










 

vi 

 

 

 الشركة  إدارةتنظيم وتقرير 
 
 

م أعمال الشركات من خالل مجموعة من يوتنظه من خالله توجي نظام الذي يتمهو الالشركة إدارة تنظيم و ئمباد
، المساهمينو ،والموظفين ،واإلدارة التنفيذية ،مجلس اإلدارة والتزاماتاإلجراءات والضوابط التي تحدد حقوق 

والتي تشمل  تطبيق أعلى مستويات تنظيم وإدارة الشركة . طار عام للضوابط الداخلية اإلوضع  لىباإلضافة إ 
 .الشركة نمو واسبين، منالجذب المستثمرين  تساهم في ،والمسؤولية ة،والمساءل ،شفافيةل

 

مجلس اإلدارة مسؤول عن  و .ومةظي المنوكمة الشركات فعلى معايير حأطبيق تست "الشركة" ينفلسفة اومفتشمل 
بما في ذلك سياسات إدارة  ،وسياساتها المجموعةيجية إستراتالسياسات واإلشراف بشكل عام على  اعتماد ومراقبة

 .  والموازنة السنوية ،العمل وخطط ،لمراقبة ا مة أنظو ،المخاطر
حتى تكون لهم سيطرة من قبل اإلدارة ناسب الوقت الم سبة وفيلمعلومات المنابالس اإلدارة يتم تزويد أعضاء مج

لشركة  ويؤكد مجلس اإلدارة أن اوتلك المتعلقة بااللتزام.  ،والتشغيلية ،والمالية ،ستراتيجيةفعالة على النواحي اال
وإدارة الشركات المساهمة العامة )الميثاق( الصادر عن الهيئة العامة لسوق   تطبق المبادئ الواردة في ميثاق تنظيم

  د والقواع  ،للقانون الصلة  ذات األخرى والتعديالت ، المدرجة المساهمة العامة للشركات بةبالنسالمال )الهيئة( 
 .آلخر وقت من يئةهال عن  ةالصادر التوجيهية والمبادئ

 
 
 مجلس االدارة  ءعضاأ

 
 س اإلدارة ـجلأعضاء م ترشيح

 
ا للنظام األساسي للشركة يتكون مجلس اإلدارة من أن  عضو  جب على كلتويأعضاء، و (10) عشرة طبقا

  لجنة  تقوم ية.( سهم من أسهم الشركة كأسهم نصاب عضوألف)مائتي  200.000يمتلك/يمثل على األقل 
يخضع   .ن لمصلحة الشركةعلى ترشيح اعضاء مؤهلي بمساعدة الجمعية العامة التنفيذيةومكافآت رشيحات والالت

تم تعبئتها ياستناداا الى أوراق الترشيح التي  الرقابية قة الجهاتمواف االنتخاب لعضوية مجلس إدارة الشركة الى
ا بات الترشيح والمستوفي للحد األدنى لمتطل بواسطة المرشح  الهيئة العامة لسوق المال.    عن ة الصادر لإلرشاداتفقا

ة ترلف م2018مارس  28 فيدية العا همين في الجمعية العامةارة الشركة من قبل المساتم انتخاب أعضاء مجلس إد
 .ثالث سنوات( 3)
 
 

 س اإلدارةـل مجلـتشكي
 

ون ويقوم ت متنوعةبخلفيات وخبراأعضاء يتمتعون عشرة  (10) ، تكون مجلس اإلدارة منم2019خالل عام 
ديسمبر  31حتى تشكيل مجلس اإلدارة  فقويتاللية وموضوعية. باستقلحكم على األمور ين ومجتمعين بادرمنف

 : المجلسحيث يضم  لميثاقا مع م2019

 
من ضمن   عضاءأ( 3) ثالثةيعد . أعضاء غير تنفيذيين رئيس مجلس االدارهفيهم  عضاء بماجميع األ -1

 .األنظمةمع يتماشى امهو و، تقلينسمضاء عأ  عشرة( 10)
 

تم بينما  ،اعتباريينن مساهمي دارةمجلس اإلأعضاء  عشرة( 10)ضمن  منعضاء أ ربعةأ( 4)يمثل  -2
 . تهم الشخصيةبصف المساهمين قبل  منعضاء أ ستة( 6)انتخاب 

 



 

vii 

 
 إلدارةس اـاعات مجلـمدد اجتـع
 

  20 ،فبراير 25وذلك بتاريخ  م2019مبر سدي 31ي نتهية فسنة المت خالل الماعااجت  7عقد مجلس إدارة الشركة 
ت أقصى مدة بين أي اجتماعين ـوبلغ. ديسمبر 18 و ،فمبرنو 21 ، نوفمبر 11 ، ليووي 31 ،مايو 7 ،سمار

ا، وه وثالثة( مائة 103) تزيد المدة بين أي اجتماعين متتاليين  الن أ  ينص علىي ذيثاق والا يتماشى مع المو ميوما
 .أربعة أشهر( 4)ن ع
 

 س اإلدارةـلاء مجـضل حضور أعـسج
 

عدد االجتماعات  العضو     
  التي حضرها 

تماع في اجحضور لا
 الجمعية العامة العادية

 السابق السنوية
 نعم  7 ر  بن محمد الزبي  خالد

 نعم  7 الخليلي   خالد بن عبد للا 
 نعم  7 طايع بن جندل بن علي 
 نعم  6 جمال بن شامس الهوتي 

 نعم  6 ريناث  نيفاس بادي سر  يسيريوسير
 نعم  6 نور بن هالل الجابري  أ

 نعم  7 دي  لسعة ايفلخبن  زعبد العزي 
 نعم  6 جمال بن سعيد الطائي 

 ال  6 خولة بنت حمود الحارثي 
 نعم  5 العدوي سليمان بن اح الوض

 م2019مارس  27 ع الجمعية العامة العادية التي عقدت فيفي اجتما انتخب (1)

 
أو   لطنة عمانس فيسي يئعملها الر مة مقرشركات مساهمة عا أربع( 4)ية أكثر من وتفظ بعضيوجد عضو يح ال

تم عرض بيانات عضوية مجالس اإلدارة في الشركات هذه الشركات.  من ن شركتينكثر مألرئيس لمجلس إدارة 
مجلس  بعضوية و يحتفظيوجد عضكما ال قرير. هذا التمن  1ملحق رقم البها لجان المساهمة العامة والعضوية في

ا مشاة نطفي سلملها الرئيسي ز عمركمساهمة أخرى  إدارة شركة  ركة. بهة ألغراض الشعمان تمارس أغراضا

 
 

 شركةارية مع ال ـة أو تجـالقة أو معامالت ماليـالت جوهرية كأطراف ذات عـاء الذين لهم معامـاألعض
 

صلحة فيها يتم عضاء مجلس اإلدارة من يكون ألأيحتمل  والتجارية التيمالت المالية ل المتعلقة بالمعاكافة التفاصي
ا أو التصويت عليها.  وتقوم لجنة  يشتركون في مناقشته المصلحة ال جلس اإلدارة، واألعضاء ذويلى مع  عرضها

 التدقيق بمناقشة جميع تلك المعامالت بالتفصيل.
 

 من قبل لجنة ة جميع التعامالتعمراج تموي ،قا للميثاقفوومعامالتها  اف ذات عالقةاالطرتحكم للشركة سياسة 
    الدارة. من قبل مجلس ايها افقة علوموال ،والمراقبة التدقيق

 
 : في الشركةق التصويت أو أكثر من ح %10 المبينة أسماؤهم أدناه ونمالمساه يمتلك

 
 م 2019ديسمبر  31في كما        

 )النسبة المملوكة %( 
 

 % 24,12 محلي هعهد / ارة األصولدإ -اوبار كابيتال
 % 15,62   .الل لالستثمار ش.م.ماله ةشرك

 % 11.58 ةمه المدنيالخدظفي قاعد مودوق تنص
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 س اإلدارةـان مجلــلج
 

 والمراقبة  قـة التدقيـلجن
 

 ةثالث( 3) أعضاء غير تنفيذيين منهم سةخم (5) منم 2019ديسمبر  31 بتاريخ والمراقبة التدقيقتتكون لجنة 
والمعرفة في المجاالت   الخبرةوي ن ذة مجنللعضاء اوجميع أ .ينتقلغير مسين عضو( 2)ون مستقلي عضاءأ

 القوانين واللوائح التي تحكم شركات المساهمة العامة. بو، صناعةوال ، المالية
 
، و  نوفمبر 11 ،يوليو 30مايو،  5، فبراير 24وذلك بتاريخ عام، الل المرات خ خمس (5)لجنة التدقيق  معتتاج

   نة:جلل ت ااعاتمر اجحضو جلول أدناه سالجد ويبين .نوفمبر 21
 

 :  والمراقبة قـالتدقي سجل حضور أعضاء لجنة 
 

 ة ناالجتماعات التي حضرها العضو خالل الس  المنصب  ضو اسم الع 

 5 س  رئي ال جمال بن شامس الهوتي 
 5 س نائب الرئي  جمال بن سعيد الطائي 

 4 عضو  نور بن هالل الجابري  أ
 4 عضو  ثي خولة بنت حمود الحار

 3 و ضع (1) العدوي سليمان   بن  ح االوض
 خالل السنة انضم (1)

 

، تراقب عن كثب لى ذلك لداخلي وحالة إجراءات التدقيق. باإلضافة إتستعرض اللجنة بشكل دوري تقارير التدقيق ا 
دولية.  حالة خطة التدقيق الداخلي وأنشطة ضمان الجودة لتقييم مدى التزام إدارة التدقيق الداخلي بمعايير التدقيق ال

دارة حول فعالية نظام الرقابة  للجنة بشكل دوري وترفع تقارير إلى مجلس اإل، تستعرض االتدقيق الداخليخالل  من
 ، وحوكمة الشركات وعملية إدارة المخاطر. لشركة الداخلية ل

 
كل  قل لى األة عاحدمرة و( 1)جيين ثالثة أشهر ومع المراجعين الخار( 3)تجتمع اللجنة مع المدققين الداخليين كل 

ث التكلفة. كما من حي  نالقانونيية المدققين لقانونية للشركة ونتائجها وفعالية نطاق المراجعة ا نرض اللجعام. تستع
 لعمل الذي يقوم به المراجعون الخارجيون.يضمن استقاللية وموضوعية ا

 
في  اجعة أي تغييرات، تقوم بمرماليةال لداخلية والتقاريركجزء من دور اللجنة في اإلشراف على نظام الرقابة ا 

تقوم بمراجعة البيانات المالية غير ، لمركز المالي للشركة. عالوة على ذلكية وتأثيرها على ابالمحاس السياسات
اية السنة وكذلك البيانات المالية المدققة في نه ،دققة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس ربع سنويالم

 فقة المجلس.مواوتوصي ب
 

اليات المتحدة لوا ،الداخليين نيقدقالممن قبل معهد  2017ديسمبر  ياا فيج( خارIADلي )ق الداخ التدقي قسم قييمتم ت
ي  مع التوجيه اإللزام التدقيق الداخلي  قسمهداف الرئيسية لضمان الجودة هي تقييم توافق نشاط األمريكية. كانت األ

في   تدقيق الداخليقسم النشاط  ةم فعالي، وتقيي(IPPFهنية الدولية )الداخليين إلطار الممارسات الم نيقدقالملمعهد 
. كان الرأي العام  ستينفومأ، كما كذلك قيمته إلى زيز إدارته وعمليات عملهفرص لتعحديد الاالضطالع بمهمته وت

" هو ةمطابق اعموم" و " ة"غير المطابق"المطابقة الجزئية" وو عامة" قياس "المطابقة الللمقي ِّم هو "المطابقة العامة" بم
مع المعايير  يمكن اعتبارها متوافقةوعمليات وسياسات التدقيق الداخلي له ميثاق  األعلى ويعني أن نشاط التصنيف

 ، تقوموقت نفسه. وفي ال2021ة عام م الخارجي التالي بنهايلتقييمن المقرر إجراء او في جميع الجوانب المادية.
بة واإلدارة  قارميق والنة التدقبإجراء مراجعات دورية لضمان الجودة وتقديم تقرير إلى لج ي الداخل قسم التدقيق

 العليا.
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 ذيةنفيتالووالمكافآت لجنة الترشيحات 
 

أعمال   ارةإد طات وصالحيات لتسهيلمن مجلس اإلدارة بسل ةفيذيالتنوافآت والمك لجنة الترشيحاتتم تفويض 
تفويض الواردة في دليل  لحدودضمن اواجتماعاته خالل من وليات المجلس ع مسؤيبجم جنةتقوم اللة، ولشركا

ات  تطوير سياسو كفاء األ عضاءرشيح األمسؤولة أيضا عن ت  لتنفيذيةاللجنة او ،عتمد من قبل المجلسلما الصالحيات
 باستثناء اآلتي: اسبة آت المن المكاف

 
 لشركة وخطتها التجارية.نوية لسالة موازنلى الالموافقة ع  (1
للمجموعة  ة السنوية المدققةائم الماليربع السنوية غير المدققة والقوالموافقة على القوائم المالية  (2

 . لشركةاو

 .فيتهاتصو ةجييتاتراالس اتمارستثاالاالستحواذ على  (3
 

 .غير تنفيذيين أعضاء  خمسة( 5) من م 2019يسمبر د  31في  كما ذيةنفيافآت والتيحات والمكلجنة الترش تتكون
 

، ويبين الجدول أدناه سجل حضور يوليو 31و ،مارس 25بتاريخ خـالل السنـة وذلك مرتين ة لجنـت الـاجتمع
 . جتماعات اللجنةا

 
 

 خالل السنة  ضرها العضوعات التي ح االجتما  الوظيفة  و ـضالع اسم 
 2 يـسالرئ  لزبير  بن محمد ا خالد

 2 نائب الرئيس    لد بن عبدللا الخليلياخ
 2 عضـو  طايع بن جندل بن علي 

 2 عضو  نيفاس بادريناثي سيريوسيري سر
 2 عضو    د العزيز بن خليفة السعدي ب ع
 
 

 ارةدس اإلـاء مجلـأعض تآـمكاف 
 

  م 2019 مارس 27يخ رعقد بتالسنوية المنالعامة العادية ان في اجتماع الجمعية المساهميبموافقة و خالل السنة،تم 
 . م2018عام لضاء مجلس اإلدارة ت ألعمكافآكلاير عماني  147,500دفع مبلغ 
  ها حضرالتي  جانوالل  ةردااإلمجلس ل تماعلاير عماني لألعضاء كبدل حضور عن كل اج 500ع مبلغ فكما تم د

المنعقدة دارة واللجان اال سمجلعات جتمااحضور  مدفوعة كبدللغ الالمبا قيمة جمالي إ بلغ العام.العضو خالل 
 التالي:  على النحو   م2019خالل عام  

 
 لاير عماني 
 

 31,500 ةاجتماعات مجلس اإلدار
 5,000 نفيذيةلجنة الترشيحات والمكافأة والتاجتماعات 

 10,500 والمراقبة  قتدقيلجنة الاعات متجا
 47,000 

 ل الشركة. رى لألعضاء من قبلم يتم دفع أية مكافآت أخ
 
 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 
لكل عضو خالل   م2019لعام ات المدفوعة وبدل حضور االجتماع م2019المدفوعة في  م2018عام لالمكافآت 
 : العماني(للايرالسنة )با

 

 اسم العضو 

 ور االجتماعات حض  بدل 
آات المكاف

مجلس   موع مجلا م 2018
 ة اإلدار

لجنة  
  الترشيحات 
والمكافآت  

 ية التنفيذ و

لجنة  
 التدقيق

 
 المجموع 

 25,379 20,879 4,500 - 1,000 3,500   مد الزبيرمح نب  خالد
 21,899 17,399 4,500 - 1,000 3,500 خليلي  بدللا ال خالد بن ع

 18,420 13,920 4,500 - 1,000 3,500 طايع بن جندل بن علي 
 19,420 13,920 5,500 2,500 - 3,000 ن شامس الهوتي ل ب اجم

 17,920 13,920 4,000 - 1,000 3,000 سيريوسيري سرينيفاس بادريناث  
 18,920 13,920 5.000 2.000 - 3,000 ري  بن هالل الجاب  ورن أ

 18,420 13,920 4,500 - 1,000 3,500   (1) سعدي لا عزيز بن خليفة ال عبد
 19,420 13,920 5,500 2,500 - 3,000 ائي جمال بن سعيد الط

 18,920 13,920 5,000 2,000 - 3,000 لحارثي بنت حمود ا لة خو
 4,000 - 4,000 1,500 - 2.500 وي اح بن سليمان العدالوض
 11,784 11,784 - - - - (2) سالم العريميبن  ماجد

 194,500 147.500 47,000 10,500 5,000 31,500 االجمالي 
 

بن  لعزيزا عبد الفاضل/ الصندوق ممثللة افأكأقصى كمي كحد لاير عمان آالف 5دفع ب "الخدمة المدنيةصندوق تقاعد موظفي "اهم بلغ المسأ (1)
 . العضولى إ بالكامل  ومرسال دفع ع ذلك يتم ومجد. إن وللصندوق  باقيوال ديخليفة السع

 .ماضيتينال سنتين الاستقال / استبدل خالل  (2)

 
اهمين سالمماد إلعتني عما لاير 153,000 بلغبم م2019لعام  مجلس اإلدارةألعضاء المقترحة مكافآت ال تخضع
 .  م2020 مارس 30يخ ربتا نيناالثيوم  همة العادية السنوية المزمع عقداماع الجمعية العفي اجت

 
 

 ة الرقابة الداخلية ـعمراج
ا بمراجمجلس اإلدارة على  بأن يقوم أعضاءيتطلب الميثاق  عة،  خلية للمجموءة نظم الرقابة الداكفا ةعاألقل سنويا

  ويؤكد أن مراجعاته ةبيئة رقابية قوي للحفاظ على أهمية كبرى مجلس اإلدارة يولي  م بذلك.همين بقيامهالمساوإبالغ 
إدارة  زام ونظم والخاصة بااللتلمالية والتشغيلية ة بما فيها النظم ايالنظم الرقاب افةالقوائم المالية وكت قد غط

جراءات  إلى وجود إ اا راضو مألشركة اللالداخلية  وإجراءات الرقابة قام المجلس بمراجعة سياسات  كماطر. اخالم
 مرجوة منها.ال مناسبة تكفل تحقيق األهداف

 

 دارةإلا

 وتحليالتها رير مناقشات اإلدارةـتق
 .سنويرير الفي التقليالتها اقشات اإلدارة وتحنسخة من تقرير من تضمينتم 

 
 رةدااإل تآـمكاف 
)مرتبات المصروفات ت غبلامل. بدوام كفاا موظن وثخمسة وثال (35) كةدى الشر، كان ل م2019بر ديسم 31في 

عام  الل ــشركة خالرئيسيين بال خمسةال (5) الموظفينبـ خاصةلا( تفأكاوالم خرى متنوعةوبدالت ومدفوعات أ
  . عمانيلاير  1.780.566مبلـغ  م2019

. المدةهاء نتا عندمن الطرفين سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة ( 2)لمدة  بعقود توظيفويعمل جميع الموظفين 
 .بابلها من مرتدفع ما يقلوظائف أو يع امنسبة لجر بالهشأثة ثال (3) دقة إلنهاء العخطار المطلوبمدة اإل وتبلغ
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 ةــذة عن اإلدارة التنفيذي ــــــنب
 

 البلوشيحمد ـمالعزيز  عبد
 للمجموعة الرئيس التنفيذي

 االستثمارللتنمية و ةالعالمية العمانية ذي لمجموعة الشركعبدالعزيز بن محمـد البلوشي الرئيس التنفينضم ا
  ة مجال الخدمات المالي ي ف ةعميق ةودراي ةواسع ةينمه ةخبربالبلوشي  عزيزعبدال عمتيت، (ش.م.ع.ع )أومينفست

 تيشرك بينة الدمج ليعمقيادة من  عبد العزيز البلوشي تمكنومينفست، أ. وفي عامأ 34تتجاوز  ةوالعالمي
راق لالو مسقطسوق  يفدرجه ثمارية مشركة استكبر أنشاء إ تم جذا الدممن خالل هو ةونك القابضأست وومينفأ

االكتتاب العام ست مثل يفنمبادرات الرئيسية في اومن كثير من الوكان ايضا مسؤوال ع ان.معي سلطنة المالية ف
س كروا نعما مويل وللت طنيةالوتين الشركواندماج  لالعمالست ينفاوم مركزلشركة الوطنية للتمويل وانشاء 

  .ستينفالوممة الدائ السندات راصدإ مبادراتو
 ترةل الف. خالع.ع.م.ش لبنك األهليلتنفيذي الرئيس لب امنصت ينفسومقبل انضمامه ألد العزيز البلوشي عب شغل
وض  في تقديم القر تصمخالبنك من بنك  تحويل في  ي، وساهم بشكل رئيسم2013 عام  لى إم 2007 عام  من
عن  فيق تحقوق الملكية وكي مريأ رالوليارات دم 3ها عن يمتد قتزيبأصول  ،متكامل ك تجارينب إلى يةسكاناإل

: من  ةالعربيارف المصعالم مدير تنفيذي في  أفضلالبلوشي على لقب "ثاني حصل ي. مريكأمليون دوالر  450
المصرف  جائزة  في ئيس تنفيذيأفضل ر لقب ىحصل عل ،2019إبريل ي وف. وسطس الشرق األبقبل مجلة فور

 . ةمن قبل مجلة عمان االقتصادي العماني والتمويل
المتحدة(،  ة المصرفية من جامعة ستراثكاليد )المملكةحاصل على درجة الماجستير في العلوم الماليعبدالعزيز 
شغل لكة المتحدة(. )المم Chartered Institute of Bankers يينن القانونمعهد المصرفيي وزميل في

  اعية الخدمات الزرية المجلس االستشاري في كلعضو كو ،في السلطنة لس الشركاتاعبدالعزيز في العديد من مج
 قابوس.عة السلطان  بحرية في جاموال
 
  مملوكة )وهي شركة  . نية لنقل الكهرباء ش.م.ع.ملعمامنصب رئيس مجلس إدارة الشركة احاليا   بدالعزيزيشغل عو

يشغل و ،وشركة اوبار لالستثمار .،العقارية والخدمات ش.م.ع.م شركة العمانية لالستثماراتوال (ةللحكوم بالكامل
 للتنمية ةلميالعاجبرين شركة و‘  .،عمين على الحياة والعام ش.م.ع.أطنية للتالو شركةال رئيسنائب ب صمن

عضو في المركز   و  دارة بنك عمان العربيإعضو في مجلس  يضاأوهو  .مجعات صاللة ش.م.ومنت ،ش.م.ع.م.
 يات المتحدة ري بين الوالتنمية النشاط التجاولتعزيز  تأسيسهاتم  مؤسسةالتجاري العماني االمريكي ش.م.م، وهي 

   االمريكية وسلطنة عمان.
 المالية.  رفين في الخدمات، وهي منظمة تدعم المحتعهد الخدمات الماليةزميل في مايضا  نهأكما 

 
 
 
 

 شاهد رسول
 التنفيذيئيس نائب الر

شغل شاهد  وقد  .م2014م اي عالشركة فرسول بشاهد  لتحقاحيث  ستينفوماي فذي نائب الرئيس التنفيشاهد هو 
ي شركات االستثمار فية في أبرز البنوك االستثمارية ومسؤوليات قيادالماضية  وعشرون الثالثخالل السنوات 

ة  الخاص العامة، و ظ عالمية متعددة األصول تضم االسهمفريق كبير ومحافقام بإدارة حيث ، منطقة الشرق األوسط
ألوراق المالية  كان رئيسا ل لتحاقه بالشركةوقبل ا . .اإلقليمية والدوليةوالدخل الثابت، واالستثمارات البديلة  ةلعالمياو

مع  عمالئهمحافظ و ارية للبنكحيث قام بإدارة المحفظة االستثمفي كيو إنفست )أكبر بنك استثماري في قطر( 
في بنك  راترئيس االستثمامنصب  في السابقوكان يشغل  .ةلميالشرق األوسط واألسهم العاكيز على منطقة التر

بإدارة محافظ  حيث كان يشرف على فريق كبير وقام ،ظبيي أبوفبي األول( أبوظنك حاليا ب)خليج األوللا
بإدارة العديد من   كما قام شاهد  .وعلى مستوى العالم استثمارية مختلفة بكل من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إلدارة األصول  كة وشر ،ات ألستثمارلبي شركة أبوظ فيء عمله لمحلية والعالمية أثنااصة استثمارات األسهم الخا
الماجستير من كلية شهادة  صل على احهو و CFA محلل مالي دولي معتمد شهادة ويحمل شاهد .الرياض بنكب

 وي، الواليات المتحدة األمريكية.جامعة شيكاغو، إلين – ارة األعمالبوث إلد
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 ي كاواترااسنج
 اترئيس شؤون العملي

 ةيقوثات ارتباط ولديه لتشغيل، يادة المالية واالستراتيجية والنمو واالقفي  ا  عام 20 فوقتعالية  تع سنجي بخبرةيتم
 . خص في السلطنة وباألن يمأجير والتأالتال قطاع المصرفي وفي مججيدة  ومعرفة الدولي العالمي ىعلى مستو

نج يو في ارنست وكان في وقت سابق شريك تأومنفيسلمجموعة  عملياتالس شؤون رئيصب نيشغل سنجي حاليا  م
 وسلطنة عمان.  في قطر جمان ارنست ويوناد ممارسة ضوق
هيكلة وتصفية واعادة ، دمج واالستحواذوعمليات ال ،باالكتتاب العام ةلمتعلقئل امساتع بخبرة واسعه في اليتم

 .  ودعبر الحدوجمع االموال  وضمان التقييم،و ،األداءوتحسين  ،وادارة الشركات ،PPPو ،االستثمارات
د  ي معهوعضو ف ،حمل بكالوريوس تجارةسلطنة عمان ويت في ادارة بعض الشركا ي عضو في مجلساسنج

 . نيين في الهندنوالمحاسبين القا
 

 جادورابه نيلمني
 FINTECH)المالية ) التكنولوجياو اعمال تأمين -تنفيذي سؤولم

ا من الخبرة الدولية الوا 25يمتلك  ، حيثكبار المتخصصين في مجال التأمين العام هو أحد نيلمني سعة في  عام 
ا 18 عمل لمدةحيث  ،جال الخدمات المالية م   American International Group (AIG)مع مجموعة  عام 

، روسيا فريقياإ، ، دول مجلس التعاون الخليجياء جنوب آسياع أنحفي جمي ومناطق جغرافية متنوعة مناصبفي 
،  مان في عُ  AIGشركة ى لد االقليميالرئيس منصب  نيلمني يشغل، كان ستينفقبل انضمامه إلى اوموأوروبا. 

ل بها ميعماليين الدوالرات  هايمتة تبلغ قشركموظفين إلى  8 نت تدار من قبللشركة التي كاعمليات احيث حّول 
ا للغاية في بناء بيئة عمل تعاونية وفعالة عبر نيلمني  كانسنوات.  3من  خالل أقل موظف 170 من أكثر ناجح 

ط بيئة خارجية  عالي وسأداء  قيلتحقفي قيادة الفرق  عالوة على فعاليتهو اعة ثقافي  فرق ومناطق جغرافية متنو
 Amity Businessرة األعمال من كلية تير في إداسشهادة الماجحاصل على ي نيلمانغير. وداخلية سريعة الت

School .أيضا   لمنيني ، يقومإدارة وتنمية االستثمارات في قطاع التأمين في اومينفست في  يتهمسؤول إلى جانبو 
 .(FINTECH)تكنولوجيا المالية لفي قطاع الالستثمار  اء شركة الغرض الخاصإنشبقيادة 

 
 الحارثي مداح

 رد البشرية الموارئيس 
  مد اح ويشغل يق.لجنة التدق بعحيث كان يتالداخلي  لتدقيقلرئيس ك 2009عام  ست في ينفوماالحارثي ب مداح التحق
من معهد  -( CIAمدقق داخلي معتمد ) ادةعلى شه مداحصل ح . لشركةا في الموارد البشرية رئيس  منصب حاليا

ودة الداخلية  الج ةمراجعفي  ةمعتمد دةلديه شها( وUSAيكية )واليات المتحدة االمرالب( IIA) يين المدققين الداخل
(CIQA .) نيالداخلي يندققالم جمعيةهو عضو في و (IIA)، في  وهو أيضا عضو ، ة األمريكيةلمتحدالواليات ا

عاما   12من  أكثر مداح لدى   ( الواليات المتحدة األمريكية.ISACAنظم المعلومات )ة مدققي ومراقبي يجمع
 الشركة و ،مية العمانيبنك التن ، والتي تتضمنفي سلطنة عمانمختلفة مؤسسات في ي ية في التدقيق الداخل مهنخبرة 

  ، لمجموعة لتزام لمسؤول اإلو يالداخلرئيس التدقيق منصب حيث شغل فيها ( GISار )مات االستثلخدم الخليجيه
 كلية من لوم المحاسبة عادة البكالوريوس في و حاصل على شهوه .لالما ألسواقبادر  شركةفي  اإلدارة لثممو
 .عة السلطان قابوسبجام لتجارة واالقتصادا

 
 

 المغيرير مني
 داخليقيق الئيس التدر

وتتضمن  .والحوكمة ،طرإدارة المخا، والتدقيق الداخلي مجال  فيعاما  17 تفوق عن خبرة مغيري بالمنير تع يتم
ير منعمل  .الخدمات الماليةاالستثمارات وشركات و  ،قطاع النفط والغازفي حكومي الع العمل في القطافي ته خبر

وشركة  ،لالستثمار وشركة تكامل ،بيعي المسالللغاز الطكة العمانية الشرثل م المرموقةركات الش دى العديد من ل
لذي يغطي الشركات ق وادائرة التدقيللى تقديم التوجيه اإلستراتيجي منير ع يعمل. فطيةنتجات النملا تسويقلمها ال

و عضو في  كما ه نةفرع السلط – لييند المدققين الداخ هس معيشغل منير منصب رئيو .األخرى التابعة للمجموعة
رة في إدا ة الماجستيرل على شهادحاصمنير  .لسلطان قابوسعة افي قسم المحاسبة في جام شاريمجلس االست
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 .ومدقق معتمد على نظم المعلوماتاالحتيال  د في مجالوهو ممتحن معتمة مدقق داخلي معتمد األعمال وشهاد
 .حتيالواال ،االبتكارو ، التدقيق الداخليؤون شفي  تعلقيما في دولي محاضرر ايضا ومني

 
 

 لزغو يشاد
 ةلمجموعل أمين السر

عندما  ت مهامهتوسعانونية. منذ انضمامه لشؤون القا رئيسنائب ك 2010في عام  ستينفومابشادي زغول  التحق
ا من عام  تولى وحالياُ يشغل  ،ركةلشارة داا لسمجر سلونية وعمل كأمين ا منصب رئيس الشؤون القان 2011اعتبار 
 . للمجموعة أمين السر بمنص

شادي  بدأ ، ي األردنعضو في نقابة المحامين فهو و ،ة األردنيةحصل شادي على شهادة في القانون من الجامع
خالل  من  ي األردنماة فلمحات اف الشركات الكبرى وشركاوجمع خبرته من مختل 1997سيرته المهنية في عام م

قبل  وعمل الشركات. قانون و ،المعلومات تقنيةو والتأمين صرفية والتوظيف واألعمال الم قاضيللتته سممار
 طنة عمان. لوزير السياحة في سل المستشار القانوني في وظيفةست ينفومألى انضمامه إ

 

 المساهمون
 

 والمستثمرينال بالمساهمين ـاالتص
 

في موقع سوق مسقط لألوراق  سنويةربع السنوية والالنتائجها المالية وة بالشركة تعلقمات اللومع المعل جمييتم تحمي
بيانات المالية وتتوفر ال.  www.ominvest.netة االنترنتعلى شبكخاص بالشركة الالمالية وعلى موقع 

سنوية  لالية ربع االم لنتائجا يتم نشر  .ميسكة في أوقات الدوام الرنجليزية في مقر الشرة باللغتين العربية واالللشرك
 في الصحف المحلية العربية واالنجليزية في سلطنة عمان.  سنويةللمجموعة والشركة األم وال

 
هم  ال والدعوة الموجهة لمرفقا  معها جدول األعم، ة للمساهمين بالبريدالقوائم المالية المدققة باللغة العربي يتم إرسال

كة مسقط بل شرعناوينهم المسجلة والمقدمة من ق رللشركة عب نويةية السادامة الععة اليلحضور اجتماع الجمع
ر القوائم يتم نشموقع سوق مسقط لالوراق المالية.   يضا فيأاالفصاح عنها كما يتم ش.م.ع.م.  للمقاصة وااليداع

ية تروناإللك البيانات قاعدةفي ها سة أيام من إدخالخم (5) واالنجليزية خالل الصحف اليومية العربية المالية في 
 ط لألوراق المالية. قلسوق مس

  
 

 الس المتوزيع رأ
 

ا كالتالي:  م2019ديسمبر  31في  كان رأس المال   موزعا
 

من  النسبة المملوكة سهممجموع األ عدد المساهمين النسبة المئوية عدد األسهم
 رأس المال %

 %51.33 414,612,756 3 %10من أكثر  80,777,233من كثر أ

 %12.57 101,539,261 2 % 10 - %5 80,777,233ى ال 40,388,616

 %12.73 102,861,536 7 % 5 - %1 40,388,616الى  8,077,723

 %23.37 188,758,776 1,994 %1أقل من  8,077,723أقل من 

 % 100 807,772,329 2,006 لمجموع الكليا
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 ةالشركالقانوني لحسابات ة موجزة عن المدقق لمح

 
 . م2019ديسمبر  31 هية فيلحسابات الشركة للسنة المنت رجيخا كمدققنغ يوست وارن عيين شركةتم ت

 
 مدققي الحسابات القانونيينيونغ رنست وا
 

الستشارية. ب والمعامالت والخدمات امات التدقيق والضرائهي شركة عالمية رائدة في مجال خد يونغو ارنست
م  التي تقو الرؤى والخدمات عالية الجودةإن للعمل.   أفضل الما  في بناء عبدورها قيام على ال غيونرنست واتلتزم 

 واالقتصادات في جميع أنحاء العالم.  بتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال  يونغارنست و
 
ني.  مه 7.000من  أكثر وعمل بها 1923 عاممنذ  أفريقيا الشرق األوسط وشمالنطقة في م يونغارنست ومل تع

ة في مجال الخدمات المهنية في البالد.  الشركة الرائدوهي  1974ُعمان منذ سنة نة في سلط غيونت وارنس تعمل
شرق  أوروبا وال ست ويونجارنجزءا  من  EY MENA وسط وشمال أفريقياارنست ويونج الشرق األ تشكل

عيد  لى الصي. عمهن 106.775قارب وما يشريك  4.600ثر من أك وتضم، EMEIAقيا األوسط والهند وأفري
ف بل 150أكثر من  في يونغوارنست ، تعمل لميالعا مكتب. يرجى  700 أكثر من فيمهني  261.559د وتُوّظِّ

 .ونغيوارنست لمزيد من المعلومات حول  ey.comزيارة الموقع 
 

  إلى افة باإلض -ي/ عمانلاير 16,000للشركة األم  لحسابات القانونيينكافآت المدفوعة لمدققي االم بلغت قيمة
 . م2019سمبر دي 31نة المنتهية في للسمصروفات ال
 
 

 ي القانون  مستشـارال
 

 مولسبريفوست و - ، مالتكرتس

ي فالمالية والحكومية  ساتنية والدولية والمؤسثر من عشرين عاما خدماتها للشركات العماقدمت كرتس عمان ألك
سة أعمال المرخص لها بممار وحيدةريكية الة األمماركة المحاال كرتس شتز في سلطنة عمان، وال ممارسة أعمالها

ألعمال الشركة ضمن شبكتها الرئيسي مركز الويعتبر مكتب كرتس مسقط ، سلطنة عمانفي قانونية ات الاالستشار
 والمحلية.  لقانونية الدوليةموعة كاملة من الخدمات اشرق األوسط ويقدم مجالواسعة في ال

 
 وأفريقيا طرق األوسوروبا والش أ 500 ليجلبال وس جلول تشامبرمن قب انء كرتس عمجميع شركايف يتم تصن

 "Chambers Global and Legal 500 EMEA " ،في األدلة القانونية الرائدة   يفهتصنالفريق  ويواصل
هم يت، والفمواقاط في ال، واالنضبةالممتازة في الخدمللجودة " نظرا كرتس مكتب العمالء  يختارنوي، س بشكل
 .". )تشامبرس جلوبال( الخبراءتازة من المممشورة الضايا وللقالجيد 

 
  لذا فهي في وضع جيد لمساعدة العمالء في  ،مرموقةدولية  وكفاءاتتمتلك كرتس معرفة واسعة باللوائح المحلية 

 متثال.الالقضايا التنظيمية واأنواع  مع جميع للتعامل بفعالية وإبداعأرجاء العالم   مختلف
 
يث تقدم الشركة المشورة في  المصرفية والمالية ح عة في الخدماترة واسلخصوص خبوجه ا  ىى كرتس عللد

ديق واق رأس المال والصنابما في ذلك قطاعات البنوك وأس ،باألنظمة جميع جوانب القضايا المثيرة للجدل والتقيد
نهم من وتمكّ  وسمعتهم مالئهاعأصول  ايةحم تي تضمنال تطوير االستراتيجياتكة إلى هدف الشراالستثمارية، كما ت

 عمالهم بثقة.ز على متابعة أهداف أ التركي
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 وقــبيانات سعر السهم في الس
 

 . 30مسقط  سوق رمقابل مؤش م 2019 عام في )اجمالي العوائد( عر سهم الشركةداء سأيوضح الشكل أدناه 

 
 
 
 

 

 

 

 

 كل شهر: خالل  ى سعر وأقل سعر لسهم الشركةفيما يلي بيان بأعل
 

ديسمبر   
2018 

يناير  
2019 

فبراير  
2019 

مارس  
2019 

ابريل  
2019 

مايو  
2019 

يو يون
2019 

يوليو 
2019 

س  غسطأ
2019 

بتمبر  س
2019 

أكتوبر  
2019 

نوفمبر 
2019 

ديسمبر  
2019 

أعلى  
 0.342 0.340 0.346 0.358 0.340 0.338 0.344 0.326 0.330 0.348 0.352 0.382 0.378 سعـر 

أقل  
 0.330 0.330 0.336 0.338 0.320 0.320 0.310 0.296 0.300 0.338 0.342 0.350 0.334 سعـر 

سعر  
 0.340 0.336 0.340 0.344 0.340 0.326 0.340 0.322 0.320 0.330 0.348 0.350 0.364 االغالق

 
 

 لألوراق المالية.   ق مسقطلسو  ةالشهري  ةالنشرر:  دالمص 
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 زام ــــبيانات عدم االلت
 

  2019/ 18 أمر يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم عدم التزام بشأن أيحاالت لم يكن هناك في أي وقت 
الهيئة   حلوائ أو ،يئة العامة لسوق المال در من الهالصاوإدارة الشركات المساهمة العامة  ميثاق تنظيم ،عديالتهوت
لم يتم فرض أي عقوبات او قيود على   كما مسقط لألوراق المالية. شروط االدراج في سوق لمال أولعامة لسوق اا

