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األعزاء المساهمين الكرام،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
بدايــًة، اســمحوا لــي أن أنقــل لكــم عــن أعضــاء مجلــس 
ــاعرهم  ــة مش ــركات المجموع ــي ش ــة موظف اإلدارة وكاف
صاحــب  حضــرة  انتقــال  إثــر  الجلــل  بالمصــاب  الصادقــة 
ــى  ــراه إل ــب اهلل ث ــعيد طي ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــة الس الجالل
الرفيــق األعلــى، ســائلين اهلل أن يرحمــه ويســكنه فســيح 
جناتــه، معاهديــن صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن 
طــارق المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه علــى الــوالء والســير 
ــه الحكيمــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي  خلــف قيادت
ــار،  ــالم واالزده ــة والس ــق التنمي ــى طري ــلطنة عل ــادة الس قي
ســائلين اهلل جلــت قدرتــه أن يمــد فــي عمــر جاللتــه ويمتعــه 

بموفــور الصحــة والعافيــة.

ــم  ــدم لك ــرني أن أق ــس اإلدارة، يس ــاء مجل ــن أعض ــة ع ونياب
الماليــة  للســنة  للمجموعــة  الماليــة  النتائــج  عــن  تقريــرًا 

31 ديســمبر 2019م. المنتهيــة فــي 

علــى  إليهــا،  المشــار  الفتــرة  خــالل  الشــركة  شــهدت 
مســتوى المجموعــة وكذلــك علــى مســتوى الشــركة األم، 
أداًء اتصــف بالقــوة. ويســرني أن أقــدم لكــم فيمــا يلــي 
نبــذة عــن التطــورات الهامــة فــي مجموعــة أومينفســت 
ــات  ــا والتوجه ــار إليه ــة المش ــرة المالي ــي للفت ــا المال وأدائه

المســتقبل. نرنــو  التــي  االســتراتيجية 

تقرير مجلس 
االدارة
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أسعار النفط والظروف االقتصادية 
والتجارية

اســتمرت األنشــطة االقتصاديــة فــي الســلطنة واإلقليــم 
فــي القطاعــات المختلفــة العمــل فــي بيئــة لــم تخــُل مــن 
التحديــات وانعــدام االســتقرار االقتصــادي. وقــد شــهدت 
أســعار النفــط خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة تقلبــات 
يتوقــع اســتمرارها إلــى مــدًى غيــر منظــور فــي المســتقبل. 
فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت أســعار نفــط برنــت 71 دوالرًا 
للبرميــل فــي 201٨م وانخفضــت إلــى ٦4 دوالرًا للبرميــل فــي 
ــن  ــى م ــهور األول ــالل الش ــبته 10%. وخ ــاض نس 2019م أي بانخف
عــام 2020م انخفــض إلــى ٥4 دوالرًا للبرميــل تبعــً لزيــادة 
العــرض وضعــف الطلــب علــى مســتوى العالــم. وقــد كان 
النخفــاض ســعر النفــط وتقلباتــه آثــار عــدة ظهــرت معالمها 
مــن خــالل ضعــف الناتــج القومــي اإلجمالــي، وزيــادة نســب 
االقتــراض الحكومــي، وشــح الســيولة، وانخفــاض قــدرات 

ــاق. ــى اإلنف ــات عل ــراد والمؤسس األف

ــب  ــن كث ــرف ع ــا نش ــة، فإنن ــل الصعب ــة العم ــل بيئ ــي ظ وف
علــى إدارة األعمــال التجاريــة والماليــة للشــركة. وتواصــل 
فــرق إدارة الشــركة أداء أعمالهــا بكفــاءة عاليــة متبعــة فــي 
ذلــك اســتراتيجية االســتثمار وفلســفة العمــل والمبــادئ 
األساســية التــي ُوضعــت لهــا. وعليــه، فــإن الشــركة تتمتــع 
بميزانيــة عموميــة قويــة للغايــة قائمــة علــى أصــول عاليــة 
ــن  ــركة م ــة للش ــيولة النقدي ــع الس ــزز وض ــا تع ــودة. كم الج
خــالل الزيــادة الكبيــرة فــي توزيعــات األربــاح مــن اســتثماراتنا 
الرئيســة. ويتوقــع أن يشــهد وضــع الســيولة النقديــة مزيــدًا 
مــن التحســن فــور قيــام المجموعــة بالتصــرف فــي أســهم 
الشــركة المملوكــة لشــركتها التابعــة )جبريــن كابيتــال( 
بأســعار مغريــة، وكذلــك الخــروج مــن بعــض اســتثمارات 
2019م،  عــام  خــالل  جيــدة.  بمكاســب  الخاصــة  األســهم 
وقعــت الشــركة علــى اتفاقيــات تســهيالت تمويــل إضافيــة 
تزيــد عــن 100 مليــون ريــال عمانــي بشــروط جذابــة مــن بنــوك 
محليــة رائــدة. وســيتم اســتغالل هــذه التســهيالت عنــد 
الحاجــة لتوظيفهــا فــي الفــرص االســتثمارية التــي تدرســها 

ــركة. الش

التوجهات االستراتيجية
ــف  ــن ضع ــة ع ــل الناجم ــة األج ــات طويل ــا للتحدي إدراكا من
ــة،  ــي المنطق ــية ف ــو سياس ــر الجي ــط والمخاط ــعار النف أس
فإننــا نضــع هــدف تنويــع اإليــرادات فــي صلــب برامجنــا 
تتبنــى  المجموعــة  فشــركات  المســتقبلية.  االســتثمارية 
المنافســة، كمــا  لتبقــى قــادرة علــى  الحديثــة  التقنيــات 
يواصــل فريــق اإلدارة البحــث عــن فــرص اســتثمارية فــي 
أن  علــى  نحــرص  كمــا  الناميــة.  واألســواق  القطاعــات 
مســاهمينا  علــى  االســتثمارية  أنشــطتنا  قيمــة  تنعكــس 

عــام.  بشــكل  والمجتمــع  األفاضــل 

أداء الشركة األم
2019م،  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــالل 
ارتفــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة 14% ليصــل إلــى ٥4٫22 مليــون 
ريــال عمانــي. وارتفــع صافــي األربــاح للشــركة األم بنســبة ٥% 
ليصــل إلــى 3٥٫91 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن عــام 201٨م. وتعــزى الزيــادة فــي صافــي أربــاح الشــركة 
مــن  األربــاح  حصــة  فــي  الزيــادة  إلــى  رئيــس  بشــكل  األم 
ــوع  ــل مجم ــمبر 2019م، وص ــي 31 ديس ــة. وف ــركاتنا التابع ش
أصــول الشــركة األم إلــى ٦01 مليــون ريــال عمانــي بالمقارنــة 
مــع ٥41 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 201٨م. وتعــزى هــذه 
الزيــادة فــي مجمــوع األصــول إلــى النمــو فــي المحافــظ 
أمــا  التابعــة.  لشــركاتنا  التجاريــة  واألنشــطة  االســتثمارية 
حصــة المســاهمين فــي الشــركة األم فقــد بلــغ مقدارهــا 
2٥9 مليــون ريــال عمانــي بالمقارنــة مــع 24٨ مليــون ريــال 

عمانــي فــي 31 ديســمبر 201٨م.

األداء المالي الموحد للمجموعة
2019م،  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــالل 
ارتفــع إجمالــي إيــرادات المجموعــة بنســبة 9% الــى 303٫14 
ــة  ــاح المجموع ــي أرب ــع صاف ــا ارتف ــي. كم ــال عمان ــون ري ملي
ــل  ــبة ٥% ليص ــركة االم بنس ــاهمي الش ــى مس ــوبة إل المنس
إلــى 32٫12 مليــون ريــال عمانــي مــن 30٫٥2 مليــون ريــال عمانــي 
ــى  ــو إل ــزى النم ــام 201٨م. ويع ــن ع ــرة م ــس الفت ــة بنف مقارن
األداء القــوي لشــركاتنا التابعــة الرئيســة؛ بنــك عمــان العربــي، 
الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام وشــركة 

جبريــن العالميــة للتنميــة ش.م.ع.م.

أداء الشركات التابعة الرئيسة والشقيقة:
التابعــة،  المصرفيــة  الشــركة  وهــو  العربــي،  عـــمان  بنــك 
فــي عمانــي  ريــال  مليــون   32٫٥٦ بمبلــغ  أرباحــً   ســجل 

31 ديســمبر 2019م مقارنــة بمبلــغ 30٫14 مليــون ريــال عماني أي 
بنمــو نســبته ٨% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 201٨م. وزاد 
بنــك عمــان العربــي محفظــة القــروض والســلفيات بنســبة 
ــال  ــار ري ــع 1٫٨3 ملي ــة م ــي مقارن ــال عمان ــار ري ــى 2٫01 ملي 9% إل
عمانــي فــي 31 ديســمبر 201٨م. وارتفعــت إيداعــات العمــالء 
بنســبة 7% لتصــل إلــى 2٫00 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة مــع 1٫٨7 
ــوق  ــت حق ــمبر 201٨م. وبلغ ــي 31 ديس ــي ف ــال عمان ــار ري ملي
 2٨4 مــع  مقارنــة  عمانــي  ريــال  مليــون   29٦ المســاهمين 
ــق  ــا يتعل ــمبر 201٨م. وفيم ــي 31 ديس ــي ف ــال عمان ــون ري ملي
العــز اإلســالمي  بنــك  بمباحثــات االندمــاج المحتمــل مــع 
فإنهــا تتقــدم بشــكل جيــد. وحــال اكتمــال الدمــج فــإن مــن 
شــأنه أن يعــزز مــن مكانــة البنــك فــي الســوق وتمكينــه 
مــن تقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات 
لعمــالء الخدمــات المصرفيــة، التقليديــة منهــا واإلســالمية. 
وعلــى الرغــم مــن ظــروف الســوق الصعبــة علــى مــدى 
ــح  ــي نج ــان العرب ــك عم ــة، إال أن بن ــة الماضي ــنوات القليل الس
فــي تحقيــق نمــو صحــي وتحــواًل ملحوظــً. وقــد قــام 
كبيــر  بشــكل  الرئيســة  األداء  مؤشــرات  بتحســين  البنــك 
واالرتقــاء بمنحنــى النمــو مــن خــالل االســتثمار المكثــف فــي 
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التقنيــات المصرفيــة وخدمــه العمــالء ورأس المــال البشــري 
ــم  ــي ت ــرى الت ــة األخ ــاور الرئيس ــن المح ــروع. وم ــبكة الف وش
التركيــز عليهــا فــي البنــك إعــداد قيــادات جديــدة تضــم 
ــي  ــوي ف ــه الق ــى أدائ ــاًء عل ــة. وبن ــاءات العماني ــل الكف أفض
الســنوات االخيــرة، فــإن البنــك يمضــي بثبــات علــى مســار 
ــج الجيــدة  النمــو ومــن المتوقــع أن يحقــق مزيــدًا مــن النتائ

ــة. ــنوات القادم ــي الس ف

والعــام،  الحيــاة  علــى  للتأميــن  الوطنيــة  الشــركة 
وهــي الشــركة التابعــة فــي قطــاع التأميــن، ســجلت مبلــغ 
ــال عمانــي كإجمالــي أقســاط تأميــن، منهــا  14٨٫٦ مليــون ري
مــا نســبته 43% مــن ســلطنة ُعمــان، ٥٦% مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة و2% مــن الكويــت. وقــد حققــت الشــركة 
صافيــً مــن أقســاط التأميــن مقــداره 10٥٫99 مليــون ريــال 
عمانــي بالمقارنــة مــع 7٨٫٨2 مليــون ريــال عمانــي فــي العام 
201٨م أي بنمــو نســبته 34 %. ويأتــي األداء المتميــز للشــركة 
انعكاســً للنمــو المطــرد فــي قطــاع التاميــن بشــكل عــام، 
وكذلــك إلــى توســع نشــاط الشــركة فــي األســواق الرئيســة 
الشــركة  ســجلت  األربــاح،  حيــث  ومــن  المنطقــة.  فــي 
الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام فــي 2019م ربحــً 
صافيــً مقــداره 10٫2 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 9٫3 مليــون 
ريــال عمانــي فــي 201٨م أي بزيــادة نســبتها 10%. ومــن المتوقع 
توســع  يــزداد  وأن  أكبــر  بشــكل  الشــركة  نمــو  يطــرد  أن 
ــتفادة  ــعى لالس ــا تس ــث أنه ــلطنة، حي ــارج الس ــطتها خ أنش
مــن فــرص االســتحواذ المتاحــة فــي آســيا. هــذا، وقــد تلقــت 
الشــركة للعــام الثانــي علــى التوالــي جائــزة أفضــل شــركة 
أداءًا فــي فئــة الشــركات ذات الحجــم الكبيــر فــي ســلطنة 
ــل  ــزة أفض ــذي بجائ ــها التنفي ــم رئيس ــم تكري ــا ت ــان، كم عم
رئيــس تنفيــذي للعــام فــي ســلطنة ُعمــان فــي جوائــز مجلة 
عالــم االقتصــاد واالعمــال. وتعتبــر مؤشــرات األداء الخاصــة 
للشــركة هــي األفضــل فــي هــذا القطــاع، ســواء كان ذلــك 
مــن حيــث عوائــد رأس المــال )1٨%( أو معــدل اإلنفــاق )٨٫٦%( أو 
نســبة الخســارة الصافيــة )7٥%(. ونــرى أن آفــاق نمــو الشــركة 
ــتقرة  ــن مس ــال التامي ــن أعم ــررة م ــا المتك ــة، وعائداته قوي

وتمضــي قدمــً علــى مســار نمــو واضــح.

شــركة جبريــن العالميــة للتنميــة ش.م.ع.م )جبريــن(، 
اســتثماري  ذراع  وهــي  التابعــة،  شــركاتنا  إحــدى  هــي 
ــي  ــركات ف ــهم الش ــي أس ــتثمارات ف ــي االس ــص ف متخص
فــي  اســتثماراتها  تنويــع  علــى  وتعكــف  قطاعــات  عــدة 
ــة  ــً صافي ــن أرباح ــت جبري ــيا. حقق ــي آس ــدة ف ــواق جدي أس
بلــغ مقدارهــا 20٫7 مليــون ريــال عمانــي للفتــرة المنتهيــة في 
31 ديســمبر 2019م مقارنــة مــع 10٫٨ مليــون ريــال عمانــي فــي 
عــام 201٨م ويعــزى نمــو األربــاح بشــكل أســاس إلــى حصتهــا 
توزيعــات  وإيــرادات  الشــقيقة  األربــاح مــن شــركاتها  مــن 
األربــاح المحصلــة مــن محفظــة األســهم العامــة والخاصــة، 
وكذلــك مــن التخفيضــات المعتبــرة فــي مصاريــف الفوائــد 
نتيجــة تحســين هيكلــة رأس المــال. خــالل عــام 2019م قامت 
ــوب  ــي جن ــدة ف ــتثمارات جدي ــة باس ــن العالمي ــركة جبري ش
شــرق آســيا والمزيــد مــن االســتثمارات فــي منصــة التعليــم 
وفــي  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المدرســي 

نهايــة عــام 2019، بلــغ اجمالــي أصــول شــركة جبريــن 331 
ــي  ــال عمان ــون ري ــع 274 ملي ــة م ــي مقارن ــال عمان ــون ري ملي
مواصلــة  جبريــن  شــركة  مــن  ونتوقــع  201٨م.  عــام  فــي 
تعزيــز وتنويــع إيراداتهــا االســتثمارية فــي الســنوات القادمــة. 
ويجــري حاليــً اإلعــداد لقيــام الشــركة العالميــة للتأميــن 
العــام )IGI(، وهــي شــركة شــقيقة فــي قطــاع التأميــن، 
ــارس  ــهر م ــالل ش ــداك خ ــة ناس ــي بورص ــهمها ف ــإدراج أس ب
2020م مــن خــالل طــرح أولــي عــام، حيــث يتوقــع أن يدعــم 
ذلــك اإلدراج مــن تقييمــات الشــركة وســيولة أســهمها بمــا 

ــاهمين. ــى المس ــع عل ــود بالنف يع

الشــركة العمانيــة لالســتثمارات العقاريــة والخدمــات، 
ــوم  ــث تق ــاري، حي ــال العق ــي المج ــة ف ــركة التابع ــي الش ه
ــدور  ــة ب ــزة مضطلع ــة ممي ــاريع عقاري ــي مش ــتثمار ف باالس
ــا.  ــتثمار فيه ــرر االس ــي تق ــروعات الت ــس للمش ــور الرئي المط
لشــركات  العقــارات  إدارة  خدمــات  الشــركة  تقــدم  كمــا 
حصلــت  أتعــاب.  لقــاء  العمــالء  مــن  وغيرهــا  المجموعــة 
ــي  ــدع« ف ــاري مب ــروع تج ــزة »مش ــى جائ ــرًا عل ــركة مؤخ الش
حفــل جوائــز مجلــة االقتصــاد األعمــال لعــام 2019م عــن 
وخــالل   .OBC لألعمــال  اومينفســت  مركــز  مشــروعها 
العــام، قامــت الشــركة ببيــع وتأجيــر جميــع طوابــق مركــز 
اومنيفســت لألعمــال بشــروط جذابــة. وبالنظــر إلــى ظــروف 
الســوق الصعبــة، فــإن ذلــك يعتبــر إنجــازًا هامــً فــي القطــاع 
ــاريع ذات  ــى المش ــوي عل ــب ق ــود طل ــس وج ــاري يعك العق
الشــركة  وتتهيــأ  المنطقيــة.  واألســعار  العاليــة  الجــودة 
ــي  ــرى ف ــدة كب ــكنية جدي ــة وس ــاريع تجاري ــي مش ــدء ف للب

ــقط. ــي مس ــة ف ــع حيوي مواق

الشــركة الوطنيــة للتمويــل، هــي إحــدى أكبــر الشــركات 
ســجلت  التمويــل،  قطــاع  فــي  ألومينفســت  الشــقيقة 
الشــركة أرباحــً صافيــة قدرهــا 10٫0 مليــون ريــال عمانــي فــي 
ريــال عمانــي فــي عــام  12٫0 مليــون  بالمقارنــة مــع  2019م 
201٨م -أي بانخفــاض نســبته 17%. ونــدرك أن عــام 2019م كان 
ــيولة  ــف الس ــل ضع ــل بفع ــركات التموي ــً لش ــكل تحدي يش
الــذي أدى إلــى تأخــر العمــالء فــي الســداد وارتفــاع عــدد 
إيــرادات  أن  إال  المخصصــات.  وزيــادة  المتعثــرة  القــروض 
ــى  ــل إل ــبة ٥٫4% لتص ــوًا بنس ــك نم ــم ذل ــت رغ ــركة حقق الش
مــع  مقارنــة  2019م  عــام  فــي  عمانــي  ريــال  مليــون   44٫٦
42٫3 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 201٨م. وبالمثــل فــإن 
النتائــج التشــغيلية للشــركة كانــت قويــة. كمــا شــهد الربــح 
التشــغيلي، وهــو مقيــاس لــألداء اإلجمالــي للشــركة، ارتفاعً 
قبــل احتســاب المخصصــات والمصروفــات لمــرة واحــدة 
بنســبة 11% ليصــل إلــى 17٫7 مليــون ريــال عمانــي، ممــا يــدل 
علــى قــدرة الشــركة علــى تحقيــق نمــو فــي األعمــال واألربــاح 
ــي  ــات ف ــاض المخصص ــات بانخف ــع التوقع ــغيلية. وم التش
المســتقبل، فإننــا نــرى أن الشــركة ســتحقق أربــاح تشــغيلية 
بموقــع  الشــركة  وتتمتــع  المقبلــة.  الســنوات  فــي  أكبــر 
ريــادي فــي الســوق بالنظــر إلــى حصتهــا الســوقية التــي 
تبلــغ 40%. ويتوقــع أن تواصــل تعزيــز مكانتهــا كواحــدة مــن 

ــاع. ــذا القط ــي ه ــركات ف ــل الش أفض
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ــي  ــر اإليجاب ــكل التأثي ــة: يش ــع والحوكم ــة والمجتم البيئ
المســتدام الــذي تتركــه أنشــطتنا ومبادراتنــا االجتماعيــة 
ــع  ــاون م ــا، بالتع ــد قمن ــركة. وق ــدى الش ــخة ل ــدة راس عقي
شــركائنا، بــدور فاعــل فــي تعزيــز ونشــر ثقافــة المســؤولية 
عــام  التابعــة. فــي  بيــن شــركاتنا  للشــركات  االجتماعيــة 
رعايتهــا ألنشــطة  بزيــادة حجــم  الشــركة  2019م، قامــت 
هــذا  فــي  لشــركائها  المقدمــة  االجتماعيــة  المســؤولية 
ــرة  ــات الصغي ــر للمؤسس ــز الزبي ــان، ومرك ــاز عم ــال؛ إنج المج
بحجــم  مقارنــة  أفضــل  أثــر  لــه  كان  ممــا  والمتوســطة 
ــي  ــو تبن ــعى نح ــق، نس ــذا المنطل ــن ه ــابق. وم ــة الس الرعاي
إطــار عمــل البيئــة والمجتمــع والحوكمــة بحيــث يســهم 
ــب  ــال لتلع ــة األعم ــم بيئ ــي دع ــات ف ــذه المكون ــن ه كل م
ــع.  ــة والمجتم ــة للبيئ ــتدامة صحي ــي اس ــوب ف ــدور المطل ال
بحيــث  اســتثماراتنا واســتراتيجياتنا  نحــو تطويــر  ونســعى 
وتقويــة  البيئــة  بحمايــة  المتعلــق  الــدور  علــى  تحافــظ 
المجتمــع دون تفريــط بأهميــة الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر 

الشــركات. حوكمــة 

شكـر وتقديـــر
بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أتوجــه بعميــق الشــكر والتقديــر 
المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  إدارة  علــى  القائميــن  إلــى 
وســوق مســقط لــألوراق الماليــة والبنــك المركــزي العمانــي 
الدعــم  التجــارة والصناعــة لدورهــم فــي تقديــم  ووزارة 
والتوجيــه ممــا مكننــا مــن الدخــول فــي صفقــات مبتكــرة 

ــيولة  ــز الس ــال وتعزي ــة األعم ــى بيئ ــام عل ــع الع ــود بالنف تع
ــق  ــل الوثي ــأن التفاع ــن ش ــتثمرين. إذ م ــة المس ــة وثق النقدي
ــات  ــات والجه ــي السياس ــن صانع ــا بي ــي فيم ــوار الصح والح
الخــاص تعزيــز األعمــال  التنظيميــة ومؤسســات القطــاع 
علــى  والمســاعدة  الرئيســية  القطاعــات  فــي  التجاريــة 
تحفيــز النمــو االقتصــادي فــي البــالد. كمــا أغتنــم هــذه 
الفرصــة لكــي أتوجــه بخالــص الشــكر إلــى فريــق اإلدارة فــي 
ــي  ــم ف ــى تفانيه ــة عل ــركات المجموع ــي ش ــركة وباق الش
العمــل والتزامهــم الثابــت فــي الســعي نحــو تحقيــق رؤيتنــا 

المشــتركة.

والســـالم عليكـم ورحمة اهلل وبركاتـه،،،

خالد بن محمد الزبيــر
رئيـس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

خالد بن محمد الزبير
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ خالد بن عبداهلل الخليلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طايع بن جندل بن علي
عضو

جمال بن شامس الهوتي
عضو

 1٦  |  التقرير السنوي 2019



سي  أس  بادريناث
عضو

الشيخ عبدالعزيز بن خليفة السعدي
عضو

خولة بنت حمود الحارثي
عضو

أنور بن هالل الجابري
عضو

جمال بن سعيد الطائي
عضو
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التشريعات

االلتزام
اإلطار العام

القواعد

القوانين
المعايير

القيود
السلوك

االجراءات



تقرير الحقائق المكتشفة 

إلى  مساهمي الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار )ش م ع ع(

لقــد قمنــا بإنجــاز اإلجــراءات المتفــق عليهــا معكــم وطبقــً لتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم خ/201٥/4 المــؤرخ فــي 
ــتثمار )ش م ع ع(  ــة واإلس ــة للتنمي ــة العالمي ــركة العماني ــم وإدارة الش ــول تنظي ــس اإلدارة ح ــر مجل ــأن تقري ــو 201٥، بش 22 يولي
)الشــركة( كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 وحــول تطبيقهــا لممارســات تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة 
العامــة وفقــً لتعديــالت الهيئــة العامــة لســوق المــال بخصــوص ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر 
بمقتضــى التعميــم رقــم خ/201٦/10 المــؤرخ فــي 1 ديســمبر 201٦ )بشــكل جماعــي “الميثــاق”(. لقــد باشــرنا مهمتنــا وفقــً للمعيــار 
الدولــي حــول الخدمــات المرتبطــة القابــل للتطبيــق علــى تكليــف بإجــراءات متفــق عليهــا. وقــد إقتصــر إنجــاز اإلجــراءات علــى 
ــه  ــم تلخيص ــال ويت ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادر ع ــاق الص ــركة بالميث ــزام الش ــدى إلت ــم م ــي تقيي ــط ف ــاعدتكم فق  مس

فيما يلي:

حصلنــا علــى تقريــر حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )التقريــر( الصــادر عــن مجلــس إدارة الشــركة وقمنــا بالتحقــق   .1
ــر الشــركة يتضمــن كحــد أدنــى، كافــة البنــود التــي اقترحتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال التــي ســيغطيها  مــن أن تقري
ــي  ــة ف ــات المقترح ــك المحتوي ــع تل ــر م ــة التقري ــك بمقارن ــاق وذل ــن الميث ــق 3 م ــي الملح ــل ف ــو المفص ــى النح ــر عل التقري

الملحــق 3؛ و

حصلنــا علــى تفاصيــل بشــأن مناطــق عــدم االمتثــال للميثــاق التــي حددهــا مجلــس إدارة الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة   .2
فــي 31 ديســمبر 2019. لــم يحــدد مجلــس إدارة الشــركة أيــة مجــاالت عــدم امتثــال للميثــاق.

ليس لدينا أية استثناءات من أجل أن نرفع تقرير بشأنها فيما يتعلق باإلجراءات التي قمنا بها.

ل عمليــة تدقيــق أو إطــالع وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق أو المعاييــر  وبالنظــر لكــون اإلجــراءات المشــار إليهــا أعــاله ال ُتشــكِّ
الدوليــة حــول التكليــف باإلطــالع، فإننــا لــم نقــم بإبــداء أي تأكيــدات بصــدد تقريــر تنظيــم وإدارة الشــركة.

ولــو إفتــرض قيامنــا بإنجــاز إجــراءات إضافيــة، أو قيامنــا بعمليــة تدقيــق أو إطــالع لتقريــر تنظيــم وإدارة الشــركة طبقــً للمعاييــر 
ــتوجب  ــرى تس ــور أخ ــظ أم ــن أن نالح ــن الممك ــون م ــد يك ــالع، فق ــف باإلط ــول التكلي ــة ح ــر الدولي ــق أو المعايي ــة للتدقي الدولي

إظهارهــا فــي التقريــر المرفــوع إليكــم. 

إن تقريرنــا هــذا هــو للغــرض المشــار إليــه فــي الفقــرة األولــى مــن هــذا التقريــر حصــرًا ولمعلوماتكــم، علــى أن ال يســتعمل ألي 
غــرض آخــر. يتعلــق هــذا التقريــر فقــط بتقريــر مجلــس اإلدارة المرفــق عــن تنظيــم وإدارة الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة 
ــة  ــى أي ــد إل ــمبر 2019 وال يمت ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــنوي للس ــر الس ــن التقري ــه ضم ــيتم إدراج ــذي س ــتثمار )ش م ع ع( ال واإلس

ــات ماليــة للشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واإلســتثمار )ش م ع ع(، مأخــوذة ككل.  بيان

مسقط

12 مارس 2020

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية المحدودة

نـبــنـي عـــالـــمــــًا
أفضـل للعـمـل

إرنست و يونغ ش م م
صندوق بريد 17٥0، روي 112

مبنى الند مارك، الطابق الخامس
بوشر، مقبل مسجد األمين

مسقط 
سلطنة عمان

هاتف: ٥٥9 ٥04 22 9٦٨+
فاكس: ٨10 0٦0 22 9٦٨+
muscat@om.ey.com

e.com/mena
س ت 1224013

ش م ع /201٥/1٥، ش م أ/9/201٥
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أعضاء مجلس االدارة
ترشيح أعضاء مجلـس اإلدارة

ــس اإلدارة  ــون مجل ــركة يتك ــي للش ــام األساس ــً للنظ طبق
أن  عضــو  كل  علــى  ويتوجــب  أعضــاء،   )10( عشــرة  مــن 
ــن  ــهم م ــف( س ــي أل ــل 200٫000 )مائت ــى األق ــل عل يمتلك/يمث
أســهم الشــركة كأســهم نصــاب عضويــة. تقــوم لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت والتنفيذيــة بمســاعدة الجمعيــة 
ــركة.  ــة الش ــن لمصلح ــاء مؤهلي ــيح اعض ــى ترش ــة عل العام
الــى  الشــركة  إدارة  مجلــس  لعضويــة  االنتخــاب  يخضــع 
موافقــة الجهــات الرقابيــة اســتنادًا الــى أوراق الترشــيح التــي 
يتــم تعبئتهــا بواســطة المرشــح المســتوفي للحــد األدنــى 
لمتطلبــات الترشــيح وفقــً لإلرشــادات الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال.  تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة 
الشــركة مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة 

العاديــة فــي 2٨ مــارس 201٨م لفتــرة )3( ثــالث ســنوات.

تشكيـل مجلـس اإلدارة

خــالل عــام 2019م، تكــون مجلــس اإلدارة مــن )10( عشــرة 
أعضــاء يتمتعــون بخلفيــات وخبــرات متنوعــة ويقومــون 
منفرديــن ومجتمعيــن بالحكــم علــى األمــور باســتقاللية 
 31 حتــى  اإلدارة  مجلــس  تشــكيل  ويتفــق  وموضوعيــة. 

المجلــس:  يضــم  حيــث  الميثــاق  مــع  2019م  ديســمبر 

االداره  مجلــس  رئيــس  فيهــم  بمــا  األعضــاء  جميــع   -1
مــن  أعضــاء   )3( ثالثــة  يعــد  تنفيذييــن.  غيــر  أعضــاء 
ضمــن )10( عشــرة أعضــاء مســتقلين، وهــو مــا يتماشــى 

معاألنظمــة.

ــاء  ــرة أعض ــن )10( عش ــن ضم ــاء م ــة أعض ــل )4( أربع يمث  -2
مجلــس اإلدارة مســاهمين اعتبارييــن، بينمــا تــم انتخاب 
)٦( ســتة أعضــاء مــن قبــل المســاهمين بصفتهــم 

الشــخصية.

عـدد اجتمـاعات مجلـس اإلدارة

الســنة  خــالل  اجتماعــات   7 الشــركة  إدارة  مجلــس  عقــد 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م وذلــك بتاريــخ 2٥ فبرايــر، 20 
مــارس، 7 مايــو، 31 يوليــو ، 11 نوفمبــر ، 21 نوفمبــر، و 1٨ ديســمبر. 
وبلغـــت أقصــى مــدة بيــن أي اجتماعيــن )103( مائــة وثالثيــن 
يومــً، وهــو مــا يتماشــى مــع الميثــاق والــذي ينــص علــى 
أن ال تزيــد المــدة بيــن أي اجتماعيــن متتالييــن عــن )4( أربعــة 

ــهر. أش

مبــادئ تنظيــم وإدارة الشــركة هــو النظــام الــذي 

يتــم مــن خاللــه توجيــه وتنظيــم أعمال الشــركات 

مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات والضوابــط 

اإلدارة،  مجلــس  والتزامــات  حقــوق  تحــدد  التــي 

والمســاهمين،  والموظفيــن،  التنفيذيــة،  واإلدارة 

للضوابــط  عــام  اإلطــار  وضــع  إلــى  باإلضافــة 

الداخليــة. تطبيــق أعلــى مســتويات تنظيــم وإدارة 

الشــركة والتــي تشــمل لشــفافية، والمســاءلة، 

ــتثمرين  ــذب المس ــي ج ــاهم ف ــؤولية، تس والمس

المناســبين، و نمــو الشــركة.

“الشــركة”  اومنفيســت  فلســفة  تشــمل 

تطبيــق أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات فــي 

المنظومــة. ومجلــس اإلدارة مســؤول عــن اعتمــاد 

ومراقبــة السياســات واإلشــراف بشــكل عــام علــى 

فــي  بمــا  وسياســاتها،  المجموعــة  إســتراتيجية 

ذلــك سياســات إدارة المخاطــر، وأنظمــة  المراقبــة، 

وخطــط العمــل، والموازنــة الســنوية. 

يتــم تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات 

قبــل  مــن  المناســب  الوقــت  وفــي  المناســبة 

اإلدارة حتــى تكــون لهــم ســيطرة فعالــة علــى 

والتشــغيلية،  والماليــة،  االســتراتيجية،  النواحــي 

وتلــك المتعلقــة بااللتــزام. ويؤكــد مجلــس اإلدارة 

أن الشــركة تطبــق المبــادئ الــواردة فــي ميثــاق 

العامــة  المســاهمة  الشــركات  وإدارة  تنظيــم 

لســوق  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادر  )الميثــاق( 

المــال )الهيئــة( بالنســبة للشــركات المســاهمة 

العامــة المدرجــة، والتعديــالت األخــرى ذات الصلــة 

للقانــون، والقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــة م ــن الهيئ ع

تقرير تنظيم وإدارة الشركة 
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سجـل حضور أعضـاء مجلـس اإلدارة

 عدد االجتماعات    العضو
التي حضرها 

الحضور في اجتماع 
الجمعية العامة العادية 

السنوية السابق

نعم7خالد بن محمد الزبير 

نعم7خالد بن عبد اهلل الخليلي 

نعم7طايع بن جندل بن علي

نعم٦جمال بن شامس الهوتي

نعم٦سيريوسيري سرينيفاس بادريناث 

نعم٦أنور بن هالل الجابري 

نعم7عبد العزيز بن خليفة السعدي 

نعم٦جمال بن سعيد الطائي

ال٦خولة بنت حمود الحارثي

نعم٥الوضاح بن سليمان العدوي

)1( انتخب في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في 27 مارس 2019م

ال يوجــد عضــو يحتفــظ بعضويــة أكثــر مــن )4( أربــع شــركات مســاهمة عامــة مقــر عملهــا الرئيســي في ســلطنة عمــان أو رئيس 
لمجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين مــن هــذه الشــركات. تــم عــرض بيانــات عضويــة مجالــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة 
العامــة والعضويــة فــي لجانهــا بالملحــق رقــم 1 مــن هــذا التقريــر. كمــا ال يوجــد عضــو يحتفــظ بعضويــة مجلــس إدارة شــركة 

مســاهمة أخــرى مركــز عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان تمــارس أغراضــً مشــابهة ألغــراض الشــركة.

األعضـــاء الذين لهم معامـــالت جوهرية كأطراف ذات عـــالقة أو معامالت ماليـــة أو تجـــارية مع 
الشركة

كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمعامــالت الماليــة والتجاريــة التــي يحتمــل أن يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة فيهــا 
يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، واألعضــاء ذوي المصلحــة ال يشــتركون فــي مناقشــتها أو التصويــت عليهــا.  وتقــوم لجنــة 

ــل. ــالت بالتفصي ــك المعام ــع تل ــة جمي ــق بمناقش التدقي

للشــركة سياســة تحكــم االطــراف ذات عالقــة ومعامالتهــا وفقــا للميثــاق، ويتــم مراجعــة جميــع التعامــالت مــن قبــل لجنــة 
التدقيــق والمراقبــة، والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس االدارة.  

يمتلك المساهمون المبينة أسماؤهم أدناه 10% أو أكثر من حق التصويت في الشركة:

كما في 31 ديسمبر 2019م

)النسبة المملوكة %(

24,12%اوبار كابيتال- إدارة األصول/ عهده محلي

1٥,٦2%شركة الهالل لالستثمار ش.م.م. 

11٫٥٨%صندوق تقاعد موظفي الخدمه المدنية
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لجــان مجلـس اإلدارة
لجنـة التدقيـق والمراقبة

ــاء  ــة أعض ــم )3( ثالث ــن منه ــر تنفيذيي ــاء غي ــة أعض ــن )٥( خمس ــمبر 2019م م ــخ 31 ديس ــة بتاري ــق والمراقب ــة التدقي ــون لجن تتك
مســتقلين و)2( عضويــن غيــر مســتقلين. وجميــع أعضــاء اللجنــة مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة فــي المجــاالت الماليــة، والصناعــة، 

وبالقوانيــن واللوائــح التــي تحكــم شــركات المســاهمة العامــة.

اجتمعــت لجنــة التدقيــق )٥( خمــس مــرات خــالل العــام، وذلــك بتاريــخ 24 فبرايــر، ٥ مايــو، 30 يوليــو، 11 نوفمبــر، و 21 نوفمبــر. ويبيــن 
الجــدول أدنــاه ســجل حضــور اجتماعــات اللجنــة: 

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيـق والمراقبة: 

االجتماعات التي حضرها المنصباسم العضو
العضو خالل السنة

٥الرئيس جمال بن شامس الهوتي

٥نائب الرئيسجمال بن سعيد الطائي

4عضوأنور بن هالل الجابري 

4عضوخولة بنت حمود الحارثي

3عضوالوضاح بن سليمان العدوي )1(

)1( انضم خالل السنة

تســتعرض اللجنــة بشــكل دوري تقاريــر التدقيــق الداخلــي وحالــة إجــراءات التدقيــق. باإلضافــة إلــى ذلــك، تراقــب عــن كثــب حالــة 
ــة.  ــق الدولي ــر التدقي ــي بمعايي ــق الداخل ــزام إدارة التدقي ــدى الت ــم م ــودة لتقيي ــان الج ــطة ضم ــي وأنش ــق الداخل ــة التدقي خط
مــن خــالل التدقيــق الداخلــي، تســتعرض اللجنــة بشــكل دوري وترفــع تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول فعاليــة نظــام الرقابــة 

الداخليــة للشــركة، وحوكمــة الشــركات وعمليــة إدارة المخاطــر.

ــل كل  ــى األق ــدة عل ــرة واح ــن )1( م ــن الخارجيي ــع المراجعي ــهر وم ــة أش ــن كل )3( ثالث ــن الداخليي ــع المدققي ــة م ــع اللجن تجتم
عــام. تســتعرض اللجنــة نطــاق المراجعــة القانونيــة للشــركة ونتائجهــا وفعاليــة المدققيــن القانونييــن  مــن حيــث التكلفــة. 

ــه المراجعــون الخارجيــون. كمــا يضمــن اســتقاللية وموضوعيــة العمــل الــذي يقــوم ب

كجــزء مــن دور اللجنــة فــي اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة والتقاريــر الماليــة، تقــوم بمراجعــة أي تغييــرات فــي 
السياســات المحاســبية وتأثيرهــا علــى المركــز المالــي للشــركة. عــالوة علــى ذلــك، تقــوم بمراجعــة البيانــات الماليــة غيــر 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــة المدقق ــات المالي ــك البيان ــنوي، وكذل ــع س ــاس رب ــى أس ــة عل ــراف ذات العالق ــع األط ــالت م ــة والمعام المدقق

الســنة وتوصــي بموافقــة المجلــس.

تــم تقييــم قســم التدقيــق الداخلــي )IAD( خارجًيــا فــي ديســمبر 2017 مــن قبل معهــد المدققيــن الداخلييــن، الواليــات المتحدة 
ــه  ــع التوجي ــي م ــق الداخل ــم التدقي ــاط قس ــق نش ــم تواف ــي تقيي ــودة ه ــان الج ــية لضم ــداف الرئيس ــت األه ــة. كان األمريكي
اإللزامــي لمعهــد المدققيــن الداخلييــن إلطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة )IPPF(، وتقييــم فعاليــة نشــاط قســم التدقيــق 
الداخلــي فــي االضطــالع بمهمتــه وتحديــد الفــرص لتعزيــز إدارتــه وعمليــات عملــه، كمــا كذلــك قيمتــه إلــى أومنفيســت. كان 
ــم هــو “المطابقــة العامــة” بمقيــاس “المطابقــة العامــة” و”المطابقــة الجزئيــة” و”غيــر المطابقــة” و”عمومــا  الــرأي العــام للمقيِّ
مطابقــة” هــو التصنيــف األعلــى ويعنــي أن نشــاط التدقيــق الداخلــي لــه ميثــاق وسياســات وعمليــات يمكــن اعتبارهــا متوافقــة 
مــع المعاييــر فــي جميــع الجوانــب الماديــة. ومــن المقــرر إجــراء التقييــم الخارجــي التالــي بنهايــة عــام 2021. وفــي الوقــت نفســه، 
تقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بإجــراء مراجعــات دوريــة لضمــان الجــودة وتقديــم تقرير إلــى لجنــة التدقيــق والمراقبــة واإلدارة 

العليــا.
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لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية

تــم تفويــض لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتنفيذيــة من مجلــس اإلدارة بســلطات وصالحيــات لتســهيل إدارة أعمال الشــركة، 
وتقــوم اللجنــة بجميــع مســؤوليات المجلــس مــن خــالل اجتماعاتــه وضمــن الحــدود الــواردة فــي دليــل تفويــض الصالحيــات 
المعتمــد مــن قبــل المجلــس، واللجنــة التنفيذيــة مســؤولة أيضــا عــن ترشــيح األعضــاء األكفــاء وتطويــر سياســات المكافــآت 

المناســبة باســتثناء اآلتــي:

الموافقة على الموازنة السنوية للشركة وخطتها التجارية.  )1

الموافقة على القوائم المالية ربع السنوية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة للمجموعة والشركة.  )2

االستحواذ على االستثمارات االستراتيجية وتصفيتها.  )3

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية كما في 31 ديسمبر 2019م من )5( خمسة أعضاء غير تنفيذيين.

اجتمعـت اللجنـة مرتين خـالل السنـة وذلك بتاريخ 25 مارس، و31 يوليو، ويبين الجدول أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة.

االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنةالوظيفةاسم العضـو

2الرئيـسخالد بن محمد الزبير 

2نائب الرئيسخالد بن عبداهلل الخليلي 

2عضـوطايع بن جندل بن علي

2عضوسيريوسيري سرينيفاس بادريناث

2عضوعبد العزيز بن خليفة السعدي 

مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة

تــم خــالل الســنة، وبموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ 27 مــارس 2019م 
دفــع مبلــغ 147,٥00 ريــال عمانــي كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 201٨م.

كمــا تــم دفــع مبلــغ ٥00 ريــال عمانــي لألعضــاء كبــدل حضــور عــن كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة واللجــان التــي حضرهــا العضــو 
خــالل العــام. بلــغ إجمالــي قيمــة المبالــغ المدفوعــة كبــدل حضــور اجتماعــات مجلــس االدارة واللجــان المنعقــدة خــالل عــام 

2019م علــى النحــو التالــي: 

ريال عماني

31٫٥00اجتماعات مجلس اإلدارة

٥٫000اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأة والتنفيذية

10٫٥00اجتماعات لجنة التدقيق والمراقبة

47٫000

لم يتم دفع أية مكافآت أخرى لألعضاء من قبل الشركة.
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ــنة  ــالل الس ــو خ ــكل عض ــام 2019م ل ــة لع ــات المدفوع ــور االجتماع ــدل حض ــي 2019م وب ــة ف ــام 201٨م المدفوع ــآت لع المكاف
ــي(: ــال العمان )بالري

اسم العضو

بدل حضور االجتماعات

المجموعالمكافآت
مجلس 

اإلدارة

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
والتنفيذية

لجنة 
المجموعالتدقيق

4,٥0020,٨792٥,379-3,٥001,000خالد بن محمد الزبير 

4,٥0017,39921,٨99-3,٥001,000خالد بن عبداهلل الخليلي 

4,٥0013,9201٨,420-3,٥001,000طايع بن جندل بن علي

2,٥00٥,٥0013,92019,420-3,000جمال بن شامس الهوتي

4,00013,92017,920-3,0001,000سيريوسيري سرينيفاس بادريناث 

2٫000٥٫00013,9201٨,920-3,000أنور بن هالل الجابري 

4,٥0013,9201٨,420-3,٥001,000عبد العزيز بن خليفة السعدي )1( 

2,٥00٥,٥0013,92019,420-3,000جمال بن سعيد الطائي

2,000٥,00013,9201٨,920-3,000خولة بنت حمود الحارثي

4,000-1,٥004,000-2٫٥00الوضاح بن سليمان العدوي

11,7٨411,7٨4----ماجد بن سالم العريمي )2(

31,٥00٥,00010,٥0047,000147٫٥00194,٥00االجمالي

أبلــغ المســاهم »صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة« بدفــع ٥ آالف ريــال عمانــي كحــد أقصــى كمكافــأة لممثــل الصنــدوق الفاضــل/ عبــد العزيــز   )1(
بــن خليفــة الســعدي والباقــي للصنــدوق إن وجــد. ومــع ذلــك يتــم دفــع الرســوم بالكامــل إلــى العضــو.

استقال / استبدل خالل السنتين الماضيتين.  )2(

تخضــع المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 2019م بمبلــغ 1٥3,000 ريــال عمانــي إلعتمــاد المســاهمين فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية المزمــع عقــده يــوم االثنيــن بتاريــخ 30 مــارس 2020م. 

مراجعـة الرقابة الداخلية
ــة الداخليــة للمجموعــة،  ــأن يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل ســنويً بمراجعــة كفــاءة نظــم الرقاب يتطلــب الميثــاق ب
وإبــالغ 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 وراضــً إلــى وجــود إجراءات مناســبة 

تكفــل تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا.

اإلدارة
تقـرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها

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

مكافـآت اإلدارة

فــي 31 ديســمبر 2019م، كان لــدى الشــركة )3٥( خمســة وثالثــون موظفــً بــدوام كامــل. بلغــت المصروفــات )مرتبــات وبــدالت 
ــغ   ــام 2019م مبلـ ــالل ع ــركة خــ ــيين بالش ــة الرئيس ــالموظفين )٥( الخمس ــة بـ ــأت( الخاص ــة والمكاف ــرى متنوع ــات أخ ومدفوع

ــي.  ــال عمان 1٫7٨0٫٥٦٦ ري

ــاء  ــد انته ــن عن ــن الطرفي ــة م ــروط مقبول ــد بش ــة للتجدي ــنتين قابل ــدة )2( س ــف لم ــود توظي ــن بعق ــع الموظفي ــل جمي ويعم
المــدة. وتبلــغ مــدة اإلخطــار المطلوبــة إلنهــاء العقــد )3( ثالثــة أشــهر بالنســبة لجميــع الوظائــف أو دفــع مــا يقابلهــا مــن مرتــب.
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المساهمون
االتصـال بالمساهمين والمستثمرين

يتــم تحميــل جميــع المعلومــات المتعلقــة بالشــركة ونتائجهــا الماليــة الربــع الســنوية والســنوية فــي موقــع ســوق مســقط 
لــألوراق الماليــة وعلــى موقــع الخــاص بالشــركة علــى شــبكة االنترنــت www.ominvest.net . وتتوفــر البيانــات الماليــة للشــركة 
باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة فــي مقــر الشــركة فــي أوقــات الــدوام الرســمي. يتم نشــر النتائــج المالية ربــع الســنوية للمجموعة 

والشــركة األم والســنوية فــي الصحــف المحليــة العربيــة واالنجليزيــة فــي ســلطنة عمــان.

يتــم إرســال القوائــم الماليــة المدققــة باللغــة العربيــة للمســاهمين بالبريــد، مرفقــً معهــا جــدول األعمــال والدعــوة الموجهــة 
لهــم لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية للشــركة عبــر عناوينهــم المســجلة والمقدمــة مــن قبــل شــركة 
مســقط للمقاصــة وااليــداع ش.م.ع.م. كمــا يتــم االفصــاح عنهــا أيضــا فــي موقــع ســوق مســقط لــالوراق الماليــة.  يتــم 
ــات  ــام مــن إدخالهــا فــي قاعــدة البيان نشــر القوائــم الماليــة فــي الصحــف اليوميــة العربيــة واالنجليزيــة خــالل )٥( خمســة أي

ــة. ــألوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــة لس اإللكتروني

توزيع رأس المال

كان رأس المال في 31 ديسمبر 2019م موزعً كالتالي:

النسبة عدد األسهم
المئوية

عدد 
المساهمين

النسبة المملوكة من مجموع األسهم
رأس المال٪ 

٥1٫33%3414,٦12,7٥٦أكثر من 10%أكثر من ٨0,777,233

12٫٥7%٥2101,٥39,2٦1% - 10%40,3٨٨,٦1٦ الى ٨0,777,233

12٫73%17102,٨٦1,٥3٦% - ٥%٨,077,723 الى 40,3٨٨,٦1٦

23٫37%1,9941٨٨,7٥٨,77٦أقل من 1%أقل من 077,723,٨

100٪2,006807,772,329المجموع الكلي

لمحة موجزة عن المدقق القانوني لحسابات الشركة
تم تعيين شركة ارنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

ارنست ويونغ مدققي الحسابات القانونيين

ارنســت ويونــغ هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــالت والخدمــات االستشــارية. تلتــزم 
ارنســت ويونــغ علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء عالمــً أفضــل للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم ارنســت 

ويونــغ بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

تعمــل ارنســت ويونــغ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ عــام 1923 وعمــل بهــا أكثــر مــن 7٫000 مهنــي. تعمــل 
ارنســت ويونــغ فــي ســلطنة ُعمــان منــذ ســنة 1974 وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة فــي البــالد. تشــكل 
ارنســت ويونــج الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا MENA EY جــزءًا مــن ارنســت ويونــج أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا 
EMEIA، وتضــم أكثــر مــن 4٫٦00 شــريك ومــا يقــارب 10٦٫77٥ مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل ارنســت ويونــغ فــي أكثــر مــن 
ــف 2٦1٫٥٥9 مهنــي فــي أكثــر مــن 700 مكتــب. يرجــى زيــارة الموقــع ey.com لمزيــد مــن المعلومــات حــول ارنســت  1٥0 بلــد وُتوظِّ

ويونــغ.

إلــى  باإلضافــة  ريــال عمانــي/-   1٦,000 األم  للشــركة  القانونييــن  الحســابات  المدفوعــة لمدققــي  المكافــآت  بلغــت قيمــة 
2019م. ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  المصروفــات 

المستشـار القانوني
كرتس، مالت - بريفوست ومولس

قدمــت كرتــس عمــان ألكثــر مــن عشــرين عامــا خدماتهــا للشــركات العمانيــة والدوليــة والمؤسســات المالية والحكوميــة فــي 
ممارســة أعمالهــا فــي ســلطنة عمــان، وال تــزال كرتــس شــركة المحامــاة األمريكيــة الوحيــدة المرخــص لهــا بممارســة أعمــال 
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االستشــارات القانونيــة فــي ســلطنة عمــان، ويعتبــر مكتــب كرتــس مســقط المركــز الرئيســي ألعمــال الشــركة ضمــن شــبكتها 
الواســعة فــي الشــرق األوســط ويقــدم مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة.

يتــم تصنيــف جميــع شــركاء كرتــس عمــان مــن قبــل تشــامبرس جلوبــال وليجــل ٥00 أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا 
“Chambers Global and Legal 500 EMEA”، ويواصــل الفريــق تصنيفــه فــي األدلــة القانونيــة الرائــدة بشــكل ســنوي، يختــار 
العمــالء مكتــب كرتــس نظــرا “للجــودة الممتــازة فــي الخدمــة، واالنضبــاط فــي المواقيــت، والفهــم الجيــد للقضايــا والمشــورة 

ــال(. ــامبرس جلوب ــراء “. )تش ــن الخب ــازة م الممت

تمتلــك كرتــس معرفــة واســعة باللوائــح المحليــة وكفــاءات دوليــة مرموقــة، لــذا فهــي فــي وضــع جيــد لمســاعدة العمــالء 
فــي مختلــف أرجــاء العالــم للتعامــل بفعاليــة وإبــداع مــع جميــع أنــواع القضايــا التنظيميــة واالمتثــال.

ــي  ــورة ف ــركة المش ــدم الش ــث تق ــة حي ــة والمالي ــات المصرفي ــي الخدم ــعة ف ــرة واس ــوص خب ــه الخص ــى وج ــس عل ــدى كرت ل
ــق  ــال والصنادي ــواق رأس الم ــوك وأس ــات البن ــك قطاع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــد باألنظم ــدل والتقي ــرة للج ــا المثي ــب القضاي ــع جوان جمي
ــة أصــول عمالئهــا وســمعتهم وتمّكنهــم  ــر االســتراتيجيات التــي تضمــن حماي االســتثمارية، كمــا تهــدف الشــركة إلــى تطوي

مــن التركيــز علــى متابعــة أهــداف أعمالهــم بثقــة.

