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  008رمز بريدي 
 روي سلطنة عمان

 واالستثمار ش.م.ع.ع يةللتنمالشركة العمانية العالمية 
 )مدرجة بموجب قوانين سلطنة عمان كشركة مساهمة عامة

 (7713111بسجل تجاري رقم 
 

لاير  75,000,000( ما يصل إلى المصدرواالستثمار ش.م.ع.ع ) نميةتصدر الشركة العمانية العالمية للت
 (.تاريخ اإلصدار)  8172 يونيو 1 ( فيالسنداتعماني من السندات الثانوية الدائمة غير المضمونة )
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 1سوف تتحمل السندات فوائد على مبلغها الرئيسي من )وبما في ذلك( تاريخ اإلصدار إلى )لكن باستثناء( 
% سنويا، مستحقة الدفع )رهنا بالتأجيل كما هو موضح  1.17( بمعدل األول االستردادتاريخ ) 8183 يونيو

ًءا ادتبإ (تاريخ دفع الفائدة)كل منها  في كل سنة ديسمبر 1ويونيو  1أدناه( كل ستة أشهر بأثر رجعي في
من قبل، فإن السندات سوف  استردادها. بعد ذلك، ما لم يتم 8172 ديسمبر 1من تاريخ دفع الفائدة في 

األول في إعادة تعيين معدل الفائدة ذات الصلة )على النحو  االستردادتحمل فائدة من )بما في ذلك( تاريخ 
(( لفترة إعادة التعيين ذات الصلة )كما هو محدد في الشروط(، الشروط" )شروط وأحكام السنداتالمحدد في "

 1الشرط وتدفع كل ستة أشهر بأثر رجعي في كل تاريخ دفع فوائد، وكل ذلك موضح بشكل أكثر تحديدا في "
 ".)الفائدة(

 
لى السندات كما هو موضح بشكل ويجوز للمصدر، وفقا لتقديره، أن يؤجل كل أو جزء من أي دفعة فائدة ع

"، إال أن المصدر لن يكون له الحق في تأجيل أي جزء من ( إرجاء الفائدة االختياري7الشرط )خاص في "
أي فائدة على السندات التي من المقرر دفعها في أي تاريخ تسوية إلزامي )كما هو محدد في الشروط(. 

الختيار مدفوعات مؤجلة اختياريا )كما هو محدد في وتشكل أي فوائد غير مدفوعة للمصدر بسبب هذا ا
الشروط(. وتتحمل الدفعات المؤجلة اختياريا بنفسها فائدة كما لو أنها تشكل أصل مبلغ السندات بسعر الفائدة 

( بتطبيق سعر الفائدة مبلغ الفائدة اإلضافيالسائد )كما هو محدد في الشروط( ويحتسب مبلغ هذه الفائدة )
مبلغ الدفعات المؤجلة اختياريا. ويشكل المبلغ االسمي ألي دفعات مؤجلة اختياريا مع أي مبلغ السائد على 

فائدة إضافي مدفوعات مؤجلة اختياريا )كما هو محدد في الشروط(. ويجوز للمصدر سداد المدفوعات 
ح أي دفعات االختيارية المؤجلة، كليا أو جزئيا، في أي وقت وفقا للشروط. وبغض النظر عما سبق، تصب

مؤجلة اختياريا مستحقة الدفع وواجبة السداد )كاملة وليس جزئيا(، ويجب أن يدفعها المصدر في أي تاريخ 
 ".()ب( )سداد المدفوعات المؤجلة اختياريا 7الشرط تسوية إلزامي، كما هو موضح بشكل أكثر تحديدا في "

 
أو نهائي وال توجد ميزات إضافية أو حوافز أخرى  تكون السندات دائمة ال يوجد لها تاريخ استحقاق محدد كما

المصدر( بشكل كامل وليس جزئيا، أو  وفقا لما يختاره)لالسترداد ، ولكن تكون قابلة استردادهاحق للمصدر 
 االسترداد" في تاريخ )التغيير( 1الشرط قد يغير المصدر فقط شروطها وفقا لألحكام المنصوص عليها في "

بعد ذلك )كما هو محدد في الشروط(، على مبلغ السندات األصلي، جنبا إلى  االسترداداألول أو أي تاريخ 
وأي دفعات مؤجلة اختياريا  االستردادجنب مع أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة حتى )ولكن باستثناء( تاريخ 

الي أو فيما يتعلق بالسندات. باإلضافة إلى ذلك، عند وقوع أي حدث محاسبي في أي وقت، أو حدث إجم
)بناء على خيار  لالستردادحدث ضريبي )كل مصطلح كما هو محدد في الشروط(، تكون السندات قابلة 

ألسباب ( )استرداد )ج 6الشرط المصدر( بالكامل وليس جزئيا على النحو المبين بشكل أكثر تحديدا في "

6

66
6



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

3 3 
 

بناء على خيار  ستدعاءلة لال". وال تكون السندات قابألسباب محاسبية( استرداد)د( ) 6ضريبية محددة( و
 ها )كما هو محدد في الشروط( في أي وقت.تحمل
 

( في أي حدث تغييرويجوز للمصدر، عند وقوع حدث محاسبي، أو حدث إجمالي أو حدث ضريبي )كل منها 
السندات، أن يغير شروط السندات بحيث تظل أو تصبح، حسب الحالة، سندات  حملةوقت، دون موافقة 

" ورهنا باستالم وكيل حملة )التغيير( 1الشرط هو محدد في الشروط(، في كل حالة وفق "مؤهلة )كما 
حدث  ستدعاء)شروط مسبقة ال 2لشرط السندات لشهادة أعضاء مجلس إدارة المصدر المشار إليه في "ا

 ".التغيير(
 

ه، كما هو موضح وستكون السندات أوراق مالية مباشرة وغير مضمونة للمصدر وستشكل التزامات ثانوية ل
 ".)التبعية( 3)الحالة(" و"الشرط  8الشرط بشكل أكثر تحديدا في "

 
تسدد جميع المدفوعات فيما يتعلق بالسندات من قبل المصدر أو نيابة عنه خالية من ودون حجب أو خصم 
ها على حساب أي ضرائب أو رسوم أو ربط ضريبي أو رسوم حكومية حالية أو مستقبلية مهما كانت طبيعت

( تفرضها أو تقررها سلطنة عمان أو بالنيابة عنها أو أي قسم سياسي أو سلطة في عمان لديها الضرائب)
سلطة فرض ضرائب، ما لم يكن هذا الحجب أو الخصم مطلوبا بموجب القانون. وفي هذه الحالة يقوم 

املو السندات بعد االستقطاع المصدر بدفع المبالغ اإلضافية الالزمة لكي يساوي صافي المبالغ الذي يتلقاه ح
أو الخصم المبالغ التي كان من الممكن تحصيلها فيما يتعلق بالسندات في غياب الحجب أو الخصم،كما هو 

 ".)الضرائب( 78الشرط موضح بشكل كامل في "
 

( إلدراج وتداول السندات في سوق السندات السوقطلب إلى سوق مسقط لألوراق المالية ) يتم تقديم
 ك في السوق.والصكو 

 
لاير عماني لكل منها ومضاعفات متكاملة بقيمة  7تصدر السندات في شكل غير ملموس بفئات ثابتة بقيمة 

لاير عماني. يجب أن يكون الحد األدنى لالكتتاب  7لاير عماني. ولن تصدر أي سندات بفئة أخرى غير  7
االكتتاب "( لكل مشترك )كما هو محدد في "تابالحد األدنى لمبلغ االكت-االكتتاب والبيع )كما هو محدد في "

جراءات االكتتابفي " تفصيالً لاير عماني، كما هو موضح  100,000 عملية االكتتاب(-والبيع  ". شروط وا 
( الذي السجلالسندات ) حملةفي سجل  النموذج المخصص لهذا الغرضويسجل کل حامل سندات في 

(. وتنتقل ملكية )الوكالء( 72الشرط ى النحو المبين في في مكتبه المحدد )عل أمين السجليحتفظ به 
 السندات فقط عن طريق التسجيل في السجل.



4
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" على المدى القصير مع A3" على المدى الطويل و"BBBحصل المصدر على تصنيف مبدئي للشركات "

والشركة وكالة  .م8171اكتوبر  7في  (الشركة" من شركة كابيتال إنتليجانس ريتينجس ليمتد )مستقرةنظرة "
، 7828تصنيف ائتماني دولية مستقلة خاصة تقدم تحليل مخاطر االئتمان وآراء تصنيف مستقلة منذ عام 

ومسجلة بصفتها وكالة تصنيف ائتماني في االتحاد األوروبي وفقا لالئحة )المفوضية األوروبية( رقم 
(. والتصنيف ليس توصية لشراء أو الئحة وكاالت التصنيف االئتماني)بصيغتها المعدلة( ) 7161/8118

بيع أو االحتفاظ بأوراق مالية وقد يخضع للتعليق أو التخفيض أو السحب في أي وقت من قبل وكالة 
 التصنيف المعنية.

 
يجب على المكتتبين المحتملين )كما هو لذا . ينطوي االستثمار في السندات على درجة عالية من المخاطر

 " في هذه النشرةعوامل المخاطرةاالعتبار العوامل الموضحة تحت القسم المعنون " موضح أدناه( أن يأخذوا في
 

 مدير اإلصدار
 البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

 
 والمدير اإلداريالمستشار المالي 

 أوبار كابيتال ش.م.ع.م
 

 بنك االكتتاب
 البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

 
 دات السن حملةوكيل     وكيل التسجيل والتحويل

 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م  شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م 
 

 المدقق الخارجي     المستشار القانوني 
 إرنست ويونج ش.م.م، سلطنة عمان   تراورز وهاملنز، سلطنة عمان
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 إشعار هام للمكتتبين

 
تبين على اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق تهدف هذه النشرة إلى تقديم معلومات جوهرية قد تساعد المكت

 باالستثمار في السندات.
 

تتضمن هذه النشرة جميع المعلومات والبيانات الجوهرية وال تتضمن أي معلومات مضللة أو تحذف أي 
 معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على قرار االستثمار في السندات.

 
عن نزاهة وكفاية المعلومات الواردة ويؤكد أنه، وفقا لمعرفته، بذل العناية  يتحمل المصدر المسؤولية

حذف أي معلومات جوهرية ما قد  على عدم الواجبة المناسبة فيما يتعلق بإعداد هذه النشرة، ويؤكد كذلك 
 يجعل هذه النشرة مضللة.

 
إذا كان من المالئم االستثمار في يجب على جميع المكتتبين مراجعة هذه النشرة بعناية من أجل البت فيما 

السندات بأخذ جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعين االعتبار. يجب على المكتتبين عدم اعتبار هذه 
النشرة توصية من المصدر لشراء السندات. ويكون كل مكتتب مسؤوال عن الحصول على المشورة المهنية 

جراء تقييم مستقل للمعلومات واالفتراضات الواردة في  المستقلة الخاصة به بشأن االستثمار في السندات وا 
 هذه الوثيقة باستخدام التحليل أو التوقعات المناسبة.

 
ض أي شخص لإلدالء بأي بيانات أو تقديم معلومات فيما يتعلق بالمصدر أو السندات غير يفو تم تلم ي

فإنها ال تعتبر أي شخص أي بيان أو معلومات،أسماؤهم في هذه النشرة. في حالة تقديم  الواردةاألشخاص 
أو وكيل  بنك االكتتابأو  المدير اإلداريمن قبل المصدر أو مدير اإلصدار أو المستشار المالي أو معتمدة 

 )وفقا لتعريف كل منهم في هذا النشرة(.التسجيل والتحويلحملة السندات أو وكيل 
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( في الهيئة(. وافقت الهيئة العامة لسوق المال )النشرةصدار )هذه هي النسخة العربية الرسمية من نشرة اإل
 11/8172خ/ ( وفقا للقرار اإلداري رقمالنشرةسلطنة عمان على النسخة العربية الرسمية من نشرة اإلصدار )

غير  والنسخة االنجليزية الرسمية . في حالة وجود أي تضارب  بين النسخة العربية8172 مايو 2بتاريخ 
 هي التي ُيعتد بها .  الرسمية فإن النسخة العربية الرسمية

 
وال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة وال تتحمل أية 
مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدام أي 

 نب  أي شخص جزء  منها من جا
 
 

ال يشكل قبول إدراج السندات وتداولها في سوق مسقط لألوراق المالية أو الموافقة على هذه النشرة وفقا 
لمتطلبات إدراج سوق مسقط لألوراق المالية ضمانا أو تعهدا من سوق مسقط لألوراق المالية أو الهيئة العامة 

وأي جهة أخرى مرتبطة بالمصدر، وكفاية ودقة  لسوق المال فيما يتعلق باختصاص مقدمي الخدمات أو
 المعلومات الواردة في هذه النشرة أو مدى مالئمة المصدر لالستثمار أو أي غرض آخر.

 
يجب على كل مكتتب محتمل في السندات أن يحدد لذا قد ال تكون السندات استثمارا مناسبا لجميع المكتتبين. 

الخاصة. وعلى وجه الخصوص، يجب على كل مكتتب  مدى مالئمة ذلك االستثمار في ضوء ظروفه
 محتمل:

 
أن يتمتع بالمعرفة والخبرة الكافية إلجراء تقييم ذي مغزى للسندات، ومزايا ومخاطر االستثمار في  ( أ)

 السندات والمعلومات الواردة أو المشار إليها في هذه النشرة أو أي ملحق ساٍر؛
معرفتها، لتقييم االستثمار في السندات، في سياق أن يصل إلى األدوات التحليلية المالئمة، و  ( ب)

 وضعه المالي، وتأثير السندات على حافظة استثماراته العامة؛
 أن يحصل على موارد مالية وسيولة كافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في السندات؛ ( ت)
ي متغير أن يفهم بدقة شروط السندات وأن يكون على علم بسلوك األسواق المالية ذات الصلة وأ ( ث)

 مالي قد يكون له تأثير على العائد على السندات؛ و
أن يتمكن من تقييم )إما وحده أو بمساعدة مستشار مالي( السيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصادية  ( ج)

وأسعار الفائدة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل المخاطر ذات 
 الصلة.
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ة معقدة ويمكن للمكتتبين المحتملين شراء هذه األدوات كوسيلة لتقليل المخاطر أو إن السندات أدوات مالي
تعزيز العائد مع إضافة مخاطرة مفهومة وقياسية ومناسبة إلى محافظهم اإلجمالية. يجب أال يستثمر المكتتب 

أداء السندات في  المحتمل في السندات ما لم يكن لديه الخبرة )إما وحده أو مع مستشار مالي( لتقييم كيفية
ظل الظروف المتغيرة، واآلثار الناتجة على قيمة السندات وتأثير هذا االستثمار على المحفظة االستثمارية 

 اإلجمالية للمكتتب المحتمل.
 

كما يجب على المكتتبين المحتملين استشارة مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق باآلثار الضريبية المترتبة على 
 وملكيتها والتصرف فيها. شراء السندات

 
تخضع األنشطة االستثمارية لبعض المكتتبين لقوانين ولوائح استثمارية قانونية أو استعراض أو تنظيم من قبل 
لى أي  بعض السلطات. ويجب على كل مكتتب محتمل استشارة المستشارين القانونيين لتحديد ما إذا كان وا 

( يمكن استخدام السندات ضمانا ألنواع مختلفة من 8ة له، )( تعتبر السندات استثمارات قانوني7مدى )
( تنطبق قيود أخرى على شراءه أو رهنه أي من السندات. وينبغي للمؤسسات المالية أن 3االقتراض و)

تستشير مستشاريها القانونيين أو الهيئات التنظيمية المناسبة لتحديد المعاملة المناسبة للسندات بموجب أي 
 على المخاطر أو قواعد مماثلة. رأس مال قائم

 
ال تشكل هذه النشرة عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء السندات في أي والية قضائية ألي شخص يكون من 
غير القانوني تقديم مثل هذا العرض أو االلتماس له في مثل هذه الوالية القضائية. ويجوز تقييد توزيع هذه 

لقانون في بعض الواليات القضائية. وال يتعهد المصدر، أو مدير النشرة وعرض أو بيع السندات بموجب ا
أن هذه النشرة يمكن توزيعها بشكل  بنك االكتتابأو  المدير اإلداري اإلصدار، أو المستشار المالي أو 

قانوني، أو أن السندات قد تعرض بصورة قانونية، وفقا ألي تسجيل ساٍر أو غيرها من المتطلبات في أي من 
واليات القضائية أو وفقا إلعفاء متاح بموجبه، وال يتحملون أي مسؤولية لتسهيل أي توزيع أو عرض هذه ال

المدير من هذا القبيل. وعلى وجه الخصوص، لم يتخذ المصدر، أو مدير اإلصدار، أو المستشار المالي أو 
لنشرة في أي والية قضائية يهدف للسماح بالطرح العام للسندات أو توزيع هذه ا بنك االكتتابأو  اإلداري 

حيث يتطلب األمر هذا. وبناء على ذلك، ال يجوز عرض أو بيع السندات بشكل مباشر أو غير مباشر، وال 
يجوز توزيع أو نشر أي نشرة أو أي مادة طرح أخرى في أي والية قضائية إال في الظروف التي قد تؤدي إلى 

ى األفراد الذين يتحصلون على هذه النشرة أو أي سندات أن االلتزام بأي قوانين ولوائح سارية. ويتعين عل
يتعرفوا على أي قيود من هذا القبيل على توزيع هذه النشرة وطرح السندات وبيعها. على وجه الخصوص، 
توجد قيود مفروضة على توزيع هذه النشرة وعرض أو بيع السندات في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

 "(.والبيع االكتتاب)انظر "
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 عرض المعلومات

 عرض المعلومات المالية
إن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة مستمدة من البيانات المالية الموحدة المدققة لشركات المجموعة 

القوائم المالية الموحدة المدققة ) 8171ديسمبر  37)كما هو محدد في الشروط( للسنة المالية المنتهية في 
 8177ديسمبر  37( و8103القوائم المالية الموحدة المدققة لعام ) 8176ديسمبر  37(، 8101لعام 

(. تنتهي السنة المالية القوائم المالية السنوية المدققة( )معا، 8102القوائم المالية الموحدة المدققة لعام )
 37شهرا المنتهية في  78 ديسمبر وتعني اإلشارات في هذه النشرة إلى "السنة المالية" مدة 37للمصدر في 

 ديسمبر من السنة المشار إليها.
 

أعدت البيانات المالية السنوية المدققة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير 
ات والبيان 8171المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية. وقد دققت البيانات المالية الموحدة المدققة لعام 

وفقا لمعايير التدقيق الدولية من قبل إرنست ويونج ش.م.م وسلطنة عمان( وتدقيق  8176المالية المدققة لعام 
وفقا لمعايير المحاسبة الدولية من قبل شركة ديلويت وتوش  8177البيانات المالية الموحدة المدققة لعام 
"(، وهم مدققون مستقلون، كما هو مبين قونالمدق –المعلومات العامة ش.م.م، مسقط، سلطنة ُعمان )انظر "

 في تقاريرهم الواردة هنا. وينشر المصدر بياناته المالية باللاير العماني.
 

 العملة 
" أو "بيسة" العملة القانونية ر. عاللاير" أو ""ما لم يذكر أو يقتضي السياق خالف ذلك، تعني اإلشارة إلى 

. وما لم يذكر خالف هذا، يشار إلى المعلومات بيسة 0111في سلطنة عمان، ويساوي اللاير العماني 
 المالية في هذه النشرة باللاير العماني.

 
 نشرة تكميلية

إذا طلب من المصدر في أي وقت إعداد نشرة إدراج تكميلية بشأن طلب اإلدراج في سوق مسقط لألوراق 
النشرة يشكل وثيقة إدراج تكميلية حسبما المالية، سيقوم المصدر بإعداد وتعديل أو إصدار ملحق مناسب لهذه 

 تقتضيه قواعد اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية.
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 التطلعات المستقبلية
 

مثل  مستقبليةيمكن تحديدها باستخدام كلمات  مستقبليةبعض البيانات الواردة في هذه النشرة هي بيانات 
أو "ينبغي" أو عكس كل منها أو غيرها من تنويعاتها أو ما  "يعتقد"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يجوز"، "سوف"

المخاطر والشكوك والعوامل األخرى التي قد تتسبب في حدوث النتائج  مستقبليةيماثلها. وتشمل هذه البيانات ال
. وتشمل هذه المخاطر مستقبليةأو األداء أو اإلنجازات الفعلية المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات ال

والشكوك والعوامل األخرى، من بين أمور أخرى، الظروف االقتصادية والتجارية العامة، واتجاهات الصناعة، 
والمنافسة، والتغييرات في التنظيم الحكومي، وتقلبات العملة، وقدرة المصدر على تحقيق تخفيضات في 

ير، وعدم اليقين السياسي واالقتصادي التكاليف وتدابير الكفاءة، أو تغييرات في استراتيجية األعمال أو التطو 
". وال يوجد أي ضمان بأن النتائج واألحداث المتضمنة في عوامل المخاطرةوغيرها من المخاطر الواردة في "

 الواردة في هذه النشرة سوف تحدث في الواقع. مستقبليةالبيانات ال
 

النشرة. لن يلتزم المصدر باإلفصاح علنا  فقط بالوضع كما هو في تاريخ هذه مستقبليةوتتعلق هذه البيانات ال
لتعكس األحداث أو الظروف غير المتوقعة التي تحدث بعد  مستقبليةعن أي تعديالت على هذه البيانات ال

 تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما يقتضيه القانون أو أي سلطة تنظيمية معنية في سلطنة عمان.
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 ات ، االختصارات والتفسير التعريفات

مااا لاام يقااتض الساااياق خااالف ذلااك ، يجااب أن يكاااون للمصااطلحات التاليااة )كمااا تااام تعااديلها ماان وقاات آلخااار( 
 المعاني التالية في الشروط ، ويجب اعتبارها متضمنة في ، وتشكل جزًءا من الشروط في جميع األوقات:

 
فاي حاال قادمت أي شاركة محاسابة معتارف بهاا تتصارف  أي إجراء يقع يعني ""حدث  محاسبي

أو تقريااًرا إلااى الُمصاادر  خطاًباااوفااق التعليمااات التااي تصاادر لهااا ماان الُمصاادر 
تبين فيه بأنه نتيجة ألي تغيير فاي المباادا المحاسابية )أو فاي تطبيقهاا( مان 

أو لم يعد يجوز قيد األموال التي يتم تحصيلها مان  ال يجوزتاريخ اإلصدار، 
" فااي البيانااات كأسااهم حقااوق ملكيااةب الُمصاادر فيمااا يتعلااق بالسااندات "جاناا

الماليااة الموحاادة وفقًااا للمعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة أو أي معااايير 
محاسبية أخرى يمكان أن تحال محال المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة 

 ألغراض إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة.
 (؛الضرائب) 78مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  مبالغ إضافية""

"مباااااااالغ الفائااااااادة 
 اإلضافية"

 (تأجيل الفائدة مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( )

 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط. " اتفاقية الوكالة"
سااندات ووكياال التسااجيل والتحوياال وأمااين السااجل أو أي يعنااي وكياال حملااة ال "وكالء"

 منهم؛
"معايير المحاسبة 

 المنطبقة"
المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة أو أي معااايير محاساابة يمكاان  تعنااي

 أن تحل محلها بسلطنة عمان؛
قاات النظاام األساسااي للُمصادر، حسابما ياادخل علياه مان تعااديالت مان و  يعناي "النظام األساسي"

 آلخر، بما يتوافق مع األحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة؛
 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط؛ "مجلس اإلدارة"
 (المكية)ب( ) 7مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  "حامل السند"

"وكيااااااال حملااااااااة  
 السندات"

 د له في الشروط؛وكيل حملة السندات المعنى المحد

 الشروط؛رد له في التمهيد المنصوص عليه بمصطلح يحمل المعنى الوا "السندات"
أي ياوم، غيار أياام الجمعاة أو السابت أو أياام اإلجاازات الرسامية والاذي  يعني "يوم عمل"

تفاااتح فياااه البناااوك التجارياااة وأساااواق البورصاااة وأماااين الساااجل أباااوابهم لمزاولاااة 
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 ي مسقط، سلطنة عمان؛أنشطة العمل العامة ف
خياااار طلاااب االساااترداد مصاااطلح يحمااال المعناااى الاااوارد لاااه فاااي الشااارط )ب( ) "تاريخ االسترداد" 

 (؛المتاح للُمصدر
"قاااااااانون ساااااااوق 

 رأس المال"
 82/ 21رقام السالطاني قانون سوق رأس المال الُمقر بموجب المرسوم  يعني

 ؛ توما يدخل عليه من تعديال
 عمان؛ سلطنةعامة لسوق المال بالهيئة ال تعني الهيئة

 وقوع أي إجراء من االجراءات  التالية: يعني حدث  دفع إلزامي
)أ( إقرار أو دفع أي مبلغ توزيع أو حصة أرباح أو سداد أي مدفوعات أخرى 
علااااااى األوراق الماليااااااة الثانويااااااة و/ أو ضاااااامان صاااااارف أي مبااااااالغ توزيااااااع أو 

 ألوراق المالية الثانوية؛ أوحصص أرباح أو أي مدفوعات أخرى على تلك ا
)ب( دفع مبالغ الفائدة أو األرباح أو أي مبالغ توزيع أخرى مستحقة على أي 
أوراق مالية ثانوياة أو علاى أي أوراق مالياة متكافئاة )باساتثناء األوراق المالياة 
التااي ال تُتاايح األحكااام الصااادرة لهاااا فااي الوقاات ذي الصاالة للُمصاادر إمكانياااة 

 المدفوعات أو عدم سدادها؛ أوإرجاء سداد هذه 
)ج( االسترداد أو الشراء أو اإللغاء أو الخفض أو التحويال أو الحصاول باأي 

أي  علااىصااورة أخاارى بخااالف ذلااك، سااواء بصااورة مباشاارة أو غياار مباشاارة، 
أوراق مالية ثانوية أو أوراق مالية متكافئة )باستثناء األوراق المالياة التاي ُتلازم 

عااادة شااروطها الُمصاادر بساادا تمااام معااامالت االسااترداد وا  د تلااك الماادفوعات وا 
 الشراء والضم تلك أو التحويل إلى أسهم حقوق ملكية(؛

)وماااا يااادخل عليهاااا مااان تعاااديالت مااان وقااات  تعناااي شاااروط وأحكاااام الساااندات  الشروط
 ؛آلخر(

البيانااااات الماليااااة 
 الموحدة

 آخر إصدار تم نشره من: تعني
الموحااادة للُمصااادر، حسااابما يثبااات اعتمااااده فاااي )أ( البياناااات المالياااة المدققاااة و 

اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي يعقده المساهمون والتاي ياتم تادقيقها مان 
 قبل مدقق مستقل؛ أو، حسبما تكون الحالة؛

)ب( البيانااااات الماليااااة نصااااف الساااانوية الموحاااادة غياااار المدققااااة )والتااااي يثباااات 
در حساابما يثباات اعتماااده خضااوعها "للمراجعااة" ماان قباال ماادقق مسااتقل( للُمصاا

 من جانب مجلس اإلدارة.
 في كل حالة إعدادها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المنطبقة؛والتي يتم 

، فيما يتعلق بأي فترة إعادة تعيين، يوم العمل الثالاث الاذي يسابق بداياة يعني تاريخ التقرير
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 فترة إعادة التعيين تلك؛
 (؛التحكيمد له في الشرط )ب( )مصطلح يحمل المعنى الوار  نزاع

المبااااااالغ القابلااااااة 
 للتوزيع

اإلياارادات المجمعااة والمحتجاازة للُمصاادر )إلااى حااد لاام يثباات توزيعهااا أو  تعنااي
رأسااملتها قباال ذلااك( مطروًحااا منهااا الخسااائر المجمعااة وفااق المنصااوص عليااه 
في اإلصدار األخير مان البياناات المالياة المدققاة أو المراجعاة )حسابما تكاون 

 الحالة(
EGM مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط؛ 

 (؛إجراء التنفيذ) 77مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  إجراء التنفيذ  
قارار البمقتضاى  ةالالئحة التنفيذية من قاانون ساوق رأس الماال )الصاادر  تعني الالئحة التنفيذية

 (؛8118لسنة  7رقم  االداري
ه فاي أي اجتماااع تاتم الادعوة لاه بصاورة رسامية ويااتم اتخااذأي قارار ياتم  يعناي قرار غير عادي

المشااااركين  ثلثااايال تقااال عااان  بأغلبياااةعقاااده بماااا يتوافاااق ماااع هاااذه الشاااروط 
بالتصويت الذي يصوتون علاى القارار مان خاالل التصاويت برفاع األيادي أو، 

ماان  ثلثااينعاادد ال يقاال عاان عنااد طلااب اقتااراع، ماان خااالل أغلبيااة تتااألف ماان 
 األصوات المشاركين في التصويت بهذا االقتراع؛

تاااريخ االسااتدعاء 
 األول

مصااطلح يحماال المعنااى الااوارد لااه فااي الشاارط )ب( )خيااار االسااترداد المتاااح 
 للُمصدر(؛

GDB سندات التنمية الحكومية بسلطنة عمان التي تصدر عن البنك المركزي  تعني
 العماني؛

معادل  إجراء  رفاع
 الفائدة

أنه في حاال لام ياتمكن الُمصادر، نتيجاة إدخاال أي تغييار علاى القاانون  يعني
أو أي تغيير في تطبيق أو تفسير هاذا القاانون، عناد دفاع المبلاغ األساساي أو 
مبلغ الفائدة فيما يتعلق بالسندات المعروضة بموجب نشرة االكتتاب من سداد 

إضااافية مااع تعااذر تجنااب وقااوع مثاال هااذا المبلااغ دون الحاجااة لاادفع أي مبااالغ 
هااااذه االجااااراءات  ماااان جانااااب الُمصاااادر ماااان خااااالل اتخاااااذ التاااادابير المعقولااااة 

 المتاحة له؛ 
شااااااااااااااااااااااااااااااركات 

 المجموعة
شاركة تابعاة الشركات الفرعية التابعة للُمصدر؛ في حاين أن مصاطلح " تعني

 " يعني أي منهم؛للمجموعة
المعاااايير الدولياااة 
إلعااااداد التقاااااارير 

 (IFRSالمالية )

المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة حسابما ُيقار بسالطنة عماان وماا  تعني
 يدخل عليها من تعديالت من وقت آلخر؛
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معاااااااادل الفائاااااااادة 
 األولي

 (؛مدفوعات الفائدةمصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( )

 (؛ات الفائدةمدفوعمصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( ) الفترة األولية
في كل ديسمبر  1و يونيو 1تواريخ الدفع نصف السنوية التي تحل في  يعني تاريخ دفع الفائدة

 8172ديسمبر  1عام والتي تبدأ في )وبما في ذلك( 
 8172 يونيو 1 تاريخ اإلصدار 

 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط؛ الُمصدر 
الياااااااااة األوراق الم

 الثانوية
األسااااهم العاديااااة للُمصاااادر وأي التزامااااات أخاااارى تخااااص الُمصاااادر يااااتم  تعنااااي

 تصنيفها أو ُيعرب عن تصنيفها بالتساوي مع األسهم العادية للُمصدر؛
LCIA محكمة لندن للتحكيم الدولي؛ تعني 

تااااااريخ التساااااوية 
 اإللزامية

 :يعني األول من
م عمل من تاريخ وقوع إجراء الادفع ( أيا71)أ( التاريخ الذي يحل بعد عشرة )

 اإللزامي؛ 
)ب( تاريخ دفع الفائدة التالي الذي يختار فيه الُمصدر سداد مدفوعات الفائدة 

 ذات الصلة؛
)ج( تاااريخ اسااتحقاق موعااد اسااترداد السااندات فيمااا يتعلااق بممارسااة الُمصاادر 

 خيار االسترداد الخاص به؛ و
 )د( تاريخ حلول إجراء التنفيذ؛ 

MSM سوق مسقط لألوراق المالية؛  يعني 
 سلطنة عمان؛ تعني عمان

الااالاير العمااااني أو 
 ر.ع أو البيسة

العملااة الرساامية لساالطنة عمااان ماان وقاات آلخاار )حيااث إن لاير عماااني  يعنااي
 بيسة(؛ 7111واحد يعادل 

المبااااالغ المؤجلااااة 
 اختياريًا

 (؛(؛ة تأجيل  الفائدمصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( )

المبالغ المستحقة 
 اختياريًا

 (تأجيل الفائدة مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( )

 األسهم العادية المدفوعة بشكل كامل في رأسمال الُمصدر؛ تعني األسهم العادية
األوراق المالياااااااااة 

 المتكافئة
( تصاادر بصااورة مباشاارة عاان 7أي أوراق ماليااة أو أي سااندات أخاارى ) تعنااي

الُمصاادر والتااي يااتم تصاانيفها أو ُيعاارب عاان تصاانيفها بالتساااوي مااع التزامااات 
( تصاادر ماان قباال أي شااركة فرعيااة تابعااة للُمصاادر )أو ماان 8الُمصاادر؛ أو )

6
6

6

6
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خااالل كيااان داخلااي أو خااارجي مؤسااس لغاارض خاااص( وحيااث تسااتفيد أحكااام 
هااذه األوراق الماليااة أو تلااك السااندات األخاارى ماان أي اتفاقيااة ضاامان أو دعاام 
يبرمها الُمصدر والتي ُتصانف أو ُيعارب عان تصانيفها بالتسااوي ماع التزاماات 

 الُمصدر بموجب السندات؛
اتفاقياااااااة وكالاااااااة 

 الدفع
 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط؛

وكيااااال التسااااااجيل 
 والتحويل

 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بالشروط؛

معاااااااادل الفائاااااااادة 
 السائد

معاادل الفائاادة مسااتحق الاادفع علااى السااندات الااذي ُيعماال بااه ماان وقاات  يعنااي
 آلخر وحسبما ورد بيانه في الشرط )ب( )معدل الفائدة(؛

اإلجاااااااااااااااااااااااراءات 
 القانونية

مصاااطلح يحمااال المعناااى الاااوارد لاااه فاااي الشااارط )د( )الخضاااوع لالختصااااص 
 القضائي(

الرسااامي باللغاااة اإلنجليزياااة واإلصااادار الرسااامي باللغاااة  غيااار اإلصااادار تعناااي نشرة االكتتاب
 العربية من نشرة االكتتاب.

 )التغيير(؛ 1مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  السندات المؤهلة
 (؛طريقة الدفعمصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )أ( ) تاريخ التسجيل

 (؛الصيغة والقيم)أ( )7مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  السجل
 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بهذه الشروط؛ أمين السجل

اتفاقيااااااااة أمااااااااين 
 السجل

 مصطلح يحمل المعنى الوارد له في التمهيد المنصوص عليه بهذه الشروط؛

التااااااااااااااااااااريخ ذي 
 الصلة

 :يعني
ع مان جاناب الُمصادر )أ( فيما يتعلق بأي مدفوعات غيار المبلاغ مساتحق الادف

ذي الصالة  التااريخ فاإن أي عملياة حال أو تصافية يقاوم بهاا الُمصادر، بسبب
الذي يحل فيه موعد استحقاق هذه المدفوعات للمرة األولاى؛ علًماا هو التاريخ 

بأنااه إذا لاام يتلقااى وكياال التسااجيل والتحوياال أو وكياال حملااة السااندات المبااالغ 
 فحينئااذتاااريخ فااي/ أو قباال ذلااك التاااريخ، واجبااة الاادفع فااي ذلااك الالمسااتحقة و ال

ماان )أ( تاااريخ دفااع كاماال المبلااغ  التاااريخ األبكااريكاون التاااريخ ذي الصاالة هااو 
( أياااام مااان إرساااال 1مساااتحق الااادفع؛ و)ب( التااااريخ الاااذي يحااال بعاااد سااابعة )ال

 76بماااا يتوافاااق ماااع ناااص الشااارط و إشاااعار خطاااي إلاااى حملاااة الساااندات باااذلك 
حتاى ذلاك الياوم  المباالغ المساتحقة  م تسالم كاماليفيد بتماابما  و( اإلشعارات)
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 السابع؛ و
فاي أي عملياة حال أو تصافية دفعاه الُمصدر  على)ب( فيما يتعلق بأي مبلغ 

 اتخاااذ قاارار أو أماارالااذي يحاال قباال يااوم واحااد ماان تاااريخ  التاااريخللُمصاادر، 
 بالحل أو، في حالة التصفية، قبل يوم من تاريخ توزيع حصص األرباح؛ 

 
ش األولااااي الهااااام

 ذي الصلة
المبلااااغ المااااذكور فاااي الجاااادول التاااالي مقاباااال الفتاااارة التاااي تعااااادل الفتاااارة  يعناااي

 المرجعية إلعادة التعيين:
 

 الهامش )%( الفترة
 %8.62 ( سنوات6ست )
 %8.21 ( سنوات1سبع )
 %8.18 ( سنوات71عشر )

 
األماااور الماااتحفظ 

 عليها
 أي عرض:  تعني

( واتفاقياة التبعياة) 3ة فيما يتعلق بالتبعياة فاي الشارط )أ( بتغيير األحكام الُمقر 
 الوكالة؛ أو

)ب( بتغييااار الظااااروف التااااي ُيخااااول الُمصااادر الحااااق بمقتضاااااها فااااي اسااااترداد 
 السندات أو تقليل المبلغ مستحق الدفع عند استرداد السندات؛ أو

 )ج( بتغيياار أي تاااريخ محاادد لاادفع المبلااغ الرئيسااي أو مبااالغ الفائاادة المسااتحقة
 فيما يتعلق بالسندات؛ أو

)د( بتقليل المبلغ الرئيساي أو مباالغ الفائادة مساتحقة الادفع فاي أي تغييار فيماا 
 يتعلق بالسندات؛ أو

)ها( بتغيير طريقة حساب مبلغ أي مادفوعات فيماا يتعلاق بالساندات أو تااريخ 
 سداد أي مدفوعات مثيلة؛ أو

 ؛ أو)و( بتغيير عملة أي مدفوعات تُقر بموجب السندات
)ز( بتغييااار القاااانون المااانظم المنساااق للساااندات أو التفاقياااة الوكالاااة أو مكاااان 

 تسوية النزاعات فيما يتعلق بالسندات أو باتفاقية الوكالة؛ أو
)ح( بتغيير متطلبات النصاب القانوني فيما يتعلق باالجتماعات أو باألغلبية 

ر فاااي اتفاقياااة أي قااارار غيااار عاااادي حسااابما يااارد بياناااه أكثااا تخااااذالمطلوباااة ال
 الوكالة؛ أو
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)ط( بتغيير أي تعهد من تعهدات الُمصدر المذكورة فاي وثاائق المعاملاة التاي 
 يكون طرًفا فيها؛ 

 )ي( بتغيير أي اجراء تنفيذ؛ أو
 )ك( بتغيير هذا التعريف؛ 

تااااااااااريخ إعاااااااااادة 
 التعيين

 تاريخ االستدعاء األول وكل ذكرى ميالدية له فيما بعد؛ يعني

دة معاااااااادل الفائاااااااا
 المعاد تعيينه

 (؛معدل الفائدةمصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )ب( )

فتااااااااااارة إعاااااااااااادة 
 التعيين

الفتاارة ماان تاااريخ االسااتدعاء األول وحتااى تاااريخ إعااادة التعيااين التاليااة،  تعنااي
وكاال فتاارة الحقااة فيمااا بعااد ماان تاااريخ إعااادة التعيااين هااذا وحتااى تاااريخ إعااادة 

 التعيين الالحق؛
ت الساااااااااااااااااااااااااااندا

المرجعياااة إلعاااادة 
 التعيين

آخار إصادار مان ساندات التنمياة الحكومياة الصاادرة مان خاالل مازاد أو  تعني
من خالل أي سند ديان عاام )سايادي( آخار بااللاير العمااني يصادر مان خاالل 

( شااهر 78ماازاد أو بااأي صااورة أخاارى بخااالف ذلااك، خااالل فتاارة االثنااا عشاار )
 التي تسبق كل تاريخ إلعادة التعيين؛

معااادل المرجعاااي ال
 إلعادة التعيين

تم إقارار هاذا التخصايص وفًقاا لاه )بالنسابة لساندات  ذيال العائدمتوسط  يعني
التنمية الحكومياة( أو العائاد حتاى تااريخ االساتحقاق / حتاى االساترداد األول، 
والااااذي يااااتم احتسااااابه بسااااعر اإلصاااادار المعلاااان عنااااه )بالنساااابة للااااديون العامااااة 

 اني( للسند المرجعي إلعادة التعيين؛)السيادية( باللاير العم
الفتاااارة المرجعيااااة 

 إلعادة التعيين
طااول الفتاارة الزمنيااة بالسااانوات حتااى تاااريخ االسااتحقاق أو حتااى تااااريخ   تعنااي

 االسترداد األول للسند المرجعي إلعادة التعيين؛
 (؛التحكيممصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط )د( ) القواعد

الااااااااااااااااااااااااااادائنون 
 ازونالممت

بخاااالف الااادائنين الاااذين لهااام مطالباااات متعلقاااة  المصااادر جمياااع دائناااي يعناااي
 بسندات مساوية أو أقل من هذه السندات. 

 :تعني ةتابعشركة 
)أ( أي كياان يملااك أي شااخص عليااه حاق الساايطرة المباشاارة أو غياار المباشاارة 

% مااااان رأسااااامال 71أو يملاااااك بصاااااورة مباشااااارة أو غيااااار مباشااااارة أكثااااار مااااان 
" لهااذا الغاارض ساايطرةحقااوق الملكيااة المماثلااة علًمااا بااأن كلمااة " التصااويت أو

تعنااي امااتالك الساالطة لتوجيااه إدارة وسياسااات الكيااان سااواء ماان خااالل ملكيااة 
رأس المال المستحق للتصويت أو بموجب العقد أو بأي صورة أخرى بخالف 
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 ذلك(؛ و
ي الفقارة أي كيان يفي بالتعريف المذكور ف تعني)ب( وفيما يتعلق بالُمصدر، 

 )أ( أعاله ويرد شموله في البيانات المالية الموحدة بشكل متكامل تماًما؛ و
 

" تشاااامل أي فاااارد أو شااااركة أو مؤسسااااة أو شااااركة تضااااامن أو "شااااخصكلمااااة 
مشروع مشترك أو تعهد أو رابطة أو منظماة أو أماناة أو والياة أو وكالاة باأي 

  أم ال(؛والية )في كل حالة سواء مثلت كياًنا قانونًيا منفصالً 
 (؛الضرائب) 78مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  الضرائب

 أنعناااد حلاااول اساااتحقاق ساااداد المااادفوعات التالياااة بموجاااب الساااندات،  يعناااي حدث ضريبي
يثبت التزام الُمصدر أو أن ُيصبح الُمصدر ملتزًما بادفع مباالغ إضاافية نتيجاة 

قااوانين أو الممارسااات المنشااورة ألي تغيياار أو تعااديل أو تفسااير ياادخل علااى ال
أو اللااوائح المطبقااة بساالطنة عمااان أو أي تغيياار يطاارأ علااى تطبيااق أو تفسااير 
هااذه القااوانين أو اللااوائح، مااع ثبااوت تعااذر تجنااب هااذه المتطلبااات ماان جانااب 

 الُمصدر من خالل اتخاذه التدابير المعقولة المتاحة لديه لذلك؛ 
 في اتفاقية وكالة الدفع المعنى المذكور لها حساب المعاملة 
عقد اتفاقية الوكالة وعقد وكالة الدفع واتفاقية التسجيل والتحويل واتفاقية  تعني وثائق  المعاملة

أمين السجل )وما يدخل عليها من تعديالت و/ أو تغييرات و/ أو تتمات من 
 وقت آلخر(؛

 (؛ والتغيير) 1مصطلح يحمل المعنى الوارد له في الشرط  اجراء تغيير
( أي وكيال؛ أو 7، فيما يتعلق بأي اجتماع ُيعقد فيما يتعلق بالسندات: )يعني ُمصوت

( حامل سند، شاريطة علاى الارغم مان ذلاك أال ُيعتاد باأي حامال ساند يثبات 8)
بالتصاويت باساتثناء ماا يكاون  كمشااركتعيينه أي وكيل بمقتضى سند توكيال 

باااال  وكيااال حم لاااة الساااندات بهاااذا اإللغااااء إلاااى حاااد ثبااات إلغااااء هاااذا التعياااين وا 
( سااعة قبال الوقات المحادد لعقاد 12خطًيا فاي موعاد أقصااه ثمانياة وأربعاين )

 هذا االجتماع.
 

 التعريفات واالختصارات
 يكون للمصطلحات والمختصرات التقنية التالية عند استخدامها في هذه النشرة المعاني المذكورة أدناه:

  ؛8171لعام ة للدولة الميزانية العامتعني  8101ميزانية 
  8102 لعام الميزانية العامة للدولة تعني 8102ميزانية  
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 ؛عشركة التأمين األهلية ش.م.ع. تعني تأمين األهليةشركة ال 
 تعني مجموعة شركات أفالج بقيادة الشيخ خالد عبد اهلل الخليلي؛ مجموعة أفالج 
 وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  تعني شركة الهالل لالستثمار ش.م.م شركة الهالل لالستثمار

 لمؤسسة الزبير؛
 ؛االئتماني إيه. إم. بيست لخدمات التصنيف وكالةتعني  إيه. إم. بيست مؤسسة 
 تعني الشركة العمانية للخدمات المالية ش.م.ع.ع؛ الشركة العمانية 
 السندات؛الطلب التي ينبغي على المكتتبين إكماله وتقديمه لالكتتاب في  طلب االكتتاب ويعني 
 تعني مجموعة شرکات السرين؛ مجموعة السرين 
 يعني النظام األساسي للمصدر، الذي يجوز تعديله من وقت آلخر وفقا  النظام األساسيأو  النظام

 لألحكام الواردة فيه؛
 لها المعنى المخصص لها في قسم "ملخص السياسات المحاسبية الهامة" في  الشركات الشقيقة

 لية السنوية المدققة؛أحدث البيانات الما
 والبيانات 8171تعني معا البيانات المالية الموحدة المدققة لعام  البيانات المالية السنوية المدققة ،

 للمصدر. 8177والبيانات المالية الموحدة المدققة لعام  8176المالية الموحدة المدققة لعام 
 BBL/bbl تعني برميل؛ 
 يعني احد اعضاء  والعضودارة المصدر المنتخب وفقا للنظام يعني مجلس إ المجلس / مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة
 CAR يعني معدل كفاية رأس المال؛ 
 CAGR يعني معدل النمو السنوي المركب؛ 
  CBOالبنك المركزي العماني؛ يعني 
 CEO يعني الرئيس التنفيذي؛ 
 CFA يعني محلل مالي قانوني؛ 
 CI ف ليمتد؛يعني شركة كابيتال إنتليجانس للتصني 
 وميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة 1/7811، قانون الشركات التجارية رقم القانون ،

 للشركات المدرجة؛
 يعني البنك الوطني العماني؛ بنك االكتتاب 
 ( 1/11، قانون الشركات التجارية العماني )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون الشركات التجارية

 وتعديالته؛
 لها المعنى المحدد في البيانات المالية السنوية المدققة؛ لتكلفة إلى الدخلنسبة ا 
 CPA يعني محاسب قانوني عام؛ 
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 CPI يعني مؤشر أسعار المستهلك؛ 
 CSEPF يعني صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية؛ 
 وية المدققة؛لها المعنى المحدد في البيانات المالية السن نسبة الدين / حقوق الملكية 
 رقم  االداريقرار ال، الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال )الصادرة بموجب الالئحة التنفيذية

 (؛7/8118
  يعني أوبار كابيتال ش.م.ع.م؛ المستشار المالي والمدير اإلداري 
 ديسمبر؛ 37يناير وتنتهي في  7تعني السنة المالية للمصدر التي تبدأ من  السنة المالية 
 FY تعني السنة المالية؛ 
 GAIL  ش.م.م؛ الشركة الخليجية لصناعة االكريليكتعني 
 مجلس التعاون لدول الخليجي العربية الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة المجلس ،

 العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة؛
 GDP يعني الناتج المحلي اإلجمالي؛ 
 نة عمان؛تعني حكومة سلط الحكومة 
 له المعنى المحدد في الشروط؛ المعيار الدولي للتقارير المالية 
 تعني الشركة الدولية العامة للتأمين القابضة المحدودة؛ الشركة الدولية 
 IMF يعني صندوق النقد الدولي؛ 
 IMG يعني مجموعة إدارة االستثمار في بنك عمان العربي؛ 
 IPO يعني الطرح العام األولي؛ 
 ITC  مجمع سياحي متكامل؛يعني 
 تعني دولة الكويت؛ الكويت 
 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م؛شركة مسقط ، 
 وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان؛الوزارة ، 
 MENA يعني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ 
 سوق مسقط لألوراق المالية؛السوق ، 
 محسن حيدر درويش التي أنشأها الراحل تعني مجموعة شركات  مجموعة محسن حيدر درويش

 محسن حيدر درويش؛
 MSM LLC يعني شركة المصنع الحديث للصلب ش.م.م؛ 
 NBFC يعني شركة تمويل غير مصرفية؛ 
 NCSI يعني المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات؛ 
 لها المعنى المخصص في البيانات المالية السنوية المدققة؛ صافي القروض والسلفيات 
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 NFC عني شركة التمويل الوطنية ش.م.ع.ع؛ي 
 NFH  ؛بي اس سي بيت التمويل الوطنييعني 
 NLGIC يعني الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام ش.م.ع.ع؛ 
 NREC يعني اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت؛ 
 OAB يعني بنك عمان العربي ش.م.ع.ع؛ 
 OIF يعني صندوق االستثمار العماني؛ 
 سلطنة عمان؛عمان ، 
 ONIC  ش.م.ع.م؛ الشركة العمانية الوطنية لالستثماريعني 
 ONICH  القابضة ش.م.ع.ع؛ الشركة العمانية الوطنية لالستثماريعني 
 OOLC  ش.م.ع.ع؛ شركة عمان أوريكس للتأجيريعني 
 ORIS  ش.م.ع.م؛ العمانية العقارية لخدمات االستثماريعني الشركة 
 المصدر، على أساس مستقل؛تعني  الشركة األم 
 PAT يعني الربح بعد الضريبة؛ 
 ؛االكتتاب والبيع، المعنى المحدد في "االكتتاب الخاص" 
 RSA GROUP  تعني مجموعة الشركات التابعة لمجموعة آر إس إيه، وهي شركة تأمين عامة

 متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقرا لها؛
 ة؛تعني المملكة العربية السعودي المملكة 
 العملة القانونية للمملكة العربية السعودية؛اللاير السعودي ، 
 SME يعني المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 
 SPIL يعني شركة الشمال للصناعات البالستيكية ش.م.م؛ 
 يعني الشخص الذي قدم تعهده وطلب االكتتاب في السندات؛ المكتتب 
 لسياسات المحاسبية الهامة" في أحدث لها المعنى المخصص في قسم "ملخص ا الشركات التابعة

 البيانات المالية السنوية المدققة؛
 82/8118قانون ضريبة الدخل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم يعني ، قانون الضرائب 

والمنشور في الجريدة  8171فبراير  78الصادر في  8/8171المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 
 ؛8171 فبراير 86الرسمية بتاريخ 

 TOI تعني شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع؛ 
 تعني أوبار كابيتال ش.م.ع.م؛ يو كابيتال 
 تعني اإلمارات العربية المتحدة؛ اإلمارات 
 العملة القانونية للواليات المتحدة؛الدوالر األمريكيأو  الدوالر ، 



22
22 

 

 تعني الواليات المتحدة األمريكية؛ أمريكا 
 منية؛يعني الجمهورية الي اليمن 
 Y-O-Y  يعني على أساس سنوي؛ 
 و له المعنى المحدد في اتفاقية وكالة الدفع؛ حساب المعاملة 
 تعني مؤسسة الزبير ش.م.م شركة الزبير. 
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 المالية و غيرها عرض المعلومات

 7كان السعر الثابت  7826و 7813. وبين عامي 7813اللاير العماني مربوط بالدوالر األمريكي منذ عام 
دوالر  8.6112لاير عماني    7كان السعر الثابت  7826دوالر أمريكي ومنذ عام  8.287 عماني   لاير

أمريكي. وقد حولت جميع الصفقات التي جرت بالدوالر األمريكي التي تظهر في هذه النشرة بسعر الصرف 
د تم أو يمكن تحويله إلى الثابت. وال ينبغي أن تفسر هذه التحويالت على أنها تعهدات بأن اللاير العماني ق

 الدوالر األمريكي بهذا السعر أو بأي سعر صرف آخر.
 

بعض المبالغ المالية واإلحصائية المدرجة في هذه النشرة تقريبية أو تخضع لتعديالت التقريب. وبناء على 
قيق أو ذلك، فإن المبالغ المبينة كمشتقات أو مجاميع في بعض الجداول قد ال تكون مشتقات الحساب الد

 تجميع للمبالغ التي تسبقها.
 

 بعض المعلومات المتاحة للجمهور
استخلصت بعض البيانات اإلحصائية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة من مصادر حددت في هذه 
النشرة، مثل التقرير السنوي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، والتقرير السنوي للبنك المركزي العماني 

 .8172، والميزانية العامة للدولة لعام 8176لعام 
 

وال يقبل مدير اإلصدار أو المستشار المالي أو المدير اإلداري  أو بنك االكتتاب أو المستشار القانوني 
المسؤولية عن صحة أي من هذه اإلحصاءات أو المعلومات، ولكن المصدر يقبل مسؤولية استخراج هذه 

قة واستخالصها، ويعتقد، بعد االستعالم الواجب، أن هذه اإلحصاءات والمعلومات اإلحصاءات والمعلومات بد
تمثل أحدث اإلحصاءات والمعلومات المتاحة للجمهور من هذه المصادر في التواريخ والفترات التي قدمت 

در بشأنها. ويؤكد المصدر أن جميع معلومات الطرف الثالث هذه قد تم استنساخها بدقة، وبقدر علم المص
 وتأكده من تلك المعلومات المنشورة، لم تحذف أية حقائق تجعل المعلومات المستنسخة غير دقيقة أو مضللة.

 
 تحديد هوية المستثمرين ومكافحة غسل األموال

يحتفظ كل من المصدر ومدير اإلصدار والمستشار المالي والمدير اإلداري  وبنك االكتتاب ووكيل حملة 
والتحويل بالحق المطلق في طلب أي معلومات للتحقق من هوية كل مكتتب محتمل  السندات ووكيل التسجيل

أو أن من الشخص أو الکيان الذي يقدم حامل السندات المحتمل له طلب شراء السندات. سوف يقدم كل 
حامل سندات محتمل أدلة بالشكل والمضمون الذي يرضي المصدر ومدير اإلصدار والمستشار المالي 

ذا كان ذلك والمدير اإل داري  وبنك االكتتاب ووكيل حملة السندات ووكيل التسجيل والتحويل بشأن هويته، وا 
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مطلوبا، مصدر أمواله خالل فترة زمنية معقولة يحددها المصدر ومدير اإلصدار والمستشار المالي والمدير 
ار تقديم مثل هذه األدلة، اإلداري  وبنك االكتتاب ووكيل حملة السندات ووكيل التسجيل والتحويل في انتظ

سيتم تأجيل طلب االكتتاب في السندات. إذا أخفق أحد حملة السندات المحتملين في تقديم أدلة مرضية في 
الوقت المحدد، أو إذا قدم أدلة لم ترضي المصدر ومدير اإلصدار والمستشار المالي والمدير اإلداري  وبنك 

جيل والتحويل، يجوز رفض الطلب على الفور وفي هذه الحالة االكتتاب ووكيل حملة السندات ووكيل التس
سيتم إرجاع أي أموال وردت عن طريق الطلب إلى مقدم الطلب عن طريق التحويل بين البنوك إلى الحساب 

 الذي جاءت منه األموال، دون أي إضافة إليها وعلى حساب المكتتب ومسؤوليته.
 

إلى المصدر )عن  مصدر المبالغ التي يتم دفعهاشك في أن عمان سلطنة إذا كان لدى أي شخص مقيم في 
 إبال  الجهات المعنية بهذه الشكوك عليه فوراً سلوك إجرامي، فإن  يعود إلىطريق االكتتاب أو غير ذلك( 

 وتعديالته.، 18/8171وفقا لقانون مكافحة غسل األموال العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 

دات أن يمتثلوا للوائح مكافحة غسل األموال الخاصة باختصاصاتهم، بقدر ما تنطبق ويتوقع من حملة السن
 على استثماراتهم في السندات.
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 ةعوامل المخاطر 

يخضع االستثمار في السندات لعدد من المخاطر. ويعد االستثمار في السندات مناسًبا فقط للمستثمرين 
افية لتحمل أية خسائر ناتجة عن هذا االستثمار والذين هم في وضع الُمحنكين الذين لديهم موارد مالية ك

يمكنهم من تخصيص األموال لفترة زمنية طويلة. كما يتعين على المكتتبين المحتملين، قبل اتخاذ أي قرار 
وأعمال  المصدراستثماري فيما يتعلق بالسندات، مراعاة المخاطر المرتبطة بأي استثمار في السندات و 

واألسواق التي يعملون بها، باإلضافة إلى جميع المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه )بما في  المصدر
ذلك المعلومات الواردة أو المضمنة بالرجوع إلى هذه النشرة( كما يتعين أيضا على المكتتبين تكوين آرائهم 

طر الُمشار إليها أو الموضحة الخاصة. وعلى وجه الخصوص، يتعين على المكتتبين المحتملين تقييم المخا
أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها  المصدرأدناه، والتي قد يكون لها تأثيًرا عكسًيا على أعمال 

المستقبلية والذي بدوره قد يكون له تأثيًرا عكسًيا على مبلغ رأس المال وفوائده التي قد يحصل عليها المكتتبون 
وفي حالة وقوع حالة واحدة أو أكثر من األحداث أو الظروف التالية، فإنه قد تنخفض  فيما يتعلق بالسندات.

 قيمة السندات وقد يفقد المكتتب جزًءا من استثماره أو استثماره بأكمله.

أساسية حالًيا، إال أنها ليست  المصدرعتبرها يعلى الرغم من أن المخاطر الموضحة أدناه هي المخاطر التي 
حالًيا، أو التي  المصدرعلمها ي. وقد تؤثر المخاطر اإلضافية التي ال المصدريدة التي تواجهها المخاطر الوح

أو وضعه المالي أو نتائج عملياته  المصدرحالًيا غير أساسية، جوهرًيا وسلبًيا على أعمال  المصدرعتبرها ي
وثها أو حجم تأثيرها المحتمل أو توقعاته المستقبلية. وال يعكس ترتيب عرض المخاطر بالضرورة احتمال حد

أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته أو سعر تداول السندات. وعلى المكتتبين  المصدرعلى أعمال 
المحتملين النظر بعناية فيما إذا كان االستثمار السندات مناسًبا لهم في ضوء المعلومات الواردة في هذه 

 النشرة وظروفهم الشخصية.

طلحات المكتوبة بحروف بارزة غير الُمعرفة في أي جزء من هذه النشرة نفس المعنى المنسوب يكون للمص
إليها في "شروط وأحكام السندات" أو أي قسم آخر من هذه النشرة، بما في ذلك القسم المعنون باسم 

  " التعريفات، االختصارات والتفسيرات"
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 ماته بموجب السندات أو فيما يتعلق بها:في الوفاء بالتزا المصدرالعوامل التي قد تؤثر على قدرة 

 على زيادة رأس المال بتكلفة أقل المصدرعدم قدرة  (أ )
، ومن بين مصادر أخرى، يتم توفير تمويل كبير عن طريق األسهم العادية والقروض المصدرعلى مستوى 

بموارد  المصدرتع تميالمصرفية. ثم ُتستخدم هذه الموارد المالية لصالح االستثمارات. وفي الوقت الراهن، 
مالية ذات تكلفة أقل، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اختالالت اقتصادية إقليمية كلية مثل ارتفاع 
أسعار الفائدة الفيدرالية واستمرار ضعف أسعار النفط واتساع العجز المالي وانخفاض التصنيف السيادي من 

على جمع  المصدري سلطنة عمان مما سيؤثر على قدرة بين أمور أخرى قد تؤثر سلًبا على أسعار الفائدة ف
والقدرة على إجراء  المصدرأموال بتكلفة منخفضة. كما سيؤثر ذلك على العائدات المتوقعة من استثمارات 

 استثمارات جديدة.

 مخاطر السيولة (ب )
مارات الُمدرجة بأوراق مالية استثمارية مدرجة في أسواق األوراق المالية وغيرها من االستث يحتفظ المصدر

 8171ديسمبر  37والتي تكون في العموم متاحة بطبيعتها ويمكن بيعها لمواجهة احتياجات السيولة. كما في 
% من استثمارات المصدر في األوراق المالية يجب اإلشارة إلى أن عدم قدرة 88تشكل هذه االستثمارات 

لعادلة ضمن فترة زمنية معقولة قد يؤدي إلى أزمة على بيع أي من األصول المالية الُمدرجة بقيمته ا المصدر
 صعوبة قصيرة المدى في جمع األموال للوفاء بالتزاماتها. المصدرسيولة وقد تواجه 

 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين (ج )
إلى تحقيق رضا الموظفين بشكل كبير. ويعتمد نجاح  المصدرتهدف سياسات الموارد البشرية الخاصة ب

على خبرة موظفيها الرئيسيين الذين لديهم القدرة على تحديد الفرص االستثمارية الجيدة وبالتالي من  المصدر
على إدارتها العليا  المصدرالضروري مواصلة جذب واستبقاء وتحفيز الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة. وتعتمد 

ذا لم تتمكن  دارة عملياتها اليومية. وا  وشركات مجموعتها من االحتفاظ بأعضاء  المصدرلتنفيذ استراتيجيتها وا 
رئيسيين في اإلدارة العليا و/أو توظيف موظفين مؤهلين جدد في الوقت المناسب، فقد يكون لذلك تأثيًرا سلبًيا 

 وأعمالها وأرباحها. المصدرعلى عمليات 

 االعتماد على توزيعات األرباح من الشركات التابعة والشركات الشقيقة (د )
شركة استثمارية، يعتمد تنفيذ أنشطتها اليومية على المصادر الثالثة التالية لرأس المال:  هي المصدربما أن 

)أ( توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الشقيقة والشركات التابعة. )ب( القروض من البنوك أو المصادر 
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وا أن النقد الناتج من األخرى؛ )ج( األرباح المحققة من بيع االستثمارات. وعلى حملة السندات أن يدرك
قد يكون متقلًبا جًدا حيث إنه يرتبط ارتباًطا وثيًقا بتوزيعات األرباح  المصدرالعمليات المنفذة على مستوى 

المستلمة من الشركات المستثمر فيها )التي تتكون من الشركات التابعة والشركات الشقيقة(. أي انخفاض 
)الشركة  المصدريؤثر سلًبا على قدرة دفعها لتوزيعات األرباح إلى متواصل في أداء الشركات المستثمر فيها س

 األم(، مما قد يكون له تأثير على مركز السيولة والقدرة على دفع الفوائد لحملة السندات التابعين بها.

 مخاطر تقدير القيمة لالستثمارات غير الُمدرجة (ه )
عادلة باستخدام نماذج التدفق النقدي أو أساليب التقييم بالنسبة لالستثمارات غير الُمدرجة، يتم تقدير القيمة ال

القيمة العادلة لهذه األدوات المالية على أساس المعلومات التي تقدمها إدارة شركة  المصدراألخرى. وتُقدر 
ومدقق الحسابات الخارجي الخاص بها قد  المصدرالمجموعة الفردية في تاريخ التقرير. وفي حين أن إدارة 

أفضل تقدير لديهما في تقدير القيمة العادلة لهذه األدوات المالية، إال أن ثمة نقاط ضعف تكمن في استخدما 
إما أن طريقة تقدير القيمة غير مناسبة أو أن المتغيرات المقدرة )مثل التوقعات ومعدالت  –أي أسلوب تقدير 

قديرات مسائل تتعلق بالتقدير وال يمكن الخصم( المستخدمة في النموذج تحفظية أو تفاؤلية للغاية. وتتضمن الت
 تحديدها بدقة، وبالتالي هناك قدر كبير من اليقين بأن القيمة المقدرة قد ال تكون القيمة العادلة الصحيحة.

 مخاطر انخفاض التصنيفات االئتمانية (و )
مدى " على الBBBبا " المصدر( بتصنيف CIقامت وكالة التصنيف االئتماني ) 8171اكتوبر  7كما في 
 للمصدر " على المدى القصير برؤية "مستقرة". ُتدعم التصنيفات من قبل الرافعة المالية المعتدلة A3البعيد و "

وانخفاض نسبة دينها إلى حقوق الملكية. ومع تزايد االقتراض، فإن هناك مخاطر انخفاض التصنيف 
على زيادة رأس  المصدرقد تحد من قدرة  االئتماني. وقد تؤدي هذه االنخفاضات إلى زيادة تكلفة االقتراض أو

المال بتكاليف منخفضة مما قد يكون له تأثيًرا سلبًيا على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو 
التأثير المحتمل لجميع المخاطر المتعلقة بالهيكل  للمصدر توقعاتها المستقبلية. وقد ال تعكس أي تصنيفات 

افية موضوع المناقشة في هذه النشرة والعوامل األخرى التي قد تؤثر على قيمة والسوق والعوامل اإلض
السندات. وعالوة على ذلك، ال يكون التصنيف االئتماني توصيًة لشراء السندات أو بيعها أو االحتفاظ بها، 

في  ويمكن تعديله أو التراجع عنه من قبل وكالة التصنيف في أي وقت من األوقات. كما أن أي تغيير
قد يؤثر سلًبا على السعر الذي سيرغب أي مشتِر الحق في دفعه مقابل  للمصدر التصنيف االئتماني 
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فقط، وينبغي اتخاذ قرار مستقل،  المصدرالسندات وبالتالي عدم اعتماد المكتتبون المحتملون على تصنيف 
 م ال.بناًء على تحليلهم وخبرتهم الخاصة، سواء كان في االستثمار في السندات أ

 مخاطر االستثمار (ز )
باستكشاف الفرص المتاحة لزيادة محفظتها االستثمارية وتنويعها داخل سلطنة عمان وخارجها  يقوم المصدر

البحث عن الفرص  للمصدر لتحقيق هدفين هما نمو األرباح وتخفيف التقلبات في األرباح. ويجوز 
ية سابقة أو في الواليات القضائية التي تتعرض االستثمارية في البلدان التي ال تملك فيها خبرة استثمار 

قادرة على تقييم مخاطر االستثمار في  المصدرلمخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية أكبر. وقد ال تكون 
الواليات القضائية الجديدة بشكل مناسب مما قد يؤثر سلبًا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها أو 

لعوامل مخاطر مختلفة، بما في ذلك على سبيل  المصدرة. كما تخضع جميع استثمارات توقعاتها المستقبلي
 المثال ال الحصر مخاطر السوق ومخاطر االئتمان.

 المخاطر المتعلقة بشركة التأمين التابعة (ح )
وهي  ع%. في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. 13.17حصة قدرها  يمتلك المصدر

ت المجموعة الرئيسية. وتتمثل إحدى المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في المنافسة من قبل إحدى شركا
الشركات المحلية والدولية العاملة في سلطنة عمان وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي 

ستوى النشاط االقتصادي وما باإلضافة إلى م عتعمل فيها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.
ينجم عنه من طلب على خدمات التأمين. كما أن سوق التأمين تنافسي للغاية حيث هناك  العديد من شركات 

 عالتأمين العاملة في أسواق صغيرة إلى حد ما مما يعرض الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.
وة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك أيًضا إلى منافسة أكبر من حيث لمخاطر احتمالية عدم نمو أرباحها. وعال

األسعار بين شركات التأمين مما قد يؤثر سلًبا على ربحية الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
. ويخضع نشاط التأمين لمخاطر المطالبات األساسية عقب األحداث الكارثية. وبالتالي، فإن أي عش.م.ع.

القبيل قد يؤدي إلى خسائر فادحة لشركات التأمين مما يؤثر على أدائها ويسفر عن خسائر  حدث من هذا
فادحة. كما يمكن أن يؤثر انخفاض الطلب على خدمات التأمين بسبب تراجع معدالت النمو االقتصادي، أو 

 عالعام ش.م.ع.أي عامل آخر يؤثر سلًبا على االقتصاد، على أداء الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و 
 .المصدروكذلك أداء 
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 المخاطر المتعلقة بالبنك التابع (ط )
% في بنك عمان العربي ش.م.ع.م وهي إحدى شركات المجموعة  71.88حصة قدرها  يمتلك المصدر

أرباًحا كبيرة منه. وتواجه البنوك بشكل عام عدًدا من المخاطر الناشئة عن  المصدرالرئيسية حيث تتلقى 
والتي تتضمن مخاطر االئتمان ) عجز المقترضين / األطراف األخرى عن السداد( و مخاطر  طبيعة أعمالها

أسعار الفائدة )التغيرات غير المواتية في أسعار السوق( ومخاطر السيولة )عدم القدرة على الحصول على 
ي أسعار صرف المبلغ المطلوب للتمويل بمعدالت اقتصادية(، ومخاطر العمالت )التغيرات غير المواتية ف

العمالت األجنبية( ومخاطر األسعار )التغيرات السلبية في أسعار السوق لألوراق المالية / االستثمارات / 
األصول( ومخاطر العمليات )مخاطر االحتيال واألخطاء والوثائق غير السليمة وما إلى ذلك( ومخاطر 

اطر السمعة )خطر التقاضي وسوء السلوك التكنولوجيا )فقدان البيانات، حاالت اإلعاقة، اإلهالك( ومخ
والفشل التنفيذي والدعاية السلبية وتكهنات الصحف( فضال عن مخاطر األسعار الناجمة عن المنافسة 
الشديدة من جانب المصارف المحلية واإلقليمية. وقد ُتؤثر أي من هذه المخاطر إلى جانب المنافسة الشديدة 

ارة مالية وفقدان األعمال وهذا بدوره يؤثر سلًبا على المركز المالي على البنك مما يؤدي إلى تكبده لخس
 وأعمالها ونسب الربحية الخاصة بها. للمصدر 

 المتطلبات التنظيمية(ي )
وكذلك شركات مجموعتها لديها آلية امتثال شاملة، إال أنها ال تزال تخضع لعدد  المصدرعلى الرغم من أن 

وخاصة البنك التابع وشركة التأمين التابعة(، وأي تغييرات في األنظمة مثل من المتطلبات التنظيمية والتدقيق )
. وعالوة على ذلك، قد يؤدي عدم االمتثال المصدرمتطلبات زيادة رأس المال يمكن أن تؤثر على ربحية 

. درالمصللوائح إلى اتخاذ إجراءات جزائية من قبل الجهات الرقابية مما قد يؤثر سلبًا على أعمال وأرباح 
وسمعتها. يجب اإلشارة كذلك إلى أن  أي إجراء سلبي  المصدرويمكن أن يؤثر هذا اإلجراء أيًضا على مكانة 

متعلق بالسياسات أو تغييرات في اللوائح من قبل الحكومة أو هيئاتها قد يؤثر على أعمال المصدر ومعدالت 
 الربح والمركز المالي لها.

 مخاطر االئتمان (ك )
ان بشكل أساسي عن أنشطة اإلقراض في البنك التابع ومخاطر الخسائر المالية الناتجة تنشأ مخاطر االئتم

عن إخفاق العمالء في الوفاء التام بعقودهم مع البنك. وباإلضافة إلى ذلك، هناك خطر ائتماني متعلق 
البنك مة من قبل باألدوات المالية خارج الميزانية العمومية، مثل التزامات القروض والضمانات المالية المقد
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التابع. وعلى الرغم من أن  البنك التابع  يحاول السيطرة على خطر االئتمان من خالل مراقبة العروض 
االئتمانية والحد من المعامالت مع أطراف أخرى معينة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف األخرى 

ائمة ومن ثم قد تتأثر قدرتها على الوفاء بااللتزام المستحق ال تزال ق للمصدر إال أن مخاطر الخسائر المالية 
 لحملة السندات.