لطة تنظيمية أخرى خالل  سل او أي ة لسوق الماالعام ق مسقط لألوراق المالية او الهيئةالشركة من قبل سو
 الثالث الماضية.  (3) السنوات

 

 ر مجلس اإلدارة راـــإق
 
 -يلي: ى ما يؤكد علبمسؤولياته واإلدارة  سمجل ريق

ا لمعايير التقارير ال تم إعداد -1 مالية الدولية والحد األدنى  القوائم المالية المدققة للمجموعة والشركة األم وفقا
يئة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن اله وتعديالته 18/2019رقم  التجاريةالشركات نون متطلبات قال

 ل. ماال العامة لسوق

خالل تطبيق نظام راسخ للتدقيق الداخلي المنتظم الرقابة الداخلية من ت راجعة نظم وإجراءامت مت -2
 دارة.لنهائي من مجلس اإلواالعتماد ا  بةوالمراق ومراجعة لجنة التدقيق

مالهما أعبالقيام مكنهما من االستمرار في قوي، األمر الذي ي مركز مالي موعةكة األم والمجللشرلدى  -3
 نظور.الم لتقبمسال في بنجاح
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 1م ـقق رـملح

 

 انها ـاألخرى ولجالعامة  ة ـوية بمجالس إدارة الشركات المساهمـانات العضـبي
 م2019ديسمبر   31 بتاريخ 

                                               
 خرى ألت اكا لشربمجالس إدارة ا العضوية                                           

 
 بــالمنص ةــلجنال بـالمنص ةــالشرك سما وـــاسم العض

 
 خالد بن محمد الزبير 

 
على الحياة  الشركة الوطنية للتأمين

 اموالع
 

 
 الرئيس

 
 المكافآتلجنة الترشيحات و

 التنفيذيةو

 
 الرئيس

 
 يلي خالد بن عبد للا الخل

 
 بنك نزوى 

 

 
 لرئيسا

 
 

 
الموارد و فيذيةة التناللجن

 البشرية
 

 
 عضو 
 
 

 ة  هليالتأمين األ شركة
 

 عضو  التنفيذية لجنةال ضو ع

 
 طايع بن جندل بن علي 

 
 شركة الوطنية للتمويل ال

 
 سالرئي

 
 اللجنة التنفيذية

 
 الرئيس
 

 
 ل الجابري بن هالأنور 

 
 األهليالبنك 

 
 

ياة حلى الن عالوطنية للتأمي الشركة
 والعام
 
 
 ر للطاقة شركة ظفا

 
 رئيسنائب 

 اول
 

 عضو 
 
 
 

 عضو 
 

 
 المخاطر إلدارةذية اللجنة التنفي

 
 

الموارد و فيذيةاللجنة التن
 شريةالب

 
 

 لجنة االستثمار
 التدقيقلجنة و

 
 عضو 
 
 

 عضو 
 
 
 

 ضو ع
 

 

















 وشركاتها التابعة الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
 بيان الدخل الشامل 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

6 

 

   المجموعة            الشركة األم  

  إيضاح 2019  2018  2019  2018

   الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

 
      

 
 

        
 

 إجمالي األقساط المحققة 23 143,159  127.389  -  -
 إيرادات الفـوائد 24 116,583  102.237  5,439  8.539

 )صافي( – إيرادات إستثمار 26 3,858  14.660  ( 37)  ( 988)
 ايرادات الرسوم والعموالتصافي  27 6,859  14.867  -  -

 أخرىايرادات تشغيل  28 6,985  6.626  192  2.224
 حصه من أرباح الشركات التابعه )هـ(8 -  -  45,239  34.733

 ارباح الشركات الشقيقة منحصة  )د(8 25,699  11.752  3,389  3.211

47.719 
 54,222 

 اجمالي االيـرادات  303,143  277.531 

- 
 

- 

 
(48.570 ) 

 
 أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين 23 ( 37,173)

 صافي المطالبات 19 ( 79,922)  ( 59.704)  -  -

(7.892 )  (12,258 ) 
 مصاريف الفوائد 25 ( 53,647)  ( 42.753) 

 مصروفات التشغيل 29 ( 68,392)  ( 65.052)  ( 5,640)  ( 5.457)

 بالصافي من اإلستردادات مخصص انخفاض قيمة القروض )ب( 9 ( 5,527)  ( 7.990)  -  -

(13.349 ) 
 (17,898 ) 

 
(224.069 ) 

 إجمالي المصاريف  ( 244,661) 

34.370  36,324 
 األرباح قبل الضـرائب  58,482  53.462 

 مصروف ضريبة الدخل 22 ( 8,358)  ( 7.891)  ( 410)  ( 8)

34.362 
 

35,914 

 
45.571 

 
 ارباح السنـــة  50,124

 
 

 

 
 

 
 -االرباح المنسوبه الى:  

 شركة االمالمساهمي   32,121  30.521  35,914  34.362
 حصص غير مسيطرة )د( 13 18,003  15.050  -  -

34.362 
 

35,914 
 

45.571 
 

50,124   

0.038 
 

0.035 
 

0.043 
 

0.041 31 

 العائد األساسي من السهم المنسوبه الى 
 مساهمي الشركة األم )باللاير العماني(

 
 

 
 

 
 

  

 
 األخرى: الشاملةالمصروفات 

 بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:        
 أسعار صرف عمالت أجنبيةإحتياطي   ( 15)  ( 132)  ( 15)  ( 132)
 بنود اليمكن تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر        
 التغيرات في القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ( 481)  ( 3.208)  ( 2,076)  ( 16.907)

(17.039 ) 
 

(2,091 ) 
 

(3.340 ) 
 

 شاملة أخرى للسنةمصروفات   ( 496)

17.323 
 33,823 

 42.231 
 الشاملة للسنةاإليرادات  اجمالي  49,628 

 المنسوبة الى:للسنة اجمالي االيرادات الشاملة         

 األم شركةالمساهمي     31,476  27.612  33,823  17.323

 غير مسيطرة حصص    18,152  14.619  -  -

17.323 
 33,823 

 42.231 
 49,628   

 
 

 .يهالمال البياناتمن هذه جزءاً  44إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 



 وشركاتها التابعة الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
 المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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     الشركة األم مساهمي المنسوبة إلى  

 

 
 
 
 

 رأس
 ال ـــالم 

 
 عالوة 

 إصـــــدار 

 
 
 
 

 أسهم خزينة
 احتياطي

 قانوني 

 احتياطي
 عـــام  

 
 
 

احتياطيات 
اخرى غير 

 قابله للتوزيع

التغيرات 
 المتراكمة في

 إحتياطي
 القيمة العادلة 

 اربـاح
 محتجزة 

 
  المجمـوع

 الفرعي

السندات  
 الدائمة 

المنسوبة إلى  
 حملة األسهم

حصص غير 
 مسيطرة

المجموع 
 النهائي

 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  ألف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف 

              ة ـــــــالمجموع 
 344,267 149,391 194,876 30.000 164,876 60,504 (11,093) 28,567 13.033 30,714 (81,464) 54,678 69,937  2018يناير  1الرصيد في 

 45,571 15,050 30,521 - 30,521 30,521 - - - - - - -  اربـــاح السنة
 (3,340) (431) (2,909) - (2,909) - (2,777) (132) - - - - - للسنة    األخرى الشاملة المصاريف

 42,231 14,619 27,612 - 27,612 30,521 (2,777) (132) - - - - - الشاملة للسنة   اإليراداتاجمالي  

 - - - - - (7,527) - 3,818 - 3.709 - - - محتجزة ارباح  من / الىحول م ال

 99,641 - 99,641 99,641 - - - - - - - - - دائمة  اصدار سندات
 (340) - (340) - (340) (340) - - - - - - - تكلفة اإلصدار للسندات الدائمة  

 (4,823) (1,249) (3,574) - (3,574) (3,574) - - - - - - - الفائده للسندات الدائمة  
 للقيمة العادلة ، الحركات المتعلقة للشركات التابعة

 ىاالخر ومن خالل استثمارات الدخل الشامل 
- - - - - 1,070 5,479 (7,252) (703) - (703) (96) (799) 

 - - - - - - - - - - - (6,994) 6,994 أ(13)إيضاح خالل السنة اسهم مجانيه مصدرة 
 (18,661) (8,170) (10,491) - (10,491) (10,491) - - - - - - - (16)إيضاح  2017مدفوعه عن توزيعات أرباح 

 2,518 - 2,518 - 2,518 2,518 - - - - - - - (ج 13)إيضاح  اسهم الخزينةتعديل توزيعات أرباح 
 464,034 154,495 309,539 129,641 179,898 64,359 (8,391) 33,323 13.033 34,423 (81.464) 47,684 76,931  2018 ديسمبر 31لرصيـد في ا

              
 464,034 154,495 309,539 129,641 179,898 64,359 ( 8,391) 33,323 13,033 34,423 ( 81,464) 47,684 76,931   2019يناير  1الرصيد في 

 50,124 18,003 32,121 - 32,121 32,121 - - - - - - - اربـــاح السنة 
 ( 496) 149 ( 645) - ( 645) - ( 630) ( 15) - - - - - المصاريف الشاملة األخرى للسنة  

 49,628 18,152 31,476 - 31,476 32,121 ( 630) ( 15) - - - - - الشاملة للسنة اإليرادات  اجمالي 

 - - - - - ( 13,127) 637 8,042 - 4,448 - - - الى/ من ارباح محتجزة حول الم

 1,171 1,171 - - - - - - - - - - - تحويل شركة شقيقة الى شركة تابعة 
 ( 12,879) - ( 12,879) ( 12,879) - - - - - - - - - سندات دائمة من قبل شركة تابعة شراء  

 ( 316) ( 174) ( 142) - ( 142) ( 142) - - - - - - - استثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ربح / خسارة من بيع 
 ( 9,963) ( 2,713) ( 7,250) - ( 7,250) ( 7,250) - - - - - - - لسندات الدائمة فوائد ا تكلفة

 - - - - - - - - - - - ( 3,846) 3,846 أ( 13)إيضاح  خالل السنة اسهم مجانيه مصدرة 

 ( 23,795) ( 8,409) ( 15,386) - ( 15,386) ( 15,386) - - - - - - -  (16)ايضاح 2018مدفوعه عن توزيعات أرباح 
 3,693 - 3,693 - 3,693 3,693 - - - - - - - ج( 13الخزينة )إيضاح  اسهمتعديل توزيعات أرباح 

 471,573 162,522 309,051 116,762 192,289 64.268 (8.384) 41,350 13.033 38,871 (81.464) 43,838 80,777 2019 ديسمبر 31لرصيـد في ا



 وشركاتها التابعة الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
 المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 جزءاً من هذه البيانات المالية 44إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 رأس المال 

 
 عالوة  إصدار

 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 عام 

احتياطيات أخرى 
 غير قابله للتوزيع

التغيرات المتراكمة 
القيمة  إحتياطي في

 اربـاح محتجزة العادلة 

  المجمـوع
 الفرعي

  اتسند
 دائمة

 
 المجموع
 النهائي 

 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  ألف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  
           الشـركة األم 

 245.860 - 245.860 77.073 (6.410) 6.835 13.033 30.714 54.678 69.937  2018يناير  1الرصيد في 
 34.362 - 34.362 34.362 - - - - - - اربـــاح السنة 

 (17.039) - (17.039) - (16.907) (132) - - - - للسنة   الشاملة األخرى المصاريف
 17.323 - 17.323 34.362 (16.907) (132) - - - - اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

 - - - (7.527) - 3.818 - 3.709 - - الى/ من ارباح محتجزةحول الم
 60.638 60.638 - - - - - - - - دائمةاصدار سندات 

 (340) - (340) (340) - - - - - - اصدار السندات الدائمة تكلفة
 (3,663) - (3,663) (3,663) - - - - - - دائمةفائدة اصدار سندات 

الحركات المتعلقة للشركات التابعة للقيمة العادلة من خالل استثمارات 
 الدخل الشامل االخر

- - - - 1.070 2.865 (4.651) (716) - (716) 

 - - - - - - - - (6.994) 6.994 أ(13)إيضاح   خالل السنة اسهم مجانيه مصدرة
 (10.491) - (10.491) (10.491) - - - - - - (16)إيضاح  2017مدفوعه عن توزيعات أرباح 

 308.611 60.638 247.973 84.763 (20.452) 11.591 13.033 34.423 47.684 76.931  2018ديسمبر  31الرصيـد في 
           

 308,611 60,638 247,973 84,763 (20,452) 11,591 13,033 34,423 47,684 76,931  2019يناير  1الرصيد في 
 35,914 - 35,914 35,914 - - - - - - اربـــاح السنة 

 (2,091) - (2,091) - (2,076) (15) - - - - للسنة   الشاملة األخرى المصاريف
 33,823 - 33,823 35,914 (2,076) (15) - - - - اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

 - - - (13,127) 637 8,042 - 4,448 - - ارباح محتجزة من  /الىحول الم
 (7,522) - (7,522) (7,522) - - - - - - سندات راسماليه مستوى االول فوائد

الحركات المتعلقة للشركات التابعة للقيمة العادلة من خالل استثمارات 
 الدخل الشامل االخر

- 
- - - - - (181) (181) - (181) 

 - - - - - - - - (3,846) 3,846 (أ13)إيضاح   خالل السنة مجانيه مصدرةاسهم 
 (15,386) - (15,386) (15,386) - - - - - - (16)ايضاح 2018مدفوعه عن توزيعات أرباح 

 319,345 60,638 258,707 84,461 (21,891) 19,618 13.033 38,871 43,838 80,777 2019ديسمبر   31الرصيـد في 



 وشركاتها التابعة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.عالشركة 
 التدفقات النقدية  بيان

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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   المجموعة       الشركة األم    

  إيضاح 2019 2018 2019 2018

   الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     

 

 األنشطة التشغيلية

 األرباح قبل الضـرائب  58,482 53.462 36,324 34.370

 التعديالت للبنود التاليـة :     
 على الممتلكات والمعدات والعقار اإلستثماري استهـالك   23 7,004 4.781 150 34

 إطفاء أصول غير ملموسة  969 945 694 694
 الحصة في نتائج شركات شقيقة  ( 25,699) ( 11.752) ( 3,389) ( 3.211)
 الحصة في نتائج شركات تابعة  - - ( 45,239) ( 34.733)
 بالصافي من اإلستردادات مخصص انخفاض قيمة القروض    5,527 7.990 - -

 مخصص انخفاض احتياطي عمالت اجنبية 26 - 1.070 - 1.070
 اعمال مشروعات قيد االنشاء ربح / )خسارة( من بيع  ( 217) - 44 -
 صافي الربح من شركات شقيقة  26 ( 291) ( 6.279) - -
 إيرادات أخرى  - - - ( 2.084)
 الربح من بيع ممتلكات ومعدات  10 ( 8) ( 11) -

 الربح من االستثمار العقاري 22 ( 82) ( 5.299) - -

2 25 698 342  

 تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح والخسائر 

 استثمارات من بيع ( خسارة) ربح /  22 ( 697) 91 - ( 6)
 ايرادات من تكلفة مطفأة / استثمارات     (6,861) ( 4.895) - -
 قبل التغيرات في راس المال العامل يةالتشغيل)الخسائر(  /رباح األ  38,487 40.804 ( 11,402) ( 3.864)

 تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية     

 استثمارات في أوراق مالية  ( 72,803) ( 46.635) ( 969) 17.576

 قروض وسلفيات الى العمالء  ( 185,040) ( 192.294) - -

 مستحق من شركات تابعة  - - ( 29,716) ( 41.952)
 أصـول أخرى  ( 6,775) ( 8.978) 520 ( 1.990)

 ودائع من عمالء  116,064 124.340 - -

 أرصدة أقساط التأمين المدينة  ( 19,520) ( 5.660) - -
 التأمين في أموال التأمينحصة معيدي   8,564 ( 4.533) - -
 أموال التأمين  2,097 9.832 - -

 األخرىااللتزامـات   21,782 ( 25.383) 497 1.039

 التشغيل المستخدم فيالنقد   ( 97,144) ( 108.507) ( 41,070) ( 29.191)

 دفوعـةم ضرائب  ( 8,261) ( 6.155) ( 279) -

 أنشطة التشغيلالمستخدم في صافي النقـد   ( 105,405) ( 114.662) ( 41,349) ( 29.191)

 أنشطة استثمـارية     

 شقيقه اتشركاستثمارات في   ( 9,954) ( 28.739) - ( 16.865)
 تابعةشركات  استثمارات في  ( 2,883) - - ( 74.250)

 شركات شقيقة توزيعات أرباح مستلمة من  14,182 2.521 1,434 996

 توزيعات ارباح مستلمة من شركات تابعة  - - 14,443 10.638
 عقار إستثماري علىمصروفات رأسمالية   ( 201) ( 6.232) - -
 عقار إستثماريحصيلة من بيع   4,770 7.797 - -
 بيع اعمال مشروع قيد االنشاء  3,521 - - -
 معداتالممتلكات وال الى اضافات  ( 9.039) ( 8.010) ( 18) ( 412)

 ومعدات ممتلكات بيع من حصيلة  ( 8) 6 11 -

 نشطة استثماريةا المستخدم في من / الناتج النقد صافي  388 ( 32.650) 15,870 ( 79.893)

 أنشطة تمويلية     

 اقتراض من البنوك  55,751 95.000 47,751 89.500
 غير مسيطرة حصص  1,171 - - -

 إصدار سندات دائمه  - 73.267 - 34.264
 مدفوعات متعلقة بالسندات الدائمة من خالل حقوق الملكية  ( 9,963) ( 5.252) ( 4,700) ( 2.704)
 توزيعات ارباح مدفوعة   ( 20,102) ( 16.143) ( 15,386) ( 10.491)

 انشطة تمويليةالناتج من صافي النقد   26,857 146.872 27,665 110.569

 النقد وما في حكم النقدصافي التغير في   ( 78,160) ( 440) 2,186 1.485

 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة  318,616 319.056 2,363 878

 نقـد وما في حكم النقد في نهاية السنة 5 240,456 318.616 4,549 2.363

 
 ليه. الما البياناتجزءاً من هذه  44إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 عامة  معلومات - 1
( في سلطنة عمان كشركة مساهمة  أو"اومنفيست"  "الشركة األم""الشركة" أو  )  الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.عتأسست  

 مسقط لألوراق المالية.الشركة األم مدرجة في سوق أسهم باألنشطة المتعلقة باإلستثمار.  عمانية عامة وتعمل بشكل رئيسي
 

تالل  - 9993رقم المجمع ، 95مركز اعمال اومينفست، الطابق السابع، رقم البناية يقع مكان عمل الشركة األم الرئيسي ومكتبها المسجل في 
 سلطنة عمان. ، 112الرمز البريدي  روي. 3886ص.ب  مسقط، مدينة العرفان، مسقط ، سلطنة عمان وعنوانها 

 

 السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص -  2
 
 بيان اإللتـزام 2-1
 

ن لجنة تفسيرات تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة من مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة م
قانون الشركات التجارية    التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية. تتماشى القوائم المالية مع متطلبات اإلفصاح الواردة في

  .ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المالوتعديالته 

 

)قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان( في  18/2019قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  باالشارة الى 
، أصبح قانون  18/2019رقم  السلطاني. وفقًا ألحكام المرسوم 1974التجارية لعام والذي حل محل قانون الشركات  2019فبراير  13

 17ويجب على الشركات االمتثال للقانون الجديد في غضون عام واحد من  2019أبريل  17الشركات التجارية الجديد ساري المفعول في 
  م.2019أبريل 

 
الشركة األم وشركاتها التابعة )المشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"( وحصة   م2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في  الموحدة  تشمل القوائم المالية  

 المالية". القوائمالمالية الموحدة والمنفصلة مجتمعة بـ " القوائم. يشار إلى الشقيقة المجموعة في الشركات
 

 
 اس اإلعـدادأس  2-2

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات مالية المالية  القوائمتم إعداد  وفقا

 التي تم قياسها بالقيمة العادلة.واالستثمارات العقارية  واألدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 
 المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالئمة لعمليات المجموعة. قائمةعرض ت
 

ويتطلب أيضاً من اإلدارة عض التقديرات المحاسبية الهامة. يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام ب
تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد بيق سياسات المجموعة المحاسبية.  ممارسة تقديرها في عملية تط

 .3أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم 

 

 المستخدمة من قبل المجموعة.المالية بالريال العماني وهي العملة  القوائميتم عرض 
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   3–2

 
معـايير التقارير المالـية الدولية وتـفسيرات لجنة السنة المالية السابقة بإستثناء السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك السياسات المستخدمة في 

 .1-4 التفاصيل مبينة في اإليضاح المجموعةالشركة ومعايير التـقارير المالية الدولية الجـديدة والمـعدلة التي تبنتها 

 

 أساس التوحيد    2-4
 

. يتم تحقيق السيطرة عندما تتعرض م2019ديسمبر    31المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في    القوائمالمالية الموحدة على    القوائمتشتمل  
ن خالل المجموعة، أو لديها حقوق، للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكتها مع الجهة المستثمر بها، وتكون قادرة على التأثير على تلك العوائد م

 :ى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر بها فقط في حال توافر لدى المجموعة ما يليسلطتها على الجهة المستثمر بها. عل

 
 .السلطة على الجهة المستثمر بها •
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها، و •
 .المستثمر بها للتأثير على عوائدهاالقدرة على إستخدام سلطتها على الجهة  •
 

عندما يكون للمجموعة أقل من أكثرية التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر بها، تأخذ المجموعة في عين اإلعتبار جميع الحقائق 
 :والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة على الجهة المستثمر بها، متضمنةً 

 
 تعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛الترتيبات ال •
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ •
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة •
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واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم سواء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر بها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى أن هناك تغييرات في 
لمجموعة أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد ا

الدخل  قائمةوإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في  وإلتزامات أصولالسيطرة على الشركة التابعة. إن 
 .الشامل من تاريخ إكتساب المجموعة للسيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة السيطرة على الشركات التابعة

 
ى ولو تنسب المنشأة الربح أو الخسارة، وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة، حت

ى المالية للشركات التابعة من أجل أن تتماش القوائمنتج عن هذا رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على 
وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات داخل المجموعة،  واإللتزامات األصولسياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع 

 .والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم حذفها بالكامل عند التوحيد
 

بعة، دون فقدان السيطرة يتم محاسبته كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، في شركة تا  المساهمينالتغير في حصة  
 :فإنها ستقوم

 
 بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنةً الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛ •
 التابعة؛بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة  •
 ؛المساهمينبإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق  •
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ •
 اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ •
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ •
 صة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح غير الموزعة، حسب إعادة تصنيف ح •

 .االقتضاء، كما سيكون مطلوباً في حال قامت المجموعة مباشرةً بالتصرف باألصول أو االلتزامات ذات الصلة
 

 . المساهمينالمالية المنفصلة للشركة األم بإستخدام طريقة حقوق  القوائميتم محاسبة اإلستثمار في الشركات التابعة في 
 
 

 المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة
الحقوق غير المسيطرة، يتم تسجيل تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. وبالنسبة للمشتريات من 

جيل أرباح الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في حقوق المساهمين.  كما يتم تس
  .أو خسائر استبعادات الحقوق غير المسيطرة في حقوق المساهمين

 
أو نفوذ مهم، تتم إعادة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع ادراج التغيير في القيمة الدفترية في عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم 

ل مالي الربح أو الخسارة. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتساب الحصص المحتفظ بها كشركة شقيقة أو مشروع مشترك أو أص
افة إلى ذلك، يتم احتساب أية مبالغ أدرجت سابقاً ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الحقاً. باإلض

 .األصول وااللتزامات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابقاً في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر
 

 
 في شركات شقيقة إستثمار 

تشغيلية للمنشأة إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. التأثير الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية وال
 .المستثمر بها، ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات

 
ة على الشركات إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار من أجل تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطر

 .المساهمينالتابعة. يتم محاسبة إستثمارات المجموعة في شركاتها الشقيقة وذلك بإستخدام طريقة حقوق 
 

، يتم إدراج االستثمارات في الشركة الشقيقة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار من أجل إدراج التغيرات في اهمينالمسوفقاً لطريقة حقوق 
مار، الشركة الشقيقة منذ تاريخ اإلستمالك. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية لإلستث أصولحصة المجموعة من صافي 

 .وهي ال يتم إطفاؤها وال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة
 
أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. يتم إدراج أي تغيير في بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر   قائمة الربحعكس  ت

فة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الشقيقة، تقوم بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضا
لخسائر غير المجموعة بإدراج حصتها من أية تغييرات، عندما يكون ذلك قابل للتطبيق، في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. يتم استبعاد المكاسب وا

 .المجموعة والشركة الشقيقة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الشقيقةالمحققة الناتجة عن المعامالت بين 
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أو الخسارة خارج األرباح التشغيلية، ويمثل الربح أو  قائمة الربحيظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بشكل واضح في 
 .الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة

 
الشقيقة في ذات فترة إعداد تقرير المجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع المالية للشركة  القوائميتم إعداد 

 .تلك السياسات التي تتبناها المجموعة
 

ي شركاتها الشقيقة. في ، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض القيمة على استثماراتها فالمساهمين بعد تطبيق طريقة حقوق 
اك مثل هذا تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن االستثمار في الشركة الشقيقة قد انخفضت قيمتها. إذا كان هن

لشقيقة وقيمها الدفترية، ثم تدرج الخسارة على الدليل، تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة ا
 .أو الخسارة قائمة الربحأنها "حصة من أرباح شركة شقيقة" في 

 
الدفترية للشركة عند فقدان التأثير الهام على الشركة الشقيقة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. أي فرق بين القيمة 

 .رةفقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع يتم إدراجه في الربح أو الخساالشقيقة عند 
 

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

 .المساهمينالمالية المنفصلة للشركة األم، يتم محاسبة اإلستثمار في الشركات الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق  القوائمفي 
 
 
 األدوات المالية 2-5
 األصول واإللتزامات المالية 2-5-1
 
 والقياس التحققأ( 
 

  .لماليةاالمالية في القائمة الموحدة للمركز المالي، فقط عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة  واإللتزامات األصول تثبت المجموعة 
 

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

  :الثالث التاليةلمالية إلى إحدى الفئات األصوال األصوليتم تصنيف 
 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. أصول -
 

  -:المالية إلى إحدى الفئتين التاليتين اإللتزاماتيتم تصنيف 
 مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛ أو إلتزامات -
 .مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إلتزامات -
 

ى المالية بالقيمة العادلة، والتي تمثل المبالغ المستلمة بعد حسم العالوات والخصومات وتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرةً إل اإللتزاماتيتم مبدئياً إثبات 
 .المالية اإللتزامات

 
المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة،   واإللتزامات  لألصولجميع المشتريات والمبيعات العادية  

المالية األخرى  اإللتزاماتو لألصولالمالي. جميع المشتريات والمبيعات العادية  االلتزاماو  األصلهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 
من أو إلى الطرف اآلخر. المشتريات أو المبيعات المنتظمة هي  االلتزامأو  األصليتم إثباتها في تاريخ التسوية، هو التاريخ الذي يتم فيه استالم أو تسليم 

 .و األعراف في السوقضمن فترة زمنية محددة حسب األنظمة أ األصولالمالية التي تتطلب تسليم  لألصولالمشتريات أو المبيعات 
 

المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. التصنيف وأساس القياس يخضعان لنموذج أعمال  اإللتزامات و األصولبعد القياس المبدئي، يتم قياس 
 - -:المالية، كما هو موضح أدناه لألصولالمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية  األصولالمجموعة الخاص بإدارة 

 

 

 

 



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

15 

 

 
 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص -2
 )تابع( األدوات المالية 2-5
 
 مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة أصول (1
 

  :المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا األصول األصوليتم قياس 
 بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و باألصولالمالية ضمن نموذج أعمال الذي يهدف إلى االحتفاط  باألصولتم االحتفاظ  -
المالية التي أدت إلى تواريخ محدد للتدفقات النقدية، والتي هي مدفوعات مبلغ األصل والفوائد على مبلغ األصل القائم   لألصولتحدد الشروط التعاقدية   -

  .فقط
 

 .المالية بالقيمة العادلة، من خالل األرباح أو الخسائر األصولإذا لم يتم استيفاء أي من هذين المعيارين، يتم تصنيف وقياس 
 

المالي بالقيمة العادلة من خالل  األصلالمالي معيار التكلفة المطفأة، فإنه يجوز للمجموعة اختيار تصنيف  األصلباإلضافة إلى ذلك، حتى لو استوفى 
لل بشكل جوهري عدم األرباح أو الخسائر. إن هذا الخيار ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يق

  .و اإلثباتتناسق القياس أ
 
 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول (2

التي ال تحتفظ بها لغرض المتاجرة كمدرجة بالقيمة   المساهمين  تصنيف استثمارات أسهم حقوق    بشكل نهائيعند اإلثبات المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار  
 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
أي من الشروط  المساهمين لمالية التي يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة متى استوفت استثمارات أسهم حقوق ل ااألصو األصوللهذا الغرض، تعتبر 

 -:التالية
 تم شراءها بشكل رئيسي بغرض البيع في المستقبل القريب؛ -
على نمط فعلي حديث لتحقيق الربحية على  عند اإلثبات المبدئي، تكون جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تدار معاً، والتي ال توجد لها دليل -

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

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المساهمينهو على أساس كل أداة على حدة. إذا تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق  النهائيإن الخيار 
 .الموحد قائمة الدخلاآلخر، فإنه يتم إثبات جميع األرباح والخسائر، باستثناء دخل أرباح األسهم، في الدخل الشامل اآلخر، وال يتم إدراجها الحقاً في 

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

 .المالية التي لم تصنف حسب ما هو مشار إليه أعاله، فإنه يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لألصولبالنسبة 
 

 مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة إلتزامات
مالية مدرجة  كالتزاماتمالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم تصنيفها  كالتزاماتالمالية باستثناء تلك المصنفة  اإللتزاماتجميع 

 بالتكلفة المطفأة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 االلتزاماتو األصولب( تعديل 
 

  المالية األصول
المعدلة تختلف إلى حٍد كبير. إذا كانت التدفقات النقدية  لألصولالمالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية  األصولإذا تم تعديل شروط 

المالية الجديدة إما بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة. إذا كانت التدفقات النقدية  األصولالمالية األصلية ويتم إثبات  األصولتختلف إلى حٍد كبير، تم استبعاد 
 لألصولالمالية. ففي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة المدرجة    األصولبعاد  ال تختلف إلى حٍد كبير، فإن التعديل لن يؤدي إلى است

 .الشامل قائمة الدخلالمالية وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة المدرجة كتعديل المكسب أو الخسارة في 
 

  المالية اإللتزامات
تختلف إلى حٍد كبير. ففي هذه الحالة، يتم إدراج  لإللتزاماتالمالية عندما يتم تعديل شروطها والتدفقات النقدية  اإللتزاماتتقوم المجموعة باستبعاد 

المالية المستبعدة  لإللتزاماتمدرجة المالية الجديدة على أساس شروط تعديل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة ال اإللتزامات
 الشامل. قائمة الدخلالمالية الجديدة بالشروط المعدلة في  اإللتزامات و
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص  -2
 )تابع(  األصول واإللتزامات المالية 2-5-1
 

  المالية األصولاضمحالل   ج(
 

خسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها كمدرجة من خالل األرباح أو الخسائر. ال يتم إثبات خسارة اليتم إثبات مخصصات اضمحالل  
 .المساهميناضمحالل على استثمارات أسهم حقوق 

الخسائر االئتماينة المتوقعة، باستثناء ما يلي، والتي يتم قياسها كخسائر ائتماينة يتم عمل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساو على مدى عمر  
  :شهراً  12متوقعة على مدى 

 
رير سندات الدين االستثمارية التي تم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمان منخفضة )أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية( بتاريخ إعداد التقا -

  المالية؛ و
 .لمالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لهااألدوات ا -

 
 

 -:على أساس منهجية اإلضمحالل المطبقة، كما هو موضح أدناه 3والمرحلة  2والمرحلة  1تصنف المجموعة أدواتها المالية إلى المرحلة 
 

هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ اثباتها المبدئي والتي ليست لديها اضمحالل : بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن 1المرحلة  -

 .شهراً  12ائتماني منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

ئتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي ليست لديها اضمحالل : بالنسبة لألدوات المالية التي كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطرها اال2المرحلة  -

 .ائتماني، تثبت المجموعة المخصص على مدى عمر الخسائر االئتمانية المتوقعة

 .: بالنسبة األدوات المالية المضمحلة ائتمانياً، ثبتث المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لتلك األدوات3المرحلة  -

( هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية التعثر في السداد على األداة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة  -

 .شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية 12المالية خالل 

خسائر االئتمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيمة الحالية لكل العجز النقدي. ( هي تقدير احتماله مرجح لل2الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

المالية التي  لألصول إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية التي هي مستحقة للمجموعة والقيمة الحالية للمبلغ القابل لالسترداد، 

 .تاريخ إعداد التقارير المالية هي ليست مضمحلة ائتمانياً في
 

، يتم تحديد مخصصات اضمحالل االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة المدرجة والمبلغ القابل لالسترداد  3بالنسبة األدوات المالية للمرحلة 

المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من المالية. يتم قياس المبلغ القابل لالسترداد باعتباره القيمة الحالية للتدفقات النقدية  لألصول

ق لموجود مالي الضمانات والرهن، مخصومة على أساس سعر الفائدة عند بدء التسهيل االئتماني، أو بالنسبة ألدوات الدين، بمعدل الفائدة الحالي في السو

 .مماثل

حدة للدخل ويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل القروض والسلف واألوراق المالية يتم إثبات مخصصات اضمحالل االئتمان في القائمة المو

 .االستثمارية واإليداعات
 

المالية بعد أن تحدث جميع أنشطة إعادة الهيكلة وانشطة التحصيل وال يوجد هناك احتمال واقعي لالسترداد في المستقبل. يتم تضمين  األصوليتم شطب 

 االستردادات الالحقة في الدخل اآلخر.
 

المالي  األصليتضمن الدليل الموضوعي بأن المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لتحديد مع اذا كانت مضمحلة ائتمانياً. من الممكن أن  األصوليتم فحص 

انونية متعلقة مضمحل ائتمانياً على خرق العقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو المبلغ األصلي، منح التنازالت ألسباب اقتصادية أو ق

عالمة واضحة بأن المقترض سوف يدخل في إفالس أو إعادة تنظيم بالصعوبات المالية للمقترض، والتي لن تأخذ باالعتبار في حاالت أخرى، والتي تعتبر  

مثل التغيرات العكسية في وضع سداد  األصولمالي آخر، واختفاء السوق النشطة أو معلومات أخرى التي من الممكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من 

  .اشرة بالتعثر في السداد في المجموعةالمقترضين أو المصدرين في المجموعة أو الوضع االقتصادي والتي لها عالقة مب
 

المنتجة عند سداد  األصولالمالية التي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعديلها ولن تعد بأن فات موعد استحقاقها ويتم إعادة تصنيفها ضمن  األصول

المالية الخاضعة لتقييم فردي  لألصولداد بمعقولية. بالنسبة جميع المبالغ األصلية والفوائد بانتظام وعندما تعتبرالمدفوعات المستقبلية مضمونة الس

عد لالضمحالل والتي تم التفاوض بشأن شروطها، تخضع إلى مراجعة مستمرة لتحديد ما إذا كانت ال تزال مضمحلة أو ينبغي اعتبارها بأن فات مو

شهراً من تاريخ إعادة التفاوض. يتم قياس   12لمدة ال تقل عن    3أو المرحلة    2هيالت المعاد تفاوضها أو تعديلها كمرحلة  ساستحقاقها. يتم تصنيف جميع الت

 الحالي. األصلالخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية المعاد تفاوضها على أساس ما إذا كانت شروط التفاوض أدت إلى استبعاد 
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص  -2
 )تابع( األدوات المالية 2-5

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة 2-5-2
 

تحديد القيم العادلة يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير المالية. يتم  
 القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد من السياسات والطرق المحاسبية.  وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات التيألغراض 

 (.43بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  )راجع إيضاح 
 

ستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف ي
 :يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما

 
 في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو •
 .يسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزامفي حالة عدم وجود السوق الرئ •

 
 .السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول المجموعةكون تيجب أن 

 
افتراض أن على يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، 

 .على أفضل مصلحة إقتصادية المشاركين في السوق سيتصرفون بناءً 
 

غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل  لألصولإن قياس القيمة العادلة 
 .ين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لهااستخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخر

 
لقابلة للمالحظة تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة ا

 .لمالحظة إلى أدنى حدإلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة ل
 

يتم والمالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  القوائمالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في  اإللتزامات  و األصوليتم تصنيف جميع 
 :وصفها على النحو التالي، بناًء على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل

 
  المماثلة؛  اإللتزاماتأو  لألصولمدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة  – 1المستوى 
 تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - 2المستوى 
 .م لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتهاتقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى ها - 3المستوى 

 
المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة سواء التحويالت قد وقعت بين المستويات في التسلسل   القوائمالتي يتم إدراجها في    اإللتزاماتو  لألصولبالنسبة  

 .على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير ءً الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بنا
 

التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية  اإللتزاماتو األصولفي تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم 
قوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق للمجموعة. لهذا التحليل، ت

 .ذات الصلة األخرى
 

 .إذا كان التغيير معقول مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما اإللتزاماتو األصولتقوم المجموعة أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل 
 

  اإللتزامات أو    األصولعلى أساس طبيعة وخصائص ومخاطر    اإللتزامات  و  األصوللغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات  
 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 
 التقـارير القطاعية 2-6

 عمال التالية:القطاعي للمجموعة على قطاعات األ يستند التقرير
 اإلستثمارات •
 األنشطة المصرفية •
 أنشطة التأمين •
 العقارات •

 .33 رقم االيضاح في مبينة القطاعية المعلومات
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 العمالت األجنبية  2-7

 
 العملة التنفيذية وعملة العرض 2-7-1

 المالية لكل شركة من شركات المجموعة بالريال العماني بإعتباره عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل بها تلك القوائمتقاس البنود المضمنة في 

 للمجموعة.المالية بالريال العماني بإعتباره العملة التنفيذية وعملة العرض  القوائمالشركات )العملة التنفيذية(. تعرض هذه 

 
 التعامالت واألرصدة 2-7-2

 
 .يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة ( 1)
 
الصرف السائدة في تاريخ التقرير. أرباح أو يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار  ( 2)

دل الفائدة الفعال خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمع
صرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر ال

النقدية  األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات
دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي   بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل، باستثناء إذا ما تم تأجيلها في

 .االستثمار
 
اريخ تحديد يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في ت ( 3)

تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من 
ألسهم األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل ا

 .آخرالمصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل 
 
وبنود   قائمة المركز الماليللعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ    اإللتزامات    و  األصولعند التوحيد، يتم تحويل   ( 4)

تحويل ألجل التوحيد في يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن ال  قائمة الدخل
لمعينة يتم اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع كيان أجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل الوارد في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية األجنبية ا

تناء عملية أجنبية وأية تعديالت تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن اق  قائمة الدخلإدراجه في  
العمليات األجنبية ويتم تحويلها  وإلتزامات كأصولالناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها اإللتزامات  و لألصولالقيمة العادلة للقيم الدفترية 

 .بسعر اإلقفال
 
 استثمارات عقارية  2-8

 
 المحتفظ العقارات تصنيف يتم. کالهما أو المال رأس لرفع أو اإليجار لکسب بها المحتفظ والمباني األراضي علی العقارية االستثمارات تشتمل

 ذلك في بما بالتكلفة مبدئيًا الستثمارية العقارات قياس يتم. الستثماري العقار تعريف استيفاء يتم عندما عقاري كاستثمار إيجار عقد بموجب بها
. التحقق معايير استيفاء تم إذا التكلفة تكبد وقت في قائم استثماري عقار من جزء استبدال تكلفة على أيًضا الدفترية القيمة تشتمل. المعاملة تكاليف

 قياسها  يمكن للعقار العادلة القيمة أن تتوقع أنها إال ،  موثوق بشكل قياسها يمكن ال اإلنشاء قيد استثماري لعقار العادلة القيمة أن الشركة قررت إذا
 موثوق  بشكل  للقياس قابلة القيمة  تصبح  حتى  بالتكلفة اإلنشاء قيد  اإلستثمارية  العقارات  بقياس الشركة  تقوم  ثم ،  البناء اكتمال عند  به  موثوق  بشكل

 عن الناتجة الخسائر أو األرباح تدرج. العادلة بالقيمة العقارية االستثمارات تدرج ،  المبدئي التحقق  قبل(. أسبق أيهما) البناء من االنتهاء يتم أو
 .فيها تنشأ التي السنة في الشامل الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغيرات

 

ً  سحبها أو بيعها يتم عندما العقارية باالستثمارات التحقق إلغاء يتم  إثبات يتم. بيعها من مستقبلية اقتصادية منافع أي يتوقع وال االستخدام من نهائيا
 الخسائر  أو  األرباح  تحديد  يتم.  البيع  أو  التقاعد  سنة  في  الشامل  قائمة الدخل  في  ستثمارياال  العقار  استبعاد  أو  تقاعد  عن  ناتجة  خسائر  أو  مكاسب  أي

 يتم. الكاملة للفترة السابقة المالية القوائم في لألصل الدفترية والقيمة البيع متحصالت صافي بين بالفرق االستثمارية العقارات بيع عن الناتجة
 يشغله  عقار  إلى  استثماري  عقار  من  للتحويل  بالنسبة.  االستخدام  في  تغيير  هناك  يكون  عندما  فقط  االستثمارية  العقارات(  أو)  إلى  التحويالت  إجراء
 عقاًرا المالك يشغله الذي العقار أصبح إذا. ستخداماال في التغيير تاريخ في العادلة القيمة هي حقةالال للمحاسبة المعتبرة التكلفة فإن ،  المالك

 . االستخدام  في  التغيير  تاريخ  حتى  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  في  عليها  المنصوص  للسياسة  وفقًا  الممتلكات  هذه  بحساب  الشركة  تقوم  ،   استثماريًا
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 الممتلكـات والمعـدات  2-9
 

مصروفات  تسجل بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة.  تتضمن التكلفة التاريخية
 تتعلق مباشرة بحيازة البنود.