بيانات سعر السهم في الســوق
يوضح الشكل أدناه أداء سعر سهم الشركة )اجمالي العوائد( في عام 2019م مقابل مؤشر سوق مسقط 30.
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إجمالى العائد في ٢٠١٩ - أومينفست مقابل مؤشر سوق مسقط ٣٠
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فبراير
١٩

مارس
١٩

أبريل
١٩

مايو
١٩

يونيو
١٩

يوليو
١٩

أغسطس
١٩

سبتمبر
١٩

أكتوبر
١٩

نوفمبر
١٩

يناير
١٩

أحجام تداول
أومينفست (با�لف)

مؤشر سوق
مسقط ٣٠

أومينفست
إجمالي العائد

فيما يلي بيان بأعلى سعر وأقل سعر لسهم الشركة خالل كل شهر:

ديسمبر 
2018

يناير 
2019

فبراير 
2019

مارس 
2019

ابريل 
2019

مايو 
2019

يونيو 
2019

يوليو 
2019

أغسطس 
2019

سبتمبر 
2019

أكتوبر 
2019

نوفمبر 
2019

ديسمبر 
2019

0٫37٨0٫3٨20٫3٥20٫34٨0٫3300٫32٦0٫3440٫33٨0٫3400٫3٥٨0٫34٦0٫3400٫342أعلى سعـر

0٫3340٫3٥00٫3420٫33٨0٫3000٫29٦0٫3100٫3200٫3200٫33٨0٫33٦0٫3300٫330أقل سعـر

0٫3٦40٫3٥00٫34٨0٫3300٫3200٫3220٫3400٫32٦0٫3400٫3440٫3400٫33٦0٫340سعر االغالق

المصدر: النشرة الشهرية لسوق مسقط لألوراق المالية.
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بيانات عدم االلتــــزام
ــه،  لــم يكــن هنــاك فــي أي وقــت حــاالت عــدم التــزام بشــأن أي أمــر يتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة رقــم 2019/1٨ وتعديالت
ميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، أو لوائــح الهيئــة العامــة لســوق 
المــال أو شــروط االدراج فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. كمــا لــم يتــم فــرض أي عقوبــات او قيــود علــى الشــركة مــن قبــل 
ســوق مســقط لــألوراق الماليــة او الهيئــة العامــة لســوق المــال او أي ســلطة تنظيميــة أخــرى خــالل الســنوات )3( الثــالث الماضيــة.

إقـــرار مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بمسؤولياته ويؤكد على ما يلي: -

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المدققــة للمجموعــة والشــركة األم وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والحــد األدنــى   -1
لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 2019/1٨ وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق 

المــال.

تمــت مراجعــة نظــم وإجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن خــالل تطبيــق نظــام راســخ للتدقيــق الداخلــي المنتظــم ومراجعــة   -2
لجنــة التدقيــق والمراقبــة واالعتمــاد النهائــي مــن مجلــس اإلدارة.

لــدى للشــركة األم والمجموعــة مركــز مالــي قــوي، األمــر الــذي يمكنهمــا مــن االســتمرار فــي القيــام بأعمالهمــا بنجــاح   -3
ــور. ــتقبل المنظ ــي المس ف

2٦ فبراير 2020م

ملحـق رقـم 1

بيـانات العضـوية بمجالس إدارة الشركات المساهمـة العامة األخرى ولجـانها

بتاريخ 31 ديسمبر 2019م

اسم العضـــو
العضوية بمجالس إدارة الشركات األخرى

المنصــباللجنــة
المنصـباسم الشركــة

خالد بن محمد الزبير
 الشركة الوطنية للتأمين على

الحياة والعام
الرئيس

لجنة الترشيحات والمكافآت 
والتنفيذية

الرئيس

خالد بن عبد اهلل الخليلي
الرئيسبنك نزوى 

اللجنة التنفيذية والموارد 
البشرية

عضو

عضواللجنة التنفيذيةعضوشركة التأمين األهلية 

الرئيساللجنة التنفيذيةالرئيسالشركة الوطنية للتمويل طايع بن جندل بن علي

أنور بن هالل الجابري

البنك األهلي
 نائب رئيس

اول
 اللجنة التنفيذية إلدارة

المخاطر
عضو

 الشركة الوطنية للتأمين على
الحياة والعام

عضو
اللجنة التنفيذية والموارد 

البشرية
عضو

عضوشركة ظفار للطاقة
 لجنة االستثمار ولجنة 

التدقيق
عضو
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ــذي  ــس التنفي ــي الرئي ــد البلوش ــن محمـ ــز ب ــم عبدالعزي انض
لمجموعــة الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار 
ش.م.ع.ع )أومينفســت(، يتمتــع عبدالعزيــز البلوشــي بخبــرة 
الخدمــات  مجــال  فــي  عميقــة  ودرايــة  واســعة  مهنيــة 
أومينفســت،  وفــي  عامــأ.   34 تتجــاوز  والعالميــة  الماليــة 
تمكــن عبــد العزيــز البلوشــي مــن قيــادة عمليــة الدمــج 
خــالل  ومــن  القابضــة  وأونــك  أومينفســت  شــركتي  بيــن 
هــذا الدمــج تــم إنشــاء أكبــر شــركة اســتثمارية مدرجــه 
ــان.  ــلطنة عم ــي س ــة ف ــالوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ف
وكان ايضــا مســؤوال عــن كثيــر مــن المبــادرات الرئيســية 
ــة  ــركة الوطني ــام لش ــاب الع ــل االكتت ــت مث ــي اومنفيس ف
واندمــاج  لالعمــال  اومنفيســت  مركــز  وانشــاء  للتمويــل 
الشــركتين الوطنيــة للتمويــل و عمــان اوركــس ومبــادرات 

الدائمــة الومنفيســت.  الســندات  إصــدار 

ــيت  ــه ألومنفس ــل انضمام ــي قب ــز البلوش ــد العزي ــغل عب ش
ــالل  ــي ش.م.ع.ع. خ ــك األهل ــذي للبن ــس التنفي ــب الرئي منص
ــكل  ــاهم بش ــام 2013م، وس ــى ع ــام 2007م إل ــن ع ــرة م الفت
رئيســي فــي تحويــل البنــك مــن بنــك مختــص فــي تقديــم 
القــروض اإلســكانية إلــى بنــك تجــاري متكامــل، بأصــول تزيــد 
قيمتهــا عــن 3 مليــارات دوالر أمريكــي وحقــوق الملكيــة 
تفيــق عــن 4٥0 مليــون دوالر أمريكــي. حصــل البلوشــي علــى 
لقــب “ثانــي أفضــل مديــر تنفيــذي فــي عالــم المصــارف 
ــي  ــط. وف ــرق األوس ــس الش ــة فورب ــل مجل ــن قب ــة: م العربي
ــي  ــذي ف ــس تنفي ــل رئي ــب أفض ــى لق ــل عل ــل 2019، حص إبري

جائــزة المصــرف العمانــي والتمويــل مــن قبــل مجلــة عمــان 
االقتصاديــة.

عبدالعزيــز حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم 
)المملكــة  ســتراثكاليد  جامعــة  مــن  المصرفيــة  الماليــة 
القانونييــن  المصرفييــن  معهــد  فــي  وزميــل  المتحــدة(، 
المتحــدة(.  )المملكــة   Chartered Institute of Bankers
الشــركات  مجالــس  مــن  العديــد  فــي  عبدالعزيــز  شــغل 
ــة  ــي كلي ــاري ف ــس االستش ــو المجل ــلطنة، وكعض ــي الس ف
الخدمــات الزراعيــة والبحريــة فــي جامعــة الســلطان قابوس.

إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  حاليــً  عبدالعزيــز  ويشــغل 
)وهــي  ش.م.ع.م.  الكهربــاء  لنقــل  العمانيــة  الشــركة 
شــركة مملوكــة بالكامــل للحكومــة( والشــركة العمانيــة 
لالســتثمارات العقاريــة والخدمــات ش.م.ع.م.، وشــركة اوبــار 
لالســتثمار، ويشــغل منصــب نائــب رئيــس الشــركة الوطنيــة 
ــن  ــركة جبري ــام ش.م.ع.ع.، ‘ وش ــاة والع ــى الحي ــن عل للتأمي
العالميــة للتنميــة ش.م.ع.م.، ومنتجعــات صاللــة ش.م.م. 
ــي و  ــان العرب ــك عم ــس إدارة بن ــي مجل ــو ف ــا عض ــو أيض وه
عضــو فــي المركــز التجــاري العمانــي االمريكــي ش.م.م، 
النشــاط  لتعزيــز وتنميــة  تأسيســها  تــم  وهــي مؤسســة 
التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة وســلطنة عمــان. 

كمــا أنــه ايضــا زميــل فــي معهــد الخدمــات الماليــة، وهــي 
منظمــة تدعــم المحترفيــن فــي الخدمــات الماليــة.

نبــــــذة عن اإلدارة التنفيذيــة

عبد العزيز مـحمد البلوشي

الرئيس التنفيذي للمجموعة
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فــي  عاًمــا   20 عــن  تفــوق  عاليــة  بخبــرة  ســنجاي  يتمتــع 
ــغيل.  ــو والتش ــتراتيجية والنم ــة واالس ــادة المالي ــال القي مج
ولديــه ارتباطــات وعالقــات  وثيقــة علــى المســتوى العالمــي 
ومعرفــة جيــدة  فــي مجــال القطــاع المصرفــي والتمويــل 

ــلطنة. ــي الس ــً ف خصوص

يشــغل ســنجاي حالًيــا منصــب رئيــس شــؤون العمليــات 
لمجموعــة أومينفســت.  وكان فــي وقــت ســابق شــريكً 
ــغ  ــت ويون ــان ارنس ــة ضم ــاد ممارس ــغ وق ــت ويون ــي ارنس ف
فــي قطــر وســلطنة عمــان.  يتمتــع بخبــرة واســعة فــي 
المســائل المتعلقــة باالكتتابــات العامــة ، وعمليــات االندمــاج 
 ، االســتثمارات  وتصفيــة   ، الهيكلــة  وإعــادة   ، واالســتحواذ 
وحوكمــة   ، والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  والشــراكة 
 ، والضمــان   ، والتقييــم   ، األداء  وتحســين   ، الشــركات 

الحــدود. التمويــل عبــر  ومعامــالت توفيــر 

ــة  ــان التنظيمي ــن اللج ــد م ــار للعدي ــنجاي كمستش ــل س عم
فــي عمــان. وهــو محاضــر نشــط فــي منتديــات األعمــال 
أيًضــا  وهــو  األعمــال.  مجــاالت  فــي  بمقــاالت  ويســاهم 
ــي  ــا ف ــركات بم ــن الش ــد م ــس إدارة العدي ــي مجل ــو ف عض
ــة  ــركة الوطني ــل الش ــة مث ــة المدرج ــركات العام ــك الش ذل

ش.م.ع.ع. للتأميــن  عمــان  وتكافــل  ش.م.ع.ع  للتمويــل 

يحمــل ســنجاي شــهادة بكالوريــوس تجــارة وهــو عضــو 
فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد.

شــاهد هــو نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي اومنفيســت حيــث 
وقــد  2014م.  عــام  فــي  بالشــركة  رســول  شــاهد  التحــق 
شــغل شــاهد خــالل الســنوات الثــالث وعشــرون الماضيــة 
مســؤوليات قياديــة فــي أبــرز البنــوك االســتثمارية وشــركات 
قــام  حيــث  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  االســتثمار 
األصــول  بــإدارة فريــق كبيــر ومحافــظ عالميــة متعــددة 
والدخــل  والعالميــة  والخاصــة  العامــة،  االســهم  تضــم 
الثابــت، واالســتثمارات البديلــة اإلقليميــة والدوليــة.. وقبــل 
التحاقــه بالشــركة كان رئيســا لــألوراق الماليــة فــي كيــو 
إنفســت )أكبــر بنــك اســتثماري فــي قطــر( حيــث قــام بــإدارة 
مــع  عمالئــه  ومحافــظ  للبنــك  االســتثمارية  المحفظــة 
التركيــز علــى منطقــة الشــرق األوســط واألســهم العالميــة. 
وكان يشــغل فــي الســابق منصــب رئيــس االســتثمارات فــي 
بنــك الخليــج األول)حاليــا بنــك أبوظبــي األول( فــي أبوظبــي، 
حيــث كان يشــرف علــى فريــق كبيــر وقــام بــإدارة محافــظ 
اســتثمارية مختلفــة بــكل مــن منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وعلــى مســتوى العالــم. كمــا قــام شــاهد 
ــة  ــة المحلي ــهم الخاص ــتثمارات األس ــن اس ــد م ــإدارة العدي ب
ــتثمارات  ــي لألس ــركة أبوظب ــي ش ــه ف ــاء عمل ــة أثن والعالمي
شــاهد  ويحمــل  الريــاض.  ببنــك  األصــول  إلدارة  وشــركة   ،
شــهادة محلــل مالــي دولــي معتمــد CFA وهــو حاصــل 
ــال –  ــوث إلدارة األعم ــة ب ــن كلي ــتير م ــهادة الماجس ــى ش عل
جامعــة شــيكاغو، إلينــوي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

شاهد رسول

نائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة أومينفست

سنجاي كاواترا

رئيس شؤون العمليات
لمجموعة أومينفست
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ــب  ــال بمنص ــن كابيت ــركة جبري ــى ش ــري إل ــور الجاب ــم أن انض
ــدوق  ــن الصن ــً م ــل 201٨م قادم ــي أبري ــذي ف ــس التنفي الرئي
لالســتثمار  مديــًرا  كان  حيــث   ،  )OIF( لالســتثمار  العمانــي 
لالســتثمار  الرائــدة  الوطنيــة  للشــركة  تنفيذًيــا  ورئيًســا 

للصنــدوق. التابعــة  والتطويــر 

ــث  ــة حي ــرة العملي ــن الخب ــا م ــن 21 عاًم ــر م ــور بأكث ــع أن يتمت
شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة. وهــو حاصــل علــى 
ــرون  ــة أك ــن جامع ــبة م ــي المحاس ــوس ف ــهادة بكالوري ش
فــي الواليــات المتحــدة، وماجســتير فــي إدارة األعمــال وهــو 
محاســب قانونــي معتمــد مــن جامعــة هــال، المملكــة 

ــدة. المتح

ــا عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للتأميــن  وهــو حالًي
والبنــك  للطاقــة  ظفــار  وشــركة   ، والعــام  الحيــاة  علــى 

األهلــي.

ــدر الشــنفري هــو نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة جبريــن  ب
ــي  ــدة ف ــتثمارية الرائ ــركات االس ــدى الش ــي إح ــال، وه كابيت
ــل  ــت. قب ــة أومينفس ــة لمجموع ــركة تابع ــي ش ــان وه عم
المديــر  بــدر  إلــى شــركة جبريــن كابيتــال، كان  انضمامــه 
وهــي  العمانيــة،  األوزبكيــة  االســتثمار  لشــركة  العــام 
المســتثمر الرئيســي فــي األســهم الخاصــة في أوزبكســتان.

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  منصــب  حاليــً  بــدر  يشــغل 
تكافــل  وشــركة  العمانيــة   - األوزبكيــة  االســتثمار 
للتمويــل  الوطنيــة  والشــركة  ش.م.ع.ع  للتأميــن  عمــان 
االســتثمار  )منصــة  المحــدودة  لالســتثمار  وأرون  ش.م.ع.ع 
كان  الخليجــي(.  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  التعليمــي 
ــركة ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــابًقا منص ــغل س  يش
ــر  ــر ومدي ــي للتأجي ــركة أوزبك ــر ش Prime Ceramics، ومدي

ــة. ــتثمار القابض ــات االس ــج لخدم ــركة الخلي ش

بــدر محاســب قانونــي معتمــد مــن واليــة ديالويــر وحاصــل 
علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

ســتراثكاليد )المملكــة المتحــدة(.

أنور الجابري

الرئيس التنفيذي
شركة جبرين كابيتال

بدر الشنفري

نائب الرئيس التنفيذي
شركة جبرين كابيتال
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ــن  ــال التأمي ــي مج ــن ف ــار المتخصصي ــد كب ــو أح ــي ه نيلمن
العــام، حيــث يمتلــك 2٥ عاًمــا مــن الخبــرة الدوليــة الواســعة 
ــا  ــدة 1٨ عاًم ــل لم ــث عم ــة، حي ــات المالي ــال الخدم ــي مج ف
 American International Group (AIG( مــع مجموعــة 
جميــع  فــي  متنوعــة  جغرافيــة  ومناطــق  مناصــب  فــي 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  آســيا،  جنــوب  أنحــاء 
إفريقيــا، روســيا وأوروبــا. قبــل انضمامــه إلــى اومنفيســت، 
كان نيلمنــي يشــغل منصــب الرئيــس االقليمــي لــدى شــركة 
AIG فــي ُعمــان، حيــث حــّول عمليــات الشــركة التــي كانــت 
قيمتهــا  تبلــغ  شــركة  إلــى  موظفيــن   ٨ قبــل  مــن  تــدار 
ــالل  ــف خ ــن 170 موظ ــر م ــا أكث ــل به ــدوالرات يعم ــن ال ماليي
ــاء  ــي بن ــة ف ــا للغاي ــي ناجًح ــنوات. كان نيلمن ــن 3 س ــل م أق
ــة  ــق جغرافي ــرق ومناط ــر ف ــة عب ــة وفعال ــل تعاوني ــة عم بيئ
ــرق  ــادة الف ــي قي ــه ف ــى فعاليت ــالوة عل ــا وع ــة ثقافًي متنوع
ــريعة  ــة س ــة وداخلي ــة خارجي ــط بيئ ــي وس ــق أداء عال لتحقي
التغيــر. نيلمانــي حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن كليــة Amity Business School. وإلــى جانــب 
قطــاع  فــي  االســتثمارات  وتنميــة  إدارة  فــي  مســؤوليته 
بقيــادة  أيضــً  نيلمنــي  يقــوم  اومينفســت،  فــي  التأميــن 
قطــاع  فــي  لالســتثمار  الخــاص  الغــرض  شــركة  إنشــاء 

.)FINTECH( الماليــة  التكنولوجيــا 

التحــق حامــد الحارثــي باومنفيســت فــي عــام 2009 كرئيــس 
للتدقيــق الداخلــي حيــث كان يتبــع لجنــة التدقيــق. ويشــغل 
حامــد حاليــا منصــب رئيــس المــوارد البشــرية فــي الشــركة. 
 - )CIA( حصــل حامــد على شــهادة مدقــق داخلي معتمــد
مــن معهــد المدققيــن الداخلييــن )IIA( بالواليــات المتحــدة 
ــة  ــي مراجع ــدة ف ــهادة معتم ــه ش ــة )USA( ولدي االمريكي
جمعيــة  فــي  عضــو  وهــو    .)CIQA( الداخليــة  الجــودة 
ــة،  ــدة األمريكي ــات المتح ــن )IIA(، الوالي ــن الداخليي المدققي
ــم  ــي نظ ــي ومراقب ــة مدقق ــي جمعي ــو ف ــا عض ــو أيض وه
ــدى  ــة.  ل ــدة األمريكي ــات المتح ــات )ISACA( الوالي المعلوم
التدقيــق  فــي  مهنيــة  خبــرة  عامــا   12 مــن  أكثــر  حامــد 
الداخلــي فــي مؤسســات مختلفــة فــي ســلطنة عمــان، 
والتــي تتضمــن بنــك التنميــة العمانــي، والشــركة الخليجيــه 
لخدمــات االســتثمار )GIS( حيــث شــغل فيهــا منصــب رئيس 
ــل  ــة، وممث ــزام للمجموع ــي ومســؤول اإللت التدقيــق الداخل
ــى  ــل عل ــو حاص ــال. وه ــواق الم ــادر ألس ــركة ب ــي ش اإلدارة ف
شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم المحاســبة مــن كليــة 

ــوس. ــلطان قاب ــة الس ــاد بجامع ــارة واالقتص التج

حامد الحارثي

رئيس الموارد البشرية 

نيلمني بهاردواج

مسؤول تنفيذي- اعمال تأمين والتكنولوجيا المالية 
)FINTECH(
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يتمتــع منيــر المغيــري بخبــرة تفــوق عــن 17 عامــا فــي مجــال 
ــن  ــة. وتتضم ــر، والحوكم ــي، وإدارة المخاط ــق الداخل التدقي
ــاع  ــي قط ــي ف ــاع الحكوم ــي القط ــل ف ــي العم ــه ف خبرت
ــة.  ــات المالي ــتثمارات والخدم ــركات االس ــاز، وش ــط والغ النف
عمــل منيــر لــدى العديــد مــن الشــركات المرموقــة مثــل 
وشــركة  المســال،  الطبيعــي  للغــاز  العمانيــة  الشــركة 
المنتجــات  لتســويق  المهــا  وشــركة  لالســتثمار،  تكامــل 
النفطيــة. يعمــل منيــر علــى تقديــم التوجيــه اإلســتراتيجي 
ــة  ــرى التابع ــركات األخ ــي الش ــذي يغط ــق وال ــرة التدقي لدائ
معهــد  رئيــس  منصــب  منيــر  ويشــغل  للمجموعــة. 
المدققيــن الداخلييــن – فــرع الســلطنة كمــا هــو عضــو فــي 
ــة  ــي جامع ــبة ف ــم المحاس ــي قس ــاري ف ــس االستش مجل
الســلطان قابــوس. منيــر حاصــل علــى شــهادة الماجســتير 
ــو  ــد وه ــي معتم ــق داخل ــهادة مدق ــال وش ــي إدارة األعم ف
ممتحــن معتمــد فــي مجــال االحتيــال ومدقــق معتمــد 
علــى نظــم المعلومــات. ومنيــر ايضــا محاضــر دولــي فيمــا 
يتعلــق فــي شــؤون التدقيــق الداخلــي، واالبتــكار، واالحتيــال.

العمانيــة  للشــركة  العــام  المديــر  هــو  الشــبلي  ناصــر 
لالســثمارات العقاريــة والخدمــات )ORIS( . التحــق ناصــر إلــى 
مجموعــة أومينفســت فــي عــام 2014 م، ولديــه خبــرة تزيــد 
عــن 19 عاًمــا فــي إدارة المشــاريع والعقــارات وعمــل فــي 
ــب  ــابًقا منص ــغل س ــة.  ش ــاريع المرموق ــن المش ــد م العدي
مديــر إدارة المشــاريع والخدمــات بــوزارة األوقــاف والشــؤون 

ــة.  الديني

وقــد عمــل أيًضــا فــي شــركة اإلســكان العمانيــة لالســتثمار 
الســلكية  لالتصــاالت  العمانيــة   والشــركة   )IOIC(

المشــاريع. إدارة  فــي  والالســلكية 

ــة  ــي الهندس ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل ــر حاص ناص
ودرجــة  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  مــن  المدنيــة 
ــاير  ــة بيدفوردش ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف الماجس
وشــهادة ماجســتير فــي إدارة المشــاريع مــن جامعــة جــورج 
جامعــة  مــن  العقاريــة  االدارة  برنامــج  وأكمــل  واشــنطن 

لألعمــال. هارفــرد 

منير المغيري

رئيس التدقيق الداخلي

ناصر الشبلي

المدير العام  - أوريس
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التحــق شــادي زغــول باومنفيســت فــي عــام 2010 كنائــب 
رئيــس الشــؤون القانونيــة. منــذ انضمامــه توســعت مهامــه 
ــؤون  ــس الش ــب رئي ــام 2011 منص ــن ع ــاًرا م ــى اعتب ــا تول عندم
الشــركة،  ادارة  مجلــس  لســر  كأميًنــا  وعمــل  القانونيــة 

وحاليــُا يشــغل منصــب أميــن الســر للمجموعــة.

ــة  ــن الجامع ــون م ــي القان ــهادة ف ــى ش ــادي عل ــل ش حص
ــدأ  ــة المحاميــن فــي األردن، ب األردنيــة، وهــو عضــو فــي نقاب
شــادي مســيرته المهنيــة فــي عــام 1997 وجمــع خبرتــه 
المحامــاة  وشــركات  الكبــرى  الشــركات  مختلــف  مــن 
والتوظيــف  للتقاضــي  ممارســته  خــالل  مــن  األردن  فــي 
واألعمــال المصرفيــة والتأميــن وتقنيــة المعلومــات، وقانــون 
الشــركات. وعمــل قبــل انضمامــه إلــى أومنفيســت فــي 
وظيفــة المستشــار القانونــي لوزيــر الســياحة فــي ســلطنة 

ــان. عم

شادي زغول

أمين السر للمجموعة
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نظـــــرة عامـة
واالســتثمار  للتنميــة  العالميــة  العمانيــة  الشــركة  تعــد 
الشــركات  أقــدم  مــن  واحــدة  )»أومينفســت«(  ش.م.ع.ع. 
تأسيســها  فمنــذ  المنطقــة.  فــي  الناجحــة  االســتثمارية 
فــي عــام 19٨3م، تمكنــت مــن الحفــاظ علــى ســجل حافــل 
شــهد علــى اســتمرارها فــي توزيــع األربــاح علــى مســاهميها 
دون انقطــاع. وتمتلــك أومينفســت أصــواًل ذات جــودة عاليــة 
تنتــج تدفقــات نقديــة جيــدة. وهــي شــركة مدرجــة فــي 
ســوق مســقط لــألوراق الماليــة ويحمــل أســهمها أكثــر مــن 
ــس إدارة  ــركة مجل ــادة الش ــع بقي ــاهم. ويضطل ــي مس ألف
يتمتــع برؤيــة ثاقبــة وفريــق إدارة متميــز يســعون جميعــً 
نحــو تعزيــز قيمــة اســتثماراتها وبمــا يعــود بالنفــع علــى 

كافــة المتعامليــن.

الرؤية
نحــو  العمــل  فــي  باالســتمرار  المســتقبلية  رؤيتنــا  تتمثــل 
الرائــدة  الشــركة  باعتبارهــا  أومينفســت  مكانــة  تعزيــز 
ــادر  ــع مص ــادة وتنوي ــالل زي ــن خ ــتثمار م ــاالت االس ــي مج ف
االســتثمارية  األنشــطة  ممارســة  مواصلــة  ومــع  الدخــل. 
واغتنــام فــرص النمــو داخــل الســلطنة، فإننــا سنســعى 
وماليــة  اســتراتيجية  اســتثمارات  نحــو  حثيــث  بشــكل 
جديــدة فــي قطاعــات نمــو ومناطــق أخــرى بهــدف تجنــب 
مخاطــر االنكمــاش االقتصــادي فــي اإلقليــم وكذلــك تجنبــً 
للمخاطــر الجيوسياســية. ويدعــم مجلــس اإلدارة مــا تقــوم 
بــه إدارة الشــركة مــن جهــود تهــدف إلــى تعزيــز التنافســية 
بأعلــى  االلتــزام  مــع  األداء  مســتويات  أعلــى  وتحقيــق 

واألخالقيــة. المهنيــة  المعاييــر 

ولتحقيــق رؤيــة أومينفســت فــي أن تكــون رائــدة الشــركات 
االســتثمارية القابضــة فــي المنطقــة، فإنهــا تمــارس أعمالها 
فــي ســتة منصــات اســتراتيجية تقع ضمــن دائــرة اختصاصنا. 
المصرفيــة،  الخدمــات  فــي:  المنصــات  هــذه  وتتمثــل 
العقاريــة،  والخدمــات  االســتثمارات  التمويــل،  التأميــن، 
الماليــة  واالســتثمارات  المصرفيــة  االســتثمارية  الخدمــات 
قطاعــات  فــي  والخاصــة  العامــة  األســهم  )اســتثمارات 
ــت  ــل ثاب ــدر دخ ــود مص ــأن وج ــن ش ــة(. إن م ــو المختلف النم
ومســتقر مــن هــذه المنصــات أن يســاعد فــي تعزيــز قيمــة 
اســتثمارات مســاهمينا مــن خــالل تحقيــق عائــد ســنوي جيــد 
ــي  ــوع ف ــادة التن ــو زي ــعى نح ــال. ونس ــى رأس الم ــت عل وثاب

اســتثماراتنا فــي قطاعــات وأســواق ناميــة جديــدة.

استراتيجية وفلسفة االستثمار
تعتبــر اســتثماراتنا طويلــة األجــل تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

تقـرير مناقشـات اإلدارة وتحليالتهـا

االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  اســتثمار  عوائــد  وعلــى  المــال  رأس 
االســتثمار  العاليــة، وذلــك مــن خــالل فلســفة  المخاطــر 

التاليــة: 

اســتثمارات  بضعــة  تحقيــق   - االســتثمار  تركيــز    
. ة مميــز

العمــل ضمــن إطــار »دائــرة الثقــة« - بحيــث نعمــل    
فــي مــا نعرفــه.

وإقليميــة  محليــة  تجاريــة  عالمــات  امتــالك    
ودوليــة، وشــركات قويــة عاليــة الجــودة قــادرة علــى 

األســواق.  اضطرابــات  مــع  والتعامــل  االســتمرار 

التنويــع فــي الشــركات والقطاعــات والجغرافيــات    
والمــدد.

الشــراء واالحتفــاظ لفتــرات طويلــة لتحقيــق عوائــد    
. كبــة مر

مراقبــة التقييــم - االســتثمار عندمــا تكــون األســعار    
. منخفضــة

ــب  ــيولة وتجن ــن الس ــد م الحفــاظ علــى مســتوى جي   
االقتــراض.  فــي  المبالغــة 

االســتثمار فــي الشــركات التــي تقودهــا فــرق إدارة    
النزاهــة.  مــن  عاليــً  مقــدارًا  تظهــر   - ذكيــة 

نبذة عن االعمال
علــى مدى الســنوات الخمــس الماضية، تمكنت أومينفســت 
ــا.  ــوذج عمله ــتثمارية ونم ــفتها االس ــذ فلس ــن تنفي ــاح م بنج
ونتيجــة لذلــك، حققــت تنويعــً ملحوظــً فــي اإليــرادات 
وخفضــت مخاطــر هبــوط أرباحهــا بشــكل كبيــر. ففــي حين 
كانــت اســتثمارات الشــركة فــي القطــاع المصرفــي تشــكل 
مــا نســبته ٨2٪ مــن إيراداتهــا فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 
ــن  ــط م ــبته 33٪ فق ــا نس ــاهمة م ــذه المس ــت ه 2014م، بلغ
ايــرادات الشــركة فــي ديســمبر 2019م، وذلــك نتيجــة قيامهــا 
والتمويــل  كالتأميــن  األخــرى  القطاعــات  فــي  باالســتثمار 
والعقــارات مــن ممــا أتــاح إضافــة مصــادر إيــرادات الشــركة.

بوضــوح مــن خــالل  أومينفســت  إنجــازات  يتجلــى ســجل 
ــعر  ــي س ــردة ف ــادة المط ــول، والزي ــي األص ــوي ف ــو الق النم
المســاهمين  علــى  األربــاح  بتوزيــع  واســتمرارها  ســهمها 
منــذ التأســيس دون انقطــاع. وتتألــف مجموعــة شــركاتنا 
ــوقية  ــص س ــع بحص ــركات تتمت ــن ش ــقيقة م ــة والش التابع
ــركات  ــم ش ــي دع ــا ف ــل دورن ــا. ويتمث ــي قطاعاته ــدة ف رائ
ــز القيمــة مثــل  المجموعــة مــن خــالل تنفيــذ مبــادرات تعزي
المــال، وتوحيــد األنشــطة مــن خــالل عمليــات  ضــخ رأس 

الدمــج واالســتحواذ والتوســع فــي األســواق العالميــة. 
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خــالل عــام 2019م، وعلــى الرغــم مــن البيئــة االقتصاديــة 
الصعبــة، اســتمرت أومينفســت بتحقيــق نتائــج ماليــة جيــدة 

ــة: ــازات التالي ــق اإلنج ــن تحقي ــت م ــا تمكن ــة. كم للغاي

المفاوضــات  فــي  ملمــوس  تقــدم  تحقيــق  تــم   )1(
المتعلقــة باندمــاج شــركتنا التابعــة فــي مجــال البنــوك 
العــز اإلســالمي، حيــث  وبنــك  العربــي(  ُعمــان  )بنــك 
وافــق مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي علــى العــرض 
النهائــي المقــدم مــن بنــك عمــان العربــي. وينتظــر 
حاليــً اســتكمال اإلجــراءات بعــد صــدور الموافقــات 
والمســاهمين. الرقابيــة  الجهــات  مــن  كل  مــن  الالزمــة 

وفــور اكتمــال عمليــة الدمــج، فإنــه يتوقــع تحســن   
مكانــة بنــك عمــان العربــي فــي الســوق، كمــا ســيكون 
بإمــكان البنــك تقديــم مجموعــة أكبــر مــن المنتجــات 
ــات  ــي الخدم ــك ف ــواء كان ذل ــالء، س ــات للعم والخدم

المصرفيــة التجاريــة أو اإلســالمية.

قامــت جبريــن كابيتــال، الشــركة التابعــة المملوكــة   )2(
األســهم  اســتثمارات  فــي  المتخصصــة  بالكامــل 
العامــة واالســتثمارات الدوليــة فــي قطاعــات النمــو 
المتنوعــة، بتأســيس شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة %100 
فــي ســنغافورة قامــت بدورهــا بامتــالك مــا نســبته %43 
ــوف  ــنغافورة. وس ــرز س ــج بارتن ــت بردي ــركة ايس ــن ش م
ــن  ــدرة جبري ــز ق ــة تعزي ــذه الصفق ــأن ه ــن ش ــون م يك
كابيتــال علــى االســتفادة مــن فــرص االســتثمار فــي 
ــيا.  ــرق آس ــوب ش ــي جن ــيما ف ــة، وال س ــهم الخاص األس

القابضــة  للتأميــن  العالميــة  الشــركة  أبرمــت   )3(
لشــركة  شــقيقة  شــركة  وهــي   ،)»IGI«( ليمتــد 
اتفاقيــة دمــج أعمــال مــع شــركة  جبريــن كابيتــال، 
Tiberius Acquisition Corp، وهــي شــركة اســتحواذ 
ناســداك،  بورصــة  فــي  مدرجــة  خاصــة  أغــراض  ذات 
وســتؤدي هــذه االتفاقيــة إلــى إدراج IGI فــي ســوق 
ناســداك كابيتــال خــالل الربــع األول مــن عــام 2020م 
يترتــب علــى  المتوقــع أن  »IGIC«. ومــن  الرمــز  تحــت 
لهــذا  الحقيقيــة  القيمــة  إظهــار  الصفقــة  هــذه 
االســتثمار، وأن يســهم فــي توفيــر ســيولة نقديــة فــي 

المســتقبل.

ــم  ــة التعلي ــز منص ــال تعزي ــن كابيت ــت جبري ــا واصل كم  )4(
مــن خــالل االســتحواذ علــى مزيــد مــن الحصــص فــي 
هــذا القطــاع علــى مســتوى المنطقــة. وتقــوم جبريــن 

ــال. ــذا المج ــي ه ــرى ف ــرص أخ ــالث ف ــم ث ــً بتقيي حالي

كجــزء مــن اســتراتيجية التنويــع، خصصــت أومينفســت   )٥(
ــي  ــتثمارية ف ــرص اس ــي ف ــه ف ــم توظيف ــال ليت رأس م
وفــرص    FINETECH الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال 
التــداول فــي أســهم الشــركات الرائــدة المدرجــة فــي 

األســواق العالميــة.

ــا  ــاذج أعماله ــكار نم ــا ابت ــة لن ــركات التابع ــل الش تواص  )٦(
الرقميــة  االســتراتيجية  فــي  جيــد  بشــكل  وتتقــدم 

. عــة للمجمو

تهــدف الشــركة الوطنيــة للتأميــن، شــركة التأميــن   )7(
الريــادي  موقعهــا  علــى  الحفــاظ  إلــى  لنــا،  التابعــة 
الصحــي  التأميــن  مجــال  فــي  عمــان  ســلطنة  فــي 
شــركات  أفضــل  مــن  كواحــدة  موقعهــا  واتخــاذ 
التأميــن الصحــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
وتواصــل الشــركة الوطنيــة للتأميــن استكشــاف ســبل 
جديــدة للنمــو والربحيــة إمــا مــن خــالل أســواق جديــدة 
أو مــن خــالل فــرص أخــرى مثــل التحــول فــي األعمــال 

الرقميــة وغيــر الرقميــة واالبتــكار.

أعمــال  مركــز   - الرئيــس  مشــروعها  اكتمــال  بعــد   )٨(
التابعــة  العقاريــة  شــركتنا  تقــوم  أومينفســت، 
»الشــركة العمانيــة لالســتثمارات العقاريــة والخدمــات«، 
االســتثمار  أخــرى فــي مجــاالت  بالبحــث عــن فــرص 

العقاريــة. والخدمــات  والتطويــر 

للتمويــل،  الوطنيــة  الشــقيقة،  الشــركة  تواصــل   )9(
ــان  ــلطنة عم ــي س ــل ف ــاع التموي ــى قط ــيطرة عل  الس

بحصة سوقية تتجاوز %40.

أومينفســت،  رأســمال  تــم تعزيــز وتحســين هيكلــة   )10(
وذلــك بعــد أن تمكنــت مــن الحصــول علــى تســهيالت 
خــالل  مــن  عمانــي  ريــال  مليــون   100 بمبلــغ  ائتمانيــة 
الرائــدة  والدوليــة  المحليــة  البنــوك  مــع  مفاوضــات 
البــارزة  العمانيــة  المؤسســات  مــن  والمســتثمرين 
جذابــة. بشــروط  ائتمانيــة  تســهيالت  علــى  للحصــول 

ــا  ــار إليه ــادرات المش ــأن المب ــن ش ــام 2019م، كان م ــالل ع خ
أعــاله أن تســهم فــي تعزيــز وضــع أومينفســت كمســتثمر 
مؤسســي قــوي للغايــة وإيجــاد مصــادر دخــل ثابتــة لعــام 

ــة. ــوام القادم 2020م واألع

مؤشرات األداء الرئيسية
إيجــاد عوائــد مرتفعــة ومســتمرة  يســتمر تركيزنــا علــى 
ــك  ــاس ذل ــن قي ــل. ويمك ــدى الطوي ــى الم ــاهمين عل للمس

ــالل: ــن خ م

   أداء أســعار األســهم: وبالرغــم مــن ظــروف الســوق 
ــدًا  ــت عائ ــهم أومينفس ــت أس ــد حقق ــة، فق الضعيف
إجماليــً بنســبة 70% منــذ ينايــر 2014م حتــى ديســمبر 
2019م، بينمــا انخفــض مؤشــر ســوق مســقط بنســبة 

22% خــالل نفــس الفتــرة. 

تمتلــك  المســاهمين:  علــى  األربــاح  توزيعــات    
أومينفســت ســجاًل حافــاًل منــذ إنشــائها مــن حيــث 
االســتمرار فــي توزيــع األربــاح علــى المســاهمين دون 
انقطــاع. وبالنســبة لعــام 2019م، تقتــرح أومينفســت 
ريــال عمانــي نقــدًا  أربــاح مقدارهــا 20 مليــون  توزيــع 

الواحــد(. للســهم  نقــدًا  بيســة   2٥( تقريبــً 

علــى  العائــد  تجــاوز  الرئيســية:  األداء  مؤشــرات    
حقــوق الملكيــة 12%، واســتمرت نســبة الدين/حقــوق 
الملكيــة منخفضــًة عنــد مســتوى 0٫٨7 وواصلنــا تعزيــز 
الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل الحفــاظ علــى معــدل 

الدخــل. للتكلفــة/  منخفــض 

 3٦  |  التقرير السنوي 2019



الرقــابة الداخليـة
ــة  ــاالت الرقاب ــي مج ــة ف ــة فاعل ــركة أنظم ــدى الش ــد ل يوج
ــا.  ــم أعماله ــكل وحج ــة وش ــع طبيع ــب م ــة تتناس الداخلي
ــي  ــار رقاب ــن إط ــا ضم ــطتها وأعماله ــركة أنش ــارس الش وتم
السياســات  ومنظومــة  الصالحيــات،  توزيــع  يبيــن  واضــح، 

واإلجــراءات.

إداري  هيــكل  بوضــع  الشــركة  إدارة  مجلــس  قــام  وقــد 
واضــح يحــدد األدوار والمســؤوليات والتسلســل. وتــم توثيــق 
توزيــع الصالحيــات وإعــالم األطــراف المعنيــة بــه. ويضطلــع 
مجلــس إدارة أومينفســت بــدور فعــال فــي اإلشــراف بشــكل 
علــى  يأخــذ  كمــا  أومينفســت،  أعمــال  علــى  إســتراتيجي 
ــة  ــة الداخلي ــم الرقاب ــق نظ ــود وتطبي ــؤولية وج ــه مس عاتق
والفاعليــة  الكفــاءة  مــن  مناســبً  قــدرًا  يضمــن  بشــكل 
التشــغيلية والرقابــة الماليــة الداخليــة وااللتزام بالتشــريعات 
والقوانيــن. وتقــوم لجنــة التدقيــق والرقابــة بمراجعــة دورية 
لنظــم الرقابــة الداخليــة بهــدف تعزيزهــا وزيــادة فاعليتهــا. 

وتقــوم الشــركة برفــع تقاريــر األداء إلدارتها ومجلــس اإلدارة 
بشــكل مســتمر. وتتــم متابعــة اتجاهــات االداء والتوقعــات 
فــي  مســتهدف  هــو  مــا  مــع  بالمقارنــة  الفعلــي  واالداء 
بشــكل  ذلــك  ويتــم  الســابقة  الفتــرات  ونتائــج  الموازنــة 
مســتمر ودقيــق. يتــم إعــداد المعلومــات والبيانــات الماليــة 
العالقــة ووفقــا  المحاســبية ذات  بإســتخدام السياســات 

ــا.  ــا دوم ــزم به ــي نلت ــة الت ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري لمعايي

إدارة المخاطـر 
تتبــع أومينفســت نهجــً فعــااًل الدارة المخاطــر مصــادق 
أفضــل  مــع  ويتوافــق  االدارة  مجلــس  قبــل  مــن  عليــه 
الممارســات المعمــول بهــا فــي القطــاع، كمــا تــم تضميــن 
نهــج إدارة المخاطــر فــي جميــع الوظائــف األساســية بحيــث 

يشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن إســتراتيجية عمــل الشــركة. 

تتبــع أومينفســت نهجــً اســتباقيً إلدارة المخاطــر للتخفيــف 
مــن  بذلــك  وتقــوم  والخارجيــة  الداخليــة  المخاطــر  مــن 
شــركاتها  بمحفظــة  للمخاطــر  الــدوري  التقييــم  خــالل 
وبيئــة األعمــال واتخــاذ إجــراءات اســتباقية للتقليــل مــن تأثيــر 
المخاطــر الناشــئة. فعلــى ســبيل المثــال ســعت أومينفســت 
بشــكل اســتباقي إلــى القيــام بالترتيبــات المطلوبــة لتأميــن 
ــن  ــك م ــل وذل ــة األج ــهيالت طويل ــالل تس ــن خ ــيولة م الس
ــر  ــدة بالنظ ــعر الفائ ــاع س ــر ارتف ــن مخاط ــل    م ــل التقلي أج
فــي  تحديــً  تشــكل  التــي  الحاليــة  الســوق  أوضــاع  إلــى 
ــع  ــل م ــان التعام ــى ضم ــة إل ــل إضاف ــى التموي ــول عل الحص

ــروض.  ــة بالق ــات الخاص ــل اإللتزام ــول أج حل

محفظــة  علــى  تؤثــر  التــي  المخاطــر  جميــع  إدارة  يتــم 
العمــل  خــالل  مــن  فعــال  بشــكل  المجموعــة  شــركات 
بشــكل وثيــق مــع الشــركات المســتثمر فيهــا وتقديــم مــا 
يلــزم لممثلينــا فــي مجالــس اإلدارة لتمكينهــم مــن أداء 

عملهــم. 

يتــم تقديــم تقاريــر بالمســتجدات الخاصــة بالمخاطــر إلــى 
لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة وبمــا يمكــن مــن المتابعــة 

الدقيقــة للمخاطــر، وعــالوة علــى ذلــك يتــم مراجعــة إطــار 
وضمــان  كفاءتــه  لتقييــم  دوري  بشــكل  المخاطــر  إدارة 

ــال.  ــة األعم ــي بيئ ــرات ف ــه للمتغي مواكبت

المسؤولية االجتماعية للشركة
تعمــل أومينفســت، جنبــً إلــى جنــب مــع المســاهمين، مــن 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات  أجــل توســيع ثقافــة 
ــت  ــادرات أومينفس ــط مب ــا. ترتب ــط به ــع المحي ــر المجتم عب
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركة ارتباطــً وثيقــً 
بأهــداف الشــركة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ميثــاق 
لســوق  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادر  الشــركات  حوكمــة 

ــال. الم

ــة  ــغ الرعاي ــادة مبل ــت بزي ــت أومينفس ــام 2019م، قام ــي ع ف
االجتماعيــة  المســؤولية  فــي  لشــركائها  المدفــوع 
ــن  ــت م ــته أومينفس ــا لمس ــى م ــاًء عل ــك بن ــركات، وذل للش
ــر لرعاياتهــا الســابقة. وبالبنــاء علــى هــذه المبــادرات، فــإن  أث
البيئــي  العمــل  إطــار  لتبنــي  التقــدم  بصــدد  أومينفســت 
واالجتماعيــة  البيئــة  يمثــل  الــذي   )ESG( واالجتماعــي 
قويــة  اإلطــار  هــذا  مكونــات  أن  نؤمــن  نحــن  والحكــم. 
وتــؤدي باألعمــال التجاريــة إلــى أن تصبــح العبــً أساســيً فــي 

مجتمعاتنــا. وســالمة  المحيطــة  بيئتنــا  اســتدامة 

وقــد قامــت أومينفســت خــالل العــام برعايــة إنجــاز ُعمــان - 
برنامــج الشــركات بمبلــغ ثالثيــن ألــف ريــال. والبرنامــج عبــارة 
عــن بيئــة أعمــال يقــوم الطلبــة مــن خاللــه بتجربــة دورة 
الحيــاة الكاملــة للشــركات الناشــئة تحــت إشــراف مختصين، 
ممــا يشــجعهم علــى المبــادرة فــي تأســيس مشــاريعهم 
ــت  ــن تح ــة مقعدي ــت برعاي ــت أومينفس ــا قام ــة. كم الخاص
مظلــة مركــز الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة -  برنامــج الدعــم 
ــغ  ــرة بمبل ــات صغي ــاب مؤسس ــم أصح ــك بدع ــر وذل المباش
ــاعدة  ــك مس ــت كذل ــدم أومينفس ــال. وتق ــف ري ــرين أل عش
مســتدامة ونصائــح مهنيــة ودعمــً فنيــً للفائزين الســابقين، 
إذ قامــت برعايــة الفائزيــن مــن العــام الســابق بمبلــغ ســبعة 
آالف وخمســمائة ريــال عــن أول كتــاب فضــاء باللغــة العربيــة.

البيئــة  جمعيــة  فــي  عضويتهــا  أومينفســت  وجــددت 
العمانيــة بمبلــغ ألــف ريــال، وقامــت بإنشــاء برنامــج للتدريــب 
فــي  مســاعدتهم  خاللــه  مــن  يتــم  الجــدد  للخريجيــن 
واألنشــطة  العمــل  بأوجــه  العمليــة  المعرفــة  اكتســاب 
المختلفــة فــي بيئــة عمــل شــركة مســاهمة عامــة، وبلغــت 
تكلفــة هــذا البرنامــج حوالــي أربعــة آالف ريــال. وتســهم 
فــي  والتبرعــات  الرعايــة  تقديــم  فــي  أيضــً  أومينفســت 
األعمــال  شــروق  لمركــز  التبــرع  منهــا  مختلفــة  مجــاالت 

العالميــة للتأهيــل بمبلــغ ألفــي ريــال.

تأثيــر  لمبادراتهــا  يكــون  أن  علــى  أومينفســت  وتحــرص 
االجتماعيــة  المســؤولية  معاييــر  مــع  يتوافــق  مســتدام 
للشــركات. ونأمــل مــن خــالل تطبيــق منظومــة حوكمــة 
ذات معاييــر عاليــة مــن تحقيــق أعلــى درجــات التعــاون مــع 

المتعامليــن. كافــة 
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القـوائــم الـمـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار )ش م ع ع(

 

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة والمنفصلــة )»البيانــات الماليــة«( للشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واإلســتثمار )ش م ع 
ع( )»الشــركة«( أو »الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )»المجموعــة«(، التــي تشــمل بيــان المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، 
وبيــان الدخــل الشــامل، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، 

واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة، متضمنــًة ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.

ــد  ــي الموح ــز المال ــن المرك ــة، ع ــي الجوهري ــع النواح ــن جمي ــة، م ــورة عادل ــر بص ــة تعب ــة المرفق ــات المالي ــا، أن البيان ــي رأين ف
للمجموعــة والمركــز المالــي المنفصــل للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وعــن أدائهمــا المالــي وتدفقاتهمــا النقديــة للســنة 

ــر الماليــة الدوليــة. ــر التقاري المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً لمعايي

أساس الرأي

لقــد تــم تدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر يتــم وصفهــا بشــكل إضافــي فــي 
فقــرة مســؤوليات مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة مــن تقريرنــا. إننــا مســتقلين عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد 
ــر الســلوك األخالقــي الدوليــة  ــر اإلســتقالل الدوليــة( )مجلــس معايي ــًة معايي األخــالق الدوليــة للمحاســبين المهنييــن )متضمن
لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن( جنبــً إلــى جنــب مــع متطلبــات الســلوك األخالقــي التــي هــي ذات الصلــة 
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان، لقــد إســتوفينا مســئولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات ووفقــً 
ــر  ــة لتوفِّ ــة ومالئم ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــأن أدل ــد ب ــن. نعتق ــبين المهنيي ــي للمحاس ــلوك األخالق ــد الس لقواع

األســاس إلبــداء رأي تدقيــق حــول هــذه البيانــات الماليــة.

أمور التدقيق الرئيسية

ــات  ــا للبيان ــي تدقيقن ــر ف ــكل كبي ــة بش ــت هام ــي، كان ــا المهن ــي تقديرن ــي، ف ــور الت ــك األم ــي تل ــية ه ــق الرئيس ــور التدقي إن أم
ــذا  ــي ه ــا ف ــداء رأين ــي إب ــة ككل، وف ــات المالي ــا للبيان ــياق تدقيقن ــي س ــور ف ــذه األم ــاول ه ــم تن ــد ت ــة. لق ــرة الحالي ــة للفت المالي
الشــأن، ال نقــدم رأيــً منفصــاًل بشــأن هــذه األمــور. بالنســبة لــكل أمــر مذكــور أدنــاه، إن وصفنــا لكيفيــة معالجــة تدقيقنــا لألمــر 

يتــم تقديمــه فــي هــذا الســياق.

ــا،  ــن تقريرن ــة م ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــي الحس ــؤوليات مدقق ــرة مس ــي فق ــواردة ف ــئوليات ال ــتوفينا المس ــد إس لق
بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بهــذه األمــور. بالتالــي، يتضمــن تدقيقنــا تنفيــذ اإلجــراءات المصممــة للــرد علــى تقييمنــا لمخاطــر 
األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة. إن نتائــج إجــراءات تدقيقنــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتبعــة لمعالجــة األمــور أدنــاه، 

ــات الماليــة المرفقــة. ــداء رأي تدقيــق حــول البيان توفــر األســاس إلب

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية المحدودة

نـبــنـي عـــالـــمــــًا
أفضـل للعـمـل
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أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسيةأمور التدقيق الرئيسية 

مخصــص إنخفــاض قيمــة القــروض والســلف 
الماليــة  البيانــات  فــي  للعمــالء  المقدمــة 

ة حــد لمو ا

ــة  ــلف المقدم ــروض والس ــم الق ــة تقيي إن عملي
لعمــالء البنــك التابــع للمجموعــة تمثــل جــزءا 
ــرا  ــة، ونظ ــول المجموع ــي أص ــن إجمال ــً م هام
ألهميــة األحــكام المســتخدمة فــي تصنيــف 
مختلــف  فــي  للعمــالء  والســلف  القــروض 
المراحــل المنصــوص عليهــا فــي معيــار التقريــر 
المالــي الدولــي 9 وتحديــد متطلبــات المخصص 
ــذا  ــق ه ــال التدقي ــا مج ــد إعتبرن ــة، فق ذات الصل

ــي. ــق رئيس ــر تدقي كأم

إنخفــاض  مخصــص  تكويــن  سياســة  أســاس 
فــي  عرضــه  يتــم  التابــع  للبنــك  القيمــة 
السياســات المحاســبية فــي اإليضــاح 2-٥ أ )ج( 
التقديــرات واألحــكام  الماليــة.  البيانــات  حــول 
ــة،  ــات ذات الصل ــة، واإلفصاح ــبية الهام المحاس
فــي  إظهارهــا  يتــم  االئتمــان  مخاطــر  وإدارة 
البيانــات  حــول   2-42 و  و9   2-3 اإليضاحــات 

الماليــة.

إن إجراءات تدقيقنا في هذا المجال تتضمن التالي:

تقييــم مــدى مالءمــة سياســة مخصصــات انخفــاض القيمــة للبنــك   
مــع  ومقارنتهــا   9 الدولــي  المالــي  التقريــر  معيــار  علــى  القائمــة 

متطلبــات معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9؛

الحصــول علــى فهــم لتصميــم واختبــار فعاليــة التشــغيل لضوابــط   
الرقابــة ذات الصلــة علــى نمــوذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة، بمــا 
فــي ذلــك بنــاء النمــوذج والموافقــة، والرصــد المســتمر / المصادقــة، 
وحوكمــة النمــوذج ودقــة اإلحتســاب. لقــد تحققنــا أيًضــا مــن اكتمال 

ــات اإلدارة؛ ــة افتراض ــتخدمة ومعقولي ــات المس ــة البيان ودق

تقييــم األحــكام والتقديــرات الرئيســية للبنــك فــي إحتســاب خســائر   
ــم  ــي تقيي ــاعدة ف ــن للمس ــاركة أخصائيي ــة ومش ــان المتوقع اإلئتم
األحــكام والتقديــرات المتعلقــة باحتماليــة التخلــف عــن الســداد، 

ومتغيــرات اإلقتصــاد الكلــي ومعــدالت اإلســترداد؛

إجــراءات  بتنفيــذ  قمنــا  للمخاطــر،  التعــرض  مــن  لعينــة  بالنســبة   
: لتقييــم

مــدى مالءمــة التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر، واحتمــال التخلف   
عــن الســداد، والخســارة الناشــئة مــن التقصيــر )بمــا فــي ذلــك 
قيــم الضمانــات المســتخدمة( فــي إحتســاب خســائر االئتمــان 

المتوقعــة؛

التعــرف فــي الوقــت المناســب علــى التعــرض للمخاطــر مــع زيــادة   
كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ومــدى مالءمــة مراحــل البنــك؛ و

إحتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  

التحقــق مــن اكتمــال القــروض والســلف وأنشــطة التمويــل للعمــالء   
)بمــا فــي ذلــك خــارج الميزانيــة العموميــة( فــي إحتســاب خســائر 
االئتمــان المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019. لقــد فهمنــا الســالمة 

ــاذج؛ ــة للنم ــالمة الرياضي ــا الس ــة واختبرن النظري

ــتخدمة  ــات المس ــالت واالفتراض ــف المدخ ــات مختل ــن ثب ــق م التحق  
مــن قبــل إدارة البنــك لتحديــد مخصصــات انخفــاض القيمــة؛ و

أخذنــا فــي عيــن اإلعتبــار مدى كفايــة اإلفصاحات في البیانات المالیة   
التمويــل  وأنشــطة  والســلف  القــروض  قیمة  بانخفاض  المتعلقة 
للعمــالء واألصول المالیة األخرى التي تخضع لمخاطــر االئتمان كمــا 

هــو مطلوب وفــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9.