  شهده المصدرعدم وجود ضمان لمواصلة النمو أو األداء التاريخي الذي  (ل )
سيستمر. وعالوة على  شهده المصدريمكن أال يكون هناك أي ضمان بأن النمو أو األداء التاريخي الذي 

موعة والشركات الشقيقة غير مرِض لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض ذلك، إذا ظل أداء شركات المج
بأية أرباح. قد يكون  ياستثماراتهمن الخروج من تمكن يوقد ال  للمصدر كبير في دخل توزيعات األرباح 

 و/أو نتائج عملياته و/أو وضعه المالي. المصدرلضعف األداء االستثماري تأثيًرا سلبًيا على آفاق نمو 

 حوكمة الشركات (م )
، كونه شركة مساهمة عمانية عامة، لمتطلبات هامة في مجال حوكمة الشركات. ويمكن أن المصدرخضع ي

يؤدي أي تقصير في االمتثال إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية و/أو فرض عقوبات. وعالوة على ذلك، قد تقتضي 
 اليومية.هذه المتطلبات وقًتا كبيًرا من اإلدارة خارج عمليات األعمال 

 مخاطر السمعة (ن )
ألي سبب من شأنه أن يؤثر سلبيا  المصدرُتعتبر سمعة المصدر أهم أصوله. ولذلك فإن أي إضرار بسمعة 

 على عمليات الشركة وأنشطتها التجارية و/أو وضعها المالي.

 عدم وجود تعهدات (س )
فاض الجدارة االئتمانية ال تتضمن السندات أحكاًما تم صياغتها بشكل خاص لحماية حملة السندات من انخ

على الدخول في عملية دمج أو بيع أصول  المصدر. وعلى وجه الخصوص، ال تقيد الشروط قدرة للمصدر 
أو أية معاملة هامة أخرى قد تعمل على تغيير وجودها و/أو اختصاصها التنظيمي و/أو نظامها التنظيمي 

مثل هذه المعاملة، فقد يتأثر حملة  المصدرإبرام  و/أو تكوينها وأعمالها التجارية بشكل جوهري. وفي حالة
 السندات تأثيًرا جوهرًيا وعكسًيا.
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 المصدرالمتعلقة بالسوق التي تعمل فيها  عوامل المخاطرة
 المخاطر المتعلقة باالستثمارات في األسواق الناشئة (أ )

ا. وتشمل هذه تخضع األسواق الناشئة )مثل سلطنة عمان( لمخاطر أكبر من األسواق األكثر تطورً 
المخاطر، على سبيل المثال ال الحصر، زيادة التقلبات والسيولة المحدودة وتغيرات في البيئة القانونية 
واالقتصادية والبيئة السياسية الجغرافية. ويمكن أن تخضع االستثمارات في األسواق الناشئة لتوفر قدر أقل 

 أوراق مالية أقل تنظيماً  من المعلومات ولمزيد من التقلبات في السوق وألسواق

 المخاطر االقتصادية الكلية (ب )
وأداء  المصدريؤثر األداء االقتصادي العالمي بما في ذلك االقتصاد  العماني بشكل مباشر على أداء 

شركات مجموعته. وقد يكون ألي تغير في البيئة االقتصادية، مثل حدوث تراجع لفترة طويلة  في أسعار 
جز المالي وتراجع التصنيف االئتماني للسلطنة وارتفاع تكاليف االقتراض، تأثيًرا النفط زيادة مستوى الع

 وأدائه. المصدرعلى عمليات 

 السيولة المحدودة (ج )
على الرغم من أنه سيتم إدراج السندات في سوق السندات والصكوك في سوق مسقط األوراق المالية، إال 

مر طيلة مدة السندات. وقد يكون للسندات عموًما أنه ال يوجد ضمان لسيولة االستثمار أو أنه سيست
سيولة محدودة في السوق الثانوية وقد تتعرض لتقلبات أسعار أكبر نظًرا ألنها أوراق مالية ذات طابع 
دائم. وقد يكون للسيولة تأثيًرا سلبًيا على القيمة السوقية للسندات. وبناًء على ذلك، قد ال يتمكن حامل 

لى مشتِر لشراء سنداته بسهولة أو بأسعار تمكن حامل السندات من تحقيق العوائد السندات من العثور ع
المرجوة. قد تتذبذب القيمة السوقية للسندات ويمكن أن يكون النعدام السيولة، على وجه الخصوص، تأثيًرا 

 سلبًيا جوهرًيا على القيمة السوقية للسندات.

وهذا من شأنه أن يخلق بيئة متذبذبة لالستثمار مواصلة تطور النظام القانوني في سلطنة عمان  (د )
 ونشاط األعمال 

تعمل سلطنة عمان حالًيا على تطوير مؤسساتها القانونية والتنظيمية إلى مؤسسات تتميز بسوق أكثر 
تطوًرا. ونتيجة لذلك، قد ال يتم تطبيق الضمانات اإلجرائية وكذلك اللوائح والقوانين الرسمية بشكل متسق. 

الحاالت ربما ال يمكن الحصول على التعويضات القانونية المنصوص عليها في القوانين وفي بعض 
واللوائح ذات الصلة في الوقت المناسب. وبما أن البيئة القانونية ال تزال عرضة للتطوير المستمر، فإن 
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ي تغييرات المستثمرين في عمان قد يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن أمن استثماراتهم. وقد يكون أل
غير متوقعة في النظام القانوني في سلطنة عمان تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا على حقوق حملة السندات أو على 

 أو نتائج عملياته أو وضعه المالي أو آفاقه المستقبلية. المصدرأعمال 
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 المتعلقة بالسندات عوامل المخاطرة
غير ملزم باسترداد السندات  المصدردائمة. و  تعد السندات عبارة عن سنداتالطبيعة الدائمة للسندات  (أ )

في أي وقت. وال يحق لحملة السندات المطالبة باستردادها،، وبالتالي، يجب على حملة السندات أن 
يدركوا أنهم قد يكونون مطالبين بتحمل المخاطر المالية لالستثمار في السندات لفترة زمنية غير محددة وال 

 في المستقبل القريب. يجوز لهم استرداد استثمارهم
السندات هي التزامات غير مضمونة وتحتل مطالبات حملة السندات مرتبة أدنى بعد مطالبات  (ب )

 المصدركبار دائني 
، وستكون مرتبة للمصدر بموجب السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية  المصدرتشكل التزامات 

وية لحقوق ومطالبات األوراق المالية الثانوية؛ )ب( وبالتساوي  في جميع األوقات بالتساوي والرتبة )أ( باألول
مع حقوق ومطالبات أي أوراق مالية تكافؤية؛ )ج( بأقل من حقوق ومطالبات جميع كبار الدائنين. وفي حالة 

، فإن أي مطالبات قد تكون لدى حملة السندات تتبع مطالبات جميع كبار الدائنين، المصدرحل أو تصفية 
بالكامل. وعليه، يتعين  المصدردفع أي مبالغ حتى يتم استيفاء مطالبات جميع كبار الدائنين من  ولن يتم

التي تخضع لتسوية  المصدرمعسرة، فإن أي من أصول  المصدرعلى المكتتبين أن يدركوا بأنه إذا أصبح 
لدائنون مرتبة أكبر من أوراق مالية صالحة لن تكون متاحة لتلبية مطالبات حملة السندات كما سيحتل كبار ا

 مطالبات حملة السندات وفًقا لذلك.

 الموافقة على اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية (ج )
ُيقدم طلب إلى سوق مسقط لألوراق المالية إلدراج السندات وتداولها في سوق السندات والصكوك في سوق 

لى الطلب أو االحتفاظ به. وقد يكون لعدم مسقط لألوراق المالية. وال يوجد أي ضمان بأنه سيتم الموافقة ع
قبول إدراج السندات أو تداولها في سوق مسقط لألوراق المالية، أو شطب السندات من سوق مسقط لألوراق 

 المالية تأثيًرا سلبًيا على سيولة السندات وقدرة حامل السندات على حيازة السندات أو بيعها.

السندات بنفس السعر أو بسعر أعلى من سعر فائدة الكوبون مخاطر إعادة استثمار عائدات استرداد  (د )
 المطبق على السندات

( سنوات من تاريخ اإلصدار وكل اثنا 7في نهاية مدة خمس ) المصدريمكن استرداد السندات وفًقا لتقدير 
ل من السندات عندما تكون تكلفة االقتراض أقسترد يأن  المصدر( شهًرا بعد ذلك. وقد ُيتوقع من 78عشر )

الفائدة المستحقة عليها. وفي تلك األوقات، لن يتمكن المكتتب عموًما من إعادة استثمار عائدات االسترداد 
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بسعر فائدة فعلي يصل إلى الفائدة المستحقة على السندات التي يتم استردادها، وقد يكون قادًرا على القيام 
ن النظر في مخاطر إعادة االستثمار في ضوء بذلك فقط بسعر أقل بكثير. ويجب على المكتتبين المحتملي

 االستثمارات األخرى المتاحة في ذلك الوقت.

 بما في ذلك عند وقوع أحداث معينة المصدرتخضع السندات لالسترداد االختياري من قبل  (ه )
، كلًيا ولكن ليس جزئًيا في أي تاريخ إعادة تعيين بقيمتها المصدريتم استرداد السندات، حسب اختيار 

صلية مع أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة حتى )ولكن باستثناء( تاريخ االسترداد وأي دفعات مستحقة الدفع األ
، وباإلضافة إلى ذلك، عند المصدراختيارًيا. وال يوجد حد أقصى لمدة اإلخطار المطلوب تقديمه من قبل 

خيار استرداد  لمصدر لمحاسبي أو حدث دفع إجمالي أو إجراء ضريبي في أي وقت، يكون  حدثحدوث 
السندات كلًيا وليس جزئيا باألسعار المنصوص عليها طيه، في كل حالة مع أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة 

 حتى تاريخ االسترداد )دون شمول يوم االسترداد( وأية دفعات اختيارية غير مسددة.

 أو األوراق المالية التكافؤيةال يوجد أي قيود على إصدار األوراق المالية ذات األولوية في السداد  (و )
وتحتل مرتبة  المصدرتحملها يأو صدرها يال يوجد أي قيود على األوراق المالية أو االلتزامات األخرى التي قد 

أعلى من السندات أو مساوية لها. وقد يقلل إصدار أي من هذه األوراق المالية أو تكبد أي من هذه 
و/أو قد  المصدرلالسترداد )إن وجد( من قبل حملة السندات عند تصفية االلتزامات األخرى من المبلغ القابل 

 يزيد من احتمال تأجيل الفائدة بموجب السندات.

 السندات ذات السعر الثابت القابل إلعادة التعيين لها مخاطر في السوق (ز )
السترداد االول )أي يظل سعر الفائدة على السندات ثابًتا فيما يتعلق بالفترة من تاريخ اإلصدار حتى تاريخ ا

في الذكرى الخامسة لتاريخ اإلصدار( وسيتم إعادة تعيين سعر الفائدة في تاريخ االسترداد االول وفي كل 
ذكرى تقويمية بعد ذلك. وبالتالي فإن حملة السندات، في تاريخ االسترداد االول  وكل ذكرى بعد ذلك، 

رة السندات. وقد يكون لهذه التقلبات في أسعار الفائدة يتعرضون لمخاطر تقلب معدالت أسعار الفائدة طوال فت
تأثيًرا على سعر السندات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن آلية إعادة تعيين سعر الفائدة قد ال تعكس أسعار الفائدة 

 السائدة في السوق بشكل كامل أو دقيق.

 قد يتم تأجيل مدفوعات الفائدة بموجب السندات في ظل ظروف معينة (ح )
تأجيل دفع الفائدة على السندات في أي تاريخ دفع فوائد. ولن يكون حملة السندات قادرين  لمصدر ليجوز 

جميع الفوائد  المصدربأي حال من األحوال على تسريع الدفع المستحق لهم نتيجًة لهذا التأجيل. وبعد دفع 
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ذا ظلت السندات مستحقة الدفع، المؤجلة بالكامل )والفائدة المستحقة على هذه الفوائد المؤجلة( على السندا ت وا 
فقد تخضع دفعات الفائدة المستقبلية على السندات لتأجيل آخر كذلك. وقد يكون أي تأجيل لدفعات الفائدة 
تأثيًرا سلبًيا على القيمة السوقية  للسندات. وال يجوز استرداد السندات إال إذا بعد دفع  جميع الدفعات 

 صورة كاملة في التاريخ المحدد لالسترداد أو قبله.المستحقة اختيارًيا للسندات ب

 التعويضات المحدودة (ط )
نحو  المصدرتنص الشروط على أن تكون السندات عبارة عن سندات دائمة، وبالتالي، ليس هناك التزام على 

ا سداد رأس المال في أي تاريخ معين. وعالوة على ذلك، يجوز تأجيل دفعات معينة للفائدة على السندات وفقً 
( من السندات، وبالتالي لن تكون الفائدة مستحقة إال في الحاالت تأجيل الفائدة االختياري( )7للشرط رقم )

 ( من السندات.تأجيل الفائدة االختياري( )7المحدودة والمبينة في الشرط رقم )

( أيام عمل أو 1لمدة سبعة ) المصدرتتمثل حالة التنفيذ الوحيدة في الشروط هو إذا كان التقصير من قبل 
( يوم عمل أو أكثر في دفع أي فائدة، في كل حالة فيما يتعلق السندات 71أكثر في دفع أي رأس مال أو )

 والتي تكون مستحقة.

وبالتالي، يمكن لحملة السندات فقط تنفيذ مطالبات دفع رأس المال أو الفائدة فيما يتعلق بالسندات عند 
 استحقاقها.

( أو تم حل طوعيعدا إذا كان الحل ) المصدربحل نافذ أو قرار  حالة إصدار أمرضافة إلى ذلك، في باإل
وقدم هذا المصفي إخطاًرا يعتزم فيه اإلعالن عن أرباح ما وتوزيعاتها، فإن مطالبات حملة  تعيين مصفي 

جميع  السندات ستكون خاضعة ألصحاب مطالبات جميع كبار الدائنين. وعليه، يتعين أواًل استيفاء مطالبات
كبار الدائنين في أي إجراءات حل أو تصفية قبل توقع حملة السندات الحصول على أي استرداد فيما يتعلق 
بسنداتهم وقبل ذلك لن يكون لدى حملة السندات سوى قدرة محدودة في التأثير  على سير إجراءات هذا الحل 

 أو التصفية.

 التعديل والتنازل(ي )
ى عقد اجتماعات لحملة السندات للنظر في المسائل التي تؤثر على تحتوي الشروط على أحكام تدعو إل

مصالحهم بوجه عام. وتسمح هذه األحكام لألغلبية المحددة من حملة السندات ، بإلزام جميع حملة السندات، 



36

36 
 

بما في ذلك حملة السندات الذين لم يحضروا االجتماعات ولم يصوتوا فيها وحملة السندات الذين صوتوا 
 لفة لما صوتت عليه األغلبية.بالمخا

 تغيير القانون (ك )
تخضع شروط السندات للقانون العماني المعمول به اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة. وال يجوز منح أي ضمان 
فيما يتعلق بتأثير أي قرار قضائي أو تغيير محتمل في القانون العماني أو التطبيق الرسمي أو التفسير 

 يخ هذه النشرة.للقانون العماني بعد تار 

 عدم منح حقوق التصويت لحملة السندات (ل )
. المصدرالسنوية لمساهمي  الجمعية العامةال يتمتع حملة السندات بحقوق تصويت فيما يتعلق باجتماعات 

، التأثير المصدرالسنوية لمساهمي  الجمعية العامةوبناًء على ذلك، ال يجوز لحملة السندات، في اجتماعات 
تتعلق، على  المصدرالسترداد السندات أو أي قرارات من قبل مساهمي  المصدرصدرها ي على أية قرارات

 سبيل المثال، بهيكل رأس المال للمصدر. 

 )م( تضارب المصالح المحتمل

والشركات التابعة لهم بالمشاركة، أو  المشاركة  والمدير االداريقد يقوم مدير اإلصدار والمستشار المالي 
يات استثمارية مصرفية و/أو معامالت تجارية مصرفية مع جهة اإلصدار وشركاتها التابعة مستقباًل، في عمل

في سياق العمل المعتاد، وقد يقوموا بأداء خدمات لها. وعالوة على ذلك، يجوز لمدير اإلصدار والمستشار 
تكوين مجموعة  –ة في السياق المعتاد ألنشطتهم التجاري –والشركات التابعة لهم  والمدير االداريالمالي 

واسعة من االستثمارات أو االحتفاظ بها والتداول بنشاط في أوراق الدين وسندات حقوق الملكية )أو سندات 
المشتقات المالية ذات الصلة( واألدوات المالية )بما في ذلك القروض المصرفية( لحسابهم الخاص ولحسابات 

أو الشركات للمصدر دات على أوراق و/أو أدوات مالية عمالئهم. وقد تشمل أنشطة هذه االستثمارات والسن
بتحوط  المصدرالتابعة له. ويقوم مدير اإلصدار أو الشركات التابعة له والتي تتمتع بعالقة إقراض مع 

بشكل روتيني بما يتفق مع سياسات إدارة المخاطر المعتادة  المصدرله تعرض يمخاطر االئتمان التي 
 بموجبالسندات التي سيتم إصدارها  بيع األوراق المالية عالمكشوف بما في ذلك الخاصة بهم، وبما في ذلك

والشركات التابعة لهم والمدير االداري . ويجوز أيًضا لمدير اإلصدار والمستشار المالي نشرة اإلصدار هذه
اق أو األدوات تقديم توصيات استثمارية و/أو نشر أو التعبير عن آراء بحثية مستقلة فيما يتعلق بهذه األور 
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المالية، كما يجوز لهم أن يوصوا بالعمالء الذين يكسبون هذه األوراق المالية والمراكز الطويلة و/أو القصيرة 
 األجل في هذه األوراق واألدوات المالية.
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 نظرة عامة على السندات
أكثر بحسب الوارد في  تشير اللمحة الموجزة التالية إلى أحكام معينة في الشروط وُتعدل بمعلومات تفصيلية

 مكان آخر  في نشرة االكتتاب هذه. للمصطلحات التالية المستخدمة المعاني الخاصة بها في الشروط.

 الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الُمصدر
 ع البنك الوطني العماني ش.م.ع. مدير اإلصدار

 يداع ش.م.ع.مشركة مسقط للمقاصة واإل وكيل حملة السندات
 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م وكيل التسجيل والتحويل

 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م أمين السجل
 .عالبنك الوطني العماني ش.م.ع. بنك االكتتاب

 اوبار كابيتال ش.م.ع.م. شركة المستشار المالي والمدير اإلداري
للسندات في  التصنيف المحاسبي

 ة عمانسلطن
 حقوق ملكية 

 ال يوجد زيادة االئتمان
 لاير عماني  1701110111 ما يصل إلى حجم اإلصدار

 اللاير العماني العملة
 8172 يونيو 1 تاريخ اإلصدار

 لاير عماني 7110111 أدنى مبلغ اكتتاب
 لاير عماني 1701110111 أقصى مبلغ اكتتاب

وتاريخ إغالق  8172 يوما 8تاريخ فتح االكتتاب  فترة االكتتاب
 8172 مايو 88االكتتاب 

يجوز للمصدر تمديد تاريخ إغالق االكتتاب بموافقة 
 الهيئة العامة لسوق المال

 شكل غير ملموس ويتم   فييتم إصدار السندات   نموذج السندات
تسجيل كافة حملة السندات في سجل السندات الذي 

إصدار   لن يتم سيحتفظ به وكيل التسجيل في مكتبه،
 شهادات ورقية أو وثيقة ملكية فيما يتعلق بالسندات.

 
 (.والفئة النموذج)أ( )7راجع الشرط 

لاير عماني واحد ومضاعفاته  ولن يتم إصدار سندات  القيمة االسمية للسندات وفئاتها 

6
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 واحد العماني اللاير البأي قيمة خالف 
استدعاء محدد. ليس   لها تاريخالسندات دائمة وليس  تاريخ استحقاق ثابت ال يوجد

تسمح بارتفاع معدل الفائدة في  خصائصللسندات أي 
وليس للمصدر أي حوافز  الستدعاء   أوقات معينة

 السندات.
يستحق دفع الفائدة على السندات من البنود القابلة  الفائدة

 للتوزيع.
من تاريخ  تحمل السندات فائدة على مبلغها األساسي

تاريخ أول ) 8183يونيو  1 حتى ()مشموالً اإلصدار
% سنوًيا، 1.17بسعر ( غير مشمولٍ )( استدعاء

 بالغ مستحقة الدفعكمشبه سنوي  بشكل مستحقة الدفع
إبتداًء من  كل عام من ديسمبر 1 و يونيو  1في بتاريخ

ما لم يختر   -8172 ديسمبر 1تاريخ دفع الفائدة في 
 المصدر عدم دفع هذه الفائدة وفًقا للشروط.

 
مسبًقا، تحمل السندات  االستردادوبعدها، وما لم يتم 

المحدد مسبقًا )إعادة تعيين سعر  سعر الفائدةبفائدة 
والمحددة  وذو الصلة عن الفترة ذات الصلة الفائدة(

بشكل   ويتم دفع هذه الفوائد مسبقا )فترة اعادة التعيين (
كل من  ديسمبر 1ويونيو  1شبه سنوي كمتأخرات في 

 عام.
 %711 سعر اإلصدار

 فيصافي حقوق الملكية  المصدرةالسندات  تشكل الحالة
 المتعلقةالتزامات الدفع للمصدر وتشكل  رأسمال المصدر

 السندات:ب
التزامات مباشرة وغير مضمونة وتابعة للمصدر   ( أ)

ذات مرتبة متساوية ودون تفضيل أو أولوية 
بينها، و)تخضع إلى االستثناءات اإللزامية من 

حكام القانون أ المنصوص عليه في آلخر وقت
 العماني(:

6
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6
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الحقوق والمطالبات  ىلها األولوية فقط عل (7)
 مصدر حاملي أي سندات ثانوية. ل

متساوية مع الحقوق والمطالبات لمصدر  (8)
 حاملي أي سندات مساوية. 

كافة لمصدر للحقوق والمطالبات أدنى من ال (3)
 ين من الدرجة األولى. نالدائ

من ستفيد ت، كما ال  ونة من المصدرالسندات غير مضم
من أي شخص أو أي ترتيبات أي ضمان أو دعم آخر 

قانونية أو اقتصادية من شأنها تحسين أقدمية أو  أخرى
 أولوية مطالبات حملة السندات.

في حال الحل أو التصفية أو عند القيام بإجراءات  التبعية
أي مطالبات قد تكون لحملة  ليضد المصدر، ت إعسار
المقدمة مطالبات ، ال ، بموجب وثائق المعاملة السندات

جميع الدائنين من الدرجة األولى، بحيث ال يتم دفع من 
حتى يتم الوفاء ، بموجب وثائق المعاملة ، أي مبالغ 

بمطالبات جميع الدائنين من الدرجة األولى للمصدر 
 لهمأي مطالبات ألي دائنين يتم الوفاء ببشكل كامل )و 

بموجب القوانين اإللزامية فيما يتعلق بحقوق  األولوية
 الدائنين(.

وعليه، سيتم استخدام أصول المصدر أواًل  للوفاء 
بمطالبات جميع الدائنين من الدرجة األولى بالكامل )وأي 
دائنين لهم األفضلية بموجب أي قوانين إلزامية معمول 
 بها(، ويتم الدفع إلى حملة السندات بالنسبة والتناسب مع

المبالغ المدفوعة إلى حامل أي أوراق مالية مشابهة 
لى حد  -)إن وجدت( فقط في حالة  أخرى وجود أي  -وا 

أصول باقية بعد الوفاء التام بجميع مطالبات الدائنين من 
األولوية بموجب حق لهم  الذينالدرجة األولى )والدائنين 

القوانين اإللزامية المعمول بها( . في حال عدم كفاية 
ول المصدر للوفاء بجميع التزاماته إلى الدائنين، أص

من استثماراتهم في  اً السندات كل أو بعض حملةيخسر 
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المخاطر ذات الصلة  -عوامل المخاطرةالسندات. راجع "
 ".اإلجراءات التصحيحية المحدودة -بالسندات بشكل عام

ار تأجيل أي اختي- الخاص وفق تقديره –يجوز للمصدر التأجيل االختياري للفائدة
فائدة عند استحقاقها للدفع في كل تاريخ استحقاق دفع 

أي فائدة غير مدفوعة بسبب اختيار  عتبرتالفائدة. 
المصدر عدم الدفع  "دفعة مؤجلة اختيارًيا" والتي بخالف 

ذلك يتم دفعها في تاريخ دفع الفائدة من خالل إخطار  
ختيار، حملة السندات ووكيل التسجيل والتحويل بذلك اال

( أيام عمل، وال تزيد عن 71بمدة ال تقل عن عشرة )
 ي( يوم عمل قبل تاريخ دفع الفائدة ذ77خمسة عشر )

 الصلة.
تحمل المبالغ المؤجلة الدفع اختيارًيا فائدة كما لو كانت 

تشكل المبلغ األصلي للسندات بسعر الفائدة السائد 
على   (مبلغ الفائدة اإلضافيوُيحسب مبلغ هذه الفائدة )

أساس سعر الفائدة السائد على مبلغ المدفوعات المؤجلة 
اختيارًيا، وبخالف هذا، ُتطبق األحكام الخاصة بشروط 
 حساب واستحقاق الفائدة مع إجراء ما يلزم من التغييرات.

مبالغ مؤجلة الدفع اختيارًيا مع  ةُتشكل القيمة االسمية ألي
مؤجلة  "مبالغ مستحقة الدفعأي مبلغ فائدة إضافي 

 اختياريًا.
ُيضاف مبلغ الفائدة اإلضافي المستحق حتى أي تاريخ 
دفع للفائدة لغرض احتساب مبلغ الفائدة اإلضافي فقط 
والمستحق على قيمة المبالغ المؤجلة اختيارًيا بعد ذلك 

والتي تظل غير مدفوعة في تاريخ دفع هذه الفائدة، 
 اختيارًيا.بحيث تشكل في حد ذاتها المبلغ المؤجل الدفع 

(" عند دفع المبالغ المستحقة اختياريًا)ب( )7وفًقا للشرط "
اختيار المصدر عدم دفع الفائدة في تاريخ دفع الفائدة، 

أي التزام بدفع هذه الفائدة في تاريخ دفع  عليهال يكون 
 اً الصلة، وال يشكل عدم دفع الفائدة حدث ذيالفائدة 

اماته بموجب للمصدر أو أي خرق آخر اللتز  ياً تنفيذ
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 السندات أو ألي غرض آخر.
ال يحق للمصدر تأجيل دفع أي جزء من المبالغ 

 المستحقة اختيارًيا عند وقوع حالة السداد اإللزامي.
كليًا أو اختيارًيا  الدفع يجوز الوفاء بأي مبالغ مستحقة

 اختيار الدفع)وفي حالة  جزئيًا وفق اختيار الُمصدر
وقت ستحقة الدفع اختيارًيا في ، تعتبر المبالغ المالجزئي

أواًل( في أي وقت بعد  المبالغ التي سيتم دفعهاأقرب هي 
( أيام عمل  71إرسال إخطار بمدة ال تقل عن عشرة ) 

إلى وكيل ( يوم عمل 77و ال تزيد عن  خمسة عشر )
بخصوص حملة السندات، ووكيل التسجيل والتحويل 

ء بالمبالغ إلبالغهم باختياره الوفا تنفيذ المصدر، 
 ويتم تحديدالمستحقة الدفع اختيارًيا )أو جزء منها(، 

 الصلة في هذا اإلخطار.  يالتاريخ ذ
وتاريخ التسوية  االلزامي  حالة السداد

 اإللزامي
بصرف النظر عما ورد أعاله وعن أحكام "تأجيل الفائدة 

االختياري"، يدفع المصدر أي مبالغ مستحقة الدفع 
، في أي تاريخ تسوية إلزامي ليس جزئياً كليًا و اختيارًيا 
 (".)ب( )دفع المبالغ المستحقة اختياريًا7الشرط بموجب "

بحالة السداد االلزامي " وقوع أي من األحداث "ُيقصد 
 التالية:
إعالن أو دفع أي توزيع أو أرباح أو إجراء أي  ( أ)

دفع آخر في و/أو ضمان إجراء التوزيع أو دفع 
على األوراق المالية  األرباح أو أي مبلغ آخر

  .الثانوية
دفع الفائدة أو الربح أو أي توزيع آخر على  ( ب)

أي أوراق مالية ثانوية أو أوراق مالية مشابهة 
)باستثناء األوراق المالية التي ال تمكن شروطها 

الصلة المصدر من تأجيل أو  يفي الوقت ذ
 .بخالف هذا عدم دفع ذلك المبلغ( 

أو غير مباشر أو  بشكل مباشر االسترداد)ج( 
الشراء أو اإللغاء أو خفض أو التحويل أو بخالف 
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هذا اكتساب أي أوراق مالية ثانوية أو أوراق مالية 
مشابهة )باستثناء األوراق المالية التي تلزم شروطها 

أو الشراء  االستردادالمصدر لدفع هذا المبلغ أو هذا 
 أو ذلك االكتساب أو التحويل إلى حقوق ملكية(.

حال عدم دفع مبلغ الفائدة في تاريخ دفع الفائدة  في
نتيجة اختيار المصدر عدم دفع الفائدة، عندئذ واعتباًرا 
من تاريخ عدم الدفع، ال يتخذ المصدر أي إجراء من 

 هنالك ما زال شأنه أن يشكل حالة سداد الزامي طالما 
سندات مستحقة، وما لم ُتدفع جميع المبالغ التي تشكل 

بشكل نهائي و  بالكامل لمستحقة الدفع اختيارًياالمبالغ ا
إلى وكيل التسجيل والتحويل لصالح حملة السندات في 

 أو قبل تاريخ وقوع حالة سداد الزامي.
 " أقرب وقت من:اإللزامي السداد بتاريخُيقصد "
تاريخ وقوع أيام عمل من  71التاريخ الواقع بعد  ( أ)

 ،حالة السداد االلزامي
التالي الذي يختار فيه  تاريخ دفع الفائدة ( ب)

 المصدر دفع مبلغ الفائدة ذات الصلة،
لالستدعاء فيما يتعلق  تاريخ استحقاق السندات)ج( 

 لالستدعاء لخيارهبممارسة المصدر 
 حدث التنفيذ. تاريخ)د( 

منها   ًءايجوز للمصدر استدعاء كل السندات وليس جز  االستردادحق 
الحق، بمبلغها  في تاريخ أول مطالبة أو في أي تاريخ

الرئيسي مع أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة حتى تاريخ 
مبالغ  باإلضافة إلى أية )غير مشمول( االسترداد

 مستحقة اختيارًيا.
لتجنب الشك، لن يقوم المصدر بأي تصرف من شأنه 

الخاص  االستردادأن يوحي بأنه سيتم ممارسة حق 
 .بالمصدر

االسترداد بسبب حدث محاسبي، 
تضخيم الفائدة أو حدث حدث 

في حال وقوع حدث محاسبي أو زيادة كبيرة في سعر 
الفائدة أو حدث ضريبي، واستمرار هذا الحدث،  عندئذ، 
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وشريطة إرسال إخطار ال يقل مدته عن ثالثين يوم  ضريبي
( يوم إلى الوكالء، يجوز 61(، أو أكثر من ستين )31)

فقط منها جزء  أي السندات وليس كافة استردادللمصدر 
% من المبلغ األساسي، 711في أي وقت، با  

باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة حتى 
 ةأيباإلضافة إلى ، االسترداد)ولكن باستثناء( تاريخ 

 . اختيارياً مبالغ مستحقة الدفع 
التغيير بداًل من االسترداد بسبب 
حدث حسابي أو حدث تضخيم 

 الفائدة أو حدث ضريبي

ل وقوع حدث محاسبي أو حدث تضخيم فائدة أو في حا
حدث ضريبي، وعند استمراره، يجوز للمصدر دون 

الحاجة إلى موافقة حملة السندات، وعند إرسال إخطار 
إلى الوكالء، تغيير شروط السندات في أي وقت بحيث 

سندات مؤهلة، وفي  -كما يتطلب األمر–تظل أو تصبح 
"، والذي يخضع من )التغيير( 1كل حال وفًقا "للشرط 

بين عدة أشياء إلى استالم وكيل حملة السندات على 
شهادة أعضاء مجلس إدارة المصدر المشار إليها في 

في حدث  لالسترداد)"الشروط السابقة  2"الشرط 
 التغيير(".

شراء السندات بواسطة المصدر أو 
 أي من شركات مجموعته

أي وقت  وفًقا للقانون المعمول به وفي -يجوز للمصدر
بموجب عرض المناقصة، إعادة شراء السندات شريطة 

جميع حملة السندات بشروط لإتاحة عرض المناقصة 
)الشراء 8الشرط معادلة كما ورد بالتفصيل الكامل في "

 ".واإللغاء(
أو  السنداتفي يجوز لشركات المجموعة االكتتاب 

 السوق. شرائها من
 عدم الدفع ( أ) حاالت اإلعسار/ اإلفالس

(، 1ي حال عجز المصدر لمدة سبعة أيام عمل ) ف 
أو أكثر عن دفع أي مبلغ رئيسي، أو مدة أربعة 

دفع أي فائدة، عن ( يوم عمل أو أكثر 71عشر )
في كل حالة فيما يتعلق  بالسندات المستحقة يعتبر 
المصدر مقصرًا في القيام بواجباته بموجب اتفاقية 
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لى استالم الوكالة وشروط السندات بدون الحاجة إ
إخطار من وكيل حملة السندات ، ويجوز لوكيل 
حملة السندات في مثل هذه الحالة وبقراره وحده، 

  77وبصرف النظر عن أحكام الشرط )ب(
استحقاق وكيل (، ولكن شريطة للشرط )ج( )التنفيذ)

حدود اإلجراء ) 77( و )ه( حملة السندات
(، البدء في إجراءات التصحيحي لحملة السندات

 انونية لحل وتصفية المصدر.ق
لتجنب الشك، تقع حالة إعسار/إفالس بسبب 
عدم الدفع إذا عجز المصدر بعد وقوع حالة 

تسوية المبالغ المستحقة  عن السداد االلزامي 
الدفع اختيارًيا بالكامل في تاريخ التسوية 

 اإللزامي.
 

 الحل والتصفية ( ب)
 بذلكسواء قام ) ( في حال حل وتصفية المصدر7) 

أي  باستثناءو  السندات بموجب ما سبق حملةوكيل 
أو  هيكلةالألغراض إعادة  فقط طوعي حل حدث

 عليه تمت الموافقةالذي  أو الدمجتنظيم إعادة ال
مسبًقا وكتابًيا بواسطة وكيل حملة السندات أو 

بدون وضع شرط يجعل  غير عاديقرار  بموجب 
جبه وفًقا قابلة لالسترداد أو قابلة للسداد بمو  السندات
إذا ( 8( )الحل والتصفية(" أو )8)أ( ) 77"للشرط 

، إشعارًا بنيته عن هتعيين أرسل مصفي المصدر، بعد
 ، ، لوكيل حملة السنداتأرباحاإلعالن عن وتوزيع 

من ذلك بقرار  وجود ، أو في حالة وفق تقديره
 ، أوالعادية لحملة السندات غير الجمعية العامة
الذين  ملة السنداتح منكتابي بموجب طلب 

% على األقل من المبلغ األساسي 71نسبة  يملكون
المطالبة للسندات المستحقة عندئذ، إثبات و/أو 
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، بالمستحقات الناشئة عن تصفية أو حل المصدر
تمويله على نحو  أوشريطة تعويضه و/أو  تأمينه و/

 3يرضيه وتكون هذه المطالبة وفًقا "للشرط 
 )التبعية(".

ُتدفع المبالغ فيما يتعلق بالسندات دون أي استقطاعات  بة والمبالغ اإلضافيةفرض الضري
أوخصومات لها عالقة با  أو على حساب أي ضرائب 

أو رسوم أو تقييمات حالية أو مستقبلية، أو نفقات 
( فرضتها أي الضرائبحكومية من أي طبيعة كانت )

جهة حكومية عمانية أو أي جهة أخرى تعمل  نيابة 
أو من جانب أي  سلطة في سلطنة  عمان أو أي  عنها

جهة عمانية مختصة بالضرائب ، ما لم يكن هذا 
االقتطاع أو الخصم للضرائب مطلوًبا بموجب القانون. 
في حال إجراء  هذا االستقطاع أو الخصم، يجوز دفع  

في  مبالغ إضافية من قبل المصدر، المحددة تفصيالً 
 ".)الضرائب( 78الشرط "

تحتوي اتفاقية الوكالة والشروط والمحددة بالتفصيل  عات حملة السنداتاجتما
)اجتماعات حملة السندات  71الشرط الكامل بموجب "

" على األحكام المتعلقة بعقد والتعديالت والتنازالت(
اجتماعات حملة السندات للنظر في أي أمر يؤثر على 

 مصالحها، وإلصدار القرارات في هذه االجتماعات.
ح هذه األحكام ألغلبية محددة بإلزام جميع حملة تسم

السندات، بما في ذلك حملة السندات الذين لم يحضروا 
ويصوتوا في االجتماع ذو الصلة، وحملة السندات الذين 

 قاموا بالتصويت بأي طريقة مخالفة لألغلبية.
يتم تقديم طلب إلدراج السندات في سوق السندات  للتدوالاإلدراج والقبول 

 الصكوك في سوق مسقط لألوراق المالية.و 
يحكم ويتم تفسير السندات ووثائق المعاملة وأي التزامات  القانون الحاكم

غير تعاقدية ناجمة عن أو متعلقة بها، وفًقا للقانون 
 العماني.

وافق المصدر على التحكيم وفًقا لقوانين تحكيم محكمة  االختصاص القضائي
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فيما يتعلق بأي نزاع أو مطالبة أو دولي لندن للتحكيم ال
خالف أو تعارض بموجب السندات ووثائق المعاملة ، 

وعلى انعقاد التحكيم في مسقط، ما لم يختر وكيل حملة 
السندات حل النزاع أو المطالبة أو الخالف أو التعارض 

بواسطة المحكمة، وفي هذه الحالة، تكون المحاكم 
 هذا النزاع. العمانية هي الحصرية لتسوية

 ال يتم تقييم السندات التقييم
 ُيستخدم صافي العوائد إلصدار السندات لما يلي: استخدام العوائد

)اأ( توفير المبالغ لألغراض العامة لشركة المصدر 
 ونموها المستقبلي،

 )ب( تطوير مصادر بديلة للتمويل، و
 )ج( تحسين هيكل رأس المال.

لسندات على األفراد العمانيين وغير العمانيين ُتعرض ا المكتتبون المؤهلون
 والجهات االعتبارية.

توجد اشتراطات وقيود على عرض أو بيع أو تحويل  اشتراطات وقيود البيع
السندات في أي دولة أو اختصاص قضائي، حيث 
يتطلب إجراء تصرف لهذا الغرض، بما في ذلك في 

واألشخاص  الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة
اشتراطات البيع في منهما، وفًقا للمحدد بالتفصيل في "

 " أدناه. االكتتاب والبيع
 سيكون الطرح لهذه السندات متاحا كطرح خاص. الطرحنوع 

تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق 
 القرار اإلداري للسندات موجببالمال 

  8172مايو  2

المعلومات الواردة  مراجعةملين المستثمرين المحت على  عوامل المخاطرة
مع المعلومات األخرى وتدقيقها " عوامل المخاطرةفي "

 الواردة أو المدمجة باإلشارة في نشرة االكتتاب هذه.
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 مصدرالتصنيف االئتماني لل
 

بي  مستوى  المصدر عند إنتليجانس. للتصنيف االئتماني وكالة كابيتالصنفت م 8171اكتوبر  7في تاريخ 
. كابيتال إنتليجانس وكالة دولية )قصير األجل( مع نظرة مستقرة  A3( و )طويل األجل ’BBB‘بي بي

عطاء مخاطر االئتمان و  وتقوم الوكالة بتحليلللتصنيف االئتماني مستقلة غير مدرجة في األسواق  آراء ا 
التصنيف االئتماني في  مسجلة كوكالة . كابيتال إنتليجانس7828التصنيف االئتماني منذ عام حول مستقلة 

الئحة هيئة (بصيغته المعدلة(  ) (7161/8118(االتحاد األوروبي وفقا للوائح )المفوضية األوروبية( رقم 
أو  األوراق المالية  شراء أو بيعبالتصنيف ليس توصية يجب اإلشارة إلى أن هذا . )تنظيم االتصاالت

 خفض هذا التصنيف االئتماني  ويمكن لوكالة التصنيف االئتماني المذكورة سحب أو تعليق أو بهااالحتفاظ 
 .في أي  وقت 
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 شروط وأحكام السندات
 
فاي  ا)ُيشاار إليهاعلاى الساندات ()وما يدخل عليها من تعديالت من وقت آلخارالشروط واألحكام التالية  نطبقت

 ."(الشروطهذه الوثيقة باسم "
 

 17.111.111ي يصال إلاى بإصادار ساندات غيار مضامونة ودائماة وثانوياة بإجماالي مبلاغ رئيسا صريحتم الت
"، ذلااك التعبياار الااذي يشاامل، مااا لاام يقتضااي السااياق خااالف ذلااك، أي الساانداتلاير عماااني )ُيشااار إليااه باساام "

الساندات(  ماع( والتاي تشاكل مجموعاة واحادة اإلصادارات األخارى) 71سندات أخرى تصادر وفقًاا لانص الشارط 
والتاااي يقاااع مقااار  7713111ع، تساااجيل تجااااري رقااام: بالشاااركة العمانياااة العالمياااة للتنمياااة واالساااتثمار ش.م.ع.

، روي، عمان ويقع عنوانها الرئيسي في: باالقرب مان 778، رمز بريدي: 3226عملها المسجل في: ص.ب: 
، الطابق الرابع، عمان )ُيشار إليها في هاذه الوثيقاة باسام 8238، بناية رقم 3136فندق جراند حياة، سكة رقم 

مجلااس رار صادر عان مجلاس إدارة الُمصادر )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة باسام "قا وذلاك مان خاالل"( الُمصادر"
وفااااق الساااالطة الممنوحااااة لااااه بمقتضااااى القاااارارات الصااااادرة عاااان و  8172يناااااير  37ه بتاااااريخ اتخاااااذ"( تاااام اإلدارة

اسام )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة ب ةغيار العادياالعاماة ها فاي اجتمااع الجمعياة اتخاذمساهمي الُمصدر التي تم 
. تام تعياين شاركة مساقط 8172ماارس  81"( لمساهمي الُمصادر بتااريخ ةغير العادي امةاجتماع الجمعية الع"

"( )ُيشار إليها في هذه مسقط للمقاصة واإليداعللمقاصة واإليداع ش.م.ع.م )ُيشار إليها في هذه الوثيقة باسم "
أي شاخص يكاون فاي ذلاك الوقات وكاياًل لحامال "، ذلاك التعبيار الاذي يشامل وكيل حملة السنداتالوثيقة باسام "

السند بموجب اتفاقياة الوكالاة( لتكاون وكيال حملاة الساندات بموجاب اتفاقياة الوكالاة )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة 
بااين الُمصاادر وشااركة مسااقط للمقاصااة واإليااداع فااي تاااريخ اإلصاادار أو حولااه "( المباارم اتفاقيااة الوكالااة باساام "

 فحينئذلسندات(. علًما بأنه في حال ظهر أي تباين بين الشروط وأحكام اتفاقية الوكالة، )بصفتها وكيل حملة ا
 ُيعمل بما نصت عليه هذه الشروط.

 
( 7تشمل هذه الشروط ملخصات لألحكام التفصايلية التفاقياة الوكالاة وتخضاع لتلاك األحكاام. هنااك نساخ مان )

"( المبرمة اتفاقية أمين السجل" شار إليه في هذه الوثيقة باسم( اتفاقية أمين السجل )يُ 8عقد اتفاقية الوكالة؛ و)
فيما يتعلق بالسندات بين الُمصدر وشركة مسقط للمقاصاة واإلياداع بصافتها أماين في تاريخ اإلصدار أو حوله 

"، ويشامل ذلاك التعبيار مان يحال محلاه( وشاركة مساقط أماين الساجلالسجل )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة باسام "
عقاد ( عقد وكالة الدفع )ُيشار إليه في هذه الوثيقاة باسام "3ة واإليداع بصفتها وكيل حملة السندات؛ و)للمقاص

فيماا يتعلاق بالساندات باين الُمصادر وشاركة مساقط للمقاصاة فاي تااريخ اإلصادار أو حولاه "( المبرم وكالة الدفع
" ويشامل وكيال التساجيل والتحويالباسام " واإليداع بصفتها وكيل التسجيل والتحويل )ُيشار إليه في هاذه الوثيقاة

جميعهااا متاحااة ذلااك التعبياار ماان يحاال محلااه( وشااركة مسااقط للمقاصااة واإليااداع بصاافتها وكياال حملااة السااندات 
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عليها خالل ساعات العمل الرسمية في مقر العمل الرئيسي لوكيل حملة السندات )الموجود في الوقت  لالطالع
، حااي مطاارح 3771، طريااق رقاام: 612واإليااداع ش.م.ع.م، بنايااة رقاام الااراهن ببنايااة شااركة مسااقط للمقاصااة 

، روي، مسااقط، عمااان( وفااي مقاار العماال المحاادد لوكياال التسااجيل 778، رمااز برياادي: 878التجاااري، ص.ب: 
والتحويل. يحق لحملة السندات االستفادة من جميع األحكام المنصاوص عليهاا باتفاقياة الوكالاة وعلايهم االلتازام 

 اتفاقية وكالة الدفع المنطبقة عليهم.  بكافة أحكام
 
 والقيمة والملكية النموذج .0
 والقيمة النموذج ( أ)

لاير عماااني لكاال سااند ومضاااعفاته  وال يجااوز إصاادار أي سااند بفئااة  7تصاادر السااندات بشااكل غياار مااادي بفئااة 
 لاير عماني. 7غير 

 
"( السااجل)ُيشااار إليااه باساام " يااتم تسااجيل كافااة حملااة السااندات فااي النمااوذج المحاادد فااي  سااجل حملااة السااندات

والااذي يسااجل أسااماء وعناااوين حملااة السااندات وعاادد السااندات التااي يملكونهااا علااى التااوالي؛ علًمااا بأنااه لاان يااتم 
 إصدار أي شهادات مادية أو أي مستندات ملكية أخرى فيما يتعلق بالسندات.

 
ساالطنة عمااان وبمااا يتوافااق مااع  يتعااين علااى الُمصاادر أن يلاازم أمااين السااجل باالحتفاااظ بسااجل السااندات داخاال

األحكااام المنصااوص عليهااا فااي اتفاقيااة أمااين السااجل. يااتم إرسااال نسااخة ماان السااجل إلااى الُمصاادر فااي تاااريخ 
اإلصااادار ماااع التااازام الُمصااادر باالحتفااااظ بتلاااك النساااخة داخااال مقااار عملاااه. وفاااي حاااال ظهااار أي اخاااتالف فاااي 

الساجل وباين نساخة الساجل لادى الُمصادر فاي مقار البيانات بين ما هو مذكور فاي الساجل الموجاود لادى أماين 
 ُيعتد بالنسخة الموجودة لدى أمين السجل.  فحينئذعمله، 

 
 الملكية ( ب)

تنتقاال ملكيااة السااندات فقااط عناادما يااتم تسااجيل هااذا االنتقااال فااي السااجل. يااتم التعاماال مااع األشااخاص المسااجل 
ل( بصاافتهم مااالكين ألي سااندات باساامهم أي سااندات قائمااة فااي ذلااك الوقاات )وفااق المنصااوص عليااه فااي السااج

المااالك  باعتبااارهم)باسااتثناء مااا يصاادر بااه أماار ماان أي محكمااة مختصااة أو مااا يوجبااه القااانون بخااالف ذلااك( 
المطلقين للسندات لجميع األغاراض )ساواء ثبات فاوات ميعااد اساتحقاق أي مباالغ عليهاا أم ال( علاى أال يتحمال 

 ت على هذا النحو.أي شخص المسؤولية عن التعامل مع حملة السندا
 

" تعناااي الشاااخص المساااجل باسااامه أي ساااند فاااي حملاااة الساااندات" أو "حامااال الساااندفاااي هاااذه الشاااروط عباااارات "
 السجل.
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 عمليات النقل ( ج)

 (، ال يجوز نقل أي سند إال: )اللوائح)ز(  7( والفترات المغلقة)و( ) 7مع مراعاة الشروط 
معتماااد )ُيشاااار إلياااه فاااي هاااذه الوثيقاااة باسااام بحصاااول الناقااال لاااذلك الساااند علاااى الخااادمات مااان أي وسااايط  (7)
"( الااذي يطلبااه الوساايط إلتمااام نمااوذج النقاال"( وتعبئااة  نمااوذج نقاال )ُيشااار إليااه فااي هااذه الوثيقااة باساام "الوساايط"

 عملية نقل السند؛ و
 من خالل تقديم الوسيط نموذج النقل المحرر بصورة رسمية إلى سوق مسقط لألوراق المالية. (8)
 

( أيااام عماال ماان تاااريخ تقااديم نمااوذج النقاال المحاارر إلااى سااوق 3تلقائًيااا فااي غضااون ثالثااة )يااتم تحااديث السااجل 
 مسقط لألوراق المالية من جانب الوسيط.

 
 التأكيد ( د)

يتعااين علااى الُمصاادر، فااي أساارع وقاات ممكاان عملًيااا بصااورة معقولااة بعااد تاااريخ اإلصاادار، أن يطلااب ماان أمااين 
حصااص الملكيااة الُمقاارة لهاام فااي السااجل. وفااي غضااون خمسااة السااجل تسااجيل أسااماء حملااة السااندات األوليااين و 

( أيام عمل من تاريخ اإلصدار، يتعين على أمين السجل أن يصدر لكال حامال ساند تأكياًدا )ُيشاار إلياه فاي 7)
 عدد السندات التي يملكها كل حامل سند. يؤكد "(التأكيدهذه الوثيقة باسم "

 
علاى أماين الساجل، فاي  يتعاين"(، عمليات النقل)ج( ) 7الشرط  وعند إتمام أي عملية نقل للسندات وفًقا لنص

يرسل إلاى كال مان الناقال والمنقاول لاه تأكياًدا يباين  أن( أيام عمل من تاريخ إتمام هذا النقل 7غضون خمسة )
 تفاصيل الملكية الجديدة أو المحدثة )حسبما ينطبق( للسندات.

 
 عمليات النقل المجانية )ها(

ل السندات دون مقابل من قبل الُمصدر أو أمين السجل أو سوق مسقط لألوراق المالية أو يتم تسجيل وثائق نق
 دمغاة أو ضارائب أو عماوالت أو أي رساوم حكومياة أخارى ضريبةية أ بدفعالمنقول له  يلتزمبالنيابة عنهم لكن 

 ورة معقولة(. النقل )أو تقديم التعويض الذي يحدده المصدر أو أمين السجل بصقد يتم فرضها على هذا 
 
 
 الفترات المغلقة ( و)

( أيااام تنتهااي فااي 71( خااالل ماادة عشاارة )7ال يجااوز ألي حاماال سااند أن يطلااب تسااجيل وثيقااة نقاال أي سااند )
)وبما في ذلك( تاريخ استحقاق دفع المبلغ الرئيسي أو أي تاريخ لدفع الفائدة أو أي تاريخ تسوية إلزامياة أو أي 
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( بعاااد المطالباااة باساااترداد أي ساااندات وفقًاااا لااانص 8ساااتحقة اختيارًياااا؛ أو )تااااريخ آخااار محااادد لساااداد أي مباااالغ م
 (.االسترداد) 6الشرط 

 
 اللوائح ( ز)
قيااد جميااع عمليااات نقاال السااندات والقيااود فااي السااجل وفااق القواعااد والمتطلبااات المنطبقااة لاادى أمااين السااجل تم ياا

 العامة لسوق المال.وسوق مسقط لألوراق المالية والالئحة التنفيذية المنطبقة لدى الهيئة 
 
 الحالة .8

التزامااات الاادفع المفروضااة علااى  مثاالفااي رأساامال المصاادر وت السااندات المصاادرة صااافي حقااوق الملكيااة تمثاال
 السندات: ب المتعلقةالُمصدر 

االلتزاماااات المباشااارة وغيااار المضااامونة والثانوياااة للُمصااادر، وياااتم تصااانيفها جميعهاااا فاااي جمياااع األوقاااات  )أ(
ا تفضايل أو فارض أولوياة فيماا بيانهم وتصانيفها )ماع مراعااة تلاك االساتثناءات التاي تكاون بالتساوي مع/ ودونما

 إلزامية من وقت آلخر وفق القانون العماني(: 
كأولويااة فقااط فيمااا يتعلااق بااالحقوق والمطالبااات التاااي يااتم التقاادم بهااا ضااد ُمصاادر حملااة األوراق المالياااة  (7)

 الثانوية؛
 البات التي يتم التقدم بها مقابل ُمصدر حملة أي أوراق مالية متكافئة؛ وبالتساوي مع الحقوق والمط (8)
بشاكل ثااانوي بالنساابة للحقاوق والمطالبااات التااي يااتم التقادم بهااا مقاباال الُمصادر لجميااع الاادائنين الممتااازين  (3)

 )من الدرجة األولى(.
 

ئل دعااام أخااارى يوفرهاااا أي ال ياااتم ضااامان الساااندات مااان جاناااب الُمصااادر وال تساااتفيد مااان أي ضااامانات أو وساااا
شااخص أو أي ترتيااب آخاار يعاازز ماان الناحيااة القانونيااة أو االقتصااادية درجااة األقدميااة أو األولويااة لمطالبااات 

 حملة السندات.
 
 التبعية .6
 أحكام عامة ( أ)

حااال أو تصااافية الُمصااادر أو اتخااااذ أي إجاااراءات إعساااار بحقاااه، تتباااع  أي مطالباااات يمكااان لحملاااة  حالاااةفاااي 
ا وفق وثائق المعاملة المنطبقة كمطالبات تابعة للمطالبات التي يتقادم بهاا الادائنين الممتاازين السندات التقدم به

وعليااه لاان تكااون أي مبااالغ مسااتحقة الاادفع بموجااب وثااائق المعاملااة حتااى يثباات تسااوية مطالبااات جميااع الاادائنين 
القاوانين اإللزامياة المنطبقاة  الممتازين )وأي مطالبات يتقدم بها أي دائناين يثبات مانحهم معاملاة مميازة بمقتضاى

 فيما يتعلق بحقوق الدائنين( التابعين للُمصدر بشكل كامل.
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ووفًقا لذلك، يتم استخدام أصول الُمصدر أواًل في الوفاء بكامل مطالبات جميع الادائنين الممتاازين )وأي دائناين 

اد المادفوعات إلاى حملاة الساندات علاى يتم منحهم معاملة مميزة بمقتضى القوانين اإللزامية المنطبقة(؛ ويتم سد
أساااس النساابة والتناسااب مااع الماادفوعات التااي يااتم دفعهااا إلااى مالااك ألي أوراق ماليااة أخاارى متكافئااة )إن وجااد( 
لااى حااد ثباات وجااود أي أصااول متبقيااة بعااد الوفاااء التااام بكافااة مطالبااة أولئااك الااادائنين  وذلااك فقااط فااي حااال/ وا 

يتم منحهم معاملة ممتازة بمقتضى القوانين اإللزامياة المنطبقاة(. وفاي حاال لام  الممتازين )وأولئك الدائنين الذين
حملاااة  يخسااار فحينئاااذتكاان أصاااول الُمصااادر كافياااة للوفااااء بجمياااع االلتزامااات المفروضاااة علياااه تجااااه الااادائنين، 

 السندات جميع/ أو بعض من استثماراتهم في السندات.
 
 المقاصة ( ب)

جوز ألي حامال ساند أن يماارس أو يطالاب باأي حاق مقاصاة أو تعاويض أو مع مراعاة القوانين المنطبقة، ال ي
احتجاااز فيمااا يتعلااق بااأي مبلااغ مسااتحق لااه ماان الُمصاادر فيمااا يتعلااق بالسااندات أو ينشااأ عنهااا أو ياارتبط بهااا؛ 
ويعتبر كل حامل سند بأنه قد تنازل، بمقتضى امتالكاه ألي ساند، عان جمياع حقاوق المقاصاة أو التعاويض أو 

 تلك. االحتجاز 
 
 الفوائد .8
 دفع الفوائد ( أ)

(، تُفرض على السندات الفائدة من )وبما في ذلاك( تااريخ التأجيل االختياري للفائدة) 7مع مراعاة لنص الشرط 
"( وذلاك الفترة األوليةاألول )ُيشار إليه في هذه الوثيقة باسم " تاريخ االستدعاءاإلصدار وحتى )لكن باستثناء( 

"( على المبلاغ الرئيساي المساتحق معدل الفائدة األولير إليه في هذه الوثيقة باسم "% سنوًيا )ُيشا1.17بمعدل 
. وما لام يثبات اساتردادها ساابًقا بماا يتوافاق ماع هاذه الشاروط ووفقًاا 1للسندات بما يتوافق مع أحكام هذا الشرط 

الساندات كال نصاف سانة  "(، ُيقار اساتحقاق دفاع مباالغ الفائادة علاى"التأجيل االختياري للفائدة) 7لنص الشارط 
 .1في نهاية الفترة وذلك في كل تاريخ دفع للفائدة وفق المنصوص عليه في هذا الشرط 

 
 (.التأجيل االختياري للفائدة) 7يتم دفع الفائدة المستحقة على السندات من المبالغ الموزعة وفًقا لنص الشرط 

 
 
 معدل الفائدة ( ب)

األول، ُيعاااد تعيااين معاادل الفائاادة فااي كاال تاااريخ إلعااادة  سااتدعاءتاااريخ االلغاارض حساااب ماادفوعات الفائاادة بعااد 
التعيااين علااى أساااس إجمااالي المعاادل المرجعااي إلعااادة التعيااين والهااامش األولااي ذي الصاالة فااي تاااريخ التحديااد 
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"(. وألجال تجناب معادل الفائادة المعااد تعييناهحسبما يقرره الُمصدر )ُيشار إلى كل منها في هذه الوثيقة باسام "
شااك، تنطبااق عمليااة إعااادة التعيااين علااى المعاادل المرجعااي إلعااادة التعيااين ولاايس علااى الهااامش األولااي ذي ال

 الصلة.
 

وفااي حااال لاام يثباات تااوافر سااند مرجعااي إلعااادة التعيااين علااى أساااس عاادم إطااالق أي ماازادات أو إصاادار أي 
حال لام يثبات العثاور  أو فين، ( التي تسبق تماًما أي تاريخ إعادة تعيي78سندات خالل األشهر االثنا عشر )

يساتمر العمال بمعادل الفائادة المعااد تعييناه الحاالي  فحينئذعلى أي فترة ُتطابق الفترة المرجعية إلعادة التعيين، 
 حتى تاريخ إعادة التعيين التالي.

 
 يتم استخدام السيناريو االفتراضي التالي لتوضيح العملية الحسابية:

 ماايو 31 هاو تااريخ التحدياد يكون ،8183يونياو  1 هو ن تاريخ إعادة التعيينعلى سبيل المثال، في حال كا
( خاالل األشاهر االثناا GDBوباإلضافة إلاى ذلاك يكاون اإلصادار األحادث لساندات التنمياة الحكومياة ) 8183
سااندات التنميااة الحكوميااة هااو ( التااي تساابق تاااريخ إعااادة التعيااين المااذكور أعاااله علااى ساابيل المثااال 78عشاار )

اإلعالن عن متوسط اإليرادات التي تام إقارار هاذا التخصايص  ويتم( سنوات، 6التي تبلغ فترة استحقاقها ستة )
 % سنوًيا. 7.71وفًقا لها في إصدار سندات التنمية الحكومية هذه على سبيل المثال، 

 
( 6كوميااة لماادة ساات )ووفقًااا لااذلك فإنااه بالنساابة للمثااال المااذكور أعاااله، سااوف يمثاال إصاادار سااندات التنميااة الح

هاي المعادل المرجعاي إلعاادة التعياين.  ًياسنو  %7.71سنوات سنًدا مرجعًيا إلعادة التعيين وسوف تكون نسبة 
هااو ( ساانوات وسااوف يكااون الهااامش األولااي ذي الصاالة 6سااوف تكااون الفتاارة المرجعيااة إلعااادة التعيااين ساات )

( ساانوات. وعلياه سااوف يكااون معاادل 6هاا ساات )% والاذي يعااد هامًشااا ينااظر الجاادول ماادة اسااتحقاق قوام8.62
%( وساااوف يمثااال هاااذا معااادل الفائااادة المساااتحقة علاااى 8.62%+ 7.71% سااانوًيا 2.72الفائاادة المعااااد تعييناااه 

 8181 يونيو  1السند حتى تاريخ إعادة التعيين التالي المقرر حلوله في 
 

أو ساندات ديان عاام )سايادي( بااللاير  وفي حال لم يكن على سبيل المثال هنالك إصدار لسندات تنمية حكومية
( التااي تساابق تاااريخ إعااادة 78العماااني بااالفترة المرجعيااة إلعااادة التعيااين المتطابقااة خااالل األشااهر االثنااا عشاار )

يونيااو  1يساتمر معاادل الفائاادة المنطباق علااى الساند خااالل فتارة إعااادة التعياين التااي تنتهاي فااي  فحينئااذالتعياين، 
 8181يونيو  1تعيين التالي الذي يحل في حتى تاريخ إعادة ال 8183

 
وعلى الُمصدر، في أسرع وقت ممكن عملًيا من وقت تقرير معدل الفائدة المعاد تعيينه الاذي ينطباق علاى فتارة 

ُيكلااف بااإبال  حملااة السااندات بمعاادل الفائاادة  أنإعااادة التعيااين التااي تباادأ فااي تاااريخ إعااادة التعيااين ذي الصاالة، 
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 ( وذلاك فاي موعاد أقصااه ياوم العمال التاالي اإلشاعارات) 76بق بما يتوافاق ماع ناص الشارط المعاد تعيينه المنط
 .ذلك بعد
 
 حساب الفائدة ( ج)

يااتم حساااب مبااالغ الفائاادة مسااتحقة الاادفع علااى كاال سااند فااي تاااريخ دفااع الفائاادة المحاادد ماان خااالل ضاارب معاادل 
بيساة أو أكثار  1.7إلى أقرب بيسة ماع تقرياب  الفائدة السائد في المبلغ الرئيسي لهذا السند وتقريب الرقم الناتج

يجااب حساابها علااى فعندئاذ إلاى أقارب عاادد صاحيح. وفاي حااال توجاب حسااب الفائاادة ألي فتارة تقال عاان سانة، 
( يوم والعادد الفعلاي 367يوم فعلية )ثابتة( ما يعني سنة تتألف من ثالثمائة وخمسة وستين ) 367أساس مدة 

في ذلك( تاريخ اإلصدار أو تاريخ دفع الفائدة األخيار )حسابما ينطباق( وحتاى  المنتهي في تلك الفترة من )وبما
 ( يوم.367)ولكن باستثناء( تاريخ الدفع ذي الصلة مقسمة على ثالثمائة وخمسة وستين )

 
 التأجيل االختياري للفائدة .2
 تأجيل الفائدة ( أ)

لاام يختاار الُمصاادر عاادم دفااع هااذه لاادفع الفائاادة مااا  محاادد فااي كاال تاااريخ تصاابح الفائاادة مسااتحقة وواجبااة الاادفع
مخالفاة لاللتزاماات يعتبار الفائدة. ولكن ال يعد اختيار عادم دفاع الفائادة بمثاباة  تقصاير مان جاناب الُمصادر أو 

ض أخااارى. وفاااي حاااال قااارر الُمصااادر أال يااادفع مباااالغ الفائااادة اغااار أالمفروضاااة علياااه بموجاااب الساااندات أو ألي 
يتعااين علااى الُمصاادر أن يقااوم بااإبال  وكياال حملااة السااندات ووكياال  فحينئااذالمسااتحقة فااي تاااريخ دفااع الفائاادة، 

( أياام وال 71( في موعد ال يقل عان عشارة )الوكالء) 72التسجيل والتحويل بذلك وفق ما هو مبين في الشرط 
 ( يوم عمل قبل تاريخ دفع الفائدة ذي الصلة.77يزيد عن خمسة عشر )

 
". ُيفاارض ماادفوعات مؤجلااة اختياريًااابمثابااة " المصاادر لاادفع الفائاادةتأجياال يااتم دفعهااا بساابب  ملااتعتباار أي فائاادة 

المبلاغ الرئيساي للساندات وفاق معادل الفائادة الساائد  تشاكلكانات على المدفوعات المؤجلة اختيارًيا فائدة كما لو 
 "( ماان خااالل تطبيااق معاادلمبلااغ الفائاادة اإلضااافيو علااى أن يااتم حساااب مبلااغ تلااك الفائاادة )ُيشااار إليااه باساام "

األحكاام المنصاوص عليهاا فاي هاذا  وعادا ذلاك ياتم تطبياقالفائدة السائد المنطبق على المبالغ المؤجلة اختيارًياا 
 بحساب واستحقاق الفائدة مع تغيير ما يلزم. المتعلقة 7الشرط 

 
ة تتم إضافة مبلغ الفائدة اإلضافي المستحق حتى أي تااريخ محادد لادفع الفائادة فقاط لغارض حسااب مبلاغ الفائاد

اإلضاافي المسااتحق فيمااا بعااد علااى قيمااة المبااالغ المؤجلااة اختيارًياا التااي تظاال مسااتحقة فااي التاااريخ المحاادد لاادفع 
 الفائدة هذا ولهذا فهي تمثل في ذاتها مبالغ مؤجلة اختيارًيا.
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حقة المبااالغ المسااتتمثاال القيمااة االساامية ألي مبااالغ مؤجلااة اختيارًيااا باإلضااافة إلااى أي مبااالغ فائاادة إضااافية "
 ". اختياريًا

 
وفاي حااال لاام يااتم دفااع أي مبلااغ فائاادة فااي أي تاااريخ لادفع الفائاادة نتيجااة اختيااار الُمصاادر عاادم دفااع مبلااغ الفائاادة 

ال يجاوز للُمصادر، مان تااريخ عادم الادفع هاذا، أن يتخاذ أي إجاراء يمثال حالاة ساداد إلزاماي ماا لام  فحينئذهاذا، 
المباالغ التاي  ( لجمياعبصاورة نهائياة)دفاع كامال  تمااملزاماي هاذا، يثبت، فاي / أو قبال تااريخ وقاوع حالاة ساداد إ

تمثل المبالغ المستحقة اختيارًيا إلى وكيل التسجيل والتحويل كاملة لصالح حملة السندات. وألجال تجناب الشاك 
منااع  ال يجااوز( أدناااه، سااداد المبااالغ المسااتحقة اختياريًااا)ب( ) 7ووفااق الشااروط المنصااوص عليهااا فااي الشاارط 

صااادر مااان إقااارار ودفاااع أي حصاااص أربااااح ومباااالغ توزياااع لماااالك أي أوراق مالياااة متكافئاااة وأي أوراق مالياااة المُ 
 ثانوية. 

 
 سداد المبالغ المستحقة اختيارًيا ( ب)

يجااوز للُمصاادر أن يساادد المبااالغ المسااتحقة اختيارًيااا )بصااورة كاملااة أو جزئيااة إذا اختااار الاادفع بصااورة جزئيااة، 
ستحقة اختيارًيا األبكر أواًل( في أي وقت عند إرسال إشعار باذلك ال تقال مدتاه عان يجب عليه سداد المبالغ الم

( ياوم عمال إلاى الاوكالء )ولايس إلاى أماين الساجل( بماا 77( أيام عمال وال تزياد عان خمساة عشار )71عشرة )
ع المبااالغ ( )علااى أن يكااون هااذا اإلشااعار نهائًيااا وملزًمااا للُمصاادر باادفالااوكالء( )72يتوافااق مااع أحكااام الشاارط )

 المستحقة اختيارًيا ذات الصلة في تاريخ الدفع المحدد في ذلك اإلشعار(. 
 

ُتصاابح أي مبااالغ مسااتحقة اختيارًيااا مسااتحقة وواجبااة الاادفع )بصااورة كاملااة أو جزئيااة( ويجااب دفعهااا ماان جانااب 
 الُمصدر في أي تاريخ تسوية إلزامي.

 
 استحقاق الفائدة ( ج)

ريخ استحقاق االسترداد النهائي ما لم يثبت، عند التقديم المناساب، االمتنااع ينتهي تحمل كل سند للفائدة من تا
ذا اساااتمر فاااي هاااذه الحالاااة يحمااال الساااند للفائااادة  عااان/ أو رفاااض دفاااع المبلاااغ الرئيساااي بشاااكل غيااار مناساااب وا 

كافااة  اسااتالم( ذلااك اليااوم الااذي يااتم فيااه  7)وكااذلك بعااد الحكاام( وذلااك حتااى ) 7المنصااوص عليهااا فااي  الشاارط 
( الياوم الاذي يحال 8مبالغ المستحقة فيما يتعلق بهذا السند من قبل حامال الساند ذي الصالة أو نياباة عناه؛ و)ال

( أيام من تاريخ إبال  وكيل التسجيل والتحويل حملة الساندات بتلقياه كافاة المباالغ المساتحقة فيماا 1بعد سبعة )
أيهماا ى حاد وجاود أي تقصاير الحاق فاي الادفع( يتعلق بالسندات حتى ذلك اليوم الساابع )باساتثناء ماا يكاون إلا

 .يحل أوال
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 اإلشعارات ... الخ ( د)
تكون جميع اإلشعارات واآلراء والقرارات والشهادات والحسابات والعروض والقرارات التاي تصادر أو تُقار أو تاتم 

أو  )فااي حالااة عاادم وجااود أي أوجااه تقصااير متعمااد أو احتيااال 7أو يااتم الحصااول عليهااا ألغااراض هااذا الشاارط 
 للُمصدر ولوكيل التسجيل والتحويل ولحملة السندات. ملزمةأخطاء واضحة( 

 
 االسترداد .3
 عدم تحديد تاريخ ثابت لالسترداد ( أ)

تمثل السندات أوراق مالية دائمة ال ُيحدد فيما يتعلق بهاا أي تااريخ اساترداد ثابات أو نهاائي. ال يكاون للساندات 
 ترداد السندات.مزايا تسوية أو أي حوافز أخرى للُمصدر الس

 
بماااا  إاليجااوز اساااترداد السااندات كاملاااة لكاان لااايس بشاااكل جزئااي؛ أو ال يجاااوز للُمصاادر أن يغيااار ماان أحكامهاااا 

(؛ علااى أال تكااون السااندات مسااتردة عنااد اختيااار التغيياار) 1يتوافااق مااع األحكااام المنصااوص عليهااا فااي الشاارط 
 حملة السندات ذلك في أي وقت. 

