـــر األداء إلدارتها ومجلـــس اإلدارة بشـــكل مســـتمر .وتتـــم متابعـــة اتجاهـــات األداء
والتوقعـات واألداء الفعلــي بالمقارنــة مــع مــا هــو مســتهدف فــي الموازنــة ونتائــج الفتــرات الســابقة ويتــم ذلــك
بشــــكل مســـتمر ودقيـــق .ويتـــم إعـــداد المعلومـــات والبيانـــات الماليـــة باســــتخدام السياســــات المحاســــبية ذات
العالقــــة ووفقــًــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ( )IFRSالتــــي نلتــــزم بهــــا دومــًــا.

إدارة المخاطـر

تتبــــع أومينفست نهجــًــا فاع ًلا في إدارة المخاطــــر مُ صـــ ً
ـادقا عليــــه مــــن قبــــل مجلــس اإلدارة ويتوافــق مــع أفضــل
ـزءا ال يتجــــزأ مــن إســــتراتيجية عمــل
الممارســـات المعمـــول بهـــا فـــي القطـــاع ،كمـــا يشكل نهـــج إدارة المخاطـــر جـــ ً
الشــــركة وقــد تــم تضمينــه فــي ممارســات األعمــال كافــة.
وتــدرك أومينفســت المخاطــر المتعلقــة بنشــاطاتها وتتبــع نهجً ــا مبــاد ًر ا لتصحيــح وإدارة المخاطــر .علــى ســبيل
المثــال ،مــن خــال أدوار أعضــاء مجلــس إدارة أومينفســت فــي الشــركات المســتثمر بهــا ،تســتطيع أومينفســت
إدارة المخاطــر بشــكل إســتباقي .كمــا تقــوم بحــرص بتقييــم حاجاتهــا التمويليــة وتوفيــر أدوات تمويليــة كافيــة
مــن خــال عــدة مقرضيــن بمــا فيهــم المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن ،وتضمــن وضعيــة متوازنــة الســتحقاقات
األصــول والخصــوم الخاصــة بهــا لتفــادي المخاطــر المتعلقــة بالســيولة .كمــا تقــوم أومينفســت بــإدارة مخاطــر
أســعار الفائــدة التابعــة لهــا مــن خــال الحفــاظ علــى وضــع ائتمانــي متنــوع ،واســتحقاقات طويلــة األجــل تتطابــق
مــع محفظــة األصــول ،وأســعار ثابتــة مــع المقرضيــن ،وتطبيــق التحــوط لســعر الفائــدة متــى وجــد.
كمــا يتــــم تقديــــم تقاريــــر بالمســــتجدات الخاصــــة بالمخاطــــر إلــــى التدقيــق والمخاطــر وااللتــزام فــي مجلــــس اإلدارة
للمتابعــــة الدقيقـــة للمخاطـــر ،وعـــاوة علـــى ذلـــك يتـــم مراجعـــة إطـار إدارة المخاطــر بشــــكل دوري لتقييــم كفاءتــه
وضمــــان مواكبتــــه للمتغيــــرات فــــي نمــوذج العمــل القائــم.

المســؤولية المجتمعيــة للشــركة وإطــار البيئــة والمجتمــع والحوكمــة
()ESG

دائمــا أهميــة خاصــة
تماش ـيًا مــع رســالتنا المؤسســية «نطــور األعمــال لننهــض بالمجتمــع» ،أولــت أومينفســت
ً
ألثرهــا ومســؤوليتها المجتمعييــن .حيــث تعكــس ثقافتنــا المؤسســية إيما ًنــا راسـ ً
ـخا بالــدور األساســي للشــركات
فــي خلــق قيمــة اقتصاديــة ومجتمعيــة واقتصاديــة مســتدامة وقابلــة للنمــو.
التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١
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وبحســب متطلبــات ميثــاق حوكمــة الشــركات الصــادر عــن الهيئــة العامة لســوق المال للشــركات العامــة المدرجة،
وبالتعــاون مــع مختلــف أصحــاب العالقــة ،حرصنــا علــى تنفيــذ مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة التــي تتوافــق
مــع رســالة وأهــداف أومينفســت والتــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي خطــة المســؤولية
ً
الحقــا خــال العــام.
المجتمعيــة  2021أو

المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ()ESG
قمنــا بنجــاح بإتمــام مبــادرة لبنــاء الكفــاءات حــول ممارســات «البيئــة والمجتمــع والحوكمــة» .وشــملت المبــادرة
ممثليــن عــن اإلدارة العليــا والوســطى فــي أومينفســت وشــركات المجموعــة مــن خــال جلســات تدريبيــة مكثفــة،
ً
خصيصــا لجميــع الموظفيــن عبــر شــبكة اإلنترنــت .وتهــدف
باإلضافــة إلــى برنامــج تدريبــي متكامــل تــم تصميمــه
المبــادرة إلــى بنــاء المعرفــة والمهــارات الالزمــة لدمــج معاييــر وممارســات «البيئــة والمجتمــع والحوكمــة» علــى
المســتوى التشــغيلي للشــركات وفــي عمليــات صنــع القــرارات اإلســتثمارية فــي المجموعــة ،بمــا يتماشــى مــع
المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال.

رواد األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقعــت المفوضيــة العامــة لجنــاح الســلطنة في إكســبو  2020دبــي اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع أومينفســت
تهــدف إلــى دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمبتكريــن العمانييــن .بحســب االتفاقيــة قامــت
أومينفســت بتقديــم الدعــم للمفوضيــة العامــة للتعريــف بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال الجنــاح
العمانــي .كمــا قامــت أومينفســت بدعــم مبــادرة خاصــة للترويــج عــن ابتــكارات عمانيــة ضمــن أنشــطة وفعاليــات
هــذا المحفــل العالمــي علــى مــدى ســتة أشــهر .وقــد تــم تمكيــن وتهيئــة حوالــي  300مؤسســة صغيــرة ومتوســطة
تمتلــك مــا يقــارب الـــ  2000منتــج وســلعة مــن شــتى القطاعــات االقتصاديــة بعــد أن يتــم إعدادهــا وتدريبهــا تحضيـ ًر ا
لهــذه المشــاركة المهمــة .وقــد بلغــت قيمــة المســاهمة مــن قبــل أومينفســت  40,000ريــال عمانــي.
كمــا نفــذ شــركاؤنا إنجــاز عُ مــان بنجــاح «برنامــج الشــركة» لعــام  .2021وقــد تــم تصميــم البرنامــج كمختبــر أعمــال
يختبــر فيــه الطــاب دورة الحيــاة الكاملــة لشــركة ناشــئة .فــي عــام  ،2021غطــى البرنامــج  11شــركة طالبيــة يديرهــا 111
طال ًبــا مــن  10مؤسســات تعليميــة .وبســبب التشــديدات المتعلقــة بجائحــة كوفيــد ،19-قامــت إنجــاز عمــان بفتــح
قنــوات تواصــل خاصــة لــكل شــركة طالبيــة عبــر منصــة إلكترونيــة لضمــان اســتمرارية اجتماعــات الشــركات مــع
المتطوعيــن وتقديــم العــروض بصــورة إلكترونيــة .وقــد تأهــل إلــى نهائيــات برنامــج ومســابقة الشــركة للعــام 2021
ً
فريقــا .وقــد فــازت شــركة «حرفــة» بجائــزة أومينفســت ألفضــل شــركة طالبيــة للعــام والتــي مثلــت
مــا مجموعــه 21
ســلطنة عمــان فــي الســابقة اإلقليميــة .كمــا فــازت شــركة «أجــوان» بجائــزة أومينفســت ألفضــل منتــج مســتدام،
وفــازت شــركة «بيوركــس» بجائــزة أومينفســت ألفضــل منتــج مبتكــر .وقــد جــددت أومينفســت رعايتهــا ل»برنامــج
الشــركة» بمســاهمة قدرهــا  30,000ريــال عمانــي ،لتشــجيع ونشــر ثقافــة ريــادة األعمــال بيــن الشــباب فــي الســلطنة.
تــم تأجيــل برنامــج الدعــم المباشــر لمركــز الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة بســبب الحالــة الوبائيــة .ومــع ذلــك،
وكجــزء مــن التزامنــا بدعــم المؤسســات الصغيــرة فــي العــام  ،2021أتمــت أومينفســت ومركــز الزبيــر للمؤسســات
الصغيــرة تنفيــذ مبــادرة «تع ـرّف علــى ضريبــة القيمــة المضافــة» والتــي تــم إطالقهــا فــي نهايــات العــام .2020
وهدفــت المبــادرة إلــى تجهيــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة للتعامــل مــع وإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة
الخاصــة بهــم .حيــث قــام مركــز الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة خــال برنامــج «تعــرف علــى ضريبــة القيمــة المضافــة»
بتوفيــر الدعــم والتمكيــن إلعــداد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة اســتعدادً ا لتطبيــق القانــون الجديــد.

البيئة

وقعــت أومينفســت اتفاقيــة شــريك رئيســي فــي مشــروع «عٌ مــان تحــت المجهــر» إلنتــاج أفــام وثائقيــة تهــدف
إلــى رفــع الوعــي العالمــي حــول جمــال الطبيعــة فــي عمــان والترويــج للســياحة البيئيــة وحمايــة الطبيعة في ســلطنة
عمــان .حيــث قــام فريــق مــن الخبــراء المحلييــن والعالمييــن فــي مجــال الحيــاة البريــة وصناعــة األفــام بتغطيــة 12
وجهــة طبيعيــة بــارزة فــي الســلطنة ليتــم تقديمهــا مــن خــال وثائقيــات تســلط الضــوء علــى جوانــب متنوعــة مــن
جمــال الحيــاة البريــة فــي عمــان وتضاريســها الطبيعيــة التــي تجعلهــا مــن المقاصــد الســياحية المميــزة عالم ًيــا.
كمــا عملــت أومينفســت عــن كثــب مــع المنتجيــن مــن خــال مبــادرة تهــدف إلــى مشــاركة مخرجــات المشــروع
والمعرفــة المتعلقــة بصــون البيئــة والحيــاة البريــة مــع مجموعــة مــن الطــاب واألكاديمييــن العمانييــن .وبلغــت
قيمــة الدعــم المقــدم مــن أومينفســت للمشــروع  40,000ريــال عمانــي.
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الدعم المجتمعي والتبرعات

تضام ًنــا مــع الجهــود الوطنيــة لدعــم المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن جــراء إعصــار شــاهين ،قامــت
أومينفســت بالمســاهمة بمبلــغ  100ألــف ريــال عمانــي وتوجيههــا مــن خــال الهيئــة العمانيــة لألعمــال الخيريــة.
كمــا دعمــت أومينفســت عــددً ا مــن الجهــات التــي تتوافــق رســالتها مــع أهــداف التأثيــر المجتمعــي لدينــا .وشــملت
التبرعــات مبلــغ  6,000ريــال عمانــي لجمعيــة البيئــة العمانيــة ،ومبلــغ  4,000ريــال عمانــي لمدرســة حبــراء فــي واليــة
وادي المعــاول لتوفيــر البنيــة التحتيــة لشــبكة اإلنترنــت فــي كافــة مرافــق المدرســة باإلضافــة إلــى توفيــر اللوائــح
اإللكترونيــة للطلبــة الســتخدامات التعليــم اإللكترونــي.
أمــا بالنســبة الــى برنامــج التدريــب الداخلــي للشــركة فقــد تــم اســتقبال وتدريــب  6مــن الخريجيــن الجــدد تــم توفيــر
فــرص لهــم الكتســاب المعرفــة العمليــة وبنــاء الخبــرة والحصــول علــى تجربــة مباشــرة حــول كيفيــة عمــل شــركات
االســتثمار المدرجــة .وفــي عــام  2021تــم توظيــف  4مــن الملتحقيــن فــي برنامــج التدريــب فــي أومينفســت.
وقبــل المضــي بأيــة مبــادرة أو تبــرع ،تحــــرص الشــركة علــــى أن تكــــون المبــادرات متوافقــة مــع المعاييــر المعتمــدة
لدينــا وتخــدم األهــداف المجتمعيــة المقــرة فــي خطتنــا الســنوية .فغايتنــا هــي خلــق قيمــة طويلــة األجــل لجميــع
أصحــاب العالقــة لدينــا وأن نســاهم فــي كل مــا نقــو بــه فــي تحقيــق رســالتنا.
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ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺣد واﻟﻣﻧﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢١واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻹﯾرادات
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ أﺧرى.
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُﻌﺑر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﻋن
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد واﻟﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢١وﻋن أداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
واﻟﻣﻧﻔﺻل وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أﺳﺎس إﺑداء اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ .ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻓﻘرة
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر .إﻧﻧﺎ ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن ،وﻗد اﺳﺗوﻓﯾﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن .ھذا وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
إن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻧراھﺎ ،وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،أﻛﺛر اﻷﻣور أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وأﺛﻧﺎء ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﺣول ھذه اﻷﻣور.

ﺻﻔﺣﺔ  ١ﻣن ٥
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة ا ﻟ ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن  ،و إ ﺣ د ى ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إ م ﺟ ﻲ ﻟ و ا ر ﺟ ﻠ ف ﻟ ﯾ ﻣ ﺗ د ،
ﻋ ﺿ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻷ ﻋ ﺿ ﺎء اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻧﺗر ﻧ ﺎﺷ ﯾو ﻧ ﺎل ﻟﯾﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻧﺟ ﻠﯾز ﯾﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع.ع

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢١

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
راﺟﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت  ٩-٧-٢و  ١٠ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﻛﯾف ﺗم ﺗﻧﺎول أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن  ٣٤١ﻣﻠﯾون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ) ،وﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻷم  ١٤٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ( ﺗﻣﺛل  ٪٤٣ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ٪٢٣ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠٢١

• ﺗﺣري وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣؤﺷرات
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ،اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ؛

ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣؤﺷرات اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﺳب ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ وﺟدت ھذه
اﻟﻣؤﺷرات ،وﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺑﯾﻊ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ( ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻛﺎم
ھﺎﻣﺔ .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ،ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺧﺻوص ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻘدﯾر اﻹﯾرادات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو وھواﻣش اﻟرﺑﺢ وﻣﻌدﻻت
اﻟﺧﺻم ﻟﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ذي ﺻﻠﺔ.
ﻧظرا ً ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ھذه اﻟﻣؤﺷرات ،ﻓﻘد
اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا اﻷﻣر أﺣد أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

• ﻋﻧد وﺟود ﻣﺛل ھذه اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ،
ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذي
ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص اﻷداء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ
وأﺟرﯾﻧﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ اﻹدارة ﻟﻔﮭم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻸداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ؛
• ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻌﻛس ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﺳﺎﺑق ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أﺳﺑﺎب
اﻟﻌﻛس ،وﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن اﺣﺗﺳﺎب اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛ و
• ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.

ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﺳب ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
ﻗﺎﻣت اﻹدارة ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﺿرورة ،ﺑﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد
وﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻋﻛس ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺟل ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.

ﺻﻔﺣﺔ  ٢ﻣن ٥
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة ا ﻟ ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن  ،و إ ﺣ د ى ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إ م ﺟ ﻲ ﻟ و ا ر ﺟ ﻠ ف ﻟ ﯾ ﻣ ﺗ د ،
ﻋ ﺿ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻷ ﻋ ﺿ ﺎء اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻧﺗر ﻧ ﺎﺷ ﯾو ﻧ ﺎل ﻟﯾﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻧﺟ ﻠﯾز ﯾﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .
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رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :

ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع.ع

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢١

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
را ﺟﻊ إﯾﺿﺎﺣﺎت  ٦-٣و  ٧-٣و  ٨ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﻛﯾف ﺗم ﺗﻧﺎول أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

ﯾﻧطوي ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم
ھﺎﻣﺔ ،وﯾﺗطﻠب ﻋددًا ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن
ﺗﻘدﯾرات ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن .ھذا ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺷﻛل ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻟم ﯾﺗم
اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر اﻛﺗواري ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل
وﻣؤھل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

• ﺗﻘﯾﯾم واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وإﺟراءات ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺿواﺑط
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔردي ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد
اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم؛

ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻘﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدي
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﺄﺛﯾر ﻣﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .ﺗﺷﻣل اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺗﻘدﯾرات ﺗﻛرار اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
وﺣﺟﻣﮭﺎ ،وﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم
ﻟﻔﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎل طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟطوﯾل.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺣول
ﺣﺟم وﻣﻘدار وﻧﻣط اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻟوﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎت ﺣول
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،أو ﻟوﺿﻊ
اﻷﺣﻛﺎم ﺣول اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ
ودﻗﯾﻘﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻧﺷﺄ ﺗﺄﺛﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ھذه
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.

• ﻓﮭم وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن
ﻗﺑل اﻹدارة .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾر أرﺻدة
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎل؛
• ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺑرة وﻛﻔﺎءة ﺧﺑﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ودرﺟﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت؛
• ﻓﺣص ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد
اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺛل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر
اﻟﺧﺳﺎﺋر؛ و
• ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذه
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟدول ﺗطور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
إن اﻻدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى؛ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﺗﻘﺎرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧﮭﺎ:
• ﺗﻘرﯾر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛
• ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻹدارة؛ و
• ﺗﻘرﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت.
ﻻ ﯾﺷﺗﻣل رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧ ُﻌﺑر ﻋن أي اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
وﺗﺄﻛﯾدات ﺑﺷﺄن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻧﺣﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻧﺿﻊ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺷوﺑﮭﺎ أﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ
وﺟود ﺧطﺄ ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ھذا اﻷﻣر .ﻻ
ﯾوﺟد ﻟدﯾﻧﺎ أي أﻣر ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺻﻔﺣﺔ  ٣ﻣن ٥
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة ا ﻟ ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن  ،و إ ﺣ د ى ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إ م ﺟ ﻲ ﻟ و ا ر ﺟ ﻠ ف ﻟ ﯾ ﻣ ﺗ د ،
ﻋ ﺿ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻷ ﻋ ﺿ ﺎء اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻧﺗر ﻧ ﺎﺷ ﯾو ﻧ ﺎل ﻟﯾﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻧﺟ ﻠﯾز ﯾﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع.ع

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وإﻋدادھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل
واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠١٩وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺿرورﯾﺔ
ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻟﺧطﺄ.
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ،ﺗﻛون اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭم
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،واﻹﻓﺻﺎح ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻋن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗﻌﺗزم ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭم أو ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﮭﺎ ﺑدﯾل
ﻓﻌﻠﻲ ﻏﯾر ذﻟك.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟو اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل،
ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻟﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ.
إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﺑﺄن أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺳوف ﺗﻛﺗﺷف داﺋﻣﺎ ً أي ﺧطﺄ ﻣﺎدي ﻋﻧد وﺟوده .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺧطﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل أو
اﻟﺧطﺄ وﺗ ُﻌﺗﺑر ھذه اﻷﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﻛﺟزء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ،ﻧﻘوم ﺑوﺿﻊ أﺣﻛﺎم ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﺗﺑﺎع ﻣﺑدأ
اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ .ﻗﻣﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
–

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل أو
اﻟﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ .إن ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل ﺗﻛون أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﺎﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻧظرا ً ﻷن اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو
ﺗﺣرﯾف أو ﺗﺟﺎوز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

–

ﻓﮭم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف
اﻟراھﻧﺔ ،وﻟﯾس ﺑﻐرض إﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.

–

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة.

ﺻﻔﺣﺔ  ٤ﻣن ٥
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ام ﺟ ﻲ ش  .م  .م  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة ا ﻟ ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن  ،و إ ﺣ د ى ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إ م ﺟ ﻲ ﻟ و ا ر ﺟ ﻠ ف ﻟ ﯾ ﻣ ﺗ د ،
ﻋ ﺿ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻷ ﻋ ﺿ ﺎء اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟـ ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ إم ﺟ ﻲ اﻧﺗر ﻧ ﺎﺷ ﯾو ﻧ ﺎل ﻟﯾﻣ ﺗ د  ،ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻧﺟ ﻠﯾز ﯾﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛ ﻲ ﺑ ﻲ ا م ﺟ ﻲ ش  .م  .م ﻣ ﺳ ﺟ ﻠ ﺔ و ﻣ ر ﺧ ﺻ ﺔ ﺑ ﻣ و ﺟ ب ﻗ و ا ﻧ ﯾ ن ﺳ ﻠط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ ن .
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رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :
رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ٨٠٦٣٠٥٢ :

ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ش.مﺷ.رعﻛ.ﺔعاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢١

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻘﺳواؤﺋومﻟﯾاﻟﺔﻣﺎﻣﻟﯾراﺔﺟاﻟﻌﻣﻲواﻟﺣدﺣةﺳﺎوﺑاﺎﻟﻣتﻧﻔﻋﺻنﻠﺔﻣ )راﺗﺎﺟﺑﻌﻊﺔ( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
–

سﻘ اقﻟﻣﻣﺣنﺎﺳﻣﺑدﯾﺔى اﻟﻣﻣﺗﻼﻌءﻠﻘﻣﺔ ﺑاﻣﺳﺑﺗدأﺧ اداﻻم اﺳﺗﻹﻣداراررةﯾﻟﺔﻸوﺗﺳﺣسدﯾادﻟﻣﻣﺎﺣﺎإذﺳاﺑﯾﻛﺔﺎ انﻟﻣﺗھﻧﻌﺎﻠﻘكﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗﺣدﯾد
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدار–ة ﻟﻸاﻟﺳﺗﺣ
ي،ﻋﺑﻠﻧﯾﺎﮭًءﺎ،ﻋﻓﻠﯾﻣ
ﺻرول
فواﻟلﺗﻲﻋﻠﯾﻗدﮭﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث أو
ظﻟرﺣوﺻ
ثﺗ أﻲو ﺗاﻟم ا
قﻣﺑﺎراﻷﺟﺣﻌدﺔا اﻟ
ﻰﺎ أﯾدﺗﻟﻌﺔﻠ اﻟ
ﻋدم ﯾﻘﯾن ﺟوھري ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻋاﻟدﺗمﻲﯾﻘﺗﯾمناﻟﺟﺣوھ
ﺣﻘوﺎ ًلﻟﻣﻗﺑددأرةا اﻻﻟﺳﺷﺗرﻣﻛراﺔرﯾﻋﺔﻠ.ﻰﻓ ﻣﻲواﺣﺎ
ﺻﻠﻛﺎ ًﺔ أﺟﻋوﻣھﺎﻟرﮭﯾﺎﺔ وﻓ
ﺻﺎﻧﻟﺎﮭﺎإﻟ وﻰﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻓﻲ
ﺧﻠﻋﻣ
ﺻﻠلﺔ أ
ﺗ ُﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ً ﺟوھرﯾﺔ ﺣول ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﺗﻠُﺛﯾﻰرﻣوﺷاﻛو
وﺟود ﻋدم ﯾﻘﯾن ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أونﺟﻧﻠوﻔدتﻋ ادمﻻﻧﯾﺗﻘﺑﯾﺎهن ﻓﺟﻲوﺗھﻘرﯾير ،ﻣﻓﺈرﻧاﮫﺟﯾﻌﺗﻌﻲﯾ انﻟﺣﻋﻠﺳﯾﺎﻧﺑﺎﺎ أتن إﻧﻟﻠﻔﻰ ا
تﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ
ﺻﺑﺎﺎهﺣﺎﻓتﻲ ذﺗاﻘر
تﻹاﻓﻻﻧﺗ
ﺻوﻠﺔﻧﻘﻓوم
اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔاﻟ ،أ
ﺻﺔﺎ،ﺣﺎأوتﻧﻘﻏوﯾمرﺑﺗﻛﺎﻌﻓدﯾﺔل .ﺗرأﻌﯾﺗﻧﻣﺎدإذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏ
تة ھوذاهﻟﻣاﻧﻔﻹﻓﺻﻠ
ﻲ ﺑاﻟﺗﻘﻌوداﯾﺋمل اﻟرأﻣﯾﺎﻧﻟﺎﯾﺔإذااﻟﻣﻛﺎوﻧﺣد
ﺻﻌداﺔراﻟﺗﻘﻲرﯾﺗرم اﻣﻟرﺣاﺟ
اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣ اﺻ
ت.ﻰإ ﺗﻻﺎرأﯾنﺦ إﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ ا
ﺣﯾﺳﮭﺎﺑﺎﺣﺗ
ﺻﻌوﻲل اﻟﻋﻠ
ﺳﺗوﻧﺗلﺎﺟﺎﻋﺗﻠﻧﯾﺎﮭﺎﻋﻠﺣﺗﻰﻰأدﺗﻟﺎﺔراﯾﻟﺦﻣ إراﺟ
بﻘﺎ ًﻓ ﻟﻲﻣﺑﺗدأوﻗاﻻ
ﺻﺑﻠﻠﺔﯾﺔأ ﻗﻋدﻣﺎﺗﻟﺗﮭﺎﺳﺑوﻓ
فﺳاﻟﺗﻣﺷرراﻛرﺔﯾﺔ.ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ ا
ف أاﻟوﺷاﻟرظﻛﺔروﻋفن اﻟﻣﻣواﺳﺗﻘ
اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓاﻲﻷ ﺗﺣدواﻗث

–

ﻲﻔ ذﻟ
ﺻﻠﻘﯾﺔﯾموھﻋﯾرﻛﻠﮭﺎ
ﺻﻠﺎﮭﺎﺣﺎوتﻣ،ﺣﺗووﻣاﺎھإﺎذاﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻ
ﺻﻠكﺔ اوﻹﻓھﯾﻛ
ضواﻟﻣﻘﺣواﺗﺋوما اھﻟﺎﻣﺑﺎﻟﯾﺷﺔﻛ الﻟﻣﻋوﺎمﺣ،دةﺑﻣوﺎاﻟﻓﻣﻧ
ﺗﻘﯾﯾم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟ–ﻣﻧﻔ ﺗ
ضا اﻷﻟﻘﺣوداﺋم
ﺿﻣﻣﻌﺎنﻣﻼﻋر
ﺻﻧﻠﻔﺔ ﺑ
ث ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣ
تو
ﺻﻠطﺔرﺗﯾﻣﻘﺛﺔلﺗ اﻟ
ت اوﻟاﻟﻣ
ثو ذﺣادة
ت اﻟوﻣاﺎﻟﻷﯾﺔﺣداﻟﻣ
ﻼﺋم
ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻣﺛﻛلﺎﻧاﻟتﻣﻌاﺎﻟﻘﻣوا
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.

–

طﺄﺔن اﻟاﺗﻟﻣﺟﺎﻌﻠرﯾوﺔﻣﺎ دا
ﺻﺄونل اﻟﻣ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣ–ﻼﺋﻣاﻟﺔﺣﺑﺷ
تﺧاﻟلﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻧﺷطﺔ
ت اﻣﻟﻣرﺎاﻟﯾﺟﺔﻌﺔﻟﻠﻣﻛﻧﺎﻓﺷﯾﺂﺔتو أﻣوﻼﺋاﻣﻷﺔﻧﺷﺑﺷ
ﻋﻠﻌﻠﻰوﻣأﺎدﻟﺔ
ﺟﯾﻣﺎﮫﻟﯾﺔوﺗﻧاﻔﻟﯾﻣذو أﺣﻋدةﻣ.ﺎلﻧ ا
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹﺑداء رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ اﺔﻟﻣاﻟﺟﻣﻣووﺣﻋدةﺔ .ﻧﻹﺑﺣدانء ﻧﺗرأﺣﻣ
ﺣﻟنﻣرﻧاﺗﺟﺣﻌﻣﺔل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوﺟﯾﮫ وﺗﻧﻔﯾذ
يلﺣﻣوﺳلؤ اوﻟﻘﯾوﺔاﺋﺗمو اﻟ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻧﺣن وﺣدﻧﺎ ﻣ ﻟﺳﻠؤﻣوﺟﻟﻣوونﻋﺔﻋنوارﻹأﯾﺷﻧﺎراﻓﯾﻣ
ص ﻧاﻟﺣﻣنراوﺟﺣﻌدﺔﻧ.ﺎ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﺧﮭﺎ.
فﺎ ﯾﻋﻠﯾ

ﺿﻲﻣﻧاﻟﮭﺎﻣ ﻧﺣدطﺎد ﻟ
طﺎرر ﻣاﻟنزﻣﻧ
ﺻﻣوراﺟ
ﺧ اﻟ
قﻛأﻣﻋﺔﻣﺑﺎل
ﻋﺗدةوا أﻣ
قﮭأﺎﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻹطﺎر اﻟ
صﻌﺔﻋدوةا أﻹﻣو
ﺿؤﻣﻧوﻟﮭﺎﻲ ﻧاﻟطﺎﺣو
ﺻولر ﻣﻣﻊنﻣﺳ
ﻧﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺧﺻوص ﻧ
ﻋﻣھﺎرلياﻟﯾﻣﺗمرا اﺟﻛﻌﺗﺔﺷﺎﺑﻓﻣﮫﺎ ﻓﻓﻲﻲ ﻧذﻟظﺎكم أاﻟيرﻗﻗﺎﺑﺔ
كﻟﻣأﺗيرﺗﺑﻗﺔﺻﻋوﻠرﻰ أﺟو
ﺻور ﺟوھري ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارﻟاﻧﺗﺟﺎﺋﻌﺔﺞ ﺑاﻟﻣﺎﺟوﻓھﻲرﯾذﺔﻟ ا
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ.
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ.

ﺿﺎ ًاﻟإﺗﻗزاراﻣﻧرﺎا ً ﺑﻟﻘﻣواﺳؤﻋدوﻟ اﻟ
ﻛﻣﺎ ﻧ ُﻘدم أﯾﺿﺎ ً إﻗرارا ً ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻧﻛؤﻣﺎﻛدﻧ ُﻘﺑدﻣمو أﯾﺟﺑﮫ
ﻲﺳاﻠﻟوﺣكوﻛاﻟﻣﺔﻣﮭﻧؤﻲﻛدﻓﯾ ﺑﻣﺎﻣوﯾﺗﺟﺑﻌﻠﮫقاﻟﺗﺑﺎزاﻻﻣﺳﻧﺗﺎﻘ ﺑﻼﻘﻟﯾواﺔ،ﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌ
ﻲﺗﻘﻗدﻼﻟﯾ ُﯾﺗﻌﻧﺗﺎﻘ،د ﺑواﻹ
ىﻰاﻟﺗاﺳ
ﺧرﻋﻠ
ﺻﻟوﻌرﻼةﻗﺎﻣتﻌﻘوﻟاﺔﻷ أﻣﻧوﮭﺎر ﺗاؤﻷﺛر
وﻧطﻠﻌﮭم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧروﻧىطاﻠﻟﺗﻌﮭﻲم ﻗدﻋﻠﯾ ُﻌ
تﻘوﻟﺔ أﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟ
ﺻوﺟرةاءﻣﻌ
ﻰﺗﻘﻛدﺎﻓﺑﺔ ا
طﺎﺑق .ﻣن ﺑﯾن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﺻﯾﺛلﻣﺑﺎﺷﯾﺄﻧﻧﮭ
ﺻﺗﻠﺔوا ،ﺣ
ﺿﻣواوﺑرطاﻟذﺗاﻲتﯾاﺗﻟم اﻟ
ن أﺑﯾوناﻟاﻷ
ﺻﻠﮭﺎﺔ،ﻟﻠﺣﯾدﺛﻣﻣﺎنﯾﻧاﻟطﺗﺑﮭدقﯾ.داﻣت
تﻘﯾاﺎﻟم ﺑ
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﮭدﯾدات أو اﻟﺿ اوﻟاﺗﺑﻲط ﺗذما اﻟ
ﺣﺎﻘﻟوﯾاﺔﺋ،م اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠ
ﺟةﻌﺔاﻟ اﻟ
ﺻﻠءﺔ ﻣﻟﻠﻔراﺗر
ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻧﺣدد اﻷﻣور اﻷﻛﺛرﻣ أﻊھ ﻣﯾﺳﺔؤأﺛوﻟﻧﺎﻲء اﻟﻣﺣراوﺟﻛﻌﻣﺔ،اﻟﻧﻘوﺣادﺋدم اﻟﻷﻣﺎﻣﻟﯾوﺔر ااﻟﻣﻷوﻛﺛﺣردةأھواﻣﻟﯾﻣﺔﻧﻔأﺛﻧﺎ
تﻣ
وﺑذﻟك ﺗ ُﻌﺗﺑر ھذه اﻷﻣور ھﻲ أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔوﺑاذﻟﻟرﺋ
ضﺎ ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣرا
ض أھﻣذوهرا اﻷﻟﻣﻣورارﺟﻓﻌﻲﺔ ﺗاﻟﻘرﺋﯾﯾرﺳﯾﻣﺔ.را ﻧﺟﻘﻊوماﻟﺑﺎﺣﺳﺳﺗﺎﺑﻌﺎرا
كﯾ ﺗ ُﺳﻌﯾﺗﺔﺑ.رﻧﻘھوذمه ﺑاﺎﻷﺳﻣﺗوﻌرا ھﻲ
ﻋﻧد
بحاﻟﻘﻋوانﻧﯾ ﺗﻠن أ
ﻻﻧﯾتنﻧﺎأدوراةﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻧرى،
ﻲ اﻟﺣﻘﺎوا
ظﻣوﺎرا ًﻧرﺑﻣىو،ﺟﻓب
كوا اﻷﻟﺗﻣﺷورﯾ ﻟﻌﻠﺎﻌﺎتﻣ أﺔوﻣﺣ
ﻟم ﯾﻛن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻷﻣور ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﺣﻟمظ ﯾوﻛرا ًن ﺑاﻣﻹوﻓﺟﺻﺎ
ﻲﯾ ﺗﺔﻘ،رأﯾﻧﮫرﻧﺎﯾ إﺟذاب ﻛﺎﻋدنمﻣانﻹﻓاﻟﻣ
ﺻﺗﺎوحﻗﻊﻋأنن أﺗﻣﻛرونﻣﺎ اﻟﻓﺗدﻲا ﺗﻋﻘﯾﺎرﯾترﻧاﻟﺎﺳإﻠذﺑاﯾﺔﻛﺎﻟﻠنﻘﯾﺎﻣمنﺑذاﻟﻣكﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟ
ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻣر ﻣﺎ ﻟﻠﻓﻐﺎ
أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟأﻌﻛﺎﺛﻣرﺔ ﻣﻧﺗﯾ
ن اﺟﻟﺔﻣﻧﺎھﻓذاﻊ ااﻟﻹﺗﻓﻲﺻﺗﺎﻌحو.د ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻹﻓﺻﺎح.
ىﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿاﻟﺔﺘاﻘﻷﺮﯾﺧﺮﺮ ﺣ

٣١ﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺻﻠﺔ ﻟ
ﻋﻠﻣﻰوﺣذﻟدةك،واﻟﻧﻣﺷﻧﯾﻔرﺻإﻠﻟﺔﻰ ﻟﻠأﺷنرھﻛذﺔه ااﻟﻷﻘمواﺋﻛمﻣﺎاﻟﻓﻣﺎﻲﻟﯾﺔوﻟﻠاﻟﺳﻣﻧوﺔﺣاﻟدةﻣﻧﺗواﮭﻟﯾﻣﺔﻧﻔﻓﻲ
ﻼﻟﯾوةﺔ اﻟ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻋﻣﺎ
 ،٢٠٢١ﺗﺗواﻓق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻊ:
دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢١ﺗﺗواﻓق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ادﻟﯾﺟﺳوﻣﺑھررﯾﺔ ﻣﻊ:
ﺻﻠوﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل؛ و
تﻣﺎاﻟل؛
قا اﻟ
ﺻﺎﺳحو ذ
تﻟ اﻌﺎﻹﻣﻓﺔ ﻟ
• ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة•ﻋنﻣﺗاﻟطﮭﻠﯾﺑﺋﺎﺔ ا
طﺑﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٩
.٢٠١٩
• اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎر•ﯾﺔ ﻟاﺳﻷﻧﺔﺣﻛﺎم اﻟﻣ

راﻓﯾﻛﺎﻧت ﺑﺗﻠوري
 ١٥ﻣﺎرس ٢٠٢٢

راﻓﯾﻛﺎﻧت ﺑﺗﻠوري
٢٠٢٢ش.م.م
س ام ﺟﻲ
ﻲرﺑﻲ
١٥ﻛﻣﺎ

ﺻﻔﺣﺔ  ٥ﻣن ٥

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ ش.م.م

ﺻﻔﺣﺔ  ٥ﻣن ٥
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري١٣٥٨١٣١ :

ف ﻟﯾﺳﻠﻣﺗطدﻧ،ﺔ ﻋﻣﺎن ،وإﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟوار ﺟﻠف ﻟﯾﻣﺗد،
ﺳرﺟﻠﺔﺟﻠﻓﻲ
ﻲ ﻟﻣوا
ﻲﺳإمؤوﻟﺟﯾﺔ
ﻲ اﺑﻟﻣ
ﺣـدوﻛدة
ﺷمر.ﻛمﺎ،تﺷ اﻟرﺗﻛﺎﺑﺔﻌﻣﺔ ﻟ
ش.
ﻲ،اموإﺟﺣدﻲى اﻟ
ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ ش.م.م ،ﺷرﻛﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔﻛﻋﻲﻣﺑﺎن
تﻛاﺔﻷاﻧﻋﺟﻠﯾ
ﻲﺷاﻟﯾﻌوﺎﻧﻟﺎﻣلﯾﺔﻟﯾﻟﻠﻣﺗﺷد،رﻛﺎﺷر
ﻲ ﺑﺟﻲﻲ إامﻧﺗﺟرﻧﺎ
ﻲﻣﺑﺔﻲﻛإم
ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻋ اﻟﺗ
٨٠٦٣٠٥٢رﻛﺔ اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺿﻧﺗررﯾﻧﺑﺎﯾﺷﺔﯾ:وﻧﺎل ﻟﯾﻣﺗد ،ﺷ
طﺎإﻗمﺔﺟاﻟﻲ ا
ﺻﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـرﻗﻛمﻲاﻟﺑﺑﻲ
ﺿﺎزءﯾﺔاﻟﻣﺧﺎﺳﺗﻘ
ﺿﺎﺑوﻌﻓﺔﻲﻟـﻣﻧﻛظ
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻣ ﺣ د و د ة ﺑ ﺎﻟﺿ ﻣ ﺎن  .ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺣ ﻘ و ق ﻣ ﺣ ﻔ و ظ ﺔ .
ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ ش.م.م ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎﻛنﻲ .ﺑﻲ ام ﺟﻲ ش.م.م ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
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ر ﻗ م ا ﻟﺳ ﺟ