نـبــنـي عـــالـــمــــًا
أفضـل للعـمـل
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المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019 

إن أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة واإلدارة مســئولين عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات 
ــابات  ــي حس ــا كمدقق ــدة وتقريرن ــة الموح ــات المالي ــن البيان ــا م ــنة 2019، وغيره ــة لس ــنوي للمجموع ــر الس ــي التقري ــواردة ف ال
ــر  ــى التقري ــول عل ــع الحص ــابات، ونتوق ــي الحس ــا كمدقق ــخ تقريرن ــل تاري ــة قب ــات التالي ــى المعلوم ــا عل ــد حصلن ــأنها. لق بش

ــابات: ــي الحس ــا كمدقق ــخ تقريرن ــد تاري ــنة 2019 بع ــور لس ــنوي المنش الس

تقرير رئيس مجلس اإلدارة  

تقرير حوكمة وتنظيم الشركات  

تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة   

ال يغطــي رأينــا حــول البيانــات الماليــة المعلومــات األخــرى، وال نبــدي وســوف لــن نبــدي أي شــكل مــن أشــكال اإلســتنتاج التأكيــدي 
فــي هــذا الشــأن.

إرتباطــً بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة، إن مســئوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى، وعنــد القيــام بذلــك، آخذيــن فــي عيــن اإلعتبــار 
ســواء المعلومــات األخــرى ال تتماشــى جوهريــً مــع البيانــات الماليــة أو معرفتنــا التــي تــم الحصــول عليهــا فــي التدقيــق أو غيــر 

ذلــك يبــدو أنــه تشــوبها أخطــاء جوهريــة. 

فــي حــال، بنــاءًا علــى اإلجــراء الــذي قمنــا بأدائــه حــول المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا كمدققــي 
الحســابات، نســتنتج بــأن هنــاك أخطــاء جوهريــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فيتطلــب منــا رفــع تقريــر بهــذه الحقيقــة. ليــس 

لدينــا أي أمــر لنرفــع تقريــر فــي هــذا الشــأن.

مسئوليات اإلدارة وأولئك المسئولين عن الحوكمة عن البيانات المالية 

ــر  ــة وفقــً لمعايي ــات الماليــة بصــورة عادل إن أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة هــم مســئولين عــن إعــداد وعــرض هــذه البيان
ــي  ــال ف ــوق الم ــة لس ــة العام ــه، والهيئ ــة وتعديالت ــركات التجاري ــون الش ــة لقان ــات المالئم ــة والمتطلب ــة الدولي ــر المالي التقاري
ــن  ســلطنة ُعمــان، ونظــم الرقابــة الداخليــة التــي يقــوم بتحديدهــا أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة علــى أنهــا ضروريــة للتمكُّ

مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواًء نتيجــًة إلختــالس أو لخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، إن أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة هــم مســئولين عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار 
كمنشــأة مســتمرة، اإلفصــاح، حســب مقتضــى الحــال، حــول األمــور المتعلقــة بإســتمرار المنشــأة فــي مزاولــة نشــاطها 
واســتخدام مبــدأ اإلســتمرارية للمحاســبة إال إذا كان أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة ينــوون إمــا تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف 

العمليــات، أو ال يوجــد لديهــم بديــل واقعــي ولكــن القيــام بذلــك.

إن أولئك المسئولين عن الحوكمة هم مسئولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

نـبــنـي عـــالـــمــــًا
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار )ش م ع ع( )تابع(

 

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة والمنفصلة )تابع(

مسئوليات مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول ســواء البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت 
ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يشــمل رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال 
مــن التأكيــد، ولكــن ليــس ضمــان بــأن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــً األخطــاء 
الجوهريــة حينمــا تكــون موجــودة. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء مــن الغــش أو الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة فــي حــال، بشــكل فــردي أو 
فــي مجموعهــا، يمكــن توقعهــا بمعقوليــة بأنهــا تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس 

هــذه البيانــات الماليــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نمــارس األحــكام المهنيــة والحفــاظ علــى الشــكوك المهنيــة 
فــي جميــع أنحــاء التدقيــق. ونقــوم أيضــً:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، تصميــم   
ــا  ــر أساس ــبة لتوف ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر، والحص ــك المخاط ــتجيب لتل ــي تس ــق الت ــراءات التدقي ــذ إج وتنفي
لرأينــا. إن مخاطــر عــدم الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة الناتجــة عــن الغــش هــو أعلــى مــن واحــد مــن المخاطــر الناتجــة 
عــن الخطــأ، حيــث أن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ والتزويــر، أو الحــذف المتعمــد ومحــاوالت التشــويه، أو تجــاوز ضوابــط 

الرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم ضوابــط الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب   
الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

  تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات المتعلقــة المعــدة 
مــن قبــل اإلدارة.

التوصــل إلــى قــرار حــول مــدى مالءمــة اســتخدام أولئك المســئولين عــن الحوكمة ألســاس اإلســتمرارية للمحاســبة، واســتنادا   
إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري موجــود ذو صلــة بأحــداث أو ظــروف 
ــاك  ــأن هن ــتنتج ب ــال نس ــي ح ــتمرة. ف ــأة مس ــتمرار كمنش ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــول ق ــرة ح ــكوكً كبي ــر ش ــن أن تثي يمك
ــا كمدققــي الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة  ــاه فــي تقريرن ــا لفــت االنتب عــدم يقيــن جوهــري موجــود، يتطلــب من
الــواردة فــي البيانــات الماليــة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، لتعديــل رأينــا. اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا كمدققــي الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد 

تتســبب فــي المجموعــة لتتوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام، هيــكل ومحتــوى البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وســواء البيانــات الماليــة تمثــل   
العــادل. العــرض  تحقــق  بطريقــة  المعنيــة  واألحــداث  المعامــالت 

ــل  ــة داخ ــطة التجاري ــات أو األنش ــة للكيان ــات المالي ــق بالمعلوم ــا يتعل ــبة فيم ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل الحص  
ــات الماليــة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء تدقيــق المجموعــة. نحــن ال  ــداء رأي حــول البيان المجموعــة إلب

ــق. ــول التدقي ــا ح ــن رأين ــن ع ــؤولين الوحيدي ــزال المس ن
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار )ش م ع ع( )تابع(

 

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة والمنفصلة )تابع(

مسئوليات مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تابع(

نتواصــل مــع أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق، ضمــن أمــور أخرى، فــي النطــاق المخطــط وتوقيــت التدقيــق ونتائج 
التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي ضوابــط الرقابــة الداخليــة التــي حددناهــا خــالل تدقيقنــا. 

ــأن  ــة بش ــي ذات الصل ــلوك األخالق ــات الس ــا بمتطلب ــد امتثلن ــا ق ــان بأنن ــة بي ــن الحوكم ــئولين ع ــك المس ــى أولئ ــً إل ــدم أيض نق
اإلســتقالل، والتواصــل معهــم بكافــة العالقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي قــد تكــون مــن المعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى 

ــة.  ــات ذات الصل ــاء، الضمان ــد االقتض ــتقاللنا، وعن اس

مــن األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع أولئــك المســئولين عــن الحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت مــن أكثــر أهميــة 
فــي تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة، وبالتالــي هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. وصفنــا هــذه األمــور فــي تقريرنــا كمدققــي 
الحســابات إال فــي حــال قانــون أو الئحــة يحــول دون اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو عندمــا، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، قررنــا 
أن أمــر ال ينبغــي أن يتــم تواصلــه فــي تقريرنــا بســبب اآلثــار الســلبية مــن عمــل ذلــك حيــث مــن المعقــول توقــع أن تفــوق فوائــد 

المصلحــة العامــة مــن هــذا التواصــل.

الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ــد، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، بالمتطلبــات المالئمــة لقانــون الشــركات التجاريــة  فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة تتقيَّ
وتعديالتــه، والهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة ُعمــان.

بسام مصطفى هندي 

مسقط

12 مارس 2020

نـبــنـي عـــالـــمــــًا
أفضـل للعـمـل
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        الشـركة األم         المجموعــة  إيضـاح
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
 األصـول

5191٫505212٫٦٨٦4٫5492٫3٦3أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
--680٫916121٫٦37ودائع لدى البنوك

--762٫64243٫122األقساط وأرصدة التأمين المدينة
--1919٫5652٨٫129حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

8242٫19717٥٫7993٫2152٫271استثمارات في اوراق مالية 
8239٫635219٫0٥٥38٫9373٦٫9٨2)د(استثمارات في شركات شقيقة

432٫664307٫702--8)هـ(استثمارات في شركات تابعة
--92٫006٫3301٫٨2٦٫٨17قروض وسلفيات إلى عمالء

115٫8761٨٨٫2٦0--مستحق من شركات تابعة )صافي(
1069٫296٦1٫2702٫3222٫٨42أصــول أخرى 

-1110٫77617٫0432٫100)أ(استثمارات عقارية
--3٫2٦0-11)ب(مشروعات قيد االنشاء

1150٫9043٦٫7271٫102404)ج(ممتلكات ومعدات
--1218٫3771٦٫٥37أصول غير ملموسة

2٫992٫1432٫7٦2٫0٨2600٫765٥40٫٨24مجموع األصـول
حقوق المساهميـن وااللتزامات

حقوق المساهمين
1380٫7777٦٫93180٫7777٦٫931)أ(رأس المال

1443٫83847٫٦٨443٫83847٫٦٨4)أ(عالوة إصدار
--)٨1٫4٦4()81٫464(13)ج(أسهم خزينة

1438٫87134٫42338٫87134٫423)ب(احتياطي قانوني
1413٫03313٫03313٫03313٫033)ج(احتياطي عام

1541٫35033٫32319٫61811٫٥91إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع
)20٫4٥2()21٫891()٨٫391()8٫384(التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة 

64٫268٦4٫3٥984٫461٨4٫7٦3أرباح محتجزة
حقوق المساهمين المنسوبة الى حاملي 

192٫289179٫٨9٨258٫707247٫973أسهم الشركة األم
13116٫762129٫٦4160٫638٦0٫٦3٨)ب(سندات دائمة

309٫051309٫٥39319٫34530٨٫٦11
--13162٫5221٥4٫49٥)د(حصص غير ُمسيطرة

471٫5734٦4٫034319٫34530٨٫٦11مجموع حقوق المساهميـن
االلتزامـات 

17310٫01623٨٫007276٫55122٨٫٨00مستحق لبنوك
--181٫978٫8321٫٨٦2٫7٦٨ودائع من عمالء

--1980٫1087٨٫011أموال التأمين
--2020٫00020٫000ديون ثانوية

21122٫46791٫٥044٫7303٫40٥التزامـات أخـرى
229٫1477٫7٥٨139٨ضرائب

2٫520٫5702٫29٨٫04٨281٫420232٫213مجموع االلتزامـات 
2٫992٫1432٫7٦2٫0٨2600٫765٥40٫٨24مجموع حقوق المساهمين وااللتزامـات 

320٫3130٫30٨0٫3200٫322صافي االصول للسهم الواحد )ريال عماني(

قـام مجلس ادارة الشركة بإعتماد والموافقة على إصدار هذه البيانات المالية بتاريخ 2٦ فبراير 2020م، ووقعهــــا كل من:

عبدالعزيز بن محمد البلوشي خالد بن محمد الزبـير
الرئيس التنفيذي للمجموعةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا من هذه البيانات المالية. 

بيان المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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        الشـركة األم         المجموعــة  إيضاح

2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

--23143٫159127٫3٨9إجمالي األقساط المحققة
24116٫583102٫2375٫439٨٫٥39إيرادات الفـوائد

)9٨٨()37(2٦3٫85814٫٦٦0إيرادات إستثمار - )صافي(
--276٫85914٫٨٦7صافي ايرادات الرسوم والعموالت

2٨6٫985٦٫٦2٦1922٫224ايرادات تشغيل أخرى
45٫23934٫733--٨)هـ(حصه من أرباح الشركات التابعه

٨25٫69911٫7٥23٫3893٫211)د(حصة من ارباح الشركات الشقيقة
303٫143277٫٥3154٫22247٫719اجمالي االيـرادات

--)4٨٫٥70()37٫173(23أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين
--)٥9٫704()79٫922(19صافي المطالبات

)7٫٨92()12٫258()42٫7٥3()53٫647(2٥مصاريف الفوائد
)٥٫4٥7()5٫640()٦٥٫0٥2()68٫392(29مصروفات التشغيل

مخصص انخفاض قيمة القروض بالصافي من 
--)7٫990()5٫527(9)ب(اإلستردادات

)13٫349()17٫898()224٫0٦9()244٫661(إجمالي المصاريف

58٫482٥3٫4٦236٫32434٫370األرباح قبل الضـرائب
)٨()410()7٫٨91()8٫358(22مصروف ضريبة الدخل

50٫1244٥٫٥7135٫91434٫3٦2ارباح السنـــة
االرباح المنسوبه الى:

32٫12130٫٥2135٫91434٫3٦2مساهمي الشركة االم
--1318٫0031٥٫0٥0 )د(حصص غير مسيطرة

50٫1244٥٫٥7135٫91434٫3٦2
العائد األساسي من السهم المنسوبه الى 

310٫0410٫0430٫0350٫03٨مساهمي الشركة األم )بالريال العماني(
المصروفات الشاملة األخرى:

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:
)132()15()132()15(إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية

بنود اليمكن تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر
التغيرات في القيمة العادلة من خالل اإليرادات 

)1٦٫907()2٫076()3٫20٨()481(الشاملة األخرى
)17٫039()2٫091()3٫340()496(مصروفات شاملة أخرى للسنة

49٫62842٫23133٫82317٫323اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة المنسوبة الى:

31٫47627٫٦1233٫82317٫323  مساهمي الشركة األم
--18٫15214٫٦19  حصص غير مسيطرة

49٫62842٫23133٫82317٫323

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا من هذه البيانات الماليه.

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019



  التقرير السنوي 2019  | 47  

م
األ

ة 
ك

شر
 ال

ي
هم

سا
 م

ى
 إل

بة
سو

من
ال

س
رأ

ل
ما

 ال
وة

ال
ع

دار
صـ

 إ
م 

ه
س

أ
نة

زي
خ

ي
ط

يا
حت

ا
ي

ون
ان

 ق
ي

ط
يا

حت
ا

م
ــا

عـ
 

ت 
يا

ط
يا

حت
ا

ير 
 غ

ى
خر

ا
ه 

بل
قا

ع
زي

تو
لل

ت 
را

غي
لت

ا
ة 

كم
را

مت
ال

ي 
ف

ي 
ط

يا
حت

إ
ة 

يم
لق

ا
لة

اد
ع

ال

اح
ربـ

ا
زة

ج
حت

 م
ع 

ـو
جم

لم
ا

ي
رع

لف
ا

ت 
دا

سن
ال

ة 
ئم

دا
ال

ة 
وب

س
من

ال
ة 

مل
ح

ى 
إل

م
ه

س
األ

ص 
ص

ح
ير 

غ
رة

ط
سي

م

ع 
مو

ج
لم

ا
ي

ائ
ه

لن
ا

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
أل

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
ـة

ــــ
عــ

مو
ج

لم
 ا

 20
1٨

ير 
ينا

ي 1 
 ف

يد
ص

الر
٦9

٫9
37

٥4
٫٦

7٨
)٨

1٫4
٦4

(
30

٫7
14

13
٫03

3
2٨

٫٥
٦7

)11
٫09

3(
٦0

٫٥
04

1٦
4٫

٨7
٦

30
٫00

0
19

4٫
٨7

٦
14

9٫
39

1
34

4٫
2٦

7
ة 

سن
ح ال

ــا
ربـ

ا
-

-
-

-
-

-
-

30
٫٥

21
30

٫٥
21

-
30

٫٥
21

1٥
٫0٥

0
4٥

٫٥
71

ى 
خر

األ
ة 

مل
شا

ف ال
اري

ص
لم

ا
ة 

سن
لل

-
-

-
-

-
)13

2(
)2

٫7
77

(
-

)2
٫9

09
(

-
)2

٫9
09

(
)4

31
(

)3
٫3

40
(

نة
س

 لل
لة

ام
ش

ت ال
دا

يرا
اإل

ي 
مال

ج
ا

-
-

-
-

-
)13

2(
)2

٫7
77

(
30

٫٥
21

27
٫٦

12
-

27
٫٦

12
14

٫٦
19

42
٫2

31
زة

ج
حت

 م
اح

ارب
ن 

 م
ى/

ل ال
حو

لم
ا

-
-

-
3٫

70
9

-
3٫

٨1
٨

-
)7

٫٥
27

(
-

-
-

-
-

مة
دائ

ت 
دا

سن
ار 

صد
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
99

٫٦
41

99
٫٦

41
-

99
٫٦

41
ة 

ئم
دا

ت ال
دا

سن
 لل

دار
ص

اإل
ة 

لف
ك

ت
-

-
-

-
-

-
-

)3
40

(
)3

40
(

-
)3

40
(

-
)3

40
(

ة 
ئم

دا
ت ال

دا
سن

 لل
ده

فائ
ال

-
-

-
-

-
-

-
)3

٫٥
74

(
)3

٫٥
74

(
-

)3
٫٥

74
(

)1٫
24

9(
)4

٫٨
23

(
ت 

كا
شر

 لل
قة

عل
مت

ت ال
كا

حر
ال

ن 
 م

ة 
دل

عا
ة ال

يم
لق

ة، ل
ع

تاب
ال

ل 
ام

ش
ل ال

خ
لد

ت ا
ارا

ثم
ست

ل ا
خال خر

اآل

-
-

-
-

-
1٫0

70
٥٫

47
9

)7
٫2

٥2
(

)7
03

(
-

)7
03

(
)9

٦(
)7

99
(

ل 
خال

ة 
در

ص
 م

يه
جان

 م
م

ه
س

ا
1أ(

3 
اح

ض
)إي

ة 
سن

ال
٦٫

99
4

)٦
٫9

94
(

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

 20
17

ن 
 ع

عه
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

عا
وزي

ت
)1٦

ح 
ضا

)إي
-

-
-

-
-

-
-

)10
٫4

91
(

)10
٫4

91
(

-
)10

٫4
91

(
)٨

٫17
0(

)1٨
٫٦

٦1
(

م 
ه

س
ح ا

ربا
ت أ

عا
وزي

ل ت
دي

ع
ت

ج(
 13

ح 
ضا

)إي
ة 

زين
خ

ال
-

-
-

-
-

-
-

2٫
٥1

٨
2٫

٥1
٨

-
2٫

٥1
٨

-
2٫

٥1
٨

 20
1٨

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

ـد
صي

الر
7٦

٫9
31

47
٫٦

٨4
)٨

1٫4
٦4

(
34

٫4
23

13
٫03

3
33

٫3
23

)٨
٫3

91
(

٦4
٫3

٥9
17

9٫
٨9

٨
12

9٫
٦4

1
30

9٫
٥3

9
1٥

4٫
49

٥
4٦

4٫
03

4

20
19

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

ية
ه

نت
لم

ة ا
سن

لل
ن 

مي
ه

سا
لم

ق ا
قو

ح
ي 

 ف
ت

را
غي

لت
ن ا

يا
ب



 4٨  |  التقرير السنوي 2019

م
األ

ة 
ك

شر
 ال

ي
هم

سا
 م

ى
 إل

بة
سو

من
ال

س
رأ

ل
ما

 ال
وة

ال
ع

دار
صـ

 إ
م 

ه
س

أ
نة

زي
خ

ي
ط

يا
حت

ا
ي

ون
ان

 ق
ي

ط
يا

حت
ا

م
ــا

عـ
 

ت 
يا

ط
يا

حت
ا

ير 
 غ

ى
خر

ا
ه 

بل
قا

ع
زي

تو
لل

ت 
را

غي
لت

ا
ة 

كم
را

مت
ال

ي 
ف

ي 
ط

يا
حت

إ
ة 

يم
لق

ا
لة

اد
ع

ال

اح
ربـ

ا
زة

ج
حت

 م
ع 

ـو
جم

لم
ا

ي
رع

لف
ا

ت 
دا

سن
ال

ة 
ئم

دا
ال

ة 
وب

س
من

ال
ة 

مل
ح

ى 
إل

م
ه

س
األ

ص 
ص

ح
ير 

غ
رة

ط
سي

م

ع 
مو

ج
لم

ا
ي

ائ
ه

لن
ا

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
أل

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
 2

019
ير 

نا
1 ي

ي 
 ف

د
صي

لر
ا

76
٫9

3
1

47
٫6

84
)8

1٫4
64

(
3

4٫
42

3
13

٫03
3

3
3

٫3
23

)8
٫3

91
(

64
٫3

59
17

9٫
89

8
12

9٫
64

1
3

09
٫5

3
9

15
4٫

49
5

46
4٫

03
4

نة
س

 ال
اح

بـــ
ار

-
-

-
-

-
-

-
3

2٫
12

1
3

2٫
12

1
-

3
2٫

12
1

18
٫00

3
50

٫12
4

ى 
خر

األ
ة 

مل
شا

 ال
ف

ري
صا

لم
ا

ة 
سن

لل
-

-
-

-
-

)15
(

)6
3

0(
-

)6
45

(
-

)6
45

(
14

9
)4

96
(

ة 
مل

شا
 ال

ت
دا

را
إلي

ي ا
ال

جم
ا

نة
س

لل
-

-
-

-
-

)15
(

)6
3

0(
3

2٫
12

1
3

1٫4
76

-
3

1٫4
76

18
٫15

2
49

٫6
28

ح 
با

 ار
ن

 م
ى/

 ال
ل

حو
لم

ا
زة

ج
حت

م
-

-
-

4٫
44

8
-

8٫
04

2
63

7
)13

٫12
7(

-
-

-
-

-
ى 

 ال
قة

قي
ش

ة 
ك

شر
ل 

وي
ح

ت
عة

اب
ة ت

ك
شر

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1٫1

71
1٫1

71
ل 

قب
ن 

 م
مة

دائ
ت 

دا
سن

ء 
را

ش
عة

اب
ة ت

ك
شر

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)12

٫8
79

(
)12

٫8
79

(
-

)12
٫8

79
(

ع 
بي

ن 
 م

رة
سا

خ
 / 

ح
رب

ة 
دل

عا
 ال

مة
قي

 ال
ت

ارا
ثم

ست
ا

خر
اال

ل 
ام

ش
 ال

ل
خ

د
 ال

ل
ال

خ
ن 

م
-

-
-

-
-

-
-

)14
2(

)14
2(

-
)14

2(
)17

4(
)3

16
(

مة
دائ

 ال
ت

دا
سن

 ال
ئد

وا
 ف

فة
كل

ت
-

-
-

-
-

-
-

)7
٫2

50
(

)7
٫2

50
(

-
)7

٫2
50

(
)2

٫7
13

(
)9

٫9
63

(
ل 

ال
خ

ة 
در

ص
 م

يه
ان

ج
 م

م
ه

س
ا

1أ(
3

ح 
ضا

)إي
ة 

سن
ال

3
٫8

46
)3

٫8
46

(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ن 
 ع

عه
فو

د
 م

اح
رب

ت أ
عا

زي
تو

 )1
6 

اح
ض

)اي
20

18
-

-
-

-
-

-
-

)15
٫3

86
(

)15
٫3

86
(

-
)15

٫3
86

(
)8

٫4
09

(
)2

3
٫7

95
(

م 
ه

س
ح ا

با
 أر

ت
عا

زي
تو

ل 
دي

ع
ت

ج(
 13

ح 
ضا

)إي
ة 

ين
خز

ال
-

-
-

-
-

-
-

3
٫6

93
3

٫6
93

-
3

٫6
93

-
3

٫6
93

20
19

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

د
صيـ

لر
ا

80
٫7

77
43

٫8
3

8
)8

1٫4
64

(
3

8٫
87

1
13

٫03
3

41
٫3

50
)8

٫3
84

(
64

٫2
68

19
2٫

28
9

116
٫7

62
3

09
٫05

1
16

2٫
52

2
47

1٫5
73

ه.
الي

لم
ت ا

انا
لبي

ه ا
هذ

ن 
 م

زءًا
ج

 4
4 

ى
 إل

ن 1
 م

قة
رف

لم
ت ا

حا
ضا

إلي
ل ا

ك
ش

ت

ع(
اب

)ت
 2

019
بر 

سم
دي

 3
ي 1

 ف
ية

ه
نت

لم
ة ا

سن
لل

ن 
مي

ه
سا

لم
ق ا

قو
ح

ي 
 ف

ت
را

غي
لت

ن ا
يا

ب



  التقرير السنوي 2019  | 49  

م
األ

ة 
ك

شر
ال

س
رأ

ل
ما

 ال
وة

ال
ع

دار
صـ

 إ
ي

ط
يا

حت
ا

ي
ون

ان
 ق

ي
ط

يا
حت

ا
م

ــا
عـ

 
ت 

يا
ط

يا
حت

ا
ير 

 غ
ى

خر
ا

ه 
بل

قا
ع

زي
تو

لل

ت 
را

غي
لت

ا
ة 

كم
را

مت
ال

ي 
ف

ي 
ط

يا
حت

إ
ة 

يم
لق

ا
لة

اد
ع

ال

اح
ربـ

ا
زة

ج
حت

 م
ع 

ـو
جم

لم
ا

ي
رع

لف
ا

ت 
دا

سن
ال

ة 
ئم

دا
ال

ع 
مو

ج
لم

ا
ي

ائ
ه

لن
ا

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

أل
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

 20
1٨

ير 
ينا

ي 1 
 ف

يد
ص

الر
٦9
,9

37
٥4

,٦
7٨

30
,7

14
13
,03

3
٦,

٨3
٥

)٦
,4

10(
77

,07
3

24
٥,

٨٦
0

-
24

٥,
٨٦

0

ة 
سن

ح ال
ــا

ربـ
ا

-
-

-
-

-
-

34
,3

٦2
34

,3
٦2

-
34

,3
٦2

ة 
سن

 لل
ى

خر
األ

ة 
مل

شا
ف ال

اري
ص

لم
ا

-
-

-
-

)13
2(

)1٦
,9

07
(

-
)17

,03
9(

-
)17

,03
9(

نة
س

 لل
لة

ام
ش

ت ال
دا

يرا
اإل

ي 
مال

ج
ا

-
-

-
-

)13
2(

)1٦
,9

07
(

34
,3

٦2
17
,03

9
-

17
,3

23

زة
ج

حت
 م

اح
ارب

ن 
 م

ى/
ل ال

حو
لم

ا
-

-
3,

70
9

-
3,

٨1
٨

-
)7
,٥

27
(

-
-

-

مة
دائ

ت 
دا

سن
ار 

صد
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

 ٦0
,٦

3٨
 ٦0
,٦

3٨

ة 
ئم

دا
ت ال

دا
سن

ر ل
دا

ص
اإل

ة 
لف

ك
ت

-
-

-
-

-
-

)3
40

(
)3

40
(

-
)3

40
(

ة 
ئم

دا
ت ال

دا
سن

 لل
ار 

صد
ه ا

ئد
فا

-
-

-
-

-
-

)3
,٦

٦3
(

)3
,٦

٦3
(

-
)3
,٦

٦3
(

ة، 
ع

تاب
ت ال

كا
شر

 لل
قة

عل
مت

ت ال
كا

حر
ال

ة 
دل

عا
ة ال

يم
لق

ل
خر

اآل
ل 

ام
ش

ل ال
خ

لد
ت ا

ارا
ثم

ست
ل ا

خال
ن 

م
-

-
-

-
1,0

70
2,

٨٦
٥

)4
,٦

٥1
(

)7
1٦

(
-

)7
1٦

(

ة 
سن

ل ال
خال

ة 
در

ص
 م

يه
جان

 م
م

ه
س

ا
1أ(

3 
اح

ض
)إي

 ٦,
99

4
)٦
,9

94
(

-
-

-
-

-
-

-
-

)1٦
ح 

ضا
)إي

 20
17

ن 
 ع

عه
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

عا
وزي

ت
-

-
-

-
-

-
)10
,4

91
(

)10
,4

91
(

-
)10
,4

91
(

 20
1٨

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

ـد
صي

الر
 7

٦,
93

1
 4

7,
٦٨

4
 3

4,
42

3
 13
,03

3
 11,

٥9
1

)2
0,4

٥2
(

٨4
,7

٦3
24

7,
97

3
 ٦0
,٦

3٨
30

٨,
٦1

1

ية
مال

ت ال
انا

لبي
ه ا

هذ
ن 

 م
زءًا

ج
 4

4 
ى

 إل
ن 1

 م
قة

رف
لم

ت ا
حا

ضا
إلي

ل ا
ك

ش
ت

ع(
اب

)ت
 2

019
بر 

سم
دي

 3
ي 1

 ف
ية

ه
نت

لم
ة ا

سن
لل

ن 
مي

ه
سا

لم
ق ا

قو
ح

ي 
 ف

ت
را

غي
لت

ن ا
يا

ب



 ٥0  |  التقرير السنوي 2019

س
رأ

ل
ما

 ال
وة

ال
ع

دار
صـ

 إ
ي

ط
يا

حت
ا

ي
ون

ان
 ق

ي
ط

يا
حت

ا
م

ــا
عـ

 
ت 

يا
ط

يا
حت

ا
ير 

 غ
ى

خر
ا

ه 
بل

قا
ع

زي
تو

لل

ت 
را

غي
لت

ا
ة 

كم
را

مت
ال

ي 
ف

ي 
ط

يا
حت

إ
ة 

يم
لق

ا
لة

اد
ع

ال

اح
ربـ

ا
زة

ج
حت

 م
ع 

ـو
جم

لم
ا

ي
رع

لف
ا

ت 
دا

سن
ال

ة 
ئم

دا
ال

ع 
مو

ج
لم

ا
ي

ائ
ه

لن
ا

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

أل
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

.ع
ف ر

ال
.ع

ف ر
ال

 2
019

ير 
نا

1 ي
ي 

 ف
د

صي
لر

ا
76

٫9
3

1
47

٫6
84

3
4٫

42
3

13
٫03

3
11٫

59
1

)2
0٫4

52
(

84
٫7

63
24

7٫
97

3
60

٫6
3

8
3

08
٫6

11

نة
س

 ال
اح

بـــ
ار

-
-

-
-

-
-

3
5٫

91
4

3
5٫

91
4

-
3

5٫
91

4

ة 
سن

لل
ى 

خر
األ

ة 
مل

شا
 ال

ف
ري

صا
لم

ا
-

-
-

-
)15

(
)2

٫07
6(

-
)2

٫09
1(

-
)2

٫09
1(

نة
س

لل
ة 

مل
شا

 ال
ت

دا
را

إلي
ي ا

ال
جم

ا
-

-
-

-
)15

(
)2

٫07
6(

3
5٫

91
4

3
3

٫8
23

-
3

3
٫8

23

زة
ج

حت
 م

اح
رب

ن ا
 م

ى/
 ال

ل
حو

لم
ا

-
-

4٫
44

8
-

8٫
04

2
63

7
)13

٫12
7(

-
-

-

ة 
ك

شر
ى 

 ال
قة

قي
ش

ة 
ك

شر
ل 

وي
ح

ت
عة

اب
ت

-
-

-
-

-
-

)7
٫5

22
(

)7
٫5

22
(

-
)7

٫5
22

(

ة 
ك

شر
ل 

قب
ن 

 م
مة

دائ
ت 

دا
سن

ء 
را

ش
عة

اب
ت

-
-

-
-

-
-

)18
1(

)18
1(

-
)18

1(

ة 
سن

 ال
ل

ال
خ

ة 
در

ص
 م

يه
ان

ج
 م

م
ه

س
ا

1أ(
3

ح 
ضا

)إي
3

٫8
46

)3
٫8

46
(

-
-

-
-

-
-

-
-

ن 
 ع

عه
فو

د
 م

اح
رب

ت أ
عا

زي
تو

 )1
6 

اح
ض

)اي
20

18
-

-
-

-
-

-
)15

٫3
86

(
)15

٫3
86

(
-

)15
٫3

86
(

20
19

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

د
صيـ

لر
ا

80
٫7

77
43

٫8
3

8
3

8٫
87

1
13

٫03
3

19
٫6

18
)2

1٫8
91

(
84

٫4
61

25
8٫

70
7

60
٫6

3
8

3
19

٫3
45

ية
مال

ت ال
انا

لبي
ه ا

هذ
ن 

 م
زءًا

ج
 4

4 
ى

 إل
ن 1

 م
قة

رف
لم

ت ا
حا

ضا
إلي

ل ا
ك

ش
ت

ع(
اب

)ت
 2

019
بر 

سم
دي

 3
ي 1

 ف
ية

ه
نت

لم
ة ا

سن
لل

ن 
مي

ه
سا

لم
ق ا

قو
ح

ي 
 ف

ت
را

غي
لت

ن ا
يا

ب



  التقرير السنوي 2019  | ٥1  

        الشـركة األم         المجموعــة  إيضاح
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
األنشطة التشغيلية

58٫482٥3٫4٦236٫32434٫370األرباح قبل الضـرائب
التعديالت للبنود التاليـة :

237٫0044٫7٨115034  استهـالك على الممتلكات والمعدات والعقار اإلستثماري
96994٥694٦94إطفاء أصول غير ملموسة

)3٫211()3٫389()11٫7٥2()25٫699(الحصة في نتائج شركات شقيقة
)34٫733()45٫239(--الحصة في نتائج شركات تابعة

--5٫5277٫990  مخصص انخفاض قيمة القروض بالصافي من اإلستردادات
1٫070-1٫070-2٦مخصص انخفاض احتياطي عمالت اجنبية

-44-)217(ربح / )خسارة( من بيع اعمال مشروعات قيد االنشاء
--)٦٫279()291(2٦صافي الربح من شركات شقيقة 

)2٫0٨4(---إيرادات أخرى
-)11()٨(10الربح من بيع ممتلكات ومعدات

--)٥٫299()82(22الربح من االستثمار العقاري
تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  

342٦9٨252األرباح والخسائر
)٦(-91)697(22ربح /  )خسارة( من بيع استثمارات 

--)4٫٨9٥()6٫861(  ايرادات من تكلفة مطفأة / استثمارات 
األرباح / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في راس المال 

)3٫٨٦4()11٫402(38٫48740٫٨04العامل
تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية

17٫٥7٦)969()4٦٫٦3٥()72٫803(استثمارات في أوراق مالية
--)192٫294()185٫040(قروض وسلفيات الى العمالء

)41٫9٥2()29٫716(--مستحق من شركات تابعة
)1٫990(520)٨٫97٨()6٫775(أصـول أخرى

--116٫064124٫340ودائع من عمالء
--)٥٫٦٦0()19٫520(أرصدة أقساط التأمين المدينة

--)4٫٥33(8٫564حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
--2٫0979٫٨32أموال التأمين

4971٫039)2٥٫3٨3(21٫782االلتزامـات األخرى
)29٫191()41٫070()10٨٫٥07()97٫144(النقد المستخدم في التشغيل

-)279()٦٫1٥٥()8٫261(ضرائب مدفوعـة
)29٫191()41٫349()114٫٦٦2()105٫405(صافي النقـد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة استثمـارية
)1٦٫٨٦٥(-)2٨٫739()9٫954(استثمارات في شركات شقيقه

)74٫2٥0(--)2٫883(استثمارات في شركات تابعة
14٫1822٫٥211٫43499٦توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

14٫44310٫٦3٨--توزيعات ارباح مستلمة من شركات تابعة
--)٦٫232()201(مصروفات رأسمالية على عقار إستثماري

--4٫7707٫797حصيلة من بيع عقار إستثماري
---3٫521بيع اعمال مشروع قيد االنشاء

)412()18()٨٫010()9٫039(اضافات الى الممتلكات والمعدات
-٦11)8(حصيلة من بيع ممتلكات ومعدات

)79٫٨93(15٫870)32٫٦٥0(388صافي النقد الناتج من / المستخدم في انشطة استثمارية
أنشطة تمويلية
55٫7519٥٫00047٫751٨9٫٥00اقتراض من البنوك

---1٫171حصص غير مسيطرة
34٫2٦4-73٫2٦7-إصدار سندات دائمه

)2٫704()4٫700()٥٫2٥2()9٫963(مدفوعات متعلقة بالسندات الدائمة من خالل حقوق الملكية
)10٫491()15٫386()1٦٫143()20٫102(توزيعات ارباح مدفوعة 

26٫85714٦٫٨7227٫665110٫٥٦9صافي النقد الناتج من انشطة تمويلية
2٫1861٫4٨٥)440()78٫160(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

318٫616319٫0٥٦2٫363٨7٨نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٥240٫45631٨٫٦1٦4٫5492٫3٦3نقـد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا من هذه البيانات الماليه.

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  

معلومات عامة  -1

تأسســت الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واإلســتثمار ش.م.ع.ع )»الشــركة« أو »الشــركة األم« أو«اومنفيســت«(   
فــي ســلطنة عمــان كشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة وتعمــل بشــكل رئيســي باألنشــطة المتعلقــة باإلســتثمار. أســهم 

الشــركة األم مدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

ــم  ــابع، رق ــق الس ــت، الطاب ــال اومينفس ــز اعم ــي مرك ــجل ف ــا المس ــي ومكتبه ــركة األم الرئيس ــل الش ــكان عم ــع م يق  
البنايــة 9٥، رقــم المجمــع 9993 - تــالل مســقط، مدينــة العرفــان، مســقط ، ســلطنة عمــان وعنوانهــا  ص.ب 3٨٨٦ روي. 

ــان. ــلطنة عم ــدي 112، س ــز البري الرم

ملخـص السياسات المحاسبية الجوهرية  - 2

2-1  بيان اإللتـزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة المعتمــدة مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة   
والتفســيرات الصــادرة مــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة التابعــة لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة. 
تتماشــى القوائــم الماليــة مــع متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة  وتعديالتــه ومتطلبــات 

اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

باالشــارة الــى  قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2019/1٨ )قانــون الشــركات التجاريــة   
فــي ســلطنة عمــان( فــي 13 فبرايــر 2019 والــذي حــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 1974. وفًقــا ألحــكام 
المرســوم الســلطاني رقــم 2019/1٨ ، أصبــح قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد ســاري المفعــول فــي 17 أبريــل 2019 ويجــب 

ــل 2019م.  ــن 17 أبري ــد م ــام واح ــون ع ــي غض ــد ف ــون الجدي ــال للقان ــركات االمتث ــى الش عل

ــار  ــة )المش ــركاتها التابع ــركة األم وش ــمبر 2019م الش ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــدة للس ــة الموح ــم المالي ــمل القوائ تش  
ــدة  ــة الموح ــم المالي ــى القوائ ــار إل ــقيقة. يش ــركات الش ــي الش ــة ف ــة المجموع ــة«( وحص ــة بـ«المجموع ــا مجتمع إليه

والمنفصلــة مجتمعــة بـــ »القوائــم الماليــة«.

2-2  أساس اإلعـداد  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل   
الشــامل اآلخــر واســتثمارات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة واألدوات المالية المشــتقة واالســتثمارات 

العقاريــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

تعرض قائمة المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالئمة لعمليات المجموعة.  

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتفــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة إســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية   
الهامــة. ويتطلــب أيضــً مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي عمليــة تطبيــق سياســات المجموعة المحاســبية. تــم اإلفصاح 
ــات  ــا اإلفتراض ــون فيه ــي تك ــاالت الت ــد أو المج ــر أو التعقي ــن التقدي ــرة م ــة كبي ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت ــن المج ع

ــم 3. ــاح رق ــة باإليض ــم المالي ــة للقوائ ــرات جوهري والتقدي

يتم عرض القوائم المالية بالريال العماني وهي العملة المستخدمة من قبل المجموعة.  

2-3  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   

ــايير  ــتثناء معـ ــابقة بإس ــة الس ــنة المالي ــي الس ــتخدمة ف ــات المس ــك السياس ــع تل ــى م ــبية تتماش ــات المحاس السياس  
التقاريــر المالـــية الدوليــة وتـــفسيرات لجنــة معاييــر التـــقارير الماليــة الدوليــة الجـــديدة والمـــعدلة التــي تبنتهــا الشــركة 

والمجموعــة التفاصيــل مبينــة فــي اإليضــاح 1-4.

2-4  أساس التوحيد   

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م.   
ــع  ــراكتها م ــن ش ــة م ــرة الناتج ــد المتغي ــوق، للعوائ ــا حق ــة، أو لديه ــرض المجموع ــا تتع ــيطرة عندم ــق الس ــم تحقي يت
الجهــة المســتثمر بهــا، وتكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها علــى الجهــة المســتثمر بهــا. 
ــد، تســيطر المجموعــة علــى الجهــة المســتثمر بهــا فقــط فــي حــال توافــر لــدى المجموعــة مــا يلــي: علــى وجــه التحدي
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ملخـص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(   -2

2-4  أساس التوحيد )تابع(  

السلطة على الجهة المستثمر بها.   
التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها، و   

القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.   

عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل مــن أكثريــة التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الجهــة المســتثمر بهــا، تأخــذ المجموعــة   
فــي عيــن اإلعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا كانــت لديهــا ســلطة علــى الجهة المســتثمر 

ــًة: بهــا، متضمن
الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛   

الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛   
حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.   

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ســواء مــا إذا كانــت تســيطر علــى الجهــة المســتثمر بهــا فــي حــال أشــارت الحقائــق   
ــا  ــة عندم ــركة تابع ــد ش ــدأ توحي ــة. يب ــيطرة الثالث ــر الس ــن عناص ــر م ــد أو أكث ــي واح ــرات ف ــاك تغيي ــى أن هن ــروف إل والظ
تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة 
التابعــة. إن أصــول وإلتزامــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل الســنة يتــم إدراجهــا 
فــي قائمــة الدخــل الشــامل مــن تاريــخ إكتســاب المجموعــة للســيطرة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة الســيطرة علــى 

الشــركات التابعــة.

تنســب المنشــأة الربــح أو الخســارة، وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة   
وإلــى الحصــص غيــر المســيطرة، حتــى ولــو نتــج عــن هــذا رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم 
إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة مــن أجــل أن تتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات 
المحاســبية للمجموعــة. إن جميــع األصــول واإللتزامات وحقوق المســاهمين واإليــرادات والمصروفات داخــل المجموعة، 

والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة يتــم حذفهــا بالكامــل عنــد التوحيــد.

التغيــر فــي حصــة المســاهمين فــي شــركة تابعــة، دون فقــدان الســيطرة يتــم محاســبته كمعاملــة حقــوق ملكيــة.   
فــي حــال فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا ســتقوم:

بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛   
بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛   

بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين؛   
اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛   

اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛   
اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛   

إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة أو    
التصــرف  مباشــرًة  المجموعــة  قامــت  حــال  فــي  مطلوبــً  ســيكون  كمــا  األرباح غير الموزعة، حسب   االقتضــاء، 

ــة. ــات ذات الصل ــول أو االلتزام باألص

ــة  ــتخدام طريق ــركة األم بإس ــة للش ــة المنفصل ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــركات التابع ــي الش ــتثمار ف ــبة اإلس ــم محاس يت  
المســاهمين.  حقــوق 

المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة  

تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة كمعامــالت مــع مســاهمي المجموعــة. وبالنســبة   
للمشــتريات مــن الحقــوق غيــر المســيطرة، يتــم تســجيل الفــرق بيــن أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة التــي تمــت 
حيازتهــا للقيمــة الدفتريــة لصافــي أصــول شــركة تابعــة فــي حقــوق المســاهمين.  كمــا يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر 

اســتبعادات الحقــوق غيــر المســيطرة فــي حقــوق المســاهمين. 

عندمــا ال يعــد للمجموعــة أي تحكــم أو نفــوذ مهــم، تتــم إعــادة قيــاس أيــة حصــص محتفــظ بهــا فــي الكيــان بقيمهــا   
العادلــة، مــع ادراج التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة فــي الربــح أو الخســارة. القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفتريــة المبدئيــة 
ألغــراض احتســاب الحصــص المحتفــظ بهــا كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو أصــل مالــي الحقــً. باإلضافــة إلــى 
ــت  ــو قام ــا ل ــان كم ــك الكي ــق بذل ــا يتعل ــر فيم ــامل آخ ــل ش ــن دخ ــابقً ضم ــت س ــغ أدرج ــة مبال ــاب أي ــم احتس ــك، يت ذل
المجموعــة مباشــرة باســتبعاد األصــول وااللتزامــات ذات الصلــة. وقــد يعنــي هــذا أن المبالــغ التــي أدرجــت ســابقً فــي 

ــاح أو خســائر. دخــل شــامل آخــر تــم إعــادة تصنيفهــا كأرب
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2-4  أساس التوحيد )تابع(  

  إستثمار في شركات شقيقة

إن الشــركة الشــقيقة هــي منشــأة تمــارس عليهــا المجموعــة تأثيــرًا هامــً. التأثيــر الهــام هــو صالحيــة المشــاركة فــي   
قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة المســتثمر بهــا، ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هــذه 

السياســات.

إن األمــور التــي تــم إتخاذهــا فــي عيــن اإلعتبــار مــن أجــل تحديــد التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة هــي مماثلــة لتلــك   
ــقيقة  ــركاتها الش ــي ش ــة ف ــتثمارات المجموع ــبة إس ــم محاس ــة. يت ــركات التابع ــى الش ــيطرة عل ــد الس ــة لتحدي الالزم

ــاهمين. ــوق المس ــة حق ــتخدام طريق ــك بإس وذل

ــل  ــم تعدي ــة. يت ــً بالتكلف ــقيقة مبدئي ــركة الش ــي الش ــتثمارات ف ــم إدراج االس ــاهمين، يت ــوق المس ــة حق ــً لطريق وفق  
القيمــة الدفتريــة لالســتثمار مــن أجــل إدراج التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي أصــول الشــركة الشــقيقة منــذ 
ــة لإلســتثمار، وهــي ال يتــم  تاريــخ اإلســتمالك. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة ضمــن القيمــة الدفتري

ــة. ــاض القيم ــردي إلنخف ــكل ف ــا بش ــم إختباره ــا وال يت إطفاؤه

ــي  ــر ف ــم إدراج أي تغيي ــقيقة. يت ــركة الش ــات الش ــج عملي ــن نتائ ــة م ــة المجموع ــارة حص ــح أو الخس ــة الرب ــس قائم تعك  
بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك المنشــآت المســتثمر بهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغييــر تــم إدراجــه مباشــرة فــي حقــوق مســاهمي الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة 
بــإدراج حصتهــا مــن أيــة تغييــرات، عندمــا يكــون ذلــك قابــل للتطبيــق، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين. يتــم 
اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة إلــى حــد 

حصــة المجموعــة فــي الشــركة الشــقيقة.

يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة بشــكل واضــح فــي قائمــة الربــح أو الخســارة   
ــركات  ــي الش ــيطرة ف ــر المس ــص غي ــب والحص ــم الضرائ ــد خص ــارة بع ــح أو الخس ــل الرب ــغيلية، ويمث ــاح التش ــارج األرب خ

التابعــة للشــركة الشــقيقة.

ــراء  ــم إج ــرورة، يت ــد الض ــة. عن ــر المجموع ــداد تقري ــرة إع ــي ذات فت ــقيقة ف ــركة الش ــة للش ــم المالي ــداد القوائ ــم إع يت  
المجموعــة. تتبناهــا  التــي  السياســات  تلــك  مــع  تتماشــى  المحاســبية  السياســات  لجعــل  تعديــالت 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق  المســاهمين، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري إدراج خســارة انخفــاض القيمــة   
علــى اســتثماراتها فــي شــركاتها الشــقيقة. فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل 
ــوم  ــل، تق ــذا الدلي ــل ه ــاك مث ــا. إذا كان هن ــت قيمته ــد انخفض ــقيقة ق ــركة الش ــي الش ــتثمار ف ــأن االس ــي ب موضوع
المجموعــة باحتســاب إنخفــاض القيمــة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد مــن الشــركة الشــقيقة وقيمهــا 

ــارة. ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــقيقة« ف ــركة ش ــاح ش ــن أرب ــة م ــا »حص ــى أنه ــارة عل ــدرج الخس ــم ت ــة، ث الدفتري

عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي إســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه   
العادلــة. أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الشــقيقة عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة 

ــارة. ــح أو الخس ــي الرب ــه ف ــم إدراج ــع يت ــن البي ــالت م ــه والمتحص ــظ ب ــتثمار المحتف ــة لإلس العادل

تستخدم المجموعة طريقة تقييم اإلستثمارات لحذف األرباح غير المحققة الزائدة عن اإلستثمارات.  

فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركة األم، يتــم محاســبة اإلســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة بإســتخدام طريقــة   
المســاهمين. حقــوق 
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2-5   األدوات المالية  

2-5-1 األصول واإللتزامات المالية  

أ( التحقق والقياس  

تثبــت المجموعــة  األصــول واإللتزامــات الماليــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي، فقــط عندمــا تصبــح المجموعــة   
طرفــً فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة الماليــة. 

يتم تصنيف األدوات المالية مبدئيً في إحدى الفئات التالية، والتي تحدد منهيجية القياس الالحق:  

يتم تصنيف األصول المالية إلى إحدى الفئات الثالث التالية:   

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛  -

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو   -

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  -

يتم تصنيف اإللتزامات المالية إلى إحدى الفئتين التاليتين:   

إلتزامات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛ أو  -

إلتزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  -

العــالوات  المبالــغ المســتلمة بعــد حســم  العادلــة، والتــي تمثــل  بالقيمــة  الماليــة  إثبــات اإللتزامــات  يتــم مبدئيــً   
الماليــة. اإللتزامــات  إلــى  مباشــرًة  تنســب  التــي  المعاملــة  وتكاليــف  والخصومــات 

جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لألصــول واإللتزامــات الماليــة المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة ضمــن األربــاح   
أو الخســائر يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ المتاجــرة، هــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل او االلتــزام 
المالــي. جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لألصــول واإللتزامــات الماليــة األخــرى يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ التســوية، 
ــات  ــتريات أو المبيع ــر. المش ــرف اآلخ ــى الط ــن أو إل ــزام م ــل أو االلت ــليم األص ــتالم أو تس ــه اس ــم في ــذي يت ــخ ال ــو التاري ه
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــن فت ــول ضم ــليم األص ــب تس ــي تتطل ــة الت ــول المالي ــات لألص ــتريات أو المبيع ــي المش ــة ه المنتظم

ــوق. ــي الس ــراف ف ــة أو األع ــب األنظم حس

بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس األصــول و اإللتزامــات الماليــة إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة. التصنيــف   
وأســاس القيــاس يخضعــان لنمــوذج أعمــال المجموعــة الخــاص بــإدارة األصــول الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة 

ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه ــة، كم ــول المالي ــة لألص التعاقدي

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة  )1  

يتم قياس األصول األصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا:   

تــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة ضمــن نمــوذج أعمــال الــذي يهــدف إلــى االحتفاط باألصــول بغــرض تحصيــل التدفقات   -
النقديــة التعاقديــة؛ و

تحــدد الشــروط التعاقديــة لألصــول الماليــة التــي أدت إلــى تواريــخ محــدد للتدفقــات النقديــة، والتــي هــي مدفوعــات   -
مبلــغ األصــل والفوائــد علــى مبلــغ األصــل القائــم فقــط. 

إذا لــم يتــم اســتيفاء أي مــن هذيــن المعياريــن، يتــم تصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة، مــن خــالل األربــاح   
أو الخســائر.

باإلضافــة إلــى ذلــك، حتــى لــو اســتوفى األصــل المالــي معيــار التكلفــة المطفــأة، فإنــه يجــوز للمجموعــة اختيــار تصنيــف   
األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. إن هــذا الخيــار ال رجعــة فيــه وقابــل للتطبيــق فقــط إذا كان 

ــاح أو الخســائر يقلــل بشــكل جوهــري عــدم تناســق القيــاس أو اإلثبــات.  التصنيــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األرب
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2-5 األدوات المالية )تابع(  

2( أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

عنــد اإلثبــات المبدئــي، يجــوز للمجموعــة اختيــار بشــكل نهائــي تصنيــف اســتثمارات أســهم حقــوق  المســاهمين التــي ال   
تحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

ــهم  ــتثمارات أس ــتوفت اس ــى اس ــرة مت ــرض المتاج ــا لغ ــاظ به ــم االحتف ــي يت ــة الت ــول المالي ــر األص ــرض، تعتب ــذا الغ له  
التاليــة: الشــروط  مــن  أي  المســاهمين  حقــوق  

تم شراءها بشكل رئيسي بغرض البيع في المستقبل القريب؛  -

عنــد اإلثبــات المبدئــي، تكــون جــزءًا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة تــدار معــً، والتــي ال توجــد لهــا دليــل علــى   -
ــر؛ أو ــدى القصي ــى الم ــة عل ــق الربحي ــث لتحقي ــي حدي ــط فعل نم

إذا كانت أداة مشتقة وغير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي.   -

إن الخيــار النهائــي هــو علــى أســاس كل أداة علــى حــدة. إذا تــم تصنيــف اســتثمارات أســهم حقــوق المســاهمين   
كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فإنــه يتــم إثبــات جميــع األربــاح والخســائر، باســتثناء دخــل 

أربــاح األســهم، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، وال يتــم إدراجهــا الحقــً فــي قائمــة الدخــل الموحــد.