 
( الحق في سدادها بما يتوافق مع األحكاام التالياة مان هاذا أحكام عامةم الشرط )أ( )يملك الُمصدر )وفًقا ألحكا

 .6الشرط 
 
 خيار طلب االسترداد المتاح للُمصدر ( ب)

( ياوم يرساله إلاى الاوكالء و، بماا 31يجوز للمصدر، من خالل إرساله إشاعار باذلك ال تقال مدتاه عان ثالثاين )
لة السندات )ذلك اإلشاعار الاذي يجاب أن يكاون نهائًياا ويجاب حم إلى( اإلشعارات) 76يتوافق مع نص الشرط 

( ساانوات 7جميااع ولايس بعااض السااندات عناد ماارور خمااس ) أن يسااتردأن ُيلازم الُمصاادر بااأن يساترد السااندات( 
( شهًرا 78"( وكل مدة إثنا عشر )األول تاريخ االستدعاءمن تاريخ اإلصدار )ُيشار إليه في هذه الوثيقة باسم "

"( وذلاك باالمبلغ الرئيساي باإلضاافة تااريخ االساتردادُيشاار إلاى كال مادة مثيلاة فاي هاذه الوثيقاة باسام "فيما بعد )
 إلى أي مبالغ فائدة مستحقة وغير مدفوعة حتى )لكن باستثناء( تاريخ االسترداد وأي مبالغ مستحقة اختيارًيا. 

 
ى أال تكااون السااندات قابلااة لالسااترداد وعنااد انتهاااء ماادة ذلااك اإلشااعار، يحااق للُمصاادر أن يسااترد السااندات؛ علاا

 باختيار حملة السندات في أي وقت. 
 

خياار االساترداد وألجل تجنب الشك، ال يجوز للُمصدر أن يقاوم باأي شايء مان شاأنه أن يخلاق توقًعاا بممارساة 
 المتاح للُمصدر. االسترداد
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 االسترداد ألسباب ضريبية معينة ( ج)

صدار وفي حال ثبت وقاوع أي حادث رفاع لمعادل الفائادة أو أي حادث في أي تاريخ يحل في/ أو بعد تاريخ اإل
للُمصدر، شرط أن يرسل إشعاًرا بذلك إلى الاوكالء ال تقال مدتاه عان ثالثاين يجوز ضريبي مع ثبوت استمراره، 

( إلى حملة السندات اإلشعارات) 76( يوم وكذلك، بما يتوافق مع نص البند 61( يوم وال تزيد عن ستين )31)
الشااروط المساابقة ) 2وفقًااا لاانص الشاارط  أن يسااتردأن يكااون هااذا اإلشااعار نهائًيااا وغياار قاباال لإللغاااء(،  )علااى

وليس بعاض الساندات فاي أي وقات بقيماة  جميع( بما يتوافق مع هذه الشروط لالسترداد عند وقوع حدث تغيير
غياار مدفوعااة حتااى )لكاان % ماان مبلغهااا الرئيسااي باإلضااافة إلااى أي مبااالغ فائاادة مسااتحقة و 711اساامية بنساابة 

باسااتثناء( تاااريخ االسااترداد وأي مبااالغ مسااتحقة اختيارًيااا؛ أو يجااوز لااه أن يغياار أحكااام السااندات بمااا يتوافااق مااع 
(؛ علًما بأنه عند انتهااء مادة هاذا اإلشاعار، يحاق للُمصادر أن التغيير) 1األحكام المنصوص عليها في الشرط 

 يسترد السندات.
 
 بيةاالسترداد ألسباب محاس ( د)

فااي أي تاااريخ يحاال فااي/ أو بعااد تاااريخ اإلصاادار وفااي حااال وقااع أي حاادث محاساابي مااع ثبااوت اسااتمراره وقاات 
( 31للُمصدر، شارط أن يرسال إشاعاًرا باذلك إلاى الاوكالء ال تقال مدتاه عان ثالثاين )يجوز تسليم هذا اإلشعار، 

( إلى حملة السندات )على شعاراتاإل) 76( يوم وكذلك، بما يتوافق مع نص البند 61يوم وال تزيد عن ستين )
الشاروط المسابقة لالساترداد ) 2وفقًاا لانص الشارط  أن يستردأن يكون هذا اإلشعار نهائًيا وغير قابل لإللغااء(، 

ولاايس بعااض السااندات فااي أي وقاات بقيمااة اساامية  جميااع( بمااا يتوافااق مااع هااذه الشااروط عنااد وقااوع حاادث تغيياار
ة إلى أي مبالغ فائادة مساتحقة وغيار مدفوعاة حتاى )لكان باساتثناء( % من مبلغها الرئيسي باإلضاف711بنسبة 

تاااريخ االسااترداد وأي مبااالغ مسااتحقة اختيارًيااا؛ أو يجااوز لااه أن يغياار أحكااام السااندات بمااا يتوافااق مااع األحكااام 
(؛ علًماا بأناه عناد انتهااء مادة هاذا اإلشاعار، يحاق للُمصادر أن يساترد التغييار) 1المنصوص عليهاا فاي الشارط 

 سندات.ال
 
 التغيير .1

"حاادث عنااد وقااوع أي حاادث محاساابي أو حاادث رفااع فائاادة أو حاادث ضااريبي )ُيشااار إلااى كاال حاادث مثياال باساام 
الشااروط المساابقة لالسااترداد عنااد وقااوع ) 2للُمصاادر، وفقًااا لاانص الشاارط يجااوز "( مااع ثبااوت اسااتمراره، التغيياار

أن يثبات قباول وكيال حملاة الساندات  ( )دون الحاجة للحصاول علاى موافقاة حملاة الساندات( وشارطحدث تغيير
بأحكاام  بأنه قد تم االلتازامبشكل مرضي، على الفور قبل إرسال أي إشعار وردت اإلشارة إليه في هذه الوثيقة 

( ياوم وال تزياد 31وشريطة أن يرسل الُمصدر إشعاًرا بذلك إلى الوكالء ال تقل مدته عن ثالثين ) 1هذا الشرط 
( إلاااى حملاااة الساااندات )علاااى أن يكاااون هاااذا اإلشاااعارات) 76ع مراعااااة  البناااد ( ياااوم وكاااذلك مااا61عااان ساااتين )
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فااي أي وقاات أحكااام السااندات ماان خااالل تحويلهااا إلااى سااندات   أن يغيااراإلشااعار نهائًيااا وغياار قاباال لإللغاااء(، 
وشاارط تلقيااه شااهادة ماان  1مؤهلااة؛ علااى أن يوافااق وكياال حملااة السااندات )وفااق األحكااام التاليااة ماان هااذا الشاارط 

الشاروط المسابقة لالساترداد عناد ) 2ضاء مجلس اإلدارة لدى الُمصدر والتاي وردت اإلشاارة إليهاا فاي الشارط أع
 هذا التغيير. علىأدناه(  وقوع حدث تغيير

 
وعند انتهاء مدة هذا اإلشعار، يتعاين علاى الُمصادر أن يغيار أحكاام الساندات بماا يتوافاق ماع ناص هاذا الشارط 

1. 
 

ات علاى أن يباذل، علاى نفقاة الُمصادر، قصاارى الجهاود لمسااعدة الُمصادر فاي تغييار يوافق وكيال حملاة الساند
أال يتم إلزام وكيل حملة السندات بالمشاركة أو المساعدة في  شرطأحكام السندات لتحويلها إلى سندات مؤهلة، 

مان  أمارا التغييار أي تغيير مثيل إذا كانت أحكام السندات المؤهلة المقترحاة أو المشااركة أو المسااعدة فاي هاذ
شأنه أن يفرض، حسبما يراه وكيل حملة الساندات، مزياًدا مان االلتزاماات المضانية علياه أو يعرضاه لاللتزاماات 
أو يقلل من سبل الحماية لديه. وفي حال لم يشارك وكيل حملة الساندات أو يقادم المسااعدة علاى النحاو ساالف 

 (.االسترداد) 6ندات وفق المنصوص عليه في الشرط يجوز للُمصدر أن يسترد الس فحينئذالذكر أعاله، 
 

، يتعين على الُمصدر أن يلتزم بالقواعد المنطبقاة 1وفيما يتعلق بأي تغيير يتم بما يتوافق مع نص هذا الشرط 
 للمداولة. بهالدى أي بورصة يثبت طرح السندات أو إقرارها في ذلك الوقت 

 
 يعني:  "السندات المؤهلةوفي هذه الشروط، مصطلح "

 السندات التي تصدر عن الُمصدر؛ ( أ)
الساندات وعلاى األقال بالتسااوي، فاي أي عملياة حال  هاذه السندات التي ُتصنف على األقل بالتساوي مع ( ب)

 أو تصفية للُمصدر، مع أي أوراق مالية متكافئة؛ و
األصااالية الساااندات التاااي تحتاااوي علاااى أحكاااام ال تضااار بصاااورة مادياااة بحملاااة الساااندات مقارناااة باألحكاااام  )ج(

للسندات )حسبما يتحدد بصورة معقولة من جانب الُمصدر )بالتشاور ماع أي شاركة محاسابة معتارف بهاا دولًياا 
ومستشار دولي في كل حالة يثبت امتالكه / امتالكها األهلية والصفة لتقديم النصح واإلرشاد فيما يتعلاق بتلاك 

 : والتيوالهيئة العامة لسوق المال بذلك(  األمور في عمان(، مع إقرار الُمصدر لوكيل حملة السندات
توفر نفس معدل الفائدة السائدة أو معدل فائدة أكثر تمياًزا مان وقات آلخار حسابما ينطباق علاى الساندات  (7)

 على الفور قبل حدوث هذا التغيير مع المحافظة على نفس تواريخ دفع الفائدة؛
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لتي تنشأ عن ممارسة أي حاق( المفروضاة عال الُمصادر تؤكد على االلتزامات )بما في ذلك االلتزامات ا (8)
فيما يتعلق بالمبلغ الرئيسي وكذلك باسترداد الساندات بماا فاي ذلاك )علاى سابيل المثاال ال الحصار( فيماا يتعلاق 

 بأوقات هذا االسترداد والمبالغ مستحقة الدفع بموجب معامالت االسترداد تلك؛
هااا بموجااب هااذه الشااروط فيمااا يتعلااق بااأي فائاادة مسااتحقة وبااأي تؤكااد علااى أي حقااوق حاليااة تاام اإلقاارار ب (3)

مبالغ مؤجلة اختيارًيا وأي مبالغ مستحقة الدفع اختياريًا وأي مبالغ أخرى مستحقة الدفع بموجب السندات والتاي 
 يثبت، في كل حالة، استحقاقها لحملة السندات ولم يتم دفعها؛

 ري لمدفوعات الفائدة و/ أو المبلغ الرئيسي؛ وال تتضمن أحكاًما تنص على التأجيل اإلجبا (1)
قااد تتضاامن مزيااة تحتااوي علااى حكاام يقضااي بالسااداد اإلجباااري لهااذه السااندات فااي أي تاااريخ معااين والااذي  (7)

" )علاى أن ُيقار باأن شامول هاذه المزياة لان يضار بصاورة مادياة بحملاة الساندات تااريخ الشاراءُيشار إليه باسام "
االحتفاظ في الوقت عينه بأي خيار متاح وفاق المنصاوص علياه فاي الشارط )ب(  مقارنة بأحكام السندات( مع

 ( قبل هذا التاريخ؛ والمتاح للُمصدر االستردادخيار االسترداد )
 
في حال تم طارح الساندات أو إقارار تاداولها فاي أي بورصاة )بماا فاي ذلاك ساوق مساقط لاألوراق المالياة(  ( د)

إقرار تداوله في األعمال التجارية بنفس البورصة أو طرحه فاي أي  على الفور قبل طرح التغيير ذي الصلة أو
 بورصة مشهورة ومعترف بها حسبما يختاره الُمصدر.

 
 الشروط المسبقة لالسترداد عند وقوع حدث تغيير .2

( )غيار ماا يتعلاق باأي عملياة اساترداد تاتم بموجاب االساترداد) 6قبل نشر أي إشعار استرداد وفًقا لنص الشرط 
(، )التغيياار 1المتاااح للُمصاادر() أو أي إشااعار تغيياار ُيرساال وفقًااا لاانص الشاارط  خيااار االسااترداد ب( )الشاارط )

يتعين على الُمصدر أن يسلم إلى وكيل حملاة الساندات والهيئاة العاماة لساوق الماال شاهادة محاررة وفاق نماوذج 
تشاير  والتايالُمصادر  ومحتوى يرضي وكيال حملاة الساندات موقعاة مان اثناين مان أعضااء مجلاس اإلدارة لادى

 وتشايرإلى تمام الوفاء بالمتطلب أو الظارف ذي الصالة الاذي أدى إلاى ظهاور الحاق فاي االساترداد أو التغييار 
 الإلااى أنااه، فااي حااال أوجااب حاادث التغيياار ذي الصاالة علااى الُمصاادر اتخاااذ أي تاادابير متاحااة بشااكل معقااول، 

ين االعتبااار هااذه التاادابير باإلضااافة )فااي حالااة يمكاان تجنااب حاادث التغيياار ماان جانااب الُمصاادر مااع األخااذ بعاا
( إلااى مشااورة ماان مستشاااري ضاارائب االسااترداد ألسااباب ضااريبية معينااة)ج( ) 6االسااترداد وفقًااا لاانص الشاارط 

االسااترداد )ج( ) 6ومستشااارين قااانونيين مسااتقلين ومشااهورين إلثبااات أن الظااروف التااي ورد ذكرهااا فااي الشاارط 
بخااالف أي متطلااب ُيفاارض لتجنااب الحاادث ذي الصاالة ماان خااالل اتخاااذ أي ( ينطبااق )ألسااباب ضااريبية معينااة

االسااترداد )د( ) 6تاادابير متاحااة بصااورة معقولااة للُمصاادر( باإلضااافة )فااي حالااة االسااترداد وفقًااا لاانص الشاارط 
يصدر عان شاركة محاسابة معتارف بهاا يؤكاد وقاوع أي  نسخة من خطاب أو تقرير((، ألسباب محاسبية معينة

(، يجااب أن تتضاامن تلااك الشااهادة التغيياار) 1وفيمااا يتعلااق بااأي تغيياار يااتم وفقًااا لاانص الشاارط حاادث محاساابي. 
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كااذلك مزيااد ماان اإلقاارارات التااي تشااير إلااى أن المعااايير المنصااوص عليهااا فااي الفقاارات )أ( إلااى )د( ماان تعريااف 
وصال إلاى هاذه القايم قاد تام الت وأناهبها السندات المؤهلاة المقترحاة عناد إصادارها  سوف تفي"السندات المؤهلة" 

من جانب الُمصدر بالتشاور مع مستشارين قانونيين مستقلين وذو مكانة معروفة. يجوز لوكيال حملاة الساندات 
الشهادة الصادرة عن أعضاء مجلاس اإلدارة )و، فاي حاال  تلكأن يعتمد بشكل مطلق على، ويحق له أن يقبل 

دون أن يتحمل أي شخص أدنى مسؤولية عن قيامه بهاذا الرأي أو الخطاب أو التقرير(  ذلككان ذلك منطبًقا، 
ودون الحاجة التخاذ مزياد مان إجاراءات التقصاي باعتباار ذلاك دلاياًل كافًياا إلثباات الشاروط المسابقة التاي ُناص 

 عليها في هذه الفقرات حيث يعد ذلك في تلك الحالة إثباًتا قاطًعا وملزًما لحملة السندات.
 

( المتاح للُمصدر خيار االسترداد )ب( ) 6لسندات تتم بما يتوافق مع نص الشروط تتوقف أي عملية استرداد ل
ثباوت دفاع كافااة  علاى شاارط( االساترداد ألساباب محاساابية( أو )د( )االساترداد ألساباب ضاريبية معينااةأو )ج( )

( وذلاك فاي/ لفائادةالتأجيال االختيااري ل) 7المبالغ المستحقة اختيارًيا بصورة كاملة بما يتوافق مع أحكام الشارط 
أو قباال تاااريخ اساااتحقاقها باإلضااافة إلاااى أي مبااالغ فائااادة مسااتحقة وغياار مدفوعاااة حتااى )لكااان باسااتثناء( تااااريخ 

 االسترداد هذا.
 

إلزام وكيل حملة السندات بالتأكد من وقوع/ أو عدم وقاوع أي حادث تغييار أو أي حادث مان شاأنه أن  زال يجو 
ى وقااوع أي حاادث تغيياار مثياال؛ ويجااوز لوكياال السااندات، مااا لاام يثباات يااؤدي إلااى وقااوع/ أو يمكاان أن يااؤدي إلاا

معرفته فعلًيا بأي شيء على النقيض من ذلك أو تلقيه إشعار صريح بموجب اتفاقية الوكالاة باأي شايء مثيال، 
 يفترض عدم وقوع أي حدث تغيير أو أي حدث آخر مثيل. أن
 
 الشراء واإللغاء .9
 الشراء ( أ)

طبقااة ماان جاناب الهيئااة العامااة لساوق المااال وسااوق مساقط لااألوراق الماليااة )أو وفاق المتطلبااات )إن وجادت( الم
أي بورصة( يمكن تقديم السندات فيه للطرح والتداول فاي الوقات ذي الصالة وشاريطة االلتازام باالقوانين واللاوائح 

أي  للُمصدر في أي وقت أن يشتري أو يحصل على الساندات شارط أال تاتم يجوزالمنطبقة في سلطنة عمان، 
معامالت شراء أو ضم مثيلة إال مان خاالل عارض مناقصاة عاماة ياتم تقديماه إلاى حملاة الساندات وفاق شاروط 
متساااوية ومتكافئااة. يااتم تسااليم هااذه السااندات إلااى أمااين السااجل إللغائهااا. ويجااوز لشااركات المجموعااة أن تكتتااب 

 للحصول على السندات أو أن تشتري السندات في السوق.
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 اإللغاء ( ب)
غاء جميع الساندات المساتردة وال يجاوز إصادارها أو إعاادة بيعهاا. ياتم تساليم الساندات التاي تام شارائها مان يتم إل

 قبل المصدر إلى أمين السجل إللغائها على أن يتم، عند تسليمها، إلغائها.
 

 الدفع .01
 طريقة الدفع ( أ)

باللاير العمااني مان خاالل حوالاة  يتم دفع المبالغ األساسية ومبالغ الفائدة من قبل وكيل التسجيل والتحويل وذلك
 فماانإلكترونيااة إلااى الحساااب المسااجل لكاال حاماال سااند أو فااي حااال لاام يكاان لاادى حاماال السااند حساااًبا مسااجاًل 

 خالل شيك يتم تحريره من أي بنك باسم حامل السند المعني ويتم إرساله إلى عنوانه المسجل.
 

لك، ألجل تجنب الشك، المباالغ المساتحقة اختيارًياا( مان قبال يتم دفع المبالغ األساسية ومبالغ الفائدة )بما في ذ
وكياال التسااجيل والتحوياال فااي أي تاااريخ لاادفع الفائاادة )بخااالف المبااالغ المسااتحقة اختيارًيااا المسااتحقة الاادفع وفقًااا 

( فاااي أي تااااريخ تساااوية إلزاماااي(. وفيماااا يتعلاااق بعملياااات دفاااع المباااالغ المساااتحقة اختياريًاااالااانص الشااارط )ب( )
 ياتمرداد التي تتم وفق عمليات االسترداد االختيارية التاي ُيتمهاا الُمصادر نتيجاة لوقاوع أي أحاداث تغييار، االست

ساداد الماادفوعات عناد انتهاااء فتاارة اإلشاعار حساابما يقدمااه الُمصادر إلااى الاوكالء بمااا يتوافااق ماع أحكااام الشااروط 
 (.محاسبية االسترداد ألسباب( أو )د( )االسترداد ألسباب ضريبية معينة)ج( )

 
ياتم دفاع مباالغ الفائادة المساتحقة علااى الساندات )بماا فاي ذلاك، ألجاال تجناب الشاك، المباالغ المساتحقة اختيارًيااا( 

دفاع المباالغ المستحقة في أي تاريخ لدفع الفائدة والمبالغ المستحقة اختيارًياا المساتحقة وفقًاا لانص الشارط )ب( )
حاماال السااند المااذكور فااي السااجل عنااد انتهاااء العماال فااي  إلااىزامااي ( فااي أي تاااريخ تسااوية إلالمسااتحقة اختياريًااا

"( الذي يحال بعاد مارور ياوم عمال واحاد قبال تااريخ دفاع تاريخ السجلالتاريخ )ُيشار إليه في هذه الوثيقة باسم "
 الفائدة.

 
 " يعنااي الحساااب المفتااوح ماان قباال حاماالالحساااب المسااجل لحاماال السااند)أ(، فااإن " 71وألغااراض هااذا الشاارط 

الساند أو بالنيابااة عنااه بااأي بنااك ُياتم معااامالت الاادفع باااللاير العماااني والاذي ورد بيااان التفاصاايل الخاصااة بااه فااي 
العناوان السجل عند انتهاء العمل في تاريخ الساجل ذي الصالة قبال تااريخ اساتحقاق الادفع علًماا باأن مصاطلح "

 لوقت." يعني عنوانه المذكور في السجل في ذلك االمسجل لحامل السند
 مبااالغوفقااًا ألحكااام اتفاقيااة وكالااة الاادفع، تعهااد المصاادر باإليعاااز باإليااداع فااي حساااب المعاملااة فااي نفااس اليااوم 

( أيااام عماال قباال تاااريخ دفااع الفائاادة أو تاااريخ التسااوية االلزامااي أو اي 3يمكاان تحويلهااا بمااا ال يقاال عاان ثااالث )
 ساوي المبلغ المستحق بذلك التاريخ. تسندات تاريخ آخر تكون فيه الدفعة مستحقة لحامل سند بموجب ال
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 المبالغ المستحقة وفق القوانين المنطبقة ( ب)

تخضع المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالسندات في جميع الحاالت ألي قوانين ولوائح مالية أو أي قوانين ولوائح 
 (.الضرائب) 78أخرى يسري العمل بها في عمان دون اإلخالل بأحكام الشرط 

 
 الدفع فقط في أيام العمل)ج( 

يتعاين علااى وكيال التسااجيل والتحويال فااي تااريخ اسااتحقاق الاادفع أن يشارع فااي تنفياذ تعليمااات الادفع )للقيمااة فااي 
 تاريخ االستحقاق أو، في حال لم يصادف ذلك يوم عمل، فللقيمة باليوم التالي الذي يعد يوم عمل(.

 
ات إضاافية نظيار أي تاأخر يحادث بعاد تااريخ االساتحقاق وال يحق لحملة السندات أن يحصلوا علاى أي مادفوع

 في تلقي المبلغ المستحق في حال لم يكن تاريخ االستحقاق يوم عمل. 
 
 الدفع الجزئي ( د)

فااي حااال لاام يااتم دفااع كاماال قيمااة المبلااغ الرئيسااي أو مبلااغ الفائاادة )بمااا فااي ذلااك، ألجاال تجنااب الشااك، المبااالغ 
حقة الادفع علاى الساندات، فحينئاذ يجاوز ألماين الساجل أن ُيادرج بالساجل المستحقة اختيارًياا( والتاي  تكاون مسات

سجاًل بقيمة المبلغ الرئيسي أو مبلغ الفائدة )بما في ذلك، ألجل تجنب الشك، المباالغ المساتحقة اختيارًياا( التاي 
كافياة لساداد كافاة تم دفعها بالفعل. وعند استحقاق قيمة المبلغ الرئيسي ومبلاغ الفائادة ولام تكان تتاوفر األماوال ال

المبااالغ المسااتحقة، فحينئااذ يجااب اسااتخدام المبااالغ المتاحااة أواًل فااي دفااع مبلااغ الفائاادة ثاام فااي دفااع قيمااة المبلااغ 
 الرئيسي مع استخدام تلك المبالغ المتاحة بصورة تناسبية فيما بين حملة السندات.

 
 الوكالء )ها(

ألولية الخاصة بهم في نهاية هذه الشروط. يحتفظ الُمصدر ورد ذكر أسماء الوكالء األوليين وبيانات المكاتب ا
بحقاااه فاااي أن يقاااوم فاااي أي وقااات بتغييااار أو إنهااااء تعياااين أي وكيااال وتعياااين الاااوكالء اإلضاااافيين أو اآلخااارين، 
شااريطة أن يحاااتفظ الُمصااادر فاااي جمياااع األوقاااات بوكيااال حملاااة الساااندات ووكيااال تساااجيل وتحويااال وأماااين ساااجل 

فيذ تلك األنشطة المطلوبة فاي عماان ويكاون مقار عملاه المحادد فاي عماان )والاذي مرخصين بصورة مناسبة لتن
يجوز أن يكون نفس الكيان(. يتم إرسال اإلشعارات التي ترد بأي إنهاء أو تعياين أو باأي تغييارات تادخل علاى 

وفقًااا ( و اإلشاعارات) 76المكاتاب المحاددة إلااى حملاة السااندات مان جاناب الُمصاادر بماا يتوافااق ماع ناص الشاارط 
 ألحكام اتفاقية الوكالة واتفاقية أمين السجل واتفاقية وكيل التسجيل والتحويل، حسبما تكون الحالة.
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وفااي إطااار التصاارف وفقًااا ألحكااام اتفاقيااة الوكالااة أو اتفاقيااة أمااين السااجل أو اتفاقيااة وكياال التسااجيل والتحوياال، 
بشااكل حصااري كااوكالء للُمصاادر و)إلااى الحااد حساابما تكااون الحالااة وفيمااا يتعلااق بالسااندات، يتصاارف الااوكالء 

المنصوص عليه في هذه الوثيقة( لوكيل حملة السندات وال يتحملون أي التزاماات تجااه أي مان حملاة الساندات 
 أو ال ُيقر لهم أي عالقة وكالة أو أمانة مع أي منهم.

 
 التنفيذ  اتإجراء .00

 عدم الدفع ( أ)
دفع أي مبلااغ باا ولاام يقاام( أيااام عماال أو أكثاار 1عة )فااي حااال صاادر أي تقصااير عاان الُمصاادر واسااتمر لماادة سااب

( يااوم عماال أو أكثاار، فااي كاال حالااة فيمااا يتعلااق 71أربعااة عشاار )لاام يقاام باادفع أي مبلااغ فائاادة لماادة رئيسااي أو 
"(، فحينئااذ يعتباار المصاادر التنفيااذ حاادثبالسااندات، والااذي يثباات اسااتحقاقه )ُيشااار إليااه فااي هااذه الوثيقااة باساام "

تلقي إشعار من وكيل حملة السندات وفًقا ألحكام اتفاقية الوكالة والساندات، ويجاوز لوكيال معسرًا دون الحاجة ل
)ب( )التنفياذ( لكان وفقًاا لانص الشاروط  77حملة السندات وفق مطلق تقديره، بغض النظار عان أحكاام الشارط 

يشاارع فااي اتخاااذ  ( أنحااد التاادابير المتاحااة لحملااة السااندات)هااا( ) 77( وحقااوق وكياال حملااة السااندات)ج( ) 77
 اإلجراءات القانونية لحل الُمصدر أو تصفيته.

 
" في حال لم يتمكن الُمصدر، عقب وقوع أي حدث دفع إلزامي، حدث تنفيذوألجل تجنب الشك، ُيقر وقوع أي "

 من تسوية المبالغ مستحقة الدفع اختيارًيا كاملة في تاريخ التسوية اإللزامي.
 
 الحل والتصفية ( ب)
الُمصدر أو تصفيته )سواء أكان وكيل حملة السندات، أم ال هو الشارع في عملية التصفية ( حل 7في حال ) 

أو الحل حسبما سلف ذكره أعاله وباستثناء، في أي حالة مثيلة، أي حل معسر يتم فقط لغرض إعاادة التنظايم 
ة الهيكلة أو الادمج خطًياا أو إعادة الهيكلة أو الدمج، وتمت الموافقة على أحكام عمليات إعادة التنظيم أو إعاد

ماان قباال وكياال حملااة السااندات أو ماان خااالل أي قاارار غياار عااادي دون الاانص علااى كااون السااندات مسااتردة أو 
( عقب تعيين أي مصف للُمصدر، مع إرسال هذا المصفي 8مستحقة الدفع بما يتوافق مع هذه الشروط(؛ أو )

وز لوكيال حملاة الساندات وفاق مطلاق تقاديره أو فاي حاال إشعاًرا يفيد باعتزامه إقرار توزيع أي حصة أرباح، يجا
تجميااد ثباات طلااب ذلااك ماان خااالل قاارار غياار عااادي يصاادر عاان حملااة السااندات أو )وفقًااا لاانص الشاارط )ج( )

%  71( خطًيا من قبل حملة السندات المالكين لما يقل عن نسبة حقوق الُمصدر وشركات المجموعة التابعة له
( حقاوق وكيال حملاة الساندات)ج( ) 77ت المساتحقة فاي حيناه، )وفقًاا لانص الشارط من المبلغ الرئيساي بالساندا

يثباااات و/ أو يطالااااب بهااااذا الحاااال أو تلااااك التصاااافية للُمصاااادر علااااى أن يااااتم تقااااديم تلااااك المطالبااااة وفااااق  والااااذي
 (.أحكام عامة)أ( ) 3المنصوص عليه في الشرط 
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 التنفيذ  ( ج)
( دون حقاوق وكيال حملاة الساندات)ج( ) 77لانص الشارط  يجوز لوكيل حملة السندات وفق مطلق تقديره )وفًقا

يقيم تلك اإلجراءات القانونية أو أن يتخذ تلك الخطاوات أو اإلجاراءات ضاد  أنالحاجة إلرسال أي إشعار آخر 
الُمصدر حسبما يراه مناسًبا لتنفيذ أي شرط أو حكم ملزم للُمصدر بموجب اتفاقية الوكالاة أو الساندات علاى أال 

الُمصدر، بمقتضى إقامة أي إجراءات قانونية مثيلة أو اتخاذ أي خطوات أو إجراءات مثيلة، بدفع أي  يتم إلزام
 مبلغ أو مبالغ في وقت أقرب من األوقات التي كان لُيقر استحقاقها فيها.

 
 حقوق وكيل حملة السندات ( د)

 77إلشااارة إليهااا فااي الشاارط ال يجاوز إلاازام وكياال حملااة السااندات باتخاااذ أي إجااراء ماان اإلجااراءات التااي وردت ا
( أعااله ضاد الُمصادر ألجال تنفياذ أحكاام اتفاقياة الوكالاة أو الساندات أو اتخااذ التنفياذ( )ج( أو )عدم الدفع)أ( )

( ياتم طلاب 7أي إجراءات أو خطوات أخرى ُتطلب بموجب هذه الشروط أو وفًقا ألحكام اتفاقية الوكالة ما لام )
تجمياااد حقاااوق الُمصااادر عااان حملاااة الساااندات أو )وفقًاااا للشااارط )ج( ) ذلاااك مااان خاااالل قااارار غيااار عاااادي يصااادر

%  مان المبلااغ 71( خطًياا ماان قبال حملااة الساندات المااالكين لماا يقاال عان نساابة وشاركات المجموعااة التابعاة لااه
 ( يتم تعويضه و/أو تأمينه و/ أو تمويله إلى حد يرضيه.8الرئيسي بالسندات المستحقة في حينه؛ و)

 
 داتحقوق حملة السن ( ه)

ال يحق ألي حامل سند أن يشرع بصورة مباشرة ضد الُمصدر في اتخاذ أي إجراءات قانونية لحل الُمصدر أو 
يثبت تقصير وكيل حملة السندات، بعد أن ُيقر التزامه  ما لمالمطالبة بتصفيته أو لتأكيد هذا الحل أو التصفية 

م تلاك المطالباات، فاي القياام باذلك فاي غضاون فتارة بالشروع في تلك اإلجراءات أو اتخاذهاا أو تأكيادها أو تقادي
زمنية معقولة مع استمرار هذا التقصير؛ على أن ُيقر في تلاك الحالاة لحامال الساند تلاك الحقاوق المنطبقاة فيماا 
يتعلق بالسندات ضد الُمصدر مماثلة بتلاك الحقاوق التاي ُيخاول وكيال حملاة الساندات الحاق فاي ممارساتها فيماا 

 .77دات وفق المنصوص عليه في هذا الشرط يتعلق بهذه السن
 
 حد التدابير المتاحة لحملة السندات (و)

( أعااله فاي حاال لام يثبات دفاع أي مبلاغ إجاراءات التنفياذ)أ( ) 77يقع إجاراء التنفياذ الاذي ورد بياناه فاي الشارط 
ماااا يتعلاااق مساااتحق الااادفع. وألجااال تجناااب الشاااك، فإناااه فاااي حاااال ثبااات تأجيااال ساااداد أي مبلاااغ فائااادة مساااتحق في

بالسااندات )بصااورة كاملااة أو جزئيااة(، فحينئااذ ال يجااوز إقاارار اسااتحقاق مبلااغ الفائاادة الااذي يااتم تأجيلااه علااى هااذا 
النحو في التاريخ الذي كان )في حال لم ُيقر هاذا التأجيال( لُيقار اساتحقاقه فياه. ووفقًاا لاذلك، فاإن عادم دفاع أي 

ارًياا )بخاالف ماا يكاون فاي أي تااريخ اساتحقاق إلزاماي( بحلاول مبالغ مؤجلة اختيارًيا أو أي مبالغ مساتحقة اختي
 ذلك التاريخ ال يمثل إجراء تنفيذ.
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، لوكيال حملاة الساندات أو 77ال يجوز إقرار أي تدابير ضد الُمصادر، بخاالف ماا ُناص علياه فاي هاذا الشارط 
ت أو بموجب اتفاقية الوكالاة أو لحملة السندات، سواء فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالسندا

فيمااا يتعلااق بااأي انتهاااك ماان جانااب الُمصاادر ألي التاازام أو تعهااد ماان االلتزامااات أو التعهاادات المفروضااة عليااه 
 بموجب السندات أو بموجب اتفاقية الوكالة أو فيما يتعلق بها. 

 
لرسااوم أو المصااروفات أو يمكاان أن يااؤثر علااى / ُيخاال باادفع التكاااليف أو ا 77لاام ياارد شاايء فااي هااذا الشاارط 

 االلتزامات أو المدفوعات المستحقة للوكالء أو بالحقوق والتدابير المتاحة للوكالء فيما يتعلق بذلك. 
 

 الضرائب .08
يجاااب ساااداد كافاااة المباااالغ مساااتحقة الااادفع فيماااا يتعلاااق بالساااندات مااان جاناااب الُمصااادر أو نياباااة عناااه دون اي 

وم جمركية أو تقاديرات أو رساوم حكومياة حالياة أو مساتقبلية استقطاع أو خصم على أساس أي ضرائب أو رس
"( والتااي يااتم فرضااها ماان قباال/ أو بالنيابااة عاان الضاارائبأًيااا كاناات طبيعتهااا )ُيشااار إليااه فااي هااذه الوثيقااة باساام "

السااالطات العمانياااة أو أي هيئاااة حكومياااة منبثقاااة عنهاااا أو عااان أي هيئاااة  تعمااال فاااي سااالطنة عماااان وتملاااك أي 
يوجااب القااانون تنفيااذ  هااذا الخصاام أو االسااتقطاع. وفااي تلااك الحالااة، يتعااين علااى  مااا لاامية صااالحيات ضااريب

صافي المبالغ التي يتم تلقيها من  معادلةالُمصدر أن يدفع تلك المبالغ اإلضافية حسبما يلزم ألجل أن يضمن 
ا يتعلق بالسندات في حاال المستحقة التي كان ليتم تلقيها فيم للمبالغحملة السندات بعد الخصم أو االستقطاع 

 "(.المبالغ اإلضافيةلم يحدث أي خصم أو استقطاع )ُيشار إلى مثل هذه المبالغ باسم "
 

اإلشارات التي ترد في هذه الشروط للمبالغ الرئيسية ومباالغ الفائادة والمباالغ المساتحقة اختيارًياا و/ أو أي مباالغ 
أي مباااالغ إضاااافية يمكااان أن تصااابح مساااتحقة الااادفع وفاااق  تشاااملأخااارى ُيقااار اساااتحقاقها فيماااا يتعلاااق بالساااندات 

 األحكام السابقة أو أي تعهدات يتم تقديمها باإلضافة إلى ذلك أو بداًل عنه وفًقا ألحكام اتفاقية الوكالة.
 

 التقادم .06
ما لم يرد النص على خالف ذلك في القاوانين المنطبقاة بسالطنة عماان، تصابح المطالباات التاي ياتم التقادم بهاا 

ما لم تكن تارتبط باأمور الادفع أو ماا لام يثبات تقاديمها، حسابما تكاون  باطلةالُمصدر فيما يتعلق بالسندات ضد 
( 7( سنوات )فيما يتعلق بالمطالبات التي ترتبط بالمبلغ الرئيساي( وخماس )71الحالة، في غضون مدة عشر )

 خ ذي الصلة المتعلق بذلك.سنوات )فيما يتعلق بالمطالبات التي تتعلق بمبالغ الفائدة( من التاري
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 اجتماعات حملة السندات، والتعديل والتنازل .08
( ساعة بما فاي ذلاك كامال 12" تعني مدة ثمانية وأربعون )( ساعة82ثمانية وأربعون )في هذا الشرط عبارة "

 المااال تفااتح فيهمااا البنااوك التجاريااة أو أسااواق التااياليااومين أو أي جاازء منهمااا )غياار أيااام الجمعااة أو الساابت( 
ُيعتااد فااي ال " فيمااا يتعلااق بااأي اجتماااع؛ أيااام العماال الكاملااةاحتساااب فتاارة " ولغاارضأبوابهااا للعماال فااي مسااقط 

اليوم الذي يتم فيه إرسال إشعار عقد هذا االجتماع أو الياوم الاذي ينعقاد أي جزء متبقي من حساب تلك الفترة ب
 لذي يتقرر فيه انعقاد االجتماع المؤجل(.، اليوم افي حالة تأجيل االجتماع فيه هذا االجتماع )أو 

 
 اجتماعات حملة السندات ( أ)

 الدعوة لعقد االجتماعات
يجاااوز للُمصااادر أو لوكيااال حملاااة الساااندات أن يتقااادم بااادعوة لعقاااد أي اجتمااااع لحملاااة ساااندات؛ علاااى أن يلتااازم 

ا ال يقال عان الُمصدر بعقد أي اجتماع مثيال فاي حاال تلقاى طلاب خطاي باذلك مان حملاة الساندات الماالكين لما
% ماان المبلااغ الرئيسااي للسااندات وقاات اسااتحقاقها. يجااب إرسااال إشااعار الاادعوة لعقااد تلااك االجتماعااات بمااا 71

 (.اإلشعارات) 76يتوافق مع اإلجراءات المنصوص عليها في الشرط 
 

 تعيين الوكيل
 يجوز تعيين أي وكيل في الحاالت التالية:

حاارر باااللغتين اإلنجليزيااة والعربيااة )ُيشااار إليااه فااي هااذه يجااوز ألي حاماال سااند، ماان خااالل سااند خطااي يُ  . 7
"( يوقعه المالك أو، بالنسبة ألي كيان مؤسسي، ياتم توقيعاه نياباة عان أي مفاوض نموذج الوكالةالوثيقة باسم "

تساليمه إلاى المكتاب المحادد ألماين الساجل فاي موعاد أقصااه ثمانياة وياتم بالتوقيع معتمد تابع للكيان المؤسسي 
أي شاخص )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة  أن يعاين( ساعة قبل الوقت المحدد لعقد هاذا االجتمااع، 12ن )وأربعي
 لهذا االجتماع. تأجيلحملة السندات وأي ل"( للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بأي اجتماع الوكيلباسم "

لتي يبقى فيها هذا التعيين ساارًيا، وأي وكيل يتم تعيينه وفًقا لنص الفقرة الفرعية )أ( أعاله، خالل الفترة ا . 8
مالًكا للساندات  يكونلجميع األغراض فيما يتعلق باالجتماع ذي الصلة أو باالجتماع المؤجل لحملة السندات، 

 التي يرتبط بها أي تعيين مثيل وال يكون حامل السند لهذه األغراض مالًكا.
 

 صالحيات االجتماعات
ال يقااال عااان ثلثاااي القيماااة االسااامية  يمثلاااون ماااا أو أكثااار  مصاااوت ره يعتبااار أي اجتمااااع لحملاااة الساااندات يحضااا
ال يقاال عاان ثلااث ويمثلااون مااا  مؤجاالأي اجتماااع  فاايالحاضاارين أو اإلجماليااة للسااندات المسااتحقة فااي حينااه، 

النصاااب  قااد اسااتوفىالقيمااة االساامية اإلجماليااة للسااندات المسااتحقة فااي حينااه )وفااق المنصااوص عليااه أدناااه( 
 أن يحضار االجتمااع أي قرار غير عاادي( شاريطة  اتخاذ )بما في ذلك  أعمال اإلجتماع لبدء  القانوني الالزم
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القيمااة االساامية  ي ثلثااال يقاال عاان  يمثلااون مااا أكثاارغياار عااادي شااخص أو الااذي ُيقتاارح فيااه أو يااتم اتخاااذ قاارار 
األشااخاص  شااخص أو أكثاار ماان يحضااره مؤجاالأي اجتماااع  أو فااياإلجماليااة للسااندات المسااتحقة فااي حينااه، 

تحقة فااي حينااه؛ وال يجااوز المااالكين أو الممثلااين لمااا ال يقاال عاان ثلثااي القيمااة االساامية اإلجماليااة للسااندات المساا
)بخالف ما يتعلق باختيار رئيس االجتماع( في أي اجتماع ما لم يثبت حضور  أعمال في االجتماع تناول أي

 لصلة.النصاب القانوني المطلوب في بداية تناول األعمال ذات ا
 

الشاااروط ودون اإلخاااالل باااأي صاااالحيات ممنوحاااة لألشاااخاص اآلخااارين بمقتضاااى أي وثيقاااة  هاااذه مراعااااةبعاااد 
الصاالحيات التالياة التاي ال يمكان ممارساتها إال مان خاالل قارار غيار عاادي يحق لالجتمااع ممارساة   معاملة،

 )وفق األحكام التي تتعلق بالنصاب القانوني والتي ورد النص عليه أعاله(:
اعتماااااد أي تسااااوية أو ترتيااااب ُيقتاااارح إتمامااااه بااااين الُمصاااادر أو وكياااال حملااااة السااااندات وحملااااة  .7

الساااندات أو أي مااانهم أو أي إلغااااء أو تعاااديل أو تساااوية أو ترتياااب ُيقااار فيماااا يتعلاااق باااالحقوق 
 المكفولة للمصدر أو لوكيل حملة السندات أو لحملة السندات أو ألي منهم.

اللتزاماااات المفروضاااة علياااه بموجاااب ي مااان االُمصااادر أل لفاااةبمخاالتناااازل عااان / أو الساااماح  .8
 تقصير بموجب هذه الشروط؛ القيام بأي شئ أو عدم القيام بأي شئ ُيعد بمثابةالشروط أو 

يقترحاه الُمصادر أو وكيال حملاة الساندات أو أي حامال  علاى الشاروطالموافقة على أي تعديل  .3
 (، هيئة العامة لسوق المالال عليه من قبل موافقةال شريطة الحصول علىسند )

منح أي تفويض أو موافقة يجب الحصول عليها وفًقا ألحكام هاذه الشاروط مان خاالل إصادار  .1
 قرار غير عادي بها؛

تعيااين أي أشااخاص )سااواء أكااانوا ماان حملااة السااندات أم ال( كلجنااة أو كلجااان لتمثياال مصااالح  .7
قاااوق تقااادير يمكااان لحملاااة حملاااة الساااندات ومااانح تلاااك اللجناااة أو اللجاااان أي صاااالحيات أو ح

 السندات أنفسهم أن يمارسوها من خالل قرار غير عادي يصدر بذلك؛
عفااائهم  ماان كافااة االلتزامااات فيمااا يتعلااق بااأي  .6 إعفاااء الُمصاادر و/ أو وكياال حملااة السااندات وا 

أفعال أو أوجاه تقصاير قاد يصابح الُمصادر و/ أو وكيال حملاة الساندات مساؤواًل عنهاا بموجاب 
 هذه الشروط؛

تمااام وتنفيااذ جميااع تلااك السااندات تفاا .1 ويض وكياال حملااة السااندات و/ أو الُمصاادر فااي تحرياار وا 
نفاذ أي قرار غير عادي؛ و  والمستندات واألفعال واألشياء حسبما يلزم ألجل تنفيذ وا 

اعتماد أي نظام أو مقترح لتبادل السندات أو بيعها أو تحويل السندات إلى أسهم و/ أو أساهم  .2
 ، أو إلغاء تلك السندات أي التزامات أخرى و/ أو أوراق مالية للُمصدرحقوق ملكية و/ أو 
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ه فاي أي اجتمااع ينعقاد بصاورة رسامية مان قبال/ أو بالنياباة عان حملاة الساندات الممثلاين اتخااذوأي قرار يثبات 
ن ( أي قارار خطاي ياتم توقيعاه ما8األشخاص المؤهلين للتصويت في ذلك االجتماع؛ أو ) ثلثيلما ال يقل عن 

المبلاغ الرئيساي للساندات وقات اساتحقاقها؛ أو  ثلثايقبل/ أو بالنيابة عن حملة األسهم الماالكين لماا ال يقال عان 
( أي موافقة يتم منحها من خالل الموافقات اإللكترونية عان طرياق أنظماة التساوية ذات الصالة )فاي نماوذج 3)

المبلاااغ  ثلثاايدات الماااالكين لمااا ال يقاال عاان يقبلااه وكياال حملااة السااندات( ماان قبااال/ أو بالنيابااة عاان حملااة الساان
يسااري العماال بااه/ بهااا فااي كاال حالااة باعتباااره/ باعتبارهااا قااراًرا غياار عااادي  الرئيسااي للسااندات وقاات اسااتحقاقها،

 صادر عن حملة السندات.
 

 رئيس االجتماع
يااتم هااذا  ولكاان إن لامرئايس أي اجتماااع هاو ذلااك الشاخص الااذي يجاوز لوكياال حملااة الساندات أن يعينااه خطًياا؛ 

( دقيقاة 61) ساتينأو في حال لم يحضر الشخص المعين لتولي منصب رئيس االجتمااع فاي غضاون  التعيين
من الوقت المحدد لبدء انعقاد االجتماع، فحينئاذ يتعاين علاى حملاة الساندات أو الاوكالء الحاضارين أن يختااروا 

 واحًدا منهم لتولي منصب رئيس االجتماع.
 

يكاون  لايس مان الضاروري أنو . له ولكن ذلاك لايس شارطاً  جتماع حامل سند أو وكيلأن يكون رئيس اال يمكن
 هو نفس الشخص الذي كان مقرًرا توليه منصب رئيس االجتماع األصلي. المؤجل رئيس االجتماع 

 
 الحضور

 يجوز لألطراف التالي ذكرهم أدناه الحضور في اجتماع والتحدث فيه:
 حملة السندات والوكالء؛ .7
 س االجتماع؛رئي .8
الُمصااادر ووكيااال حملاااة الساااندات )مااان خاااالل الممثلاااين التاااابعين لهااام( والمستشاااارين المااااليين والقاااانونيين  .3

 التابعين لهم.
 أي شخص يعمل كأمين سر لالجتماع حسبما يتم تعيينه من قبل وكيل حملة السندات؛ و .1
 ة العامة لسوق المال حضور مراقب.أي مراقب من الهيئة العامة لسوق المال في حال قررت الهيئ .7
 

 وال يجوز ألي شخص آخر أن يحضر االجتماع أو أن يتحدث فيه.
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 النصاب القانوني والتأجيل
ال يجاااوز تنااااول أي عمااال )بخاااالف اختياااار رئااايس االجتمااااع( فاااي أي اجتمااااع حتاااى يثبااات حضاااور النصااااب 

دقيقة من ( 61) ستينالقانوني في غضون  القانوني له عند بدء األعمال. وفي حال لم يثبت حضور النصاب
يتم، فاي حاال تام عقاد االجتمااع بطلاب مان حملاة الساندات أو فاي  ، فحينئذالوقت المحدد لبدء انعقاد االجتماع

موعااد  تأجياالاالجتماااع. وفااي أي حالااة أخاارى، يااتم حاال حااال وافااق الُمصاادر ووكياال حملااة السااندات علااى ذلااك، 
( ياوم وال يزياد عان شاهر واحاد 71الاذي ال يجاوز أن يقال عان أربعاة عشار ) انعقاد االجتماع حتى ذلك التااريخ

فيماا بعاد؛ علاى أن ُيكفال لارئيس االجتمااع الحاق فاي تحديااد وقات ومكاان انعقااد االجتمااع. وفاي حاال لام يثباات 
فحينئاذ مؤجال ( دقيقة من الوقت المحدد لبادء انعقااد أي اجتمااع 61) ستينبلو  النصاب القانوني في غضون 

 م حل االجتماع.يت
 

يؤجال  أنيجوز لرئيس مجلس اإلدارة بموافقة أي اجتماع )أو فاي حاال صادرت توجيهاات باذلك باأي اجتمااع(، 
موعد انعقاد االجتماع من وقت آلخر ومن مكان آلخر؛ على أن يتنااول االجتمااع المؤجال فقاط األعماال التاي 

 ع نص هذه الفقرة.كان من المقرر تناولها في االجتماع األصلي بما يتوافق م
 

بساابب النصاااب القااانوني  ايااام( 1) ساابعةيجااب إرسااال إشااعار بااأمر انعقاااد االجتماااع المؤجاال ال تقاال مدتااه عاان 
باانفس الطريقااة الُمقاار إرسااال إشااعار انعقاااد االجتماااع األصاالي بهااا علااى أن يحاادد اإلشااعار النصاااب القااانوني 

 المطلوب لالجتماع المؤجل.
 

 التصويت
رئايس  يقاممسألة يتم طرحها في أي اجتماع من خالل التصويت عليهاا برفاع األيادي ماا لام  كل في يتم الفصل
% مااان القيماااة 8أو الُمصااادر أو وكيااال حملاااة الساااندات أو أي شاااخص أو أكثااار ممااان يمثلاااون نسااابة االجتمااااع 

ويت برفاع )قبال أو عناد إعاالن نتيجاة التصابطلب إجراء اقتاراع  االسمية اإلجمالية للسندات المستحقة في حينه
 األيدي(.

 
علاى باتًاا  دلايالً  مان عدماهاتخااذ قارار تام ما لم يتم طلب إجاراء اقتاراع، يمثال تصاريح رئايس االجتمااع بأناه قاد 

 دون الحاجة إلثبات عدد أو نسبة األصوات التي صوتت لصالح القرار أو ضده. اتخاذ ذلك القرار
 

إمااا المنصااوص عليااه أدناااه(  مااع مراعااة)بتلااك الطريقااة  اتخاااذ القاراروفاي حااال ُطلااب إجااراء اقتاراع، فحينئااذ يااتم 
االقتااراع القاارار الصااادر عاان االجتماااع  نتيجااةيحاادده رئاايس االجتماااع. تمثاال  الااذي التأجياالعلااى الفااور أو بعااد 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

71
71 

 

أي طلااب إلجاراء اقتااراع االجتماااع مان متابعااة تناااول ال يمناع الاذي ُطلااب فياه إجااراء االقتااراع فاي تاااريخ طلبااه؛ و 
 ف المسألة التي ُطلب فيها االقتراع.األعمال بخال

 
 أو على مسألة التأجيل يجب تنفيذه على الفور. االجتماع باختيارهرئيس طلبه وأي اقتراع ي

 
عنااد التصااويت برفااع األياادي، يحااق لكاال مصااوت أن يشااارك بصااوت واحااد. وعنااد إجااراء أي اقتااراع، يحااق لكاال 

ني من القيمة االسمية اإلجمالية للسندات التي يمثلهاا مصوت أن يشارك بصوت واحد فيما يتعلق بكل لاير عما
في أو يملكها في حينه. ودون اإلخالل بالتزاماات الوكالاة، ال يجاوز إلازام أي شاخص يحاق لاه المشااركة باأكثر 

 يستخدم هذه األصوات جميعها أو أن يشارك بها جميعها بنفس الطريقة. بأنمن صوت واحد 
 

 ت العاديةوالقرارا االجتماع رئيس تصويت
 ،باإلضاااافة إلاااى أي أصاااوات أخااارى تكاااون مكفولاااة لاااه، لااارئيس االجتمااااع يكاااونوفاااي حاااال تسااااوت األصاااوات، 

 .، في أي اقتراع أو تصويت برفع االيديصوت ترجيحي
 

 إنفاذ ونشر القرارات غير العادية
جتماااع أم ال، أي قاارار غياار عااادي يصاادر يكااون ملزًمااا لجميااع حملااة السااندات، سااواء أكااانوا حاضاارين فااي اال

يعد دلياًل باًتا وقاطًعاا علاى  شبيهأي قرار  اتخاذوعلى كل منهم أن يلتزم بإنفاذ هذا القرار وفًقا لذلك. علًما بأن 
أي قارار غيار عاادي إلاى  باتخااذهذا القرار. ويتعين علاى الُمصادر أن يرسال إشاعاًرا  اتخاذالظروف التي تبرر 

 .على األقل يوم ميالدي (71حملة السندات في غضون أربعة عشر )
 

 محاضر االجتماع
يجب إصدار محاضر بجميع القرارات واإلجراءات القانونياة التاي تصادر فاي كال اجتمااع ويجاب اعتمادهاا مان 
قباال رئاايس االجتماااع وتوقيعهااا ماان جانااب أمااين الساار  والمستشااار القااانوني الااذي يعينااه وكياال حملااة السااندات 

لساندات إلاى الهيئاة العاماة لساوق الماال فاي غضاون أسابوعين مان تاااريخ ويجاب تقاديمها مان قبال وكيال حملاة ا
انعقاد هذا االجتماع. وحتى يثبت خالف ذلك، فاإن كال اجتمااع يثبات تحريار أي محاضار لاه علاى هاذا النحاو 

يتم انعقاده بصورة رسمية؛ كما أن جميع القرارات التي ُتمرر به أو كافة اإلجراءات القانونية التي  ُيقروتوقيعها 
 .تعتبر صحيحةاتخاذها 
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 التغيير والسندات المؤهلة
)أ(، ال يتطلاب األمار الحصاول علاى موافقاة  71بغض النظر عن األحكام سالفة الذكر أعاله مان هاذا الشارط 

من حملة السندات في حال توجب إدخال أي تغيير علاى هاذه الشاروط و/ أو علاى اتفاقياة الوكالاة و/ أو علاى 
( فيما يتعلق بتغييار أحكاام الساندات حتاى التغيير) 1ي الظروف التي ورد ذكرها في الشرط أي معاملة أخرى ف

 1تصبح سندات مؤهلة، والتي تثبات موافقاة وكيال حملاة الساندات عليهاا وفاق األحكاام ذات الصالة مان الشارط 
 (.التغيير)
 

 التعديل والتنازل )ب(
( أي 7افقااة مان حملااة الساندات علااى ذلاك، علااى )يوافاق وكياال حملاة السااندات، دون الحاجاة للحصااول علاى مو 

تعديل ُيقر ألي حكم من أحكام اتفاقية الوكالة أو أي من وثائق المعاملة أو لعقاد التأسايس أو النظاام األساساي 
للُمصدر أو للسندات أو هذه الشروط والذي يتسم، حسبما يراه وكيل حملة الساندات، بطبيعاة رسامية أو بسايطة 

( )أ( 8يصاادر ألجاال تصااحيح أي خطااأ واضااح أو لاللتاازام باألحكااام اإللزاميااة ماان القااانون؛ و)أو فنيااة أو الااذي 
 خارقأي تعديالت أخرى )باستثناء ما يرد ذكاره فاي اتفاقياة الوكالاة( أو فيماا يتعلاق باأي تناازل أو تفاويض باأي 

أن هاذا التعاديل أو علاى هاذا النحاو شارط أن يثبات  تنفياذمقترح؛ أو )ب( إقرار عدم معاملة أي حادث  خرقأو 
بصااورة ماديااة بمصااالح حملااة  ال يضاارالتنااازل أو التفااويض أو القاارار، )س( وفااق تقاادير وكياال حملااة السااندات، 

السااندات و)ص( ال يتعااارض مااع أي توجيهااات صااريحة تصاادر ماان خااالل قاارار غياار عااادي أو طلااب خطااي 
المبلاغ الرئيساي للساندات المساتحقة  % مان قيماة71يصدره/ أو يقدمه حملة الساندات الماالكين لماا ال يقال عان 

في حيناه و)ع( بخاالف ماا يكاون فيماا يتعلاق باأي أمار مان األماور الماتحفظ عليهاا. وأي تعاديل أو تفاويض أو 
قارار أو تنااازل مثياال يكااون ملزًمااا لحملااة السااندات ويجااب إعاالم حملااة السااندات بااه بمااا يتوافااق مااع نااص الشاارط 

 ًيا.( في أسرع وقت ممكن عملاإلشعارات) 76
 
 
 تجميد حقوق الُمصدر وشركات المجموعة التابعة له ( ج)

ال يحق للُمصدر وال ألي شركة تابعاة للمجموعاة مان الماالكين للساندات أن يشاارك/ تشاارك بالتصاويت فاي أي 
اجااراءات ) 77" بالنساابة للشااروط قااائماجتماااع يعقااده حملااة السااندات وال يجااوز التعاماال مااع ذلااك باعتباااره "أماار 

التعاااديل )ب( ) 71( واجتماعاااات حملاااة الساااندات)أ( ) 71( وحقاااوق وكيااال حملاااة الساااندات( )د) 77( والتنفياااذ
 (.والتنازل
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 حقوق وكيل حملة السندات )د( 
فيمااا يتعلااق بممارسااته لوظائفااه )بمااا فااي ذلااك علااى ساابيل المثااال ال الحصاار تلااك الوظااائف التااي وردت اإلشااارة 

لة الساندات أن ينظار إلاى مصاالح حملاة الساندات كفئاة لكان ال على وكيل حم يتعين( 71إليها في هذا الشرط 
يجوز له أن ينظر إلى أي مصالح تنشأ عناه الظاروف التاي تارتبط بحملاة الساندات الفارديين )أًياا كاان عاددهم( 
وعلااى وجااه الخصااوص ال الحصاار، ال يجااوز لااه أن ينظاار إلااى النتااائج التااي تترتااب علااى ممارسااة الحقااوق أو 

التقدير المكفولة له بالنسبة لحملاة الساندات الفارديين والتاي تناتج عان إقاامتهم أو عيشاهم  الصالحيات أو حقوق
باااأي إقلااايم معاااين أو ارتبااااطهم باااه أو خضاااوعهم الختصاصاااه. وال يحاااق لوكيااال حملاااة الساااندات أن يطلاااب مااان 

ر أو الُمصدر أو وكيل حملة السندات أو أي شاخص آخار، وال يحاق كاذلك ألي حامال ساند أن يطالاب الُمصاد
تعويضاات أو مادفوعات فيماا يتعلاق باأي نتاائج ضاريبية تترتااب  باأيوكيال حملاة الساندات أو أي شاخص آخار 

على هذه الممارسة والتي تُفرض علاى حملاة الساندات الفارديين، باساتثناء ماا يكاون إلاى الحاد المنصاوص علياه 
 بالفعل في هذه الشروط أو في اتفاقية الوكالة.

 
 وكيل حملة السندات 02
 حياتالصال ( أ)

يملك وكيل حملة السندات صالحيات معينة ُتكفال لاه وحاده مان تااريخ تحريار اتفاقياة الوكالاة وفقًاا لانص الماادة 
( من الالئحة التنفيذياة. يجاب أن يصاب تعياين وكيال حملاة الساندات لصاالح حملاة الساندات وال يجاوز أن 81)

 .المصدريؤثر على الدور المستمر وااللتزامات المستمرة له بصفته 
 

 التعويض )ب( 
عفائه من المسؤولية بما في ذلك:ت  تضمن اتفاقية الوكالة أحكاًما تنص على تعويض وكيل حملة السندات وا 
األحكام التي ُتعفي وكيل حملة السندات من االلتزام باتخاذ أي إجراءات أو خطوات أو إجراءات قانونياة  ( 7)

 أو تمويله مسبًقا إلى حد يرضيه؛ وما لم وحتى يثبت تعويضه و/ أو تأمينه و/ 
 األحكام التي تحد من تحمله المسؤولية أو تعفيه حتى من تحمل المسؤولية في ظل ظروف معينة. ( 8)
 

يحق لوكيل حملة السندات أن ُيتم أي معامالت تجارية مع الُمصدر وأي كيان يتعلاق بالُمصادر دون محاسابته 
ى أنااه، عنااد تقرياار مالءمااة وكفايااة أي تعااويض أو ضاامان أو تموياال علااى أي أرباااح. ياانص اتفاقيااة الوكالااة علاا

( أن يقاايم المخاااطر التااي يتحملهااا فااي أي ظاارف معااين ماان 7لوكياال حملااة السااندات ) يحااقمساابق ماان عدمااه، 
( أن يطالب بتقديم أي تعويض أو ضمان له من قبل حملة السندات أو أي 8خالل دراسة السيناريو األسوأ؛ و)

لمسااؤولية المشااتركة والفرديااة مااع دعاام ذلااك باألدلااة التااي تلقااى الرضااا ماان جانبااه فيمااا يتعلااق ماانهم علااى أساااس ا
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بالوضع المالي والجدارة االئتمانية لكل طرف نظير و/ أو فيما يتعلق بقيماة األوراق المالياة باإلضاافة إلاى رأي 
 سريان الضمان.فيما يتعلق بالصفات والصالحيات والسلطات الُمقرة لكل طرف نظير و/ أو صحة و 

 
 عدم تحمل المسؤولية )ج( 

ال يقدم وكيل حملة السندات أي تعهدات وال يتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بصحة االلتزامات المفروضة على 
الُمصادر بموجااب وثاائق المعاملااة أو بمالءمتهااا أو بقابليتهاا للتنفيااذ والتاي يكااون الُمصاادر طرفًاا بهااا؛ وال يتحماال 

كذلك بأي حال من األحاوال أي التزاماات تجااه حملاة الساندات فيماا يتعلاق باأي مادفوعات  وكيل حملة السندات
يلزم دفعها من جانب الُمصدر والتاي ال ياتم دفعهاا علاى هاذا النحاو؛ فضاال عان عادم تحملاه أي مساؤولية تنشاأ 

 بخالف ما يرد النص عليه صراحًة في هذه الشروط أو في اتفاقية الوكالة.
 

 لى الشهادات، التقارير، المشورة.....الخاالعتماد ع  )د(
يجوز لوكيل حملة السندات أن يعتماد، دون أن يتحمال المساؤولية تجااه حملاة الساندات، بمقتضاى أي تقريار أو 
تأكيد أو شهادة أو رأي أو أي مشورة يقدمها أي مدققين أو مسؤولي إعسار أو محاسابين أو مستشاارين مااليين 

باااراء آخااارين )حسااابما ينطباااق( للُمصااادر أو ألي شاااخص آخااار ياااتم اساااتدعاؤه أو أو أي مؤسساااة مالياااة أو أي خ
تقديمااه لوكياال حملااة السااندات، سااواء ورد بيانهااا لااه أم ال، بمااا يتوافااق مااع وألغااراض اتفاقيااة الوكالااة أو وثااائق 

كياادات أو المعاملاة األخارى؛ علًماا بأنااه يجاوز االعتمااد علاى مثاال هاذه الشاهادات أو اآلراء أو المشاورات أو التأ
التقاااارير مااان قبااال وكيااال حملاااة الساااندات )دون تحمااال أي شاااخص أي مساااؤولية( باعتبارهاااا دلاااياًل كافًياااا إلثباااات 
الحقااائق المنصااوص عليهااا فااي هااذه الوثيقااة بغااض النظاار عاان مثاال هااذه الشااهادات أو اآلراء أو المشااورات أو 

رمهاا وكيال حملاة الساندات أو أي شاخص التأكيدات أو التقارير و/ أو أي خطااب تعياين أو أي وثيقاة أخارى يب
آخر فيما يتعلق بذلك والتي تتضمن حدوًدا مالية أو أي حدود أخرى فيما يتعلق بالتزامات المدققين أو مسؤولي 
اإلعسار التابعين للُمصدر أو ذلك الشخص اآلخر فيما يتعلاق باه، وبغاض النظار عان أن نطااق و/ أو أسااس 

بمقتضااى أي خطاااب تعيااين أو أي  قااد ُيقصاار ورات أو التأكياادات أو التقاااريرهااذه الشااهادات أو اآلراء أو المشاا
خطاااب مماثاال أو بموجااب أحكااام الشااهادات أو التقااارير ذاتهااا؛ علااى أال يااتم إلاازام وكياال حملااة السااندات فااي أي 
ه حالة مثيلة بطلب مزيد من األدلة أو تحمل المسؤولية عن أي التزامات أو أوجه خلل تحادث علاى إثار تقصاير 

 في القيام بهذا.
 

 األداء المناسب لواجبات العمل )ها(
لم يرد في هذه الوثيقاة أي شايء مان شاأنه، فاي أي حالاة يثبات فيهاا تقصاير الُمصادر أو وكيال حملاة الساندات 
في إظهار درجة العناياة والحارص المطلوباة مناه بصافته وكيال )ماع األخاذ بعاين االعتباار األحكاام المنصاوص 

الُمصادر  أن يعفايلوكالاة والتاي تمنحاه أي صاالحيات أو حقاوق أو سالطات أو حقاوق تقادير(، عليها باتفاقية ا
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تُقاار فيمااا يتعلااق باإلهمااال التااام أو سااوء  أي التزاماااتأو وكياال حملااة السااندات ماان/ أو يعااوض أي ماانهم عاان 
يتاه لواجباات عملاه بموجاب الجرائم التي يتم إدانة أًيا منها بهاا فيماا يتعلاق بتأد تلكالسلوك المتعمد أو االحتيال 

 اتفاقية الوكالة.
 

 إشعار االجراءات  )و( 
ال يتحمل وكيل حملة السندات المسؤولية عن مراقبة/ أو التثبت من وقوع/ عدم وقوع أو وجود أي حدث تغيير 

لاك لوكيل حملة السندات، ما لم تثبت معرفته فعلًيا بأي شيء على النقيض من ذ وال يجوزأو أي إجراء تنفيذ؛ 
يفتارض عادم وقاوع أي حادث تغييار أو أي  أنأو تلقيه إشعار صريح بموجب اتفاقية الوكالة باأي شايء مثيال، 

 حدث أو ظرف آخر مثيل )دون تحمل أي شخص يقوم بذلك أي مسؤولية عن القيام بهذا(.
 

 اإلشعارات 76
ندات )أو إلى الشاخص الماذكور حملة الس إلىيتم إرسال جميع اإلشعارات التي يتم إرسالها إلى حملة السندات 

أواًل منهم بالنسبة لحملة المستندات المشتركين( على العناوين المحددة لهم المذكورة في السجل الذي يحتفظ باه 
 أمين السجل.

 
أيااام عماال ماان تاااريخ إرساااله. وباإلضااافة إلااى مااا ساالف ذكااره أعاااله، يجااب نشاار  7ُيقاار إرسااال أي إشااعار بعااد 

ُترسل إلى حملة السندات فيما يتعلق بأي اجتماع يعتزم حملة السندات عقده على األقال جميع اإلشعارات التي 
فااي جرياادتين رسااميتين )تكااون إحااداها جرياادة تصاادر باللغااة العربيااة( فااي ساالطنة عمااان علااى يااومين متتاااليين 

ياوم علاى  77ويجب كذلك إرسالها إلى حملة السندات، بالنسبة لالجتماعات التي يعقادها حملاة الساندات، قبال 
األقل من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع. وأي إشعار يتعلق بأي اجتماع يعقده حملة السندات يجب أن ُيرفق 
معه جدول أعمال لالجتماع ويخضع لشرط الحصول على موافقة خطية من الهيئاة العاماة لساوق الماال علياه؛ 

في حال تم نشره أكثر من مرة أو في تاواريخ مختلفاة  يعتبر أي إشعار مثيل يتم إرساله في تاريخ هذا النشر أو
 التاريخ الثاني لنشر هذا اإلشعار.ففي 

 
 المسائل اإلضافية  71

يجااوز للُمصاادر ماان وقاات آلخاار ودون الحاجااة للحصااول علااى موافقااة ماان حملااة السااندات أن ُينشاائ وُيصاادر 
باساتثناء ماا يتعلاق بتااريخ اساتحقاق سندات أخرى ُتصنف بالتساوي من جميع الجوانب )أو من جميع الجواناب 

الفائدة ومبلغ الدفعة األولاى مان الفوائاد علاى تلاك الساندات األخارى( وياتم ضام ذلاك اإلصادار ويشاكل مجموعاة 
 فردية من السندات المستحقة. وأي سندات مثيلة يجب إصدارها من خالل وثيقة مكملة التفاقية الوكالة.
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 وكيل حملة السندات  72
 لمقاصة واإليداع ش.م.ع.مشركة مسقط ل

 بناية شركة مسقط للمقاصة واإليداع
 3771، طريق رقم: 612بناية رقم 

 حي مطرح التجاري )جنوًبا(
 878ص.ب: 

 778رمز بريدي: 
 روي

 مسقط
 سلطنة عمان

 
و/ أي وكااالء دفااع أو مااوظفي تسااجيل آخاارين أو إضااافيين و/ أو أي مكاتااب محااددة أخاارى أو إضااافية حساابما 

بصااورة رساامية ماان وقاات آلخاار ماان جانااب الُمصاادر بموجااب اتفاقيااة وكياال التسااجيل والتحوياال أو  مهيااتم تعيياان
 اتفاقية أمين السجل على التوالي مع إرسال إشعار بذلك إلى حملة السندات.

 
 القانون الحاكم والتحكيم  78
 القانون الحاكم   )أ(

تعاقدية تنشأ عن وثاائق المعاملاة أو الساندات  تخضع وثائق المعاملة والسندات )بما في ذلك أي التزامات غير
 أو فيما يتعلق بها( للقوانين العمانية ويجب تفسير نصوصها وفًقا لتلك القوانين. 

 
 التحكيم )ب( 

)ب(، علااى أن المنازعااات أو  78اتفااق الُمصاادر ووكياال حملااة السااندات فااي اتفاقيااة الوكالااة، وفقًااا لهااذا الشاارط 
الخالفاات التاي قاد تنشاأ عان اتفاقياة الوكالاة هاذا و/ أو الساندات أو فيماا يتعلاق باه/ الدعاوى أو االختالفات أو 

بها )بما في ذلك أي منازعات أو دعاوى أو اختالفات أو خالفات تنشأ فيما يتعلق بوجود اتفاقية الوكالة و/ أو 
التاي تترتاب علاى بطالنهاا،  السندات أو صحتها أو تفسيرها أو أدائهاا أو انتهااك أحكامهاا أو إنهائهاا أو النتاائج

وأي نزاع يتعلق بأي التزامات غير تعاقدياة تنشاأ عان ذلاك أو فيماا يتعلاق باه )ُيشاار إلياه فاي هاذه الوثيقاة باسام 
إحالتها إلى التحكيم وتسويتها بصورة نهائية من خالله وفق قواعد التحكيم المنطبقة لدى محكمة  يجب"( النزاع"

"( تلاك القواعاد )وماا يادخل عليهاا مان تعاديالت القواعادلياه فاي هاذه الوثيقاة باسام "لندن للتحكيم الدولي )ُيشاار إ
 . ولهذه األغراض: 78من وقت آلخر( التي ُيقر شمولها على سبيل المرجعية في هذا الشرط 
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 يكون مكان التحكيم مسقط؛ . 7
مانهم عالقاة تربطااه  يكاون هنااك ثاالث محكماين ال يكاون ألي مانهم مصاالحة فاي التحكايم وال يكاون ألي . 8

بااأي طاارف ماان الطاارفين مااع اختيااار المحكمااين ماان المحااامين ذوي الخباارة فااي مجااال معااامالت األوراق الماليااة 
الدولياااة. يعاااين كااال طااارف مااان طرفاااي النااازاع محكااام مااان المحكماااين علاااى أن يقاااوم المحكماااين اللاااذين يختارهماااا 

الحاالت التي يتواجاد بهاا العدياد مان المحتكماين  الطرفان بدورهما بتعيين محكم آخر يترأس هيئة التحكيم. وفي
و /أو العديد من المحتكم ضادهم، يتعاين علاى مجموعاة المحتكماين مشاتركين وعلاى مجموعاة المحاتكم ضادهم 
مشاااتركين أن يعيناااوا محكًماااا فاااي نطااااق الحااادود الزمنياااة المحاااددة بموجاااب القواعاااد؛ علاااى أن ياااتم تعياااين أولئاااك 

للتحكيم الادولي. علًماا بأناه إذا لام ياتمكن المحكماين الاذين يعيانهم الطرفاان مان المحكمين من قبل محكمة لندن 
يتعاين علاى فحينئاذ ( يوم من تاريخ تعياين المحكام الثااني، 77تعيين المحكم الثالث في غضون خمسة عشر )

 محكمة لندن للتحكيم الدولي أن تعين هذا المحكم؛ 
 تكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية . 3
 
 المحكمة المختصة ج( )

( أعاااله، يجااوز لوكياال حملااة السااندات بااداًل ماان ذلااك ووفااق مطلااق التحكاايم)ب( ) 78بغااض النظاار عاان الشاارط 
 تقديره من خالل إشعار خطي يرسله إلى الُمصدر: 

( يااوم ماان تاااريخ إرسااال أي طلااب تحكاايم )وفااق المنصااوص عليااه فااي 82فااي غضااون ثمانيااة وعشاارين ) . 7
 القواعد(؛ أو

 ند الشروع في أي إجراءات تحكيم؛ع .8
الفصاال فااي أي ناازاع ماان خااالل أي محكمااة مختصااة. وفااي حااال أرساال وكياال حملااة السااندات هااذا  أن يطلااب
)د(  78يجااب الفصاال فااي الناازاع الااذي يشااير لااه هااذا اإلشااعار بمااا يتوافااق مااع نااص الشاارط  فحينئااذاإلشااعار، 

نص علياه أدنااه، إنهااء أي إجاراءات تحكايم يثبات ( على أن يتم، حسبما يرد الالخضوع لالختصاص القضائي)
( فيماا يتعلاق باذلك النازاع؛ ماع تحمال كال طارف مان أطاراف التحكايم)ب( ) 78الشروع فيها وفقًاا لانص الشارط 

 التحكيم الذي يتم إنهائه المسؤولية عن دفع التكاليف التي تخصه فيما يتعلق بذلك.
 