ر ﻗم اﻟﺑط

قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
المجموعة

إيضاح 2021
ألف ر.ع
األصـول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة إعادة التأمين في أموال التأمين
استثمارات في اوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات في شركات تابعة
مستحق من شركات تابعة
أصــول أخرى
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
مجموعة األصول
حقوق المساهميـن وااللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة إصدار
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع
التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة
العادلة
أرباح محتجزة

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
20
19
20
21

٤٦,٤٩٣
٥٢,٦٤٣
٤٩,٣٨٣
١٧,٥١٥
٢٠٨,٢٤٦
٣٤١,٣٦٣
٣٠,٧١٥
٨,٥٨٧
٢٢,٨٨٣
٢٠,٧٣٧
٧٩٨,٥٦٥

الشركة األم

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

٤٠,٨٧٤
٨٥,٨٨٥
٤٣,١٥٦
١٦,١٧٥
١٤٢,٩٠٣
٣١٩,١٨١
١٤,٤٠٠
١١,١٣٩
١٢,٥٧٩
٢١,٧٩٥
٧٠٨,٠٨٧

٢٣,٨٤٦
٥,٠٠٠
٥,٢٢٧
١٤٧,١٣٨
٣٣٨,١٤٤
١١٩,٧٣٣
٣,٦٠٤
٢,١٠٠
٨٣٠
٦٤٥,٦٢٢

2020
ألف ر.ع
٢٤,١٢٥
٤٤,٢٨٩
٥,٣٢٨
١٤٢,٢٥٠
٢٩٥,٢٠٤
١١٢,١٧٣
١,١٤٠
٢,١٠٠
٩٦٩
٦٢٧,٥٧٨

٦٦,٨٣٧
٥,٧٧٨
٢٢,٢٧٩
٧,٨٠١

٨٠,٧٧٧
٤٣,٨٣٨
()58.580
١٩,٨٥٩
٥,٦٤١

٦٦,٨٣٧
٥,٧٧٨
٢٢,٢٧٩
٧,٨٠١

٨٠,٧٧٧
٤٣,٨٣٨
١٩,٨٥٩
٥,٦٤١

()14.090

()13.155

()11.684

()23.004

١٢٤,٠٨٠

١٣٢,٧٦٦

١٢٢,٤٢٠

١٣٠,٩٩٨

٢١٢,٦٨٥

٢١١,١٤٦

٢١٣,٤٣١

٢٥٨,١٠٩

٨١,١٨٨

٥٢,٠٩٨

١١٢,٦٣٨

٦٠,٦٣٨

٢٩٣,٨٧٣

٢٦٣,٢٤٤

٣٢٦,٠٦٩

٣١٨,٧٤٧

٢٠,٩٦٨

٢١,٢٦٨

-

-

٣١٤,٨٤١

٢٨٤,٥١٢

٣٢٦,٠٦٩

٣١٨,٧٤٧

٣٤٩,٥٥٦
٨٥,٩٦٩
٤٦,٧٧٧
١,٤٢٢

٣٠٢,٤٧٠
٧٤,٧١٣
٤٣,٥٥٥
٢,٨٣٧

٢٨٠,١٦٠
٣٨,٩٥٤
٤٣٩

٣٠٢,٤٧٠
٥,٧٢٢
٦٣٩

مجموع االلتزامات

٤٨٣,٧٢٤

٤٢٣,٥٧٥

٣١٩,٥٥٣

٣٠٨,٨٣١

مجموعة حقوق المساهمين وااللتزامات

٧٩٨,٥٦٥

٧٠٨,٠٨٧

٦٤٥,٦٢٢

٦٢٧,٥٧٨

0.318

0.316

0.319

0.320

حقوق المساهمين المنسوبة الى
حاملي أسهم الشركة األم
سندات دائمة /صكوك

18

حصص غير مُ سيطرة

22

مجموع حقوق المساهميـن
االلتزامـات
قروض بنكية
أموال التأمين
التزامـات أخـرى
ضرائب

صافي األصول لكل سهم (ريال عماني)

23
8
24
25

26

قام مجلس إدارة الشركة باعتماد اصدار هذه القوائم المالية بتاريخ  27فبراير 2022م ،وتم توقيعها من قبل:

خالد محمد الزبير

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ خالد عبد هللا الخليلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  46جزء ًا من هذه القوائم المالية.
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عبد العزيز البلوشي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

قائمــة األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2021
المجموعة
2020
إيضاح 2021
ألف ر.ع ألف ر.ع
١٤٠,٧٥٠
٥,٧٨٣
١٢,٣٣٨
٦,٧٠٨
٣,٨٥٩
٢٩,١٣٦

١٤٠,٨٩٠
٦٣,٨٣٤
١٧,٨٦٦
٩,٥١٨
٧,٣٥٠
٢٢,٠٨٠

١٩٨,٥٧٤

٢٦١,٥٣٨

٥٠,٦٧٤

()23.372
()92.617
()12.214
()15.518
()24.708
-

()27.088
()80.077
()10.876
()36.526
()48.697
()1.175
()9.237

()15.398
()4.616
-

-

إجمالي المصاريف

()168.429

()213.676

()20.014

()21.210

األرباح قبل الضـرائب
ضريبة الدخل

30.145
()1.286

47.862
()5.463

30.660
200

38.545
()500

28.859

42.399

30.860

38.045

22

27.000
1.859
28.859

33.700
8.699
42.399

30.860
30.860

38.045
38.045

-

35

0.034

0.044

0.032

0.040

إجمالي األقساط المحققة
إيرادات الفـوائد
إيرادات استثمار – صافي
صافي ايرادات الرسوم والعموالت
ايرادات تشغيل أخرى
حصة من نتائج الشركات التابعة
حصة من نتائج الشركات الشقيقة

27
28
29
30
31
11
10

الشركة األم
2020
2021
ألف ر.ع ألف ر.ع

اجمالي االيـرادات
أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين
صافي المطالبات المتكبدة
مصاريف األتعاب والعموالت
مصاريف الفوائد
مصروفات التشغيل
المساهمة في كوفيد19-
مخصص انخفاض قيمة قرض شركة تابعة (صافي)

27
8
30
32
33

25

ارباح السنـــة
االرباح المنسوبة الى:
مساهمي شركة االم
حصص غير مسيطرة
ربحيــة الســهم األساســية منســوبة إلــى مســاهمي
الشــركة األم (ر.ع)
اإليرادات(/الخسائر) الشاملة األخرى:

٧,٦٣٢
٤,٩٩١
١,٢٤٥
٣١,٥٧٦
٥,٢٣٠

٦,٩٩٦
٧,٩٦٥
٤٥١
٤٠,٣٨٧
٣,٩٥٦

٥٩,٧٥٥
-

()14.851
()5.859
()500

بنود يتم أو قد يتم اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح
والخسائر:

تحوطات التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغيرات
في القيمة العادلة
التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
فروق أسعار صرف عمالت أجنبية عند تحويل عمليات
أجنبية

637

()475

637

()475

()670

350

()629

257

()7

()1

()7

()1

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وحصة
اإليرادات الشاملة األخرى من شركة مستثمر بها
محتسبة وفق ًا لحقوق المساهمين – صافية من الضرائب

1.037

()6.600

6.423

()5.121

إيرادات(/خسائر) شاملة أخرى للسنة

997

()6.726

6.424

()5.340

اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة المنسوبة الى:
مساهمي شركة األم
حصص غير مسيطرة

29.856

()35.673

37.284

32.705

27.801
2.055
29.856

27.210
8.463
35.673

37.284
37.284

32.705
-

32.705

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  46جزء ًا من هذه القوائم المالية.
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-

-

-
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تحويل إلى  /من أرباح محتجزة
الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفق ًا لحقوق المساهمين -
٦٦,٨٣٧
الرصيـد في  31ديسمبر 2021

فائدة مدفوعة على سندات دائمة

توزيعات أرباح ألسهم خزينة

توزيعات أرباح مدفوعة عن 2020

سندات دائمة /صكوك تتعلق بشركات تابعة

مصروفات اصدار
-

تخفيض رأس المال من خالل الغاء أسهم خزينة

()13.940

-

-

-

-

٨٠,٧٧٧

٨٠,٧٧٧

-

٨٠,٧٧٧
-

-

٨٠,٧٧٧

-

اصدار أسهم دائمة

اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

أرباح السنة

في  1يناير 2021

في  1يناير  2020وفق ًا للبيان السابق
تسوية تتعلق باالستثمار في شركة مستثمر بها محتسبة
وفق ًا لحقوق المساهمين
الرصيد ُ
المعدل في  1يناير 2020
أرباح السنة
المصاريف الشاملة األخرى للسنة
اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
بيع سندات دائمة من قبل شركة تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة عن 2019
تسوية توزيعات أرباح مدفوعة ألسهم خزينة
فائدة مدفوعة على سندات دائمة
تحويل إلى  /من أرباح محتجزة
خسائر محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
استبعاد شركة تابعة
الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفق ًا لحقوق المساهمين
بيع أسهم خزينة
دمج أعمال
الرصيـد ُ
المعدل في  31ديسمبر 2020

المجموعة

رأس
المال
ألف ر.ع

٥,٧٧٨

-

-

-

-

٥٨,٥٨٠

-

-

-

-

-

()58.580

٢٢,٨٨٤
()58.580

-

()81.464
-

-

()81.464

-

-

-

-

()38.060

-

-

-

-

-

٤٣,٨٣٨

٤٣,٨٣٨

-

٤٣,٨٣٨
-

-

٤٣,٨٣٨

عالوة
إصدار
ألف ر.ع

أسهم
خزينة
ألف ر.ع

٢,٤٢٠
٢٢,٢٧٩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٩,٨٥٩

()22.817
١٩,٨٥٩

-

٣٨,٨٧١
٣,٨٠٥

-

٣٨,٨٧١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()130.33
-

-

١٣,٠٣٣
-

-

١٣,٠٣٣

١,٥٩٩
()٦٩
٧,٨٠١

-

()١,١٠٦
()١٤,٠٩٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٦٣٠

١٧١
-

٦٣٠

-

()13.155

١,١٣٨
()13.155

١٠٥

()8.384
()6.014
()6.014
-

-

()8.384

١٧١

-

٥,٦٤١

()36.544
٥,٦٤١

-

٤١,٣٥٠
()476
()476
١,٣١١

-

٤١,٣٥٠

احتياطيات
احتياطي احتياطي أخرى غير
عام
قانوني
ألف ر.ع ألف ر.ع قابلة للتوزيع
ألف ر.ع

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة
ألف ر.ع

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

()٢,٩١٣
()٤,٦٠٠
١٢٤,٠٨٠

()٤,٤٨٤

٣,٤٨٥

()20.194

-

()6.580

()400

-

٢٧,٠٠٠

-

٢٧,٠٠٠

١٣٢,٧٦٦

٧١,٢٥٦
()٢,٨٥٢
()٢,٥٥٧
١٣٢,٧٦٦

()105

٦٠,٠٨١
٣٣,٧٠٠
٣٣,٧٠٠
()٢٠,١٩٤
٣,٤٨٥
()٤,٩٣٢
()5.116

()4.187

٦٤,٢٦٨

محتجزة
ألف ر.ع

أرباح

-

()٤,٦٦٩
٢١٢,٦٨٥

()٤,٤٨٤

٣,٤٨٥

()٢٠,١٩٤

()٢٢,٩١٠

٨١,١٨٨

-

-

-

-

٥٢,٠٠٠

-

-

-

٥٢,٠٩٨

()٧١,٣٠٣
٥٢,٠٩٨

-

١١٦,٧٦٢
٦,٦٣٩
-

-

١١٦,٧٦٢

-

()400

-

٢٧,٨٠١

٨٠١

٢٧,٠٠٠

٢١١,١٤٦

()٢,٨٥٢
٢٠,٣٢٧
٢١١,١٤٦

-

١٨٨,١٠٢
٣٣,٧٠٠
()٦,٤٩٠
٢٧,٢١٠
()٢٠,١٩٤
٣,٤٨٥
()٤,٩٣٢
-

()4.187

١٩٢,٢٨٩

المنسوبة
إلى حملة
األسهم
ألف ر.ع

سندات
دائمة/
صكوك
ألف ر.ع

()٤,٦٦٩
٢٩٣,٨٧٣

()٤,٤٨٤

٣,٤٨٥

()٢٠,١٩٤

()٢٢,٩١٠

-

()400

٥٢,٠٠٠

٢٧,٨٠١

٨٠١

٢٧,٠٠٠

٢٦٣,٢٤٤

()٧١,٣٠٣
()٢,٨٥٢
٢٠,٣٢٧
٢٦٣,٢٤٤

-

٣٠٤,٨٦٤
٣٣,٧٠٠
()٦,٤٩٠
٢٧,٢١٠
٦,٦٣٩
()٢٠,١٩٤
٣,٤٨٥
()٤,٩٣٢
-

()4.187

٣٠٩,٠٥١

المجموع
ألف ر.ع

()٢٦
٢٠,٩٦٨

-

-

()٢,٣٢٩

-

()٤,٦٩٥
٣١٤,٨٤١

()٤,٤٨٤

٣,٤٨٥

()٢٢,٩١٠

-

()400

٥٢,٠٠٠

٢٩,٨٥٦

٩٩٧

٢٨,٨٥٩

٢٨٤,٥١٢

()٢١٢,٧٧٦
()٢,٨٥٢
٢٠,٣٢٧
١,٨٦٩
٢٨٤,٥١٢

-

٤٦٧,٣٨٦
٤٢,٣٩٩
()٦,٧٢٦
٣٥,٦٧٣
٦,٦٣٩
()٢٩,٠١٣
٣,٤٨٥
()٦,٢٢٦
-

()4.187

٤٧١,٥٧٣

()٢٢,٥٢٣

-

-

-

٢,٠٥٥

١٩٦

١,٨٥٩

٢١,٢٦٨

()١٤١,٤٧٣
١,٨٦٩
٢١,٢٦٨

-

١٦٢,٥٢٢
٨,٦٩٩
()٢٣٦
٨,٤٦٣
()٨,٨١٩
()١,٢٩٤
-

-

١٦٢,٥٢٢

حصة غير
مسيطرة
ألف ر.ع

المجموع
النهائي
ألف ر.ع

54

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  46جزء ًا من هذه القوائم المالية

في  31ديسمبر 2021

الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفق ًا لحقوق المساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة عن 2020
تحويل إلى  /من أرباح محتجزة

تخفيض رأس المال
فائدة مدفوعة على سندات دائمة

مصروفات اصدار

اصدار أسهم دائمة

اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

أرباح السنة

في  1يناير 2021

في  1يناير  2020وفق ًا للبيان السابق
تسوية تتعلق باالستثمار في شركة مستثمر بها محتسبة
وفق ًا لحقوق المساهمين
الرصيد ُ
المعدل في  1يناير 2020
أرباح السنة
الخسائر الشاملة األخرى للسنة
اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
فائدة مدفوعة على سندات دائمة
توزيعات أرباح مدفوعة عن 2019
تحويل إلى  /من أرباح محتجزة
استبعاد شركة تابعة
خسائر محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفق ًا لحقوق المساهمين
الرصيـد ُ
المعدل في  31ديسمبر 2020

الشركة األم

٦٦,٨٣٧

-

٥,٧٧٨

-

-

-

-

()٣٨,٠٦٠

-

-

-

-

٤٣,٨٣٨
-

٤٣,٨٣٨

-

٤٣,٨٣٨
-

٤٣,٨٣٨

-

-

()١٣,٩٤٠

-

-

-

-

٨٠,٧٧٧
-

٨٠,٧٧٧

-

٨٠,٧٧٧
-

٨٠,٧٧٧

رأس المال
ألف ر.ع

-

٢٢,٢٧٩

-

٢,٤٢٠

-

-

-

-

-

-

-

-

()٦٩
٧,٨٠١

-

-

-

-

-

-

٦٣٠

٦٣٠

٥,٦٤١
-

٥,٦٤١

-

١٩,٦١٨
()٤٧٦
()٤٧٦
١,٣١١
()١٤,٨١٢

١٩,٦١٨

١,٥٩٩

-

-

-

-

-

-

١٩,٨٥٩
-

-

-

١٣,٠٣٣
()١٣,٠٣٣

١٣,٠٣٣

-

١٩,٨٥٩

-

٣٨,٨٧١
٣,٨٠٥
()٢٢,٨١٧

٣٨,٨٧١

احتياطي
عالوة
قانوني
إصدار
ألف ر.ع ألف ر.ع

احتياطي عام
ألف ر.ع

()٤,٦٩٩

()١١,٦٨٤

-

٥,٥٢٦

-

()٢٠,١٩٤

١٢٢,٤٢٠

()٤,٦٠٠

()٩,٥٤٥

-

-

-

()٤,٦٦٩

-

()٤,٦٩٩

()٥٢,٠٠٠

١١٢,٦٣٨

-

-

-

-

-

٣٢٦,٠٦٩

()٤,٦٦٩

-

()٢٠,١٩٤

()٤,٦٩٩

()٥٢,٠٠٠

-

()٤٠٠

٢١٣,٤٣١

()٢٠,١٩٤

()٤٠٠

-

()٤٠٠

-

٥,٧٩٤

-

-

٣٠,٨٦٠

٥٢,٠٠٠

٦,٤٢٤

٣١٨,٧٤٧
٣٠,٨٦٠

()٢,٨٥٢
٣١٨,٧٤٧

-

٥٢,٠٠٠

-

٦٠,٦٣٨
-

٦٠,٦٣٨

-

٦٠,٦٣٨
-

()٤,١٨٧
٣١٥,١٥٨
٣٨,٠٤٥
()٥,٣٤٠
٣٢,٧٠٥
()٦,٠٧٠
()٢٠,١٩٤
-

٣٧,٢٨٤

٦,٤٢٤

٢٥٨,١٠٩
٣٠,٨٦٠

()٢,٨٥٢
٢٥٨,١٠٩

-

-

-

١٣٠,٩٩٨
٣٠,٨٦٠

()٢,٨٥٢
١٣٠,٩٩٨

()٢,٦٦٠

()٤,١٨٧
٨٠,٢٧٤
٣٨,٠٤٥
٣٨,٠٤٥
()٦,٠٧٠
()٢٠,١٩٤
()٥,١١٦
٤٩,٥٧١

()٤,١٨٧
٢٥٤,٥٢٠
٣٨,٠٤٥
()٥,٣٤٠
٣٢,٧٠٥
()٦,٠٧٠
()٢٠,١٩٤
-

٣٧,٢٨٤

٥,٧٩٤

()٢٣,٠٠٤
-

()٢٣,٠٠٤

٢,٦٦٠

()٢١,٨٩١
()٤,٨٦٤
()٤,٨٦٤
١,٠٩١

()٢١,٨٩١

٨٤,٤٦١

٢٥٨,٧٠٧

٦٠,٦٣٨

المجموع النهائي
ألف ر.ع

٣١٩,٣٤٥

احتياطيات
التغيرات
سندات
أخرى غير
المتراكمة في أرباح محتجزة المجموع
دائمة/صكوك
ألف ر.ع
قابلة للتوزيع القيمة العادلة ألف ر.ع
ألف ر.ع
ألف ر.ع
ألف ر.ع

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

55

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
المجموعة
إيضاح
األنشطة التشغيلية
األرباح قبل الضـرائب
التعديالت للبنود التاليـة:
استهـالك للممتلكات والمعدات
إطفاء أصول غير ملموسة
الحصة في نتائج شركات شقيقة
الحصة في نتائج شركات تابعة
مخصص انخفاض قيمة ،صافي من استردادات
القروض والسلفيات
(أرباح)  /خسائر من بيع أصول واستثمارات عقارية
أرباح من استبعاد اعتباري لشركة شقيقة
تعديل مخصص استثمارات محتسبة وفق ًا لحقوق
المساهمين
أرباح من استبعاد شركة تابعة
تغير في القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر
أرباح من بيع استثمارات
إيرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة
تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات الى العمالء
مستحق من شركات تابعة
أصـول أخرى
ودائع من عمالء
أقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة إعادة التأمين من أموال التأمين
أموال التأمين
االلتزامـات األخرى
النقد (المستخدم في)  /الناتج من العمليات
ضرائب مدفوعـة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة
التشغيلية
أنشطة استثمـارية
استثمارات إضافية في شركات شقيقه
الحركة في ودائع بنكية
صافي التدفق النقدي من استبعاد شركة تابعة
استثمار إضافي في شركات تابعة
متحصالت من استبعاد اعتباري لشركة شقيقة
متحصالت من استبعاد أسهم خزينة
توزيعات ارباح مستلمة من شركات شقيقة
توزيعات ارباح مستلمة من شركات تابعة
مصروفات رأسمالية على استثمارات عقارية
متحصالت من استبعاد أصول واستثمارات عقارية
صافي النقد المكتسب عند االستحواذ على شركة تابعة
اضافات الى الممتلكات والمعدات
صافي النقد (المستخدم في)  /من انشطة استثمارية
أنشطة تمويلية
قروض بنكية (صافي)
مصروفات اصدار صكوك دائمة
مدفوعات متعلقة بسندات دائمة من خالل حقوق
المساهمين
سحب ودائع
استبعاد سندات دائمة/صكوك من قبل شركة تابعة
توزيعات ارباح مدفوعة
صافي النقد الناتج من (/المستخدم في) انشطة تمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
نقـد وما في حكم النقد في نهاية السنة

5
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الشركة األم

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

30.145

47.862

30.660

38.545

1.321
1.058
()29.136
-

4.625
871
()22.080
-

152
575
()5.230
()31.576

147
694
()3.956
()40.387

-

9.237

-

-

()675
-

65
()5.228

-

-

()4.289
-

4.289
()11.968

()4.289
-

4.289
()11.968

()576
()991
()1.995
()5.138

()421
()5.543
21.709

()259
()10.190

()66
()12.702

()61.732
()16.498
()6.227
()1.340
11.256
3.859
()75.820
()2.853

()51.834
()26.799
()6.054
29.472
19.486
3.390
()5.395
()14.048
()30.073
()7.305

259
()2.189
()2.086
33.232
19.026
-

()2.262
5.788
()840
519
()9.497
-

()78.673

()37.378

19.026

()9.497

()3.176
10.475
()1.704
4.930
()11.729
()1.204

()1.182
()11.982
()109.184
2.408
20.327
14.190
()444
37
2.228
()5.525
()89.127

()28.874
1.124
16.772
()13
()10.991

45.928
2.037
22.376
()14
70.327

47.086
()400

25.941
-

()22.310
()400

27.941
-

()4.484
()10.904
29.090
()19.038
41.350
()38.527
85.163
46.636

()6.226
6.639
()25.528
826
()125.679
210.842
85.163

()4.699
()5.000
()20.194
()52.603
()44.568
68.414
23.846

()4.712
()20.194
3.035
63.865
4.549
68.414

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -1معلومات عامة
تأسســت الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع (“الشــركة” أو “الشــركة األم” أو “اومنفيســت”) فــي
ســلطنة عمــان كشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة وتمــارس بشــكل رئيســي األنشــطة المتعلقــة باالســتثمار .تأسســت
الشــركة األم فــي  11ســبتمبر  .1983إن أســهم الشــركة األم مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة .تتمثــل األنشــطة
الرئيســية للشــركة األم بشــكل أساســي فــي األنشــطة المتعلقــة باالســتثمار.
تمتلــك الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا (يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ المجموعــة) اســتثمارات فــي شــركات شــقيقة وشــركات
تابعــة كمــا هــو موضــح فــي اإليضاحيــن  10و 11علــى التوالــي.

 -2أساس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة،
تــم إعــداد القوائــم الماليــة
ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة لســنة  2019ومتطلبــات اإلفصــاح الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة عمــان.
تشــتمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021علــى الشــركة األم والشــركات
التابعــة لهــا (يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ المجموعــة) باإلضافــة إلــى حصــة المجموعــة فــي الشــركات الشــقيقة .يشــار إلــى القوائــم
الماليــة الموحــدة والمنفصلــة مجتمعــة بـــ “القوائــم الماليــة”.
تعرض المجموعة قائمة مركزها المالي بترتيب تنازلي للسيولة ،حيث إن هذا العرض أكثر مالءمة لعمليات المجموعة.
 2-2أساس القياس
ً
وفقــا لمبــدأ التكلفة التاريخية باســتثناء األدوات المالية المشــتقة واالســتثمارات العقارية واألدوات
تــم إعــداد القوائــم الماليــة
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر واألدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
والتــي تــم قياســها علــى أســاس القيمــة العادلة.
 3-2العملة المستخدمة وعملة العرض
تــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال العمانــي ،وهــو العملــة المســتخدمة وعملــة عــرض القوائــم الماليــة للمجموعــة ،مقربــة إلــى
أقــرب ألــف مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.
 4-2استخدام التقديرات واألحكام
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة اســتخدام بعــض التقديرات المحاســبية الهامة.
كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة أحكامهــا عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي
تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن التقديــر أو التعقيــد ،أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة لهــذه
القوائــم الماليــة فــي اإليضــاح .3
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التابعــة لهــا بصــورة مســتمرة .يتــم االعتــراف بالتعديــات علــى التقديــرات المحاســبية
فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــرات وفــي أي فتــرات مســتقبلية تتأثــر بهــا.
تــم توضيــح المعلومــات حــول المجــاالت الهامــة لعــدم اليقيــن واألحــكام الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا
التأثيــر األكبــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة فــي اإليضــاح .3
 5-2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة
بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2021طبقــت المجموعــة والشــركة األم كافــة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة
والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة التابعــة لمجلــس
معاييــر المحاســبة الدوليــة ذات الصلــة بعملياتهــا وتســري للفتــرات التــي تبــدأ فــي  1ينايــر .2021
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 6-2المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
يســري عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر والتفســيرات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد  1ينايــر  2021ويجــوز
التطبيــق قبــل ذلــك التاريــخ؛ إال أن المجموعــة لــم تطبــق المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة التاليــة فــي وقــت مبكــر عنــد إعــداد هــذه
القوائــم المالية.
بالنســبة لتلــك المعاييــر والتعديــات الجديــدة علــى المعاييــر التــي مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى القوائــم الماليــة
للمجموعــة فــي الفتــرات الماليــة المســتقبلية ،تقــوم المجموعــة بتقييــم خيــارات التحــول والتأثيــر المحتمــل علــى قوائمهــا
الماليــة ،وتطبيــق هــذه المعاييــر .ال تخطــط المجموعــة لتطبيــق هــذه المعاييــر فــي وقــت مبكــر.
( )1المعيار رقم  17من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود التأمين
يتطلــب المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة قيــاس مطلوبــات التأميــن بالقيمــة الحاليــة للوفــاء
بااللتــزام ويقــدم أســلوب موحــد لقيــاس وعــرض جميــع عقــود التأميــن .تــم تصميــم هــذه المتطلبــات لتحقيــق هدف المحاســبة
المتســقة القائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن .يحــل المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة محــل
المعيــار رقــم  4مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة “عقــود التأميــن” اعتبــار ًا مــن  1ينايــر .2023
يســري المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2023
يُســمح بالتطبيــق المبكــر شــريطة قيــام المنشــأة بتطبيــق المعياريــن رقــم  9و 15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
فــي أو قبــل تاريــخ تطبيــق المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .يجــب التطبيــق بأثــر رجعــي .ومــع ذلــك،
إذا كان التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي لمجموعــة مــن عقــود التأميــن غيــر عملــي ،فــإن المنشــأة مطالبــة باختيــار إمــا منهــج بأثــر
رجعــي معــدل أو منهــج القيمــة العادلــة.
تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة
للفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  .2023قــد يكــون لتطبيــق المعيــار رقــم  17مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
تأثيــر كبيــر علــى المبالــغ ُ
المعلنــة واإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة فيمــا يتعلــق بعقــود التأميــن الخاصــة
بهــا .إال أنــه ليــس مــن العملــي تقديــم تقديــر معقــول لتأثيــرات تطبيــق هــذا المعيــار قبــل قيــام المجموعــة بمراجعــة تفصيليــة.
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1-7-2أساس التوحيد
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2021م .يتــم
تحقيــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة ،أو يكــون لديهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة نتيجــة ارتباطهــا بالجهــة المســتثمر
بهــا ،وتكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال نفوذهــا علــى الجهــة المســتثمر بهــا .علــى وجــه التحديــد ،تســيطر
المجموعــة علــى الجهــة المســتثمر بهــا فقــط فــي حــال توفــر لــدى المجموعــة مــا يلــي:
•نفــوذ علــى الشــركة المســتثمر بهــا( ،أي وجــود حقــوق تمنحهــا القــدرة علــى توجيــه أنشــطة الشــركة المســتثمر بهــا ذات
الصلــة)؛
•معرضة إلى ،أو لديها حقوق في ،عائدات متغيرة من ارتباطها مع الشركة المستثمر بها؛ و
•لديها القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على قيمة عائداتها من الشركة المستثمر بها.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 1-7-2أساس التوحيد (تابع)
عندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق تصويــت مســاوية ألحــد الشــركات المســتثمر
بهــا ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان لديهــا نفــوذ علــى الشــركة
المســتثمر بهــا ،ومــن بيــن تلــك الوقائــع والظــروف:
•الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت للشركة المستثمر بها
•الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛
•حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر بهــا مــن عدمــه فــي حــال كانــت الحقائــق
والظــروف تشــير بوجــود تغيــرات فــي واحــدة أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المذكــورة أعــاه .يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة
عندمــا تســيطر المجموعــة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى هــذه الشــركة التابعــة.
يتــم إدراج أصــول والتزامــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة ضمــن
قائمــة األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن تاريــخ بــدء ســيطرة المجموعــة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة عــن
ممارســة تلــك الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
إن األربــاح أو الخســائر وكافــة عناصــر اإليــرادات الشــاملة األخــرى منســوبة إلــى حاملــي أســهم الشــركة األم للمجموعــة وإلــى
الحصــص غيــر المســيطرة ،حتــى ولــو ترتــب علــى ذلــك عجــز فــي أرصــدة الحصــص غيــر المســيطرة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء
تعديــات علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة بحيــث تصبــح السياســات المحاســبية الخاصــة بهذه الشــركات متوافقة مع
السياســات المحاســبية للمجموعــة .فيمــا يتعلــق بكافــة األصــول والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات
والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات بيــن شــركات المجموعــة ،يتــم حذفهــا بالكامــل عنــد التوحيــد.
يتــم احتســاب التغيــر فــي حصــة المســاهمين فــي شــركات تابعــة ،دون فقــدان الســيطرة ،كمعاملــة حقــوق ملكيــة .فــي حــال
فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا ســتقوم:
ً
(متضمنة الشهرة) والتزامات الشركة التابعة؛
•بإلغاء االعتراف بأصول
•بإلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛
•بإلغاء االعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين؛
•االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل النقدي المستلم؛
•االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛
•االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛
•إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابق ًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح أو الخســائر أو
ً
مباشــرة بالتصــرف
األربــاح غيــر الموزعــة ،حســبما يكــون مناســب ًا ،كمــا ســيكون مطلوبــ ًا فــي حــال قامــت المجموعــة
باألصــول أو االلتزامــات ذات الصلــة.
يتــم محاســبة االســتثمار فــي الشــركات التابعــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركة األم باســتخدام طريقــة حقــوق
المســاهمين.

الحصص غير المسيطرة
يتــم قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة مبدئ ًيــا بحصتهــا التناســبية فــي صافــي األصــول المحــددة للشــركة المســتحوذ عليهــا
فــي تاريــخ االســتحواذ.
التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي شــركة تابعــة والتــي ال يترتــب عليهــا فقــدان الســيطرة يتــم احتســابها كمعامــات حقــوق
ملكيــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 1-7-2أساس التوحيد (تابع)
فقدان السيطرة
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،يتــم إيقــاف االعتــراف بأصــول والتزامــات الشــركة التابعــة ،وأي حصــص
غيــر مســيطرة ذات صلــة ومكونــات حقــوق الملكيــة األخــرى .يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر.
يتــم قيــاس أي حصــة محتفــظ بهــا فــي الشــركة التابعــة الســابقة بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة .تتمثــل القيمــة
العادلــة فــي القيمــة الدفتريــة األوليــة ألغــراض المحاســبة الالحقــة للحصــة المحتفــظ بهــا كشــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك
أو أصــل مالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أي مبالــغ معتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة
يتــم احتســابها كمــا لــو أن المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد األصــول أو االلتزامــات ذات الصلــة مباشــرة.

حذف المعامالت عند التوحيد
يتــم حــذف األرصــدة والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة وأي إيــرادات ومصروفــات غيــر محققــة (باســتثناء أربــاح أو خســائر
معامــات العمــات األجنبيــة) الناتجــة عــن المعامــات فيمــا بيــن المجموعــة .يتــم حــذف األربــاح غيــر المحققــة الناتجــة مــن
المعامــات مــع الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة مقابــل االســتثمار إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي الشــركة
المســتثمر فيهــا .يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا حــذف األربــاح غيــر المحققــة ،ولكــن
فقــط إلــى المــدى الــذي ال يوجــد فيــه دليــل علــى انخفــاض القيمــة.

االستثمار في شركات شقيقة
الشــركة الزميلــة هــي الشــركة التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر هــام عليهــا .يتمثــل التأثيــر الهــام فــي القــدرة علــى المشــاركة فــي
قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنهــا ليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك
السياســات .إن االعتبــارات التــي يتــم إجراؤهــا عنــد تحديــد التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك الضروريــة
لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة .يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة
حقــوق الملكيــة.
بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم االعتــراف باالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة مبدئيًــا بالتكلفــة .يتــم تعديــل القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار لالعتــراف بالتغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي التزامــات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ االســتحواذ.
يتــم تضميــن الشــهرة التجاريــة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة فــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا
بشــكل فــردي النخفــاض القيمــة .تعكــس قائمــة األربــاح أو الخســائر حصــة المجموعــة  /الشــركة األم فــي نتائــج عمليــات
الشــركات الزميلــة .يتــم عــرض أي تغييــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل
اآلخــر للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي حــال وجــود تغييــر تــم االعتــراف بــه مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة،
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بحصتهــا فــي أي تغييــرات ،حيثمــا ينطبــق ،فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة .يتــم االعتــراف
بتوزيعــات األربــاح المســتلمة أو المســتحقة القبــض مــن الشــركات الزميلــة كتخفيــض فــي القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة.
يتــم بيــان إجمالــي حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركات الزميلــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد .عندمــا
تســاوي حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركة الزميلــة أو تتجــاوز حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة ،بمــا فــي ذلــك أي ذمــم مدينــة
أخــرى غيــر مضمونــة ،ال تعتــرف المجموعــة بخســائر أخــرى ،مــا لــم تكــن قــد تكبــدت التزامــات قانونيــة أو اســتداللية أو ســددت
مدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.
تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات الشــقيقة لنفــس الفتــرة الماليــة للمجموعــة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات لجعــل
السياســات المحاســبية متوافقــة مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة.
تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة
الشــقيقة ،فــي حــال وجــود ذلــك الدليــل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة
القابلــة لالســترداد للشــركة الشــقيقة والقيمــة الدفتريــة وتــدرج خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الشــقيقة ،تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي اســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة.
يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الشــقيقة عنــد فقــدان التأثيــر الهــام والقيمــة العادلــة لالســتثمار
المحتفــظ بــه وعائــدات البيــع فــي األربــاح أو الخســائر.
فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة األم ،يتــم احتســاب االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق
المســاهمين.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية
االعتراف المبدئي

االعتراف والقياس المبدئي
األصول المالية
يتــم االعتــراف مبدئ ًيــا بالذمــم المدينــة التجاريــة وســندات الديــن الصــادرة عنــد نشــأتها .يتــم االعتــراف مبدئ ًيــا بكافــة األصــول
ً
طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.
وااللتزامــات الماليــة األخــرى عندمــا تصبــح المجموعــة والشــركة األم
يتــم قيــاس األصــل المالــي (مــا لــم يكــن ذمــم مدينــة تجاريــة دون عنصــر تمويلــي هــام) أو التــزام مالــي مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة
ً
ناقصــا ،بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة
زائــدً ا أو
إلــى حيازتــه أو اصــداره .يتــم قيــاس الذمــم التجاريــة المدينــة التــي ليــس لهــا عنصــر تمويلــي هــام مبدئ ًيــا بســعر المعاملــة.
عنــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم تصنيــف األصــل المالــي كمقــاس بالتكلفــة المطفــأة؛ القيمــة العادلــة من خالل اإليرادات الشــاملة
األخــرى  -أدوات الديــن؛ القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى  -أدوات حقــوق الملكيــة؛ أو القيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر.

األصول المالية بالتكلفة المطفأة
يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى كال الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر:
•يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•يترتــب علــى شــروطه التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط مدفوعــات المبلــغ األساســي والفائــدة
علــى المبلــغ األساســي القائــم.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
تمثــل أدوات حقــوق الملكيــة التــي لــم يتــم االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة أو إصدارهــا كمقابــل طــارئ فــي دمــج األعمــال ،والتــي قامــت
المجموعــة باختيــار غيــر قابــل لإللغــاء عنــد االعتــراف المبدئــي لالعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات
الشــاملة األخــرى بـ ً
ـدال مــن األربــاح أو الخســائر .يتــم إجــراء هــذه االختيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.
أدوات الديــن حيــث تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي رأس المــال فقــط والفائــدة ويتــم تحقيــق الهــدف مــن نمــوذج
أعمــال المجموعــة مــن خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع األصــول الماليــة.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتــم قيــاس جميــع األصــول الماليــة غيــر المصنفــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات
الشــاملة األخــرى كمــا هــو موضــح أعــاه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .يمكــن تصنيــف األصــول الماليــة ،عنــد
االعتــراف المبدئــي ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،إذا كان التصنيــف يلغــي أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن عــدم
المعالجــة غيــر المتســقة التــي قــد تنشــأ بخــاف ذلــك مــن قيــاس األصــول أو االعتــراف باألربــاح أو الخســائر عليهــا علــى أســاس
مختلــف.