3(  أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

ــه يتــم تصنيفهــا كمدرجــة بالقيمــة  بالنســبة لألصــول الماليــة التــي لــم تصنــف حســب مــا هــو مشــار إليــه أعــاله، فإن  
الخســائر. أو  األربــاح  العادلــة مــن خــالل 

إلتزامات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة  

جميــع اإللتزامــات الماليــة باســتثناء تلــك المصنفــة كالتزامــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو   
الخســائر، يتــم تصنيفهــا كالتزامــات ماليــة مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

ب( تعديل األصول وااللتزامات  

األصول المالية   

إذا تــم تعديــل شــروط األصــول الماليــة، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــول المعدلــة   
ــة  ــة األصلي ــول المالي ــتبعاد األص ــم اس ــر، ت ــٍد كبي ــى ح ــف إل ــة تختل ــات النقدي ــت التدفق ــر. إذا كان ــٍد كبي ــى ح ــف إل تختل
ويتــم إثبــات األصــول الماليــة الجديــدة إمــا بالتكلفــة المطفــأة بالقيمــة العادلــة. إذا كانــت التدفقــات النقديــة ال تختلــف 
إلــى حــٍد كبيــر، فــإن التعديــل لــن يــؤدي إلــى اســتبعاد األصــول الماليــة. ففــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة بإعــادة 
احتســاب إجمالــي القيمــة المدرجــة لألصــول الماليــة وإثبــات المبلــغ الناتــج عــن تعديــل إجمالــي القيمــة المدرجــة 

ــامل. ــل الش ــة الدخ ــي قائم ــارة ف ــب أو الخس ــل المكس كتعدي

اإللتزامات المالية   

تقــوم المجموعــة باســتبعاد اإللتزامــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها والتدفقــات النقديــة لإللتزامــات تختلــف   
ــة، يتــم إدراج اإللتزامــات الماليــة الجديــدة علــى أســاس شــروط تعديــل إمــا بالتكلفــة  إلــى حــٍد كبيــر. ففــي هــذه الحال
المطفــأة أو القيمــة العادلــة. يتــم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة المدرجــة لإللتزامــات الماليــة المســتبعدة و اإللتزامــات 

ــامل. ــل الش ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــروط المعدل ــدة بالش ــة الجدي المالي
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2-5-1  األصول واإللتزامات المالية )تابع(  

ج(  اضمحالل األصول المالية   

يتــم إثبــات مخصصــات اضمحــالل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــألدوات الماليــة التــي لــم يتــم قياســها كمدرجــة مــن   
خــالل األربــاح أو الخســائر. ال يتــم إثبــات خســارة اضمحــالل علــى اســتثمارات أســهم حقــوق المســاهمين.

ــة،  ــة المتوقع ــائر االئتماين ــر الخس ــدى عم ــى م ــاو عل ــغ مس ــة بمبل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص للخس ــل مخص ــم عم يت  
شــهرًا:   12 مــدى  علــى  متوقعــة  ائتماينــة  كخســائر  قياســها  يتــم  والتــي  يلــي،  مــا  باســتثناء 

ســندات الديــن االســتثمارية التــي تــم تحديــد بــأن لديهــا مخاطــر ائتمــان منخفضــة )أي مــا يعــادل تصنيــف الدرجــة   -
ــة؛ و  ــر المالي ــداد التقاري ــخ إع ــتثمارية( بتاري االس

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.  -

تصنــف المجموعــة أدواتهــا الماليــة إلــى المرحلــة 1 والمرحلــة 2 والمرحلــة 3 علــى أســاس منهجيــة اإلضمحــالل المطبقة،   
ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه كم

ــا  ــذ اثباته ــة من ــا االئتماني ــي مخاطره ــة ف ــادة جوهري ــاك زي ــن هن ــم تك ــي ل ــة الت ــألدوات المالي ــبة ل ــة 1: بالنس المرحل  -
المبدئــي والتــي ليســت لديهــا اضمحــالل ائتمانــي منــذ منحهــا، تثبــت المجموعــة المخصــص علــى أســاس الخســائر 

ــهرًا. ــدى 12 ش ــى م ــة عل ــة المتوقع االئتماني
ــا  ــذ إثباته ــة من ــا االئتماني ــي مخاطره ــة ف ــادة جوهري ــاك زي ــت هن ــي كان ــة الت ــألدوات المالي ــبة ل ــة 2: بالنس المرحل  -
المبدئــي والتــي ليســت لديهــا اضمحــالل ائتمانــي، تثبــت المجموعــة المخصــص علــى مــدى عمــر الخســائر االئتمانيــة 

ــة. المتوقع
المرحلــة 3: بالنســبة األدوات الماليــة المضمحلــة ائتمانيــً، ثبتــث المجموعــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى   -

العمــر المتوقــع لتلــك األدوات.
ــداث  ــن أح ــج ع ــي تنت ــة الت ــة المتوقع ــائر االئتماني ــن الخس ــزء م ــي ج ــة 1( ه ــة )المرحل ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس  -

احتماليــة التعثــر فــي الســداد علــى األداة الماليــة خــالل 12 شــهرًا بعــد تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )المرحلــة 2( هــي تقديــر احتمالــه مرجــح للخســائر االئتمانيــة ويتــم تحديدهــا بنــاًء علــى   
الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة لــكل العجــز النقــدي. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بيــن جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
التــي هــي مســتحقة للمجموعــة والقيمــة الحاليــة للمبلــغ القابــل لالســترداد، لألصــول الماليــة التــي هــي ليســت 

ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــخ إع ــي تاري ــً ف ــة ائتماني مضمحل

ــي  ــن صاف ــرق بي ــاس الف ــى أس ــان عل ــالل االئتم ــات اضمح ــد مخصص ــم تحدي ــة 3 ، يت ــة للمرحل ــبة األدوات المالي بالنس  
ــة  ــاره القيم ــترداد باعتب ــل لالس ــغ القاب ــاس المبل ــم قي ــة. يت ــول المالي ــترداد لألص ــل لالس ــغ القاب ــة والمبل ــة المدرج القيم
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك المبالــغ القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات والرهــن، 
مخصومــة علــى أســاس ســعر الفائــدة عنــد بــدء التســهيل االئتمانــي، أو بالنســبة ألدوات الديــن، بمعــدل الفائــدة الحالــي 

ــل. ــي مماث ــود مال ــوق لموج ــي الس ف

ــص  ــاب المخص ــي حس ــا ف ــم إظهاره ــل ويت ــدة للدخ ــة الموح ــي القائم ــان ف ــالل االئتم ــات اضمح ــات مخصص ــم إثب يت  
واإليداعــات. االســتثمارية  الماليــة  واألوراق  والســلف  القــروض  مقابــل 

يتــم شــطب األصــول الماليــة بعــد أن تحــدث جميــع أنشــطة إعــادة الهيكلــة وانشــطة التحصيــل وال يوجــد هنــاك   
اآلخــر. الدخــل  فــي  الالحقــة  االســتردادات  تضميــن  يتــم  المســتقبل.  فــي  لالســترداد  واقعــي  احتمــال 

يتــم فحــص األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة لتحديــد مــع اذا كانــت مضمحلــة ائتمانيــً. مــن الممكــن أن   
ــر فــي الســداد أو التأخــر  ــً علــى خــرق العقــد كالتعث ــأن األصــل المالــي مضمحــل ائتماني يتضمــن الدليــل الموضوعــي ب
فــي دفــع الفوائــد أو المبلــغ األصلــي، منــح التنــازالت ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة متعلقــة بالصعوبــات الماليــة 
للمقتــرض، والتــي لــن تأخــذ باالعتبــار فــي حــاالت أخــرى، والتــي تعتبــر عالمــة واضحــة بــأن المقتــرض ســوف يدخــل فــي 
ــا  ــن مالحظته ــن الممك ــي م ــرى الت ــات أخ ــطة أو معلوم ــوق النش ــاء الس ــر، واختف ــي آخ ــم مال ــادة تنظي ــالس أو إع إف
تتعلــق بمجموعــة مــن األصــول مثــل التغيــرات العكســية فــي وضــع ســداد المقترضيــن أو المصدريــن فــي المجموعــة 

ــة.  ــي المجموع ــداد ف ــي الس ــر ف ــرة بالتعث ــة مباش ــا عالق ــي له ــادي والت ــع االقتص أو الوض

األصــول الماليــة التــي تمــت إعــادة التفــاوض بشــأنها أو تــم تعديلهــا ولــن تعــد بــأن فــات موعــد اســتحقاقها ويتــم إعادة   
ــات  ــا تعتبرالمدفوع ــام وعندم ــد بانتظ ــة والفوائ ــغ األصلي ــع المبال ــداد جمي ــد س ــة عن ــول المنتج ــن األص ــا ضم تصنيفه
المســتقبلية مضمونــة الســداد بمعقوليــة. بالنســبة لألصــول الماليــة الخاضعــة لتقييــم فــردي لالضمحــالل والتــي تــم 
التفــاوض بشــأن شــروطها، تخضــع إلــى مراجعــة مســتمرة لتحديــد مــا إذا كانــت ال تــزال مضمحلــة أو ينبغــي اعتبارهــا 
ــأن فــات موعــد اســتحقاقها. يتــم تصنيــف جميــع التســهيالت المعــاد تفاوضهــا أو تعديلهــا كمرحلــة 2 أو المرحلــة  ب
ــة  ــألدوات المالي ــة ل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس ــم قي ــاوض. يت ــادة التف ــخ إع ــن تاري ــهرًا م ــن 12 ش ــل ع ــدة ال تق 3 لم

المعــاد تفاوضهــا علــى أســاس مــا إذا كانــت شــروط التفــاوض أدت إلــى اســتبعاد األصــل الحالــي.
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2-5  األدوات المالية )تابع(  

2-5-2 مبادئ قياس القيمة العادلة  

يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للمجموعــة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن االصــول   
واإللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. يتــم تحديــد القيــم العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو ألغــراض اإلفصــاح وفقــً لعــدد مــن 
ــا  ــي عليه ــي بن ــات الت ــول اإلفتراض ــات ح ــن معلوم ــاح ع ــم اإلفص ــق، يت ــا ينطب ــبية.  وعندم ــرق المحاس ــات والط السياس

تحديــد القيــم العادلــة فــي اإليضاحــات الخاصــة بذلــك األصــل أو اإللتــزام.  )راجــع إيضــاح 43(.

ــة  ــي معامل ــزام ف ــل إلت ــة لتحوي ــول أو المدفوع ــد األص ــع أح ــتلم لبي ــوف يس ــذي س ــعر ال ــو الس ــة ه ــة العادل إن القيم  
منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة 

ــا: ــام إم ــزام يق ــل اإللت ــل أو تحوي ــع األص لبي

في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو   

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.   

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول المجموعة.  

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو اإللتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق   
عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون بنــاًء علــى أفضــل مصلحــة 

إقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول غيــر الماليــة تأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع   
اقتصاديــة باســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى المشــاركين اآلخريــن فــي 

ــا. ــتخدام له ــل اس ــى وأفض ــي أعل ــول ف ــتخدام األص ــأنه اس ــن ش ــوق م الس

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة،   
واســتخدام المدخــالت ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة إلــى أقصــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــالت غيــر قابلــة 

للمالحظــة إلــى أدنــى حــد.

ــم  ــي القوائ ــا ف ــاح عنه ــم اإلفص ــة أو يت ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي يت ــات  الت ــول و اإللتزام ــع األص ــف جمي ــم تصني يت  
الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، ويتــم وصفهــا علــى النحــو التالــي، بنــاًء علــى مدخــالت أقــل مســتوى 

ــة ككل: ــة العادل ــاس القيم ــة لقي الهام

المستوى 1 - مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المماثلة؛   

المســتوى 2 - تقنيــات التقييــم حيــث مدخــالت أدنــى مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتها مباشــرة   
ــرة؛ ــر مباش أو غي

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.  

بالنســبة لألصــول واإللتزامــات التــي يتــم إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة ســواء   
التحويــالت قــد وقعــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاًء علــى مدخــالت 

ــر. ــمولة بالتقري ــرة مش ــة كل فت ــي نهاي ــة ككل( ف ــة العادل ــاس القيم ــام لقي ــتوى ه ــل مس أق

فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم لجنــة التقييــم بتحليــل الحــركات فــي قيــم األصــول واإللتزامــات التــي يتعيــن إعــادة   
قياســها أو إعــادة تقييمهــا وفقــً للسياســات المحاســبية للمجموعــة. لهــذا التحليــل، تقــوم لجنــة التقييــم بالتحقــق 
مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم بموافقــة المعلومــات فــي حســاب التقييــم مــع العقــود والوثائــق 

ذات الصلــة األخــرى.

تقــوم المجموعــة أيضــً، بمقارنــة كل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل األصــول واإللتزامــات مــع مصــادر خارجيــة ذات   
الصلــة لتحديــد مــا إذا كان التغييــر معقــول.

لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات األصــول واإللتزامــات  علــى أســاس طبيعــة   
وخصائــص ومخاطــر األصــول أو اإللتزامــات  ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله.
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2-6  التقـارير القطاعية  

يستند التقرير القطاعي للمجموعة على قطاعات األعمال التالية:  

اإلستثمارات   

األنشطة المصرفية   

أنشطة التأمين   

العقارات   

المعلومات القطاعية مبينة في االيضاح رقم 33.  

2-7  العمالت األجنبية  

2-7-1 العملة التنفيذية وعملة العرض  

تقــاس البنــود المضمنــة فــي القوائــم الماليــة لــكل شــركة مــن شــركات المجموعــة بالريــال العمانــي بإعتبــاره عملــة   
البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل بهــا تلــك الشــركات )العملــة التنفيذيــة(. تعــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال 

ــة. ــرض للمجموع ــة الع ــة وعمل ــة التنفيذي ــاره العمل ــي بإعتب العمان

2-7-2  التعامالت واألرصدة  

يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وقيدهــا وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ 
المعاملــة.

ــرف  ــعار الص ــا ألس ــي وفق ــال الُعمان ــى الري ــة إل ــالت األجنبي ــجلة بالعم ــة المس ــات النقدي ــول وااللتزام ــل األص ــم تحوي يت
الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. أربــاح أو خســائر العمــالت األجنبيــة فــي البنــود الماليــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة 
بالريــال الُعمانــي فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل الفائــدة الفعــال والدفعــات خــالل الفتــرة والتكاليــف 
المهلكــة بالعمــالت األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة.  تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة 
الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام 
لألصــول وااللتزامــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل، باســتثناء إذا مــا تــم تأجيلهــا فــي دخــل 

شــامل آخــر كأدوات تغطيــة تدفقــات نقديــة مؤهلــة وأدوات تغطيــة صافــي االســتثمار.

ــال  ــى الري ــة إل ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي ت ــة والت ــالت األجنبي ــة بالعم ــر النقدي ــات غي ــول وااللتزام ــل األص ــم تحوي يت
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 خــالل األربــاح أو الخســائر فــي الربــح أو الخســارة 
كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة.  تــدرج فــروق تحويــل األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة 

كمتاحــة للبيــع فــي دخــل شــامل آخــر.

عنــد التوحيــد، يتــم تحويــل األصــول و اإللتزامــات  للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاريــخ قائمــة المركــز المالــي وبنــود قائمــة الدخــل يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تلــك المعامــالت. 
يتــم إدراج فــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن التحويــل ألجــل التوحيــد فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. عنــد بيــع كيــان 
ــم  ــة يت ــة المعين ــة األجنبي ــك العملي ــق بتل ــاهمين المتعل ــوق المس ــي حق ــوارد ف ــل ال ــم المؤج ــغ المتراك ــي، المبل أجنب
إدراجــه فــي قائمــة الدخــل تحــت مصروفــات التشــغيل األخــرى أو إيــرادات التشــغيل األخــرى. إن أي شــهرة ناتجــة 
ــة  ــن عملي ــة ع ــات الناتج ــول و اإللتزام ــة لألص ــم الدفتري ــة للقي ــة العادل ــالت القيم ــة تعدي ــة وأي ــة أجنبي ــاء عملي ــن اقتن ع

ــال. ــعر اإلقف ــا بس ــم تحويله ــة ويت ــات األجنبي ــات العملي ــول وإلتزام ــا كأص ــم معاملته ــتحواذ يت االس

2-8  استثمارات عقارية  

تشتمل االستثمارات العقاریة علــى األراضي والمباني المحتفظ بهــا لكســب اإلیجار أو لرفع رأس المال أو كالهمــا. يتــم   
العقــار  يتــم اســتيفاء تعريــف  إيجــار كاســتثمار عقــاري عندمــا  المحتفــظ بهــا بموجــب عقــد  العقــارات  تصنيــف 
ــة  ــتمل القيم ــة. تش ــف المعامل ــك تكالي ــي ذل ــا ف ــة بم ــا بالتكلف ــتثمارية مبدئًي ــارات االس ــاس العق ــم قي ــتثماري. يت االس
الدفتريــة أيًضــا علــى تكلفــة اســتبدال جــزء مــن عقــار اســتثماري قائــم فــي وقــت تكبــد التكلفــة إذا تــم اســتيفاء معاييــر 
التحقــق. إذا قــررت الشــركة أن القيمــة العادلــة لعقــار اســتثماري قيــد اإلنشــاء ال يمكــن قياســها بشــكل موثــوق ، إال أنهــا 
تتوقــع أن القيمــة العادلــة للعقــار يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه عنــد اكتمــال البنــاء ، ثــم تقــوم الشــركة بقيــاس 
العقــارات اإلســتثمارية قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة حتــى تصبــح القيمــة قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق أو يتــم االنتهــاء مــن 
ــائر  ــاح أو الخس ــدرج األرب ــة. ت ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات العقاري ــدرج االس ــي ، ت ــق المبدئ ــل  التحق ــبق(. قب ــا أس ــاء )أيهم البن

ــا. ــأ فيه ــي تنش ــنة الت ــي الس ــامل ف ــل الش ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع الناتج
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يتــم إلغــاء التحقــق باالســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم بيعهــا أو ســحبها نهائيــً مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع   
اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا. يتــم إثبــات أي مكاســب أو خســائر ناتجــة عــن تقاعــد أو اســتبعاد العقــار االســتثماري 
ــارات  ــع العق ــن بي ــة ع ــائر الناتج ــاح أو الخس ــد األرب ــم تحدي ــع. يت ــد أو البي ــنة التقاع ــي س ــامل ف ــل الش ــة الدخ ــي قائم ف
ــرة  ــابقة للفت ــة الس ــم المالي ــي القوائ ــل ف ــة لألص ــة الدفتري ــع والقيم ــالت البي ــي متحص ــن صاف ــرق بي ــتثمارية بالف االس
ــتخدام.  ــي االس ــر ف ــاك تغيي ــون هن ــا يك ــط عندم ــتثمارية فق ــارات االس ــى )أو( العق ــالت إل ــراء التحوي ــم إج ــة. يت الكامل
بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله المالــك ، فــإن التكلفــة المعتبــرة للمحاســبة الالحقــة هــي 
ــوم  ــتثمارًيا ، تق ــاًرا اس ــك عق ــغله المال ــذي يش ــار ال ــح العق ــتخدام. إذا أصب ــي االس ــر ف ــخ التغيي ــي تاري ــة ف ــة العادل القيم
الشــركة بحســاب هــذه الممتلــكات وفًقــا للسياســة المنصــوص عليهــا فــي الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات حتــى 

ــتخدام. ــي االس ــر ف ــخ التغيي تاري

2-9  الممتلكـات والمعـدات  

تســجل بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــً اإلســتهالك المتراكــم وخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة.    
تتضمــن التكلفــة التاريخيــة مصروفــات تتعلــق مباشــرة بحيــازة البنــود.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل. حيثمــا كان ذلــك مالئمــً. فقــط عندمــا   
ــاس  ــن قي ــة ويمك ــى المجموع ــد إل ــة للبن ــتقبلية المصاحب ــة المس ــع اإلقتصادي ــق المناف ــل أن تتدف ــن المحتم ــون م يك
ــي  ــة الت ــرة المالي ــالل الفت ــائر خ ــاح او خس ــة كأرب ــات والصيان ــة اإلصالح ــل كاف ــه.  تحم ــد علي ــكل يعتم ــد بش ــة البن تكلف

ــا. ــد فيه تتكب

ال يتــم اســتهالك االرض. ويحتســب االســتهالك لألصــول األخــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخصيــص تكلفتهــا   
أو قيمهــا المعــاد تقييمهــا إلــى قيمهــا المتبقيــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر كمــا يلــي:

2٥ -  40 سنةمبـاني بالمساهمين الحرة
أقل من 2٥ سنة وفترة إيجار غير منتهيةمبـاني مستأجـرة

حتى 10 سنـواتأثاث وتركيبـات ومعدات
حتى ٥ سنـواتمركبات

ــة  ــخ كل ميزاني ــً. بتاري ــك مالئم ــون ذل ــا يك ــدل. عندم ــول وتع ــة لألص ــار اإلنتاجي ــة واألعم ــم المتبقي ــة القي ــم مراجعـ تت  
ــة لألصــل  ــة لألصــل فــورًا إلــى قيمتــه القابلــة لإلســترداد إذا كانــت القيمــة الدفتري عموميــة.  وتخفــض القيمــة الدفتري

أكبــر مــن قيمتــه القابلــة لإلســترداد.

أرباح وخسائر اإلستبعادات تحدد عن طريق مقارنة متحصالت القيمة الدفترية. وتدرج بقائمة األرباح أو الخسائر.  

مشروعات قيد االنشاء  

يتــم تســجيل مشــروعات قيــد االنشــاء بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها. يتــم مراجعــة القيمة الدفتريــة لالعمال المشــروع   
قيــد التنفيــذ عنــد وجــود احــداث او تغييــرات فــي الظــروف تشــير الــى ان القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد. 
ــم  ــتردادها يت ــن اس ــة الممك ــة التقديري ــن القيم ــى م ــة اعل ــة الدفتري ــون القيم ــا تك ــل وعندم ــذا الدلي ــل ه ــد مث اذا وج
تخفيــض األصــول الــى القيمــة الممكــن اســتردادها هــي االعلــى مــن قيمتهــا العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع وقيمتهــا 

ــتحقة. المس
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2- 10  أصول غير ملموسة  

أصول غير ملموسة تمت حيازتها بشكل منفصل  

األصــول غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ، والتــي تمــت حيازتهــا بشــكل منفصــل ، تــدرج بالتكلفــة مطروحــً   
منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة. 

أصول غير ملموسة تمت حيازتها خالل االندماج  

األصــول غيــر الملموســة التــي تمــت حيازتهــا عنــد دمــج األعمــال والمدرجــة بشــكل منفصــل عــن الشــهرة ، تــدرج مبدئيــً   
بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ )والتــي تعتبــر بمثابــة تكلفتهــا(. يتــم إدراج اإلطفــاء بطريقــة القســط الثابــت علــى 

ــي: ــدرة كالتال ــة المق ــار اإلنتاجي ــدى األعم م

1٥ سنةشبكة المستشفيات

٦ سنواتالترخيص

تتــم مراجعــة طريقــة اإلطفــاء واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة بنهايــة كل فتــرة تقريــر ، مــع أثــر أي تغييــرات فــي   
ــي  ــددة الت ــر مح ــي غي ــر إنتاج ــا عم ــي له ــة الت ــر الملموس ــول غي ــي. األص ــاس إحتمال ــى أس ــابها عل ــم إحتس ــرات ت التقدي

تمــت حيازتهــا بشــكل منفصــل ، تــدرج بالتكلفــة مطروحــً منهــا خســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة.

إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، يتــم التقريــر عــن األصــول غيــر الملموســة  التــي تمــت حيازتهــا عنــد دمــج األعمــال ، بالتكلفــة   
مطروحــً منهــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة ، بنفــس طريقــة األصــول غيــر الملموســة التــي 

ــل. ــكل منفص ــا بش ــت حيازته تم

إلغاء إدارج األصول غير الملموسة  

ــن  ــتقبلية م ــة مس ــع إقتصادي ــود مناف ــع وج ــا ال يتوق ــا أو عندم ــد بيعه ــة عن ــر الملموس ــول غي ــاء إدراج األص ــم إلغ يت  
اإلســتخدام أو البيــع. األربــاح أو الخســائر الناشــئة مــن إلغــاء إدراج األصــول غيــر الملموســة ، التــي تــم قياســها بأنهــا الفــرق 

بيــن صافــي عوائــد البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ، تــدرج فــي األربــاح أو الخســائر عنــد إلغــاء إدراج األصــل.

إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية غير محددة   

األصــول غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة يتــم إختبارهــا إلنخفــاض القيمــة ســنويً إمــا فرديــً أو علــى مســتوى   
وحــدة التوليــد النقــدي. إن مثــل تلــك األصــول غيــر الملموســة ال يتــم إطفاؤهــا. األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول غيــر الملموســة 
بأعمــار غيــر محــددة يتــم مراجعتهــا ســنويً لتحديــد ســواء أن تقييــم األعمــار غيــر المحــددة يســتمر قائمــً. فــي حــال 
ــاس  ــى أس ــراؤه عل ــم إج ــددة يت ــى مح ــددة إل ــر مح ــن غي ــة م ــار اإلنتاجي ــم األعم ــي تقيي ــر ف ــإن التغيي ــً، ف ــس قائم لي

ــتقبلي. مس

2- 11  إنخفـاض قيمة أصول غير مالية  

تتــم مراجعــة األصــول الخاضعــة لإلهــالك لتحديــد اإلنخفــاض بالقيمــة عندمــا تشــير أحــداث أو ظــروف إلــى أن القيمــة   
الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لإلســترداد.  تــدرج خســارة إنخفــاض بالقيمــة بالنســبة للمبالــغ التــي تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
لألصــل بهــا قيمتــه القابلــة لإلســترداد.  القيمــة القابلــة لإلســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــً تكاليــف البيــع 
والقيمــة قيــد اإلســتخدام أيهمــا أعلــى.  وألغــراض تقييــم اإلنخفــاض بالقيمــة. يتــم تجميــع األصــول بأقــل المســتويات 
التــي يوجــد لهــا تدفقــات نقديــة منفصلــة قابلــة للتحديــد )وحــدات مــدرة للنقــد(.  تتــم مراجعــة األصــول الماليــة غيــر 
النقديــة األخــرى بإســتثناء الشــهرة التــي تعرضــت إلنخفــاض قيمــة لتحديــد إمكانيــة عكــس إنخفــاض القيمــة بتاريــخ كل 

تقريــر.

2-12  النقـد وما في حكم النقـد  

يتضمــن النقــد ومــا فــي حكــم النقــد نقديــة بالصنــدوق وودائــع محتفــظ بهــا لــدى بنــوك وإســتثمارات قصيــرة األجــل   
ــرض  ــوك. يع ــن بن ــوف م ــى المكش ــحب عل ــل وس ــهر أو أق ــتة أش ــة لس ــتحقاق أصلي ــرة إس ــة بفت ــيولة عالي ــرى ذات س أخ

الســحب علــى المكشــوف ضمــن بنــد إقتراضــات بقائمــة المركــز المالــي.
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2-13  إقتراضات   

تــدرج اإلقتراضــات بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف المعاملــة المتكبــدة.  تــدرج اإلقتراضــات الحقــً   
بالتكلفــة المهلكــة. ويــدرج أي فــرق بيــن المتحصــالت ناقصــً تكاليــف المعاملــة وقيمــة اإلســترداد بقائمــة الدخــل 

الفعليــة. الفائــدة  بإســتخدام طريقــة  اإلقتراضــات  الشــامل علــى مــدار فتــرة 

تــدرج الرســوم المدفوعــة عنــد منــح تســهيالت القــرض كتكاليــف معاملــة للقــرض الــى المــدى الــذي يكــون مــن   
المحتمــل ان تنخفــض فيــه قيمــة بعــض او كافــة التســهيالت.  فــي هــذه الحالــة. يحتفــظ بالرســوم الــى حيــث ســحب 
التســهيل.  الــى الحــد الــذي ال يكــون هنــاك دليــل علــى انــه مــن المحتمــل انــه ســيتم ســحب جــزء او كل التســهيالت. تتــم 

ــا. ــق به ــي تتعل ــهيالت الت ــرة التس ــدار فت ــى م ــك عل ــيولة وتهل ــات الس ــة لخدم ــة مقدم ــوم كدفع ــملة الرس رس

2-14  إلتزامات أخرى  

تدرج اإللتزامات األخرى بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  

2-14)أ( ودائع من عمالء  

إن الودائــع مــن البنــوك والعمــالء وأوراق الديــن واإللتزامــات الثانويــة مصــادر تمويــل المجموعــة، ويتــم قياســها مبدئيــً   
بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكلفــة المعاملــة، ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة الفائدة 

ــة. الفعال

2-15  الضريبة  

ــاح  ــي االرب ــل ف ــة الدخ ــدرج ضريب ــة.  ت ــة مؤجل ــة وضريب ــة حالي ــام بضريب ــائر الع ــاح أو خس ــى أرب ــل عل ــة الدخ ــل ضريب تتمث  
او الخســائر فيمــا عــدا القــدر الــذي يتعلــق ببنــود يتــم إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي حقــوق المســاهمين. عندهــا يتــم 
إدراج ذلــك القــدر مــن الضريبــة فــي حقــوق المســاهمين. الضريبــة الحاليــة هــي اإللتــزام الضريبــي المحتمــل علــى أســاس 
الدخــل الخاضــع للضريبــة عــن العــام باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي يتــم تطبيقهــا علــى نحــو واســع 

ــابقة.  ــنوات س ــن س ــع ع ــتحق الدف ــي المس ــزام الضريب ــى اإللت ــرى عل ــالت أخ ــة تعدي ــر وأي ــخ التقري ــي تاري ف

يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة اإللتــزام علــى جميــع الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة   
ــغ  ــاب مبل ــتند احتس ــة.  يس ــراض الضريب ــتخدمة ألغ ــغ المس ــن المبال ــة وبي ــر المالي ــراض التقاري ــات ألغ ــول واإللتزام لألص
مخصــص الضريبــة المؤجلــة علــى النمــط المتوقــع لتحقــق أو ســداد القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات باســتخدام 

المعــدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي ســتطبق بشــكل واســع فــي تاريــخ التقريــر.

يــدرج أصــل ضريبــي مؤجــل فقــط إلــى الحــد الــذي تتوفــر معــه أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن اســتغالل األصــل فــي   
الــذي ال يمكــن معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة. مقابلهــا. يتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر 

2-16  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

تســتحق مكافــآت نهايــة الخدمــة وفقــً لشــروط تعاقــد الموظفيــن بالمجموعــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي مــع   
مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل الُعمانــي لعــام 2003 وتعديالتــه.  تــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل الســفر عنــد 
إســتحقاقها للموظفيــن ويكــون إســتحقاق لإللتــزام المقــدر الناشــئ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن 

حتــى تاريــخ التقريــر.  

ــم 91/72  ــلطاني رق ــوم الس ــب المرس ــة بموج ــات اإلجتماعي ــة للتأمين ــة الُعماني ــام الحكوم ــي نظ ــاهمات ف ــدرج المس ت  
ــاح أو الخســائر  بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن وفقــً لقانــون التأمينــات اإلجتماعيــة لعــام 1991. كمصــروف بقائمــة األرب

ــا. ــد تكبده عن

2-17  مخصصـات  

تــدرج المخصصــات لــدى المجموعــة والشــركة األم إلتــزام قانونــي أو إســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن   
يتطلــب تدفــق مــوارد خارجــي لســداد اإللتــزام ويتــم تقديــر المبلــغ بشــكل يعتمــد عليــه.  يتــم تحديــد المخصصــات. إذا 
كان أثرهــا جوهريــً. يتــم التحقــق مــن المخصصــات عبــر خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بإســتخدام 
ــة  ــر المرتبط ــً. المخاط ــك مالئم ــا كان ذل ــود. وحيثم ــة للنق ــة الزمني ــوق للقيم ــة بالس ــات الحالي ــس التقييم ــدل يعك مع

بهــذا اإللتــزام.

عندمــا يكــون هنــاك عــدد مــن اإللتزامــات المباشــرة. تحــدد إحتماليــة الحاجــة إلــى تدفــق نقديــة صــادر للتســوية عــن   
طريــق األخــذ باإلعتبــار نوعيــة اإللتــزام ككل.  يــدرج مخصــص حتــى لــو كانــت إحتماليــة التدفــق النقــدي الصــادر المتعلقة 

ــة. ــزم قليل ــة اإللت ــس نوعي ــي نف ــدرج ف ــد م ــأي بن ب
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2-18   التحقق من االيرادات  

إيرادات ومصروفات الفوائد    

تــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد كأربــاح او خســائر لكافــة األدوات التــي تقــاس بالتكلفــة المهلكــة بإســتخدام طريقــة   
الفائــدة الفعليــة إال إذا كان هنــاك شــك فــي تحصيلهــا. إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة 
المهلكــة ألصــل مالــي أو إلتــزام مالــي ولتخصيــص إيــرادات الفوائــد أو مصروفــات الفوائــد خــالل الفتــرة المعنيــة. 
طريقــة الفوائــد الفعليــة هــي المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المســتلمة المقــدرة أو المتحصــالت 
خــالل العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة أو، حيثمــا كان ذلــك مالئمــً، فتــرة أقصــر لصافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي 
أو اإللتــزام المالــي. وعنــد إحتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي، تقــدر المجموعــة التدفقــات النقديــة باألخــذ باإلعتبــار كافــة 
ــة  ــاب كاف ــن اإلحتس ــتقبلية.  ويتضم ــان المس ــائر اإلئتم ــار خس ــذ باإلعتب ــن ال يأخ ــة ولك ــألداة المالي ــة ل ــروط التعاقدي الش
الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة بيــن أطــراف العقــد والتــي تكــون جــزءًا ال يتجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكاليــف 

المعاملــة وكافــة العــالوات والخصومــات األخــرى.

إيرادات الرسوم والعمولة    

تــدرج الرســوم والعمــوالت عــادة علــى أســاس اإلســتحقاق عندمــا يتــم تقديــم الخدمــة. تؤجــل رســوم إرتبــاط القــرض   
للقــروض المتوقــع ســحبها )باإلضافــة إلــى التكاليــف المباشــرة ذات العالقــة( وتــدرج كتســوية لمعــدل الفائــدة الفعلــي 
علــى القــرض.  تــدرج رســوم القــرض المشــترك كإيــراد عنــد إكتمــال عمليــة منــح القــرض المشــترك وال تحتفــظ المجموعة 
بجــزء مــن صفقــة القــرض لنفســه أو تحتفــظ بجــزء مــن القــرض بــذات معــدل الفائــدة الفعلــي للمقرضيــن المشــاركين 
اآلخريــن.  يتــم فــرض رســوم خدمــات إداريــة ورســوم عقــود أخــرى علــى حملــة بواليــص التأميــن وعقــود أخــرى. تــدرج 

هــذه الرســوم كإيــراد عنــد إبــرام البوليصــة أو عنــد إحتســاب الرســوم ، والتــي تتــم عــادة عنــد إبــرام البوليصــة.

إيرادات توزيع األرباح     

تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في إستالم الدفعات.  

أعمال التأمين على الحياة    

يتــم إدراج األقســاط فــي الدخــل علــى مــدى فتــرات الوثائــق ذات الصلــة. تمثــل األقســاط غيــر المكتســبة ذلــك الجــزء مــن   
أقســاط بوالــص التأميــن المحــررة المتعلقــة بالفتــرات التأمينيــة الالحقــة لتاريــخ التقريــر. بالنســبة للبوالــص قصيــرة األجــل 
، تــوزع األقســاط إلــى الفتــرة المتبقيــة مــن غطــاء التأميــن. يتــم اإلحتفــاظ بإحتياطــي إكتــواري مناســب يتــم تحديــده 
ســنويً مــن قبــل إكتــواري مســتقل وذلــك بعــد الفحــص الســنوي ألمــوال التأميــن علــى الحيــاة وتحتســب مبدئيــً بشــكل 
قانونــي لكــي تماشــى مــع متطلبــات التقريــر بموجــب قانــون شــركات التأميــن لســنة 1979. كمــا يتــم تكويــن مخصــص 
ــرادات  ــار إي ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ ــارية م ــر الس ــى المخاط ــدوث عل ــة الح ــرى متوقع ــارة أخ ــرورة ألي خس ــد الض ــي عن إضاف
اإلســتثمار المســتقبلية المتعلقــة بأمــوال التأميــن ، وذلــك لتغطيــة اإللتزامــات المتوقــع نشــوئها مــن العقــود الســارية.

أعمال التأمين العام    

تؤخــذ األقســاط إلــى اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للوثائــق. تمثــل األقســاط غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط   
المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة. 

إيرادات من عمالء    

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1٥ بتاريــخ 1 ينايــر 201٨. تــم وضــع السياســة المحاســبية   
ــي: ــو التال ــى النح عل

ــي  ــدد ف ــو مح ــا ه ــوات كم ــس خط ــن خم ــوذج م ــي نم ــالء ف ــع العم ــة م ــود المبرم ــرادات العق ــة بإي ــرف المجموع تعت  
:1٥ الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 

الخطــوة 1. تحديــد جهــة )جهــات( االتصــال مــع العميــل: ُيعــّرف العقــد بأنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينشــئ حقوًقــا   
والتزامــات قابلــة للتنفيــذ ويحــدد المعاييــر لــكل جهــة اتصــال يجــب الوفــاء بهــا.

الخطــوة 2. تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد: التــزام األداء هــو وعــد فــي عقــد مــع عميــل لنقــل ســلعة أو خدمــة إلــى   
العميــل.

ــل  ــا مقاب ــق له ــركة أن يح ــع الش ــذي تتوق ــل ال ــغ المقاب ــو مبل ــة ه ــعر الصفق ــة: س ــعر الصفق ــد س ــوة 3. تحدي الخط  
الثالثــة. األطــراف  عــن  نيابــة  جمعــه  يتــم  الــذي  المبلــغ  باســتثناء   ، العميــل  إلــى  الموعــودة  الخدمــات  أو  الســلع  تحويــل 

الخطــوة 4. تخصيــص ســعر الصفقــة إلــى التــزام األداء فــي العقــد: بالنســبة للعقــد الــذي لديــه أكثــر مــن التــزام أداء،   
ســتقوم المجموعــة بتخصيــص ســعر المعاملــة إلــى كل التــزام أداء بمبلــغ يوضــح مبلــغ اإلعتبــار الــذي تقــوم بــه 

الشــركة. يتوقــع أن يكــون يحــق لــه فــي مقابــل الوفــاء بــكل التــزام أداء.

الخطوة ٥: التحقق من اإليراد عندما )أو كما( يفي الكيان بالتزام األداء.  
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2-18  التحقق من االيرادات )تابع(  

إيرادات من عمالء )تابع(    

تلبي المجموعة التزاما باألداء وتقر باإليرادات مع مرور الوقت ، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:  

يتلقــى العميــل فــي الوقــت نفســه ويســتفيد مــن المزايــا التــي يوفرهــا أداء الشــركة كمــا تقــوم المجموعــة بذلــك   .1
؛ أو

يقوم أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصول أو تحسينها ؛ أو   .2

ال يقــوم أداء المجموعــة بإنشــاء أصــول ذات اســتخدام بديــل للمجموعــة ويكــون للكيــان حــق قابــل للتنفيــذ فــي    .3
ــه. ــى تاريخ ــل حت ــة األداء المكتم ــداد قيم س

بالنســبة اللتزامــات األداء التــي لــم يتــم اســتيفاء أحــد الشــروط المذكــورة أعــاله ، يتــم التحقــق مــن إاليــرادات فــي الوقــت    
ــزام األداء. ــتيفاء الت ــه اس ــم في ــذي يت ال

عندمــا تقــوم المجموعــة بالوفــاء بالتــزام األداء مــن خــالل تســليم الســلع أو الخدمــات الموعــودة ، فإنهــا تقــوم بإنشــاء   
أصــول عقــد علــى أســاس مقــدار المقابــل الــذي يحظــى بــه األداء. عندمــا يتجــاوز مبلــغ المقابــل المســتلم مــن العميــل 

ــد. ــؤولية العق ــك مس ــي ذل ــه يعط ــرف ب ــراد المعت ــغ اإلي مبل

يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق، مــع مراعــاة شــروط الدفــع المحــددة تعاقدًيــا   
ــا إذا  ــد م ــددة لتحدي ــر مح ــل معايي ــا مقاب ــات إيراداته ــم ترتيب ــة بتقيي ــوم المجموع ــوم. تق ــب والرس ــتبعاد الضرائ واس

ــا. ــات إيراداته ــع ترتيب ــي جمي ــرة ف ــل كمدي ــا تعم ــة أنه ــتنتجت المجموع ــل. اس ــية أو وكي ــة رئيس ــل بصف ــت تعم كان

ــة  ــع االقتصادي ــون المناف ــل أن تك ــن المحتم ــه م ــون في ــذي يك ــد ال ــى الح ــل إل ــة الدخ ــي قائم ــرادات ف ــات اإلي ــم إثب يت  
موثــوق. بشــكل   ، ممكًنــا  ذلــك  كان  إذا   ، اإليــرادات  تكاليــف  قيــاس  ويمكــن  المجموعــة  مــع  متوقعــة 

دخل االيجار والتأجير    

يتــم احتســاب إيــرادات اإليجــار والتأجيــر الناتجــة مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى االســتثمارات العقاريــة علــى أســاس   
ــا. ــة عمله ــبب طبيع ــامل بس ــل الش ــة الدخ ــي قائم ــرادات ف ــي اإلي ــدرج ف ــار وت ــد اإليج ــروط عق ــدى ش ــى م ــت عل ــط الثاب القس

2-19  أصول األمانة  

ال تتــم معاملــة األصــول المحتفــظ بهــا بصفــة أمانــة أو ضمــان علــى أنهــا أصــول للمجموعــة. وتبعــً لذلــك فإنهــا تعــرض   
ــة. ــم المالي ــذه القوائ ــي ه ــي ف ــز المال ــة المرك ــارج قائم ــود خ كبن

2-20  األدوات المالية المشتقة  

تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة بالتاريــخ الــذي يتــم فيــه اإلرتبــاط بعقــد األداة الماليــة   
المشــتقة ويعــاد قياســها الحقــً بقيمهــا العادلــة.  تــدرج التغييــرات فــي القيمــة العادلــة كأرباح او خســائر ويتــم الحصول 
عليهــا مــن أســعار الســوق المدرجــة فــي األســواق النشــطة. بمــا فــي ذلــك معامــالت الســوق حديثــة العهــد. تــدرج كافــة 
األدوات المشــتقة كأصــول عندمــا تكــون القيمــة العادلــة موجبــة وكإلتزامــات عندمــا تكــون القيمــة  العادلــة الســالبة.

2-21  عقود الضمانات المالية  

الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المّصــدر دفــع مبالــغ تصــرف للمســتفيد عــن خســارة تــم تكبدهــا بســبب   
عــدم تمكــن المديــن مــن الدفــع عنــد اإلســتحقاق وفقــً لشــروط المديونيــة. وتقدم تلــك الضمانــات لبنوك أو مؤسســات 

ــة عــن العمــالء. ماليــة أو جهــات أخــرى نياب

يتــم اإلدراج األولــي للضمانــات الماليــة فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ إصــدار الضمانــة.  وبعــد التســجيل   
ــدرج  ــي ي ــب لك ــالك المحتس ــً اإله ــي ناقص ــاس األول ــً للقي ــات وفق ــذه الضمان ــأن ه ــك بش ــات البن ــاس إلتزام ــي ، تق األول
فــي قائمــة األربــاح والخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى دخــل الرســوم المكتســبة علــى أســاس القســط الثابــت علــى 
مــدار عمــر الضمانــة أو أفضــل تقديــر للمصروفــات المطلوبــة لتســوية أيــة ضمانــة ماليــة تنشــأ بتاريــخ التقريــر. تحــدد تلــك 
التقديــرات إســتنادًا إلــى الخبــرة بمعامــالت مشــابهة وتاريــخ الخســائر الســابقة يتبعهمــا تقديــر اإلدارة. تحــول أيــة زيــادة 

ــرى. ــاملة األخ ــرادات الش ــائر واإلي ــاح والخس ــة األرب ــى قائم ــات إل ــق بالضمان ــزام المتعل باإللت
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2-22  المقاصـة   

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة والتقريــر عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي   
عندمــا يوجــد حــق قانونــي يوجــب إجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وتوجــد نيــة لــدى المجموعــة للســداد علــى 

ــً. ــزام آني ــداد اإللت ــل وس ــق األص ــم تحق ــا يت ــي. أو عندم ــاس الصاف أس

2-23  توزيعـات األرباح  

تــدرج توزيعــات األربــاح لمســاهمي الشــركة األم كإلتــزام ضمــن القوائــم الماليــة للمجموعــة بالفتــرة التــي تعتمــد فيهــا   
التوزيعــات مــن قبــل مســاهمي الشــركة األم. 

2-24  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

يتــم احتســاب مكافــآت أعضــاء مجلــس ادارة الشــركة األم وكل مــن شــركاتها التابعــة علــى اســاس صافــي اربــاح الســنة   
لــكل شــركة علــى حــدة )قبــل خصــم مكافــآت االعضــاء( مــع مراعــاة الحــدود القصــوى التــي تنــص عليهــا القوانيــن 

ــس االدارة. ــاء مجل ــات ألعض ــور جلس ــدالت حض ــآت وب ــد مكاف ــم تحدي ــي تحك ــارية الت ــم الس والنظ

2-25  العائد األساسي للسهم   

تعــرض المجموعــة والشــركة األم قوائــم العائــد األساســي للســهم ألســهمها العاديــة.  ويحتســب العائــد األساســي   
ــط  ــى المتوس ــركة األم عل ــة والش ــاهمي المجموع ــى مس ــوبين إل ــارة المنس ــح أو الخس ــي الرب ــمة صاف ــهم بقس للس

ــرة. ــالل الفت ــة خ ــهم القائم ــدد األس ــح لع المرج

2-26  عقود التأمين  

)أ (  التصنيف  

تصــدر الشــركة عقــود تحــّول مخاطــر التأميــن وتصّنــف العقــود كعقــود تأميــن ، عندمــا تحــول هــذه العقــود مخاطــر   
التأميــن الجوهريــة. يمكــن أن تحــول هــذه العقــود المخاطــر الماليــة أيضــً. 

تصنف الشركة عقود اإلستثمار على أنها تلك العقود التي تنقل المخاطر المالية دون مخاطر تأمين جوهرية.  

تصــدر الشــركة بعــض عقــود التأميــن تحتــوي علــى ميــزة المشــاركة الكماليــة. هــذه الميــزة تمنــح لحاملهــا الحــق فــي   
تلقــي مزايــا إضافيــة أو مكافــآت - كتكملــة لفوائــد مضمونــة:

من المحتمل أن تكون جزء هام من إجمالي الفوائد التعاقدية؛    

يتم تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي وفقً لتقدير الشركة؛ و   

تستند تعاقديً على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود.   

ــم  ــة ، يت ــة إختياري ــا إضافي ــى مزاي ــتند عل ــي تس ــغ الت ــد المبال ــد لتحدي ــع قواع ــة تض ــة محلي ــريعات قانوني ــد تش ال توج  
ســنوي. أســاس  علــى  الشــركة  إدارة  مجلــس  قبــل  مــن  الســداد  المســتحقة  المبالــغ  تحديــد 

)ب (  التحقق والقياس  

ــع  ــك ، تض ــى ذل ــة إل ــية. باإلضاف ــات رئيس ــة فئ ــى أربع ــي إل ــن الطب ــود التأمي ــاة وعق ــى الحي ــن عل ــود التأمي ــف عق تصن  
لألفــراد. والشــخصية  الطبيــة  للحــوادث  األجــل  قصيــرة  تأميــن  بواليــص  المجموعــة 

هــي عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تبــرم علــى أســاس جماعــي ، الحيــاة التــي يتــم تأمينهــا تتعلــق فــي العــادة لموظفــي   
صاحــب عمــل مشــترك. تحمــي هــذه العقــود عمــالء الشــركة )صاحــب العمــل( مــن الخســائر الناجمة عــن العــالج الطبي 
للموظفيــن نتيجــة لإلعتــالل الصحــي أو الحــوادث ، والتــي تشــمل كاًل مــن المستشــفى ونفقــات العــالج الخارجــي. يتــم 
صــرف الجــزء األكبــر مــن مطالبــات المستشــفى مباشــرة مــن قبــل الشــركة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة. ال توجــد فتــرات 

إســتحقاق.

ــا  ــر بأنه ــل وتعتب ــد، ب ــند التأيي ــة أو س ــدار البوليص ــد إص ــراد عن ــاط كإي ــم إدراج األقس ــود ، يت ــك العق ــع تل ــبة لجمي بالنس  
ــارية  ــود الس ــن العق ــتلم م ــن المس ــط التأمي ــزء قس ــن ج ــالغ ع ــم اإلب ــة. يت ــرة التغطي ــدى فت ــى م ــبيً عل ــبة نس مكتس
ــل  ــاط قب ــار األقس ــم إظه ــق. يت ــر محق ــط غي ــزام قس ــاره إلت ــر وإعتب ــخ التقري ــي تاري ــتمرة ف ــر المس ــة بالمخاط والمتعلق

خصــم العمولــة وإســتبعاد اإلعفــاء الضريبــي علــى األقســاط.
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2-26  عقود التأمين )تابع(  

)ب (  التحقق والقياس )تابع(  

يتــم تحميــل المطالبــات علــى الدخــل عنــد تكبدهــا علــى أســاس اإللتــزام المقــدر للتعويــض المســتحق لحاملــي   
ــات  ــل للمطالب ــص منفص ــل مخص ــم عم ــالغ. يت ــت اإلب ــي وق ــا ف ــالغ عنه ــم اإلب ــي ت ــات الت ــم إدراج المطالب ــص. يت البوال
المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا بنــاء علــى خبــرة الشــركة الســابقة المتعلقــة بنمــط المطالبــات التــي تــم اإلبــالغ عنهــا 

ــة. ــة الصحي ــي الرعاي ــات مقدم ــاة مطالب ــع مراع ــي م ــي الماض ف

كمــا هــو مبيــن أعــاله ، يتــم إعــداد إحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة فــي تاريــخ تقييم األقســاط والتــي تعتبر مكتســبة   
فــي فتــرات مســتقبلية. تجــري الشــركة أيضــً إختبــارات عمــا إذا كان اإللتــزام المنصــوص عليــه كاف للوفــاء بالمطالبــات 

ــة. ــتقبلية المتوقع المس

إختبار كفاية اإللتزام  

ــة.  ــم المالي ــي القوائ ــن ف ــو مبي ــا ه ــد  كم ــات العق ــة إلتزام ــان كفاي ــزام لضم ــة اإللت ــار كفاي ــراء إختب ــركة إج ــى الش تتول  
ــات  ــة المتوقعــة ومعالجــة المطالب ــرات للتدفقــات النقدي ــارات ، يتــم إســتخدام أفضــل التقدي عنــد إجــراء هــذه اإلختب
والمصروفــات اإلداريــة ، وكذلــك الدخــل مــن اإلســتثمار مــن األصــول التــي تدعــم هــذه اإللتزامــات. تشــير نتائــج اإلختبــارات 

ــي. ــص إضاف ــل مخص ــرورة لعم ــد ض ــدرج كاف وال توج ــزام الم ــى أن اإللت إل

أعمال التأمين العام  

ــاط  ــل األقس ــق. تمث ــة للوثائ ــرة الزمني ــدى الفت ــى م ــرادات عل ــى اإلي ــاط إل ــذ األقس ــام ، تؤخ ــن الع ــال التأمي ــبة ألعم بالنس  
ــر المنتهيــة مــن التغطيــة. التغييــر فــي مخصــص  غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غي

األقســاط غيــر المحققــة يتــم أخــذه إلــى األربــاح أو الخســائر مــن أجــل إدراج اإليــرادات علــى مــدى فتــرة المخاطــر.

تحتســب األقســاط غيــر المحققــة وفقــً لطريقــة األكبــر مــن 24/1 أو المبلــغ المحتســب بواقــع 4٥٪ مــن صافــي األقســاط   
المحتفــظ بهــا للســنة لكافــة أنــواع أعمــال التأميــن وفقــً لقانــون شــركات التأميــن فــي ُعمــان. يتــم إدراج تكاليــف إقتنــاء 

العقــود كمصاريــف عنــد تكبدهــا آخذيــن فــي اإلعتبــار الطبيعــة قصيــرة األجــل لعقــود التأميــن. 

ــر  ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــالغ عنه ــم اإلب ــي ت ــات الت ــة للمطالب ــة المتوقع ــف النهائي ــن التكالي ــكل م ــرات ل ــع تقدي ــب وض يج  
والتكاليــف النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر. تتألــف المطالبــات مــن 
ــة  ــن القيم ــي م ــارة بالصاف ــوية الخس ــف تس ــرى ومصاري ــراف األخ ــود واألط ــي العق ــع لحامل ــتحقة الدف ــغ المس المبال

ــا.  ــد تكبده ــائر عن ــاح أو الخس ــى األرب ــا عل ــم تحميله ــرى ويت ــتردات األخ ــة والمس المتبقي

تمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ قائمــة   
ــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها  المركــز المالــي، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات الُمبلَّ
فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي علــى أســاس تقديــر كل حالــة علــى حــدة. عــالوًة علــى ذلــك، يــدرج مخصــص لتكلفــة 

تســوية المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر، بنــاًء علــى خبــرة الشــركة الســابقة. 