 

منفصل. حيثما كان ذلك مالئماً. فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل  
ح او خسائر اإلقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تحمل كافة اإلصالحات والصيانة كأربا

 خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها.
 

باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو قيمها المعاد تقييمها إلى قيمها  األخرى يحتسب االستهالك لألصولتهالك االرض. وال يتم اس
 المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر كما يلي:

 
 سنة 40 – 25 الحرة المساهميناني بـمب

 منتهيةسنة وفترة إيجار غير  25أقل من  رةـاني مستأجـمب

 واتـسن 10حتى  ات ومعداتـأثاث وتركيب
 واتـسن 5حتى  مركبات

 

صل ة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول وتعدل. عندما يكون ذلك مالئماً. بتاريخ كل ميزانية عمومية.  وتخفض القيمة الدفترية لألـتتم مراجع
 القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لإلسترداد.فوراً إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا كانت 

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

 
 مشروعات قيد االنشاء

 
اث او تغييرات يتم تسجيل مشروعات قيد االنشاء بالتكلفة وال يتم استهالكها. يتم مراجعة القيمة الدفترية لالعمال المشروع قيد التنفيذ عند وجود احد

اعلى من القيمة التقديرية في الظروف تشير الى ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. اذا وجد مثل هذا الدليل وعندما تكون القيمة الدفترية 
 البيع وقيمتها المستحقة. الى القيمة الممكن استردادها هي االعلى من قيمتها العادلة ناقصا تكاليف األصولالممكن استردادها يتم تخفيض 

 
 أصول غير ملموسة  10 -2

 بشكل منفصل تمت حيازتها أصول غير ملموسة 
ً منها اإلستهالك المتراكم  والتي تمت عمر إنتاجي محدد ،  األصول غير الملموسة التي لها حيازتها بشكل منفصل ، تدرج بالتكلفة مطروحا

 وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. 
 

 خالل االندماجأصول غير ملموسة تمت حيازتها 
ً بقيمها العادلة في تاريخ األصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند دمج األعمال والمدرجة بشكل منفصل عن  الشهرة ، تدرج مبدئيا

 يتم إدراج اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي: اإلستحواذ )والتي تعتبر بمثابة تكلفتها(.
 

 سنة 15 شبكة المستشفيات     
 سنوات 6 الترخيص     

   
، مع أثر أي تغييرات في التقديرات تم إحتسابها على أساس تقرير  فترة  كل    بنهايةتتم مراجعة طريقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية  

ً منها  ةاجي غير محددإحتمالي. األصول غير الملموسة التي لها عمر إنت خسائر التي تمت حيازتها بشكل منفصل ، تدرج بالتكلفة مطروحا
 إنخفاض القيمة المتراكمة.

 
يتم التقرير عن األصول غير الملموسة  التي تمت حيازتها عند دمج األعمال ، بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم إلحاقاً لإلدراج المبدئي ،  

 فصل.التي تمت حيازتها بشكل من وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة ، بنفس طريقة األصول غير الملموسة
 

 إلغاء إدارج األصول غير الملموسة
األرباح أو الخسائر ال يتوقع وجود منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستخدام أو البيع.    بيعها أو عندما  ديتم إلغاء إدراج األصول غير الملموسة عن

صافي عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل ، تدرج في األرباح الناشئة من إلغاء إدراج األصول غير الملموسة ، التي تم قياسها بأنها الفرق بين 
 أو الخسائر عند إلغاء إدراج األصل.

 
  بأعمار إنتاجية غير محددةالملموسة إنخفاض قيمة األصول غير 

غير الملموسة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة سنوياً إما فردياً أو على مستوى وحدة التوليد النقدي. إن مثل  األصول
غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنوياً لتحديد سواء أن  لألصولغير الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية  األصولتلك 

إجراؤه على تقييم األعمار غير المحددة يستمر قائماً. في حال ليس قائماً، فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم 
 أساس مستقبلي.
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 إنخفـاض قيمة أصول غير مالية 11 -2
 

األصول الخاضعة لإلهالك لتحديد اإلنخفاض بالقيمة عندما تشير أحداث أو ظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة تتم مراجعة 
القابلة لإلسترداد لإلسترداد.  تدرج خسارة إنخفاض بالقيمة بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز القيمة الدفترية لألصل بها قيمته القابلة لإلسترداد.  القيمة  

ل بأقل ي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد اإلستخدام أيهما أعلى.  وألغراض تقييم اإلنخفاض بالقيمة. يتم تجميع األصوه
بإستثناء المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة قابلة للتحديد )وحدات مدرة للنقد(.  تتم مراجعة األصول المالية غير النقدية األخرى 

 الشهرة التي تعرضت إلنخفاض قيمة لتحديد إمكانية عكس إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير. 
 
 النقـد وما في حكم النقـد 2-12
 

اق يتضمن النقد وما في حكم النقد نقدية بالصندوق وودائع محتفظ بها لدى بنوك وإستثمارات قصيرة األجل أخرى ذات سيولة عالية بفترة إستحق
 إقتراضات بقائمة المركز المالي.بند أصلية لستة أشهر أو أقل وسحب على المكشوف من بنوك. يعرض السحب على المكشوف ضمن 

 
 إقتراضات  2-13
 

ي فرق بين تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة. ويدرج أ
 لفائدة الفعلية.المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل الشامل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة ا

 

تدرج الرسوم المدفوعة عند منح تسهيالت القرض كتكاليف معاملة للقرض الى المدى الذي يكون من المحتمل ان تنخفض فيه قيمة بعض او 
المحتمل انه سيتم كافة التسهيالت.  في هذه الحالة. يحتفظ بالرسوم الى حيث سحب التسهيل.  الى الحد الذي ال يكون هناك دليل على انه من 

 سحب جزء او كل التسهيالت. تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السيولة وتهلك على مدار فترة التسهيالت التي تتعلق بها.
 
 إلتزامات أخرى 2-14
 

 تدرج اإللتزامات األخرى بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

 ودائع من عمالء )أ( 2-14
 

، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى المجموعةإن الودائع من البنوك والعمالء وأوراق الدين واإللتزامات الثانوية مصادر تمويل 

 بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة. المطفأةتكلفة المعاملة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة 
 

 الضريبة 2-15
 

على أرباح أو خسائر العام بضريبة حالية وضريبة مؤجلة.  تدرج ضريبة الدخل في االرباح او الخسائر فيما عدا القدر تتمثل ضريبة الدخل 
الضريبة ر من الضريبة في حقوق المساهمين. الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها بشكل مباشر في حقوق المساهمين. عندها يتم إدراج ذلك القد

ي المحتمل على أساس الدخل الخاضع للضريبة عن العام باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها الحالية هي اإللتزام الضريب
 وأية تعديالت أخرى على اإللتزام الضريبي المستحق الدفع عن سنوات سابقة.  التقريرعلى نحو واسع في تاريخ 

 

رير يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقا
 المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة

 .التقريرلدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ ا
 

يدرج أصل ضريبي مؤجل فقط إلى الحد الذي تتوفر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل األصل في مقابلها. يتم تخفيض أصول 
 معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة. الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن

 
 للموظفين مكافآت نهاية الخدمة 2-16
 

ماني تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالمجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات قانون العمل العُ 
بل وتعديالته.  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ مقا 2003لعام 

 .  التقريرالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ 

بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً  72/91مانية للتأمينات اإلجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم الحكومة العُ  في نظامالمساهمات  تدرج
 عند تكبدها. الخسائراألرباح أو . كمصروف بقائمة 1991لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 

 

 مخصصـات 2-17
 

تدرج المخصصات لدى المجموعة والشركة األم إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق موارد خارجي 
لمخصصات عبر خصم من  حققالتيتم لسداد اإللتزام ويتم تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.  يتم تحديد المخصصات. إذا كان أثرها جوهرياً. 

 ً . المخاطر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخدام معدل يعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود. وحيثما كان ذلك مالئما
 المرتبطة بهذا اإللتزام.

 

تدفق نقدية صادر للتسوية عن طريق األخذ باإلعتبار نوعية اإللتزام عندما يكون هناك عدد من اإللتزامات المباشرة. تحدد إحتمالية الحاجة إلى 
 ككل.  يدرج مخصص حتى لو كانت إحتمالية التدفق النقدي الصادر المتعلقة بأي بند مدرج في نفس نوعية اإللتزم قليلة.
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص -2

 
 االيرادات من التحقق   2-18

 
 إيرادات ومصروفات الفوائد •

 
ال إذا كان تدرج إيرادات ومصروفات الفوائد كأرباح او خسائر لكافة األدوات التي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية إ

إلتزام مالي ولتخصيص إيرادات إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المهلكة ألصل مالي أو هناك شك في تحصيلها. 
طريقة الفوائد الفعلية هي المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستلمة المقدرة ت الفوائد خالل الفترة المعنية.  الفوائد أو مصروفا

ً   ، أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو أو اإللتزام   لدفترية لألصل الماليفترة أقصر لصافي القيمة ا  ، حيثما كان ذلك مالئما
تقدر المجموعة التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن ال   ، وعند إحتساب معدل الفائدة الفعليالمالي.  

مة بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً يأخذ باإلعتبار خسائر اإلئتمان المستقبلية.  ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستل
 ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة العالوات والخصومات األخرى.

 
 إيرادات الرسوم والعمولة •

 
ا تؤجل رسوم إرتباط القرض للقروض المتوقع سحبهستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة. تدرج الرسوم والعموالت عادة على أساس اإل

)باإلضافة إلى التكاليف المباشرة ذات العالقة( وتدرج كتسوية لمعدل الفائدة الفعلي على القرض.  تدرج رسوم القرض المشترك كإيراد 
حتفظ بجزء من القرض بذات معدل تعند إكتمال عملية منح القرض المشترك وال تحتفظ المجموعة بجزء من صفقة القرض لنفسه أو 

يتم فرض رسوم خدمات إدارية ورسوم عقود أخرى على حملة بواليص التأمين وعقود ين.  ضين المشاركين اآلخرالفائدة الفعلي للمقر
 أخرى. تدرج هذه الرسوم كإيراد عند إبرام البوليصة أو عند إحتساب الرسوم ، والتي تتم عادة عند إبرام البوليصة.

 
 األرباح  عإيرادات توزي •

 

 األرباح عندما ينشأ الحق في إستالم الدفعات.تدرج إيرادات توزيعات 
 

 أعمال التأمين على الحياة •

 
. تمثل األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من أقساط بوالص التأمين ذات الصلةيتم إدراج األقساط في الدخل على مدى فترات الوثائق 

بالنسبة للبوالص قصيرة األجل ، توزع األقساط إلى الفترة المتبقية من غطاء المحررة المتعلقة بالفترات التأمينية الالحقة لتاريخ التقرير.  
وذلك بعد الفحص السنوي ألموال التأمين على   التأمين. يتم اإلحتفاظ بإحتياطي إكتواري مناسب يتم تحديده سنوياً من قبل إكتواري مستقل

كما يتم تكوين مخصص .  1979ير بموجب قانون شركات التأمين لسنة  الحياة وتحتسب مبدئياً بشكل قانوني لكي تماشى مع متطلبات التقر
إضافي عند الضرورة ألي خسارة أخرى متوقعة الحدوث على المخاطر السارية مع األخذ في اإلعتبار إيرادات اإلستثمار المستقبلية 

 ة.المتعلقة بأموال التأمين ، وذلك لتغطية اإللتزامات المتوقع نشوئها من العقود الساري
 

 أعمال التأمين العام •

 
غير ة  تؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل األقساط غير المحققة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفتر

 المنتهية من التغطية. 
 

 عمالء من إيرادات •
 

 :التالي النحو على المحاسبية السياسة وضع تم. 2018 يناير 1 بتاريخ 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعياربتطبيق  المجموعة قامت

 

 المالية للتقارير الدولي المعيار في محدد هو كما خطوات خمس من نموذج في العمالء مع المبرمة العقود بإيرادات المجموعة تعترف
15: 

 

 ويحدد  للتنفيذ  قابلة  والتزامات  حقوقًا  ينشئ  أكثر  أو  طرفين  بين  اتفاق  بأنه  العقد  يُعّرف:  العميل  مع  االتصال(  جهات)  جهة  تحديد.  1  الخطوة
 .بها الوفاء يجب اتصال جهة لكل المعايير

 

 .العميل إلى خدمة أو سلعة لنقل عميل مع عقد في وعد هو األداء التزام: العقد في األداء التزامات تحديد. 2 الخطوة

 

 الموعودة الخدمات أو السلع تحويل مقابل اله يحق أن الشركة تتوقع الذي المقابل مبلغ هو الصفقة سعر: الصفقة سعر تحديد. 3 الخطوة
 .الثالثة األطراف عن نيابة جمعه يتم الذي المبلغ باستثناء ،  العميل إلى

 

 بتخصيص المجموعة ستقوم ،  أداء التزام من أكثر لديه الذي للعقد بالنسبة: العقد في األداء التزام إلى الصفقة سعر تخصيص. 4 الخطوة
 التزام بكل الوفاء مقابل في له يحق يكون أن يتوقع. الشركة به تقوم الذي اإلعتبار مبلغ يوضح مبلغب أداء التزام كل إلى المعاملة سعر
 .أداء

 

 .األداء بالتزام الكيان يفي( كما أو) عندما اإليرادمن  التحقق: 5 الخطوة
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص - 2

 )تابع( االيراداتمن  التحقق 2-18
 

 )تابع( عمالء من إيرادات •
 

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

 أو ؛  بذلك المجموعة تقوم كما الشركة أداء يوفرها التي المزايا من ويستفيد نفسه الوقت في العميل يتلقى. 1

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

                        األداء قيمة سداد في للتنفيذ قابل حق للكيان ويكون للمجموعة بديل استخدام ذات أصول بإنشاء المجموعة أداء يقوم ال. 3       
 .تاريخه حتى المكتمل         

  

 التزام  استيفاء  فيه  يتم  الذي  الوقت  في  يراداتالإالتحقق من    يتم  ،   هأعال  المذكورة  الشروط  أحد  استيفاء  يتم  لم  التي  داءاأل  اللتزامات  بالنسبة
 .داءاأل

 

 مقدار   أساس  على  عقد  أصول  بإنشاء  تقوم  فإنها  ،   الموعودة  الخدمات  أو  السلع  تسليم  خالل  من  األداء  بالتزام  بالوفاء  المجموعة  تقوم  عندما
 .العقد مسؤولية ذلك يعطي به المعترف اإليراد مبلغ العميل من المستلم المقابل مبلغ يتجاوز عندما. األداء به يحظى الذي المقابل

 

. والرسوم الضرائب واستبعاد تعاقديًا المحددة الدفع شروط مراعاة مع المستحق،  أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة يراداتاإل قياس يتم
 أنها المجموعة استنتجت. وكيل أو رئيسية بصفة تعمل كانت إذا ما لتحديد محددة معايير مقابل إيراداتها ترتيبات بتقييم المجموعة تقوم
 .إيراداتها ترتيبات جميع في كمديرة تعمل

 

 قياس   ويمكن  المجموعة  مع  متوقعة  قتصاديةاال  المنافع  تكون  أن  المحتمل  من  فيه  يكون  الذي  الحد  إلى  قائمة الدخل  في  يراداتاإل  إثبات  يتم
 .موثوق بشكل ، ممكنًا ذلك كان إذا ،  يراداتاإل تكاليف

 

  تأجيرالودخل اإليجار  •

 

 مدى  على  الثابت القسط  أساس  على  العقارية  ستثماراتاال  على  التشغيليةاإليجار    عقود  من  الناتجة والتأجير  اإليجار  إيرادات  احتساب  يتم
 .عملها طبيعة بسبب الشامل الدخل قائمة في اإليرادات في وتدرجاإليجار  عقد شروط

 
 
 أصول األمانة 2-19

 
ــول للمجموعة. وتبعاً لذلك فإنها تعرض كبنود خارج قائمة المركز  ــمان على أنها أص ــفة أمانة أو ض ــول المحتفظ بها بص ال تتم معاملة األص

 القوائم المالية. هذهالمالي في 
 

 
 األدوات المالية المشتقة 2-20

 
بالتاريخ الذي يتم فيه اإلرتباط بعقد األداة المالية المشـتقة ويعاد قياسـها الحقاً بقيمها تدرج األدوات المالية المشـتقة بشـكل مبدئي بالقيمة العادلة 

ذلك  العادلة.  تدرج التغييرات في القيمة العادلة كأرباح او خسائر ويتم الحصول عليها من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة. بما في
العادلة   دوات المشــتقة كأصــول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكإلتزامات عندما تكون القيمة تدرج كافة األعهد. معامالت الســوق حديثة ال

 السالبة.
 
 عقود الضمانات المالية 2-21
 

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المّصدر دفع مبالغ تصرف للمستفيد عن خسارة تم تكبدها بسبب عدم تمكن المدين من الدفع عند 
 .اإلستحقاق وفقاً لشروط المديونية. وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو مؤسسات مالية أو جهات أخرى نيابة عن العمالء

 

المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إصدار الضمانة.  وبعد التسجيل األولي ، تقاس إلتزامات البنك  القوائميتم اإلدراج األولي للضمانات المالية في 
ً اإلهالك المحتسب لكي يدرج  ً للقياس األولي ناقصا األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى دخل  في قائمةبشأن هذه الضمانات وفقا

مدار عمر الضمانة أو أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية ضمانة مالية تنشأ بتاريخ   الرسوم المكتسبة على أساس القسط الثابت على
باإللتزام التقرير. تحدد تلك التقديرات إستناداً إلى الخبرة بمعامالت مشابهة وتاريخ الخسائر السابقة يتبعهما تقدير اإلدارة. تحول أية زيادة 

 والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى. األرباح قائمةالمتعلق بالضمانات إلى 
 
 المقاصـة   2-22
 

جب يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني يو
 أساس الصافي. أو عندما يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام آنياً.إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وتوجد نية لدى المجموعة للسداد على 
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص - 2
 
 توزيعـات األرباح 2-23
 

 تدرج توزيعات األرباح لمساهمي الشركة األم كإلتزام ضمن القوائم المالية للمجموعة بالفترة التي تعتمد فيها التوزيعات من قبل مساهمي 
 الشركة األم. 

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 2-24
 

صـافي ارباح السـنة لكل شـركة على حدة )قبل  يتم احتسـاب مكافآت أعضـاء مجلس ادارة الشـركة األم وكل من شـركاتها التابعة على اسـاس 
بدالت حضــور  و خصــم مكافآت االعضــاء( مع مراعاة الحدود القصــوى التي تنص عليها القوانين والنظم الســارية التي تحكم تحديد مكافآت

 مجلس االدارة. جلسات ألعضاء
 
 العائد األساسي للسهم   2-25
 

العائد األساسي للسهم ألسهمها العادية.  ويحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي الربح أو الخسارة   قوائمتعرض المجموعة والشركة األم 
 المنسوبين إلى مساهمي المجموعة والشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 
 عقود التأمين 2-26
 

 التصنيف (أ)

 
ركة عقود تحّول مخاطر التأمين وتصـنّف العقود كعقود تأمين ، عندما تحول هذه العقود مخاطر التأمين الجوهرية. يمكن أن تحول   تصـدر الـش

 هذه العقود المخاطر المالية أيضاً.  
 

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

 -تصــدر الشــركة بعض عقود التأمين تحتوي على ميزة المشــاركة الكمالية. هذه الميزة تمنح لحاملها الحق في تلقي مزايا إضــافية أو مكافآت 
 :كتكملة لفوائد مضمونة

 
   ;من المحتمل أن تكون جزء هام من إجمالي الفوائد التعاقدية •
 و ;فقاً لتقدير الشركةيتم تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي و •
 تستند تعاقدياً على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود. •
 

اد من ال توجد تشـريعات قانونية محلية تضـع قواعد لتحديد المبالغ التي تسـتند على مزايا إضـافية إختيارية ، يتم تحديد المبالغ المسـتحقة السـد
 قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي.

 
 والقياس التحقق (ب)

 
بواليص تأمين قصـيرة   المجموعةتصـنف عقود التأمين على الحياة وعقود التأمين الطبي إلى أربعة فئات رئيسـية. باإلضـافة إلى ذلك ، تضـع 

 األجل للحوادث الطبية والشخصية لألفراد.
 

تحمي هذه  . تأمينها تتعلق في العادة لموظفي صــاحب عمل مشــتركهي عقود تأمين قصــيرة األجل تبرم على أســاس جماعي ، الحياة التي يتم 
من الخسـائر الناجمة عن العالج الطبي للموظفين نتيجة لإلعتالل الصـحي أو الحوادث ، والتي تشـمل ( صـاحب العمل)العقود عمالء الشـركة 

ــفى ونفقات العالج الخارجي ــتش ـ . كالً من المس ــتـش ــرف الجزء األكبر من مطالبات المس ــركة لمقدمي الرعاية  يتم ص ــرة من قبل الش فى مباش
 .ال توجد فترات إستحقاق. الصحية

 
فترة  بالنســبة لجميع تلك العقود ، يتم إدراج األقســاط كإيراد عند إصــدار البوليصــة أو ســند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتســبة نســبياً على مدى 

العقود السـارية والمتعلقة بالمخاطر المسـتمرة في تاريخ التقرير وإعتباره إلتزام قسـط  يتم اإلبالغ عن جزء قسـط التأمين المسـتلم من . التغطية
 .يتم إظهار األقساط قبل خصم العمولة وإستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط. غير محقق

 
ــتحق لحاملي البو ــاس اإللتزام المقدر للتعويض المسـ يتم إدراج المطالبات التي تم  . الصيتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أسـ

ــابقة المتعلقة  . اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ يتم عمل مخصــص منفصــل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء على خبرة الشــركة الس
 .بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضي مع مراعاة مطالبات مقدمي الرعاية الصحية

 
تجري . ن أعاله ، يتم إعداد إحتياطي األقســاط غير المكتســبة في تاريخ تقييم األقســاط والتي تعتبر مكتســبة في فترات مســتقبليةكما هو مبي

 .الشركة أيضاً إختبارات عما إذا كان اإللتزام المنصوص عليه كاف للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة
 

 إختبار كفاية اإللتزام

ــمان كفاية إلتزامات العقد  كما هو مبين في  ــركة إجراء إختـبار كـفاية اإللتزام لضــ المالية. عند إجراء هذه اإلختبارات ، يتم   القوائمتتولى الشــ
التي  إستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية المتوقعة ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية ، وكذلك الدخل من اإلستثمار من األصول 

 .تشير نتائج اإلختبارات إلى أن اإللتزام المدرج كاف وال توجد ضرورة لعمل مخصص إضافي. تدعم هذه اإللتزامات
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 )تابع( والقياس )ب( التحقق

 أعمال التأمين العام
اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل األقسـاط غير المحققة الجزء من األقسـاط  بالنسـبة ألعمال التأمين العام ، تؤخذ األقسـاط إلى 

إدراج  المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية. التغيير في مخـصص األقـساط غير المحققة يتم أخذه إلى األرباح أو الخـسائر من أجل
 اإليرادات على مدى فترة المخاطر.

 

من ـصافي األقـساط المحتفظ بها للـسنة لكافة أنواع    %45أو المبلغ المحتـسب بواقع   1/24ألقـساط غير المحققة وفقاً لطريقة األكبر من تحتـسب ا
ــاريف عـند تكـبدـها آـخذين في اإلعتـبار الطبيعـ  ــرـكات الـتأمين في ُعـمان. يتم إدراج تـكاليف إقتـناء العقود كمصــ ة  أعـمال الـتأمين وفـقاً لـقانون شــ

 جل لعقود التأمين.  قصيرة األ
 

ة ة المتوقـع ائـي اليف النـه اريخ التقرير والتـك ا في ـت ات التي تم اإلبالغ عنـه الـب ة للمـط ة المتوقـع ائـي اليف النـه ل من التـك ديرات لـك ــع تـق   يـجب وضــ
ــتحـقة اـلدفع لـحاملي العقود واألطراف األ خرى  للمـطالـبات المتكـبدة ولم يتم اإلبالغ عنـها في ـتاريخ التقرير. تـتألف المـطالـبات من المـبالغ المســ

   القيمة المتبقية والمستردات األخرى ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر عند تكبدها.ومصاريف تسوية الخسارة بالصافي من 
 

، ـسواء تم اإلبالغ عنها قائمة المركز الماليتمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تـسويتها بتاريخ 
على أســاس تقدير كل حالة على حدة.   قائمة المركز الماليأم ال. يتم تكوين مخصــص للمطالبات الُمبل غ عنها والتي لم يتم تســويتها في تاريخ 

ــركة  ــوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير، بناًء على خبرة الشــ ــص لتكلفة تســ عالوةً على ذلك، يدرج مخصــ
 ابقة.  الس

 

 أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات والمخصصات في السنة التالية ، يتم إدراجها في حساب أعمال التأمين للسنة.
 

 

 تعويض التلف واإلحالل
الممتلكات المكتسـبة من تسـوية مطالبة  تسـمح بعض عقود التأمين للشـركة بتحصـيل الزيادة ، اإلسـتهالك أو ببيع المركبات )التالفة عادة(  أو 

 )الخردة(. يمكن أن يكون للشركة الحق في مطالبة أطراف أخرى بسداد بعض أو كافة النفقات )اإلحالل(.

 
ــص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  ويتم إدر ــتردة من التلفيات كمخصـ ــتهالك ، المبالغ المسـ  اجيتم إدراج تقديرات الزيادة ، اإلسـ

المركبات التالفة أو الممتلكات المكتـسبة ـضمن األـصول األخرى عند تـسوية اإللتزام. المخـصص هو المبلغ الذي يمكن إـسترداده بـشكل موثوق  
 منه من التخلص من المركبات أو الممتلكات.

 
راجها ـضمن األـصول األخرى. المخـصص  تعتبر المبالغ المدفوعة عند اإلحالل كمخـصص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  ويتم إد

 هو تقدير المبلغ الذي يمكن إسترداده بشكل موثوق منه من خالل اإلجراءات ضد الطرف الثالث المسؤول.

 
 

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  2-27
 

وحاً منه يتم إدراج األقســـاط وأرصـــدة التأمين المدينة بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة بإســـتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطر 
خســـائر إنخفاض القيمة. يتم عمل مخصـــص إلنخفاض قيمة الذمم المدينة عند وجود دليل موضـــوعي على أن الشـــركة لن تكون قادرة على 

يع المبالغ المســتحقة وفقاً لشــروط المديونية األصــلية. مبلغ المخصــص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصــول والقيمة الحالية  تحصــيل جم
 للتدفقات النقدية المتوقعة المخفضة بمعدل الفائدة األصلي.  

 

 

 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإيرادات العمولة  2-28
 

 تكليف اإلستحواذ المؤجلة 
ــرة المتكبدة خالل الفترة المالية  ــرة وغير المباش ــئةالتكاليف المباش ، يتم تأجيلها إلى الحد   برام عقود تأمين على الحياة طويلة األجلإمن   الناش

 الذي يمكن معه غسترداد تلك التكاليف من األقساط المستقبلية.
 

ــط  ــتقبلية المتوقعة والتي تم تقديرها حالياً  إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القس ــاط المس ــروط القس الثابت بناء على ش
 بأربع سنوات.

 
ــيرة األـجل وعقود ـتأمين عالجي ، تؤـجل وـتدرج تـحت  ــرة المتكـبدة من إبرام عقود ـتأمين على الحـياة قصــ ــرة وغير المـباشــ التـكاليف المـباشــ

 .قائمة المركز المالي"إحتياطي مخاطر سارية" في 
 

التكاليف من األقســـاط المســـتقبلية. إلحاقاً  تكاليف اإلســـتحواذ عند إبرام عقود التأمين العام تؤجل إلى الحد الذي ال يتوقع معه إســـترداد تلك 
 .1/24لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء تلك التكاليف على مدى فترة وثيقة التأمين )سنة واحدة في العادة( بإستخدام طريقة 

 
الـشامل. التغيرات في النمط المتوقع إلـستهالك المنافع افقتصـادية المضـمنة في األصـل تحتـسب بتغيير فترة   قائمة الدخليتم إدراج اإلطفاء في 

 اإلطفاء وتعامل كتغير في التقديرات المحاسبية.
 

 إيرادات عمولة إعادة التأمين المؤجلة
ــارية للتأمين على الحياة ق ــاط إعادة التأمين السـ ــوبة إلى أقسـ ــير األجل والتأمين العالجي ، تؤجل وتدرج تحت بند  إيرادات العمولة المنسـ صـ

 .قائمة المركز المالي"حصة معيدي التأمين في إحتياطي المخاطر السارية" في 
 

 المستقبلية.إيرادات العمولة المنسوبة إلى أقساط إعادة التأمين السارية للتأمين العام ، تؤجل إلى الحد الذي يمكن معه إستردادها من األقساط 
 .1/24إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، تطفأ هذه اإليرادات على مدى فترة وثيقة التأمين )سنة واحدة في العادة( بإستخدام طريقة 
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 إندماج األعمال  2-29
 

قياس تكلفة اإلســــتمالك كإجمالي العوض المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ  يتم محاســــبة إندماج األعمال باســــتخدام طريقة اإلســــتمالك. يتم 
اإلستمالك ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في المنشأة المشتراة. تختار المجموعة في كل عملية إندماج سواء قياس الحصص غير المسيطرة  

بلة للتحديد للمنشأة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقة باإلستمالك  في المنـشأة المشتراة بالقيمة العادلة أو بحصة تناسبية من صافي األصول القا
 .كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية

 
المالية المضــمونة للتصــنيف والتســمية المناســبة وفقاً للشــروط التعاقدية   اإللتزامات و األصــولعندما تســتملك المجموعة أعمال، تقوم بتقييم 

والظروف االقتصــادية والظروف المعنية كما في تاريخ اإلســتمالك. وهذا يشــمل فصــل المشــتقات المتضــمنة عن العقود األســاســية من قبل  
 .المنشأة المشتراة

 

اإلسـتمالك  في حال يتم تحقيق إندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصـة حقوق ملكيتها المحتفظ بها سـابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ 
 .ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ومن ثم فيتم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد الشهرة

  .إن أي عوض محتمل سيتم تحويله من قبل المنشأة المشترية سيتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستمالك
 

ــص   ــيطرة، وأي حص ــص غير المس ــهرة مبدئياً بالتكلفة، كونها تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج للحص يتم قياس الش
تملكة القابلة للتحديد  ابقاً، على صـافي األصـول المـس تملكة   اإللتزامات ومحتفظ بها ـس المضـمونة. في حال القيمة العادلة لصـافي األصـول المـس

   اإللتزاماتوع العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم، ســواء قد حددت بشــكل صــحيح كافة األصــول المســتملكة وجميع تتجاوز مجم
تمالك. في حال عملية إعادة التقييم ال  يتم إدراجها في تاريخ اإلـس تخدمة لقياس المبالغ التي ـس تزال  المضـمونة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المـس

 .العادلة لصافي األصول المستملكة على مجموع العوض المحول، بعد ذلك يتم إدراج المكسب في الربح أو الخسارةتنتج زيادة القيمة 
المبدئي، يتم قياس الـشهرة بالتكلفة ناقـصاً أي خـسائر انخفاض قيمة متراكمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، الـشهرة المكتـسبة من  التحققبعد 

ــتفيد من اإلندماج، بصــرف   ــتمالك، يتم تخصــيصــها لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع أن تس إندماج األعمال، من تاريخ اإلس
 .األخرى للمنشاة المشتراة يتم تخصيصها لتلك الوحدات  اإللتزاماتأو  األصولالنظر سواء 

  حيث تم تخصــيص الشــهرة إلى وحدة توليد النقد وتم إســتبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، فإن الشــهرة المرتبطة بالعملية المســتبعدة يتم
تجة من اإلـستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس إدراجها بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخـسارة النا

 القيم النسبية للعملية المستبعدة وجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ بها.

 
 العمليات المتوقفة 2-30
 

 :إستبعاده، أو قد تم تصنيفه كمحتفظ به للبيع، وتؤهل مجموعة التصرف كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم 
 

 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 حصرياً وذلك بهدف إعادة بيعها •

 
ارة بعد الضـريبة من العمليات المتوقفة تمرة ويتم عرضـها كمبلغ واحد كربح أو خـس تبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المـس في   يتم اـس

للعمليات  المالية مبالغ  القوائم. تشــمل جميع اإليضــاحات األخرى حول 31الشــامل. يتم توفير إفصــاحات إضــافية في اإليضــاح  قائمة الدخل
 المستمرة، مالم يذكر غير ذلك.

 
 تقرير القطاعات  -2-31
 

  ذلك في بما ،  مصـاريف وتحمل إيرادات منها تكسـب أن يمكن والتي أعمال بأنشـطة تقوم التي المجموعة مكونات أحد تقرير القطاعات يعتبر
  قبل من منتظم بشــــكل أعمالها نتائج مراجعة يتم والتي ،  خرىاال المجموعة مكونات  من أي مع بالمعاملة المتعلقة والمصــــروفات يراداتاإل

ــانع كونها) لجنة ، المجموعة إدارة ــغيلي القرار صـ ــي التشـ ــة الموارد حول القرارات التخاذ( الرئيسـ ــصـ   يتم. أدائه وتقييم قطاع لكل المخصـ
  .33 اإليضاح في التقارير عن اإلفصاح ويتم 2.6 اإليضاح في القطاعات تحديد عن اإلفصاح
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  ملخـص - 2

 
 

 عقود اإليجار 2-32

ــتـخدام األ ــل  تقوم المجموعة بتقييم بداية العـقد ما إذا كان العـقد أو يحتوي على عـقد إيـجار. أي إذا كان العـقد يحـمل الحق في التحكم في اســ صــ
 المحدد لفترة من الوقت في مقابل النظر فيه.

 
 المجموعة كمستأجر

ــول   ــيرة األـجل وعقود اإليـجار لألصــ ــتثـناء عقود اإليـجار قصــ ا وحـيدًا لالعتراف والقـياس لجميع عقود اإليـجار ، ـباســ تطبق المجموـعة نهجـً
ل  منخفضـة القيمة. تعترف المجموعة بالتزامات اإليجار لتسـديد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االسـتخدام التي تمثل حق اسـتخدام األصـو

 األساسية.