األصول المالية  -تقييم نموذج األعمال
تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالهــا علــى المســتوى الــذي يعكــس بشــكل أفضــل كيفيــة إدارتهــا لمجموعــات األصــول الماليــة
لتحقيق أهداف أعمالها .يعتمد تقييم نموذج األعمال على الســيناريوهات المتوقعة بشــكل معقول دون أخذ ســيناريوهات
“أســوأ الحــاالت” أو “حالــة الضغــط” فــي االعتبــار .إذا تحققــت التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن
التوقعــات األصليــة للمجموعــة ،ال تغيــر المجموعــة تصنيــف األصــول الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال
ً
ً
هــذا ،ولكنهــا تدمــج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم األصــول الماليــة ُ
حديثــا فــي المســتقبل.
حديثــا أو المشــتراة
المنشــأة
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
االعتراف المبدئي (تابع)
االعتراف والقياس المبدئي (تابع)
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة
ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف “المبلــغ األصلــي” علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي .يتــم تعريــف
“الفائــدة” علــى أنهــا مقابــل للقيمــة الزمنيــة للمــال ومخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة زمنيــة
معينــة ومخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،الســيما هامــش الربــح.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل فقــط دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة ،تأخــذ المجموعــة فــي
االعتبــار الشــروط التعاقديــة لــأداة .يتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي ينطــوي علــى شــرط تعاقــدي مــن شــأنه
تغييــر توقيــت أو قيمــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة علــى نحــو ال يســتوفي هــذا الشــرط .عنــد إجــراء التقييــم ،تأخــذ المجموعــة
فــي االعتبــار مــا يلــي:
•أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛
•شروط قد يترتب عليها تعديل معدل الفائدة التعاقدي ،بما في ذلك معدالت الفائدة المتغيرة؛
•مزايا الدفع مقدم ًا أو تمديد أجل السداد؛ و
•شروط تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من أصول محددة (مثل شرط عدم الرجوع).
الشــروط التعاقديــة التــي تقــدم أكثــر مــن الحــد األدنــى مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة
التــي ال عالقــة لهــا بترتيــب إقــراض أساســي ال تــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة تعاقديــة تمثــل فقــط مدفوعــات المبلــغ ً
األصلــي
والفائــدة علــى المبلــغ القائــم .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر.

االلتزامات مالية
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .يتــم تصنيــف
المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة ،أو
كانــت أداة مشــتقة ،أو تــم تصنيفهــا علــى هــذا النحــو عنــد االعتــراف األولــي .يمكــن تصنيــف المطلوبــات الماليــة ،عنــد االعتــراف
المبدئــي ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا تــم اســتيفاء المعاييــر التاليــة:
•يلغــي التصنيــف أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن المعالجــة غيــر المتســقة التــي قــد تنشــأ بخــاف ذلــك مــن قيــاس االلتزامــات أو
االعتــراف باألربــاح أو الخســائر علــى أســاس مختلــف؛
ـزءا مــن مجموعــة المطلوبــات الماليــة التــي يتــم إدارتهــا وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة،
•تمثــل المطلوبــات جـ ً
ً
وفقــا إلســتراتيجية موثقــة إلدارة المخاطــر؛ أو
•ينطوي االلتزام المالي على أداة مشتقة ضمنية من شأنها خالف ذلك أن يتم تسجيلها بشكل منفصل.
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف بصافــي
األربــاح والخســائر ،بمــا فــي ذلــك أي مصروفــات فوائــد ،فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد.

62

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
القياس والالحق واألرباح أو الخسائر

األصول المالية
األصول المالية بالتكلفة المطفأة
ً
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة مــن
يتــم قيــاس هــذه األصــول
خــال خســائر انخفــاض القيمــة .يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة وانخفــاض القيمــة
فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر .يتــم االعتــراف بــأي مكســب أو خســارة مــن االعتــراف فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أ) أدوات الدين
يتــم الحقــ ًا قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة .يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد المحتســبة باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر .يتــم االعتــراف بصافــي
األربــاح والخســائر األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر .عنــد االعتــراف ،يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر المتراكمــة
فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر.

ب) أدوات حقوق المساهمين
يتــم الحق ـ ًا قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة .يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح كدخــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر مــا
لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار .يتــم االعتــراف بصافــي األربــاح والخســائر األخــرى فــي
ً
مطلقــا إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر.
قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتــم الحقـ ًا قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة .يتــم االعتــراف بصافــي األربــاح والخســائر ،بمــا فــي ذلــك أي فوائــد أو إيــرادات
توزيعــات أربــاح ،فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

االلتزامات المالية
ً
الحقــا قيــاس االلتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ،حيثمــا أمكــن .تتمثــل طريقــة
يتــم
الفائــدة الفعليــة فــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة اللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى مــدى الفتــرة ذات
الصلــة .يتمثــل معــدل الفائــدة الفعلــي فــي المعــدل الــذي يخفــض بشــكل فعلــي المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
خــال العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف المبدئــي.
يتــم االعتــراف بمصروفــات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر .يتــم ً
أيضــا
االعتــراف بــأي مكســب أو خســارة مــن االعتــراف فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
إعادة التصنيف

األصول المالية
تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف األصــول الماليــة فقــط إذا تــم تغييــر هــدف نمــوذج األعمــال إلدارة تلــك األصــول الماليــة.
مــن المتوقــع أن تكــون هــذه التغييــرات غيــر متكــررة للغايــة حيــث يجــب أن تكــون هــذه التغييــرات هامــة لعمليــات المجموعــة
وواضحــة لألطــراف الخارجيــة.
تقــرر المجموعــة أن نمــوذج أعمالهــا قــد تغيــر بطريقــة هامــة لعملياتهــا ،بـ ً
ـدال مــن إعــادة تصنيــف جميــع األصــول المتأثــرة بأثــر
مســتقبلي مــن اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر التاليــة (تاريــخ إعــادة التصنيــف) .لــم يتــم إعــادة بيــان الفتــرات الســابقة.

االلتزامات المالية
تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي .ال يجوز إعادة التصنيف الالحق.
تعديالت على األصول المالية والمطلوبات المالية

األصول المالية
إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المالــي ،تقــوم المجموعــة والشــركة األم بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل
ً
ً
اختالفــا جوهر ًيــا ،فــإن الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن
اختالفــا جوهر ًيــا .فــي حــال اختــاف التدفقــات النقديــة
مختلفــة
األصــل المالــي األصلــي تعتبــر منتهيــة .فــي هــذه الحالــة ،يتــم إيقــاف االعتــراف باألصــل المالــي األصلــي ويتــم االعتــراف باألصــل
المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة.
ً
اختالفــا جوهر يًــا ،فيــن يــؤدي التعديــل إلــى
إذا لــم تختلــف التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل المــدرج بالتكلفــة المطفــأة
االعتــراف باألصــل المالــي .فــي هــذه الحالــة ،تقــوم المجموعــة والشــركة األم بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل
المالــي واالعتــراف بالمبلــغ الناتــج مــن تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كأربــاح أو خســائر تعديــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

االلتزامات المالية
ً
اختالفــا جوهر ًيــا عندئ ـذٍ ،يتــم االعتــراف
إذا تــم تعديــل شــروط االلتــزام المالــي واختلفــت التدفقــات النقديــة لاللتــزام المعــدل
ـاء علــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة .يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام
بااللتــزام المالــي الجديــد بنـ ً
المالــي الــذي تــم إلغــاؤه وااللتــزام المالــي الجديــد بشــروط معدلــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
إيقاف االعتراف

األصول المالية
يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي (أو ،حيثمــا أمكــن ،جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة مــن األصــول الماليــة
المماثلــة) عندمــا:
•تنتهي صالحية الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو
•تحتفــظ المجموعــة بالحــق فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــل ،ولكنهــا تفتــرض التزامً ــا بدفعهــا بالكامــل
دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب “تمريــر”؛ أو
•قامــت المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــل وقامــت إمــا (أ) بتحويــل جميــع
المخاطــر والمزايــا بشــكل فعلــي ،أو (ب) لــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر ومزايــا األصــل،
ولكنهــا قامــت بتحويــل الســيطرة علــى األصــول.
عنــد إيقــاف االعتــراف باألصــل المالــي ،الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل
ً
ناقصــا أي التــزام جديــد
غيــر المعتــرف بــه) ومجمــوع ( )1المقابــل المســتلم (بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه
مفتــرض) و ( )2أي مكســب أو خســارة متراكمــة تــم اســتبعادها فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة
األربــاح أو الخســائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
إيقاف االعتراف (تابع)
األصول المالية (تابع)
أي أربــاح  /خســائر متراكمــة معتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بــأداة حقــوق الملكية المصنفــة بالقيمة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،ال يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر عنــد إيقــاف االعتــراف بهــذه
األداة.
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل أو إبــرام اتفاقيــة تمريــر ،فإنهــا تقــوم
بتقييــم مــا إذا كانــت قــد احتفظــت بمخاطــر ومزايــا الملكيــة وإلــى أي مــدى .عندمــا ال تقــوم بتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري
بجميــع مخاطــر وامتيــازات األصــل ،أو تحويــل الســيطرة علــى األصــل ،تســتمر المجموعــة فــي االعتــراف باألصــل المحــول
إلــى مــدى ارتبــاط المجموعــة المســتمر .فــي هــذه الحالــة ،تعتــرف المجموعــة ً
أيضــا بااللتــزام ذات الصلــة .يتــم قيــاس األصــل
المحــول وااللتــزام ذات الصلــة علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.
يتــم قيــاس االرتبــاط المســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل والحــد
األقصــى للمبلــغ الــذي قــد يُطلــب مــن المجموعــة ســداده ،أيهمــا أقــل.

االلتزامات المالية
يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو انتهاؤه.
عندمــا يتــم اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس ُ
المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر ،أو يتــم تعديــل شــروط التــزام
قائــم بشــكل جوهــري ،يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التبــادل أو التعديــل علــى أنــه اســتبعاد لاللتــزام األصلــي واالعتــراف بالتــزام
جديــد ،ويتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيــم الدفتريــة ذات الصلــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

المقاصة
تتــم مقاصــة األصــول الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط عندمــا يكــون
للمجموعــة حال ًيــا حــق واجــب النفــاذ قانوني ـ ًا بمقاصــة المبالــغ وتعتــزم إمــا تســويتها علــى أســاس صافــي القيمــة أو تحقيــق
األصــول وتســوية االلتزامــات فــي ذات الوقــت.
انخفاض قيمة األصول المالية
قــدم المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة نمــوذج “خســارة االئتمــان المتوقعــة” االستشــرافي .يتطلــب
ذلــك قــدر كبيــر مــن األحــكام حــول كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي العوامــل االقتصاديــة علــى خســائر االئتمــان المتوقعــة ،والتــي
ســيتم تحديدهــا علــى أســاس االحتمــال المرجــح.
تعترف المجموعة بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

قياس مخصصات الخسائر
بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر علــى أي مــن األســس
التالية:
•خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى  12شــه ًر ا :تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر المحتمــل
فــي الســداد خــال  12شــه ًر ا بعــد تاريــخ التقريــر؛ و
•خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة :تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن
جميــع أحــداث التعثــر المحتمــل فــي الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.
بالنســبة لــأدوات الماليــة فــي المرحلــة الثالثــة ،يتــم تحديــد مخصصــات االنخفــاض االئتمانــي علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي
القيمــة الدفتريــة والمبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل المالــي .يتــم قيــاس المبلــغ القابــل لالســترداد علــى أنــه القيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ،بمــا فــي ذلــك القيمــة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات والرهونــات ،مخصومــة
علــى أســاس معــدل الفائــدة فــي بدايــة التســهيالت االئتمانيــة أو ،بالنســبة ألدوات الديــن ،بســعر الفائــدة الحالــي فــي الســوق.
أصــل مالــي مماثــل.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)
قياس مخصصات الخسائر (تابع)
يتــم االعتــراف بمخصصــات االنخفــاض االئتمانــي للقــروض والســلفيات الخاصــة بشــركة مصرفيــة تابعــة فــي قائمــة األربــاح أو
الخســائر ويتــم إظهارهــا فــي حســاب مخصــص مقابــل القــروض والســلفيات.
ـاء علــى منهجيــة انخفــاض القيمــة المطبقــة،
تصنــف المجموعــة أدواتهــا الماليــة ضمــن المرحلــة  ،1والمرحلــة  ،2والمرحلــة  ،3بنـ ً
كمــا هــو موضــح أدنــاه:
•المرحلــة  :1بالنســبة لــأدوات الماليــة التــي لــم تشــهد زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي والتــي لــم
تتعــرض النخفــاض ائتمانــي عنــد إنشــائها ،تعتــرف المجموعــة بمخصــص علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى
مــدى  12شــه ًر ا.
•المرحلــة  :2بالنســبة لــأدوات الماليــة التــي شــهدت زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولكنهــا
ليســت ذات قيمــة ائتمانيــة منخفضــة ،تعتــرف المجموعــة بمخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة.
•المرحلــة  :3بالنســبة لــأدوات الماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة ،تعتــرف المجموعــة بخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى
مــدى عمــر األداة.
تقيــس المجموعــة مخصصــات الخســائر للذمــم المدينــة التجاريــة بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر
األداة.
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي وعنــد تقديــر
خســائر االئتمــان المتوقعــة ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة
أو مجهــود زائــد .يتضمــن ذلــك ً
بنــاء علــى الخبــرة الســابقة للمجموعــة
كال مــن المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة،
ً
والتقييــم االئتمانــي المدعــوم بمــا فــي ذلــك المعلومــات االستشــرافية .تمثــل أقصــى فتــرة يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقديــر
خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي أقصــى فتــرة تعاقديــة تتعــرض خاللهــا المجموعــة لمخاطــر االئتمــان.
لــم يتــم تعريــف مصطلــح “الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان” فــي المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة .تقــرر المنشــأة كيفيــة تعريفهــا فــي ســياق أنواعهــا المحــددة مــن األدوات .تقــوم المنشــأة بتاريــخ كل تقريــر مالــي
بتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان مــن أداة ماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي .إلجــراء التقييــم ،تأخــذ
المنشــأة فــي االعتبــار التغيــرات فــي مخاطــر التعثــر فــي الســداد بـ ً
ـدال مــن التغيــرات فــي قيمــة خســائر االئتمــان المتوقعــة.
تقــوم المنشــأة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ كل تقريــر .إن نمــوذج انخفــاض القيمــة
بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة متماثــل ،ويمكــن لألصــول االنتقــال إلــى ومــن فئــة خســائر
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة .لكــي تكــون “كبيــرة” ،يلــزم حــدوث زيــادة مطلقــة أكبــر فــي مخاطــر التعثــر فــي الســداد
بالنســبة لألصــل الــذي ينطــوي علــى مخاطــر أعلــى للتعثــر عنــد االعتــراف المبدئــي مقارنـ ًـة باألصــل الــذي ينطــوي علــى مخاطــر
تعثــر أقــل عنــد االعتــراف المبدئــي.
تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان مــن األصــل المالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي وخــال تقدير خســارة
االئتمــان المتوقعــة ،عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي أو مؤشــر لألصــول الماليــة .مــن أمثلــة هــذه المؤشــرات مــا يلي:
•صعوبة مالية كبيرة يواجهها المقترض أو ُ
المصدر؛
•العجز عن السداد من قبل المقترض؛
•إعــادة هيكلــة مبلــغ بســبب شــروط لــم تكــن المجموعــة لتضعهــا فــي االعتبــار فــي ظــروف أخــرى ،مؤشــرات علــى أن
المقتــرض أو ُ
المصــدر ســعلن اإلفــاس؛
•عدم وجود سوق نشطة للسند المالي (إن وجدت)؛ أو
•إذا تجاوز تاريخ االستحقاق أكثر من  30يوم ًا.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7-2األدوات المالية (تابع)
انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)
قياس مخصصات الخسائر (تابع)
ال يحــدد المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مصطلــح “التعثــر” ،ولكنــه يتطلــب بـ ً
ـدال مــن ذلــك قيــام
كل منشــأة بذلــك .يجــب أن يكــون التعريــف متسـ ًـقا مــع التعريــف المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة لــأداة
الماليــة ذات الصلــة ويجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار المؤشــرات النوعيــة  -علــى ســبيل المثــال مخالفــات المواثيــق  -عنــد كان
مناســب ًا.
تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعثــر فــي الســداد عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يفــي الطــرف اآلخــر بالتزاماتــه
(بنــاء علــى المؤشــر أعــاه) ،دون لجــوء المجموعــة إلــى إجــراءات مثــل تحقيــق الضمــان (إن
االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل
ً
وجــد)؛ أو تجــاوز األصــل المالــي موعــد اســتحقاقه ألكثــر مــن  90يوم ـ ًا.

خسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمر األداة
تتمثــل هــذه الخســائر فــي خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر فــي الســداد المحتملــة علــى مــدى
العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة ،إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أو بموجــب أســلوب مبســط.
تمثــل هــذه الخســائر جــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد المحتملــة خــال  12شــه ًر ا
بعــد تاريــخ التقريــر (أو فتــرة أقصــر إذا كان العمــر المتوقــع لــأداة أقــل مــن  12شــه ًر ا) .تتمثــل أقصــى فتــرة يتــم أخذهــا فــي
االعتبــار عنــد تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي أقصــى فتــرة تعاقديــة تتعــرض خاللهــا المجموعــة لمخاطــر االئتمــان.
يعتبــر األصــل ذات انخفــاض ائتمانــي إذا وقــع حــدث أو أكثــر بالفعــل وكان لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة لألصــل.
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقدير مرجح لخسائر االئتمان.

األصول المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير
ُتقــاس بالفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بســعر
الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي .يتــم االعتــراف بــأي تعديــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر كأربــاح أو خســائر انخفــاض
فــي القيمــة.
عرض خسائر االئتمان المتوقعة
يتــم خصــم مخصصــات الخســائر لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــول وتحمل
علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر.
الشطب
يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي (بشــكل جزئــي أو كلــي) إلــى الحــد الــذي ال يوجــد فيــه احتمــال فعلــي
الســتردادها .هــذا هــو الحــال عموم ـ ًا عندمــا تقــرر المجموعــة أن المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تحقــق
تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب .ومــع ذلــك ،فــإن األصــول الماليــة التــي تــم شــطبها يمكــن أن تظــل
خاضعــة ألنشــطة تنفيذيــة مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات المجموعــة الســترداد المبالــغ المســتحقة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7-2مبادئ قياس القيمة العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للمجموعــة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن األصــول والمطلوبــات
ـاء علــى عــدد مــن السياســات واألســاليب
الماليــة وغيــر الماليــة .تــم تحديــد القيــم العادلــة ألغــراض القيــاس و  /أو اإلفصــاح بنـ ً
المحاســبية .حيثمــا ينطبــق ذلــك ،يتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات حــول االفتراضــات الموضوعــة لتحديــد القيــم العادلــة فــي
اإليضاحــات الخاصــة بذلــك األصــل أو االلتــزام.
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو تحويــل
االلتــزام تتــم إمــا:
•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
•في حالة عدم وجود سوق رئيسي ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة متاحً ا للمجموعة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد
ً
وفقــا لمصلحتهــم االقتصاديــة.
تســعير األصــل أو االلتــزام ،علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يعملــون
يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي فــي االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن
خــال اســتخدام األصــل وفقـ ًا ألفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم األصــل وفقـ ًا
ألفضــل اســتخدام لــه.
تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مناســبة للظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،واالســتخدام
األمثــل للمدخــات الملحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــات غيــر الملحوظــة.
يتــم تصنيــف جميــع األصــول والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن
ـاء علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات الهامــة لقيــاس
النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة ،كمــا هــو موضــح علــى النحــو التالــي ،بنـ ً
القيمــة العادلــة ككل:
•المستوى  – 1مدرجة (غير معدلة) أسعار السوق في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة؛
•المســتوى  – 2تقنيــات التقييــم حيــث مدخــات أدنــى مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر؛
•المستوى  – 3تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظتها.
بالنســبة لألصــول والمطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر ،تحــدد المجموعــة والشــركة
ـاء علــى أدنــى
األم مــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بيــن المســتويات فــي النظــام المتــدرج مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف (بنـ ً
مســتوى مــن المدخــات الهامــة بالنســبة للعــرض .قيــاس القيمــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
فــي تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة والشــركة األم بتحليــل التحــركات فــي قيــم األصــول والمطلوبــات المطلــوب إعــادة
ً
وفقــا للسياســات المحاســبية للمجموعــة .بالنســبة لهــذا التحليــل ،تتحقــق المجموعــة مــن
قياســها أو إعــادة تقييمهــا
المدخــات الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم مــن خــال الموافقــة علــى المعلومــات الــواردة فــي حســاب التقييــم للعقــود
والمســتندات األخــرى ذات الصلــة.
تقــارن المجموعــة أيض ـ ًا التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل والتــزام مــع المصــادر الخارجيــة ذات الصلــة لتحديــد مــا إذا
كان التغييــر معقــو ًلا.
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،حــددت المجموعــة فئــات األصــول والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطر
األصــل أو االلتــزام ومســتوى النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 4-7-2السندات الدائمة
يتــم االعتــراف بســندات الشــق األول لــرأس المــال للمجموعــة ضمــن حقــوق المســاهمين ويتــم احتســاب التوزيــع المقابــل
علــى تلــك األدوات كخصــم مــن األربــاح المحتجــزة .تشــكل ســندات الشــق األول التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة
ً
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  :32األدوات الماليــة.
وغيــر مضمونــة للمجموعــة ويتــم تصنيفهــا كحقــوق مســاهمين
ً
ليــس لســندات الشــق األول تاريــخ اســترداد ثابــت أو تاريــخ اســتحقاق نهائــي ويمكــن اســتردادها مــن قبــل المجموعــة وفقــا
لتقديرهــا المطلــق فــي تاريــخ أول طلــب أو بعــد ذلــك فــي أي تاريــخ دفــع الفائــدة.
 5-7-2العمالت األجنبية

العملة المستخدمة وعملة العرض
يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة لــكل مــن شــركات المجموعــة باســتخدام الريــال العمانــي الــذي يمثــل عملــة
البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا المجموعــة (العملــة المســتخدمة) .تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال
العمانــي ،وهــو العملــة المســتخدمة وعملــة العــرض للمجموعــة والشــركة األم.

المعامالت واألرصدة
أ)

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال ُ
العماني وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.

ب)

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال ُ
العمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة
فــي تاريــخ التقريــر .تتمثــل أربــاح أو خســائر العمــات األجنبيــة للبنــود الماليــة فــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة بالريــال
ُ
العمانــي فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل الفائــدة الفعلــي والدفعــات خــال الفتــرة والتكاليــف المهلكــة
بالعمــات األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة .تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة
مــن تســوية هــذه المعامــات وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــات بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة
لألصــول وااللتزامــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر ،باســتثناء إذا تــم تأجيلهــا ضمــن
الدخــل الشــامل اآلخــر كأدوات تحــوط للتدفــق النقــدي مؤهلــة وأدوات تغطيــة صافــي االســتثمار.

ج)

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال
العمانــي بســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .تــدرج الفــروق الناشــئة مــن تحويــل األصــول وااللتزامــات
غيــر النقديــة مثــل حقــوق المســاهمين المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة األربــاح
أو الخســائر كجــزء مــن أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة .تــدرج فــروق تحويــل األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم
المصنفــة كأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

د)

يتــم تحويــل أصــول والتزامــات العمليــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر ويتــم
تحويــل قوائــم الدخــل بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات .يتــم االعتــراف بفــروق الصــرف الناتجــة عــن
التحويــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .أي شــهرة ناتجــة عــن االســتحواذ علــى عمليــة أجنبيــة وأي تعديــات فــي القيمــة
العادلــة علــى القيــم الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات الناشــئة عــن االســتحواذ يتــم التعامــل معهــا كأصــول والتزامــات
للعمليــات األجنبيــة ويتــم تحويلهــا بســعر اإلغــاق.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 6-7-2استثمارات عقارية
تتألــف االســتثمارات العقاريــة مــن األراضــي والمبانــي المحتفــظ بهــا لتحقيــق إيجــارات أو لزيــادة رأس المــال أو كليهمــا.
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا بموجــب عقــد إيجــار كاســتثمار عقــاري عنــد اســتيفاء تعريــف االســتثمار العقــاري .يتــم
قيــاس االســتثمار العقــاري مبدئ ًيــا بالتكلفــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة .تتضمــن القيمــة الدفتريــة ً
أيضــا تكلفــة اســتبدال جزء
مــن اســتثمار عقــاري قائــم فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تكبــد التكلفــة إذا تــم اســتيفاء معاييــر االعتــراف .إذا قــررت المنشــأة أن
القيمــة العادلــة لالســتثمار العقــاري قيــد اإلنشــاء ال يمكــن قياســها بشــكل موثــوق ،ولكنهــا تتوقــع أن تكــون القيمــة العادلــة
للعقــار قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق عنــد اكتمــال اإلنشــاء ،عندئـ ٍذ تقيــس المنشــأة ذلــك االســتثمار العقــاري قيــد اإلنشــاء
بالتكلفــة حتــى تصبــح القيمــة قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق أو اكتمــال اإلنشــاء (أيهمــا أســبق) .الحقـ ًا لالعتــراف المبدئــي ،يتــم
االعتــراف بالعقــار االســتثماري بالقيمــة العادلــة .يتــم تضميــن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة فــي
قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا.
يتــم إيقــاف إدراج العقــار االســتثماري عنــد اســتبعاده أو ســحبه نهائيــ ًا مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منفعــة اقتصاديــة
مســتقبلية مــن اســتبعاده .يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن اســتبعاد االســتثمار العقــاري أو ســحبه مــن الخدمــة
فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي ســنة االســتبعاد أو الســحب مــن الخدمــة .يتــم تحديــد أربــاح أو خســائر اســتبعاد االســتثمار
العقــاري علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي عائــدات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل .تتــم التحويــات إلــى (أو مــن) االســتثمار العقــاري
فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن اســتثمار عقــاري إلــى عقــار يشــغله المالــك ،فــإن
التكلفــة المفترضــة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام .إذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله
ً
وفقــا للسياســة المنصــوص عليهــا فــي الممتلــكات واآلالت
المالــك اســتثمار عقــاري ،تقــوم المنشــأة باحتســاب هــذا العقــار
والمعــدات حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.
 7 -7-2الممتلكـات واآلالت والمعـدات
تســجل بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــ ًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة.
تتضمــن التكلفــة التاريخيــة مصروفــات تتعلــق مباشــرة بحيــازة البنــود.
تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل .حيثمــا كان ذلــك مالئمـ ًا .فقــط عندمــا يكــون
مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة للبنــد إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد
بشــكل موثــوق .يتــم تحميــل كافــة اإلصالحــات والصيانــة كأربــاح او خســائر خــال الفتــرة الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.
ال يتم احتســاب اســتهالك على االرض .ويحتســب االســتهالك لألصول األخرى باســتخدام طريقة القســط الثابت لتخصيص
تكلفتهــا إلــى قيمهــا المتبقيــة علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة كما يلي:
مبـاني تملك حر

 40 – 25سنة

مبـاني مستأجـرة

حتى  25سنة

أثاث وتركيبـات ومعدات

حتى  10سنـوات

معدات وسيارات

حتى  5سنوات

آالت وماكينات

 10سنـوات

تتــم مراجعـــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول وتعديلهــا ،فــي كان مالئمـ ًا ،فــي تاريــخ كل تقريــر .يتــم تخفــض القيمــة
الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصل أكبــر من قيمته القابلة لالســترداد.
يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اإلســتبعادات عــن طريــق مقارنــة المتحصــات بالقيمــة الدفتريــة ،ويتــم إدراجهــا بقائمــة األربــاح أو
الخســائر.

مشروعات قيد االنشاء
يتــم االعتــراف بمشــروعات قيــد االنشــاء بالتكلفــة وال يتــم احتســاب اســتهالك لهــا .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألعمــال
قيــد اإلنجــاز عنــد وجــود احــداث او تغييــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .فــي حــال
وجــود تلــك المؤشــرات وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة أعلــى مــن القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة ،يتــم تخفيــض األصــول
الــى القيمــة القابلــة لالســترداد ،والتــي تمثــل قيمتهــا العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع وقيمهــا مــن االســتخدام ،أيهمــا أعلــى.
.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 8-7-2أصول غير ملموسة

أصول غير ملموسة تمت حيازتها بشكل منفصل
األصــول غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ،والتــي تمــت حيازتهــا بشــكل منفصــل ،تــدرج بالتكلفــة مطروح ـ ًا منهــا
االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة.

أصول غير ملموسة تمت حيازتها خالل دمج األعمال
األصــول غيــر الملموســة التــي تمــت حيازتهــا عنــد دمــج األعمــال والمدرجــة بشــكل منفصــل عــن الشــهرة ،تــدرج مبدئيـ ًا بقيمهــا
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ (والتــي تعتبــر بمثابــة تكلفتهــا) .يتــم االعتــراف باإلطفــاء بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة كالتالــي:
شبكة المستشفيات

 15سنة

الترخيص

 6سنوات

أخرى

 10سنوات

تتــم مراجعــة طريقــة اإلطفــاء واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة بنهايــة كل فتــرة تقريــر ،مــع أثــر أي تغييــرات فــي التقديــرات
تــم احتســابها علــى أســاس احتمالــي .فيمــا يتعلــق باألصــول غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر إنتاجــي غيــر محــددة التــي تمــت
حيازتهــا بشــكل منفصــل ،تــدرج بالتكلفــة مطروح ـ ًا منهــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة.
الحق ـ ًا لالعتــراف المبدئــي ،يتــم بيــان ألصــول غيــر الملموســة التــي تمــت حيازتهــا عنــد دمــج األعمــال ،بالتكلفــة مطروح ـ ًا منهــا
اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة ،بنفــس طريقــة األصــول غيــر الملموســة التــي تمــت حيازتهــا بشــكل
منفصــل.

إلغاء االعتراف باألصول غير الملموسة
يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــول غيــر الملموســة عنــد بيعهــا أو عندمــا ال يتوقــع وجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن
االســتخدام أو االســتبعاد .إن األربــاح أو الخســائر الناشــئة مــن إلغــاء االعتــراف باألصــول غيــر الملموســة ،التــي تــم قياســها
بأنهــا الفــرق بيــن صافــي عوائــد البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ،يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر عنــد إلغــاء االعتــراف
باألصــل.

انخفاض قيمة األصول غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة
ال يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة ذات أعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة ولكــن يتــم اختبارهــا لتحديــد تعرضهــا النخفــاض القيمــة
ســنوي ًا إمــا فرديــ ًا أو علــى مســتوى الوحــدة المنتجــة للنقــد .إن األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول غيــر الملموســة ذات أعمــار غيــر
محــددة يتــم مراجعتهــا ســنوي ًا لتحديــد مــا إذا كان تقييــم األعمــار غيــر المحــددة ال يــزال محتمـ ً
ـا .إذ لــم يكــن كذلــك ،فــإن التغييــر
فــي تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة مــن غيــر محــددة إلــى محــددة يتــم إجــراؤه علــى أســاس مســتقبلي.
 9-7-2انخفاض قيمة أصول غير مالية
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للمجموعــة ،بخــاف المخــزون وأصــول الضريبــة المؤجلــة ،فــي تاريــخ كل
تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة
لالســترداد لألصــل .يتــم اختبــار الشــهرة التجاريــة ســنويًا لتحديــد انخفــاض القيمــة.
تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل فــي قيمتــه مــن االســتخدام وقيمتــه العادلــة ناقصـ ًا تكاليــف البيــع ،أيهمــا أكبــر .عنــد
تقديــر القيمــة مــن االســتخدام ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل
الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر الخاصــة باألصــل .لغــرض
اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم تجميــع األصــول ً
معــا فــي أصغــر مجموعــة مــن األصــول التــي تنتــج تدفقــات نقديــة داخلــة مــن
االســتخدام المســتمر والتــي تكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن األصــول األخــرى أو مجموعــات
األصــول (“الوحــدة المنتجــة للنقــد”).

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

71

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 9-7-2انخفاض قيمة أصول غير مالية (تابع)
يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد قيمتــه القابلــة
لالســترداد .يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر .يتــم تخصيصهــا ً
أوال لتخفيــض القيمــة الدفتريــة
ألي شــهرة ثــم تخفيــض القيــم الدفتريــة لألصــول األخــرى فــي الوحــدة المنتجــة للنقــد علــى أســاس تناســبي.
ال يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة .بالنســبة لألصــول األخــرى ،يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة
فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا ،بعــد خصــم
االســتهالك أو اإلطفــاء ،إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض فــي القيمــة.
 10-7-2النقد وما في حكم النقد
يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ بهــا عنــد الطلــب لــدى البنــوك واالســتثمارات
األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة تصــل إلــى ثالثــة أشــهر أو أقــل والســحب المصرفــي علــى
المكشــوف مــن البنــوك .يتــم بيــان الســحب المصرفــي علــى المكشــوف ضمــن القــروض فــي قائمــة المركــز المالــي.
 11-7-2المخزون
يتــم بيــان المخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق ،أيهمــا أقــل .يتــم تحديــد تكلفــة المخــزون علــى أســاس
المتوســطالمرجــح وتتضمــن المصروفــات المتكبــدة لالســتحواذ علــى المخــزون ونقلــه إلــى موقعــه وحالتــه الحاليــة.
ً
ناقصــا التكاليــف المقــدرة
يتمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق فــي ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق األعمــال االعتياديــة
لإلنجــاز ومصاريــف البيــع .يتــم تكويــن مخصــص عنــد الضــرورة للمخــزون بطــيء الحركــة أو التالــف أو المتقــادم.
 12-7-2رأس المال

األسهم العادية
يتــم تصنيــف األســهم كحقــوق ملكيــة عندمــا ال يكــون هنــاك التــزام بتحويــل النقــد أو األصــول األخــرى .يتــم بيــان تكاليــف الزيــادة
المنســوبة مباشــرة إلــى إصــدار األســهم الجديــدة فــي حقــوق المســاهمين كخصــم ،بعــد خصــم الضريبــة ،مــن العائــدات.