ــي  ــا ف ــم إدراجه ــة ، يت ــنة التالي ــي الس ــات ف ــويات والمخصص ــر والتس ــخ التقري ــي تاري ــات ف ــن المخصص ــات بي أي فروق  
للســنة. التأميــن  أعمــال  حســاب 

تعويض التلف واإلحالل  

تســمح بعــض عقــود التأميــن للشــركة بتحصيــل الزيــادة ، اإلســتهالك أو ببيــع المركبــات )التالفــة عــادة(  أو الممتلــكات   
المكتســبة مــن تســوية مطالبــة )الخــردة(. يمكــن أن يكــون للشــركة الحــق فــي مطالبــة أطــراف أخــرى بســداد بعــض أو 

ــالل(. ــات )اإلح ــة النفق كاف

يتــم إدراج تقديــرات الزيــادة ، اإلســتهالك ، المبالــغ المســتردة مــن التلفيــات كمخصــص عنــد قيــاس اإللتــزام عــن   
المطالبــات التأمينيــة  ويتــم إدراج المركبــات التالفــة أو الممتلــكات المكتســبة ضمــن األصــول األخــرى عنــد تســوية 
ــكات. ــات أو الممتل ــن المركب ــص م ــن التخل ــه م ــوق من ــكل موث ــترداده بش ــن إس ــذي يمك ــغ ال ــو المبل ــص ه ــزام. المخص اإللت

تعتبــر المبالــغ المدفوعــة عنــد اإلحــالل كمخصــص عنــد قيــاس اإللتــزام عــن المطالبــات التأمينيــة  ويتــم إدراجهــا ضمــن   
األصــول األخــرى. المخصــص هــو تقديــر المبلــغ الــذي يمكــن إســترداده بشــكل موثــوق منــه مــن خــالل اإلجــراءات ضــد 

ــؤول. ــث المس ــرف الثال الط
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2-27  األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

ــدرج الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة  ــة وت يتــم إدراج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالقيمــة العادل  
معــدل الفائــدة الفعلــي مطروحــً منــه خســائر إنخفــاض القيمــة. يتــم عمــل مخصص إلنخفــاض قيمــة الذمــم المدينة 
عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى أن الشــركة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة وفقً لشــروط 
المديونيــة األصليــة. مبلــغ المخصــص هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

المتوقعــة المخفضــة بمعــدل الفائــدة األصلــي. 

2-28  تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإيرادات العمولة  

تكليف اإلستحواذ المؤجلة  

التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة خــالل الفتــرة الماليــة الناشــئة مــن إبــرام عقــود تأميــن علــى الحيــاة طويلة   
ــتقبلية. ــاط المس ــن األقس ــف م ــك التكالي ــترداد تل ــه اس ــن مع ــذي يمك ــد ال ــى الح ــا إل ــم تأجيله ــل ، يت األج

إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، يتــم إطفــاء هــذه التكاليــف بطريقــة القســط الثابــت بنــاء علــى شــروط االقســاط المســتقبلية   
المتوقعــة والتــي تــم تقديرهــا حاليــً بأربــع ســنوات.

ــن  ــود تأمي ــل وعق ــرة األج ــاة قصي ــى الحي ــن عل ــود تأمي ــرام عق ــن إب ــدة م ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش التكالي  
المالــي. المركــز  قائمــة  فــي  ســارية«  مخاطــر  »إحتياطــي  تحــت  وتــدرج  تؤجــل   ، عالجــي 

ــرام عقــود التأميــن العــام تؤجــل إلــى الحــد الــذي ال يتوقــع معــه إســترداد تلــك التكاليــف  تكاليــف اإلســتحواذ عنــد إب  
مــن األقســاط المســتقبلية. إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، يتــم إطفــاء تلــك التكاليــف علــى مــدى فتــرة وثيقــة التأميــن )ســنة 

ــة 24/1. ــتخدام طريق ــادة( بإس ــي الع ــدة ف واح

يتــم إدراج اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الشــامل. التغيــرات فــي النمــط المتوقــع إلســتهالك المنافــع االقتصاديــة   
المحاســبية. التقديــرات  فــي  كتغيــر  وتعامــل  اإلطفــاء  فتــرة  بتغييــر  تحتســب  األصــل  فــي  المضمنــة 

إيرادات عمولة إعادة التأمين المؤجلة  

إيــرادات العمولــة المنســوبة إلــى أقســاط إعــادة التأميــن الســارية للتأميــن علــى الحيــاة قصيــر األجــل والتأميــن العالجــي   
، تؤجــل وتــدرج تحــت بنــد »حصــة معيــدي التأميــن فــي إحتياطــي المخاطــر الســارية« فــي قائمــة المركــز المالــي.

إيــرادات العمولــة المنســوبة إلــى أقســاط إعــادة التأميــن الســارية للتأميــن العــام ، تؤجــل إلــى الحــد الــذي يمكــن معــه   
المســتقبلية. األقســاط  مــن  إســتردادها 

إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، تطفــأ هــذه اإليــرادات علــى مــدى فتــرة وثيقــة التأميــن )ســنة واحــدة فــي العــادة( بإســتخدام   
.24/1 طريقــة 

2-29  إندماج األعمال  

ــوض  ــي الع ــتمالك كإجمال ــة اإلس ــاس تكلف ــم قي ــتمالك. يت ــة اإلس ــتخدام طريق ــال باس ــاج األعم ــبة إندم ــم محاس يت  
ــار  ــتراة. تخت ــأة المش ــي المنش ــيطرة ف ــر مس ــص غي ــغ أي حص ــتمالك ومبل ــخ اإلس ــي تاري ــة ف ــة العادل ــاس بالقيم المق
المجموعــة فــي كل عمليــة إندمــاج ســواء قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة بالقيمــة العادلــة أو 
بحصــة تناســبية مــن صافــي األصــول القابلــة للتحديــد للمنشــأة المشــتراة. يتــم قيــد التكاليــف المتعلقــة باإلســتمالك 

ــة. ــات اإلداري ــن المصروف ــدرج ضم ــا وت ــد تكبده ــروف عن كمص

عندمــا تســتملك المجموعــة أعمــال، تقــوم بتقييــم األصــول و اإللتزامــات الماليــة المضمونــة للتصنيــف والتســمية   
المناســبة وفقــً للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف المعنيــة كمــا فــي تاريــخ اإلســتمالك. وهــذا 

المشــتراة. المنشــأة  العقــود األساســية مــن قبــل  المتضمنــة عــن  المشــتقات  يشــمل فصــل 

ــا  ــظ به ــا المحتف ــوق ملكيته ــة حق ــاس أي حص ــادة قي ــم إع ــل، يت ــى مراح ــال عل ــاج األعم ــق إندم ــم تحقي ــال يت ــي ح ف  
ســابقً بالقيمــة العادلــة بتاريــخ اإلســتمالك ويتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي الربــح أو الخســارة. ومــن ثــم فيتــم 

ــهرة. ــد الش ــي تحدي ــار ف ــن اإلعتب ــي عي ــا ف أخذه

إن أي عوض محتمل سيتم تحويله من قبل المنشأة المشترية سيتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستمالك.   
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2-29  إندماج األعمال )تابع(  

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــً بالتكلفــة، كونهــا تمثــل الزيــادة فــي مجمــوع العــوض المحــول والمبلــغ المــدرج للحصــص   
ــات  ــد و اإللتزام ــة للتحدي ــتملكة القابل ــول المس ــي األص ــى صاف ــابقً، عل ــا س ــظ به ــص محتف ــيطرة، وأي حص ــر المس غي
المضمونــة. فــي حــال القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتملكة تتجــاوز مجمــوع العــوض المحــول، تقــوم 
المجموعــة بإعــادة تقييــم، ســواء قــد حــددت بشــكل صحيح كافــة األصــول المســتملكة وجميــع اإللتزامــات  المضمونة 
وتقــوم بمراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي ســيتم إدراجهــا فــي تاريــخ اإلســتمالك. فــي حــال عمليــة 
إعــادة التقييــم ال تــزال تنتــج زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتملكة علــى مجمــوع العــوض المحــول، بعــد 

ــح أو الخســارة. ذلــك يتــم إدراج المكســب فــي الرب

ــار  ــرض اختب ــة. لغ ــة متراكم ــاض قيم ــائر انخف ــً أي خس ــة ناقص ــهرة بالتكلف ــاس الش ــم قي ــي، يت ــق المبدئ ــد التحق بع  
انخفــاض القيمــة، الشــهرة المكتســبة مــن إندمــاج األعمــال، مــن تاريــخ اإلســتمالك، يتــم تخصيصهــا لــكل مــن وحــدات 
ــرى  ــات  األخ ــول أو اإللتزام ــواء األص ــر س ــرف النظ ــاج، بص ــن اإلندم ــتفيد م ــع أن تس ــي يتوق ــة الت ــد للمجموع ــد النق تولي

للمنشــاة المشــتراة يتــم تخصيصهــا لتلــك الوحــدات.

حيــث تــم تخصيــص الشــهرة إلــى وحــدة توليــد النقــد وتــم إســتبعاد جــزء مــن العمليــات بداخــل الوحــدة، فــإن الشــهرة   
المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة يتــم إدراجهــا بالقيمــة الدفتريــة للعمليــات عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن 
اإلســتبعاد. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة 

وجــزء مــن وحــدة توليــد النقــد المحتفــظ بهــا.

2-30  العمليات المتوقفة  

تؤهــل مجموعــة التصــرف كعمليــات متوقفــة إذا كانــت أحــد مكونــات الكيــان الــذي كان إمــا قــد تــم إســتبعاده، أو قــد   
ــع، و: ــه للبي ــظ ب ــه كمحتف ــم تصنيف ت

يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛   

هو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات أو؛    

هو شركة تابعة تم تملكها حصريً وذلك بهدف إعادة بيعها.    

يتــم اســتبعاد العمليــات المتوقفــة مــن نتائــج العمليــات المســتمرة ويتــم عرضهــا كمبلــغ واحــد كربــح أو خســارة بعــد   
الضريبــة مــن العمليــات المتوقفــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. يتــم توفيــر إفصاحــات إضافيــة فــي اإليضــاح 31. تشــمل 

ــك. ــر ذل ــر غي ــم يذك ــتمرة، مال ــات المس ــغ للعملي ــة مبال ــم المالي ــول القوائ ــرى ح ــات األخ ــع اإليضاح جمي

2-31  تقرير القطاعات   

يعتبــر تقريــر القطاعــات أحــد مكونــات المجموعــة التــي تقــوم بأنشــطة أعمــال والتــي يمكــن أن تكســب منهــا إيــرادات   
وتحمــل مصاريــف ، بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعاملــة مــع أي مــن مكونــات المجموعــة االخرى 
، والتــي يتــم مراجعــة نتائــج أعمالهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل إدارة المجموعــة، لجنــة )كونهــا صانــع القــرار التشــغيلي 
الرئيســي( التخــاذ القــرارات حــول المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائــه. يتــم اإلفصــاح عــن تحديــد القطاعــات 

فــي اإليضــاح 2٫٦ ويتــم اإلفصــاح عــن التقاريــر فــي اإليضــاح 33. 
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2-32  عقود اإليجار  

تقــوم المجموعــة بتقييــم بدايــة العقــد مــا إذا كان العقــد أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار. أي إذا كان العقــد يحمــل الحــق   
فــي التحكــم فــي اســتخدام األصــل المحــدد لفتــرة مــن الوقــت فــي مقابــل النظــر فيــه.

المجموعة كمستأجر  

تطبــق المجموعــة نهًجــا وحيــًدا لالعتــراف والقيــاس لجميــع عقــود اإليجــار ، باســتثناء عقود اإليجــار قصيرة األجــل وعقود   
اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة. تعتــرف المجموعــة بالتزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وموجــودات حــق 

االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول األساســية.

أصول حق االستخدام  

تعتــرف المجموعــة بالموجــودات الخاصــة بحــق االســتخدام فــي تاريــخ بدء عقــد اإليجــار )أي ، تاريــخ توفر األصل األساســي   
لالســتخدام(. يتــم قيــاس أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة ، مطروًحــا منهــا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة 
واإلهــالك ، وتعديلهــا ألي إعــادة تقييــم اللتزامــات اإليجــار. تشــتمل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام على مقــدار مطلوبات 
اإليجــار المعتــرف بهــا ، والتكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة ، ومدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا فــي أو قبــل تاريــخ 
البــدء ، مطروًحــا منهــا أي حوافــز إيجــار مســتلمة. يتــم اســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار. يتــم عــرض موجــودات حــق االســتخدام فــي المالحظــة 11 )ج( وتخضــع النخفــاض القيمــة بمــا 

يتماشــى مــع سياســة المجموعــة كمــا هــو موضــح فــي المالحظــة 2٫11 انخفــاض قيمــة األصــول غيــر الماليــة.

اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقريــر ، تتكــون أصــول حــق االســتخدام بشــكل أساســي مــن المبانــي المؤجــرة التــي يتــم اســتهالكها   
ــنوات. ــى 10 س ــن ٥ إل ــراوح م ــرة تت ــدار فت ــى م عل

التزامات اإليجار  

ــي  ــار الت ــات اإليج ــة لمدفوع ــة الحالي ــة بالقيم ــار المقاس ــات اإليج ــة التزام ــدرج المجموع ــار ، ت ــد اإليج ــدء عق ــخ ب ــي تاري ف  
يتعيــن إجراؤهــا علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة )مطروًحــا منهــا أي حوافــز 
إيجــار مســتحقة القبــض( ومدفوعــات إيجــار متغيــرة تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل ، والمبالــغ المتوقع دفعهــا بموجب 
ضمانــات القيمــة المتبقيــة. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيًضــا ســعر التمريــن لخيــار الشــراء المؤكــد بشــكل معقــول أن 
تمارســه المجموعــة ودفــع غرامــات إنهــاء العقــد ، إذا كان عقــد اإليجــار يعكــس ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم التعــرف 
علــى مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى فهــرس أو ســعر كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا 

الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى الدفــع.
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يتــم تقييــم التقديــرات واإلجتهــادات بشــكل مســتمر وترتكــز علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى متضمنــة توقعــات   
أحــداث يعتقــد أنهــا معقولــة حســب الظــروف.  تقــوم المجموعــة والشــركة األم بإجــراء تقديــرات وإفتراضــات تخــص 
المســتقبل.  وينــدر أن تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة مســاوية للنتائــج الفعليــة ذات العالقــة. نظــرًا لكونهــا 
تقديــرات.  تمــت مناقشــة التقديــرات واإلفتراضــات التــي لهــا مخاطــر بــأن تــؤدي إلــى تســوية مهمــة علــى القيــم 

ــة: ــرات التالي ــة بالفق ــنة المالي ــالل الس ــات خ ــول واإللتزام ــة لألص الدفتري

3-1  فرضية اإلستمرار  

لقــد قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمؤسســة مســتمرة وهــي مقتنعــة بــأن   
ــى  ــت عل ــإن اإلدارة ليس ــك. ف ــى ذل ــالوًة عل ــور. ع ــتقبل المنظ ــال للمس ــي األعم ــتمرار ف ــوارد لإلس ــا الم ــة لديه المجموع
ــد جوهريــة التــي قــد تلقــي شــكوكً كبيــرة فــي قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمؤسســة  علــم بأيــة حــاالت عــدم تأكُّ

ــتمرارية. ــة اإلس ــاس فرضي ــى أس ــة عل ــم المالي ــداد القوائ ــتمر إع ــك. فيس ــتمرة. لذل مس

3-2  قياس خسائر االئتمان المتوقعة  

يتطلــب قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 فــي جميــع فئــات األصــول الماليــة   
إصــدار اجتهــاد ، علــى وجــه الخصــوص ، تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمانــات عنــد 
تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة وتقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان. هــذه التقديــرات مدفوعــة بعــدد مــن 

ــدالت. ــن الب ــة م ــتويات مختلف ــى مس ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــرات الت ــل ، والتغي العوام

حســابات قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة للمجموعــة هــي مخرجــات مــن النمــاذج المعقدة مــع عدد مــن االفتراضات   
األساســية فيمــا يتعلــق باختيــار المدخــالت المتغيــرة واعتمادهــا المتبــادل. تتضمــن عناصــر نمــاذج قيــاس خســائر االئتمــان 

المتوقعــة  التــي تعتبــر التقديــرات واالجتهــادات المحاســبية مــا يلــي:
نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة.  -

ــاس  ــب قي ــم يج ــن ث ــان وم ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة ملحوظ ــاك زي ــت هن ــا إذا كان ــم م ــة لتقيي ــر المجموع معايي  -
ــم  ــر )LTECL( والتقيي ــاس العم ــى أس ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــاس خس ــى أس ــة عل ــول المالي ــات لألص المخصص

النوعــي.
تقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي.  -
تطوير نماذج قياس خسائر االئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت.  -

ــم  ــة وقي ــتويات البطال ــل مس ــة ، مث ــالت االقتصادي ــي والمدخ ــاد الكل ــيناريوهات االقتص ــن س ــات بي ــد االرتباط تحدي  -
ــن  ــف ع ــد التخل ــرض عن ــداد  )PD( ، والتع ــن الس ــالء ع ــف العم ــة تخّل ــر احتمالي ــى تقدي ــك عل ــر ذل ــات ، وتأثي الضمان

.)LGD( والخســارة المقدمــة\ المعطــاة )EAD( الســداد
اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي وترجيحاتهــا االحتماليــة ، الشــتقاق المدخــالت االقتصاديــة فــي نمــاذج قيــاس   -

خســائر االئتمــان المتوقعــة.

3-3  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية  

يحتســب اإلســتهالك لشــطب تكلفــة األصــول علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة. يســتند إحتســاب األعمــار اإلنتاجيــة   
ــتخدام  ــن بإس ــف الطبيعيي ــآكل والتل ــة والت ــج الصيان ــغيل وبرام ــا دورات التش ــل منه ــدة عوام ــرات اإلدارة لع ــى تقدي عل

ــرات.  ــل التقدي أفض

3-4  الضرائب  

قامــت المجموعــة والشــركة األم بعمــل مخصصــات ، بنــاء علــى تقديــرات معقولــة ، للنتائــج المحتملــة مــن إنتهــاء الربــط   
الضريبــي. يســتند مبلــغ المخصــص علــى عــدة عوامــل منهــا خبــرة المجموعــة فــي الربــوط الضريبيــة الســابقة وتفســير 

ــب.  ــة للضرائ ــة العام ــة واألمان ــب المجموع ــن جان ــة م ــريعات الضريب تش

تــدرج أصــول الضريبــة المؤجلــة بالنســبة لجميــع الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة إلــى الحــد الــذي ال يحتمــل معــه   
توفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن فــي مقابلــه إســتخدام الخســائر. تقديــرات محاســبية هامــة تكــون ضروريــة لتحديــد 
قيمــة أصــول الضريبــة المؤجلــة التــي يمكــن إدراجهــا ، بنــاء علــى الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة ومســتوى األرباح المســتقبلية 

ــتقبلية.  ــة المس ــط الضريب ــتراتيجيات خط ــة وإس ــة للضريب الخاضع

3-5  خسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة  

تقــوم المجموعــة بمراجعــة إســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة والشــقيقة بشــكل دوري وتقّيــم الدليــل الموضوعــي   
ــتقبلي  ــل المس ــوذج العم ــقيقة ونم ــة والش ــركات التابع ــي أداء الش ــل الموضوع ــن الدلي ــة. يتضم ــاض القيم ــى إنخف عل
ــة  ــة الحاج ــدد المجموع ــي ، تح ــل الموضوع ــى الدلي ــاء عل ــة. بن ــرى ذات صل ــل أخ ــة وعوام ــة المحلي ــاع االقتصادي واألوض

ــة. ــقيقة والتابع ــركات الش ــي الش ــتثمارات ف ــة اإلس ــاض قيم ــارة إنخف لخس
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3-6  عقود التأمين - المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكدة  

إن تقديــر االلتزامــات النهائيــة الناشــئة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التأميــن هــو تقديــر رئيســي تــم إجــراؤه    
فــي قيــاس اإللتزامــات  بموجــب عقــود التأميــن وخاصــًة بموجــب عقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعيــة والمجموعــة 
العمريــة واالئتمانيــة الجماعيــة. هنــاك العدید من مصادر عدم التیقن التي ینبغي دراســتها في تقدیر المطلوبات التي 

ستدفعهــا المجموعة في نهايــة المطاف لهــذه المطالبات.

بالنســبة للحيــاة الفرديــة ، تــم احتســاب مــدة االئتمــان الفــردي والحيــاة االئتمانيــة للمجموعــة ولكــن لــم يتــم اإلبــالغ   
شــهرين. لمــدة  مقــدرة  أو  متوقعــة  كمطالبــات   )IBNR( عنهــا   مبلــغ  غيــر  كخســائر  عنهــا  

بالنســبة لـــ خســائر غيــر مبلــغ عنهــا للتأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الطبــي الجماعــي والمطالبــات الطبيــة الجماعيــة،   
فــإن طــرق توقــع المطالبــة المســتخدمة هــي طريقــة معامــل التطــور للخســائر المبلــغ عنهــا ، وطريقةعوامــل 
وطــرق المبدئيــة  للخســارة  المتوقعــة  النســبة  طريقــة  أو  للحــرق  المتوقعــة  األوليــة  والتكلفــة  إنمائيــة،   فقــد 
Bornhuetter-Ferguson للخســائر المدفوعــة أو المبلــغ عنهــا . بعــد مراجعــة تشــخيص الســنة التقويميــة وســنة 
الحــوادث ، تطويــر الســنة التقويميــة الفعليــة مقابــل المتوقعــة ، المعلومــات النوعيــة والخصائــص العامــة لــكل فئــة 
مــن األعمــال ، تــم اختيــار طــرق اكتواريــة لتحديــد الخســارة النهائيــة عــن طريــق الصدفــة أو الســنة التقريريــة. وقــد تــم 
اختيــار عوامــل تنميــة الخســائر باســتخدام الخبــرة التاريخيــة لتنميــة الخســائر والمطالبــات التــي تشــكل األســاس ألنمــاط 
ــر.  ــاليب التطوي ــتقبلية ألس ــائر مس ــور خس ــع ظه ــي توق ــتخدمة ف ــات المس ــر والمطالب ــداد التقاري ــائر وإع ــع الخس دف
تســتند الخســائر المختــارة األوليــة والنهائيــة علــى نتائــج أســاليب التوقعــات حســب شــهر المطالبــة، وتســتند إلــى حكــم 
يعكــس نطــاق التقديــرات التــي تنتجهــا األســاليب ونقــاط القــوة والضعــف لــكل طريقــة. يتــم تطبيــق التوقعــات علــى 
الخســائر التــي تــم تقييمهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2019. يتــم الحصــول علــى إجمالــي المبالــغ غيــر المســددة عــن طريــق 
تخفيــض الخســائر النهائيــة المختــارة مــن إجمالــي المبالــغ المدفوعــة فــي 31 ديســمبر 2019. يتــم الوصــول إلــى صافــي 
تقديــرات المطالبــات غيــر المدفوعــة بعــد اقتطــاع االحتياطيــات المتنازلــة والمتنــازل عنهــا. يتــم اســتنتاج تقديــرات 
الخســائر غيــر المبلــغ عنهــا المتنازلــة بنــاًء علــى مراجعــة نســب المطالبــات المتنــازل عنهــا ونســب المطالبــات المدفوعــة.

بالنســبة لمطالبــات التأميــن العامــة ، تــم الوصــول إلــى الخســائر غيــر المبلــغ عنهــا باســتخدام مزيــج مــن طريقــة ســلم   
السلســلة وسلســلة معــدل الخســارة المتوقعــة وطريقــة Bornhuetter-Ferguson. تــم اســتخدام هــذه الطــرق 

لتحديــد نمــط تقاريــر المطالبــات التــي تــم تعديلهــا بعــد ذلــك لتحديــد احتياطيــات البنــك.

أضیف توزیع المصروفات غیر المخصصة إلــى احتیاطیات الخســائر غيــر المبلــغ عنهــا ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن   
الطبــي الجماعــي. بالنسبة التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الطبــي الجماعــي في دولة اإلمارات والكويت ، تم تطبيق 
افتراض بنسبة 0٫2٥% لالحتفاظ بمجموعة تســوية الخســارة في حين تم تطبيق افتراض نسبته 0٫٥% التأميــن علــى الحيــاة 
والتأميــن الطبــي الجماعــي فــي ُعمــان. بالنسبة الحتیاطي تســوية الخســارة في أعمال التأمین العامة ، فقد تم تطبیق 

اإلجمالیة. البنوك  الجمیع في  بنسبة ٥% من مطالبات  افتراض 

يســتند احتســاب وإحتياطيــات عامــة لمواجهــة خســائر القــروض )AURR( علــى تقديــر نســبة الخســارة النهائيــة   
المتوقعــة للســنة الحاليــة والتــي مــن المتوقــع علــى الســنة القادمــة. يتــم تقديــر االحتياطــي المطلــوب للعمــل غيــر 
ــة. ــنة التالي ــي الس ــه ف ــول علي ــع الحص ــن المتوق ــط التأمي ــق قس ــن طري ــذه ع ــارة ه ــبة الخس ــرب نس ــق ض ــن طري ــي ع المنته

يعتمــد تحديــد االلتزامــات بموجــب عقــود التأميــن طويلــة األجــل )والتــي تتكــون بشــكل أساســي مــن سياســات   
الحيــاة الفرديــة وسياســات الحيــاة االئتمانيــة الصــادرة لفتــرة كامــل القــرض علــى أســاس قســط واحــد( علــى عــدد مــن 

التقديــرات التــي قدمتهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بـــ:

  الوفيات والعجز

  عوائد االستثمار / معدل الخصم

  النفقات

  حملة بواليص التأمين

إنخفاض قيمة األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

يتــم عمــل تقديــر لقيمــة األقســاط القابلــة للتحصيــل وأرصــدة التأميــن المدينــة عندمــا ال يكــون محتمــاًل تحصيــل المبلــغ   
بالكامــل. بالنســبة للمبالــغ الهامــة بشــكل فــردي ، يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي. المبالــغ الغيــر هامــة 
ــول  ــى ط ــاء عل ــص بن ــل مخص ــم عم ــي ويت ــكل جماع ــا بش ــم تقديره ــابقة، يت ــتحقات س ــا مس ــردي ، ولكنه ــكل ف بش

ــة. ــترداد التاريخي ــدالت اإلس ــى مع ــاء عل ــتحقاق ، بن ــدة اإلس م
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3-7  تقييم التأثيرات الجوهرية   

ــاد  ــة اجته ــوم اإلدارة بممارس ــبة 20% ، تق ــت بنس ــوق التصوي ــن حق ــل م ــة أق ــا المجموع ــك فيه ــي تمتل ــاالت الت ــي الح ف  
هــام يأخــذ بعيــن االعتبــار بعــض العوامــل المحــددة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 2٨ للوصــول إلــى اســتنتاج 

ــر. ــر كبي ــان تأثي ــا إذا كان للكي ــول م ح

قامت اإلدارة بتقییم مستوى التأثیر الذي تترتب عليهــا المجموعة في بنــك مســقط  ش.م.ع.ع ، شــركة تكافــل عمــان   
ــالمية  ــة االس ــدارس التربي ــدودة وم ــتثمار المح ــق لالس ــب ، االف ــث الصل ــع الحدي ــي، المصن ــل الوطن ــت التموي ــن ، بي للتامي
ــاهمة أقل  ــى الرغم من أن المس ــى عل ــري ، بسبب تمثیل مجلس اإلدارة والشروط التعاقدیة حت ــا تأثیر جوه وقد قررت أن له
ــل. ــن التفاصي ــد م ــاح ٨ )د( )2( لمزي ــى اإليض ــوع إل ــى الرج ــاعد. يرج ــتثمار كمس ــذا االس ــف ه ــم تصني ــك ، ت ــا لذل من 20 % وفق
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4-1  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالمجموعة  

ــة الصــادرة  ــر والتفســيرات الجديــدة والمعدل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، تبنــت المجموعــة كافــة المعايي  
عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ولجنــة تفســيرات تقاريــر الماليــة الدوليــة التابعــة لمجلــس معاييــر المحاســبة 

ــر 2019م. ــخ 1 يناي ــدأ بتاري ــي تب ــرات الت ــارية للفت ــا والس ــة بعملياته ــة المتعلق الدولي

معيار إعداد التقارير المالية الدولية 1٦ عقود اإليجار   

معيار المحاسبة الدولي رقم IFRIC 23 عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل   

تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9 ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي   

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2٨ المصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة   

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19 خطة تعديل ، تقليص أو تسوية   

اجراءات تحسين معايير التقارير المالية السنوية   

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 - دمــج األعمــال - الفوائــد التــي ســبق االحتفــاظ بهــا فــي عمليــة    
مشــتركة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 11 - الترتيبــات المشــتركة - الفوائــد التــي ســبق االحتفــاظ بهــا فــي    
عمليــة مشــتركة

معيــار المحاســبة الدولــي 12 - ضرائــب الدخــل - تبعــات ضريبــة الدخــل علــى المدفوعــات علــى األدوات الماليــة    
ــة. ــوق ملكي ــة كحق المصنف

المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 - تكاليف االقتراض - تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة   

المعاييــر المذكــورة أعــاله ، بخــالف المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1٦ ، ليــس لهــا تأثيــر علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.   
ــد. ــة بع ــح فعال ــم تصب ــا ل ــا ولكنه ــم إصداره ــالت ت ــيرات أو تعدي ــر أو تفس ــرًا أي معايي ــة مبك ــن المجموع ــم تتب ل

المعيار الدولي 16: عقود اإليجار  

يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 1٦ محــل معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود إيجــار ، ومعيــار إعــداد   
 التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا يحتــوي علــى عقــد إيجــار ، وحوافــز عقــود إيجــار تشــغيلية
لـــ SIC-15 ، و SIC-27 ، وتقييــم مــادة المعامــالت التــي تنطــوي علــى الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار. يحــدد المعيــار 
مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار ويتطلــب مــن المســتأجرين االعتــراف بمعظــم عقــود 

اإليجــار فــي الميزانيــة العموميــة.

إن محاســبة المؤجريــن بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1٦ لــم تتغيــر إلــى حــد كبيــر عــن المعيــار المحاســبي   
الدولــي رقــم 17. ســوف يســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجــار على أنهــا إما عقــود تشــغيل أو تمويل باســتخدام 

ــم 17. ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــا ف ــة كم ــادئ مماثل مب

اعتمــدت المجموعــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 1٦ باســتخدام طريقــة التعديــل بأثــر رجعــي لالعتمــاد   
مــع تاريــخ التطبيــق األولــي فــي 1 ينايــر 2019. بموجــب هــذه الطريقــة ، يتــم تطبيــق المعيار بأثــر رجعي مــع التأثيــر التراكمي 

لتطبيــق المعيــار المعتــرف بــه فــي البدايــة فــي تاريــخ التطبيــق األولــي. وفقــا لذلــك ، ال يتــم إعــادة بيــان المقارنــة.
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ــة  ــة بالمجموع ــة المتعلق ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــة لمعايي ــدة والمعدل ــيرات الجدي ــر والتفس 4-1  المعايي  
)تابــع(

طبيعة تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية 1٦:  

ــخ  ــي تاري ــتأجر( ف ــار )كمس ــود اإليج ــن عق ــة كل م ــت المجموع ــة 1٦ ، صنف ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــاد المعي ــل اعتم قب  
إنشــائها إمــا عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي.

ــاس  ــراف والقي ــًدا لالعت ــا وحي ــة نهًج ــت المجموع ــم 1٦ ، طبق ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــاد المعي ــد اعتم عن  
لجميــع عقــود اإليجــار باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار للموجــودات منخفضــة القيمــة. أدركــت 
ــتخدام  ــق اس ــل ح ــي تمث ــتخدام الت ــق االس ــودات ح ــار وموج ــات اإليج ــديد مدفوع ــار لتس ــات اإليج ــة التزام المجموع
األصــول األساســية. بالنســبة لعقــود اإليجــار المصنفــة ســابًقا علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية ، تــم االعتــراف بالتزامــات 
اإليجــار بنــاًء علــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة ، مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي 

ــي. ــب األول ــم الطل ــخ تقدي تاري

الدوافع العملية:  

انتخبــت المجموعــة الســتخدام وســيلة االنتقــال العمليــة لعــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد ، أو يحتــوي علــى عقــد   
إيجــار فــي 1 ينايــر 2019. وبــداًل مــن ذلــك ، طبقــت المجموعــة المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا ســابًقا علــى 
أنهــا عقــود إيجــار تطبــق المعيــار الدولــي 17 و IFRIC 4 فــي تاريــخ الطلــب األولــي. اختــارت المجموعــة أيًضــا اســتخدام 
إعفــاءات االعتــراف لعقــود اإليجــار التــي ، فــي تاريــخ البــدء ، لهــا مــدة إيجــار مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل وال تحتــوي علــى خيــار 
شــراء )»عقــود إيجــار قصيــرة األجــل«( وعقــود اإليجــار التــي األصــل األساســي ذو قيمــة منخفضــة )»األصــول منخفضــة 

القيمــة«(.

بعد استخدام وسائل إضافية عملية من قبل المجموعة:  

استخدام سعر خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول  -

يعتمد على تقييمه لما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة مباشرًة قبل تاريخ تقديم الطلب األولي  -

استبعد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي  -

يســتخدم بعــد فــوات األوان فــي تحديــد مــدة عقــد اإليجــار حيــث يحتــوي العقــد علــى خيــارات لتمديــد أو إنهــاء عقــد   -
اإليجــار

التأثير على االنتقال  

كمــا فــي 1 ينايــر 2019 ، ســجلت المجموعــة موجــودات حــق االســتخدام بقيمــة ٨٫٦1 مليــون ريــال عمانــي والتزامــات إيجــار   
بقيمــة ٨٫٦1 مليــون ريــال عمانــي دون أي تأثيــر علــى األربــاح المحتجــزة. عنــد قيــاس مطلوبــات اإليجــار ، قامــت المجموعــة 

ــر 2019م.  ــي 1 يناي ــن 4٫٥%  ف ــراوح بي ــذي يت ــي ال ــراض اإلضاف ــدل االقت ــتخدام مع ــار باس ــات اإليج ــم مدفوع بخص

لــم يتــم إدراج التســوية مــع التزامــات عقــود التأجيــر التشــغيلي فــي هــذه البيانــات الماليــة ألنهــا ليســت جوهريــة فــي   
للمجموعــة. الماليــة  البيانــات 

 بااللف ر.عاألصول

9٫٦30التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 31 ديسمبر 201٨
4٫٥%المتوسط   المرجح لسعر االقتراض اإلضافي في 1 يناير 2019

٨٫٦09التزامات اإليجار التشغيلي المخفضة في 1 يناير 2019
خصم:

-االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
-االلتزامات المتعلقة بتأجير األصول منخفضة القيمة

أضافة:
-االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار المصنفة سابًقا كعقود إيجار تمويلي

 مدفوعات اإليجار المتعلقة بفترات التجديد غير المدرجة في التزامات اإليجار التشغيلي
في 31 ديسمبر 201٨

-

8٫609التزامات اإليجار في 1 يناير  2019
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تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  -4

4-2  المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ   

تــم إصــدار المعاييــر والتعديــالت الجديــدة التاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )IASB( ولكنهــا ليســت   
إلزاميــة بعــد للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17 عقود التأمين   

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3: تعريف النشاط التجاري   

تعديالت على المعيارين 1 و ٨ من معايير المحاسبة الدولية: تعريف المواد   

تــم نشــر تعديــالت إصــالح معيــار ســعر الفائــدة للمرحلــة األولــى )IBOR( علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9   
ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 7 فــي ســبتمبر 2019 ، والــذي يتضمــن عــدًدا 
ــر بشــكل مباشــر باإلصــالح القياســي لســعر  ــة التــي تنطبــق علــى جميــع عالقــات التحــوط التــي تتأث مــن عمليــات اإلغاث
الفائــدة . يقــوم الفــرع المصرفــي للمجموعــة بتقييــم تأثيــر تعديــالت IBOR للمرحلــة األولــى والتــي تكــون ســارية 

ــر 2020. ــد 1 يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس للفت

تعديالت على المعيارين 1 و 8 من معايير المحاسبة الدولية: تعريف المواد  

فــي أكتوبــر 201٨ ، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 لعــرض   
البيانــات الماليــة والسياســات المحاســبية رقــم ٨ للمحاســبة ، والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء لمواءمة 
ــات  ــى أن »المعلوم ــد عل ــف الجدي ــص التعري ــف. ين ــن التعري ــة م ــب معين ــح جوان ــر وتوضي ــر المعايي ــادة« عب ــف »الم تعري
جوهريــة إذا تــم حذفهــا أو إغفالهــا أو إخفاءهــا ، فمــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا 
المســتخدمون األساســيون للبيانــات الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك البيانــات الماليــة ، والتــي توفــر معلومات 

ماليــة حــول إعــداد تقاريــر محــددة شــخصية.'

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف المواد تأثير كبير على البيانات المالية للبنك.  

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 17 عقــود التأميــن فــي مايــو 2017، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار   
التقريــر المالــي الدولــي 17 عقــود التأميــن، وهــو معيــار محاســبي جديــد شــامل لعقــود التأميــن يغطــي التحقــق 

والقيــاس والعــرض واإلفصــاح، الــذي يحــل محــل معيــار التقريــر المالــي الدولــي 4 عقــود التأميــن.

ــات  ــاد السياس ــى إعتم ــر إل ــد كبي ــى ح ــتند إل ــي تس ــي 4، الت ــي الدول ــر المال ــار التقري ــات معي ــن متطلب ــض م ــى النقي عل  
ــوذج  ــاماًل )النم ــً ش ــي 17 نموذج ــي الدول ــر المال ــار التقري ــدم معي ــاس، يق ــراض القي ــابقة ألغ ــة الس ــبية المحلي المحاس
العــام( لعقــود التأميــن، مكمــاًل بنهــج األتعــاب المتغيــرة للعقــود ذات الميــزات المشــاركة المباشــرة التــي هــي عقــود 
خدمــة ذات صلــة باالســتثمار بشــكل كبيــر، ونهــج توزيــع األقســاط بشــكل رئيســي لفتــرة قصيــرة التــي عــادة مــا تنطبــق 

ــاة. ــر الحي ــن غي ــود التأمي ــض عق ــى بع عل

يســري مفعــول معيــار التقريــر المالــي الدولــي 17 علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، مــع   
ــي  ــي الدول ــر المال ــار التقري ــأة معي ــق المنش ــرط أن تطب ــر بش ــق المبك ــمح بالتطبي ــة. يس ــة المطلوب ــام المقارن ــود أرق وج
9 ومعيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٥ فــي أو قبــل تاريــخ تطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي 17. يتطلــب التطبيــق بأثــر 
رجعــي. لكــن، فــي حــال التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل لشــركة عقــود التأميــن غيــر عملــي، عندئــٍذ يتعيــن علــى المنشــأة 

ــة. ــة العادل ــج القيم ــدل أو نه ــي مع ــر رجع ــج بأث ــا نه ــار إمَّ اختي

تخطط المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب مع معيار التقرير المالي الدولي.  

بــدأت المجموعــة مشــروعً لتطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي 17 وقــد أجــرت تقييمــً علــى مســتوى عــاٍل مــن التأثيــر   
ــات  ــي السياس ــام ف ــر ه ــى تغيي ــد إل ــار الجدي ــؤدي المعي ــركة أن ي ــع الش ــي 17. تتوق ــي الدول ــر المال ــار التقري ــى معي عل
ــح  ــى الرب ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــون له ــل أن يك ــة، ويحتم ــة بالمجموع ــن الخاص ــود التأمي ــات عق ــة بإلتزام ــبية المتعلق المحاس

وإجمالــي حقــوق المســاهمين مــع العــرض واإلفصــاح.
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النقد وما في حكم النقد  -5

النقـد وما في حكم النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية يشتمل على األرصدة التالية :  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

191٫505212٫٦٨٦4٫5492٫3٦3أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
--80٫916121٫٦37ودائع لدى البنوك )ايضاح ٦(

--)1٥٫207()31٫465(مستحق لبنوك - حسابات جارية )ايضاح 17(
--)٥00()500(ودائع رأسمالية )إيضاح ٦(

240٫45631٨٫٦1٦4٫5492٫3٦3

6-  ودائع لدى البنـوك

الشركــة األمالمجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

--38٫776٨3٫97٨ودائع سوق المال

--12٫0267٫294حسابات جارية

--500٥00ودائع رأسمالية 

--29٫61429٫٨٦٥ودائع لدى البنوك وشركات التمويل

----ودائع ثانوية

80٫916121٫٦37--

فــي 31 ديســمبر 2019م ، كانــت نســبة ٥0% مــن ودائــع ســوق المــال الخاصــة بالبنــوك التابعــة مــن  ثمانيــة بنــوك مصنفــة   
ــة  ــوك للحكوم ــي ش.م.ع.م ، الممل ــكان العمان ــك اإلس ــن بن ــت م ــع كان ــن الوادئ ــى Baa3 و ٥0% م ــاق Aa3 إل ــن نط ضم
)201٨م - 71% مــن ودائــع البنــك التابعــة مــن  ثمانيــة بنــوك مصنفــة ضمــن نطــاق Aa3 إلــى Baa3 و 22% مــن الوادئــع كانــت 

ــة. ــوك للحكوم ــي ش.م.ع.م ، الممل ــكان العمان ــك اإلس ــع بن م

ــزي  ــك المرك ــدى البن ــمالية ل ــة رأس ــي( كوديع ــال عمان ــي )201٨م - ٥00٫0000 ري ــال عمان ــمالية ٥00٫000 ري ــع الرأس ــل الودائ تمث  
ــبة %1٫٥ )201٨-%1٫٥(  ــدة بنس ــى فائ ــل عل ــذي يحص ــي ال ــرع المصرف ــي الف ــا ف ــول به ــح المعم ــث اللوائ ــن حي ــي م العمان

ســنويً. ال يمكــن ســحب هــذه الوديعــة دون موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي.

يتــم االحتفــاظ بالودائــع لــدى البنــوك شــركات التأجيــر فــي ســلطنة عمــان ، الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة ، بالريــال   
العمانــي بمبلــغ 21٫92٥٫000 ريــال عمانــي )201٨م- 19٫92٥٫000 ريــال عمانــي( وبالدينــار الكويتــي بمقــدار 1٫٨79٫1٥0 ريــال عمانــي 
ــدة  ــل فائ ــي(  وتحم ــال عمان ــي )201٨م- 13٫743٫0٦9 ري ــال عمان ــغ 13٫٦00٫34٥ ري ــي بمبل ــم اإلمارات )201٨م: 1٫274٫000( وبالدره

ــى ٥%(. ــى ٥% )201٨م- 2% إل ــن 2٫2٥% إل ــراوح بي ــعار تت ــة بأس ــنوية فعال س
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7-  األقساط وأرصدة التأمين المدينة

2019201٨
اإلجماليالعامالحياةاإلجماليالعامالحياةالمجموعة

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
41٫9394٫15046٫08929٫7٨13٫27933٫0٦0أقساط تأمين مدينة

إعادة تأمين
18٫03812418٫16211٫01310٥11٫11٨ارصدة المدينة

59٫9774٫27464٫25140٫7943٫3٨444٫17٨
مخصص ديون منخفضة 

)1٫0٥٦()321()73٥()1٫609()706()903(القيمة
59٫0743٫56862٫64240٫0٥93٫0٦343٫122

 

الحركة في مخصص 
الديون المنخفضة القيمة:

7353211٫056٦9٦20٨904في 1 يناير 
المخصص خالل السنة 

2313796107٨11719٥)إيضاح 29(
)43()4()39()57(6)63(المشطوب خالل السنة 

9037061٫60973٥3211٫0٥٦في 31 ديسمبر

استثمـارات في أوراق مالية     -8

تتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ التقرير مما يلي:  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر 

)إيضاح أ(
14٫119٨٫2٦01٫7107٦7

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 
)إيضاح ب(

67٫50742٫40٦1٫5051٫٥04

--160٫57112٥٫133إستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح ج(
242٫19717٥٫7993٫2152٫271
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)أ(  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسـائر  

تمثلت األصول المالية المصنفة بالقيمة العـادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ التقرير فيما يلي:-  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
 استثمـارات مدرجة:

  استثمـارات محلية وفقً للقطاع
--4٫330٥٫927  قطاع التمويل

8911٫09٦4844٨٥  قطاع الصناعـة
5٫2217٫0234844٨٥

190171251٥  استثمارات خارجية مدرجة
5٫4117٫194509٥00  إستثمارات مدرجة

-1٫806799967 استثمارات محلية غير مدرجة
6٫9022٦72352٦7 استثمارات خارجية غير مدرجة

اجمالي االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
14٫119٨٫2٦01٫7117٦7والخسائر

)ب(  أصول مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل االخر  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
استثمارات محلية 

--63٫76237٫٨79استثمارات مدرجة )بالتكلفة(
--)٦٫٦2٥()6٫770(احتياطي القيمة العادلة

1٫0741٫149861٨٦1استثمارات غير مدرجـة )بالتكلفة(
537٥٨3581٥٨1احتياطي القيمة العادلة

58٫60332٫9٨٦1٫4421٫442اجمالي استثمارات محلية
استثمارات خارجية

--8٫6239٫٨٥٨إستثمارات مدرجة )بالتكلفة(
--)1٫2٥٦()495(إحتياطي القيمة العادلة

1٫6511٫٦9320520٥إستثمارات غير مدرجة )بالتكلفة(
)143()143()٨7٥()875(إحتياطي القيمة العادلة 

8٫9049٫42062٦2مجموع اإلستثمارات الخارجية
مجموع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل دخل 

67٫50742٫40٦1٫5041٫٥04شامل آخر
                                                                                                                          

إســتثمارات بقيمــة 2٨٫٨3 مليــون ريــال عمانــي )201٨م – 23٫20 مليــون ريــال عمانــي( محتفــظ بهــا باســم الشــركات   
المجموعــة. عــن  نيابــة  كأمنــاء  الشقيقة/الوســطاء 

ج(  إستثمار بالتكلفة المطفأة  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--143٫994122٫2٦2سندات التنمية الحكومية وصكوك

--16٫5772٫٨71سندات شركات وبنوك
--160٫57112٥٫133إجمالي اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة
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)د(  استثمارات في الشركات الشقيقـة  

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، اإلســتثمارات فــي الشــركات الشــقيقة تمثــل المســاهمين فــي الشــركات التاليــة المســجلة فــي   
ســلطنة عمــان:

31 ديسمبر 31201٨ ديسمبر 2019
نسبة اسم البلد

المساهمة )٪(
نسبة المساهمة 

)%(
المجموعة

شركات مدرجة
9٫999٫٦0سلطنة عمانبنك مسقط ش.م.ع.ع  )ايضاح ٨ )د((

34٫6034٫٦0سلطنة عمانالشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
24٫3024٫30سلطنة عمانشركة التأمين األهلية ش م ع ع )االهلية(

18٫141٨٫14سلطنة عمانشركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع )تكافل(

شركات غير مدرجة
20٫0020٫00االمارات العالمية للتأمين القابضة ليمتد

36٫003٦٫00سلطنة عمانأوبار كابيتال ش م ع م
17٫4717٫47مملكة البحرينبيت التمويل الوطني بي.إس.سي
19٫4919٫49سلطنة عمانالمصنع الحديث للصلب ش.م.م

14٫8514٫٨٥جزر كايمناألفق لإلستثمار المحدودة 
-43٫00سنغافورةايست برديج بارتنرز 

-14٫85السعوديةمدارس التربية اإلسالمية 
1٥٫00-سلطنة عمانشركة الشمال للبالستيك ش.م.م )إيضاح ٨)د(3(

1٥٫00-سلطنة عمانالشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م )إيضاح ٨)د(3(

الشركة االم
شركات مدرجة

34٫6034٫٦0سلطنة عمانالشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

شركات غير مدرجة
36٫003٦٫00سلطنة عمانأوبار كابيتال ش م ع م
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)د(   استثمارات في الشركات الشقيقـة )تابع(  

ــة. بلغــت قيمــة االســعار  جميــع الشــركات الشــقيقة المدرجــة للمجموعــة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــالوراق الماليــ  
المدرجــة لالســتثمارات فــي الشــركات الشــقيقة بتاريــخ التقريــر 172٫12 مليــون ريــال عمانــي )201٨: 149٫٨٥ مليــون ريــال 

عمانــي(.

ــدة  ــاب العه ــي حس ــقيقة ف ــركات الش ــه للش ــي مملوك ــال عمان ــون ري ــقيقة ٦4٫4٨ ملي ــركات الش ــة ش ــت مجموع بلغ  
المجموعــة. عــن  بالنيابــة 

)1(   خــالل 201٨ ، اســتحوذت المجموعــة علــى حصــة إضافيــة فــي بنــك مســقط ش.م.ع.ع )البنــك(. بعــد ذلــك ، قــام البنــك 
ــة  ــك. نتيج ــى البن ــة عل ــام للمجموع ــر اله ــى التأثي ــا أدى إل ــك ، مم ــس إدارة البن ــي مجل ــة ف ــل للمجموع ــن ممث بتعيي
لذلــك ، قامــت المجموعــة بتغييــر تصنيفهــا المحاســبي الســتثماراتها فــي البنــك مــن FVTOCI إلــى االســتثمار فــي 
شــركة شــقيقة ، وبنــاًء عليــه ، تــم تحريــر احتياطــي القيمــة العادلــة الســائد فــي تاريــخ التغييــر فــي الحالــة إلــى األربــاح 
المحتجــزة. اعتبــاًرا مــن تاريــخ التغييــر فــي التصنيــف المحاســبي ، احتفظــت الشــركة بنســبة 9٫14% مــن رأس مــال البنــك  
فــي 31 ديســمبر 201٨م ارتفــع هــذا الحقــً إلــى 9٫٦0%. خــالل العــام قامــت المجموعــة بشــراء حصــة اضافيــة 0٫39%  فــي 

بنــك مســقط لتصبــح 9٫99% فــي تاريــخ التقريــر.

خــالل 201٨ وفًقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 ، فقــد اعترفــت المجموعــة بربــح صفقــة   
شــراء بقيمــة 1٥٫1 مليــون ريــال عمانــي فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تحديــد التأثيــر الجوهــري كونــه الفــرق بيــن المقابــل 
المدفــوع وحصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة المؤقتــة للموجــودات. فــي هــذه المرحلــة ، قامــت اإلدارة بإجــراء 
ــيتم  ــي س ــة الت ــة العادل ــبة ألن القيم ــراء للمحاس ــة الش ــق طريق ــالل تطبي ــن خ ــك م ــتمالك البن ــة الس ــبة أولي محاس
تعيينهــا إلــى األصــول و اإللتزامــات  القابلــة للتحديــد للبنــك ال يمكــن تحديدهــا إال مؤقًتــا نظــًرا لتخصيــص ســعر الشــراء 
المســتقل )PPA( يجــري تنفيــذه علــى بعــض األصــول ال يتــم االنتهــاء منهــا عنــد إصــدار هــذه القوائــم الماليــة. وفقــً 
ــة  ــم المؤقت ــذه القي ــى ه ــالت عل ــأي تعدي ــة ب ــرف المجموع ــوف تعت ــة 3 ، س ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــكام المعي ألح

نتيجــة إلكمــال المحاســبة األوليــة فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ الشــراء.

ــة  ــة نتيج ــم المؤقت ــن القي ــا ع ــة جوهرًي ــد مختلف ــة للتحدي ــودات القابل ــة للموج ــة النهائي ــم العادل ــت القي   إذا كان
إلنهــاء عمليــة تقييــم األداء ، فســيتم إعــادة بيــان نتائــج 201٨ لتتضمــن تأثيــر القيــم العادلــة المعــدل.

ــمبر 2019( ،  ــي 31 ديس ــا ف ــك كم ــال البن ــن رأس م ــك )9٫99% م ــي البن ــة ف ــتثمارات المجموع ــة الس ــة العادل ــت القيم بلغ  
المدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة ، 134 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. 

ــزم  ــه ال يل ــررت أن ــة وق ــركات الزميل ــي للش ــز المال ــية والمرك ــج األساس ــة النتائ ــة بمراجع ــت المجموع ــالل 2019 ، قام خ  )2(
تســجيل مخصــص لخســائر انخفــاض القيمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )201٨: ٨٫٨ مليــون ريــال عمانــي(. 
فــي عــام 201٨ ، ســجلت المجموعــة خســارة انخفــاض قيمــة بلغــت 7٫7 مليــون ريــال عمانــي تجــاه IGI و 1٫1 مليــون ريــال 

عمانــي تجــاه ســوق مســقط لــالوراق الماليــة.

 )GAIL( خــالل العــام ، اســتحوذت المجموعــة علــى ٥1٫70% و ٥1٫٦٥% من األســهم في شــركة الخليــج لصناعة األكريليــك  )3(
وشــمال للصناعــات البالســتيكية )SPIL( )كان كل مــن GAIL و SPIL زميليــن حالييــن بنســبة 1٥% فــي المجموعــة كمــا 

فــي 31 ديســمبر 201٨. وفًقــا لذلــك ، تــم تصنيــف هــذه االســتثمارات كاســتثمارات فــي شــركات تابعــة فــي عــام 2019.

خــالل العــام، اســتحوذت شــركة جبريــن العالميــة للتنميــة علــى اســهم ايســت بريــدج ســنغافوره 43% ،  و 14٫٨٥% مــن   )4(
اســهم مــدارس التربيــة االســالمية بالمملكــة العربيــة الســعودية.