بعد إرسال أي طلب  78تحكيم بما يتوافق مع نص هذا الشرط في حال تم إرسال أي إشعار بإنهاء إجراءات ال
يتعين على وكيل حملة السندات أن يرسل علاى الفاور إشاعاًرا إلاى محكماة فحينئذ تحكيم فيما يتعلق بأي نزاع، 

لى أي هيئة تحكايم )وفاق المنصاوص علياه فاي القواعاد( والاذين ياتم تعييانهم فيماا يتعلاق  لندن للتحكيم الدولي وا 
ع يفيد بتمام تسوية النزاع من خالل محكمة مختصة. وعند استالم هذا اإلشعار من محكمة لندن للتحكيم بالنزا

الدولي، تنتهي على الفور إجاراءات التحكايم وأي تعياين ألي محكام فيماا يتعلاق بهاذا النازاع، ماع إقارار أداء كال 
 اء دون اإلخالل: محكم من أولئك المحكمين للمهمة الموكل أمرها له؛ على أن يتم اإلنه
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بصااحة أي أفعااال تااتم أو أواماار تصاادر عاان ذلااك المحكاام أو عاان تلااك المحكمااة دعًمااا لااذلك التحكاايم قباال  .7
 إنهاء هذا التعيين؛

 بحق المحكم في الحصول على الرسوم والمستحقات المناسبة؛ و .8
 مماثلة أو حكم مماثل. بتاريخ تقديم أي دعوى أو مذكرة دفاع لغرض تطبيق أي حد تقادم أو أي قاعدة .3
 

 الخضوع لالختصاص القضائي )د( 
 تنطبق األحكام التالية: فحينئذ (، )المحكمة المختصة)ج(  78في حال صدر أي إشعار وفًقا لنص الشرط 

أدناااه، يكااون للمحاااكم العمانيااة االختصاااص القضااائي الحصااري لتسااوية أي منازعااات مااع  3وفااق الفقاارة  .7
 ئي لالختصاص القضائي لهذه المحاكم؛خضوع الُمصدر بشكل نها

يوافااق الُمصاادر بااأن المحاااكم العمانيااة هااي المحاااكم األكثاار مناساابة ومالئمااة لتسااوية أي ناازاع وأنااه، وفقًااا  .8
 لذلك، لن يعترض على ذلك؛ و

)د( لصااالح وكياال حملااة السااندات )لصااالح وبالنيابااة عاان حملااة السااندات( فقااط.  78ينطبااق هااذا الشاارط  . 3
ذلك، وبغااض النظاار عاان أحكااام الفقاارات )أ( و)ب( أعاااله، يجااوز لوكياال حملااة السااندات أن يتخااذ تلااك ونتيجااة لاا

لااى اإلجااراءات القانونيااةاإلجااراءات القانونيااة الُمقاارة فيمااا يتعلااق بااأي ناازاع ) ( فااي أي محكمااة أخاارى مختصااة. وا 
انونياة متزامناة فاي أي عادد الحد المسموح به بموجب القانون، يجوز لوكيل حملاة الساندات أن يتخاذ إجاراءات ق

 من االختصاصات.
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 ملخص المستندات األساسية للمعاملة
 

فيما يلي موجز باألحكام المحددة للمستندات األساسية للمعاملة وهي معتمدة جملة وتفصياًل باإلحالة إلى 
غاية االطالع والمعاينة األحكام التفصيلية لوثائق المعاملة األساسية. سيتم إتاحة نسخ من وثائق المعاملة ل

بمقر وكيل حملة السندات. ما لم يرد خالفًا لذلك فيما يلي أدناه، فإن البنود المحددة المستخدمة أدناه تحمل 
 المعنى المخصص لها حسب ما هو وارد في الشروط.

 
 اتفاقية الوكالة /0
 

مسقط للمقاصة وااليداع شركة سيتم إبرام اتفاقية الوكالة في أو بحلول تاريخ اإلصدار من قبل  
بصفتها وكيل حملة السندات والُمصدر وتخضع تلك االتفاقية لألنظمة واألحكام المعمول  ش.م.ع.م

 بها والنافذة في سلطنة عمان. 
 

بموجب اتفاقية الوكالة  يوافق وكيل حملة السندات على أن يعمل بوصفه ممثاًل لمصلحة جميع حملة  
 ل حملة السندات المحددة بموجب اتفاقية الوكالة على ما يلي: السندات. تشتمل التزامات وكي

 
مراقبة العقود والوقائع واألحداث واإلجراءات واإلعالنات الجوهرية )بما في ذلك نشر البيانات  أ/

 المالية السنوية( التي يتم إبرامها أو اإلعالن عنها من قبل الُمصدر، من حين ألخر. 
 

 ن الُمصدر يتقيد بالتزاماته المنصوص عليها في الشروط. اإلقرار من وقت ألخر بأ ب/
 

العمل بناًء على أي طلب معقول صادر من قبل أحد حملة السندات أو مدققي حسابات  ج/
الُمصدر أو وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي العماني أو سوق مسقط لألوراق المالية 

ذاته الذي قد يعمد إلى تنبيه وكيل حملة األسهم  أو الهيئة العامة لسوق المال أو الُمصدر
حيال نشوء موقف ما من شأنه أن يشكل واقع ذات تأثير و/أو من المحتمل أن تفضي إلى 

  نشوء تأثير سلبي أو عكسي على حقوق حملة السندات، و   
العمل بوصفه وسيط لغاية تسوية وحل أي خالفات جوهرية قد تنشأ بين الُمصدر وحملة  د/

  لسندات. ا
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في حال عمد الُمصدر إلى خرق أي شرط أو بند من بنود اتفاقية المعاملة أو عجز عن سداد أي  

دفعة في تاريخ استحقاقها حسب ما هو محدد بموجب الشروط أو في حال نشوء أي واقعة ذات 
أثر سلبي  طبيعة جوهرية والتي يرى وكيل حملة السندات أنه سيكون لها أو من المحتمل أن يكون لها

جوهري على حقوق حملة السندات. تنص اتفاقية الوكالة على أن وكيل حملة السندات من حقه اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بحماية حقوق حملة السندات وفق اإلجراءات التي المنصوص عليها في اتفاقية 

عاتها من قبل وكيل الوكالة. اإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة والواجب اتباعها ومرا
 حملة السندات موجزة على النحو المبين فيما يلي أدناه: 

 
فور علم وكيل حملة السندات وقوع أي خرق لاللتزامات المحددة بموجب الشروط أو وثائق  أ/

المعاملة0 أو وقوع خرق للوائح أو وقوع سلوك تقصيري أو أي فعل مماثل أو جانب من 
صدر0 يتوجب عليه القيام على الفور بإفادة الُمصدر بهذا جوانب التقصير من جانب المُ 

 األمر وذلك بموجب خطاب موجه إلى المدير أو الرئيس التنفيذي لدى الُمصدر.  
 

يلتزم وكيل حملة السندات والُمصدر ببذل كل ما في وسعهما من جهد لتناول ومن ثم حل  ب/
لحد المتفق عليه مع الُمصدر، وعالج حالة الخرق ذات الصلة. حسبما يكون مالئمًا ول

سيكون وكيل حملة السندات مخول باتخاذ القرارات واإلجراءات نيابة عن حملة السندات دون 
 الدعوى إلى انعقاد جمعية عامة لحملة السندات.  

 
في حال عجز المصدر عن تصحيح حالة الخرق التي طالت التزاماته حسب ما هو محدد  ج/

لمعاملة أو خرق اللوائح المطبقة أو صدور سلوك تقصيري من بموجب الشروط أو وثائق ا
جانبه أو أي فعل مماثل أو أي حالة خرق أو تقصير من هذا القبيل من جانب الُمصدر بعد 
أن ُمنح مهلة زمنية معقولة بموجب إشعار موجه من قبل وكيل حملة األسهم لالطالع بحالة 

ر إلى اقتراف أي فعل قد يكون من شأنه أن التصحيح من هذا القبيل أو في حال عمد المصد
يفضي إلى وقوع تأثير سلبي وجوهري على حقوق حملة السندات0 عندئذ0 يغدو وكيل حملة 
السندات مخول باتخاذ أي إجراءات حسبما يراها مناسبة أو ضرورية. متى كان ذلك ممكنًا 

تصدر إليه من قبل حملة  أو عمليًا، يلتزم وكيل حملة السندات بالعمل وفق التعليمات التي
 السندات بموجب الشروط.
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تنص اتفاقية الوكالة على أن الُمصدر ملزم بتزويد وكيل حملة األسهم بالنتائج المالية ربع السنوية 
للُمصدر ونسخة من جميع اإلشعارات بالجمعيات العمومية المنعقدة لمساهمي الُمصدر. كما تنص 

السندات مخول بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لمساهمي  اتفاقية الوكالة على أن وكيل حملة
الُمصدر وسيكون مخول بمخاطبة المجتمعين في مثل هذه االجتماع متى قرر رئيس االجتماع أن 

 ذلك مناسب. 
 
 اتفاقية وكالة الدفع /8
 

ة مسقط شركسيتم إبرام اتفاقية وكالة الدفع أو السداد في أو بحلول تاريخ اإلصدار بين كل من  
)بصفتهما وكيل حملة السندات ووكيل التسجيل والتحويل( والُمصدر  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.

وتخضع تلك االتفاقية لألحكام واللوائح النافذة في سلطنة عمان. استنادًا إلى اتفاقية وكالة السداد0 
( وهو الحساب ةحساب المعامليوافق الُمصدر على أن يعمل على أن يودع في حساب المعاملة )

الذي سيتم تحديده وتشغيله من قبل وكيل التسجيل والتحويل نيابة عن الُمصدر لصالح ولغاية 
( أيام 3االستخدام من قبل حملة السندات، في نفس اليوم مبالغ قابلة للتحويل في موعد غايته ثالثة )

اريخ أخر تغدو فيه هذه أي عمل قبل حلول تاريخ سداد الفائدة أو أي تاريخ تسوية الزامية أو اي ت
دفعة من الدفعات واجبة األداء إلى أحد حملة السندات وفقًا وبموجب الشروط0 مبلغ يعادل المبلغ 

 المستحق في أي تاريخ من هذا القبيل. 
 

استنادًا إلى اتفاقية وكالة الدفع0 يوافق وكيل التسجيل والتحويل على اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية  
ول بحيث يؤدي نيابة عن الُمصدر أو0 حسبما تكون عليه الحال0 وكيل حملة السندات0 في بشكل معق

كل يوم تغدو فيه أي دفعة من الدفعات مستحقة أو واجبة األداء0 في نفس اليوم مبالغ قابلة للتحويل 
فق بحرية تامة0 وهي تلك المبالغ التي تكون واجبة األداء إلى حملة السندات وفقًا للشروط أو و 

استحقاق كل أي من حملة السندات بموجب السندات أو بموجب السجالت التي يحتفظ بها أمين 
السجل.  يتم إبراء ذمة وكيل التسجيل والتحويل من هذا االلتزام وذلك بإجراء حواالت إلكترونية ألي 

سندات أو في مبلغ من هذا القبيل بعملة اللاير العماني مباشرة إلى الحساب المسجل لكل من حملة ال
حال لم يكن لدى أحد حملة السندات حساب مسجل، يتم ذلك بموجب شيك مسحوب على أحد البنوك 
باسم حامل السندات ذلك وتوجه عن طريق البريد المسجل إلى العنوان المسجل لحامل السندات من 

د على أنه " في اتفاقية وكالة السداالحساب المسجل لحامل السنداتهذا القبيل. ُيعرف مصطلح "
يعني الحساب المحفوظ من قبل أو نيابة عن حامل السندات لدى أحد البنوك التي تمتلك مبالغ بعملة 
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اللاير العماني، ويظهر تفاصيلها وبياناتها في السجل )حسب ما هو مبين أدناه( وقت إغالق األعمال 
 واجبة الدفع.  في أحد أيام العمل قبل التاريخ الذي تغدو فيه أي دفعة من هذا القبيل

 
 اتفاقية أمين السجل /6
 

شركة مسقط للمقاصة سيتم إبرام اتفاقية أمين السجل في أو بحلول تاريخ اإلصدار بين كل من  
)في كل بوصفها وكيل حملة السندات وأمين السجل( والُمصدر ويسري عليها  واإليداع ش.م.ع.م.

ادًا إلى اتفاقية أمين السجل0 يوافق أمين السجل تلك األنظمة واللوائح النافذة في سلطنة عمان. استن
 على االطالع بخدمات محددة تتمثل فيما يلي: 

 
دارة السجل.  أ/  تسجيل وحفظ وا 
 

تسجيل وحفظ السجالت لجميع الدفعات التي تتم من قبل وكيل التسجيل والتحويل نيابة عن  ب/
 الُمصدر من حين ألخر. 

 
صول على نسخ من السجل أو أي معلومات تتعلق بحملة السماح للُمصدر باالطالع والح ج/

 السندات تكون محفوظة من قبل أمين السجل أو وكيل حملة السندات0 من وقت ألخر. 
 
إشعار وكيل التسجيل والتحويل كتابيا بالتزامات السداد المفروضة على المصدر بموجب  د/

قاق أي مبالغ أو دفعات من أيام عمل على األقل من تاريخ استح (71عشرة )الشروط قبل 
 هذا القبيل. 

 
( أيام عمل من تاريخ اإلصدار، إلى أن يصدر لكل حامل من 7أن يعمد خالل خمسة ) ه/

حملة السندات تأكيدًا يقر فيه بعدد السندات المحازة من قبل كل حامل من حملة السندات من 
 هذا القبيل. 

 
( أيام عمل من تاريخ تقديم نموذج 3ثالث )ضمان أن يتم تحديث السجل الكترونيًا خالل  و/

التحويل المعتمد حسب األصول والموجه إلى سوق مسقط لألوراق المالية من قبل الوسيط / 
 السمسار وذلك لقيد وتسجيل عملية تحويل السندات ذات الصلة. 
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( أيام عمل من تاريخ أي عملية تحويل للسندات من قبل أحد حملة 7يقوم خالل خمسة ) ز/
السندات0 بتحديث السجل ومن ثم ُيرسل إلى كل من المحول والمنقول إليه السندات تأكيدًا 

 يبين فيه نسبة حيازتهم للسندات الجديدة أو المعدلة )حسبما ينطبق الحال(0 و
 

وفقًا للقواعد واللوائح  للسنداتلتنفيذ أي عمليات تحويل  البيانات المطلوبة في السجل إدخال  ح/
من قبل كل من أمين السجل وسوق مسقط لألوراق المالية و الالئحة  المطبقة والمتطلبات
 التنفيذية.
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جمالي المصاريف المقدرة   فيما يتعلق باإلصدار وطرح السندات للمصدر استخدام العوائد وا 
 استخدام العوائد

 :ُيستخدم صافي العوائد إلصدار السندات لما يلي
 ركة المصدر والنمو المستقبلي،توفير المبالغ لألغراض العامة لش  (أ )
 تطوير مصادر بديلة للتمويل، و (ب )
 تحسين هيكل رأس المال.  (ج )

 
 فيما يتعلق باإلصدار وطرح السندات  للمصدر إجمالي المصاريف المقدرة 

لاير عماني  6110111فيما يتعلق باإلصدار وطرح السندات بمبلغ  للمصدر يقدر إجمالي المصاريف المقدرة 
ون ألف( . يعادل إجمالي المصاريف المقدرة ، على افتراض االكتتاب في كامل السندات ) ستمائة وسبع

هذه المصاريف. المصدر تحمل عوائد الطرح المتوقعة للسندات. ي % من إجمالي1.28المطروحة( حوالي 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف المقدرة

 لاير عماني التفاصيل
شار المالي والمنسق الرئيسي واألتعاب أتعاب مدير اإلصدار والمست

 622,500 القانونية وأتعاب بنوك االكتتاب 

 4,500 الهيئة العامة لسوق المال ومصاريف اإلدراج 

 25,000 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ) رسوم الوكالة( 

 8,000 مصاريف تسويق وطباعة 

 10,000 مصاريف متنوعة / طارئة 

 *670,000 اإلجمالي 
 *هذه األرقام تقديرية وربما تتغير على حسب التكلفة الفعلية
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 الجوانب المالية البارزة
نفسه( وشركاتها  المصدرم بياناته المالية الموحدة التي تشمل الشركة األم )أي يوتقد باعداد المصدر يقوم

. ويشار إلى البيانات الشقيقة( وحصص المجموعة في الشركات المجموعةالتابعة )يشار إليها مجتمعة باسم 
المالية الموحدة والمنفصلة بشكل جماعي باسم "البيانات المالية". أعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية. ونورد أدناه األداء المالي الموجز للمجموعة وجهة اإلصدار وفقا للبيانات المالية 

والبيانات المالية الموحدة المدققة  8176يانات المالية الموحدة المدققة لعام والب 8171الموحدة المدققة لعام 
. يجب قراءة هذه النشرة باالقتران مع البيانات المالية السنوية المدققة وتفسيرها على أساس أن 8177لعام 

 البيانات المالية السنوية المدققة تشكل جزءا من هذه النشرة.
 

 المجموعة -الجوانب المالية البارزة
 8101 8103 8102 األرقام بالمليون ر.ع

 237.4 217.5 140.8 إجمالي اإليرادات
 33.6 37.6 37.2 صافي الربح

 2,451.3 2,396.5 2,248.8 إجمالي األصول
 2,107.8 2,000.1 1,917.2 إجمالي االلتزامات

كية )بما فيها الحصص إجمالي حقوق المل
 343.5 396.5 331.6 (غير المسيطرة

 
 تمثل حصص غير المسيطرة:

 18 من أسهم بنك عمان العربي مملوكة لمساهم أقلية هو البنك العربي ش.م.ع، األردن. ووفقا ٪
 ٪ من أرباح بنك عمان العربي للسنة ُتعزى إلى حصص غير مسيطرة.18لذلك، فإن 

 87.11 وعليه، عموميين لمساهمين٪ من أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام مملوكة .
٪ من أرباح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام للسنة ُتعزى إلى حصص غير 87.11فإن 

 مسيطرة.
 

 8101األداء الموحد للمجموعة في عام 
مليون  831.1٪ إلى 8.7بنسبة  8171ديسمبر  37ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 

مليون ر.ع، مقارنة بنفس الفترة من عام  33.6٪ إلى 71.7في األرباح بنسبة ر.ع، في حين انخفض صا
مليون ر.ع مقارنة بامبلغ  81.7. بلغت حصة مساهمي جهة اإلصدار في صافي أرباح المجموعة 8176
. وفي حين حققت الشركات التابعة 8176٪ عن نفس الفترة من عام 71مليون ر.ع، بانخفاض قدره  83.8
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، شهدت 8171ك عمان العربي والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام( أداء جيدا في عام الرئيسية )بن
الشركة العمانية الوطنية لالستثمار  –جهة اإلصدار ضعفا مؤقتا في نتائج اثنتين من شركات المحفظة 

أنفان اتجاهات النمو أن هاتين الشركتين سوف تست المصدرعتقد ويوالشركة العالمية للتأمين القابضة ليمتد. 
العوامل األخرى التي جعلت ن مفي السنوات القادمة وتشرعان في المساهمة بما يتماشى مع توقعاتهما. و

ن لناتجة عاسمالية رألب المکاسا عدم تمكن المجموعة من تحديدعة ولمجماأقل على مستوى  األرباح 
وعلى لية. دولالمحاسبة ر امعاييب بسبوالعام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة لي وألم العاب االکتتاا

الجانب اإليجابي، واصلت أعمال التأجير التمويلي للمجموعة، بقيادة الشركة الوطنية للتمويل، تحقيق أرباح 
 جيدة على الرغم من الظروف الصعبة في قطاع الخدمات المالية على نطاق واسع.

 
 8103األداء الموحد للمجموعة في عام 

قويا وجيدا  8176، كان أداء المجموعة في عام 8176م من تحديات االقتصاد الكلي في عام على الرغ
، 8176لألمور المالية والمخاطر وجود ميزانية عمومية قوية. في عام  الحذرةنسبيا. نتج عن إدارة المجموعة 

ماراتها المالية عبر شركة تابعة جديدة هي الشركة العمانية الوطنية لالستثمار إلدراج استث المصدرأسس 
األسهم الخاصة والعامة والدخل الثابت، وكانت المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة باإلضافة إلى 
اإليرادات المتولدة من شركتين تابعتين حاليتين هما بنك عمان العربي والشركة الوطنية للتأمين على الحياة 

للتأمين القابضة ليمتد، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة  هي الشركة العالمية شقيقةوالعام وأربعة شركات 
 عمان أوريكس للتأجير، وشركة التأمين األهلية.

 
وفي إطار استراتيجية تنويع اإليرادات، أسست المجموعة مع شركائها االستراتيجيين أوبار كابيتال ش.م.ع.م 

دة مع أقسام أعمال رئيسية تشمل: تمويل بغية إنشاء منصة مصرفية استثمارية مستقلة رائ 8176في نوفمبر 
 الشركات، إدارة األصول، خدمات الوساطة والحفظ، وتغطي األسواق المحلية واإلقليمية.

 
مليون  871.7٪ لتصل إلى 77بنسبة  8176ديسمبر  37ارتفعت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 

. بلغت 8177ن ر.ع عن نفس المدة من عام مليو  31.6٪ إلى 7ر.ع ونما صافي أرباح المجموعة بنسبة 
مليون ر.ع، بنمو  88.8مليون ر.ع مقارنة بامبلغ  83.8حصة جهة اإلصدار في صافي أرباح المجموعة 

. ويعزى النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى النمو القوي في 8177٪ عن نفس المدة من عام 1قدره 
مليون ر.ع للسنة المنتهية  1.7ققت إجمالي إيرادات استثمار قدره الشركة العمانية الوطنية لالستثمار التي ح

. باإلضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 8176ديسمبر  37في 
٪ في صافي أرباح بنك 76، وقابل هذا جزئيا انخفاض بنسبة 8177٪ خالل نفس الفترة من عام 2بنسبة 
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أخرى في نمو صافي أرباح المجموعة للسنة شقيقة شركة  77كما ساهمت حصة األرباح من عمان العربي. 
 .8176ديسمبر  37المنتهية في 

 
 )الشركة األم(  المصدر-الجوانب المالية البارزة

 8101 8103 8102 ر.ع األرقام بالمليون
 37.7 35.2 19.5 إجمالي اإليرادات

 27.9 24.8 13.6 صافي الربح
 387.7 379.2 320.6 األصولإجمالي 

 139.3 138.9 102.5 إجمالي الدين
 246.0 237.6 215.5 إجمالي حقوق الملكية

 %36.0 %36.6 %32.0 معدل اإلقراض
 %56.3 %57.8 %47.1 صافي الدين/حقوق الملكية

 %11.5 %10.9 %9.9 العائد على متوسط حقوق الملكية
 

 قروض جهة اإلصدار
 8101 8103 8102 .عاألرقام بالمليون ر

 139.3 138.9 102.5 القروض البنكية
 91.8 61.1 52.5 مستحق خالل سنة  -
 47.5 77.8 50.0 مستحق خالل أكثر من سنة -
 

. وتستحق جميع القروض المستحقة السداد في المصدرتتمثل القروض في تمويل أنشطة االستثمار الخاصة ب
٪ 1.11قروض ألجل غير مضمونة وعليها معدل فائدة بمتوسط ( سنوات. وال7( إلى خمس )7غضون سنة )

(8176 :3.31.)٪ 
 

 إدارة رأس المال
إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفير عوائد للمساهمين  المصدرهدف ي
تكلفة رأس المال. المنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تحقيق و 

ديسمبر  37في الحفاظ على معدل اإلقراض عند مستوى مقبول، حيث بلغ في  المصدرتتمثل استراتيجية 
 ٪ على التوالي.36٪ و36.6٪ و38ما نسبته  8171و 8176و 8177
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 كما في  ر.ع األرقام بااللف
60/08/8102 

 كما في 
60/08/8103 

 كما في 
60/08/8101 

 139,300 138,900 102,500 القروض البنكية
 (878) (1,564) (1,112) ناقصا: األرصدة النقدية والنقدية

 138,422 137,336 101,388 صافي الدين )أ(
 246,001 237,603 215,484 إجمالي حقوق الملكية )ب(

 384,423 374,939 316,872 إجمالي رأس المال )ج = أ + ب(
 %36.0 %36.6 %32.0 معدل اإلقراض )أ/ج(

 
 8101أداء الشركة األم )جهة اإلصدار( في عام 
مليون ر.ع وارتفعت  31.1٪ إلى 1بنسبة  8171ديسمبر  37ارتفع إجمالي اإليرادات للسنة المنتهية في 

. ويرجع االرتفاع 8176مليون ر.ع مقارنة مع نفس الفترة من عام  81.8٪ بقيمة 78 األرباح بنسبةصافي 
يرادات في صافي أرباح الشركة األ م بشكل أساسي إلى الزيادة في حصة من النتائج من الشركات التابعة وا 

االستثمار واألرباع الرأسمالية من االكتتاب العام األولي للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. خالل 
تتاب العام ، أكملت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بنجاح االك8171النصف الثاني من عام 

٪ من حصتها في  87مليون ر.ع. وباعت جهة اإلصدار  27األولي الخاص بها بتقييم إجمالي قيمته 
 مليون ر.ع. 81الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، مما أدى إلى صافي عائدات قدرها 

 
 (8101الشركات التابعة الرئيسية )

االستثمار في الشركات 
 8103 8101 التابعة

حق الملكية  
% 

القيمة الدفترية 
 )مليون ر.ع(

حق الملكية 
% 

القيمة الدفترية 
 )مليون ر.ع(

ش  بنك عمان العربي
 129.05 50.99 140.50 50.99 م ع م 

الشركة الوطنية 
للتأمين على الحياة 

 ش م ع ع  والعام
73.45 46.81 97.93 57.44 

الشركة العمانية 
 25.38 98.00 38.51 99.00ش  الوطنية لالستثمار
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 م ع م 
الشركة العمانية 
العقارية لخدمات 

  االستثمار ش.م.ع.م 
99.98 0.33 99.98 0.72 

 1.73 غير متوافر 2.24 غير متوافر أخرى 
 214.32 -- 228.40 -- اإلجمالي

 
أفضل.  أظهر بنك عمان العربي نموا جيدا خالل الفترة مدعوما بزيادة في حجم األعمال وهوامش سعر فائدة

ويمتلك بنك عمان العربي ميزانية قوية، وعالمة تجارية راسخة، ومساهمين ملتزمين، ومكانة جيدة ومتنامية في 
مقارنة  8171ديسمبر  37مليون ر.ع للسنة المنتهية في  86.7السوق. سجل بنك عمان العربي ربحا قدره 

. كما زادت القروض والسلفيات 8176٪ عن نفس الفترة من عام 2مليون ر.ع، بنمو بنسبة  81.7بمبلغ 
. ارتفعت ودائع 8176ديسمبر  37مليار ر.ع في  7.78مليار ر.ع مقارنة بمبلغ  7.67٪ إلى 1بنسبة 

. ارتفعت 8176ديسمبر  37مليار ر.ع في  7.63مليار ر.ع مقارنة بامبلغ  7.17٪ إلى 1العمالء بنسبة 
ديسمبر  37مليون ر.ع كما في  873ارنة بامبلغ مليون ر.ع مق 816٪ إلى 8أموال المساهمين بنسبة 

8176. 
 

مليون ر.ع مقارنة بمبلغ  776.7حققت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام أقساط تأمين إجمالية قدرها 
٪، مما يدل على النمو األساسي في قطاع 87، بنمو قدره 8176مليون ر.ع لنفس الفترة في عام  86

هم من ذلك تخفيف الشركة مكاسب مهمة وصفها من السوق في حصة الشركة الوطنية التأمين األوسع واأل
، حققت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 8171للتأمين على الحياة والعام في السوق. وفي عام 

بنمو مليون ر.ع لنفس الفترة من العام الماضي،  1.1مليون ر.ع مقارنة بمبلغ  2.1أرباحا صافية بلغت 
يراداتها المحققة من 12.1بنسبة  ٪. وتعتبر آفاق نمو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام قوية، وا 

أعمال التأمين مستقرة وعلى اتجاه نمو واضح. كما تعتبر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بالفعل 
ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة كما بدأت في مكانة قيادية في سوق التأمين العماني، كما تنمو بسرع

 بنجاح عملياتها في الكويت.
 

، أدرجت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية 8171في نوفمبر 
٪ من حصتها. كما قامت شركة في المجموعة على 87عن  المصدر ىوتخلمن خالل اكتتاب عام أولي 

ون ملي 81 للمصدر دات لعائاصافي ن کاب، الکتتاذا اھ٪ من السوق الثانوية. وبسبب 1.27ء حصة شرا
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ر لخسائح وابارألن التابعة" في بيااکة رلشابيع ن محققة مب "کمکاسون ر.ع ملي 1.2مبلغ ر.ع كما سجلت 
 م.ألاکة رللش
 

صصة إلدارة جميع االستثمارات تعتبر الشركة العمانية الوطنية لالستثمار هي منصة جهة اإلصدار المتخ
المالية عبر األسهم الخاصة واألسهم العامة واألنشطة المنتجة للدخل الثالث وغيرها من اإلستثمارات المتحققة 

مليون ر.ع في عام  7.73والدخل الثابت واالستثمارات المنظمة األخرى. حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 
لشركة العمانية الوطنية لالستثمار أرباحا أقل حيث اتخذت قرارا ٪. سجلت ا11، بانخفاض بنسبة 8171

واعيا بعدم اتخاذ مراكز التداول في األسهم العامة في دول الخليج بسبب المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة 
 مصدرالتوقع يوتزايد تقلبات السوق. ولذلك، استندت ربحيتها في المقام األول إلى أرباح استثماراتها األساسية. 

االستثمارية، مما سيؤدي إلى تدفق محفظته أن تواصل الشركة العمانية الوطنية لالستثمار توسيع وتنويع 
 إيرادات استثمارات متكررة في السنوات القادمة.

 (8101الرئيسية ) الشقيقةالشركات 
 8103 8101 الشقيقةاالستثمار في الشركات 

حق الملكية  
% 

القيمة 
الدفترية 
)مليون 

 ع(ر.

حق الملكية 
% 

القيمة 
الدفترية 
)مليون 
 ر.ع(

شركة عمان أوريكس للتأجير 
 15.38 35.00 -- -- ش.م.ع.ع

 11.75 25.56 12.57 25.56 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 7.32 15.11 -- -- شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع

الشركة الوطنية للمنظفات 
 2.81 20.94 -- -- الصناعية ش.م.ع.ع

لشركة الوطنية لصناعة البسكويت ا
 1.43 28.92 -- -- ش.م.ع.ع

 9.23 20.03 10.35 24.30  ع.شركة التأمين األهلية ش.م.ع
شركة تكافل عمان للتأمين 

 -- -- 3.23 17.35 ش.م.ع.ع

العالمية للتأمين القابضة الشركة 
 30.35 20.00 30.44 20.00 ليمتد
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 4.32 36.00 5.331 36.00 شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م
 2.82 17.47 2.93 17.47 بي اس سيالتمويل الوطني بيت  

 3.65 19.49 3.87 19.49 للصلب ش.م.م المصنع الحديث
الشمال للصناعات شركة 

 0.71 15.00 0.73 15.00 ش.م.م البالستيكية

االكريليك  الشركة الخليجية لصناعة
 0.51 15.00 0.51 15.00 ش.م.م

 90.28 -- 69.96 -- اإلجمالي
 

مليون ر.ع مقارنة  1 الشقيقة، بلغت حصة الشركة المصدرة من األرباح في الشركات 8171خالل عام 
٪. في حين حققت الشركة الوطنية للتمويل وشركة 78.1مليون ر.ع، بانخفاض قدره  1.88بحصة بلغت 

اض اإلجمالي بشكل رئيسي إلى عمان أوريكس للتأجير وشركة التأمين األهلية نتائج قوية، يعود االنخف
الخسائر التي تكبدتها الشركة العالمية للتأمين القابضة بسبب األحداث الكارثية وقعت في منطقة أمريكا 

عصار ماريا في البحر الكاريبي وزلزالي المكسيك خالل عام  . ونتيجة لذلك، 8171الوسطى )إعصار إيرما وا 
تعافى تأن  المصدرتوقع يمن هذه الشركة. ومع ذلك،  درالمصكان هناك انخفاض كبير في حصة أرباح 

 .8172في عام  استعيد وضعهتو الشركة العالمية للتأمين القابضة من هذا االنخفاض المفاجئ في األرباح 
 

، أبرمت الشركة الوطنية للتمويل اتفاقية اندماج مع شركة عمان أوريكس للتأجير 8171ديسمبر  81في 
مجلس إدارة شركة عمان أوريكس للتأجير سارية حتى تاريخ االتفاقية وقد تم  نصت على أن تكون سلطة
لإلشراف على عمليات شركة عمان أوريكس للتأجير. بعد تاريخ  8171ديسمبر  82تشكيل لجنة توجيهية في 

وجيهية وفقا اتفاقية االندماج، ستتم الموافقة على جميع السياسات والمسائل المتعلقة بالعملية من قبل اللجنة الت
في شركة عمان  المصدرلشروط االتفاقية. أدى ذلك إلى فقدان تأثير هام وبالتالي، تم تصنيف استثمار 

قام أوريكس للتأجير على أنه قيمة عادلة من خالل دخل شامل آخر اعتباًرا من تاريخ التقرير. وخالل العام، 
لصناعية وشركة عمان كلورين والشركة الوطنية بتخفيض استثماراته في الشركة الوطنية للمنظفات ا المصدر

 مليون ر.ع. 77.7لصناعة البسكويت مقابل 
 

بإدراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية من خالل اكتتاب  شركة التأمين األهليةخالل السنة، قامت 
ها مقابل ٪ من ملكيت7.17عام أولي. كجزء من طروحات االكتتاب المبدئي، قامت الشركة بالتخلص من 

 3٪ بقيمة 8.82مليون ر.ع. بعد االكتتاب العام، حصلت الشركة على حصة إضافية بقيمة  7.1مبلغ 
 ماليين ر.ع من السوق الثانوية.
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 8103( في عام المصدرأداء الشركة األم )

.ع، مليون ر 37.8٪ إلى 21، ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 8176ديسمبر  37بالنسبة للسنة المنتهية في 
. ونتجت زيادة 8177مليون ر.ع خالل نفس الفترة من عام  81.2٪ إلى 28وارتفع صافي الربح بنسبة 

صافي أرباح الشركة األم بشكل رئيسي من نمو قوي في الشركة العمانية الوطنية لالستثمار وحقيقة أن حصة 
( أشهر من السنة 1ى أربعة )( شركات زميلة في العام السابق لم تمثل سو 7في األرباح من خمسة ) المصدر

بإحكام التحكم في مصروفات التشغيل الخاصة بها،  المصدر. وقد قام 8176مقارنة بالسنة الكاملة في عام 
٪، وهي من بين أدنى  78والتي بقيت ثابتة مقارنة بالعام الماضي. بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل حوالي 

٪ 18، ارتفع إجمالي موجودات الشركة األم بنسبة 8176سمبر دي 37مقارنة بنظرائها في المنطقة. كما في 
. وبالمثل، ارتفعت حقوق 8177ديسمبر  37مليون ر.ع في  387مليون ر.ع مقارنة بمبلغ  318إلى 

. 8177ديسمبر  37مليون لاير عماني. في  877مليون ر.ع مقارنة بمبلغ  832مساهمي الشركة األم إلى 
 ٪.72ما قدره  8176ساهمين في الشركة األم في نهاية عام بلغت نسبة الدين / حقوق الم

 
 (8103الشركات التابعة الرئيسية )

االستثمار في الشركات 
 8102 8103 التابعة

حق الملكية  
% 

القيمة الدفترية 
 )مليون ر.ع(

حق الملكية 
% 

القيمة الدفترية 
 )مليون ر.ع(

 115.25 50.99 129.05 50.99 بنك عمان العربي

ركة الوطنية الش
للتأمين على الحياة 

 والعام
97.93 57.44 97.93 39.57 

الشركة العمانية 
 19.17 98.00 25.38 98.00 الوطنية لالستثمار

الشركة العمانية 
العقارية لخدمات 

 (أوريس االستثمار )
99.98 0.72 99.98 0.73 

 2.74 غير متوافر 1.73 غير متوافر أخرى 
 177.46 -- 214.32 -- اإلجمالي
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٪ 8مليار ر.ع وودائع العمالء بنسبة  7.78٪ إلى 7زاد بنك عمان العربي صافي القروض والسلفيات بنسبة 
. وقد سجل 8177مقارنة بنفس الفترة من عام  8176ديسمبر  37مليار ر.ع كما في  7.63لتصل إلى 

٪ مقارنة  76بانخفاض بنسبة ، 8176ديسمبر  37مليون ر.ع للسنة المنتهية في  81أرباحا صافية بمبلغ 
بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى االرتفاع المفاجئ في تكلفة التمويل وسط أزمة السيولة، وانخفاض 

 الدخل من غير الفوائد واالرتفاع الحاد في المخصصات.
 

٪ 87تأمين بنسبة واصلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام نموها المرتفع مع ارتفاع صافي أقساط ال
، مما يدل على النمو األساسي في قطاع التأمين 8176ديسمبر  37مليون ر.ع للسنة المنتهية في  71إلى 

 1.1٪ إلى 2األوسع واألهم من ذلك المكاسب الرئيسية في حصتها السوقية. ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 
في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام . توقعات النمو 8177مليون ر.ع خالل نفس الفترة من عام 

يراداتها المتكررة من أعمال التأمين مستقرة.  قوية وا 
 

في األسهم الخاصة واألسهم  للمصدر تدير الشركة العمانية الوطنية لالستثمار جميع االستثمارات المالية 
مليون ر.ع للسنة  1.7رادات االستثمار العامة والدخل الثابت واالستثمارات المنظمة األخرى، وبلغ إجمالي إي

 .8176ديسمبر  37المنتهية في 
 

 (8103الرئيسية ) الشركات الشقيقة
 8102 8103 الشقيقةاالستثمار في الشركات 

حق  
 الملكية %

القيمة الدفترية 
 )مليون ر.ع(

حق الملكية 
% 

القيمة 
الدفترية 
)مليون 
 ر.ع(

شركة عمان أوريكس للتأجير 
 14.20 35.00 15.38 35.00 ش.م.ع.ع

الشركة الوطنية للتمويل 
 10.93 25.56 11.75 25.56 ش.م.ع.ع

 7.12 15.11 7.32 15.11 شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع
الشركة الوطنية للمنظفات 

 2.71 20.94 2.81 20.94 الصناعية ش.م.ع.ع

 1.28 28.92 1.43 28.92الشركة الوطنية لصناعة 
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 البسكويت ش.م.ع.ع
العالمية للتامين ركة الش

 28.33 20.00 30.35 20.00 القابضة ليمتد

شركة التأمين األهلية 
 8.97 20.03 9.23 20.03 ش.م.ع.ع

 -- -- 4.32 36.00 شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م
سي اس التمويل الوطني  بيت
 سي 

17.47 
2.82 

17.47 2.69 

للصلب  المصنع الحديث 
 ش.م.م

19.49 3.65 19.49 3.79 

الشمال للصناعات شركة 
 ش.م.م البالستيكية

15.00 0.71 15.00 0.69 

الشركة الخليجية لصناعة 
 ش.م.م االكريليك

15.00 0.51 15.00 0.49 

 81.20 -- 90.28 -- اإلجمالي
 

شركات مدرجة في سوق مسقط، وستة شركات غير مدرجة.  7 هامن شقيقةشركة  77يتكون االستثمار في 
 3.2مليون لاير عماني مقارنة بمبلغ  2إلى  الشقيقة، ارتفعت حصة األرباح في الشركات 8176خالل عام 

العمانية الوطنية لالستثمار  الشركة  ٪، مدفوعا بشكل رئيسي باالندماج مع 771مليون ر.ع، بنمو بلغ 
 .8177أغسطس  78القابضة في 

 
  المصدرسياسة توزيع األرباح في 

 يها عائدا نقديا سنويا معقوال ومتسقا على استثماراتهم في رأس مالها.إلى منح مساهم المصدرهدف ي
 

سجال حافال من دفع األرباح باستمرار منذ إنشائها، وتهدف إلى منح مساهميها عائدا نقديا  يمتلك المصدر
 سنويا معقوال ومتسقا على استثماراتهم في رأس مالها.

 
مليون ر.ع وعلى مر السنين ارتفع رأس المال  2ه برأسمال مدفوع قدر  المصدر، تأسس 7823في عام 

بدفع توزيعات نقدية  المصدر(. ومقابل ذلك، قام 8171ديسمبر  37مليون ر.ع )كما في  68.8المدفوع إلى 
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 36.88مليون ر.ع إلى مساهميها منذ التأسيس كما وزعت أرباح أسهم إجمالية بمبلغ  81.7مجمعة قدرها 
 مليون ر.ع منذ اإلنشاء.

 
مليون ر.ع(  71.7بيسة للسهم الواحد )بقيمة إجمالية  77ما اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ك

٪ من رأس المال 71٪ و77مليون ر.ع(، تمثل  6.88سهم )إجمالي  711أسهم لكل  71وعائد سهم قدره 
السنوية المقرر عقده  ة العامةالجمعيمن قبل المساهمين في اجتماع  والتي تم اعتمادهاالمدفوع على التوالي 

 .8172مارس  81يتاريخ 
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 والمجموعة المصدربها قوم يوصف األعمال التي 

 
 التاريخ

 
( هي شركة مساهمة عامة عمانية تأسست المصدر)  الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

والعنوان المسجل هو:   للمصدر الرئيسي عمان. المقر األعمال سلطنة ومسجلة وفًقا لقوانين  7823عام 
الروي الرمز البريدي  3226الطابق الرابع صندوق بريد  8238مبنى رقم  3136رقم سكة القرم،  شاطئ
 .7713111عمان. ورقم سجلها التجاري  778

 
، 8171ديسمبر  37بيسه لكل سهم. في  711سهم بقيمة  900,000,000رأس المال المصرح به هو 

بيسة، دفعت بالكامل ونتج عن ذلك رأس مال قدره  711مليون سهم قيمة السهم الواحد منها  688أصدرت 
 مليون لاير عماني. 68.8

 
في  النحو الموضحعمان )على سلطنة في الموحدة وشركات مجموعتها  المصدرأغلب عمليات قع ت

ا الشركة القابضة للمجموعة، الشركة القابضة للمجموعة.  وباعتباره وه المصدراألحكام( )المجموعة(.   
 فهي تعتمد إلى حد كبير على أداء الشركات العاملة التابعة لها ودفعهم لألرباح.

 
شركة مساهمة عامة لها مصادر دخل متنوعة. وهي من أعرق شركات االستثمار في سلطنة  المصدر

ت واضحة في العديد من ولها استثمارا( عاًما 31عمان. ولها تاريخ عمليات يزيد عن أربعة وثالثين )
دارة األصول واالستشارات الخاصة بها،  األنشطة االستثمارية في سلطنة عمان منها المعامالت المصرفية، وا 

نهجها الحذر وخبرتها طويلة األمد التي تأسست من خالل  ، بفضل المصدرتميز أداء التأمين، والعقارات. 
 بثبات أداء محفظته االستثمارية خالل المصدرفيها ، ثمر ستيمعرفة عميقة بالقطاعات وفئات األصول التي 

في جعله ووضع المالي القوي  للمصدر النموذج التجاري المرن كما ساهم الدورات االقتصادية المتنوعة. 
 لالستثمار أثناء فترات الضعف االقتصادي وتقلبات السوق.   وجهة مفضلة

 
قدرته على  المصدر أظهر قية واالستمرارية والنجاح، حيث" إلى المصداأومنفستترمز العالمة التجارية "
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تحقيق مكاسب مستقرة وجني أرباح بشكل مستمر حتى مع الظروف الصعبة على مدى فترة طويلة من 
 الزمن.      

 
ديسمبر  37.  في 31جزء من مؤشر سوق مسقط  ووهفي سوق مسقط لألوراق المالية ُمدرج  المصدر
مستثمرين من المؤسسات ضم يو مساهم  8711مليون لاير عماني ولديه  386ة ، كان قيمته السوقي8171

 واألفراد خاصة من عمان ومجلس التعاون الخليجي.
 

مع شركة االستثمارات الوطنية القابضة مما أدى إلى وجود كيان  المصدراندمجت  ،8177في أغسطس 
شركة تابعة  المصدروطنية القابضة(، أنشأ استثماري أكبر بكثير. بعد االندماج )مع شركة االستثمارات ال

مليون لاير عماني. ُأنشئت الشركة  81جديدة وهي الشركة الوطنية العمانية لالستثمار برأسمال مدفوع قدره 
الرئيسية، بينما تقوم الشركة الوطنية  استثماراتهعلى  المصدرالوطنية العمانية لالستثمار بغرض أن تركز 

عبر األسهم للمصدر دارة االستثمارات غير الرئيسية وغيرها من االستثمارات المالية العمانية لالستثمار بإ
 الخاصة واألسهم العامة والدخل الثابت واالستثمارات المتخصصة والمنظمة األخرى.
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 األهداف واستراتيجية العمل
 

ضافة إلى فرصة تتمثل أهداف الشركة المعلنة في توفير عائد سنوي ثابت للمساهمين رأس مالهم، باإل
إلى تعزيز القيمة  المصدرهدف يالمشاركة في المكاسب طويلة األجل من استثماراتها داخل وخارج ُعمان. 

التي يحصل عليها المساهمون وذلك من خالل توليد عوائد سوقية أعلى على رأس المال عن طريق نمو 
 مستدام طويل األجل.

 
عمان يحدوه هدف سلطنة عن الفرص داخل وخارج  المصدرث بحي،  االستثماريةومن أجل تنويع محفظتها 

أيضا إلى المشاركة في المشاريع التي  المصدرهدف يو . أثر تقلبات السوق مزدوج هو زيادة األرباح وتخفيف
تكون مجموعة  . تسعى المجموعة ألنعمان سلطنة في المنشودة التنمية االقتصادية تحقيق هم في اتس

َصَنف يو بأعلى معايير حوكمة الشركات صرامة  المصدرلتزم يستثمارية والمالية. متكاملة من الخدمات اال
 دائًما ضمن أفضل عشرين شركة تعمل

وفقا لمجلة عمان إيكونوميك ريفيو ، التي تعتبر أحد المطبوعات الرائدة في مجال عمان  سلطنة داخل
ألفضل عشرين شركة مدرجة لعام )المصدر:  التقرير السنوي السابع عشر  األعمال في سلطنة عمان 

 م.8177مايو  7شركة المنشور في  81وتقرير أفضل .8176مايو  12. الذي ُنِشر في 8177
 

 االستثمارات االستراتيجية االستثمارات المالية النشاطات القائمة على الرسوم
 االستثمارات البنكية
 أسواق رأس المال

 إدارة األصول

 األسهم العامة
 ةاألسهم الخاص

 العقارات

 البنوك
 التأمين
 التأجير

 قطاعات النمو
 

 تركز الجهة المصدر حالًيا على المبادرات الرئيسية الست التالية:
 
 زيادة حصتها في القصاع المصرفي وتحسين أداء استثماراتها االستراتيجية في القطاع المصرفي، -أ 
 

الخليجي من خالل التوسع متناسق  توسيع نطاق وجودها في قطاع التأمين في مجلس التعاون -ب 
 االستحواذ،األجزاء ومن خالل 
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واستكشاف أوجه التعاون االستراتيجي مع شركاء التأجير للوصول إلى تآزر مشترك )بدأ االندماج بين  -ج

وسوف ينشئ هذا االندماج أكبر شركة عمانية مالية  الوطنية للتمويل للتاجي والشركة أوريكسعمان شركة 
 ية.غير مصرف

 
بناء وتنمية استثمار بنكي ومنصة إدارة أصول لتوليد إيرادات رسوم من شركات التمويل واالستشارات  -د

دارة األصول والوساطة   (كابيتال والبحوث وخدمات اإليداع )مثال: اوبار المالية،وا 
 

ة والخاصة من بناء محفظة مالية متنوعة من االستثمارات المالية عالية الجودة في األسهم العام -ها
 و لالستثمار،خالل الشركة الوطنية العمانية 

 
إنشاء استثمار عقاري وأعمال المشورة الفنية للمشاريع بغرض بناء أصول عقارية عالية الجودة في  - و

ن كة عمارش عمان وتقديم خدمات المشورة الفنية التي تحتاجها مشاريع شركات المجموعة )مثال:
 .ت مادلخواري لعقار الالستثما

 
 حملةبأن هذه المبادرات ستدعم تنويع تدفقات عوائده باإلضافة إلى خلق قيمة دائمة ل المصدرؤمن ي

 أسهمه.
 

 المساهمون
 

، الهالل  عهدة محلي/إدارة األصول -كابيتال أوبار ومن بينهم:  المصدرالمساهمون الرئيسيون في 
والهيئة العامة ،  ي الخدمة المدنية لالستثمار، الصندوق العماني لالستثمار ، صندوق تقاعد موظف

 ضمن آخرين. ة االجتماعي اتللتأمين
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 الحصة اسم المساهم
 عهدة/إدارة األصول –اوبار كابيتال 

  محلي
24.08% 

 %81.18 الهالل لالستثمار

 %77.17 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

 %7.11 الصندوق العماني لالستثمار 

 %3.21 ةاالجتماعي اتللتأمين الهيئة العامة

 
 تشمل: للمصدرالشركات التابعة 

 
 الحالة الدولة النشاط الشركة التابعة

 سلطنة عمان البنك: بنك عمان العربي )ش.م.ع.م( 
 الشركة التابعة

71.88% 

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و العام 
 )ش.م.ع.ع(

الشركة التابعة  سلطنة عمان التأمين
(13.17)% 

الشركة الوطنية العمانية لالستثمار 
 ش.م.ع.م

 سلطنة عمان االستثمار
 الشركة التابعة

(88.11)% 

الشركة العمانية العقارية لخدمات 
 االستثمار ش.م.ع.م

 سلطنة عمان االستثمار
الشركة التابعة 

(88.82)% 

 المتكاملة ش.م.ع.مصاللة ت كة منتجعارش
 السياحة

 سلطنة عمان
 عةالشركة التاب

88.88% 

الجبل األسود لالستثمارات 
 ش.م.م.

 سلطنة عمان السياحة
 الشركة التابعة

88.82% 

 مونتينيغرو  السياحة دي او اوطئ بودفا للعقارات اش
 الشركة التابعة

711.11% 
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 وصف موجز للشركات التابعة الرئيسية
 

 بنك عمان العربي ش.م.ع.م
 

منذ تأسيسه.  تأسس بنك عمان العربي في  المصدراح ساهم بنك عمان العربي بشكل ملحوظ في نج
% لصالح البنك العربي األردن باعتبارهم حملة 18نفست، ويمو % لصالح أ77بنسبة  7821أكتوبر 

جهاز صراف  737فرًعا ومكتًبا ويضم أكثر من  67األسهم الرئيسيين.  يدير بنك عمان العربي أكثر من 
دم مجموعة من المنتجات والخدمات في أعمال التجزئة المصرفية عمان، ويقسلطنة  آلي في جميع أنحاء

، بلغ 8171ديسمبر  31والتمويل التجاري. في  واالستثمار البنكيلألفراد وتمويل الشركات والمشاريع 
مليون  317.71مليار لاير عماني كما بلغ صافي قيمة ممتلكاته  8.71إجمالي أصول بنك عمان العربي 

مليون لاير عماني  22.7حقق بنك عمان العربي إيرادات فوائد بمبلغ  ،8171بة لعام لاير عماني. بالنس
 31% )7.27.متوسط تكلفة رأس المال عن هذه الفترة كان 8176مليون لاير عماني في عام  11.1مقابل 

مليار لاير  7.67م  8171ديسمبر  31%( بلغ صافي القروض والسلفيات في 7.78:  8176سبتمبر 
مليار لاير  7.1م  8171سبتمبر  31٪ على أساس سنوي. وبلغت إيداعات العمالء في 3.1نسبة عماني ب

من  م 8171ديسمبر  31% على أساس سنوي. وبلغت صافي األرباح في 6.1عماني تزداد بنسبة 
% على أساس سنوي. يحتفظ بنك عمان 27لاير عماني تزداد بنسبة  مليون 86.7العمليات المستمرة 

، سجل معدل كفاية رأس المال 8171ديسمبر  37معدل كفاية رأس المال مناسب، ففي العربي ب
% الالزمة من ِقَبل البنك المركزي العماني. قام بنك عمان العربي بتوظيف 73.87% مقابل 77.11
، وضعت مؤسسة موديز 8171. في يوليو 8171 سبتمبر 31ًفا وفًقا لألرقام المسجلة في موظ 7718

 مع توقعات سلبية لبنك عمان العربي. Baa3دائع طويلة األجل بتقدير تصنيًفا للو 
 

 العام )ش.م.ع.ع( الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و
 

وتعمل في مجال التأمين  7887)ش.م.ع.ع( في عام  الحياة والعامتأسست الشركة الوطنية للتأمين على 
متحدة والكويت. بعد اندماج شركة االستثمارات الوطنية داخل عمان واإلمارات العربية ال الحياة والعامعلى 

للمصدر )ش.م.ع.ع( شركة تابعة  الحياة والعام، أصبحت الشركة الوطنية للتأمين على المصدرالقابضة مع 
% من أسهمها من خالل طرح أولي 87)ش.م.ع.ع(  الحياة والعام.  عرضت الشركة الوطنية للتأمين على 
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( وأدرجت في سوق مسقط لألوراق المالية . بعد الطرح األولي لالكتتاب 8171سمبر لالكتتاب العام )في دي
 الحياة والعام%.   الشركة الوطنية للتأمين على 81.83% من 13.17إلى  المصدرالعام، ُخفَضت حصة 

% في عمان 67هي الجهة الفاعلة المهيمنة على صناعة التأمين الصحي بحصة سوقية تقدر بأكثر من 
شخص. ولها شبكة  200,000المة تجارية معترف بها، وتوفر الحماية التأمينية لما يقرب من وهي ع

فرًعا في عمان وفرعين في اإلمارات العربية المتحدة وفرع واحد في الكويت كما أن لها شبكة  71تتكون من 
ات وثائق التأمين مركز اتصال مترابطين لمبيع 811 قوية من السماسرة والوسطاء والوكاالت لديهم حوالي

وتقدم خدماتها في عمان واإلمارات العربية المتحدة والكويت. وقد سجل إجمالي األقساط المكتوبة للشركة 
مليوًنا في  771.6، وبلغ 8171إلى  8178% خالل الفترة من 87.8معدل نمو سنوي مركب قدره 

مليوًنا خالل  1.1ب ني مقارًنة مليون لاير عما 2.1 8171.  وبلغ صافي الربح بعد الضرائب في 8171
استراتيجية عمل تركز على  الحياة والعام%(. ولدى الشركة الوطنية للتأمين على 12)ارتفاع بمعدل  8176

خلق أسواق جديدة من خالل تدشين منتجات مبتكرة وزيادة توزيع نقاط البيع. حيث ترتكز استراتيجية النمو 
( نمو األعمال في األسواق الحالية من 7على المجاالت التالية: ) العامالحياة و للشركة الوطنية للتأمين على 

( البيع على نطاق واسع 8خالل زيادة حصتها السوقية في قطاع التأمين على المركبات في عمان. )
( التكامل الخلفي مع الشبكات الطبية من خالل شراء 3لمنتجات التجزئة من خالل التأمين المصرفي. )

( دخول إلى أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خالل 1ارية الخاصة بالغير )الخدمات اإلد
، بلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية للتأمين على  8171ديسمبر  37فرع و/ أو نموذج مشارك. في 

ة تصنيف ، أثبتت قوتها المالية بجدارة محققً 8171مليون لاير عماني. وفي إبريل  773.8 الحياة والعام
++B .جيد( مع توقعات مستقرة. يعكس التصنيف قوة الشركة وجدارتها االئتمانية( 
 

 مالشركة الوطنية العمانية لالستثمار ش.م.ع.
 

، وهي تدير االستثمارات المالية 8177في أكتوبر الشركة الوطنية العمانية لالستثمار ش.م.ع.م  تأسست 
. ويركز هيكل عمل شركة على بناء محفظتها االستثمارية عبر ر للمصدالعامة والخاصة غير االستراتيجية 

االستثمارات المالية االستراتيجية وغير االستراتيجية، وتهدف فلسفتها االستثمارية إلى تحقيق عوائد عالية 
معدلة حسب المخاطر من خالل القيام باستثمارات قليلة عالية الجودة في أعمال تجارية دائمة ومربحة 

ييمات جذابة وامتالك هذه االستثمارات لفترات طويلة. وتدير شركة حالًيا أصول أسهم عامة تحصد تق
مليون لاير عماني من مجموعة. إن شركة في وضع جيد يمكنها من النمو  811وخاصة بقيمة تزيد عن 
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 ( خلق فرص ذات صلة بالخدمات7) للشركة:والتنوع في قطاعات وأسواق جديدة. الخطط طويلة األجل 
 عمان واألسواق الدولية؛ سلطنة االستشارية الستثمارات األسهم الخاصة في

( التنويع لالبتعاد عن القطاع المالي والدخول إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا 8)
( بناء قدرات أساسية وسجل حافل 3والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وغيرها من قطاعات النمو، )

 ساعدة في تحسين الربحية وتعزيز النمو من خالل عرض عوائد االستثمار اإليجابية واالنسحاب الناجح.للم
 

٪( 81)تمثل حصة  المصدرمليون سهم من  761.2، اشترت الشركة 8171وخالل الربع الرابع من عام 
 ش.م.ع.ع،سقط مليون لاير عماني. وتشمل االستثمارات البارزة األخرى حصًصا في بنك م 27.7بتكلفة 

 ، هورايزون )أيه دي(المحدودة لالستثمارات، إلخ.عالبنك األهلي ش.م.ع.
 
 ش.م.ع.ملشركة العمانية العقارية لخدمات االستثمار ا
 

لتنفذ جميع النشاطات العقارية  8176ش.م.ع.م في  الشركة العمانية العقارية لخدمات االستثمار تأسست 
دارة المشروعات في عمان باإلضافة إلى تقديم الخدمات االستشارية بما في ذلك االستثمارات واالستشا رات وا 

لشركة العمانية العقارية لخدمات اللمشروعات لشركات المجموعة وشركاتها التابعة.     حالًيا، تقوم 
أحد المجمعات عمان الذي يعتبر سلطنة بتطوير المركز التجاري في مسقط هيلز ب ش.م.ع.ماالستثمار 

. عالوة على ذلك، تقدم  األجنبيالتملك الحر سواء لالستثمار المحلي أو  ة المتكاملة التي توفر ميزةالسياحي
خدمات المشورة الفنية لشركات المجموعة. وتمتلك  ش.م.ع.ملشركة العمانية العقارية لخدمات االستثمار ا
-ا وعقاًرا تجارًيا في منطقة روي أيًضا عقاًرا سكنيً  ش.م.ع.ملشركة العمانية العقارية لخدمات االستثمار ا

دخل ثابت من اإليجارات.  وكذلك تقدم الشركة  للمصدر ومن ثم تولد  -ذات معدالت اإلشغال العالية
 خدمات المشورة الفنية لشركات المجموعة في الموضوعات
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 للمصدر ات التابعة العقار  ش.م.ع.ملشركة العمانية العقارية لخدمات االستثمار االمتعلقة بالعقارات. وتدير 
، فإن لشاطئ بودوفا للعقاراتش.م.ع.م. وبالنسبة صاللة ت كة منتجعارشوشاطئ بودوفا للعقارات وهي: 

إلى تطوير عقارات سياحية سكنية في مونتينيغرو.   ويتوقع أن يكون المشروع المقترح خطط ي المصدر
ونتينيغرو وعلى ساحل البحر األدرياتيكي.  بودفا  وم االستخدام فيمشروًعا معمارًيا أمام الشاطئ متنوع 

المشروع. وبالنسبة لشركة لبناء  األرض وتبحث في الوقت الحالي عن شراكة  شاطئ بودوفا للعقاراتتملك 
سياحي متكامل في مرحلة إنشاء مشروع سياحي عقاري في  فهي مجمعش.م.ع.م. صاللة ت منتجعا
 ين المناسبين لالستثمار المشترك لتطوير المشروع.بإيجاد الشركاء التجاري المصدرهتم لة. ويصال

 
 :للمصدر العامة  اإلستثمارات

 تالشركا
 الحصة % شركات غير مدرجة الحصة % شركات مدرجة

الشركة الوطنية 
 للتمويل ش.م.ع.ع

العالمية شركة  87.76%
القابضة للتامين 

 المحدودة

81.11% 

  شركة التأمين األهلية
 ش.م.ع.ع

ر كابيتال أوبا 81.31%
 مش.م.ع.

36.11% 

شركة تكافل عمان 
 للتأمين ش.م.ع.ع

 %71.11 بيت التمويل الوطني 71.37%

المصنع الحديث   
 ش.م.م للصلب

78.18% 

الشمال  شركة  
للصناعات 
 ش.م.م  البالستيكية

77.11% 

الشركة الخليجية   
األكريليك  لصناعة
 ش.م.م 

77.11% 
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کة رلمشااعلی درة لقم في ااھلر التأثيمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما. ويتمثل االشركة الشقيقة هي منشأة ت
طرة سيبيد أن هذه الشركة ليس لها سيطرة أو ا ھفير لمستثماکة رلتشغيلية للشوالمالية ت السياسارارات افي ق
لهام أو السيطرة ت. وتعتبر االعتبارات التي يتم اتخاذها عند تحديد التأثير السياساك اکة علی تلرمشت

لعب  المصدرحاول يالمشتركة مماثلًة لتلك االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. وال 
تركز إدارة البنك على المبادرات  ذلك،أي دور في اإلدارة اليومية لشركائها وشركائها المستقلين. وبداًل من 

ستحواذ داخل المجموعة ، ومواءمة توزيع األصول للمحافظ االستراتيجية األوسع مثل عمليات الدمج واال
االستثمارية على مستوى الشركات الفرعية، والتوافق المحتمل بين المنتج و / أو التسويق بين شركات 

 المجموعة.
علی ًء بنامليون لاير عماني. و 11.1في الشركات الشقيقة  المصدر، بلغت استثمارات ٧١٠٢ديسمبر  37 في

 ر ُمْدَرج. غيد صيرلأن الی ر إتشيرات المسجلة الستثمان ام٪ 32ن فإ، ية رفتدلالقيمة ا
 

 :المدرجة في السوقالشركات 
 

 مع شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع   االندماجالشركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع. قيد 
 

ش.م.ع.ع  اتفاقيَة اندماٍج  وقعت كل من شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع  والشركة الوطنية للتمويل 
 (.االندماجم ) 8171ديسمبر  81في 

                                                                                                     
البنك المركزي العماني. وهي خاضعة لرقابة م،  7821في عام  تأسست الشركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع 

( فرًعا في سلطنة عمان ونشاطها الرئيسي هو تأجير األعمال وتستمد إيراداتها من 78ديها اثنا عشر )ول
ول صأعلی صافي ًء بناعمليات التمويل وشراء وبيع الديون وتمويل رأس المال العامل داخل سلطنة عمان. و

 ية للتمويل  ش.م.ع.ع ك الشركة الوطنتمتل ن،عمانة طجة في سلدرلمر التأجيت اکارلجميع شل يولتما
، بلغت صافي  8171م. وفي السنة المالية  8171ر سبتمب 31کما في ٪ 78بنسبة وق لساحصة في 

 ٪ والباقي جزًءا من الشركة.78مليون لاير عماني  ونسبة تجزئة   811.7القروض والسلفيات
مركزي العماني. ولديها م، وينظمها البنك ال 7881عام  ش.م.ع.ع فيتأسست شركة عمان أوريكس للتأجير 

ثمانية فروع في سلطنة عمان ويتمثل نشاطها الرئيسي في تأجير السيارات والمعدات والوحدات الصناعية 
إيراداتها من عمليات التأجير والتخصيم  ش.م.ع.ع جميعواآلالت. وتستمد شركة عمان أوريكس للتأجير 

ر لتأجيت اکارلجميع شل يولتمول اصألی صافي عًء بناوعمليات رأس المال العامل داخل سلطنة عمان. و
 31في ٪ 78بنسبة وق لساحصة في  ك الشركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع تمتل ن،عماجة في درلما

٪ والباقي جزء 32مليون لاير عماني ونسبة التجزئة  811. وبلغت صافي القروض والسلفيات 8171ر سبتمب
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 من الشركات.
 

 و شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع    للتمويل ش.م.ع.عالوطنية  ك الشركةتمتلتأثير اندماج 
 

ستتسبب عملية "الدمج" في إنشاء أكبر شركة تمويل غير مصرفي في سلطنة عمان. وستتجاوز أكبر شركة 
(، من حيث صافي األصول المالية. AOFSالعمانية لخدمات التمويل ش.م.ع.ع ) مصرفي،تمويل غير 

شركة تمويل غير مصرفية في الوقت الحالي هي العمانية لخدمات التمويل ش.م.ع.ع  ونشير إلى أن أكبر
٪ 88بقيمة قية وحصة سإضافًة إلى  ،عمانيل يان روملي 887بقيمة ذات األصول التمويلية الصافية المقدرة 

 جةم )الشركات المدر 8171 رسبتمب 31في ن في عما رلتأجيع ااطلق ليولتمل اوصأصافي س ساأ)على 
الالتان   للتمويل ش.م.ع.ع([. وباندماج شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع والشركة الوطنية طفق

٪ ، فإنه من المتوقع أن يكون لدى الشركة المندمجة حصة سوقية تبلغ 78تستحوذان على حصة سوقية تبلغ 
يون لاير عماني ، وبذلك مل 111٪ تقريًبا مع أصول تمويل صافية مبدئية تبلغ قيمتها أكثر من 32قيمتها 

( فعااًل من حيث 7تصبح أكبر شركة تمويل غير مصرفي في سلطنة عمان. وسيكون الكيان المدمج: )
( ومن المرجح 8) االندماج؛التكلفة حيث أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين أوجه التآزر بين الكيانين بعد 

مكانيات ذات فعالية أعلى؛ )أن يكون قادًرا على تمويل مشاريع أكبر بداًل من قا ( 3عدة رأسمالية أكبر وا 
سيكون في وضٍع أفضل للتفاوض بشأن أسعار فائدة أفضل مع البنوك للحصول على قروضها حيث أن 

( لديه محفظة تمويل متنوعة تنقسم بالتساوي بين التجزئة 1الكيان المدمج سيحسن مقاييس الرفع المالي؛ )
( 6) التعمين؛جيٍد للتوسع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز  ( سيكون في وضعٍ 7والشركات. )

 سُتَحَسن مؤشرات األداء الرئيسية.
 

 73 المؤرخةوافق مجلس إدارة شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع  في الجمعية العامية غير العادية 
غ المساهمون بأن هناك الخياران مع الشركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع. وبل االندماجعلى  8171ديسمبر 

 :باالندماجالتالين فيما يتعلق 
 

لاير عماني لكل سهم في شركة عمان أوريكس للتأجير  1.781أ( العرض النقدي: يحصل المساهم 
 ش.م.ع.ع، أو

 
الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع  لكل سهم في  في الشركةسهم  1.8188ب( نسبة المبادلة: يحصل المساهم 

 أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع.شركة عمان 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

107

107 
 

وعلى كل مساهم في شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع  أن يخاطب الشركة في موعد ال يتجاوز 
بقراره على أن يستلم العرض النقدي أم األسهم  في   8172مارس  81الساعة الخامسة مساء من تاريخ 

شركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع  تلقائيا الشركة الوطنية للتمويل  ش.م.ع.ع. وسيتم تخصيص أسهم في  ال
 الذين لم يخاطبوا الشركة بقرارهم.       للمساهمين

 
 األهلية ش.م.ع.عشركة التأمين 

 
ش.م.ع.ع واحدة من أقدم شركات التأمين غير الحياة في سلطنة عمان. وقد اندمجت  شركة التأمين األهلية

م، ونتيجًة لذلك أصبحت الشركة  8177م/  8171في  مع مجموعة آر إس أيه للتأمين متعددة الجنسيات
المحلية الرائدة تتلقى الخبرة والدعم من الزعيم العالمي. وتشارك مجموعة آر إس أيه للتأمين في أعمال التأمين 
العام متعدد الجنسيات مع األسواق األساسية بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا والدول االسكندنافية وكندا 

شرق األوسط مع القدرة على اكتتاب األعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. وتضم مجموعة آر إس أيه وال
دولة وصافي أقساط مكتتبة  711مليون عميل ينتشرون في أكثر من  8موظف و  730711للتأمين أكثر من 

هي الشركَة األم النهائية  م. وتعتبر مجموعة آر إس أيه للتأمين 8177مليار لاير عماني في عام  3.2بقيمة 
شركة التأمين األهلية ٪ في 81.31حصًة تبلغ  يمتلك المصدرش.م.ع.ع و لشركة التأمين األهلية 

ش.م.ع.ع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لكل من قطاع شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع. وتقدم 
لسفر والحوادث الشخصية والمنتجات المنزلية، بينما التجارة والتجزئة. ويتمثل البيع بالتجزئة في: السيارات وا

ومنتجات يتمثل القطاع التجاري في: الممتلكات، والحوادث، والسيارات، والبناء، والخطوط البحرية، والمهنية 
حصولها على جائزة أفضل شركة تأمين في سلطنة . وتشتمل بعض اإلنجازات الرئيسية التأمين المتخصصة

، MENA Insurance Reviewمن قبل صحيفة  8177و  8171و  8178 و 8177ألعوام عمان 
)بشكل  8171، ومؤشر ُعمان االقتصادي وشركة التأمين لعام  8177عالمة التأمين الموثوقة لعام جائزة و 

شركة ٪ في  81.31حصًة تبلغ قيمتها  يمتلك المصدر. و MENA Insurance Reviewعام( من قبل 
مليون لاير عماني في السنة  3.1وقد أفادت بأنها حققت ربًحا بعد الضريبة بقيمة  ش.م.ع.ع.التأمين األهلية 

 م. 8171المالية 
 

 شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع 
تأسست شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع كشركة مساهمة عامة في سلطنة عمان. ويتمثل النشاط 

دارة أنشطة التكافل العامة والعائلية بتطبيق نموذج هجين الرئيسي لشركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع في إ
من خالل تطبيق نماذج الوكالة والمضاربة. وتعمل شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع وفًقا لمبادا 

٪ في شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع، وقد 71.37متلك الُمصِدر حصة قدرها ويالشريعة اإلسالمية. 
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 م. 8171مليون لاير عماني في السنة المالية  7.8ا بعد الضريبة بقيمة أفادت بأنها حققت ربحً 
 
 

 :شركات شقيقة غير مدرجة
 

 الشركة العالمية القابضة ليمتد
 

وهي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي مع  8117في عام  العالمية للتأمين القابضة ليمتدتأسست شركة 
 الشركة العالمية القابضة ليمتدمبور والدار البيضاء. وتعتبر العمليات في برمودا ولندن وعمان وكواالل

عادة التأمين، وطاقة االكتتاب، والممتلكات والمؤسسات المالية والموانئ  متخصصة في التأمين بالجملة وا 
والمحطات والبناء والهندسة والطيران العام والعنف السياسي والتعويض المهني، والمديرين والمسؤولين، 

"   Standard & Poor'sا، والحراجة وأعمال إعادة التأمين النسبي وغير النسبي. وَصَنفت شركُة والضحاي
 A.M.  Best" مع توقعات مستقبلية "مستقرة" وصنفتها شركة -A" بالرمز " الشركة العالمية القابضة ليمتد

الشركة العالمية في  ٪81.11" مع توقعات مستقبلية )ممتاز(. ويمتلك المصدر حصة قيمتها  -Aبالرمز "
مليون لاير عماني في السنة المالية  78.3، وقد أفادت بأنها حققت ربًحا بعد الضريبة بقيمة  القابضة ليمتد

 م. 8176
 

  مشركة أوبار كابيتال ش.م.ع.
 