أسهم الخزينة
عنــد إعــادة شــراء األســهم المعتــرف بهــا كحقــوق مســاهمين ،يتــم االعتــراف بالمقابــل المدفــوع ،والــذي يتضمــن التكاليــف
المنســوبة مباشــرة ،كخصــم مــن حقــوق الملكيــة .يتــم تصنيــف األســهم المعــاد شــرائها كأســهم خزينــة ويتــم عرضهــا فــي
ً
الحقــا ،يتــم االعتــراف بالمبلــغ المســتلم كزيــادة فــي
احتياطــي أســهم الخزينــة .عنــد بيــع أســهم الخزينــة أو إعــادة إصدارهــا
حقــوق المســاهمين ويتــم تعديــل الفائــض أو العجــز الناتــج عــن المعاملــة فــي حقــوق الملكيــة.
 13-7-2صافي قيمة األصول لكل سهم
تعــرض المجموعــة والشــركة األم صافــي قيمــة األصــول لــكل ســهم ألســهمها العاديــة .علــى مســتوى المجموعــة ،يتــم
احتســاب صافــي قيمــة األصــول لــكل ســهم مــن خــال قســمة صافــي قيمة األصول المنســوبة إلى المســاهمين األساســيين
علــى األســهم العاديــة باســتثناء أســهم الخزينــة الصــادرة فــي نهايــة الســنة .علــى مســتوى الشــركة األم ،يتــم احتســاب صافــي
قيمــة األصــول لــكل ســهم مــن خــال قســمة صافــي قيمــة األصــول المنســوبة إلــى المســاهمين األساســيين علــى األســهم
العاديــة الصــادرة فــي نهايــة الســنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 14-7-2الضرائب
ً
وفقا للوائح المالية العمانية.
تتألف مصروف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والمؤجلة .يتم فرض الضرائب
تتمثــل الضريبــة الحاليــة فــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة ،باســتخدام
المعــدالت الضريبيــة المطبقــة بهــا أو المطبقــة بهــا بشــكل جوهــري فــي تاريخ التقريــر وأي تعديالت على الضريبة المســتحقة
الدفــع فيمــا يتعلــق بالســنوات الســابقة.
يتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل فــي األربــاح أو الخســائر باســتثناء مــا يتعلــق ببنــود معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين
أو فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.
يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات ألغــراض التقاريــر
الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب .ال يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة لمــا يلــي:
•الفــروق المؤقتــة عنــد االعتــراف المبدئــي باألصــول أو االلتزامــات فــي معاملــة ال تمثــل اندمــاج أعمــال والتــي ال تؤثــر علــى
المحاســبة أو األربــاح أو الخســائر الخاضعيــن للضريبــة.
•الفــروق المؤقتــة المتعلقــة باالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والشــركات الشــقيقة والترتيبــات المشــتركة إلــى الحــد
الــذي تكــون فيــه المجموعــة قــادرة علــى التحكــم فــي توقيــت عكــس الفــروق المؤقتــة ومــن المحتمــل أنهــا لــن تنعكــس
فــي المســتقبل المنظــور؛ و
•الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن االعتراف المبدئي بالشهرة التجارية.
يتــم االعتــراف بأصــول الضرائــب المؤجلــة للخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة والتخفيضــات الضريبيــة غيــر المســتخدمة
والفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتخدامها
فــي مقابلهــا .يتــم تحديــد األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة علــى أســاس عكــس الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة.
ٍ
كاف لالعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة بالكامــل ،فــإن األربــاح
إذا كان مبلــغ الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة غيــر
ـاء علــى خطــط األعمــال
المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة ،بعــد تعديلهــا لبيــان الفــروق المؤقتــة الحاليــة ،تؤخــذ فــي االعتبــار ،بنـ ً
للشــركات التابعــة الفرديــة فــي المجموعــة .تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد
الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة؛ يتــم عكــس هــذه التخفيضــات عندمــا تتحســن
احتماليــة األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة.
يتــم إعــادة تقييــم أصــول الضريبــة المؤجلــة غيــر المعتــرف بهــا فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم االعتــراف بهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح
مــن المحتمــل أن األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة ســتكون متاحــة والتــي يمكــن اســتخدامها مقابلهــا.
يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة التــي مــن المتوقــع تطبيقهــا علــى الفــروق المؤقتــة عند عكســها ،باســتخدام
معــدالت الضريبــة المطبقــة أو الســارية بشــكل فعلــي فــي تاريــخ التقريــر ،وتعكــس حالــة عــدم اليقيــن المتعلقــة بضرائــب
الدخــل ،إن وجــدت.
يعكــس قيــاس الضريبــة المؤجلــة التبعــات الضريبيــة التــي ســتنتج عــن الطريقــة التــي تتوقــع بهــا المجموعة ،في تاريــخ التقرير،
اســترداد أو تســوية القيمــة الدفتريــة ألصولهــا والتزاماتهــا .لهــذا الغــرض ،يُفتــرض اســترداد القيمــة الدفتريــة لالســتثمار
العقــاري المقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال البيــع ،ولــم ترفــض المجموعــة هــذا االفتــراض.
يتم تسوية أصول والتزامات الضرائب المؤجلة فقط إذا تم استيفاء معايير معينة.
 15-7-2مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ً
وفقــا لشــروط التوظيــف فــي تاريــخ التقريــر ،مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل
يتــم اســتحقاق مكافــآت نهايــة الخدمــة
العمانــي وتعديالتــه .يتــم احتســاب االلتــزام باســتخدام طريقــة الوحــدة االئتمانيــة المقــدرة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة
باســتخدام تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الزمنيــة للمــال .يتــم االعتــراف باســتحقاقات الموظفيــن مــن اإلجــازة الســنوية وتذاكــر
الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن.
ً
وفقــا لقانــون التأمينــات
يتــم االعتــراف بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد ذات المســاهمة المحــددة للموظفيــن العمانييــن
االجتماعيــة العمانــي كمصــروف فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.
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 16-7-2المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام قانونــي أو انشــائي نتيجــة ألحــداث ســابقة؛ مــن المرجــح
أكثــر مــن غيــره أن يكــون هنــاك حاجــة إلــى تدفــق خــارج مــن المــوارد لتســوية االلتــزام؛ وقــد تــم تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق .إذا
كان التأثيــر جوهر ًيــا ،يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل يعكــس
تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال ،وحيثمــا أمكــن ،المخاطــر الخاصــة بااللتــزام.
فــي حالــة وجــود عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة ،يتــم تحديــد احتماليــة أن يكــون التدفــق الخــارج مطلو ًبــا للتســوية باألخــذ باالعتبــار
فئــة االلتزامــات ككل .يتــم االعتــراف بالمخصــص حتــى لــو كان احتمــال حــدوث تدفــق خــارج فيمــا يتعلــق بــأي بنــد مــدرج فــي
نفــس فئــة االلتزامــات ضئيـ ً
ـا.
 17-7-2االعتراف باإليرادات
تقــوم المجموعــة باالعتــراف باإليــرادات مــن عقــود العمــاء علــى أســاس نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا هــو مبيــن فــي
المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة:
الخطــوة رقــم  1تحديــد العقــد (العقــود) مــع العميــل :يعــرف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينشــأ بموجبــه
حقــوق والتزامــات واجبــه النفــاذ ويحــدد معاييــر لــكل عقــد يجــب الوفــاء بهــا.
الخطــوة  2تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد :تحديــد التــزام األداء هــو وحــدة حســاب ووعــد فــي العقــد مــع العميــل لنقــل
ســلعة أو خدمــة إلــى العميــل.
الخطــوة  3تحديــد ســعر المعاملــة :ســعر المعاملــة هــو مبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة اســتحقاقه مقابــل نقــل
البضائــع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل ،باســتثناء المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن أطــراف أخــرى.
الخطــوة  4تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء فــي العقــد :بخصــوص العقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن التــزام
لــأداء ،فــإن المجموعــة ســوف تخصــص ســعر معاملــة لــكل التــزام لــأداء بقيمــة تمثــل المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة أن
يكــون مــن حقهــا فــي مقابــل اســتيفاء كل التــزام أداء.
الخطــوة  :5االعتــراف باإليــراد عندمــا (أو كمــا) تســتوفي المنشــأة التــزام األداء .تفــي المجموعــة بالتــزام األداء وتعتــرف
باإليــرادات بمــرور الوقــت ،إذا تــم اســتيفاء أحــد المعاييــر التاليــة:
•يحصل العميل على المزايا المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها بصورة متزامنة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو
•ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند أصول يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين بند األصول؛ أو
•ال ينشــئ أداء المجموعــة بنــد أصــول ذو اســتخدام بديــل للمجموعــة وللمنشــأة حــق ملــزم فــي دفعــات األداء المنجــز حتــى
اآلن.
بخصــوص التزامــات األداء التــي لــم تحقــق أحــد الشــروط المذكــورة أعــاه ،يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه
اســتيفاء التــزام األداء.

المقابل المتغير
يتــم تقديــر المبالــغ المتغيــرة للمقابــل إمــا بقيمتهــا المتوقعــة أو بالمبلــغ األكثــر احتمـ ً
ـاال ويتــم تضمينهــا فــي اإليــرادات إلــى
الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل بشــكل كبيــر أن اإليــرادات لــن تنعكــس.

عنصر تمويل هام
تقــوم المجموعــة بتقييــم عنصــر التمويــل الهــام ،إذا كانــت الفتــرة بيــن مدفوعــات العميــل وتحويــل البضائــع  /الخدمــات (لــكل
مــن الدفعــات المقدمــة أو المدفوعــات المتأخــرة) تزيــد عــن عــام واحــد .تقــوم المجموعــة بتعديــل المبلــغ المتعهــد بــه مقابــل
القيمــة الزمنيــة للمــال باســتخدام ســعر فائــدة مناســب يعكــس مخاطــر االئتمــان.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 17-7 2االعتراف باإليرادات (تابع)
تعديل العقد
يحــدث تعديــل العقــد عندمــا توافــق الشــركة والعميــل علــى إجــراء تغييــر فــي العقــد ينشــأ بموجبــه حقــوق والتزامــات جديــدة
واجبــة التنفيــذ أو يغيــر الحقــوق وااللتزامــات الحاليــة واجبــة التنفيــذ .ال يتــم االعتــراف باإليــرادات المتعلقــة بالتعديــل حتــى
يتــم الموافقــة عليــه .قــد تكــون الموافقــة خطيــة أو شــفهية أو ضمنيــة حســب ممارســات األعمــال المتعــارف عليهــا .تقــوم
المجموعــة بمعاملــة التعديــل فــي العقــد كعقــد منفصــل إذا ترتــب علــى التعديــل إضافــة التــزام أداء منفصــل ويعكــس
الســعر ســعر البيــع المنفصــل اللتــزام األداء .بخــاف ذلــك ،يتــم احتســاب التعديــل (بمــا فــي ذلــك أي تعديــل يؤثــر فقــط علــى
ســعر البيــع) كتعديــل علــى العقــد األصلــي ،إمــا مــن بدايــة مــن إجــراء التعديــل فصاعــد ًا أو مــن كتعديــل تراكمــي.
تقــوم الشــركة باحتســاب التعديــل بأثــر مســتقبلي إذا كانــت البضائــع أو الخدمــات التــي يتضمنهــا التعديــل منفصلــة عــن
البضائــع أو الخدمــات التــي تــم تحويلهــا قبــل التعديــل .وفــي المقابــل ،تقــوم الشــركة باحتســاب التعديــل مــن خــال التعديــل
التراكمــي إذا كانــت البضائــع أو الخدمــات التــي يتضمنهــا التعديــل غيــر منفصلــة وتمثــل جــزء ًا مــن التــزام أداء واحــد يتــم الوفــاء
بــه بشــكل جزئــي عنــد تعديــل العقــد.
تقــوم المجموعــة باحتســاب التعديــل بأثــر مســتقبلي إذا كانــت البضائــع أو الخدمــات التــي يتضمنهــا التعديــل منفصلــة عــن
البضائــع أو الخدمــات التــي تــم تحويلهــا قبــل التعديــل .وفــي المقابــل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب التعديــل مــن خــال التعديــل
التراكمــي إذا كانــت البضائــع أو الخدمــات التــي يتضمنهــا التعديــل غيــر منفصلــة وتمثــل جــزء ًا مــن التــزام أداء واحــد يتــم الوفــاء
بــه بشــكل جزئــي عنــد تعديــل العقــد.

تكلفة الحصول على العقد وتنفيذه
تقــوم المجموعــة برســملة التكاليــف اإلضافيــة المتكبــدة للحصــول علــى عقــد مــع عميــل إال إذا كانــت فتــرة اإلطفــاء لتلــك
التكاليــف أقــل مــن ســنة واحــدة.
إذا كانــت التكاليــف المتكبــدة فــي تنفيــذ عقــد مــع عميــل ال تقــع ضمــن نطــاق توجيــه آخــر – مثــل المخــزون ،األصــول غيــر
الملموســة أو الممتلــكات واآلالت والمعــدات ،تقــوم المجموعــة باالعتــراف بأصــل إذا كانــت تكاليــف التنفيــذ تســتوفي
الشــروط التاليــة:
•إذا كانت تتعلق مباشرة بعقد قائم أو عقد محدد متوقع؛
•إذا كانت تنتج أو تعزز موارد سوف يتم استخدامها للوفاء بالتزامات األداء في المستقبل؛ و
•إذا كانت من المتوقع أن يتم استردادها.
•إذا كانــت التكاليــف المتكبــدة فــي تنفيــذ عقــد تقــع ضمــن نطــاق توجيــه آخــر ،تقــوم المجموعــة باالعتــراف باحتســاب تلــك
التكاليــف باســتخدام التوجيــه اآلخــر.
تقــوم المجموعــة بإطفــاء األصــل المعتــرف بــه بنــاء علــى التكاليــف المتكبــدة للحصــول علــى العقــد و/أو تنفيــذه علــى أســاس
منتظــم ومتســق مــع أســلوب تحويــل البضائــع أو الخدمــات التــي يتعلــق بهــا األصــل .فــي حالــة حــدوث انخفــاض فــي القيمــة،
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتلــك الخســائر عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة القابلــة لالســترداد.

أ) إيرادات الرسوم والعموالت
يتــم االعتــراف بالرســوم والعمــوالت بشــكل عــام علــى أســاس االســتحقاق عنــد تقديــم الخدمــة .يتحمــل حاملــي وثائــق التأميــن
وعقــود االســتثمار رســوم خدمــات إدارة الوثائــق والتســليم ورســوم العقــود األخــرى .يتــم االعتــراف بهــذه الرســوم كإيــرادات فــي
وقــت االكتتــاب فــي وثائــق التأميــن أو فــي وقــت تحصيــل الرســوم ،وهــو بشــكل عــام فــي توقيــت االكتتــاب فــي وثائــق التأميــن.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 17-7 -2االعتراف باإليرادات (تابع)
ب) أتعاب إدارة
يتم االعتراف بأتعاب اإلدارة نظير إدارة األموال على مدى سنة اإلدارة.

ج) إيرادات أتعاب استشارية وإدارية
يتم االعتراف بإيرادات الخدمات االستشارية واإلدارية وفق ًا لشروط االتفاقية المبرمة مع العمالء.

د) توزيعات االرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.

هـ) أعمال التأمين على الحياة
يتــم االعتــراف باألقســاط فــي الدخــل علــى مــدى فتــرات الوثائــق ذات الصلــة .تمثــل األقســاط غيــر المكتســبة ذلــك الجــزء مــن
أقســاط وثائــق التأميــن الصــادر المتعلقــة بالفتــرات التأمينيــة الالحقــة لتاريــخ التقريــر .بالنســبة لوثائــق التأميــن قصيــرة األجــل،
تــوزع األقســاط علــى الفتــرة المتبقيــة مــن غطــاء التأميــن .يتــم االحتفــاظ باحتياطــي إكتــواري مناســب يتــم تحديــده ســنوي ًا
مــن قبــل إكتــواري مســتقل وذلــك بعــد الفحــص الســنوي ألمــوال التأميــن علــى الحيــاة وتحتســب مبدئيـ ًا بشــكل قانونــي لكــي
تتوافــق مــع متطلبــات التقريــر بموجــب قانــون شــركات التأميــن ،وتعديالتــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تكويــن مخصــص عنــد الضــرورة ألي خســارة أخــرى مــن المتوقــع أن تنشــأ عــن المخاطــر غيــر المنتهيــة
بعــد األخــذ فــي االعتبــار دخــل االســتثمار المســتقبلي علــى أمــوال التأميــن ذات الصلــة ،لتغطيــة االلتزامــات المتوقعــة الناشــئة
عــن العقــود الحاليــة.

و) أعمال التأمين العام
تــدرج األقســاط ضمــن اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للوثائــق .تمثــل األقســاط غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط
المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة.

ز) دخل اإليجار والتأجير
يتــم احتســاب دخــل اإليجــار والتأجيــر الناتــج عــن عقــود اإليجــار التشــغيلي لالســتثمارات العقاريــة علــى أســاس القســط الثابــت
علــى مــدى فتــرات اإليجــار ويتــم إدراجــه فــي اإليــرادات فــي قائمــة الدخــل الشــامل بســبب طبيعتــه التشــغيلية.

ح) بيع البضائع
يتم االعتراف باإليراد عندما يتم تسليم البضائع إلى العميل وقبولها من قبل العميل.
 18-7-2األصول االئتمانية
ال يتــم التعامــل مــع األصــول المحتفــظ بهــا بصفــة أمانــة أو بصفــة ائتمانيــة كأصــول للمجموعــة والشــركة األم ،وبالتالــي يتــم
بيانهــا كبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة فــي هــذه القوائــم الماليــة.
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 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 19-7-2األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
ً
الحقــا إعــادة
يتــم االعتــراف بالمشــتقات مبدئيًــا بالقيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد المشــتقات ويتــم
قياســها بقيمتهــا العادلــة .تســجل تعديــات القيمــة العادلــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر .يتــم الحصــول علــى القيــم العادلــة
مــن أســعار الســوق المدرجــة فــي األســواق النشــطة ،بمــا فــي ذلــك معامــات الســوق الحديثــة .يتــم إدراج جميــع المشــتقات
كأصــول عندمــا تكــون القيمــة العادلــة موجبــة وكمطلوبــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســالبة.
تصنــف المجموعــة مشــتقات معينــة كأدوات تحــوط للتحــوط مــن التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المرتبطــة بالمعامــات
المتوقعــة ذات االحتماليــة العاليــة الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة .فــي بدايــة العالقــات المحــددة ،تقــوم المجموعــة
بتوثيــق هــدف إدارة المخاطــر واســتراتيجية إجــراء التحــوط .تحــدد المجموعــة ً
أيضــا العالقــات االقتصاديــة بيــن بنــد التحــوط
وأداة التحــوط ،بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان مــن المتوقــع مقاصــة التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة للبنــد الخضــع للتحــوط مقابــل
أداة التحــوط.
تحتفظ المجموعة والشركة األم بأدوات مالية مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

تحوط التدفق النقدي
عندمــا يتــم تخصيــص المشــتقات كأداة تحــوط للتدفقــات النقديــة ،يتــم االعتــراف بالجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة لــأداة المشــتقة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم بيــان القيمــة المتراكمــة فــي احتياطــي التحــوط .يقتصــر الجــزء الفعــال
مــن التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر علــى التغيــر التراكمــي فــي القيمــة
العادلــة للبنــد الخاضــع للتحــوط ،والــذي يتــم تحديــده علــى أســاس القيمــة الحاليــة ،مــن بدايــة التحــوط .يتــم االعتــراف بــأي جــزء
غيــر فعــال مــن التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر.
بالنســبة لجميــع المعامــات األخــرى المتوقعــة الخاضعــة للتحــوط ،يتــم إعــادة تصنيــف القيمــة المتراكمــة فــي احتياطــي
التحــوط وتكلفــة احتياطــي التحــوط إلــى األربــاح أو الخســائر فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المتوقعــة للتحــوط علــى األربــاح أو الخســائر.
إذا لــم يعــد التحــوط يفــي بمعاييــر محاســبة التحــوط أو إذا تــم بيــع أداة التحــوط أو انتهــاء صالحيتهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها،
ً
ـتقبال .عنــد إيقــاف محاســبة التحــوط لتحوطــات التدفقــات النقديــة ،فــإن المبلــغ المتراكــم
يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط مسـ
فــي احتياطــي التحــوط يظــل فــي حقــوق الملكيــة حتــى يتــم تضمينــه فــي بنــد غيــر مالــي لتحــوط معاملــة تــؤدي إلــى االعتــراف
بالبنــد غيــر المالــي .يتــم إعــادة تصنيــف تكلفــة البنــد عنــد االعتــراف المبدئــي لــه أو بالنســبة لتحوطــات التدفقــات النقديــة األخــرى
إلــى األربــاح أو الخســائر فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات حيــث تؤثــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعة للتحــوط على األرباح
أو الخســائر .إذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخاضعــة للتحــوط ،فــإن المبالــغ المتراكمــة فــي
احتياطــي التحــوط وتكلفــة احتياطــي التحــوط يعــاد تصنيفهــا علــى الفــور إلــى األربــاح أو الخســائر.
 20-7-2عقود الضمانات المالية
تتمثــل الضمانــات الماليــة فــي عقــود تتطلــب مــن ُ
المصــدر ســداد مدفوعــات محــددة لتعويــض المســتفيد عــن خســارة تكبدهــا
ً
وفقــا لشــروط الديــن .يتــم تقديــم هــذه الضمانــات للبنــوك
بســبب عجــز المديــن عــن ســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها،
والمؤسســات الماليــة أو المنشــآت األخــرى نيابــة عــن العمــاء.
ً
الحقــا لالعتــراف
يتــم االعتــراف بالضمانــات الماليــة مبدئ ًيــا فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إصــدار الضمــان.
ً
ً
وفقــا للقيــاس المبدئــي ،أيهمــا أعلــى،
المبدئــي ،يتــم قيــاس التزامــات البنــك بموجــب هــذه الضمانــات
ناقصــا اإلطفــاء
المحتســب لالعتــراف فــي قائمــة الدخــل الشــامل بإيــرادات الرســوم المكتســبة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى عمــر
الضمــان وأفضــل تقديــر للمصروفــات المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ناشــئ فــي تاريــخ التقريــر .يتــم تحديــد هــذه التقديــرات
علــى أســاس الخبــرة فــي المعامــات المماثلــة وتاريــخ الخســائر الســابقة ،مدعومــة بأحــكام اإلدارة .يتــم تحويــل أي زيــادة فــي
االلتــزام المتعلــق بالضمانــات إلــى األربــاح أو الخســائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
- 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 21-7-2توزيعات األرباح
يتــم االعتــراف بتوزيــع األربــاح علــى مســاهمي الشــركة األم كالتــزام فــي هــذه القوائــم الماليــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد
توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي الشــركة األم.
 22-7-2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تخضــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي النظــام األساســي للشــركة األم وقانــون الشــركات
التجاريــة فــي ســلطنة عمــان واللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.
 23-7-2ربحية السهم
تعــرض المجموعــة والشــركة األم بيانــات ربحيــة الســهم األساســية ألســهمها العاديــة .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم
األساســية مــن خــال قســمة األربــاح أو الخســائر المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن للمجموعــة والشــركة األم علــى
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة المعدلــة ألســهم الخزينــة خــال الفتــرة.
 24-7-2عقود التأمين
(أ) التصنيف
تصــدر المجموعــة عقــودً ا يتــم بموجبهــا تحويــل مخاطــر التأميــن وتصنــف العقــود كعقــود تأميــن عندمــا يتــم بموجبهــا تحويــل
مخاطــر تأميــن كبيــرة .قــد تــؤدي هــذه العقــود ً
أيضــا إلــى تحويــل المخاطــر الماليــة.
تصنــف المجموعــة عقــود االســتثمار علــى أنهــا تلــك العقــود التــي يتــم بموجبهــا تحويــل مخاطــر ماليــة بــدون مخاطــر تأميــن
كبيــرة.
تصــدر المجموعــة بعــض عقــود التأميــن التــي تحتــوي علــى خاصيــة المشــاركة التقديريــة .تمنــح هــذه الميــزة حاملهــا الحــق فــي
الحصــول علــى مزايــا أو مكافــآت إضافيــة كإضافــة للمزايــا المضمونــة:
•التي من المحتمل أن تكون جزء كبير من إجمالي المنافع التعاقدية؛
ً
وفقا لتقدير الشركة؛ و
•التي يكون مقدارها أو توقيتها تعاقديًا
•التي تستند تعاقديًا على ألفائض الناتج عن مجموعة محددة من العقود.
ال توجــد لوائــح قانونيــة محليــة تحــدد أســس تحديــد المبالــغ التــي تســتند إليهــا المزايــا التقديريــة اإلضافيــة ،حيــث يتــم تحديــد
المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة التابعــة علــى أســاس ســنوي.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 24-7-2عقود التأمين (تابع)
(ب) االعتراف والقياس
يتــم تصنيــف عقــود التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي إلــى خمــس فئــات رئيســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم المجموعــة
باالكتتــاب فــي وثائــق تأميــن الحــوادث الطبيــة والشــخصية ألفرديــة قصيــرة األجــل.
)(1وثائق التأمين على الحياة ألفردي
تتألف من أنواع الوثائق التالية:
أ)

مــع وثائــق التأميــن التقليديــة الربحيــة (أي الوثائــق ذات خاصيــة المشــاركة التقديريــة) التــي تضمــن األحــداث المرتبطــة
بحيــاة اإلنســان (علــى ســبيل المثــال ،المــوت أو البقــاء علــى قيــد الحيــاة) علــى مــدى فتــرة طويلــة .يتــم االعتــراف
باألقســاط كإيــراد عنــد اســتالمها .يتــم االعتــراف باألقســاط المؤقتــة فــي نهايــة الســنة للذمــم المدينــة للوثيقــة التــي
لــم تســقط .يتــم تســجيل المنافــع كمصروفــات عنــد تكبدهــا .لــكل وثيقــة مبلــغ فائــدة محــدد مســتحق الدفــع وهــو
مضمــون .بصــرف النظــر عــن هــذه العــاوة الرجعيــة والنهائيــة ،يتــم اإلعــان عنهــا مــن قبــل المجموعــة مــن وقــت آلخــر
ـاء علــى ربحيــة محفظــة التأميــن علــى الحيــاة ألفــردي .يتــم تحويــل العــاوات الرجعيــة إلــى مزايــا مضمونــة بمجــرد
بنـ ً
اإلعــان عنهــا ويتــم ضمــان مســتوى أدنــى معيــن مــن العــاوات لوثائــق معينــة.
يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري  /الحســابي لهــذه الوثائــق علــى أســاس صافــي األقســاط مــن خــال تحديــد القيمــة
الحاليــة للمنافــع ناقصـ ًا القيمــة الحاليــة لصافــي األقســاط المســتقبلية ،ويتــم احتســاب صافــي األقســاط االفتراضيــة
باســتخدام افتراضــات متحفظــة لمعــدل الوفيــات والخصــم وتعديــل لالعتــراف بتكاليــف االســتحواذ .بالنســبة للوثائــق
أيضــا عمــل مخصــص للمصروفــات المطلوبــة لالحتفــاظ بالوثائــق .تقــوم المجموعــة ً
المدفوعــة ،يتــم ً
أيضــا بإجــراء
اختبــار كفايــة االلتــزام للتأكــد مــن أن االحتياطــي المخصــص ال يقــل عــن االلتــزام المحــدد كمجمــوع القيمــة المخصومــة
المتوقعــة لمدفوعــات المزايــا والعمــوالت المســتحقة الدفــع والمصروفــات اإلداريــة المســتقبلية المرتبطــة مباشــرة
ً
ناقصــا القيمــة المخصومــة المتوقعــة ألقســاط التأميــن المســتحقة القبــض (عمــل افتراضــات واقعيــة
بالعقــد،
فيمــا يتعلــق بالوفيــات واالحتفــاظ ومصاريــف الصيانــة واســتخدام معــدل الخصــم المتأصــل فــي تســعير ســندات
الدخــل الثابــت التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة).

ب)

التأميــن ألجــل محــدد حيــث تكــون المزايــا مســتحقة الدفــع فقــط فــي حالــة وفــاة المؤمــن عليــه .وتشــمل هــذه الوثائــق

ينخفض
التــي يكــون فيهــا المبلــغ المؤمــن عليــه ثاب ًتــا طــوال مــدة الوثيقــة ووثائق التأمين ألجــل محدد المتناقصــة حيث
المبلــغ المضمــون بمعــدل محــدد مسـ ً
ـبقا كل عــام .يتــم دفــع القســط إمــا علــى مــدى مــدة الوثيقــة أو كقســط واحــد.
يتــم االعتــراف باألقســاط كإيــرادات عنــد اســتالمها .يتــم االعتــراف باألقســاط المؤقتــة فــي نهايــة الســنة ألقســاط
التأميــن المدينــة التــي لــم يتــم انقضائهــا .هــذه ليســت وثائــق تأميــن األربــاح.
بالنســبة لوثائــق القســط الواحــد ،يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري /الحســابي علــى أنــه القيمــة المخصومــة للمطالبــات
المســتقبلية المتوقعــة باإلضافــة إلــى المصاريــف المتوقــع تكبدهــا فــي إدارة الوثائــق .بالنســبة للوثائــق ذات األقســاط
العاديــة ،يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري  /الحســابي علــى أســاس صافــي أقســاط التأميــن علــى غــرار مــا هــو معتــاد
مــع وثائــق تأميــن األربــاح.

)(2وثائق التأمين االئتماني ألفردي على الحياة
هــذه عقــود تأميــن علــى الحيــاة يتــم إكتتابهــا علــى أســاس قســط واحــد وعلــى أســاس فــردي ويتــم إصدارهــا لحمايــة المؤسســة
الماليــة لقرضهــا المســتحق مــن العميــل .تحمــي هــذه العقــود المؤسســات الماليــة مــن عواقــب األحــداث (مثــل الوفــاة أو
العجــز) التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة العميــل علــى ســداد قرضــه المســتحق .هــذه ليســت وثائــق تأميــن األربــاح.
يتــم إصــدار هــذه العقــود لمــدة القــروض مــع اســتالم قســط التأميــن كقســط واحــد .يتــم اســتالم مبالــغ إضافيــة فــي حالــة
زيــادة القــروض .وبالمثــل ،يُســمح باســترداد األمــوال فــي حالــة اإلغــاق المســبق أو التغييــر فــي شــروط القــرض.
يتــم االعتــراف بالقســط الواحــد كإيــراد عنــد اســتحقاقه .تــم االحتفــاظ باحتياطــي اكتــواري  /حســابي صافــي مــن إعــادة التأميــن
لــكل عقــد باســتخدام معــدل إعــادة التأميــن.
بنــاء علــى االلتــزام التقديــري للتعويضــات
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد عنــد تكبدهــا،
ً
المســتحقة لحاملــي الوثائــق .يتــم االعتــراف بالمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ عنهــا.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 ٢٤-7-2عقود التأمين (تابع)
(ب) االعتراف والقياس (تابع)
)(3وثائق التأمين الجماعي على الحياة
تمثــل عقــود تأميــن علــى الحيــاة قصيــرة األجــل يتــم إكتتابهــا علــى أســاس جماعــي ،وعــادة مــا تكــون الحيــاة التــي يتــم تغطيتهــا
هــي موظفيــن لــدى صاحــب عمــل مشــترك .تحمــي هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (صاحــب العمــل) مــن عواقــب األحــداث
(مثــل الوفــاة أو العجــز) التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة الموظــف أو مــن يعولهــم علــى الحفــاظ علــى مســتوى دخلهــم الحالــي .إن
المزايــا المضمونــة المدفوعــة عنــد وقــوع حــدث التأميــن المحــدد إمــا ثابتــة أو مرتبطــة بمــدى الخســارة االقتصاديــة التــي
يتكبدهــا العميــل .ال يوجــد اســتحقاق أو تنــازل عــن المزايــا.
بالنســبة لجميــع هــذه العقــود ،يتــم االعتــراف باألقســاط كإيــرادات عنــد إصــدار الوثيقــة أو المصادقــة ولكنهــا تعتبــر مكتســبة
بشــكل متناســب علــى مــدى فتــرة التغطيــة .يتــم بيــان جــزء مــن قســط التأميــن المكتتبــة علــى العقــود الســارية والمتعلــق
بالمخاطــر غيــر المنتهيــة فــي تاريــخ التقريــر كاحتياطــي مخاطــر غيــر منتهيــة .يتــم اإلفصــاح عــن األقســاط قبــل خصــم العمولــة
واســتبعاد الضرائــب المفروضــة علــى األقســاط.
بنــاء علــى االلتــزام التقديــري للتعويضــات
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد عنــد تكبدهــا
ً
المســتحقة لحملــة الوثائــق .يتــم االعتــراف بالمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ عنهــا .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل
ـاء علــى خبــرة المجموعــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اإلبــاغ عــن المطالبــات فــي الماضــي.
للمطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بنـ ً
كمــا هــو مبيــن أعــاه ،يتــم تكويــن احتياطــي مخاطــر غيــر منتهيــة فــي تاريــخ التقييــم لألقســاط التــي تعتبــر مكتســبة فــي الفتــرات
المســتقبلية .تقــوم المجموعــة ً
أيضــا باختبــار مــا إذا كان االلتــزام الــذي تــم إعــداده مناس ـبًا للوفــاء بالمطالبــات المســتقبلية
المتوقعــة.
)(4وثائق التأمين الصحي الجماعي
هــذه عقــود تأميــن صحــي قصيــرة األجــل مكتتبــة علــى أســاس جماعــي ،وعــادة مــا تكــون الحيــاة التــي يتــم تغطيتهــا هــي
موظفيــن لــدى صاحــب عمــل مشــترك .تحمــي هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (صاحــب العمــل) مــن الخســائر الناتجــة عــن
العــاج الطبــي للموظفيــن نتيجــة اعتــال الصحــة أو الحــوادث ،وتغطــي ً
كال مــن مصاريــف العــاج فــي المستشــفى والعيــادات
الخارجيــة .يتــم صــرف الجــزء األكبــر مــن مطالبــات المستشــفيات مباشــرة مــن قبــل المجموعــة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة .ال
يوجــد تاريــخ اســتحقاق أو تنــازل عــن مزايــا هــذه الوثائــق.
بالنســبة لجميــع هــذه العقــود ،يتــم االعتــراف باألقســاط كإيــرادات عنــد إصــدار الوثيقــة أو المصادقــة ،ولكنهــا تعتبــر مكتســبة
بشــكل متناســب علــى مــدى فتــرة التغطيــة .يتــم تســجيل جــزء قســط التأميــن المكتتبــة علــى العقــود الســارية والمتعلــق
بالمخاطــر غيــر المنتهيــة فــي تاريــخ التقريــر كاحتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة .يتــم بيــان األقســاط قبــل خصــم العمولــة
واســتبعاد الضرائــب المفروضــة علــى األقســاط.
بنــاء علــى االلتــزام التقديــري للتعويضــات
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد عنــد تكبدهــا،
ً
المســتحقة لحاملــي الوثائــق .يتــم االعتــراف بالمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ عنهــا .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل
ـاء علــى خبــرة المجموعــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اإلبــاغ عــن المطالبــات فــي الماضــي.
للمطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بنـ ً
كمــا هــو مبيــن أعــاه ،يتــم تكويــن احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة فــي تاريــخ التقييــم لألقســاط التــي تعتبــر مكتســبة فــي
الفتــرات المســتقبلية .تقــوم المجموعــة ً
أيضــا باختبــار مــا إذا كان االلتــزام الــذي تــم إعــداده مناســبًا للوفــاء بالمطالبــات
المســتقبلية المتوقعــة.
)(5وثائق التأمين االئتماني الجماعي على الحياة
هــذه هــي عقــود التأميــن علــى الحيــاة المكتتــب فيهــا علــى أســاس جماعــي وإصدارهــا للمؤسســات الماليــة لحمايــة محافــظ
قروضهــا القائمــة .تحمــي هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (المؤسســات الماليــة) مــن نتائــج األحــداث (مثــل الوفــاة أو العجــز)
التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة المقترضيــن مــن العميــل علــى ســداد القــروض المســتحقة .هــذه ليســت وثائــق تأميــن األربــاح.
يتم إصدار هذه العقود على أساسين:
•علــى مــدى القــروض مــع اســتالم قســط التأميــن كقســط واحــد .يتــم اســتالم المزيــد مــن األقســاط إذا وعندمــا يتــم زيــادة
القروض.
•عقــود قصيــرة األجــل تغطــي المخاطــر لمــدة عــام فــي كل مــرة ،مــع تحديــد أقســاط التأميــن ودفعها شــهر يًا علــى األرصدة
القائمة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 24-7-2عقود التأمين (تابع)
(ب) االعتراف والقياس (تابع)
( )5وثائق التأمين االئتماني على الحياة الجماعي (تابع)
يتــم االعتــراف بأقســاط التأميــن ذات القســط الواحــد كإيــراد عنــد اســتحقاقها .تــم االحتفــاظ باحتياطــي اكتــواري  /حســابي
صافــي مــن إعــادة التأميــن لــكل عقــد باســتخدام معــدل إعــادة التأميــن.
يتــم االعتــراف باألقســاط الشــهرية عنــد إقــرار المؤسســات الماليــة بالمبلــغ المســتحق الدفــع .وبذلــك ،عــادة مــا يتــم االعتــراف
باألقســاط بمجــرد اكتســابها بالكامــل وال يعتبــر أي احتياطــي أقســاط غيــر مكتســبة ضرور ًيــا .ومــع ذلــك ،تقــوم المجموعــة ،فــي
نهايــة العــام ،بتقييــم ربحيــة المحفظــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك حاجــة إلــى أي احتياطــي العجــز فــي األقســاط.
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد عنــد تكبدهــا علــى أســاس االلتــزام التقديــري للتعويضــات
المســتحقة لحاملــي وثائــق التأميــن .يتــم االعتــراف بالمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ عنهــا .يتــم تكويــن مخصــص
ـاء علــى خبــرة المجموعــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اإلبــاغ عــن المطالبــات
منفصــل للمطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بنـ ً
فــي الماضــي.

اختبار كفاية االلتزام
تقــوم الشــركات التابعــة بإجــراء اختبــار كفايــة االلتــزام للتأكــد مــن كفايــة التزامــات العقــد كمــا هــو موضــح فــي القوائــم الماليــة.
عنــد إجــراء هــذه االختبــارات ،يتــم اســتخدام أفضــل التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية وتســوية
المطالبــات والمصروفــات اإلداريــة ،باإلضافــة إلــى إيــرادات االســتثمار مــن األصــول التــي تدعــم هــذه االلتزامــات .تشــير نتائــج
ٍ
كاف.
االختبــارات إلــى أن االلتــزام المعتــرف بــه

عقود التأمين العام
بالنســبة لعقــود التأميــن العــام ،يتــم بيــان األقســاط فــي الدخــل علــى مــدى فتــرات وثائــق التأميــن .يمثــل احتياطــي المخاطــر
غيــر المنتهيــة الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة المتعلقــة بفتــرة التغطيــة غيــر المنتهيــة .يتــم االعتــراف بالتغييــر فــي مخصــص
األقســاط غيــر المكتســبة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر مــن أجــل االعتــراف باإليــراد علــى مــدى فتــرة المخاطــر.
يتــم احتســاب احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهــي علــى أســاس طريقــة  365/1لجميــع فئــات األعمــال .يتــم االعتــراف بتكاليــف
االســتحواذ وعمــوالت إعــادة التأميــن كمصروفــات أو إيــرادات علــى مــدى فتــرة الوثيقــة عــن طريــق تأجيلهــا باســتخدام طريقــة
.365/1
يجــب عمــل تقديــرات لــكل مــن التكاليــف النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر والتكلفــة النهائيــة
المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا بعــد فــي تاريــخ التقريــر .تتكــون المطالبــات مــن المبالــغ المســتحقة
الدفــع لحاملــي العقــود واألطــراف األخــرى ومصاريــف تعديــل الخســائر ذات الصلــة ،بعــد خصــم القيمــة المتبقيــة والمبالــغ
المســتردة األخــرى ويتــم تحميلهــا علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.
يشــتمل إجمالــي المطالبــات تحــت التســوية علــى إجمالــي التكلفــة المقــدرة للمطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم تســويتها
فــي تاريــخ التقريــر ،ســواء تــم اإلبــاغ عنهــا أم ال .يتــم تكويــن مخصصــات المطالبــات المبلــغ عنهــا والتــي لــم يتــم دفعهــا كمــا
فــي تاريــخ التقريــر علــى أســاس تقديــرات الحــاالت ألفرديــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم االحتفــاظ بمخصــص علــى أســاس الخبــرة
الســابقة للمجموعــة لتكلفــة تســوية المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.
يتــم تضميــن أي فــرق بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريــر والتســويات والمخصصــات فــي الســنة التاليــة فــي الســنة
المحاســبية التــي يتــم فيهــا إجــراء التغييــر فــي المخصــص أو التســوية.
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 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 ٧ - 2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 24-7-2عقود التأمين (تابع)
(ب) االعتراف والقياس (تابع)
مخصصات في التزام المطالبات
تســمح بعــض عقــود التأميــن للشــركة بتحصيــل ألفائــض أو االســتهالك أو بيــع (عــادة مــا تكــون تألفة) مركبــة أو عقار مطلوب
لتســوية مطالبــة (أي القيمــة المتبقيــة) .قــد يكــون للشــركة التابعــة ً
أيضــا الحــق فــي مالحقــة أطــراف أخــرى لدفــع بعــض أو
كل التكاليــف (أي اإلحــال).
يتــم إدراج تقديــرات الزيــادة واالســتهالك والمبالــغ المســتردة كمخصــص فــي قيــاس التــزام التأميــن للمطالبــات ،ويتــم
االعتــراف بالمركبــات المســتردة أو الممتلــكات المســتحوذ عليــه فــي المطالبــات قيــد التســوية عنــد اســتحقاق االلتــزام .يتمثــل
مخصــص اإلحــال فــي المبلــغ الــذي يمكــن اســترداده بشــكل معقــول مــن اســتبعاد مركبــة أو أحــد الممتلــكات.
تعتبــر مســتردات القيمــة المتبقيــة ً
ً
مخصصــا فــي قيــاس التــزام التأميــن للمطالبــات ويتــم االعتــراف بهــا فــي األصــول
أيضــا
األخــرى .يتمثــل المخصــص فــي تقييــم المبلــغ الــذي يمكــن اســترداده بشــكل معقــول مــن الدعــوى ضــد طــرف آخــر مســؤول.