 
 أصول حق االستخدام

تعترف المجموعة بالموجودات الخاـصة بحق االـستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي ، تاريخ توفر األـصل األـساـسي لالـستخدام(. يتم قياس  
ــائر متراكـمة من انخـفاض القيـمة واإلهالك ، وتـعديلـها ألي إ ــتـخدام بالتكلـفة ، مطروًحا منـها أي خســ ــول حق االســ عادة تقييم اللتزامات  أصــ

  اإليجار. تشــتمل تكلفة أصــول حق االســتخدام على مقدار مطلوبات اإليجار المعترف بها ، والتكاليف المباشــرة األولية المتكبدة ، ومدفوعات
خدام على أســاس  اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ، مطروًحا منها أي حوافز إيجار مســتلمة. يتم اســتهالك أصــول حق االســت

)ج( وتخضـع النخفاض القيمة بما يتماشـى مع    11القسـط الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم عرض موجودات حق االسـتخدام في المالحظة 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية. 2.11سياسة المجموعة كما هو موضح في المالحظة 

 5دام بـشكل أـساـسي من المباني المؤجرة التي يتم اـستهالكها على مدار فترة تتراوح من اعتباًرا من تاريخ التقرير ، تتكون أـصول حق االـستخ
 سنوات. 10إلى 

 
 التزامات اإليجار

مدة   في تاريخ بدء عقد اإليجار ، تدرج المجموعة التزامات اإليجار المقاســة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى
ضــــمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )مطروًحا منها أي حوافز إيجار مســــتحقة القبض( ومدفوعات إيجار متغيرة تعتمد  عقد اإليجار. تت

راء   عر التمرين لخيار الـش ا ـس ر أو معدل ، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضـمانات القيمة المتبقية. تتضـمن مدفوعات اإليجار أيضـً على مؤـش
ه المجموعة ودفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارســة خيار اإلنهاء. يتم التعرف على المؤكد بشــكل معقول أن تمارـسـ 

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على فهرس أو سعر كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
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 التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة   -3

يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث يعتقد أنها معقولة حسب 
تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية الظروف.  تقوم المجموعة والشركة األم بإجراء تقديرات وإفتراضات تخص المستقبل.  ويندر أن 

لى القيم للنتائج الفعلية ذات العالقة. نظراً لكونها تقديرات.  تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات التي لها مخاطر بأن تؤدي إلى تسوية مهمة ع
 الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية بالفقرات التالية:

 
 فرضية اإلستمرار  3-1

 
في لقد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد لإلستمرار 
ة قدراألعمال للمستقبل المنظور. عالوةً على ذلك. فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي قد تلقي شكوكاً كبيرة في 

 المالية على أساس فرضية اإلستمرارية. القوائمالمجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك. فيستمر إعداد 
 

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس 3-2
 

  وجه  على ،  اجتهاد إصدار المالية األصول فئات جميع في 9 المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقًا المتوقعة االئتمان خسارة قياس يتطلب
 مخاطر في الكبيرة الزيادة وتقييم القيمة انخفاض خسائر تحديد عند الضمانات وقيم المستقبلية النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ تقدير ،  الخصوص

 .البدالت من مختلفة مستويات إلى تؤدي أن يمكن التي والتغيرات ،  العوامل من بعدد مدفوعة التقديرات هذه. االئتمان

 باختيار يتعلق فيما األساسية االفتراضات من عدد مع المعقدة النماذج من مخرجات هي للمجموعةقياس خسائر االئتمان المتوقعة  حسابات
 المحاسبيةواالجتهادات  التقديرات تعتبر التيقياس خسائر االئتمان المتوقعة   نماذج عناصر تتضمن. المتبادل واعتمادها المتغيرة المدخالت

 :يلي ما

 .للمجموعة الداخلي االئتماني التصنيف نموذج -

 على المالية لألصول المخصصات قياس يجب ثم ومن االئتمان مخاطر في ملحوظة زيادة هناك كانت إذا ما لتقييم المجموعة معايير -
 .النوعي والتقييم (LTECL) العمر أساس على المتوقعة االئتمان خسائر أساس

 .جماعي أساس علىقياس خسائر االئتمان المتوقعة  تقييم يتم عندما المالية األصول تقسيم -

 .المدخالت واختيار المختلفة الصيغ ذلك في بما ، قياس خسائر االئتمان المتوقعة  نماذج تطوير -

 على ذلك وتأثير ،  الضمانات وقيم البطالة مستويات مثل ،  االقتصادية والمدخالت الكلي االقتصاد سيناريوهات بين االرتباطات تحديد -
 .(LGD) المعطاة \المقدمة والخسارة (EAD) السداد عن التخلف عند والتعرض ،  (PD)  تخّلف العمالء عن السداد احتمالية قديرت

 االئتمان المتوقعة.قياس خسائر  نماذج في االقتصادية المدخالت الشتقاق ،  االحتمالية وترجيحاتها الكلي االقتصاد سيناريوهات اختيار -
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية 3-3

 
يحتسب اإلستهالك لشطب تكلفة األصول على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يستند إحتساب األعمار اإلنتاجية على تقديرات اإلدارة لعدة  

 ستخدام أفضل التقديرات. والتآكل والتلف الطبيعيين بإيانة عوامل منها دورات التشغيل وبرامج الص
 

 الضرائب 3-4

 
قامت المجموعة والشركة األم بعمل مخصصات ، بناء على تقديرات معقولة ، للنتائج المحتملة من إنتهاء الربط الضريبي. يستند مبلغ 

شريعات الضريبة من جانب المجموعة واألمانة المخصص على عدة عوامل منها خبرة المجموعة في الربوط الضريبية السابقة وتفسير ت
 العامة للضرائب. 

 
تدرج أصول الضريبة المؤجلة بالنسبة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي ال يحتمل معه توفر ربح خاضع للضريبة يمكن 

أصول الضريبة المؤجلة التي يمكن إدراجها ، بناء على الفترة في مقابله إستخدام الخسائر. تقديرات محاسبية هامة تكون ضرورية لتحديد قيمة  
 الزمنية المتوقعة ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وإستراتيجيات خطط الضريبة المستقبلية. 

 
 
 خسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة 3-5

الموضوعي على إنخفاض القيمة. يتضمن الدليل تقوم المجموعة بمراجعة إستثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة بشكل دوري وتقيّم الدليل 
ل الموضوعي أداء الشركات التابعة والشقيقة ونموذج العمل المستقبلي واألوضاع االقتصادية المحلية وعوامل أخرى ذات صلة. بناء على الدلي

 تحدد المجموعة الحاجة لخسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة.موضوعي ، ال
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 المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكدة -عقود التأمين  3-6

  
 بموجب   اإللتزامات قياس في إجراؤه تم رئيسي تقدير هو التأمين عقود بموجب المقدمة المطالبات عن الناشئة النهائية لتزاماتالا تقدير إن

 التيقن  عدم  مصادر  من  العديد  هناك.  الجماعية  ئتمانيةاالو  العمرية  والمجموعة  الجماعية  الحياة  على  التأمين  عقود  بموجب  وخاصةً   التأمين  عقود
 .المطالبات لهذه المطاف نهاية في المجموعة ستدفعها التي المطلوبات تقدير في دراستها ينبغي التي

 
  خسائر غير مبلغ عنهاك  عنها اإلبالغ يتم لم ولكن للمجموعة االئتمانية والحياة الفردي االئتمان مدة احتساب تم ،  الفردية للحياة بالنسبة

(IBNR )شهرين لمدة مقدرة أو متوقعة كمطالبات. 
 

 المستخدمة  المطالبة  توقع  طرق  فإن  الجماعية،   الطبية  والمطالباتحياة والتأمين الطبي الجماعي  خسائر غير مبلغ عنها للتأمين على ال  لـ  بالنسبة
 للخسارة  المتوقعة  النسبة  طريقة  أو  للحرق  المتوقعة  األولية  والتكلفة  ،إنمائية  فقد  عواملوطريقة  ،   عنها  المبلغ  للخسائر  التطور  معامل  طريقة  هي

 تطوير  ،   الحوادث  وسنة  التقويمية  السنة  تشخيص  مراجعة  بعد.    عنها  المبلغ  أو  المدفوعة  للخسائر  Bornhuetter-Ferguson  وطرق  المبدئية
 الخسارة  لتحديد  اكتوارية  طرق  اختيار  تم  ،   األعمال  من  فئة  لكل  العامة  والخصائص  النوعية  المعلومات  ،   المتوقعة  مقابل  الفعلية  التقويمية  السنة

 التي  والمطالبات  الخسائر  لتنمية التاريخية الخبرة  باستخدام  الخسائر  تنمية  عوامل  اختيار تم  وقد.  التقريرية  السنة  أو الصدفة  طريق  عن  النهائية
 الخسائر تستند. التطوير ألساليب مستقبلية خسائر ظهور توقع في المستخدمة والمطالبات التقارير وإعداد الخسائر دفع ألنماط األساس تشكل

 األساليب تنتجها التي التقديرات نطاق يعكس حكم إلى وتستند لمطالبة، ا شهر حسب التوقعات أساليب نتائج على والنهائية األولية المختارة
 إجمالي على الحصول يتم. 2019 ديسمبر 31 في كما تقييمها تم التي الخسائر على التوقعات تطبيق يتم. طريقة لكل والضعف القوة ونقاط
 صافي  إلى  الوصول  يتم.  2019  ديسمبر  31  في  المدفوعة  المبالغ  إجمالي  من  المختارة  النهائية  الخسائر  تخفيض  طريق  عن  المسددة  غير  المبالغ

 المتنازلة عنها المبلغ غير الخسائر تقديرات استنتاج يتم. عنها والمتنازل المتنازلة حتياطياتاال اقتطاع بعد المدفوعة غير المطالبات تقديرات
 .المدفوعة المطالبات ونسب عنها المتنازل المطالبات نسب مراجعة على بناءً 

 
 الخسارة معدل وسلسلة السلسلة سلم طريقة من مزيج باستخدام الخسائر غير المبلغ عنها إلى الوصول تم ،  العامة التأمين لمطالبات بالنسبة

 احتياطيات  لتحديد  ذلك  بعد  تعديلها  تم  التي  مطالباتال  تقارير  نمط  لتحديد  الطرق  هذه  استخدام  تم.  Bornhuetter-Ferguson  وطريقة  المتوقعة
 .البنك

 
. الخسائر غير المبلغ عنها ألعمال التأمين على الحياة والتأمين الطبي الجماعي احتياطيات إلی المخصصة غير المصروفات توزيع أضيف

تسوية   بمجموعة  لالحتفاظ%  0.25  بنسبة  افتراض  تطبيق  تم  ،   والكويت  اإلمارات  دولة  في  التأمين على الحياة والتأمين الطبي الجماعي  بالنسبة
 في  تسوية الخسارة  الحتياطي  بالنسبة.  التأمين على الحياة والتأمين الطبي الجماعي في ُعمان%  0.5  نسبته  افتراض  تطبيق  تم  حين  في  الخسارة

 .اإلجمالية البنوك في الجميع مطالبات من% 5 بنسبة افتراض تطبيق تم فقد ،  العامة التأمين أعمال
 

 من  والتي الحالية للسنة المتوقعة النهائية الخسارة نسبة تقدير على (AURR) وإحتياطيات عامة لمواجهة خسائر القروض احتساب يستند
 التأمين قسط طريق عن هذه الخسارة نسبة ضرب طريق عن المنتهي غير للعمل المطلوب االحتياطي تقدير يتم. القادمة السنة على المتوقع
 .التالية السنة في عليه الحصول المتوقع

 
 االئتمانية الحياة وسياسات الفردية الحياة سياسات من أساسي بشكل تتكون والتي) األجل طويلة التأمين عقود بموجب االلتزامات تحديد يعتمد

 :بـ يتعلق فيما المجموعة قدمتها التي التقديرات من عدد على( واحد قسط أساس على القرض كامل لفترة الصادرة
 
 والعجز الوفيات •
 الخصم معدل/  االستثمار عوائد •
 نفقاتال •
 حملة بواليص التأمين •
 

 إنخفاض قيمة األقساط وأرصدة التأمين المدينة
بالنسبة للمبالغ الهامة  .لقيمة األقساط القابلة للتحصيل وأرصدة التأمين المدينة عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبلغ بالكامليتم عمل تقدير 

المبالغ الغير هامة بشكل فردي ، ولكنها مستحقات سابقة، يتم تقديرها بشكل جماعي . بشكل فردي ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي
 .مخصص بناء على طول مدة اإلستحقاق ، بناء على معدالت اإلسترداد التاريخيةويتم عمل 

 
 

  الجوهرية اتالتأثير تقييم 3-7

 
 بعض االعتبار بعين يأخذ هام اجتهاد بممارسة اإلدارة تقوم ، % 20 بنسبة التصويت حقوق من أقل المجموعة فيها تمتلك التي الحاالت في

 .كبير تأثير للكيان كان إذا ما حول استنتاج إلى للوصول 28 رقم الدولي المحاسبي المعيار في المحددة العوامل
 

تمويل الوطني، ال، بيت للتامين ، شركة تكافل عمان    ع.ع.م.ش بنك مسقط    في  المجموعة  عليه  تترتب الذي  التأثير مستوى  بتقييم  اإلدارة  قامت
 اإلدارة  مجلس  تمثيل  بسبب  ،   جوهري  تأثير  لها  أن  قررت  وقدومدارس التربية االسالمية   المحدودة  الصلب ، االفق لالستثمار  الحديثمصنع  ال

 اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجى.  كمساعد  االستثمار  هذا  تصنيف  تم  ،   لذلك  وفقا%    20  من  أقل  المساهمة  أن  من  الرغم  علی  حتی  التعاقدية  والشروط
 .التفاصيل من لمزيد( 2( )د) 8
 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA_%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
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    تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -4

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالمجموعة 4-1
 

، تبنت المجموعة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 .م2019يناير    1يخ  ولجنة تفسيرات تقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ بتار

 
 عقود اإليجار 16 ةالدولي المالية اريرإعداد التق معيار •
 عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل IFRIC 23 رقم الدولي المحاسبة معيار •

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

 طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالمصالح  28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

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

 معايير التقارير المالية السنوية تحسيناجراءات  •

 عملية مشتركةالفوائد التي سبق االحتفاظ بها في  -دمج األعمال  - 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 الفوائد التي سبق االحتفاظ بها في عملية مشتركة -الترتيبات المشتركة  - 11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 .تبعات ضريبة الدخل على المدفوعات على األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية  -ضرائب الدخل    -  12معيار المحاسبة الدولي   •

 تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة -تكاليف االقتراض  - 23بي الدولي رقم المعيار المحاس •

 
، ليس لها تأثير على البيانات المالية للمجموعة. لم تتبن المجموعة مبكراً أي معايير  16المعايير المذكورة أعاله ، بخالف المعيار الدولي للتقارير المالية 

 إصدارها ولكنها لم تصبح فعالة بعد.أو تفسيرات أو تعديالت تم 

 
 : عقود اإليجار16المعيار الدولي 

 

تحديد ما  4عقود إيجار ، ومعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
، وتقييم مادة المعامالت التي تنطوي على الشكل   SIC-27، و    SIC-15قود إيجار تشغيلية لـ  إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار ، وحوافز ع

م القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين االعتراف بمعظ
 عقود اإليجار في الميزانية العمومية.

 
. سوف يستمر 17لم تتغير إلى حد كبير عن المعيار المحاسبي الدولي رقم  16ة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية إن محاسب

 .17المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود تشغيل أو تمويل باستخدام مبادئ مماثلة كما في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

يناير   1باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي لالعتماد مع تاريخ التطبيق األولي في    16وعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اعتمدت المجم
ألولي. . بموجب هذه الطريقة ، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار المعترف به في البداية في تاريخ التطبيق ا2019

 وفقا لذلك ، ال يتم إعادة بيان المقارنة.

 

 :16طبيعة تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية 

، صنفت المجموعة كل من عقود اإليجار )كمستأجر( في تاريخ إنشائها إما عقد إيجار تمويلي أو عقد   16قبل اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
 تشغيلي.إيجار 

 

، طبقت المجموعة نهًجا وحيدًا لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار باستثناء عقود  16عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ار وموجودات حق اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. أدركت المجموعة التزامات اإليجار لتسديد مدفوعات اإليج

ف بالتزامات االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول األساسية. بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية ، تم االعترا
 ريخ تقديم الطلب األولي.اإليجار بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تا

 
 الدوافع العملية:

. وبدالً من ذلك ، 2019يناير    1انتخبت المجموعة الستخدام وسيلة االنتقال العملية لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ، أو يحتوي على عقد إيجار في  
في تاريخ الطلب  IFRIC 4و  17إيجار تطبق المعيار الدولي طبقت المجموعة المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود 

شهًرا أو أقل وال تحتوي   12األولي. اختارت المجموعة أيًضا استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار التي ، في تاريخ البدء ، لها مدة إيجار مدتها  
 صل األساسي ذو قيمة منخفضة )"األصول منخفضة القيمة"(.على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجار التي األ
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 )تابع(    تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -4

 
 )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالمجموعة 4-1
 

 عملية من قبل المجموعة:بعد استخدام وسائل إضافية 
 

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

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

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

 يستخدم بعد فوات األوان في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار -

 

 التأثير على االنتقال

لاير  مليون 8.61لاير عماني والتزامات إيجار بقيمة  مليون 8.61، سجلت المجموعة موجودات حق االستخدام بقيمة  2019يناير  1كما في 
 عماني دون أي تأثير على األرباح المحتجزة. عند قياس مطلوبات اإليجار ، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض

  م.2019يناير  1ي ف % 4.5الذي يتراوح بين  اإلضافي

 
 .لم يتم إدراج التسوية مع التزامات عقود التأجير التشغيلي في هذه البيانات المالية ألنها ليست جوهرية في البيانات المالية للمجموعة

 

 بااللف ر.ع                        األصول

 9.630       2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 
 %4.5       2019يناير  1المرجح لسعر االقتراض اإلضافي في المتوسط 

 8.609       2019يناير  1التزامات اإليجار التشغيلي المخفضة في 

 :خصم

 -        االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل

 -        منخفضة القيمةااللتزامات المتعلقة بتأجير األصول 

 :ةفاأض

 -      االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار المصنفة سابقًا كعقود إيجار تمويلي

 -   2018ديسمبر  31مدفوعات اإليجار المتعلقة بفترات التجديد غير المدرجة في التزامات اإليجار التشغيلي في 

 8.609         2019يناير  1التزامات اإليجار في 

 

   المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 4-2
 

ديسمبر  31( ولكنها ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في IASBتم إصدار المعايير والتعديالت الجديدة التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية )
2019 : 

 التأمينعقود  17• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 : تعريف النشاط التجاري3• تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9( على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IBORتم نشر تعديالت إصالح معيار سعر الفائدة للمرحلة األولى )
، والذي يتضمن عددًا من عمليات اإلغاثة التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي  2019في سبتمبر  7والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

للمرحلة األولى والتي تكون سارية   IBORيقوم الفرع المصرفي للمجموعة بتقييم تأثير تعديالت  تتأثر بشكل مباشر باإلصالح القياسي لسعر الفائدة .  
 .2020يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

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

لعرض البيانات المالية والسياسات  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2018في أكتوبر 
للمحاسبة ، والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء لمواءمة تعريف "المادة" عبر المعايير وتوضيح جوانب معينة من  8المحاسبية رقم 

إذا تم حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ، فمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على القرارات التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات جوهرية  
إعداد تقارير   التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية ، والتي توفر معلومات مالية حول

 محددة شخصية.'

 

 ت على تعريف المواد تأثير كبير على البيانات المالية للبنك.الن للتعديمن غير المتوقع أن يكو
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 )تابع(  تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -4

 
 )تابع(  المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 4-2
 

عقود  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي 2017في مايو  عقود التأمين 17معيار التقرير المالي الدولي 
 4والقياس والعرض واإلفصاح، الذي يحل محل معيار التقرير المالي الدولي  التحققالتأمين، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي 

 .عقود التأمين
، التي تستند إلى حد كبير إلى إعتماد السياسات المحاسبية المحلية السابقة ألغراض القياس، 4معيار التقرير المالي الدولي  على النقيض من متطلبات  

نموذجاً شامالً )النموذج العام( لعقود التأمين، مكمالً بنهج األتعاب المتغيرة للعقود ذات الميزات المشاركة  17يقدم معيار التقرير المالي الدولي 
مباشرة التي هي عقود خدمة ذات صلة باالستثمار بشكل كبير، ونهج توزيع األقساط بشكل رئيسي لفترة قصيرة التي عادة ما تنطبق على بعض ال

 .عقود التأمين غير الحياة
 

وجود أرقام المقارنة المطلوبة. ، مع  2021يناير    1على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    17يسري مفعول معيار التقرير المالي الدولي  
في أو قبل تاريخ تطبيق معيار  15ومعيار التقرير المالي الدولي  9يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تطبق المنشأة معيار التقرير المالي الدولي 

ود التأمين غير عملي، عندئٍذ يتعين على . يتطلب التطبيق بأثر رجعي. لكن، في حال التطبيق بأثر رجعي كامل لشركة عق17التقرير المالي الدولي  
ا نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة  .المنشأة اختيار إم 

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

 
ً ييوقد أجرت تق  17مشروعاً لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي    المجموعةبدأت  معيار التقرير المالي الدولي   یعل  ريمستوى عاٍل من التأث  یعل  ما

 ويحتمل، بالمجموعةالخاصة  نيعقود التأم إلتزاماتالمتعلقة ب ةيالمحاسب اساتيهام في الس رييتغ یإل ديالجد اريالمع ؤديي. تتوقع الشرکة أن 17
 ن يكون لها تأثير كبير على الربح وإجمالي حقوق المساهمين مع العرض واإلفصاح.أ

 
 
 النقد وما في حكم النقد   -5

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

  المجموعــة الشركــة األم
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     

 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب 191,505 212.686 4,549 2,363
 (6ودائع لدى البنوك )ايضاح  80,916 121.637 - -
 ( 17حسابات جارية )ايضاح  –مستحق لبنوك  ( 31,465) ( 15.207) - -
 (6ودائع رأسمالية )إيضاح  ( 500) ( 500) - -

2,363 4,549 318.616 240,456 
 
 

 
 ودائع لدى البنـوك    -6

 الشركة االم المجموعة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
     

 - - 83,978 38,776 ودائع سوق المال
 - - 7,294 12,026 حسابات جارية
 - - 500 500  ودائع رأسمالية

 - - 29,865 29,614 لدى البنوك وشركات التمويل ودائع
 - - - - ودائع ثانوية

 80,916 121,637 - - 
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 )تابع(  ودائع لدى البنـوك   -6
 

% 50 و Baa3 إلى Aa3 نطاق ضمن مصنفة بنوك ثمانية بالبنوك التابعة من  الخاصةسوق المال  ودائع من% 50 نسبة كانت ، م 2019 ديسمبر 31 في
 نطاق ضمن مصنفة بنوك ثمانيةالتابعة من   البنك ودائع من% 71 - م2018) للحكومة المملوك ،  م.ع.م.ش العماني اإلسكان بنك من كانتالوادئع  من

Aa3 إلى Baa3 للحكومة المملوك ، م.ع.م.ش العماني اإلسكان بنك معكانت الوادئع  من % 22 و. 

 

 اللوائح حيث من العماني المركزي البنك لدى رأسمالية كوديعة( عماني لاير 500.0000 –م 2018) عماني لاير 500.000 الرأسمالية الودائع تمثل
 البنك من مسبقة موافقة دون الوديعة هذه سحب يمكن ال. سنوياً %( 1,5-2018% )1.5 بنسبة فائدة على يحصل الذي المصرفي الفرع في بها المعمول

 .العماني المركزي

 

لاير  21.925.000بمبلغ  العماني بالريال ،  المتحدة العربية واإلمارات الكويت ،  عمان سلطنة في التأجير شركاتالبنوك  لدى بالودائع االحتفاظ يتم
( وبالدرهم اإلماراتي بمبلغ 1,274,000م: 2018لاير عماني ) 1.879.150لاير عماني( وبالدينار الكويتي بمقدار  19.925.000 -م2018عماني )

إلى   %2 -م 2018) %5إلى  %2.25تراوح بين ت بأسعار ةفعال ةلاير عماني(  وتحمل فائدة سنوي 13.743.069 -م2018لاير عماني ) 13.600.345
5% .) 
 
 
 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  -7

 2019 2018 

 اإلجمالي العام  الحياة اإلجمالي العام  الحياة المجموعة
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
       

 33.060 3.279 29.781 46,089 4,150 41,939 أقساط تأمين مدينة
       إعادة تأمين

 11.118 105 11.013 18,162 124 18,038 ارصدة المدينة
       
 59,977 4,274 64,251 40.794 3.384 44.178 

 ( 1,056) ( 321) ( 735) ( 1,609) ( 706) ( 903) مخصص ديون منخفضة القيمة
 59,074 3.568 62,642 40.059 3.063 43.122 

  
الحركة في مخصص الديون 

 المنخفضة القيمة:
      

       
 904 208 696 1,056 321 735 يناير  1في 

 195 117 78 610 379 231 (29)إيضاح  المخصص خالل السنة
 ( 43) ( 4) ( 39) ( 57) 6 ( 63) المشطوب خالل السنة 

 1,056 321 735 1,609 706 903 ديسمبر 31في 
 

 
 
   استثمـارات في أوراق مالية     -8

 
 تتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ التقرير مما يلي:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المجمـوعـة الشركة األم 
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 
     

 ( أالرباح أوالخسائر )إيضاح امن خالل أصول مالية بالقيمة العادلة  14,119 8.260 1,710 767
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر )إيضاح ب( 67,507 42.406 1,505 1.504

 بالتكلفة المطفأة )إيضاح ج( إستثمارات  160,571 125.133 - -
2.271 3,215 175.799 242,197  
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 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس  أصول مالية  )أ(
 

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

  المجمـوعـة الشركـة األم
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 استثمـارات مدرجة:     
 استثمـارات محلية وفقاً للقطاع       
 قطاع التمويل   4,330 5.927 - -

 قطاع الصناعـة   891 1,096 484 485
485 484 7.023 5,221  

 استثمارات خارجية مدرجة   190 171 25 15 
 إستثمارات مدرجة    5,411 7.194 509 500

 استثمارات محلية غير مدرجة   1,806 799 967 -
 استثمارات خارجية غير مدرجة   6,902 267 235 267

767 1,711 8.260 14,119 
بالقيمة العادلة من خالل االرباح    المصنفة  االصول المالية  اجمالي 

 والخسائر 
 
 
 

 الدخل الشامل االخرأصول مالية بالقيمة العادلة من )ب(  

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاير عماني( محتفظ بها باسم الشركات الشقيقة/الوسطاء كأمناء نيابة عن  مليون 23,20 – م 2018مليون لاير عماني ) 28,83إستثمارات بقيمة 
 المجموعة.

 

 

 

 

 الشركة األم المجمـوعة 
 2019 2018 2019 2018 

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

 - - 37.879 63,762 استثمارات مدرجة )بالتكلفة(

 - - (6.625) (6,770) احتياطي القيمة العادلة 
 861 861 1.149 1,074 استثمارات غير مدرجـة )بالتكلفة( 

 581 581 583 537 احتياطي القيمة العادلة 
 1,442 1,442 32.986 58,603 اجمالي استثمارات محلية

     
     استثمارات خارجية

 - - 9,858 8,623 إستثمارات مدرجة )بالتكلفة(

 - - (1,256) (495) إحتياطي القيمة العادلة 

 205 205 1.693 1,651 إستثمارات غير مدرجة )بالتكلفة( 
 (143) (143) (875) (875) إحتياطي القيمة العادلة  

 62 62 9.420 8,904 الخارجيةمجموع اإلستثمارات  
 

 1,504 1,504 42.406 67,507 آخر شامل دخل خالل من العادلة بالقيمةستثمارات ال مجموع ا
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 إستثمار بالتكلفة المطفأة ج( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةـاستثمارات في الشركات الشقيق  (د)

 
 في الشركات التالية المسجلة في سلطنة عمان: المساهمين، اإلستثمارات في الشركات الشقيقة تمثل كما في تاريخ التقرير       

 
 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31  
  نسبة المساهمة  نسبة المساهمة اسم البلد 

  )%(  )%(  
 المجموعة

 شركات مدرجة
 

    
  9.60  9.99 سلطنة عمان )د(( 8بنك مسقط ش.م.ع.ع  )ايضاح 

  34.60  34.60 سلطنة عمان ش.م.ع.ع الشركة الوطنية للتمويل
  24.30  24.30 سلطنة عمان شركة التأمين األهلية ش م ع ع )االهلية(

  18.14  18.14 سلطنة عمان شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع )تكافل(
      

 
 شركات غير مدرجة

 
    

  20.00  20.00 االمارات  القابضة ليمتدالعالمية للتأمين 
  36.00  36.00 سلطنة عمان أوبار كابيتال ش م ع م

  17.47  17.47 مملكة البحرين بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
  19.49  19.49 سلطنة عمان المصنع الحديث للصلب ش.م.م

  14.85  14.85 جزر كايمن األفق لإلستثمار المحدودة 
  -  43,00 سنغافورة ايست برديج بارتنرز 

  -  14,85 السعودية مدارس التربية اإلسالمية 
  15.00  - سلطنة عمان ( 3)د(8)إيضاح  شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

  15.00  - سلطنة عمان (3)د(8)إيضاح  الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
      
      
 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31  
  نسبة المساهمة  نسبة المساهمة اسم البلد 

  )%(  )%(  
 الشركة االم

 شركات مدرجة
 

    
  34.60  34.60 سلطنة عمان ش.م.ع.ع الشركة الوطنية للتمويل

      
      شركات غير مدرجة

  36,00  36,00 سلطنة عمان أوبار كابيتال ش م ع م
      

      
      

 
 

 الشركــة األم المجمـوعــة 
 2019 2018 2019 2018 

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
     
     

 - - 122,262 143,994 التنمية الحكومية وصكوكسندات 
     

 - - 2,871 16,577 سندات شركات وبنوك
     

 - - 125.133 160,571 إجمالي اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

35 

 

 استثمـارات في أوراق مالية )تابع(   -8
 
 )تابع(  ةـاستثمارات في الشركات الشقيق  ( د)
 

 
بلغت قيمة االسعار المدرجة لالستثمارات في الشركات للمجموعة مدرجة في سوق مسقط لالوراق الماليــة. المدرجة جميع الشركات الشقيقة 
 مليون لاير عماني(. 149.85: 2018لاير عماني )مليون  172.12الشقيقة بتاريخ التقرير 

 
 مليون لاير عماني مملوكه للشركات الشقيقة في حساب العهدة بالنيابة عن المجموعة. 64.48بلغت مجموعة شركات الشقيقة 

 

 للمجموعة  ممثل  بتعيين البنك  قام  ،   ذلك  بعد(.  البنك)  ع.ع.م.ش  مسقط  بنك  في  إضافية  حصة  على  المجموعة  استحوذت  ،   2018  خالل (1)
 المحاسبي تصنيفها بتغيير المجموعة قامت ،  لذلك نتيجة. البنك على للمجموعة الهام التأثير إلى أدى مما ،  البنك إدارة مجلس في

 تاريخ   في  السائد  العادلة  القيمة  احتياطي  تحرير  تم  ،   عليه  وبناءً   ،   شقيقة  شركة  في  االستثمار  إلى  FVTOCI  من  البنك  في  الستثماراتها
 رأس  من%  9.14  بنسبة  الشركة  احتفظت  ،  المحاسبي التصنيف  في  التغيير  تاريخ  من  اعتباًرا.  المحتجزة  األرباح  إلى  الحالة  في  التغيير

ً  هذا ارتفعم 2018ديسمبر  31في   البنك مال في بنك   %0.39. خالل العام قامت المجموعة بشراء حصة اضافية %9.60 إلى الحقا
 في تاريخ التقرير. %9.99مسقط لتصبح 

 

  15.1 بقيمة شراء صفقة بربح المجموعة اعترفت فقد ،  3 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار لمتطلبات وفقًا  2018خالل 
 العادلة القيمة في المجموعة وحصة المدفوع المقابل بين الفرقكونه  يالجوهر التأثير تحديد فيه تم الذي الوقت في عماني لاير مليون

 للمحاسبة الشراء طريقة تطبيق خالل من البنك الستمالك أولية محاسبة بإجراء اإلدارة قامت ،  المرحلة هذه في .للموجودات المؤقتة
 سعر لتخصيص نظًرا مؤقتًا إال تحديدها يمكن ال للبنك للتحديد القابلة  اإللتزامات و األصول إلى تعيينها سيتم التي العادلة القيمة ألن

 المعيار ألحكام وفقاً . المالية القوائم هذه إصدار عند منها االنتهاء يتم ال األصول بعض علىتنفيذه يجري( PPA) المستقل الشراء
 غضون في األولية المحاسبة إلكمال نتيجة المؤقتة القيم هذه على تعديالت بأي المجموعة تعترف سوف ،  3 المالية للتقارير الدولي

 .الشراء تاريخ من شهراً  عشر اثني
 

 إعادة  فسيتم  ،   األداء  تقييم  عملية  إلنهاء  نتيجة  المؤقتة  القيم  عن  جوهريًا  مختلفة  للتحديد  القابلة  للموجودات  النهائية  العادلة  القيم  كانت  إذا 
 .المعدل العادلة القيم تأثير لتتضمن 2018 نتائج بيان

 
( ، المدرجة في سوق 2019ديسمبر  31% من رأس مال البنك كما في 9.99العادلة الستثمارات المجموعة في البنك )بلغت القيمة 

  م.2019ديسمبر  31مليون لاير عماني كما في  134مسقط لألوراق المالية ، 

 
، قامت المجموعة بمراجعة النتائج األساسية والمركز المالي للشركات الزميلة وقررت أنه ال يلزم تسجيل مخصص  2019خالل  (2)

، سجلت المجموعة  2018مليون لاير عماني(. في عام  8.8: 2018) 2019ديسمبر  31لخسائر انخفاض القيمة للسنة المنتهية في 
 .سوق مسقط لالوراق الماليةمليون لاير عماني تجاه  1.1و  IGIلاير عماني تجاه مليون  7.7خسارة انخفاض قيمة بلغت 

 
( وشمال  GAIL% من األسهم في شركة الخليج لصناعة األكريليك )51.65% و 51.70خالل العام ، استحوذت المجموعة على  (3)

.  2018ديسمبر    31ي المجموعة كما في  % ف15زميلين حاليين بنسبة    SPILو    GAIL( )كان كل من  SPILللصناعات البالستيكية )
 . 2019وفقًا لذلك ، تم تصنيف هذه االستثمارات كاستثمارات في شركات تابعة في عام 

 
من اسهم مدارس التربية   %14.85،  و    %43خالل العام، استحوذت شركة جبرين العالمية للتنمية على اسهم ايست بريدج سنغافوره   (4)

 سعودية.االسالمية بالمملكة العربية ال

 

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31
2018 

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 17.903 36.982 72.807 219.055 رصيد في بداية السنة

 16,865 - 130,739 9.952 اضافة: شراء/ تحويل من الدخل الشامل
 3.211 3.389 11.752 25.699 اضافة: حصة نتائج

 ( 996) ( 1.434) ( 2.521) ( 14.182) ناقص: توزيعات ارباح مستحقة
 - - - ( 1.181) عدم االعتراف الشركات الشقيقة من قبل التابعهناقص:
 - - ( 8.834) - االنخفاضناقص: 
 - - 15.112 292 ((1)ت 8)ايضاح  ربح من صفقةاضافة: 

     
 36.982 38.937 219.055 239.635 رصيد في نهاية السنة
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 -كالتالي:للمجموعة  الشقيقةركات شوإيرادات ال وإلتزامات أصول ليان إجما       
 

 االيرادات االلتزامات االصول 

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

2019    
    شركات شقيقة متعلقة بالشركة األم
 44.632 345.192 453.304 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 2.041 14.921 29.885 أوبار كابيتال ش م ع م

    
    بالمجموعهشركات شقيقة متعلقة بالشركة 

 472.171 10.287.972 12.290.608 (1د) 8بنك مسقط ش.م.ع.ع )إيضاح 

 12.526 3.703 41.353 لالستثماراألفق 

 82.876 261.467 381.486 العالمية للتأمين القابضة ليمتد
 23,016 42.795 82.292 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

 15,019 157 21.308 شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع
 2.494 40.450 55.737 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي

 15.402 1.011 14.453 للصلب ش.م.مالمصنع الحديث 
 - 3.082 3.082 ايست برديج بارتنرز 

    
    بالمجموعةشركات شقيقة متعلقة 

 42,347 338,300 441,994 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 2,887 5,102 20,326 أوبار كابيتال ش م ع م

    شركات شقيقة متعلقة بالشركة األم
 446,736 10,360,297 12,288,039 (1د) 8ش.م.ع.ع )إيضاح بنك مسقط 

 9.888 4.746 40.383 األفق لالستثمار
 70,000 229,434 348,543 العالمية للتأمين القابضة ليمتد

 22,403 43.005 82.291 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
 13,042 4,755 40,460 شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع

 3,314 42,392 57,196 التمويل الوطني بي.إس.سيبيت 
 25,041 1,028 15,077 المصنع الحديث للصلب ش.م.م

 3,058 1,097 2,022 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
 3,723 322 1,692 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

    
    

 الشركة االم المجموعه 
 2019 

 الف ر.ع
2018 

 الف ر.ع
2019 

 الف ر.ع
2018 

 الف ر.ع
     

 31.517 33.550 186.836 203.222 الشركات الشقيقة الرئيسه
 5.465 5.387 32.219 36.413 الشركات الشقيقة االخرى

     
  

239.635 
 

219.055 
 

38.937 
 

36.982 
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 شركات تابعةاستثمارات في  ()ح
 الشركات التابعة كالتالي: الشركة األم فيكانت استثمارات  التقرير، في تاريخ 

 
 

       
  نسبة المساهمة  نسبة المساهمة اسـم البلد  
   )%(  )%(  

 
 بنك عمان العربي ش.م.ع.م

  
 عمان

 
50.99 

  
50.99 

 

       )النشاط الرئيسي:  بنوك(
  73.45  73.45 عمان  الحياة والعام ش.م.ع.مالشركة الوطنية للتأمين على 

       )النشاط الرئيسي: التأمين(
  99.60  99.60 عمان  شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م

       )النشاط الرئيسي: استثمارات(
  100.00  100.00 عمان   اإلستثمار ش.م.ع.م العقاريةالشركة العمانية 

       الرئيسي: اإلستثمارات()النشاط 
  99.99  99.99 عمان  منتجعات صاللة ش.م.ع.م

       )النشاط الرئيسي: مشروع سياحي متكامل(
 الجبل االسود لالستثمار

 )النشاط الرئيسي: عقارات(
  99.98  99.98 عمان 

  100.00  100.00 مونتينيجرو  دفا للعقاراتوشاطئ ب
       الرئيسي: مشروع سياحي()النشاط 

       
       

 
 

 اجمالي اصول والتزامات وايرادات الشركات التابعة للمجموعة وكذلك حصة المجموعة في نتائج اعمال تلك الشركات التابعة موضحة ادناه:

 اسم الشركة التابعة

 االيرادات االلتزامات االصول

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
2019    

 92,962 2,128,286 2,497,129 بنك عمان العربي ش.م.ع.م
 148,599 129,314 188,217 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م

 28,165 122,826 333,320 شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م
 4 45 187 منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 954 1,125 16,949 اإلستثمار ش.م.ع.م العقاريةالشركة العمانية 
 ( 4) 3 107 الجبل االسود لالستثمار شاطئ بدفا للعقارات
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 استثمارات في شركات تابعة )تابع( )ح(

 

 االيرادات االلتزامات االصول

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
2018    

 121,072 1,971,942 2,328,818 بنك عمان العربي ش.م.ع.م
 130,247 107,655 161,314 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م

 21,084 183,531 274,415 شركة جبرين العالمية للتنمية ش م ع م
 - 237 381 منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 5,851 4,740 23,389 لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.مالشركة العمانية 
 - 1,529 3,651 شاطئ بدفا للعقارات الجبل االسود لالستثمار

    
 تفاصيل االستثمار الحركة للشركات التابعة كالتالي:

 
 
 

ديسمبر  31
2019  

ديسمبر  31
2018 

 الف ر.ع  الف ر.ع 
    

 228.673  307.702 يناير1الرصيد 
 74.250  - اضافة: استثمارات اضافية
 -  100.000 اضافة: تحويل ديون ثانوية

 34.733  45.239 اضافة: حصة النتائج
 ( 10.637)  ( 14.443) ناقص: توزيعات مستحقة

 ( 19.317)  ( 5.834) ناقص: تسويات اخرى
 307.702  432.664 ديسمبر 31في 
    

 ش.م.ع.م مالحظة على بنك عمان العربي 

%  19%: 81( يقترح نسبة مبادلة تبلغ حوالي AIBللمجموعة ، خطاب عرض إلى بنك العز اإلسالمي ش م ع ع ) البنك التابع( ، OABأرسل بنك عمان العربي )
 . 2020يناير  16في  OABوتم إبالغه إلى  AIB. تمت الموافقة على العرض المقترح من قبل مجلس إدارة AIBو  OABلمساهمي 

 خضع االندماج اآلن لموافقة المساهمين المعنيين وجميع الجهات التنظيمية والهيئات األخرى ذات الصلة. ي
 

 
 القروض والسلفيات الى العمالء    -9

 

 -ا يلي :ـروض والسلفيات التي قام البنك التابع بمنحها الى العمالء فيمـالق (أ)
 

 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع المجموعة

   شركـاتقروض 
 813.128 995,377 قروض الجل  
 136.148 135,634 سحب على المكشوف  
 79.355 66,030 كمبياالت مخصومة  
 85.996 100,522 خدمات المصرفية االسالمية  
 1,297,563 1,114.627 
 

   ةـقروض شخصي
 443.355 418,766 قروض استهالكية  
 283.065 299,008 قروض اسكـانية  
 612 1,710 سحب على المكشوف  
 3.815 4,016 بطاقات ائتمـان  
 36.562 38,827 خدمات المصرفية االسالمية  
  762,327 767.409 

 1.882.036 2,059,890 روض والسلفياتـالي القـاجم
   
 ناقصـاً:  مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد  
 ( 55.219) ( 53,560)  )ب( أدناه(9ها )اإليضاح التحقق منالمتعاقد عليها ولم يتم   
  
 1.826.817 2,006,330 روض والسلفياتـصافي الق 
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 القروض والسلفيات الى العمالء )تابع(    -9
 

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

 -:التحقق منها ائد المتعاقد عليها ولم يتم ا يلي حركة مخصص انخفاض قيمة القروض والفوـفيم

 
 

 االجمالي
فوائد متعاقد عليها 

 التحقق منهاولم يتم 
 مخصص االنخفاض
 في قيمة القروض

 

 المجموعة الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
   2019 

 رـيناي 1الرصيد في   47,596 7,623 55,219
  مخصص مكون خالل السنة 13,979 5,208 19,187

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

 ديسمبـر 31الرصيد في 47,153 6,407 53,560
    

   2018 
 ينايـر 1الرصيد في   43.147 7.312 50.459
 مخصص مكون خالل السنة 13.754 3.838 17.592

 مبالغ مشطوبة   ( 4.424) ( 2,139) ( 6.563)
 مبالغ محررة/ مستردة  ( 4.881) ( 1.388) ( 6.269)

 ديسمبـر 31الرصيد في 47.596 7.623 55.219

 
لاير مليون    73.933,879عليها و/أو لم يتم احتسـاب فوائد مستحقة عليها    المتعاقدالفوائد  التحقق من  تم  ي  لم  بلغ مجموع أرصدة القروض والسلفيات التي 

 لاير عماني(. مليون 51.509,684  -م 2018عماني )
 
 

 -القروض والسلفيات موزعة حسب القطاعات على النحو التالي:ع القروض والسلفيات تم منحها لعمالء داخل سلطنة عمان.  تركيز ـجمي (ت

 

 
 2019 2018 

 الف ر.ع الف ر.ع 
   المجموعة

 767,409 762,328 قروض شخصية واستهالكية
 237,479 274,166 اإلنشــاءات

 112,822 148,563 التصنيع
 146,901 175,091 المناجم والمحاجر

 114,877 147,177 الخدمات
 63,668 66,707 تجارة االستيراد

 114,979 104,643 النقل
 54,920 50,633 الكهرباء والماء والغاز
 65,748 77,573 تجارة الجملة والتجزئة

 60,114 74,183 المؤسسات المالية
 5,486 8,449 الزراعة واالنشطة المرتبطة بها

 429 93 تجارة التصدير
 - 1,538 حكومة

 2,048 1,081 المقيمين لغير سلف
 135,156 167,665 أخــرى

 2,059,890 1,882,036 
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 أصول اخرى  - 10

 
 استثمارات عقارية   –)أ( 11

 
 المجموعة 

 
 

)كاقنديش ماكسويل والوساطه العالمية(  مانعُ  في معروفةشركات عقارية  خالل منوالبنايات(  يضا)األر العقارية الستثماراتالشركة بتقييم  قامت
 الشركة باسم مسجله لكن للمجموعه مملوكه والمباني األرض. العادله القيمة مع ليتناسب االغالق سعر تسوية تم. والمباني األراضي تقييم في المختصين

 .االم
 

وتحقق إيرادات إيجار. وفقًا لما يقتضيه المعيار المحاسبي   OBC  مركز اعمال اومينفست  دخلت المجموعة في ترتيبات عقود التأجير التشغيلي لبعض أقسام
على جزء محتجز لكسب اإليجارات أو لزيادة رأس المال وجزء آخر محتجز لالستخدام الشخصي. نظًرا ألنه  OBC، تشتمل بعض أقسام  40الدولي 

لي( ، فقد نقلت المجموعة جزء االستخدام الخاص إلى الممتلكات يمكن بيع هذه األجزاء بشكل منفصل )أو تأجيرها بشكل منفصل بموجب عقد إيجار تموي
التي تحتلها المجموعة غير ذات  OBC: قررت اإلدارة أن الجزء من 2018مليون لاير عماني ) 1.78، والتي بلغ إجماليها  2019والمعدات في عام 

 أهمية(.