          الشركــة األم             المجموعــة
31 ديسمبر 

2019
 31 ديسمبر

201٨
31 ديسمبر 

2019
 31 ديسمبر

201٨
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

219٫05572٫٨0736٫98217٫903رصيد في بداية السنة
1٦٫٨٦٥-9٫952130٫739اضافة: شراء/ تحويل من الدخل الشامل

25٫69911٫7٥23٫3893٫211اضافة: حصة نتائج
)99٦()1٫434()2٫٥21()14٫182(ناقص: توزيعات ارباح مستحقة

---)1٫181(ناقص:عدم االعتراف الشركات الشقيقة من قبل التابعه
--)٨٫٨34(-ناقص: االنخفاض

--2921٥٫112اضافة: ربح من صفقة )ايضاح ٨ )ت1((
239٫635219٫0٥٥38٫9373٦٫9٨2رصيد في نهاية السنة
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ان إجمالي أصول وإلتزامات وإيرادات الشركات الشقيقة للمجموعة كالتالي:  

االيراداتااللتزاماتاالصول
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

2019
شركات شقيقة متعلقة بالشركة األم

453٫304345٫19244٫632الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
29٫88514٫9212٫041أوبار كابيتال ش م ع م

شركات شقيقة متعلقة بالشركة بالمجموعه
12٫290٫60810٫287٫972472٫171بنك مسقط ش.م.ع.ع )إيضاح ٨ د)1(

41٫3533٫70312٫526األفق لالستثمار
381٫486261٫46782٫876العالمية للتأمين القابضة ليمتد

82٫29242٫79523٫016شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
21٫30815715٫019شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع

55٫73740٫4502٫494بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
14٫4531٫01115٫402المصنع الحديث للصلب ش.م.م

-3٫0823٫082ايست برديج بارتنرز 
شركات شقيقة متعلقة بالمجموعة

441٫99433٨٫30042٫347الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
20٫32٦٥٫1022٫٨٨7أوبار كابيتال ش م ع م

شركات شقيقة متعلقة بالشركة األم
12٫2٨٨٫03910٫3٦0٫29744٦٫73٦بنك مسقط ش.م.ع.ع )إيضاح ٨ د)1(

40٫3٨34٫74٦9٫٨٨٨األفق لالستثمار
34٨٫٥43229٫43470٫000العالمية للتأمين القابضة ليمتد

٨2٫29143٫00٥22٫403شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
40٫4٦04٫7٥٥13٫042شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع

٥7٫19٦42٫3923٫314بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
1٥٫0771٫02٨2٥٫041المصنع الحديث للصلب ش.م.م

2٫0221٫0973٫0٥٨الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
1٫٦923223٫723شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

          الشركــة األم             المجموعــة
31 ديسمبر 

2019
 31 ديسمبر

201٨
31 ديسمبر 

2019
 31 ديسمبر

201٨
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

203٫2221٨٦٫٨3٦33٫55031٫٥17رصيد في بداية السنة
36٫41332٫2195٫387٥٫4٦٥اضافة: شراء/ تحويل من الدخل الشامل

239٫635219٫0٥٥38٫9373٦٫9٨2اضافة: حصة نتائج
)ح(  استثمارات في شركات تابعة  

في تاريخ التقرير،  كانت استثمارات الشركة األم في الشركات التابعة كالتالي:  

نسبة المساهمةنسبة المساهمةاسـم البلد
)٪()٪(

50٫99٥0٫99عمانبنك عمان العربي ش.م.ع.م
)النشاط الرئيسي:  بنوك(

73٫4573٫4٥عمانالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
)النشاط الرئيسي: التأمين(

99٫6099٫٦0عمانشركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م
)النشاط الرئيسي: استثمارات(

100٫00100٫00عمانالشركة العمانية العقارية اإلستثمار ش.م.ع.م 
)النشاط الرئيسي: اإلستثمارات(

99٫9999٫99عمانمنتجعات صاللة ش.م.ع.م
)النشاط الرئيسي: مشروع سياحي متكامل(

99٫9899٫9٨عمانالجبل االسود لالستثمار  )النشاط الرئيسي: عقارات(
100٫00100٫00مونتينيجروشاطئ بودفا للعقارات

)النشاط الرئيسي: مشروع سياحي(
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)ح(  استثمارات في شركات تابعة )تابع(  

اجمالــي اصــول والتزامــات وايــرادات الشــركات التابعــة للمجموعــة وكذلــك حصــة المجموعــة فــي نتائــج اعمــال تلــك   
ادنــاه: موضحــة  التابعــة  الشــركات 

اسم الشركة التابعة
االيراداتااللتزاماتاالصول
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

2019
2٫497٫1292٫128٫28692٫962بنك عمان العربي ش.م.ع.م

188٫217129٫314148٫599الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
333٫320122٫82628٫165شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م

187454منتجعات صاللة ش.م.ع.م
16٫9491٫125954الشركة العمانية العقارية اإلستثمار ش.م.ع.م
)4(1073الجبل االسود لالستثمار شاطئ بدفا للعقارات

االيراداتااللتزاماتاالصول
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

201٨
2٫32٨٫٨1٨1٫971٫942121٫072بنك عمان العربي ش.م.ع.م

1٦1٫314107٫٦٥٥130٫247الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
274٫41٥1٨3٫٥3121٫0٨4شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م

-3٨1237منتجعات صاللة ش.م.ع.م
23٫3٨94٫740٥٫٨٥1الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.م
-3٫٦٥11٫٥29الجبل االسود لالستثمار شاطئ بدفا للعقارات

31 ديسمبر تفاصيل االستثمار الحركة للشركات التابعة كالتالي:
2019

 31 ديسمبر
201٨

الف ر.عالف ر.ع
307٫70222٨٫٦73الرصيد 1يناير

74٫2٥0-اضافة: استثمارات اضافية
-100٫000اضافة: تحويل ديون ثانوية

45٫23934٫733اضافة: حصة النتائج
)10٫٦37()14٫443(ناقص: توزيعات مستحقة

)19٫317()5٫834(ناقص: تسويات اخرى
432٫664307٫702في 31 ديسمبر

مالحظة على بنك عمان العربي ش.م.ع.م  

 )AIB( البنــك التابــع للمجموعــة ، خطــاب عــرض إلــى بنــك العــز اإلســالمي ش م ع ع ، )OAB( أرســل بنــك عمــان العربــي  
ــل  ــن قب ــرح م ــرض المقت ــى الع ــة عل ــت الموافق ــاهمي OAB و AIB. تم ــي ٨1%: 19 % لمس ــغ حوال ــة تبل ــبة مبادل ــرح نس يقت

مجلــس إدارة AIB وتــم إبالغــه إلــى OAB فــي 1٦ ينايــر 2020. 

يخضع االندماج اآلن لموافقة المساهمين المعنيين وجميع الجهات التنظيمية والهيئات األخرى ذات الصلة.  
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)أ(  القـروض والسلفيات التي قام البنك التابع بمنحها الى العمالء فيمـا يلي :-  

المجموعة
2019201٨

الف ر.عالف ر.ع
قروض شركـات

995٫377٨13٫12٨  قروض الجل
135٫63413٦٫14٨  سحب على المكشوف

66٫03079٫3٥٥  كمبياالت مخصومة
100٫522٨٥٫99٦  خدمات المصرفية االسالمية

1٫297٫5631٫114٫٦27
قروض شخصيـة

418٫766443٫3٥٥  قروض استهالكية
299٫0082٨3٫0٦٥  قروض اسكـانية

1٫710٦12  سحب على المكشوف
4٫0163٫٨1٥  بطاقات ائتمـان

38٫8273٦٫٥٦2  خدمات المصرفية االسالمية
 762٫3277٦7٫409

2٫059٫8901٫٨٨2٫03٦اجمـالي القـروض والسلفيات
  ناقصـً:  مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد

)٥٥٫219()53٫560(  المتعاقد عليها ولم يتم التحقق منها )اإليضاح 9)ب( أدناه( 
2٫006٫3301٫٨2٦٫٨17  صافي القـروض والسلفيات

)ب(  مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المتعاقد عليها ولم يتم التحقق منها   

فيمـا يلي حركة مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المتعاقد عليها ولم يتم التحقق منها :  

مخصص 
االنخفاض
في قيمة 

القروض

فوائد متعاقد 
عليها ولم يتم 

التحقق منها
االجمالي

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالمجموعة
2019

47٫5967٫62355٫219 الرصيد في 1 ينايـر
13٫9795٫20819٫187مخصص مكون خالل السنة 

)12٫529()3٫627()8٫902( مبالغ مشطوبة 
)8٫317()2٫797()5٫520( مبالغ محررة/ مستردة

47٫1536٫40753٫560الرصيد في31 ديسمبـر

2018
43٫1477٫312٥0٫4٥9 الرصيد في 1 ينايـر

13٫7٥43٫٨3٨17٫٥92مخصص مكون خالل السنة
)٦٫٥٦3()2٫139()4٫424( مبالغ مشطوبة 

)٦٫2٦9()1٫3٨٨()4٫٨٨1( مبالغ محررة/ مستردة
47٫٥9٦7٫٦23٥٥٫219الرصيد في31 ديسمبـر

  بلــغ مجمــوع أرصــدة القــروض والســلفيات التــي لــم يتــم التحقــق مــن الفوائــد المتعاقــد عليهــا و/أو لــم يتــم احتســـاب 
فوائــد مســتحقة عليهــا 73٫933٫٨79 مليــون ريــال عمانــي )201٨م - ٥1٫٥09٫٦٨4 مليــون ريــال عمانــي(.
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)ت(   جميـــع القــروض والســلفيات تــم منحهــا لعمــالء داخــل ســلطنة عمــان.  تركيــز القروض والســلفيات موزعة حســب 
القطاعــات علــى النحــو التالي:

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

المجموعة
762٫3287٦7٫409قروض شخصية واستهالكية

274٫166237٫479اإلنشــاءات
148٫563112٫٨22التصنيع

175٫09114٦٫901المناجم والمحاجر
147٫177114٫٨77الخدمات

66٫707٦3٫٦٦٨تجارة االستيراد
104٫643114٫979النقل

50٫633٥4٫920الكهرباء والماء والغاز
77٫573٦٥٫74٨تجارة الجملة والتجزئة

74٫183٦0٫114المؤسسات المالية
8٫449٥٫4٨٦الزراعة واالنشطة المرتبطة بها

93429تجارة التصدير
-1٫538حكومة

1٫0812٫04٨سلف لغير المقيمين
167٫66513٥٫1٥٦أخــرى

2٫059٫8901٫٨٨2٫03٦

أصول اخرى  -10

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--21٫98831٫721مديونية العمالء مقابل القبوالت

--23٫2311٦٫٨03فوائد مستحقة القبض
5٫0123٫٨٨٨2٫1071٫712مدفوعات مقدمة

--1٫257249القيمة العادل الموجبة لالدوات المشتقة  )ايضاح 37(
17٫808٨٫٦092151٫130اخرى

69٫296٦1٫2702٫3222٫٨42
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استثمارات عقارية 11)أ(  

المجموعة   

أراضي 
والمباني

اعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد االنشاء
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

11٫17٦4٫7331٥٫909في 1 يناير 201٨
٦٫232٦٫232-اضافات

-)10٫٨42(10٫٨42رسملة خالل السنة
)7٫291(-)7٫291(استبعادات

3٫343-3٫373ربح غير محقق )إيضاح 2٦(
)1٫1٨0(-)1٫1٨0(محول الى الممتلكات والمعدات )إيضاح 11 )ج((

16٫92012317٫043في 1 يناير 2019 
٥2149201اضافات

)3٫720(-)3٫720(استبعادات
)70٦(-)70٦(ربح غير محقق

)2٫042()2٦1()1٫7٨1(محول الى الممتلكات والمعدات)إيضاح ج(
10٫7651110٫776في 31 ديسمبر 2019

ــان  ــي ُعم ــة ف ــة معروف ــركات عقاري ــالل ش ــن خ ــات( م ــي والبناي ــة )األراض ــتثمارات العقاري ــم الس ــركة بتقيي ــت الش قام  
ــالق  ــعر االغ ــوية س ــم تس ــي. ت ــي والمبان ــم األراض ــي تقيي ــن ف ــة( المختصي ــاطه العالمي ــويل والوس ــش ماكس )كاقندي

ليتناســب مــع القيمــة العادلــه. األرض والمبانــي مملوكــه للمجموعــه لكــن مســجله باســم الشــركة االم.

ــق  ــت OBC وتحق ــال اومينفس ــز اعم ــام مرك ــض أقس ــغيلي لبع ــر التش ــود التأجي ــات عق ــي ترتيب ــة ف ــت المجموع دخل  
ــز  ــزء محتج ــى ج ــام OBC عل ــض أقس ــتمل بع ــي 40 ، تش ــبي الدول ــار المحاس ــه المعي ــا يقتضي ــا لم ــار. وفًق ــرادات إيج إي
لكســب اإليجــارات أو لزيــادة رأس المــال وجــزء آخــر محتجــز لالســتخدام الشــخصي. نظــًرا ألنــه يمكــن بيــع هــذه األجــزاء 
بشــكل منفصــل )أو تأجيرهــا بشــكل منفصــل بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي( ، فقــد نقلــت المجموعــة جــزء االســتخدام 
الخــاص إلــى الممتلــكات والمعــدات فــي عــام 2019 ، والتــي بلــغ إجماليهــا 1٫7٨ مليــون ريــال عمانــي )201٨: قــررت اإلدارة أن 

ــة(. ــر ذات أهمي ــة غي ــا المجموع ــي تحتله ــن OBC الت ــزء م الج

فــي تاريــخ التقريــر ، تــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام منهــج عائــد اإليجــار )المســتوى 3( وقــررت اإلدارة أن القيمــة   
العادلــة ال تختلــف جوهرًيــا عــن القيمــة الدفتريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. تشــمل المدخــالت الكبيــرة التــي ال يمكــن 
مالحظتهــا ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ، مســتويات اإلشــغال وعوائــد اإليجــار ومصاريــف الصيانــة. الزيــادات الكبيــرة 
)النقصــان( فــي قيمــة اإليجــار المقــدرة ونمــو اإليجــار ســنوًيا فــي عزلــة ســتؤدي إلــى قيمــة عادلــة أعلــى )أقــل( للملكيــة. 
الزيــادات الكبيــرة )النقصــان( فــي معــدل الشــغور طويــل األجــل ومعــدل الخصــم )وعائــد الخــروج( فــي عزلــة ســتؤدي 
إلــى انخفــاض القيمــة العادلــة )أعلــى( بشــكل ملحــوظ. بشــكل عــام ، يرافــق التغييــر فــي االفتــراض الــذي تــم إجــراؤه 
علــى قيمــة اإليجــار المقــدرة تغييــر مماثــل اتجاهًيــا فــي نمــو اإليجــار ســنوًيا ومعــدل الخصــم )وعائــد الخــروج( ، وتغييــر 

معاكــس فــي معــدل الشــغور طويــل األجــل.
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مشروعات قيد االنشاء 11)ب( 

في 31 ديسمبر 2019م ، المشروعات قيد االنشاء هي كالتالي:  

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

شاطئ بودفا للعقــــارات
3٫2603٫399الرصيد االفتتاحي
-)3٫443(بيعت خالل السنة

-261الربح من البيع
)139()78(مصاريف خسارة تحويل العملة

-3٫2٦0

خالل العام، قامت المجموعة ببيع األرض في مونتينيجرو بمبلغ ٨ مليون يورو.  

11)ج(  الممتلكـات والمعـدات

أراضي 
ومباني 

أثاث 
وتركيبات 

ومعدات

حق سيارات
استخدام 

االصل

اعمال 
راسمالية 

قيد التطوير

المجموع

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
المجموعـة

التكلفة :
٨9٥٦2٫٨41-21٫٥7139٫3271٫04٨ في 1 ينـاير 201٨

٦٨09٫4٥٥-2٫730٥٫9٥491 اضـافات
1٫1٨0)231(--1٫1٨0231 محول من استثمار عقاري )إيضاح 11 )أ((

)4٫332(--)39()4٫293(- استبعادات
1٫34469٫144-25٫48141٫2191٫100 في 1 ينـاير 2019

٨٫٦09-٨٫٦09---تطبيق المعيار المالي الدولي 1٦
1٫32٦4٫402٨72944٫٥3110٫٦40 اضـافات
----)172(172 تحويالت

2٫042----2٫042تحويل من استثمار عقاري )إيضاح 11أ(
)4٫٦٥9(--)421()4٫237(- استبعادات

29٫02141٫2127668٫9035٫87585٫776الرصيد في 31 ديسمبر 2019

االستهالك:
31٫945--2٫75428٫500691 في 1 ينـاير 201٨

4٫781--6034٫060118 استهالك السنة
)4٫309(--)61()4٫248(- استبعادات 

32٫417--3٫35728٫312748 في 1 ينـاير 2019
7٫004-8014٫3321201٫751 استهالك السنة

)4٫549(--)395()4٫154(- استبعادات 
34٫872-4٫15828٫4904731٫751 في 31 ديسمبر 2019

الــقيـمة الـدفـتـريـة
24٫86212٫7222937٫1525٫87550٫904في 31 ديسمبر 2019

1٫3443٦٫727-22٫12412٫9073٥2في 31 ديسمبر 201٨

مالحظــه:  اضافــه خــالل الســنة مبلــغ 1٫3 فــي حســاب مصنــع شــمال بالســتيك الشــركة الخليجيــة لصناعــة االكريليــك   
تــم تحويلهــم الــى التابعــه للمجموعــه - ايضــاح رقــم ٨ )ج(. 
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11 )ت(  الممتلكـات والمعـدات )تابع(

 أراضي
ومباني

أثاث 
وتركيبات 

سياراتومعدات

حق 
استخدام 

االصل

اعمال 
راسمالية 

المجموعقيد التطوير
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

الشركة األم
التكلفة :

904--٨٦440-في 1 يناير 201٨
412---412-اضافات

)33٥(---)33٥(-استبعادات
981--94140-في 1 يناير 2019

٨30٨30-تطبيق معيار المالي الدولي 1٦
1٨---1٨-اضافات

)٥03(--)3٥()4٦٨(-استبعادات
1٫326--4915-في 31 ديسمبر 2019

االستهالك:
٨7٨--٨4٦32-في 1 ينـاير 201٨

34--2٦٨-استهالك العام
)33٥(---)33٥(-إستبعادات

577--53740-في 1 ينـاير 2019
1٥0-٨3-٦7-استهالك العام

)٥03(--)3٥()4٦٨(-إستبعادات
224-132583-في 31 ديسمبر 2019

القيمـة الدفتـريـة 
1٫102-747-355-في 31 ديسمبر 2019

404---404-في 31 ديسمبر 201٨

.OBC حق استخدام الموجودات للشركة االم هي لعقود ايجار في مبنى مركز اعمال اومينفست            

أصول غير ملموسة  -12

اإلسم 
التجاري

شبكة 
الترخيصالمستشفى

أصول غير 
ملموسة 

المجموعاخرى
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

المجموعة
التكلفة

9٫1177٫٥972٫٦3119019٫٥3٥في 1 يناير 201٨
1٨41٨4---اضافات

9٫1177٫٥972٫٦3137419٫719في 1 يناير 2019
2٫٨092٫٨09---إضافات )إيضاح 2(

9٫1177٫5972٫6313٫18322٫528في 31 ديسمبر 2019
اإلطفاء:

2٫237-1٫1991٫03٨-في 1 يناير 201٨
94٥-٥0٦439-المحمل للسنة

3٫182-1٫7051٫477-في 1 يناير 2019
٥0٦439249٦9-المحمل للسنة

2٫2111٫916244٫151-في 31 ديسمبر 2019
القيمة الدفترية 

9٫1175٫3867153٫15918٫377في 31 ديسمبر 2019
9٫117٥٫٨921٫1٥43741٦٫٥37في 31 ديسمبر 201٨
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أصول غير ملموسة )تابع(  -12

)1(  بتاريــخ التقريــر أجــرت المجموعــة تحليــال إلنخفــاض قيمــة األصــول غيــر الملموســة مــع األعمــار غيــر المحــددة 
المتعلقــة باألصــول غيــر الملموســة المكتســبة نتيجــة لدمــج األعمــال كمــا فــي تاريــخ التقريــر. وقــد أظهــرت النتائــج 

ــة. ــي القيم ــاض ف ــود انخف ــدم وج ع

خــالل عــام 2019 ، اســتحوذت المجموعــة )مــن خــالل جبريــن( علــى ٥1٫70% و ٥1٫٦٥% مــن األســهم فــي شــركة جلــف    )2(
أكريليــك إندســتريز )GAIL( وشــمال للصناعــات البالســتيكية ذ م م )SPIL( )كان كل مــن GAIL و SPIL زميليــن 
ــت  ــة 3 ، افترض ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــا للمعي ــمبر 201٨(. وفًق ــن 31 ديس ــاًرا م ــبة 1٥% اعتب ــة بنس ــن للمجموع حاليي
المجموعــة مؤقًتــا أن القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتحوذ عليهــا تســاوي القيمــة الدفتريــة لصافــي األصول 
المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ االســتحواذ ، ممــا يــؤدي إلــى تســجيل شــهرة بقيمــة 2٫٨1 مليــون ريــال عمانــي. وفًقــا 
ــإدراج أي تعديــالت علــى هــذه القيــم المؤقتــة  ــر الماليــة 3 ، ســتقوم المجموعــة ب ــار الدولــي للتقاري ألحــكام المعي
نتيجــة إلكمــال المحاســبة األوليــة فــي غضــون اثنــي عشــر شــهًرا مــن تاريــخ االســتحواذ. إذا اختلفــت القيــم العادلــة 
النهائيــة للموجــودات القابلــة للتحديــد اختالفــً جوهريــً عــن القيــم المؤقتــة نتيجــة لالنتهــاء مــن ممارســة اتفــاق 

الشــراء العــام ، فســيتم إعــادة صياغــة نتائــج 2019 لتشــمل تأثيــر القيــم العادلــة المعدلــة. 

رأس المال 13 )أ( 

2019201٨
ألف ر.عألف ر.ع

راس المال المصرح به 900٫000٫000 سهم عادي قيمة 0٫100 ريال عماني لكل سهم )201٨-
900٫000٫00090٫00090٫000 سهم عادي( بقيمة 0٫100 ريال عماني لكل سهم 

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٨07٫772٫329 سهم عادي بقيمة 0٫100 ريال عماني 
80٫7777٦٫931لكل سهم )201٨م- 7٦9٫30٦٫9٨0 سهم  بقيمة 0٫100 ريال عماني لكل سهم(

  فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي لمســاهمي الشــركة األم الــذي عقــد بتاريــخ 27 مــارس 2019م تمــت الموافقــة 
علــى توزيعــات أربــاح أســهم مجانيــة بمقــدار 3٨٫4٦٥٫349 )201٨م- ٦9٫93٦٫99٨( ســهم بقيمــة 100 بيســة للســهم ســيتم 
إصدارهــا عــن طريــق تحويــل 3٫٨4٦٫٥3٥ ريــال عمانــي )201٨م -  ٦٫993٫٦99 ريــال عمانــي( مــن عــالوة إصــدار األســهم إلــى 

ــال. رأس الم

ــالل  ــن خ ــمهم أو م ــواء باس ــركة األم. س ــهم الش ــن أس ــر م ــبة 10% أو أكث ــون نس ــن يملك ــركة األم الذي ــاهمو الش مس  
يلــي: كمــا  التقريــر  تاريــخ  فــي  يملكونهــا  التــي  األســهم  وعــدد  عنهــم.  ينــوب  مــن  حســابات 

 2019201٨
نسبة 

المساهمة ٪
  عدد

األسهم
نسبة 

المساهمة %
 عدد

األسهم
24٫12194٫888٫42424٫0٨1٨٥٫2٨٥٫9٦1أوبار كابيتال - إدارة األصول / العهدة المحلية

15٫61126٫158٫29120٫091٥4٫٥39٫٨9٦شركة الهالل لالستثمار ش.م.م
11٫5893٫566٫94111٫٥٨٨9٫110٫٥1٦صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

13 )ب( سندات راسماليه دائمة  من مستوى األول

خــالل 201٨م  قامــت الشــركة االم بإصــدار ســندات دائمــة بمبلــغ ٦0٫٦ مليــون ريــال عمانــي.  يتــم إدراج الســندات فــي ســوق   
مســقط لــألوراق الماليــة ويمكــن تحويلهــا مــن خــالل التــداول. تحمل السندات معدل قسیمة ثابت بنسبة 7٫7٥% سنویً 
یدفع علــى أساس نصف سنوي من المتأخرات ویتم معاملتــه كخصــم من حقوق الملكيــة. لــدى الشــركة األم خيــار 
ــات  ــركة األم مدفوع ــل الش ــن قب ــار م ــذا االختي ــبب ه ــدادها بس ــم س ــم يت ــدة ل ــكل أي فائ ــدة. تش ــداد الفائ ــل س لتأجي
مؤجلــة اختياريــا. الدفعــات المؤجلــة االختياريــة هــي نفســها التــي تتحمــل الفائــدة كمــا لــو أنهــا تشــكل أصــل الســندات 

ــائد. ــدة الس ــعر الفائ بس

ــوق  ــف كحق ــركة األم ویتم تصني ــة وغیر مضمونة من الش ــذه السندات التزامات مباشرة وغیر مشروطة  وثانوي ــكل ه تش  
ملكيــة وفقً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 32: األدوات المالیة - التصنیف. ال تســتحق هــذه الســندات تاريــخ اســتحقاقها 
أو تاريخهــا ويتــم اســتردادها مــن قبــل الشــركة األم وفًقــا لتقديرهــا الخــاص فــي 4 يونيــو 2023 )»تاريــخ االصــدار األول«( أو 

بعــد كل 12 شــهًرا بعــد ذلــك.
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13 )ب( سندات راسماليه دائمة  من مستوى األول )تابع(

ــال  ــون ري ــغ 12٫٨٨ ملي ــركة األم بمبل ــة للش ــندات دائم ــى س ــة عل ــة للمجموع ــركة تابع ــتحوذت ش ــام 2019، اس ــالل ع خ  
عمانــي )201٨: 2٫3 مليــون ريــال عمانــي(. وبنــاًء عليــه، تــم خصــم هــذا المبلــغ مــن رصيــد الســندات الدائمــة علــى مســتوى 

المجموعــة.

ــون  ــة 30 ملي ــة بقيم ــر مضمون ــتوى األول غي ــن مس ــة  م ــماليه دائم ــة راس ــركة البنكي ــدرت الش ــمبر 201٦ ، أص ــي 29 ديس ف  
ريــال عمانــي )3000000 وحــدة بقيمــة 1 ريــال عمانــي لــكل منهــا مــن خــالل اكتتــاب خــاص( يتــم إدراج الســندات فــي ســوق 
مســقط لــألوراق الماليــة ويمكــن تحويلهــا مــن خــالل التــداول. تحمل السندات معدل قسیمة ثابت بنسبة 7٫7٥% سنویً 
یدفع علــى أساس نصف سنوي من المتأخرات ویتم معاملتــه كخصــم من حقوق الملكيــة. الفائــدة غيــر تراكميــة ويتــم 
دفعهــا وفقــً لتقديــر الجهــة البنكيــة. تشــكل الســندات جــزءًا مــن ســندات راســمالية دائمــة مــن المســتوى األول للبنــك 

ــازل 3 وبنــك عمــان المركــزي. ــع وتتوافــق مــع الئحــة ب التاب

التابــع  التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنــك  تشكل سندات رأســمالية مــن المســتوى األول   
وتصنف كحقــوق مســاهمين وفقً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32: األدوات المالية - التصنيف. ال توجــد للســندات 
رأســمالية مــن المســتوى األول تاريــخ اســتحقاق أو تاريــخ اســتحقاق نهائــي ويتــم اســتردادها مــن قبــل البنــك التبــاع وفًقــا 
لتقديرهــا الخــاص فــي 29 ينايــر 2021 )»تاريــخ االصــدار األول«( أو فــي أي تاريــخ لســداد الفائــدة يخضــع لموافقــة مســبقة 

ــة. ــلطة التنظيمي ــن الس م

باإلضافــة إلــى ذلــك ، أصــدرت الشــركة التابعــة للبنــك فــي 17 أكتوبــر 201٨ سلســلة أخــرى مــن ســندات رأس ماليــة دائمــة   
مــن المســتوى األول غيــر مضمونــة بقيمــة 42٫٥ مليــون ريــال عمانــي )42٫٥٥3٫0000وحــدة بقيمــة 1 ريــال عمانــي لــكل 
منهــا مــن خــالل اكتتــاب خــاص(. تحمل السندات معدل قسيمة ثابت قدره 7٫٥% سنويً مستحقة السداد نصف سنوية 
ويتم التعامل معه كخصــم من حقوق المســاهمين. تعــد الفائــدة غيــر تراكميــة ويتــم دفعهــا حســب تقديــر البنــك. 

ــابق. ــدار س ــع إص ــي pari-passu م ــندات ف الس

13 )ج( أسهم الخزينة

المجموعة
2019201٨

ألف ر.عألف ر.ع
181٫464٨1٫4٦4 يناير 

--تملك خالل السنة
3181٫464٨1٫4٦4 ديسمبر

ــل  ــن قب ــهم م ــذه األس ــاظ به ــم اإلحتف ــركة. يت ــهم الش ــن اس ــبة 24% م ــة بنس ــركة التابع ــتحوذت الش ــالل 2017، اس خ  
شــركة شــقيقة كأمانــة نيابــة عــن المجموعــة. إن أســهم الخزينــة هــي أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة يتــم إعادة شــرائها 
وإدراجهــا بالتكلفــة ويتــم خصمهــا مــن حقــوق المســاهمين. ال يتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر فــي الربــح أو الخســارة عنــد 

ــة.  ــة بالمجموع ــاهمين الخاص ــوق المس ــاء أدوات حق ــدار أو إلغ ــع أو إص ــراء أو بي ش

13 )د( حقوق غير مسيطره

بنــك العمانــي العربــي ش.م.ع.م )OAB( والشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش م ع ع )NLGIC( ، وهــي   
 NCI يعتبــر .)NCI( شــركة تابعــة للمجموعــة بنســبة ٥0٫99 % و 7٨٫2٦ % علــى التوالــي ، لديهــا حصــص ماديــة غيــر مســيطرة

ــم. ــر مه ــبة 100% غي ــة بنس ــا المجموع ــي ال تمتلكه ــرى الت ــة األخ ــركات التابع ــع الش لجمي
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13 )د( حقوق غير مسيطره )تابع(
ــى  ــن عل ــة للتأمي ــركة الوطني ــي ش.م.ع.ع والش ــان العرب ــك ُعم ــة ببن ــة المتعلق ــات المالي ــص المعلوم ــي ملخ ــا يل فيم  
:NCI إلــى  المنســوبة  المبالــغ  جانــب  إلــى   ، المجموعــة  داخــل  الحــذف  عمليــات  قبــل   ، ش.م.ع.ع  والعــام  الحيــاة 

المجموعة
بنك عمان العربي

شركة التأمين 
المجموعالوطنية العامة

2019201٨2019201٨2019201٨
بااللف ر.عبااللف ر.عبااللف ر.عبااللف ر.عبااللف ر.عبااللف ر.ع

قائمة المركز المالي
39٫72530٫24٥7٫529٦٫4٥747٫2543٦٫702االصول غير متداوله 

2٫457٫4042٫29٨٫٥73180٫6891٦1٫74٦2٫638٫0932٫4٦0٫319االصول متداوله
92٫55392٫٥٥3--92٫55392٫٥٥3االلتزامات غير متداوله

2٫108٫8261٫9٥1٫942129٫315114٫٥442٫237٫6012٫0٦٦٫4٨3االلتزامات متداوله
296٫2902٨4٫32358٫903٥3٫٦٥٨355٫193337٫9٨1صافي االصول

--21٫74%21٫74٪49٫01%49٫01٪اسهم اقلية
145٫212139٫34712٫80511٫٦٦٥158٫0171٥1٫012صافي االصول غير مسيطر

3٫3003٫4٨33٫3003٫4٨3--اصول غير ملموسه- غير مسيطر
-1٫206----المتعلقة بالشركة التابعة االخرى

145٫212139٫34716٫1061٥٫14٨162٫5221٥4٫49٥المجموع

قائمة الدخل الشامل
32٫55630٫14010٫2029٫30٥42٫75839٫44٥صافي ارباح السنة

)97٥(470)294(362)٦٨1(108الدخل الشامل االخر
32٫66429٫4٥910٫5649٫01143٫2283٨٫470مجموع الدخل الشامل

15٫95614٫7722٫2182٫470180٫17417٫242االرباح المنسوبة غير مسيطرة 
)2٫192()205(----التسوية بمستوى المجموعة غير مسيطرة

-34----بالشركة التابعة االخرى
15٫95614٫7722٫0132٫47018٫0031٥٫0٥0مجموع االرباح غير مسيطرة
)412(132)7٨(79)334(53الدخل الشامل غير مسيطر

)19(17----التسوية على مستوى المجموعة
16٫00914٫43٨2٫0922٫39218٫15214٫٦19مجموع الدخل الشامل المتعلق غير مسيطر

قائمة التدفقات النقدية
)11٫773()5٫044(2٫8892٫30٨)14٫0٨1()7٫934(التدفقات النقدية النشطة العمليات
3٫99٥)18٫712(724)1٫899(3٫271)16٫813(التدفقات النقدية النشطة االستثمار

10٫٨٨3)11٫236()91٨()727(11٫٨01)10٫509(التدفقات النقدية النشطة التمويل
87٫483122٫٦904٫1363٫٨7٨91٫62012٦٫٥٦7صافي التغير في التدفقات النقدية 

االحتياطيـــات  -14
)أ (  عالوة إصدار  

هذا اإلحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.  

خــالل الســنة، تمــت الموافقــة علــى توزيــع أربــاح أســهم مجانيــة بقيمــة 3٨٫4٦٥٫349 )201٨م - ٦9،93٦،99٨ ( ســهم   
ــي )201٨ - 993،700،٦   ــال عمان ــغ 3٫٨4٦٫٥3٥ ري ــل مبل ــق تحوي ــن طري ــا ع ــيتم إصداره ــد س ــهم الواح ــة للس ــة 100 بيس بقيم

ريــال عمانــي ( مــن عــالوة إصــدار األســهم إلــى رأس المــال.

)ب (  احتياطي قـانوني  

تتطلــب المــادة 10٦ مــن قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان أن تقــوم الشــركة األم وكل مــن الشــركات   
التابعــة لهــا بتحويــل 10% مــن أرباحهــا عــن كل ســنة ماليــة إلــى هــذا االحتياطــي حتــى يبلــغ االحتياطــي القانونــي لــكل 
شــركة منهــا مــا يعــادل ثلــث رأســمالها علــى األقــل. هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.  يمثــل رصيــد آخــر الســنة مبالــغ 

ــة . ــركات التابع ــي للش ــي القانون ــن االحتياط ــا م ــى حصته ــة إل ــركة األم باإلضاف ــص الش تخ

)ت (  احتيـاطي عـام  

هذا االحتيـاطي االختيـاري لدى البنك التابع قـابل للتوزيع.  
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المجموعة
باأللف ريال عماني

إحتياطي 
 رأس

االنخفاضالمال
إحتياطي 

طوارئ
إحتياطي 

خاص

إحتياطي 
 دين

ثانوي

إحتياطي 
إعادة 

تقييم 
عملة 

أجنبية

إحتياطي 
إعادة 

المجموعتقييم

2342٨٫٥٦7)947(2٫0٦11٫40٨4٫079-21٫732في 1 يناير 201٨
)132(-)132(-----دخل شامل آخر

احتياطي االنخفاض 
في تحويل العمالت  

1٫070-1٫070-----اجنبية
محول إلى / من أرباح 

3٫٨1٨--1٫190٥٨٨2٫040--محتجزة
23433٫323)9(3٫2٥11٫99٦٦٫119-21٫732في 1 يناير 2019

)1٥(-)1٥(-----دخل شامل آخر
احتياطي االنخفاض 

في تحويل العمالت  
--------اجنبية

محول إلى / من أرباح 
٨٫042--2٫041-4٫٦٥٦1٫34٥-محتجزة

23441٫3٥0)24(21٫7324٫٦٥٦4٫٥9٦1٫99٦٨٫1٦0في 31 ديسمبر 2019

الشركة األم
باأللف ريال عماني

234٦٫٨3٥)947(2٫0٦11٫40٨4٫079-في 1 يناير 201٨ 
)132(-)132(----دخل شامل آخر

احتياطي االنخفاض في تحويل 
1٫070-1٫070----العمالت االجنية

3٫٨1٨--1٫190٥٨٨2٫040-محول إلى / من أرباح محتجزة
23411٫591)9(3٫2511٫9966٫119-في 1 يناير 2019

)15(-)15(----دخل شامل آخر
احتياطي االنخفاض في تحويل 

-------العمالت االجنية
8٫042--2٫041-4٫6561٫345محول إلى / من أرباح محتجزة

23419٫618)24(4٫6564٫5961٫9968٫160في 31 ديسمبر 2019

احتيـاطي رأسمـالي  

ــع للشــركة ، فــي ســنة ســابقة بزيــادة رأســماله المدفــوع عــن طريــق  قــام بنــك عمــان العربــي ش.م.ع.م ، وهــو بنــك تابـ  
ــي رأس  ــادة ف ــك الزي ــن تل ــركة األم م ــة الش ــل حص ــم تحوي ــة.  وت ــق أفضلي ــهم ح ــدار أس ــزة وإص ــاح المحتج ــملة األرب رس
ــة  ــم المالي ــي القوائ ــع ف ــل للتوزي ــر قاب ــمالي غي ــي رأس ــى إحتياط ــة إل ــزة المحول ــاح المحتج ــملة األرب ــالل رس ــن خ ــال م الم

للمجموعــة.

إحتياطي الطوارئ  

وفقــً للمــادة 10 مكــرر )2()ج( و10 مكــرر )3( )ب( مــن تشــريعات قانــون شــركات التأميــن )القــرار الــوزاري رقــم ٥/٨0(   
ــه. يتطلــب هــذا القانــون أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي المطالبــات القائمــة بالنســبة ألعمــال التأميــن العــام  وتعديالت
بمقــدار ٥30٫712 ريــال عمانــي )201٨: 44٨٫441 ريــال عمانــي( و1% مــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة للســنة بالنســبة ألعمــال 
التأميــن علــى الحيــاة بمقــدار 1٫300٫79٥ ريــال عمانــي )201٨: 1٫171٫٦9٨ ريــال عمانــي( فــي تاريــخ التقريــر مــن األربــاح المحتجــزة 
إلــى إحتياطــي الطــوارئ. يمكــن لشــركة التأميــن التابعــة أن توقــف هــذا التحويــل عندمــا يســاوي رصيــد اإلحتياطــي راس 
المــال المصــدر. لــن يتــم اإلعــالن عــن توزيعــات أربــاح فــي أي ســنة إلــى أن تتــم تغطيــة العجــز فــي هــذا اإلحتياطــي مــن 

ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــبقة م ــة مس ــي إال بموافق ــذا اإلحتياط ــتخدام ه ــم إس ــن يت ــزة. ل ــاح المحتج األرب
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احتياطي خاص  

خــالل ســنة 201٥، باعــت البنــك التابــع مبانــي المكتــب الرئيســي القديمــة فــي روي حيــث أن عمليــات المكتــب الرئيســي    - 1
انتقلــت إلــى المقــر الجديــد فــي الغبــرة. الربــح مــن بيــع المبنــى تــم تحويلــه كاحتياطــي خــاص، األمــر الــذي يتطلــب 

موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي علــى أي توزيــع.

فــي 20 يونيــو 2017، أصــدر البنــك المركــزي العمانــي تعميمــا يتعلــق بمتطلبــات اإلحتياطــي للحســابات المعــاد   - 2
هيكلتهــا. وفقــا للتعميــم، يجــب احتســاب احتياطــي بنســبة 10% لجميــع الحســابات المعــاد هيكلتهــا. وفقــا لذلــك، 

ــاص. ــي الخ ــى اإلحتياط ــزة إل ــاح المحتج ــن األرب ــوب م ــغ المطل ــل المبل ــة بتحوي ــت المجموع قام

احتيـاطي دين ثانوي  

تــم انشــاء احتياطــي الديــن الثانــوي بتحويــل 20% مــن قيمــة الســندات الثانويــة مــن الربــح بعــد الضريبــة لــكل ســنة. يتطلب   
البنــك المركــزي العمانــي ان يتــم تجنيــب إحتياطــي ســنويً للســندات الثانويــة والقــروض التــي مــن المقــرر ان تســتحق 
ــاح المحتجــزة عنــد اســتحقاق الســندات  خــالل خمــس ســنوات. ان هــذا االحتياطــي متــاح لتحويلــه مــرة اخــرى الــى االرب

ــروض.  ــة والق الثانوي

إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  

كمــا فــي تاريــخ التقريــر ، يتــم تحويــل األصــول واإللتزامــات للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى العملــة االتشــغيلية   
للمجموعــة )الريــال العمانــي( وفقــً لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر ، ويتــم تحويــل األربــاح أو الخســائر وفقــً 
للمتوســط المرجــح لمعــدالت ســعر الصــرف للســنة. فروقــات ســعر الصــرف الناشــئة مــن التحويــل تــدرج مباشــرة فــي 
إحتياطــي تحويــل العمــالت األجنبيــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى. خــالل الســنة تــم تحويــل 1٫07 مليــون ريــال عمانــي 

ــائر. ــاح والخس ــاب األرب ــى حس ال

احتيـاطي إعادة تقييم  

ــي  ــي ف ــم أراض ــادة تقيي ــن إع ــج ع ــم النات ــي التقيي ــي احتياط ــركة األم ف ــة الش ــم حص ــادة التقيي ــي إع ــل احتياط يمث  
شــقيقة. شــركات 

توزيعات األرباح مقترحة   -16

الشـركة األم  

ال يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح النهائيــة محاســبيً إال بعــد أن يتــم الموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة   
ــة  ــة العام ــى الجمعي ــق عل ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــن مجل ــة م ــاح المقترح ــات األرب ــرض توزيع ــيتم ع ــنوية. س ــة الس العادي
العاديــة الســنوية المزمــع عقدهــا فــي 30 مــارس 2020م وهــي توزيعــات نقديــة بواقــع 0٫02٥ ريــال عمانــي لــكل ســهم 
)201٨م-0٫020 ريــال عمانــي لــكل ســهم( بإجمالــي 21٫194٫30٨ ريــال عمانــي )201٨م-1٥٫3٨٦٫140 ريــال عمانــي( والتوجــد توزيــع 
أســهم مجانيــة  فــي 2019 )201٨م-0٫00٥  ريــال عمانــي لــكل ســهم( )201٨م-3٫٨4٦٫٥3٥ ريــال عمانــي( فيمــا يتعلــق بالســنة 

ــس االدارة.   ــل مجل ــن قب ــه م ــيتم اقتراح ــمبر 2019م س ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

القوائــم الماليــة للســنة المنتهيـــة فــي 31 ديســمبر 2019م لــم تتضمـــن توزيعــات األربــاح المقتـــرحة والتــي ســيتم اثباتهــا   
ضمــن حقــوق المســاهمين كجــزء مــن األربــاح المحتجــزة فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م.

مستحق لبنوك  -17

في تاريخ التقرير ، بلغ المستحق لبنوك ما يلي:-  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--31٫4651٥٫207مستحق لبنوك  -  حسابات جارية

278٫551222٫٨00276٫55122٨٫٨00قروض الجل
310٫01623٨٫007276٫55122٨٫٨00

بعــض القــروض طويلــة األجــل مضمونــة برهــن االســتثمارات بقيمــة ســوقية تبلــغ 27٥ مليــون ريــال عمانــي فــي تاريــخ   
التقريــر.
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إستحقاق القروض الجل كالتالي:  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
93٫896٨7٫٦٥091٫89693٫٦٥0مستحق خالل سنة

184٫65513٥٫1٥0184٫65513٥٫1٥0مستحق اكثر من سنة
278٫551222٫٨00276٫55122٨٫٨00

ودائع من عمالء  -18

حسب النوع                   أ (   

        المجموعه
2019201٨

الف ر.عالف ر.ع
906٫344٨٦3٫99٥ودائع ألجل

765٫51770٨٫2٦٦حسابات تحت الطلب
306٫971290٫٥07حسابات توفير

1٫978٫8321٫٨٦2٫7٦٨

ب (  حسب القطاع  

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

1٫299٫1091٫349٫37٨عمالء القطاع الخاص
679٫723٥13٫390عمالء القطاع الحكومي

1٫978٫8321٫٨٦2٫7٦٨

ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية  

تتضمن ودائع العمالء المذكورة أعاله ، ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية التالية:  

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

127٫30410٥٫700قبوالت الوكالة
13٫37712٫714حسابات جارية - قرض

3٫3993٫730حسابات المضاربة
144٫080122٫144
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أموال التأمين  -19

 

31 ديسمبر 2019
اإلجمالي

حصة معيدي 
الصافيالتأمين

الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي- إحتياطي المخاطر السارية - 
37٫001)13٫292(50٫293التأمين على الحياة

7٫857)253(8٫110إحتياطي المخاطر السارية - التأمين العام
إغالق المطالبات القائمة 

15٫685)6٫020(21٫705)متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
80٫108)19٫565(60٫543

 

31 ديسمبر 201٨
اإلجمالي

حصة معيدي 
الصافيالتأمين

الف ر.عالف ر.عالف ر.ع
اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي- إحتياطي المخاطر السارية - 

27٫٥0٦)17٫٨93(4٥٫399التأمين على الحياة
7٫049)٥1٥(7٫٥٦4إحتياطي المخاطر السارية - التأمين العام

إغالق المطالبات القائمة 
1٥٫327)9٫721(2٥٫04٨)متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(

7٨٫011)2٨٫129(49٫٨٨2

الحركة خالل السنة:  

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي وإحتياطي المخاطر السارية:
27٫50624٫٨٥3في 1 يناير

9٫4952٫٦٥3الحركة في قائمة اإليرادات الشاملة 
37٫00127٫٥0٦في 31 ديسمبر

إحتياطي المخاطر السارية )التأمين العام(
7٫048٥٫9٦3في 1 يناير

8091٫0٨٦الحركة في قائمة اإليرادات الشاملة 
7٫8577٫049في 31 ديسمبر
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مبلغ مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين ذات الصلة هي كما يلي:  

المجموعة 
31 ديسمبر 2019

إجمالي 
المطالبات 

القائمة

حصة معيدي 
التأمين من 

المطالبات القائمة

صافي 
المطالبات 

القائمة
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

15٫327)9٫721(125٫048 يناير )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها(
79٫922)33٫421(113٫343المطالبات المحملة خالل السنة

)79٫566(37٫122)116٫686(المطالبات المدفوعة خالل السنة
إغالق المطالبات القائمة 

15٫685)6٫020(21٫705)متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(

31 ديسمبر 201٨

إجمالي 
المطالبات 

القائمة

 حصة معيدي
 التأمين من

المطالبات القائمة

صافي 
المطالبات 

القائمة
الف ر.عالف ر.عالف ر.ع

13٫7٦7)٨٫٦٥٥(122٫422 يناير )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها(
٥9٫704)41٫4٥2(101٫1٥7المطالبات المحملة خالل السنة

)٥٨٫144(40٫3٨٦)9٨٫٥31(المطالبات المدفوعة خالل السنة
إغالق المطالبات القائمة 

1٥٫327)9٫721(2٥٫04٨)متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(

ــدي  ــن معي ــتحقة م ــغ المس ــر. المبال ــخ التقري ــن تاري ــهرًا م ــالل 12 ش ــات خ ــع المطالب ــع جمي ــم دف ــع أن يت ــن المتوق م  
التأميــن. لمعيــدي  الحســابات  تقديــم  تاريــخ  مــن  أشــهر   3 خــالل  تعاقديــً  مســتحقة  التأميــن 

ــرات  ــتند تقدي ــابقة. تس ــرة الس ــى الخب ــً عل ــتند أساس ــن تس ــادة التأمي ــول إع ــن وأص ــات التأمي ــة أن إلتزام ــدر المجموع تق  
المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة علــى تقريــر الخبيــر اإلكتــواري المســتقل. يتــم 

ــم.  ــة أو التحكي ــن المحكم ــرارات م ــى ق ــاج إل ــي تحت ــات الت ــبة للمطالب ــدة بالنس ــى ح ــة عل ــر كل حال تقدي

ديون ثانوية  -20

مــن أجــل تحســين المــالءة الرأســمالية وللوفــاء بمتطلبــات التمويــل ، قــام البنــك التابــع )بنــك عمــان العربــي( بزيــادة رأس   
المــال فــي شــكل ســندات ثانويــة وقــروض.

2019201٨
ألف ر عألف ر ع

20٫00020٫000قروض ثانوية 

حصــل البنــك التابــع علــى قــروض ثانويــة بمبلــغ 20 مليــون ريــال عمانــي ، تماشــيً مــع متطلبــات بــازل 3 - القائمــة 2 رأس   
ــر 201٥. تحمــل القــروض معــدل فائــدة ثابــت قــدره ٥٫٥% ســنويً  المــال ، لمــدة خمــس ســنوات وســتة أشــهر فــي نوفمب

ــداد. ــتحقاق الس ــخ اس ــي بتاري ــغ الرئيس ــع المبل ــا يدف ــنوي بينم ــف س ــكل نص ــع بش تدف
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التزامات أخرى  -21

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--21٫98821٫٦91إلتزامات مقابل قبوالت

-767-7٫335التزامات التأجير
59٫55839٫٨002٫9102٫٥29مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

25٫02921٫2٦٦778٥79فوائد مستحقة الدفع
--2٫756٥٫329كفاالت وشيكات مصدقة

2٫0151٫7٦7275297مكافأة نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 30(
--2٫8581٫497فوائد وعموالت مستلمة مقدمً

--9281٥4القيمة العادلة السالبة لالدوات المشتقة )إيضاح 37(
122٫46791٫٥044٫7303٫40٥

22-  ضـرائب

)أ (  المثبت في قائمة الدخل الشامل:  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
قائمة الدخل الشامل

41٨-7٫8077٫429     السنـة الحاليـة
--28913     السنة السابقة

41٨-8٫0967٫442مصروف الضريبة للسنة
)410(262449410    ضريبة مؤجلة 

8٫3587٫٨91410٨    مصروف الضريبة

قائمة المركز المالي
8٫5527٫٥٨٦13941٨     السنـة الحاليـة

)410(-596172    ضريبة مؤجلة )اصل( / التزام 
9٫1487٫7٥٨139٨

أصل )إلتزام( ضريبة مؤجلة
-172219410     في 1 يناير

410)410()391(424    حركة خالل السنة 
410-)172(596في 31 ديسمبر

تخضع الشركة األم لضريبة الدخل بمعدل 1٥% من ضريبة الدخل )201٨م: %1٥(.  
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)ب (  احتساب مصروف ضريبة الدخل  

فيما يلي تسـوية لضريبة الدخل محسوبة على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل:  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
58٫482٥3٫4٦236٫32434٫370الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

8٫772٨٫0195٫449٥٫1٥٦ضريبة الدخل بالمعدل المذكور أعاله
)٦٫019()7٫299()٥٫22٥()4٫863(ايرادات معفاة من الضريبة

2٫4593٫33٦1٫4051٫702مصروفات غير قابلة للخصم
-7371٫174438مصروف ضريبة مؤجلة غير مدرج

--28913الضريبة الحالية - سنة سابقة
)٨31(417)771(295الضريبة المؤجلة - سنة سابقة

--6691٫34٥اخـــرى
8٫3587٫٨91410٨مصروف ضريبة الدخل

 

)ت (  الحـــركة  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
-7٫758٦٫0٨08الرصيد في 1 يناير

41٨-8٫0967٫442المحملة خالل السنة - الضريبة الحالية
)410(262449410المحملة خالل السنة )الضريبة المؤجلة(

--)٥٨(162مدرج في دخل شامل آخر )ضريبة مؤجلة(
-)279()٦٫1٥٥()8٫261(مدفوع خالل السنة الحالية 

---1٫130اكتسبت خالل السنة
9٫1477٫7٥٨139٨الرصيد في 31 ديسمبر



  التقرير السنوي 2019  | 97  

ضـرائب )تابع(   -22

)ث( الحركة في أصل/)إلتزام( الضريبة المؤجلة  

كما في
 1 يناير 2019

المدرجة في 
اإليرادات 
الشاملة 

األخرى

 المدرجة
في قائمة 

الدخل
كما في 31 

ديسمبر 2019
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

)459(193-)652(الممتلكات واآلالت والمعدات
)21(--)21(إطفاء الشهرة

)68(--)68(إحتياطي إعادة التقييم
)407(105-)512(إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات

87307-220مخصص الديون المعدومه 
30-)162(192احتياطي قيمة عادلة القيمة العادلة للدخل الشامل

20)232(-252تسوية في اصل / التزام ضريبة مؤجلة
-)161(-161احتياطي تقلب النقد االجنبي في استثمار الشركة التابعة

22--حق استخدام األصول والتزامات االيجار
-)256(-256مخصص مستحق من طرف ذي العالقة

)596()262()162()172(اإلجمــــالي

كما في
 1 يناير 201٨

المدرجة 
في اإليرادات 

الشاملة 
األخرى

 المدرجة
في قائمة 

الدخل
كما في 31 

ديسمبر 201٨
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

)٦٥2()٥0٨(-)144(الممتلكات واآلالت والمعدات
)21(--)21(إطفاء الشهرة

)٦٨(--)٦٨(إحتياطي إعادة التقييم
-)٨(-٨مخصص إنخفاض قيم اإلستثمارات في الخارج

)٥12()٥3٥(-23إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات
47220-173مخصص الديون المعدومه

1٦11٦1--احتياطي تقلب النقد االجنبي في استثمار الشركة التابعة
192-134٥٨احتياطي قيمة عادلة إلستثمارات متاحة للبيع

2٥٦2٥٦--مخصص مستحق من طرف ذي العالقة
13٨2٥2-114خسائر ضريبية

)172()449(219٥٨اإلجمـــالي

ــا.  ــي تقريب ــال عمان ــون ري ــغ ٨ ملي ــهم بمبل ــة األس ــي قيم ــاض ف ــة انخف ــدى المجموع ــت ل ــمبر 2019م كان ــي 31 ديس ف  
 المجموعــة ال تتضمــن اصــل الضريبــة المؤجلــة علــى أســاس إيــرادات مجموعــة الشــركات المســتثنى مــن ضريبــة الدخــل. 
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الشركة األم
كما في 1 يناير 

2019
المدرجة في
قائمة الدخل

في 31 ديسمبر 
2019

الف ر.عالف ر.عالف ر.ع2019
)16()9()7(الممتلكات واآلالت والمعدات

-)256(256مخصصات
1616-الخسائر المتاحة للترحيل

-)161(161االحتياطي في تقلب عمالت اجنبية في استثمار شركة تابعة
-)410(410اإلجمـــالي

الشركة األم

كما في 1 يناير 
201٨

المدرجة في

قائمة الدخل

في 31 ديسمبر 
201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.ع2018
)7()7(-الممتلكات واآلالت والمعدات

2٥٦2٥٦-مخصصات
1٦11٦1-االحتياطي في تقلب عمالت اجنبية في استثمار شركة تابعة

410410-اإلجمـــالي

الشركة االم  

ربوط الشركة األم قد تم إكمالها من السلطات الضريبية حتى سنة 2009.   