دارة األصول لتوليد  للمصدرتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية  في بناء وتنمية منصة االستثمار المصرفي وا 
م  8176في نوفمبر  م شركة أوبار كابيتال ش.م.ع. المصدر أسسدخل من الرسوم. ولتحقيق هذا الهدف، ال

٪ والصندوق 31٪، مقارنًة بنسبة البنك العربي )سويسرا( المحدود الذي تبلغ نسبته 36بنسبة ملكية تصل إلى 
أعمال مجموعة إدارة االستثمار  بشراءم  ٪. وقامت شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.31العماني لالستثمار بنسبة 

وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأنشطة مصرفية استثمارية شاملة. وبدأت شركة أوبار 
م، وتتضمن أقسامها التجارية الرئيسية: تمويل الشركات  8171عملها في عام م كابيتال ش.م.ع.

دارة األصول ، والوساطة المالية ، وخ التي تغطي األسواق المحلية  –دمات األبحاث والحفظ واالستشارات، وا 
الوسيط رقم واحد في السلطنة م وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تعد شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.

مليون لاير عماني  181م( بقيمة إجمالية بلغت  8171ديسمبر  37٪ )في 87.6بحصة سوقية تبلغ قيمتها 
م المنشور على  8171المصدر: إحصاءات سوق مسقط لألوراق المالية للعام م. ) 8171في السنة المالية 

 (. www.msm.gov.om 2017الموقع اإللكتروني التالي: 
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  بي إس سي بيت التمويل الوطني 
 

م في البحرين وهي متخصصة في توفير  8116في عام  بي إس سيتأسست شركة بيت التمويل الوطني 
الشركات لشراء المركبات الخاصة والتجارية والثقيلة. وهي مرخصة من قبل التمويل االستهالكي وتمويل 

مليون دينار بحريني(. ويمتلك  1.7مصرف البحرين المركزي ولديها رأس مال مدفوع بالدينار البحريني )
، وقد أفادت بأنها حققت ربًحا بعد بي إس سي ٪ في بيت التمويل الوطني 71.11الُمصِدر حصة قدرها 

 م. 8176مليون دينار بحريني في العام المالي  7.81ة بقيمة الضريب
 

 ش.م.م  المصنع الحديث للصلب
 

م في منطقة الرسيل الصناعية، عمان، وتقوم  8117ش.م.م في عام  المصنع الحديث للصلبتأسس 
حديث المصنع البتصنيع قضبان الصلب باستخدام تكنولوجيا فرن القوس الكهربائي المتقدمة. وتنتج شركة 

طن متري سنوًيا، وُتَوَزع منتجاتها في كل من عمان واإلمارات  7610111ش.م.م حاليًا أكثر من  للصلب
 ذ.م.م٪ في سوق مسقط لألوراق المالية 78.18متلك المصدر حصًة قدرها ويالعربية المتحدة. 

 
 الشركة الخليجية لصناعة االكريليك وش.م.م  الشمال للصناعات البالستيكيةشركة 

 
 8117في عام  و الشركة الخليجية لصناعة االكريليكش.م.م  الشمال للصناعات البالستيكيةتأسست شركة 

م في منطقة صحار الصناعية، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين مجموعة السرين وشركة الزبير ومجموعة 
ين في سلطنة محسن حيدر درويش ش.م.م وبنك عمان العربي وجهة المصدر. وقد تأسست مجموعة السر 

م، وتعد واحدًة من أكبر شركات التجارة واالستثمار المتنوعة في سلطنة عمان من  7816عمان منذ عام 
إلى العقارات والمنتجات األساسية التي تتراوح بين البناء والتصنيع والبنية  االختصاصاتخالل العديد من 

ستثمارات والرعاية الصحية. وتمتلك مجموعة السرين االستهالكية وتوزيع المواد الغذائية والسفر والتأمين واال
و الشركة ش.م.م   الشمال للصناعات البالستيكيةحصًصا في سوق مسقط لألوراق المالية ذ.م.م. وشركة 

الشقيقة غير المسجلة  في  المصدروالتي قد ُصِنَف كل منها كشركات  الخليجية لصناعة االكريليك ش.م.م
م في سلطنة عمان  7821مجموعة محسن حيدر درويش، فقد تأسست منذ عام البورصة. وأما بالنسبة ل

ولديها اهتمامات متنوعة في مجال التجارة والمقاوالت والمشاريع والتصنيع. وتمتلك مجموعة محسن حيدر 
، الشركة الخليجية لصناعة االكريليك ،ش.م.م  الشمال للصناعات البالستيكيةدرويش حصًصا في شركة 

الشقيقة غير المسجلة  في البورصة. وأما شركة الزبير، فهي تكتل  المصدرَفت على أنها شركات والتي ُصنِ 
صناعي وتختص في مجال السيارات والطاقة والخدمات اللوجستية والهندسة والبناء والتعاقد والعقارات 



110
110 

 

كال الكيانين ٪ في كال الشركتين. و 77.11حصًة بنسبة  يمتلك المصدروالضيافة والخدمات المالية. و 
مجتمعين، مجهزان بخطين من خطوط البثق اإليطالية أوميبا، التي تمتلك القدرة على تقديم مجموعة واسعة 

فإن خطوط البثق قادرة على  ذلك،من األلواح البالستيكية الحرارية المطابقة للمعايير الدولية. وباإلضافة إلى 
ن من البوليمرات من أجل تصنيع منتجات فريدة من إنتاج صفائح مقذوفة مشتركة، تجمع بين صفات نوعي

 نوعها مصممة خصيصا لتلبية متطلبات العمالء.
 

 للمصدرنقاط القوة الرئيسية 
 

( عاًما وخالل هذه الفترة ، 31عمليات يمتد ألكثر من أربع وثالثين ) تاريخ واالستمراريةاالستقرار  - أ
ا أحد أكبر الشركات االستثمارية المدرجة في عمان. قدم أداًء ثابًتا من محفظته االستثمارية. كما أنه

 37مليون لاير عماني )في  386. وقد بلغت القيمة السوقية لها 31وهي جزء من مؤشر سوق مسقط 
 مليون دوالر أمريكي( 211( )8171ديسمبر 

 
ت أن الممتلكات متنوعة بشكل جيد من خالل القطاعا : حيثوالعوائدأساس متنوع من االستثمارات  - ب

المصرفية والتأجير والتأمين وبالتالي خفض تركيز المخاطر. وكل من بنك عمان العربي والشركة 
والشركة الوطنية العمانية لالستثمار في منحنى عالي من النمو.  الحياة والعامالوطنية للتأمين على 

ركز قوي وبنفس الطريقة، ال يزال بعض الشركاء الرئيسيين في قطاعي التأجير والتأمين في م
 مستمرين في تعزيز القيمة التي يتلقاها المساهمون.

 
دفع حيث ي -ت العائدات التي ال تنقطع الربحية الثابتة ومدفوعا:  والمستقرةالتدفقات النقدية القوية  - ت

 .7823العائدات سنوًيا منذ نشأتها في  المصدر
 

راتيجية واضحة المعالم وفلسفة إداري قوي وذو خبرة، واست : فريقوديناميكيةفريق إداري ذو خبرة  - ث
 استثمارية وبنية إدارية قوية ضد المخاطر.

 
مالية معتدلة وتكلفة منخفضة على معدل الدخل ونسبة الديون إلى رأس  رافعة قويهيكل رأس مال  - ج

المال في حدودها المقبولة )وبعد ختام هذا اإلصدار سيتحسن معدل الديون إلى رأس المال بشكل 
 فائق(. 
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 الشركة حوكمة
 
بالنظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية العماني )المعدل( باإلضافة إلى قواعد  المصدرتمسك ي

 -دون استثناء- المصدرلتزم مؤشر سوق مسقط. وعالوة على ذلك، يولوائح الشركات المدرجة الصادر عن 
 بالقانون.

 
 البيئة المنظمة واالمتثال

 
المتثال بكافة القوانين واللوائح السائدة. ال توجد أمثلة على عدم االمتثال في أي لدى البنك سجل حافل من ا

من الشئون التي تتعلق بالقانون أو لوائح هيئة سوق المال أو اتفاقات اإلدراج في مؤشر سوق مسقط في 
بالتقييم المستمر  المصدرقوم وية والبنية األساسية لالمتثال. يالسنوات الماضية.  ويعود ذلك إلى الهيكلة الق

بعض السياسات وعززت من إجراءاتها  المصدر ية والتنظيمية على أعمالها.  تبنىآلثار التطورات القانون
فطبقت  الصلة،الرامية إلى منع استخدام أعمالها التجارية وخدماتها في غسل األموال واألنشطة ذات 

 للمصدر يع أنحاء أعمالها وعملياتها. و األنظمة والضوابط على نهج قائم على تحديد المخاطر في جم
 سياساتها وقسمها المخصص إلدارة االلتزامات القانونية والتنظيمية الحالية والجديدة.
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 التأمينات
 
كالتأمين الطبي  -. حيث توجد وثائق تأمين متنوعة والتاميننهج متحفظ تجاه إدارة المخاطر  المصدرتبنى ي

اة الجماعي وتأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين وتأمينات عامة أخرى على الموظفين والتأمين على الحي
)تعويض العمال وتأمين الممتلكات شامل جميع المخاطر وتأمين ضمان األمانة وتأمين األموال والمسؤولية 

 تجاه الغير إلخ(.
 التطورات األخيرة 

، اعتمد مجلس اإلدارة  8172ارس م 81بتاريخ  ة المنعقدةة السنويديالعا مةافي اجتماع الجمعية الع
% من أسهم رأس المال وهو ما أدى إلى زيادة أسهم رأس 71توزيعات أسهم مجانية على المساهمين تمثل 

 مليون لاير.  16.8مليون لاير إلى  68.8المال من 
 تم تعيين ما يلي في مجلس اإلدارة للفترة الجديدة 

 الفاضل / جمال بن شامس بن سعود الهوتي -
 اضل / عبد العزيز بن خليفه بن عبد اهلل السعدي الف -
 الفاضل / خالد بن عبد اهلل الخليلي  -
 الفاضل / طايع بن جندل بن علي  -
 الفاضل / ماجد بن سالم بن سعيد العريمي  -
 الفاضل / خالد بن محمد الزبير  -
 الفاضل/ سيروسيري سرينيفاسان بادريناث  -
 حارثيالفاضلة / خولة بنت حمود بن عبد اهلل ال -
 الفاضل / جمال بن سعيد بن محمد الطائي -
 الفاضل / أنور بن هالل بن حمدون الجابري -

اختار مجلس اإلدارة الفاضل / خالد بن محمد الزبير ، رئيسًا لمجلس اإلدارة والفاضل 
خالد بن عبد اهلل الخليلي نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة والفاضل شاهد بن حامد زغلول 

 دارةسكرتيرا لمجلس اإل
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مارس  60ثالثة اشهر المنتهية في الو  8102مارس  60ثالثة اشهر المنتهية في المقارنة بين  فترة 
8101 

توضح جداول القوائم المالية المبينة أدناه معلومات القائمة الموحدة للوضع المالي للمجموعة والمصدر كما في 
ات من النتائج المالية األولية الربع . تم الحصول على هذه المعلوم8171مارس  37و 8172مارس  37

ولذلك يجب قراءتها بالتالزم مع القوائم المالية  8172مارس  37غير المدققة للفترة المنتهية في  ةالسنوي
 المدققة الموحدة للمصدر والمجموعة المبينة في نشرة اإلصدار هذه. 

ثالثة أشهر المنتهية في الر المدققة لفترة ، أعلن المصدر عن النتائج المالية األولية غي8172إبريل  77في 
 وهي كما يلي:  8172مارس  37

 
 %  المجموعة

 
 األم الشركة

 % ) المصدر( 

 
 مارس

8102 
 مارس

8101 
 نسبة
   التغير

 مارس
8102 

 مارس
8101 

 نسبة
 التغير

 
 األرقام باأللف لاير 

  
 األرقام باأللف لاير

 
 %6 11,935 12,593  %11 61,848 68,400 إجمالي االيرادات

إجمالي 
 %12 (50,580) (56,407) المصاريف

 
(2,142) (2,418) 11%- 

 %6 11,268 11,993 الربح للفترة
 

10,451 9,517 10% 
األرباح المنسوبة 

        إلى 
مساهمي 

 %1 8,258 8,331 أومينفست 
 

10,451 9,517 10% 

حقوق غير 
 %22 3,010 3,662 مسيطرة 

    
 

لس ادارة الشركات التابعة والشقيقة. كما اة مجقلنتائج المالية االولية غير المدققة للمجموعة لموافتخضع ا
 تخضع هذه القوائم المالية غير المدققة األولية لمراجعة لجنة التدقيق والرقابة واعتماد مجلس إدارة المصدر. 

عدد من االفتراضات والتقديرات التي ربما يكون  في إعداد هذه القوائم المالية األولية غير المدققة، تم تطبيق 
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لها تأثير  على األصول، االلتزامات، اإليرادات والتكاليف كما أن األرقام الفعلية ربما تختلف عن التقديرات 
   المطبقة.
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 اإلدارة والموظفون
 

 عام
 

 فريق إداري ذو خبرة عالية وسجل حافل بالنجاح في تخصصات متعددة. المصدر لدى
 

 المصدرمجلس إدارة 
 
 

 س اإلدارةامجل تشكيل
 

يجب على كل عضو أن يمتلك/يمثل أعضاء، و  71طبقًا للنظام األساسي للشركة يتكون مجلس اإلدارة من 
قد تم انتخاب أعضاء . و )مائتي ألف( سهم من أسهم الشركة كأسهم نصاب عضوية 811.111على األقل 

لفترة ثالث م 8177نوفمبر  78الجمعية العامة الغير العادية في  مجلس إدارة الشركة من قبل المساهمين في
 المنعقدةسنوات وسوف يكون انتخاب اعضاء مجلس االدارة القادم في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 

. وخالل عام المصدرم قد شغر مقعدين بمجلس ادارة 8171ديسمبر  37م. وبتاريخ 8172مارس  81بتاريخ 
أعضاء يتمتعون بخلفيات وخبرات متنوعة ويقومون منفردين  71ان مجلس اإلدارة يتكون من ، ك8171

 -ومجتمعين بالحكم على األمور باستقاللية وموضوعية.  ويتم تشكيل مجلس اإلدارة وفقًا للميثاق: 
 

. ثالثة اعضاء من أعضاء غير تنفيذيين اإلدارةعضاء بما فيهم رئيس مجلس جميع األ -1
 ، وبما يتماشى مع ميثاق تنظيم وادارة الشركات المساهمة العامة.ستقلينضمن ثمان م

 
اربعة اعضاء من مجلس االدارة من ضمن ثمان يمثلون المساهمين الرئيسيين، بينما اربعة  -2

 اعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين بصفة فردية.
 

ت أقصى مدة بين اوبلغ. م8171يسمبر د 37اجتماعات خالل السنة المنتهية في  2عقد مجلس إدارة الشركة 
يومًا، وهذا يتماشى مع الميثاق والتي تتطلب أال تزيد المدة بين أي اجتماعين متتاليين عن  11أي اجتماعين 

 .أربعة أشهر
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 8101ديسمبر  60أعضاء مجلس اإلدارة في 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة التسلسل
 

 الوظيفة
 

 التمثيل

 الهالل لالستثمار الرئيس خالد بن محمد الزبير 7
 مستقل نائب الرئيس خالد بن عبداهلل الخليلي 8
 مستقل عضو مجلس إدارة طايع بن جندل بن علي 3
 مستقل عضو مجلس إدارة شامس الهوتيجمال بن  1
 مؤسسة الزبير عضو مجلس إدارة سي إس بادريناث 7
 ة ش.م.ع.ممسقط للتجار  عضو مجلس إدارة أنور هالل حمدون الجابري 6
 مستقل عضو مجلس إدارة ماجد بن سالم العريمي 1
 صندوق تقاعد موظفي عضو مجلس إدارة عبد العزيز خليفة عبد اهلل  السعدي 2

 الخدمة المدنية
 

شركات  1ال يشغل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من 
لطنة عمان، وال يشغل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مساهمة عامة مقرها الرئيسي لألعمال في س
من شركات المساهمة العامة. وعالوة على ذلك، ال يشغل  8منصب رئيس مجلس اإلدارة في أكثر من 

أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصب عضو مجلس اإلدارة في إحدى الشركات المساهمة التي 
 رها الرئيسي في سلطنة عمان.ويقع مق المصدرتمارس نشاطات مشابهة لنشاط 

 
 لجان مجلس اإلدارة

 
 مستقلينمن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين منهما عضويين تتكون لجنة التدقيق  لجنة التدقيق والمراقبة:

أنور هالل الجابري )نائب رئيس(، جمال بن شامس الهوتي ، ماجد بن سالم  ضو واحد غير مستقل:عو 
مراجعي الحسابات الخارجيين ووظيفة مراجعة الحسابات الداخلية،  تراقب هذه اللجنة أداء العريمي.
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اجتمعت لجنة وسياسات رقابة المخاطر. وقد  للمصدرومراجعة وتقديم توصيات تتعلق باألنظمة الداخلية 
 .8171مرات خالل عام خمسة التدقيق 

 
مجلس اإلدارة وهم خالد من أعضاء  1وتتألف هذه اللجنة من  لجنة االترشيحات والمكافآت والتنفيذية:

الخليلي )نائب رئيس مجلس اإلدارة( وطايع بن  عبد اهللبن محمد الزبير )رئيس مجلس اإلدارة( وخالد بن 
 المصدرجندل بن علي وسي إس بادريناث. ولهذه اللجنة السلطات والصالحيات لتيسير سير عمليات 

ل تفويض الصالحيات الذي وافق عليه ولممارسة مسؤوليات مجلس اإلدارة في الحدود الموضحة بدلي
( مسؤولة أيًضا عن تعيين المديرين NRECمجلس اإلدارة. وهذه اللجنة )التي تختصر باإلنجليزية إلى 

 .8171ووضع سياسات مالئمة تتعلق باألجور. وقد اجتمعت مرتين خالل عام 
 

 بيانات رئاسة المجلس/ عضوية مجلس اإلدارة في مؤسسات أخرى
 

 عضوية مجلس إدارات أخرى اإلدارةعضو مجلس 
 الوظيفة الشركة 

 الرئيس الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع طايع بن جندل بن علي
 عضو مجلس إدارة عبنك نزوى ش.م.ع. عبد العزيز خليفة عبد اهلل السعدي

بنك نزوى  خالد بن عبداهلل الخليلي
 ش.م.ع.م

التأمين شركة 
 األهلية

 ش.م.ع.م

 ارةعضو مجلس إد

جلفار للهندسة والمقاوالت  ماجد سالم سعيد الفنه العريمي
 ش.م.ع.م

 الرئيس

 عضو مجلس إدارة الصفاء لألغذية ش.م.ع.م
 عضو مجلس إدارة عالبنك األهلي ش.م.ع. أنور هالل الجابري

 عضو مجلس إدارة تأجير للتمويل ش.م.ع.م
الحياة الشركة الوطنية للتأمين على 

 .ع(ع)ش.م. والعام
 الرئيس
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 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

 خالد بن محمد الزبير
في  روممثل مساهمة الهالل لالستثما المصدرمجلس إدارة خالد بن محمد الزبير هو رئيس  الفاضل/

في أسواق األوراق المالية العالمية ودول مجلس  بالتداولمجلس اإلدارة.  تقوم شركة الهالل لالستثمار 
ليجي وتستثمر في األسهم الخاص واالستثمارات القابلة للتداول وتشارك في فرص االستثمار التعاون الخ

وتمتلك  المصدركبار المساهمين في  ىالمشترك في منطقة الشرق األوسط وفي الهند.    الهالل هي إحد
ئدة .  كما أنه عضو مجلس اإلدارة المنتدب بمؤسسة الزبير المجموعة الراالمصدر% حصة في 81.18

في القطاع الخاص بسلطنة عمان والتي لها اهتمامات تجارية متنوعة، وهو مسؤول عن توفير االستراتيجية 
والتوجيه والدعم وقيادة األعمال التجارية. إن خالد هو خريج جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية 

ى مؤهل الدراسات العليا من مدرسة وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، وحاصل أيًضا عل
 هارفارد لألعمال برنامج اإلداري للمالك والرؤساء. 

 
 الخليلي عبد اهللخالد بن 
ولديه خبرة تزيد عن ستة عشر  المصدرهو نائب رئيس مجلس إدارة بن عبد اهلل الخليلي خالد  الفاضل/

تنوعة من الشركات العاملة.  عاما في مجاالت متنوعة. وهو رئيس مجموعة أفالج، وهي مجموعة م
وتشارك مجموعة أفالج في قاعدة واسعة من األنشطة التجارية بما في ذلك التطوير العقاري وأعمال 

في شركات تعمل في التشييد المرتبطة بذلك والقطاع التجاري. وقد شغل في الماضي مناصب إدارية عليا 
دارة الالعديد من االنشطة التجارية مثل  مشروعات والتطوير العقاري. كما أنه عضو لجنة التمويل وا 

الهندسة المدنية في معهد  . خالد حاصل على درجة البكالوريوس في. المصدرالتعيين واألجور والتنفيذ ب
 فلوريدا التقني بالواليات المتحدة األمريكية.  
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 طايع بن جندل بن علي
رة. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة طايع هو عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدا/  الفاضل
الشركة الوطنية .  وفي الوقت الحالي يشغل منصب رئيس 8117إلى عام  7886من عام  المصدر
. وخالل مدة خدمته في الحكومة، شغل منصب وكيل مكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون للتمويل

اسات العليا من كلية الدراسات التخطيط االقتصادي بدرجة وكيل وزارة. وهو حاصل على دبلوم الدر 
 الخارجية بجامعة كامبردج.

 
 جمال بن شامس الهوتي

وتي هو عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة. كما أنه عضو لجنة مراجعة هجمال ال الفاضل/
. وقد شغل في الماضي منصب المدير التنفيذي لشركة أسمنت عمان المصدرالحسابات والمراقبة ب
عمان(، وشغل كذلك منصب المدير العام سلطنة ائدة في مجال تصنيع األسمنت بش.م.ع.م.  )شركة ر 

المساعد لقطاع الصناعة في وزارة التجارة والصناعة وعمل في مجلس إدارة شركة عمان للتعدين وشركة 
ش.م.ع.م مصفاة عمان )المملوكتين للحكومة( وهو يمثل وزارة التجارة والصناعة وشركة محاجر الخليج 

 ريج الواليات المتحدة األمريكية.خ وهو
 

 سي إس بادريناث
عاًما وحتى اآلن وهو يعمل  31يمثل  الفاضل/ سي إس بادريناث حصة مؤسسة الزبير في المجلس.  منذ 

في مؤسسة الزبير ممارًسا لمختلف الوظائف المالية، وذلك حتى تولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ي. كما أنه عضو جميع لجان المراقبة واللجان التنفيذية وعضو منتدى مؤسسة الزبير في الوقت الحال

مساهمي شركات مؤسسة الزبير.   ويمثل مؤسسة الزبير بعضويته في مجالس إدارة عديد من الشركات 
العامة المحدودة التي لمؤسسة الزبير مصالح بها.   بادريناث عضو مشارك بمعهد المحاسبين القانونيين 

 الهند. وعضو مشارك بمعهد محاسبي التكاليف واألعمال في الهند. المعتمدين في
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 أنور هالل حمدون الجابري
أنور الجابري حصة مسقط للتجارة ش.م.ع.م في مجلس اإلدارة. ولديه خبرة تربو على  الفاضل/ يمثل 

ندوق ثمانية عشر عاًما في مجال االستثمار والخدمات المصرفية والمالية. ويشغل منصب مدير الص
العماني لالستثمار )صندوق سيادي لسلطنة عمان(.   ويعمل في مجالس إدارات شركات عامة وغير 
عامة متنوعة محلًيا ودولًيا. وعمل في وقت سابق بشركة مصفاة عمان وبالبنك المركزي العماني شاغاًل 

اسبة وحاصل على مناصب عليا متنوعة في المجاالت االستثمارية والمالية. وقد تخرج في مجال المح
 درجة الماجستير في إدارة األعمال ومحاسب قانوني معتمد.   

 
 ماجد بن سالم العريمي

ماجد العريمي هو عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة. وقد تخرج من جامعة ميسوري  الفاضل/
دسة واإلدارة عام للعلوم والتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية وحصل على درجة البكالوريوس في الهن

.   وشغل العديد من المناصب التنفيذية واالدارية في شركات متعددة منتشرة في قطاعات متعددة 7881
مثل الهندسة والتشييد واالستثمار والنقل والنفط والغاز والمياه والطاقة والتعبئة والتغليف والمؤسسات 

 التعليمية.
 

 عبد العزيز خليفة عبد اهلل السعدي
عبد العزيز السعدي حصة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية عمان في مجلس  لفاضل/ايمثل 

.  وفي الوقت الحالي يشغل منصب المصدراإلدارة، وهو كذلك عضو  لجنة التعيين واألجور والتنفيذ ب
عمان.   وعمل في وقت  في سلطنة نائب مدير عام العمليات في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

عمان في سلطنة  بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية  التدقيق الداخليق في منصب مدير إدارة ساب
. وقد 8177، ومدير مساعد مراجعة الحسابات بشركة بي دبليو سي في عام 8173إلى  8117من 

عمان سلطنة حصل عبد العزيز على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس في 
مل درجة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة فيكتوريا في ملبورن. وأكمل بنجاح شهادة معهد ويح

 .8171المحاسبين القانونيين المعتمدين في يونيو 
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 نبذة عن اإلدارة التنفيذية
 

ة والحماس للعمل والخبرة الواسعبفريق إداري ذي كفاءة عالية وقدر كبير من االلتزام  المصدرتمتع ي
وهي عوامل لعبت دورًا كبيرا في نمو أنشطة والقدرة الكبيرة على ريادة األعمال والمتنوعة واإللمام بالسوق 

 . وفيما يلي نبذة عن اإلدارة التنفيذية الرئيسية. المصدر

                                                                                                     
 ماحمد البلوشي عبد العزيز

 الرئيس التنفيذي للمجموعة

بن محماد البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار  عبد العزيزأنضم 
 م.8171ش.م.ع.ع )أومينفست( في يناير 

 31تتجاوز  والعالمية الماليةات عميقه في مجال الخدم ودرأيهيتمتع عبدالعزيز البلوشي بخبره مهنيه واسعه 
. وفي اومينفست، تمكن من تنفيذ رؤية وصياغه جديده في الهيكل التنظيمي والسياسات للشركة، ولقد عاما

ومن خالل هذا الدمج تم  القابضةكان الدافع الرئيسي وراء عملية الدمج بين الشركتين اومينفست واونك 
 المالية في سلطنة عمان. لألوراقق مسقط انشاء اكبر شركة استثمارية مدرجه في سو 

م. ع. ع. خالل الفترة  .فقد كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي ش ألومنفستقبل انضمامه 
م، وساهم بشكل رئيس في تحويل البنك من بنك إسكان إلى بنك تجاري 8173م إلى عام 8111من عام 
لبنك األهلي على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة ، حصل االمشار إليهاوخالل الفترة  متكامل.

، وأفضل بنك في سلطنة عمان في عام OERأفضل بنك في سلطنة عمان لثالث سنوات متتالية من قبل 
. وقاد شغل عبد العزيز في مشوار حياته 8173عام الجائزة المصرفية لم من قبل البنك الدولي و 8178

من عقدين من الزمن، مسؤوليات متزايدة والتي شملت كافة المجاالت الرئيسية في المهنية التي امتدت ألكثر 
بدأ مسيرته المهنية مع بنك عمان الدولي. وقبل انضمامه الى البنك األهلي، شغل فقد  القطاع المصرفي.

 منصب نائب الرئيس التنفيذي للبناك الوطناي العماني. 

العلوم المالية المصرفية من جامعة ستراثكاليد )المملكة حاصل على درجة الماجستير في  عبد العزيز
وقد حضر مجموعة من )المملكة المتحدة(.  Chartered Institute of Bankersالمتحدة(، وزميل في 

لندن  –برامج تطوير اإلدارة التنفيذية المتخصصة لدى مؤسسات دولية ذات سمعة عالمية مثل ستراثكاليد 
م حصل على جائزة ثاني أفضل رئيس تنفيذي في 8178وفي نوفمبر . INSEAD Business Schoolو

كما أنه رئيس /عضو مجلس إدارة العديد من الشركات عالم المصارف العربية من قبل مجلة فوربس.  
 العمانية الكبيرة. 
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 شاهد رسول
 االستثمارات شؤون رئيس

عام منذ أغسطس اهد رسول بالشركة شاهد هو رئيس شؤون االستثمارات في أومينفست والتحق شالفاضل/ 
في عدد  الفاضل / شاهد العديد من الوظائف القيادية  ، شغل العشرين سنة الماضيةعلى مدى ،  م8171

. أدار الفاضل رسول استثمارات أبرز البنوك االستثمارية و شركات االستثمار في منطقة الشرق األوسط  من
االستثمارية ص واالستثمارات التي تحقق إيرادات ثابتة والبدائل للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخا

رئيسا لألوراق المالية في كيو في األسواق المحلية والعالمية.  قبل انضمامه إلى المصدر، عمل   األخرى
ومحافظ عمالئه مع  حيث قام بإدارة المحفظة االستثمارية للبنكإنفست )أكبر بنك استثماري في قطر( 

شغل منصب  8118إلى  8117خالل الفترة من لى منطقة الشرق األوسط واألسهم العالمية.  و التركيز ع
حيث قاد فريق كبير وأدار  (FGB)رئيس مجموعة االستثمارات في بنك أبو ظبي األول ) سابقا بنك الخليج 

مال افريقيا محافظ استثمارية لها استثمارات في العديد من المجاالت في أسواق منطقة الشرق االوسط وش
ركة أبوظبي ستثمارات الخاصة بشاال 8117إلى  8111الفترة من  أدار خاللواألسواق العالمية.  كما 

في أبو ظبي. ويحمل شاهد شهادة محلل مالي دولي  السياديةالتي تعتبر أحد الصناديق  ADIC لالستثمارات
جامعة شيكاغو، إلينوي،  –ال وحاصل على شهادة الماجستير من كلية بوث إلدارة األعم CFAمعتمد 

 الواليات المتحدة األمريكية.

 
 نشأت مصطفى هالل
 رئيس شؤون المالية

م، وهو عضو في 8173في يوليو منذ انضمامه للمصدر  يشغل الفاضل /نشأت وظيفة رئيس شؤون المالية
 76ولديه أكثر من  يحمل نشأت شهادات مهنية عليا الماليين المحللين جمعية المحاسبين اإلداريين وجمعية

عاما من الخبرة المهنية في إدارة الشؤون المالية، ووضع خطط عمل استراتيجية واعداد الموازنات والتخطيط 
خالل  م. مش. لإلبحارالمالية. قبل التحاقه بأومينفست كان يشغل منصب الرئيس المالي في شركة عمان 

كما عمل الفاضل نشأت  .والعملياتفريقا المالية  حيث كان يقود 8173إلى يوليو  8177الفترة من يوليو 
دارة  سابقا لدى مكتب إرنست ويونغ في األردن وسلطنة عمان حيث كان مديرًا تنفيذيًا لفريق إدارة المخاطر وا 
المشاريع في العديد من القطاعات ومنها الحكومية والخدمات والتأمين والطاقة والبنوك والخدمات المالية. 

شهادات مهنيه منها شهادة المحاسب اإلداري المعتمد وشهادة المراجعة المالية وشهادة  وهو حاصل على
شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة اليرموك ( ويحمل ايضًا  CFAو CMAو CPA)التحليل المالي 

مال  لألع مدرسة لندنوهو حاليًا يدرس للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من  باألردن.
London Business School. 
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 بيكرام سينج مونجا
 رئيس شؤون المخاطر

ولديه  8171في يونيو  المصدرمنذ انضم إلى  المصدرالفاضل بيكرام مونجا هو مدير إدارة المخاطر في 
والخدمات  التجارة في مجاالتعشرين عاما في مجال الخدمات المالية / المصرفية خبرة تزيد على 

ستثمارية والوساطة المالية واالستشارية والبنوك اإلسالمية.  وتشمل خبرته في العمل مع المصرفية اال
المؤسسات الرائدة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وشرق وغرب اوروبا وآسيا الوسطى، حيث 
ام اكتسب معرفه واسعه في األسواق واالستشارات في مجال األعمال في بيئات متعددة الثقافات.  بيكر 

حاصل على شهادة البكالوريوس )بمرتبة الشرف( في الهندسة الميكانيكية من موسكو وماجستير في إدارة 
دارة الشركة األعمال من جامعة ألبرتا بكندا. وهو يرأس أقسام إدارة المخاطر وااللتزام والشؤون  وتنظيم وا 

 القانونية في أومينفست.
 

 حامد سلوم الحارثي
 رئيس خدمات االسناد

كرئيس للتدقيق الداخلي وهو حاليا يشغل  8118عام في نوفمبر حامد الحارثي بأومينفست  الفاضل/ لتحقا
من معهد  -( CIAحامد مدقق داخلي معتمد )الفاضل / منصب رئيس خدمات االسناد في الشركة. 

راجعة الجودة ( ولديه شهادة معتمدة في مUSA( بالواليات المتحدة االمريكية )IIAالمدققين الداخليين )
(، الواليات المتحدة األمريكية، وهو IIA(.  وهو عضو في جمعية المدققين الداخليين )CIQAالداخلية )

( الواليات المتحدة األمريكية.  لدى حامد ISACAأيضا عضو في جمعية مدققي ومراقبي نظم المعلومات )
المختلفة في سلطنة عمان كبنك التنمية  عاما خبرة  مهنية في التدقيق الداخلي في المؤسسات 78أكثر من 

( حيث شغل فيها منصب رئيس التدقيق الداخلي GISلخدمات االستثمار ) الخليجيةالعماني والشركة 
المال.  وهو حاصل على شهادة البكالوريوس  ألسواقللمجموعة وممثاًل لها في شركة بادر  االلتزامومسؤول 

 قتصاد بجامعة السلطان قابوس.في علوم المحاسبة من كلية التجارة واال
 

 منير محماااد المغيري
 رئيس التدقيق الداخلي

عاما من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي.  وكان يعمل لدى  77منير المغيري بأكثر من الفاضل/ يتمتع 
الستثمار العديد من الشركات ذات السمعة الجيدة مثل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة تكامل ل

وشركة المها لتسويق البترول. وكان يشغل منصب مدير التدقيق الداخلي في شركة تكامل لالستثمار حيث 
كان مسؤوال ومشرفًا على دائرة الرقابة الداخلية في الشركة األم، وتقييم متطلبات إجراءات التدقيق على 
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معتمدة في مجال التدقيق الداخلي  شركات تابعة.  وهو حاصل على شهادات مهنية 2المساهمين لحوالي 
 ومراجعة الغش ونظم المعلومات المعتمد.

 
 تكوين الشركة ومتوسط عدد الموظفين

دارة المواهب  المصدرهدف ي إلى تطبيق أفضل الممارسات في عملية التوظيف والتدريب والتنمية وا 
ضم كان ي 8171ديسمبر  37الموظفين. في والصحة والرفاهية واالحتفاظ بالموظفين والتخطيط لتعاقب 

 واحد وأربعين موظًفا يعملون بدوام كامل. المصدر
 

 2017 2016 2015 ديسمبر  37كما في 

 41 40 39 إجمالي عدد الموظفين 

 27 26 26 العمانيين  -

 14 14 13 الوافدين -

 

 التدريب والتطوير
 
سلسلة من  المصدر فيها. لذا طّورلمسار المهني لموظتركيزا بالغا على التدريب وتطوير ا المصدرركز ي

في برامج  المصدرستثمر التركيز المحدد القائم على خبرته الصناعية المتراكمة. ويالتدريبة ذات  الدورات
التعليم والتدريب المستمر ألعضاء إدارتها وغيرهم من الموظفين بهدف االرتقاء بمستوى مهاراتهم 

لجدد حضور دورات تدريبية توجيهية للتأكد من أنهم ومعارفهم على الدوام. يطلب من الموظفين ا
 مزودون بالمهارات الالزمة ألداء مهامهم.
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 لمحة عامة حول سلطنة عمان
 معلومات عامة:

تعتبر سلطنة عمان ثاني أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد 
وتتمتع بموقع  مربع،كيلومتر  3180711د على مساحة قدرها المملكة العربية السعودية، إذ أنها تمت

عمان والخليج العربي وتقع على خليج استراتيجي في الشرق األوسط بين آسيا وأوروبا. ويحدها بحر العرب و 
 77إلى  إداريا  الجوار مع اليمن والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وتنقسم سلطنة ُعمان

وأبرز والية. وتعتبر مسقط عاصمة األعمال والسياسة في سلطنة عمان.  67ظة رئيسية ، تتفرع إلى محاف
المركز  وفق اإلحصاءات المنشورة من وصحار وصور ونزوى وخصب.  عمان صاللةالمدن في سلطنة 

 1.1إجمالي عدد سكان سلطنة عمان حوالي  يبلغ  8172يناير  37وحتى  الوطني لإلحصاء والمعلومات
 مليون.

وتتبع سلطنة عمان سياسة خارجية مستقلة بهدف تعزيز العالقات الجيدة مع جيرانها ومع غيرها من الدول، 
وتقوم سياساتها الخارجية على عدم التدخل في شؤون اآلخرين وحل النزاعات والخالفات عن طريق الحوار 

م. كما أنها أصبحت  7817دة منذ عام ُعمان عضًوا في األمم المتحسلطنة . وقد أصبحت والطرق السلمية
م. وأصبحت عضًوا في  7817عضًوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير في عام 

م. وفي محاولة منها لتعزيز العالقات الجيدة وتشجيع التجارة، دخلت  8117منظمة التجارة العالمية في عام 
م ومع سنغافورة في  8118رة مع الواليات المتحدة األمريكية في عام عمان في اتفاقيات التجارة الحسلطنة 

 م. 8173عام 

ُعمان عضًوا مؤسًسا في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فهي سلطنة وعلى المستوى اإلقليمي ، تعد 
 جيةاستراتيعضو في اللجنة الدائمة للتعاون في مجال النفط بدول مجلس التعاون الخليجي ، التي أعدت 

م. ومع أن سلطنة عمان ليست عضًوا  7827النفط طويلة األجل لدول مجلس التعاون الخليجي منذ مايو 
سلطنة في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط )أوبك( إال أنها تنسق إنتاجها النفطي مع أوبك. وقد انضمت 

 7818تمر اإلسالمي في عام م وانضمت إلى منظمة المؤ  7817إلى جامعة الدول العربية في عام  عمان
 عمان كذلك عضًوا نشًطا في البنك اإلسالمي للتنمية.سلطنة م. وتعتبر 

 تصنيفات الجدارة االئتمانية السيادية

مارس  76 تاريخ في Standard & Poor'sوفق تصنيف وكالة ستاندرد & بورز للتصنيف االئتماني  
مع نظرة مستقبلية مستقرة " BB" عند مستوى د للسلطنة السيادي طويل األم التصنيف االئتمانيفإن  م8172
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 Moody's Investorوكالة مودي للتصنيف االئتماني  وصنفتها م 8171نوفمبر  71كما في تاريخ " ، 
Services   عند مستوى"Baa3 " وكالة وصنفتها  م 8171ديسمبر  77كما في تاريخ  ،مع توقعات سلبية

 " ذي التوقعات السلبية.-BBB"عند    Fitchفييتش للتصنيف االئتماني   

 أداء االقتصادي العماني

م، إال أنها انتعشت منذ ذلك الحين  8176دوالر للبرميل في يناير  31انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 
 73دوالًرا أمريكًيا للبرميل ؛ وبلغ متوسط أسعار النفط الخام في ُعمان  67 -دوالًرا أمريكًيا  61إلى قرابة 

(. ويرتبط الناتج المحلي اإلجمالي في سلطنة عمان بلومبرجم )المصدر:  8171دوالًرا للبرميل في عام 
م  8177بأسعار النفطا إذ أنه يرتفع وينخفض مع سعر النفط. وقد انخفضت اإليرادات الحكومية في عامي 

 عدد من اإلجراءات ة إلى م نظًرا النخفاض أسعار النفط. ولمعالجة هذه القضية ، لجأت الحكوم  8176و
وتحسين مناخ االستثمار في  اإلنفاق على مشاريع التنمية، وتحسين  مصادر الدخل الوطنيمن بينها تنويع 

ع االقتصادي ، يالتنو  تنفيذ مبادرات وعملت على تسريع كما اتخذت العديد من اإلجراءات المالية البالد
تقدمًا سلطنة عمان  حققت . وقدالوطني االقتصاد نمو دور القطاع الخاص في تحفيز وعملت على تعزيز 

تعزيز قطاعاتها غير النفطية ، وخاصة قطاعي الصناعة والتعدين ، وكجزء من خطط التنويع  ملحوظًا في 
تنفيذ".  وتتمثل مهمة برنامج بتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي " التي طرحتها ، قامت 

مساهمة خفض ( ، والتي تهدف إلى 8181-8176أهداف الخطة الخمسية التاسعة )"تنفيذ" في تحقيق 
تملك إمكانات ٪. وقد اختارت الحكومة خمسة قطاعات 86إلى إجمالي الناتج المحلي النفط في إيرادات 

ية، السمك ة: التصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة ، والثرو كبيرة لتحقيق األهداف المنشودة وهي 
 والتعدين.

التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من األثر السلبي لالنخفاض في إيرادات النفط في  من بين أهم اإلجراءات 
تخطط كما . واإلنفاق على الدفاع واإلنفاق الرأسمالي، مزايا، واألجور، والالدعم السنوات السابقة خفض

فًة إلى ضريبة الخطيئة )الضرائب المفروضة م إضا 8178القيمة المضافة في عام  يبةالحكومة لفرض ضر 
على السجائر والمشروبات الكحولية(. وقد أدت هذه التدابير إلى جانب خفض االحتياطيات والقروض 

 اإلضافية )المحلية والدولية( إلى تحسين االستقرار المالي في البالد.
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 عن السنوات المشار إليها:يبين الجدول التالي مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في عمان 

 

 2016 2015 2014 الوحدة عوامل االقتصاد الكلي
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 

 الحالي
مليون لاير عماني 

 25,489 26,850 31,157 (مليون)

 (5.1) (13.8) 2.7 ٪ النمو السنوي -
 1.1 0.1 1.5 ٪ معدل التضخم السنوي )مؤشر التضخم(

 367.6 358.1 344.4 ون برميلملي إنتاج النفط
 2.7 4.0 0.2 ٪ النمو السنوي -

 000 متوسط االنتاج اليومي من النفط
 1,004 981 944 برميل

 7,608.2 9,067.5 14,107.5 مليون لاير عماني إجمالي اإليرادات
صافي إيرادات النفط + الغاز كنسبة مئوية 

 20.4 26.6 38.2 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي

صافي إيرادات النفط + النفط كنسبة مئوية 
 68.2 78.7 84.3 ٪ من إجمالي اإليرادات

 4.55 4.32 4.09 مليون تعداد السكان
 والنشرات اإلحصائية ربع السنوية 8176للبنك المركزي العماني للعام  التقرير السنوي: المصدر

 

 81.3م )بنهاية سبتمبر(  8171منتهية في ( أشهر ال8بلغ إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق للتسعة )
النفطية  . وارتفعت األنشطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٪ 71مليار لاير عماني وهو أعلى بنسبة 

٪ في إجمالي الناتج المحلي خالل 37، وساهمت بنسبة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٪ 81بنسبة 
 م(. 8172الذي ُنِشر في يناير  مركز الوطني لإلحصاء والمعلومات: تقرير الالمصدرهذه الفترة. )
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 وأسعاره:إنتاج النفط  -سلطنة عمان 

 : المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتالمصدر

 

 811.6مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي يبلغ  371.3م  8171بلغ إجمالي إنتاج النفط في السنة المالية 
دوالر  11.7دوالر أمريكي مقابل  77.3م مبلغ  8171متوسط سعر النفط لعام برميل في اليوم. وبلغ 

وهو ما يمثل مليون برميل إلى الدول الكبرى ،  881.8م. وقد صّدرت عمان  8176أمريكي في عام 
. وتتمثل الدول الرئيسية التي تستورد النفط العماني في: الصين مقارنة بالعام السابق٪ 2.6بنسبة  تراجعاً 

 هند واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وغيرها.وال

 م: 8102 الميزانية العامة للدولة

يحفز نمو االقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق م، مما  8172أعلنت سلطنة ُعمان عن ميزانية توسعية لعام 
متوسط سعر أن  على أساس  8172التنمية المستدامة المنشودة . تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 

 8171وهو أعلى مقارنة بالسعر المفترض في الميزانية العامة للدولة لعام دوالًرا أمريكًيا للبرميل،  71النفط 
بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام دوالًرا أمريكًيا .  17والتي تم إعدادها على افتراض أن سعر برميل النفط 

العامة للدولة اإليرادات تزيد ا أمريكًيا ومن َثمَّ من المرجح أن دوالرً  67، م 8172العماني  في يناير وفبراير 
 دوالًرا أمريكًيا. 71في الميزانية إذا ظلت أسعار النفط أعلى من  عما هو ُمقدر 

 

مليار لاير عماني في  2.1مليار لاير عماني، مقارنًة بحوالي  8.7ومن المتوقع أن تصل اإليرادات إلى 
مليار  77.1مليار لاير عماني، مقارنًة بحوالي  78.7من المتوقع أن يبلغ اإلنفاق م، و  8171ميزانية عام 
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م 8172من الميزانية العامة للدولة لعام  م. وُخِصَص الجزء األكبر 8171لاير عماني في ميزانية عام 
مليار  3.2التعليم والصحة واإلسكان والرعاية االجتماعية إذ بلغت الحصة المخصصة لها حوالي  لقطاعات

األساسية بشكٍل كبيٍر على المشاريع الصناعية ومشاريع البنية إنفاقها سلطنة عمان تواصل لاير عماني. كما 
 في محاولة منها لتنويع اقتصادها بما يتجاوز صادرات النفط.

. ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي71مليار لاير عماني أي  3.1م بمبلغ  8172وُيَقدَّر عجز الموازنة لعام 
مليون  711مليارات لاير عماني، سيتم تغطية مبلغ  3والبالغ  8172ومن إجمالي العجز المتوقع في عام 

لاير عماني من خالل السحب من االحتياطيات المالية والباقي من خالل االقتراض الخارجي والمحلي 
 (.مليار لاير من مصادر محلية  1.1ومليار لاير عماني  8.7)اقتراض أجنبي بقيمة 

)والتي ُطِبَقت بالفعل في  8178٪ حتى عام 7وقد أجلت عمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
 المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة(.

نفاق ميزانية عام   م لتحقيق ما يلي: 8172وقد ُقِدَرت إيرادات وا 

معدل التضخم من أجل الحفاظ على   والسيطرة على٪ على األقل،  3تحقيق نمو اقتصادي بنسبة  (أ)
 دخل الفرد ؛

تعزيز القطاع غير النفطي وتعزيز مساهماته في إجمالي اإليرادات الحكومية بما ال يقل عن  (ب)
 اإليرادات؛٪ من إجمالي 31

 العام؛الحد من نمو الدين  (ج)
 الميزانية؛السيولة المحلية والتركيز على االقتراض الخارجي لتمويل العجز في  مستوى الحفاظ على (د)
خلق المزيد الحفاظ على مستوى كاٍف من االستثمارات العامة، بهدف تعزيز التنويع االقتصادي، و   (ه)

 ، وتعزيز التنمية االجتماعية؛ من فرص العمل
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المزيد من مشروعات االستثمار ومبادرات  (و)

 الخاص؛القطاع 
والمتوسطة عن طريق تخصيص عدد قليل من المشاريع الحكومية  ت الصغيرةالمؤسسادعم  (ي)

 الصغيرة والمتوسطة ؛ وللمؤسسات 
 تعزيز قطاع السياحة والخدمات اللوجستية.  (أ)
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 م 8101عام العام للدولة خالل االحدى عشر شهرًا المنتهية من  تمويلال

م، ُنْوِرد فيما يلي  8172المنشور في يناير حسب ما ورد في تقرير المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
 :العام للدولة تمويلللاألرقام الرئيسية 

% مقارنة بنفس الفترة من العام 37.8بزيادة %مليار لاير عماني  1.7بلغ صافي إيرادات النفط  (أ)
 .السابق 

العام % مقارنة بنفس الفترة من % 76.8مليار لاير عماني، بزيادة  1.8بلغ إجمالي اإليرادات  (ب)
  السابق

 .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٪ 2مليار لاير عماني ، بزيادة  71.1بلغ إجمالي اإلنفاق العام  (ج)
% % 33.8مليار لاير عماني مما يمثل انخفاًضا بنسبة  3.3بلغت نسبة العجز )قبل التمويل(  (د)

 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
مليار لاير  7.66الدولي والتمويل من االحتياطيات، بلغ الفائض بعد التمويل من الدين المحلي و  (ه)

مليار لاير  7.7في مقابل  احتياطاتهامليون لاير عماني من  711عماني. وقد خصصت الحكومة 
 عماني في العام السابق.

 
م.  ووفًقا آلخر نشرة شهرية أصدرها المركز الوطني  8171االقتصاد العماني انتعاًشا في عام شهد 

لإلحصاء والمعلومات، فقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في األشهر التسعة األولى من 
مليار لاير عماني في نفس الفترة من عام  72.1مليار لاير عماني مقارنًة بحوالي  81.3إلى  8171عام 

نفط على تقليص العجز المالي أسعار الاإلجراءات المالية التي تم اتخاذها وتحسن م. وقد ساعدت  8176
 م. 8176م و  8177م، مقارنًة بالعجز في عامي  8171الميزانية العامة للدولة لعام  اإلجمالي في 

والمضي إلنفاق العام عند معدالت مرتفعة نسبيا والسيطرة على أسعار النفط يؤدي استمرار  ومن المتوقع أن
االستثمارات في قطاع  -وزيادة رفع اإليرادات غير النفطية بهدف مبادرات تنويع االقتصاد قدما في تنفيذ 

 إلى تحقيق مزيد من النمو في االقتصاد العماني.الصغيرة والمتوسطة  مؤسساتال
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 الضرائب المفروضة
في سلطة عمان )يشار إليه فيما بعد باسم "قانون  ضريبة الدخل قانون  نقدم فيما يلي فكرة عامة عن 

كامال أو قائمة  يجب النظر إلى ما نقدمه هنا  على أنه تحليالً . وال بالسنداتيتعلق  ضريبة الدخل"( فيما
قانون ضريبة الدخل  بموجب  بجميع األثار الضريبية المحتملة لالكتتاب، والملكية والتصرف في السندات

ب ئاري الضراالساري في الوقت الحالي في سلطنة عمان. ويتم إرشاد المكتتبين المحتملين الستشارة مستش
والتصرف في السندات وكذلك استالم مدفوعات حيازة ، النتائج المتربية على شراءالتابعين لهم من أجل فهم 

وأثار هذه اإلجراءات تحت  السنداتالمترتبة على هذه   الفوائد، والمبالغ الرئيسية و / أو غيرها من المبالغ 
أخرى. ويستند هذا الملخص إلى القانون الساري  بيةضريقوانين الضرائب العمانية أو قوانين أي سلطة 

إصدار  المفعول في تاريخ هذا البيان التمهيدي ويخضع إلى أي تغيير في القانون الذي قد يسري بعد تاريخ
 . هذه النشرة

 قانون ضريبة الدخل العماني 

%، 77عمان بنسبة حسب أحكام قانون ضريبة الدخل، تخضع الفائدة على السندات إلى ضريبة في سلطنة 
والمقصود بالجهات الخاضعة لألحكام  في سلطنة عمان خاضعًا لألحكام الضريبيةإذا كان حامل السند 

 والفروع الدائمةالفردية، والمؤسسات الشركات العمانية، والشراكات، والمشاريع المشتركة  الضريبية هنا
 للشركات األجنبية. 

 الضريبة المستقطعة في سلطنة عمان 

اك ضريبة مستقطعة تفرض على المدفوعات، حسب ما منصوص عليه بموجب أحكام قانون ضريبة هن
 8/8171رقم  وتعديالتها بموجب المرسوم السلطانيمن قانون ضريبة الدخل،  78لمادة ووفقًا لالدخل. 

حقة )"تعديالت الضريبة"(، تكون الضريبة المستقطعة مست 8171فبراير  81الساري المفعول من تاريخ 
المدفوعات وتشمل  في سلطنة عمان.  إجمالي المبالغ التي تتحقق لشخص أجنبي  % من 71الدفع بنسبة 

 ما يلي:  العوائدعلى  أحكام الضريبة المستقطعة التي تنطبق عليها المحددة

 اإلتاوات  -أ 
 المقابل المادي للقيام بالبحث والتطوير؛  -ب 
 برمجيات الحاسب اآللي؛  المقابل المادي الستخدام أو الحق في استخدام -ج 
 الرسوم اإلدارية أو تقديم الخدمات؛  -د 
 توزيعات األرباح على األسهم؛ و  -ه 
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 الفائدة.  -و 
من قانون ضريبة الدخل، لم يتم تعريفه وال يوجد  78إن مصطلح "الفائدة"، حسب ما هو مستخدم في المادة 
ى ذلك، ال يوجد تعريف محدد لا"الرسوم . وباإلضافة إلتفسير استرشادي بشأنه من األمانة العامة للضرائب 

أي رسوم  عما إذا كان المصطلح يشمل قانون ضريبة الدخل وليس من الواضح الخاضعة ل اإلدارية" 
 ترتيب، أو رسوم التزام أو رسوم وكالة. 

أو الذي يتم دفعه إلى الضريبة المستقطعة على المبلغ اإلجمالي للفئات المذكورة أعاله من الدخل يتم فرض 
من قانون ضريبة الدخل، )كونك  11حساب أي شخص أجنبي حسب ما هو محدد في المادة  ُيقيد على 

شخص أجنبي أنك ليس لديك منشأة دائمة في سلطنة عمان أو أولئك الذين يقومون بأعمال من خالل منشأة 
كون الشركات الموجودة دائمة ولكن ال تشمل الدخل المذكور في إجمالي الدخل الخاص بالمنشأة الدائمة(. وت

أعاله ملزمة بخصم الضريبة المستقطعة كما هو مبين إلى شخص أجنبي  تدفع مبالغفي سلطنة عمان التي 
، يحدث أوالً  لحساب، أيهمها على االمبلغ اإلجمالي المدفوع أو المقيد من  % 71على المصدر بنسبة 

رساله إلى األ بموجب  ائب أيضا التزامات الضريبة المستقطعة . وتمد تعديالت الضر مانة العامة للضرائبوا 
أي شخصية اعتبارية أو أي من وحدات الجهاز إلى أي وزارة، أو سلطة، ومؤسسة عامة أو  78المادة 
  للدولة. اإلداري 

مصطلح "الفائدة" غير معرف تحت قانون ضريبة الدخل، قد يتم وصف المدفوعات المتعلقة  نظرًا ألن
قانون ضريبة بموجب صدر إلى أشخاص أجانب، الذين هم من غير دافعي الضرائب بالسندات من قبل الم

 وفقا لتعديالت الضرائب.  % 71الدخل، على أنها خاضعة للضريبة المستقطعة بنسبة 

فيما يتعلق بأي استقطاع و / أو خصم من هذا القبيل يتم على حساب الضريبة المستقطعة المستحقة الدفع 
المصدر دفع  يجب على( )الضريبة المفروضة( 78) ووفقا للشرطعات تحت السندات، فيما يتعلق بالمدفو 

حملة السندات المبلغ  بحيث يستلم مبالغ إضافية فيما يتعلق بهذا االستقطاع أو الخصم في ظروف محددة 
 المستحق لهم في غياب رسوم االحتجاز أو االستقطاع.الكلي 

 

 لطنة عمان الضريبة على األرباح الرأسمالية في س

السندات التي تتم من قبل حامل السندات  استدعاءبموجب قانون ضريبة الدخل، تكون األرباح على بيع أو 
بالمائة . ومع ذلك، حسب المادة  77الذي هو دافع للضرائب في سلطنة عمان، خاضعة إلى ضريبة بنسبة 

المالية المدرجة في سوق مسقط  من قانون ضريبة الدخل، تكون األرباح على التصرف في األوراق 777
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قانون ضريبة الدخل في " ةة من الضريبة. ولم يتم تعريف مصطلح "األوراق الماليالألوراق المالية معف
قانون سوق رأس المال. حيث يعرف  الوارد فيوبالتالي من الضروري اإلشارة إلى تعريف "األوراق المالية" 

ية على أنها تشمل األسهم والسندات الصادرة من قبل الشركات قانون هيئة سوق رأس المال األوراق المال
 المساهمة، والسندات الحكومية، وسندات الخزينة وغيرها من األوراق المالية القابلة للتداول. 

 عمان سلطنة الضرائب األخرى في 

باشرة ال تكون أي رسوم ختم، أو رسوم إصدار، أو رسوم تسجيل أو رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير م
 مستحقة الدفع في سلطنة عمان فيما يتصل بإصدار، أو تسليم أو تنفيذ السندات من قبل المصدر.       
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 االكتتاب والبيع

جراءات االكتتاب  شروط وا 

المرتقبين )كما هو محدد أدناه( للمشاركة في طرح السندات عن طريق لمكتتبين ل سيتم توجيه الدعوة
( وتخصص السندات لهؤالء المكتتبين ووفقا للشروط المبينة خاصاالكتتاب الاالكتتاب الخاص )

 أدناه.
 

 ملخص –االكتتاب والشروط واإلجراءات 

 حجم اإلصدار
لاير عماني )خمسة وسبعون  17111111حتى 

 مليون لاير عماني فقط(
 لاير عماني 711111 الحد األدنى لمبلغ االكتتاب لكل مكتتب

 حجم الطرح الكامل كل مكتتبالحد األقصى لمبلغ االكتتاب ل
 خطابات التخصيصسيتم توضيح شروط الدفع في  شروط الدفع

 
 أهلية االكتتاب في السندات المطروحة

سيكون االكتتاب الخاص متاًحا لألفراد العمانيين وغير العمانيين والشخصيات االعتبارية )غير 
 األفراد(.

 
 لالكتتابالطلبات المحظورة للتقدم 

، الصادر من الهيئة العامة لسوق المال، لن يسمح 8117لسنة  78ار اإلداري رقم وفًقا للقر 
 االكتتاب الخاص: بالمشاركة فيلألشخاص التاليين 

 اكتتاب واحد.طلب  : ال يجوز ألي مكتتب تقديم أكثر من طلبات االكتتاب المتكررة  -7

االكتتاب باسم طلبات يم : ال يجوز للمكتتبين تقدطلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة  -8
 أكثر من فرد واحد  )بما في ذلك نيابة عن الورثة الشرعيين(. 

 وسوف يتم رفض أي طلب من الطلبات المذكورة دون االتصال بالمكتتب.
 
 

 
 رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م
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حساب ورقم مساهم  لديه  يتعين على كل شخص يرغب باالكتتاب في السندات المطروحة أن يكون
)رقم مساهم( لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. ويجوز ألي مكتتب التقدم للحصول على رقم 

االكتتاب المناسب في شركة مسقط للمقاصة واإليداع. طلب مساهم وفتح حساب من خالل ملء 
في العنوان أدناه ويمكن الحصول على النموذج من المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

أو من شركات الوساطة  ،www.mcd.gov.om أو على الموقع اإللكتروني للشركة على
المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال. كما يجوز تقديم النموذج المستوفي من خالل أي من 

 القنوات التالية: 
طقة التجارية، مسقط، يقع في المن والذي في المقر الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع  ( أ

عمان، أو عبر إرسال فاكس إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الرقم 
86281271187.+ 

 862 8388 8288في فرع سوق مسقط لألوراق المالية الموجود في صاللة، عمان، هاتف:  ( ب
 +. 862 8388 8233+، فاكس: 

 سوق المال.في مكتب أي شركة وساطة في عمان معتمدة من الهيئة العامة ل ( ت

 
لفتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع واستالم رقم مساهم ، سيطلب من أي شخصية 

وثائق التأسيس بالصيغة التي تحددها شركة مسقط للمقاصة واإليداع مع  نسخة مناعتبارية تقديم 
 االكتتاب المكتمل. طلب

 طلبلمقاصة واإليداع، قبل تقديم ينصح المكتتبون الذين لديهم حسابات بالفعل لدى شركة مسقط ل
ذا لزم  طلباالكتتاب )على النحو المحدد هنا(،بالتأكد من بياناتهم كما هو مبين في  االكتتاب. وا 

األمر، يتعيَّن على المكتتبين تحديث بياناتهم لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع من خالل أي من 
 القنوات سالفة الذكر. 

 
ت، بما في ذلك إصدار خطابات التخصيص )كما هو معرَّف أدناه( من سيتم إرسال كافة المراسال

خالل شركة مسقط للمقاصة واإليداع إلى عنوان المكتتب الُمسجل لدى شركة مسقط للمقاصة 
االكتتاب مع العنوان  طلبواإليداع. ويتعين على  المكتتبين ضمان مطابقة العنوان المحدد في 

واإليداع وصحة هذا العنوان المسجل لدى الشركة وتحديثه في المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة 
 كافة األوقات.
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يتعيَّن على كل مكتتب الحصول على رقم المساهم الخاص به من شركة مسقط للمقاصة واإليداع. 
االكتتاب. ويتحمل كل مكتتب المسؤولية عن ضمان صحة  طلبوسيكون رقم المساهم مطلوًبا لملء 

التي ال تحمل رقم المساهم  طلبات االكتتاباالكتتاب. قد يتم رفض  طلبر في المذكو  رقم المساهم
 الصحيح بدون التواصل مع المكتتب. 

 
 :لمزيد من المعلومات حول هذه اإلجراءات، يمكن للمكتتبين التواصل مع

 ((MCDشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م 
 + 862 8127 1187 +، فاكس: 862 8128 8861+ و  862 8128 8888هاتف: 

www.mcd.gov.om 
 

 فترة االكتتاب
)كما هو محدد في "الجدول الزمني المقترح" أدناه(  [التاريخ]الموافق [اليوم]ستبدأ فترة االكتتاب في 

)كما هو محدد في  الموافق ]التاريخ[ ]اليوم[وتغلق في الساعة الثانية بعد الظهر )بتوقيت مسقط( في 
 ح" أدناه(."الجدول الزمني المقتر 

 
 ويجوز للمصدر تمديد تاريخ اإلقفال وذلك بعد حصول الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال.

 
 

 عملية االكتتاب
( القيام بذلك عبر مكتتبيجوز للمكتتبين الراغبين في التقدم بطلب لالكتتاب في السندات )كل منهم 

ك االكتتاب على العنوان ذي الصلة ( المتاحة لدى فروع بنطلب االكتتاباالكتتاب ) طلبملء 
 الوارد في الجزء الخلفي من نشرة اإلصدار هذه.

 
يمكن لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط. يجب على المكتتب تقديم طلب اكتتاب في 

سندات بقيمة  17111111لاير عماني لكل سند وبحد أقصى 7سند على األقل بقيمة  711111
 لاير عماني لكل سند.7
 
 ملية التخصيصع

يقوم مدير اإلصدار بتأكيد عدد ومبلغ السندات المخصصة لكل مكتتب باستخدام عنوان البريد 
اإللكتروني والعنوان البريدي الوارد في طلب االكتتاب الخاص به وسوف يرسل خطابات التخصيص 
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ددة في ( إلى المكتتبين الذين تم تخصيص السندات لهم على عناوينهم المحخطابات التخصيص)
 طلب االكتتاب ذي الصلة.

 
وفي حالة تجاوز إجمالي مبلغ االكتتاب لجميع المكتتبين  حجم اإلصدار، سيقوم مدير اإلصدار، 

 النسبة والتناسب، بتخصيص السندات لكل مكتتب على أساس المصدربالتشاور مع 
 

 الحد األدنى لمبلغ االكتتاب
لاير عماني لكل  7سند بقيمة  711111اب فيها هو الحد األدنى لعدد السندات التي يمكن االكتت

 لاير عماني لكل منها بعد ذلك. 7منها ومضاعفات السند الواحد بقيمة 
 

 الحد األقصى لمبلغ االكتتاب
لاير عماني  7سندا بقيمة  17111111الحد األقصى لعدد السندات التي يمكن االكتتاب فيها هو 

 لكل منها. 
 

المسؤولية عن  المدير اإلداري أو بنك االكتتاب أو مدير اإلصدار أو  المصدرلن يتحمل أي من 
الوثيقةفي  ليهاعوفقا لإلجراءات والشروط المنصوص  طلب اكتتابرفض أي  أي بسبب  أو  ھذه

تغيير في القوانين أو التشريعات السارية قد يحدث بعد تاريخ نشرة اإلصدار الحالية. وينصح 
للقوانين والتشريعات  طلبات االكتتابسهم بصورة مستقلة لضمان امتثال المكتتبون باالستقصاء بانف

 السارية. 
 

 الوثائق المطلوبة
من السلطات القانونية المختصة في حالة توقيع  الوكالة الرسمية المعتمدةنسخة من تقديم يجب 
 .االكتتاب نيابة عن شخص آخر طلب

مع اإلثبات المناسب  طلب اكتتابتقديم كل  في حالة الشخصيات االعتبارية )غير األفراد(، يجب
االكتتاب  طلبالساري، بالشكل والمضمون المرضيين لبنوك االكتتاب، بأن الشخص الموقع على 

 مفوض وفًقا لألصول المرعية نيابة عن الشخصية االعتبارية.
 

 طريقة تقديم طلب االكتتاب
االكتتاب الخاص عن طريق تقديم طلب يمكن للمكتتب فقط التقدم بطلب االكتتاب في السندات في 

االكتتاب المكتمل على النحو الواجب إلى بنك االكتتاب. وسيكون المكتتب مسؤوال عن تقديم جميع 
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البيانات المطلوبة، وضمان صحة وسريان المعلومات المنصوص عليها في طلب االكتتاب. ويطلب 
ار الحالية بعناية، بما في ذلك الشروط االكتتاب، قراءة نشرة اإلصد طلبمن المكتتب، قبل تعبئة 

 االكتتاب. طلبواإلجراءات المتعلقة ب
 

االكتتاب، بما في ذلك تقديم رقم المستثمر ورقم هويته المدنية/  طلبيطلب من المكتتب استكمال 
االكتتاب بالشكل  طلبجواز السفر )إن وجد(، وتقديم نسخ من جميع التفاصيل كما هو مبين في 

االكتتاب قبول  طلبمقبول لدى بنك االكتتاب. يجب على بنك االكتتاب الذي يتسلم والمضمون ال
 التي تستوفي جميع متطلبات الطلب ونشرة اإلصدار هذه فقط. االستمارات

 
االكتتاب إلى بنك االكتتاب والوثائق المؤيدة للطلب قبل الساعة  طلبيتعين على المكتتب تقديم 

 قط( في تاريخ اإلقفال.الثانية بعد الظهر )بتوقيت مس
 

 قبول بنك االكتتاب لطلبات االكتتاب
إذا استلمها في أو قبل تاريخ اإلقفال. ويرفض بنك االكتتاب  طلبات االكتتابيقبل بنك االكتتاب 

 ترد بعد الساعة الثانية بعد الظهر )بتوقيت مسقط( في تاريخ اإلقفال. استماراتقبول أي 
 

االكتتاب في الحاالت التالية )على  طلبقديره المطلق، رفض قبول يجوز لبنك االكتتاب، وفقا لت
 سبيل المثال ال الحصر(:

 .إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعا من قبل المكتتب 

  االكتتاب رقم المستثمر الخاص بالمكتتب المسجل لدى شركة مسقط طلب ضمن يتإذا لم
 للمقاصة واإليداع

  تركةاالكتتاب بأسماء مش طلبإذا تم تقديم 

  االكتتاب غير صحيح طلبإذا كان رقم المستثمر المذكور في 

  وفي هذه الحالة ُترفض  االسمين أن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب اكتتاب بنفس بتإذا
 جميع الطلبات.

  الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار االكتتاب طلببإذا لم ترفق 
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 ي للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابة عن شخص إذا لم يرفق بالطلب التوكيل الشرع
آخر إذا لم يستوف الطلب أيًا من المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة 

 اإلصدار. 

إذا تبين لبنك االكتتاب بعد استالم الطلب عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها 
بنك اإلكتتاب العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ  في نشرة اإلصدار، سيبذل

، إال أن بنك االكتتاب لن يتحمل بأي حال من األحوال أي مسؤولية مهما كان نوعها المكتشف، 
االكتتاب وتقديمه قبل الساعة الثانية  طلببشأن القيام بذلك من عدمه. إذا لم يقم المكتتب بتصحيح 

 االكتتاب. طلبسقط( في تاريخ اإلقفال، يرفض بعد الظهر )بتوقيت م
 

 رفض طلبات االكتتاب
المذكورة  أي من الحاالتفي  طلب اكتتاب، رفض أي المصدريجوز لمدير اإلصدار، بالتشاور مع 

السندات  ويحدداالكتتاب غير مستوفي أو غير كافي أو ألي سبب آخر، طلب أعاله أو إذا رأى أن 
لسندات التي ستصدر بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم لكل مكتتب وعدد االمخصصة 

 المرفوضة وسبب الرفض. طلبات االكتتابتقرير مفصل إلى الهيئة يبين تفاصيل 
 

 االستفسارات والشكاوى
على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو 

ببنك االكتتاب. ولهذه الغاية، يمكن االتصال بالممثل التالي لبنك  االتصال الطلبات المرفوضة
 االكتتاب:

 
 البريد اإللكتروني رقم الهاتف الشخص المسؤول البنك

البنك الوطني 
العماني 
 ش.م.ع.ع

كريشنان إر، 
العمليات المصرفية 

 االستثمارية
86281112671+ KrishnanN@nbo.co.om 

Ibo@nbo.co.om   

 
 
 
 
 



140

 

140 
 

 الجدول الزمني المقترح
 يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب الخاص في السندات:

 التاريخ اإلجراء
 8102 مايو 9 بداية االكتتاب

  8102 مايو 89 نهاية االكتتاب 
موافقة  بعد اإلصدارتخصيص من مدير تأكيد ال
 الهيئة 

 8102 مايو 61

 8102 مايو 60 التخصيص من مدير اإلصدارإخطارات إرسال 
 8102 يونيو 8 تاريخ اإلصدار

إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط تاريخ 
 لألوراق المالية

 8102 يونيو 1

 _________  
 

 بدء( هي تواريخ إرشادية.مالحظة: جميع التواريخ المذكورة أعاله )بخالف تاريخ ال
 

 المصدرإدراج وتداول سندات 
يقدم طلب إلى سوق مسقط لألوراق المالية إلدراج وتداول السندات في سوق السندات والصكوك في سوق 

 مسقط لألوراق المالية.
 