 

 القيمة عن جوهريًا تختلف ال العادلة القيمة أن اإلدارة وقررت( 3 المستوى) اإليجار عائد منهج باستخدام العادلة القيمة تحديد تم ،  التقرير تاريخ في
تشمل المدخالت الكبيرة التي ال يمكن مالحظتها ، على سبيل المثال ال الحصر ، مستويات اإلشغال وعوائد اإليجار   .م2019  ديسمبر  31  في  كما  الدفترية

الكبيرة )النقصان( في قيمة اإليجار المقدرة ونمو اإليجار سنويًا في عزلة ستؤدي إلى قيمة عادلة أعلى )أقل( للملكية.  ومصاريف الصيانة. الزيادات 
( بشكل الزيادات الكبيرة )النقصان( في معدل الشغور طويل األجل ومعدل الخصم )وعائد الخروج( في عزلة ستؤدي إلى انخفاض القيمة العادلة )أعلى

 ام ، يرافق التغيير في االفتراض الذي تم إجراؤه على قيمة اإليجار المقدرة تغيير مماثل اتجاهيًا في نمو اإليجار سنويًا ومعدل الخصمملحوظ. بشكل ع
 )وعائد الخروج( ، وتغيير معاكس في معدل الشغور طويل األجل.

 

 الشركــة األم المجمـوعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 31,721 21,988 مديونية العمالء مقابل القبوالت

 - - 16,803 23,231 فوائد مستحقة القبض
 1,712 2,107 3.888 5,012 مدفوعات مقدمة

 - - 249 1,257 (37القيمة العادل الموجبة لالدوات المشتقة  )ايضاح 
 1,130 215 8,609 17,808 اخرى

 69,296 61.270 2,322 2,842 

  
 

أراضي 
 والمباني

اعمال 
قيد  رأسمالية
 االنشاء

 
 

 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
    
    

 15,909 4,733 11,176 2018يناير  1في 
 6,232 6,232 - اضافات

 - ( 10,842) 10,842 رسملة خالل السنة
 ( 7,291) - ( 7,291) استبعادات

 3,343 - 3,373 (26ربح غير محقق )إيضاح 
 ( 1,180) - ( 1,180) ( )ج( 11)إيضاح  الممتلكات والمعداتمحول الى 

 17,043 123 16,920   2019يناير  1في 

 201 149 52 اضافات
 ( 3,720) - ( 3,720) استبعادات

 ( 706) - ( 706) ربح غير محقق

 ( 2,042) ( 261) ( 1,781) (جمحول الى الممتلكات والمعدات)إيضاح 

 10,776 11 10,765 2019ديسمبر  31في 
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 مشروعات قيد االنشاء  –)ب( 11
 

 االنشاء هي كالتالي:مشروعات قيد ال،  م2019ديسمبر  31في  
   
 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   اراتــــدفا للعقوشاطئ ب
 3,399 3,260 الرصيد االفتتاحي
 - ( 3,443) بيعت خالل السنة

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

 - 3.260 

 يون يورو.لم 8مونتينيجرو بمبلغ خالل العام، قامت المجموعة ببيع األرض في 
 

 الممتلكـات والمعـدات  -( ج)11
  

 
 مباني أراضي و

 
أثاث وتركيبات 

 ومعدات

 
 

 سيارات

 
حق استخدام 

 االصل

اعمال 
راسمالية قيد 

 التطوير

 
 

 المجموع
 الف ر.ع الف ر.ع  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 المجموعـة
 

      

       
       التكلفة :

 62,841 895 - 1.048 39,327 21.571 2018ينـاير  1في  
 9,455 680 - 91 5,954 2,730 اضـافات 
 1,180 ( 231) - - 231 1,180 )أ((  11محول من استثمار عقاري )إيضاح  
 ( 4,332) - - ( 39) ( 4,293) - استبعادات 

 69,144 1,344 - 1,100 41,219 25,481 2019ينـاير  1في  

 8.609 - 8.609 - - - 16تطبيق المعيار المالي الدولي 

 10,640 4,531 294 87 4,402 1.326 اضـافات 
 - - - - ( 172) 172 تتحويال 

 2.042 - - - - 2,042 أ(11تحويل من استثمار عقاري )إيضاح 
 ( 4,659) - - ( 421) ( 4,237) - استبعادات 

 85,776 5,875 8.903 766 41,212 29,021 2019ديسمبر  31في الرصيد 

       
       

       االستهالك:
 31,945 - - 691 28,500 2,754 2018ينـاير  1في  
 4,781 - - 118 4,060 603 استهالك السنة 
 ( 4,309) - - ( 61) ( 4,248) - استبعادات  
       
 32,417 - - 748 28,312 3,357 2019ينـاير  1في  
 7,004 - 1.751 120 4,332 801 استهالك السنة 
 ( 4,549) - - ( 395) ( 4,154) - استبعادات  
 34,872 - 1.751 473 28,490 4,158 2019ديسمبر  31في  

       
       الــقيـمة الـدفـتـريـة

 50,904 5,875 7.152 293 12,722 24,862 2019ديسمبر  31في 

 36,727 1,344 - 352 12,907 22,124 2018ديسمبر  31في 

 

 )ج(.  8ايضاح رقم   –تم تحويلهم الى التابعه للمجموعه  الشركة الخليجية لصناعة االكريليكشمال بالستيك مصنع في حساب  1.3مالحظه:  اضافه خالل السنة مبلغ 
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 الممتلكـات والمعـدات )تابع( -)ت( 11

 

 
أراضي 
 ومباني

أثاث وتركيبات 
 سيارات ومعدات

حق 
استخدام 

 االصل

اعمال 
راسمالية 

 المجموع قيد التطوير
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

       الشركة األم
       

       التكلفة :
 904 - - 40 864 - 2018يناير  1في 

 412 - - - 412 - اضافات
 ( 335) - - - ( 335) - استبعادات

 981 - - 40 941 - 2019يناير  1في 

 830  830   - 16تطبيق معيار المالي الدولي 

 18 - - - 18 - اضافات
 ( 503) - - ( 35) ( 468) - استبعادات

 1,326 - - 5 491 - 2019ديسمبر  31في 
       

       االستهالك:
 878 - - 32 846 - 2018ينـاير  1في 

 34 - - 8 26 - العاماستهالك 
 ( 335) - - - ( 335) - إستبعادات

 577 - - 40 537 - 2019ينـاير  1في 

 150 - 83 - 67 - استهالك العام
 ( 503) - - ( 35) ( 468) - إستبعادات

 224 - 83 5 132 - 2019ديسمبر  31في 

 القيمـة الدفتـريـة 
 - 355 - 2019ديسمبر  31في 

 
747 - 1,102 

 - 404 - 2018ديسمبر  31في 
 
- - 404 

 
 

 . OBCللشركة االم هي لعقود ايجار في مبنى مركز اعمال اومينفست   الموجوداتحق استخدام             
 

 أصول غير ملموسة  -12

 

 المجموعة

 
 

شبكة  اإلسم التجاري
 الترخيص المستشفى

 
أصول غير 

ملموسة 
 اخرى

 
 

 المجموع
 الف ر.ع الف ر.ع ر.عالف  الف ر.ع الف ر.ع 

      التكلفة
 19.535 190 2.631 7.597 9.117 2018يناير  1في 

 184 184 - - - اضافات
 19.719 374 2.631 7.597 9.117 2019يناير  1في 

 2,809 2,809 - - - (2إضافات )إيضاح 
 22,528 3,183 2.631 7.597 9.117 2019ديسمبر  31في 

      اإلطفاء:
 2,237 - 1,038 1,199 - 2018يناير  1في 

 945 - 439 506 - المحمل للسنة
 3,182 - 1,477 1,705 - 2019يناير  1في 

 969 24 439 506 - المحمل للسنة
 4,151 24 1.916 2,211 - 2019ديسمبر  31في 

      القيمة الدفترية 
 18,377 3,159 715 5,386 9.117 2019ديسمبر  31في 
 16,537 374 1,154 5,892 9.117 2018ديسمبر  31في 
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 أصول غير ملموسة )تابع(  -12
 

األصول غير الملموسة ب  المتعلقةمحددة  الغير    األعمارنخفاض قيمة األصول غير الملموسة مع  إلالمجموعة تحليال    أجرتالتقرير    بتاريخ (1)
 .القيمة في أظهرت النتائج عدم وجود انخفاضوقد المكتسبة نتيجة لدمج األعمال كما في تاريخ التقرير. 

 
% من األسهم في شركة جلف أكريليك إندستريز 51.65% و 51.70، استحوذت المجموعة )من خالل جبرين( على  2019خالل عام  (2)

(GAILوشمال للصناعات البالستيكي )( ة ذ م مSPIL كان كل من( )GAIL  وSPIL  اعتباًرا 15زميلين حاليين للمجموعة بنسبة %
، افترضت المجموعة مؤقتًا أن القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ   3(. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2018ديسمبر    31من  

مليون لاير   2.81ليها في تاريخ االستحواذ ، مما يؤدي إلى تسجيل شهرة بقيمة  عليها تساوي القيمة الدفترية لصافي األصول المستحوذ ع
، ستقوم المجموعة بإدراج أي تعديالت على هذه القيم المؤقتة نتيجة إلكمال المحاسبة   3عماني. وفقًا ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية  

إذا اختلفت القيم العادلة النهائية للموجودات القابلة للتحديد اختالفاً جوهرياً عن األولية في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ.  
  لتشمل تأثير القيم العادلة المعدلة. 2019القيم المؤقتة نتيجة لالنتهاء من ممارسة اتفاق الشراء العام ، فسيتم إعادة صياغة نتائج 

 
 رأس المال  –   )أ(   13

 
 2019 2018 
 ر.عألف  ر.عألف  

 لكل سهم  لاير عماني  0.100قيمة    عادي  سهم  900.000.000مال المصرح به  ال  راس
 لكل سهم  لاير عماني 0.100( بقيمة عادي سهم 2018-900.000.000)

 
90.000 

 

 
90.000 

 
 
 

لاير  0.100سهم عادي بقيمة  807,772,329رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
 لاير عماني لكل سهم(  0.100سهم  بقيمة    769.306.980  -م2018عماني لكل سهم )

 
 

80,777 
 

 
 

76,931 
 

 
 
 بمقدار أرباح أسهم مجانيةتمت الموافقة على توزيعات  م2019مارس  27الذي عقد بتاريخ  األمالسنوي لمساهمي الشركة  العامةفي اجتماع الجمعية  

 – م2018) لاير عماني 3,846,535عن طريق تحويل سيتم إصدارها بيسة للسهم  100بقيمة سهم ( 69.936.998 -م2018) 38,465,349
 رأس المال. إلى ( من عالوة إصدار األسهملاير عماني 6.993.699

 
عنهم. وعدد األسهم التي اسمهم أو من خالل حسابات من ينوب سواء بأو أكثر من أسهم الشركة األم.  %10مساهمو الشركة األم الذين يملكون نسبة 

 كما يلي:في تاريخ التقرير يملكونها 
 

  2019 2018 
نسبة     

 المساهمة
 
 عدد األسهم 

نسبة   
 المساهمة

 
 عدد األسهم   

 %  %  
 العهدةإدارة األصول /  -أوبار كابيتال 

 185.285.961 24.08 194,888,424 24.12 المحلية

 154.539.896 20.09 126,158,291 15.61 شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

 89.110.516 11.58 93,566,941 11.58 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 

 سندات راسماليه دائمة  من مستوى األول)ب(   13
 تحويلها ويمكن المالية لألوراق مسقط سوق في السندات إدراج يتم  .عماني لاير مليون 60.6 بمبلغ دائمة سندات بإصدار االم الشركة قامت م 2018 خالل

ً %  7.75  بنسبة  ثابت  قسيمة  معدل  السندات  تحمل.  التداول  خالل  من . الملکية  حقوق  من  کخصم  معاملته  ويتم  المتأخرات  من  سنوي  نصف  أساس  علی  يدفع  سنويا
 المؤجلة الدفعات. اختياريا مؤجلة مدفوعات األم الشركة قبل من االختيار هذا بسبب سدادها يتم لم فائدة أي تشكل. الفائدة سداد لتأجيل خيار األم الشركة لدى

 .السائد الفائدة بسعر السندات أصل تشكل أنها لو كما الفائدة تتحمل التي نفسها هي االختيارية
 

ً  ملکية کحقوق تصنيفها ويتم األم الشرکة من مضمونة غيروثانوية و  مشروطة وغير مباشرة التزامات السندات هذه تشکل  رقم  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 يونيو 4 في الخاص لتقديرها وفقًا األم الشركة قبل من استردادها ويتم تاريخها أو استحقاقها تاريخ السندات هذه تستحق ال. التصنيف - المالية األدوات: 32

 .ذلك بعد شهًرا 12 كل بعد أو"( األول االصدار تاريخ)" 2023
 

مليون لاير عماني(.  2.3: 2018مليون لاير عماني ) 12.88، استحوذت شركة تابعة للمجموعة على سندات دائمة للشركة األم بمبلغ 2019خالل عام 
 المجموعة.وبناًء عليه، تم خصم هذا المبلغ من رصيد السندات الدائمة على مستوى 

 
 1 بقيمة وحدة 3000000) عماني لاير  مليون 30 بقيمة مضمونة غيرراسماليه دائمة  من مستوى األول  البنكية الشركة أصدرت ،  2016 ديسمبر 29 في

 معدل السندات تحمل. التداول خالل من تحويلها ويمكن المالية لألوراق مسقط سوق في السندات إدراج يتم( خاص اكتتاب خالل من منها لكل عماني لاير
 وفقاً  دفعها ويتم تراكمية غير الفائدة. الملکية حقوق من کخصم معاملته ويتم المتأخرات من سنوي نصف أساس علی يدفع سنوياً % 7.75 بنسبة ثابت قسيمة
 .المركزي عمان وبنك 3 بازل الئحة مع وتتوافقسندات راسمالية دائمة من المستوى األول للبنك التابع  من جزءاً  السندات تشكل. البنكية الجهة لتقدير
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 )تابع( سندات راسماليه دائمة  من مستوى األول)ب(   13
 
 
 

ً كحقوق مساهمين  وتصنفللبنك التابع  مضمونة وغير وثانوية مشروطة وغير مباشرة التزاماترأسمالية من المستوى األول  سندات تشكل  لمعيار وفقا
 استردادها  يتماستحقاق أو تاريخ استحقاق نهائي و  تاريخ  للسندات رأسمالية من المستوى األول  توجد  ال.  التصنيف  -  المالية  األدوات:  32  رقم  الدولي  المحاسبة

 السلطة من مسبقة لموافقة يخضع الفائدة لسداد تاريخ أي في أو"( األول االصدار تاريخ)" 2021 يناير 29 في الخاص لتقديرها وفقًا البنك التباع قبل من
 .التنظيمية

 
 

 بقيمة مضمونة غيرمن المستوى األول  دائمةرأس مالية  سندات من أخرى سلسلة 2018 أكتوبر 17 في للبنك التابعة الشركة أصدرت ،  ذلك إلى باإلضافة
% 7.5 قدره ثابت قسيمة معدل السندات تحمل(. خاص اكتتاب خالل من منها لكل عماني لاير 1 بقيمة وحدة42.553.0000) عماني لاير مليون 42.5
 ً -pari  في  السندات.  البنك  تقدير  حسب  دفعها  ويتم  تراكمية غير  الفائدةتعد  .  المساهمين حقوق  من  كخصم  معه  التعامل ويتم  سنوية نصف  السداد  مستحقة  سنويا

passu سابق إصدار مع. 
 
 

 
 الخزينة  أسهم( ج)  13

 
 2018 2019 المجموعة

 ر.عألف  ر.عألف  

 81.464 81.464 يناير  1
 - - تملك خالل السنة

 81.464 81.464 ديسمبر 31

 
نيابة عن المجموعة. إن أسهم  كأمانة شقيقةمن قبل شركة  األسهمبهذه  اإلحتفاظالشركة. يتم  من اسهم %24بنسبة ، استحوذت الشركة التابعة 2017ل الخ

أية أرباح أو خسائر في الربح  إدراجيتم  ال. المساهمينخصمها من حقوق  تميإعادة شرائها وإدراجها بالتکلفة و تميخاصة  ةيهي أدوات حقوق ملک نةيالخز
 الخاصة بالمجموعة.  المساهمينأو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق 

 
 
 

 حقوق غير مسيطره ( د )  13
 
 

 50.99للمجموعة بنسبة ( ، وهي شركة تابعة NLGIC( والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامة ش م ع ع )OAB) مالبنك العماني العربي ش.م.ع.
لجميع الشركات التابعة األخرى التي ال تمتلكها المجموعة بنسبة  NCI(. يعتبر NCI% على التوالي ، لديها حصص مادية غير مسيطرة ) 78.26% و 
 % غير مهم. 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق غير مسيطره )تابع( ( د )  13
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مليات الحذف داخل فيما يلي ملخص المعلومات المالية المتعلقة ببنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامة ش.م.ع.ع ، قبل ع
 :NCIالمجموعة ، إلى جانب المبالغ المنسوبة إلى 

 
 

 المجموع شركة التأمين الوطنية العامة بنك عمان العربي 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 بااللف ر.ع بااللف ر.ع بااللف ر.ع بااللف ر.ع بااللف ر.ع بااللف ر.ع 

       قائمة المركز المالي
       

 36.702 47.254 6.457 7.529 30.245 39.725 االصول غير متداوله 
 2.460.319 2.638.093 161.746 180.689 2.298.573 2.457.404 االصول متداوله

 92.553 92.553 - - 92.553 92.553 االلتزامات غير متداوله
 2.066.483 2.237.601 114.544 129.315 1.951.942 2.108.826 االلتزامات متداوله

 337.981 355.193 53.658 58.903 284.323 296.290 صافي االصول
 - - %21.74 %21.74 %49.01 %49.01 اسهم اقلية

 151.012 158.017 11.665 12.805 139.347 145.212 غير مسيطر صافي االصول
 3.483 3.300 3.483 3.300 - - غير مسيطر -اصول غير ملموسه

 - 1.206 - - - - االخرى كة التابعةبالشر المتعلقة

 154.495 162.522 15.148 16.106 139.347 145.212 المجموع
       

       الشاملقائمة الدخل 
 39.445 42.758 9.305 10.202 30.140 32.556 صافي ارباح السنة

 ( 975) 470 ( 294) 362 ( 681) 108 الدخل الشامل االخر
 38.470 43.228 9.011 10.564 29.459 32.664 مجموع الدخل الشامل

 17.242 180.174 2.470 2.218 14.772 15.956 غير مسيطرة االرباح المنسوبة 
غير  التسوية بمستوى المجموعة

 ( 2.192) ( 205) - - - - مسيطرة
 - 34 - - - - بالشركة التابعة االخرى

 15.050 18.003 2.470 2.013 14.772 15.956 غير مسيطرةمجموع االرباح 
 ( 412) 132 ( 78) 79 ( 334) 53 غير مسيطرالدخل الشامل 

 ( 19) 17 - - - - التسوية على مستوى المجموعة
غير مجموع الدخل الشامل المتعلق 

 14.619 18.152 2.392 2.092 14.438 16.009 مسيطر
       

       قائمة التدفقات النقدية
 ( 11.773) ( 5.044) 2.308 2.889 ( 14.081) ( 7.934) التدفقات النقدية النشطة العمليات

 3.995 ( 18.712) 724 ( 1.899) 3.271 ( 16.813) التدفقات النقدية النشطة االستثمار
 10.883 ( 11.236) ( 918) ( 727) 11.801 ( 10.509) التدفقات النقدية النشطة التمويل

 126.567 91.620 3.878 4.136 122.690 87.483 صافي التغير في التدفقات النقدية 

       
 ت ـــا االحتياطي  -14

 
 عالوة إصدار     (أ)
 

 للتوزيع على المساهمين.هذا اإلحتياطي قابل 
 
 بيسة للسهم الواحد 100بقيمة ( سهم  69،936،998 -  م2018) 38,465,349بقيمة  مجانية ل السنة، تمت الموافقة على توزيع أرباح أسهمالخ

 إلى رأس المال. األسهمإصدار  عالوةمن ( لاير عماني   6،993،700 -  2018)لاير عماني  3,846,535عن طريق تحويل مبلغ  سيتم إصدارها
 

 
 احتياطي قـانوني (ب)

 
من أرباحها عن    %10من قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان أن تقوم الشركة األم وكل من الشركات التابعة لها بتحويل    106تتطلب المادة  

رأسمالها على األقل. هذا االحتياطي غير قابل كل سنة مالية إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ االحتياطي القانوني لكل شركة منها ما يعادل ثلث 
 .تياطي القانوني للشركات التابعة للتوزيع.  يمثل رصيد آخر السنة مبالغ تخص الشركة األم باإلضافة إلى حصتها من االح

 
 
 احتيـاطي عـام (ت)

 
  هذا االحتيـاطي االختيـاري لدى البنك التابع قـابل للتوزيع.
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 قابلة للتوزيع أخرىإحتياطيات غير  -15
 
 

)بااللف لاير -المجموعة 
 عماني(

إحتياطي 
رأس 
 المال

إحتياطي  االنخفاض
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

إحتياطي 
إعادة 
تقييم  
عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
إعادة 
 تقييم 

 المجموع

 28,567 234 ( 947) 4,079 1,408 2,061 - 21,732 2018يناير  1في 
 ( 132) - ( 132) - - - - - آخردخل شامل 

احتياطي االنخفاض في تحويل 
 العمالت  اجنبية

- - - - - 1,070 - 1,070 

 3,818 - - 2,040 588 1,190 - - أرباح محتجزة / من محول إلى

 33,323 234 ( 9) 6,119 1,996 3,251 - 21,732 2019يناير  1في 
         

 ( 15) - ( 15) - - - - - دخل شامل آخر
احتياطي االنخفاض في تحويل 

 العمالت  اجنبية
- - - - - - - - 

 8,042 - - 2,041 - 1,345 4,656 - أرباح محتجزة / من محول إلى

 41,350 234 ( 24) 8,160 1,996 4,596 4,656 21,732 2019ديسمبر  31في 

 

إحتياطي  االنخفاض )بااللف لاير عماني( -الشركة األم
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

إحتياطي 
إعادة 
تقييم  
عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
إعادة 
 تقييم 

 المجموع

 6,835 234 ( 947) 4,079 1,408 2,061 -  2018يناير  1في 
 ( 132) - ( 132) - - - - دخل شامل آخر

 1,070 - 1,070 - - - - احتياطي االنخفاض في تحويل العمالت االجنية
 3,818 - - 2,040 588 1,190 - أرباح محتجزة / من إلىمحول 

 11,591 234 ( 9) 6,119 1,996 3,251 - 2019يناير  1في 
        

 ( 15) - ( 15) - - - - دخل شامل آخر
 - - - - - - - احتياطي االنخفاض في تحويل العمالت االجنية

 8,042 - - 2,041 - 1,345 4,656 أرباح محتجزة / من محول إلى

 19,618 234 ( 24) 8,160 1.996 4,596 4,656 2019ديسمبر  31في 
 
 

 اليـاحتيـاطي رأسم
أسهم حق رسملة األرباح المحتجزة وإصدار بزيادة رأسماله المدفوع عن طريق في سنة سابقة ع للشركة ، ـقام بنك عمان العربي ش.م.ع.م ، وهو بنك تاب

 حتياطي رأسمالي غير قابل للتوزيعالمحولة إلى إاألرباح المحتجزة  رسملة  من تلك الزيادة في رأس المال من خالل  تحويل حصة الشركة األم  أفضلية.  وتم  
 .المالية للمجموعة القوائمفي 
 
 

 إحتياطي الطوارئ
 ً ( وتعديالته. يتطلب هذا القانون أن 5/80تشريعات قانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم  ( )ب( من 3مكرر )  10()ج( و2مكرر ) 10للمادة  وفقا

من   %1و (لاير عماني 448,441: 2018) لاير عماني 530,712بمقدار  من صافي المطالبات القائمة بالنسبة ألعمال التأمين العام %10يتم تحويل 
في تاريخ  (لاير عماني 1.171.698: 2018) لاير عماني 1,300,795بمقدار  بالنسبة ألعمال التأمين على الحياة للسنةأقساط التأمين على الحياة 

تياطي راس المال أن توقف هذا التحويل عندما يساوي رصيد اإلحلشركة التأمين التابعة التقرير من األرباح المحتجزة إلى إحتياطي الطوارئ. يمكن 
هذا اإلحتياطي   المصدر. لن يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح في أي سنة إلى أن تتم تغطية العجز في هذا اإلحتياطي من األرباح المحتجزة. لن يتم إستخدام

 إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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 إحتياطيات غير قابلة للتوزيع أخرى )تابع(  -15

 
 

 احتياطي خاص
 

، باعت البنك التابع مباني المكتب الرئيسي القديمة في روي حيث أن عمليات المكتب الرئيسي انتقلت إلى المقر الجديد في 2015خالل سنة  -1
 توزيع.الغبرة. الربح من بيع المبنى تم تحويله كاحتياطي خاص، األمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني على أي 

 
للحسابات المعاد هيكلتها. وفقا للتعميم، يجب احتساب   اإلحتياطي، أصدر البنك المركزي العماني تعميما يتعلق بمتطلبات 2017يونيو    20في   -2

 اإلحتياطيالمحتجزة إلى    األرباح% لجميع الحسابات المعاد هيكلتها. وفقا لذلك، قامت المجموعة بتحويل المبلغ المطلوب من  10احتياطي بنسبة  
 الخاص.

 

 اطي دين ثانويـاحتي
تجنيب البنك المركزي العماني ان يتم لكل سنة. يتطلب من قيمة السندات الثانوية من الربح بعد الضريبة  %20تحويل بتم انشاء احتياطي الدين الثانوي 

 ً التي من المقرر ان تستحق خالل خمس سنوات. ان هذا االحتياطي متاح لتحويله مرة اخرى الى االرباح  والقروض للسندات الثانويةإحتياطي سنويا
  .والقروض ات الثانويةالمحتجزة عند استحقاق السند

 
 

العمالت األجنبية تحويلإحتياطي   

لصرف ا )الريال العماني( وفقاً لسعر للمجموعة التشغيليةكما في تاريخ التقرير ، يتم تحويل األصول واإللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى العملة ا
للسنة. فروقات سعر الصرف الناشئة من التحويل   الخسائر وفقاً للمتوسط المرجح لمعدالت سعر الصرفالسائد في تاريخ التقرير ، ويتم تحويل األرباح أو  

اب األرباح سمليون لاير عماني الى ح  1.07خالل السنة تم تحويل    تدرج مباشرة في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
 والخسائر.

 
 تقييماطي إعادة ـاحتي

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

 
 توزيعات األرباح مقترحة   -16

 
 الشـركة األم

سيتم عرض توزيعات األرباح لجمعية العامة العادية السنوية. ال يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية محاسبياً إال بعد أن يتم الموافقة عليها في اجتماع ا
لاير   0.025وهي توزيعات نقدية بواقع    م2020مارس    30في  فيما يتعلق على الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقدها  من مجلس اإلدارة  المقترحة  

توزيع التوجد و لاير عماني( 15.386.140-م2018)لاير عماني  21.194.308بإجمالي لاير عماني لكل سهم(  0.020-م2018)عماني لكل سهم 
ديسمبر  31 في لاير عماني( فيما يتعلق بالسنة المنتهية 3.846.535-م 2018) لاير عماني لكل سهم(  0.005-م2018) 2019في  أسهم مجانية 

   .سيتم اقتراحه من قبل مجلس االدارة م2019
 

والتي سيتم اثباتها ضمن حقوق المساهمين كجزء من   رحةـن توزيعات األرباح المقتـلم تتضم م2019ديسمبر  31ة في ـالمالية للسنة المنتهي القوائم
 . م2020ديسمبر  31األرباح المحتجزة في السنة المنتهية في 

 

 مستحق لبنوك  -17
 -بلغ المستحق لبنوك ما يلي: التقرير ، في تاريخ 
 

  المجمـوعــة الشركــة األم
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     
 حسابات جارية –مستحق لبنوك  31,465 15,207 - -

 قروض الجل 278,551 222,800 276,551 228,800

228,800 276,551 238.007 310,016  

 
 مليون لاير عماني في تاريخ التقرير. 275بعض القروض طويلة األجل مضمونة برهن االستثمارات بقيمة سوقية تبلغ 
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 )تابع( مستحق لبنوك  -17

  
 

 لقروض الجل كالتالي:ا إستحقاق
  المجمـوعــة الشركــة األم

2018 2019 2018 2019  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     
 مستحق خالل سنة 93,896 87,650 91,896 93,650

 مستحق اكثر من سنة 184,655 135,150 184,655 135,150
228,800 276,551 222,800 278,551  

 
 ودائع من عمالء  -18

 
 المجموعه                  حسب النوع (أ

 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   
 863.995 906,344 ودائع ألجل

 708.266 765,517 حسابات تحت الطلب
 290.507 306,971 حسابات توفير

 1,978,832 1.862.768 
 

 القطاعحسب  (ب
 2019 2018 
 ر.عالف  الف ر.ع 

 
 1,349,378 1,299,109 عمالء القطاع الخاص

 513,390 679,723 عمالء القطاع الحكومي
 1,978,832 1,862,768 

 
  
 الخدمات المصرفية اإلسالمية ودائع عمالء
  

 ودائع العمالء المذكورة أعاله ، ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية التالية: تتضمن
  

 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   
 105,700 127,304 قبوالت الوكالة

 12,714 13,377 قرض –حسابات جارية 
 3.730 3,399 حسابات المضاربة

 144,080 122,144 
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 التأمين موال أ -19
 

  
 2019ديسمبر  31 

  اإلجمالي حصة معيدي التأمين الصافي
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    

37,001 (13,292 ) 50,293 
إحتياطي  -اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  8,110 ( 253) 7,857

15,685 (6,020 ) 21,705 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
60,543 (19,565 ) 80,108  

  
 

 2018ديسمبر  31 اإلجمالي حصة معيدي التأمين الصافي
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    

27,506 (17,893 ) 45,399 
إحتياطي  -اإلكتواري/المحاسبياإلحتياطي 

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  7,564 ( 515) 7,049

15,327 (9,721 ) 25,048 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
49,882 (28,129 ) 78,011  

 
 

 السنة:الحركة خالل 
 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي وإحتياطي المخاطر السارية:
 24,853 27,506 يناير 1في 

 2,653 9,495 الشاملة  قائمة اإليراداتالحركة في 

 27,506 37,001 ديسمبر 31في 
   

 )التأمين العام( إحتياطي المخاطر السارية
  

 يناير 1في 
7,048 5,963 

 الشاملة  قائمة اإليراداتالحركة في 
809 1,086 

 7,049 7,857 ديسمبر 31في 
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 أموال التأمين )تابع(  -19
 
 

 مبلغ مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين ذات الصلة هي كما يلي:
 
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات القائمة

 إجمالي المطالبات 
  لمجموعةا القائمة

 2019ديسمبر  31 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    

 )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها( ايرني 1 25,048 ( 9,721) 15,327
 السنةالمطالبات المحملة خالل  113,343 ( 33,421) 79,922

 السنةالمطالبات المدفوعة خالل  ( 116,686) 37,122 ( 79,566)

15,685 (6,020 ) 21,705 

 إغالق المطالبات القائمة 
 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(

 
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات القائمة

 إجمالي المطالبات 
 2018ديسمبر  31 القائمة

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    

 اير )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها(ني 1 22,422 ( 8.655) 13,767
 السنةالمطالبات المحملة خالل  101,157 ( 41,452) 59,704

 السنةالمطالبات المدفوعة خالل  ( 98,531) 40,386 ( 58,144)

15,327 (9,721 ) 25,048 
 إغالق المطالبات القائمة 

 اإلبالغ عنها()متضمنة المتكبدة ولم يتم 
 
 
 

أشهر من تاريخ   3شهراً من تاريخ التقرير. المبالغ المستحقة من معيدي التأمين مستحقة تعاقدياً خالل  12من المتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل 
 التأمين. يمعيدلحسابات التقديم 

 
ألعمال تستند تقديرات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها    أساساً على الخبرة السابقة.تقدر المجموعة أن إلتزامات التأمين وأصول إعادة التأمين تستند  

 لمحكمة أو التحكيم. التأمين على الحياة على تقرير الخبير اإلكتواري المستقل. يتم تقدير كل حالة على حدة بالنسبة للمطالبات التي تحتاج إلى قرارات من ا
 

 ديون ثانوية  -20
 

 بزيادة رأس المال في شكل سندات ثانوية وقروض. تابع )بنك عمان العربي(ال البنك قام،  أجل تحسين المالءة الرأسمالية وللوفاء بمتطلبات التمويلمن 
 

 2019 2018 
 ألف ر ع ألف ر ع 
   

 20.000 20.000 قروض ثانوية 
   

 
ً مليون لاير عماني ،  20على قروض ثانوية بمبلغ التابع حصل البنك  رأس المال ، لمدة خمس سنوات  2القائمة  - 3مع متطلبات بازل  تماشيا

تدفع بشكل نصف سنوي بينما يدفع المبلغ الرئيسي بتاريخ سنوياً  %5.5. تحمل القروض معدل فائدة ثابت قدره 2015وستة أشهر في نوفمبر 
 استحقاق السداد.
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 أخرى التزامات  -21

 
  المجمـوعــة الشركــة األم
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     
 إلتزامات مقابل قبوالت 21,988 21,691 - -
 التزامات التأجير 7.335 - 767 -

 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 59,558 39,800 2,910 2,529
 فوائد مستحقة الدفع 25,029 21,266 778 579