لــم تعتمــد االمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة االقــرارات الضريبيــة للشــركة عــن الســنوات 2010 إلــى 201٨ بعــد. يــرى   
مجلــس االدارة ان ايــة ضرائــب اضافيــة يمكــن أن تنشــأ عنــد إكمــال الربــوط الضريبيــة للســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن 

ــمبر 2019م. ــي 31 ديس ــا ف ــت كم ــي ألومينفس ــز المال ــى المرك ــً عل ــون جوهري يك

موقف الربوط الضريبية للشركات التابعة  

إن الربــوط الضريبيــة للشــركات الضريبيــة هــي فــي مراحــل مختلفــة مــن اإلكمــال. إن اإلدارة ليســت علــى علــم وال تتوقــع   
أيــة إلتزامــات ضربيــة إضافيــة ســيتم تكبدهــا متعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة.

23-  إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين

بااللف ر.ع
اإلجماليالعامالحياة2019

المجموعة
130٫08018٫520148٫600إجمالي أقساط التأمين

)5٫441()547()4٫894(الحركة في األقساط غير المحققة
125٫18517٫973143٫159إجمالي األقساط المحققة

)32٫310()1٫295()31٫015(األقساط المحولة لمعيدي التأمين
)4٫863()262()4٫601(الحركة في األقساط غير المحققة
)37٫173()1٫557()35٫616(األقساط المحولة لمعيدي التأمين

89٫57016٫416105٫985صافي إيرادات أقساط التأمين
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إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين )تابع(   -23

بااللف ر.ع
اإلجماليالعامالحياة2018

المجموعة
117٫17017٫42٥134٫٥9٥إجمالي أقساط التأمين

)7٫20٦()1٫199()٦٫007(الحركة في األقساط غير المحققة
111٫1٦31٦٫22٦127٫3٨9إجمالي األقساط المحققة

)٥2٫037()1٫347()٥0٫٦90(األقساط المحولة لمعيدي التأمين
3٫3٥31143٫4٦7الحركة في األقساط غير المحققة
)4٨٫٥70()1٫233()47٫337(األقساط المحولة لمعيدي التأمين

٦3٫٨2٦14٫9937٨٫٨19صافي إيرادات أقساط التأمين

24- ايرادات الفـوائد

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--103٫87793٫0٦4القروض والسلفيات لعمالء

--6٫8614٫٨9٥سندات تنمية حكومة سلطنة عمان
--1٫8463٫027ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في السوق

3٫9991٫2٥15٫439٨٫٥39إيرادات فوائد أخرى
116٫583102٫2375٫439٨٫٥39

25-  مصروفات الفوائد

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

--30٫57224٫772 ودائع ألجـل
--1٫1001٫100 سندات دين ثانوية

--4٫1993٫12٨ حسـابات تحت الطلب
--2٫2922٫2٥٥ حسابات التوفيـر

15٫48411٫49٨12٫2587٫٨92 قروض بنكيـة
53٫64742٫7٥312٫2587٫٨92
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26-  إيرادات االستثمارات

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

2٫3354٫737327٨ايرادات توزيعات ارباح استثمارات
استثمارات محلية مدرجة

1٦-)٦٦(697أرباح/)خسائر( من بيع استثمارات 
-)1()٦٨٨()346(تغيرات في القيمة العادلة 

استثمارات محلية غير مدرجة
--)٨(28تغيرات في القيمة العادلة

استثمارات خارجية مدرجة
--)22(-)خسارة( / ربح من بيع استثمارات

-5-5تغيرات في القيمة العادلة

استثمارات خارجية غير مدرجة
)10(-)3(- )خسارة( / ربح من بيع استثمارات

)2()29()2()29(تغيرات في القيمة العادلة

استثمارات عقارية
--83٥٫299أرباح محققه من بيع استثمار عقاري

)1٫070()44()1٫070()44(مخصص احتياطي تحويل العمالت االجنبية
--577204إيرادات إيجار

---291الربح من الصفقة
---261أرباح من مشروعات قيد االنشاء

--٦٫279-صافي الربح من شركات شقيقة/ للتابعه )مذكور ادناه(
3٫85814٫٦٦0)37()9٨٨(

مالحظة: خالل عام 201٨ ، يتضمن هذا المبلغ ربًحا صافًيا من انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الشقيقة.  

27-  ايرادات الرسوم والعموالت - صافي

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--21٫5332٦٫7٦٥ايرادات الرسوم والعموالت

--)11٫٨9٨()14٫674(مصروفات الرسوم والعموالت
6٫85914٫٨٦7--

28-   ايرادات التشغيل األخرى 

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
--6٫300٦٫079صرف عمالت أجنبية )صافي(

685٥٥٥1922٫224ايرادات اخرى
--)٨(-)خساره( الربح من بيع ممتلكات ومعدات

6٫985٦٫٦2٦1922٫224
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29-  مصروفات التشغيل 

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
41٫7933٨٫1113٫8013٫٦37تكلفة الموظفين )موضحة أدناه(

17٫98920٫٦93795٨93مصروفات التشغيل األخرى
7٫0044٫7٨115033االستهــالك 

969944694٦94اإلطفاء
مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة:

200200200200   الشـركة األم
--437323شركات تابعة )صافي التسوية داخل المجموعة(

68٫392٦٥٫0٥25٫640٥٫4٥7
تفاصيـل تكلفة الموظفين:

37٫17332٫1٨43٫4443٫17٨مرتبـات
43443260٦7مكافآت نهاية الخدمة

2٫3702٫2104749تكلفة التأمينات االجتماعية
1٫8163٫2٨٥250343تكاليف أخـرى

41٫7933٨٫1113٫8013٫٦37

30-  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقـــوم المجموعــة والشــركة األم بتكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن وفقــً لقانــون   
العمــل العمانــي. 

الحركة في اإللتزام المدرج في القوائم المالية هي كالتالي:   

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
1٫7662٫02129630٨الرصيد في 1 يناير

43443260٦7المحمل للسنة
-)51(--تحويل 201٨

)7٨()30()٦٨٦()185(مدفوعة خالل السنة
2٫0151٫7٦7275297الرصيد في 31 ديسمبـر )إيضاح 21(

الرصيد المبين أعاله موضح في االلتزامات األخرى بقائمة المركز المالي.  
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31-  العائد االساسي للسهم الواحد

يتم حساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي أرباح السنة على عدد األسهم القائمة خالل السنة.  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
ربح السنة المنسوبة الى مساهمي الشركة االم )بااللف 

32٫12130٫٥2135٫91434٫3٦2ريال عماني(
)4٫003()7٫522()3٫914()7٫250(ناقص: سندات دائمه مستوى األول ومصاريف الفوائد

أرباح السنة للمجموعة المنسوبة الى مساهمي الشركة 
االم  بعد الفائدة من السندات الراسماليه الدائمة من 

24٫8712٦٫٦0728٫39230٫3٥9المستوى االول
613٫906٫972٦13٫90٦٫972807٫772٫329٨07٫772٫329المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنـة 

0٫0410٫0430٫0350٫03٨العائد االساسي للسهم الواحد )ريال عماني(

ــل )201٨م - ٦9٫93٦٫99٨(.   ــدون مقاب ــهم ب ــدد 3٨٫4٦٥٫349 س ــة بع ــهم مجاني ــركة األم أس ــدرت الش ــنة ، أص ــالل الس خ  
ووفقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 33  - األربــاح للســهم الواحــد. يتعيــن تعديــل المتوســط المرجــح لعدد األســهم 
العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة وللفتــرات المعروضــة. فــي القوائــم الماليــة الحاليــة ، تمــت معاملــة اإلصدار كأنه إســتحق 
فــي بدايــة ســنة 201٨م وتــم إعــادة حســاب العائــد األساســي للســهم تبعــً لذلــك. حيــث ال توجــد أســهم محتملــة مــن 

شــأنها أن تؤثــر علــى العائــد األساســي للســهم ، فــإن العائــد المعــدل للســهم مطابــق للعائــد األساســي للســهم.

32-  صافي األصول للسهم الواحد

يتم إحتساب صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي:  

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
الحقوق المنسوبة الى مساهمي 

192٫289179٫٨9٨258٫707247٫973الشركة االم )بااللف ريال عماني(
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة 

613٫906٫972٥٨4٫٦73٫30٥807٫772٫3297٦9٫30٦٫9٨0في السنة المنتهية
0٫3130٫30٨0٫3200٫322صافي االصول للسهم الواحد )ريال عماني(

مالحظــة: »عــدد األســهم القائمــة فــي نهايــة العــام ووصــل بعــد خصــم أســهم الخزينــة علــى مســتوى المجموعــة   
)ج((.  13 )إيضــاح 
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التقـارير المالية لقطاعات األعمـال  -33

المجموعة منظمة إلى أربعة قطاعات عمل رئيسية:  

القطــاع المصرفــي - يتضمــن األنشــطة البنكيــة للشــركات واألفــراد والخزانة/اإلســتثمار التــي يمارســها البنــك التابــع   )1(
للمجموعــة.

قطاع اإلستثمار - يتضمن أنشطة اإلستثمار للعمليات قصيرة وطويلة األجل.  )2(

قطاع التأمين - يتضمن األنشطة المتعلقة بالتأمين على الحياة والعام.  )3(

قطاع العقارات - يتضمن األنشطة في قطاع العقارات.  )4(

المعامــالت بيــن قطاعــات العمــل تتــم وفقــً لشــروط تجاريــة عاديــة ويتــم اإلرتبــاط بهــا بيــن الشــركات التابعــة وبقيــة   
المجموعــة.  يتــم إســتبعاد تلــك التعامــالت عنــد التوحيــد.

2019

قطاع 
اإلستثمار

القطاع 
المصرفي

قطاع 
التأمين

قطاع 
اإلجماليتعديالتالعقارات

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

303٫143)55٫483(82٫386134٫602140٫2621٫376إيرادات القطاع
50٫124)49٫730(56٫68532٫55710٫202410نتائج القطاع

2٫992٫143)426٫329(718٫2132٫497٫129188٫21814٫912أصول القطاع

201٨
277٫٥31)49٫0٦1(٦٨٫٨03121٫70٥130٫247٥٫٨37إيرادات القطاع

4٥٫٥71)39٫٨٥0(4٥٫17327٫0329٫2323٫9٨4نتائج القطاع
2٫7٦2٫0٨2)3٨2٫4٥٥(٦2٦٫9٨٥2٫32٨٫٨1٨1٦1٫31427٫420أصول القطاع
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34-  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ان هــذه المعامــالت تمثــل المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 24. اإلفصــاح   
عــن األطــراف ذات العالقــة و متطلبــات ميثــاق تنظيــم الشــركة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة
الشركات 
الشقيقة

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين
أطراف ذات 
عالقة أخرى

حصص غير 
ُمسيطرة

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالمجموعـة - 2019

قائمة الدخل الشامل
1٫769210-2261٫652ايرادات الفوائد والعموالت

5339-7٫669-مصروفات الفوائـد
مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء 

مجلس االدارة 
637----

-786-1242أقساط التأمين والمطالبات
-893-190-مطالبات مدفوعة
-125-40230مصاريف تشغيلية 
--4٫889--تكاليف الموظفين

--146--مكافأة نهاية الخدمة
-2٫490---شراء استثمار

---484-بيع استثمار عقاري
قائمة المركز المالي

---129٫000-ترتيبات القروض 
42٫35615٫836-7٫56932٫580قروض وسلفيات

4٫8901٫434-69440٫990حسابات جارية والتوفير
-203-64-أقساط التأمين والمطالبات

-391-33-دائنون و االيداعات
خـارج قائمة المركز المالي

4٫800136٫786---اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق

المجموعـة - 201٨

أعضاء مجلس 
اإلدارة

الشركات 
الشقيقة

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين
أطراف ذات 
عالقة أخرى

حصص غير 
ُمسيطرة

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

قائمة الدخل الشامل
1٫29٦47٨-2٥11٫4٥7ايرادات الفوائد والعموالت

1٫710٥23-٦30-مصروفات الفوائـد
مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء 

مجلس االدارة 
٥23----

-1130٦17٦٦أقساط مستلمة
-732-1٦3-مطالبات مدفوعة
-3٥711٫203-مصاريف تشغيلية 

--3٫792--تكلفة الموظفين
--٨1--مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

قائمة المركز المالي
---134٫٨00-ترتيبات القروض

31٫33233٫4٦0-4٫7992٥٫0٦0قروض وسلفيات
٦٫32٥٨7٨-1٫٥3٦2٦٫939حسابات جارية والتوفير

-9210-397أقساط التأمين والمطالبات
-430-3٥٨٫491دائنون و االيداعات

خـارج قائمة المركز المالي
3٫٦101٥٥٫٦٦1---اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  -34

ــا  ــك.  وطبق ــمال البن ــن رأس ــك 49% م ــذي يمتل ــي )ش.م.ع( - االردن ال ــك العرب ــع البن ــد ادارة م ــع بعق ــك التاب ــط البن يرتب  
ــة  ــات االداري ــة والخدم ــاعدات الفني ــك بالمس ــد البن ــي )ش.م.ع( - االردن بتزوي ــك العرب ــوم البن ــد. يق ــذا العق ــروط ه لش
 المتعلقــة بنشــاط البنــوك بمــا فيهــا تزويــد البنــك بالموظفيــن االدارييــن. وتبلــغ اتعــاب االدارة الســنوية  97٫٦71 ريــال عماني

)201٨م -90٫420 ريال عماني(.

خــالل 201٨م ، قامــت الشــركة األم بشــراء أوراق ماليــة بقيمــة 9٫7٦ مليــون ريــال عمانــي مــن مســاهميها وشــركتها   
التابعــة باعــت جــزء مــن اســتثماراتها العقاريــة الحــدى الشــركات الشــقيقة للمجموعــة بمبلــغ 3٫4 مليــون ريــال عمانــي.

الشركة االم - 2019
الشركات 

التابعة
الشركات 
الشقيقة

أعضـاء مجلس 
االدارة

المديرين 
الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة أخرى

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
قائمة الدخل الشامل

مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء 
--200--مجلس االدارة 

----14٫443توزيعات ارباح من شركات تابعة
---1٫434-توزيعات ارباح من شركات شقيقة

-----رسوم وساطة/ اخرى
47---113مصروفات التشغيليه

----5٫443ايرادات الفوائد
-----ايرادات أخرى )ايجار(

6٫914---43مصروفات الفوائد
---105أقساط التأمين

----52المطالبات
-1٫781---تكاليف الموظفين

-30---مكافآت نهاية خدمة 
قائمة المركز المالي

129٫000----قروض بنكية
----4٫264 ارصدة بنكية

----115٫876 مستحق من شركات تابعة )صافي(
11----مدفوعات

----2٫100شراء استثمار عقاري

الشركة االم - 201٨
الشركات 

التابعة
الشركات 
الشقيقة

أعضـاء مجلس 
االدارة

المديرين 
الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة أخرى

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
قائمة الدخل الشامل

مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء 
--200--مجلس االدارة

----10٫٦3٨توزيعات ارباح من شركات تابعة
----99٦توزيعات ارباح من شركات شقيقة

----٥2٫0٥9بيع شركة شقيقة
----2٫300اصدار سندات دائمة

---41-رسوم وساطة/ اخرى
9٨0---19مصروفات التشغيليه/ راسماليه

----٨٫٥39ايرادات الفوائد
----13ايرادات أخرى )ايجار(

1٫٦٥٥---٥19   مصروف الفوائد
----111أقساط التأمين

-1٫14٥---تكاليف الموظفين
-19---مكافآت نهاية خدمة 

----40المطالبات
-1٫44٥---تكلفة الموظفين والمكافآت

9٫7٦0----شراء استثمار
قائمة المركز المالي

-----ممتلكات ومعدات
134٫٨00---٦٫000قروض بنكية
----1٫٦03  ارصدة بنكية

----1٨٨٫2٦0  مستحق من شركات تابعة
----3   مدفوعات
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35-  أنشطة إئتمانية

في 31 ديسمبر 2019م ، الرصيد المدرج بالتكلفة والناتج من االنشطة االئتمانية هو كما يلي:-         

      الشركــة األم        المجموعــة
2019201٨2019201٨

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
استثمارات مجمعة من قبل المجموعة ومسجلة باسمها:

416٦٨٦416٦٨٦ الشركة األم

ــة عــن ولمصلحــة مســتثمرين آخريــن وال تعامــل كأصــول تخــص المجموعــة  يتــم االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات بالنياب  
والشــركة األم ولذلــك تــم تضمينهــا فــي القوائــم الماليــة علــى انهــا بنــود خــارج قائمــة المركــز المالــي.

36-  االلتزامات العرضية / التعهدات

اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق  

تعتبــر المجموعــة طرًفــا فــي أداة ماليــة ذات مخاطــر ائتمانيــة خــارج الميزانيــة العموميــة فــي ســياق العمــل االعتيــادي   
لتلبيــة االحتياجــات الماليــة لعمالئهــا. تتضمــن هــذه األدوات الماليــة اعتمــادات مســتندية وضمانــات وأوراق ألطــراف ثالثــة 
والتزامــات بتقديــم االئتمــان وغيرهــا. يمثــل تعــرض المجموعــة لخســارة االئتمــان فــي حالــة عــدم قيــام الطــرف اآلخــر 
بمثــل هــذه األدوات الماليــة بمثــل قيمــة العقــد أو القيمــة النظريــة لــألداة. ومــع ذلــك ، عــادًة مــا تكــون مخاطــر االئتمــان 

علــى هــذه المعامــالت أقــل مــن قيمــة العقــد أو القيمــة النظريــة.

إن المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا ذلــك هــي فــي األســاس نفــس مخاطــر االئتمــان التــي ينطــوي عليهــا تمديــد تســهيالت   
القــروض ، وبالتالــي تخضــع هــذه المعامــالت لنفــس المنظمــة االئتمانيــة واحتياطــات المحفظــة واحتياطــات الضمــان 

ــلف. ــروض والس ــون الق ــن يطلب ــالء الذي للعم

المبالغ القائمة للعقود أو المبالغ االعتبارية لتلك األدوات كما في 31 ديسمبر كانت كما يلي:-  

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

557٫036٥74٫٥94ضمانات
162٫993210٫77٦اعتمادات مستندية

720٫0297٨٥٫370

بلغــت اإلعتمــادات المســتندية والضمانــات المغطــاة بكفالــة بنــوك أخــرى 3٨0٫730٫129 ريــال ُعمانــي )201٨م - 4٦4٫392٫17٨   
ــي(. ــال ُعمان ري

عالوة خسائر تعهدات والضمانات المالية متضمنة تحت إيضاح رقم 9 )ب(  - 1

2 - يتضمــن االلتزامــات العرضيــة مبلــغ ٨٫712٫٥2٦ ريــال عمانــي )201٨م - 37٨٫3٦4 ريــال عمانــي( يتعلــق بقــروض غيــر 
ــة. عامل

تركيز خطابات اإلعتماد والضمانات حسب قطاع العمل موضح أدناه:-  

2019%201٨%
الف ر.عالف ر.ع

41%10319٫٥٨٦٪73٫657انشــاءات
24%491٨7٫٦20٪355٫105مرافق

20%161٥4٫109٪113٫177تجارة تصـدير
3%423٫472٪30٫323حكـومة

10%7٨0٫1٨4٪47٫034تجارة استيـراد
1%04٫20٦٪3٫145نقـل

1%39٫37٥٪19٫808تجارة جملة وتجزئة
0%113٫023٪76٫677خدمـات

0%02٫114٪538تصنيـع
0%01٫٦٨1٪565مناجم

720٫029٪1007٨٥٫370%100
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36-  االلتزامات العرضية / التعهدات )تابع(

المطالبات القانونية  

التقاضــي أمــر شــائع الحــدوث فــي القطــاع المصرفــي نظــرًا لطبيعــة أعمالــه.  قــام البنــك التابــع بعمــل بروتوكــول ثابــت   
ــر قيمــة األضــرار بصــورة  للتعامــل مــع مثــل هــذه المطالبــات القانونيــة. عنــد الحصــول علــى المشــورة المهنيــة وتقدي
معقولــة ، يقــوم البنــك التابــع بإجــراء التعديــالت إلحتســاب مطالبــات األضــرار التــي يجــوز أن تكــون لهــا تأثيــر معاكــس 
علــى مركــزه المالــي. فــي نهايــة الســنة الماليــة ، يوجــد لــدى البنــك التابــع بعــض المطالبــات القانونيــة التــي لــم يتــم 

ــة. ــة للمجموع ــم المالي ــى القوائ ــري عل ــر جوه ــا أي تأثي ــون له ــع أن يك ــا وال يتوق حله

ــد  ــادي. ال تعتق ــل الع ــير العم ــار س ــي إط ــي ف ــن ، للتقاض ــدي التأمي ــة معي ــل أغلبي ــة ، مث ــن التابع ــركة التأمي ــرض ش   تتع
شــركة التأميــن التابعــة، بنــاء علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة ، بــأن نتائــج الدعــاوى القانونيــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرًا 

ــي. ــا المال ــا أو مركزه ــى دخله ــً عل جوهري

إلتزامات التأمين الطارئة  

ــركة  ــن ش ــة ع ــة نياب ــوك تجاري ــن بن ــادرة م ــات ص ــق بضمان ــة تتعل ــات طارئ ــاك إلتزام ــت هن ــمبر 2019م ، كان ــي 31 ديس ف  
التأميــن التابعــة بمبلــغ 333٫237 ريــال عمانــي )201٨م: 444٫143 ريــال عمانــي( منحــت فــي إطــار ســير العمــل العــادي وال 

يتوقــع أن تنشــأ عنهــا إلتزامــات جوهريــة.

التزامات رأس المال  

في 31 ديسمبر 2019م ، بلغت االلتزامات الرأسمالية للمجموعة ٥٫733٫03٨ ريال عماني  )201٨م: ٥٫0٨4٫29٦ ريال عماني(.  

37-  المشتقـــــات

ان االداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تعتمــد المدفوعــات علــى تحــركات االســعار فــي واحــدة   
او اكثــر مــن االدوات الماليــة. باالشــارة الــى المعــدل او المؤشــر.

المجموعــة  

فــي تاريــخ التقريــر ، توجــد عقــود آجلــة لعمــالت أجنبيــة قائمــة يحتفــظ بهــا البنــك التابــع تســتحق جميعهــا خــالل ســنة   
واحــدة مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي بالنيابــة عــن عمــالء لبيــع وشــراء عمــالت أجنبيــة.  تــم إدراج هــذه األدوات الماليــة 
بأســعار أســواق األوراق الماليــة النشــطة ألصــول أو إلتزامــات مطابقــة.  هــذه القيــم العادلــة والمبالــغ االعتباريــة المتعاقد 

عليهــا يمكــن تلخيصــا فيمــا يلــي:-

القيمة 
العادلة 

الموجبـــة 

القيمة 
العادلة 

السالبـــة
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
خالل 3 

اشهر
من 3 إلى 

12 شهر
اكثر من 

سنة
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

31 ديسمبر 2019
-86٫07475٫56110٫513-226عقود شراء

-)10٫472()75٫571()86٫043()196(-عقود بيع
9٫465--9٫465)732(1٫031مقايضات سعر الفائدة

1٫257)928(9٫496)10(419٫465
31 ديسمبر 201٨

7٨٫4٥٨٥9٫3٨419٫1٨٨-249عقود شراء
)19٫072()٥9٫39٦()7٨٫3٥4()1٥4(-عقود بيع

249)1٥4(104)12(11٦

مشتقات االداة المالية بالقيمة العادلة كما في مستوى رقم2.  



 10٨  |  التقرير السنوي 2019

38-  القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، حــددت المجموعــة للهيئــة العامــة   
لســوق المــال بعــض الودائــع لــدى البنــوك واالســتثمارات والقــروض لحملــة البوالــص المدرجــة فــي قائمــة المركــز 
المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 42٫2٥٦٫223 ريــال عمانــي )201٨م-30٫٨٨4٫931 ريــال عمانــي(. وفقــً للوائــح القانونيــة يجــوز 
ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــبقة م ــة المس ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــط بع ــول فق ــذه األص ــل ه ــة تحوي للمجموع

وفقــً لمتطلبــات قانــون شــركات التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــددت المجموعــة لهيئــة التأمين-أبــو ظبــي   
باإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت  بعــض الودائــع الثابتــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 991٫142 
ريــال عمانــي )201٨م-4٥9٫034 ريــال عمانــي( و 1٫٨79٫1٥0 ريــال عمانــي )201٨م: 1٫274٫000( علــى التوالــي. وفقــً للوائــح القانونية 

يجــوز للشــركة تحويــل هــذه األصــول فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن هيئــة التأميــن.

قامــت المجموعــة بتقديــم ضمــان بنكــي بمبلــغ ٥0٫000 ريــال عمانــي )201٨م-٥0٫000 ريــال عمانــي( إلــى المكتــب العمانــي   
الموّحــد للحصــول علــى البطاقــة البرتقاليــة والتــي يتــم ضمانهــا بوديعــة ثابتــة.

التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات  -39

سلطنة 
عمان

أمريكا 
الشمالية

المملكة 
 المتحـدة

المجموعدول أخرىو اوروبا
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

المجموعة - 2019
االصــول

1129٫180191٫505-182٫213أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
39٫7925٫5122٫75332٫85980٫916ودائع لدى البنوك

45٫03762٫642--17٫605األقساط وأرصدة التأمين المدينة
12٫70419٫565--6٫861حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

225٫6081564816٫385242٫197استثمارات في أوراق مالية
38٫951239٫635--200٫684استثمارات في شركات شقيقة

10٫776---10٫776استثمار عقاري
2٫006٫330---2٫006٫330قروض وسلفيات الى عمالء

156٫46169٫296-62٫820اصول أخرى
-----اعمال مشروعات قيد االنشاء

1٫72650٫904--49٫178ممتلكات ومعدات
35018٫377--18٫027أصول غير ملموسة

2٫819٫8945٫6682٫928163٫6532٫992٫143اجمالي األصول

االلتزامــات
7٫3758٫415310٫016-294٫226مستحق لبنوك

1٫978٫832---1٫978٫832ودائع من عمالء
39٫38180٫108--40٫727أموال التأمين

20٫000---20٫000سندات دين ثانويه
89533٫342122٫467-88٫230التزامات اخرى

9٫147---9٫147ضرائب
8٫27081٫1382٫520٫570-2٫431٫162اجمالي االلتزامات 
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التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات )تابع(  -39

سلطنة 
عمان

أمريكا 
الشمالية

المملكة 
 المتحـدة

المجموعدول أخرىو اوروبا
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

المجموعة - 201٨
االصــول

37٦7٫2٦9212٫٦٨٦-20٥٫041أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
٦9٫110٦702٫13149٫72٦121٫٦37ودائع لدى البنوك

2٦٫03٦43٫122--17٫0٨٦األقساط وأرصدة التأمين المدينة
1٦٫2٥٦2٨٫129--11٫٨73حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

1٦7٫20٨204٨٨٫٥2317٥٫799استثمارات في أوراق مالية
33٫00٨219٫0٥٥--1٨٦٫047استثمارات في شركات شقيقة

17٫043---17٫043استثمار عقاري
1٫٨2٦٫٨17---1٫٨2٦٫٨17قروض وسلفيات الى عمالء

142٫20٦٦1٫270-٥9٫0٥0اصول أخرى
3٫2٦0-3٫2٦0--اعمال مشروعات قيد االنشاء

4973٦٫727--3٦٫230ممتلكات ومعدات
3731٦٫٥37--1٦٫1٦4أصول غير ملموسة

2٫٦11٫٦٦9٦90٥٫٨29143٫٨942٫7٦2٫0٨2اجمالي األصول
االلتزامــات

٨7٥2٫10123٨٫007-23٥٫031مستحق لبنوك
1٫٨٦2٫7٦٨---1٫٨٦2٫7٦٨ودائع من عمالء

40٫0497٨٫011--37٫9٦2أموال التأمين
20٫000---20٫000سندات دين ثانويه

401٥٫17٨91٫٥04-7٦٫2٨٦التزامات اخرى
7٫7٥٨---7٫7٥٨ضرائب

91٥٥7٫32٨2٫29٨٫04٨-2٫239٫٨0٥اجمالي االلتزامات 

الشركـــة األم  2019
االصــول

14٫549--4٫548أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
2٫95820481893٫215استثمارات في أوارق مالية

38٫937---38٫936استثمارات في شركات شقيقة
432٫664-2٫805-429٫859استثمارات في شركات تابعة

115٫876-)2٫805(-118٫681مستحق من شركات تابعة
2٫100--2٫100استثمار عقاري

2٫322---2٫322اصول أخرى
1٫102---1٫102ممتلكات ومعدات

600٫5072048190600٫765اجمالي االصـول
االلتزامــات

276٫551---276٫551مستحق لبنوك
4٫730---4٫730التزامــات أخـرى

139---139ضرائب
281٫420---281٫420اجمالي االلتزامات 
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التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات )تـابع(  -39

سلطنة 
عمان

أمريكا 
الشمالية

المملكة 
 المتحـدة

المجموعدول أخرىو اوروبا
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

الشركـــة األم - 2018

االصــول
22٫3٦3--2٫3٦1أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

1٫927204٨27٦2٫271استثمارات في أوارق مالية
3٦٫9٨2---3٦٫9٨2استثمارات في شركات شقيقة

307٫702-2٫014-30٥٫٦٨٨استثمارات في شركات تابعة
1٨٨٫2٦0-1٫3٦٨-1٨٦٫٨92مستحق من شركات تابعة

2٫٨42---2٫٨42اصول أخرى
404---404ممتلكات ومعدات

٥37٫09٦203٫43027٨٥40٫٨24اجمالي االصـول

االلتزامــات
22٨٫٨00---22٨٫٨00مستحق لبنوك
3٫40٥---3٫40٥التزامــات أخـرى

٨---٨ضرائب
232٫213---232٫213اجمالي االلتزامات 
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تحليـل حساسية سعر الفائـدة  -40

الفائــدة أو تواريــخ  الفائــدة إعتمــادًا علــى تعديــالت أســعار  إن مركــز حساســية المجموعــة والشــركة األم لســعر   
كالتالــي: اســبق.  يحــل  أيهمــا  عليهــا.  المتعاقــد  االســتحقاق 

متوسط 
سعر الفائدة 

الحقيقي
خالل 6 

اشهر
 من 6 الى
12 شهرًا

أكثر من 
سنة

غير معرض 
لمخاطر 

 سعر 
المجموعالفائدة

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع٪
المجموعة - 2019

االصــول
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت 

500191٫005191٫505--1٫00الطلب
42٫14080٫916--2٫4138٫776ودائع لدى البنوك

62٫64262٫642----األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين في أموال 

19٫56519٫565----التأمين
استثمارات في أوارق مالية:

158٫003-154٫096-4٫573٫907التكلفة المطفأة
14٫42969٫76584٫194---استثمارات

239٫635239٫635----استثمارات في شركات شقيقة
10٫77610٫776----استثمار عقاري

5٫50833٫13448٫7701٫106٫42218٫0042٫006٫330قروض وسلفيات إلى العمالء
46٫96669٫296--22٫330-اصول أخرى

50٫90450٫904----ممتلكات ومعدات
18٫37718٫377----أصول غير ملموسة

898٫14748٫7701٫275٫447769٫7792٫992٫143اجمالي االصـول

االلتزامــات
101٫28716٫050184٫6568٫023310٫016-مستحق لبنوك

2٫01805٫286534٫086169٫021470٫4391٫978٫832ودائع من عمالء
80٫10880٫108----أموال التأمين

119٫711122٫467--2٫756-التزامــات أخـرى
20٫000-20٫000--5٫50سندات ثانوية

9٫1479٫147----ضــرائب
909٫329550٫136373٫677687٫4282٫520٫570اجمالي االلتزامات
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تحليـل حساسية سعر الفائـدة )تابع(   -40

متوسط 
سعر 

الفائدة 
الحقيقي

 خالل
٦ اشهر

 من ٦ الى
12 شهرًا

 أكثر
من سنة

غير معرض 
 لمخاطر

المجموعسعر الفائدة
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع%

المجموعة - 2018
االصــول

أرصدة لدى البنوك وودائع تحت 
الطلب

1٫00--٥00212٫1٨٦212٫٦٨٦

37٫٦٥9121٫٦37--1٫72٨3٫97٨ودائع لدى البنوك
43٫12243٫122----األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين في أموال 

التأمين
----2٨٫1292٨٫129

استثمارات في أوارق مالية:
122٫2٦2-20٫000102٫2٦2-4٫٥7  التكلفة المطفأة

2٥٫3172٨٫220٥3٫٥37---   استثمـارات
219٫0٥٥219٫0٥٥----استثمارات في شركات شقيقة

17٫04317٫043----استثمار عقاري
1٫٨2٦٫٨17-٥٫27709٫٥٦911٫٦٨31٫10٥٫٥٦٥قروض وسلفيات إلى عمالء

4٥٫313٦1٫270--1٥٫9٥7-اصول أخرى
3٫2٦03٫2٦0----اعمال مشرعات قيد االنشاء

3٦٫7273٦٫727----ممتلكات ومعدات
1٦٫٥371٦٫٥37----أصول غير ملموسة

٨09٫٥0431٫٦٨31٫233٫٦44٦٨7٫2٥12٫7٦2٫0٨2اجمالي االصـول

االلتزامــات
4٫٦1٦9٫00023٫٦٥0139٫1٥0٦٫20723٨٫007مستحق لبنوك

1٫73٥21٫77٦2٥3٫٦27173٫190914٫17٥1٫٨٦2٫7٦٨ودائع من عمالء
7٨٫0117٨٫011----أموال التأمين

4٥٫٥949٫٦443٥٫4٦٥٨0191٫٥04-التزامــات أخـرى
20٫000-20٫000--٥٫٥0سندات ثانوية

7٫7٥٨7٫7٥٨----ضــرائب
٦3٦٫3702٨٦٫9213٦7٫٨0٥1٫00٦٫9٥22٫29٨٫04٨اجمالي االلتزامات
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41 -  استحقاقات األصول وااللتزامات

خالل 3 
اشهر

من 3 الى 12 
شهرًا

من 1 الى
 5 سنوات

أكثر من
المجموع 5 سنوات

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

المجموعــة - 2019

االصــول

142٫16420٫36911٫66317٫309191٫505أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

80٫916-44٫0675٫33431٫515ودائع لدى البنوك

62٫642--62٫642-األقساط وأرصدة التأمين المدينة

19٫565--19٫565-حصة معيدي التأمين من أموال التأمين

44٫47724٫83969٫754103٫127242٫197استثمارات في أوارق مالية

239٫635239٫635---إستثمارات في شركات شقيقة

10٫776-10٫776--استثمار عقاري

441٫277170٫423504٫950889٫6802٫006٫330قروض وسلفيات إلى عمالء

50٫19315٫2601٫4452٫39869٫296اصول أخرى

2٫14748٫75750٫904--ممتلكات ومعدات

18٫37718٫377---أصول غير ملموسة

722٫178318٫432632٫2501٫319٫2832٫992٫143اجمالي االصــول

االلتزامــات

97٫81211٫50016٫050184٫654310٫016مستحق لبنوك

275٫733706٫688415٫080581٫3311٫978٫832ودائع من عمالء

80٫108--80٫108-أموال التأمين

51٫02940٫14230٫835461122٫467التزامــات أخــرى

20٫000-20٫000--سندات ثانوية

9٫147-5٫9142٫824409ضــرائب

430٫488841٫262482٫374766٫4462٫520٫570إجمالي اإللتزامات
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استحقاقات األصول وااللتزامات )تابع(  -41

 خالل 3 
اشهر

من 3 الى 12 
شهرًا

من 1 الى
 ٥ سنوات

أكثر من
المجموع ٥ سنوات

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
المجموعــة - 2018

االصــول

أرصدة لدى البنوك وودائع تحت 
الطلب

170٫٨1٦19٫32٨10٫0٥٦12٫4٨٦212٫٦٨٦

121٫٦37-٨7٫2414٫17230٫224ودائع لدى البنوك
43٫122--43٫122-األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من أموال 

التأمين
-2٨٫129--2٨٫129

11٫٨٥74٥٫31747٫13171٫49417٥٫799استثمارات في أوارق مالية
219٫0٥٥219٫0٥٥---إستثمارات في شركات شقيقة

400٫1971٦0٫٨20449٫912٨1٥٫٨٨٨1٫٨2٦٫٨17قروض وسلفيات إلى عمالء
4٨٫97911٫0011٫2٥٨32٦1٫270اصول أخرى

17٫043-17٫043--استثمار عقاري
3٫2٦03٫2٦0---اعمال مشروعات قيد االنشاء

3٦٫7273٦٫727---ممتلكات ومعدات
1٦٫٥371٦٫٥37---أصول غير ملموسة

719٫090311٫٨٨9٥٥٥٫٦241٫17٥٫4792٫7٦2٫0٨2اجمالي االصــول

االلتزامــات
٦0٫40742٫4٥0117٫٥٥017٫٦0023٨٫007مستحق لبنوك

3٦9٫٨٥1٦9٥٫٨193٦2٫03343٥٫0٦٥1٫٨٦2٫7٦٨ودائع من عمالء
7٨٫011-7٨٫011--أموال التأمين

4٥٫٥949٫٦443٥٫4٦٥٨0191٫٥04التزامــات أخــرى
20٫000-20٫000--سندات ثانوية

7٫7٥٨-٥٫٥72٥731٫٦13ضــرائب
4٨1٫42474٨٫4٨٦٦14٫٦724٥3٫4٦٦2٫29٨٫04٨إجمالي اإللتزامات
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41-  استحقاقات األصول وااللتزامات )تابع(

خالل 3 
اشهر

من 3 الى
 12 شهرًا

من 1 الى
 5 سنوات

أكثر من 
المجموع5 سنوات

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع
الشركـة األم  - 2019

االصــول
4٫549---4٫549أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

3٫215-1٫740-1٫475استثمارات في أوارق مالية
38٫93638٫937---استثمارات في شركات شقيقة

432٫664432٫664---استثمارات في شركات تابعة
2٫100-2٫100--استثمار عقاري

2٫322---2٫322اصول أخرى
3557471٫102--ممتلكات ومعدات

115٫876--115٫876-مستحق من شركات تابعة
8٫346115٫8764٫195472٫348600٫765اجمالي االصـول

االلتزامــات
64٫34611٫50016٫050184٫655276٫551مستحق لبنوك

4٫730-275-4٫455التزامات أخرى
139---139ضرائب

68٫94011٫50016٫325184٫655281٫420اجمالي االلتزامات

الشركـة األم - 2018
االصــول

2٫3٦3---2٫3٦3أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
2٫271-1٫771-٥00استثمارات في أوارق مالية

3٦٫9٨23٦٫9٨2---استثمارات في شركات شقيقة
307٫702307٫702---استثمارات في شركات تابعة

-----استثمار عقاري
2٫٨42---2٫٨42اصول أخرى

404404---ممتلكات ومعدات
1٨٨٫2٦0--1٨٨٫2٦0-مستحق من شركات تابعة

٥٫70٥1٨٨٫2٦01٫77134٥٫0٨٨٥40٫٨24اجمالي االصـول

االلتزامــات
٥1٫20042٫4٥0117٫٥٥017٫٦0022٨٫٨00مستحق لبنوك

3٫40٥-29٦-3٫109التزامات أخرى
٨---٨ضرائب

٥4٫31742٫4٥0117٫٨4٦17٫٦00232٫213اجمالي االلتزامات
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سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة   -42

42-1  إدارة المخاطـر الماليـة  

تتعــرض أنشــطة المجموعــة لمخاطــر ماليــة مختلفــة. وتلــك األنشــطة تتضمــن تقييــم وتحليــل وقبــول وإدارة المخاطــر   
ــة ألي  ــة حتمي ــي نتيج ــغيل ه ــر التش ــة ومخاط ــال المالي ــي لألعم ــر أساس ــول المخاط ــث أن قب ــر.  وحي ــج المخاط أو مزي
عمــل. فــإن هــدف المجموعــة هــو تحقيــق تــوازن مالئــم بيــن المخاطــر والعوائــد بينمــا يقــوم بتخفيــف اآلثــار العكســية 

ــة. ــة المعني ــركات المجموع ــن ش ــة م ــي للمجموع ــى األداء المال ــة عل المحتمل

يحــدد مجلــس اإلدارة حــدود المخاطــر ويضــع السياســات المالئمــة بهــذا الخصــوص إلدارة مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر   
الســيولة وكذلــك مخاطــر الســوق فــي كل مــن مجــال المتاجــرة واألعمــال المصرفيــة للمجموعــة.  يقــوم فريــق إدارة 

ــة. ــركة بالمجموع ــس ادارة كل ش ــل مجل ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الموثق ــً للسياس ــر وفق ــإدارة المخاط ــر ب المخاط

ــواق  ــر األس ــيولة ومخاط ــر الس ــان ومخاط ــر اإلئتم ــي مخاط ــة ه ــركة االم والمجموع ــية للش ــر الرئيس ــواع المخاط إن أن  
التشــغيل. ومخاطــر  العملــة(  ومخاطــر  الفائــدة  معــدل  )مخاطــر 

42-2  مخاطـر االئتمـان  

مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عــدم تمكــن أحــد أطــراف األداة الماليــة مــن الوفــاء بإلتزامــه. األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل   
الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة.  ينشــأ التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان بشــكل أساســي مــن أنشــطة اإلقــراض فــي البنــك التابــع 
وأنشــطة اإلســتثمار وأصــول أخــرى ضمــن محفظــة أصــول المجموعــة.  وهنــاك أيضــً مخاطــر إئتمــان فــي األدوات المالية 

خــارج قائمــة المركــز المالــي. مثــل إرتباطــات القــروض والضمانــات الماليــة التــي يمنحهــا البنــك التابــع.

ــة  ــراف مقابل ــع أط ــالت م ــد المعام ــر وح ــة المخاط ــق مراقب ــن طري ــان ع ــر اإلئتم ــم بمخاط ــة التحك ــاول المجموع تح  
ــل  ــا تدخ ــان عندم ــر اإلئتم ــزات بمخاط ــأ التركي ــة. تنش ــراف المقابل ــة لألط ــدرة اإلئتماني ــتمر للق ــم المس ــددة والتقيي مح
مجموعــة مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو يكــون لهــا نفــس الصفــات اإلقتصاديــة ممــا يؤثــر 
ــية أو  ــة أو سياس ــرات إقتصادي ــور تغيي ــة ظه ــي حال ــابه ف ــكل متش ــة بش ــات التعاقدي ــاء باإللتزام ــا للوف ــى مقدرته عل
ظــروف أخــرى.  تشــير التركيــزات بمخاطــر اإلئتمــان إلــى الحساســية النســبية فــي أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي 
ــان  ــر اإلئتمـ تؤثــر علــى قطــاع أعمــال معيــن أو موقــع جغرافــي معيــن.  تــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التركيــزات بمخاطـ

ــم 39. ــاح رق ــي باإليض ــز الجغراف ــن التركي ــح ع ــة وأفص ــب الصناع ــة حس ــراف المقابل ــى األط ــتنادًا إل إس

تديــر المجموعــة وتحــد وتتحكــم بالتركيــزات بمخاطراإلئتمــان. علــى وجــه الخصــوص. ألطــراف مقابلــة فرديــً وجماعيــً   
لمجــاالت العمــل والــدول.

يقــوم البنــك التابــع بهيكلــة مســتويات مخاطــر اإلئتمــان التــي يتحملهــا عــن طريــق وضــع حــدود علــى مبلــغ اإلئتمــان   
المقبــول فيمــا يتعلــق بمقتــرض واحــد أو مجموعــة مقترضيــن وبحــدود نطاقــات جغرافيــة ومجــاالت قطــاع العمــل.  
وتتــم مراقبــة تلــك المخاطــر ومراجعتهــا دوريــً مــن قبــل لجنــة االدارة لالئتمــان ولجنــة االدارة الدارة المخاطــر باالضافــة 

ــع. ــك التاب ــس ادارة البن ــان لمجل ــة التابعت ــة التنفيذي ــر واللجن ــق وإدارة المخاط ــة التدقي ــى لجن ال

ويتــم تقييــد مخاطــر أي مقتــرض واحــد بمــا فــي ذلــك البنــوك والوســطاء أكثــر بحــدود فرعيــة تغطــي المخاطــر   
داخــل وخــارج قائمــة المركــز المالــي.  وتتــم أيضــً إدارة التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان مــن خــالل التحليــل المنتظــم لقــدرة 
ــك  ــراض تل ــدود اإلق ــر ح ــال وبتغيي ــد ورأس الم ــديد الفوائ ــات تس ــاء بالتزام ــن للوف ــن المحتملي ــن والمقترضي المقترضي

حيثمــا كان مالئمــً.

ــق  ــذ التحق ــر من ــكل كبي ــد زادت بش ــة ق ــى االدوات المالي ــداد عل ــن الس ــف ع ــر التخل ــت مخاط ــا إذا كان ــد م ــد تحدي عن  
المبدئــي ، فــإن البنــك التابــع يعتبــر المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتوفــرة بــدون تكلفــة أو مجهــود 
غيــر ضــروري. ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي علــى حــد ســواء ، باالســتناد إلــى الخبــرة التاريخيــة 
ــة  ــادئ التوجيهي ــراء ، والمب ــات الخب ــم ائتمان ــة ، وتقيي ــة والخارجي ــرات الداخلي ــن المؤش ــاة كل م ــع مراع ــع م ــك التاب للبن
ــط  ــة ، يرتب ــص النوعي ــم الخصائ ــب تقيي ــى جان ــة. إل ــات تطلعي ــي ، وإدراج معلوم ــزي العمان ــك المرك ــن البن ــادرة ع الص
تقييــم الفــرع المصرفــي الحتماليــة تقصيــر األطــراف المقابلــة بشــكل أساســي بعــدد األيــام التــي كان فيهــا المقتــرض 
فــي حالــة تقصيــر كمــا هــو محــدد فــي رقــم التعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي BM 977 بتاريخ 2٥ ســبتمبر 
2004 واإلعفــاء الخــاص لمشــاريع محــددة للكيانــات المملوكــة للحكومــة. باالضافــة إلــى ذلــك ، تقــوم الوحــدة البنكيــة 

ــف. ــض التصني ــة تخفي ــي مواصل ــن ف ــي للمقترضي ــن واالداء المال ــة االم ــدى كفاي ــم م بتقيي

ــا  ــر ائتمانه ــف مخاط ــون تصني ــا يك ــة عندم ــة منخفض ــر ائتماني ــون ذات مخاط ــتثمارية للدي ــة االس ــر االوراق المالي تعتب  
مســاويا لدرجــة تصنيــف االســتثمار أو ضمــان اســتثمار الديــون مــع خصائــص مخاطــر ائتمانيــة مماثلــة. تختلــف معاييــر 
تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر باختــالف المحفظــة وتتضمــن تغييــرات كميــة فــي 
احتماليــة التخلــف عــن الســداد )PDs( والعوامــل النوعيــة ، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان التعــرض مدرًجــا فــي القائمــة ، ومــا 

ــر. ــى التأخ ــم عل ــند قائ ــتحًقا و كمس ــا مس ــن 30 يوًم ــر م ــرض أكث إذا كان التع
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سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة )تابع(  -42

42-2  مخاطـر االئتمـان )تابع(  

42-2-1  سياسات تخفيف المخاطر  

بعض إجراءات المراقبة والتخفيف األخرى مبينة أدناه:  

)أ(  التأخير عن السداد  

ــع  ــل أن يدف ــن المحتم ــون م ــا ال يك ــداد عندم ــن الس ــف ع ــة تخل ــي حال ــون ف ــي يك ــل المال ــع أن األص ــك التاب ــر البن يعتب  
ــات ؛  ــة الضمان ــل تصفي ــراءات مث ــى إج ــك إل ــل البن ــن قب ــوع م ــل ، دون الرج ــك بالكام ــة للبن ــه االئتماني ــرض التزامات المقت
ــة  ــي حال ــرض ف ــا إذا كان المقت ــم م ــي تقيي ــك. ف ــي للبن ــزام ائتمان ــى أي الت ــا عل ــن 90 يوم ــر م ــرض أكث ــتحق المقت أو يس
التخلــف عــن ســداد الديــون ، يأخــذ البنــك فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة مثــل خــرق العهــود والعوامــل الكميــة مثــل 

ــك. ــى البن ــدر إل ــس المص ــن نف ــر م ــزام آخ ــى الت ــداد عل ــدم الس ــر وع ــع المتأخ الوض

)ب(  دمج المعلومات التطلعية  

يدمــج البنــك التابــع معلومــات استشــرافية فــي كل مــن تقييمهــا لمــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــألداة قــد زادت   
بشــكل كبيــر منــذ التحقــق األولــي وقياســها لقانــون ECL. بنــاًء علــى النظــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات 
الفعليــة والتنبــؤات الخارجيــة ، يقــوم البنــك بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة 

ــة. ــيناريوهات المحتمل ــن الس ــة م ــة معقول ــى مجموع ــة إل ــة باإلضاف ذات الصل

 )PIT( بالنظــر إلــى طبيعــة تعــرض البنــك وتوافــر المعلومــات التاريخيــة الموثوقــة إحصائيــً ، فــإن البنــك يشــتق احتماليــة  
ــط  ــف. يرب ــات التصني ــن فئ ــة م ــكل فئ ــرها Moody ل ــي تنش ــالل دورة )TTC( الت ــات PD خ ــتخدام بيان ــر )PD( باس التقصي
البنــك بيــن TTC PDs وعوامــل اقتصاديــة مســتقبلية لدفــع تقديــرات PIT PD لــكل فئــة تصنيــف. تأخــذ المنهجيــة فــي 
االعتبــار التوقعــات االقتصاديــة المســتقبلية فــي إطــار ثالثــة ســيناريوهات )الحالــة األساســية ، الحالــة الســلبية ، والحالــة 
اإليجابيــة( ، والبيانــات االقتصاديــة التاريخيــة ، وارتبــاط األصــول لــكل فئــة تصنيــف ، و TTC PDs الشــتقاق PIT PDs. وقــد 
تــم تطويــر العالقــة بيــن العوامــل االقتصاديــة ومعــدالت التخلــف عــن الســداد باســتخدام البيانــات التاريخيــة الداخليــة 

وبيانــات الســوق الخارجيــة ذات الصلــة.

)ECL( قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة )ت(  

إن مؤشــرات اإلدخــال الرئيســية فــي قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة )ECL( هــي احتماليــة اإلخفــاق )PD( ، وإخفــاق   
متســبب فــي خســائر )LGD(  المخاطــر عنــد االخفــاق )EAD(. وتســتمد هــذه المعاييــر مــن نمــاذج إحصائية تــم تطويرها 

ــة. ــات تطلعي ــن معلوم ــة ، وتتضم ــة وخارجي ــل داخلي ــتخدام عوام ــرى باس ــة أخ ــات تاريخي ــا ، وبيان داخلي

ــترداد  ــات االس ــتخدام بيان ــابها باس ــم احتس ــن ، ويت ــخ معي ــي تاري ــرات ف ــي تقدي ــاق )PD( ه ــة اإلخف ــرات احتمالي تقدي  
المقــدرة. المســبق  الدفــع  ومعــدالت  للتعرضــات  التعاقديــة  االســتحقاق  آجــال  فــي  النظــر  بعــد  للبنــوك  الداخلــي 

يتــم تحويــل تقديــرات احتماليــة االخفــاق فــي نقطــة زمنيــة معينــة إلــى تقديــرات تراكميــة للتعرضــات التــي لهــا آجــال   
اســتحقاق تتجــاوز ســنة واحــدة والتــي يتــم تقييمهــا علــى مــدى دورة حياتيــة معينة و يتــم احتســاب دورة حيــاة احتماية 

االخفــاق مــن خــالل التركيــب المســتمر للنقــاط الزمنيــة المعينــة لمــدة 12 شــهرا.