 قيود البيع
 عام

 
بأن أي ضمان أي  المدير اإلداري أي من المصدرين أو مدير المصدر أو المستشار المالي أو  لم يقدم

إجراء سيتم اتخاذه في أي والية قضائية من قبل أي منهم والتي من شأنها أن تسمح بالطرح العام للسندات 
أو حيازة أو توزيع هذه النشرة )في شكلها االولى ، أو بشكل النهائي( أو أي عرض آخر أو مواد دعائية 

أو والية قضائية يلزم فيها  أي بلد فيلمستثمرين( تتعلق بالسندات )بما في ذلك المواد الترويجية وعروض ا
 .اتخاذ إجراء لهذا الغرض

 

6
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والمدير المالي والمستشار المالي  المصدرفي جميع الحاالت يجب على األشخاص الذين يطلبون من 
أو  ومراقب الرخصة أن يلتزموا بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد اثناء الشراء أو عرض أو بيع

 تسليم السندات أو حيازتها أو توزيعها.
 

اتفق كل من المديرين القانونيين والمستشارين الماليين والمديرين الرئيسيين على أن يمتثلوا وفقا لمعرفتهم ، 
لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في كل والية قضائية تستحوذ فيها أو تقدم أو تبيع أو تسلم سندات أو 

ت على نفقتها نهائي( أو أي مواد أخرى، في جميع الحاال وأو توزع هذه النشرة )في شكل أولي في حوزتها أ
 .الخاصة

 
 عمان

أن  (2) هيئة سوق المالللالسندات والنشرة المصدرة  أن يتم تقديم  (7: )على  مدير المصدر أقر ووافق 
تمت الموافقة من الهيئة العامة لسوق  (3) .تم وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمانإصدار السندات 
( المعلومات الواردة في هذه النشرة المصدرة 1و ) طرح خاصعن طريق لالكتتاب السندات المال على طرح 

في سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات مالية الوراق )أ( اكتتاب عام في األ ال تتضمن
عرض بيع أو التماس أي عرض لشراء أوراق مالية غير عمانية في أو )ب(  .سوق المالالتجارية أو قانون 

 ة للهيئة العامة لسوق المالمن الالئحة التنفيذي 738سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في المادة 
أي عقد  إلبرامغير معدة  هيإلى ذلك، فإن نشرة االصدار هذه، التي تعتبر خاصة وسرية ،  وباإلضافة

 .ل أراضي سلطنة عمانمهما كان طبيعته داخ
 

 الواليات المتحدة االمريكية
داخل  وال يجوز طرحها أو بيعهابموجب قانون األوراق المالية  لم ولن يتم تسجيل السندات المطروحة 

وتعديالته )قانون  7833بموجب قانون األوراق المالية األمريكية لعام  (Sالواليات المتحدة إال وفقا لالئحة )
باستثناء بعض المعامالت المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون األوراق المالية ة( األوراق المالي

أو أو بيع ،  على عدم طرحو المستشار المالي والمراقب الرئيسي اإلصدار مدير وافق كل من   .األمريكي
وجب قانون ( بمSمن الالئحة ) 813أي سندات داخل الواليات المتحدة إال وفقا للقاعدة  عرض أو بيع 
وبناء على ذلك، لم يقم أي من المديرين القانونيين والمستشارين الماليين والمديرين الرئيسيين . األوراق المالية

أو الشركات التابعة لهم أو أي من األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم باالشتراك في أي جهود بيع 
 .موجهة فيما يتعلق بالسندات
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السندات، عرض أو بيع السندات  بدء عرضمن  ( يوما 11أربعين ) وبعد مرور وباإلضافة إلى ذلك، 
متطلبات  تاجر )سواء كان شارك أو لم يشارك في الطرح( قد تنتهك داخل الواليات المتحدة من قبل أي

التي ُأعطيب لها في المعاني  التسجيل بقانون األوراق المالية. المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها
 .( من قانون األوراق الماليةSالالئحة )

 
  اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي الدولي(

لم يتم عرض أو طرح السندات علنا أو بيعها أو الترويج لها او االعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة 
 التيية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )اإلمارات العربية المتحدة( بخالف االمتثال مع أي قوانين سار 

 .االوراق المالية تنظم هذه القضية، من ناحية تقديم وبيع
 

 مركز دبي المالي الدولي
 الدولي ىدبي المالمركز لن يتم تقديم السندات ألي شخص في 

 ما لم يكن هذا العرض هو: 
التابعة لهيئة دبي للخدمات  (MKT)( 15-6/01اإلصدار )"عرض معفي" وفقا لقواعد السوق  )أ( 

 و  .(المالية )سلطة دبي للخدمات المالية
 

 3-3-8فقط لألشخاااااااااص الذين يستوفون معايير "العميل المهني" المنصوص عليها في القاعدة  )ب( 
 .من نموذج إدارة األعمال لسلطة دبي للخدمات المالية

 
 دولة الكويت

عالن عن هذه السندات في دولة الكويت بخالف االلتزام بالمرسوم لم يتم عرض أو بيع أو ترويج أو اإل
واللوائح المعمول  8171ل سنة 1واللوائح التنفيذية له وتعديالته والقانون رقم  7881( لسنة 37بقانون رقم )

بها، وتعديالتها، التي تحكم قضية طرح وبيع االوراق المالية. ال يوجد أي طرح خاص أو عام للسندات في 
لة الكويت ولن يتم إبرام أي اتفاق يتعلق ببيع السندات في دولة الكويت. ال يتم استخدام أي أنشطة دو 

 .تسويقية أو إغراء أو تشجيع على طرح أو تسويق السندات في دولة الكويت
 
 

 المملكة العربية السعودية
أي  يجب على  عام للسندات.لم يتم اتخاذ أي إجراء في المملكة العربية السعودية من شأنه السماح بعرض 

 يشتري أي سندات وفقا سعودي )مستثمر سعودي(  أي شخصالمملكة العربية السعودية أو مكتتب من 
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هذه النشرة موجهة ألغراض اإلعالم فقط للمستثمرين المستنيرين وفقا للتعريف الوارد في أن يدرك أن  للعرض
 4بتاريخ  8111-77-8رقم  الهيئة العامة لسوق المالمن الالئحة التنفيذية الصادرة عن مجلس  71المادة 

)الالئحة السعودية(  8112أغسطس  72وتاريخ   (2008-28-1)  وتعديلها رقم  8111أكتوبر  
، من خالل شخص "المستثمرون المستنيرون".   من الئحة المملكة العربية السعودية 8ألغراض المادة 

ة وبعد إخطار هيئة سوق المال السعودية بموجب اللوائح مرخص له من قبل هيئة سوق المال السعودي
 .فقط للمستثمرين المتطورين تستهدف السنداتالسعودية. 

 
وبالتالي فإن عرض السندات ال يشكل عرضا عاما وفقا للوائح المملكة العربية السعودية، ولكنه يخضع 

مة المملكة العربية السعودية، والتي من أنظ 71للقيود المفروضة على نشاط السوق الثانوي بموجب المادة 
 :تم تلخيصها على النحو التالي

 
االكتتاب بموجب  لمستثمر السعودي )يشار إليه باسم الناقل( الذي حصل على سنداتال يحق ل (أ)

( ما لم يتم العرض أو المنقول إليهالمشار إليه باسم (أو يبيع السندات ألي شخص عرض الخاص
 :استيفاء أحد المتطلبات التالية بعدلمرخص له الشخص ا البيع من خالل

 
السعر الذي سيتم دفعه للسندات في أي معاملة واحدة يساوي أو أكثر من مليون لاير  أن (1) 

 .سعودي أو ما يعادله
 

 أو  .مستنيريتم عرض أو بيع السندات لمستثمر  (8) 
 

تحدد  والتيوق المال السعودية يتم عرض أو بيع السندات في ظروف أخرى مثل البيع لهيئة س( 3)
 .هذه األغراض

 
سعر السندات المقدمة أو  بسبب انخفاض' أعاله 7الفقرة )أ( ' لم يكن باإلمكان الوفاء بشروط إذا  )ب(

 عرض أو بيعلناقل الملكية  ، يجوز الخاص األصلياالكتتاب منذ تاريخ  المنقول إليهالمباعة إلى 
 7الخاص مساويا أو تجاوز االكتتاب ان سعر الشراء خالل فترة إذا ك المنقول إليهالسندات إلى 

 .مليون لاير سعودي أو ما يعادله
 
 البيع سيتم إلى مشتري واحدإذا كان للبائع إذا لم يستوف الشرط الوارد في الفقرة )ب( أعاله، يجوز  ج( )
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 .الالحقين للسنداترين المشت)د( تسري أحكام الفقرات )أ( و )ب( و )ج( )شاملة( أعاله على جميع 

 
 

 مملكة البحرين
في مملكة البحرين ممن هم  ألشخاصالخاص االكتتاب لن يتم تقديم أو بيع السندات إال على أساس 

 .مستثمرون معتمدين
 

 :لهذا الغرض، يعني المستثمر المعتمد
 

ريكي أو دوالر أم 1000000 فرد يملك أصوال مالية )إما بصورة فردية أو مشتركة مع شخص( )أ(
 أكثر؛

 
أو أي مشروع تجاري آخر لديه أصول مالية متاحة لالستثمار بما الصندوق الشركة أو الشراكة أو  )ب(  

 ؛ أو أمريكيدوالر  7 111 111ال يقل عن 
 
سلطة نقدية أو منظمة حكومية نشاطها  أيالحكومة أو منظمة فوق وطنية أو المصرف المركزي أو  ج( (

 )مثل صندوق التقاعد الحكومي( المالير الرئيسي هو االستثما
 

 دولة قطر
أو بيع السندات بشكل مباشر أو غير مباشر في دولة قطر، بما في ذلك مركز قطر المالي، عرض لن يتم 

جميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، بما في ذلك مركز قطر لمتثال اال: )أ( عدا في حالة 
ألشخاص أو الكيانات االعتبارية المرخصة والمرخصة لتقديمها المشورة للمال. و )ب( من خالل ا

االستثمارية و / أو االنخراط في أنشطة الوساطة و / أو التجارة فيما يتعلق األوراق المالية األجنبية في دولة 
 .قطر
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 قيود البيع للواليات القضائية داخل المنطقة االقتصادية األوروبية
 

 تثمرين في المنطقة االقتصادية األوروبيةحظر البيع للمس
لم يتم تقديم أي سندات أو بيعها أو توفيرها بأي شكل آخر ولن يتم عرضها أو بيعها أو توفيرها ألي 

وألغراض هذا الحكم، يقصد بتعبير "مستثمر التجزئة"  .مستثمر آخر في المنطقة االقتصادية األوروبية
 :شخص واحد )أو أكثر( مما يلي

 
( EU/2014/65( من التوجيه )7) 1( من المادة 77عميل التجزئة كما هو محدد في النقطة ) )أ( 

 أو (؛MiFID IIبصيغته المعدلة، )
 

(، الموجهة( بصيغته المعدلة، تأمين الوساطة EC/2002/92العميل بالمعنى الوارد في التوجيه ) )ب( 
 1من المادة  (10)النقطة  في حيث أن العميل لن يكون مؤهل كعميل متخصص كما تم تعريفه

 .(MiFID II( من )7)
 
 

 القيود المفروضة على بيع العطاءات العامة بموجب توجيه نشرة االصدار
 

نشرة  التي نفذت التوجيه فيوفيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية 
خ إصدار النشرة في تلك الدولة العضو )تاريخ تنفيذ االصدار )كل دولة عضو ذات صلة( اعتبارا من تاري

للسندات موضوع الطرح  لم يعرضوا المدير اإلداري وال  مدير اإلصدار وال المستشار المالي فإن   ، الصلة(
على الجمهور في تلك الدولة المعنية إال أن تلك  الدولة العضو المعنية يجوز  لها أن تطرح عرضا 

وجب  اإلعفاءات الواردة في توجيه نشرة اإلصدار إذا تم تنفيذها في الدولة المعنية للجمهور في أي وقت بم
 العضو في المنطقة:

 
 
 .في أي وقت إلى أي كيان قانوني وهو مستثمر مؤهل كما هو محدد في توجيه نشرة االصدار )أ(  
 
ير المستثمرين ( شخصا طبيعيا أو اعتباريا )غ771في أي وقت إلى أقل من مائة وخمسين ) ( ب (

 المؤهلين كما هو محدد في توجيه نشرة االصدار(. أو
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 ( من8) 3في أي وقت وفي أي ظرف من الظروف األخرى التي تدخل في المادة  ج( (
 نشرة االصدار،

 
مدير المصدر أو قيام شريطة أال يشترط أي عرض للسندات المشار إليه في الفقرات من )أ( إلى )ج( أعاله 

توجيه  من 3وفقا للمادة  أن يقوم بنشر نشرة اإلصدار  المدير اإلداري أو المستشار المالي أو  اإلصدار 
 .من توجيه نشرة االصدار 76نشرة اإلصدار أو ملحق نشرة اإلصدار وفقا للمادة 

 
في أي دولة من الدول "عرض السندات للجمهور" فيما يتعلق بأي سندات هذا الشرط فإن عبارة " ألغراض 
 ء ذات الصلة تعني توفير المعلومات الكافية بأي شكل وبأي وسيلة فيما يختص بشروط الطرحاألعضا

لتمكين المستثمر من الحصول على أي أسهم معروضة حيث أن ذلك قد يكون مختلفا في تلك والسندات 
 العضو عن طريق أي تدبير يطبق توجيهات نشرة االصدار في تلك الدولة العضو وتعني عبارة الدولة

 .( ، بصيغته المعدلةEC/2003/71توجيه نشرة االصدار" التوجيه )"
 

 المملكة المتحدة
 

 :ما يلي المدير اإلداري و والمستشار المالي اإلصدار ويؤكد كل من مدير 
 

االنخراط في أي نشاط  تشجع على)أ( أنها لم تتصل أو تسببت في التواصل أو إرسال أي دعوة أو 
( التي وردت من FSMAمن قانون الخدمات المالية واألسواق ) 87ود في القسم )بالمعنى المقصاستثماري 

( من قانون السوق المال والذى 7) 87قبله فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي سند في الظروف التي فيها البند 
 ال ينطبق على المصدر؛ و

 
وستلتزم بها فيما يتعلق بأي شيء  )ب( امتثلت جميع األحكام المنطبقة من الهيئة االتحادية لقانون البحار

 .من أو خالف ذلك التي تشمل المملكة المتحدة بالسندات،تقوم به فيما يتعلق 
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 تعهداتال
 
 للتنمية واالستثمار )ش.م.ع.ع( الشركة العمانية العالمية: ةالمصدر الشركة أ( (
 

 :على حد علمهم أنه،المصدر بشكل مشترك ومنفصل  أعضاءويؤكد 
 
 هذه النشرة صحيحة وكاملة. فيعلومات الواردة أن الم (7)
 
تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إلى جعل   (8)

 ، وأي عبارة مذكورة في نشرة اإلصدار مضللة.
 
سوق المال وقانون قانون  فيتم االمتثال للقواعد واللوائح الصادرة بموجب جميع االحكام الواردة  (3)

 الشركات التجارية.
 

 :وقع نيابة عن مجلس اإلدارة
 

 التوقيع الوظيفة اسم م

 موقع   7

 موقع   8
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 .)ش.م.ع.ع(  العماني)ب( مدير اإلصدار: البنك الوطني 

 
 

المال  رأس من قانون سوق 3ووفقا لألحكام المنصوص عليها في المادة  المنوطة بناوفقا للمسؤوليات 
، لقد قمنا بمراجعة جميع الوثائق ذات الصلة والمواد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المالالتنفيذية  الالئحةو 

 .السندات بإصداراألخرى المطلوبة إلعداد النشرة المتعلقة 

مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، والذين قد أكدوا على عدم حذف يتحمل مجلس االدارة 
 علومات جوهرية منه يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.أي م

فيما يتعلق بالنشرة التي تم إعدادها تحت  التي تتطلبها المهنةونحن نؤكد أننا قد بذلنا العناية المهنية الواجبة 
 إشرافنا.

 
 

ثلة من قبل المصدر، مصدر السندات والمم أعمال المراجعة المشار إليها أعاله والمناقشة مع بناًء على
هذه  مع المراجعة التي تمتواألطراف األخرى ذات الصلة وعلى أساس  ، والضوابط)مرؤوسيه/  مدراءه(

 :السلطات المعنية فيما يتعلق بموضوع السندات ومحتويات الوثائق المقدمة إلينا، نؤكد ما يلي
والمتضمنة لمقدمة لنا من قبل المصدر لقد بذلنا العناية الالزمة والمنطقية لضمان ان المعلومات ا (7)

 في نشرة اإلصدار تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح.
لم استنادا الى ما تم االطالع عليه وما أتاحه المصدر لنا من معلومات، من هنا نؤكد ان المصدر  (8)

نها أية معلومات هامة يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل يخف أية معلومات جوهرية ولم تحذف م
 النشرة مضللة.  

 
إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها يتفقان مع جميع قواعد وشروط اإلفصاح المنصوص عليها  (3)

في قانون سوق رأس المال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونموذج نشرة 
لدى الهيئة، كما تتفق مع قانون الشركات التجارية  االمعمول به ضاء()حسب االقت اإلصدار

 وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن.
 
 النسخة العربية )والترجمة اإلنجليزية غير الرسمية( من إن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في (1)

ساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب حول صحيحة وعادلة وكافية لم نشرة اإلصدار



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
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االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من خاللها طبقًا لقواعد وشروط 
 اإلفصاح.

 
 

 مدير اإلصدار
 موقع

 ش.م.ع.ع() العمانيالبنك الوطني 
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 :)ج( المستشار القانوني
 

اإلجراءات المتخذة فيما  بأن كافة للهيئة العامة لسوق الماله أدناه، ويؤكد المستشار القانوني، الذي يرد اسم
اللوائح و القوانين واللوائح السارية على المصدر، وقانون سوق المال، أحكام مع تتفق السندات  بطرحيتعلق 

ال والتعليمات الصادرة وفقا لها، ومتطلبات وقواعد إصدار السندات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق الم
الجمعية العامة و القرارات المتخذة من (، والنظام األساسي للشركة الهيئة العامة لسوق المال)وتدار بواسطة 
وأن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة  المصدرومجلس إدارة 

 األنشطة موضوع النشرة . 
 
 
 
 قانونيالمستشار ال

 موقع
 هملنز تراورز اند 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
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 معلومات عامة
 

دراج السندات واألوراق المالية  اعتماد النشرة وتقديم طلب لتداول وطرح وا 
 

" وذلك إلدراج السندات سوق مسقط لألوراق الماليةمن المقرر تقديم طلب إلى سوق مسقط لألوراق المالية "
 لغاية تداولها بسوق السندات والصكوك في سوق مسقط لألوراق المالية. 

 
 لتفويضا
 

لقد حصل المصدر بالفعل على جميع الموافقات واالعتمادات والتفويضات الضرورية في سلطنة عمان فيما 
عليه في الشروط(  المنصوص)حسب  المعاملةيتعلق بإصدار وأداء السندات المالية وتحرير وأداء مستندات 

 والذي يعد طرفًا فيها. 
 

 رية والهامةاالفصاح عن المعلومات ذات الطبيعة الجوه
 

يلتزم المصدر بالقيام على الفور باإلفصاح عن أي معلومات ذات  ونافذة،طالما ظلت السندات قائمة وجارية 
طبيعة جوهرية وهامة فيما يتعلق بالسندات وذلك بإرسال إعالنات كتابية باللغتين العربية واإلنجليزية إلى 

إللكتروني لدى سوق مسقط لألوراق المالية. وبعد سوق مسقط لألوراق المالية عن طريق نظام اإلرسال ا
نشر وتعميم تلك المعلومات حسب األصول باستخدام وسائل بذلك، سيقوم سوق مسقط لألوراق المالية 

 في السوق.  ستثمرينالمإتاحتها للتداول من قبل جميع تضمن مناسبة 
 

 التغيرات ذات الطبيعة الجوهرية والهامة
 

 37هام طرأ على الموقف المالي أو موقف التداول للمصدر اعتبارًا من تاريخ  لم يكن هناك ثمة تغيير
. كما أنه لم يطرأ أي تغيير سلبي هام على التوقعات ذات الصلة والخاصة بالمصدر اعتبارًا 8171ديسمبر 

 . 8171ديسمبر  37من تاريخ 
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 إجراءات التقاضي والتحكيم

 
رط في أي دعاوى حكومية أو قانونية أو دعاوى تحكيم )بما في إن المصدر ليس بصدد كما أنه غير منخ

ذلك أي دعاوى من هذا القبيل والتي قد تكون قائمة أو من المتوقع رفعها على المصدر وهو على دراية بها( 
( شهرًا التي سبقت تاريخ هذه النشرة والتي قد يكون لها خالل تلك الفترة أثر 78خالل مدة االثني عشر )

 لى الموقف المالي أو ربحية المصدر. جوهري ع
 

 مدققي ومراجعي الحسابات
 

وبيانات الموقف  8171لقد قامت شركة إيرنست ويونج إلى مراجعة بيانات الموقف المالي الموحدة لسنة 
حسب ما هو وارد في التقارير المشار إليها في هذه النشرة. كما قامت شركة  8176المالي الموحد لسنة 

م. ليس ألي من إيرنست ويونج أو ديلويت 8177تدقيق البيانات المالية المدققة الموحدة لسنة ديلويت إلى 
 وزارة مسجلين لدىأي مصلحة هامة في المصدر. إيرنست ويونج وديلويت مراجعي حسابات مستقلين 

ونج هو . العنوان المسجل إليرنست ويللعمل في مجال تدقيق الحسابات في سلطنة عمان التجارة والصناعة
سلطنة الطابق الخامس ، بوشر ،  ،0 بناية الند مارك مقابل مسجد األمين 778  رمز بريدي 7171ص ب

 0 سلطنة عمان.872منطقة القرم0 مسقط0  القرم،عمان. والعنوان المسجل لديلوت هو بناية منارة 
 

 الذين يتعاملون مع المصدر المدير اإلداري مدير االصدار والمستشار المالي و 
 

مستقباًل في  يشاركواوالشركات التابعة لهم وقد  المدير اإلداري مدير اإلصدار والمستشار المالي و  شاركلقد 
معامالت استثمار مصرفية و/أو معامالت مصرفية تجارية مع وقد يؤدوا خدمات لصالح المصدر و/أو أي 

 من الشركات التابعة له في السياق الطبيعي لألعمال. 
 

 مل للمصالح التضارب المحت
 

ووكيل  وبنك االكتتاب المدير اإلداري باستثناء الرسوم واجبة األداء إلى مدير اإلصدار والمستشار المالي و 
 التسجيلوكيل و  وأمين السجلحملة السندات والمستشار القانوني ومراجعي الحسابات التابعين للمصدر 

في  شاركةمة شخصية طبيعية أو اعتبارية على حد علم واعتقاد المصدر، فإنه ليس هناك ثم والتحويل
 إصدار أي من السندات لها مصلحة مباشرة أو هامة في إصدار السندات. 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 العقود ذات الطبيعة الهامة
 

ليست هناك ثمة عقود ذات طبيعة هامة مبرمة بخالف ما يتم في السياق الطبيعي ألنشطة أعمال المصدر 
د أي التزام أو استحقاق يؤثر تأثيرًا جوهريًا على قدرة المصدر على والتي قد تؤدي إلى أن يغدو المصدر قي

 الوفاء بالتزاماته حيال حملة السندات فيما يتصل بتلك السندات التي يجري إصدارها. 
 

 عوائد السندات حتى تاريخ الطلب األول
  

حتى )يستثنى من ذلك( عوائد السندات عن الفترة التي تسري اعتبارًا من )بما في ذلك( تاريخ اإلصدار و 
تاريخ الطلب األول )في حال تم سداد جميع دفعات الفائدة بالكامل وفي حال تم استعادة قيمة السندات في 

سنوية واجبة األداء بصفة نصف سنوية. يتم احتساب العائد في  % 1.17تاريخ الطلب األول( تتحدد بنسبة 
 نه على أي عوائد مستقبلية محتملة.تاريخ اإلصدار على أساس سعر اإلصدار وال يستدل م

 
 المستندات المتاحة

 
إلى اللغة  مترجمةوالفإن النسخ المادية ) ومستحقة،بالقدر الذي تظل عنده أي سندات من هذا القبيل قائمة 

مباشرة ودقيقة في حال حررت المستندات من هذا القبيل بلغة خالف اللغة  جمةتر اإلنجليزية والتي تعد 
للمستندات التالية سيتم اتاحتها خالل ساعات العمل الرسمية في أي يوم من أيام األسبوع اإلنجليزية( 

باستثناء أيام الجمع والسبت والعطالت الرسمية( وذلك لالطالع عليها ومعاينتها من قبل حملة السندات في )
 المقر الرئيسي لوكيل حملة السندات وهي: 

 
 مستندات عقد التأسيس الخاص بالمصدر أ/

 مستندات الصفقات والمعامالت. ب/
 القوائم المالية السنوية المدققة و ج/
 نسخة من النشرة مع أي مالحق مكملة لها.  د/
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 فهرس البيانات المالية
 

و  8171ديسمبر  37القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنوات المنتهية في 
 )المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية(  8176

    7 بيان 

  8 بيان  تقرير مدقق الحسابات المستقل
   2بيان   الميزانية العمومية الموحدة

   8بيان   قائمة الدخل الشامل الموحد
   71بيان   للتدفقات النقدية قائمة 

   77بيان   قائمة التغير في حقوق الملكية
   73بيان   احات اإليض

و  8176ديسمبر  37القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنوات المنتهية في 
   21بيان   ()المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية   8177

   22بيان   تقرير مدقق الحسابات المستقل
   87بيان   الميزانية العمومية الموحدة

   86بيان   امل الموحدقائمة الدخل الش
  81بيان   قائمة  للتدفقات النقدية

   82بيان   قائمة التغير في حقوق الملكية
   711بيان   اإليضاحات 
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1 بيان

القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و 2016 

)المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية(



2 بيان
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3 بيان



4 بيان
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5 بيان



6 بيان
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7 بيان



8 بيان
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9 بيان

 وشركاتها التابعة للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع الشركة العمانية العالمية
 بيان الدخل الشامل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

8 

   المجموعة الشركة األم
  إيضاح 2017 2016 2017 2016

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

 إجمالي األقساط المحققة 23 116.098 95.953 - -
 إيرادات الفـوائد 24 89.598 78.604 2.599 2.538
 صافي إيرادات إستثمار 26 3.272 10.373 5.287 2.089

 ايرادات الرسوم والعموالتصافي  27 14.214 18.055 - -
 أخرىايرادات تشغيل  28 7.203 6.561 629 961

 حصه من أرباح الشركات التابعه )هـ(8 - - 22.236 21.604
 ارباح الشركات الشقيقة منحصة  )د(8 6.996 7.985 6.881 7.985

 اجمالي االيـرادات  237.381 217.531 37.732 35.177
 أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين 23 (45.817) (38.566) - -
 صافي المطالبات 19 (53.557) (48.466) - -
 مصاريف الفوائد 25 (37.608) (30.244) (5.648) (4.045)
 مصروفات التشغيل 29 (60.318) (59.003) (4.221) (4.627)
 شركة تابعة المستحق من مخصص انخفاض في  - - - (1.709)

 مخصص إنخفاض قيمة مشروعات قيد االنشاء (ب)11 - (2.411) - -
 بالصافي من اإلستردادات مخصص انخفاض قيمة القروض )ب(9 (144) (7.679) - -
 إجمالي المصاريف  (197.444) (186.369) (9.869) (10.381)

 من  العمليات غير المستمرة األرباح قبل الضـرائب  39.937 31.162 27.863 24.796
 مصروف ضريبة الدخل 22 (6.315) (3.469) - -

 من العمليات غير المستمرة أرباح السنــة  33.622 27.693 27.863 24.796
 العمليات غير المستمره     
 غير المستمرة العملياتاالرباح بعد الضرائب من  31 - 9.882 - -

 ارباح السنـــة  33.622 37.575 27.863 24.796

 -االرباح المنسوبه الى:     
 مساهمي شركة االم  20.539 23.875 27.863 24.796

 حصص غير مسيطرة  13.083 13.700 - -
24.796 27.863 37.575 33.622   

0.035 0.040 0.034 0.030 45 
العائد األساسي من السهم المنسوبه الى مساهمي الشركة األم )باللاير 

 العماني(
 :الشاملة للسنة( االخرى المصروفاتاإليرادات/)     
 بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:     
 إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية  398 (104) 398 (104)
 تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر بنود اليمكن     

 األخرىالتغيرات في القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   (9.379) 2.936 (8.838) 2.972
 شاملة أخرى للسنة(/ايرادات مصروفات)  (8.981) 2.832 (8.440) 2.868

 الشاملة للسنة اإليرادات اجمالي  24.641 40.407 19.423 27.664
 المنسوبة الى:للسنة اجمالي االيرادات الشاملة      

 األم شركةمساهمي     12.300 26.743 19.423 27.664
 مسيطرةغير  حصص    12.341 13.664 - -

27.664 19.423 40.407 24.641   
 .يهالمال البياناتمن هذه جزءاً  46إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 



بيان10

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

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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   المجموعة الشركة األم
  إيضاح 2017 2016 2017 2016

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

 من عمليات المستمرة األرباح قبل الضـرائب  39.937 31.162 27.863 24.796
 األرباح قبل الضرائب من عمليات غير المستمرة 31 - 123 - -

24.796 27.863 31.285 39.937   
 التعديالت للبنود التاليـة :     

 اإلستثماري والعقارعلى الممتلكات والمعدات  استهـالك    4.592 4.618 120 328
 إطفاء أصول غير ملموسة 12 946 944 - -
 شركات شقيقة نتائجالحصة في   (6.996) (7.985) (6.881) (7.985)
 شركات تابعة نتائجالحصة في   - - (22.236) (21.604)
 بيع عقارات إستثماريةالربح من     - - (1.011) -
 بالصافي من اإلستردادات مخصص انخفاض قيمة القروض    144 7.679 - -
 قيد االنشاءمخصص انخفاض في قيمة اعمال مشروعات  )ب( 11 - 2.411 - -

 مخصص إنخفاض قيمة شركة تابعة  - - - 1.709
 الربح من بيع ممتلكات ومعدات  (1) (33) - -
 خسارة من بيع شركات شقيقة  327 - 292 -
 ربح من بيع شركة تابعة  - - (4.752) -

(1.340) 34 (955) 828  
 تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح والخسائر 
 استثمارات من بيع ( ربح)خسارة   589 (3.407) 238 (81)
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تكلفة مطفأة / ايرادات من  (2.211) (1.406) - -

 قبل التغيرات في راس المال العامل يةالتشغيل)الخسائر(  رباح األ  38.155 33.151 (6.333) (4.177)
 تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية     

 استثمارات في أوراق مالية  (29.356) 1.195 5.439 1.831
 قروض وسلفيات الى العمالء  (51.858) (93.907) - -
 مستحق من شركات تابعة  - - (28.165) (11.962)
 أصـول أخرى  (993) (6.444) 1.978 (2.044)
 ودائع من عمالء  113.047 32.156 - -
 أرصدة أقساط التأمين المدينة  (2.855) (6.221) - -
 حصة معيدي التأمين في أموال التأمين  3.089 (3.997) - -
 أموال التأمين  346 8.219 - -

 األخرىااللتزامـات   62.224 (11.620) (322) 117
 التشغيل المستخدم فيالنقد   131.799 (47.468) (27.403) (16.235)
 دفوعـةم ضرائب  (5.162) (4.669) - -

 أنشطة التشغيل)المستخدم في( المتولد من صافي النقـد   126.637 (52.137) (27.403) (16.235)
 أنشطة استثمـارية     
 تابعةشركات  إصدار أسهم حق األفضلية من قبل استثمارات في  - - - (21.278)
 خزينة من قبل شركة تابعةشراء أسهم   (81.464) - - -
 شركات شقيقة تملك إستثمار في  (6.510) (4.588) (3.781) (4.320)
 إستثمار في شركات شقيقةبيع متحصالت من   12.896 268 12.931 -

 شركات شقيقة توزيعات أرباح مستلمة من  3.447 3.221 3.447 3.221
 شركات تابعةتوزيعات من ارباح مستلمة من   - - 2.992 8.477

 شركة تابعة المتحصل من بيع  18.287 - 20.268 -
 تملك شهرة  (190) - - -
 الحصيله من بيع قسم االستثمار للبنك التابع  - 12.000 - -
 إستثماري عقارمصروفات رأسمالية من   (4.378) (409) - (283)
 اعمال مشروعات قيد االنشاء  (31) 8 - -
 معداتالممتلكات وال الى اضافات  (5.116) (5.226) (3) (7)
 ومعدات ممتلكات بيع من حصيلة  62 138 - 5
 نشطة استثماريةا الناتج من (المستخدم في) النقد تدفق صافي  (62.997) 5.412 35.854 (14.185)
 أنشطة تمويلية     

 اقتراض من البنوك  (11.000) 50.800 400 36.400
 (حصص غير مسيطرةحق االفضلية للشركة التابعه )  - 5.722 - -
 الحصيله من إصدار سندات دين ثانوية  (50.000) 30.000 - -
  حركات أخرى  - (36) - -
 1الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  فائدة على السندات  (2.325) - - -
 توزيعات ارباح مدفوعة   (9.600) (11.267) (9.537) (5.528)

 انشطة تمويليةالناتج من )المستخدم في( صافي النقد   (72.925) 75.219 (9.137) 30.872
 النقد وما في حكم النقدصافي التغير في   (9.285) 28.494 (686) 452

 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة  328.341 299.847 1.564 1.112
 النقد في نهاية السنة نقـد وما في حكم 5 319.056 328.341 878 1.564

 

 .ليهالما البياناتمن هذه جزءاً  46إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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بيان13

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

12 
 

 

 بيانات عامة -1
( في سلطنة عمان كشركة مساهمة أو"اومنفيست" "الشركة األم""الشركة" أو الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع )تأسست 

 الشركة األم مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية.أسهم باألنشطة المتعلقة باإلستثمار.  عمانية عامة وتعمل بشكل رئيسي
 
 3886. ص.ب الطابق الرابع 2832رقم البناية  3036شاطئ القرم، سكة رقم ع مكان عمل الشركة األم الرئيسي ومكتبها المسجل في يق

 . سلطنة عمان.112الرمز البريدي  روي.
 
 السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص - 2
 
 بيان اإللتـزام 2-1

ً لمعايير التقاري ر المالية الدولية المعتمدة من مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة من لجنة تم إعداد القوائم المالية وفقا
قانون تفسيرات التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية. تتماشى القوائم المالية مع متطلبات اإلفصاح الواردة في 

 .متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المالووتعديالته  1974الشركات التجارية  لسنة 
 

الشركة األم وشركاتها التابعة )المشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة تشمل القوائم المالية 
 المالية". البياناتة مجتمعة بـ "المالية الموحدة والمنفصل البيانات. يشار إلى الشقيقة المجموعة في الشركاتوحصة 

 
 
 اس اإلعـدادأس 2-2

ستثمارات مالية تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وا
 التي تم قياسها بالقيمة العادلة. ةواألدوات المالية المشتق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالئمة لعمليات المجموعة. بيانعرض ي
 

رة ويتطلب أيضاً من اإلداعض 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 بيق سياسات المجموعة المحاسبية. ممارسة تقديرها في عملية تط

 .3التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم 
 اني وهي العملة المستخدمة من قبل المجموعة.يتم عرض البيانات المالية بالريال العم

 
 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 وة الجـديدة والمـعدلة التي تبنتها معايير التـقارير المالية الدولي
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( ملخـص -2

 أساس التوحيد )تابع(  2-4
. يتم تحقيق السيطرة عندما تتعرض 2017ديسمبر  31بعة كما في تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التا

ن خالل سلطتها المجموعة، أو لديها حقوق، للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكتها مع الجهة المستثمر بها، وتكون قادرة على التأثير على تلك العوائد م
 :الجهة المستثمر بها فقط في حال توافر لدى المجموعة ما يليعلى الجهة المستثمر بها. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على 

 السلطة على الجهة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها(؛ •
 وق فيها، والتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحق •
 .القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها •
 

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

 
 الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛ •
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ •
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة •
 

بها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى أن هناك تغييرات في واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم سواء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر 
جموعة أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الم

وفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في بيان السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصر
 .الدخل الشامل من تاريخ إكتساب المجموعة للسيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة السيطرة على الشركات التابعة

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

شى نتج عن هذا رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة من أجل أن تتما
وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات داخل سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع الموجودات والمطلوبات 

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

ة على شركة تابعة، التغير في حصة الملكية في شركة تابعة، دون فقدان السيطرة يتم محاسبته كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطر
 :فإنها ستقوم

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

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

 يتم محاسبة اإلستثمار في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم بإستخدام طريقة حقوق الملكية. 
 

 رةالمعامالت مع الحصص غير الُمسيط  
سجيل تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. وبالنسبة للمشتريات من الحقوق غير المسيطرة، يتم ت

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

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

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

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

 
 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 إستثمار في شركات شقيقة 2-4
ً هاماً. التأثير الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية  والتشغيلية للمنشأة إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا

 .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
 .موعة في شركاتها الشقيقة وذلك بإستخدام طريقة حقوق الملكيةالتابعة. يتم محاسبة إستثمارات المج

 
جل إدراج التغيرات في وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمارات في الشركة الشقيقة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار من أ

يخ اإلستمالك. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار، حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تار
 .وهي ال يتم إطفاؤها وال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة

 
لشامل اآلخر لتلك المنشآت يعكس بيان الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. يتم إدراج أي تغيير في بنود الدخل ا

ركة المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق مساهمي الش
قوق المساهمين. يتم استبعاد المكاسب الشقيقة، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أية تغييرات، عندما يكون ذلك قابل للتطبيق، في بيان التغيرات في ح

 .والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الشقيقة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الشقيقة
 

يلية، ويمثل الربح أو يظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بشكل واضح في بيان الربح أو الخسارة خارج األرباح التشغ
 .الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة

 
اسبية تتماشى يتم إعداد البيانات المالية للشركة الشقيقة في ذات فترة إعداد تقرير المجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المح

 .لتي تتبناها المجموعةمع تلك السياسات ا
 

ة. في بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض القيمة على استثماراتها في شركاتها الشقيق
خفضت قيمتها. إذا كان هناك مثل هذا تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن االستثمار في الشركة الشقيقة قد ان

تدرج الخسارة على الدليل، تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الشقيقة وقيمها الدفترية، ثم 
 .أنها "حصة من أرباح شركة شقيقة" في بيان الربح أو الخسارة

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

 .رةربح أو الخساالشقيقة عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع يتم إدراجه في ال
 

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

 في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم، يتم محاسبة اإلستثمار في الشركات الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
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 األدوات المالية 2-5
 ألصول واإللتزامات الماليةا 2-5-1

 أ( اإلعتراف والقياس
ة لألداة تثبت المجموعة الموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي، فقط عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدي

  .المالية
 

 -:حدد منهيجية القياس الالحقيتم تصنيف األدوات المالية مبدئياً في إحدى الفئات التالية، والتي ت
 

  -:يتم تصنيف الموجودات المالية إلى إحدى الفئات الثالث التالية
 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛ -
  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو -
 و الخسائر.موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ -
 

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

وبات المالية بالقيمة العادلة، والتي تمثل المبالغ المستلمة بعد حسم العالوات يتم مبدئياً إثبات الموجودات المالية بالقيمة العادلة. يتم مبدئياً إثبات المطل
 .والخصومات وتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرةً إلى المطلوبات المالية

 
ائر يتم إثباتها في تاريخ جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخس

ات والمطلوبات المتاجرة، هو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود او المطلوب المالي. جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجود
أو المطلوب من أو إلى الطرف اآلخر. المشتريات أو  المالية األخرى يتم إثباتها في تاريخ التسوية، هو التاريخ الذي يتم فيه استالم أو تسليم الموجود

ألعراف المبيعات المنتظمة هي المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن فترة زمنية محددة حسب األنظمة أو ا
 .في السوق

 
تكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. التصنيف وأساس القياس يخضعان لنموذج أعمال بعد القياس المبدئي، يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية إما بال

  -:المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، كما هو موضح أدناه
 
 (موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة1

  -:بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذايتم قياس الموجودات المالية 
 تم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال الذي يهدف إلى االحتفاط بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و -
ات النقدية، والتي هي مدفوعات مبلغ األصل والفوائد على مبلغ األصل تحدد الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي أدت إلى تواريخ محدد للتدفق -

  .القائم فقط
 

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

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

  .عدم تناسق القياس أو اإلثبات
 
 
 (موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2

ة بالقيمة عند اإلثبات المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار ال رجعة في بتصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية التي ال تحتفظ بها لغرض المتاجرة كمدرج
 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 -:موجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة متى استوفت استثمارات أسهم حقوق الملكية أي من الشروط التاليةلهذا الغرض، تعتبر ال

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

 المدى القصير؛ أو
  .إذا كانت أداة مشتقة وغير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي -
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 (موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تابع(2
 

تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إن الخيار ال رجعة فيه هو على أساس كل أداة على حدة. إذا 
 .الدخل الموحد اآلخر، فإنه يتم إثبات جميع األرباح والخسائر، باستثناء دخل أرباح األسهم، في الدخل الشامل اآلخر، وال يتم إدراجها الحقاً في بيان

 
  دلة من خالل األرباح أو الخسائر(موجودات مالية مدرجة بالقيمة العا3

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

 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم تصنيفها كمطلوبات مالية  جميع المطلوبات المالية باستثناء تلك المصنفة كمطلوبات

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

  ب( تعديل للموجودات والمطلوبات
  الموجودات المالية

ية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة تختلف إلى حٍد كبير. إذا كانت التدفقات إذا تم تعديل شروط الموجودات المال
نت لقيمة العادلة. إذا كاالنقدية تختلف إلى حٍد كبير، تم استبعاد الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات الموجودات المالية الجديدة إما بالتكلفة المطفأة با

دة احتساب إجمالي التدفقات النقدية ال تختلف إلى حٍد كبير، فإن التعديل لن يؤدي إلى استبعاد الموجودات المالية. ففي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعا
 .ي بيان الدخل الشاملالقيمة المدرجة للموجودات المالية وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة المدرجة كتعديل المكسب أو الخسارة ف

 
  المطلوبات المالية

ة، يتم إدراج تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها والتدفقات النقدية للمطلوبات تختلف إلى حٍد كبير. ففي هذه الحال
العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة المدرجة للمطلوبات المالية المستبعدة المطلوبات المالية الجديدة على أساس شروط تعديل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة 

 والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة في بيان الدخل الشامل.
 
 

  ج(اضمحالل الموجودات المالية
درجة من خالل األرباح أو الخسائر. ال يتم إثبات خسارة يتم إثبات مخصصات اضمحالل خسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها كم

 .اضمحالل على استثمارات أسهم حقوق الملكية
 

ا كخسائر يتم عمل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساو على مدى عمر الخسائر االئتماينة المتوقعة، باستثناء ما يلي، والتي يتم قياسه
ً ش 12ائتماينة متوقعة على مدى   -:هرا

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

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

 -:على أساس منهجية اإلضمحالل المطبقة، كما هو موضح أدناه 3والمرحلة  2والمرحلة  1أدواتها المالية إلى المرحلة  تصنف المجموعة
تماني : بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ اثباتها المبدئي والتي ليست لديها اضمحالل ائ1المرحلة  -

ً  12حها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى منذ من  .شهرا
اني، : بالنسبة لألدوات المالية التي كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي ليست لديها اضمحالل ائتم2المرحلة  -

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

حداث احتمالية التعثر في السداد على األداة المالية ( هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أ1الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
 .شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية 12خالل 

 
( هي تقدير احتماله مرجح للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيمة الحالية لكل العجز النقدي. 2الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

المالية  لنقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية التي هي مستحقة للمجموعة والقيمة الحالية للمبلغ القابل لالسترداد، للموجوداتإن العجز ا
 .التي هي ليست مضمحلة ائتمانياً في تاريخ إعداد التقارير المالية

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

المبالغ القابلة لالسترداد من للموجودات المالية. يتم قياس المبلغ القابل لالسترداد باعتباره القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك 
ى أساس سعر الفائدة عند بدء التسهيل االئتماني، أو بالنسبة ألدوات الدين، بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود الضمانات والرهن، مخصومة عل

 .مالي مماثل
يتم إثبات مخصصات اضمحالل االئتمان في القائمة الموحدة للدخل ويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل القروض والسلف واألوراق المالية 

 .واإليداعاتاالستثمارية 
 

ل. يتم يتم شطب الموجودات المالية بعد أن تحدث جميع أنشطة إعادة الهيكلة وانشطة التحصيل وال يوجد هناك احتمال واقعي لالسترداد في المستقب
 تضمين االستردادات الالحقة في الدخل اآلخر.

 
ت مضمحلة ائتمانياً. من الممكن أن يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لتحديد مع اذا كان

ً على خرق العقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو المبلغ األصلي، منح التنازالت ألسباب اقتصاد ية أو قانونية المالي مضمحل ائتمانيا
العتبار في حاالت أخرى، والتي تعتبر عالمة واضحة بأن المقترض سوف يدخل في إفالس أو متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض، والتي لن تأخذ با

عكسية إعادة تنظيم مالي آخر، واختفاء السوق النشطة أو معلومات أخرى التي من الممكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات ال
  .أو الوضع االقتصادي والتي لها عالقة مباشرة بالتعثر في السداد في المجموعة في وضع سداد المقترضين أو المصدرين في المجموعة

 
وجودات المنتجة الموجودات المالية التي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعديلها ولن تعد تعتبر بأن فات موعد استحقاقها ويتم إعادة تصنيفها ضمن الم

انتظام وعندما تعتبرالمدفوعات المستقبلية مضمونة السداد بمعقولية. بالنسبة للموجودات المالية الخاضعة لتقييم عند سداد جميع المبالغ األصلية والفوائد ب
ات فردي لالضمحالل والتي تم التفاوض بشأن شروطها، تخضع إلى مراجعة مستمرة لتحديد ما إذا كانت ال تزال مضمحلة أو ينبغي اعتبارها بأن ف

شهراً من تاريخ إعادة التفاوض.  12لمدة ال تقل عن  3أو المرحلة  2يف جميع التشهيالت المعاد تفاوضها أو تعديلها كمرحلة موعد استحقاقها. يتم تصن
 الحالي. يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية المعاد تفاوضها على أساس ما إذا كانت شروط التفاوض أدت إلى استبعاد الموجود
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 مبادئ قياس القيمة العادلة 2-5-2
يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير المالية. يتم 

طبق، يتم اإلفصاح عن تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد من السياسات والطرق المحاسبية.  وعندما ين
 (.43معلومات حول اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  )راجع إيضاح 

 
ي السوق في إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين ف

 :تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما
 في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو •
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام •
 

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

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، 
 .على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية

 
العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول إن قياس القيمة 

في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام 
 .لها
 

ليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة تستخدم المجموعة أسا
 .القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد

 
العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة 

 :للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل
 

  ات المماثلة؛مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوب – 1المستوى 
 تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - 2المستوى 
 .تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها - 3المستوى 

 
إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة سواء التحويالت قد وقعت بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم 

ل المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية ك
 .فترة مشمولة بالتقرير

 
وم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً في تاريخ كل تقرير، تق

مات في للسياسات المحاسبية للمجموعة. لهذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلو
 .عقود والوثائق ذات الصلة األخرىحساب التقييم مع ال

 
تقوم المجموعة أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا 

 .كان التغيير هو معقول
 

وبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطل
 الموجودات أو المطلوبات 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 •

 
 .32مبينة في االيضاح رقم مات القطاعيةالمعلو
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 العمالت األجنبية  2-7
 

 العملة التنفيذية وعملة العرض 2-7-1
لتي تقاس البنود المضمنة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بالريال العماني بإعتباره عملة البيئة االقتصادية الرئيسية ا

 العملة التنفيذية(. تعرض هذه البيانات المالية بالريال العماني بإعتباره العملة التنفيذية وعملة العرض للمجموعة.تعمل بها تلك الشركات )
 

 التعامالت واألرصدة 2-7-2
 
 .يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة (1)
 
باح تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. أر يتم (2)

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

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

 .وأدوات تغطية صافي االستثمار
 
لعادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة ا (3)

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

 .األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر
 
مالي عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز ال (4)

يلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل ألجل وبنود بيان الدخل يتم تحو
األجنبية  التوحيد في اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع كيان أجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل الوارد في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية

ي بيان الدخل تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن اقتناء عملية أجنبية المعينة يتم إدراجه ف
مليات وأية تعديالت القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات الع

 .لها بسعر اإلقفالاألجنبية ويتم تحوي
 
 
 استثمارات عقارية  2-8

 تتكون اإلستثمارات العقارية من األرض والمباني المحتفظ بها لتحقيق معدالت إيجار طويل األجل وال تشغلها المجموعة. تدرج اإلستثمارات
سجيل أي رسوم إنخفاض في القيمة في بيان العقارية بالتكلفة مطروحاً منها اإلستهالك المتراكم ، ناقصاً إنخفاض القيمة ، إن وجد. يتم ت

األرباح أو الخسائر. يتم إحتساب اإلستهالك على األصول بإستثناء األرض بإستخدام طريقة القسط الثابت من أجل تخصيص تكلفتها على 
 مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:

  
ً  25 عقارات بالملكية الحرة  عاما

 
 الممتلكـات والمعـدات 2-9

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

ط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل. حيثما كان ذلك مالئماً. فق
نة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تحمل كافة اإلصالحات والصيا

 كأرباح او خسائر خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها.
باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو قيمها المعاد تقييمها إلى  األخرى صوليحتسب االستهالك لألال يتم استهالك االرض. و

 قيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر كما يلي:
 ةـسن 25 اني بالملكية الحرةـمب
 سنة وفترة إيجار غير منتهية 25أقل من  رةـاني مستأجـمب

 واتـسن 5حتى  ات ومعداتـأثاث وتركيب
 واتـسن 5حتى  اراتـسي

 
ة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول وتعدل. عندما يكون ذلك مالئماً. بتاريخ كل ميزانية عمومية.  وتخفض القيمة الدفترية ـتتم مراجع

 داد.لألصل فوراً إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لإلستر
 

 .بقائمة األرباح أو الخسائرأرباح وخسائر اإلستبعادات تحدد عن طريق مقارنة متحصالت القيمة الدفترية. وتدرج 
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( ملخـص -2
 

 الممتلكـات والمعـدات )تابع( 2-9
 

 مشروعات قيد االنشاء
ستهالكها. يتم مراجعة القيمة الدفترية لالعمال المشروع قيد التنفيذ عند وجود احداث او يتم تسجيل مشروعات قيد االنشاء بالتكلفة وال يتم ا

اعلى من تغييرات في الظروف تشير الى ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. اذا وجد مثل هذا الدليل وعندما تكون القيمة الدفترية 
البيع  فيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها هي االعلى من قيمتها العادلة ناقصا تكاليفالقيمة التقديرية الممكن استردادها يتم تخ

 وقيمتها المستحقة.
 أصول غير ملموسة 10 -2

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

 وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. يتم إدراج اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:
 سنة 15 شبكة المستشفيات

 سنوات 6 الترخيص
   

، مع أثر أي تغييرات في التقديرات تم إحتسابها على تقرير فترة كل  هايةبنتتم مراجعة طريقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 
التي تمت حيازتها بشكل منفصل ، تدرج بالتكلفة مطروحاً منها  ةاجي غير محددأساس إحتمالي. األصول غير الملموسة التي لها عمر إنت

 خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.
 

ً بقيمها العادلة في تاريخ األصول غير الملموسة التي تمت حيازته ا عند دمج األعمال والمدرجة بشكل منفصل عن الشهرة ، تدرج مبدئيا
 اإلستحواذ )والتي تعتبر بمثابة تكلفتها(.

 
ً لإلدراج المبدئي ،  ً منها اإلطفاء إلحاقا يتم التقرير عن األصول غير الملموسة  التي تمت حيازتها عند دمج األعمال ، بالتكلفة مطروحا

 التي تمت حيازتها بشكل منفصل. لمتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة ، بنفس طريقة األصول غير الملموسةا
 

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

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

 إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة بإستثناء الشهرة
لموسة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة سنوياً إما فردياً أو على مستوى وحدة التوليد النقدي. إن الموجودات غير الم

مثل تلك الموجودات غير الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنوياً 
ييم األعمار غير المحددة يستمر قائماً. في حال ليس قائماً، فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة لتحديد سواء أن تق

 يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.
 

  عدا عن الشهرة إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
ترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد وجود أي مؤشرات على تعرض تلك في نهاية كل فترة تقرير ، تراجع المجموعة القيم الدف

األصول لخسارة إنخفاض القيمة. في حالة وجود تلك المؤشرات ، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة 
بلة لإلسترداد لألصل الفردي ، تقدر المجموعة القيمة القابلة لإلسترداد إنخفاض القيمة )إن وجدت(. عندما ال يكون محتمالً تقدير القيمة القا

للوحدات  للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل.عندما يتم تحديد أسس معقولة وثابتة للتحصيل ، يتم تخصيص األصول التجارية أيضاً 
 وثابتة لها.لوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس تخصيص معقولة المنتجة للنقد الفردية ، أو يتم تخصيصها إلى أصغر مجموعة من ا

 
التي لها أعمار إنتاجية محددة واألصول غير الملموسة الغير متاحة للبيع ، األصول غير الملموسة يتم بشكل سنوي إختبار إنخفاض قيمة 

 وما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة األصل.
 

تكاليف البيع والقيمة عند اإلستخدام. عند تقدير القيمة القيمة عند  رداد هي القيمة األكبر بين القيمة العادلة مطروحاً منهاالقيمة القابلة لإلست
رات اإلستخدام ، يتم تخفيض التدفقات النقية المستقبلية المتوقعة إلى قيمها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقدي

 للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل والتي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.لسوقالحالية ل
 

)أو الوحدة  إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد لألصل)أو الوحدة المنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفترية ، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل
ً في األرباح أو الخسائر ، إال إذا أدرج األصل المعني بقيمة  للنقد(المنتجة  إلى قيمته القابلة لإلسترداد. تدرج خسارة إنخفاض القيمة فورا

 إعادة التقييم.في إعادة التقدير ، حيث تتم معاملة خسارة إنخفاض القيمة في هذه الحالة كإنخفاض 
 

قاً ، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة عندما يتم إسترداد خسائر إنخفاض القيمة الح
في قيمة  لإلسترداد ، على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها لو لم تدرج خسارة إنخفاض

ً إدراج إسترداد خسارة إنخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر ، إال إذا أدرج األصل)أو الوحدة المنتجة للنق د( في سنوات سابقة. يتم فورا
 األصل المعني بقيمة إعادة التقدير ، حيث تتم عندها معاملة غسترداد خسارة إنخفاض القيمة بأنه زيادة في إعادة التقييم.



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 (السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع ملخـص -2

 إنخفـاض قيمة أصول غير مالية 11 -2
تتم مراجعة األصول الخاضعة لإلهالك لتحديد اإلنخفاض بالقيمة عندما تشير أحداث أو ظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 

القابلة لإلسترداد.  القيمة القابلة  لإلسترداد.  تدرج خسارة إنخفاض بالقيمة بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز القيمة الدفترية لألصل بها قيمته
تجميع لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد اإلستخدام أيهما أعلى.  وألغراض تقييم اإلنخفاض بالقيمة. يتم 

تتم مراجعة األصول المالية غير النقدية   األصول بأقل المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة قابلة للتحديد )وحدات مدرة للنقد(.
 األخرى بإستثناء الشهرة التي تعرضت إلنخفاض قيمة لتحديد إمكانية عكس إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.

 
 النقـد وما في حكم النقـد 2-12

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

 المالي.
 
 إقتراضات  2-13

ضات الحقاً بالتكلفة المهلكة. ويدرج أي فرق تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقترا
 لية.بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل الشامل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفع

 
من المحتمل ان تنخفض فيه قيمة بعض  تدرج الرسوم المدفوعة عند منح تسهيالت القرض كتكاليف معاملة للقرض الى المدى الذي يكون

 او كافة التسهيالت.  في هذه الحالة. يحتفظ بالرسوم الى حيث سحب التسهيل.  الى الحد الذي ال يكون هناك دليل على انه من المحتمل انه
 تسهيالت التي تتعلق بها.سيتم سحب جزء او كل التسهيالت. تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السيولة وتهلك على مدار فترة ال

 
 إلتزامات أخرى 2-14

 تدرج اإللتزامات األخرى بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

 ودائع من عمالء )أ(2-14
عادلة باإلضافة إلى ، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة الالمجموعةإن الودائع من البنوك والعمالء وأوراق الدين واإللتزامات الثانوية مصادر تمويل 

 بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة. المطفأةتكلفة المعاملة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة 
 
 الضريبة 2-15

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

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

 
رير يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقا

يستند احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة  المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. 
 .التقريرالدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ 

 
مكن استغالل األصل في مقابلها. يتم تخفيض أصول يدرج أصل ضريبي مؤجل فقط إلى الحد الذي تتوفر معه أرباح ضريبية مستقبلية ي

 الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.
 

 مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 2-16
تطلبات قانون العمل العُماني تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالمجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة م

وتعديالته.  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ مقابل  2003لعام 
 .  التقريرالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ 

بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً  72/91ات اإلجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم الحكومة العمانية للتأمين في نظامتدرج المساهمات 
 عند تكبدها. األرباح أو الخسائر. كمصروف بقائمة 1991لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 
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 مخصصـات 2-17
ركة األم إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق موارد خارجي تدرج المخصصات لدى المجموعة والش

ة المتوقعة لسداد اإللتزام ويتم تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.  يتم تحديد المخصصات. إذا كان أثرها جوهرياً. بخصم التدفقات النقدية المستقبلي
 حالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود. وحيثما كان ذلك مالئماً. المخاطر المرتبطة بهذا اإللتزام.بإستخدام معدل يعكس التقييمات ال

 
عندما يكون هناك عدد من اإللتزامات المباشرة. تحدد إحتمالية الحاجة إلى تدفق نقدية صادر للتسوية عن طريق األخذ باإلعتبار نوعية 

 مالية التدفق النقدي الصادر المتعلقة بأي بند مدرج في نفس نوعية اإللتزم قليلة.اإللتزام ككل.  يدرج مخصص حتى لو كانت إحت
 
 االعتـراف بااليرادات 2-18

 
 إيرادات ومصروفات الفوائد •

ال إذا تدرج إيرادات ومصروفات الفوائد كأرباح او خسائر لكافة األدوات التي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية إ
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المهلكة ألصل مالي أو إلتزام مالي ولتخصيص كان هناك شك في تحصيلها. 

طريقة الفوائد الفعلية هي المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية ت الفوائد خالل الفترة المعنية. إيرادات الفوائد أو مصروفا
المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو. حيثما كان ذلك مالئماً. فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية لألصل المستلمة المقدرة أو 

وعند إحتساب معدل الفائدة الفعلي. تقدر المجموعة التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدية أو اإللتزام المالي.  المالي
كن ال يأخذ باإلعتبار خسائر اإلئتمان المستقبلية.  ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين أطراف لألداة المالية ول

 العقد والتي تكون جزءاً ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة العالوات والخصومات األخرى.
 

 إيرادات الرسوم والعمولة •
تؤجل رسوم إرتباط القرض للقروض المتوقع سحبها ستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة. الت عادة على أساس اإلتدرج الرسوم والعمو

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

يتم فرض رسوم خدمات إدارية ورسوم عقود أخرى على حملة بواليص التأمين وعقود ين.  الفائدة الفعلي للمقرضين المشاركين اآلخر
 وم ، والتي تتم عادة عند إبرام البوليصة.أخرى. تدرج هذه الرسوم كإيراد عند إبرام البوليصة أو عند إحتساب الرس

 
 إيرادات توزيعات األرباح  •

 تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في إستالم الدفعات.
 

 أعمال التأمين على الحياة •
قساط بوالص التأمين . تمثل األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من أذات الصلةيتم إدراج األقساط في الدخل على مدى فترات الوثائق 

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

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

 لمتعلقة بأموال التأمين ، وذلك لتغطية اإللتزامات المتوقع نشوئها من العقود السارية.اإلستثمار المستقبلية ا
 

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

 غير المنتهية من التغطية. 
 
 

 أصول األمانة 2-19
ال تتم معاملة األصووول المحتفظ بها بصووفة أمانة أو ضوومان على أنها أصووول للمجموعة. وتبعاً لذلك فإنها تعرض كبنود خارج قائمة المركز 

 القوائم المالية. هذهالمالي في 
 

 األدوات المالية المشتقة 2-20
دلة بالتاريخ الذي يتم فيه اإلرتباط بعقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقاً بقيمها تدرج األدوات المالية المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العا

سوق المدرجة في األسواق النشطة. بما في سعار ال  العادلة.  تدرج التغييرات في القيمة العادلة كأرباح او خسائر ويتم الحصول عليها من أ
األدوات المشوووتقة كأصوووول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكإلتزامات عندما تكون القيمة  تدرج كافةعهد. ذلك معامالت السووووق حديثة ال

 العادلة سالبة.
 
 
 
 
 
 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 عقود الضمانات المالية 2-21
م تكبدها بسبب عدم تمكن المدين من الدفع عند الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المّصدر دفع مبالغ تصرف للمستفيد عن خسارة ت

 .اإلستحقاق وفقاً لشروط المديونية. وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو مؤسسات مالية أو جهات أخرى نيابة عن العمالء
 

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

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

 باإللتزام المتعلق بالضمانات إلى بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
 
 المقاصـة  2-22

مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني يوجب يتم إجراء 
 ً  .إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وتوجد نية لدى المجموعة للسداد على أساس الصافي. أو عندما يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام آنيا

 
 ـات األرباحتوزيع 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

شركة األم وكل من شركاتها التابعة عل سنة لكل شركة على حدة )قبل يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس ادارة ال ساس صافي ارباح ال ى ا
بدالت حضووور و خصووم مكافآت االعضوواء( مع مراعاة الحدود القصوووى التي تنص عليها القوانين والنظم السووارية التي تحكم تحديد مكافآت

 مجلس االدارة. جلسات ألعضاء
 
 العائد األساسي للسهم  2-25

ائد األسوواسووي للسووهم ألسووهمها العادية.  ويحتسووب العائد األسوواسووي للسووهم بقسوومة صووافي الربح أو تعرض المجموعة والشووركة األم بيانات الع
 الخسارة المنسوبين إلى مساهمي المجموعة والشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 
 عقود التأمين 2-26

 )أ( التصنيف
تصووووونّف العقود كعقود تأمين ، عندما تحول هذه العقود مخاطر التأمين الجوهرية. يمكن أن تصووووودر الشوووووركة عقود تحّول مخاطر التأمين و

 تحول هذه العقود المخاطر المالية أيضاً. 
 

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

 -لى ميزة المشاركة الكمالية. هذه الميزة تمنح لحاملها الحق في تلقي مزايا إضافية أو مكافآت تصدر الشركة بعض عقود التأمين تحتوي ع
 :كتكملة لفوائد مضمونة

 
  ;من المحتمل أن تكون جزء هام من إجمالي الفوائد التعاقدية •
 
 و ;يتم تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي وفقاً لتقدير الشركة •
 
 لناتج من مجموعة محددة من العقود.تستند تعاقدياً على الفائض ا •
 

اد من ال توجد تشريعات قانونية محلية تضع قواعد لتحديد المبالغ التي تستند على مزايا إضافية إختيارية ، يتم تحديد المبالغ المستحقة السد
 قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي.

 
 )ب( اإلعتراف والقياس

بواليص تأمين قصيرة  المجموعةود التأمين الطبي إلى أربعة فئات رئيسية. باإلضافة إلى ذلك ، تضع تصنف عقود التأمين على الحياة وعق
 األجل للحوادث الطبية والشخصية لألفراد.
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 عقود التأمين )تابع( 2-26

تحمي هذه . التي يتم تأمينها تتعلق في العادة لموظفي صاحب عمل مشتركهي عقود تأمين قصيرة األجل تبرم على أساس جماعي ، الحياة 
من الخسائر الناجمة عن العالج الطبي للموظفين نتيجة لإلعتالل الصحي أو الحوادث ، والتي تشمل ( صاحب العمل)العقود عمالء الشركة 

ات المسوووتشوووفى مباشووورة من قبل الشوووركة لمقدمي الرعاية يتم صووورف الجزء األكبر من مطالب. كالً من المسوووتشوووفى ونفقات العالج الخارجي
 .ال توجد فترات إستحقاق. الصحية

 
فترة بالنسووبة لجميع تلك العقود ، يتم إدراج األقسوواط كإيراد عند إصوودار البوليصووة أو سووند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتسووبة نسووبياً على مدى 

م من العقود السارية والمتعلقة بالمخاطر المستمرة في تاريخ التقرير وإعتباره إلتزام قسط يتم اإلبالغ عن جزء قسط التأمين المستل. التغطية
 .يتم إظهار األقساط قبل خصم العمولة وإستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط. غير محقق

 
يتم إدراج المطالبات التي تم . البوالص يتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أسوواس اإللتزام المقدر للتعويض المسووتحق لحاملي

يتم عمل مخصووص منفصوول للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء على خبرة الشووركة السووابقة المتعلقة . اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ
 .بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضي مع مراعاة مطالبات مقدمي الرعاية الصحية

 
تجري . و مبين أعاله ، يتم إعداد إحتياطي األقسووواط غير المكتسوووبة في تاريخ تقييم األقسووواط والتي تعتبر مكتسوووبة في فترات مسوووتقبليةكما ه

 .الشركة أيضاً إختبارات عما إذا كان اإللتزام المنصوص عليه كاف للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة
 
 ياة الجماعيبواليص التأمين اإلئتماني على الح( 4)

تحمي هذه العقود . هي عقود تأمين على الحياة تبرم على أسوووواس جماعي وتصوووودر للمؤسووووسووووات المالية لحماية محافظ القروض المسووووتحقة
التي من شأنها أن تؤثر على قدرة العمالء المقترضين لسداد ( مثل الوفاة أو العجز)من عواقب أحداث ( المؤسسات المالية)عمالء الشركة 

 .هذه البوالص دون أرباح. المستحقة القروض
 

 :تصدر هذه العقود على أساسين
 .وعندما تصدر القروض/يتم إستالم مبالغ إضافية إذا. على مدى فترة القروض عند إستالم قسط التأمين كدفعة واحدة •
 
 .صدة غير المسددةعقود قصيرة األجل تغطي مخاطر لمدة عام في وقت واحد ، وتحديد األقساط ودفعها شهرياً عن  األر •
 

إلتزام المخاطر المستمرة هو اإللتزام المحدد بأنه القيمة المخفضة للمطالبات  والمسؤولية. يتم إدراج األقساط الفردية كإيراد عند إستحقاقها
 .المستقبلية المتوقعة فضالً عن المصاريف التي من المتوقع أن يتم تكبدها في إدارة البوالص

 
نظراً ألنه يتم عادة إدراج تلك األقسوواط بمجرد إكتسووابها . لشووهرية عندما تعلن المؤسووسووات المالية عن المبلغ المسووتحقيتم إدراج األقسوواط ا

ال تقوم الشوووركة ، في نهاية العام ، بتقييم ربحية المحفظة . بالكامل ، فال توجد ضووورورة لعمل مخصوووص إلحتياطي األقسووواط غير المكتسوووبة
 . ل مخصص للنقص في األقساطلتحديد ما إذا كان مطلوباً عم

 
يتم إدراج المطالبات التي تم . يتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أسوواس اإللتزام المقدر للتعويض المسووتحق لحاملي البوالص

لشووركة السووابقة المتعلقة يتم عمل مخصووص منفصوول للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء على خبرة ا. اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ
 .بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضي

 
 إختبار كفاية اإللتزام

ت ، يتم تتولى الشووركة إجراء إختبار كفاية اإللتزام لضوومان كفاية إلتزامات العقد  كما هو مبين في البيانات المالية. عند إجراء هذه اإلختبارا
ت النقدية المتوقعة ومعالجة المطالبات والمصووروفات اإلدارية ، وكذلك الدخل من اإلسووتثمار من األصووول إسووتخدام أفضوول التقديرات للتدفقا

 .تشير نتائج اإلختبارات إلى أن اإللتزام المدرج كاف وال توجد ضرورة لعمل مخصص إضافي. التي تدعم هذه اإللتزامات
 

 أعمال التأمين العام
ذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل األقساط غير المحققة الجزء من األقساط بالنسبة ألعمال التأمين العام ، تؤخ

 المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية. التغيير في مخصووووص األقسوووواط غير المحققة يتم أخذه إلى األرباح أو الخسووووائر من أجل
 خاطر.إدراج اإليرادات على مدى فترة الم

 
من صووافي األقسوواط المحتفظ بها للسوونة لكافة  %45أو المبلغ المحتسووب بواقع  1/24تحتسووب األقسوواط غير المحققة وفقاً لطريقة األكبر من 

أنواع أعمال التأمين وفقاً لقانون شوووووووركات التأمين في ُعمان. يتم إدراج تكاليف إقتناء العقود كمصووووووواريف عند تكبدها آخذين في اإلعتبار 
 طبيعة قصيرة األجل لعقود التأمين. ال
 

 يجب وضوووووووع تقديرات لكل من التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير والتكاليف النهائية المتوقعة
لدفع لحاملي العقود واألطراف األخرى للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. تتألف المطالبات من المبالغ المسووووووتحقة ا

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

مركز المالي، سووووووواء تم اإلبالغ تمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسووووووويتها بتاريخ بيان ال
لى عنها أم ال. يتم تكوين مخصووص للمطالبات الُمبل غ عنها والتي لم يتم تسووويتها في تاريخ بيان المركز المالي على أسوواس تقدير كل حالة ع

لتقرير، بناءاً على خبرة حدة. عالوةً على ذلك، يدرج مخصوووووووص لتكلفة تسووووووووية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ ا
 الشركة السابقة. 