 كفاالت وشيكات مصدقة 2,756 5,329 - -
 (30مكافأة نهاية خدمة الموظفين )إيضاح  2,015 1,767 275 297

 فوائد وعموالت مستلمة مقدماً  2,858 1.497 - -
 (37القيمة العادلة السالبة لالدوات المشتقة )إيضاح  928 154 - -

3,405 4,730 91,504 122,467  
 

 ضـرائب   -22
 
 المثبت في قائمة الدخل الشامل: (أ)

 الشركـة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     الشامل قائمة الدخل
 418 - 7,429 7,807 ةـالسنـة الحالي     
 - - 13 289 السنة السابقة     

 418 - 7,442 8,096 مصروف الضريبة للسنة
 ( 410) 410 449 262 ضريبة مؤجلة     

 8 410 7,891 8,358 مصروف الضريبة    
     

     قائمة المركز المالي
 418 139 7,586 8,552 ةـالسنـة الحالي     

 ( 410) - 172 596  )اصل( / التزام ضريبة مؤجلة    
 9,148 7,758 139 8 

     أصل )إلتزام( ضريبة مؤجلة
 - 410 219 172 يناير 1في      

 410 ( 410) ( 391) 424 حركة خالل السنة     
 410 - ( 172) 596 ديسمبر 31في 

 

 . (%15: م2018من ضريبة الدخل ) %15لضريبة الدخل بمعدل  الشركة األمتخضع 
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 ضـرائب )تابع(   -22
 

 احتساب مصروف ضريبة الدخل (ب)

 
 -وية لضريبة الدخل محسوبة على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل:ـفيما يلي تس

 
 
 الشركـة األم المجموعـة 

 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 34,370 36,324 53,462 58,482 الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

     
 5,156 5,449 8,019 8,772 ضريبة الدخل بالمعدل المذكور أعاله

 ( 6,019) ( 7,299) ( 5,225) ( 4,863) ايرادات معفاة من الضريبة
 1,702 1,405 3,336 2,459 مصروفات غير قابلة للخصم

 - 438 1,174 737 ضريبة مؤجلة غير مدرج مصروف
 - - 13 289 سنة سابقة -الضريبة الحالية 

 ( 831) 417 ( 771) 295 سنة سابقة –الضريبة المؤجلة 
 - - 1,345 669 رىـــاخ

 8 410 7,891 8,358 مصروف ضريبة الدخل
  
 
 

 ركةـــالح (ت)
 الشركـة األم المجموعـة 

 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - 8 6,080 7,758 يناير 1في الرصيد 

 418 - 7,442 8,096 الضريبة الحالية –المحملة خالل السنة 
 ( 410) 410 449 262 المحملة خالل السنة )الضريبة المؤجلة(

 - - ( 58) 162 مدرج في دخل شامل آخر )ضريبة مؤجلة(

 - ( 279) ( 6,155) ( 8,261) مدفوع خالل السنة الحالية 

 - - - 1.130 اكتسبت خالل السنة

 8 139 7,758 9,147 ديسمبر 31الرصيد في 
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 ضـرائب )تابع(  -22

 
 )ث( الحركة في أصل/)إلتزام( الضريبة المؤجلة

 

 

 كما في
يناير   1 

2019 

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 قائمة الدخل

 31كما في 
ديسمبر 
2019 

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
     

 ( 459) 193 - ( 652) الممتلكات واآلالت والمعدات
 ( 21) - - ( 21) إطفاء الشهرة

 ( 68) - - ( 68) إحتياطي إعادة التقييم
 ( 407) 105 - ( 512) العقاراتإعادة تقييم اإلستثمارات في 

 307 87 - 220 الديون المعدومه مخصص 
 30 - ( 162) 192 القيمة العادلة للدخل الشاملاحتياطي قيمة عادلة 

 20 ( 232) - 252 تسوية في اصل / التزام ضريبة مؤجلة
 - ( 161) - 161 التابعة الشركة استثمار فياالجنبي  النقدتقلب  احتياطي

 2 2 - - استخدام األصول والتزامات االيجارحق 
 - ( 256) - 256 العالقة ذي طرف من مستحق مخصص

 ( 596) ( 262) ( 162) ( 172) اليــــاإلجم

 

 
 

 

 كما في
يناير  1 

2018 

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 قائمة الدخل

  31كما في 
ديسمبر 
2018 

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
     

 ( 652) ( 508) - ( 144) الممتلكات واآلالت والمعدات
 ( 21) - - ( 21) إطفاء الشهرة

 ( 68) - - ( 68) إحتياطي إعادة التقييم
 - ( 8) - 8 مخصص إنخفاض قيم اإلستثمارات في الخارج

 ( 512) ( 535) - 23 إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات
 220 47 - 173 معدومهمخصص الديون ال

 161 161 - - التابعة الشركة استثمار فياالجنبي  النقدتقلب  احتياطي
 192 - 58 134 احتياطي قيمة عادلة إلستثمارات متاحة للبيع

 256 256 - - العالقة ذي طرف من مستحق مخصص
 252 138 - 114 خسائر ضريبية

 ( 172) ( 449) 58 219 اليـــاإلجم
 
 
 

تتضمن اصل الضريبة المؤجلة  مليون لاير عماني تقريبا. المجموعة ال 8كانت لدى المجموعة انخفاض في قيمة األسهم بمبلغ  م2019ديسمبر  31في 
   على أساس إيرادات مجموعة الشركات المستثنى من ضريبة الدخل
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 ضـرائب )تابع(  -22

 
 

ديسمبر  31في 
2019 

 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في 
 الشركة األم 2019

 2019 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    
 الممتلكات واآلالت والمعدات ( 7) ( 9) ( 16)
 مخصصات 256 ( 256) -

 الخسائر المتاحة للترحيل - 16 16
 االحتياطي في تقلب عمالت اجنبية في استثمار شركة تابعة 161 ( 161) -

 اليـــاإلجم 410 ( 410) -
 

ديسمبر  31في 
2018 

 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في 
 الشركة األم 2018

 2018 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    
 الممتلكات واآلالت والمعدات - ( 7) ( 7)

 مخصصات - 256 256
 االحتياطي في تقلب عمالت اجنبية في استثمار شركة تابعة - 161 161

 اليـــاإلجم - 410 410
 
 الشركة االم        

 
 . 2009ربوط الشركة األم قد تم إكمالها من السلطات الضريبية حتى سنة 

 
رى مجلس االدارة ان اية بعد. ي 2018إلى  2010لم تعتمد االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية االقرارات الضريبية للشركة عن السنوات 

ً للسنوات الضريبية المفتوحة لن يكون جوهري  ةط الضريبيوضرائب اضافية يمكن أن تنشأ عند إكمال الرب على المركز المالي ألومينفست كما   ا
 . م2019ديسمبر  31في 

 
 موقف الربوط الضريبية للشركات التابعة

 
ضربية إضافية إن الربوط الضريبية للشركات الضريبية هي في مراحل مختلفة من اإلكمال. إن اإلدارة ليست على علم وال تتوقع أية إلتزامات  

 سيتم تكبدها متعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة.
 
 

 إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين   -23
  

  ر.ع بااللف
 2019 الحياة العام اإلجمالي

 المجموعة   
 إجمالي أقساط التأمين 130,080 18,520 148,600

 الحركة في األقساط غير المحققة ( 4,894) ( 547) ( 5,441)
 إجمالي األقساط المحققة 125,185 17,973 143,159

    
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين ( 31,015) ( 1,295) ( 32,310)
 الحركة في األقساط غير المحققة ( 4,601) ( 262) ( 4,863)
 التأميناألقساط المحولة لمعيدي  ( 35,616) ( 1,557) ( 37,173)
    

 صافي إيرادات أقساط التأمين 89,570 16,416 105,985
 

  



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

55 

 

 
 إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين )تابع(  -23

 
 

  ف ر.عباالل
 2018 الحياة العام اإلجمالي

 المجموعة   
 إجمالي أقساط التأمين 117,170 17,425 134,595

 الحركة في األقساط غير المحققة ( 6,007) ( 1,199) ( 7,206)

 إجمالي األقساط المحققة 111,163 16,226 127,389
    
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين ( 50,690) ( 1,347) ( 52,037)

 الحركة في األقساط غير المحققة 3,353 114 3,467
 لمعيدي التأميناألقساط المحولة  ( 47,337) ( 1.233) ( 48,570)
    

 صافي إيرادات أقساط التأمين 63,826 14,993 78,819
 
 
 

 ايرادات الفـوائد  -24
 الشركـة األم المجموعــة 

 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 93,064 103.877 لعمالء القروض والسلفيات

 - - 4,895 6.861 عمانسندات تنمية حكومة سلطنة 
 - - 3,027 1.846 ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في السوق

 8,539 5,439 1,251 3.999 إيرادات فوائد أخرى

 116,583 102,237 5,439 8,539 
 

  
 

 مصروفات الفوائد   -25
 الشركـة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 ر.عالف  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 24,772 30,572 لـودائع ألج 
 - - 1,100 1,100 سندات دين ثانوية 
 - - 3,128 4,199 ابات تحت الطلبـحس 
 - - 2.255 2,292 رـحسابات التوفي 
 7,892 12,258 11,498 15,484 ةـقروض بنكي 
 53,647 42,753 12,258 7,892 
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 إيرادات االستثمارات   -26

 الشركـة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 78 32 4,737 2,335 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات

     استثمارات محلية مدرجة
 16 - ( 66) 697 أرباح/)خسائر( من بيع استثمارات 

 - ( 1) ( 688) ( 346) في القيمة العادلة  اتتغير
     

     مدرجةغير استثمارات محلية 
 - - ( 8) 28 في القيمة العادلة اتتغير

     
     استثمارات خارجية مدرجة

 - - ( 22) - من بيع استثمارات )خسارة( / ربح
 - 5 - 5 في القيمة العادلة اتتغير

     
     مدرجةغير استثمارات خارجية 

 ( 10) - ( 3) - من بيع استثمارات / ربح )خسارة( 
 ( 2) ( 29) ( 2) ( 29) في القيمة العادلة اتتغير

     
     استثمارات عقارية

 - - 5,299 83 من بيع استثمار عقاري أرباح محققه
 ( 1,070) ( 44) ( 1,070) ( 44) مخصص احتياطي تحويل العمالت االجنبية

 - - 204 577 إيرادات إيجار
 - - - 291 الصفقةالربح من 

 - - - 261 أرباح من مشروعات قيد االنشاء
للتابعه )مذكور   /صافي الربح من شركات شقيقة

 - - 6,279 - ادناه(
 3,858 14,660 (37 ) (988 ) 

 
 

 .الشقيقة، يتضمن هذا المبلغ ربًحا صافيًا من انخفاض قيمة االستثمار في الشركات  2018مالحظة: خالل عام 
 
 

 صافي  – ايرادات الرسوم والعموالت   -27
 الشركـة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 - - 26,765 21,533 ايرادات الرسوم والعموالت

 - - ( 11,898) ( 14,674) مصروفات الرسوم والعموالت

 6,859 14.867 - - 

 
 

 التشغيل األخرى   ايرادات   -28
 الشركــة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 - - 6,079 6,300 صرف عمالت أجنبية )صافي(
 2,224 192 555 685 اخرىايرادات 

 - - ( 8) - الربح من بيع ممتلكات ومعدات)خساره( 

 6,985 6,626 192 2,224 
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 مصروفات التشغيل    -29
 الشركــة األم المجموعــة 
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 3.637 3.801 38,111 41,793 تكلفة الموظفين )موضحة أدناه(
 893 795 20,693 17,989 مصروفات التشغيل األخرى

 33 150 4,781 7,004 االستهــالك 
 694 694 944 969 اإلطفاء

     مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة:
 200 200 200 200 الشـركة األم   

 - - 323 437 (لمجموعةداخل اشركات تابعة )صافي التسوية 

 68,392 65,052 5,640 5,457 
 تفاصيـل تكلفة الموظفين:

 
    

 3,178 3,444 32,184 37,173 مرتبـات
 67 60 432 434 مكافآت نهاية الخدمة

 49 47 2.210 2,370 تكلفة التأمينات االجتماعية
 343 250 3.285 1,816 تكاليف أخـرى

 41,793 38,111 3,801 3.637 
 

 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية   -30
 

 وم المجموعة والشركة األم بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقاً لقانون العمل العماني. ـتق
 

 المالية هي كالتالي:  القوائمالحركة في اإللتزام المدرج في 
  المجموعــة الشركـة األم

2018 2019 2018 2019  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     
 يناير 1الرصيد في  1,766 2.021 296 308
 المحمل للسنة 434 432 60 67

 2018تحويل  - - ( 51) -
 مدفوعة خالل السنة ( 185) ( 686) ( 30) ( 78)

 (21)إيضاح  رـديسمب 31الرصيد في  2,015 1,767 275 297
 

 االلتزامات األخرى بقائمة المركز المالي.الرصيد المبين أعاله موضح في 
 
 

 للسهم الواحد   االساسي العائد   -31
 

 يتم حساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي أرباح السنة على عدد األسهم القائمة خالل السنة.

  
  المجموعــة الشركــة األم

2018 2019 2018 2019  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     

34,362 35,914 30,521 32,121 
ف لاير لالشركة االم )باالربح السنة المنسوبة الى مساهمي 

 عماني(
 ناقص: سندات دائمه مستوى األول ومصاريف الفوائد ( 7,250) ( 3,914) ( 7,522) ( 4.003)

     

 السنة للمجموعة المنسوبة الى مساهمي الشركة االم  أرباح 24,871 26,607 28,392 30.359
 االول المستوىمن  الدائمةالراسماليه  السندات من الفائدة بعد

  ةـخالل السنوسط المرجح لعدد االسهم القائمة المت 613,906,972 613,906,972 807,772,329 807,772,329

     

 االساسي للسهم الواحد )لاير عماني(العائد  0,041 0,043 0,035 0.038
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 للسهم الواحد )تابع(   االساسي العائد   -31

 
(.  ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 69,936,998 – م2018سهم بدون مقابل ) 38,465,349خالل السنة ، أصدرت الشركة األم أسهم مجانية بعدد 

ة الحالية األرباح للسهم الواحد. يتعين تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة وللفترات المعروضة. في القوائم المالي  –  33رقم  
سي للسهم تبعاً لذلك. حيث ال توجد أسهم محتملة من شأنها أن وتم إعادة حساب العائد األسا م2018، تمت معاملة اإلصدار كأنه إستحق في بداية سنة 

 تؤثر على العائد األساسي للسهم ، فإن العائد المعدل للسهم مطابق للعائد األساسي للسهم.
 

 صافي األصول للسهم الواحد   -32
 

 يتم إحتساب صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي:
 

  المجموعــة الشركــة األم
2018 2019 2018 2019  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     

247,973 258,707 179,898 192,289 
 الحقوق المنسوبة الى مساهمي 

 ف لاير عماني(لالشركة االم )باال
     

769,306,980 807,772,329 584,673,305 613,906,972 
  القائمةالمتوسط المرجح لعدد االسهم 

 في السنة المنتهية

     

 صافي االصول للسهم الواحد )لاير عماني( 0,313 0.308 0,320 0.322

 
 

 ((.ج) 13 إيضاح) على مستوى المجموعة الخزينة أسهم خصم بعد ووصل العام نهاية في القائمة األسهم عدد: "مالحظة
 
 

 التقـارير المالية لقطاعات األعمـال   -33
 

 إلى أربعة قطاعات عمل رئيسية: منظمة المجموعة
 

 يتضمن األنشطة البنكية للشركات واألفراد والخزانة/اإلستثمار التي يمارسها البنك التابع للمجموعة. –القطاع المصرفي  (1)
 يتضمن أنشطة اإلستثمار للعمليات قصيرة وطويلة األجل. –قطاع اإلستثمار  (2)
 تعلقة بالتأمين على الحياة والعام.يتضمن األنشطة الم –قطاع التأمين  (3)
 يتضمن األنشطة في قطاع العقارات. –قطاع العقارات  (4)

 
يتم إستبعاد تلك  وبقية المجموعة.  الشركات التابعةالمعامالت بين قطاعات العمل تتم وفقاً لشروط تجارية عادية ويتم اإلرتباط بها بين 

 .التعامالت عند التوحيد
 
 

قطاع  2019
 اإلستثمار

القطاع 
 المصرفي

 قطاع 
 التأمين

قطاع 
 العقارات

 
 تعديالت

 
 اإلجمالي

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
       

 303,143 ( 55,483) 1,376 140,262 134,602 82,386 إيرادات القطاع
 50,124 ( 49,730) 410 10,202 32,557 56,685 القطاع نتائج
 2,992,143 ( 426,329) 14,912 188,218 2,497,129 718,213 القطاع أصول

       
       

2018       
 277,531 ( 49,061) 5,837 130,247 121,705 68,803 إيرادات القطاع

 45,571 ( 39,850) 3,984 9,232 27,032 45,173 نتائج القطاع

 2,762,082 ( 382,455) 27,420 161,314 2,328,818 626,985 أصول القطاع
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -34

و  . اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة24رقم المحاسبي الدولي ان هذه المعامالت تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للمعيار  
 متطلبات ميثاق تنظيم الشركة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

 

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

الشركات 
 الشقيقة

موظفي 
اإلدارة 

 الرئيسيين

أطراف 
ذات عالقة 

 أخرى
حصص غير 

 ُمسيطرة
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      2019 –المجموعـة 
 

 الشامل قائمة الدخل
     

 210 1,769 - 1,652 226 ايرادات الفوائد والعموالت
 339 5 - 7,669 - مصروفات الفوائـد

 - - - - 637 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 - 786 - 242 1 أقساط التأمين والمطالبات

 - 893 - 190 - مدفوعة مطالبات
 - 125 - 230 40 مصاريف تشغيلية 
 - - 4,889 - - تكاليف الموظفين

 - - 146 - - مكافأة نهاية الخدمة
 - 2.490 - - - شراء استثمار

 - - - 484 - بيع استثمار عقاري
      

      قائمة المركز المالي

 - - - 129,000 - قروض ترتيبات ال
 15,836 42,356 - 32,580 7,569 قروض وسلفيات
 1,434 4,890 - 40,990 694 والتوفيرحسابات جارية 

 - 203 - 64 - أقساط التأمين والمطالبات
 - 391 - 33 - و االيداعات دائنون

 
      خـارج قائمة المركز المالي

 136,786 4,800 - - - اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق
 

      2018 –المجموعـة 

 

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

الشركات 
 الشقيقة

موظفي 
اإلدارة 

 الرئيسيين

أطراف 
ذات عالقة 

 أخرى

حصص 
غير 

 ُمسيطرة
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      
 قائمة الدخل الشامل

 
     

 478 1,296 - 1,457 251 ايرادات الفوائد والعموالت
 523 1,710 - 630 - مصروفات الفوائـد

 - - - - 523 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 - 766 1 306 11 مستلمةأقساط 

 - 732 - 163 - مطالبات مدفوعة
 - 1,203 1 357 - مصاريف تشغيلية 

 - - 3.792 - - تكلفة الموظفين
 - - 81 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      
 قائمة المركز المالي

 
     

 - - - 134.800 - ترتيبات القروض
 33,460 31,332 - 25,060 4,799 قروض وسلفيات

 878 6,325 - 26,939 1,536 حسابات جارية والتوفير
 - 210 9 - 397 أقساط التأمين والمطالبات

 - 430 - 8,491 35 و االيداعات دائنون
 

      خـارج قائمة المركز المالي
 

 155,661 3.610 - - - مستندية وضمانات وأوراقاعتمادات 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(   -34
من رأسمال البنك.  وطبقا لشروط هذا العقد.  %49االردن الذي يمتلك  -يرتبط البنك التابع بعقد ادارة مع البنك العربي )ش.م.ع(

البنك بالمساعدات الفنية والخدمات االدارية المتعلقة بنشاط البنوك بما فيها تزويد االردن بتزويد  -يقوم البنك العربي )ش.م.ع(
 (. لاير عماني 90,420-م2018لاير عماني ) 97,671  البنك بالموظفين االداريين. وتبلغ اتعاب االدارة السنوية

 

مليون لاير عماني من مساهميها وشركتها التابعة باعت جزء   9.76، قامت الشركة األم بشراء أوراق مالية بقيمة    م2018خالل  
 مليون لاير عماني. 3.4بمبلغ  الشقيقة للمجموعة اتشركحدى الالاستثماراتها العقارية من 

 
9201 
 

 الشركة االم
الشركات 
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

أعضـاء 
مجلس 
 االدارة

المديرين 
 الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة 
 أخرى

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
      

      الشامل قائمة الدخل

 - 200 - - ألعضاء مجلس االدارة  مكافآت وبدالت حضور جلسات
 
- 

 - - - - 14,443 توزيعات ارباح من شركات تابعة
 - - - 1,434 - شقيقةتوزيعات ارباح من شركات 

 - - - - - اخرى /وساطةرسوم 
 47 - - - 113 يهمصروفات التشغيل

 - - - - 5,443 ايرادات الفوائد
 - - - - - (ايجارأخرى )ايرادات 

 6,914 - - - 43 مصروفات الفوائد   
 - - - - 105  - - -  108 أقساط التأمين

 - - - - 52 المطالبات
 - 1,781 - - - تكاليف الموظفين

 - 30 - - - مكافآت نهاية خدمة 
      

 قائمة المركز المالي
 

     

 129,000 - - - - قروض بنكية
 - - - - 4,264 ارصدة بنكية 
 - - - - 115,876 )صافي( مستحق من شركات تابعة 

 11 - - - - مدفوعات
 - - - - 2,100 استثمار عقاريشراء 

 
 

      2018 -الشركة االم 
 

 قائمة الدخل الشامل
     

      
 - - 200 - - ألعضاء مجلس االدارة مكافآت وبدالت حضور جلسات

 - - - - 10,638 توزيعات ارباح من شركات تابعة
 - - - - 996 شقيقةتوزيعات ارباح من شركات 

 - - - - 52,059 بيع شركة شقيقة
 - - - - 2,300 اصدار سندات دائمة

 - - - 41 - اخرى /وساطةرسوم 
 980 - - - 19 يه/ راسماليهمصروفات التشغيل

 - - - - 8,539 ايرادات الفوائد
 - - - - 13 (ايجارأخرى )ايرادات 

 1,655 - - - 519 مصروف الفوائد   
 - - - - 111 أقساط التأمين

 - 1,145 - - - تكاليف الموظفين
 - 19 - - - مكافآت نهاية خدمة 

 - - - - 40 المطالبات
 - 1,445 - - - المكافآتوتكلفة الموظفين 

 9,760 - - - - شراء استثمار
      
      

      قائمة المركز المالي
 - - - - - ممتلكات ومعدات

 134.800 - - - 6,000 قروض بنكية
 - - - - 1,603 ارصدة بنكية  
 - - - - 188,260 مستحق من شركات تابعة  
 - - - - 3 مدفوعات   
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 ئتمانية إأنشطة   -35

 -كما يلي: هواالنشطة االئتمانية الرصيد المدرج بالتكلفة والناتج من  ،  م2019ديسمبر  31في        

  المجموعــة الشركـة األم

2018 2019 2018 2019  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

 استثمارات مجمعة من قبل المجموعة ومسجلة باسمها:    
 الشركة األم  416 686 416 686

 
يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات بالنيابة عن ولمصلحة مستثمرين آخرين وال تعامل كأصول تخص المجموعة والشركة األم ولذلك تم تضمينها 

 القوائم المالية على انها بنود خارج قائمة المركز المالي.في 
 

 / التعهدات االلتزامات العرضية  -36

 اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق( أ)

 تتضمن.  لعمالئها  المالية  االحتياجات  لتلبية  االعتيادي  العمل  سياق  في  العمومية  الميزانية  خارج  ائتمانية  مخاطر  ذات  مالية  أداة  في  طرًفا  المجموعة  تعتبر
 االئتمان لخسارة المجموعة تعرض يمثل. وغيرها االئتمان بتقديم والتزامات ثالثة ألطراف اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق المالية األدوات هذه
 هذه على االئتمان مخاطر تكون ما عادةً  ،  ذلك ومع. لألداة النظرية القيمة أو العقد قيمة بمثل المالية األدوات هذه بمثل اآلخر الطرف قيام عدم حالة في

 .النظرية القيمة أو العقد قيمة من أقل المعامالت

 

 المعامالت هذه تخضع وبالتالي ،  القروض تسهيالت تمديد عليها ينطوي التي االئتمان مخاطر نفس األساس في هي ذلك عليها ينطوي التي المخاطر إن
 .والسلف القروض يطلبون الذين للعمالء الضمان واحتياطات المحفظة واحتياطات االئتمانية المنظمة لنفس

 

 -ديسمبر كانت كما يلي: 31المبالغ القائمة للعقود أو المبالغ االعتبارية لتلك األدوات كما في 

 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 

 574,594 557,036 ضمانات
 210,776 162,993 مستنديةاعتمادات 

 720,029 785,370 
 

 
 لاير ُعماني(. 464.392,178 –  م8201لاير ُعماني ) 380,730,129بلغت اإلعتمادات المستندية والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى 

 
 )ب( 9عالوة خسائر تعهدات والضمانات المالية متضمنة تحت إيضاح رقم  -1

 يتعلق بقروض غير عاملة. لاير عماني( 378,364 –م 2018لاير عماني ) 8,712,526يتضمن االلتزامات العرضية مبلغ  -2
 

 -تركيز خطابات اإلعتماد والضمانات حسب قطاع العمل موضح أدناه:

     
   2019 % 2018 % 
  الف ر.ع  الف ر.ع   

 % 41 319,586 % 10 73,657   انشــاءات
 % 24 187,620 % 49 355,105   مرافق

 % 20 154,109 % 16 113,177   تجارة تصـدير
 %3 23,472 %4 30,323   ومةـحك

 % 10 80,184 %7 47,034   استيـرادتجارة 
 %1 4,206 %0 3,145   لـنق

 %1 9,375 %3 19,808   تجارة جملة وتجزئة

 %0 3,023 % 11 76,677   خدمـات
 %0 2.114 %0 538   عـتصني

 %0 1,681 %0 565   مناجم

   720,029 100 % 785,370 100 % 
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 االلتزامات العرضية / التعهدات )تابع(   -36

 المطالبات القانونية
المطالبات التقاضي أمر شائع الحدوث في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله.  قام البنك التابع بعمل بروتوكول ثابت للتعامل مع مثل هذه 

ات القانونية. عند الحصول على المشورة المهنية وتقدير قيمة األضرار بصورة معقولة ، يقوم البنك التابع بإجراء التعديالت إلحتساب مطالب
ات القانونية األضرار التي يجوز أن تكون لها تأثير معاكس على مركزه المالي. في نهاية السنة المالية ، يوجد لدى البنك التابع بعض المطالب

 التي لم يتم حلها وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
 
على  تتعرض شركة التأمين التابعة ، مثل أغلبية معيدي التأمين ، للتقاضي في إطار سير العمل العادي. ال تعتقد شركة التأمين التابعة، بناء 

 نتائج الدعاوى القانونية يمكن أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على دخلها أو مركزها المالي.مشورة قانونية مستقلة ، بأن 
 

 إلتزامات التأمين الطارئة
 

، كانت هناك إلتزامات طارئة تتعلق بضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابة عن شركة التأمين التابعة بمبلغ  م2019ديسمبر  31في 
 لاير عماني( منحت في إطار سير العمل العادي وال يتوقع أن تنشأ عنها إلتزامات جوهرية. 444,143: م2018لاير عماني ) 333,237

 
 التزامات رأس المال

 .لاير عماني(  5,084,296: م2018لاير عماني  ) 5,733,038، بلغت االلتزامات الرأسمالية للمجموعة  م2019ديسمبر  31في 
 

 ات ـــــالمشتق  -37

المالية. ان االداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات االسعار في واحدة او اكثر من االدوات 
 باالشارة الى المعدل او المؤشر.

 
 المجموعــة

ز في تاريخ التقرير ، توجد عقود آجلة لعمالت أجنبية قائمة يحتفظ بها البنك التابع تستحق جميعها خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المرك
األدوات المالية بأسعار أسواق األوراق المالية النشطة ألصول أو المالي بالنيابة عن عمالء لبيع وشراء عمالت أجنبية.  تم إدراج هذه 

 -إلتزامات مطابقة.  هذه القيم العادلة والمبالغ االعتبارية المتعاقد عليها يمكن تلخيصا فيما يلي:
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

.2مشتقات االداة المالية بالقيمة العادلة كما في مستوى رقم  

 

 المفروضة على تحويل األصول القيود   -38

وك واالستثمارات وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، حددت المجموعة للهيئة العامة لسوق المال بعض الودائع لدى البن
لاير عماني(.   30,884,931-م2018عماني )لاير  42,256,223والقروض لحملة البوالص المدرجة في قائمة المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها 

 .وفقاً للوائح القانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال
 

باإلمارات العربية المتحدة والكويت  بعض أبو ظبي -وفقاً لمتطلبات قانون شركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة حددت المجموعة لهيئة التأمين
لاير عماني  1,879,150و لاير عماني(  459,034-م2018لاير عماني ) 991,142بقيمة إجمالية قدرها  قائمة المركز الماليالودائع الثابتة في 

 .فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة التأمين( على التوالي. وفقاً للوائح القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول  1,274,000:  م2018)
  

 

 اكثر من سنة

 

إلى  3من 
 شهر 12

 

القيمة خالل 
 اشهر 3

 القيمة
 االعتبارية

القيمة 
العادلة 

 السالبـــة

القيمة 
العادلة 

  الموجبـــة

 

  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
 2019ديسمبر  31      

 عقود شراء 226 - 86,074 75,561 10,513 -
 عقود بيع - ( 196) ( 86,043) ( 75,571) ( 10,472) -

 الفائدةمقايضات سعر  1,031 ( 732) 9,465 - - 9,465

9,465 41 (10 ) 9,496 (928 ) 1,257  
       

 
 2018ديسمبر  31      

 عقود شراء 249 - 78,458 59,384 19,188 
 عقود بيع - ( 154) ( 78,354) ( 59,396) ( 19,072) 
 116 (12 ) 104 (154 ) 249  
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 القيود المفروضة على تحويل األصول )تابع(   -38

لاير عماني( إلى المكتب العماني الموّحد للحصول على البطاقة  50.000-م2018لاير عماني ) 50.000قامت المجموعة بتقديم ضمان بنكي بمبلغ 
 .ضمانها بوديعة ثابتةالبرتقالية والتي يتم 

 
 التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات   -39

 
 

  

  
 سلطنة عمان

 
أمريكا 
 الشمالية

المملكة 
المتحـدة و 

 اوروبا

 
 دول أخرى

 
 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 

 2019 –المجموعة 
     

      
      االصــول

 191,505 9,180 112 - 182,213 تحت الطلبأرصدة لدى البنوك وودائع 
 80,916 32,859 2,753 5,512 39,792 ودائع لدى البنوك

 62,642 45,037 - - 17,605 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 19,565 12,704 - - 6,861 حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

 242,197 16,385 48 156 225,608 استثمارات في أوراق مالية
 239,635 38,951 - - 200,684 استثمارات في شركات شقيقة

 10,776 - - - 10,776 استثمار عقاري
 2,006,330 - - - 2,006,330 قروض وسلفيات الى عمالء

 69,296 6,461 15 - 62,820 اصول أخرى
 - - - - - اعمال مشروعات قيد االنشاء

 50,904 1,726 - - 49,178 ممتلكات ومعدات
 18,377 350 - - 18,027 أصول غير ملموسة

 2,992,143 163,653 2,928 5,668 2,819,894 اجمالي األصول
      

      االلتزامــات
 310,016 8,415 7,375 - 294,226 مستحق لبنوك

 1,978,832 - - - 1,978,832 ودائع من عمالء
 80,108 39,381 - - 40,727 أموال التأمين

 20,000 - - - 20,000 سندات دين ثانويه
 122,467 33,342 895 - 88,230 التزامات اخرى

 9,147 - - - 9,147 ضرائب
 

 2,520,570 81,138 8,270 - 2,431,162  االلتزاماتاجمالي 
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 )تابع(  التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات   -39
 
 

 
 

 

  
 سلطنة عمان

 
 الشماليةأمريكا 

المملكة المتحـدة 
 و اوروبا

 
 دول أخرى

 
 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 

 2018 –المجموعة 
     

      
      االصــول

 212,686 7,269 376 - 205,041 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 121,637 49,726 2,131 670 69,110 ودائع لدى البنوك

 43,122 26,036 - - 17,086 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 28,129 16,256 - - 11,873 حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

 175,799 8,523 48 20 167,208 استثمارات في أوراق مالية
 219,055 33,008 - - 186,047 استثمارات في شركات شقيقة

 17,043 - - - 17,043 استثمار عقاري
 1,826,817 - - - 1,826,817 قروض وسلفيات الى عمالء

 61,270 2,206 14 - 59,050 اصول أخرى
 3,260 - 3,260 - - اعمال مشروعات قيد االنشاء

 36,727 497 - - 36,230 ممتلكات ومعدات
 16,537 373 - - 16,164 أصول غير ملموسة

 2,762,082 143,894 5,829 690 2,611,669 اجمالي األصول
      

      االلتزامــات
 238,007 2,101 875 - 235,031 مستحق لبنوك

 1,862,768 - - - 1,862,768 ودائع من عمالء
 78,011 40,049 - - 37,962 أموال التأمين

 20.000 - - - 20,000 سندات دين ثانويه
 91,504 15,178 40 - 76,286 التزامات اخرى

 7,758 - - - 7,758 ضرائب
 

 2,298,048 57,328 915 - 2,239,805  االلتزاماتاجمالي 

  
 سلطنة عمان

 
أمريكا 
 الشمالية

المملكة 
المتحـدة و 

 اوروبا

 
 دول أخرى

 
 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 

 2019 –الشركـــة األم 
     

      
      االصــول

 4,549 1 - - 4,548 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 3,215 189 48 20 2,958 استثمارات في أوارق مالية

 38,937 - - - 38,936 استثمارات في شركات شقيقة
 432,664 - 2,805 - 429,859 استثمارات في شركات تابعة

 115,876 - ( 2,805) - 118,681 مستحق من شركات تابعة
 2,100 - -  2,100 استثمار عقاري

 2,322 - - - 2,322 اصول أخرى
 1,102 - - - 1,102 ممتلكات ومعدات

 
 600,765 190 48 20 600,507 ولـاجمالي االص

      
      

      االلتزامــات
 276,551 - - - 276,551 مستحق لبنوك

 4,730 - - - 4,730 التزامــات أخـرى
 139 - - - 139 ئباضر

 
 281,420 - - - 281,420  االلتزاماتاجمالي 
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 التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات )تـابع(   -39

 

  

  
 سلطنة عمان

 
 أمريكا الشمالية

المملكة المتحـدة 
 و اوروبا

 
 دول أخرى

 
 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 

 2018 –الشركـــة األم 
     

      
      االصــول

 2,363 2 - - 2,361 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 2,271 276 48 20 1,927 استثمارات في أوارق مالية

 36,982 - - - 36.982 استثمارات في شركات شقيقة
 307,702 - 2,014 - 305,688 استثمارات في شركات تابعة

 188,260 - 1,368 - 186,892 مستحق من شركات تابعة
 2,842 - - - 2,842 اصول أخرى

 404 - - - 404 ممتلكات ومعدات

 540,824 278 3,430 20 537,096 ولـاجمالي االص
      
      

      االلتزامــات
 228,800 - - - 228,800 مستحق لبنوك

 3,405 - - - 3,405 التزامــات أخـرى
 8 - - - 8 ضرائب

 232,213 - - - 232,213  االلتزاماتاجمالي 
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 تحليـل حساسية سعر الفائـدة   -40

 
 -كالتالي:ما يحل اسبق.  إن مركز حساسية المجموعة والشركة األم لسعر الفائدة إعتماداً على تعديالت أسعار الفائدة أو تواريخ االستحقاق المتعاقد عليها.  أيه

 
 

 
  

  
متوسط 
سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 اشهر 6خالل 

 
 

  12الى  6من 
 شهراً 

 
 

 
 أكثر من سنة

 
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

 
 
 

 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع % 
       2019 –المجموعة 

       
       االصــول

       
 191,505 191,005 500 - - 1.00 تحت الطلبأرصدة لدى البنوك وودائع 

 80,916 42,140 - - 38,776 2,41 ودائع لدى البنوك
 62,642 62,642 - - - - األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 19,565 19,565 - - - - حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
       استثمارات في أوارق مالية:

 158,003 - 154,096 - 3,907 4,57 التكلفة المطفأة
 84,194 69,765 14,429 - - - استثمارات

 239,635 239,635 - - - - شركات شقيقة استثمارات في
 10,776 10,776 - - - - استثمار عقاري

 2,006,330 18,004 1,106,422 48,770 833,134 5,50 العمالءقروض وسلفيات إلى 
 69,296 46,966 - - 22,330 - اصول أخرى

 50,904 50,904 - - - - ممتلكات ومعدات
 18,377 18,377 - - - - أصول غير ملموسة

 
 2,992,143 769,779 1,275,447 48,770 898,147  اجمالي االصـول

       
       

       االلتزامــات
 310,016 8,023 184,656 16,050 101,287 - مستحق لبنوك

 1,978,832 470,439 169,021 534,086 805,286 2,01 عمالءودائع من 
 80,108 80,108 - - - - أموال التأمين

 122,467 119,711 - - 2,756 - التزامــات أخـرى
 20,000 - 20,000 - - 5.50 سندات ثانوية

 9,147 9,147 - - - - ضــرائب
 

 2,520,570 687,428 373,677 550,136 909,329  اجمالي االلتزامات
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متوسط 
سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 اشهر 6خالل 

 
 

الى  6من 
 شهراً  12

 
 

 
 أكثر من سنة

 
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

 
 
 

 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع % 
       2018 –المجموعة 

       
       االصــول

       
 212,686 212,186 500 - - 1,00 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 121,637 37,659 - - 83,978 1,72 ودائع لدى البنوك
 43,122 43,122 - - - - األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 28,129 28,129 - - - - حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
       استثمارات في أوارق مالية:

 122,262 - 102,262 20,000 - 4,57 التكلفة المطفأة  

 53,537 28,220 25,317 - - - استثمـارات   
 219,055 219,055 - - - - شركات شقيقة استثمارات في

 17,043 17,043 - - - - استثمار عقاري
 1,826,817 - 1,105,565 11,683 709,569 5,27 قروض وسلفيات إلى عمالء

 61,270 45,313 - - 15,957 - اصول أخرى
 3,260 3,260 - - - - االنشاءاعمال مشرعات قيد 

 36,727 36,727 - - - - ممتلكات ومعدات
 16,537 16,537 - - - - أصول غير ملموسة

 
 2,762,082 687,251 1,233,644 31,683 809,504  اجمالي االصـول

       
       

       االلتزامــات
 238,007 6,207 139,150 23,650 69,000 4,61 مستحق لبنوك

 1,862,768 914,175 173,190 253,627 521,776 1,73 ودائع من عمالء
 78,011 78,011 - - - - أموال التأمين

 91,504 801 35,465 9,644 45,594 - التزامــات أخـرى
 20,000 - 20,000 - - 5,50 سندات ثانوية