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
مــن أجــل حمايــة نفســها مــن التجــارب الســلبية ،أبرمــت المجموعــة عقــودً ا مــع معيــدي التأميــن يتــم بموجبهــا تعويضهــا عــن
الخســائر فــي واحــد أو أكثــر مــن العقــود التــي أصدرتهــا المجموعــة .يتــم تضميــن عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا المجموعــة والتــي
بموجبهــا يكــون حامــل العقــد شــركة تأميــن أخــرى (إعــادة التأميــن الداخلــي) مــع عقــود التأميــن.
يتــم االعتــراف بالمنافــع التــي تســتحقها المجموعــة بموجــب عقــود إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا كأصــول إعــادة تأميــن .تتكــون
هــذه األصــول مــن أرصــدة قصيــرة األجــل مســتحقة مــن معيــدي التأميــن ،باإلضافــة إلــى ذمــم مدينــة طويلــة األجــل تعتمــد
علــى المطالبــات والمزايــا المتوقعــة الناشــئة بموجــب عقــود التأميــن ذات الصلــة بإعــادة التأميــن .يتــم قيــاس المبالــغ القابلــة
ً
ووفقــا لشــروط
لالســترداد مــن معيــدي التأميــن أو المســتحقة لهــم بشــكل ثابــت بالمبالــغ المرتبطــة بعقــود إعــادة التأميــن
كل عقــد مــن عقــود إعــادة تأميــن .تمثــل مطلوبــات إعــادة التأميــن بشــكل أساســي أقســاط إعــادة التأميــن المســتحقة الدفــع
ـزءا مــن مطلوبــات إعــادة التأميــن حتــى
لعقــود إعــادة التأميــن ويتــم االعتــراف بهــا كمصــروف عنــد تكبدهــا وتســتمر فــي كونهــا جـ ً
ً
وفقــا لشــروط عقــد إعــادة التأميــن.
يتــم تســويتها
تقوم المجموعة بتقييم أصول إعادة التأمين الخاصة بها لتحديد االنخفاض في القيمة على أساس سنوي.
 25-7-2األقساط وأرصدة التأمين المدينة
ً
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة
يتــم االعتــراف مبدئ ًيــا بأقســاط التأميــن وأرصــدة التأميــن المدينــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراجهــا
ً
ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة .يتــم تكويــن مخصــص النخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة
التجاريــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن الشــركة التابعــة لــن تكــون قــادرة على تحصيــل جميع المبالغ المســتحقة
ً
وفقــا للشــروط األصليــة للذمــم المدينــة .تتمثــل قيمــة المخصــص فــي الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ،مخصومــة بمعــدل الفائــدة ألفعلــي األصلــي.
 26-7-2قروض إلى حملة الوثائق
ً
ناقصا أية مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة ،إن وجد.
يتم بيان القروض إلى حاملي الوثائق بالتكلفة
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 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 27-7-2تكلفة االستحواذ المؤجلة وإيرادات العموالت

تكاليف االستحواذ المؤجلة
يتــم تأجيــل التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة خــال الفتــرة الماليــة الناتجــة عــن االكتتــاب فــي عقــود التأميــن علــى
الحيــاة طويلــة األجــل إلــى الحــد الــذي يمكــن فيــه اســترداد هــذه التكاليــف مــن األقســاط المســتقبلية ويتــم إطفاءهــا علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأميــن.
يتــم تأجيــل التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة لالكتتــاب فــي عقــود التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي قصيــرة
األجــل ،ويتــم تضميــن ذلــك فــي “احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة” الموضــح فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد.
يتــم تأجيــل تكاليــف االســتحواذ لالكتتــاب فــي عقــود التأميــن العامــة إلــى الحــد الــذي يمكــن فيــه اســترداد هــذه التكاليــف مــن
األقســاط المســتقبلية .بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم إطفــاء هــذه التكاليــف علــى مــدى فتــرة الوثيقــة (عــام واحــد بشــكل عــام)
باســتخدام طريقــة  365/1ويتــم تضمينهــا فــي “احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة” الموضــح فــي قائمــة المركــز المالــي.
يتــم تســجيل اإلطفــاء فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــد .يتــم احتســاب التغييــرات فــي النمــط المتوقــع الســتهالك
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل عــن طريــق تغييــر فتــرة اإلطفــاء ويتــم التعامــل معهــا كتغييــر فــي
التقديــر المحاســبي.

إيرادات عمولة إعادة التأمين المؤجلة
يتــم تأجيــل إيــرادات العمــوالت المنســوبة إلــى أقســاط إعــادة التأميــن غيــر المنتهيــة المتنــازل عنهــا لفتــرة قصيــرة مــن العمــر
والتأميــن الصحــي ويتــم تضمينهــا فــي “حصــة معيــدي التأميــن مــن احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة” فــي قائمــة المركــز المالــي
الموحد.
يتــم تأجيــل إيــرادات العمــوالت المنســوبة إلــى أقســاط إعــادة التأميــن غيــر المنتهيــة المتنــازل عنهــا للتأميــن العــام إلــى الحــد
الــذي يمكــن اســترداده مــن األقســاط المتنــازل عنهــا فــي المســتقبل .بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم إطفــاء هــذه اإليــرادات
علــى مــدى فتــرة الوثيقــة (عــام واحــد بشــكل عــام) باســتخدام طريقــة  365/1ويتــم تضمينهــا فــي “حصــة معيــدي التأميــن مــن
احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة” فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد.
 28-7-2دمج األعمال
يتــم احتســاب دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ .يتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ علــى أســاس إجمالــي المقابــل
المحــول المقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ومبلــغ أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا.
لــكل عمليــة مــن عمليــات دمــج األعمــال ،تختــار المجموعــة مــا إذا كانــت ســتقيس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الحصــة
المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة المتناســبة مــن صافــي األصــول المحــددة للشــركة المســتحوذ عليهــا .يتــم
احتســاب التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ كمصروفــات عنــد تكبدهــا وإدراجهــا فــي مصاريــف التشــغيل.
عندمــا تســتحوذ المجموعــة علــى أعمــال ،فإنهــا تقــوم بتقييــم األصــول والمطلوبــات الماليــة المفترضــة مــن أجــل التصنيــف
ً
وفقــا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ.
والتخصيــص المناســبين
يتضمــن ذلــك فصــل المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود األصليــة مــن قبــل الشــركة المشــتراة.
إذا تــم دمــج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن أي حقــوق ملكيــة محتفــظ بهــا سـ ً
ـابقا يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ
االســتحواذ ويتــم االعتــراف بــأي مكســب أو خســارة ناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر .ثــم يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد
الشــهرة التجاريــة.
سيتم االعتراف بأي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.
يتــم قيــاس الشــهرة التجاريــة مبدئيًــا بالتكلفــة ،والتــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول والمبلــغ المعتــرف
بــه للحقــوق غيــر المســيطرة ،وأي حصــة ســابقة محتفــظ بهــا ،تزيــد عــن صافــي األصــول المحــددة المســتحوذ عليهــا
والمطلوبــات المفترضــة .إذا كانــت القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتحوذ عليهــا تزيــد عــن إجمالــي المقابــل المحــول،
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت قــد حــددت بشــكل صحيــح جميــع األصــول المســتحوذ عليهــا وجميــع االلتزامــات
المتحملــة ومراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي ســيتم االعتــراف بهــا فــي تاريــخ االســتحواذ .إذا كانــت إعــادة
التقييــم ال تــزال تــؤدي إلــى زيــادة فــي القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتحوذ عليهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول ،يتــم
االعتــراف بالمكاســب فــي األربــاح أو الخســائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 28-7-2دمج األعمال (تابع)
ً
ناقصــا أي خســائر انخفــاض متراكمــة فــي القيمــة .لغــرض اختبــار
بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة
انخفــاض القيمــة ،يتــم تخصيــص الشــهرة المكتســبة مــن دمــج األعمــال ،مــن تاريــخ االســتحواذ ،لــكل وحــدة مــن الوحــدات
المنتجــة للنقــد للمجموعــة والتــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن الدمــج ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت األصــول أو االلتزامــات
األخــرى للشــركة المشــتراة مخصصــة لتلــك الوحــدات.
عندمــا يتــم توزيــع الشــهرة التجاريــة علــى الوحــدات المنتجــة للنقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة ضمــن تلــك الوحــدة ،يتــم
تضميــن الشــهرة التجاريــة المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر عند
االســتبعاد .يتــم قيــاس الشــهرة التجاريــة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة
والجــزء المحتفــظ بــه مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد.
 29-7-2العمليات المتوقفة
تعتبــر مجموعــة االســتبعاد عمليــة متوقفــة إذا كانــت أحــد مكونــات المنشــأة التــي تــم اســتبعادها أو تصنيفهــا علــى أنهــا
محتفــظ بهــا للبيــع ،و:
•تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات
•جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات أو،
•هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصري ًا بهدف إعادة بيعها
يتــم اســتبعاد العمليــات المتوقفــة مــن نتائــج العمليــات المســتمرة ويتــم عرضهــا كقيمــة واحــدة كأربــاح أو خســارة بعــد
الضريبــة مــن العمليــات المتوقفــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر .تتضمــن كافــة اإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة مبالــغ
للعمليــات المســتمرة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك
 30-7-2تقارير القطاعات
يعتبــر تقريــر القطاعــات أحــد مكونــات المجموعــة والشــركة األم التــي تقــوم بأنشــطة أعمــال والتــي يمكــن أن تكســب منهــا
إيــرادات وتحمــل مصاريــف ،بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعاملــة مــع أي مــن مكونــات المجموعــة
األخــرى ،والتــي يتــم مراجعــة نتائــج أعمالهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة (بصفتــه صانــع القــرار
التشــغيلي الرئيســي) التخــاذ القــرارات بشــأن المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائــه.
تستند تقارير القطاعات للمجموعة إلى قطاعات التشغيل التالية:
•االستثمارات
•األنشطة المصرفية
•أنشطة التأمين
•انشطة التمويل والتأجير
•العقارات.
تم اإلفصاح عن معلومات حول تقارير القطاعات في إيضاح .36
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 31-7-2عقود اإليجار
تقــوم المجموعــة ،فــي بدايــة العقــد ،بتقييــم مــا إذا كان عقــد مــا يمثــل أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار .يمثــل العقــد أو ينطــوي علــى
عقــد إيجــارعندمــا يتــم بموجــب العقــد تحويــل الحــق فــي الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة زمنيــة نظيــر مقابــل.

 .١كمستأجر
عنــد بدايــة أو تعديــل عقــد مــا يتضمــن عنصــر إيجــاري ،تقــوم المجموعــة بتخصيــص قيمــة اإليجــار فــي العقــد لــكل عنصــر مــن
العناصــر اإليجاريــة حســب أســعارها المســتقلة ذات الصلــة .بالنســبة لعقــود إيجــار العقــارات ،قــررت المجموعــة عــدم فصــل
العناصــر غيــر اإليجاريــة واحتســاب العناصــر اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة كعنصــر إيجــاري واحــد.
تعتــرف المجموعــة بأصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار .يتــم قيــاس أصــل حــقاالســتخدام
ـاء علــى دفعــات اإليجــار التــي تــم ســدادها فــي
مبدئيــ ًا بالتكلفــة ،والتــي تتضمــن القيمــة المبدئيــة اللتــزام اإليجــار المعــدل بنـ ً
أو قبــلتاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،باإلضافــة إلــى أي تكاليــف مباشــرة مبدئيــة متكبــدة باإلضافــة إلــى تقديــر تكاليــف فــك وإزالــة
األصــل ذو الصلــة أواســتعادة األصــل ذو الصلــة أو الموقــع الــذي يوجــد عليــه إلــى حالتــه األصليــة ،ناقص ـ ًا أي حوافــز إيجاريــة
مســتلمة.
يتــم احتســاب االســتهالك ألصــل حــق االســتخدام الحق ـ ًا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــن تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار إلــى
نهايــة مــدة اإليجــار ،مــا لــم يتــم بموجــب العقــد تحويــل ملكيــة األصــل إلــى ألفــرع فــي نهايــة مــدة اإليجــار أو تعكــس تكلفــة أصــل
حــق االســتخدام أن المجموعــة ســوف تمــارس خيــار الشــراء .فــي هــذه الحالــة ،ســوف يتــم احتســاب االســتهالك ألصــل حــق
االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل ذو الصلــة الــذي يتــم تحديــده علــى نفــس األســاس المطبــق علــى الممتلــكات
والمعــدات .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم تخفيــض قيمــة أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوريبقيمــة خســائر انخفــاض القيمــة ،إن
وجــدتُ ،
وتعــدل وفقـ ًا لبعــض عمليــات إعــادة القيــاس اللتــزام اإليجــار.
يتــم مبدئيـ ًا قيــاس التــزام اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي لــم يتــم ســدادها فــي تاريــخ بــدء العقــد ،ويتــم تخفيضهــا
باســتخدام معــدلالفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار أو ،إذا تعــذر تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة ،باســتخدام معــدل الفائــدة
علــى االقتــراض اإلضافــيلــدى المجموعــة .بشــكل عــام ،تســتخدم المجموعــة معــدل الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي
كمعــدل خصــم.
تحــدد المجموعــة معــدل الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي لديهــا مــن خــال الحصــول علــى معــدالت فائــدة مــن مصــادر تمويــل
خارجيــة متنوعــة وإجــراء بعــض التعديــات بنــاء علــى شــروط عقــد اإليجــار ونــوع األصــل المســتأجر.
تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار على ما يلي:
•الدفعات الثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛
•دفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل مــا ،يتــم قياســها مبدئيـ ًا باســتخدام المؤشــر أو المعــدل كمــا
فــي تاريــخ بــدء العقــد؛
•المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
•ســعر الممارســة بموجــب خيــار الشــراء المؤكــد ممارســته بشــكل معقــول مــن قبــل المجموعــة ،ومدفوعــات اإليجــار فــي
فتــرة تجديــداختياريــة إذا كانــت المجموعــة علــى يقيــن مــن ممارســة خيــار التمديــد ،وغرامــات اإلنهــاء المبكــر للعقــد مــا لــم
تكــن المجموعــة علــى يقيــنمعقــول بعــدم اإلنهــاء فــي وقــت مبكــر.
يتــم قيــاس التــزام اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .وتتــم إعــادة قياســه عندمــا يكــون هنــاك
تغييــر فــي دفعــات اإليجــارالمســتقبلية المترتبــة علــى تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل مــا ،فــي حــال كان هنــاك تغييــر فــي تقديــر
المجموعــة للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب ضمــانالقيمــة المتبقيــة ،أو إذا قامــت المجموعــة بتغييــر تقديــره حــول مــا إذا
كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء أو إذا كان هنــاك تعديــل فــي دفعــات اإليجــار الثابتــة األساســية.
عندمــا تتــم إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار بهــذه الطريقــة ،يتــم إجــراء تعديــل مقابــل للقيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام ،أو
يتــمتســجيله ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام إلــى الصفــر.
تقــوم المجموعــة بعــرض أصــول حــق االســتخدام التــي ال تفــي بتعريــف االســتثمارات العقاريــة فــي “الممتلــكات واآلالت
والمعــدات” والتزامــات اإليجــار فــي “االلتزامــات األخــرى” فــي قائمــة المركــز المالــي.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 2أساس اإلعداد (تابع)
 7-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 31-7-2عقود اإليجار (تابع)
 .١كمستأجر (تابع)
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة
قــررت المجموعــة عــدم االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار لعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة المنخفضــة
وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل بمــا فــي ذلــك معــدات تقنيــة المعلومــات .تعتــرف المجموعــة بدفعــات اإليجــار المرتبطــة بعقــود
اإليجــار هــذه كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

 .٢كمؤجر
عنــد بدايــة أو تعديــل عقــد مــا يتضمــن عنصــر إيجــاري ،تقــوم المجموعــة بتوزيــع المقابــل الــوارد فــي العقــد علــى كل عنصــر مــن
العناصــر اإليجاريــة حســب أســعارها المســتقلة نســبي ًا.
عندمــا تكــون المجموعــة هــي المؤجــر ،تقــوم عنــد بــدء عقــد اإليجــار بتحديــد مــا إذا كان عقــد اإليجــار يمثــل عقــد إيجــار تمويلــي أو
عقــد إيجــار تشــغيلي.
لتصنيــف كل عقــد مــن عقــود اإليجــار ،تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم عــام حــول مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل بشــكل فعلــي
كافــة مخاطــر وامتيــازات ملكيــة األصــل ذات الصلــة .فــي هــذه الحالــة ،يكــون عقــد اإليجــار عقــد إيجــار تمويلــي؛ وخــاف ذلــك،
فهــو عقــد إيجــار تشــغيلي .ضمــن إطــار هــذا التقييــم ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار مؤشــرات معينــة مثــل مــا إذا كان اإليجــار
يخــص الجــزء األكبــر مــن العمــر االقتصــادي لألصــل.
في تاريخ التقرير ،ليس لدى المجموعة أي ترتيبات تعمل فيها كمؤجر.
 32-7-2الصكوك الدائمة
تتمثــل الصكــوك فــي شــهادات ائتمــان متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومدعومــة بأصــول وتمثــل ملكيــة األصــول
ذات الصلــة .يتــم االعتــراف باألربــاح مســتحقة الدفــع عــن الصكــوك بشــكل دوري حتــى تاريــخ االســتحقاق وفقــ ًا للشــروط
واألحــكام الــواردة فــي وثائــق اإلصــدار.
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ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة قيــام اإلدارة وضــع تقديــرات وافتراضــات
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة،
تؤثــر علــى المبلــغ المعلنــة لألصــول والمطلوبــات فــي تاريــخ التقريــر والمخصصــات الناتجــة والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة
للســنة .تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات مختلفــة ،وربمــا جوهريــة ،مــن
األحــكام وعــدم اليقيــن وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة ممــا يــؤدي إلــى تغييــرات مســتقبلية فــي األصــول
والمطلوبــات المقــدرة.
 1-3مبدأ االستمرارية
قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــ ًا لمبــدأ االســتمرارية وهــي علــى قناعــة بــأن
المجموعــة لديهــا المــوارد لمواصلــة أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن اإلدارة ليســت علــى درايــة
بحــاالت عــدم يقيــن جوهريــة قــد تلقــي بشــكوك حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــ ًا لمبــدأ االســتمرارية .لذلــك،
يســتمر إعــداد القوائــم الماليــة وفقــ ًا لمبــدأ االســتمرارية.
 2-3انخفاض قيمة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
يتــم تقديــر المبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن ذمــم التأميــن وإعــادة التأميــن المدينــة عندمــا يصبــح تحصيــل المبلــغ بالكامــل غيــر
محتمــل .بالنســبة للمبالــغ ألفرديــة الهامــة ،يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي .فيمــا يتعلــق بالمبالــغ غيــر الهامــة
ً
بناء علــى معدالت
بشــكل فــردي ،يتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي ويتــم تطبيــق المخصــص
وفقــا لطــول فتــرة التأخــر فــي الســدادً ،
االســترداد التاريخيــة.
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 3-3قياس خسائر االئتمان المتوقعة من القروض والسلفيات
يتطلــب قيــاس مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
علــى مســتوى كافــة فئــات األصــول الماليــة وضــع أحــكام ،بالتحديــد ،تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية
وقيــم الضمانــات عنــد تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة وتقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .تســتند هــذه التقديــرات
إلــى عــدد مــن العوامــل ،والتغيــرات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مســتويات مختلفــة مــن المخصصــات.
تمثــل حســابات خســائر االئتمــان المتوقعــة للمجموعــة مخرجــات نمــاذج معقــدة مــع عــدد مــن االفتراضــات ذات الصلــة فيمــا
يتعلــق باختيــار المدخــات المتغيــرة واعتمادهــا المتبــادل .تتضمــن عناصــر نمــاذج الخســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر
أحــكام وتقديــرات محاســبية مــا يلــي:
•نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للمجموعة
•معايير المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ومن ثم المخصصات
•يجب قياس األصول المالية على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة والتقييم النوعي
•تجزئة األصول المالية عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي
•وضع نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ،بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت
•تحديــد االرتبــاط بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــات االقتصاديــة مثــل البطالــة وقيــم الضمانــات ،والتأثيــر علــى
احتماليــة التعثــر فــي الســداد ،والتعــرض عنــد التعثــر والخســائر عنــد التعــرض
•اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي االستشــرافية وأوزانهــا االحتماليــة الشــتقاق المدخــات االقتصاديــة فــي نمــاذج
خســائر االئتمــان المتوقعــة.
 4-3الضرائب
ـاء علــى تقديــرات معقولــة ،للنتائــج المحتملــة لالنتهــاء مــن الربــط الضريبــي .يعتمــد
تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات ،بنـ ً
مبلــغ هــذه المخصصــات علــى عوامــل مثــل الخبــرة فــي التقييمــات الضريبيــة الســابقة وتفســيرات اللوائــح الضريبيــة مــن قبــل
المجموعــة ومصلحــة الضرائــب المســؤولة.
يتــم االعتــراف بأصــول الضريبــة المؤجلــة لجميــع الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل أن
يتوفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن االســتفادة منــه مقابــل الخســائر .تكــون أحــكام اإلدارة الهامــة مطلوبــة لتحديــد مبلــغ أصــول
ـاء علــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة
الضريبــة المؤجلــة التــي يمكــن االعتــراف بهــا ،بنـ ً
باإلضافــة إلــى اســتراتيجيات التخطيــط الضريبــي المســتقبلية.
 5-3خسائر انخفاض القيمة من االستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة
تقــوم المجموعــة بمراجعــة اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة (علــى مســتوى الشــركة األم فقــط) والشــركات الشــقيقة
بشــكل دوري وتقييــم الدليــل الموضوعــي النخفــاض القيمــة .يتضمــن الدليــل الموضوعــي أداء الشــركات التابعــة والشــقيقة
ـاء علــى األدلــة الموضوعيــة،
ونمــوذج األعمــال المســتقبلي والظــروف االقتصاديــة المحليــة والعوامــل األخــرى ذات الصلــة .بنـ ً
تحــدد المجموعــة الحاجــة إلــى خســارة انخفــاض القيمــة فــي االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والشــقيقة.
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 6-3االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات بموجب عقود التأمين
إن تقديــر االلتــزام النهائــي الناتــج عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التأميــن هــو تقديــر رئيســي يتــم إجــراؤه فــي قيــاس
االلتزامــات بموجــب عقــود التأميــن وخاصــة بموجــب عقــود التأميــن الصحــي الجماعــي وعقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعــي
وعقــود التأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة الجماعــي .هنــاك العديــد مــن مصــادر عــدم اليقيــن التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد
تقديــر االلتــزام الــذي ســتدفعه المجموعــة فــي النهايــة مقابــل هــذه المطالبــات.
بالنســبة لعقــود التأميــن علــى الحيــاة ألفــردي ،تــم احتســاب المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا المتعلقــة بالتأميــن
االئتمانــي علــى الحيــاة ألفــردي والتأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة الجماعــي كمطالبــات متوقعــة أو مقــدرة لمــدة شــهرين .فيمــا
يتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا المتعلقــة بالمطالبــات الصحيــة للتأميــن علــى الحيــاة ألفــردي والجماعــي،
فــإن طــرق تقديــر المطالبــات المســتخدمة هــي طريقــة عامــل التنميــة للخســائر ُ
المبلــغ عنهــا ،وطريقــة عامل التنمية للخســائر
المدفوعــة ،وطريقــة الكلفــة الحديــة المتوقعــة المبدئيــة أو طريقــة نســبة الخســائر المتوقعــة األوليــة ،وطــرق Bornhuetter-
 Fergusonللخســائر المدفوعــة أو المبلــغ عنهــا .بعــد مراجعــة فحــص الســنة التقويميــة وســنة الحــوادث ،والتطــور ألفعلــي
مقابــل الســنة التقويميــة المتوقعــة ،والمعلومــات النوعيــة والخصائــص العامــة لــكل فئــة مــن فئــات األعمــال ،تــم اختيــار
األســاليب االكتواريــة لتوقــع الخســارة النهائيــة حســب الحــادث أو ســنة التقريــر .تــم اختيــار عوامــل تطــور الخســارة باســتخدام
الخســارة التاريخيــة والخبــرة فــي تطويــر المطالبــات التــي تشــكل األســاس لمدفوعــات الخســارة واإلبــاغ وأنمــاط تطويــر
المطالبــات المســتخدمة لتوقــع ظهــور الخســائر فــي المســتقبل ألســاليب توقعــات التطــور .تســتند الخســائر األوليــة
والنهائيــة إلــى نتائــج طــرق التوقــع حســب شــهر المطالبــة ،وتســتند إلــى األحــكام التــي تعكــس نطــاق التقديــرات الــذي ينتــج عــن
أوجــه القــوة والضعــف كل طريقــة .يتــم تطبيــق التوقعــات علــى الخســائر المقيمــة اعتبــا ًر ا مــن  31ديســمبر  .2021يتــم الحصــول
علــى إجمالــي المبالــغ غيــر المدفوعــة بتخفيــض الخســائر النهائيــة المختــارة بالمبالــغ اإلجماليــة المدفوعــة كمــا فــي  31ديســمبر
 .2021ويتــم تحديــد تقديــرات المطالبــات غيــر المســددة بعــد خصــم احتياطيــات المطالبــات المســندة وتقديــرات المطالبــات
المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا المســندة .يتــم تحديــد تقديــرات المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا المتنــازل عنهــا
عنــد مراجعــة معــدالت الحالــة المتنــازل عنهــا ومعــدالت المطالبــات المدفوعــة.
بالنســبة لمطالبــات التأميــن العــام ،تــم تحديــد المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا باســتخدام مزيــج يضــم طريقــة
ســلم السلســلة وطريقــة نســبة الخســارة المتوقعــة وطريقــة  .Bornhuetter-Fergusonتــم اســتخدام هــذه األســاليب لتحديد
نمــط اإلبــاغ عــن المطالبــات التــي تــم تعديلهــا بعــد ذلــك لتحديــد احتياطيــات المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا.
تمــت إضافــة مصروفــات تســوية الخســائر غيــر المخصصــة إلــى احتياطيــات الخســائر المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا
للتأميــن الجماعــي علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي الجماعــي وأعمــال التأميــن العــام .فيمــا يلــي االفتراضــات الموضوعــة بشــأن
مصروفــات تســوية الخســائر غيــر المخصصــة:

2021

التأمين
الجماعي
على الحياة

التأمين
الصحي
الجماعي

السيارات

كنســبة مــن المطالبــات قيــد التســوية
والمتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا

٪

٪

٪

٪

عُ مان

٪0.6

٪1.0

٪0.8

٪2.6

اإلمارات العربية المتحدة

٪1.5

٪0.5

-

-

الكويت

٪2.8

٪1.9

٪6.8

٪5.0

2020

التأمين
التأمين
الصحي
الجماعي
علــى الحيــاة الجماعي

السيارات

غير
ا لســيا ر ا ت

كنســبة مــن المطالبــات قيــد التســوية
والمتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا

٪

٪

٪

٪

عُ مان

٪0.9

٪1.2

٪1.08

٪3.51

اإلمارات العربية المتحدة

٪1.8

٪0.5

-

-

الكويت

٪6.0

٪3.2

٪7.37

٪3.64
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 3التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية (تابع)
 7-3تقديــر مدفوعــات المنافــع المســتقبلية واألقســاط الناشــئة عــن عقــود التأميــن قصيــرة األجــل وتكاليــف
االســتحواذ المؤجلــة ذات الصلــة واألصــول غيــر الملموســة األخــرى
عندمــا يُقــدر أن احتياطيــات األقســاط غيــر المكتســبة غيــر كافيــة للوفــاء بالتكلفــة المتوقعــة للمطالبــات المســتقبلية ،يتــم
تكــون احتياطــي مخاطــر غيــر منتهيــة إضافــي ( )AURRأو احتياطــي عجــز أقســاط التأميــن ( .)PDRيعتمــد احتســاب ن احتياطــي
مخاطــر غيــر منتهيــة إضافــي أو احتياطــي عجــز أقســاط التأميــن علــى تقديــر نســبة الخســارة النهائيــة المتوقعــة للســنة الحاليــة
والمتوقعــة فــي العــام المقبــل.
يعتمــد تحديــد االلتزامــات بموجــب عقــود التأميــن طويلــة األجــل (والتــي تتكــون بشــكل أساســي مــن وثائــق التأميــن علــى الحيــاة
ألفــردي ووثائــق التأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة الصــادرة لفتــرة القــرض بالكامــل علــى أســاس قســط واحــد) علــى عــدد مــن
التقديــرات التــي قدمتهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بـــ:
•الوفيات والعجز
•عوائد االستثمار  /معدل الخصم
•النفقات
•قيمة االسترداد (الخصم)
الوفيات والعجز
إن معــدالت الوفيــات مشــتق مــن التأكيــدات الدائمــة لجــدول الوفيــات ،المجمعــة  AMC00 -وجــدول  AMF00النهائــي للذكــور
واإلنــاث علــى التوالــي .تــم اســتخدام ٪146مــن جــدول  AMC00و AMF00كأفضــل تقديــر للوفيــات للســكان المؤمــن عليهــم فــي
ً
ـاء علــى دراســة تجربــة الوفيــات
عمــان والــذي يتضمــن
هامشــا مــن الحــذر بنســبة  .٪25تــم تطبيــق أفضــل تقديــر مشــتق بنـ ً
للمحفظــة علــى أســاس المبلــغ والعمــر .بالنســبة لعقــود االئتمــان الجماعــي والفــردي طويلــة األجــل ،يتــم اســتخدام معــدالت
أقســاط مخاطــر إعــادة التأميــن لــكل مــن الوفيــات والعجــز.
إذا اختلفــت أعـــداد الوفيـــات فــي الســنوات المقبلــة بنســبة  ٪10عــن تقديـــرات اإلدارة ،فـــإن االلتــزام ســيزيد بمبلـــغ  107.871ريـــال
عمانــي ( )٪1 .2أو انخفــاضبمبلــغ  107.797ريــال عمانــي ( 195.241 :2020[ )٪1 .2ريــال عمانــي ( )٪2 .0أو انخفــاض بمبلــغ 195.177ريــال
عمانــي (.])٪2 .0
عوائد االستثمار  /معدل الخصم
بموجــب طريقــة تقييــم صافــي األقســاط المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة لتقييــم معظــم وثائــق التأميــن فــي محفظــة
التأميــن علــى الحيــاة ألفــردي ،يعمــل معــدل فائــدة التقييــم كتقديــر إليــرادات االســتثمار ومعــدل الخصــم .يجــب أن يعكــس
ســعر فائــدة التقييــم المســتخدم فــي األعمــال المضمونــة التقليديــة معــدل فائــدة متحفــظ علــى المــدى الطويــل .يســتخدم
هــذا المعــدل لخصــم الفوائــد المســتقبلية واألقســاط المســتقبلية للوصــول إلــى قيمــة االلتــزام .تــم اســتخدام معــدل فائــدة
تقييمــي بنســبة  ٪5ســنويًا ( 31ديســمبر  ٪5 :2020ســنويًا) لوثائــق الغيــر متعلقــة بتأميــن الربــح و ٪4 .5ســنويًا ( 31ديســمبر .5 :2020
 ٪4ســنويًا) لوثائــق تأميــن الربــح لتقييــم االحتياطيــات األساســية لمحفظــة التأميــن علــى الحيــاة ألفــردي .تــم اســتخدام نفــس
معــدل خصــم التقييــم لتقييــم العــاوات كذلــك .يبلــغ العائــد الجــاري أو الدخــل ألفعلــي للمجموعــة للســنة لمحفظــة التأميــن
علــى الحيــاة ألفــردي حوالــي  ٪7 .2ســنويًا ( 31ديســمبر  ٪7 .2 :2020ســنويًا) .ومــع ذلــك ،فقــد وضــع تقييــم معــدل الفائــدة علــى
أســاس عوائــد األصــول المحتفــظ بهــا فــي تاريــخ التقييــم باإلضافــة إلــى عوائــد إعــادة االســتثمار المفترضــة علــى النقــد الحــر
ً
ناقصــا مخصــص التعثــر فــي الســداد ،ومصروفــات االســتثمار ،والضرائــب ،وهوامــش الحــذر ،وتحميــل
المعــاد اســتثماره
المكافــآت التقديريــة العاديــة حيثمــا يكــون مناســب ًا .عــادة مــا يكــون الربــح الــذي يزيــد عــن ســعر الفائــدة مصــدر فائــض أربــاح
لحاملــي وثائــق التأميــن .يكمــن عــدم اليقيــن المتعلــق بافتراضــات أســعار الفائــدة فــي اســتثمار صافــي التدفقــات النقديــة
المســتقبلية؛ مخاطــر إعــادة االســتثمار لمدفوعــات الفائــدة المســتلمة علــى عقــود الدخــل الثابــت؛ وعــدم اليقيــن المتعلــق بــكل
مــن العائــدات مــن وقيمــة االســتثمارات فــي األســهم.
فــي حــال اختلفــت افتراضــات معــدالت الفائــدة بمقــدار  50نقطــة أســاس عــن تقديــرات اإلدارة لســنة  ،2021فــإن إجمالــي االلتــزام
كان ليــزداد بمبلــغ  55.581ريــال عمانــي ( )٪1 .3أو لينخفــضبمبلــغ  54.009ريــال عمانــي ( 65.944 :2020[ )٪1 .3ريــال عمانــي ( )٪1 .5أو
لينخفــض بمبلــغ 63.961ريــال عمانــي (.])٪1 .4
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 - 3التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية (تابع)
 7-3تقديــر مدفوعــات المنافــع المســتقبلية واألقســاط الناشــئة عــن عقــود التأميــن قصيــرة األجــل وتكاليــف
االســتحواذ المؤجلــة ذات الصلــة واألصــول غيــر الملموســة األخــرى (تابــع)
المصروفات
ً
هامشــا بيــن صافــي األقســاط المحــددة
يتــم وضــع افتــراض ضمنــي يتعلــق بالمصروفــات للتقييــم القانونــي حيــث أن هنــاك
كجــزء مــن صافــي تقييــم األقســاط وإجمالــي األقســاط التــي تحملهــا المجموعــة .كجــزء مــن العمليــة ،يتــم االحتفــاظ بالهامــش
عنــد  ٪10كحــد أدنــى مــن إجمالــي قســط التأميــن .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل بقيمــة  30ريــال عمانــي لــكل وثيقــة ســنويًا
للقســط للواحــد (باســتثناء وثائــق اإلســكان الخاصــة بالبنــك الوطنــي العمانــي) والوثائــق المدفوعــة التــي ال يتوقــع لهــا أي
أقســاط مســتقبلية ،بالنســبة لمحفظــة اإلســكان الخاصــة بالبنــك الوطنــي العمانــي ،يفتــرض هامــش مصروفــات ضمنــي
قــدره  10ريــال عمانــي.
بالنســبة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة قصيــرة األجــل ،تــم تأجيــل المصروفــات غيــر المباشــرة بنســبة  ٪4إلــى  31( ٪5ديســمبر
 ٪4 :2020إلــى  )٪5مــن إجمالــي األقســاط .بالنســبة لمنتجــات التأميــن الصحــي الجماعــي ،تــم تأجيــل المصروفــات غيــر المباشــرة
بنســبة  31( ٪6 .5ديســمبر  ،)٪6 :2020للتأميــن الصحــي الجماعي-عُ مــان 31( ٪6 .5 ،ديســمبر  )٪6 .5 :2020للتأميــن الصحــي الجماعــي
 اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت)  31( ٪5ديســمبر  )٪5 :2020للتأميــن الصحــي ألفــردي -عُ مــان والكويــت  31( ٪6 .5ديســمبر )٪6 .5 :2020للتأميــن الصحــي ألفــردي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلجمالــي أقســاط التأميــن للتكاليــف المتعلقــة بفتــرة
ـاء علــى تحليــل المصروفــات الــذي تــم إجــراؤه لســنة .2021
المخاطــر غيــر المنتهيــة مــن قبــل اإلدارة بنـ ً
التنازل/االسترداد
يتــم احتســاب االحتياطــي الحســابي لعقــود حمايــة القــرض ذات القســط الواحــد فــي محفظــة التأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة
ألفــردي ومحفظــة التأميــن االئتمانــي الجماعــي علــى الحيــاة علــى أســاس  ٪85إلــى  ٪70مــن احتياطــي المخاطــر غيــر المنتهيــة
و ٪15إلــى  ٪30مــن قيمــة االســترداد الحاليــة .يفتــرض هــذا أن  ٪15إلــى  ٪30مــن األعمــال تنقضــي وتزيــد االحتياطيــات للســماح
باســترداد المبالــغ التــي تتجــاوز المخاطــر غيــر المنتهيــة .يتــم احتســاب أصــل إعــادة التأميــن بنســبة  ٪85إلــى  ٪70مــن احتياطــي
المخاطــر غيــر المنتهيــة باإلضافــة إلــى  ٪15إلــى  ٪30مــن قيمــة اســترداد إعــادة التأميــن الحاليــة.
 8-3تقييم التأثير الجوهري
فــي الحــاالت التــي تمتلــك فيهــا المجموعــة أقــل مــن  ٪20مــن حقــوق التصويــت ،تمــارس اإلدارة أحــكام هامــة تأخــذ فــي االعتبــار
بعــض العوامــل الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28للوصــول إلــى اســتنتاج حــول مــا إذا كان للمجموعــة تأثيــر كبيــر
علــى الشــركة المســتثمر فيهــا.
قامــت اإلدارة بتقييــم مســتوى التأثيــر الــذي تتمتــع بــه المجموعــة علــى بنــك مســقط ش.م.ع.ع ،وبيــت التمويــل الوطنــي
ش.م.ب ،والمصنــع الحديــث للصلــب ذ.م.م ،واألفــق لالســتثمار المحــدود وقــررت أن لهــا تأثيــر كبيــر ،بســبب تمثيــل مجلــس
ـاء عليــه ،تــم تصنيــف هــذه االســتثمارات
اإلدارة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار بالرغــم مــن نســبة المســاهمة أقــل مــن  .٪20وبنـ ً
كشــركة شــقيقة.