إن االخفــاق المتســبب فــي خســائر هــو حجــم الخســارة المحتملــة إذا كان هنــاك إخفــاق. يقــوم البنــك بتقديــر مؤشــرات   
اإلدخــال الرئيســية فــي قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة اســتناًدا إلــى تاريــخ معــدالت اســترداد المطالبــات ضــد األطراف 

ــات التاريخيــة باســتخدام العوامــل الداخليــة والخارجيــة. المتعثــرة ، اســتناًدا إلــى البيان

تمثــل المخاطــر عنــد االخفــاق ) EAD( التعــرض المتوقــع فــي حالــة التخلــف عــن الســداد. يســتمد البنــك المخاطــر عنــد   
االخفــاق مــن التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل والتغييــرات المحتملــة للمبالــغ الحاليــة المســموح بهــا بموجــب العقــد 
بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء. إن المخاطــر عنــد االخفــاق مــن أصــل مالــي هــو إجمالــي قيمتــه الدفتريــة. بالنســبة إللتزامــات 

ــة. ــة العمومي ــم الميزاني ــي حك ــا ف ــى م ــاق إل ــد االخف ــر عن ــل المخاط ــم تحوي ــة ، يت ــات المالي ــراض والضمان اإلق

مــع مراعــاة الحــد األقصــى الحتماليــة اإلخفــاق لمــدة 12 شــهرًا لألصــول الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا مخاطــر االئتمــان   
بشــكل كبيــر ، يقيــس البنــك خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي ضــوء مخاطــر التخلــف عــن الســداد خــالل فتــرة التعاقــد 
القصــوى التــي يتعــرض لهــا لمخاطــر االئتمــان. عندمــا يتــم وضــع نمــوذج قيــاس علــى أســاس جماعــي ، يتــم تجميــع 
األدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص المخاطــر المشــتركة بمــا فــي ذلــك نــوع األداة ، وتقييــم مخاطــر االئتمــان 

والموقــع الجغرافــي للمقتــرض.

يقــوم البنــك بحســاب تقديــرات تقديــرات احتماليــة االخفاق فــي نقطة زمنيــة معينــة ) PIT PD( تحت ثالثة ســيناريوهات   
، حالــة اساســية ، وحالــة ســالبة وحالــة إيجابيــة. يتــم بعــد ذلــك احتســاب احتماليــة قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة  
) ECL( عــن طريــق تعييــن االحتمــاالت ، بنــاًء علــى ظــروف الســوق الحاليــة ، لــكل ســيناريو. فــي 31 ديســمبر 201٨ ، كانــت 
ــبة ٦٦٫٦7%: %1٦٫٦٦: %1٦٫٦7  ــد نس ــة عن ــة اإليجابي ــيناريوهات الحال ــالبة وس ــية ، والس ــة االساس ــة للحال ــاالت المخصص االحتم

علــى التوالــي.



 11٨  |  التقرير السنوي 2019

سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة )تابع(  -42

42-2  مخاطـر االئتمـان )تابع(  

42-2-1  سياسات تخفيف المخاطر )تابع(  

)ث( موجز مخاطر االئتمان  

تقوم الشــركة التابعة البنكيــة بمراقبة وتحكــم ومعالجة التعرض لمخاطــر االئتمان علــى أساس نظام التصنیف االئتماني   
الداخلي الذي یقوم بتقییم متطلبات الفرد علــى أساس مقیاس تصنیف معین. التصنيــف االئتمانــي الداخلــي هــو مقيــاس 
ــط    ــون والمتوس ــر المضم ــر غي ــرض الكبي ــة بالتع ــان المتعلق ــر االئتم ــم لمخاط ــى تقيي ــاًء عل ــد ، بن ــي واح ــدارة ائتمان لج

األجــل االئتمانــي للعملــة األجنبيــة. تتمثــل األهــداف األساســية لنظــام التصنيــف االئتمانــي الداخلــي فــي الحفــاظ علــى 
معيــار موحــد واحــد لقيــاس جــودة االئتمــان ، ويكــون بمثابــة األســاس األولــي لمؤشــرات المخاطــر التــي أقرهــا المجلــس 

ــة. ــة المفوض ــلطة االئتماني ــدود الس وح

:2019  

خارطة التقييمات الداخلية على النحو التالي:  

التصنيف الداخليدرجة التصنيف الداخلي 
درجة استثمارية

قياسيتصنيف الدرجة 1 
قياسيتصنيف الدرجة 2 
قياسيتصنيف الدرجة 3 
قياسيتصنيف الدرجة 4 
قياسيتصنيف الدرجة ٥ 

درجة االستثمار الفرعي
قياسيتصنيف الصف ٦ 
قياسيتصنيف الصف 7 

قياسيتصنيف الدرجة ٨ 
قياسيتصنيف الدرجة 9 
قياسيتصنيف الصف 10 

  SMإشارة خاصة
مصنفة

 SSالمعيار الفرعي
 DDالمشكوك فيه
LSخسارة

كان بيان مخاطر االئتمان ، بناًء على التصنيفات االئتمانية الداخلية ، كما يلي:  

مستحق من 
البنوك

استثمارات في 
األوراق المالية 

 قروض
وسلفيات

إئتمان تابع 
الصناف خاصة 

بالشركة
ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. 

المستوى األول )12 شهر الخسائر االئتمانية 
المتوقعة(

35٫48610٫835460٫618359٫337عالي
950٫079390٫831-15٫670قياسي
141٫426235٫645--مقبول

--7٫421-استثمارات حقوق الملكية
51٫15618٫2561٫552٫123985٫813القيمة الدفترية )صافي(

المستوى الثاني )مدى الحياة الخسائر 
االئتمانية المتوقعة غير مطفئ(

34٫3٥٦42٫٨٥0--عالي
٨9٫31٥143٫2٥4--قياسي
310٫1٦4٨7٫٥20--مقبول

433٫835273٫624--القيمة الدفترية )صافي(
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 المستوى الثالث
)مدى الحياة الخسائر 

االئتمانية المتوقعة غير 
مطفئ(

 مستحق
من البنوك

 استثمارات في
األوراق المالية 

 قروض
وسلفيات

إئتمان تابع الصناف 
خاصة بالشركة

ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. 

-٦٫0٥1--قياسي - فرعي
-10٫721--مشكوك فيها

-٥7٫1٦1--خسائر
-73٫933--القيمة الدفترية )صافي(

* لم يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة سندات تنمية حكومية و سندات صكوك بمبلغ 147٫1٦٦٫0٥٨ .  

مخصصات النخفاض القيمة كما هو ادناه:  

 مستحق
من البنوك

 استثمارات في
األوراق المالية 

 قروض
وسلفيات

إئتمان تابع الصناف 
خاصة بالشركة

ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. ألف ر.ع. 
1٦9٦77٫001٦7٥المرحلة 1

14٫973134--المرحلة 2
-24٫4٨9--المرحلة 3
1696746٫463809االجمالي

* يشــمل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المتعلقــة بالتعــرض غيــر الممــول للمســتحق مــن البنــوك بمبلــغ 1٨٥ ألــف ريــال   
عمانــي.

تمثــل األصــول الماليــة فــي المرحلــة 3 تلــك التــي يوجــد لهــا دليــل موضوعــي علــى أن البنــك لــن يجمــع جميــع المبالــغ   
المســتحقة ، بمــا فــي ذلــك األصــل والفائــدة ، وفًقــا للشــروط التعاقديــة لاللتــزام.

وفيما يلي درجات تصنيفات االئتماني الداخلي للبنك التابع إلى جانب احتماليات االخفاق ذات الصلة:  

درجات التصنيف الداخلي
درجات التصنيف 

التصنيف الداخليالداخلي
12 شهر احتمالية 

االخفاق )شركات( %
12 شهر احتمالية 

االخفاق )تجزئه( %

0٫0790٫03عالياستثنائي1

0٫1240٫03عاليممتاز2

0٫1940٫03عاليقوي جدا3

0٫3030٫1٥3عاليقوي4

0٫٥940٫1٨٨عاليقوي٥

0٫7440٫201قياسيمقبول٦

1٫1٦30٫٥٦1قياسيمقبول7

1٫٨171٫132قياسيمتوسط٨

2٫٨331٫٦4٥قياسيمتوسط9

4٫٥031٨٫919مقبولهامشي10
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افتراضات اقتصادية متغيرة  

تحــدد الجــداول التاليــة العوامــل الرئيســية للخســارة المتوقعــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر الحالــة األساســية   
للبنــك ، وهــي قيــاس حالــة خســائر االئتمــان المتوقعــه علــى أســاس الحالــة األساســية ، باإلضافــة إلــى تأثيــر اســتخدام 

ــمبر 201٨م. ــي 31 ديس ــددة ف ــة المتع ــيناريوهات االقتصادي الس

عوامل رئيسية

سيناريو قياس خسائر 
االئتمان المتوقعه والوزن 

20192020202120222023المحدد
نمو )٪ التغيير( الناتج 

اإلجمالي المحلي
3٫41%2٫9٥%4٫17%2٫0٨%0٫19%أساس )٦٦٫٦%(

4٫21%4٫00%3٫91%٥٫٦3%٦٫٨1%األعلى )%1٦٫7(
2٫٨3%2٫09%2٫0٦%2٫0٦%2٫0٦%األدنى )%1٦٫7(

إيرادات النفط )% الناتج 
اإلجمالي المحلي(

29٫٦٥%27٫٨4%14٫٦٨%1٥٫73%17٫٥3%أساس )٦٦٫٦%(

32٫41%32٫02%31٫٦3%3٨٫49%43٫1٥%األعلى )%1٦٫7(
27٫3٦%24٫43%24٫30%24٫30%24٫30%األدنى )%1٦٫7(

ــدم  ــن ع ــة م ــة عالي ــع لدرج ــا تخض ــاالت حدوثه ــات واحتم ــإن التوقع ــة ، ف ــات اقتصادي ــع أي توقع ــال م ــو الح ــا ه كم  
اليقيــن المتأصــل ، وبالتالــي قــد تكــون النتائــج الفعليــة مختلفــة بشــكل كبيــر عــن تلــك المتوقعــة. يعتبــر البنــك أن هــذه 
التنبــؤات تمثــل أفضــل تقديراتــه للنتائــج المحتملــة وقــد حللــت عــدم االتســاق والتفاوتــات فــي محافــظ البنــك المختلفة 
للتأكــد مــن أن الســيناريوهات المختــارة تمثــل بشــكل مناســب مجموعــة مــن الســيناريوهات المحتملــة. »اعتبــارات أخــرى 
ــر أي تغييــرات تنظيميــة أو تشــريعية أو سياســية ، تــم  ــدرج فــي ســياق الســيناريوهات أعــاله ، مثــل تأثي مســتقبلية لــم ت
ــان  ــائر اإلئتم ــاس خس ــى قي ــل عل ــراء أي تعدي ــم إج ــم يت ــي ل ــادي وبالتال ــر م ــا تأثي ــر له ــن ال يعتب ــا ، ولك ــا أيًض ــر فيه النظ

المتوقعــة )ECL( لهــذه العوامــل. يتــم مراجعــة ذلــك ومراقبتــه لمالءمتــه علــى أســاس ربــع ســنوي.

)خ( ضمانات   

يطبــق البنــك التابــع نطاقــً مــن السياســات واإلجــراءات لتخفيــف مخاطــر اإلئتمــان. أكثرهــا تقليديــة هــو أخــذ ضمانــة عــن   
األمــوال المقدمــة وهــو إجــراء شــائع.  ويطبــق البنــك التابــع إرشــادات حــول مــدى قبــول فئــات معينــة مــن الضمانــات أو 

ــي: ــلف ه ــروض والس ــية للق ــات الرئيس ــواع الضمان ــان.  ان ــر اإلئتم ــف مخاط تخفي
رهن على اصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض.   

حجز على الودائع الثابتة.   
هوامش نقدية.   

رهن على عقارات سكنية وتجارية.   
رهن اوراق مالية متداولة.   

ــار  ــى العق ــن عل ــة بره ــكانية مضمون ــروض االس ــادة.  الق ــون ع ــو مضم ــركات ه ــراض لش ــل واالق ــل االج ــل طوي التموي  
الســكني.  بطاقــات االعتمــاد وتســهيالت االعتمــاد المــدورة المشــابهة هــي غيــر مضمونــة.  وباالضافــة الــى ذلــك. 
ومــن اجــل تقليــل خســارة االئتمــان، يســعى البنــك الحصــول علــى ضمانــة اضافيــة مــن الطــرف المقابــل فــور مالحظــة 

مؤشــرات انخفــاض قيمــة القــروض والســلف الفرديــة.

)د( تقييم القدرات المالية للمقترضين  

تخضــع القوائــم الماليــة المدققــة للمقترضيــن الذيــن تكــون أرصدتهــم فــوق الحــد المبيــن للمراجعــة ويقيــم البنــك   
التابــع األداء المالــي للمقترضيــن بمراقبــة معــدالت األداء األساســية متضمنــة الكفــاءة الماليــة ومعــدالت الســيولة.  
ً مــن قبــل دائــرة إدارة المخاطــر. ويتــم إجــراء المراجعــات الســنوية مــن قبــل مديــري العالقــات وتتــم مراجعتهــا أيضــ
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)ذ( اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان  

ــات  ــوب.  الضمان ــو مطل ــا ه ــل كم ــرة للعمي ــوال متوف ــن أن األم ــد م ــو التأك ــذه األدوات ه ــن ه ــي م ــدف الرئيس إن اله  
واإلعتمــادات المســتندية اإلحتياطيــة تحمــل نفــس مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة بالقــروض.  اإلعتمــادات المســتندية 
الموثقــة والتجاريــة - التــي هــي تعهــدات كتابيــة مــن قبــل البنــك التابــع نيابــة عــن عميــل بتفويــض طــرف ثالــث لســحب 
ســحوبات علــى البنــك التابــع إلــى حــد مبلــغ محــدد وفقــً لشــروط معينــة - مضمونــة بشــحن البضائــع المعنيــة التــي 

ــر. ــرض المباش ــن الق ــل م ــان أق ــل إئتم ــك تحم ــً لذل ــا وتبع ــق به تتعل

فيما يلي تحليل للقروض والسلف التي يتم االحتفاظ بها بضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى:  

 قروض عاملة
)غير فائتة الدفع 

أو مخفضة(

قروض 
مستحقة 

الدفع ولم 
تسدد

قروض غير 
عاملة

إجمالي 
القروض

ألف ر.ع. ألف ر.ع. أف ر.ع. ألف ر.ع. 
434٫932254٫10630٫998720٫036القروض والسلف بالضمانات اإلضافية المتوفرة

312٫017   19 -311٫998القروض والسلف بالكفاالت المتوفرة
746٫930254٫10631٫0171٫032٫053الرصيد في 31 ديسمبر 2019

٥19٫49290٫3٦944٫39٥٦٥4٫2٥٦الرصيد في 31 ديسمبر 201٨

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى  2-2-42  

2019201٨
ألف ر.عألف ر.ع

بنود داخل قائمة المركز المالي
179٫664194٫٨01نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

50٫80291٫272ودائع لدى البنوك 
قروض وسلفيات

1٫297٫5631٫120٫٦27قروض شركات
762٫3277٦7٫409قروض شخصية

55٫1864٨٫٥07أصول أخرى
استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

158٫002122٫2٦3سندات تنمية حكومية
7٫420٨٫914سندات تجارية

2٫510٫9642٫3٥3٫793
بنود خارج قائمة المركز المالي

162٫993210٫77٦اعتمادات مستندية
405٫769437٫٥79ضمانات 

151٫267137٫01٥ضمانات مالية
720٫0297٨7٫370
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42-2   مخاطـر االئتمـان )تابع(  

42-2-2  الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى )تابع(  

يمثــل الجــدول أعــاله أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث بالنســبة للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان للمجموعــة فــي 31 ديســمبر 2019م   
و31 ديســمبر 201٨م  بــدون األخــذ باإلعتبــار الضمانــات المحتفــظ بهــا أو تعزيــزات اإلئتمــان األخــرى.  إن اإلدارة علــى ثقــة أن 
المجموعــة لديهــا سياســات مناســبة لقيــاس ومراقبــة مخاطــر اإلئتمــان.  وباإلضافــة إلــى ذلــك يتــم تخفيــف مخاطــر 

ــً. ــك مطلوب ــا كان ذل ــات حيثم ــات وضمان ــكل رهون ــى ش ــات عل ــالل الضمان ــن خ ــان م اإلئتم

أن نســبة ٥٥% )201٨ - ٦1%( مــن اإلصــدارات تكــون مشــتركة بيــن البنــوك المحليــة ذات درجــة تنيــف اســتثمارية وأعلــى  أ . 
ــي. ــان الخارج ــف االئتم ــا وكاالت تصني ــي تحدده ــات الت ــق التصنيف وف

ــروض  ــي الق ــن إجمال ــة. م ــي الميزاني ــة ف ــود المدرج ــي البن ــن إجمال ــل ٨0% )201٨ - 79%( م ــلفيات تمث ــروض والس الق ب . 
والســلفيات ، فــإن ٦٦% )مــن 201٨ إلــى 4٥%( ليســت متأخــرة أو منخفضــة القيمــة.

تمثــل القــروض منخفضــة القيمــة 3٫٦% )201٨ - 2٫7%( مــن إجمالــي القــروض فــي 31 ديســمبر 2019م. تشــكل القــروض                                ت . 
الشــخصية ذات القيمــة المخفضــة 0٫٦٥% مــن إجمالــي القــروض فــي 31 ديســمبر 2019م مقابــل 0٫٦0% فــي 31 ديســمبر 

201٨م. 

42-2- 3 قروض وسلف أعيد التفاوض عليها  

تتضمــن هــذه البنــود ترتيبــات تمديــد الدفعــات وتأجيــل دفعــات وتعديــل معــدالت الفائــدة.  وعقــب إعــادة الهيكلــة،   
يعــاد تصنيــف حســاب القــرض الــذي تجــاوز موعــد إســتحقاقه كقــرض عــادي ويــدار مــع القــروض المشــابهة األخــرى 
التــي لــم تتجــاوز مواعيــد إســتحقاقها أو تنخفــض قيمتهــا.  وترتكــز ترتيبــات إعــادة الهيكلــة علــى المعاييــر والمؤشــرات 

ــح. ــى األرج ــتمر عل ــديد سيس ــى أن التس ــير إل ــر اإلدارة. ستش ــب تقدي ــي. حس الت

42-2-4  األوراق المالية للدين  

إن إســتثمارات المجموعــة فــي األوراق الماليــة للديــن هــي بشــكل رئيســي فــي ســندات التنميــة الحكوميــة أو شــهادات   
الودائــع المنفــذة بالريــال الُعمانــي والصــادرة مــن قبــل حكومــة ســلطنة ُعمــان.  وتســتثمر المجموعــة أيضــً فــي األوراق 
ــك  ــذ تل ــا.  وتنف ــردي له ــي الف ــان الخارج ــف اإلئتم ــى تصني ــتنادًا عل ــرى إس ــوك أخ ــل بن ــن قب ــادرة م ــن الص ــة للدي المالي

ــرادات. ــن اإلي ــى م ــد أقص ــدة بح ــيولة الزائ ــوال الس ــتخدام أم ــتثمارات إلس اإلس

42-2- 5  الضمانات المعاد إمتالكها  

تبــاع العقــارات التــي أعيــد إمتالكهــا بأســرع مــا يمكــن عمليــً ويتــم إســتخدام المتحصــالت لتقليــل رصيــد الديــن القائــم.    
تصنــف األصــول التــي أعيــد إمتالكهــا كأصــول أخــرى بقائمــة المركــز المالــي.  إن قيمــة األصــول التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن قبــل البنــك عــن طريــق االســتحواذ المحتفــظ بهــا كضمــان فــي 31 ديســمبر 2019م هــي ٨03٫000 ريــال عمانــي )201٨م - 

٨03٫000 ريــال عمانــي(.

42 -3  مخاطر الســوق  

تتعــرض المجموعــة والشــركة األم إلــى مخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة او التدفقــات النقديــة   
ــن  ــوق م ــر الس ــأ مخاط ــوق.  تنش ــعار الس ــرات أس ــبب تغيي ــة بس ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــول المالي ــتقبلية لألص المس
المراكــز المفتوحــة فــي أدوات معــدل الفائــدة والعملــة واألســهم والتــي تتعــرض جميعهــا لتغييــرات فــي معــدالت 

ــع. ــك التاب ــة للبن ــة األجنبي ــرف العمل ــدالت ص ــهم ومع ــعار األس ــان وأس ــش االئتم ــدة وهوام الفائ

ــس اإلدارة  ــل مجل ــن قب ــركة األم م ــال للش ــواق الم ــي أس ــة ف ــتثمارات المدرج ــي االس ــوق ف ــر الس ــة مخاط ــم مراقب تت  
واللجــان اإلداريــة.  وتراقــب اللجــان اإلداريــة المخاطــر والتخصصيــات 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 أخــذًا باالعتبــار مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 

ــر علــى أنشــطة االســتثمار. التــي تؤث
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42 -3  مخاطر الســوق )تابع(  

42-3-1  أساليب قياس مخاطر سعر السوق  

ــدود  ــل ح ــتخدام أدوات مث ــرة باس ــال المتاج ــي مج ــا ف ــة بهم ــوق الخاص ــر الس ــركة األم مخاط ــة والش ــر المجموع تدي  
للمخاطــر. اإلحصائيــة  للمعلومــات  منتظمــة  ومراقبــة  الخســائر  إيقــاف  وحــدود  االســتثمارية  المراكــز 

ــة  ــة بالقيم ــول المالي ــن األص ــزء م ــي ج ــي ه ــة والت ــق المدرج ــهم والصنادي ــوق لألس ــعار الس ــي أس ــدره 10% ف ــر ق ــر تغي أث  
ــة  ــرادات المجموع ــي إي ــن إجمال ــبة 0٫1٨% م ــغ نس ــمبر 2019م يبل ــي 31 ديس ــا ف ــائر كم ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م العادل

.)%0٫2٦  - )201٨م 

تتعــرض الشــركة األم لمخاطــر أســعار الســوق لألســهم بســبب اســتثمارات محتفــظ بهــا ومصنفــة كإســتثمارات   
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح او الخســائر.  تديــر الشــركة األم مخاطــر الســوق الناتجــة عــن أنشــطتها االســتثمارية 
عــن طريــق التنويــع المرتكــز علــى البحــث المكثــف فــي أوضــاع األســهم أو الصناديــق.  تقــاس مخاطــر األســواق مقابــل 
أهــداف اإلدارة واالتجاهــات الســابقة فــي المؤشــرات العالميــة والمؤشــرات المتخصصــة قبــل اتخــاذ القــرار االســتثماري 

ــام. ــا بانتظ ــم مراقبته ــم تت ــن ث وم

أثــر تغيــر بمعــدل 10% فــي أســعار الســوق لألســهم المدرجــة المصنفــة كأصــول ماليــة بالقيمــة من خــالل األرباح والخســائر   
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م يبلــغ 0٫09% مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة األم )201٨م - %0٫14(.

42-3-2  مخاطر معدل الفائدة  

ــي  ــرات ف ــة لتغيي ــة نتيج ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــة األداة المالي ــذب قيم ــر تذب ــي مخاط ــدة ه ــدل الفائ ــر مع مخاط  
ــوات.  ــود فج ــق أو. وج ــدم تطاب ــة لع ــدة نتيج ــدل الفائ ــر مع ــة لمخاط ــرض المجموع ــوق.  تتع ــدة بالس ــدالت الفائ مع
بيــن قيــم األصــول واإللتزامــات المرتكــزة علــى الفائــدة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها خــالل فتــرة معينــة.  تقــوم 
ــة  ــر معرض ــة غي ــات.  المجموع ــول واإللتزام ــعير األص ــادة تس ــق مطابقة/إع ــن طري ــر ع ــذه المخاط ــإدارة ه ــة ب المجموع
بشــكل مفــرط لمخاطــر معــدالت الفائــدة حيــث أن أصولهــا وإلتزاماتهــا يعــاد تســعيرها بشــكل متكــرر.  وتقــوم لجنــة 
األصــول واإللتزامــات بالبنــك التابــع بمراقبــة وإدارة مخاطــر معــدل الفائــدة بهــدف حــد اآلثــار العكســية المحتملــة علــى 
ربحيــة البنــك التابــع.  ويلخــص الجــدول باإليضــاح رقــم 40 تعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدل الفائــدة.  وتتضمــن القوائم 

ــتحقاق. ــخ اإلس ــعير وتاري ــادة التس ــخ إع ــة بتاري ــة مصنف ــة الدفتري ــة بالقيم ــة للمجموع المالي

وإلدارة مخاطــر معــدل الفائــدة فــي مجــال األعمــال المصرفيــة ، يحــدد البنــك حــدود علــى فجــوات حساســية معــدالت   
الفائــدة المفتوحــة بفتــرات إســتحقاق حتــى ســنة واحــدة ويحتســب أيضــً بشــكل دوري أثــر المكاســب المعرضــة 
ــه مــن تغييــر قــدره 100 نقطــة أساســية فــي معــدالت الفائــدة علــى  للمخاطــر علــى صافــي إيــرادات الفوائــد الخاصــة ب
فجــوات معــدالت الفائــدة المفتوحــة بإستحقـــاق حتــى سنـــة واحـــدة.  يتــم تحـــديد أثــر المكـــاسب المعرضــة للمخاطر 
كنســبة معينــة مــن صـــافي إيــرادات الفوائــد للمجموعــة عــن الســنة السابقـــة. بلغــت المكاســب المعرضــة للمخاطـــر 

فــي 31 ديســمبر 2019م نســبة 1٫21% )201٨م - %2٫49(. 

تم تلخيص تعرض الشركة األم لمخاطر أسعار الفائدة في جدول في إيضاح 40.  

42-3-3  مخاطر العملة  

تنشــأ مخاطــر العملــة عندمــا تتغيــر قيمــة أداة ماليــة نظــرًا لتغييــرات فــي معــدالت صــرف العملــة األجنبيــة.  ومــن أجــل   
ــات  ــً للسياس ــوك وفق ــن البن ــا بي ــوق م ــي س ــة ف ــة وآجل ــالت فوري ــي معام ــة ف ــط المجموع ــة. ترتب ــر العمل إدارة مخاط

الموثقــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس ادارة شــركة المجموعــة المعنيــة.

تتمثــل مخاطــر المجموعــة بالعملــة األجنبيــة بالعقــود اآلجلــة والنقديــة بالصنــدوق مــن العمــالت األجنبيــة واألرصــدة   
ــوم ادارة  ــة.  وتق ــالت أجنبي ــذة بعم ــرى المنف ــات األخ ــول واإللتزام ــة واألص ــة أجنبي ــات بعمل ــارج واإليداع ــوك بالخ ــدى بن ل
ــا اإلدارة  ــي حددته ــدود الت ــن الح ــوح ضم ــز المفت ــي المرك ــة صاف ــر بمراقب ــإدارة المخاط ــتقل ب ــكل مس ــة بش المجموع
والدخــول فــي عقــود آجلــة علــى المعامــالت التجاريــة الحاليــة مــع العمــالء.  وباإلضافــة إلــى ذلــك.  يوجــد فصــل مالئــم 
بيــن أعمــال المكاتــب األماميــة والخلفيــة عنــد اإللتــزام بصافــي المركــز المفتــوح وتتــم مراقبتــه بشــكل منفصــل علــى 

ــات. ــول واإللتزام ــة األص ــع. لجن ــك التاب ــة البن ــي حال ــل اإلدارة وف ــن قب ــتمر م ــاس مس أس

ــدل 2٫٥97٥ دوالر  ــي بمع ــدوالر األمريك ــوط بال ــي مرب ــال العمان ــت والري ــرف ثاب ــدل ص ــب مع ــان حس ــلطنة عم ــل س تعم  
أمريكــي لــكل ريــال عمانــي.  وتبعــً لذلــك. تنشــأ مخاطــر العملــة علــى األصــول غيــر المنفــذة بالريــال العمانــي أو بعمــالت 

ــي. ــدوالر األمريك ــة بال مربوط
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42 -3  مخاطر الســوق )تابع(  

42-3-3  مخاطر العملة )تابع(  

ــال  ــه الري ــط ب ــذي يرتب ــي ال ــدوالر األمريك ــتثناء ال ــة )بإس ــة األجنبي ــذة بالعمل ــول المنف ــركة األم لألص ــرض الش ــدار تع مق  
العمانــي( هــو بنســبة 0٫39 % )201٨م - 0٫٦2%( مــن مجمــوع األصــول بتاريــخ التقريــر. تراقــب اإلدارة مخاطــر العملــة بشــكل 

منتظــم مــن خــالل مراجعــة المراكــز ومــن خــالل الســياق العــام إلرشــادات االســتثمار الخاصــة بهــا.

صافي المركز المفتوح للمجموعة والشركة األم في نهاية السنة موضح أدناه:  

التعـرض لمخاطـر العملة األجنبية  

2019201٨2019201٨
الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

األصول المقومه بالدوالر األمريكي 
)تشمل األصول المقومة بعملة دول 

مجلس التعاون الخليجي المربوطة بالدوالر 
األمريكي(

137٫512124٫٥9436131

0٫02%0٫01٪4٫٥1%4٫60٪النسبة المئوية لمجموع األصول
13٫3537٫2٥92٫3223٫3٥2األصول المقومه بالعمالت األجنبية االخرى 

0٫٦2%0٫39٪0٫2٦%0٫45٪النسبة المئوية لمجموع األصول

42-2  مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن المجموعــة ســتواجه صعوبــة فــي جمــع األمــوال للوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة   
بــاألدوات الماليــة. قــد تنجــم مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة عنــد مقربــة مــن قيمتــه 
ــدم  ــر ع ــبة وخط ــدالت مناس ــتحقاق ومع ــال اس ــول بآج ــل األص ــى تموي ــدرة عل ــدم الق ــر ع ــمل خط ــو يش ــة. وه العادل

ــب. ــي مناس ــار زمن ــي إط ــول وف ــعر معق ــل بس ــة أص ــى تصفي ــدرة عل الق

وتســتند أنشــطة تمويــل المجموعــة إلــى مجموعــة مــن األدوات بمــا فــي ذلــك الودائــع والخصــوم األخــرى ورأس المــال   
المخصــص. ونتيجــة لذلــك، تــزداد مرونــة التمويــل ويقــل االعتمــاد علــى أي مصــدر واحــد مــن مصــادر األمــوال. ويحافــظ 
الفريــق علــى الســيولة مــن خــالل التقييــم المســتمر للتغيــرات فــي احتياجــات التمويــل الالزمــة لتحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية المحــددة مــن حيــث االســتراتيجية الشــاملة وتحديدهــا ورصدهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك المجموعــة 

ــيولة. ــر الس ــتراتيجيتها إلدارة مخاط ــن اس ــزء م ــائلة كج ــول الس ــض األص بع

42-5  تقـدير القيمـة العادلـة   

يرتكــز تقديــر القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة علــى المعلومــات المتوفــرة إلدارة كل شــركة بالمجموعــة بتاريــخ اعــداد   
القوائــم الماليــة.  وبينمــا تســتخدم اإلدارة أفضــل إجتهاداتهــا فــي تقديــر القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. فــإن هنــاك 
ــي  ــا يل ــة.  فيم ــا بدق ــن تحديده ــادات وال يمك ــى إجته ــرات عل ــوي التقدي ــر.  وتنط ــلوب تقدي ــي أي أس ــاًل ف ــً متأص ضعف

ــة: ــم العادل ــى القي ــل إل ــة للتوص ــس المتبع األس

42-5-1  أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها  

ــة  ــول للقيم ــر معق ــا تقدي ــى أنه ــا عل ــوك ومنه ــتحقة للبن ــة المس ــابات الجاري ــدة الحس ــة ألرص ــة الدفتري ــرت القيم إعتب  
األجــل. قصيــرة  لطبيعتهــا  نظــرًا  العادلــة 

42-5-2  قروض وسلفيات  

تحــدد القيمــة العادلــة للقــروض التــي تكــون معــدالت الفائــدة عليهــا مختلفــة بشــكل جوهــري عــن معــدالت الفائــدة   
الســائدة بالســوق عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا بإســتخدام معــدالت الفائــدة بالســوق 
ــة  ــة المعدل ــة الدفتري ــارب القيم ــة تق ــر المنتج ــروض غي ــة للق ــة العادل ــابهة.  القيم ــروض مش ــى ق ــً عل ــة حالي المحمل
بمخصــص إنخفــاض قيمــة قــروض.  وبالنســبة للبقيــة. أخــذت القيمــة العادلــة علــى أنهــا مــا يماثــل قيمتهــا الدفتريــة 
حيــث أن معــدالت الفائــدة الســائدة المعروضــة علــى قــروض مشــابهة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن معــدالت 

القــروض الفعليــة.
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42-5  تقـدير القيمـة العادلـة )تابع(  

42-5-3  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وغيرها من االيرادات الشاملة  

ــوق  ــعار الس ــر أس ــا ال تتوف ــه عندم ــة.  إال أن ــة العادل ــاس للقيم ــا كمقي ــد توفره ــة عن ــوق المدرج ــعار الس ــتخدم أس تس  
المدرجــة. تقــدر القيمــة العادلــة المعروضــة بإســتخدام نمــاذج التدفــق النقــدي المخصومــة أو أســاليب تقييــم أخــرى.  
إن إجمالــي قيمــة التغييــرات فــي القيمــة المقــدرة باســتخدام أســاليب التقييــم مدرجــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل 

ــم 10. ــاح رق ــي إيض ــل ف ــام. تفاصي ــالل الع خ

فــي حالــة عــدم وجــود أســعار ســوق مدرجــة وعندمــا تكــون االســتثمارات فــي جهــات مقفلــة تعــرض إدارة الشــركة   
األم تلــك االســتثمارات بالتكلفــة مخصومــً منهــا خســائر االنخفــاض بالقيمــة وذلــك باألخــذ بعيــن االعتبــار كل العناصــر 

ــة. ــة وداخلي ــل خارجي ــر عوام ــذه العناص ــن ه ــدة. تتضم ــى ح ــتثمار عل ــة كل اس ــى قيم ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت المعروف

42-5-4  ودائع العمالء  

القيمــة العادلــة للودائــع تحــت الطلــب والودائــع ألجــل وودائــع التوفيــر هــي المبلــغ مســتحق الدفــع عنــد الطلــب بتاريــخ   
التقريــر والــذي يعــادل القيمــة الدفتريــة لتلــك اإللتزامــات.  تحــدد القيــم العادلــة المقــدرة للودائــع بمعــدالت ثابتــة التــي 
تختلــف معــدالت الفائــدة لهــا بشــكل جوهــري عــن معــدالت الفائــدة الســائدة بالســوق عــن طريــق خصــم التدفقــات 

النقديــة المتعاقــد عليهــا بإســتخدام معــدالت الفائــدة بالســوق المعروضــة حاليــً علــى ودائــع مشــابهة. 

42-5-5  المشتقات  

ــة.  ــالت أجنبي ــراء عم ــع وش ــه لبي ــن عمالئ ــًة ع ــل نياب ــرة األج ــة قصي ــة آجل ــالت أجنبي ــود عم ــادة عق ــع ع ــك التاب ــرم البن يب  
بالنســبة لعقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة يســتخدم نمــوذج التقييــم مــع المدخــالت المتاحــة فــي الســوق التــي يمكــن 
ــة،  ــراف المقابل ــن األط ــان م ــودة االئتم ــك ج ــي ذل ــا ف ــة بم ــالت المختلف ــوذج المدخ ــن نم ــهولة. ويتضم ــا بس مالحظته

ــدة. ــعار الفائ ــات أس ــة ومنحني ــعار اآلجل ــوري واألس ــة الف ــالت األجنبي ــرف العم ص

42- 6  إدارة رأس المــال  

إن أهـداف البنك التابع إلدارة رأس المال هي:  

اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم وهو البنك المركزي الُعماني.  -

حماية قدرة المجموعة على المتابعة على اساس اإلستمرارية بينما يقدم عائدات كافية للمساهمين.  -

اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله.  -

إن الهــدف الرئيســي لمتطلبــات كفايــة رأس المــال الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي هــو المحافظــة علــى مســتوى   
ــى  ــع وعل ــك التاب ــي للبن ــز المال ــة المرك ــي قائم ــر ف ــن مخاط ــج ع ــد تنت ــائر ق ــة خس ــة أي ــال لمواجه ــن رأس الم كاٍف م
وجــه الخصــوص مخاطــر اإلئتمــان.  إن إطــار البنــك المركــزي الُعمانــي لكفايــة رأس المــال والــذي يســتند إلــى المخاطــر 

ــك. ــأن ذل ــي بش ــويات الدول ــك التس ــة لبن ــر الدولي ــع المعايي ــس م متجان

يطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي مــن البنــوك المســجلة فــي ســلطنة ُعمــان أن تحافــظ علــى كفايــة رأس المــال بمعــدل   
12٪ علــى األقــل إســتنادًا إلــى إرشــادات وثيقــة بــازل 2 إعتبــارًا مــن ديســمبر 2010م. إضافــة إلــى ذلــك قــام البنــك المركــزي 
العمانــي إســتنادًا إلــى إرشــادات وثيقــة بــازل 3 بطلــب البنــوك العاملــة فــي ســلطنة عمــان لزيــادة الحــد االدنــى لكفايــة 
ــب  ــبة يج ــي نس ــر 2019، وه ــى 1 يناي ــر 2014 إل ــن 1 يناي ــداء م ــوب 12٪ ابت ــدل المطل ــوق المع ــى 0٫٦2٥٪ ف ــل ال ــال لتص رأس الم

ــر 2019.   ــة 1 يناي ــر 2017 ولغاي ــرة 1 يناي ــن الفت ــنويا م ــا س ــاظ عليه الحف
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42- 6  إدارة رأس المــال  

المعــدل المحتســب وفقــً إلرشــادات كفايــة رأس المــال الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي وبنــك التســويات الدولــي   
ــي: ــو التال ــى النح ــازل 2 عل ــة ب ــب وثيق حس

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

رأس المــال
270٫2832٦7٫942  - أسهم عادية فئة 1

72٫55372٫٥٥3  - أسهم إضافية فئة 1
342٫836340٫49٥مجموع الفئة 1

21٫2062٨٫7٥٦الفئة 2
364٫0423٦9٫2٥1إجمالي قاعدة رأس المال

األصول ذات المخـاطر
2٫215٫7802٫0٥٨٫470  مخاطر اإلئتمان
18٫2882٥٫77٥  مخاطر السوق

161٫46314٨٫37٥  مخاطر التشغيل
2٫395٫5312٫232٫٦20مجموع األصول المرجحة ذات المخاطر

1٦٫٥4%15٫20٪معدل كفاية رأس المــال ٪
12٫00%11٫28٪  أسهم عادية فئة 1

1٥٫2٥%14٫31٪  الفئة 1

ــن  ــتوى 2 م ــون المس ــة. يتك ــندات الدائم ــات والس ــوع واإلحتياطي ــال المدف ــن رأس الم ــال م ــرأس الم ــتوى 1 ل ــف المس يتأل  
الســندات الثانويــة و قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة )ECL( علــى مرحلتيــن المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة بالتــوازي 

.)BSD/CB/FLC/2018/17( التعميــم  مــع 

كانت شركة التأمين ممتثلة لمتطلبات المالءة التنظيمية.   

إن أهــداف الشــركة األم عنــد إدارة رأس المــال هــي حمايــة قــدرة المجموعــة علــى المتابعــة علــى أســاس اإلســتمرارية   
مــن أجــل تقديــم عائــدات للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصالــح اآلخريــن واإلحتفــاظ بهيــكل رأســمال مثالــي لتقليــل 

ــال. ــة رأس الم تكلف
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42- 6  إدارة رأس المــال )تابع(  

كانــت إســتراتيجية الشــركة األم خــالل عــام 2019م - والتــي لــم تتغيــر منــذ 201٨م -  أن يتــم اإلبقــاء على نســبة المديونية   
 عنــد مســتوى مقبــول.  وكانــت نســبة المديونيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 201٨م للشــركة االم حوالــي ٥1٫2٥% 

و 47٫73% على التوالي.

2019201٨
الف ر.عالف ر.ع

276٫55122٨٫٨00اجمالي االقتراضات
)2٫3٦3()4٫549(ناقصً:  أرصدة لدى البنوك ونقد

272٫00222٦٫437صافي الدين
258٫707247٫973اجمالي حقـوق المساهميـن

530٫709474٫410اجمالي رأس المال
47٫73%51٫25%نسبة المديـونية

سياسات إدارة مخاطر التأمين   -43

مخاطر التأمين  

يتمثــل الخطــر بموجــب أي عقــد تأميــن فــي إحتمــال وقــوع الحــدث المؤمــن ضــده وحــدوث عــدم يقيــن بشــأن مبلــغ   
المطالبــة مــن خــالل طبيعــة عقــد التأميــن، هــذا الخطــر عشــوائي وبالتالــي فهــو غيــر متوقــع.

بالنســبة لمحفظــة عقــود التأميــن حيــث تنطبــق نظريــة اإلحتمــاالت للتســعير والتقديــم ، فــإن المخاطــر الرئيســية التــي   
ــة  ــاوز القيم ــتحقاقات تتج ــات اإلس ــة ومدفوع ــات الفعلي ــي أن المطالب ــن ه ــود التأمي ــب عق ــة بموج ــه المجموع تواج
ــا كان  ــتحقاقات عم ــات واإلس ــّدة المطالب ــرة أو ح ــد وتي ــبب تزاي ــذا بس ــدث ه ــن أن يح ــن. يمك ــات التأمي ــة إللتزام الدفتري
مقــدرًا. أحــداث التأميــن عشــوائية والعــدد الفعلــي ومقــدار المطالبــات واالســتحقاقات ســوف تختلــف مــن ســنة إلــى 

ــة. ــاليب اإلحصائي ــتخدام األس ــاؤه بإس ــم إنش ــذي ت ــتوى ال ــن المس ــرى م أخ

ــة  ــول النتيج ــبي ح ــن النس ــل التباي ــا ق ــة ، كلم ــن المتماثل ــود التأمي ــة عق ــم محفظ ــا زاد حج ــه كلم ــة أن ــر التجرب تظه  
المتوقعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، كلمــا قــل تنــوع المحفظــة فمــن غيــر المحتمــل تأثرهــا بــأي تغيــر فــي مجموعـــة فرعية 
مــن هــذه المحفظــة.  طــورت المجموعــة إســتراتيجية التأميــن مــن أجــل تنويـــع نــوع مخاطــر التأميــن المقبولـــة ، وداخل 
كل فئــة مــن هــذه الفئــات لتحقيــق عــدد كبيــر مــن المخاطــر للحــد مــن التقلبــات فــي النتيجــة المتوقعــة. باإلضافــة إلى 
ذلــك دخلــت المجموعــة فــي عقــود إعــادة التأميــن مــن أجــل تخفيــف أثــر المطالبــات الفرديــة علــى صافــي نتائجهــا.

ــة  ــوع وكمي ــث ن ــن حي ــر م ــع المخاط ــود تنوي ــدم وج ــن ع ــر التأمي ــم مخاط ــى تفاق ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــن العوام تتضم  
تغطيتهــا. الصناعــة  ونــوع  الجغرافــي  والموقــع  المخاطــر، 

عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل   

)أ( تواتر وحّدة المطالبات  

تصدر هذه العقود أساسً إلى:  
أصحــاب العمــل، الذيــن يقدمــون غطــاء ضــد الوفيــات أو العجــز أو )فــي حالــة بواليــص التأميــن الصحــي  الجماعــي(    -

أو غطــاء صحــي لموظفيهــم.
المؤسسات المالية ، التي تقدم غطاء ضد الوفيات للمقترضين.   -

ــر المخاطــر وفقــً لطبيعــة الصناعــة  ــاة الجماعــي الصــادرة ألصحــاب العمــل ، تتأث فــي حالــة عقــود التأميــن علــى الحي  
ــى  ــرر عل ــر المب ــز غي ــة. إن التركي ــالل الصناع ــن خ ــف م ــز تختل ــات والعج ــر الوفي ــل. إن مخاط ــب العم ــا صاح ــي يديره الت
المخاطــر وفقــً للصناعــة ســوف يزيــد مــن مخاطــر حــدوث تغيــر فــي متوســط معــدل الوفيــات أو مــرض العامليــن فــي 

ــام. ــكل ع ــن بش ــر التأمي ــى مخاط ــة عل ــار جوهري ــود آث ــع وج ــة ، م ــة معين صناع

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.

مخاطــر التأميــن بموجــب عقــود العجــز تعتمــد أيضــً علــى األوضــاع اإلقتصاديــة للصناعــة. تشــير البيانــات التاريخيــة إلــى   
أن الركــود اإلقتصــادي والبطالــة فــي صناعــة مــا ســوف يزيــد مــن عــدد مطالبــات إســتحقاق العجــز وتخّفــض كذلــك 

ــز.  ــة العج ــن حال ــروج م ــدل الخ ــن مع م

تحاول الشركة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين.  
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تقلــل الشــركة أيضــً هــذا الخطــر مــن خــالل إبــرام عقــود إعــاة تأميــن تتخلــى الشــركة بموجبهــا عــن جميــع المخاطــر   
التــي تزيــد عــن 10٫000 ريــال عمانــي.

ــرام عقــود إعــادة تأميــن تقــوم بموجبهــا  بالنســبة ألعمــال العــالج الجماعــي ، فإنهــا تحــد مــن المخاطــر مــن خــالل إب  
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــا الطبي ــن محفظته ــة و 40% م ــة العماني ــة الطبي ــن المحفظ ــن 32٫٥% م ــادة تأمي ــة بإع المجموع
العربيــة المتحــدة بنظــام الحصــص )فــي عــام 201٨ تــم إعــادة التأميــن عليهــا بنســبة ٥0% مــن ســلطنة عمــان و 40% مــن 

المحفظــة الطبيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنظــام الحصــص(.

)ب( مصادر الشكوك عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية  

ــر  ــة لتقدي ــد حاج ــر ، ال توج ــخ التقري ــي تاري ــتمرة ف ــر المس ــل المخاط ــذي يمث ــات ال ــة اإللتزام ــدى كفاي ــار م ــالف إختب بخ  
العقــود. هــذه  مــدة  لقصــر  نظــرًا  المســتقبلية  للســنوات  المــرض  معــدالت  أو  الوفيــات  معــدالت 

)ج( اإلجراءات المستخدمة إلتخاذ قرار حول اإلفتراضات  

يتــم بشــكل عــام مراجعــة اإلفتراضــات مــرة فــي الســنة فــي وقــت التقييــم اإلكتــواري. تســتند تقديــرات المصروفــات   
المصــروف لســنة 2019م. علــى دراســة 

مخاطر إعادة التأمين  

ــت  ــرة ، قام ــات الكبي ــن المطالب ــئة م ــة الناش ــر المالي ــل المخاط ــل تقلي ــن أج ــرى ، وم ــن األخ ــركات التأمي ــع ش ــيً م تماش  
المجموعــة فــي إطــار ســير العمــل العــادي بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. توفــر ترتيبــات إعــادة 
ــر  ــن المخاط ــة ع ــة الناجم ــائر المحتمل ــرض للخس ــى التع ــيطرة عل ــإلدارة بالس ــمح ل ــال وتس ــرًا لألعم ــً كبي ــن تنوع التأمي
ــادة  ــود إع ــات وعق ــً إلتفاقي ــن وفق ــادة التأمي ــات إع ــن عملي ــر م ــزء كبي ــر ج ــو. يتأث ــة للنم ــدرة إضافي ــر ق ــرة ، وتوف الكبي

ــة. ــن اإلضافي ــادة التأمي ــود إع ــارة عق ــة بخس ــن االختياري التأمي

لتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة مــن إعســار شــركات إعــادة التأميــن ، تقــوم المجموعــة بتقييــم الوضــع المالــي   
لمعيــدي التأميــن. تتعامــل المجموعــة فقــط مــع معيــدي التأميــن وفًقــا للتكليــف الصــادر بموجــب دليــل إدارة إعــادة 

التأميــن المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

 »+B« مــن ســتاندرد آنــد بــورز أو »BBB« تتعامــل المجموعــة فقــط مــع شــركات إعــادة التأميــن بحــد أدنــى مــن التصنيــف  
مــن  A.M Best فيمــا عــدا شــركات إعــادة التأميــن اإلقليميــة.

المخاطر المالية في شركة التأمين التابعة  

تتعــرض المجموعــة لعــدد مــن المخاطــر الماليــة مــن خــالل أصولهــا الماليــة وأصــول عقــود إعــادة التأميــن وإلتزامــات   
ــد  ــي عوائ ــن تكف ــل ل ــدى الطوي ــى الم ــه عل ــي أن ــية ه ــة الرئيس ــر المالي ــوص ، المخاط ــه الخص ــى وج ــن. عل ــود التأمي عق
اســتثماراتها لتمويــل االلتزامــات الناشــئة عــن عقــود التأميــن. تتمثــل المكونــات األكثــر أهميــة لهــذه المخاطــر الماليــة 
فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم ومخاطــر االئتمــان. تنشــأ هــذه المخاطــر مــن المراكــز المفتوحــة 
فــي أســعار الفائــدة والعمــالت واألســهم ، والتــي تتعــرض لتحــركات الســوق العامــة والخاصــة. تتمثــل المخاطــر التــي 

ــهم. ــعار األس ــر أس ــدة ومخاط ــعر الفائ ــر س ــي مخاط ــا ف ــتثماراتها وإلتزاماته ــة إس ــرا لطبيع ــة نظ ــه المجموع تواج

تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه األوضــاع ضمــن إطــار إدارة األصــول واإللتزامــات )ALM( الــذي تــم تطويــره لتحقيــق عوائــد   
اســتثمارية طويلــة األجــل تتجــاوز التزاماتهــا بموجــب عقــود التأميــن. يتكون هــذا اإلطار أساســا من اســتراتيجية االســتثمار 

التــي تنــص علــى اســتثمار أمــوال تمثــل فئــة معينــة مــن التزامــات التأميــن بمــا يتماشــى مــع طبيعــة تلــك االلتزامــات.

ــل اإلدارة  ــن قب ــا م ــم مراجعته ــي تت ــتثمار الت ــتراتيجية االس ــال الس ــدى االمتث ــن م ــة تبي ــر دوري ــة تقاري ــدم المجموع تق  
المحفظــة. إلــى  التــوازن  إلعــادة  الضــرورة  عنــد  المتخــذة  التصحيحيــة  واإلجــراءات 
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القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن فــي مقابلــه اســتبدال أصــل أو تســوية التــزام بيــن أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي   
عمليــة تتــم بحســن نيــة بيــن أطــراف ليســت ذات مصلحــة ضمــن نطــاق األعمــال العاديــة. نتيجــة لذلــك يمكــن أن ينشــأ 

ــة. ــة العادل ــرات القيم ــة وتقدي ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ف

المجموعـــة  

ــف  ــاه. ال تختل ــورة أدن ــتثناء المذك ــة باس ــم المالي ــداد القوائ ــخ اع ــي تاري ــة ف ــة المدرج ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل إن القي  
ــة  ــة الدفتري ــي القيم ــا يل ــن فيم ــة.  نبي ــة للمجموع ــم المالي ــي القوائ ــواردة ف ــة ال ــة الدفتري ــن القيم ــري ع ــكل جوه بش

والقيمــة العادلــة التقديريــة لتلــك األدوات الماليــة:

القيمة 
الدفترية

القيمة 
الفرقالعادلة

الف ر.عالف ر.عالف ر.ع
استثمارات في شركات شقيقة  وتابعة )ايضاح رقم ٨ )د،ج((

2019250٫668235٫99614٫672
201٨227٫97٨212٫1311٥٫٨47

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   

ــن  ــة ع ــتثمارات المالي ــة لإلس ــة العادل ــن القيم ــاح ع ــد واإلفص ــي لتحدي ــي التال ــل الهرم ــة التسلس ــتخدم المجموع تس  
التقييــم: أســلوب  طريــق 

المستوى 1 : األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزمات المطابقة؛  

ــن  ــي يمك ــجلة الت ــة المس ــة العادل ــى القيم ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــي له ــالت الت ــع المدخ ــرى لجمي ــات أخ ــتوى 2 : تقني المس  
مباشــر؛ غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  إمــا  مالحظتهــا. 

المســتوى 3 : التقنيــات التــي تســتخدم المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند   
إلــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا.

التحويالت بين المستويات  

خــالل فتــرة التقريــر المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م ، لــم يكــن هنــاك تحويــالت بيــن قياســات القيمــة العادلــة المســتوى   
1 والمســتوى 2 ، كمــا لــم يكــن هنــاك تحويــالت إلــى ومــن قياســات القيمــة العادلــة المســتوى 3.

يقــدم الجــدول التالــي تحليــل األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة حســب مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة   
العادلــة:

كما في 31 ديسمبر 2019  

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عالمجموعة

8٫70814٫118-5٫410االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو خسارة
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

2٫38767٫507-65٫120الدخل الشامل اآلخر
األدوات المالية المشتقة

1٫257-1٫257-عقود شراء
)928(-)928(-عقود بيع

الشركة االم
1٫2021٫711-509االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو خسارة

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
1٫5051٫505--الدخل الشامل اآلخر
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كما في 31 ديسمبر 201٨  

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عالمجموعة

1٫0٦٦٨٫2٦0-7٫194االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو خسارة
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

2٫٥٥042٫40٦-39٫٨٥٦الدخل الشامل اآلخر
17٫04317٫043--االستثمار العقاري

األدوات المالية المشتقة
249-249-عقود شراء

)1٥4(-)1٥4(-عقود بيع

الشركة االم

267767-500االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو خسارة
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

1٫5041٫504--الدخل الشامل اآلخر

المستوى 1 : یتم تقییم األدوات المالیة من المستوى 1 أعاله باستخدام أسعار العروض المسعرة في سوق نشط.  

المســتوى 2 يتضمــن المســتوى 2 أعــاله أدوات ماليــة يتــم تقييمهــا باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة.   
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بمعــدل يعكــس موجــز بيانــات مخاطــر األطــراف المقابلــة.

المســتوى 3 : يتضمــن المســتوى 3 أعــاله ممتلــكات اســتثمارية وأدوات ماليــة. بالنســبة لتقنيــات التقييــم المســتخدمة   
فــي تقييــم العقــارات االســتثمارية، يرجــى الرجــوع إلــى االيضــاح 11 )أ(. يتــم إدراج األدوات الماليــة المصنفــة تحت المســتوى 

ــة. ــة األول المتاح ــة أو قيم ــم التكلف 3 بقي
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