 7,758 7,758 - - - - ضــرائب
 

 2,298,048 1,006,952 367,805 286,921 636,370  اجمالي االلتزامات
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 استحقاقات األصول وااللتزامات   -  41
  

 3خالل 
 اشهر

 
الى  3من 
 شهرا   12

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من

 سنوات 5 

 
 

 المجموع
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      2019 –المجموعــة 
      االصــول

      
 191,505 17,309 11,663 20,369 142,164 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 80,916 - 31,515 5,334 44,067 ودائع لدى البنوك
 62,642 - - 62,642 - األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 19,565 - - 19,565 - حصة معيدي التأمين من أموال التأمين
 242,197 103,127 69,754 24,839 44,477 استثمارات في أوارق مالية

 239,635 239,635 - - - إستثمارات في شركات شقيقة
 10,776 - 10,776 - - استثمار عقاري

 2,006,330 889,680 504,950 170,423 441,277 قروض وسلفيات إلى عمالء
 69,296 2,398 1,445 15,260 50,193 اصول أخرى

 50,904 48,757 2,147 - - ممتلكات ومعدات
 18,377 18,377 - - - أصول غير ملموسة

 
 2,992,143 1,319,283 632,250 318,432 722,178 ولــاجمالي االص

      
      االلتزامــات

 310,016 184,654 16,050 11,500 97,812 مستحق لبنوك
 1,978,832 581,331 415,080 706,688 275,733 ودائع من عمالء

 80,108 - - 80,108 - أموال التأمين
 122,467 461 30,835 40,142 51,029 التزامــات أخــرى

 20,000 - 20,000 - - سندات ثانوية
 9,147 - 409 2,824 5,914 ضــرائب

 
 2,520,570 766,446 482,374 841,262 430,488 إجمالي اإللتزامات
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 اشهر 3خالل 

 
  12الى  3من 

 شهراً 

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من

 سنوات 5 

 
 

 المجموع
 الف ر.ع ر.عالف  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      2018 –المجموعــة 
      االصــول

      
أرصدة لدى البنوك وودائع تحت 

 212,686 12,486 10,056 19,328 170,816 الطلب
 121,637 - 30,224 4,172 87,241 ودائع لدى البنوك

 43,122 - - 43,122 - األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 28,129 - - 28,129 - أموال التأمينحصة معيدي التأمين من 

 175,799 71,494 47,131 45,317 11,857 استثمارات في أوارق مالية
 219,055 219,055 - - - إستثمارات في شركات شقيقة
 1,826,817 815,888 449,912 160,820 400,197 قروض وسلفيات إلى عمالء

 61,270 32 1,258 11,001 48,979 اصول أخرى
 17,043 - 17,043 - - استثمار عقاري

 3,260 3,260 - - - اعمال مشروعات قيد االنشاء
 36,727 36,727 - - - ممتلكات ومعدات

 16,537 16,537 - - - أصول غير ملموسة
 

 2,762,082 1,175,479 555,624 311,889 719,090 ولــاجمالي االص
      

      االلتزامــات
 238,007 17,600 117,550 42,450 60,407 لبنوكمستحق 

 1,862,768 435,065 362,033 695,819 369,851 ودائع من عمالء
 78,011 - 78,011 - - أموال التأمين

 91,504 801 35,465 9,644 45,594 التزامــات أخــرى
 20,000 - 20,000 - - سندات ثانوية

 7,758 - 1,613 573 5,572 ضــرائب
 

 2,298,048 453,466 614,672 748,486 481,424 إجمالي اإللتزامات
 

  



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

70 

 

 استحقاقات األصول وااللتزامات )تابع(   -41

  
 

 اشهر 3خالل 

 
 الى 3من 

 شهرا   12 

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من 

 سنوات 5

 
 

 المجموع
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
      

      2019 –الشركـة األم 
      

      االصــول
 4,549 - - - 4,549 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 3,215 - 1,740 - 1,475 استثمارات في أوارق مالية
 38,937 38,936 - - - استثمارات في شركات شقيقة
 432,664 432,664 - - - استثمارات في شركات تابعة

 2,100 - 2,100 - - استثمار عقاري
 2,322 - - - 2,322 اصول أخرى

 1,102 747 355 - - ممتلكات ومعدات

 115,876 - - 115,876 - مستحق من شركات تابعة
 

 600,765 472,348 4,195 115,876 8,346 ولـاجمالي االص
      

      االلتزامــات
 276,551 184,655 16,050 11,500 64,346 مستحق لبنوك

 4,730 - 275 - 4,455 التزامات أخرى
 139 - - - 139 ضرائب

 
 281,420 184,655 16,325 11,500 68,940 اجمالي االلتزامات

 
  

 
 اشهر 3خالل 

 
 الى 3من 

 شهراً  12 

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من 

 سنوات 5

 
 

 المجموع
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
      

      2018 –الشركـة األم 
      

      االصــول
 2,363 - - - 2,363 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 2,271 - 1,771 - 500 استثمارات في أوارق مالية
 36,982 36,982 - - - استثمارات في شركات شقيقة
 307,702 307,702 - - - استثمارات في شركات تابعة

 - - - - - استثمار عقاري
 2,842 - - - 2,842 اصول أخرى

 404 404 - - - ممتلكات ومعدات
 188,260 - - 188,260 - مستحق من شركات تابعة

 540,824 345,088 1,771 188,260 5,705 ولـاجمالي االص
      

      االلتزامــات
 228,800 17,600 117,550 42,450 51,200 مستحق لبنوك

 3,405 - 296 - 3,109 التزامات أخرى
 8 - - - 8 ضرائب

 
 232,213 17,600 117,846 42,450 54,317 اجمالي االلتزامات

 
  



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

71 

 

 
  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42

 
 ةـر الماليـإدارة المخاط  42-1

 
لمخاطر مالية مختلفة. وتلك األنشــطة تتضــمن تقييم وتحليل وقبول وإدارة المخاطر أو مزيج المخاطر.  وحيث أن  المجموعةتتعرض أنشــطة 

ــغـيل هي نتيـجة حتمـية ألي عـمل. ـفإن ـهدف  ــي لألعـمال الـمالـية ومـخاطر التشــ ــاســ هو تحقيق توازن مالئم بين  المجموـعةقبول المـخاطر أســ
 ار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة من شركات المجموعة المعنية.المخاطر والعوائد بينما يقوم بتخفيف اآلث

يحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ويضــع الســياســات المالئمة بهذا الخصــوص إلدارة مخاطر اإلئتمان ومخاطر الســيولة وكذلك مخاطر 
إدارة المخاطر بإدارة المخاطر وفقاً للـسياـسات الموثقة المعتمدة   يقوم فريق.  للمجموعةالـسوق في كل من مجال المتاجرة واألعمال المـصرفية 

 .ادارة كل شركة بالمجموعةمن قبل مجلس 

هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر الـسيولة ومخاطر األـسواق )مخاطر معدل الفائدة ومخاطر  للـشركة االم والمجموعةإن أنواع المخاطر الرئيـسية 
 العملة( ومخاطر التشغيل.

 
 

 انـر االئتمـمخاط 42-2
 

ية.  مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزامه. األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسائر مال
تثمار وأصـول أخرى ضـمن محفظ اـسي من أنـشطة اإلقراض في البنك التابع وأنـشطة اإلـس كل أـس أ التعرض لمخاطر اإلئتمان بـش ة أصـول  ينـش

ــمانات المالية التي  ــاً مـخاطر إئتـمان في األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي. مثل إرتباطات القروض والضــ المجموعة.  وهـناك أيضــ
 يمنحها البنك التابع.

 
ــتمر للـقدرة   ة مـحددة والتقييم المســ ابـل ة المـخاطر وـحد المـعامالت مع أطراف مـق تـحاول المجموـعة التحكم بمـخاطر اإلئتـمان عن طريق مراقـب

يكون اإلئتمانية لألطراف المقابلة. تنـشأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنـشطة تجارية متشابهة أو 
ية لها ن ياـس ابه في حالة ظهور تغييرات إقتصـادية أو ـس كل متـش فس الصـفات اإلقتصـادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بـش

أو ظروف أخرى.  تشـير التركيزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحسـاسـية النسـبية في أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال 
ــان إستناداً إلى األطراف المقابلة حسب معين أو مو ــر اإلئتمـ وأفصح الصناعة قع جغرافي معين.  تم اإلفصاح عن تفاصيل التركيزات بمخاطـ

 .39عن التركيز الجغرافي باإليضاح رقم 
 

 ت العمل والدول.تحكم بالتركيزات بمخاطراإلئتمان. على وجه الخصوص. ألطراف مقابلة فردياً وجماعياً لمجاالتحد وتو المجموعة تدير
 
بهيكلة مسـتويات مخاطر اإلئتمان التي يتحملها عن طريق وضـع حدود على مبلغ اإلئتمان المقبول فيما يتعلق بمقترض واحد التابع  البنكقوم ي

ــين وبـحدود نـطاـقات جغرافـية  لجـنة االدارة   .  وتتم مراقـبة تـلك المـخاطر ومراجعتـها دورـياً من قـبلالعـمل قـطاع ومـجاالتأو مجموـعة مقترضــ
 ادارة البنك التابع.التابعتان لمجلس  واللجنة التنفيذية لجنة التدقيق وإدارة المخاطرباالضافة الى المخاطر  دارةاالدارة اللجنة و لالئتمان

 
ـــطاء أكثر بـحدود فرعـية تغطي المـخاطر داـخل وـخارج ـقائـمة المركز الـمالي.  يـ ويتم تقي د مـخاطر أي مقترض واـحد بـما في ذـلك البنوك والوســ

خاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين للوفاء بالتزامات تسديد الفوائد وتتم أيضاً إدارة التعرض لم
 ورأس المال وبتغيير حدود اإلقراض تلك حيثما كان مالئماً.

 
ــداد عن التخلف مـخاطر ـكاـنت إذا ـما تـحدـيد عـند ـــكل زادت ـقد الـمالـية االدوات على الســ  عتبرالـتابع ي البـنك ـفإن ،  المـبدئي التحقق مـنذ كبير بشــ

 والنوعي الكمي والتحليل المعلومات ذلك ويشــمل. ضــروري  غير مجهود أو تكلفة بدون والمتوفرة الصــلة ذات والداعمة المعقولة المعلومات
ــواء حد على ــتناد ،  سـ ــرات  من كل مراعاة مع للبنك التابع التاريخية الخبرة إلى باالسـ  ،  الخبراء ائتمانات وتقييم ،  والخارجية الداخلية المؤشـ

 الفرع تقييم يرتبط ،  النوعية الخـصائص تقييم جانب إلى. تطلعية معلومات وإدراج ،  العماني المركزي البنك عن الـصادرة التوجيهية والمبادئ
 التعميم رقم في محدد هو كما تقـصير حالة في المقترض فيها كان التي األيام بعدد أـساـسي بـشكل المقابلة األطراف تقـصير الحتمالية المـصرفي
. للحكومة المملوكة لكياناتل محددة لمشـــاريع الخاص واإلعفاء  2004 ســـبتمبر 25 بتاريخ  BM 977 العماني المركزي البنك  عن الصـــادر
 .التصنيف تخفيض مواصلة في للمقترضين الماليواالداء  االمن كفاية مدى بتقييم البنكية الوحدة تقوم ،  ذلك إلى باالضافة

 

ــت المالية االوراق تعتبر ــة ائتمانية مخاطر ذات للديون ماريةثاالسـ ــنيف يكون عندما منخفضـ ــاويا ائتمانها مخاطر تصـ ــنيف لدرجة مسـ   تصـ
 بشـكل زادت قد االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحديد معايير تختلف. مماثلة ائتمانية مخاطر خصـائص مع الديون اسـتثمار ضـمان أو االسـتثمار

 التعرض كان إذا ما ذلك في بما ،  النوعية والعوامل( PDs) الســداد  عن التخلف احتمالية في كمية تغييرات وتتضــمن المحفظة باختالف كبير
 .التأخر على قائم كمسند و مستحقًا يوًما 30 من أكثر التعرض كان إذا وما ،  القائمة في مدرًجا
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 سياسات تخفيف المخاطر  42-2-1

 
 بعض إجراءات المراقبة والتخفيف األخرى مبينة أدناه:

 
 السداد عن التأخير (أ)

ــل أن التابع البنك عتبري ــداد  عن تخلف حالة في  يكون المالي األصـ  ،  بالكامل للبنك االئتمانية التزاماته المقترض يدفع أن المحتمل  من يكون ال عندما السـ
ــتحق أو ؛  الضــمانات تصــفية مثل إجراءات إلى البنك قبل من الرجوع دون  إذا ما تقييم في. للبنك ائتماني التزام أي على يوما 90  من أكثر المقترض يس
 وعدم المتأخر الوضـع مثل الكمية والعوامل العهود خرق مثل النوعية العوامل االعتبار في البنك يأخذ ،  الديون سـداد  عن التخلف حالة في المقترض كان

 .البنك إلى المصدر نفس من آخر التزام على السداد

 التطلعية المعلومات دمج ( ب)

 لقانون وقياســها األولي التحقق منذ كبير بشــكل زادت قد لألداة االئتمانية المخاطر كانت إذا لما تقييمها من كل في اســتشــرافية معلومات التابع البنك دمجي
ECL . ًــياغة البنك يقوم ،  الخارجية والتنبؤات الفعلية المعلومات من متنوعة مجموعة في النظر على بناء ــية نظر وجهة بصـ ــاسـ ــتقبلي لالتجاه أسـ   المسـ

 .المحتملة السيناريوهات من معقولة مجموعة إلى باإلضافة الصلة ذات االقتصادية للمتغيرات

ً  الموثوقة التاريخية المعلومات وتوافر البنك تعرض طبيعة إلى بالنظر  PD بيانات باسـتخدام( PD) التقصـير(  PIT) احتمالية يشـتق البنك فإن ،  إحصـائيا
 PIT تقديرات لدفع مســتقبلية اقتصــادية وعوامل TTC PDs بين البنك يربط. التصــنيففئات   من فئة لكل  Moody تنشــرها التي( TTC) دورة خالل

PD والحالة ،  الـسلبية الحالة ،  األـساـسية الحالة) ـسيناريوهات ثالثة إطار في المـستقبلية االقتـصادية التوقعات االعتبار في المنهجية تأخذ. تـصنيف فئة لكل  
 العوامل بين العالقة تطوير تم وقد. PIT PDs الشتقاق TTC PDs  و ،  تصنيف فئة لكل األصول وارتباط ،  التاريخية االقتصادية والبيانات ، ( اإليجابية

 .الصلة ذات الخارجية السوق وبيانات الداخلية التاريخية البيانات باستخدام السداد عن التخلف ومعدالت االقتصادية

 (ECLالمتوقعة ) اإلئتمان خسائر ( قياست) 

المخاطر   (LGD) متسبب في خسائرإخفاق ، و (PD) اإلخفاقهي احتمالية ( ECLخسائر اإلئتمان المتوقعة ) اإلدخال الرئيسية في قياسإن مؤشرات 
وتستمد هذه المعايير من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا ، وبيانات تاريخية أخرى باستخدام عوامل داخلية وخارجية ، وتتضمن  .(EAD) عند االخفاق

 .معلومات تطلعية

ستحقاق سترداد الداخلي للبنوك بعد النظر في آجال االاليتم احتسابها باستخدام بيانات اهي تقديرات في تاريخ معين ، و (PD) اإلخفاقاحتمالية  تقديرات
 .ت الدفع المسبق المقدرةالالتعاقدية للتعرضات ومعد

تتجاوز سنة واحدة والتي يتم تقييمها  آجال استحقاقالتي لها  اتللتعرضتقديرات تراكمية  إلىمعينة  زمنية احتمالية االخفاق في نقطة يتم تحويل تقديرات
 .شهرا 12لمدة  للنقاط الزمنية المعينةالتركيب المستمر  من خالل دورة حياة احتماية االخفاق يتم احتساب و دورة حياتية معينة على مدى

خسائر اإلئتمان  اإلدخال الرئيسية في قياسمؤشرات . يقوم البنك بتقدير إخفاقهو حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك  إن االخفاق المتسبب في خسائر
 .الخارجيةاستنادًا إلى تاريخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المتعثرة ، استنادًا إلى البيانات التاريخية باستخدام العوامل الداخلية والمتوقعة 

من التعرض الحالي للطرف المقابل المخاطر عند االخفاق   التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد. يستمد البنك  (EAD)  المخاطر عند االخفاق   لتمث
إجمالي قيمته الدفترية. من أصل مالي هو المخاطر عند االخفاق  والتغييرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن

 .الميزانية العمومية ما في حكمإلى المخاطر عند االخفاق  بالنسبة إللتزامات اإلقراض والضمانات المالية ، يتم تحويل

 
 ( )تابع(ECLخسائر اإلئتمان المتوقعة ) ( قياست)

 خسائر االئتمان التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير ، يقيس البنكشهراً لألصول المالية  12لمدة  اإلخفاقحتمالية المع مراعاة الحد األقصى 
على أساس  قياسفي ضوء مخاطر التخلف عن السداد خالل فترة التعاقد القصوى التي يتعرض لها لمخاطر االئتمان. عندما يتم وضع نموذج  المتوقعة

 .ضافي للمقترجماعي ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة بما في ذلك نوع األداة ، وتقييم مخاطر االئتمان والموقع الجغر

، وحالة سالبة وحالة  اساسية حالةتحت ثالثة سيناريوهات ، ( PIT PD ) احتمالية االخفاق في نقطة زمنية معينة تقديرات يقوم البنك بحساب تقديرات
ظروف السوق الحالية ، لكل عن طريق تعيين االحتماالت ، بناًء على ( ECL )  خسائر اإلئتمان المتوقعة قياسية إيجابية. يتم بعد ذلك احتساب احتمال

%: 16.66%:  66.67نسبة    عندوسيناريوهات الحالة اإليجابية    والسالبة،    االساسيةحالة  ل، كانت االحتماالت المخصصة ل  2018ديسمبر    31سيناريو. في  
 % على التوالي.16.67
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 )تابع(ان ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 ( موجز مخاطر االئتمانث)

 ردلفا  تلباطمت  مبتقيي  وميق  ذيلا  خليدالا  الئتمانيا  فلتصنيا  ماظن  سساأ  علی  نالئتماا  طرلمخا  رضلتعا  معالجةو  متحکو  قبةرابم  البنكية  لتابعةا  کةرلشا  ومتق
المتعلقة بالتعرض الكبير   انائتماني واحد ، بناًء على تقييم لمخاطر االئتم. التصنيف االئتماني الداخلي هو مقياس لجدارة  نمعي  فتصني سمقيا  سساأ  علی

األجل االئتماني للعملة األجنبية. تتمثل األهداف األساسية لنظام التصنيف االئتماني الداخلي في الحفاظ على معيار موحد واحد غير المضمون والمتوسط 
 .المخاطر التي أقرها المجلس وحدود السلطة االئتمانية المفوضة لمؤشراتولي لقياس جودة االئتمان ، ويكون بمثابة األساس األ

2019 : 

 :التقييمات الداخلية على النحو التالي رطةاخ

 داخليال تصنيفال  داخلي ال تصنيفدرجة ال

   استثمارية درجة
 قياسي   1الدرجة  تصنيف
 قياسي   2الدرجة  تصنيف
 قياسي   3الدرجة  تصنيف
 قياسي   4الدرجة  تصنيف
 قياسي   5الدرجة  تصنيف

   االستثمار الفرعي درجة
 قياسي   6الصف  تصنيف
 قياسي   7الصف  تصنيف
 قياسي   8الدرجة  تصنيف
 قياسي   9الدرجة  تصنيف
 قياسي   10الصف  تصنيف

SM    إشارة خاصة 
   مصنفة

SS   المعيار الفرعي 
DD   المشكوك فيه 

LS  خسارة 
 

 كان بيان مخاطر االئتمان ، بناًء على التصنيفات االئتمانية الداخلية ، كما يلي:

 

استثمارات في  البنوك من مستحق  
 األوراق المالية 

 الصناف تابع إئتمان وسلفيات قروض
 بالشركة خاصة

 ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.    
شهر   12المستوى األول )

 (المتوقعة االئتمانية الخسائر
 

    
 359,337 460,618 10,835 35,486  عالي

 390,831 950,079 - 15,670  قياسي
 235,645 141,426 - -  مقبول

 - - 7,421 -  استثمارات حقوق الملكية
 

 القيمة الدفترية )صافي(

 
51,156 18,256 1,552,123 985,813 

 

المستوى الثاني )مدى الحياة 
غير  المتوقعة االئتمانية الخسائر

 (مطفئ

 

    
 42,850 34,356 - -  عالي

 143,254 89,315 - -  قياسي
 87,520 310,164 - -  مقبول

 
 القيمة الدفترية )صافي(

 
- - 433.835 273,624 

 



 العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية  
 ايضاحات حول القوائم المالية للمجموعة والشركة األم 

     2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

74 

 

 

 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة  -42
 ان )تابع(ـاالئتمر ـمخاط 42-2

 
 )تابع( ( موجز مخاطر االئتمانث)

المستوى الثالث )مدى 
 الخسائرالحياة 

 المتوقعة االئتمانية
 (غير مطفئ

استثمارات في  البنوك من مستحق  
 األوراق المالية 

 الصناف تابع إئتمان وسلفيات قروض
 بالشركة خاصة

 ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.    
      

 - 6.051 - -  فرعي - قياسي
 - 10.721 - -  فيها مشكوك
 - 57.161 - -  خسائر

      
 

 )صافي( الدفترية القيمة
 

- - 73.933 - 
      

 

 . 147.166.058تنمية حكومية و سندات صكوك بمبلغ  ة سنداتالمتوقع االئتمانية الخسائر لم يتم احتساب* 

 -ادناه:هو كما مخصصات النخفاض القيمة 

استثمارات في  البنوك من مستحق  
 األوراق المالية 

 الصناف تابع إئتمان وسلفيات قروض
 بالشركة خاصة

 ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   ألف ر.ع.    
 675 7,001 67 169  1 المرحلة
 134 14,973 - -  2 المرحلة
 - 24,489 - -  3 المرحلة

 
 االجمالي

 
169 67 46,463 809 

 

عماني لاير ألف 185 بمبلغ البنوك من للمستحق الممول غير بالتعرض المتعلقة المتوقعة االئتمانية الخسائر يشمل * . 

موضوعي على أن البنك لن يجمع جميع المبالغ المستحقة ، بما في ذلك األصل والفائدة ، التي يوجد لها دليل تلك  3المالية في المرحلة  األصولتمثل 
.وفقًا للشروط التعاقدية لاللتزام  

 ذات الصلة: احتماليات االخفاقالتابع إلى جانب  للبنكتصنيفات االئتماني الداخلي درجات وفيما يلي 

 االخفاق احتمالية شهر 12 الداخلي التصنيف الداخلي التصنيف درجات الداخلي التصنيف درجات
 )شركات(

% 

 االخفاق احتمالية شهر 12
 )تجزئه(

% 
 0,03 0,079 عالي استثنائي 1
 0,03 0,124 عالي ممتاز 2
 0,03 0,194 عالي جدا قوي 3
 0,153 0,303 عالي قوي 4
 0,188 0,594 عالي قوي 5
 0,201 0,744 قياسي مقبول 6
 0,561 1,163 قياسي مقبول 7
 1,132 1,817 قياسي متوسط 8
 1,645 2,833 قياسي متوسط 9
 18,919 4,503 مقبول هامشي 10
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة  -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 سياسات تخفيف المخاطر  42-2-3
 

 )تابع( موجز مخاطر االئتمان( ح)

 اقتصادية متغيرةافتراضات 

قياس حالة خسائر االئتمان تحدد الجداول التالية العوامل الرئيسية للخسارة المتوقعة واالفتراضات المستخدمة في تقدير الحالة األساسية للبنك ، وهي 
 . م2018ديسمبر  31على أساس الحالة األساسية ، باإلضافة إلى تأثير استخدام السيناريوهات االقتصادية المتعددة في  المتوقعه

 االئتمان خسائر قياس سيناريو رئيسية عوامل
 المحدد  والوزن المتوقعه

2019 2020 2021 2022 2023 

       
 الناتج( التغيير)%  نمو

 المحلي اإلجمالي
 %3,41 %2,95 %4,17 %2,08 %0,19 (%66.6) أساس

 %4,21 %4,00 %3,91 %5,63 %6,81 (%16.7) األعلى 
 %2,83 %2,09 %2,06 %2,06 %2,06 (%16.7) األدنى 
       

 الناتج)%    النفط  إيرادات
 (المحلي اإلجمالي

 %29,65 %27,84 %14,68 %15,73 %17,53 (%66.6) أساس

 %32,41 %32,02 %31,63 %38,49 %43,15 (%16.7) األعلى 
 %27,36 %24,43 %24,30 %24,30 %24,30 (%16.7) األدنى 
 

النتائج الفعلية كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية ، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المتأصل ، وبالتالي قد تكون 
والتفاوتات في محافظ البنك   ساقاالتمختلفة بشكل كبير عن تلك المتوقعة. يعتبر البنك أن هذه التنبؤات تمثل أفضل تقديراته للنتائج المحتملة وقد حللت عدم  

في سياق المختلفة للتأكد من أن السيناريوهات المختارة تمثل بشكل مناسب مجموعة من السيناريوهات المحتملة. "اعتبارات أخرى مستقبلية لم تدرج 
، ولكن ال يعتبر لها تأثير مادي وبالتالي لم يتم إجراء السيناريوهات أعاله ، مثل تأثير أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية ، تم النظر فيها أيًضا 

 ومراقبته لمالءمته على أساس ربع سنوي. ذلكلهذه العوامل. يتم مراجعة ( ECLقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة ) أي تعديل على

   ضمانات( خ)

ــائع.   التابع يطبق البنك ــمانة عن األموال المقدمة وهو إجراء شـ ــات واإلجراءات لتخفيف مخاطر اإلئتمان. أكثرها تقليدية هو أخذ ضـ ــياسـ نطاقاً من السـ
 إرشادات حول مدى قبول فئات معينة من الضمانات أو تخفيف مخاطر اإلئتمان.  انواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلف هي:التابع ويطبق البنك 

 
 ى اصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض.رهن عل •

 حجز على الودائع الثابتة. •

 هوامش نقدية. •

 رهن على عقارات سكنية وتجارية. •

 رهن اوراق مالية متداولة. •

 
ات االعتماد وتسهيالت التمويل طويل االجل واالقراض لشركات هو مضمون عادة.  القروض االسكانية مضمونة برهن على العقار السكني.  بطاق

يسعى البنك الحصول على ضمانة اضافية من الطرف   ، االعتماد المدورة المشابهة هي غير مضمونة.  وباالضافة الى ذلك. ومن اجل تقليل خسارة االئتمان
 المقابل فور مالحظة مؤشرات انخفاض قيمة القروض والسلف الفردية.

 
 للمقترضينتقييم القدرات المالية  (د)

 
األداء المالي للمقترضــين بمراقبة معدالت  التابع تخضــع القوائم المالية المدققة للمقترضــين الذين تكون أرصــدتهم فوق الحد المبين للمراجعة ويقيم البنك

نوية من قبل مديري العال يولة.  ويتم إجراء المراجعات الـس ية متضـمنة الكفاءة المالية ومعدالت الـس اـس قات وتتم مراجعتها أيضـاً من قبل دائرة  األداء األـس
 إدارة المخاطر.
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة  -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان (ذ)

 
ة تحمل نفس إن الهدف الرئيسـي من هذه األدوات هو التأكد من أن األموال متوفرة للعميل كما هو مطلوب.  الضـمانات واإلعتمادات المسـتندية اإلحتياطي

ــتندية الموثقة والتجارية  عن عميل بتفويض   نيابةالتابع التي هي تعهدات كتابية من قبل البنك   –مخاطر اإلئتمان الخاصــــة بالقروض.  اإلعتمادات المســ
حوبات على البنك  روط معينة التابع طرف ثالث لـسحب ـس مضـمونة بـشحن البضـائع المعنية التي تتعلق بها وتبعاً لذلك تحمل  -إلى حد مبلغ محدد وفقاً لـش

 إئتمان أقل من القرض المباشر.
 
 

 تحسينات ائتمانية أخرى:فيما يلي تحليل للقروض والسلف التي يتم االحتفاظ بها بضمانات أو 
 

)غير  عاملة قروض  
فائتة الدفع أو 

 (فضةخم

 قروض
الدفع  مستحقة

 ولم تسدد

 غير قروض
 عاملة

 إجمالي 

 القروض

 ألف ر.ع.   ألف ر.ع.   أف ر.ع.   ألف ر.ع.    

      
 720,036 30,998 254,106 434,932  القروض والسلف بالضمانات اإلضافية المتوفرة

 312,017   19    - 311,998  القروض والسلف بالكفاالت المتوفرة
 1,032,053 31,017 254,106 746,930  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
 2018ديسمبر  31الرصيد في 

  
519,492 

 
90,369 

 
44,395 654,256 

 
 

 تعزيزات اإلئتمان األخرىالحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو  42-2-2

  
 2019 2018 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   بنود داخل قائمة المركز المالي

 194,801 179,664 نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني 
 91,272 50,802 ودائع لدى البنوك 
   قروض وسلفيات
 1,120,627 1,297,563 قروض شركات
 767,409 762,327 قروض شخصية

 48,507 55,186 أصول أخرى
   استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 122,263 158,002 سندات تنمية حكومية
 8,914 7,420 سندات تجارية

 2,510,964 2,353,793 
   بنود خارج قائمة المركز المالي

   
 210,776 162,993 اعتمادات مستندية

 437,579 405,769 ضمانات 
 137,015 151,267 ضمانات مالية

 720,029 787,370 
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة  -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 )تابع( اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان (ذ)
 

بدون    م2018ديسمبر    31و  م2019ديسمبر    31يمثل الجدول أعاله أسوأ ما يمكن أن يحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان للمجموعة في  
راقبة األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى.  إن اإلدارة على ثقة أن المجموعة لديها سياسات مناسبة لقياس وم

 ر اإلئتمان.  وباإلضافة إلى ذلك يتم تخفيف مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات على شكل رهونات وضمانات حيثما كان ذلك مطلوباً. مخاط
 

 التصنيفات وفق وأعلى استثمارية تنيف درجة ذات المحلية البنوك بين مشتركة تكون اإلصدارات من%( 61 - 2018% )55 نسبة أن .أ
 .الخارجي االئتمان تصنيف وكاالت تحددها التي

% 66%( من إجمالي البنود المدرجة في الميزانية. من إجمالي القروض والسلفيات ، فإن 79 - 2018% )80القروض والسلفيات تمثل  .ب
 %( ليست متأخرة أو منخفضة القيمة.45إلى  2018)من 

                              . تشكل القروض م2019ديسمبر  31في %( من إجمالي القروض 2.7 - 2018% )3.6تمثل القروض منخفضة القيمة  .ت
   .م2018ديسمبر  31% في 0.60مقابل  م2019ديسمبر  31% من إجمالي القروض في 0.65 المخفضةالشخصية ذات القيمة 

 

 

 قروض وسلف أعيد التفاوض عليها 42-2-3
يعاد تصنيف حساب القرض الذي  ، دفعات وتعديل معدالت الفائدة.  وعقب إعادة الهيكلةتتضمن هذه البنود ترتيبات تمديد الدفعات وتأجيل 

تجاوز موعد إستحقاقه كقرض عادي ويدار مع القروض المشابهة األخرى التي لم تتجاوز مواعيد إستحقاقها أو تنخفض قيمتها.  وترتكز 
 ترتيبات إعادة الهيكلة على المعايير والمؤشرات التي. حسب تقدير اإلدارة. ستشير إلى أن التسديد سيستمر على األرجح.

 
 األوراق المالية للدين 42-2-4

ماني إن إستثمارات المجموعة في األوراق المالية للدين هي بشكل رئيسي في سندات التنمية الحكومية أو شهادات الودائع المنفذة بالريال العُ 
قبل بنوك أخرى إستناداً على تصنيف والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان.  وتستثمر المجموعة أيضاً في األوراق المالية للدين الصادرة من  

 اإلئتمان الخارجي الفردي لها.  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السيولة الزائدة بحد أقصى من اإليرادات.
 

 الضمانات المعاد إمتالكها 42-2-5
ً ويتم إستخدام المتحصالت لتقليل  رصيد الدين القائم.  تصنف األصول التي أعيد تباع العقارات التي أعيد إمتالكها بأسرع ما يمكن عمليا

إن قيمة األصول التي تم الحصول عليها من قبل البنك عن طريق االستحواذ المحتفظ بها إمتالكها كأصول أخرى بقائمة المركز المالي.  
 لاير عماني(. 803.000 - م2018لاير عماني ) 803.000هي  م2019ديسمبر  31كضمان في 

 
 

 وقــمخاطر الس  3- 42
رجة تتعرض المجموعة والشركة األم إلى مخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لألصول المالية المد

المفتوحة في أدوات معدل الفائدة والعملة واألسهم والتي تتعرض   المراكزتنشأ مخاطر السوق من  بالقيمة العادلة بسبب تغييرات أسعار السوق.   
 جميعها لتغييرات في معدالت الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار األسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية للبنك التابع.

 
اإلدارة واللجان اإلدارية.  وتراقب اللجان تتم مراقبة مخاطر السوق في االستثمارات المدرجة في أسواق المال للشركة األم من قبل مجلس 

اإلدارية المخاطر والتخصصيات واإليرادات من االستثمارات المحلية واألجنبية عن طريق اجتماعات شهرية منتظمة.  إن أدارة الشركة األم 
رف العملة األجنبية أخذاً باالعتبار لديها سياسات إدارة مخاطر مالئمة للتأكد من تخفيف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر ص

 مؤشرات االقتصاد الكلي التي تؤثر على أنشطة االستثمار.
 

 أساليب قياس مخاطر سعر السوق 42-3-1
مخاطر السوق الخاصة بهما في مجال المتاجرة باستخدام أدوات مثل حدود المراكز االستثمارية وحدود إيقاف تدير المجموعة والشركة األم 

 الخسائر ومراقبة منتظمة للمعلومات اإلحصائية للمخاطر.

في أسعار السوق لألسهم والصناديق المدرجة والتي هي جزء من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  %10أثر تغير قدره 
 (. %0.26 –م  2018من إجمالي إيرادات المجموعة ) %0.18م يبلغ نسبة 2019ديسمبر  31والخسائر كما في 

 

تتعرض الشركة األم لمخاطر أسعار السوق لألسهم بسبب استثمارات محتفظ بها ومصنفة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او 
هم الخسائر.  تدير الشركة األم مخاطر السوق الناتجة عن أنشطتها االستثمارية عن طريق التنويع المرتكز على البحث المكثف في أوضاع األس

أو الصناديق.  تقاس مخاطر األسواق مقابل أهداف اإلدارة واالتجاهات السابقة في المؤشرات العالمية والمؤشرات المتخصصة قبل اتخاذ 
 القرار االستثماري ومن ثم تتم مراقبتها بانتظام.

 
ديسمبر  31خالل األرباح والخسائر كما في في أسعار السوق لألسهم المدرجة المصنفة كأصول مالية بالقيمة من  %10أثر تغير بمعدل 

 (. %0.14 –م 2018من إجمالي إيرادات الشركة األم ) %0.09م يبلغ 2019
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 مخاطر معدل الفائدة 42-3-2

تعرض تنتيجة لتغييرات في معدالت الفائدة بالسوق.  المدرجة بالقيمة العادلة مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية 
لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو. وجود فجوات. بين قيم األصول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي تستحق أو يعاد   المجموعة

غير  المجموعةبإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة تسعير األصول واإللتزامات.   مجموعةال تقومتسعيرها خالل فترة معينة.  
يعاد تسعيرها بشكل متكرر.  وتقوم لجنة األصول واإللتزامات  اوإلتزاماته اط لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصولهبشكل مفر ةمعرض
بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف حد اآلثار العكسية المحتملة على ربحية البنك التابع.  ويلخص الجدول باإليضاح رقم  التابع بالبنك

خاطر معدل الفائدة.  وتتضمن القوائم المالية للمجموعة بالقيمة الدفترية مصنفة بتاريخ إعادة التسعير وتاريخ لم المجموعةتعرض  40
 اإلستحقاق.

 
حدد البنك حدود على فجوات حساسية معدالت الفائدة المفتوحة بفترات إستحقاق يوإلدارة مخاطر معدل الفائدة في مجال األعمال المصرفية ، 

 100يحتسب أيضاً بشكل دوري أثر المكاسب المعرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد الخاصة به من تغيير قدره حتى سنة واحدة و
اسب المعرضة للمخاطر ـديد أثر المكـدة.  يتم تحـة واحـاق حتى سنـنقطة أساسية في معدالت الفائدة على فجوات معدالت الفائدة المفتوحة بإستحق

م نسبة 2019ديسمبر  31ر في ـة. بلغت المكاسب المعرضة للمخاطـعن السنة السابقللمجموعة إيرادات الفوائد افي ـكنسبة معينة من ص
 (.  %2.49 –م  2018) 1.21%

 
 .40تم تلخيص تعرض الشركة األم لمخاطر أسعار الفائدة في جدول في إيضاح 

 
 مخاطر العملة 42-3-3

رتبط تتنشأ مخاطر العملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظراً لتغييرات في معدالت صرف العملة األجنبية.  ومن أجل إدارة مخاطر العملة. 
 .ادارة شركة المجموعة المعنيةفي معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك وفقاً للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس  المجموعة

 
بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصندوق من العمالت األجنبية واألرصدة لدى بنوك بالخارج واإليداعات  المجموعةمثل مخاطر تت

بإدارة المخاطر بمراقبة صافي دارة المجموعة بشكل مستقل بعملة أجنبية واألصول واإللتزامات األخرى المنفذة بعمالت أجنبية.  وتقوم ا
المفتوح ضمن الحدود التي حددتها اإلدارة والدخول في عقود آجلة على المعامالت التجارية الحالية مع العمالء.  وباإلضافة إلى ذلك.   المركز

المفتوح وتتم مراقبته بشكل منفصل على أساس مستمر من    المركزيوجد فصل مالئم بين أعمال المكاتب األمامية والخلفية عند اإللتزام بصافي  
 لجنة األصول واإللتزامات.في حالة البنك التابع. اإلدارة وقبل 

 
دوالر أمريكي لكل لاير عماني.   2.5975تعمل سلطنة عمان حسب معدل صرف ثابت والريال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بمعدل 

 بوطة بالدوالر األمريكي.وتبعاً لذلك. تنشأ مخاطر العملة على األصول غير المنفذة بالريال العماني أو بعمالت مر
 

%  0.39مقدار تعرض الشركة األم لألصول المنفذة بالعملة األجنبية )بإستثناء الدوالر األمريكي الذي يرتبط به الريال العماني( هو بنسبة 
مراجعة المراكز ومن خالل ( من مجموع األصول بتاريخ التقرير. تراقب اإلدارة مخاطر العملة بشكل منتظم من خالل %0.62 –م 2018)

 السياق العام إلرشادات االستثمار الخاصة بها.
 