 -4معامالت هامة خالل السنة
أصــدرت الشــركة األم خــال الســنة صكــوك دائمــة بمبلــغ  52مليــون ريــال عمانــي مقابــل أســهم خزينــة تحتفــظ بهــا شــركتها
التابعــة .تــم إلغــاء أســهم الخزينــة الحق ـ ًا عقــب االســتحواذ .قــام الشــركة التابعــة المملوكــة بالكامــل ببيــع صكــوك دائمــة
وحققــت امـ ً
ـواال نقديــه للمجموعــة .يتــم اإلفصــاح عــن التفاصيــل فــي اإليضاحيــن  17الــى .19
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -5النقد وما في حكم النقد
يشتمل النقـد وما في حكم النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية على األرصدة التالية:

الشركــة األم

المجموعــة
2021

2020

2021

2020

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

46.493

40.874

23.846

24.125

ودائع لدى البنوك (إيضاح )6

52.643

85.885

5.000

44.289

ودائع لدى بنوك ذات فترات استحقاق أكثر من  3شهور

()52.500

()41.596

()5.000

-

46.636

85.163

23.846

68.414

 -6ودائع لدى البنـوك
الشركــة األم

المجموعــة
2021

2020

2021

2020

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

ألف ر.ع.

ودائع لدى البنوك وشركات التمويل
 -فترة استحقاق أقل من  3شهور

143

44.289

-

44.289

 -فترة استحقاق أكثر من  3شهور

52.500

41.596

5.000

-

52.643

85.885

5.000

44.289

 1-6كمــا فــي  13ديســمبر  1202فــإن ودائــع الشــركة األم مودعــة لــدى بنــوك تجاريــة فــي ســلطنة عمــان بآجــال اســتحقاق أكثــر مــن
 3أشــهر.
 2-6كمــا فــي  13ديســمبر  1202فــإن الودائــع التابعــة للتأميــن محتفــظ بهــا لــدى بنــوك تجاريــة فــي ســلطنة عمــان والكويــت
واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مقومــة بالريــال العمانــي بمبلــغ  000.574.03ريــال عمانــي ( 000.524.52 :0202ريــال عمانــي) ،وبالدينــار
الكويتــي مــا يعــادل  216.850.3ريــال عمانــي ( 2.197.650 :2020ريــال عمانــي) ،وبالدرهــم إماراتــي مــا يعــادل  13.808.285ريــال عمانــي (:2020
 14.055.480ريــال عمانــي) .إن أرصــدة الودائــع مخصــوم منهــا مخصــص انخفــاض القيمــة البالــغ  106.805ريــال عمانــي (82.034 :2020
ريــال عمانــي).

 -7األقساط وأرصدة التأمين المدينة
المجموعة
أقساط تأمين مدينة
أرصدة إعادة تأمين مدينة
مخصص ديون منخفضة القيمة

2021

2020

الحياة

العام

اإلجمالي

الحياة

العام

اإلجمالي

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

44,809
1,714
46,523
()1,728
44,795

4,548
871
5,419
()831
4,588

49,357
2,585
51,942
()2,559
49,383

34,338
6,494
40,832
()1,368
39,464

4,046
497
4,543
()851
3,692

38,384
6,991
45,375
()2,219
43,156

الحركة في مخصص الديون منخفضة القيمة:
في  1يناير
المخصص خالل السنة
المشطوب خالل السنة
في  31ديسمبر

1,368
458
()98
1,728

851
26
()46
831

2,219
484
()144
2.559

903
465
1.368

706
145
851
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 -8أموال التأمين وحصة إعادة التأمين في أموال التأمين
 31ديسمبر 2021
االحتياطي االكتواري/الحسابي واحتياطي المخاطر غير المنتهية – التأمين على
الحياة
احتياطي المخاطر غير المنتهية – تأمين عام
المطالبات الختامية قيد التسوية (بما فيها المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم
اإلبالغ عنها)

 31ديسمبر 2020
االحتياطي االكتواري/الحسابي واحتياطي المخاطر غير المنتهية – التأمين على
الحياة
احتياطي المخاطر غير المنتهية – تأمين عام
المطالبات الختامية قيد التسوية (بما فيها المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم
اإلبالغ عنها)

اإلجمالي
ألف ر.ع

حصة إعادة
التأمين

الصافي
ألف ر.ع

49.473

()10.983

38.490

7.778

()247

7.531

28.718

()6.285

22.433

85.969

()17.515

68.454

اإلجمالي
ألف ر.ع

حصة إعادة
التأمين
()10.138

الصافي
ألف ر.ع
33.235

8.169
23.171

()170
()5.867

7.999
17.304

74.713

()16.175

58.538

43.373

الحركة خالل السنة:

االحتياطي االكتواري/الحسابي واحتياطي المخاطر غير المنتهية (التأمين على الحياة)
في  1يناير
الحركة في بيان الدخل الشامل
في  31ديسمبر

2021

2020

33.235
5.255
38.490

37.001
()3.766
33.235

االحتياطي االكتواري/الحسابي واحتياطي المخاطر غير المنتهية (التأمين العام)
في  1يناير
الحركة في بيان الدخل الشامل
في  31ديسمبر

7.999
()468
7.531

7.857
142
7.999

فيما يلي الحركة في مخصص المطالبات قيد التسوية وحصة معيدي التأمين ذات الصلة:

المجموعة
 31ديسمبر 2021

إجمالي
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع

في  1يناير (بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها) 23.171
116.929
مطالبات مقدمة خالل السنة
()111.382
مطالبات مدفوعة خالل السنة
المطالبات الختامية قيد التسوية (بما فيها المطالبات المتكبدة
28.718
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها)
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صافي
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع

حصة معيدي
التأمين من
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع
()5.867
()24.312
23.894

17.304
92.617
()87.488

()6.285

22.433

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -8أموال التأمين وحصة إعادة التأمين في أموال التأمين (تابع)

المجموعة
 31ديسمبر 2021
في  1يناير (بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها)
مطالبات مقدمة خالل السنة
مطالبات مدفوعة خالل السنة
المطالبات الختامية قيد التسوية (بما فيها المطالبات المتكبدة
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها)

إجمالي
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع

حصة معيدي
التأمين من
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع

صافي
المطالبات
قيد التسوية
ألف ر.ع

21.705
104.777
()103.311

()6.020
()24.700
24.853

15.685
80.077
()78.458

23.171

()5.867

17.304

مــن المتوقــع أن يتــم ســداد جميــع المطالبــات بشــكل فعلــي خــال  12شــهر مــن تاريــخ التقريــر .يســتحق ســداد المبالــغ
المســتحقة مــن معيــدي التأميــن بموجــب العقــود خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الحســابات إلــى شــركة إعــادة التأميــن.
تقــوم المجموعــة بتقديــر التزامــات التأميــن وأصــول إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا بصــورة رئيســية اســتناد ًا إلــى الخبــرة الســابقة.
ترتكــز التقديــرات الخاصــة بالمطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة علــى تقريــر الخبيــر
االكتــواري المســتقل .يتــم تقديــر المطالبــات التــي تتطلــب قــرار محكمــة أو هيئــة تحكيــم بصــورة منفــردة.

 -9استثمارات في أوراق مالية
كما في تاريخ التقرير ،تتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ التقرير مما يلي:
المجمـوعـة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إيضاح أ)
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (إيضاح ب)
استثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح ج)

الشركة األم

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

35.778
89.613
82.855

14.128
94.768
34.007

1.993
3.234

1.770
3.558

208.246

142.903

5.227

5.328
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 -9استثمارات في أوراق مالية (تابع)
(أ) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر
كما في تاريخ التقرير ،تتألف األصول المالية المصنفة بالقيمة العـادلة من خالل األرباح أو الخسائر مما يلي:
المجمـوعـة

2021
ألف ر.ع

الشركـة األم

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

1.027
710
1.737

456
854
1.310

465
465

484
484

استثمارات خارجية مدرجة

1.446

48

83

48

استثمارات مدرجة

3.183

1.358

548

532

استثمارات محلية في محفظة غير مدرجة

2.270

1.883

1.217

1.003

استثمارات أجنبية غير مدرجة

30.325

10.887

228

235

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

35.778

14.128

1.993

1.770

استثمارات مدرجة
استثمارات محلية حسب القطاع
القطاع المالي
قطاع الصناعـة

2020
ألف ر.ع

(ب) أصول مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر
كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،تتألــف األصــول الماليــة المصنفــة بالقيمــة العـــادلة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
ممــا يلــي:
المجمـوعـة

الشركـة األم

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

استثمارات محلية
استثمارات مدرجة (بالتكلفة)
احتياطي القيمة العادلة
استثمارات غير مدرجـة (بالتكلفة)
احتياطي القيمة العادلة

64,781
()7,589
861
581

69,262
()5,457
861
581

2,300
()571
861
581

2,300
()247
861
581

إجمالي االستثمارات المحلية

58,634

65,247

3,171

3.495

استثمارات خارجية
استثمارات مدرجة (بالتكلفة)
احتياطي القيمة العادلة
استثمارات غير مدرجة (بالتكلفة)
احتياطي القيمة العادلة
إجمالي االستثمارات الخارجية
إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
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36,081
()5,246
927
()783
30.979

35,213
()5,875
1,058
()875
29,521

205
()142
63

205
()142
63

89.613

94,768

3.234

3.558
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 -9استثمارات في أوراق مالية (تابع)
(ج) استثمار بالتكلفة المطفأة
المجمـوعـة

2021
ألف ر.ع
استثمار في كيان تابع لقطاع التعليم (انظر أدناه)
سندات شركات وبنوك
إجمالي االستثمارات بالتكلفة المطفأة

19.335
63.520

82.855

2020
ألف ر.ع
18.861
15.146
34.007

الشركـة األم

2021
ألف ر.ع
-

2020
ألف ر.ع
-

فــي  16مــارس  ،2020اســتحوذت المجموعــة علــى حصــة كبيــرة فــي كيــان تابــع لقطــاع التعليــم (المســتهدف) مقابــل
 17.6مليــون ريــال عمانــي مــن طــرف ذي عالقــة (البائــع) .بموجــب اتفاقيــة بيــع وشــراء مؤرخــة فــي  16مــارس  2020مــع
البائــع ،يحــق للمجموعــة الحصــول علــى أربــاح نقديــة بنســبة  ٪6.5وعائــد إجمالــي بنســبة  ٪9ســنويًا فــي حــال لــم يتــم
ً
وفقــا لذلــك ،تــم إدراج االســتثمار
تحقيــق شــروط أداء معينــة عــن طريــق المســتهدف بحلــول  31ديســمبر .2023
ً
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة.
مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة ثــم تــم قياســه

 -10االستثمار في شركات شقيقـة
كما في تاريخ التقرير ،تتمثل االستثمارات في شركات شقيقـة في حصص في الشركات التالية:
المجموعة
شركات مدرجة
بنك مسقط ش.م.ع.ع
بنك عمان العربي ()4()2
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
شركة التأمين األهلية ش م ع ع
شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع
شركات غير مدرجة
بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
المصنع الحديث للصلب ش.م.م
األفق لالستثمار المحدودة
ايست برديج بارتنرز

 31ديسمبر 2021
األنشطة الرئيسية بلد التأسيس نسبة المساهمة
()٪
الخدمات البنكية
الخدمات البنكية
التمويل والتأجير
تأمين
تأمين
التمويل والتأجير
التصنيع
التعليم
الخدمات البنكية
االستثمارية

الشركة األم

األنشطة الرئيسية

شركات مدرجة
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع

التمويل والتأجير
الخدمات البنكية

سلطنة عمان
سلطنة عمان
سلطنة عمان
سلطنة عمان
سلطنة عمان

9.99
31.64
36.40
24.30
24.52

 31ديسمبر 2020
نسبة المساهمة
()٪
9.99
31.64
36.40
24.30
24.52

مملكة البحرين 17.47
سلطنة عمان 19.49
14.85
جزر كايمن

17.47
19.49
14.85

43.00

43.00

سنغافورة

 31ديسمبر 2021
بلد التأسيس نسبة المساهمة
()٪
سلطنة عمان
سلطنة عمان

34.60
31.64

 31ديسمبر 2020
نسبة المساهمة
()٪
34.60
31.64
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -10االستثمار في شركات شقيقـة (تابع)
جميــع أســهم الشــركات الشــقيقة المدرجــة للمجموعــة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليـــة .بلغــت األســعار المدرجــة
لالســتثمارات فــي الشــركات الشــقيقة بتاريــخ التقريــر  285مليــون ريــال عمانــي ( 257.5 :2020مليــون ريــال عمانــي).
( )١خــال الســنة ،انتهــت الشــركة مــن تخصيــص ســعر الشــراء لبنــك عمــان العربــي كمــا يتطلــب المعيــار رقــم  3مــن المعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ولــم تكــن النتائــج مختلفــة بشــكل جوهــري عــن األرقــام التــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار أثنــاء
التخصيــص المؤقــت لســعر الشــراء خــال عــام .2020
( ) ٢عقــب الحصــول علــى حصــة فــي بنــك مســقط ش.م.ع.ع ،تمتلــك الشــركة حصــة تناســبية فــي نافــذة ميثــاق للصيرفــة
اإلســامية بنــك مســقط ش.م.ع.ع
( )٣عقــب الحصــول علــى حصــة فــي بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع ،تمتلــك الشــركة حصــة تناســبية فــي بنــك العــز اإلســامي
ش.م.ع.ع.
فيما يلي التفاصيل المتعلقة بالحركة في االستثمار في الشركات الشقيقة:

2021
ألف ر.ع

319.181
في  1يناير
تعديل متعلق باستثمار محتسب وفق ًا لحقوق الملكية -
319.181
الرصيد المعدل في  1يناير
3.176
المشتريات
تحويل شركة تابعة لشركة شقيقة
إيقاف إدراج شركات شقيقة
29.136
حصة في نتائج شركات شقيقة
()10.475
توزيعات أرباح مستلمة
مخصص انخفاض القيمة للشركات الشقيقة (راجع
4.289
أدناه وإيضاح )29
()3.944
حركة أخرى في حقوق الملكية (صافي)
في  31ديسمبر
341.363

المجمـوعـة

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

الشركـة األم

2020
ألف ر.ع

239.635
()4.187
235.448
1.182
113.229
()30.742
22.080
()14.190

142.250
142.250
5.230
()1.124

38.937
38.937
113.229
()5.410
3.956
()2.037

()4.289

4.289

()4.289

()3.537
319.181

()3.507
147.138

()2.136
142.250

خــال الســنة الماضيــة ،قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص النخفــاض القيمــة بمبلــغ  4.3مليــون ريــال عمانــي الســتثمارات
محتســبة وفقـ ًا لحقــوق الملكيــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة بســبب الوضــع الســائد نتيجــة جائحــة كوفيــد .19-خــال الســنة،
أدى تحســن أدى الشــركات الشــقيقة التــي تعمــل فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع التأجيــر إلــى عكــس المخصــص المكــون
الســنة الماضيــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -10االستثمار في شركات شقيقـة (تابع)
فيما يلي إجمالي األصول وااللتزامات واإليرادات للشركات الشقيقة في المجموعة:

2021
الشركات الشقيقة المتعلقة بالشركة األم
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع

األصول
ألف ر.ع

االلتزامات
ألف ر.ع

اإليرادات
ألف ر.ع

430.416
3.435.659

318.112
2.911.320

40.975
121.625

الشركات الشقيقة المتعلقة بالمجموعة
بنك مسقط ش.م.ع.ع
األفق لالستثمار المحدودة
شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع
شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع
بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
المصنع الحديث للصلب ش.م.م
جبرين ايست بريدج اس أي ايه إل بي

13.072.538
140.972
75.708
35.598
51.612
17.749
2.390

2020
الشركات الشقيقة المتعلقة بالشركة األم
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع

426.132
3.302.388

الشركات الشقيقة المتعلقة بالمجموعة
بنك مسقط ش.م.ع.ع
األفق لالستثمار المحدودة
شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع
شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع
بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
المصنع الحديث للصلب ش.م.م
جبرين ايست بريدج اس أي ايه إل بي

12.453.765
98.499
80.630
25.322
58.297
15.576
7.368

475.647
19.922
15.793
5.683
3.678
29.015
1.526

10.921.694
67.362
35.394
3.582
35.451
3.616
798

40.970
101.924

317.473
2.870.811

456.539
21.085
18.106
5.102
3.026
11.789
()907

10.410.117
44.817
40.843
2.141
42.632
2.099
8.448

فيما يلي القيمة الدفترية للشركات الشقيقة:

2021
ألف ر.ع
الشركات الشقيقة المادية
الشركات الشقيقة األخرى

309.784
31.579
341.363

المجمـوعـة

2020
ألف ر.ع

290,689
28.492
319.181

الشركـة األم

2021
ألف ر.ع
147.138
147.138

2020
ألف ر.ع
142.250
142.250

الشــركات الشــقيقة الماديــة لــدى المجموعــة هــي بيــت التمويــل الوطنــي بي.إس.ســي وبنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع وبنــك
مســقط ش.م.ع.ع وهــي شــركات مدرجــة فــي األســواق الماليــة وبياناتهــا الماليــة الكاملــة متاحــة علــى مواقعهــا اإللكترونيــة
وفــي األســواق الماليــة ذات الصلــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -11االستثمار في شركات تابعة
فيما يلي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة كما في تاريخ التقرير:

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

(النشاط الرئيسي :التأمين)

شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م (جبرين)

(النشاط الرئيسي :استثمارات)

الشركة العمانية العقارية لالستثمار والخدمات ش.م.ع.م

(النشاط الرئيسي :العقارات واالستثمارات)
اومينفست العالمية القابضة المحدودة

(النشاط الرئيسي :استثمارات)
منتجعات صاللة ش.م.م

(النشاط الرئيسي :عقارات)
الجبل األسود لالستثمار ش.م.م

(النشاط الرئيسي :عقارات)

أوبار كابيتال ش.م.ع.م [إيضاح ])2( )1(11

(النشاط الرئيسي :الوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية)
الشركة الخليجية لصناعة االكليريك ش.م.م [إيضاح ])2(11

(النشاط الرئيسي :التصنيع)

شركة شمال للصناعات البالستيكية ش.م.م [إيضاح ])2(11

(النشاط الرئيسي :التصنيع)

شركة جبرين كابيتال آسيا المحدودة [إيضاح ])2(11

(النشاط الرئيسي :األنشطة االستثمارية)
.

عُ مان

73 .45

73 .45

عُ مان

100 .00

100 .00

عُ مان

100 .00

100 .00

اإلمارات

100 .00

100 .00

عُ مان

99 .99

99 .99

عُ مان

99 .98

99 .98

عُ مان

66 .00

66 .00

عُ مان

51 .70

51 .70

عمان

51 .65

51 .65

سنغافورة

100 .00

100 .00

1قامــت الشــركة األم خــال الســنة ببيــع حصتهــا البالغــة  %36فــي أوبــار كابيتــال ش.م.ع.م إلــى شــركة تابعــة مملوكــة لهــا
بالكامــل وهــي شــركة جبريــن العالميــة للتنميــة ش م ع م .نظــر ًا ألن جبريــن مملوكــة بالكامــل للشــركة ،ال يوجــد تأثيــر علــى
األرقــام الموحــدة.

2 .هذه الشركات التابعة مملوكة من خالل جبرين.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -11االستثمار في شركات تابعة (تابع)
فيمــا يلــي إجمالــي أصــول والتزامــات وإيــرادات الشــركات التابعــة للمجموعــة وكذلــك حصــة المجموعــة فــي نتائــج أعمــال تلــك
الشــركات التابعــة:

2021
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م
شركة منتجعات صاللة ش.م.م
الشركة العمانية العقارية لالستثمار والخدمات ش.م.ع.م
شركة الجبل األسود لالستثمار ش.م.م
أومينفست العالمية القابضة المحدودة
شركة شمال للصناعات البالستيكية ش.م.م
شركة جبرين كابيتال آسيا المحدودة

األصول
ألف ر.ع

االلتزامات
ألف ر.ع

اإليرادات
ألف ر.ع

195.417
372.153
12.260
22.271
4
56.636
6.158
19.638

128.989
131.267
12.002
5.190
1
21.178
2.847
20.889

150.383
45.431
41
1.596
413
8.748
98

2020
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م
شركة منتجعات صاللة ش.م.م
الشركة العمانية العقارية لالستثمار والخدمات ش.م.ع.م
شركة الجبل األسود لالستثمار ش.م.م
شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م
شركة اومينفست العالمية القابضة المحدودة
شركة شمال للصناعات البالستيكيه ش.م.م
شركة جبرين كابيتال آسيا المحدودة

175.825
336.974
225
13.993
4
19.308
1.496
5.425
7.368

108.405
117.507
31
1.273
1
4.389
1.076
2.060
8.448

138.192
33.250
57
1.534
2.563
31
9.160
-

اسم الشركة التابعة

فيما يلي تفاصيل الحركة في االستثمار في شركات تابعة:
الشركة األم
 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2021

ألف ر.ع

في  1يناير
تعديل متعلق باستثمار محتسب وفق ًا لحقوق الملكية
تحويل إلى شركة شقيقة من شركة تابعة
إيقاف إدراج شركة تابعة
تحويل من شركة شقيقة
تحويل قرض ثانوي
ناقص ًا التحويل إلى شركة تابعة [إيضاح ])1(11
حصة من نتائج الشركات التابعة
توزيعات أرباح مستلمة
أخرى
في  31ديسمبر

295.204
295.204
28.874
()5.371
31.576
()16.772
4.633
338.144

ألف ر.ع

432.664
()4.187
428.477
()147.189
()1.995
5.410
40.387
()22.376
()7.510
295.204
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -12مستحق من شركات تابعة
يتمثــل المســتحق مــن الشــركات التابعــة فــي قــروض رأس المــال العامــل الممنوحــة للشــركات التابعــة المملوكــة بنســبة
 ٪100والمبلــغ مســتحق بشــكل رئيســي مــن شــركة جبريــن العالميــة للتنميــة ش م ع م (جبريــن كابيتــال) .يتــم تحميــل الفائــدة
بمعــدل  )٪5.5 :2020( ٪5.5مــن قبــل الشــركة األم علــى جبريــن كابيتــال.

 -13أصول أخرى
2021
ألف ر.ع
فوائد وذمم مدينة أخرى
مصروفات مدفوعة مقدم ًا
أخرى

22.781
372
7.562
30.715

المجمـوعـة

2020
ألف ر.ع
12.901
932
567
14.400

2021
ألف ر.ع
125
3.479
3.604

الشركة األم

2020
ألف ر.ع
803
337
1.140

 -14استثمارات عقارية
أراضي

المجموعة

ومباني
ألف ر.ع

أعمال رأسمالية اإلجمالي
ألف ر.ع
قيد اإلنشاء
ألف ر.ع

في  1يناير 2020
اضافات
خسارة غير محققة خالل السنة
تحويالت

10.765
443
()69
-

11
1
()12

10.776
444
()69
()12

في  1يناير 2021
إضافات
استبعادات
ربح غير محقق خالل السنة

11.139
476
()4.316
60

1.228
-

11.139
1.704
()4.316
60

في  31ديسمبر 2021

7.359

1.228

8.587

الشركة األم

تمتلــك الشــركة األم اســتثمار ًا عقاري ـ ًا ســكنيًا تبلــغ قيمتــه العادلــة  2.1مليــون ريــال عمانــي .لــم يتــم تســجيل أي حركــة خــال
الســنة.
قامــت المجموعــة بتقييــم القيمــة العادلــة الســتثماراتها العقاريــة (األراضــي والبنايــات) مــن خــال شــركة تقييــم عقــارات
معروفــة فــي عُ مــان (كاقنديــش ماكســويل والوســاطة العالميــة ش.م.م) وهــي شــركة متخصصــة فــي تقييــم األراضــي
والمبانــي .يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة الختاميــة بمــا يتناســب مــع التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا للقيمــة العادلــة .إن األرض
والمبانــي مملوكــة للمجموعــة لكنهــا مســجله باســم الشــركة األم.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 –14استثمارات عقارية (تابع)
يوضــح الجــدول التالــي أســاليب التقييــم المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمار العقاري ،باإلضافــة إلى المدخالت
الهامــة غير الملحوظة المســتخدمة.
وصف العقار

أساليب التقييم

مركز أعمال
أومنيفسنت
قطعة أرض
 ،٢١٦المرحلة ،١
مدينة العرفان،
والية بوشر،
مسقط

نهج رسملة الدخل:
يأخذ النموذج في
االعتبار صافي الدخل
التشغيلي لإليجارات
المتوقعة للعقارات
ويقسم على معدل
الرسملة.

قطعة رقم
 ،367حي مطرح
التجاري ،مطرح
الكبرى ،مسقط

نهج رسملة الدخل:
يأخذ النموذج في
االعتبار صافي الدخل
التشغيلي لإليجارات
المتوقعة للعقارات
ويقسم على معدل
الرسملة.

مدخالت غير ملحوظة
•معدل العائد )٪9 :2020( ٪9
•مصاريف تشغيلية بنسبة
 )٪9.5 :2020( ٪5من إيجار
السوق
•رسوم اإليجار بنسبة ٪3
()٪5 :2020
•تكاليف االستحواذ %4
()%3 :2020
•معدل العائد )٪9 :2020( ٪9
•مصاريف تشغيلية بنسبة
 )٪5 :2020( ٪5من إيجار
السوق

العالقة بين المدخالت الرئيسية غير
الملحوظة وقياس القيمة العادلة
القيمة العادلة المقدرة ستزيد ( /تنقص) إذا:
•كان العائد أقل ( /أعلى)؛
•كانت مصروفات التشغيل أقل /
(أعلى)؛
•كانت رسوم اإليجار أقل ( /أعلى)؛ أو
•كانت تكاليف االستحواذ أقل /
(أعلى).

القيمة العادلة المقدرة ستزيد ( /تنقص) إذا:
• كان العائد أقل ( /أعلى)؛ أو
• كانت مصروفات التشغيلأقل(/أعلى).

يتــم قيــاس االســتثمار العقــاري للمجموعــة علــى أســاس المســتوى  3مــن مســتويات القيمــة العادلــة .تحصــل الشــركة علــى
تقييــم مســتقل الســتثمارها العقــاري مــرة ســنويًا علــى األقــل .فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ،تقــوم اإلدارة بتحديــث تقييمهــا
للقيمــة العادلــة لالســتثمار العقــاري ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أحــدث تقييــم مســتقل.
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 -15الممتلكـات والمعـدات
المجموعـة

أراضي
ومباني
ألف ر.ع

أثاث
وتركيبات
ومعدات
ألف ر.ع

سيارات أصول حق
ألف ر.ع االستخدام
ألف ر.ع

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

التكلفة:
في  1ينـاير 2021
إضافات
تحويالت
االنخفاض نتيجة إعادة التقييم
استبعادات

8.052
()111
-

8.665
913
()11

442
()36

302
69
()16
-

10.747
-

17.461
11.729
()16
()111
()47

في  31ديسمبر 2021

7.941

9.567

406

355

10.747

29.016

االستهالك:
في  1ينـاير 2021
المحمل للسنة
المحذوف عند إعادة التقييم
استبعادات
تحويالت

450
220
()17
-

3.971
1.163
()11
-

241
34
()36
-

220
()96
()6

-

4.882
1.321
()17
()47
()6

في  31ديسمبر 2021

653

5.123

239

118

-

6.133

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2021

7.288

4.444

167

237

10.747

22.883

التكلفة:
في  1ينـاير 2020
إضافات
دمج أعمال
تحويالت
استحواذ على شركة تابعة
استبعاد شركة تابعة
استبعادات

29.021
30
260
484
()21.743
-

41.212
3.163
581
()16
402
()32.456
()4.221

766
33
()319
()38

8.903
8
()8.609
-

5.875
2.324
16
()8.215
-

85.777
5.525
841
919
()71.342
()4.259

في  31ديسمبر 2020

8.052

8.665

442

302

-

17.461

االستهالك:
في  1ينـاير 2020
المحمل للسنة
استبعادات
استحواذ على شركة تابعة
استبعاد شركة تابعة

4.158
483
16
()4.207

28.490
2.787
()4.119
203
()23.390

473
303
()38
33
()530

1.751
1.052
()2.583

-

34.872
4.625
()4.157
252
()30.710

في  31ديسمبر 2020

450

3.971

241

220

-

4.882

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2020

7.602
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-
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -15الممتلكـات والمعـدات (تابع)

التكلفة:
في  1ينـاير 2021
إضـافات

أثاث وتركيبات
ومعدات
ألف ر.ع

سيارات
ألف ر.ع

أصول حق
االستخدام
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

505
-

5
13

830
-

1.340
13

في  31ديسمبر 2021

505

18

830

1.353

االستهالك:
في  1ينـاير 2021
المحمل للسنة

200
69

5
-

166
83

371
152

في  31ديسمبر 2021

269

5

249

523

الـقيـمة الـدفـتـريـة
في  31ديسمبر 2021

236

13

581

830

الشركة األم

التكلفة:
في  1ينـاير 2020
إضـافات

491
14

5
-

830
-

1.326
14

في  31ديسمبر 2021

505

5

830

1.340

االستهالك:
في  1ينـاير 2020
المحمل للسنة

136
64

5
-

83
83

224
147

في  31ديسمبر 2021

200

5

166

371

الـقيـمة الـدفـتـريـة
في  31ديسمبر 2020

305

-

664

969

تتكون أصول حق االستخدام للشركة األم من إيجارات الشركة األم في مركز أومينفست لألعمال.
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 -16أصول غير ملموسة
الشهرة
التجارية
ألف ر.ع

المجموعة

االسم
التجاري
ألف ر.ع

شبكة
المستشفى
ألف ر.ع

الترخيص
ألف ر.ع

أخرى
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

التكلفة
في  1يناير 2021

7.245

9.117

7.597

2.631

227

26.817

في  31ديسمبر 2021

7.245

9.117

7.597

2.631

227

26.817

اإلطفاء:
في  1يناير 2021
المحمل للسنة

-

-

2.717
506

2.355
276

()50
276

5.022
1.058

في  31ديسمبر 2021

-

-

3.223

2.631

226

6.080

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2021

7.245

التكلفة
في  1يناير 2020
استحواذ على شركة تابعة
تعديل الشهرة التجارية عند االنتهاء
من تخصيص سعر الشراء

9.117

4.374

-

1

20.737

2.956
4.723

9.117
-

7.597
-

2.631
-

227
-

22.528
4.723

()434

-

-

-

-

()434

في  31ديسمبر 2020

7.245

9.117

7.597

2.631

227

26.817

اإلطفاء:
في  1يناير 2020
المحمل للسنة

-

-

2.211
506

1.916
439

24
()74

4.151
871

في  31ديسمبر 2020

-

-

2.717

2.355

()50

5.022

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2020

7.245

9.117

4.880

276

277

21.795

( )١أجرت المجموعة بتاريخ التقرير اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية واألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية
غير المحددة التي تم االستحواذ عليها نتيجة دمج األعمال .وقد أظهرت نتائج اختبار انخفاض القيمة عدم الحاجة إلى تكوين
مخصص النخفاض القيمة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 –17رأس المال
2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

راس المال المصرح به  2.000.000.000سهم عادي بقيمة  0.100ريال عماني لكل سهم
( 31ديسمبر  2.000.000.000 :2020سهم عادي بقيمة  0.100ريال عماني لكل سهم)

200.000

200.000

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  668,365,426سهم عادي بقيمة  0.100ريال عماني لكل
سهم ( 807.772.329 :2020سهم بقيمة  0.100ريال عماني لكل سهم)

66.837

80.777

قامــت الشــركة خــال الســنة بتخفيــض رأســمالها مــن  807.772.329ريــال عمانــي إلــى  668.365.426ريــال عمانــي مــن خــال إلغــاء
 139.406.903ســهم بموافقــة الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة التــي عقــدت فــي  17نوفمبــر  .2021تــم تخفيــض مبلــغ  13.940.690ريــال
عمانــي مــن حســاب رأس المــال.
فيما يلي مساهمو الشركة األم الذين يملكون نسبة  ٪10أو أكثر من أسهم الشركة األم كما في تاريخ التقرير:

2020
نسبة المساهمة

عدد األسهم

2021
نسبة المساهمة عدد األسهم
خالد محمد الزبير

%19 .94

133.282.434

%16 .50

133.282.434

شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

%19 .37

129.480.967

%16 .03

129.480.967

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

%14 .20

94.912.414

%11 .74

94.833.265

شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م

-

-

%17 .28

139.587.983

 18أ– سندات رأسمالية دائمة من المستوى األول
خــال  ،2018أصــدرت الشــركة األم ســندات دائمــة بمبلــغ  60.6مليــون ريــال عمانــي .يتــم إدراج الســندات فــي ســوق مســقط
لــأوراق الماليــة ويمكــن تحويلهــا مــن خــال التــداول .تخضــع الســندات لمعــدل فائــدة ثابــت بنســبة  ٪7.75ســنوي ًا تدفــع فــي
نهايــة كل ســتة أشــهر وتتــم معاملتهــا كخصــم مــن حقــوق الملكيــة .لــدى الشــركة األم خيــار تأجيــل ســداد الفائــدة .أي فائــدة لــم
يتــم ســدادها بســبب هــذا االختيــار مــن قبــل الشــركة األم تمثــل مدفوعــات مؤجلــة اختياريـ ًا .تخضــع الدفعــات المؤجلــة اختياريـ ًا
نفســها لفائــدة كمــا لــو أنهــا تشــكل المبلــغ األصلــي للســندات وذلــك وفقـ ًا لمعــدل الفائــدة الســائد.
تشــكل هــذه الســندات التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة مــن الشــركة األم ويتــم تصنيفهــا كحقــوق
ملكيــة وفقـ ًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  :32األدوات الماليــة – التصنيــف .ال يوجــد لهــذه الســندات تاريــخ اســتحقاق ثابــت
ً
وفقــا لتقديرهــا الخــاص فــي  4يونيــو “( 2023تاريــخ المطالبــة
أو نهائــي أو تاريخهــا ويمكــن اســتردادها مــن قبــل الشــركة األم
األول”) أو بعــد كل  12شــه ًر ا بعــد ذلــك.

 18ب– صكوك دائمة
أصــدرت الشــركة األم خــال الســنة شــهادات ائتمــان دائمــة ثانويــة وغيــر خاضعــة لضمــان بمبلــغ  52مليــون
ري�اـل عمانـ�ي (قيمةــ اســمية قدرهــا  1.000ريــال عمانــي للشــهادة) اســتناد ًا إلــى هيــكل مضاربــة متوافقــة مــع أحــكام
الشـ�ريعة اإلسلـامية .ت�دـل كل ش�هـادة علـ�ى حصــة ملكيــة غيــر مقســمة فــي أصــول االئتمــان وتخضــع ألحــكام
وثائــق المعاملــة والشــروط ،وتمثــل التــزام محــدود بالرجــوع مــن جانــب الوصــي .هــذه الشــهادات مدرجــة فــي ســوق
الســندات والصكــوك التابــع لبورصــة مســقط ويمكــن تحويلهــا مــن خــال التــداول .لهــذه الشــهادات معــدل ربــح
إرشــادي يبلــغ  6%.75ســنوي ًا يســتحق الســداد فــي نهايــة كل ربــع ســنة حتــى تاريــخ المطالبــة األول فــي  13ديســمبر
 2026وســوف يتــم تعديلــه إلــى معــدل ربــح إرشــادي جديــد اســتناد ًا إلــى معــدل مرجعــي مضافـ ًا إليــه هامــش .لــدى
الشــركة األم خيــار تأجيــل ســداد الربــح .أي ربــح لــم يتــم ســداده بســبب هــذا االختيــار مــن قبــل الشــركة األم يمثــل
توزيعــات أربــاح مؤجلــة اختياريـ ًا .تســتحق توزيعــات أربــاح المؤجلــة اختياريـ ًا نفســها ربــح كمــا لــو أنهــا تشــكل المبلــغ
األصلــي للشــهادات وذلــك وفق ـ ًا لمعــدل الربــح اإلرشــادي الســائد.
تشــكل هــذه الشــهادات التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة مــن الشــركة األم ويتــم
تصنيفهــا كحقــوق ملكيــة وفق ـ ًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  :32األدوات الماليــة – التصنيــف .ال يوجــد لهــذه
ً
وفقــا لتقديرهــا
الشــهادات تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي أو تاريخهــا ويمكــن اســتردادها مــن قبــل الشــركة األم
الخــاص فــي  13ديســمبر “( 2026تاريــخ المطالبــة األول”) أو بعــد كل  12شــه ًر ا بعــد ذلــك.
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 –19أسهم الخزينة
المجموعة

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

 31ديسمبر

-

58,580

خــال  ،2017اســتحوذت شــركة تابعــة علــى  ٪24مــن أســهم الشــركة األم .يتــم االحتفــاظ بهــذه األســهم مــن قبــل
شــركة شــقيقة علــى ســبيل األمانــة نيابــة عــن المجموعــة .تتمثــل أســهم الخزينــة فــي أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة
يتــم إعــادة شــراؤها وإدراجهــا بالتكلفــة ويتــم خصمهــا مــن حقــوق الملكيــة .ال يتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر فــي
الربــح أو الخســارة مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة.
خــال عــام  ،2020قامــت المجموعــة ببيــع  ٪6.74مــن أســهم الخزينــة مقابــل  20.3مليــون ريــال عمانــي .تــم بيــع هــذه
األســهم بعالوة قدرها  ٪11مقارنة بســعر الســوق الســائد وتم تعديل الفرق بشــكل مناســب في األرباح المحتجزة.
قامــت الشــركة األم خــال الســنة بإعــادة شــراء أســهم الخزينــة المتبقيــة القائمــة مــن الشــركة التابعــة لهــا .تــم
شــراء هــذه األســهم مقابــل إصــدار  52مليــون صــك مــن صكــوك أومينفســت بواقــع ريــال عمانــي واحــد للصــك .ثــم
قامــت المجموعــة الحقـ ًا باســتخدام أســهم الخزينــة التــي تــم شــراؤها فــي إلغــاء وتخفيــض رأس المــال المصــدر.
قامــت الشــركة التابعــة ببيــع صكــوك دائمــة وحققــت امـ ً
ـواال نقديــة للمجموعــة.