 
 أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات والمخصصات في السنة التالية ، يتم إدراجها في حساب أعمال التأمين للسنة.
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( ملخـص -2
 

 عقود التأمين )تابع( 2-26
 
 (تابع) صحي الجماعيبواليص التأمين ال( 3)
 

 تعويض التلف واإلحالل
ة تسمح بعض عقود التأمين للشركة بتحصيل الزيادة ، اإلستهالك أو ببيع المركبات )التالفة عادة(  أو الممتلكات المكتسبة من تسوية مطالب

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

اج يتم إدراج تقديرات الزيادة ، اإلسوووتهالك ، المبالغ المسوووتردة من التلفيات كمخصوووص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  ويتم إدر
المركبات التالفة أو الممتلكات المكتسوووبة ضووومن األصوووول األخرى عند تسووووية اإللتزام. المخصوووص هو المبلغ الذي يمكن إسوووترداده بشوووكل 

 ق مووووووووونوووووووووه مووووووووون الوووووووووتوووووووووخووووووووولوووووووووص مووووووووون الوووووووووموووووووووركوووووووووبوووووووووات أو الوووووووووموووووووووموووووووووتووووووووولوووووووووكوووووووووات.مووووووووووثوووووووووو
 

تعتبر المبالغ المدفوعة عند اإلحالل كمخصوووووووص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  ويتم إدراجها ضووووووومن األصوووووووول األخرى. 
 .المخصص هو تقدير المبلغ الذي يمكن إسترداده بشكل موثوق منه من خالل اإلجراءات ضد الطرف الثالث المسؤول

 
 .تقوم الشركة بتقييم أصول إعادة التأمين إلنخفاض القيمة على أساس سنوي

 
 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  2-27

وحاً منه يتم إدراج األقسوواط وأرصوودة التأمين المدينة بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة بإسووتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطر 
القيمة. يتم عمل مخصوووص إلنخفاض قيمة الذمم المدينة عند وجود دليل موضووووعي على أن الشوووركة لن تكون قادرة على  خسوووائر إنخفاض

تحصووويل جميع المبالغ المسوووتحقة وفقاً لشوووروط المديونية األصووولية. مبلغ المخصوووص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصوووول والقيمة الحالية 
 ضة بمعدل الفائدة األصلي. للتدفقات النقدية المتوقعة المخف

 
 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإيرادات العمولة  2-28

 تكليف اإلستحواذ المؤجلة 
شئةالتكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية  ، يتم تأجيلها إلى الحد  برام عقود تأمين على الحياة طويلة األجلإمن  النا

 تلك التكاليف من األقساط المستقبلية. الذي يمكن معه غسترداد
 

ا حالياً إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القسووط الثابت بناء على شووروط القسوواط المسووتقبلية المتوقعة والتي تم تقديره
 بأربع سنوات.

 
ة قصووووويرة األجل وعقود تأمين عالجي ، تؤجل وتدرج تحت التكاليف المباشووووورة وغير المباشووووورة المتكبدة من إبرام عقود تأمين على الحيا

 "إحتياطي مخاطر سارية" في بيان المركز المالي.
 

اقاً تكاليف اإلسووووتحواذ عند إبرام عقود التأمين العام تؤجل إلى الحد الذي ال يتوقع معه إسووووترداد تلك التكاليف من األقسوووواط المسووووتقبلية. إلح
 .1/24التكاليف على مدى فترة وثيقة التأمين )سنة واحدة في العادة( بإستخدام طريقة  لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء تلك

 
رة يتم إدراج اإلطفاء في بيان الدخل الشامل. التغيرات في النمط المتوقع إلستهالك المنافع افقتصادية المضمنة في األصل تحتسب بتغيير فت

 اإلطفاء وتعامل كتغير في التقديرات المحاسبية.
 
 يرادات عمولة إعادة التأمين المؤجلةإ

إيرادات العمولة المنسووووبة إلى أقسووواط إعادة التأمين السوووارية للتأمين على الحياة قصوووير األجل والتأمين العالجي ، تؤجل وتدرج تحت بند 
 "حصة معيدي التأمين في إحتياطي المخاطر السارية" في بيان المركز المالي.

 
 إلى أقساط إعادة التأمين السارية للتأمين العام ، تؤجل إلى الحد الذي يمكن معه إستردادها من األقساط المستقبلية.إيرادات العمولة المنسوبة 

 
 .1/24إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، تطفأ هذه اإليرادات على مدى فترة وثيقة التأمين )سنة واحدة في العادة( بإستخدام طريقة 
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 لمحاسبية الجوهرية )تابع(السياسات ا ملخـص -2
 

 إندماج األعمال  2-29
 

يتم محاسوووووبة إندماج األعمال باسوووووتخدام طريقة اإلسوووووتمالك. يتم قياس تكلفة اإلسوووووتمالك كإجمالي العوض المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ 
ماج سوووواء قياس الحصوووص غير اإلسوووتمالك ومبلغ أي حصوووص غير مسووويطرة في المنشوووأة المشوووتراة. تختار المجموعة في كل عملية إند

ف المسووويطرة في المنشوووأة المشوووتراة بالقيمة العادلة أو بحصوووة تناسوووبية من صوووافي األصوووول القابلة للتحديد للمنشوووأة المشوووتراة. يتم قيد التكالي
 .المتعلقة باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية

 
قييم الموجودات والمطلوبات المالية المضمونة للتصنيف والتسمية المناسبة وفقاً للشروط التعاقدية عندما تستملك المجموعة أعمال، تقوم بت

والظروف االقتصووادية والظروف المعنية كما في تاريخ اإلسووتمالك. وهذا يشوومل فصوول المشووتقات المتضوومنة عن العقود األسوواسووية من قبل 
 .المنشأة المشتراة

 
بالقيمة العادلة بتاريخ في حال يتم تحقيق إندماج األع قاً  مال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصوووووووة حقوق ملكيتها المحتفظ بها سووووووواب

 .اإلستمالك ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ومن ثم فيتم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد الشهرة
 

  .رية سيتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستمالكإن أي عوض محتمل سيتم تحويله من قبل المنشأة المشت
 

يتم قياس الشووهرة مبدئياً بالتكلفة، كونها تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج للحصووص غير المسوويطرة، وأي حصووص 
حال القيمة العادلة لصافي األصول المستملكة محتفظ بها سابقاً، على صافي األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة. في 

تتجاوز مجموع العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم، سووواء قد حددت بشووكل صووحيح كافة األصووول المسووتملكة وجميع المطلوبات 
حال عملية إعادة التقييم ال المضووومونة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المسوووتخدمة لقياس المبالغ التي سووويتم إدراجها في تاريخ اإلسوووتمالك. في 

 .تزال تنتج زيادة القيمة العادلة لصافي األصول المستملكة على مجموع العوض المحول، بعد ذلك يتم إدراج المكسب في الربح أو الخسارة
 

لقيمة، الشووووووهرة بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشووووووهرة بالتكلفة ناقصوووووواً أي خسووووووائر انخفاض قيمة متراكمة. لغرض اختبار انخفاض ا
المكتسوووووبة من إندماج األعمال، من تاريخ اإلسوووووتمالك، يتم تخصووووويصوووووها لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع أن تسوووووتفيد من 

 .اإلندماج، بصرف النظر سواء الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشاة المشتراة يتم تخصيصها لتلك الوحدات
 

وحدة توليد النقد وتم إسووتبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، فإن الشووهرة المرتبطة بالعملية المسووتبعدة يتم حيث تم تخصوويص الشووهرة إلى 
ى إدراجها بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسوووارة الناتجة من اإلسوووتبعاد. يتم قياس الشوووهرة المسوووتبعدة في هذه الظروف عل

 المستبعدة وجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ بها.أساس القيم النسبية للعملية 
 
 
 العمليات المتوقفة 2-30
 

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

العمليات المتوقفة  يتم اسووتبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المسووتمرة ويتم عرضووها كمبلغ واحد كربح أو خسووارة بعد الضووريبة من
. تشوووومل جميع اإليضوووواحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ 32في بيان الدخل الشووووامل. يتم توفير إفصوووواحات إضووووافية في اإليضوووواح 

 للعمليات المستمرة، مالم يذكر غير ذلك.
 

 التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة  -3
تمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث يعتقد أنها معقولة حسب يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مس

الظروف.  تقوم المجموعة والشركة األم بإجراء تقديرات وإفتراضات تخص المستقبل.  ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية 
ً لكونها تقد يرات.  تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات التي لها مخاطر بأن تؤدي إلى تسوية مهمة على للنتائج الفعلية ذات العالقة. نظرا

 القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية بالفقرات التالية:
 

 فرضية اإلستمرار  1-3
نعة بأن المجموعة لديها الموارد لإلستمرار لقد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقت

في في األعمال للمستقبل المنظور. عالوةً على ذلك. فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي قد تلقي شكوكاً كبيرة 
 ضية اإلستمرارية.قدرة المجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك. فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس فر

 
 

 النفوذ المؤثر على الشركة المستثمر بها  2-3
من ملكيتها. عندما يكون للشركة  %20لدى المجموعة نفوذ مؤثر على بعض الشركات الشقيقة على الرغم من أن المجموعة تملك اقل من 

ى الشركة المستثمر بها لكي تعتبرها شركة شقيقة. من حقوق التصويت ، فإنه تقوم بتقييم ما إذا كان لديها نفوذ مؤثر عل %20األم اقل من 
 يتحقق النفوذ المؤثر بإحدى الطرق التالية:

 
 أو جهات تنظيمية أخرى للشركة المستثمر بها. التمثيل في مجلس اإلدارة •
 المشاركة في إجراءات وضع السياسات. •
 تعامالت جوهرية بين المستثمر والشركة المستثمر بها. •
 لموظفي اإلدارة.التغيرات الداخلية  •
 تقديم معولومات فنية هامة. •
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 تصنيف االستثمار  2-3
اح أو تقرر اإلدارة عند حيازة إستثمار ، ما إذا كان ينبغي تصنيفه بأنه إستثمار محتفظ به للمتاجرة أو مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرب

 الخسائر أو متاح للبيع أو محتفظ به لتاريخ اإلستحقاق. 
 

لمجموعة بمراجعة سندات الدين المصنفة بأنها إستثمارات متاحة للبيع بتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كانت قد إنخفضت قيمتها. يتطلب اتقوم 
 مماثلة للتقييم المنفرد للقروض والسلف. تقديرات محاسبية إجراءذلك 

 
بيع عند وجود إنخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة كما تسجل المجموعة رسوم إنخفاض القيمة على إستثمارات األسهم المتاحة لل

  يتطلب تحديد ما هو "جوهري" أو "مطول" إجراء تقديرات محاسبية.بأقل من تكلفتها. 
 

عند إجراء األحكام المحاسبية ، تقوم المجموعة والشركة األم بتقييم ، ضمن عوامل أخرى ، حركة سعر السهم التاريخية ومدة ونطاق 
 القيمة العادلة إلستثمار باقل من تكلفته.إنخفاض 

 
 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. يانة والتآكل والتلف الطبيعيين بإج الصعوامل منها دورات التشغيل وبرام

 
 الضرائب 4-3

قامت المجموعة والشركة األم بعمل مخصصات ، بناء على تقديرات معقولة ، للنتائج المحتملة من إنتهاء الربط الضريبي. يستند مبلغ 
وتفسير تشريعات الضريبة من جانب المجموعة واألمانة  المخصص على عدة عوامل منها خبرة المجموعة في الربوط الضريبية السابقة

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

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

 
 خسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة 5-3

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

 ة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة.تحدد المجموعة الحاجة لخسارعلى الدليل الموضوعي ، 
 
 

  المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكدة -عقود التأمين  3-12 6-3
يالت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور الغير مؤكدة المستقبلية بتاريخ التقرير ، والتي لها مخاطر جوهرية قد ينشأ عنها تعد

 ة للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة ، مبينة أدناه:جوهري
 

ييم تقوم الشركة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. يتم بإستمرار تق
 لتاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.التقديرات واإلفتراضات وذلك بناء على الخبرة ا

 
 إنخفاض قيمة األقساط وأرصدة التأمين المدينة

ة بالنسبة للمبالغ الهام .يتم عمل تقدير لقيمة األقساط القابلة للتحصيل وأرصدة التأمين المدينة عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبلغ بالكامل
 ، يتم تقديرها بشكل جماعيسابقة المبالغ الغير هامة بشكل فردي ، ولكنها مستحقات. بشكل فردي ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي

 .ويتم عمل مخصص بناء على طول مدة اإلستحقاق ، بناء على معدالت اإلسترداد التاريخية
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 والمعدلة تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 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 ولجنة 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 .2017يناير  1لمالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ بتاريخ تفسيرات تقارير ا

 
 بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
  اج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققةضرائب الدخل: إدر 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
  2016إلى  2014دورة التحسينات السنوية من  •

o  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في معيار  12تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي
 12التقرير المالي الدولي 

 
 الحالية. ةالمبالغ التي تم بيانها للفتر التفسيرات األخرى لم ينتج في تغييرات للسياسات المحاسبية للمجموعة كما لم تؤثر علىفإن تبني المعايير و

 
 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 4-2

 :2017ديسمبر  31ليست بعد إلزامية للسنة المنتهية في  المعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن
 
 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 15معيار التقرير المالي الدولي  •
 عقود اإليجار 16معيار التقرير المالي الدولي  •
 عقود التأمين 17معيار التقرير المالي الدولي  •
 40المحاسبة الدولي تعديالت على معيار  -تحويالت عقارات استثمارية  •
 (2016)الصادرة في ديسمبر  2016إلى  2014دورة التحسينات السنوية من  •

o  حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمتبنين للمرة األولى -تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى  1معيار التقرير المالي الدولي 
o  توضيح بأن قياس المنشآت الُمستثمر فيها بالقيمة  -في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة  : اإلستثمارات28معيار المحاسبة الدولي

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة هو خيار إستثمار على أساس اإلستثمار
o  معامالت العمالت األجنبية وعوض الدفعات المقدمة 22لجنة تفسير معيار التقرير المالي الدولي 
o عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل إلعفاءات المتبنين ألول مرة 23ر معيار التقرير المالي الدولي لجنة تفسي. 

 
على البيانات  إن معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح إلزامية بعد من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري

 بالتفصيل أدناه: المالية للمجموعة موضحة
 

 عقود التأمين 17معيار التقرير المالي الدولي 
عقود التأمين، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي 2017في مايو 

 .عقود التأمين 4تقرير المالي الدولي يغطي اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح، الذي يحل محل معيار ال
، التي تستند إلى حد كبير إلى إعتماد السياسات المحاسبية المحلية السابقة ألغراض القياس، 4على النقيض من متطلبات معيار التقرير المالي الدولي 

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

 .غير الحياة
، مع وجود أرقام المقارنة المطلوبة. 2021يناير  1ات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد على فتر 17يسري مفعول معيار التقرير المالي الدولي 

في أو قبل تاريخ تطبيق معيار التقرير  15ومعيار التقرير المالي الدولي  9يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تطبق المنشأة معيار التقرير المالي الدولي 
يق بأثر رجعي. لكن، في حال التطبيق بأثر رجعي كامل لشركة عقود التأمين غير عملي، عندئٍذ يتعين على المنشأة . يتطلب التطب17المالي الدولي 

ا نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة  .اختيار إم 
ً كما هو  9تخطط الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب مع معيار التقرير المالي الدولي    .موضح سابقا

ً ييوقد أجرت تق 17بدأت الشرکة مشروعاً لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي  . 17معيار التقرير المالي الدولي  یعل ريمستوى عاٍل من التأث یعل ما
أن يكون لها  ويحتملخاصة بالشركة، ال نيالمتعلقة بمطلوبات عقود التأم ةيالمحاسب اساتيهام في الس رييتغ یإل ديالجد اريالمع ؤدييتتوقع الشرکة أن 

 تأثير كبير على الربح وإجمالي حقوق المساهمين مع العرض واإلفصاح.
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 )تابع( المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 4-2

ويؤسس  2014في مايو  15مالي الدولي : صدر معيار التقرير الاإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء 15معيار التقرير المالي الدولي 
يتم  15الدولي  نموذجاً جديداً من خمس خطوات التي سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعيار التقرير المالي

نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُوفِّّر مبادئ معيار  إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل
نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع  15التقرير المالي الدولي 

الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعد ل بأثر رجعي للفترات السنوية المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي 
المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب باستخدام المنهج  تخططمع السماح للتبني المبكر.  2018يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

ليس من المتوقع أن يكون له أي  15 معيار التقرير المالي الدوليوخلصت إلى أن تطبيق  لألثرأولي المعدل بأثر رجعي. قامت المجموعة بإجراء تقييم 
 أو الخسائر. األرباحتأثير جوهري على إيرادات المجموعة أو 

 
ن إثبات معظم عقود اإليجار في من المستأجري 16يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عقود اإليجار:  16معيار التقرير المالي الدولي 

هو ساري المفعول  16ميزانياتهم باعتبارها مطلوبات اإليجار، مع الحق المقابل لالستخدام الموجودات. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عيار اإليرادات الجديد، المعيار الدولي إلعداد التقارير . مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة تطبيق م2019يناير  1للفترات السنوية المبدئة في أو بعد 

باستخدام إما نهج بأثر رجعي كلي أو نهج  16في نفس التاريخ. يجب على المستأجرين تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المالية رقم 
 .انه المطلوببأثر رجعي معدل. تخطط المجموعة تبني المعيار الجديد في تاريخ سري

 يتوقع أن معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية األخرى التي تم إصدارها ولكن ليست إلزامية بعد ولم تقم المجموعة بتطبيقها مبكراً، ال
 يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

 
 النقد وما في حكم النقد  -5

 درج في قائمة التدفقات النقدية يشتمل على األرصدة التالية :النقـد وما في حكم النقد الم
  المجموعــة الشركــة األم
2016 2017 2016 2017  

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

 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب 169.531 269.406 878 1.564
 (6ودائع لدى البنوك )ايضاح  154.036 71.492 - -
 (17حسابات جارية )ايضاح  –مستحق لبنوك  (4.011) (12.056) - -
 (6ودائع رأسمالية )إيضاح  (500) (500) - -

1.564 878 328.341 319.056  
 ودائع لدى البنـوك  -6

 2016 2017 المجموعة
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

 16.659 93.747 ودائع سوق المال
 13.421 15.121 حسابات جارية

 500 500 ع رأسماليةودائ
 27.370 39.668 ودائع

 13.542 5.000 ودائع ثانوية
 154.036 71.492 

 
بنك اإلسكان العماني ش م ع م، وهو مملوك من من ودائع سوق المال الخاصة بالمجموعة لدى  %19، كانت 2017ديسمبر  31في 

 (.Ba 3إلى   Aa3بين  مصنفين ثمانية بنوكمن ودائع المجموعة لدى  %60 – 2016)الحكومة 
  

رأسمالية لدى البنك المركزي ( عبارة عن وديعة لاير عماني 500.000-2016لاير عماني ) 500.000مبلغ  الرأسماليةتتضمن الودائع 
الحصول ال يمكن سحب هذه الوديعة قبل ( سنوياً. %1-2016) %1البنك التابع ، ويجني فائدة بمعدل  وفقاً لألنظمة المطبقة علىالعماني 

  على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني. 
 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، ومنفذة بالريال العماني  ودولة الكويت الودائع هي لدى شركات تأجير وبنوك تجارية في سلطنة عمان
: 2016لاير عماني ) 1.274.000ار وبالدينار الكويتي بمقد لاير عماني( 22.690.854 -2016) لاير عماني 24.699.610بمبلغ 
تراوح ت ة بأسعارفعال ةفائدة سنويلاير عماني(  وتحمل  4.678.502 -2016لاير عماني ) 13.694.407وبالدرهم اإلماراتي بمبلغ  صفر(
 .(%5إلى  %1.25 -2016) %5إلى  %1.85بين 
 

-2016) لاير عماني 5.000.000بالريال العماني بمبلغ ، ومنفذة سلطنة عمان رية فيالودائع الثانوية محتفظ بها لدى بنوك تجا
 .(%5.76إلى  %4.5-2016) %5.76إلى  %4.5تراوح بين ت بأسعاروتحمل فائدة سنوية  لاير عماني( 11.000.000
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 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  -7

 2017 2016 
 اإلجمالي العام  الحياة اإلجمالي العام  الحياة المجموعة

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

 29.958 2.124 27.834 27.574 3.027 24.547 أقساط تأمين مدينة
 5.335 508 4.827 10.791 732 10.059 مديونيات أقساط من طرف ذي عالقة

       
 34.606 3.759 38.365 32.661 2.632 35.293 

 (686) (149) (537) (903) (207) (696) مخصص ديون منخفضة القيمة
 33.910 3.552 37.462 32.124 2.483 34.607 

  
الحركة في مخصص الديون 

 المنخفضة القيمة:
      

       
 637 197 440 686 149 537 يناير / تاريخ الحيازة 1في 

 104 7 97 263 64 199 المخصص خالل السنة
 (55) (55) - (46) (6) (40) المشطوب خالل السنة 

 686 149 537 903 207 696 ديسمبر 31في 
 
 

 استثمـارات في أوراق مالية  -8
 تتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ التقرير مما يلي:

 
 

  

  المجمـوعـة الشركة األم
2016 2017 2016 2017  

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

 )إيضاح أ(الرباح أوالخسائر امن خالل ل مالية بالقيمة العادلة أصو 12.090 19.000 977 9.161
 )إيضاح ب( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 96.898 84.869 18.699 1.919

 )إيضاح ج( إستثمارات بالتكلفة المطفأة 123.866 96.424 - -
11.080 19.676 200.293 232.854  



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
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بيان31

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

30 
 

 ي أوراق مالية )تابع(استثمـارات ف  -8
 
 

 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس أصول مالية )أ(
 

 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح والخس ة مصنفةاصول مالي -1
 

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

  المجمـوعـة مالشركـة األ
2016 2017 2016 2017  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
 استثمـارات مدرجة:     
 استثمـارات محلية وفقاً للقطاع      

 قطاع التمويل   4.073 5.586 169 3.516
 قطاع الخدمـات   1.362 2.459 - 717
 قطاع الصناعـة   496 3.558 485 492

4.725 654 11.603 5.931  
 استثمارات خارجية مدرجة   20 7.396 20 4.436 

 إستثمارات مدرجة   5.951 18.999 674 9.161
 استثمارات محلية غير مدرجة  5.677 1 - -
 استثمارات خارجية غير مدرجة  462 - 303 -

9.161 977 19.000 12.090 
من خالل  بالقيمة العادلة المصنفة االصول المالية اجمالي

 االرباح والخسائر
 

                                                                                                                                     عـاستثمارات متاحة للبي  )ب(               

 
لاير عماني( محتفظ بها باسم الشركات الشقيقة/الوسطاء كأمناء نيابة  مليون 5.4-2016مليون لاير عماني ) 60.56إستثمارات بقيمة 

 عن المجموعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة األم المجمـوعة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      استثمارات محلية
 - 17.341 77.196 91.351 استثمارات مدرجة )بالتكلفة(

 - - 548 (9.894) احتياطي القيمة العادلة
 861 861 1.389 2.074 استثمارات غير مدرجـة )بالتكلفة(

 436 435 213 416 احتياطي القيمة العادلة
 1.297 18.637 79.346 83.947 اجمالي استثمارات محلية

     استثمارات خارجية

 - - 4.727 12.770 إستثمارات مدرجة )بالتكلفة(

 - - (826) (693) إحتياطي القيمة العادلة

 1.578 205 3.373 1.797 إستثمارات غير مدرجة )بالتكلفة(
 (956) (143) (1.751) (923)  إحتياطي القيمة العادلة

 622 62 5.523 12.951 مجموع اإلستثمارات الخارجية
بالقيمة العادلة من خالل دخل ستثمارات المجموع ا

 1.919 18.699 84.869 96.898 شامل آخر
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 ج( إستثمار بالتكلفة المطفأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خزينةفي السووووووونة. تتم أذون  ٪(5.5إلى  ٪2.75 - 2016)٪ 5.75٪ إلى 3.00تتم سوووووووندات التنمية الحكومية بالريال العماني وبفائدة تتراوح بين 
 ٪(.0.86إلى  ٪0.46: 2016٪ )1٪ إلى 0.75بالريال العماني وتحمل معدالت العائد تتراوح بين 

 
 ةـاستثمارات في الشركات الشقيق ( د)

 ، اإلستثمارات في الشركات الشقيقة تمثل الملكية في الشركات التالية المسجلة في سلطنة عمان:كما في تاريخ التقرير 
 2017 2016 

نسبة  المجموعة
 المساهمة

القيمة 
 الدفترية

نسبة 
 المساهمة

القيمة 
 الدفترية

 ألف ر.ع )%( ألف ر.ع )%( 
     شركات مدرجة

 15.377 35.00 - - (1) شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع
 11.748 25.56 12.572 25.56 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 7.320 15.11 - - (2) ععمان كلورين ش.م.ع.
 2.814 20.94 - - (2) الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع

 - - 10.354 24.30 (3شركة التأمين األهلية ش م ع ع )
 1.426 28.92 - - (2) الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع

 - - 3.232 17.35 (4شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع )
  26.158  38.685 

     شركات غير مدرجة
 30.352 20.00 30.440 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد

 9.226 20.03 - - شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
 4.320 36.00 5.331 36.00 أوبار كابيتال ش م ع م

 2.819 17.47 2.926 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
 3.653 19.49 3.868 19.49 يث للصلب ش.م.مالمصنع الحد

 - - 2.845 14.85 (5األفق لإلستثمار المحدودة )
 709 15.00 730 15.00 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

 512 15.00 509 15.00 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
  46.649  51.591 

 90.276  72.807  اإلجمالي
 

بلغـت القيـمة السوقيـة لالستثمارات في الشـركات للمجموعة مدرجة في سوق مسقط لالوراق الماليــة. المدرجة يقة جميع الشركات الشق
 لاير عماني(. 28.676.499 – 2016) عمانيلاير  21.161.485تاريخ التقرير في مسقـط لالوراق الماليـة  في سـوق الشقيقـة

 
وفقا ، ركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.عللتمويل ش.م.ع.ع اتفاقية دمج مع ش ، أبرمت الشركة الوطنية2017ديسمبر  27في  (1)

، إتفاقية الدمجتاريخ  حتى، فإن سلطة مجلس إدارة شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع فعالة فقط هماالتفاقية الدمج المبرمة بين
. وبعيدا عن شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.علإلشراف على عمليات  2017ديسمبر  28في  تسيير األعمالوتم تشكيل لجنة 

وفقا لشروط اتفاقية  لجنة تسيير األعمالالدمج، ستتم الموافقة على جميع السياسات والمسائل التشغيلية ذات الصلة من قبل  يةتاريخ اتفاق
شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع  في المجموعةنيف استثمار صت تم، وبالتالي، الجوهريفقدان التاأثري  إلىأدى ذلك . وقد الدمج

مليون لاير  0.85ربحا قدره  المجموعة، كما سجلت اآلخر كما في تاريخ بيان المركز المالي املشل الدخل الالبالقيمة العادلة من خ
 .الجوهري النفوذعند فقدان  عماني

لشركة او عمان كلورين ش.م.ع.عوالصناعية ش.م.ع.ع ل السنة، قامت المجموعة ببيع استثماراتها في الشركة الوطنية للمنظفات الخ (2)
مليون لاير  0.1مليون لاير عماني وسجلت خسارة قدرها  11.5 مقابل مبلغ وقدرهالوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع 
الشركة  يعود إلى عمانيلاير مليون  1.5 بمقدارإعادة تقييم احتياطي  تدرج المجموعةعماني عند بيعها في هذه البيانات المالية. كانت 

 (.15بيع اإلستثمار )إيضاح عند  المحتجزة تم تحويله اآلن إلى األرباحالذي الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع 
 
 

 الشركــة األم المجمـوعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     خزينة أذونات 
 - - 40.290 38.000 محتفظة من البنك التابع

     سندات التنمية الحكومية وصكوك
 - - 55.633 85.847 التابعمحتفظة من البنك 

     سندات شركات وبنوك
 - - 501 19 محتفظة من شركة تأمين تابعة

 - - 96.424 123.866 إجمالي اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 )تابع( ةـاستثمارات في الشركات الشقيق ( د)
 
المالية من  لألوراقأسهمها في سوق مسقط  بإدراجشركة التأمين األهلية ش م ع ع  الشقيقة للمجموعةالسنة، قامت الشركة  اللخ (3)

من حصتها  5.01% لنسبة ، قامت المجموعة بإستبعاد جزئياألولي العام اإلكتتاب. وكجزء من عروض األوليعام الطرح ال خالل
 بمقدار غت القيمة الدفترية كما في ذلك التاريخمليون لاير عماني. بل 1.4قدره  بصافي عوضشركة التأمين األهلية ش م ع ع في 
 بعد الطرح العام األولي على ذلك، عالوةً مليون لاير عماني.  1مليون لاير عماني وبالتالي سجلت المجموعة خسارة قدرها  2.4

 .مليون لاير عماني 3٪ بقيمة 9.28اكتسبت المجموعة حصة إضافية بنسبة 
 
أو  الل الربحمن القيمة العادلة من خشركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع يف استثمارها في ، قامت المجموعة بتصنخالل السنة (4)

شركة تكافل عمان . لم تتغير حصة المجموعة في اإلدارةمجلس  في عند الحصول على تمثيل شقيقةإلى استثمار في شركة  الخسارة
 .السنة اللخللتأمين ش م ع ع 

 
٪ 15٪، على 99ش.م.ع.م بنسبة  لإلستثمارالتي تحتفظ بها شركة عمان الوطنية  إنفستمنت ليمتدل السنة، استحوذت شركة أرون الخ  (5)

 .األفق لإلستثمار المحدودة شركة من رأس المال في
 

العام  للتأمين العالميةركة شباستثناء ال ُعمانسلطنة  فيتسجيلها  تمالتي للمجموعة  الشقيقةركات شوإيرادات ال وإلتزامات أصول ليان إجما
حصة  ، معيلي فيماالمبينة  ،التواليكل من األردن والبحرين على  في المسجلتين أس بي سيوبيت التمويل الوطني  القابضة المحدودة

 :الشقيقةنتائج هذه الشركات المجموعة من 
 

 
 االيرادات االلتزامات االصول اسم الشركة الشقيقة

الحصة في 
 احبرالا

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

2017     
 1.794 18.610 157.646 206.526 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 980 59.601 222.772 343.112 العالمية للتأمين القابضة ليمتد
 761 22.476 36.727 75.281 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

 196 4.574 427 16.321 شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع
 214 5.918 39.354 54.180 ت التمويل الوطني بي.إس.سيبي

 215 12.405 1.400 16.116 المصنع الحديث للصلب ش.م.م
 27 3.170 1.401 2.506 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م

 291 3.136 5.823 20.735 أوبار كابيتال ش م ع م
 36 3.794 759 2.522 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

شركات شقيقة مباعة / معاد تصنيفها كقيمة عادلة دخل 
 شامل آخر خالل السنة

- - - 2.367 

     شركات شقيقة متعلقة بالشركة األم
 115 3.851 3.240 10.154 األفق لإلستثمار المحدودة

 6.996    شركات شقيقة متعلقة بالمجموعة
 

2016     
 1.623 17.211 153.565 199.220 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 187 11.021 3.072 7.809 المحدودة ش.م.ع.ع يتالشركة الوطنية لصناعة البسكو
 232 22.016 11.972 26.102 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع

 3.137 60.407 195.388 315.191 العالمية للتأمين القابضة ليمتد
 1.936 18.472 143.541 182.260 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع

 414 24.206 35.962 71.680 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
 297 7.247 47.844 75.006 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 226 3.423 38.045 52.257 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
 (134) 8.298 1.550 15.160 المصنع الحديث للصلب ش.م.م

 42 2.916 830 1.949 ة األكريلك ش.م.مالشركة الخليجية لصناع
 25 2.667 410 1.998 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

    7.985 
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 شركات تابعةاستثمارات في  ()ح
 الشركات التابعة كالتالي: الشركة األم فيكانت استثمارات  التقرير، في تاريخ 

  2017 2016 
 

 ـم البلداس
نسبة 

 المساهمة
 

 التكلفـة
نسبة 

 المساهمة
 

 التكلفـة
 الف ر.ع )%( الف ر.ع )%(  

 129.056 50.99 140.503 50.99 عمان بنك عمان العربي ش.م.ع.م
      )النشاط الرئيسي:  بنوك(

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
 57.436 97.93 46.813 73.45 عمان ش.م.ع.م

      لنشاط الرئيسي: التأمين()ا
الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار 

 25.382 98.00 38.514 99.00 عمان ش.م.ع.م 
      )النشاط الرئيسي: استثمارات(

الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار 
 719 99.98 331 99.98 عمان ش.م.ع.م

      )النشاط الرئيسي: اإلستثمارات(
 - 99.98 173 99.99 عمان ش.م.ع.ممنتجعات صاللة 

      )النشاط الرئيسي: مشروع سياحي متكامل(
 الجبل االسود لالستثمار

 100 99.98 100 99.98 عمان )النشاط الرئيسي: عقارات(
 1.631 100.00 1.964 100.00 مونتينيجرو شاطئ بدفا للعقارات

      )النشاط الرئيسي: مشروع سياحي(

 214.324  228.398   ارات في الشركات التابعةاإلستثمإجمالي 
 

التابعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمينات العامة ش.م.ع.م بإدراج أسهمها في سوق  التأمين ل السنة، قامت شركةالخ (1
. 2017خالل نوفمبر ٪ 24.48، وقامت المجموعة بتخفيض حصتها البالغة األوليعام الطرح الل الالمالية من خ لألوراقمسقط 

٪. وكنتيجة 21.74٪ من قبل المجموعة، وبذلك بلغ صافي االستثمار على مستوى المجموعة 4.81كما تم شراء حصة بنسبة 
عكس  تم. األمالذي تم تسجيله كربح من البيع في ربح أو خسارة الشركة مليون لاير عماني،  4.7ناك مبلغ لعملية البيع، كان ه

 66.37 بمقدار التابعة التأمين لشرکةة يالسوق مةي. بلغت القالمسيطرةغير  للحصص كتعديلحيد وتسجيله عند التو الربحهذا 
 .بيان المركز المالي خيعماني کما في تار لاير ونيمل

لاير عماني مليون  2ش.م.ع.م و لإلستثمارمليون لاير عماني من الشركة العمانية الوطنية  20ل السنة، تم تحويل مبلغ الخ (2
 ة ش.م.ع.م إلى استثمارات.اللستحق من منتجعات صم

 
اجمالي اصول والتزامات وايرادات الشركات التابعة للمجموعة وجميعها مسجلة في سلطنة عمان وكذلك حصة المجموعة في نتائج اعمال 

 تلك الشركات التابعة موضحة ادناه:

 اسم الشركة التابعة
 االيرادات االلتزامات االصول

الحصة في 
 تائجالن

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
2017     

 13.390 109.241 1.833.451 2.138.999 بنك عمان العربي ش.م.ع.م
 8.136 118.606 92.504 141.968 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م

 1.140 3.807 111.458 150.371 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م
 (101) - 227 458 منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 (273) 569 16.168 16.557 الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.م
 (56) - 1.452 3.517 شاطئ بدفا للعقارات الجبل االسود لالستثمار

 22.236    اإلجمالي 
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 بعة )تابع(استثمارات في شركات تا )ح(
 

 اسم الشركة التابعة
 االيرادات االلتزامات االصول

الحصة في 
 النتائج

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
2016     

 14.172 110.590 1.782.873 2.065.972 بنك عمان العربي ش.م.ع.م
 4.603 99.853 90.873 135.251 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م

 3.750 7.121 48.007 73.789 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م
 - 58 2.125 458 منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 (10) 128 922 1.699 الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.م
 (911) - 1.341 3.073 شاطئ بدفا للعقارات الجبل االسود لالستثمار

 21.604    اإلجمالي 
 

 شاطئ بدفا للعقارات
 0.8أدرجت اإلدارة خسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ . خالل السنة ، مونتينيجروالشركة التابعة بصدد تطوير مشروع عقاري سياحي في 

 أعمال مشروع قيد التنفيذ.مليون لاير عماني عن 
 

 منتجعات صاللة ش.م.ع.م
من أعمال  ان تبدألة. ال يزال المشروع في مرحلة تطوير مبكرة حيث يتوقع الشركة التابعة بصدد تطوير مشروع عقاري سياحي في صال

تطوير المشروع بغض النظر بتزم . تم الوضع في اإلعتبار شريك عمل مناسب لإلستثمار المشترك ومجلس اإلدارة مل2018البناء في سنة 
بناء على نموذج  –ملكية سالبة ، إال أن مجلس اإلدارة يرى  لديها حقوق . على الرغم من أن الشركة التابعةام ال عما إذا عثر على شريك

خالل السنة ، أدرجت اإلدارة  بأن التطوير قابل للتطبيق وأنه ال توجد ضرورة لعمل خسارة إنخفضاض في القيمة. –العمل والتوقعات 
 مليون لاير عماني عن أعمال مشروع قيد التنفيذ. 1.6خسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ 

 
 شركة األهلية لألوراق المالية ش.م.ع.مال
 %99ألهلية لألوراق المالية ش.م.ع.م ، شركة قيد التصفية ومملوكة بنسبة المالية الموحدة للمجموعة نتائج الشركة اال تتضمن البيانات  

،وافق مساهمو األهلية لألوراق المالية  2001بواسطة المجموعة. وفقاً لشروط إتفاقية البيع والشراء لبيع أعمال األهلية لألوراق المالية في 
وقد تم  2003مايو  3. تم تعيين مصفي في 2002ديسمبر  17الذي عقد بتاريخ  على تصفية الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

  .2017أكتوبر  19تم إصدار التقرير النهائي للمصفي بتاريخ  .خالل السنةإجراءات التصفية  إكمال
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 القروض والسلفيات الى العمالء  -9
 

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

 2016 2017 المجموعة
 الف ر.ع الف ر.ع 

   قروض شركـات
 650.920 698.937 قروض الجل  
 143.753 146.469 سحب على المكشوف  

 87.278 74.965 كمبياالت مخصومة  
 33.320 50.119 خدمات المصرفية االسالمية  

 970.490 915.271 
   ةـقروض شخصي

 451.242 431.166 قروض استهالكية  
 235.171 249.475 قروض اسكـانية  
 1.807 755 سحب على المكشوف  
 4.657 8.052 بطاقات ائتمـان  
 32.714 33.034 خدمات المصرفية االسالمية  
  722.482 725.591 

 1.640.862 1.692.972 روض والسلفياتـالي القـاجم
   
 ناقصـاً:  مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد  
 (50.063) (50.459)  )ب( أدناه(9المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بها )اإليضاح   
 1.590.799 1.642.513 روض والسلفياتـصافي الق  

 
 المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بهاائد مخصص انخفاض قيمة القروض والفو (ب)

 -ائد المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بها:ا يلي حركة مخصص انخفاض قيمة القروض والفوـفيم

 
 

 االجمالي
فوائد متعاقد عليها 

 ولم يتم االعتراف بها
 مخصص االنخفاض

 في قيمة القروض
 المجموعة

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
   2017 

 رـيناي 1الرصيد في   43.788 6.275 50.063
  مخصص مكون خالل السنة 8.276 3.299 11.575

 مبالغ مشطوبة   (2.342) (705) (3.047)
 مستردة /مبالغ محررة  (6.575) (1.557) (8.132)

 ديسمبـر 31الرصيد في 43.147 7.312 50.459
    

   2016 
 ينايـر 1الرصيد في   37.432 7.381 44.813
 مخصص مكون خالل السنة 14.384 2.943 17.327

 مبالغ مشطوبة   (2.416) (2.956) (5.372)
 مبالغ محررة/ مستردة  (5.612) (1.093) (6.705)

 ديسمبـر 31الرصيد في 43.788 6.275 50.063
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 القروض والسلفيات الى العمالء )تابع(  -9

 
عليها و/أو لم يتم احتسـاب فوائد  المتعاقدالفوائد ب االعترافتم ي لم والسلفيات التيبلغ مجموع أرصدة القروض  2017ديسمبر  31في 

 لاير عماني(. ألف 47.938 -2016لاير عماني ) ألف 50.273مستحقة عليها 
 

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

 المجموعة
 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   
 725.591 722.482 قروض شخصية واستهالكية

 299.485 280.754 اإلنشــاءات
 112.047 114.990 التصنيع

 110.621 127.172 المناجم والمحاجر
 77.860 89.845 الخدمات

 54.744 50.448 تجارة االستيراد
 52.528 76.472 النقل

 49.112 51.827 الكهرباء والماء والغاز
 46.089 51.786 تجارة الجملة والتجزئة

 31.173 43.901 المؤسسات المالية
 4.998 5.492 الزراعة واالنشطة المرتبطة بها

 663 1.066 تجارة التصدير
 - 1.305 حكومة
 75.951 75.432 أخــرى

 1.692.972 1.640.862 
 

 أصول اخرى -10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركــة األم وعــةالمجمـ 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 24.133 25.021 مديونية العمالء مقابل القبوالت

 - - 6.899 9.346 فوائد مستحقة القبض
 1.874 710 3.992 3.204 مدفوعات مقدمة

 - - 166 321 (37القيمة العادل الموجبة لالدوات المشتقة  )ايضاح 
 956 151 16.109 14.400 اخرى

 52.292 51.299 852 2.830 
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 استثمارات عقارية –)أ( 11
 2017 -المجموعة 

 
 
 

)أ( 11  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 اراضي

 
 

 مباني

اعمال 
قيد  رأسمالية

 االنشاء

 
 

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

     
     التكلفة

 10.401 70 7.800 2.531 2016يناير  1في 
 409 283 - 126 اضافات

 10.810 353 7.800 2.657 2017يناير  1في 
 409 4.378 - - اضافات

 15.188 4.731 7.800 2.657 2017ديسمبر  31في 
     

     االستهالك
 90 - 90 - 2016يناير  1في 

 245 - 245 - المحمل للسنة

 335 - 335 - 2017يناير  1في 

 244 - 244 - المحمل للسنة 

 579 - 579 - 2017ديسمبر  31في 

 14.606 4.731 7.221 2.657  2017ديسمبر  31في  القيمة الدفتريةصافي 

 10.475 353 7.465 2.657 2016ديسمبر  31في 

 
 

 2017 -الشركة األم 

 
 

 اراضي

 
 

 مباني

 اعمال 
قيد  رأسمالية

 االنشاء

 
 

 المجموع
 ف ر.عال الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
     التكلفة

 9.101 70 6.500 2.531 2016يناير  1في 
 283 283 - - اضافات

 9.384 353 6.500 2.531 2017يناير  1في 
 - - - - إضافات

 (9.384) (353) (6.500) (2.531) (1إستبعاد خالل السنة )
 - - - - 2017ديسمبر  31في 

     االستهالك
 65 - 65 - 2016يناير  1في 

 176 - 176 - المحمل للسنة

 241 - 241 - 2017يناير  1في 

 - - - - المحمل للسنة 

 (241) - (241) - المتعلق باإلستبعادات

 - - - - 2017ديسمبر  31في 

 - - - - 2017ديسمبر  31في صافي القيمة الدفترية 

 9.143 353 6.259 2.531 2016ديسمبر  31في 
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 استثمارات عقارية )تابع()أ( 11

 
 .بيان المركز المالييختلف جوهريا عن القيمة الدفترية كما في تاريخ  ال اإلستثماريأن التقييم العادل للعقار بتعتقد إدارة المجموعة 

 
 مشروعات قيد االنشاء –)ب( 11

 
 كالتالي: مشروعات قيد االنشاء هيال،  2017ديسمبر  31في  

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع المجموعة

   
   منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 168 168 المرحلة االولية
 2.581 2.581 اتعاب استشارية

 (2.749) (2.749) مخصص إنخفاض القيمة
 - - 
   

   شاطئ بدفا للعقارات
 5.231 5.231 تكلفة االرض

 945 945 تكاليف استشارات واخرى
 (1.334) (905) تياطي تحويل عمالت أجنبيةإح

 (1.862) (1.862) مخصص إنخفاض قيمة األرض
 3.399 2.970 

 
إحتياطي تحويل عمالت أجنبية  مليون لاير عماني( 0.1: 2016) مليون لاير عماني 0.4، أدرجت الشركة مبلغ  2017ديسمبر  31في 

 ة إلى الريال العماني.اتها الماليمن شاطئ بدفا للعقارات عن تحويل بيان
 

 مشروعات قيد االنشاء كالتالي: إنخفاض قيمةمخصص الحركة في 
 2017 2016 

 الف ر.ع الف ر.ع 
   
   

 2.200 4.611 يناير 1في 
 2.411 - المحمل خالل السنة

 4.611 4.611 ديسمبر 31في 
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 الممتلكـات والمعـدات -)ت(11
 

  
 

 مباني أراضي و

 
ت أثاث وتركيبا

 ومعدات

 
 

 سيارات

اعمال 
راسمالية قيد 

 التطوير

 
 

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

 المجموعـة
 

     

      
      التكلفة :

 53.666 428 903 30.764 21.571 2016ينـاير  1في  
 5.226 930 130 4.166 - اضـافات 
 - (17) - 17 - تحويالت 
 (1.059) (98) - (961) - استبعادات 
 57.833 1.243 1.033 33.986 21.571 2017ينـاير  1في  
 5.116 259 20 4.837 - اضـافات 
 - (607) - 607 - تحويالت 
 (108) - (5) (103) - استبعادات 

 62.841 895 1.048 39.327 21.571 2017ديسمبر  31الرصيد في
 

      
      االستهالك:

 24.057 - 520 21.963 1.574 2016ينـاير  1في  
 4.372 - 141 3.641 590 استهالك السنة 
 (785) - (98) (687) - استبعادات  

      
 27.644 - 563 24.917 2.164 2017ينـاير  1في  
 4.372 - 133 3.625 590 استهالك السنة 
 (47) - (5) (42) - استبعادات  
 31.945 - 691 28.500 2.754 2017ديسمبر  31في  

      الــقيـمة الـدفـتـريـة
 30.896 895 357 10.827 18.817 2017ديسمبر  31في 

 30.189 1.243 470 9.069 19.407 2016ديسمبر  31في 
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 الممتلكـات والمعـدات )تابع( -)ت(11

 
أراضي 
 ومباني

أثاث وتركيبات 
 سيارات ومعدات

اعمال 
راسمالية 

 موعالمج قيد التطوير
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

      الشركة األم
      

      التكلفة :
 901 - 40 861 - 2016يناير  1في 

 7 - - 7 - اضافات
 (7) - - (7) - استبعادات

 901 - 40 861 - 2017يناير  1في 
 3 - - 3 - اضافات

 904 - 40 864 - 2017ديسمبر  31في 
      :االستهالك

 607 - 9 598 - 2016ينـاير  1في 
 153 - 12 141 - استهالك العام

 (2) - - (2) - إستبعادات

 758 - 21 737 - 2017ينـاير  1في 
 120 - 11 109 - استهالك العام

 878 - 32 846 - 2017ديسمبر  31في 
 القيمـة الدفتـريـة 

 26 - 8 18 - 2017ديسمبر  31في 

 143 - 19 124 - 2016ديسمبر  31في 
 

 أصول غير ملموسة -12
 

 
األصول غير الملموسة المكتسبة نتيجة ب المتعلقةمحددة الغير  األعمارنخفاض قيمة األصول غير الملموسة مع إلالمجموعة تحليال  أجرت
 .القيمة في األعمال كما في تاريخ التقرير. أظهرت النتائج عدم وجود انخفاض لدمج
ل السنة. إن الشهرة المعترف بها اليا تبا ذ.م.م من قبل المجموعة خإلى شراء حصة مسيطرة في شركة إنا التملكالشهرة الناتجة من  تنسب

 مؤقتة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة

 
 

 اإلسم التجاري
شبكة 

 الترخيص المستشفى

 
 

 الشهرة

 
 

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

      التكلفة
 19.345 - 2.631 7.597 9.117 2016يناير  1في 

 - - -  - اضافات
 19.345 - 2.631 7.597 9.117 2017يناير  1في 

 190 190 -  - اضافات
 19.535 190 2.631 7.597 9.117 2017ديسمبر  31في 

      اإلطفاء:
 347 - 161 186 - 2016يناير  1في 

 944 - 438 506 - المحمل للسنة
 1.291 - 599 692 - 2017يناير  1في 

 946 - 439 507 - المحمل للسنة
 2.237 - 1.038 1.199 - 2017ديسمبر  31في 

      القيمة الدفترية 
 17.298 190 1.593 6.398 9.117 2017ديسمبر  31في 
 18.054 - 2.032 6.905 9.117 2016ديسمبر  31في 
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 رأس المال – 13
 

 2017 2016 
 عر.ألف  ر.عألف  

 سهم 900.000.000-2016) عادي سهم 900.000.000مال المصرح به ال راس
 (لكل سهم لاير عماني 0.100بقيمة  -2016لكل سهم ) لاير عماني 0.100( بقيمة عادي

90.000 90.000 

لاير  0.100سهم عادي بقيمة  699.369.981رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
 لاير عماني لكل سهم( 0.100بقيمة  سهم  635.790.892 -2016عماني لكل سهم )

69.937 63.579 

 
أرباح أسهم تمت الموافقة على توزيعات  2017مارس  29الذي عقد بتاريخ  األمالسنوي لمساهمي الشركة  العامةفي اجتماع الجمعية  

 6.357.909عن طريق تحويل ها سيتم إصداربيسة للسهم  100بقيمة سهم ( 82.929.250 -2016) 63.579.089 بمقدار مجانية
 رأس المال. إلى ( من عالوة إصدار األسهملاير عماني 8.292.925 – 2016) لاير عماني

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

 كما يلي:لتقرير في تاريخ ااألسهم التي يملكونها 
 

  2017 2016 
نسبة     

 المساهمة
 
 عدد األسهم 

نسبة   
 المساهمة

 
 عدد األسهم   

 %  %  
 العهدةإدارة األصول /  -أوبهار كابيتال 

 - - 168.389.783 24.08 المحلية
 127.518.925 20.06 140.490.816 20.09 شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

 127.158.179 20.00 - - رصندوق عمان لإلستثما
 70.590.196 11.10 80.081.904 11.45 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

 
 المستمرة  1)ب( سندات رأس المال الفئة  13

 
وحدة  30،000،000مليون لاير عماني ) 30المستمرة غير مضمونة بقيمة  1، أصدر البنك التابع سندات الفئة 2016ديسمبر  29في 

لاير عماني لكل وحدة من خالل طرح خاص(. إن السندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية وقابلة للتحويل من خالل  1بقيمة 
خصم من حقوق المساهمين. ك٪ سنويا تدفع نصف سنويا في المتأخرات وتعامل 7.75التداول. تحمل السندات سعر فائدة ثابت قدره 

 3بازل  ويلتزم بمتطلبات للبنك التابع 1فئة ال. تشكل السندات جزء من رأس مال البنك التابعالفائدة هي غير تراكمية وتدفع في تقدير 
 . العمانيالبنك المركزي لوائح و
 

التابع ويتم تصنيفها كحقوق ملكية وفقا لمعيار التزامات مباشرة وغير مشروطة، وثانوية وغير مضمونة من البنك  1تشكل سندات الفئة 
البنك من قبل  هاويتم استرداد ثابت أو نهائي ليس لديها تاريخ استحقاق 1التصنيف. سندات الفئة  -: األدوات المالية 32المحاسبة الدولي 

فع الفائدة بعد ذلك يخضع لموافقة مسبقة من "( أو في أي تاريخ داألول اإلستدعاء) "تاريخ  2021يناير  29 في تقديره بناءاً على التابع
 السلطة التنظيمية.

 
 أسهم الخزينة( ج) 13

 
 2016 2017 المجموعة

 ر.عألف  ر.عألف  
 - - يناير  1

 - 81.464 تملك خالل السنة
 - 81.464 ديسمبر 31

 
 كأمانة شقيقةمن قبل شركة  األسهمبهذه  فاظاإلحتسهما في الشركة. يتم  167.848.795ل السنة، استحوذت الشركة التابعة على الخ

خصمها من حقوق  تميإعادة شرائها وإدراجها بالتکلفة و تميخاصة  ةيهي أدوات حقوق ملک نةينيابة عن المجموعة. إن أسهم الخز
ت حقوق الملكية الخاصة أية أرباح أو خسائر في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوا إدراجيتم  ال. المساهمين

 .األسهمإصدار  عالوةالمقابل، في حالة إعادة إصداره، في العوض أي فرق بين القيمة الدفترية و إدراجبالمجموعة. يتم 
 

 االحتياطيات  -14
 

 عالوة إصدار    (أ)
 هذا اإلحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.

بيسة  100بقيمة ( سهم  82،929،250 - 2016) 63،579،089بقيمة  نيةمجا ل السنة، تمت الموافقة على توزيع أرباح أسهمالخ
إصدار  عالوةمن ( لاير عماني  8،292،925 - 2016)لاير عماني  6،357،909عن طريق تحويل مبلغ  سيتم إصدارها للسهم الواحد

 إلى رأس المال. األسهم
 احتياطي قـانوني (ب)

 %10سلطنة عمان أن تقوم الشركة األم وكل من الشركات التابعة لها بتحويل  من قانون الشركات التجارية في 106تتطلب المادة 
من أرباحها عن كل سنة مالية إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ االحتياطي القانوني لكل شركة منها ما يعادل ثلث رأسمالها على األقل. 

تياطي القانوني ركة األم باإلضافة إلى حصتها من االحهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  يمثل رصيد آخر السنة مبالغ تخص الش
 .للشركات التابعة 

 احتيـاطي عـام (ت)
 هذا االحتيـاطي االختيـاري لدى البنك التابع قـابل للتوزيع.
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 إحتياطيات غير قابلة للتوزيع أخرى  -15
 

إحتياطي  الموحدة
رأس 
 المال

إحتياطي 
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

طي إحتيا
إعادة 
تقييم 
عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
إعادة 
 تقييم

 المجموع

 39.044 1.748 (1.239) 20.396 - 293 17.846 2016يناير  1في 
 (104) - (104) - - - - دخل شامل آخر

 9.479 - - 7.139 1.224 1.116 - أرباح محتجزة / من محول إلى
 48.419 1.748 (1.343) 27.535 1.224 1.409 17.846 2017يناير  1في 

        
 398 - 398 - - - - دخل شامل آخر

 (20.250) (1.514) (2) (23.456) 184 652 3.886 أرباح محتجزة / من محول إلى
 28.567 234 (947) 4.079 1.408 2.061 21.732 2017ديسمبر  31في 

 

إحتياطي  الشركة األم
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

إحتياطي 
عادة إ

تقييم 
عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
إعادة 
 تقييم

 المجموع

 21.198 1.748 (1.239) 20.396 - 293  2016يناير  1في 
 (104) - (104) - - - دخل شامل آخر

 9.479 - - 1.739 1.224 1.116 أرباح محتجزة / من محول إلى
 30.573 1.748 (1.343) 27.535 1.224 1.409 2017يناير  1في 

       
 398 - 398 - - - دخل شامل آخر

 (20.250) (1.514) (2) (23.456) 184 652 أرباح محتجزة / من محول إلى
 6.835 234 (947) 4.079 1.408 2.061 2017ديسمبر  31في 

 
 اليـاحتيـاطي رأسم

أسهم رسملة األرباح المحتجزة وإصدار فوع عن طريق بزيادة رأسماله المدفي سنة سابقة ع للشركة ، ـقام بنك عمان العربي ش.م.ع.م ، وهو بنك تاب
حتياطي رأسمالي غير قابل المحولة إلى إاألرباح المحتجزة رسملة من تلك الزيادة في رأس المال من خالل تحويل حصة الشركة األم حق أفضلية.  وتم 

 .في البيانات المالية للمجموعة للتوزيع
 
 إحتياطي الطوارئ (أ)

 ً ( وتعديالته. يتطلب 5/80تشريعات قانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم  ( )ب( من3مكرر ) 10()ج( و2) مكرر 10للمادة  وفقا
: 2016) لاير عماني 365.116بمقدار  من صافي المطالبات القائمة بالنسبة ألعمال التأمين العام %10هذا القانون أن يتم تحويل 

 لاير عماني 1.002.070بمقدار  بالنسبة ألعمال التأمين على الحياة للسنةعلى الحياة  من أقساط التأمين %1و (لاير عماني 220.637
أن توقف لشركة التأمين التابعة في تاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى إحتياطي الطوارئ. يمكن  (لاير عماني 919.588: 2016)

لن يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح في أي سنة إلى أن تتم تغطية العجز  هذا التحويل عندما يساوي رصيد اإلحتياطي راس المال المصدر.
 في هذا اإلحتياطي من األرباح المحتجزة. لن يتم إستخدام هذا اإلحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

 احتياطي خاص
روي حيث أن عمليات المكتب الرئيسي انتقلت إلى المقر الجديد  ، باعت البنك التابع مباني المكتب الرئيسي القديمة في2015خالل سنة 

 في الغبرة. الربح من بيع المبنى تم تحويله كاحتياطي خاص، األمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني على أي توزيع.
للحسابات المعاد هيكلتها. وفقا للتعميم، يجب احتساب  طياإلحتيا، أصدر البنك المركزي العماني تعميما يتعلق بمتطلبات 2017يونيو  20في 

المحتجزة إلى  األرباح٪ لجميع الحسابات المعاد هيكلتها. وفقا لذلك، قامت المجموعة بتحويل المبلغ المطلوب من 10احتياطي بنسبة 
 الخاص. اإلحتياطي

 اطي دين ثانويـاحتي 
البنك المركزي العماني لكل سنة. يتطلب يمة السندات الثانوية من الربح بعد الضريبة من ق %20تحويل بتم انشاء احتياطي الدين الثانوي 

التي من المقرر ان تستحق خالل خمس سنوات. ان هذا االحتياطي متاح لتحويله  والقروض للسندات الثانويةتجنيب إحتياطي سنوياً ان يتم 
مليون لاير  50السندات الثانوية البالغة  إستحقتل السنة، الخ .والقروض نويةمرة اخرى الى االرباح المحتجزة عند استحقاق السندات الثا

 المحتجزة. األرباحاحتياطي متناسب إلى  تحويل، وبناء على ذلك، تم 2017عماني في مايو 
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 إحتياطيات غير قابلة للتوزيع أخرى )تابع(  -15

 العمالت األجنبية تحويلإحتياطي 

)الريال العماني( وفقاً  للمجموعة التشغيلية، يتم تحويل األصول واإللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى العملة ا كما في تاريخ التقرير
ً للمتوسط المرجح لمعدالت سعر الصرفا لسعر للسنة. فروقات  لصرف السائد في تاريخ التقرير ، ويتم تحويل األرباح أو الخسائر وفقا

يتم أيضاً محاسبة  ويل تدرج مباشرة في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.سعر الصرف الناشئة من التح
 حصة الشركات الشقيقة من إحتياطي تحويل العملة.

 
 اطي إعادة تقييمـاحتي 

 ي شركات شقيقة.يمثل احتياطي إعادة التقييم حصة الشركة األم في احتياطي التقييم الناتج عن إعادة تقييم أراضي ف
 

 
 توزيعات األرباح مقترحة ومدفوعة  -16

 
 الشـركة األم

سيتم عرض توزيعات لجمعية العامة العادية السنوية. ال يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية محاسبياً إال بعد أن يتم الموافقة عليها في اجتماع ا
وهي توزيعات  2018مارس  27في ية العامة العادية السنوية المزمع عقدها فيما يتعلق على الجمعمن مجلس اإلدارة األرباح المقترحة 

-2016)لاير عماني  10.490.548بإجمالي لاير عماني لكل سهم(  0.015-2016)لاير عماني لكل سهم  0.015نقدية بواقع 
بإجمالي  لاير عماني لكل سهم(  0.010-2016) سهم لاير عمانـي لكل 0.010وتوزيع أسهم مجانية بواقـع  لاير عماني( 9.536.863
   .2017ديسمبر  31 في لاير عماني( فيما يتعلق بالسنة المنتهية 6.357.909-2016)لاير عماني  6.993.699

 
والتي سيتم اثباتها ضمن حقوق المساهمين  رحةـن توزيعات األرباح المقتـلم تتضم 2017ديسمبر  31ة في ـالمالية للسنة المنتهي البيانات

 .2018ديسمبر  31زء من األرباح المحتجزة في السنة المنتهية في كج
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 مستحق لبنوك  -17
 -بلغ المستحق لبنوك ما يلي: التقرير ،في تاريخ 

 
  المجمـوعــة الشركــة األم

2016 2017 2016 2017  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     
 ريةحسابات جا –مستحق لبنوك  4.011 12.056 - -

 قروض الجل 127.800 138.800 139.300 138.900
138.900 139.900 150.856 131.811  

 
 .(%3.30: 2016) %4.04قدرها فوائد متوسط قروض الجل غير مضمونة وتحمل 

 
 لقروض الجل كالتالي:ا إستحقاق 

  المجمـوعــة الشركــة األم
2016 2017 2016 2017  

  ف ر.عال الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     

 مستحق خالل سنة 80.300 61.000 91.800 61.100
 مستحق اكثر من سنة 47.500 77.800 47.500 77.800

138.900 139.300 138.800 127.800  
 

 ودائع من عمالء  -18
 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   المجموعة
 758.755 733.782 ودائع ألجل

 625.551 732.635 حسابات تحت الطلب
 241.075 272.011 حسابات توفير

 1.738.428 1.625.381 
 تركيز عمالء الودائع وفقاً للقطاع الخاص والحكومي هو كاآلتي:

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   
 1.236.618 1.343.536 عمالء القطاع الخاص

 388.763 394.892 عمالء القطاع الحكومي
 1.738.428 1.625.381 

 
 الخدمات المصرفية اإلسالمية دائع عمالءو 
  

 ودائع العمالء المذكورة أعاله ، ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية التالية: تتضمن
  

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   
 58.162 72.008 قبوالت الوكالة

 6.814 14.679 قرض –حسابات جارية 
 2.486 3.218 حسابات المضاربة

 89.905 67.462 
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 أموال التأمين  -19
  

 المجموعة
 2017ديسمبر  31 

 2017 اإلجمالي حصة معيدي التأمين الصافي
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    

24.853 (14.540) 39.392 
إحتياطي  -اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –المخاطر السارية  إحتياطي 6.364 (401) 5.963

13.767 (8.655) 22.422 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
44.583 (23.596) 68.179  

  
 

 2016 اإلجمالي حصة معيدي التأمين الصافي
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    

25.521 (17.409) 42.930 
إحتياطي  -كتواري/المحاسبياإلحتياطي اإل

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  4.323 (511) 3.812

11.815 (8.765) 20.580 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
41.148 (26.685) 67.833  

 
 الحركة خالل السنة:

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

   اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي وإحتياطي المخاطر السارية:
 24.818 25.521 يناير/ تاريخ اإلستحواذ: 1في 

 831 - تعديل في األرقام اإلفتتاحية للشركة التابعة
 (128) (668) الحركة في بيان اإليرادات الشاملة 

 25.521 24.853 ديسمبر 31في 
   

 إحتياطي المخاطر السارية
  

 يناير/ تاريخ اإلستحواذ 1في 
3.812 2.634 

 تعديل في األرقام اإلفتتاحية للشركة التابعة
- (116) 

 الحركة في بيان اإليرادات الشاملة 
2.151 1.294 

 3.812 5.963 ديسمبر 31في 
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 أمين ذات الصلة هي كما يلي:مبلغ مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي الت
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات القائمة

 إجمالي المطالبات القائمة
 2017 المجموعة

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    

 )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها( يتاير 1 المطالبات القائمة في 20.580 (8.765) 11.815
 المطالبات المحملة خالل الفترة 89.943 (36.386) 53.557

 المطالبات المدفوعة خالل الفترة (88.101) 36.496 (51.605)

13.767 (8.655) 22.422 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
 
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات القائمة

 الي المطالبات القائمةإجم
 2016المجموعة 

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    

 يتاير )متضمنة التي لم يتم اإلبالغ عنها( 1المطالبات القائمة في  17.372 (7.899) 9.473
 تعديل في األرقام اإلفتتاحية للشركة التابعة 429 (458) (29)

 ل الفترةالمطالبات المحملة خال 83.881 (35.415) 48.466

 المطالبات المدفوعة خالل الفترة (81.102) 35.007 (46.095)

11.815 (8.765) 20.580 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
 
 
 

أشهر من تاريخ  3مين مستحقة تعاقدياً خالل شهراً من تاريخ التقرير. المبالغ المستحقة من معيدي التأ 12من المتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل 
 التأمين. يمعيدلحسابات التقديم 

 
ً على الخبرة السابقة. تستند تقديرات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  تقدر المجموعة أن إلتزامات التأمين وأصول إعادة التأمين تستند أساسا

اإلكتواري المستقل. يتم تقدير كل حالة على حدة بالنسبة للمطالبات التي تحتاج إلى قرارات من المحكمة  ألعمال التأمين على الحياة على تقرير الخبير
 أو التحكيم. 
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 ديون ثانوية  -20
وية بزيادة رأس المال في شكل سندات ثان تابع )بنك عمان العربي(ال البنك قام،  من أجل تحسين المالءة الرأسمالية وللوفاء بمتطلبات التمويل

 وقروض.
 2017 2016 
 ألف ر ع ألف ر ع 
   

 50.000 - (1سندات ثانوية )
 20.000 20.000 (2قروض ثانوية )

 20.000 70.000 
 
 

 سندات دين ثانوية(1)

سعر لاير  وحدة 50.000.000مليون لاير عـمـاني ) 50بإصدار سندات دين غــير مـضـمـونة وغـير قـابلة للتحويل بمبلغ  التابع قام البنك
إستحقت السندات في مايو من خالل اكتتاب خاص.  2012عماني لكل وحدة( تستحق السداد بعد خمس سنوات وشهر واحد في ابريل 

2017. 
 

   قروض ثانوية(2)

ً مليون لاير عماني ،  20على قروض ثانوية بمبلغ التابع حصل البنك  مدة خمس سنوات رأس المال ، ل 2القائمة  - 3مع متطلبات بازل  تماشيا
ً  %5.5. تحمل القروض معدل فائدة ثابت قدره 2015وستة أشهر في نوفمبر  تدفع بشكل نصف سنوي بينما يدفع المبلغ الرئيسي سنويا
 بتاريخ استحقاق السداد.