 صافي المركز المفتوح للمجموعة والشركة األم في نهاية السنة موضح أدناه:
 

 ر العملة األجنبيةـرض لمخاطـالتع
     
 2019 2018 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
     

 األصول المقومه بالدوالر األمريكي 

)تشمل األصول المقومة بعملة دول مجلس التعاون 
 الخليجي المربوطة بالدوالر األمريكي(

137,512 124,594 36 131 

 %0.02 %0.01 %4,51 %4,60 النسبة المئوية لمجموع األصول

 األصول المقومه بالعمالت األجنبية االخرى 

 
13,353 7,259 2,322 3,352 

 %0.62 %0.39 %0.26 %0.45 النسبة المئوية لمجموع األصول
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 السيولة مخاطر  42-2

 

 مخاطر تنجم قد. المالية باألدوات المرتبطة بااللتزامات للوفاء األموال جمع في صعوبة ستواجه المجموعة أن مخاطر هي السيولة مخاطر 
 بآجال األصول تمويل على القدرة عدم خطر يشمل وهو. العادلة قيمته من مقربة عند بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم عن السيولة

 .مناسب زمني إطار وفي معقول بسعر أصل تصفية على القدرة عدم وخطر مناسبة ومعدالت استحقاق

 

 تزداد لذلك،  ونتيجة. المخصص المال ورأس األخرى والخصوم الودائع ذلك في بما األدوات من  مجموعة إلى المجموعة تمويل أنشطة وتستند
 في للتغيرات المستمر التقييم خالل من السيولة على الفريق ويحافظ. األموال مصادر من واحد مصدر أي على االعتماد ويقل التمويل مرونة

 تمتلك ذلك،  إلى باإلضافة. ورصدها وتحديدها الشاملة االستراتيجية حيث من المحددة االستراتيجية األهداف لتحقيق الالزمة التمويل احتياجات
 .السيولة مخاطر إلدارة استراتيجيتها من كجزء السائلة األصول بعض المجموعة

 
 ة ـالعادلة ـدير القيمـتق 42-5

.  وبينما تستخدم المالية القوائمكل شركة بالمجموعة بتاريخ اعداد  يرتكز تقدير القيم العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة إلدارة
ً متأصالً في أي أسلوب  تقدير.  وتنطوي التقديرات على اإلدارة أفضل إجتهاداتها في تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية. فإن هناك ضعفا

 إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة.  فيما يلي األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة:
 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها 42-5-1
 معقول للقيمة العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.إعتبرت القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة للبنوك ومنها على أنها تقدير 

 
 ياتقروض وسلف 42-5-2

تحدد القيمة العادلة للقروض التي تكون معدالت الفائدة عليها مختلفة بشكل جوهري عن معدالت الفائدة السائدة بالسوق عن طريق خصم 
بالسوق المحملة حالياً على قروض مشابهة.  القيمة العادلة للقروض غير المنتجة تقارب التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة  

ن القيمة الدفترية المعدلة بمخصص إنخفاض قيمة قروض.  وبالنسبة للبقية. أخذت القيمة العادلة على أنها ما يماثل قيمتها الدفترية حيث أ
  تختلف بشكل جوهري عن معدالت القروض الفعلية.معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابهة ال

 
 وغيرها من االيرادات الشاملةإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  42-5-3

العادلة المعروضة تستخدم أسعار السوق المدرجة عند توفرها كمقياس للقيمة العادلة.  إال أنه عندما ال تتوفر أسعار السوق المدرجة. تقدر القيمة  
.  إن إجمالي قيمة التغييرات في القيمة المقدرة باستخدام أساليب التقييم مدرجة بإستخدام نماذج التدفق النقدي المخصومة أو أساليب تقييم أخرى

 .10تفاصيل في إيضاح رقم  في قائمة الدخل الشامل خالل العام.

 
الستثمارات في جهات مقفلة تعرض إدارة الشركة األم تلك االستثمارات بالتكلفة في حالة عدم وجود أسعار سوق مدرجة وعندما تكون ا

ً منها خسائر االنخفاض بالقيمة وذلك باألخذ بعين االعتبار كل العناصر المعروفة التي قد تؤثر على قيمة كل استثمار على حدة.  مخصوما
 تتضمن هذه العناصر عوامل خارجية وداخلية.

 
 ءودائع العمال 42-5-4

ــتحق اـلدفع عـند الطـلب بـتاريخ التقرير واـلذي يـعادل القي ـمة  القيـمة الـعادـلة للودائع تـحت الطـلب والودائع ألـجل وودائع التوفير هي المبلغ مســ
ت الفائدة  الدفترية لتلك اإللتزامات.  تحدد القيم العادلة المقدرة للودائع بمعدالت ثابتة التي تختلف معدالت الفائدة لها بـشكل جوهري عن معدال

  السائدة بالسوق عن طريق خصم التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المعروضة حالياً على ودائع مشابهة.
 
 

 المشتقات  42-5-5
أجنبية. بالنـسبة لعقود العمالت األجنبية  يبرم البنك التابع عادة عقود عمالت أجنبية آجلة قـصيرة األجل نيابةً عن عمالئه لبيع وـشراء عمالت 

 اآلجلة يستخدم نموذج التقييم مع المدخالت المتاحة في السوق التي يمكن مالحظتها بسهولة. ويتضمن نموذج المدخالت المختلفة بما في ذلك
 ار الفائدة.صرف العمالت األجنبية الفوري واألسعار اآلجلة ومنحنيات أسع، جودة االئتمان من األطراف المقابلة
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 إدارة رأس المــال 6 -42

 إلدارة رأس المال هي: البنك التابعإن أهـداف 

 هو البنك المركزي العُماني.واإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم  -
 اإلستمرارية بينما يقدم عائدات كافية للمساهمين.حماية قدرة المجموعة على المتابعة على اساس  -

 اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله. -

 
إن الهدف الرئيسي لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي العُماني هو المحافظة على مستوى كاٍف من رأس المال لمواجهة 

ــائر ـقد تنتج عن مـخاطر في قـ  ــوص مـخاطر اإلئتـمان.  إن إـطار البـنك المركزي أـية خســ ائـمة المركز الـمالي للبـنك الـتابع وعلى وـجه الخصــ
 العُماني لكفاية رأس المال والذي يستند إلى المخاطر متجانس مع المعايير الدولية لبنك التسويات الدولي بشأن ذلك.

ــلطنة ُعمان   ــجلة في سـ ــتناداً إلى   %12أن تحافظ على كفاية رأس المال بمعدل يطلب البنك المركزي العُماني من البنوك المسـ على األقل إسـ
بطلب   3قام البنك المركزي العماني إسـتناداً إلى إرشـادات وثيقة بازل  م. إضـافة إلى ذلك2010 ديسـمبرإعتباراً من   2إرشـادات وثيقة بازل 

ــلطنة عمان ل ـ البنوك العاملة في ســ يناير  1ابتداء من   %12فوق المعدل المطلوب   %0.625ل الى زيادة الحد االدنى لكفاية رأس المال لتـصــ
 .  2019يناير  1ولغاية  2017يناير  1، وهي نسبة يجب الحفاظ عليها سنويا من الفترة 2019يناير  1إلى  2014

على  2حســب وثيقة بازل المعدل المحتســب وفقاً إلرشــادات كفاية رأس المال الصــادرة عن البنك المركزي العُماني وبنك التســويات الدولي 
 النحو التالي:

 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

   الــرأس الم
 267,942 270,283 1أسهم عادية فئة  -  

 72,553 72,553 1أسهم إضافية فئة  -  

 340,495 342,836 1مجموع الفئة 

 28,756 21,206 2الفئة 
 369,251 364.042 إجمالي قاعدة رأس المال

   
   اطرـاألصول ذات المخ

 2,058,470 2,215,780 مخاطر اإلئتمان  

 25,775 18,288 مخاطر السوق  

 148,375 161,463 مخاطر التشغيل  

 2,232,620 2,395,531 مجموع األصول المرجحة ذات المخاطر

   

 %16.54 %15,20 ال %ــمعدل كفاية رأس الم

 %12,00 %11,28 1أسهم عادية فئة   
 %15,25 %14,31 1الفئة   

 
 

قياس   و الثانوية الســـندات من  2 المســـتوى يتكون. الدائمة والســـندات لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات 1يتألف المســـتوى 
 (.BSD/CB/FLC/2018/17) التعميم مع بالتوازي الثانية والمرحلة األولى المرحلة مرحلتين على( ECLخسائر االئتمان المتوقعة )

 
   كانت شركة التأمين ممتثلة لمتطلبات المالءة التنظيمية.

 
ين إن أهداف الشركة األم عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل تقديم عائدات للمساهم

 المصالح اآلخرين واإلحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال.ومنافع ألصحاب 
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 )تابع(  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة  -42
 

 )تابع( إدارة رأس المــال 6 -42
 

ــركة األم خالل عام  ــتراتيجية الش ــبة  -  م2018والتي لم تتغير منذ   –  م2019كانت إس ــتوى مقبول.   المديونية أن يتم اإلبقاء على نس عند مس
 على التوالي. %47.73و  %51.25للشركة االم حوالي  م2018و  م2019ديسمبر  31كما في  المديونية وكانت نسبة

 
 2019 2018 
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

 228,800 276,551 اجمالي االقتراضات
 ( 2,363) ( 4,549) ونقدناقصاً:  أرصدة لدى البنوك 

   
 226,437 272,002 صافي الدين

 247,973 258,707 اجمالي حقـوق المساهميـن
 474,410 530,709 اجمالي رأس المال

   
 %47.73 %51,25 نسبة المديـونية

 

 سياسات إدارة مخاطر التأمين -43
  

 مخاطر التأمين
 ،من خالل طبيعة عقد التأمين إحتمال وقوع الحدث المؤمن ضده وحدوث عدم يقين بشأن مبلغ المطالبةيتمثل الخطر بموجب أي عقد تأمين في  

 هذا الخطر عشوائي وبالتالي فهو غير متوقع.
 

بموجب عقود   المجموعةبالنسبة لمحفظة عقود التأمين حيث تنطبق نظرية اإلحتماالت للتسعير والتقديم ، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه 
يرة أو التأمين هي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات اإلستحقاقات تتجاوز القيمة الدفترية إللتزامات التأمين. يمكن أن يحدث هذا بسبب تزايد وت

ف تختلف من سنة إلى حدّة المطالبات واإلستحقاقات عما كان مقدراً. أحداث التأمين عشوائية والعدد الفعلي ومقدار المطالبات واالستحقاقات سو
 أخرى من المستوى الذي تم إنشاؤه بإستخدام األساليب اإلحصائية.

 
باإلضافة إلى ذلك ، كلما قل . تظهر التجربة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التأمين المتماثلة ، كلما قل التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة

إستراتيجية التأمين من أجل تنويـع   المجموعةطورت  .   ر في مجموعـة فرعية من هذه المحفظةتنوع المحفظة فمن غير المحتمل تأثرها بأي تغي
باإلضافة . نوع مخاطر التأمين المقبولـة ، وداخل كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة

 .ن من أجل تخفيف أثر المطالبات الفردية على صافي نتائجهافي عقود إعادة التأمي المجموعةإلى ذلك دخلت 
 

تتضمن العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر التأمين عدم وجود تنويع المخاطر من حيث نوع وكمية المخاطر ، والموقع الجغرافي ونوع 
 .الصناعة تغطيتها

 
 عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل 

 
 المطالبات)أ( تواتر وحدّة 

 
 تصدر هذه العقود أساساً إلى:

  
 .أو غطاء صحي لموظفيهم( الجماعي في حالة بواليص التأمين الصحي )أصحاب العمل، الذين يقدمون غطاء ضد الوفيات أو العجز أو  -
 
 .المؤسسات المالية ، التي تقدم غطاء ضد الوفيات للمقترضين -

 
ً لطبيعة الصناعة التي يديرها صاحب العملفي حالة عقود التأمين على الحياة  إن . الجماعي الصادرة ألصحاب العمل ، تتأثر المخاطر وفقا

إن التركيز غير المبرر على المخاطر وفقاً للصناعة سوف يزيد من مخاطر حدوث تغير . مخاطر الوفيات والعجز تختلف من خالل الصناعة
 .اعة معينة ، مع وجود آثار جوهرية على مخاطر التأمين بشكل عامفي متوسط معدل الوفيات أو مرض العاملين في صن

 
بالنسبة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة األجل ، تضمن الشركة معدل أقساط التأمين لمدة سنة واحدة وتملك الحق في تغيير هذه 

 .المعدالت بعد ذلك. مثل هذه العقود تقلل من تعرض الشركة لمخاطر الوفيات
 

تشير البيانات التاريخية إلى أن الركود اإلقتصادي والبطالة .  مخاطر التأمين بموجب عقود العجز تعتمد أيضاً على األوضاع اإلقتصادية للصناعة
 . في صناعة ما سوف يزيد من عدد مطالبات إستحقاق العجز وتخفّض كذلك من معدل الخروج من حالة العجز

 
 .الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمينتحاول الشركة إدارة هذا 
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  سياسات إدارة مخاطر التأمين )تابع( -43
 

 .لاير عماني  10.000تقلل الشركة أيضاً هذا الخطر من خالل إبرام عقود إعاة تأمين تتخلى الشركة بموجبها عن جميع المخاطر التي تزيد عن  
 

من  %32,5بالنسبة ألعمال العالج الجماعي ، فإنها تحد من المخاطر من خالل إبرام عقود إعادة تأمين تقوم بموجبها المجموعة بإعادة تأمين 
 عليها   التأمين  إعادة  تم  2018  عام  في)  الحصصبنظام    المتحدة العربية  اإلمارات  دولة  في  الطبية  محفظتها  من%    40  و  العمانية  الطبية  المحفظة

 (.الحصص بنظام المتحدة العربية اإلمارات لدولة الطبية المحفظة من% 40 و عمان سلطنة من%  50 بنسبة
 

 مدفوعات المطالبات المستقبلية)ب( مصادر الشكوك عند تقدير 
بخالف إختبار مدى كفاية اإللتزامات الذي يمثل المخاطر المستمرة في تاريخ التقرير ، ال توجد حاجة لتقدير معدالت الوفيات أو معدالت 

 .المرض للسنوات المستقبلية نظراً لقصر مدة هذه العقود
 

 اإلفتراضات)ج( اإلجراءات المستخدمة إلتخاذ قرار حول 

 .م2019تستند تقديرات المصروفات على دراسة المصروف لسنة  .  يتم بشكل عام مراجعة اإلفتراضات مرة في السنة في وقت التقييم اإلكتواري
 

 
 مخاطر إعادة التأمين

ً مع شركات التأمين األخرى ، ومن أجل تقليل المخاطر المالية الناشئة من المطالبات الكبيرة ،  قامت المجموعة في إطار سير العمل تماشيا
ة على العادي بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين تنوعاً كبيراً لألعمال وتسمح لإلدارة بالسيطر

من عمليات إعادة التأمين وفقاً إلتفاقيات ، وتوفر قدرة إضافية للنمو. يتأثر جزء كبير  التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبيرة
 وعقود إعادة التأمين االختيارية بخسارة عقود إعادة التأمين اإلضافية.

 
 فقط المجموعة تتعامل. التأمين لمعيدي المالي الوضع بتقييم المجموعة تقوم ،  التأمين إعادة شركات إعسار من كبيرة لخسائر تعرضها لتقليل

 .اإلدارة مجلس من المعتمد التأمين إعادة إدارة دليل بموجب الصادر للتكليف وفقًا التأمين معيدي مع
 

فيما عدا  A.M Best " من +B" من ستاندرد آند بورز أو "BBBتتعامل المجموعة فقط مع شركات إعادة التأمين بحد أدنى من التصنيف "
 شركات إعادة التأمين اإلقليمية.

 
 المخاطر المالية في شركة التأمين التابعة

من المخاطر المالية من خالل أصولها المالية وأصول عقود إعادة التأمين وإلتزامات عقود التأمين. على وجه الخصوص   لعددتتعرض المجموعة  
المكونات  ، المخاطر المالية الرئيسية هي أنه على المدى الطويل لن تكفي عوائد استثماراتها لتمويل االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين. تتمثل

هذه المخاطر المالية في مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر االئتمان. تنشأ هذه المخاطر من المراكز المفتوحة األكثر أهمية ل
في أسعار الفائدة والعمالت واألسهم ، والتي تتعرض لتحركات السوق العامة والخاصة. تتمثل المخاطر التي تواجه المجموعة نظرا لطبيعة 

 تزاماتها في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.إستثماراتها وإل

 

( الذي تم تطويره لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل ALMتقوم المجموعة بإدارة هذه األوضاع ضمن إطار إدارة األصول واإللتزامات )
مار التي تنص على استثمار أموال تمثل فئة معينة من تتجاوز التزاماتها بموجب عقود التأمين. يتكون هذا اإلطار أساسا من استراتيجية االستث

 التزامات التأمين بما يتماشى مع طبيعة تلك االلتزامات.

 

خذة عند تقدم المجموعة تقارير دورية تبين مدى االمتثال الستراتيجية االستثمار التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة واإلجراءات التصحيحية المت
 التوازن إلى المحفظة.الضرورة إلعادة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -44

 
اف القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله استبدال أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن نية بين أطر

 لذلك يمكن أن ينشأ فرق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.ليست ذات مصلحة ضمن نطاق األعمال العادية. نتيجة 
 

 المجموعـــة
المالية باستثناء المذكورة أدناه. ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية  القوائمإن القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في تاريخ اعداد 

 -.  نبين فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة التقديرية لتلك األدوات المالية:للمجموعة الواردة في القوائم المالية
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات المالية عن طريق أسلوب التقييم:

 األسواق النشطة لألصول أو االلتزمات المطابقة؛: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في  1المستوى 
: تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مالحظتها. إما بشكل مباشر أو غير  2المستوى 

 مباشر؛
ادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن : التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة الع 3المستوى 
 مالحظتها.

 
 التحويالت بين المستويات

، كما لم يكن  2والمستوى  1، لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى  م2019ديسمبر  31خالل فترة التقرير المنتهية في 
 .3دلة المستوى هناك تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العا

 
 

 يقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 

 2019ديسمبر  31كما في 
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع المجموعة
     

 14,118 8,708 - 5,410 الربح أو خسارة بالقيمة العادلة من خاللالمالية االصول 
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 67,507 2,387 - 65,120 الدخل الشامل اآلخر
     

     األدوات المالية المشتقة
 1,257 - 1,257 - عقود شراء

 ( 928) - ( 928) - عقود بيع
     
     

     الشركة االم
     

 1,711 1,202 - 509 الربح أو خسارة لية بالقيمة العادلة من خاللاالصول الما
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,505 1,505 - - الدخل الشامل اآلخر
 
 
 

 

 

 

 

    
  القيمة الدفترية القيمة العادلة الفرق
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    
 ((،ج)د 8)ايضاح رقم وتابعة  استثمارات في شركات شقيقة    
    

14,672 235,996 250,668 2019 
15,847 212,131 227,978 2018 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية -44
 

 2018ديسمبر  31كما في 
 
 
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     المجموعة
 8,260 1,066 - 7,194 الربح أو خسارة المالية بالقيمة العادلة من خاللاالصول 

     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 42,406 2,550 - 39,856 الدخل الشامل اآلخر

 17.043 17.043 - - االستثمار العقاري
     

     األدوات المالية المشتقة
 249 - 249 - عقود شراء

 ( 154) - ( 154) - عقود بيع
     
     
     

     الشركة االم
 767 267 - 500 الربح أو خسارة المالية بالقيمة العادلة من خاللاالصول 

     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 1,504 1,504 - - الدخل الشامل اآلخر

 
 

 .طنش وقس في رةلمسعا روضلعا رسعاأ دامباستخ هعالأ 1 وىلمستا نم لماليةا دواتألا متقيي ميت:  1المستوى 

أعاله أدوات مالية يتم تقييمها باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس موجز    2يتضمن المستوى    2المستوى  
 بيانات مخاطر األطراف المقابلة.

أعاله ممتلكات استثمارية وأدوات مالية. بالنسبة لتقنيات التقييم المستخدمة في تقييم العقارات االستثمارية، يرجى الرجوع   3يتضمن المستوى  :    3المستوى  
 .قيمة األول المتاحةبقيم التكلفة أو  3)أ(. يتم إدراج األدوات المالية المصنفة تحت المستوى  11 االيضاحإلى 

 
 

 



 

 

 

 تقـرير مناقشـات اإلدارة وتحليالتهـا 
 
 

 
 : ةـــــرة عامـنظ

 

في  ناجحةالستثمارية الشركات اال قدمأ واحدة من "(ومينفستأالشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع. )"  تعد
لى  عرباح األتوزيع في  هااستمرارشهد على  حافل  سجل ظ على ن الحفاتمكنت م، م1983في عام  هاسيتأسفمنذ المنطقة. 
في سوق مسقط  وهي شركة مدرجة. جيدة قديةنتدفقات تنتج  عاليةذات جودة  الا صوأ ومينفستأتمتلك و. عاقطنا دون مساهميها

 متميز ةدارإوفريق  ثاقبة رؤيةمتع بيتدارة إ مجلسويضطلع بقيادة الشركة أكثر من ألفي مساهم. يحمل أسهمها ولألوراق المالية 
ا نحو  سعوني  .افة المتعاملينوبما يعود بالنفع على كستثماراتها اقيمة تعزيز جميعا

 
 رؤية: ال
 

من  ستثماراال تفي مجاال ةدائرال ةشركباعتبارها ال ستومينفأ مكانةتعزيز نحو  االستمرار في العملب يةبلالمستقتتمثل رؤيتنا 
 سنسعىفإننا ، داخل السلطنةفرص النمو واغتنام االستثمارية  ةنشطاألممارسة  ة مع مواصلو. مصادر الدخلتنويع وزيادة خالل 
االنكماش  مخاطرجنب تبهدف  خرىأومناطق  نموت في قطاعاات استراتيجية ومالية جديدة اراستثم نحوحثيث بشكل 

ا و قليمإلي اف قتصادي الا تهدف إلى  جهود  من الشركة إلدارة ما تقوم به إدارة مجلس ا دعمويالجيوسياسية. اطر لمخلكذلك تجنبا
 .األداء مع االلتزام بأعلى المعايير المهنية واألخالقية ياتمستوتنافسية وتحقيق أعلى تعزيز ال

 
منصات   ةستفي  تمارس أعمالهاها فإن، المنطقةفي بضة القااالستثمارية ت الشركارائدة تكون في أن  ومينفستأرؤية ولتحقيق 

االستثمارات ، التمويل ،التأمين، الخدمات المصرفية: المنصات فيهذه ل ثمتوتتقع ضمن دائرة اختصاصنا.  استراتيجية
قطاعات   في  اصة ستثمارات المالية )استثمارات األسهم العامة والخواالالمصرفية الخدمات االستثمارية ، يةالعقاروالخدمات 

 امساهمين تعزيز قيمة استثماراتفي  يساعد أن من هذه المنصات قر ومستبت وجود مصدر دخل ثامن شأن إن  (.المختلفةلنمو ا
وأسواق نامية   استثماراتنا في قطاعاتفي  عتنوالزيادة  نحوونسعى على رأس المال.  وثابت جيدئد سنوي عاتحقيق من خالل 

 .جديدة
 
 

 :االستثمار فلسفةواستراتيجية  
 

،  العاليةلمخاطر اأخذ بعين االعتبار تمار تثاسعوائد على المال وس ى رأظ علالحفاتهدف إلى  جلألا ةطويلنا تتعتبر استثمارا
   من خالل فلسفة االستثمار التالية:وذلك 

 
 .ات مميزةاستثمارتحقيق بضعة  –االستثمار تركيز  •
 .ما نعرفه فينعمل حيث ب – "ئرة الثقةدا" إطار ضمنعمل ال •
 مع تمرار والتعاملاالسعلى  درةاقجودة ة العالي قويةركات ش، وحلية وإقليمية ودوليةامتالك عالمات تجارية م •

   .قاسواألات اضطراب
 . دوالمدرافيات طاعات والجغت والقالشركا في التنويع •
 .مركبة عوائد لتحقيقطويلة  اتلفتر واالحتفاظشراء ال •
 منخفضة. راألسعاتكون  مااالستثمار عند - التقييممراقبة  •
   .ضراتاالقة في المبالغوتجنب  السيولةمن د جي ىالحفاظ على مستو •
   .النزاهةمقداراا عالياا من   رظهت - ذكيةإدارة فرق  تقودهافي الشركات التي ر تثمااالس •
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 : االعمالعن نبذة 

 
حققت ، لذلك ونتيجة. ونموذج عملها يةاالستثمار تهافلسفمن تنفيذ ومينفست بنجاح تمكنت أالماضية،  الخمسعلى مدى السنوات 

ا ملح تنويعاا  لقطاع في ا ركة كانت استثمارات الشين ففي ح. يركب شكلب أرباحهاهبوط اطر خم ت وخفضتاإليراداي ف وظا
من  فقط  %33 ا نسبتههذه المساهمة مبلغت ، م2014 من عام  مبرديسشهر في  هامن إيرادات % 82 تهنسبما رفي تشكل المص

مما من ات اروالعق مويلتالوالتأمين كخرى قطاعات األباالستثمار في ال ، وذلك نتيجة قيامهام2019في ديسمبر الشركة  ايرادات
 .لشركةامصادر إيرادات إضافة  أتاح

 
استمرارها و، والزيادة المطردة في سعر سهمها القوي في األصول نموالبوضوح من خالل  أومينفستسجل إنجازات لى يتج

صص حبتتمتع شركات من  الشقيقةو وتتألف مجموعة شركاتنا التابعة. دون انقطاع سيسالتألمساهمين منذ على ارباح األبتوزيع 
رأس الل تنفيذ مبادرات تعزيز القيمة مثل ضخ من خ شركات المجموعة دعمويتمثل دورنا في ها. طاعاتفي ق دةائسوقية ر

  .ميةالعالوالتوسع في األسواق من خالل عمليات الدمج واالستحواذ  األنشطة توحيد، والمال

 
 م: 2019خالل عام   والتحدياتفرص االستثمار 

 
كما تمكنت . مالية جيدة للغايةنتائج  قيقبتح ومينفستأ تاستمر ، قتصادية الصعبةيئة االم من البلرغ ا لى عو، م2019م خالل عا 

 :تاليةال نجازاتاإل قيحقتمن 
 

وبنك  (بنك ُعمان العربي)المتعلقة باندماج شركتنا التابعة في مجال البنوك وضات مفاالفي تم تحقيق تقدم ملموس  (1)
  .بنك عمان العربيالعرض النهائي المقدم من وافق مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي على حيث  ،سالمياإل زالع
ا استكمال اإلجراءات و  دور الموافقات الالزمة من كل من الجهات الرقابية والمساهمين.بعد صينتظر حاليا
 

تقديم  البنكيكون بإمكان س اكم، السوقي ف بنك عمان العربيمكانة  قع تحسنه يتوفإن، اكتمال عملية الدمجوفور 
 .ةسالمياإلأو ات المصرفية التجارية ، سواء كان ذلك في الخدممجموعة أكبر من المنتجات والخدمات للعمالء

 

رات ثماستاالو لعامةام سهاألاستثمارات  في ةالمتخصص بالكامللمملوكة ا التابعةالشركة  ،يتالرين كابجبقامت  (2)
 قامت بدورها بامتالك % في سنغافورة100بنسبة مملوكة شركة تابعة  تأسيسب، المتنوعةالنمو طاعات لدولية في قا

رين  يكون من شأن هذه الصفقة تعزيز قدرة جبوف وس. يست برديج بارتنرز سنغافورةا شركة% من 43 ما نسبته
 . سياآ رقنوب ش، وال سيما في جالخاصةسهم األتثمار في فرص االستفادة من االسكابيتال على 

 
 

اتفاقية دمج  ،جبرين كابيتالشركة ل ةشقيقوهي شركة  ،"(IGI)"  ليمتدللتأمين القابضة  العالميةشركة المت أبر (3)
بورصة   يمدرجة ف، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة Tiberius Acquisition Corp أعمال مع شركة

تحت   م2020 الربع األول من عام يتال خاللكاب سداك وق نافي س IGI إدراجستؤدي هذه االتفاقية إلى و، كناسدا
ر يتوفذا االستثمار، وأن يسهم في إظهار القيمة الحقيقية لهفقة صهذه اليترتب على من المتوقع أن و". IGICالرمز " 
 .في المستقبلة نقديسيولة 

 
على   عهذا القطاالحصص في يد من حواذ على مزاالستلتعليم من خالل تعزيز منصة اواصلت جبرين كابيتال كما  (4)

ا قوم جبرين وتنطقة. مال مستوى  ي هذا المجال. ث فرص أخرى فبتقييم ثالحاليا
 

في مجال   يةاستثمارفرص في  توظيفهليتم مال رأس  ومينفستأ، خصصت التنويع يةيجاسترات كجزء من (5)
 .العالميةاق األسوفي  المدرجة أسهم الشركات الرائدة داول في  وفرص الت  FINETECHة كنولوجيا الماليالت

 
 الرقمية للمجموعة.  عمالها وتتقدم بشكل جيد في االستراتيجيةة لنا ابتكار نماذج أتواصل الشركات التابع (6)

 
ان في  نة عمي سلط، إلى الحفاظ على موقعها الريادي فلناابعة الت أمينة الت، شرككة الوطنية للتأمينشرالتهدف  (7)

اإلمارات العربية المتحدة. في دولة  صحيالت التأمين أفضل شركا كواحدة من واتخاذ موقعهاالتأمين الصحي مجال 
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خالل  أو من دة حية إما من خالل أسواق جدياف سبل جديدة للنمو والربتكشاس تأمينالشركة الوطنية للتواصل و
 االبتكار.وة غير الرقميتحول في األعمال الرقمية ول الى مثأخررص ف

 
لعمانية لالستثمارات الشركة ا" العقارية التابعة  شركتناتقوم ، فستينومأعمال أمركز  -ا الرئيس مشروعه اكتمالبعد  (8)

 . في مجاالت االستثمار والتطوير والخدمات العقاريةأخرى  صفربالبحث عن ، " رية والخدماتالعقا
 

في سلطنة عمان بحصة سوقية تتجاوز مويل ى قطاع التالسيطرة عل ،قة، الوطنية للتمويلالشقيالشركة ل تواص (9)
40 .% 

 
  100على تسهيالت ائتمانية بمبلغ حصول بعد أن تمكنت من الوذلك ، أومينفسترأسمال  ةهيكلحسين وتتعزيز تم  (10)

مانية لعوالمستثمرين من المؤسسات اة والدولية الرائدة ك المحليالبنو وضات معخالل مفا من مليون لاير عماني
 .بشروط جذابةائتمانية  تسهيالت للحصول على لبارزةا

 
كمستثمر مؤسسي قوي في تعزيز وضع أومينفست  سهمن تالمشار إليها أعاله أالمبادرات من شأن ، كان م2019خالل عام 

 . واألعوام القادمة م2020لعام   ثابتةإيجاد مصادر دخل و ةللغاي
 

 : مؤشرات األداء الرئيسية

 
 : من خالللطويل. ويمكن قياس ذلك على المدى ا مساهمين لل مرةمستو ةععوائد مرتف إيجاديزنا على ترك يستمر

 
ا إجمالي اا عائدومينفست أ ت أسهمحقق فقد ة،عيفمن ظروف السوق الض الرغموب :أداء أسعار األسهم  • % منذ  70بنسبة  ا

  الفترة.% خالل نفس 22بينما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة ، م2019م حتى ديسمبر 2014يناير 

رباح األتوزيع  في ستمرارمن حيث االنشائها ذ إنم حافالا  سجالا ومينفست أ تمتلك :همينلى المسااألرباح ع تاتوزيع •
مليون لاير عماني   20مقدارها ع أرباح توزيومينفست أ تقترحم، 2019بالنسبة لعام و. عاقطنا دون نمساهميالعلى 
ا نقداا   . (نقداا للسهم الواحدبيسة  25)تقريبا

 

  ةا منخفضن/حقوق الملكية الدي ت نسبةاستمر%، و 12ئد على حقوق الملكية تجاوز العا :داء الرئيسيةمؤشرات األ •
 لتكلفة/ الدخل. ل نخفضم معدلمن خالل الحفاظ على ة التشغيلية فاءلكوواصلنا تعزيز ا 0.87مستوى  عند
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 ابة الداخليـة ــالرق

 
تتناسب مع طبيعة وشكل وحجم أعمالها. وتمارس الشركة أنشطتها  خليةداجد لدى الشركة أنظمة فاعلة في مجاالت الرقابة اليو

 مة السياسات واإلجراءات.وظتوزيع الصالحيات، ومنبين يالها ضمن إطار رقابي واضح، وأعم
 

 صالحياتيق توزيع ال. وتم توثلتسلسالو حدد األدوار والمسؤولياتوضع هيكل إداري واضح يارة الشركة بوقد قام مجلس إد
أومينفست، في اإلشراف بشكل إستراتيجي على أعمال  فعال دوربنفست أوميإدارة  مجلس يضطلعف المعنية به. وعالم األطراوإ

ا مناسب اا قدر داخلية بشكل يضمنطبيق نظم الرقابة ال وت وجودمسؤولية لى عاتقه عكما يأخذ  فاءة والفاعلية التشغيلية الكمن  ا
بهدف  ة الداخلية نظم الرقابراجعة دورية لبمتقوم لجنة التدقيق والرقابة وام بالتشريعات والقوانين. الداخلية وااللتزوالرقابة المالية  

 . تعزيزها وزيادة فاعليتها
 

ة اتجاهات االداء والتوقعات واالداء الفعلي ابعتم متشكل مستمر. وتومجلس اإلدارة ب إلدارتهارير األداء تقا برفع الشركةوتقوم 
 ناتوالبيا المعلوماتيتم إعداد تم ذلك بشكل مستمر ودقيق. السابقة وي ونتائج الفترات ةالموازنهو مستهدف في ما ارنة مع بالمق

 . بها دومام  لتزلية الدولية التي نووفقا لمعايير التقارير الما لعالقةاذات المحاسبية  السياسات بإستخدامالمالية 
 
 

 المخاطـر  إدارة 
 

ا نهجفست ومينأتتبع  ويتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في   لس االدارةالدارة المخاطر مصادق عليه من قبل مج فعاالا  ا
ن إستراتيجية عمل زأ مال يتج يشكل جزءاا بحيث ئف األساسية اطر في جميع الوظاالمخ تم تضمين نهج إدارةا كم ،طاعالق
 كة.  لشرا
 

ا تتبع أومينفست نهج ا ستباقيا ا ل التقييم الدوري  بذلك من خال ف من المخاطر الداخلية والخارجية وتقومالمخاطر للتخفي إلدارة ا
سعت فعلى سبيل المثال  .ير المخاطر الناشئةقية للتقليل من تأثستبااتخاذ إجراءات اومال األعبيئة للمخاطر بمحفظة شركاتها و

  قليل   ل تسهيالت طويلة األجل وذلك من أجل التالسيولة من خال  باقي إلى القيام بالترتيبات المطلوبة لتأميناستأومينفست بشكل 
ا السوق الح رتفاع سعر الفائدة بالنظر إلى أوضاعامخاطر من  إضافة إلى ضمان   الحصول على التمويلفي  الية التي تشكل تحديا

 روض.  القإللتزامات الخاصة بتعامل مع حلول أجل اال
 

ركات وثيق مع الشمن خالل العمل بشكل  فعالالمجموعة بشكل ى محفظة شركات التي تؤثر عل يتم إدارة جميع المخاطر
 .  لتمكينهم من أداء عملهم الس اإلدارةلممثلينا في مجما يلزم تقديم المستثمر فيها و

 
دقيقة للمخاطر،  من المتابعة الكن اإلدارة وبما يملس ومجالخاصة بالمخاطر إلى لجنة التدقيق  تقارير بالمستجدات مقديتيتم 

 . األعمالبيئة بته للمتغيرات في واكءته وضمان مك يتم مراجعة إطار إدارة المخاطر بشكل دوري لتقييم كفاعلى ذلوعالوة 
 

 ة جتماعية للشركالمسؤولية اال
 

للشركات عبر المجتمع المحيط بها. ية المسؤولية االجتماع، من أجل توسيع ثقافة المساهمينب مع إلى جن ا  جنب، ومينفستأل تعم
ت متطلباذلك بما يتوافق مع ، وبأهداف الشركة  ا  وثيق ا  ارتباطللشركة  ةالمسؤولية االجتماعيفي مجال ومينفست أرات بادترتبط م
 . لسوق المالمة العاهيئة الركات الصادر عن حوكمة الشميثاق 

 
لك بناء  على ما  ، وذللشركاتية دفوع لشركائها في المسؤولية االجتماعالم ةيالرعابزيادة مبلغ  ومينفستأ، قامت م2019في عام 
عمل البيئي التقدم لتبني إطار البصدد مينفست فإن أوعلى هذه المبادرات، وبالبناء  بقة.اياتها السالرعينفست من أثر ملمسته أو

ة قوية وتؤدي باألعمال التجاري مكونات هذا اإلطارأن والحكم. نحن نؤمن  الذي يمثل البيئة واالجتماعية( ESGالجتماعي )وا
 مجتمعاتنا.ة سالموالمحيطة في استدامة بيئتنا  يا  العبا  أساسأن تصبح  إلى
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. والبرنامج عبارة عن بيئة ثالثين ألف لايرلغ الشركات بمببرنامج  –ة إنجاز ُعمان برعايأومينفست خالل العام  وقد قامت
هم على المبادرة في مختصين، مما يشجعتحت إشراف شئة الحياة الكاملة للشركات الناعمال يقوم الطلبة من خالله بتجربة دورة أ

لدعم  امج برنا – ؤسسات الصغيرةالزبير للم مركز دين تحت مظلةية مقعبرعاكما قامت أومينفست  الخاصة. مشاريعهمتأسيس 
نية ينفست كذلك مساعدة مستدامة ونصائح مهعشرين ألف لاير. وتقدم أومدعم أصحاب مؤسسات صغيرة بمبلغ ذلك بالمباشر و

اء فضأول كتاب  ف وخمسمائة لاير عنسبعة آالقامت برعاية الفائزين من العام السابق بمبلغ  زين السابقين، إذفائودعما  فنيا  لل
 . باللغة العربية

 
وقامت بإنشاء برنامج للتدريب للخريجين الجدد يتم من ئة العمانية بمبلغ ألف لاير، ينفست عضويتها في جمعية البيوجددت أوم

فة بلغت تكلفي بيئة عمل شركة مساهمة عامة، وختلفة بأوجه العمل واألنشطة المله مساعدتهم في اكتساب المعرفة العملية خال
أومينفست أيضا  في تقديم الرعاية والتبرعات في مجاالت مختلفة منها التبرع وتسهم أربعة آالف لاير. ج حوالي رنامهذا الب
 هيل بمبلغ ألفي لاير.ألعمال العالمية للتأشروق المركز 

 
من خالل ونأمل . الجتماعية للشركاتمعايير المسؤولية ايتوافق مع م تأثير مستداا همبادراتلعلى أن يكون  ومينفستأوتحرص 

 .كافة المتعاملينقيق أعلى درجات التعاون مع تح يير عالية منكمة ذات معاحوومة تطبيق منظ
 