 –20عالوة إصدار األسهم واالحتياطي القانوني
(أ) عالوة إصدار األسهم
هــذا االحتياطــي قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .قامــت المجموعــة بتســجيل انخفــاض قــدره  38.060ألــف ريــال عمانــي فــي
حســاب عــاوة إصــدار األســهم نتيجــة إلغــاء وتخفيــض جــزء مــن رأس المــال (يرجــى االطــاع علــى اإليضــاح .)17
(ب) االحتياطي القانوني
طبق ـ ًا للمــادة  132مــن قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان ،يتعيــن علــى الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا فــي
عمــان بتحويــل  ٪10مــن أرباحهــا الســنوية إلــى هــذا االحتياطــي حتــى يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي لــكل شــركة منهــا مــا
يعــادل ثلــث رأســمالها علــى األقــل .هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع .وصلــت الشــركة األم الحــد القانونــي للتحويــل إلــى
االحتياطــي القانونــي خــال الســنة.

 –21احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع
احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي اإلجمالي
اعادة
تحوط
اعادة
ألف ر.ع
راسمالي انخفاض الطواريء الخاص الدين
التدفق التقييم
ألف ر.ع الثانوي تقييم
ألف ر.ع القيمة ألف ر.ع
ألف ر.ع العملة النقدي ألف ر.ع
ألف ر.ع
االجنبية ألف ر.ع
ألف ر.ع

المجموعة

4.656
()4.656

4.596
-

1.996
()1.996

8.160
()8.160

()24
()1
-

()475
-

234
-

41.350
()476
()35.544

21.732
في  1يناير 2020
الدخل الشامل اآلخر -
()21.732
استبعاد شركة
لتابعة
المحول (إلى)  /من
األرباح المحتجزة

-

1.311

-

-

-

-

-

1.599

في  31ديسمبر 2020

-

-

5.907

-

-

()25

()475

234

5.641

في  1يناير 2020

-

-

-

-

-

الدخل الشامل اآلخر -
الحركة في حقوق
الملكية في شركة
تابعة
المحول (إلى)  /من -

-

-

-

-

-

1.599

-

-

1.599

-

-

7.506

-

-

7.801

األرباح المحتجزة

في  31ديسمبر 2020
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 –21احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع (تابع)
احتياطي
اعادة
تقييم
العملة
االجنبية
ألف ر.ع

احتياطي
تحوط
التدفق
النقدي
ألف ر.ع

احتياطي
اعادة
التقييم
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

في  1يناير 2020
الدخل الشامل اآلخر
استبعاد شركة لتابعة
المحول (إلى)  /من األرباح
المحتجزة

4.596
1.311

1.996
()1.996
-

8.160
()8.160
-

()24
()1
-

()475
-

234
-

19.618
()476
()14.812
1.311

في  31ديسمبر 2020

5.907

-

-

()25

()475

234

5.641

في  1يناير 2020
الدخل الشامل اآلخر
الحركة في حقوق الملكية
في شركة تابعة
المحول (إلى)  /من األرباح
المحتجزة

-

-

-

()7

637

1.599

-

-

7.506

-

-

الشركة االم

في  31ديسمبر 2020

احتياطي
الطواريء
ألف ر.ع

احتياطي احتياطي
الخاص الدين
ألف ر.ع الثانوي
ألف ر.ع

()69

630
()69
1.599

()32

162

165

7.801

احتياطي الطوارئ

وفقـ ًا للمــادة  10مكــرر (()2ج) و 10مكــرر (( )3ب) مــن تشــريعات قانــون شــركات التأميــن (القــرار الــوزاري رقــم  )80/5وتعديالتــه.
يتطلــب هــذا القانــون أن يتــم تحويــل  %10مــن صافــي المطالبــات القائمــة بالنســبة ألعمــال التأميــن العــام بمقــدار  906.017ريــال
عمانــي ( 640,380 :2020ريــال عمانــي) و %1مــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة للســنة بالنســبة ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة بمقــدار
 1.270.998ريــال عمانــي ( 1,144,030 :2020ريــال عمانــي) فــي تاريــخ التقريــر مــن األربــاح المحتجــزة إلــى احتياطــي الطــوارئ .لــن يتــم
اســتخدام هــذا االحتياطــي إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال

احتياطي إعادة تقييم

يمثل احتياطي إعادة التقييم حصة الشركة األم في احتياطي التقييم الناتج عن إعادة التقييم عن طريق شركات شقيقة.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى العملــة التشــغيلية للمجموعــة
(الريــال العمانــي) وفقـ ًا لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر ،ويتــم تحويــل األربــاح أو الخســائر وفقـ ًا للمتوســط المرجــح
لمعــدالت ســعر الصــرف للســنة .فروقــات ســعر الصــرف الناشــئة مــن التحويــل تــدرج مباشــرة فــي احتياطــي تحويــل العمــات
األجنبيــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

احتياطي تحوط التدفقات النقدي

خــال الســنة ،دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مقايضــة أســعار فائــدة مــع بنــك تجــاري والتــي تــم تصنيفهــا كتحــوط للقيمــة
العادلــة ،وذلــك للتحــوط مــن حركــة مخاطــر أســعار الفائــدة وفقـ ًا لســعر الفائــدة الســائد بيــن المصــارف .تــم تســجيل الحركــة
بالقيمــة العادلــة لمقايضــة أســعار الفائــدة فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة.

التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة غيــر المحققــة الناتجــة عــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن
خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى احتياطــي حقــوق الملكيــة حتــى يتــم بيــع االســتثمار أو تحصيلــه أو اســتبعاده بــأي طريقــة
أخــرى ،أو حتــى يتــم تحديــد االســتثمار علــى أنــه انخفضــت قيمتــه فــي ذلــك الوقــت ،يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة التراكمــي إلــى
قائمــة األربــاح أو الخســائر .يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة حصــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن الشــركات المســتثمر فيهــا
بطريقــة حقــوق الملكيــة.
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 -22الحصص غير المسيطرة
يوضــح الجــدول التالــي ملخصـ ًا للمعلومــات المتعلقــة بــكل شــركة مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة التــي لديهــا حصــص غيــر
مســيطرة جوهرية.
الوطنية للتأمين على
الحياة والعام

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

بنك عمان العربي

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

قائمة المركز المالي
إجمالي األصول
اجمالي االلتزامات
صافي األصول
صافي األصول المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة
األصول غير الملموسة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة
المجموع الكلي
قائمة الدخل الشامل
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
اجمالي الدخل الشامل
الربح المخصص للحصص غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصص غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل المخصص للحصص غير المسيطرة

195,417
128,989
66,428
14,441
2,933
17,374

175,825
108,405
67,420
14,657
3,103
17,760

-

-

7,474
903
8,377
1,625
196
1,821

15,006
137
15,143
3,056
30
3,086

-

10,385
137
10,522
5,089
67
5,156

قائمة التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
صافي التغير في النقد وما يعادل النقد

5,058
994
()1,852
4,200

18,128
()18,151
()8,733
()8,756

()6,678
()18,098
()18,114
()42,890

-

 -23القروض البنكية
في تاريخ التقرير ،كانت القروض البنكية كما يلي- :

2021
ألف ر.ع
قروض الجل
ناقص ًا :رسوم معامالت بنكية غير مطفأة

المجمـوعــة

2020
ألف ر.ع

351,544
()1,988

304,299
()1,829

349,556

302,470

2021
ألف ر.ع

الشركــة األم

2020
ألف ر.ع

282,148
()1,988

304,299
()1,829

280,160

302,470

بعض القروض طويلة األجل مضمونة برهن استثمارات في األوراق المالية واالستثمار في شركات شقيقة والتابعة.
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 -23القروض البنكية (تابع)
فيما يلي بيان استحقاق القروض ألجل:

2021
ألف ر.ع
مستحق خالل سنة
مستحق اكثر من سنة

المجمـوعــة

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

58,300
293,244

70,296
234,003

351,544

304,299

الشركــة األم

2020
ألف ر.ع

50,500
231,648

70,296
234,003

282,148

304,299

فيما يلي الحركة في القروض ألجل:

2021
ألف ر.ع

المجمـوعــة

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

 1يناير
قروض طويلة األجل تم الحصول عليها خالل
السنة
سداد قروض طويلة األجل خالل السنة
صافي الحركة في القروض قصيرة األجل

304,299
72,645

278,551
95,648

()46,300
20,900

()38,050
()31,850

()46,300
()9,996

 31ديسمبر

351,544

304,299

282,148

الشركــة األم

2020
ألف ر.ع

304,299
34,145

276,551
95,648
()38,050
()29,850
304,299

 -24التزامات أخرى
2021
ألف ر.ع
التزامات اإليجار(انظر أدناه)
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
فوائد مستحقة الدفع
مكافأة نهاية خدمة الموظفين (انظر أدناه)
المستحق لشركات تابعة  -اومينفست العالمية
القابضة المحدودة

المجمـوعــة

2020
ألف ر.ع

340
43,617
975
1,845
-

248
40,536
899
1,872
-

46,777

43,555

الشركــة األم

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

633
2,464
975
235
34,647

704
3,757
899
362
-

38,954

5,722

فيما يلي الحركة في التزامات اإليجار:
2021
ألف ر.ع
في  1يناير
إضافات خالل السنة
تراكم الفائدة
استبعاد شركة تابعة
دفعات مسددة خالل السنة

المجمـوعــة

2020
ألف ر.ع

248
140
16
()64

()1,002

340

248

7,335
16
()6,101

الشركــة األم

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

704
42
()113

()113

633

704

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١
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 -24التزامات أخرى (تابع)
فيما يلي الحركات في التزام تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المعترف به في القوائم المالية:
المجموعة
 2020الف
 2021الف ر.ع
ر.ع
في  1يناير
محمل للسنة
استبعاد شركة تابعة
استحواذ شركة تابعة
مدفوع خالل السنة
في  31ديسمبر

الشركة األم
 2020الف ر.ع
 2021الف ر.ع

1,872
341
-

2,015
292
()909

362
58
-

275
87
-

()368
------------------------1,845
==========

520
()46
------------------------1,872
=========

185
------------------------235
========

------------------------362
========

 -25الضـرائب
(أ) المعترف بها في قائمة الدخل الشامل
المجموعة
 2020الف ر.ع
 2021الف ر.ع
قائمة الدخل الشامل
السنـة الحاليـة
السنة السابقة
مصروف الضريبة الحالية للسنة
ضريبة مؤجلة
مصروف الضريبة
قائمة المركز المالي
السنـة الحاليـة
(اصل)  /التزام ضريبة مؤجلة

الشركة األم
 2020الف ر.ع
 2021الف ر.ع

3,363
()200
------------------------3,163
()1,877
------------------------1,286
==========

4,741
863
------------------------5,604
()141
------------------------5,463
=========

()200
------------------------()200
------------------------()200
========

500
------------------------500
------------------------500
========

3,163
()1,741
------------------------1.422
==========

3,496
()659
------------------------2,837
=========

439
------------------------439
========

639
------------------------639
========

أصل( /التزام) ضريبة مؤجلة
في  1يناير

659

()596

-

-

حركة خالل السنة

1,082
-------------------------

1,255
-------------------------

-------------------------

-------------------------

في  31ديسمبر

1,741
==========

659
=========

========

========

تخضع المجموعة لضريبة الدخل بمعدل  15%من اإليرادات الخاضعة للضريبة (.)15% :2020
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 -25الضـرائب (تابع)
فيما يلي تسـوية لضريبة الدخل المحتسبة على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل:
الشركة األم

الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل بالمعدل المذكور أعاله
ايرادات معفاة من الضريبة
مصروفات غير قابلة للخصم
ضريبة مؤجلة غير مدرجة
الضريبة الحالية  -سنة سابقة
الضريبة المؤجلة – سنة سابقة
مصروف ضريبة الدخل

 2021الف ر.ع

 2020الف ر.ع

30,660
------------------------4,599
()6,251
1,366
277
()200
9
------------------------()200
==========

38,545
------------------------5,782
()8,953
3,038
133
500
------------------------500
==========

الشركة االم
تــم االنتهــاء مــن تقييمــات اإلقــرارات الضريبيــة للشــركة األم بمــا فــي ذلــك الفتــرة ....مــن قبــل الســلطات الضريبيــة حتــى ســنة
 .2016اعترضــت الشــركة األم علــى ضرائــب ســنة .2012
لــم يتــم بعــد االنتهــاء مــن تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة المقدمــة للســنوات  2017إلــى  2020مــن قبــل مصلحــة الضرائــب .تعتقــد
اإلدارة أن أي ضرائــب إضافيــة قــد تنشــأ عنــد االنتهــاء مــن الربــوط الضريبيــة للســنوات الضريبيــة المفتوحــة والســنوات
الضريبــة التــي تــم تقديــم اعتــراض بشــأنها لــن يكــون جوهري ـ ًا علــى المركــز المالــي للشــركة األم فــي  31ديســمبر .2021
موقف الربوط الضريبية للشركات التابعة
إن الربــوط الضريبيــة للشــركات الضريبيــة هــي فــي مراحــل مختلفــة مــن اإلكمــال .إن اإلدارة ليســت علــى علــم وال تتوقــع أيــة
التزامــات ضربيــه إضافيــة ســيتم تكبدهــا متعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة.

 -26صافي األصول للسهم الواحد
يتم احتساب صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي:

الشركة األم

المجموعة
 2021الف ر.ع

 2020الف ر.ع

 2021الف ر.ع

 2020الف ر.ع

212,685
-----------------------------

211,146
----------------------------

213,431
-------------------------

258,109
---------------------------------

عدد االسهم القائمة في نهاية السنة

668,365,426
-----------------------------

668,365,426
----------------------------

668,365,426
-------------------------

807,772,329
---------------------------------

صافي االصول للسهم الواحد (ريال عماني)

0.318
==========

0.316
=========

0.319
========

0.320
========

الحقوق المنسوبة الى مساهمي الشركة
االم (باأللف ريال عماني)

تم تحديد عدد األسهم القائمة في نهاية السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020بعد خصم أسهم الخزينة على مستوى
المجموعة.
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 -27إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين
2021
المجموعة
إجمالي أقساط التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة
األقساط المسندة لمعيدي التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
األقساط المسندة لمعيدي التأمين
صافي إيرادات أقساط التأمين
2020
المجموعة
إجمالي أقساط التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة
األقساط المسندة لمعيدي التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
األقساط المسندة لمعيدي التأمين
صافي إيرادات أقساط التأمين

الحياة
ألف ر.ع

العام
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

127,100
()6,100
------------------------121,000
-------------------------

19,359
391
------------------------19,750
-------------------------

146,459
()5,709
------------------------140,750
-------------------------

()22,641
845
------------------------()21,796
------------------------99,204
-------------------------

()1,653
77
------------------------()1,576
------------------------18,174
-------------------------

()24,294
922
------------------------()23,372
------------------------117,378
-------------------------

الحياة

العام

اإلجمالي

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

114,403
6,921
------------------------121,324
-------------------------

19,625
()59
------------------------19,566
-------------------------

134,028
6,862
------------------------140,890
-------------------------

()22,444
()3,154
------------------------()25,598
------------------------95,726
-------------------------

()1,407
()83
------------------------()1,490
------------------------18,076
-------------------------

()23,851
()3,237
------------------------()27,088
------------------------113,802
-------------------------

 -28إيرادات الفوائد
الشركة األم

المجموعة
2021
الف ر.ع

2020
الف ر.ع

2021
الف ر.ع

2020
الف ر.ع

القروض والسلفيات لعمالء

-

54,400

-

-

سندات تنمية حكومة سلطنة عمان

-

4,305

-

-

إيداعات /ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في السوق

3,257

2,054

1,262

748

إيرادات فوائد أخرى

2,526
-------------------------

3,075
-------------------------

6,370
-------------------------

6,248
-------------------------

5,783
==========

63,834
=========

7,632
========

6,996
========
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 -29إيرادات االستثمار
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
ايرادات توزيعات ارباح استثمارات

3,094

2,593

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع
78

48

استثمارات محلية مدرجة
أرباح محققة من بيع استثمارات

1,114

-

259

-

تغيرات في القيمة العادلة

93

394

()19

39

استثمارات خارجية مدرجة
خسائر محققة من بيع استثمارات

()123

-

-

-

تغيرات في القيمة العادلة

242

27

242

27

إيرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة

1,995

1,238

-

-

-

-

-

تغيرات في القيمة العادلة

241

-

-

-

استثمارات عقارية
صافي األرباح ( /الخسائر) من عقارات استثمارية
إيرادات اإليجار

675
718

()65
772

142

172

عكس  /مخصص (انخفاض قيمة) استثمارات في القطاع
المالي محتسبة وفق ًا لحقوق الملكية (إيضاح )10

4,289

()4,289

4,289

()4,289

صافي األرباح من استبعاد شركة شقيقة

-

5,228

-

-

صافي األرباح من استبعاد شركة تابعة

------------------------12,338
==========

11,968
------------------------17,866
==========

------------------------4,991
==========

11,968
------------------------7,965
==========

استثمارات خارجية غير مدرجة

 -30إيرادات  /مصروفات الرسوم والعموالت
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
ايرادات الرسوم والعموالت
مصروفات الرسوم والعموالت

6,708
==========
()12,214
==========

9,518
=========
()10,876
=========

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع
========
========

========
========

 -31ايرادات التشغيل األخرى
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
(خسائر) أرباح صرف عمالت أجنبية
إجمالــي الربــح مــن الشــركات التابعــة مجــال التصنيــع (راجــع
أدنــاه)
ايرادات أخرى

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع

()32

3,156

-

-

1,595
2,296
------------------------3,859
==========

2,122
2,072
------------------------7,350
=========

1,245
------------------------1,245
========

451
------------------------451
========

تتألــف مــن اإليــرادات والتكلفــة مــن مبيعــات شــركات تابعــة مصنعــة وهــي شــركة الخليجيــة لصناعــة االكريليك وشــركة شــمال
للصناعــات البالســتيكية والتــي تبلــغ إيراداتهــا  8.855ألــف ريــال عمانــي ( 8.748 :2020ألــف ريــال عمانــي) وتكلفــة مبيعــات تبلــغ
 7.260ألــف ريــال عمانــي ( 6.626 :2020ألــف ريــال عمانــي).
التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١
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 -32مصروفات الفوائد
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع

ودائع ألجـل

-

16,610

-

-

سندات دين ثانوية

-

548

-

-

حسـابات تحت الطلب

-

4,402

-

-

قروض بنكيـة

15,518
------------------------15,518
==========

14,966
-----------------------36,526
==========

15,398
------------------------15,398
==========

14,851
------------------------14,851
==========

 -33مصروفات التشغيل
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
تكلفة الموظفين (راجع أدناه)
مصروفات التشغيل األخرى
االستهــالك
اإلطفاء
مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة:
الشـركة األم
شركات تابعة (صافي التسوية داخل المجموعة)

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع

14,558
7,140
1,321
1,058

28,744
13,762
4,625
871

2,781
909
152
575

4,153
665
147
694

199
432
------------------------24,708
==========

200
495
-----------------------48,697
==========

199
------------------------4,616
==========

200
------------------------5,859
==========

تفاصيـل تكلفة الموظفين:
12,610

27,760

2,164

3,803

مكافآت نهاية الخدمة

341

292

58

87

تكلفة التأمينات االجتماعية

545

413

71

52

تكاليف أخـرى

1,062
-------------------------

279
------------------------

488
-------------------------

211
-------------------------

14,558
==========

28,744
==========

2,781
==========

4,153
==========

رواتب

خالل السنة ،قامت الشركة األم بإعادة تحميل تكاليف الموظفين التناسبية بقيمة  833.579ريال عماني على شركاتها
التابعة الرئيسية .تتعلق تكاليف الموظفين هذه بالخدمات المشتركة العامة أي الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
والشؤون القانونية واالمتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي واالتصاالت المؤسسية والشؤون المالية والحسابات.

 -34المشتقات
إن االداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات االسعار في واحدة أو أكثر من
األدوات المالية أو المعدل أو المؤشر المرجعي.
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 -34المشتقات (تابع)
المجموعة والشركة األم
خــال الســنة ،أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة مــع بنــك دولــي تجــاري والتــي تــم تصنيفهــا كتحــوط
للتدفقــات النقديــة ،بغــرض التحــوط مــن التحــركات فــي مخاصــر أســعار الفائــدة مــن القــروض البنكيــة التــي تــم الحصــول عليهــا
وفقـ ًا لمعــدالت فائــدة متغيــرة :ســعر التمويــل المضمــون ليــوم واحــد.
خــال عــام  ،2020أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة مــع بنــك تجــاري فــي عمــان والتــي تــم تصنيفهــا
كتحــوط للتدفقــات النقديــة ،بغــرض التحــوط مــن التحــركات فــي مخاصــر أســعار الفائــدة مــن القــروض البنكيــة التــي تــم
الحصــول عليهــا وفق ـ ًا لمعــدالت فائــدة متغيــرة :ســعر الفائــدة الســائدة لــدى بنــوك لنــدن.
 31ديسمبر 2021

عقود مقايضة أسعار
الفائدة (تحوط)

من  3إلى

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

القيمة
االسمية

خالل 3
أشهر

 12شهر ًا

الف ر.ع

الف ر.ع

الف ر.ع

الف ر.ع

الف ر.ع

الف ر.ع

637
==========

==========

48,125
==========

==========

==========

48,125
==========

أكثر من
سنة

 31ديسمبر 2020

عقود مقايضة أسعار
الفائدة (تحوط)

القيمة العادلة
الموجبة
الف ر.ع

القيمة العادلة
السالبة
الف ر.ع

القيمة
االسمية
الف ر.ع

خالل 3
أشهر
الف ر.ع

من  3إلى 12
شهر ًا
الف ر.ع

أكثر من
سنة
الف ر.ع

==========

475
==========

25,025
==========

==========

==========

25,025
==========

 -35ربحية السهم األساسية
يتم حساب ربحية السهم األساسية بقسمة أرباح السنة على عدد األسهم القائمة خالل السنة.
الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع

المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
أرباح السنة المنسوبة الى مساهمي الشركة

27,000

33,700

30,860

38,045

ناقص ًا :الفائدة من سندات دائمة من المستوى األول

()4,484

()4,932

()4,699

()6,070

أرباح السنة المنسوبة الى مساهمي المجموعة/
الشركة االم

22,516

28,768

26,161

31,975

بعد الفائدة من السندات الرأسمالية الدائمة من
المستوى األول
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنـة

668,365,426
---------------------------------

657,772,138
--------------------------------

807,008,456
-----------------------------

807,772,329
---------------------------------

الربحية األساسية للسهم الواحد (ريال عماني)

0.034
==========

0.044
==========

0.032
==========

0.040
==========

على مستوى المجموعة ،تم استبعاد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل شركة تابعة في السنة الماضية.
نظر ًا لعدم وجود أسهم محتملة مخفضة فإن ربحية السهم المخفضة مطابقة لربحية السهم األساسية.
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 -36التقـارير المالية لقطاعات األعمـال
تنقسم المجموعة إلى خمسة قطاعات عمل رئيسية:
1قطاع االستثمار – يتضمن أنشطة االستثمار للعمليات قصيرة وطويلة األجل.

.

2 .القطــاع المصرفــي – يتضمــن األنشــطة البنكيــة للشــركات واألفــراد والخزانة/االســتثمار التــي يمارســها البنــك التابــع
للمجموعــة وحصــة الشــركات الشــقيقة مــن األربــاح أو الخســائر المدرجــة ضمــن إيــرادات القطــاع ونتائــج القطــاع والقيمة
الدفتريــة المدرجــة ضمــن أصــول القطــاع؛
3 .قطــاع التأميــن – يتضمــن األنشــطة المتعلقــة بالتأميــن علــى الحيــاة والعــام التــي يتــم القيــام بهــا مــن قبــل شــركة التأميــن
التابعــة للمجموعــة وحصــة الشــركات الشــقيقة مــن األربــاح أو الخســائر المدرجــة ضمــن إيــرادات القطــاع ونتائــج القطــاع
والقيمــة الدفتريــة المدرجــة ضمــن أصــول القطــاع؛
4 .قطــاع التمويــل واإليجــار – أنشــطة التمويــل واإليجــار التــي تتألــف مــن حصــة المجموعــة مــن أربــاح وخســائر شــركة شــقيقة
والمدرجــة ضمــن إيــرادات القطــاع ونتائــج القطــاع والقيمــة الدفتريــة المدرجــة ضمــن أصــول القطاع؛ و
5 .قطاع العقارات – يتضمن األنشطة في قطاع العقارات.
يتم استبعاد المعامالت بين قطاعات العمل عند التوحيد.
قطاع
االستثمار
ألف ر.ع

القطاع
المصرفي
ألف ر.ع

قطاع
التأمين
ألف ر.ع

قطاع
التمويل
والتأجير
ألف ر.ع

قطاع
العقارات
ألف ر.ع

تعديالت
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

2021
إيرادات القطاع

59,753

25,946

150,958

2,984

1,673

()42,740

198,574

نتائج القطاع

27,199

25,946

8,049

2,984

801

()36,120

28,859

أصول القطاع

581,269

295,074

228,322

34,533

34,536

()375,169

798,565

2020
إيرادات القطاع

65,353

93,399

150,831

2,937

1,135

()52,117

261,538

نتائج القطاع

33,453

34,523

16,768

2,937

443

()45,725

42,399

أصول القطاع

521,960

284,433

209,631

32,986

14,223

()355,146

708,087

 -37المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تقــوم المجموعــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة بإبــرام معامــات مــع عدد من أعضاء مجلس اإلدارة لديها و /أو المســاهمين
والشــركات الشــقيقة وأطــراف ذات عالقــة أخــرى الذيــن يمكنهــم ممارســة تأثيــر ملحــوظ .يتــم تنفيــذ هــذه المعامــات وفق ـ ًا
لشــروط متفــق عليهــا بصــورة متبادلــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة .فيمــا يلــي إجمالــي مبالــغ األرصــدة مــع هــذه األطــراف
ذات عالقــة.
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 -37المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
المجموعـة – 2021

أعضاء
مجلس اإلدارة
ألف ر.ع

الشركات
الشقيقة
ألف ر.ع

موظفي
اإلدارة
الرئيسيين
ألف ر.ع

أطراف ذات
عالقة أخرى
ألف ر.ع

حصص
غير مُ سيطرة
ألف ر.ع

قائمة الدخل الشامل
الفوائد واإليرادات األخرى

-

1,680

-

422

-

مصروفات الفوائـد
مكافآت وبدالت حضور جلسات
ألعضاء مجلس االدارة

-

5,562

-

-

-

631

-

-

-

-

أقساط التأمين المستلمة

-

3,115

-

626

-

مطالبات مدفوعة

-

2,069

-

584

-

مصاريف تشغيلية ورأسمالية

-

352

-

590

-

تكاليف الموظفين

-

-

4.095

-

-

مكافأة نهاية الخدمة

-

-

273

-

-

قائمة المركز المالي
بيع استثمارات

-

-

-

()7.850

-

شراء استثمارات

-

3,700

-

9,329

-

ترتيبات القروض

-

86,000

-

-

-

حسابات جارية وحسابات التوفير
األخرى
أقساط التأمين والذمم المدينة
األخرى

-

45,819

-

-

-

-

576

-

-

-

دائنون وااليداعات

-

3,546

-

591

-

المجموعـة – 2020

أعضاء
مجلس اإلدارة
ألف ر.ع

الشركات
الشقيقة
ألف ر.ع

موظفي
اإلدارة
الرئيسيين
ألف ر.ع

أطراف ذات
عالقة أخرى
ألف ر.ع

حصص
غير مُ سيطرة
ألف ر.ع

قائمة الدخل الشامل
الفوائد واإليرادات األخرى
مصروفات الفوائـد
مكافآت وبدالت حضور جلسات
ألعضاء مجلس االدارة

172
-

1,675
6,355

-

1,117
1

26
236

695

-

-

-

-

أقساط التأمين المستلمة
مطالبات مدفوعة

-

2,444
1,436

-

429
727

-

مصاريف تشغيلية ورأسمالية
تكاليف الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة

-

321
-

4,957
386

153
-

-

قائمة المركز المالي
بيع أسهم خزينة
شراء استثمارات

20,367
-

-

-

18,401

-

ترتيبات القروض
حسابات جارية وحسابات التوفير
األخرى
أقساط التأمين والذمم المدينة
األخرى

-

123,996

-

-

-

-

14,910

-

-

-

-

1,471

-

484

-

دائنون وااليداعات

-

587

-

218

-
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 -37المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
الشركة األم – 2021

الشركات
التابعة
ألف ر.ع

الشركات
الشقيقة
ألف ر.ع

اعضاء
مجلس
االدارة
ألف ر.ع

موظفي
االدارة
الرئيسيين
ألف ر.ع

اطراف ذات
عالقة اخرى
ألف ر.ع

قائمة الدخل الشامل
مكافآت وبدالت حضور جلسات
ألعضاء مجلس االدارة

-

-

199

-

-

توزيعات أرباح من شركات تابعة
توزيعات أرباح من شركات شقيقة
رسوم وساطة ورسوم أخرى

16,772
-

1,124
104

-

-

9

مصروفات تشغيل
ايرادات الفوائد

113
6,589

670

-

-

108
-

مصروفات الفوائد

220

1,157

-

-

4,405

أقساط التأمين
المطالبات
اعادة تكاليف الموظفين
تكاليف الموظفين
مكافآت نهاية الخدمة

120
72
834
-

-

-

-

-

-

-

2.213
160

-

قائمة المركز المالي
قروض بنكية
ارصدة بنكية وودائع

-

20,000
27,620

-

-

66,000
-

مستحق من شركات تابعة (صافي)
مستحق لشركات تابعة

119,733
34,647

-

-

-

-

بيع استثمار

5,371

-

-

-

-

شراء أسهم خزينة
إصدار صكوك دائمة

52,000
52,000

-

-

-

-

الشركة األم – 2020

الشركات
التابعة
ألف ر.ع

الشركات
الشقيقة
ألف ر.ع

اعضاء
مجلس
االدارة
ألف ر.ع

موظفي
االدارة
الرئيسيين
ألف ر.ع

اطراف ذات
عالقة اخرى
ألف ر.ع

قائمة الدخل الشامل
مكافآت وبدالت حضور جلسات
ألعضاء مجلس االدارة

-

-

200

-

-

توزيعات أرباح من شركات تابعة
توزيعات أرباح من شركات شقيقة
رسوم وساطة ورسوم أخرى
مصروفات تشغيل
ايرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
أقساط التأمين
المطالبات
تكاليف الموظفين
مكافآت نهاية الخدمة

22,376
117
113
6,423
174
123
61
-

2,075
398
403
-

-

-

-

2,140
233

39
5,852
-

قائمة المركز المالي
بيع سندات خزينة
شراء استثمارات
ترتيبات القروض
حسابات الجارية والودائع االخرى

20,367
-

123,996
14,910

-

18,401
-

-

-

1,471
587

-

484
218

-

اقساط والمدفوعات مقدمة
المدفوعات والودائع
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 -38أنشطة ائتمانية
فيما يلي الرصيد المدرج بالتكلفة والناتج من االنشطة االئتمانية كما في  31ديسمبر :2021
المجموعة
2021
2020
الف ر.ع
الف ر.ع
استثمارات مجمعة من قبل المجموعة ومسجلة
باسمها:

413

الشركة األم

413

==========

413
413

==========

الشركة األم
2020
2021
الف ر.ع
الف ر.ع
413
413

==========

413
413

==========

يتــم االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات بالنيابــة عــن ولمصلحــة مســتثمرين وبالتالــي ال تعامــل كأصــول تخص المجموعة والشــركة
األم .تــم إدراج هــذه االســتثمارات فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة والشــركة األم علــى أنهــا بنــود خــارج قائمــة المركــز المالي.
فيما يلي تفاصيل األصول المحتفظ بها على سيبل األمانة من قبل شركة تابعة تعمل في مجال الوساطة:

مبالغ محتفظ بها في:
نقد محتفظ به لحسابات ائتمانية
أوراق مالية محتفظ بها لحسابات ائتمانية تقديرية
أوراق مالية محتفظ بها لحسابات ائتمانية غير تقديرية

2021
الف ر.ع

2020
الف ر.ع

17,271
188,782
279,692
-----------------------485,745
==========

10,828
190,052
234,369
-----------------------435,249
==========

 -39االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االلتزامات المحتملة
فــي  31ديســمبر  ،2021كانــت هنــاك التزامــات محتملــة صــادرة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة فيمــا يتعلــق بالضمانــات الصــادرة
عــن بنــوك تجاريــة نيابــة عــن المجموعــة والبالغــة  293.273ريــال عمانــي ( 683,663 :2020ريــال عماني)،ولــم يكــن مــن المتوقــع أن
ينشــأ منهــا أي التزامــات جوهريــة.
المطالبات القانونية
تخضــع شــركة التأميــن التابعــة للمجموعــة ،شــأنها شــأن غالبيــة شــركات التأميــن ،لمطالبــات قضائيــة تنشــأ فــي ســياق
ـاء علــى االستشــارة القانونيــة المســتقلة  ،تــرى المجموعــة أن نتائــج المطالبــات القانونيــة ســيكون لهــا
أعمالهــا االعتياديــة .بنـ ً
تأثيــر مــادي علــى قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الموحــدة والمنفصلــة.

 -40القيود المفروضة على تحويل األصول
وفقـ ًا لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان ،حــددت الشــركة التابعــة العاملــة فــي قطــاع
التأميــن للهيئــة العامــة لســوق المــال بعــض الودائــع لــدى البنــوك واالســتثمارات والقــروض لحملــة البوالــص المدرجــة
فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد بقيمــة إجماليــة قدرهــا  52.921.238ريــال عمانــي ( 46.781.499 :2020ريــال عمانــي) .وفق ـ ًا للوائــح
القانونيــة يجــوز للمجموعــة تحويــل هــذه األصــول فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق
المــال .قامــت المجموعــة بتقديــم ضمــان بنكــي بمبلــغ  50.000ريــال عمانــي ( 50.000 :2020ريــال عمانــي) إلــى المكتــب العمانــي الموحّ ــد
للحصــول علــى البطاقــة البرتقاليــة والتــي يتــم ضمانهــا بوديعــة ثابتــة.
وفقـ ًا لمتطلبــات قانــون شــركات التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت ،حــددت الشــركة التابعــة العاملــة فــي
قطــاع التأميــن لهيئــة التأميــن بأبــو ظبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة ووزارة التجــارة والصناعــة بدولــة الكويــت بعــض الودائــع
الثابتــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا  1,014,663ريــال عمانــي ( 1.007.975 :2020ريــال عمانــي) و  3,216,850ريــال عمانــي
( 2.197.650 :2020ريــال عمانــي) علــى التوالــي .وفقـ ًا للوائــح القانونيــة يجــوز للشــركة تحويــل هــذه األصــول فقــط بعــد الحصــول علــى
الموافقــة المســبقة مــن هيئــة التأميــن.
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 -41التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات
سلطنة
عمان
ألف ر.ع

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف ر.ع

دول أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

المجموعة – 2021
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمار عقاري
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
إجمالي األصول
االلتزامــات
قروض مصرفية
أموال التأمين
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات

32,998
35,636
24,067
8,230
106,780
328,184
8,587
26,095
21,139
20,737
-----------------------612,453
==========

12,826
17,007
25,316
9,285
12,151
13,179
4,481
1,657
-----------------------95,902
==========

669
89,315
139
87
-----------------------90,210
==========

46,493
52,643
49,383
17,515
208,246
341,363
8,587
30,715
22,883
20,737
------------------798,565
=========

278,334
46,700
27,909
1,422
-----------------------354,365
==========

44,123
39,269
18,781
-----------------------102,173
==========

27,099
87
-----------------------27,186
==========

349,556
85,969
46,777
1,422
------------------483,724
=========

سلطنة
عمان
ألف ر.ع

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف ر.ع

دول أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

المجموعة – 2020
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمار عقاري
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
إجمالي األصول
االلتزامــات
قروض مصرفية
أموال التأمين
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات
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8,001
69,654
19,211
7,259
124,207
308,950
11,139
12,288
10,701
21,795
-----------------------593,205
==========

9,246
16,231
23,945
8,916
18,146
10,231
2,112
1,878
-----------------------90,705
==========

23,627
550
-----------------------24,177
==========

40,874
85,885
43,156
16,175
142,903
319,181
11,139
14,400
12,579
21,795
------------------708,087
=========

292,845
42,539
26,942
2,837
-----------------------365,163
==========

9,625
32,174
16,613

-----------------------==========

302,470
74,713
43,555
2,837
------------------423,575
=========

-----------------------58,412
==========

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -41التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات (تابع)
سلطنة
عمان
ألف ر.ع

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف ر.ع

دول أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

الشركة األم – 2021
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات في شركات تابعة
مستحق من شركات تابعة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
إجمالي األصول
االلتزامــات
قروض مصرفية
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات

23,773
5,000
4,936
147,138
308,787
115,882
2,100
3,604
830
-----------------------612,050
==========

27
219
29,357
3,851
-----------------------33,454
==========

46
72
-----------------------118
==========

23,846
5,000
5,227
147,138
338,144
119,733
2,100
3,604
830
------------------645,622
=========

270,535
4,298
439
-----------------------275,272
==========

9,625
34,656
-----------------------44,281
==========

-----------------------==========

280,160
38,954
439
------------------319,553
=========

سلطنة
عمان
ألف ر.ع

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف ر.ع

دول أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

الشركة األم – 2020
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

498

-

23,627

24,125

ودائع لدى البنوك

44,289

-

-

44,289

استثمارات في أوراق مالية

4,989

278

61

5,328

استثمارات في شركات شقيقة

142,250

-

-

142,250

استثمارات في شركات تابعة

294,785

419

-

295,204

مستحق من شركات تابعة

111,099

1,074

-

112,173

استثمارات عقارية

2,100

-

-

2,100

أصول أخرى

1,140

-

-

1,140

ممتلكات ومعدات

969
------------------------

------------------------

------------------------

969
-------------------

إجمالي األصول

602,119
==========

1,771
==========

23,688
==========

627,578
=========

االلتزامــات
قروض مصرفية

292,845

9,625

-

302,470

التزامات أخرى

5,718

4

-

5,722

ضرائب

639
------------------------

------------------------

------------------------

639
-------------------

إجمالي االلتزامات

299,202
==========

9,629
==========

==========

308,831
=========
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 -42فترات استحقاق األصول وااللتزامات
خالل  3اشهر
ألف ر.ع

من  3الى
 12شهر ًا
ألف ر.ع

من  1الى
 5سنوات
ألف ر.ع

أكثر من
 5سنوات
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

المجموعة – 2021
األصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك

46,493
9,916

13,663

29,064

-

46,493
52,643

األقساط وأرصدة التأمين المدينة

-

46,856

2,527

-

49,383

حصة معيدي التأمين من أموال التأمين
استثمارات في أوراق مالية

54,207

14,517
7,777

127,422

2,998
18,840

17,515
208,246

استثمارات في شركات شقيقة

-

-

-

341,363

341,363

استثمارات عقارية
أصول أخرى

21,992

6,327

8,587
2,372

24

8,587
30,715

ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة

------------------------

782
------------------------

18,204
3.128
------------------------

4,679
16.827
-------------------

22,883
20,737
--------------------

إجمالي األصول

132,608
==========

89,140
==========

188,176
==========

388,641
==========

798,565
=========

27,799

30,500

265,599

25,658

349,556

11,736
149
-----------------------39,684
==========

75,904
1,268
1,273
-----------------------108,945
==========

33,638
-----------------------299,237
==========

10,065
135
------------------35,858
==========

85,969
46,777
1,422
-------------------483,724
=========

خالل  3اشهر
ألف ر.ع

من  3الى
 12شهر ًا
ألف ر.ع

من  1الى
 5سنوات
ألف ر.ع

أكثر من
 5سنوات
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

االلتزامــات
قروض مصرفية
أموال التأمين
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات

المجموعة – 2020
األصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من أموال التأمين
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
إجمالي األصول
االلتزامــات
قروض مصرفية
أموال التأمين
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات
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40,874
94,501
12,892
-----------------------148,267
==========

85,885
43,156
16,175
297
1.058
-----------------------145,513
==========

33,257
11,139
1,143
12,579
3.128
-----------------------58,118
==========

15,145
319,181
68
17.609
------------------356,189
==========

40,874
85,885
43,156
16,175
142,903
319,181
11,139
14,400
12,579
21,795
-------------------708,087
=========

29,996
41,677
2,837
-----------------------74,510
==========

40,300
74,713
-----------------------115,013
==========

212,499
1,878
-----------------------214,377
==========

19,675
------------------19,675
==========

302,470
74,713
43,555
2,837
-------------------423,575
=========

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -42فترات استحقاق األصول وااللتزامات (تابع)
خالل 3
اشهر
ألف ر.ع

من  3الى
 12شهر ًا
ألف ر.ع

من  1الى
 5سنوات
ألف ر.ع

أكثر من
 5سنوات
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

الشركة األم – 2021
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات في شركات تابعة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
مستحق من شركات تابعة
إجمالي األصول
االلتزامــات
قروض مصرفية
التزامات أخرى
ضرائب
إجمالي االلتزامات

23,846
5,000
3,494
3,604
-----------------------35,944
==========

119,733
-----------------------119,733
==========

1,733
830
-----------------------2,563
==========

147,138
338,144
2,100
------------------487,382
==========

23,846
5,000
5,227
147,138
338,144
2,100
3,604
830
119,733
-------------------645,622
=========

20,000
456
439
-----------------------20,895
==========

30,500
-----------------------30,500
==========

204,002
38,498
-----------------------242,500
==========

25,638
------------------25,658
==========

280,160
38,954
439
-------------------319,553
=========

خالل 3
اشهر
ألف ر.ع

من  3الى
 12شهر ًا
ألف ر.ع

من  1الى
 5سنوات
ألف ر.ع

أكثر من
 5سنوات
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

الشركة األم – 2020
االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
ودائع لدى البنوك
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات في شركات تابعة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
مستحق من شركات تابعة
إجمالي األصول

24,125
2,585
1,140
------------------------

44,289
112,173
------------------------

2,743
2,100
969
------------------------

142,250
295,204
-------------------

24,125
44,289
5,328
142,250
295,204
2,100
1,140
969
112,173
--------------------

27,850
==========

156,462
==========

5,812
==========

437,454
==========

627,578
=========

االلتزامــات
قروض مصرفية

28,167

40,300

214,328

19,675

302,470

التزامات أخرى

5,361

-

361

-

5,722

ضرائب

639
------------------------

------------------------

------------------------

-------------------

639
--------------------

إجمالي االلتزامات

34,167
==========

40,300
==========

214,689
==========

19,675
==========

308,831
=========
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 -43سياسات إدارة المخاطر المالية
 1-43إدارة المخاطـر الماليـة
تتعــرض أنشــطة المجموعــة لمخاطــر ماليــة مختلفــة .وتلــك األنشــطة تتضمــن تقييــم وتحليــل وقبــول وإدارة المخاطــر أو
مزيــج المخاطــر .وحيــث أن قبــول المخاطــر أساســي لألعمــال الماليــة ومخاطــر التشــغيل هــي نتيجــة حتميــة ألي عمــل .فــإن
هــدف المجموعــة هــو تحقيــق تــوازن مالئــم بيــن المخاطــر والعوائــد بينمــا يقــوم بتخفيــف اآلثــار العكســية المحتملــة علــى األداء
المالــي للمجموعــة مــن شــركات المجموعــة المعنيــة.
يحــدد مجلــس اإلدارة حــدود المخاطــر ويضــع السياســات المالئمــة بهــذا الخصــوص إلدارة مخاطــر االئتمان ومخاطر الســيولة
وكذلــك مخاطــر الســوق فــي كل مــن مجــال المتاجــرة واألعمــال البنكيــة لــكل شــركة بالمجموعــة .يقــوم فريــق إدارة المخاطــر
بــإدارة المخاطــر وفقـ ًا للسياســات الموثقــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس ادارة كل شــركة بالمجموعــة.
إن أنــواع المخاطــر الرئيســية للشــركة االم والمجموعــة هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر األســواق (مخاطــر
أســعار الســوق ومخاطــر معــدل الفائــدة ومخاطــر العملــة) ومخاطــر التشــغيل.
ال تتضمــن إفصاحــات إدارة المخاطــر أدنــاه أرقــام البنــك التابــع والــذي تــم اســتبعاده خــال الســنة الماضيــة .تــم عــرض بيــان
المقارنــة لكــي تتوافــق مــع العــرض المتبــع خــال الســنة الحاليــة.
 2-43مخاطـر االئتمـان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم تمكــن أحــد أطــراف األداة الماليــة مــن الوفــاء بالتزامــه ،األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل الطــرف
اآلخــر لخســائر ماليــة .ينشــأ التعــرض لمخاطــر االئتمــان بشــكل أساســي مــن أنشــطة اإلقــراض فــي البنــك التابــع وأنشــطة
االســتثمار وأصــول أخــرى ضمــن محفظــة أصــول المجموعــة .وهنــاك أيضـ ًا مخاطــر ائتمــان فــي األدوات الماليــة خــارج قائمــة
المركــز المالــي .مثــل ارتباطــات القــروض والضمانــات الماليــة التــي يمنحهــا البنــك التابــع.
تحــاول المجموعــة التحكــم بمخاطــر االئتمــان عــن طريــق مراقبــة التعرضــات لمخاطــر االئتمــان وحــد المعامــات مــع أطــراف
مقابلــة محــددة والتقييــم المســتمر للقــدرة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة .تنشــأ التركيــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا تدخــل
مجموعــة مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو يكــون لهــا نفــس الصفــات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى
مقدرتهــا للوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل متشــابه فــي حالــة ظهــور تغييــرات اقتصاديــة أو سياســية أو ظــروف أخــرى.
تشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية فــي أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال
معيــن أو موقــع جغرافــي معيــن .تــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التركيــزات بمخاطـــر االئتمــان اســتناد ًا إلــى األطــراف المقابلــة
حســب قطــاع العمــل وتــم اإلفصــاح عــن التركيــز الجغرافــي باإليضــاح رقــم .41
تديــر المجموعــة وتحــد وتتحكــم بالتركيــزات بمخاطــر االئتمــان  -علــى وجــه الخصــوص ،ألطــراف مقابلــة فرديـ ًا وجماعيـ ًا لمجــاالت
العمــل والدول.
ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من األدوات المالية التالية:
المجموعة – 2021

لم تتجاوز موعد
استحقاقها تعتبر
جيدة

ألف ريال عماني
تجاوزت موعد
استحقاقها
ولكنها لم
تعرض
تتعرض
النخفاض
النخفاض
القيمة
القيمة

المجموع

أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

46,493

-

-

46,493

ودائع لدى البنوك

52,643

-

-

52,643

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة

40,488

8,894

2,559

51,941

حصة معيدي التأمين من أموال التأمين

17,515

-

-

17,515

استثمار بالتكلفة المطفأة

82,855

-

-

82,855

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

32,719

-

-

32,719

28,074
------------------------

2,234
------------------------

407
------------------------

30,715
-------------------

300,787
==========

11,128
==========

2,966
==========

314,881
==========

موجودات أخرى
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المجموعة – 2020

لم تتجاوز موعد
استحقاقها تعتبر
جيدة

ألف ريال عماني
تجاوزت موعد
استحقاقها
ولكنها لم
تعرض
تتعرض
النخفاض
النخفاض
القيمة
القيمة

المجموع

أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

40,874

-

-

40,874

ودائع لدى البنوك

85,885

-

-

85,885

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة

30,078

13,078

2,219

45,375

حصة معيدي التأمين من أموال التأمين

16,175

-

-

16,175

استثمار بالتكلفة المطفأة
أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

34,007

-

-

34,007

40,685

-

-

40,685

12,815
------------------------

1,228
------------------------

357
------------------------

14,400
-------------------

260,519
==========

14,306
==========

2,576
==========

277,401
==========

موجودات أخرى

مالحظه:
•إن أصول الشركة األم لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة
•لم يتم إدراج الشركة التابعة التي تم إيقاف االعتراف بها ضمن سنة 2020
النقد والودائع البنكية:
قامــت المجموعــة والشــركة األم بإيــداع أرصــدة وودائــع بنكيــة لــدى بنــوك تجاريــة فــي ســلطنة عمــان ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي وأوروبــا ذات تصنيــف ائتمانــي يتــراوح مــن A3إلــى  Ba3خــال عــام  2021و  2020وذلــك وفقــ ًا لتصنيــف وكالــة موديــز
للتصنيــف االئتمانــي.
إن خسائر االئتمان المتوقعة على النقد وما يعادله لدى المجموعة والشركة األم تعتبر غير جوهرية.
أقساط وأرصدة التأمين المدينة
يوضــح الجــدول التالــي تحليــل لفتــرات اســتحقاق الذمــم المدينــة مــن عقــود التأميــن وإعــادة التأميــن التــي تجــاوزت موعــد
اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي القيمــة:
تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة
أقل من
شهر
ألف ر.ع

 1إلى 4
أشهر
ألف ر.ع

 4إلى 7
أشهر
ألف ر.ع

 7إلى 9
أشهر
ألف ر.ع

 9إلى 13
أشهر
ألف ر.ع

أكثر من 13
شهر ًا
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

2021

2,086

1,783

1,149

592

757

2,257

8,894

2020

5,495

2,516

1,683

512

482

2,390

13,078

إن األصــول المصنفــة علــى أنهــا “تجــاوزت موعــد اســتحقاقها وتعرضــت النخفــاض فــي القيمــة” تمثــل دفعــات تعاقديــة تــم
إصــدvvار فواتيــر بشــأنها منــذ أكثــر مــن  365يومـ ًا وتــم قيــد تعديــل انخفــاض قيمــة ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر واإليــرادات
الشــاملة األخــرى الموحــدة .عندمــا يتــم ضمــان التعــرض لمخاطــر االئتمــان بشــكل كاف ،قــد يتــم تصنيــف المتأخــرات التــي تزيــد
عــن  365يومـ ًا علــى أنهــا “تجــاوزت موعــد اســتحقاقها ولكنهــا لــم تتعــرض النخفــاض فــي القيمــة” مــع عــدم تســجيل إى تعديــل
انخفــاض قيمــة.
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حصة معيدي التأمين من أموال التأمين
تماشــي ًا مــع شــركات التأميــن األخــرى ،ومــن أجــل تقليــل المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيــرة ،قامــت المجموعــة
فــي إطــار ســير العمــل العــادي بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن .توفــر ترتيبــات إعــادة التأميــن تنوع ـ ًا
كبيــر ًا لألعمــال وتســمح لــإدارة بالســيطرة علــى التعــرض للخســائر المحتملــة الناجمــة عــن المخاطــر الكبيــرة ،وتوفــر قــدرة
إضافيــة للنمــو .يتأثــر جــزء كبيــر مــن عمليــات إعــادة التأميــن وفقـ ًا التفاقيــات وعقــود إعــادة التأميــن االختياريــة بخســارة عقــود
إعــادة التأميــن اإلضافيــة.
لتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة مــن إعســار شــركات إعــادة التأميــن ،تقــوم المجموعــة بتقييــم الوضــع المالــي لمعيــدي
ً
وفقــا للتكليــف الصــادر بموجــب دليــل إدارة إعــادة التأميــن المعتمــد
التأميــن .تتعامــل المجموعــة فقــط مــع معيــدي التأميــن
مــن مجلــس اإلدارة.
تتعامــل المجموعــة فقــط مــع شــركات إعــادة التأميــن بحــد أدنــى مــن التصنيــف “ ”BBBمــن ســتاندرد آنــد بــورز أو “ ”B+مــن A.M
 Bestفيمــا عــدا شــركات إعــادة التأميــن اإلقليميــة.
وال تعفــي عقــود إعــادة التأميــن المتنــازل عنهــا المجموعــة مــن التزاماتهــا تجــاه حاملــي وثائــق التأميــن ،ونتيجــة لذلــك تظــل
المجموعــة مســؤولة عــن الجــزء مــن المطالبــات القائمــة التــي تمــت إعــادة التأميــن عليهــا وعــن جميــع حصــة إعــادة التأميــن
مــن االلتزامــات المســتقبلية كمــا فــي تاريــخ التقريــر بالنســبة لجميــع وثائــق إعــادة التأميــن ،إلــى مــدى إخفــاق معيــد التأميــن مــن
الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات إعــادة التأميــن .ويبلــغ الحــد األقصــى للتعــرض النظــري للمجموعــة فــي هــذا الصــدد 17.515
ألــف ريــال عمانــي ( 16,175 :2020ألــف ريــال عمانــي).
التركيزات:
تنشــأ التركيــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا تدخــل مجموعــة مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو يكــون لهــا
نفــس الصفــات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى مقدرتهــا للوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل متشــابه فــي حالــة ظهــور تغييــرات
اقتصاديــة أو سياســية أو ظــروف أخــرى .تشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية فــي أداء المجموعــة
تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال معيــن أو موقــع جغرافــي معيــن.
3-43
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تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن الصعوبــة التــي تواجههــا المجموعــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا المرتبطة
بمطلوباتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها عــن طريــق الدفــع نقــد ًا أو مــن خــال تقديــم موجــودات ماليــة أخــرى .يهــدف منهــج
المجموعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة الســيولة إلــى ضمــان امتالكهــا دائمـ ًا ،قــدر اإلمــكان ،الســيولة الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد
اســتحقاقها ،فــي ظــل الظــروف العاديــة والظــروف الحرجــة ،دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو تعــرض ســمعة المجموعــة
للخطــر.
فيما يلي فترات استحقاق االلتزامات المالية غير المخصومة للشركة األم والمجموعة في تاريخ التقرير:
المجموعة – 2021

قروض مصرفية
أموال التأمين
التزامــات أخــرى

ألف ريال عماني
أقل من سنة

أكثر من سنة

ليس لها فترة
استحقاق
محددة

المجموع

58,300
75,904
6,297
140,501

293,244
40,480
333,724

10,065
10,065

351,544
85,969
46,777
484,290

ألف ريال عماني

المجموعة – 2020

أقل من سنة

أكثر من سنة

ليس لها فترة
استحقاق
محددة

المجموع

قروض مصرفية

70.296

234.003

-

304.299

أموال التأمين

65.450

-

9.263

74.713

التزامــات أخــرى

41.891
177.637

1.664
235.667

9.263

43.555
422.567
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ألف ريال عماني

الشركة األم – 2021
أقل من سنة

أكثر من سنة

ليس لها فترة
استحقاق
محددة

المجموع

قروض مصرفية

50,500

231,648

-

282,148

التزامــات أخــرى

456

38,498

-

38,954

50,956

270,146

-

321,102

الشركة األم – 2020

قروض مصرفية
التزامــات أخــرى

ألف ريال عماني
أقل من سنة

أكثر من سنة

ليس لها فترة
استحقاق
محددة

المجموع

70.296
5.722
76.018

234.003
234.003

-

304.299
5.722
310.021

تأثير كوفيد  19على مخاطر السيولة:
اســتجابة إلــى جائحــة كوفيــد  ،19تواصــل المجموعــة مراقبــة كافــة متطلبــات الســوية المعروضــة واالســتجابة لهــا .توأصــل
المجموعــة معايــرة ســيناريوهات اختبــار الضغــط لظــروف الســوق الحاليــة لتقييــم التأثيــر علــى المجموعــة فــي ظــل الضغــط
الشــديد الحالــي .كمــا فــي تاريــخ التقريــر ظــل وضــع الســيولة الخــاص بالمجموعــة قويـ ًا بمــا يمكنهــا مــن اســتيعاب وإدارة األثــار
المترتبــة علــى اضطــراب وتوقــف األعمــال.
 4- 43مخاطر الســوق
تتعــرض المجموعــة والشــركة األم إلــى مخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تذبذب القيمــة العادلة او التدفقات النقدية المســتقبلية
لألصــول الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة بســبب تغييــرات أســعار الســوق .تنشــأ مخاطــر الســوق مــن المراكــز المفتوحــة
فــي أدوات معــدل الفائــدة والعملــة واألســهم والتــي تتعــرض جميعهــا لتغييــرات فــي معــدالت الفائــدة وهوامــش االئتمــان
وأســعار األســهم ومعــدالت صــرف العملــة األجنبيــة للبنــك التابــع.
تتــم مراقبــة مخاطــر الســوق فــي االســتثمارات المدرجــة فــي أســواق المــال للشــركة األم مــن قبــل مجلــس اإلدارة واللجــان
اإلداريــة .وتراقــب اللجــان اإلداريــة المخاطــر والتخصيصــات واإليــرادات مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة عــن طريــق
اجتماعــات شــهرية منتظمــة .إن أدارة الشــركة األم لديهــا سياســات إدارة مخاطــر مالئمــة للتأكــد مــن تخفيــف مخاطــر معــدل
الفائــدة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة أخــذ ًا باالعتبــار مؤشــرات االقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر علــى أنشــطة
االســتثمار.
مخاطر األسعار
تتمثــل مخاطــر أســعار األدوات الماليــة فــي المخاطــر مــن حــدوث تقلبــات فــي قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي
أســعار الســوق ســواء كانــت هــذه التغيــرات ناتجــة عــن عوامــل متعلقــة بــأداة محــددة أو مصدرهــا أو عــن عوامــل تؤثــر علــى
كافــة األدوات المتداولــة فــي الســوق.
								
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها .تحــد المجموعــة مــن مخاطــر أســعار األدوات الماليــة مــن
خــال الحفــاظ علــى محفظــة متنوعــة وعــن طريــق المراقبــة المســتمرة للســوق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تراقــب المجموعــة
						
بشكل فعال العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم.
								
إن  )%69 :2020( %65من استثمارات المجموعة في تاريخ التقرير تتم داخل سلطنة عمان.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -43سياسات إدارة المخاطر المالية (تابع)
 4- 43مخاطر الســوق (تابع)
مخاطر األسعار (تابع)
يوضــح الجــدول التالــي حساســية إيــرادات االســتثمار للتغيــرات المحتملــة بصــورة معقولــة فــي أســعار األســهم ،مــع ثبــات
جميــع المتغيــرات األخــرى .ومــن المتوقــع أن يكــون تأثيــر االنخفــاض بنســبة  ٪20فــي أســعار األســهم مســاوي ًا فــي المقــدار
ولكــن فــي االتجــاه العكســي لتأثيــر الزيــادات المبينــة.
التأثير على حقوق المساهمين

المجموعة
استثمارات في االوراق المالية

التأثير على األرباح

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

17.605

18.629

637

272

التأثير على حقوق المساهمين

الشركة االم
استثمارات في االوراق المالية

التأثير على األرباح

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

346

411

110

106

		
مخاطر أسعار الفائدة
تســتثمر المجموعــة فــي األوراق الماليــة ولديهــا ودائــع تخضــع لمخاطــر أســعار الفائــدة .تخضــع الودائــع البنكيــة للمجموعــة
والبالغــة  52.643ألــف ريــال عمانــي ( 85,885 :2020ألــف ريــال) لســعر فائــدة ثابــت وبالتالــي ال تتعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة.
تمتلــك المجموعــة اســتثمارات ثانويــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى تخضــع لفائــدة بقيمــة اســمية
تبلــغ  21.747ألــف ريــال عمانــي ( 14,760 :2020ألــف ريــال عمانــي) والتــي تخضــع إلعــادة تعديــل ســعر الفائــدة علــى النحــو الــوارد أدنــاه:
2021

2020

سنة التعديل

القيمة
االسمية
ألف ر.ع

تعديل
المعدل
ألف ر.ع

التأثير
ألف ر.ع

القيمة
االسمية
ألف ر.ع

تعديل
المعدل ألف
ر.ع

التأثير
ألف ر.ع

سنة 2022

1,000

%1

10

-

-

-

سنوات من 2026 – 2023

20,747

-

-

14.760

%1

147

مخاطر العملة
تتمثــل مخاطــر العملــة فــي المخاطــر مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي .تتــم
معامــات المجموعــة بالريــال العمانــي والدرهــم اإلماراتــي والدينــار الكويتــي والــدوالر األمريكــي .وبمــا أن الريــال ُ
العمانــي
والدرهــم اإلماراتــي والدينــار الكويتــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ،فــإن األرصــدة بهــذه المعامــات ال تمثــل مخاطــر جوهريــة
للعمــات .وتبلــغ قيمــة األوراق الماليــة االســتثمارية لــدى المجموعــة  114.37مليــون ريــال عمانــي ( 40.45 :2020ريــال عمانــي) وتتــم
بعمــات أخــرى غيــر الريــال العمانــي.
 5 -43إدارة رأس المــال
إن أهــداف الشــركة األم عنــد إدارة رأس المــال هــي حمايــة قــدرة المجموعــة علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية مــن أجــل
تقديــم عائــدات للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصالــح اآلخريــن واالحتفــاظ بهيــكل رأســمال مثالــي لتقليــل تكلفــة رأس
المــال.
كانــت اســتراتيجية الشــركة األم خــال عــام  – 2021والتــي لــم تتغيــر منــذ  ،2020أن يتــم اإلبقــاء علــى نســبة المديونيــة عنــد مســتوى
مقبــول .وكانــت نســبة المديونيــة كمــا فــي  31ديســمبر  2021و 2020للشــركة االم حوالــي  %44 .20و %42 .53علــى التوالــي.
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 -43سياسات إدارة المخاطر المالية (تابع)
 5 -43إدارة رأس المــال (تابع)
2021
ألف ر.ع

2020
ألف ر.ع

إجمالي اإلقتراضات
ناقص ًا :النقد وما يعادله

282,148
()23,846

304.299
()68.414

صافي الدين

258,302

235.885

اجمالي حقـوق المساهميـن
إجمالي رأس المال

326,069
584,371

318.747
554.532

نسبة المديـونية

%44 .20

%42 .53

 6 -43سياسات إدارة مخاطر التأمين
مخاطر التأمين
يتمثــل الخطــر بموجــب أي عقــد تأميــن فــي احتمــال وقــوع الحــدث المؤمــن ضــده وحــدوث عــدم يقيــن بشــأن مبلــغ المطالبــة
مــن خــال طبيعــة عقــد التأميــن ،هــذا الخطــر عشــوائي وبالتالــي فهــو غيــر متوقــع.
بالنســبة لمحفظــة عقــود التأميــن حيــث تنطبــق نظريــة االحتمــاالت للتســعير والتقديــم ،فــإن المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه
المجموعــة بموجــب عقــود التأميــن هــي أن المطالبــات الفعليــة ومدفوعــات االســتحقاقات تتجــاوز القيمــة الدفتريــة اللتزامــات
التأميــن .يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تزايــد وتيــرة أو حــدّ ة المطالبــات واالســتحقاقات عمــا كان مقــدر ًا .أحــداث التأميــن
عشــوائية والعــدد الفعلــي ومقــدار المطالبــات واالســتحقاقات ســوف تختلــف مــن ســنة إلــى أخــرى مــن المســتوى الــذي تــم
إنشــاؤه باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة.
تظهــر التجربــة أنــه كلمــا زاد حجــم محفظــة عقــود التأميــن المتماثلــة ،كلمــا قــل التبايــن النســبي حــول النتيجــة المتوقعــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كلمــا قــل تنــوع المحفظــة فمــن غيــر المحتمــل تأثرهــا بــأي تغيــر فــي مجموعـــة فرعيــة مــن هــذه المحفظــة.
طــورت المجموعــة اســتراتيجية التأميــن مــن أجــل تنويـــع نــوع مخاطــر التأميــن المقبولـــة ،وداخــل كل فئــة مــن هــذه الفئــات
لتحقيــق عــدد كبيــر مــن المخاطــر للحــد مــن التقلبــات فــي النتيجــة المتوقعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك دخلــت المجموعــة فــي عقــود
إعــادة التأميــن مــن أجــل تخفيــف أثــر المطالبــات الفرديــة علــى صافــي نتائجهــا.
تتضمــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تفاقــم مخاطــر التأميــن عــدم وجــود تنويــع المخاطــر مــن حيــث نوع وكميــة المخاطــر ،والموقع
الجغرافــي ونــوع القطــاع المؤمن عليه.
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 6 -43سياسات إدارة مخاطر التأمين (تابع)
مخاطر التأمين (تابع)
عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل
(أ) تواتر وحدّ ة المطالبات
تصدر هذه العقود أساس ًا إلى:
 أصحاب العمل ،الذين يقدمون غطاء ضد الوفيات أو العجز أو (في حالة وثائق التأمين الصحي الجماعي) أو غطاءصحي لموظفيهم.
 المؤسسات المالية ،التي تقدم غطاء ضد الوفيات للمقترضين.فــي حالــة عقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعــي الصــادرة ألصحــاب العمــل ،تتأثــر المخاطــر وفقـ ًا لطبيعــة الصناعــة التــي يديرهــا
صاحــب العمــل .إن مخاطــر الوفيــات والعجــز تختلــف مــن خــال الصناعــة .إن التركيــز غيــر المبــرر علــى المخاطــر وفقـ ًا للصناعــة
ســوف يزيــد مــن مخاطــر حــدوث تغيــر فــي متوســط معــدل الوفيــات أو مــرض العامليــن فــي صناعــة معينــة ،مــع وجــود آثــار
جوهريــة علــى مخاطــر التأميــن بشــكل عــام.
بالنســبة لعقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعــي قصيــرة األجــل ،تضمــن الشــركة معــدل أقســاط التأميــن لمــدة ســنة واحــدة
وتملــك الحــق فــي تغييــر هــذه المعــدالت بعــد ذلــك .مثــل هــذه العقــود تقلــل مــن تعــرض الشــركة لمخاطــر الوفيــات .تتضمــن
مخاطــر الوفــاة مخاطــر المــوت نتيجــة النتشــار األوبئــة مثــل كوفيــد .19
مخاطــر التأميــن بموجــب عقــود العجــز تعتمــد أيض ـ ًا علــى األوضــاع االقتصاديــة للصناعــة .تشــير البيانــات التاريخيــة إلــى أن
ّ
وتخفــض كذلــك مــن معــدل
الركــود االقتصــادي والبطالــة فــي صناعــة مــا ســوف يزيــد مــن عــدد مطالبــات اســتحقاق العجــز
الخــروج مــن حالــة العجــز.
تحاول المجموعة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين.
تقلــل المجموعــة أيض ـ ًا هــذا الخطــر مــن خــال إبــرام عقــود إعــادة تأميــن تتخلــى المجموعــة عــن جميــع المخاطــر مثــل الوفــاء
والحــوادث المميتــة واإلعاقــة الدائمــة التــي تزيــد عــن  10.000ريــال عمانــي.
بالنســبة ألعمــال العــاج الجماعــي ،فإنهــا تحــد مــن المخاطــر مــن خــال إبــرام عقــود إعــادة تأميــن تقــوم بموجبهــا المجموعــة
بإعــادة تأميــن  %0مــن المحفظــة الطبيــة العمانيــة و  ٪ 30مــن محفظتهــا الطبيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنظــام
الحصــص (فــي عــام  2020تــم إعــادة التأميــن عليهــا بنســبة  ٪ 0مــن ســلطنة عمــان و  ٪30مــن المحفظــة الطبيــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بنظــام الحصــص).
(أ) مصادر الشكوك عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية
بخــاف اختبــار مــدى كفايــة االلتزامــات الــذي يمثــل المخاطــر المســتمرة فــي تاريــخ التقريــر ،ال توجــد حاجــة لتقديــر معــدالت
الوفيــات أو معــدالت المــرض للســنوات المســتقبلية نظــر ًا لقصــر مــدة هــذه العقــود.
(ب) اإلجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات
يتــم بشــكل عــام مراجعــة االفتراضــات مــرة فــي الســنة فــي وقــت التقييــم اإلكتــواري .تســتند تقديــرات المصروفــات علــى
دراســة المصــروف لســنة .2021
تأثير فيروس كوفيد  19على مخاطر التأمين
مــن خــال قطــاع االكتتــاب الخــاص بهــا ،تتعــرض الشــركة بشــكل أساســي لوثائــق تأميــن توقــف األعمــال ووثائــق تأميــن طبيــة.
أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة فــي ســلطنة عمــان وهيئــة الصحــة بدولــة اإلمــارات تعليمــات لجميــع شــركات إعــادة التأميــن
لقبــول المطالبــات الطبيــة المتعلقــة بـــكوفيد  19بغــض النظــر عــن شــروط وأحــكام التغطيــة الخاصــة ببوليصــة التأميــن.
تتوقــع الشــركة أن يكــون تأثيــر المطالبــات الطبيــة غيــر مــادي نظــر ًا النخفــاض معــدل دخــول المستشــفى وتأجيــل اإلجــراءات
الطبيــة االختياريــة الالزمــة.
فيمــا يتعلــق بوثائــق التأميــن المتعلقــة بتوقــف األعمــال ،فــإن الشــركة لديهــا اســتثناءات تتعلــق بـــالجائحة واألمــراض المعدية
ً
أيضــا .قامــت الشــركة بتقييــم كافــة وثائــق التأميــن المتعلقــة بتوقــف األعمــال التــي قــد تضطــر المجموعــة إلــى تكبــد دفعــات
بشــأن المطالبــات الخاصــة بهــا .نتيجــة للفحــص المبدئــي لوثائــق التأميــن ،قــررت المجموعــة أنــه لــن يكــون لهــا تأثير مــادي فيما
يتعلــق بصافــي المطالبــات المدفوعــة بســبب انخفــاض مســتويات المحتجــزات الخاصــة بالمجموعــة وبعــض االســتثناءات
الخاصــة بالوثائــق .عــاوة علــى ذلــك ،تمكنــت الشــركة مــن االحتفــاظ بالعمــاء الرئيســيين خــال العــام المنتهي في  31ديســمبر
 2021وشــهدت بشــكل عــام تجديــدات وأعمــال جديــدة عبــر قطاعــات األعمــال الرئيســية.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -44توزيعات األرباح مقترحة
الشـركة األم
ال يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح النهائيــة محاســبي ًا إال بعــد أن يتــم الموافقــة عليهــا فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة.
خــال االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة القــادم الــذي ســيعقد بتاريــخ  31مــارس  ،2022ســيتم اقتــراح توزيعــات نقديــة
بواقــع  0.030ريــال عمانــي لــكل ســهم ( 0.025-2020ريــال عمانــي لــكل ســهم) بإجمالــي  20.050.963ريــال عمانــي ( 21.194.308-2020ريــال
عمانــي) مــن قبــل مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2021
القوائــم الماليــة للســنة المنتهيـــة فــي  31ديســمبر  2021لــم تتضمـــن توزيعــات األربــاح المقتـــرحة والتــي ســيتم اثباتهــا ضمــن
حقــوق المســاهمين كجــزء مــن األربــاح المحتجــزة فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2021

 -45القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أصــل مــا أو دفعــه لتحويــل التــزام مــا فــي معاملــة منتظمــة بيــن
المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .نتيجــة لذلــك يمكــن أن ينشــأ فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة.
إن القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المدرجــة فــي الميزانيــة العموميــة باســتثناء االســتثمارات فــي الشــركات التابعة والشــركات
الشــقيقة ،ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن القيمــة الدفتريــة الــواردة فــي القوائــم المالية .فيمــا يلي القيمة العادلة لالســتثمارات
ـاء علــى أســعار اإلغــاق لســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي تاريــخ
المدرجــة فــي الشــركات الشــقيقة والشــركات التابعــة بنـ ً
التقرير:
القيمة الدفترية
ألف ر.ع

القيمة السوقية
ألف ر.ع

الفرق
ألف ر.ع

االستثمارات في شركات شقيقة وشركات تابعة
2021

379,264

355,724

()23,540

2020

366,783

328,887

()37,896

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تســتخدم المجموعــة التسلســل الهرمــي التالــي لتحديــد واإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لالســتثمارات الماليــة عــن طريــق
أســلوب التقييــم:
المستوى  : 1األسعار (غير المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة؛
المســتوى  : 2تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي يمكــن مالحظتهــا .إمــا
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛
المســتوى  : 3التقنيــات التــي تســتخدم المدخــات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند إلــى بيانــات
الســوق التــي يمكــن مالحظتها.
التحويالت بين المستويات
خــال فتــرة التقريــر المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020و  ،2021لــم يكــن هنــاك تحويــات بيــن المســتوى  1والمســتوى  2مــن قياســات
القيمــة العادلــة ،كمــا لــم يكــن هنــاك تحويــات إلــى ومــن المســتوى  3مــن قياســات القيمــة العادلــة.

التقرير السنوي  -أومينفست ٢٠٢١

131

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -45القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
يقــدم الجــدول التالــي تحليــل األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة حســب مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة
العادلة:
كما في  31ديسمبر 2021
المجموعة
االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

المستوى 1
ألف ر.ع

المستوى 2
ألف ر.ع

المستوى 3
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

3,183

-

32,595

35,778

88,027

-

1,586

89,613

الشركة االم
548

-

1,445

1,993

1,729

-

1,505

3,234

المستوى 1
ألف ر.ع

المستوى 2
ألف ر.ع

المستوى 3
ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

المجموعة
االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1.358

-

12.770

14.128

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

93.143

-

1.625

94.768

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى
كما في  31ديسمبر 2020

الشركة االم
االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

532

-

1.238

1.770

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

2.053

-

1.505

3.558

المستوى  : 1يتم تقييم األدوات المالية من المستوى  1أعاله باستخدام العروض المسعرة في سوق نشط.
يتضمــن المســتوى  2أعــاه أدوات ماليــة يتــم تقييمهــا باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومة .يتــم خصم التدفقات
النقديــة بمعــدل يعكــس موجــز بيانــات مخاطر األطــراف المقابلة.
يتضمــن المســتوى  3أعــاه ممتلــكات اســتثمارية وأدوات ماليــة .بالنســبة لتقنيــات التقييــم المســتخدمة فــي تقييــم العقــارات
االســتثمارية ،يرجــى الرجــوع إلــى االيضــاح ( 11أ) .يتــم إدراج األدوات الماليــة المصنفــة تحــت المســتوى  3بقيــم التكلفــة أو قيمــة
األول المتاحــة.
تتمثــل االســتثمارات ضمــن المســتوى  3فــي اســتثمارات فــي أســهم شــركات غيــر مدرجــة واســتثمارات فــي الصناديــق .تقــوم
اإلدارة بتقييــم االســتثمار باســتخدام صافــي قيمــة أصــول الشــركة المســتثمر بهــا علــى أســاس البيانــات الماليــة للشــركة
المســتثمر بهــا باســتثناء اســتثمار واحــد بقيمــة  6 .9مليــون ريــال عمانــي يتــم تســجيله بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر باســتخدام طريقــة المقارنــة الســوقية .تــرى اإلدارة أن القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات األخــرى تقــارب قيمتهــا العادلــة
نظــر ًا ألن المحافــظ الجوهريــة لألصــول وااللتزامــات ذات الصلــة للشــركة المســتثمر بهــا يتــم تقيمهــا بالقيمــة العادلــة أو
تكــون نقــد ومــا يعادلــه حيــث أن القيمــة العادلــة تقــارب القيمــة الدفتريــة .وبالتالــي ،فــإن صافــي قيمــة األصــول غيــر المعدلــة
تمثــل القيمــة العادلــة لالســتثمارات.
االستثمارات التي تم تقيمها بمضاعفات قابلة للمقارنة
لــدى المجموعــة اســتثمار فــي شــركة تقــع فــي كوريــا الجنوبيــة والتــي تــم تقييمهــا علــى أســاس مضاعــف اإليــرادات الخــاص
بشــركات خاضعــة للمقارنــة ومضاعــف األربــاح قبــل الفائــدة والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء الخاص بالمعامــات التاريخية
القابلــة للمقارنــة.

 -46معلومات المقارنة
تمت إعادة تصنيف/إعادة بيان بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه القوائم المالية.
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