 
 التزامات اخرى -21

  المجمـوعــة الشركــة األم
2016 2017 2016 2017  

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
     
 إلتزامات مقابل قبوالت 25.021 24.133 - -
 مستحق الدفع لعمالء اإلستثمار - - - -

 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 93.189 28.513 1.932 2.292
 فوائد مستحقة الدفع 18.207 18.344 126 145

 كفاالت وشيكات مصدقة 3.364 5.605 - -
 (30خدمة الموظفين )إيضاح مكافأة نهاية  2.021 2.990 308 251

 فوائد وعموالت مستلمة مقدماً  1.349 1.309 - -
 (37القيمة العادلة السالبة لالدوات المشتقة )إيضاح  290 143 - -

2.688 2.366 81.037 143.261  
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 ضـرائب  -22
 
 المثبت في قائمة الدخل الشامل: (أ)

 الشركـة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     بيان الدخل الشامل
 - - 4.881 6.234 ةـالسنـة الحالي     
 - - 224 143 السنة السابقة     

   5.105 6.377 مصروف الضريبة للسنة
 - - (289) (62) ضريبية مؤجلة     

 - - 4.816 6.315 مصروف الضريبة    
   3.469 6.315 لمستمرةمصروف الضريبة للعمليات ا

     
     بيان المركز المالي

 - - 5.084 6.299 ةـالسنـة الحالي     
 - - (118) (219) ضريبية مؤجلة     

 6.080 4.966 - - 
     أصل )إلتزام( ضريبة مؤجلة

 - - (167) 118 يناير 1في      
 - - 285 101 حركة خالل السنة     

 219 118 - - 
 

 .%15لضريبة الدخل بمعدل  الشركة األمضع تخ
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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 

 2017 2016 2017 2016 
 .عالف ر الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 24.796 27.863 31.162 39.937 الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
 - - 11.229 - الربح قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

 39.937 42.391 27.863 24.796 
     

 2.972 4.179 5.072 5.990 ضريبة الدخل بالمعدل المذكور أعاله
 (3.712) (5.097) (2.195) (1.365) ايرادات معفاة من الضريبة

 793 898 1.619 1.424 مصروفات غير قابلة للخصم
مصروف/ )ايراد( ضريبة مؤجلة غير مدرج خالل 

 السنة
92 177 20 - 

 61 - 80 - أثر خسائر ضريبية غير مسموح بها
 - - 249 143 سنة سابقة -الضريبة الحالية 

 (118) - (190) 27 سنة سابقة –الضريبة المؤجلة 
 4 - 4 4 اخرى

 - - 4.816 6.315 مصروف ضريبة الدخل
  
 

 الحركة (ت)
 الشركـة األم المجموعـة 

 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 4.819 4.966 يناير 1الرصيد كما في 

 - - 5.105 6.377 الضريبة الحالية –المحملة خالل السنة 
 - - (289) (62) ة )الضريبة المؤجلة(المحملة خالل السن

 - - - (39) مدرج في دخل شامل آخر )ضريبة مؤجلة(

 - - (4.669) (5.162) مدفوع خالل السنة الحالية 
 - - 4.966 6.080 ديسمبر 31الرصيد في 
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 ضـرائب )تابع( -22

 
 )ث( الحركة في أصل/)إلتزام( الضريبة المؤجلة

 

 

 في كما
يناير  1 

2017 

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 الدخل بيان

 31كما في 
ديسمبر 
2017 

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

     
 (144) (77) - (67) الممتلكات واآلالت والمعدات

 (21) (4) - (17) إطفاء الشهرة
 (68) (14) - (54) إحتياطي إعادة التقييم

 8 (17) - 25 مخصص إنخفاض قيم اإلستثمارات في الخارج
 23 11 - 12 إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات

 173 64 - 109 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 - 130 - (130) أرباح غير محققة من إستثمارات محلية غير مدرجة

 134 - 39 95 للبيعاحتياطي قيمة عادلة إلستثمارات متاحة 
 113 (31) - 145 تقاص أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة

 219 62 39 118 اإلجمالي
 
 
 

 

 كما في
يناير  1 

2016 

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 بيان الدخل

 31كما في 
ديسمبر 
2016 

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

     
 (67) 231 - (298) الممتلكات واآلالت والمعدات

 (17) - - (17) إطفاء الشهرة
 (54) - - (54) إحتياطي إعادة التقييم

 25 25 - - مخصص إنخفاض قيم اإلستثمارات في الخارج
 12 12 - - إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات

 109 9 - 100 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 (130) - - (130) ح غير محققة من إستثمارات محلية غير مدرجةأربا

 95 - (4) 99 احتياطي قيمة عادلة إلستثمارات متاحة للبيع
 145 12 - 133 تقاص أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة

 118 289 (4) (167) اإلجمالي
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 ضـرائب )تابع( -22

مليون لاير عماني تقريباً. لم تدرج المجموعة أصل الضريبة  6بمبلغ  2017ديسمبر  31ترحيلها كما في  لدى المجموعة خسائر ضريبية يمكن
المؤجلة على أساس أن دخل المجموعة في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح مستقبلية كافية خاضعة للضريبة يمكن في 

ن لكل شركة من شركات المجموعة إستخدام الخسائر الضريبية الخاصة بها مقابل دخلها الخاضع مقابلها إستخدام الخسائر الضريبية. يمك
 .2022و  2020للضريبة. تخضع الخسائر الضريبية لمدة إنتهاء بموجب قانون ضريبة الدخل العماني ، وسوف تنتهي بين 

 
 

ديسمبر  31في 
2017 

 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في 
 كة األمالشر 2017

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    
 أرباح غير محققة من إستثمارات أجنبية مدرجة (8) 8 -

 الممتلكات واآلالت والمعدات (7) 7 15
 أرباح غير محققة من إستثمارات محلية غير مدرجة (130) 130 -
 خسائر ضربية 145 (145) -
 اإلجمالي - - -

 
ديسمبر  31في 

2016 
 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في 
 الشركة األم 2016

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    
 أرباح غير محققة من إستثمارات أجنبية مدرجة - (8) (8)
 الممتلكات واآلالت والمعدات (3) (4) (7)
 أرباح غير محققة من إستثمارات محلية غير مدرجة (130) - (130)

 خسائر ضربية 133 12 145
 اإلجمالي - - -

 
 

 مليون لاير عماني(.  5.7: 2016مليون لاير عماني ) 3.5 بمبلغ 2017ديسمبر  31لدى الشركة االم خسائر ضريبية يمكن ترحيلها كما في 
ح من ضريبة الدخل وانه لن يكون لديها اربا س ان دخل المجموعة في الغالب معفىلم تدرج الشركة االم اصل الضريبة المؤجلة على اسا

مستقبلية كافية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام الخسائر الضريبية. يمكن لكل شركة من شركات المجموعة استخدام الخسائر 
الضريبية الخاصة بها مقابل دخلها الخاضع للضريبة. تخضع الخسائر الضريبية لمدة انتهاء بموجب قانون ضريبة الدخل العماني، وسوف 

 م.2020و  2017تنتهي بين 
 

 . 2009ربوط الشركة األم قد تم إكمالها من السلطات الضريبية حتى سنة 
 

رى مجلس االدارة ان بعد. ي 2016إلى  2010لم تعتمد االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية االقرارات الضريبية للشركة عن السنوات 
على المركز المالي ألومينفست  اً للسنوات الضريبية المفتوحة لن يكون جوهري ةط الضريبيواية ضرائب اضافية يمكن أن تنشأ عند إكمال الرب

 .2017ديسمبر  31كما في 
 

 موقف الربوط الضريبية للشركات التابعة
إن الربوط الضريبية للشركات الضريبية هي في مراحل مختلفة من اإلكمال. إن اإلدارة ليست على علم وال تتوقع أية إلتزامات ضربية 

 ة سيتم تكبدها متعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة.إضافي
  



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان53

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

52 
 

 إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين  -23
  

  الف ر.ع
 2017 الحياة العام اإلجمالي

 المجموعة   
 إجمالي أقساط التأمين 100.206 14.396 114.602

 ققةالحركة في األقساط غير المح 3.537 (2.041) 1.496
 إجمالي األقساط المحققة 103.743 12.355 116.098

    
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين 41.700 1.138 42.838

 الحركة في األقساط غير المحققة 2.869 (110) (2.759)
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (44.569) (1.248) (45.817)
    

 أقساط التأمين صافي إيرادات 59.175 11.106 70.281
 

  الف ر.ع
 2016 الحياة العام اإلجمالي

 المجموعة   
 إجمالي أقساط التأمين 91.957 9.247 101.204

 الحركة في األقساط غير المحققة (3.923) (1.328) (5.251)
 إجمالي األقساط المحققة 88.034 7.919 95.953

    
 لمعيدي التأمين األقساط المحولة (41.422) (1.231) (42.653)

 الحركة في األقساط غير المحققة 4.052 35 4.087
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (37.370) (1.196) (38.566)
    

 صافي إيرادات أقساط التأمين 50.664 6.723 57.387
 
 

 ايرادات الفـوائد  -24
 الشركـة األم المجموعــة 

 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع لف ر.عا الف ر.ع 

     
 - - 74.841 83.668 لعمالء القروض والسلفيات

 - - 1.408 2.211 سندات تنمية حكومة سلطنة عمان
 - - 1.836 2.902 ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في السوق

 - - 427 - شهادات إيداع
 2.538 2.599 92 817 إيرادات فوائد أخرى

 89.598 78.604 2.599 2.538 
  

 
 مصروفات الفوائد   -25

 الشركـة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 - - 18.194 23.323 لـودائع ألج 
 - - 3.861 2.087 سندات دين ثانوية 
 - - 1.373 1.826 ابات تحت الطلبـحس 
 - - 302 2.801 رـحسابات التوفي 
 4.045 5.648 6.514 7.571 ةـقروض بنكي 

 37.608 30.244 5.648 4.045 
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 إيرادات االستثمارات  -26

 الشركـة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 251 88 5.662 4.775 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات

     استثمارات محلية مدرجة
 30 73 386 148 أرباح/)خسائر( من بيع استثمارات 

 1.277 7 1.148 (234) تغير في القيمة العادلة 
     

 - - 12 (506) تغير في القيمة العادلة
     
     

     استثمارات خارجية مدرجة
 51 (477) 3.021 (903) ارباح من بيع استثمارات

     
 - (3) (205) (50) تغير في القيمة العادلة

     استثمارات عقارية
 - 166 - 166 ارباح من بيع استثمار عقاري

 417 - 349 241 إيرادات إيجار
 - (38) - (38) تغير في القيمة العادلة

     استثمارات خارجية غير مدرجة
 - (292) - (327) خسارة من بيع استثمارات 

 - 1.011 - - ربح بيع عقار استثماري
 - 4.752 - - محقق من بيع شركة تابعة ربح

 3.272 10.373 5.287 2.089 
 

 صافي –ايرادات الرسوم والعموالت   -27
 الشركـة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 - - 28.097 24.438 ايرادات الرسوم والعموالت
 - - (10.042) (10.224) مصروفات الرسوم والعموالت

 14.214 18.055 - - 
 

 التشغيل األخرى  ايرادات   -28
 الشركــة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 - - 5.374 5.791 صرف عمالت أجنبية )صافي(
 961 729 1.154 1.311 ايرادات اخرى

 - - 32 1 الربح من بيع ممتلكات ومعدات
 7.103 6.561 729 961 
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 مصروفات التشغيل   -29

 الشركــة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 3.286 3.142 35.964 35.283 تكلفة الموظفين )موضحة أدناه(
 813 659 17.071 18.910 مصروفات التشغيل األخرى

 328 120 5.504 5.538 االستهــالك واإلطفاء
     مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة:

 200 200 200 200 الشـركة األم   
 - - 264 287 شركات تابعة وتسويات

 60.218 59.003 4.221 4.627 
 تفاصيـل تكلفة الموظفين:

 
    

 2.917 2.862 30.178 29.698 مرتبـات
 74 60 1.241 400 آت نهاية الخدمةمكاف

 86 87 2.171 2.125 تكلفة التأمينات االجتماعية
 209 233 2.374 3.060 تكاليف أخـرى

 35.383 35.964 3.242 3.286 
 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -30
 نيين وفقاً لقانون العمل العماني. وم المجموعة والشركة األم بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير العماـتق
 

 الحركة في اإللتزام المدرج في البيانات المالية هي كالتالي: 
 

  المجموعــة الشركـة األم
2016 2017 2016 2017  

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

 يناير 1الرصيد في  2.990 2.953 251 202
 المحمل للسنة 400 1.241 60 74

 إضافات نتيجة لإلستحواذ على مجموعة شركات )اونك( - - - -
 مدفوعة خالل السنة (1.369) (1.204) (3) (25)

 رـديسمب 31الرصيد في  2.021 2.990 308 251
 

 الرصيد المبين أعاله موضح في االلتزامات األخرى بقائمة المركز المالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بيان56

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

55 
 

 توقفةربح من بيع العمليات الم  -31
المصرفية  األنشطة، وقع البنك التابع مذكرة تفاهم مع الشركة األم، سويسرا البنك العربي وصندوق االستثمار العماني لبيع 2016مارس  30بتاريخ 

مال غير اساسية هي اع IMG(. قرر مجلس إدارة البنك التابع أن IMGاالستثمارية، والتي هي تحت مجموعة إدارة االستثمار الخاصة بالبنك التابع )
بيع جميع النظم القائمة، والموارد البشرية والتراخيص الللبنك التابع وبيعها من شأنها أن تسمح للبنك التابع التركيز على أعماله األساسية. يتضمن 

 .2016ديسمبر  15المنعقدة بتاريخ في الجمعية العامة غير العادية  البنك التابعبيع من قبل مساهمي ال. تمت الموافقة على IMGوموجودات ومطلوبات 
 

سويسرا البنك العربي وصندوق االستثمار العماني. تم التوقيع على و، OMINVESTكابيتال ش م ع م، من قبل  Ubharتم تأسيس الشركة الجديدة، 
مليون  12مقابل عوض قدره  2016ديسمبر  31في  IMGكابيتال. وقد تم االنتهاء من بيع اعمال  Ubharاتفاقية شراء وبيع األعمال بين البنك التابع و
كعمليات متوقفة وتم  IMG، تم تصنيف 2016ديسمبر  31مليون لاير عماني تم تسجيلها. كما في  11.1لاير عماني وصافي الربح من البيع بمقدار 

 .البنك التابعمن قبل  سدادهالاير عماني تم  ألف 514ها وقدر كابيتال ش م ع م، وااللتزامات المتعلقة بالعمليات المتوقفة Ubharبيع األصول التالية إلى 
 ألف لاير عماني؛ و 170الممتلكات والمعدات المباعة بلغت  .1
 ألف لاير عماني. 210بلغ  FSGFاإلستثمار في  .2

 
قة ومشاريع مشتركة، حيث، استثمارات في شركات شقي 28أ من معيار المحاسبة الدولي  31خالل السنة، قامت المجموعة في وقت مبكر بتبني الفقرة 
 .وشركته الشقيقة البنك التابعبين  IMGسجلت المجموعة الربح الكامل على حساب معاملة بيع 

 
 للسنة يتم عرضها فيما يلي: IMGإن نتائج 

 
 2017 2016 
 ألف ر ع ألف ر ع 

 1.822 - صافي إيرادات وساطة وإستثمارات أخرى
   مصروفات

 (1.241) - رواتب وتكاليف متعلقة
 (400) - مصروفات عامة وإدارية

 (58) - إستهالك معدات
 (1.699) - إجمالي المصروفات

 123 - الربح قبل الضرائب للسنة من العمليات المتوقفة
 11.106 - أرباح بيع

 (1.347) - مصروف ضريبة الدخل )متضمنة ضريبة على أرباح بيع(
 9.882 - المتوقفةأرباح بعد الضرائب للسنة من العمليات 

   عائد السهم من ربح السنة من العمليات المتوقفة
 0.008 - العائد األساسي والمخفف )ر ع(

 
هو جزء من البنك التابع وليس كيان خاضع للضريبة. إن الضرائب وفقاً لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان يتم تسجيلها في السجالت  IMGإن 

 المحاسبية للبنك التابع.
 

 إن صافي التدفقات النقدية المتكبدة من العمليات المتوقفة هي كالتالي:
  
 2017 2016 
 ألف ر ع ألف ر ع 

 514 - التشغيل
 380 - اإلستثمار

 - 894 
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 التقـارير المالية لقطاعات األعمـال  -32
 

 المجموعة منظمة ضمن قطاعي عمل رئيسيين:
 

 ة قطاعات عمل رئيسية:تم إعادة تنظيم المجموعة إلى أربع
 

 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)
 

 حياة والعام.يتضمن األنشطة المتعلقة بالتأمين على ال –قطاع التأمين  (3)
 

 يتضمن األنشطة في قطاع العقارات. –قطاع العقارات  (4)
 

يتم            وبقية المجموعة.   الشركات التابعةالمعامالت بين قطاعات العمل تتم وفقاً لشروط تجارية عادية ويتم اإلرتباط بها بين 
 .إستبعاد تلك التعامالت عند التوحيد

 
قطاع  2017

 اإلستثمار
القطاع 

 رفيالمص
 قطاع 

 التأمين
قطاع 

 العقارات
 

 تعديالت
 

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

       
 237.281 (32.574) 1.579 118.606 109.241 40.529 إيرادات القطاع
 2.451.293 (320.370) 20.532 141.968 2.138.999 470.164 أصول القطاع

 33.622 (29.616) 580 8.404 26.262 27.992 نتائج القطاع
 - 4.646 - 5.609 - 10.255 

2016       
 217.531 (25.513) 603 99.853 100.708 41.880 إيرادات القطاع
 2.396.544 (213.058) 14.372 135.251 2.065.972 394.007 أصول القطاع

 37.575 (20.953) (2.506) 4.700 27.541 28.541 نتائج القطاع
 - 1.945 - 9.045 - 10.990 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -33

. اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة.  24رقم المحاسبي الدولي ان هذه المعامالت تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للمعيار  )أ(   
 قبل مجلس إدارة الشركة األم ومجالس إدارة الشركات التابعة. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من

أو أكثر من أسهم الشركة األم. أو أفراد أسرهم.  %10ان المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة للشركة األم أو المالكين لنسبة  )ب(  
 -لتالي:والمدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي يمكن تحليلها كا

 

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 

      2017 –المجموعـة 
      بيان الدخل الشامل

 312 1.335 - 1.041 256 ايرادات الفوائد والعموالت
 561 35 - 117 - ائـدمصروفات الفو

 - - - - 487 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 - 719 1 293 7 أقساط التأمين والمطالبات

 - 475 - 119 - مطالبات
   3.503   تكلفة الموظفين

 - - 343 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 - - - - - 

 78 653 2 358 - وفات التشغيلمصر
      يان المركز الماليب

 35.725 24.834 - 32.263 6.334 قروض وسلفيات
 1.534 6.642 - 19.413 1.903 ودائع من عمالء
 - 173 11 104 8 مديونيات التأمين

 - 471 - 278 1 دائنون
      خـارج قائمة المركز المالي

 153.179 3.090 - - - اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق
 

 

ء أعضا
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 

      2016 –المجموعـة 
      بيان الدخل الشامل

 265 512 13 1.046 230 ايرادات الفوائد والعموالت
 578 - 7 118 - مصروفات الفوائـد

 - - - - 464 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 - 504 3 261 1 أقساط التأمين والمطالبات

 - 135 - 305 - 
 - - 3.001 - - تكلفة الموظفين

 - - 156 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 - 381 - - - وفات التشغيلمصر

      بيان المركز المالي
 14.739 27.599 370 26.631 5.905 ياتقروض وسلف

 3.615 5.712 820 6.682 738 ودائع من عمالء
 - 78 - 160 2 مديونيات التأمين

 - 294 - 40 142 دائنون
      خـارج قائمة المركز المالي

 209.719 6.759 - - - اعتمادات مستندية وضمانات وأوراق
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من رأسمال البنك.  وطبقا لشروط هذا  %49االردن الذي يمتلك  -البنك العربي )ش.م.ع( يرتبط البنك التابع بعقد ادارة مع -ت
االردن بتزويد البنك بالمساعدات الفنية والخدمات االدارية المتعلقة بنشاط البنوك بما فيها  -العقد. يقوم البنك العربي )ش.م.ع(

 (.لاير عماني ألف 87-2016لاير عماني ) ألف 74  نويةتزويد البنك بالموظفين االداريين. وتبلغ اتعاب االدارة الس
 
 

 2017 
     

 الشركة االم
الشركات 

 التابعة

أعضـاء 
مجلس 
 االدارة

المديرين 
 الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة 
 أخرى

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

     بيان الدخل الشامل

 - 200 - دارة ألعضاء مجلس اال مكافآت وبدالت حضور جلسات
 
- 

 - - 333 تكلفة موظفين معاد تحميلها
 
- 

 - 1.251 - - تكلفة الموظفين
 - 81 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 8 - - - مصروفات التشغيل
 - - - 652 مصروفات الفوائد   

 - - - 108 أقساط التأمين
 - - - 52 المطالبات

 - - - 2.992 توزيعات ارباح من شركات تابعة
 - - - 11.146 ايجار وايرادات اخرى

 - - - 142 ايرادات الفوائد
 - - - 2.599 وساطة

 38 - - - توزيعات ارباح من شركات شقيقة
    3.448 

     المركز المالي بيان
 - - - 11.500 قروض بنكية

 - - - 604 ارصدة بنكية  
 - - - 67.875 مستحق من شركات تابعة  
 

 2016 
     

 الشركة االم
الشركات 

 التابعة

أعضـاء 
مجلس 
 االدارة

المديرين 
 الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة 
 أخرى

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

     بيان الدخل الشامل

 - 200 - ألعضاء مجلس االدارة  مكافآت وبدالت حضور جلسات
 
- 

 - - 364 تكلفة موظفين معاد تحميلها
 
- 

 - 1.187 - - تكلفة الموظفين
 - 53 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 77 - - - مصروفات التشغيل
 - - - 490 مصروفات الفوائد   

 - - - 101 أقساط التأمين
 - - - 54 المطالبات

 - - - 8.477 توزيعات ارباح من شركات تابعة
 - - - 197 ايجار وايرادات اخرى

 - - - 2.538 دايرادات الفوائ
 - - - 2 وساطة

 3.221 - - - توزيعات ارباح من شركات شقيقة
     

     بيان المركز المالي
 - - - 4.000 قروض بنكية

 - - - 1.189 ارصدة بنكية  
 - - - 51.383 مستحق من شركات تابعة  
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 ئتمانيةإأنشطة   -34

 -كما يلي: هواالنشطة االئتمانية ة والناتج من الرصيد المدرج بالتكلف ، 2017ديسمبر  31في 

  المجموعــة الشركـة األم

2016 2017 2016 2017  
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

     
 استثمارات مجمعة من قبل المجموعة ومسجلة باسمها:    

 الشركة األم  716 926 716 926
926 716 926 716  

 
تثمارات بالنيابة عن ولمصلحة مستثمرين آخرين وال تعامل كأصول تخص المجموعة والشركة األم ولذلك تم تضمينها يتم االحتفاظ بهذه االس

 في القوائم المالية على انها بنود خارج قائمة المركز المالي.
 

 االرتباطـات -35
 ة والتي يتوقع أن تستحق خالل سنة واحدة:كما في تاريخ التقرير ، كان لدى المجموعة والشركة األم اإلرتباطات القائمة التالي

 
 الشركة االم المجموعة 
 الف ر.ع الف ر.ع 

2017   
 - 10.225 إنشاءات

 - 62.767 التزامات القروض غير المسحوبة
   

2016   

 9.045 10.990 إنشاءات

 - 97.975 التزامات القروض غير المسحوبة
 

 تحق خالل الفترات التالية:اإلرتباطات المبينة أعاله يتوقع أن تس

     
 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5الى  1من  حتى سنة واحدة 
 الف ر.ع ألف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

2017     
 10.255 - - 10.255 إرتباطات رأسمالية

 62.767 - 62.767 - ارتباطات قروض غير مسحوبة
     

2016     
 10.990 - 1.909 9.081 إرتباطات رأسمالية

 97.975 - 97.975 - ارتباطات قروض غير مسحوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان61

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

60 
 

 االلتزامات العرضية  -36

 -ديسمبر كانت كما يلي: 31المبالغ القائمة للعقود أو المبالغ االعتبارية لتلك األدوات كما في 

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 

 197.931 262.250 اعتمادات مستندية
 482.070 481.340 ضمانات

 141.638 153.858 ضمانات مالية

 897.448 821.639 
 

 -تركيز خطابات اإلعتماد والضمانات حسب قطاع العمل موضح أدناه:

 الشركـة األم المجموعــة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

 - - 287.085 322.321 انشــاءات
 - - 235.761 236.007 مرافق

 - - 152.983 235.188 تجارة تصـدير
 - - 70.014 45064 ومةـحك

 - - 40.319 25.303 استيـرادتجارة 
 - - 17.801 16.046 لـنق

 - - 10.670 11.711 تجارة جملة وتجزئة
 - - 4.462 2.823 خدمـات

 - - 2.544 2.985 عـتصني

 897.448 821.639 - - 
 

 لاير ُعماني(. ألف 510.560 – 2016لاير ُعماني ) ألف  557.489تندية والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى بلغت اإلعتمادات المس
 

 .تتعلق بقروض غير منتجة لاير ُعماني( ألف 468 – 2016لاير ُعماني ) ألف 312بلغت اإلعتمادات المستندية والضمانات المغطاة 
 

 المطالبات القانونية
بعمل بروتوكول ثابت للتعامل مع مثل هذه المطالبات التابع  البنك قاملحدوث في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله.  التقاضي أمر شائع ا

بإجراء التعديالت إلحتساب مطالبات التابع  البنكقوم ، ي وتقدير قيمة األضرار بصورة معقولة القانونية. عند الحصول على المشورة المهنية
بعض المطالبات القانونية التابع  البنكجد لدى ، يوالمالي. في نهاية السنة المالية ه أن تكون لها تأثير معاكس على مركز األضرار التي يجوز

 .للمجموعةالتي لم يتم حلها وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
 
، بناء على التأمين التابعة للتقاضي في إطار سير العمل العادي. ال تعتقد شركةالتابعة ، مثل أغلبية معيدي التأمين ، التأمين شركة تتعرض  

 مشورة قانونية مستقلة ، بأن نتائج الدعاوى القانونية يمكن أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على دخلها أو مركزها المالي.
 

 إلتزامات التأمين الطارئة
تتعلق بضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابة عن شركة التأمين التابعة بمبلغ  ، كانت هناك إلتزامات طارئة 2017ديسمبر  31في 

 أن تنشأ عنها إلتزامات جوهرية. يتوقعوال منحت في إطار سير العمل العادي  لاير عماني( 475.457: 2016) لاير عماني 337.106
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 األدوات المالية المشتقة -37

بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات االسعار في واحدة او اكثر من االدوات المالية.  ان االداة المالية المشتقة هي عقد مالي
 باالشارة الى المعدل او المؤشر.

 
 المجموعــة

 توجد عقود آجلة لعمالت أجنبية قائمة يحتفظ بها البنك التابع تستحق جميعها خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز التقرير ،في تاريخ 
المالي بالنيابة عن عمالء لبيع وشراء عمالت أجنبية.  تم إدراج هذه األدوات المالية بأسعار أسواق األوراق المالية النشطة ألصول أو 

 -إلتزامات مطابقة.  هذه القيم العادلة والمبالغ االعتبارية المتعاقد عليها يمكن تلخيصا فيما يلي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحداث بعد تاريخ بيان المركز المالي أ-38
٪ للمجموعة 100.ع.م شووووركة تابعة ش.م لإلسووووتثمارمع الشووووركة العمانية الوطنية  بيع وشووووراءبتوقيع اتفاقية  األم، قامت الشووووركة 2018يناير  1في 

 التحويل ربح أو خسارة لهذا. لن يتم تسجيل أي 2017ديسمبر  31مليون لاير عماني بالقيمة المدرجة كما في  52.059بقيمة  شقيقةشركات  لتحويل
 من قبل الشركة األم. 2018 سنة في
 

 القيود المفروضة على تحويل األصولب -38
 

ً لمتطلبات القانون ا لمنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، حددت المجموعة للهيئة العامة لسوق المال بعض الودائع لدى البنوك وفقا
 31.367.841-2016لاير عماني ) 28.730.476واالستثمارات والقروض لحملة البوالص المدرجة في قائمة المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها 

 .لقانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق الماللاير عماني(. وفقاً للوائح ا
 

أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة والكويت  بعض -وفقاً لمتطلبات قانون شركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة حددت المجموعة لهيئة التأمين
لاير عماني  11.274.000لاير عماني( و 441.405-2016لاير عماني ) 441.405بتة في بيان المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها الودائع الثا

 .: صفر( على التوالي. وفقاً للوائح القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة التأمين2016)
 

لاير عماني( إلى المكتب العماني الموّحد للحصول على البطاقة  50.000-2016لاير عماني ) 50.000عة بتقديم ضمان بنكي بمبلغ قامت المجمو
 .البرتقالية والتي يتم ضمانها بوديعة ثابتة

 
والتي قدمت الشركة مقابلها  لاير عماني من البنك األهلي ش.م.ع.ع 1.900.000لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف غير مسحوبة بمبلغ 

 تأكيد رهن سلبي على أصولها الجارية وتعهد بعدم تكوين أي أعباء على أصولها ألي مقرضين آخرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إلى  3من 
 شهر 12

 
القيمة خالل 

 راشه 3
 القيمة

 االعتبارية

القيمة 
العادلة 

 السالبـــة

القيمة 
العادلة 

 الموجبـــة

 

  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع
 2017ديسمبر  31     

 عقود شراء 321 - 33.548 26.104 7.444
 عقود بيع - (290) (33.516) (26.085) (7.431)

13 19 32 (290) 321  
      
     31 2016 

 عقود شراء 166 - 13.199 7.193 6.006
 عقود بيع - (143) (13.176) (7.176) (6.000)
6 17 23 (143) 166  



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان63

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

62 
 

 
 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 ر.ع الف 
 

 2017 -المجموعة 
     

      
      االصــول

 169.531 6.449 113 - 162.949 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 154.036 54.282 13.380 779 85.595 ودائع لدى البنوك

 37.462 22.562 - - 14.900 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 23.596 17.342 6.215 - 39 ة معيدي التأمين في أموال التأمينحص

 232.854 12.118 50 34 220.652 استثمارات في أوراق مالية
 72.807 33.367 - - 39.440 استثمارات في شركات شقيقة

 14.609 - - - 14.609 استثمار عقاري
 1.642.513 - - - 1.642.513 قروض وسلفيات الى عمالء

 52.292 118 14 - 52.160 خرىاصول أ
 3.399 - 3.399 - - اعمال مشروعات قيد االنشاء

 30.896 371 - - 30.525 ممتلكات ومعدات
 17.298 - - - 17.298 أصول غير ملموسة

 2.451.293 146609 23.191 813 2.280.680 اجمالي األصول
      

      االلتزامــات
 131.811 2.901 430 - 128.480 مستحق لبنوك

 1.738.48 - - - 1.738.428 ودائع من عمالء
 68.179 44.252 - - 23.927 أموال التأمين

 20.000 - - - 20.000 سندات دين ثانويه
 143.261 - 17 - 143.244 التزامات اخرى

 6.080 - - - 6.080 ضرائب
 2.107.759 47.153 447 - 2.060.159  االلتزاماتاجمالي 



بيان64

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

63 
 

-39 ز الجغرافي لألصول وااللتزامات )تابع(التركي   

 
 

 
 

  

  
 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 
 

 2016 -المجموعة 
     

      
      االصــول

 269.405 13.746 113 - 255.546 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 71.492 18.473 8.126 388 44.505 ودائع لدى البنوك

 34.607 23.763 91 - 10.753 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 26.685 23.445 2.720 - 520 حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

 200.293 11.396 515 1.652 186.730 استثمارات في أوراق مالية
 90.276 33.171 - - 57.105 ات شقيقةاستثمارات في شرك

 10.475 - - - 10.475 استثمار عقاري
 1.590.799 - - - 1.590.799 قروض وسلفيات الى عمالء

 51.299 723 17 - 50.559 اصول أخرى
 2.970 - 2.970 - - اعمال مشروعات قيد االنشاء

 30.189 162 - - 30.027 ممتلكات ومعدات
 18.054 - - - 18.054 أصول غير ملموسة

 2.396.544 124.879 14.552 2.040 2.255.073 اجمالي األصول
      

      االلتزامــات
 150.856 6.947 764 - 143.145 مستحق لبنوك

 1.625.381 - - - 1.625.381 ودائع من عمالء
 67.833 34.583 - - 33.250 أموال التأمين

 70.000 - - - 70.000 سندات دين ثانويه
 81.037 7.784 907 - 72.346 التزامات اخرى

 4.966 - - - 4.966 ضرائب
 2.000.073 49.314 1.671 - 1.949.088  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 
 

 2017 –ـة األم الشركــ
     

      
      االصــول

 878 1 28 - 849 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 19.676 301 50 34 19.291 استثمارات في أوارق مالية

 69.962 33.366 - - 36.596 استثمارات في شركات شقيقة
 228.398 - 1.964 - 226.434 استثمارات في شركات تابعة

 67.875 - 1.311 - 66.564 عقاريةاستثمارات 
 - - - - - مستحق من شركات تابعة

 852 116 - - 736 اصول أخرى
 26 - - - 26 ممتلكات ومعدات

 387.667 33.784 3.353 34 350.496 ولـاجمالي االص
      
      

      االلتزامــات
 139.300 - - - 139.300 مستحق لبنوك

 2.366 - - - 2.366 التزامــات أخـرى
 141.666 - - - 141.666  االلتزاماتاجمالي 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان65

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

64 
 

 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 
 

 2016 –الشركـــة األم 
     

      
      االصــول

 1.564 25 27 - 1.512 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 11.080 3.065 346 1.652 6.017 استثمارات في أوارق مالية

 90.276 33.172 - - 57.104 استثمارات في شركات شقيقة
 214.324 - 1.632 - 212.692 استثمارات في شركات تابعة

 49.831 1.326 - - 48.505 استثمارات عقارية
 9.143 - - - 9.143 اصول أخرى

 2.830 374 - - 2.456 مستحق من شركات تابعة
      

 143 - - - 143 ممتلكات ومعدات

 379.191 37.962 2.005 1.652 337.572 ولـاجمالي االص
      
      

      االلتزامــات
 138.900 - - - 138.900 مستحق لبنوك

 2.688 - - - 2.688 ات أخـرىالتزامــ

 141.588 - - - 141.588  االلتزاماتاجمالي 



بيان66

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

65 
 

 تحليـل حساسية سعر الفائـدة  -40
 -ما يحل اسبق.  كالتالي:إن مركز حساسية المجموعة والشركة األم لسعر الفائدة إعتماداً على تعديالت أسعار الفائدة أو تواريخ االستحقاق المتعاقد عليها.  أيه

 
 

 
  

  
وسط مت

سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 اشهر 6خالل 

 
 
الى  6من 
 شهرا   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 % 
       2017 –المجموعة 

       
       االصــول

       
 169.531 169.031 500 - - 1.00 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 154.036 60.289 - - 93.747 0.94 ودائع لدى البنوك
 37.462 37.462 - - - - األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 23.596 23.596 - - - - حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
 - - - - - - استثمارات في أوارق مالية:

 232.854 109.007 81.847 19.000 23.000 1.67 حكومية ةسنـدات تنمي  -  
 72.807 72.807 - - - - شركات شقيقة استثمارات في

 14.609 14.609 - - - - استثمار عقاري
 قروض وسلفيات إلى 

 1.642.513 - 962.128 159.155 521.230 5.08 عمالء 
 52.292 43.635 - - 6.155 - اصول أخرى

 اعمال مشرعات قيد 
 3.399 3.399 - - - - االنشاء 

 30.896 30.896 - - - - ممتلكات ومعدات
 17.298 17.298 - - - - أصول غير ملموسة

 2.451.293 582.029 1.044.475 178.155 646.634  اجمالي االصـول
       
       

       االلتزامــات
 131.811 4.011 47.100 50.700 30.000 3.74 مستحق لبنوك

 1.738.428 805.155 175.924 331.338 426.011 1.58 ودائع من عمالء
 68.179 68.179 - - - - أموال التأمين

 143.261 78.961 - - 64.300 - التزامــات أخـرى
 20.000 - 20.000 - - 5.50 سندات ثانوية

 6.080 6.080 - - - - ضــرائب
 2.107.759 962.386 243.024 382.038 520.311  اجمالي االلتزامات



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان67

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

66 
 

 تحليـل حساسية سعر الفائـدة )تابع(  -40

  
متوسط 
سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 اشهر 6خالل 

 
 

الى  6من 
12  ً  شهرا

 
 

 
 أكثر من سنة

 
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

 
 
 

 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع % 
       2016 –المجموعة 

       
       االصــول

       
أرصدة لدى البنوك 
 269.405 268.905 500 - - 1.00 وودائع تحت الطلب

 71.492 54.833 - - 16.659 0.36 ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة 

 34.607 34.607 - - - - التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين 

 26.685 26.685 - - - - في أموال التأمين
استثمارات في أوارق 

 - - - - - - ية:مال
 سنـدات تنمية  -  

 95.923 - 35.498 20.135 40.290 1.67 حكومية     

 104.370 104.370 - - - - استثمـارات  -  
 استثمارات في

 90.276 90.276 - - - - شركات شقيقة  
 10.475 10.475 - - - - استثمار عقاري

 قروض وسلفيات إلى 
 1.590.799 - 896.619 358.478 335.702 4.66 عمالء 

 51.299 45.144 - - 6.155 - اصول أخرى
 اعمال مشرعات قيد 

 2.970 2.970 - - - - االنشاء 
 30.189 30.189 - - - - ممتلكات ومعدات

 18.054 18.054 - - - - أصول غير ملموسة
 2.396.544 687.508 932.617 378.613 398.806  اجمالي االصـول

       
       

       االلتزامــات
 150.856 12.056 81.800 4.200 52.800 3.06 مستحق لبنوك

 1.625.381 686.815 159.109 401.887 377.570 1.23 ودائع من عمالء
 67.833 67.833 - - - - أموال التأمين

 81.037 - 75.790 - 5.247 - التزامــات أخـرى
 70.000 - 20.000 50.000 - 5.50 سندات ثانوية

 4.966 4.966 - - - - ضــرائب
 2.000.073 771.670 336.699 456.087 435.617  اجمالي االلتزامات

 

 

 
 
 

  



بيان68

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

67 
 

 تحليـل حساسية سعر الفائـدة )تابع( -40

 

  
متوسط 
سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 6خالل 
 اشهر

 
 
الى  6من 
 شهرا   12

 
 

أكثر من 
 سنــة

 
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

 
 
 

 لمجموعا

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع  
       2017 –الشركة االم 

       
       االصــول

       
 أرصدة لدى البنوك وودائع 

 878 878 - - - - تحت الطلب 
 19.676 19.676 - -  - استثمارات في أوارق مالية:

 69.962 69.962 - - - - استثمارات في شركات شقيقة
 228.398 228.398 - - - - استثمارات في شركات تابعة

 - - - - - - استثمار عقاري
 67.875 67.875 - - - - مستحق من شركات تابعة

 852 852 - - - - اصول أخرى
 26 26 - - - - ممتلكات ومعدات
 387.667 387.667 - - -  اجمالي االصــول

       
       االلتزامــات
 139.300 - 47.100 54.700 37.500 3.74 يةقروض بنك

 2.366 2.366 - - - - التزامــات أخـرى
 141.666 2.366 47.100 54.700 37.500   اجمالي االلتزامات

 
       2016 –الشركة االم 

       
       االصــول

       
 أرصدة لدى البنوك وودائع 

 1.564 1.564 - - - - تحت الطلب 
 11.080 11.080 - -  - رات في أوارق مالية:استثما

 90.276 90.276 - - - - استثمارات في شركات شقيقة
 214.324 214.324 - - - - استثمارات في شركات تابعة

 9.143 9.143 - - - - استثمار عقاري
 49.831 49.831 - - - 5.00 مستحق من شركات تابعة

 2.830 2.830 - - - - اصول أخرى
 143 143 - - - - لكات ومعداتممت

 379.191 379.191 - - -  اجمالي االصــول
       

       االلتزامــات
 138.900 - 81.800 8.200 48.900 3.06 قروض بنكية

 2.688 2.688 - - - - التزامــات أخـرى
 141.588 2.688 81.800 8.200 48.900   اجمالي االلتزامات

 
 

  



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان69

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

68 
 

 
 ت األصول وااللتزاماتاستحقاقا  - 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 

      2017 –المجموعــة 
      االصــول

      
 169.531 9.946 12.449 15.660 131.476 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 154.036 - 33.464 16.235 104.337 شهادات ايداع
 37.462 - - 37.462 - ودائع لدى البنوك

 23.596 - - 23.596 - حصة معيدي التأمين من أموال التأمين
 232.854 53.141 86.104 34.520 59.089 استثمارات في أوارق مالية

 72.807 72.807 - - - إستثمارات في شركات شقيقة
 14.609 14.609 - - - ثمار عقارياست

 1.642.513 803.569 436.272 212.046 190.626 قروض وسلفيات إلى عمالء
 52.292 18 191 8.700 43.383 اصول أخرى

 3.399 3.399 - - - اعمال مشروعات قيد االنشاء
 30.896 30.896 - - - ممتلكات ومعدات

 17.298 17.298 - - - أصول غير ملموسة
 2.451.293 1.005.683 568.480 348.219 528.911 ولــمالي االصاج
      

      االلتزامــات
 131.811 - 47.100 50.700 34.011 مستحق لبنوك

 1.738.428 335.440 435.949 539.644 427.395 ودائع من عمالء
 68.179 - - 68.179 - أموال التأمين

 143.261 485 6.259 94.857 41.660 التزامــات أخــرى
 20.000 - 20.000 - - سندات ثانوية

 6.080 - - 93 5.987 ضــرائب
 2.107.759 335.925 509.308 753.473 509.053 إجمالي اإللتزامات



بيان70

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

69 
 

 استحقاقات األصول وااللتزامات )تابع(  - 41
 

  
 اشهر 3خالل 

 
 12الى  3من 

 ً  شهرا

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من

 سنوات 5 

 
 

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

      2016 –المجموعــة 
      االصــول

      
 269.405 9.878 11.585 17.564 230.378 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 71.492 5.000 36.100 4.849 25.543 شهادات ايداع
 34.607 - - 34.607 - ودائع لدى البنوك

 26.685 1.588 - 25.097 - معيدي التأمين من أموال التأمين حصة
 200.293 5.289 110.182 21.123 63.699 استثمارات في أوارق مالية

 90.276 90.276 - - - إستثمارات في شركات شقيقة
 10.475 10.475 - - - استثمار عقاري

 1.590.799 809.025 421.011 125.967 234.796 قروض وسلفيات إلى عمالء
 51.299 428 1.253 9.463 40.155 اصول أخرى

 2.970 2.970 - - - اعمال مشروعات قيد االنشاء
 30.189 30.189 - - - ممتلكات ومعدات

 18.054 18.054 - - - أصول غير ملموسة
 2.396.544 983.172 580.131 238.670 594.571 ولــاجمالي االص

      
      االلتزامــات

 150.856 - 77.800 28.200 44.856 تحق لبنوكمس
 1.625.381 296.155 365.541 561.178 402.507 ودائع من عمالء

 67.833 8.015 - 59.818 - أموال التأمين
 81.037 2.912 6.472 24.905 46.748 التزامــات أخــرى

 70.000 - 20.000 50.000 - سندات ثانوية
 4.966 - - 625 4.341 ضــرائب

 2.000.073 307.082 469.813 724.726 498.452 إجمالي اإللتزامات
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 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 
      

      2017 –الشركـة األم 
      

      االصــول
 878 - - - 878 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب

 19.676 - 1.662 - 18.014 استثمارات في أوارق مالية
 69.962 69.962 - - - استثمارات في شركات شقيقة
 228.398 228.398 - - - استثمارات في شركات تابعة

 - - - - - استثمار عقاري
 852 - - - 852 من شركات تابعةمستحق 

 26 26 - - - اصول أخرى
 67.875 - - 67.875 - ممتلكات ومعدات

 387.667 298.386 1.662 67.875 19.744 ولـاجمالي االص
      

      االلتزامــات
 139.300 - 47.100 54.700 37.500 مستحق لبنوك

 2.366 - 308 - 2.058 التزامات أخرى
 141.666 - 47.408 54.700 39.558 ق المساهمين وااللتزاماتاجمالي حقو

 
  

 
 اشهر 3خالل 

 
 الى 3من 

 12  ً  شهرا

 
 الى 1من 

 سنوات 5 

 
 أكثر من 

 سنوات 5

 
 

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

      2016 –الشركـة األم 
      

      االصــول
 1.564 - - - 1.564 دائع تحت الطلبأرصدة لدى البنوك وو

 11.080 - 9.111 - 1.969 استثمارات في أوارق مالية
 90.276 90.276 - - - استثمارات في شركات شقيقة
 214.324 214.324 - - - استثمارات في شركات تابعة

 9.143 9.143 - - - استثمار عقاري
 2.830 - - - 2.830 مستحق من شركات تابعة

 143 143 - - - خرىاصول أ
 49.831 - 49.831 - - ممتلكات ومعدات

 379.191 313.886 58.942 - 6.363 ولـاجمالي االص
      

      االلتزامــات
 138.900 - 77.800 28.200 32.900 مستحق لبنوك

 2.688 - 251 - 2.437 التزامات أخرى
 141.588 - 78.051 28.200 35.337 اجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

 



بيان72

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

   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

71 
 

  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 ةـر الماليـإدارة المخاط  42-1

 
لمخاطر مالية مختلفة. وتلك األنشطة تتضمن تقييم وتحليل وقبول وإدارة المخاطر أو مزيج المخاطر.  وحيث أن  المجموعةتتعرض أنشطة 

هو تحقيق توازن مالئم بين  المجموعةل هي نتيجة حتمية ألي عمل. فإن هدف قبول المخاطر أسوووووواسووووووي لألعمال المالية ومخاطر التشووووووغي
 المخاطر والعوائد بينما يقوم بتخفيف اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة من شركات المجموعة المعنية.

اطر اإلئتمان ومخاطر السووويولة وكذلك مخاطر يحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ويضوووع السوووياسوووات المالئمة بهذا الخصووووص إلدارة مخ
إدارة المخاطر بإدارة المخاطر وفقاً للسوووووياسوووووات الموثقة  يقوم فريق.  للمجموعةالسووووووق في كل من مجال المتاجرة واألعمال المصووووورفية 

 .ادارة كل شركة بالمجموعةالمعتمدة من قبل مجلس 

مخاطر اإلئتمان ومخاطر السووووويولة ومخاطر األسوووووواق )مخاطر معدل الفائدة  هي للشوووووركة االم والمجموعةإن أنواع المخاطر الرئيسوووووية 
 ومخاطر العملة( ومخاطر التشغيل.

 
 انـر االئتمـمخاط 42-2

 
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزامه. األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسوووووووائر 

التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي من أنشطة اإلقراض في البنك التابع وأنشطة اإلستثمار وأصول أخرى ضمن محفظة مالية.  ينشأ 
أصول المجموعة.  وهناك أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي. مثل إرتباطات القروض والضمانات المالية 

 التي يمنحها البنك التابع.
 

تحاول المجموعة التحكم بمخاطر اإلئتمان عن طريق مراقبة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم المسوووووووتمر للقدرة 
اإلئتمانية لألطراف المقابلة. تنشووووأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشووووطة تجارية متشووووابهة أو 

فس الصووفات اإلقتصووادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بشووكل متشووابه في حالة ظهور تغييرات إقتصووادية أو يكون لها ن
سوووياسوووية أو ظروف أخرى.  تشوووير التركيزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحسووواسوووية النسوووبية في أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على 

قع جغرافي معين.  تم اإلفصاح عن تفاصيل التركيزات بمخاطـوووووور اإلئتمـووووووان إستناداً إلى األطراف المقابلة حسب قطاع أعمال معين أو مو
 .39وأفصح عن التركيز الجغرافي باإليضاح رقم الصناعة 

 
 ت العمل والدول.تحكم بالتركيزات بمخاطراإلئتمان. على وجه الخصوص. ألطراف مقابلة فردياً وجماعياً لمجاالتحد وتو المجموعة تدير

 
بهيكلة مسووووووتويات مخاطر اإلئتمان التي يتحملها عن طريق وضووووووع حدود على مبلغ اإلئتمان المقبول فيما يتعلق بمقترض  تقوم المجموعة 

لجنة االدارة  واحد أو مجموعة مقترضووووووين وبحدود نطاقات جغرافية وأنشووووووطة عمل.  وتتم مراقبة تلك المخاطر ومراجعتها دورياً من قبل
 ادارة البنك التابع.التابعتان لمجلس  واللجنة التنفيذية لجنة التدقيق وإدارة المخاطرباالضافة الى المخاطر  االدارة الدارةلجنة و لالئتمان

 
د مخاطر أي مقترض واحد بما في ذلك البنوك والوسووووووطاء أكثر بحدود فرعية تغطي المخاطر داخل وخارج قائمة المركز المالي.  يويتم تقي

تتم أيضووواً إدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضوووين والمقترضوووين المحتملين للوفاء بالتزامات تسوووديد و
 الفوائد ورأس المال وبتغيير حدود اإلقراض تلك حيثما كان مالئماً.
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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:

 
 انةــالضم (أ)

نطاقاً من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر اإلئتمان. أكثرها تقليدية هو أخذ ضمانة عن األموال المقدمة وهو إجراء  التابع يطبق البنك
إرشوووادات حول مدى قبول فئات معينة من الضووومانات أو تخفيف مخاطر اإلئتمان.  انواع الضووومانات الرئيسوووية التابع يطبق البنك شوووائع.  و

 للقروض والسلف هي:
 

 رهن على اصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض. •
 حجز على الودائع الثابتة. •
 هوامش نقدية. •
 جارية.رهن على عقارات سكنية وت •
 رهن اوراق مالية متداولة. •

 
التمويل طويل االجل واالقراض لشركات هو مضمون عادة.  القروض االسكانية مضمونة برهن على العقار السكني.  بطاقات االعتماد 

بنك الحصول على وتسهيالت االعتماد المدورة المشابهة هي غير مضمونة.  وباالضافة الى ذلك. ومن اجل تقليل خسارة االئتمان. يسعى ال
 ضمانة اضافية من الطرف المقابل فور مالحظة مؤشرات انخفاض قيمة القروض والسلف الفردية.

 
 تقييم القدرات المالية للمقترضين )ب(

 
للمقترضوووين األداء المالي  التابع تخضوووع القوائم المالية المدققة. للمقترضوووين الذين تكون أرصووودتهم فوق الحد المبين. للمراجعة.  ويقيم البنك

تم بمراقبة معدالت األداء األسوواسووية متضوومنة الكفاءة المالية ومعدالت السوويولة.  ويتم إجراء المراجعات السوونوية من قبل مديري العالقات وت
 مراجعتها أيضاً من قبل دائرة إدارة المخاطر.

 
 اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان (ت)

 
كد من أن األموال متوفرة للعميل كما هو مطلوب.  الضمانات واإلعتمادات المستندية اإلحتياطية إن الهدف الرئيسي من هذه األدوات هو التأ

التابع التي هي تعهدات كتابية من قبل البنك  –تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الخاصووووووة بالقروض.  اإلعتمادات المسووووووتندية الموثقة والتجارية 
مضوومونة بشووحن البضووائع  -إلى حد مبلغ محدد وفقاً لشووروط معينة التابع ى البنك نيابة عن عميل بتفويض طرف ثالث لسووحب سووحوبات عل

 المعنية التي تتعلق بها وتبعاً لذلك تحمل إئتمان أقل من القرض المباشر.
 

 والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:
 

 إجمالي القروض 3المرحلة  
 ألف ر.ع لف ر.عأ 
   
 581.017 26.421 المتوفرةقروض والسلف بالضمانات اإلضافية ال

 50.553 7.958 القروض والسلف بالكفاالت المتوفرة
 631.570 34.379 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 550.956 25.412 المتوفرةقروض والسلف بالضمانات اإلضافية ال
 34.665 8.137 القروض والسلف بالكفاالت المتوفرة

 585.621 33.549 2016ديسمبر  31الرصيد في 
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى 42-2-2

 المجموعة 
 2017 2016 

 ألف ر.ع .عألف ر 
   بنود داخل قائمة المركز المالي

 253.106 161.987 نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني 
 30.080 108.868 ايداعات سوق النقد -ودائع لدى البنوك 
   قروض وسلفيات
 915.271 970.490 قروض شركات
 725.591 722.482 قروض شخصية

 45.401 46.280 أصول أخرى
   رات محتفظ بها حتى اإلستحقاقاستثما

 55.633 85.847 سندات تنمية حكومية
 40.290 38.000 سندات خزانة

 2.133.954 2.065.372 
   بنود خارج قائمة المركز المالي

 262.250 197.931 
 481.340 482.070 

 141.638 153.858 ضمانات مالية
 97.975 62.767 إرتباطات قروض غير مسحوبة

 960.215 919.614 
 

 31و                                2017ديسمبر  31يمثل الجدول أعاله أسوأ ما يمكن أن يحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان للمجموعة في 
مجموعة لديها سياسات بدون األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى.  إن اإلدارة على ثقة أن ال  2016ديسمبر 

مناسبة لقياس ومراقبة مخاطر اإلئتمان.  وباإلضافة إلى ذلك يتم تخفيف مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات على شكل رهونات وضمانات 
 حيثما كان ذلك مطلوباً.

 
ارياً وما فوق من قبل ( من الودائع في سووووق ما بين البنوك. تم ايداعها لدى بنوك تحصووول تصووونيفاً اسوووتثم%60 – 2016) %59ان  (أ)

 وكاالت التصنيف الخارجية.

 

 %0.58نسبة  3. تمثل القروض الشخصية المرحلة 2017ديسمبر  31كما في  %2.9غير متغيرة بواقع  3المرحلة  قروض تبقى  (ب)
 . 2016ديسمبر  31في  %0.85مقارنة مع نسبة  2017ديسمبر  31من إجمالي القروض في 

 
 (2016يناير  1ان )من ـمر االئتـإدارة مخاط 42-2-3

قولة عند يحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر عند السداد قد زادت بشكل جوهري منذ االثبات المبدئي، تأخذ المجموعة في الحسبان المعلومات المع
تناداً إلى الخبرة التاريخية والمؤيدة ذات صلة والمتاحة بدون تكلفة أو جهد. ويتضمن ذلك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، اس

 للمستقبل  تطلعية تكون التي تلك ذلك في للمجموعة وباألخذ في الحسبان المؤشرات الداخلية والخارجية وتقييم خبراء االئتمان بما

ن الحد األدني وأدني من ذلك متدهورة بشكل جوهري. حيث أن تصنيفاتهم أدنى م 6تعتبر المجموعة جميع األطراف األخرى مصنفة داخلياً +
رى للحدود القصوى لجودة االئتمان المحددة في السياسة االئتمانية للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر المجموعة أيضا جميع األطراف األخ

ات و درج 6وأدناه،بأن يكون متدهور بشكل جوهري حيث تم تخفيض التصنيف إلى  4و 4و + 3بين  3و+ 2-فما فوق، بين  2مصنفة داخلياً 
درجات على التوالي منذ اإلثبات المبدئي أو منذ تاريخ آخر مراجعة سنوية ، حيث لم يتم تعديل األسعار الحالية  3درجات و 4درجات و  5

 لتعكس المخاطر الجديدة للطرف اآلخر.

الخاصة بها تقييما بدرجه االستثمار أو  تعتبر سندات الدين االستثمارية ذات مخاطر ائتمانية منخفضه عندما يعادل تصنيف المخاطر االئتمانية
 سندات دين استثمارية ذات خصائض مخاطر ائتمانية مماثلة.

معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة االستثمارية وتتضمن التغييرات الكمية في احتمال 
في ذلك ما إذا كان التعرض بدرجة مراقبة، وما إذا كانت التعرضات تجاوزت موعد استحقاقها حدوث تعثر في السداد والعوامل النوعية، بما 

 يوماً بوصفها مساندة بناء على التقصير. 30ألكثر من 

 تعريف التعثر في السداد 
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 ( )تابع(2016يناير  1ان )من ـمر االئتـإدارة مخاط 42-2-3
 

ة تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر في السداد عندما يكون من غير المرجح ان يسدد المقترض التزاماته االئتماني
أي من التزاماته االئتماينة للمجموعة بالكامل، دون لجوء إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو تجاوز المقترض في سداد 

. وفي تقييم ما إذا كان المقترض متعثر في السداد، تأخذ المجموعة في الحسبان كال من العوامل النوعية مثل خرق 90للمجموعة ألكثر من 
 التعهدات والعوامل الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر من نفس المصدر إلى المجموعة.

 المعلومات التطلعية المستقبليةإدراج 

لخسائر تدرج المجموعة المعلومات التطلعية كال من تقييمها ما إذا زادت المخاطر االئتمانية لألداة بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وقياسه ل
ً على مشورة من الخبراء االقتصاديين للمجموعة والنظر إلى مجموعة متن وعة من المعلومات الخارجية الفعلية االئتمانية المتوقعة. واستنادا

والمتوقعة، تضع المجموعة نظرة أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، وكذلك مجموعة معقولة من السيناريوهات 
 المحتملة

الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق حددت المجموعة العوامل االقتصادية مثل اتجاهات "صندوق النقد الدولي" في الموازين المالية ونمو 
في البنك. الرئيسية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، فضال عن آراء الخبراء االقتصاديين 

مجموعة الوقت الزمني الحالي الحتمال حدوث ونظراً لطبيعة تعرضات المجموعة وتوافر المعلومات التاريخية الموثوق بها إحصائياً، تستمد ال
 التصنيف. التعثر في السداد باستخدام المعلومات الدورية الحتمال حدوث التعثر في السداد التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز لكل فئة من فئات 

السداد والعوامل االقتصادية التطلعية الشتقاق تستخدم المجموعة نموذج فاسيسيك للربط بين المعلومات الدورية الحتمال حدوث التعثر في 
صادية التقديرات الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد لكل فئة من فئات التصنيف. يأخذ نموذج فاسيسيك في الحسبان التوقعات االقت

ة(، والبيانات االقتصادية التاريخية، وعالقة الموجودات المستقبلية في إطار ثالثة سيناريوهات )الحالة األساسية والحالة السلبية وحالة إيجابي
لكل فئة من فئات التصنيف )حسب صيغة رأس المال االقتصادي وفقاً التفاقية بازل( والمعلومات الدورية الحتمال حدوث التعثر في السداد 

العوامل االقتصادية والتعثر في السداد ومعدالت الخسارة  الشتقاق الفترة الزمنية الحالية الحتمال دوث التعثر في السداد. تم وضع العالقة بين
 باستخدام البيانات التاريخية الداخلية وبيات السوق الخارجية ذات الصلة.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

داد واحتمال حدوث خسارة نتيجة معايير المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتعثرة هي احتمال حدوث التعثر في الس
األخرى. للتعثر في السداد وتعرضات التعثر في السداد. يتم اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والمعلومات التاريخية 

 باستخدام كال من العوامل الداخلية والخارجية والمتضمنة على المعلومات تطلعيه للمستقبل.

تمال حدوث التعثر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين، ويتم احتسابها باستخدام بيانات دراسات استردادات وكالة ستاندرد آند تقديرات اح
 بورز بعد األخذ في االعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق ويتم اشتقاقها باستخدام نموذج فاسيسيك.

ترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد إلى تراكمي في الوقت الحالي الفترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث يتم تحويل تقديرات الف
 التعثر في السداد للتعرضات التي تزيد عن سنة واحدة والتي تم تقييمها بشأن احتمال حدوث التعثر في السداد على مدى العمر. يتم احتساب

 شهراً  12ر في السداد على مدى العمر عن طريق تجميع الفترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد لمدة احتمال حدوث التعث

ي الخسارة في حالة التعثر في السداد هو حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود تعثر في السداد. وتقدر المجموعة الخسارة في حالة التعثر ف
قع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد، استناداً إلى البيانات التاريخية السداد استناداً إلى و

 باستخدام كال من العوامل الداخلية والخارجية.

ضات التعثر في السداد من التعرض تمثل تعرضات التعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. وتستمد المجموعة تعر
موجود الحالي للطرف اآلخر ولتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض للتعثر في السداد ل

عرض التعثر في السداد إلى ما يعادله في مالي هو إجمالي قيمته المدرجة. بالنسبة الرتباطات االقتراض والضمانات المالية، فإنه يتم تحويل الت
 .الميزانية
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تزد مخاطر االئتمان بشكل جوهري، تقيس المجموعة  للموجودات المالية التي لم 12خاضعة بحد أقصى الحتمال حدوث التعثر في السداد لمدة 

خاطر الخسائر االئتمانية المتوقعة باألخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد على مدى الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض فيها لم
 .االئتمان

لى أساس خصائص المخاطر المشتركة بما في ذلك نوع األداة حيث يتم وضع نماذج المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية ع
 .وتصنيفات المخاطر االئتمانية والموقع الجغرافي للمقترض

لة تقوم المجموعة باحتساب تقديرات الفترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد ضمن ثالث سيناريوهات، الحالة األساسية والحا
ابية. ومن ثم يتم احتساب االحتمال المرحج للخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تعيين االحتماالت، على أساس ظروف السلبية والحالة اإليج

، كانت نسبة االحتماالت المعنية إلى سيناريوهات 2017ديسمبر  31و 2017يناير  1السوق الحالية، لكل سيناريو من السيناريوهات. في 
  على التوالي 60:20:20لبية والحالة اإليجابية بنسبة الحالة األساسية والحالة الس

  القروض االئتمانية المضمحلة

 .نظم تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية للمجموعة 10إلى  8تم تصنيف القروض والسلف االئتمانية المضمحلة إلى درجات 

 الموجودات المالية المعدلة

ض لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة، وعوامل أخرى ال تتعلق بتدهور يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على قر
قد المخاطر االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية وال ينتج عن التعديل استبعاد، يعكس تحديد ما إذا كان 

نة لمدى العمر المتبقي الحتمال حدوث التعثر في السداد بتاريخ إعداد التقارير المالية بناًء على االئتمانية للموجود قد زادت بشكل جوهري مقار
دية الشروط المعدلة مع تقدير مدى العمر المتبقي الحتمال حدوث التعثر في السداد بناًء على البيانات عند اإلثبات المبدئي والشروط التعاق

 .األصلية

القروض للعمالء الذين يواجهون الصعوبات المالية لزيادة فرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد.  تقوم المجموعة بإعادة تفاوض
لمتوقع تمنح المجموعة الوقت على أساس انتقائي إذا كان هناك دليل بأن العميل قد بذل جميع الجهود المعقولة للوفاء بشروط العقد األصلي ومن ا

 ً على تلبية شروط المعادلة. الوقت هو مؤشر نوعي لزيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية، وسيحتاج العميل إلظهار  بأن يكون العميل قادرا
مال السلوك الدفع الجيد باستمرار على مدى فترة من الزمن قبل أن يتم اعتبار التعرض مضمحل ائتمانياً أو متعثر في السداد أو قد انخفض احت

ً 12حثت أصبح قياس مخصص اضمحالل االئتمان بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى حدوث التعثر في السداد ب إن  .شهرا
 ألف لاير عماني( 7.122: 2016ي )ألف لاير عمان 12.353بلغت  2017ديسمبر  31إجمالي القروض المعاد هيكلتها في 

 محفظة مخاطر االئتمان 

، كما هو 2017ديسمبر  31ونموذج كوكس كما في  نظم تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية ساستم تحديد  محفظة مخاطر االئتمان على أ
 موضح أدناه:

 
 ارصدة بنكية

 وودائع

استثمارات 
بالتكلفة 
 المطفئة

القروض 
 والسلفيات

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 1.426.070 123.886 323.567 شهر( 12 –:  )الخسائر االئتمانية المتوقعة 1المستوى 

 216.629 - - : ) الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة غير مضمحلة(2المستوى 
 50.273 - - ) الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة و مضمحلة( 3المستوى 

 323.567 123.886 1.692.972 

 

2016 
 ارصدة بنكية

 وودائع

استثمارات 
بالتكلفة 
 المطفئة

القروض 
 والسلفيات

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
 1.367.332 96.424 340.897 شهر( 12 –:  )الخسائر االئتمانية المتوقعة 1المستوى 

 225.592 - - : ) الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة غير مضمحلة(2المستوى 
 47.938 - - ) الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة و مضمحلة( 3المستوى 

 340.897 96.424 1.640.862 
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 -كما هو مبين أدناه: 9تم احتساب مخصص القروض االئتمانية المضمحلة حسب المعيار المالي رقم 

  
يسمبر د 31كما في 
2017 

 الف ر.ع  
   

   1المستوى 
 9.818  قروض شركات

 3.419  قروض أفراد
   2المستوى 

 6.108  قروض شركات
 694  قروض أفراد

 27.045  3المستوى 
 3.375  تعديالت أخرى

  50.459 

 

 

مقارنة بمخصص الخسائر  2016يناير  1 عماني كما في مليون لاير 5كانت اقل بقيمة  9الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المعيار المالي رقم 
الجوهرية واالخد باالعتبار بأن التعليمات التنظيمية الخاصة بتطبيق المدرجة في المجموعة.  لم تقم المجموعة بتعديل القوائم المالية على أساس 

 مليون لاير عماني. 2لم تصدر بعد. وكان األثر على السنة الحالية بمبلغ  9المعيار المالي رقم 
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 سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة )تابع( -42
 

 ان )تابع(ـر االئتمـمخاط 42-2

 قروض وسلف أعيد التفاوض عليها 42-2-6
تتضمن هذه البنود ترتيبات تمديد الدفعات وتأجيل دفعات وتعديل معدالت الفائدة.  وعقب إعادة الهيكلة. يعاد تصنيف حساب القرض الذي 

وز موعد إستحقاقه كقرض عادي ويدار مع القروض المشابهة األخرى التي لم تتجاوز مواعيد إستحقاقها أو تنخفض قيمتها.  وترتكز تجا
 ترتيبات إعادة الهيكلة على المعايير والمؤشرات التي. حسب تقدير اإلدارة. ستشير إلى أن التسديد سيستمر على األرجح.

 
 

 األوراق المالية للدين 42-2-7
ماني إن إستثمارات المجموعة في األوراق المالية للدين هي بشكل رئيسي في سندات التنمية الحكومية أو شهادات الودائع المنفذة بالريال العُ 

ً على  ً في األوراق المالية للدين الصادرة من قبل بنوك أخرى إستنادا والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان.  وتستثمر المجموعة أيضا
 يف اإلئتمان الخارجي الفردي لها.  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السيولة الزائدة بحد أقصى من اإليرادات.تصن

 
 الضمانات المعاد إمتالكها 42-2-8

ل التي أعيد تباع العقارات التي أعيد إمتالكها بأسرع ما يمكن عملياً ويتم إستخدام المتحصالت لتقليل رصيد الدين القائم.  تصنف األصو
 .2016و 2017لم يقم البنك بإعادة إستيالء أي ضمان خالل السنتين إمتالكها كأصول أخرى بقائمة المركز المالي.  

 
 وقــمخاطر الس 3- 42

ة المدرجة تتعرض المجموعة والشركة األم إلى مخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لألصول المالي
المفتوحة في أدوات معدل الفائدة والعملة واألسهم والتي  المراكزتنشأ مخاطر السوق من بالقيمة العادلة بسبب تغييرات أسعار السوق.  

 تتعرض جميعها لتغييرات في معدالت الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار األسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية للبنك التابع.
 

ة مخاطر السوق في االستثمارات المدرجة في أسواق المال للشركة األم من قبل مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية.  وتراقب اللجان تتم مراقب
اإلدارية المخاطر والتخصصيات واإليرادات من االستثمارات المحلية واألجنبية عن طريق اجتماعات شهرية منتظمة.  إن أدارة الشركة 

دارة مخاطر مالئمة للتأكد من تخفيف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر صرف العملة األجنبية أخذاً األم لديها سياسات إ
 باالعتبار مؤشرات االقتصاد الكلي التي تؤثر على أنشطة االستثمار.

 
 

 أساليب قياس مخاطر سعر السوق 42-3-1
جال المتاجرة باستخدام أدوات مثل حدود المراكز االستثمارية وحدود إيقاف مخاطر السوق الخاصة بهما في متدير 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 
 (.%0.84 – 2016من إجمالي إيرادات المجموعة ) %0.84يبلغ نسبة  2017ديسمبر  31ي والخسائر كما ف

 
ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او كإتتعرض الشركة األم لمخاطر أسعار السوق لألسهم بسبب استثمارات محتفظ بها ومصنفة 

االستثمارية عن طريق التنويع المرتكز على البحث المكثف في أوضاع  الخسائر.  تدير الشركة األم مخاطر السوق الناتجة عن أنشطتها
األسهم 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  31في أسعار السوق لألسهم المدرجة المصنفة كأصول مالية بالقيمة من خالل األرباح والخسائر كما في  %10أثر تغير بمعدل 
 (.%2.60 – 2016من إجمالي إيرادات الشركة األم ) %2.60 يبلغ 2017
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 مخاطر معدل الفائدة 42-3-2
تعرض تنتيجة لتغييرات في معدالت الفائدة بالسوق.  المدرجة بالقيمة العادلة هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية مخاطر معدل الفائدة 

لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو. وجود فجوات. بين قيم األصول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي تستحق أو  المجموعة
غير  المجموعةبإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة تسعير األصول واإللتزامات.   مجموعةال تقومعينة.  يعاد تسعيرها خالل فترة م

يعاد تسعيرها بشكل متكرر.  وتقوم لجنة األصول واإللتزامات  اوإلتزاماته ابشكل مفرط لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصوله ةمعرض
معدل الفائدة بهدف حد اآلثار العكسية المحتملة على ربحية البنك التابع.  ويلخص الجدول باإليضاح رقم بمراقبة وإدارة مخاطر  التابع بالبنك

لمخاطر معدل الفائدة.  وتتضمن القوائم المالية للمجموعة بالقيمة الدفترية مصنفة بتاريخ إعادة التسعير وتاريخ  المجموعةتعرض  39
 اإلستحقاق.

 
حدود على فجوات حساسية معدالت الفائدة المفتوحة بفترات إستحقاق  البنكحدد ي،  في مجال األعمال المصرفية وإلدارة مخاطر معدل الفائدة

 100حتى سنة واحدة ويحتسب أيضاً بشكل دوري أثر المكاسب المعرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد الخاصة به من تغيير قدره 
اسب المعرضة ـديد أثر المكـدة.  يتم تحـة واحـاق حتى سنـت معدالت الفائدة المفتوحة بإستحقنقطة أساسية في معدالت الفائدة على فجوا

 2017ديسمبر  31ر في ـة. بلغت المكاسب المعرضة للمخاطـعن السنة السابقللمجموعة افي إيرادات الفوائد ـللمخاطر كنسبة معينة من ص
 (. %0.83 – 2016) %2.36نسبة 

 
 تعرض الشركة األم لمخاطر معدل الفائدة. 41رقم  يلخص الجدول باإليضاح

 
 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 المعنيةياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس في معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك وفقاً للس المجموعة

 
بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصندوق من العمالت األجنبية واألرصدة لدى بنوك بالخارج واإليداعات  المجموعةتتمثل مخاطر 

بإدارة المخاطر بمراقبة صافي دارة المجموعة بشكل مستقل وتقوم ا بعملة أجنبية واألصول واإللتزامات األخرى المنفذة بعمالت أجنبية. 
المفتوح ضمن الحدود التي حددتها اإلدارة والدخول في عقود آجلة على المعامالت التجارية الحالية مع العمالء.  وباإلضافة إلى  المركز

المفتوح وتتم مراقبته بشكل منفصل على أساس  المركزبصافي ذلك.  يوجد فصل مالئم بين أعمال المكاتب األمامية والخلفية عند اإللتزام 
 لجنة األصول واإللتزامات.في حالة البنك التابع. مستمر من قبل اإلدارة و

 
دوالر أمريكي لكل لاير عماني.   2.6008تعمل سلطنة عمان حسب معدل صرف ثابت والريال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بمعدل 

 شأ مخاطر العملة على األصول غير المنفذة بالريال العماني أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي.وتبعاً لذلك. تن
 

 %2.36ستثناء الدوالر األمريكي الذي يرتبط به الريال العماني( هو بنسبة صول المنفذة بالعملة األجنبية )بإمقدار تعرض الشركة األم لأل
تراقب اإلدارة مخاطر العملة بشكل منتظم من خالل مراجعة المراكز ومن خالل التقرير.  ( من مجموع األصول بتاريخ2.28% – 2016)

 السياق العام إلرشادات االستثمار الخاصة بها.
 

 صافي المركز المفتوح للمجموعة والشركة األم في نهاية السنة موضح أدناه:
 

 ر العملة األجنبيةـرض لمخاطـالتع
 
 الشركـة االم المجموعـة 
 2017 2016 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     األصول المنفذة بالدوالر األمريكي
     )االصول المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 

 35.636 30.678 156.628 136.053 الخليجي مرتبطة بالدوالر االمريكي(
 %9.4 %7.91 %6.54 %5.55 النسبة المئوية الجمالي األصول

 8.657 2.628 9.298 9.769 األصول المنفذة بعمالت أجنبية أخرى
 %2.28 %0.68 %0.39 %0.40 النسبة المئوية الجمالي األصول
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 مخاطر السيولة  42-4
ء باإلرتباطات المصاحبة لألدوات المالية.  وقد تنشأ مخاطر صعوبة في تجميع األموال للوفا المجموعة تواجهمخاطر السيولة هي مخاطر أن 

السيولة من عدم القدرة على بيع األصل بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.  وتتضمن مخاطر كون البنك غير قادر على تمويل أصول 
 بإطار زمني مناسب.بفترات إستحقاق مالئمة ومعدالت ومخاطر كونه غير قادر على تسييل أصل ما بسعر معقول و

على نطاق من األدوات بما فيها الودائع واإللتزامات األخرى ورأس المال المخصص.  ونتيجة لذلك. تزيد  للمجموعةترتكز أنشطة التمويل 
اقبة مرونة التمويل ويخفض اإلعتماد على أي مصدر واحد للتمويل.  يحتفظ البنك بسيولة عن طريق المراقبة المستمرة والتحديد والمر

 تحتفظللتغييرات في إحتياجات التمويل المطلوبة لمقابلة أهداف إستراتيجية موضوعة في إطار اإلستراتيجية العامة.  وباإلضافة إلى ذلك 
 .اببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة الخاصة به المجموعة

تلك االستثمارات هي بطبيعتها ق المال واستثمارات مدرجة أخرى. مالية مسجلة في أسواستثمارات أوراق لشركة االم بإوتحتفظ المجموعة وا
من إجمالي  %50 شكلت االستثمارات المدرجة للمجموعة نسبة، 2017ديسمبر  31كما في عها إستجابة الحتياجات السيولة. سائلة ويمكن بي

 على التوالي(. %83و  %50 -2016بالنسبة للشركـة األم ) %92ية استثمارات األوراق المال
 

 ة ـة العادلـدير القيمـتق 42-5
.  وبينما تستخدم كل شركة بالمجموعة بتاريخ اعداد البيانات المالية يرتكز تقدير القيم العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة إلدارة

فإن هناك ضعفاً متأصالً في أي أسلوب تقدير.  وتنطوي التقديرات على  اإلدارة أفضل إجتهاداتها في تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية.
 إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة.  فيما يلي األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة:

 
 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها 42-5-1

 لبنوك ومنها على أنها تقدير معقول للقيمة العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.إعتبرت القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة ل
 

 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 

ً على قروض مشابهة.  القيمة العادلة للقروض غير المنتجة التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإستخد ام معدالت الفائدة بالسوق المحملة حاليا
حيث  تقارب القيمة الدفترية المعدلة بمخصص إنخفاض قيمة قروض.  وبالنسبة للبقية. أخذت القيمة العادلة على أنها ما يماثل قيمتها الدفترية

 على قروض مشابهة ال تختلف بشكل جوهري عن معدالت القروض الفعلية. أن معدالت الفائدة السائدة المعروضة
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والمتوفرة للبيع 42-5-3
ة العادلة تستخدم أسعار السوق المدرجة. عند توفرها. كمقياس للقيمة العادلة.  إال أنه عندما ال تتوفر أسعار السوق المدرجة. تقدر القيم

.  إن إجمالي قيمة التغييرات في القيمة المقدرة باستخدام أساليب المعروضة بإستخدام نماذج التدفق النقدي المخصومة أو أساليب تقييم أخرى
 ية الموحدة.التقييم المدرجة في قائمة الدخل الشامل خالل العام لم تكن جوهرية بالنسبة ألرباح المجموعة عن العام في سياق القوائم المال

 
في حالة عدم وجود أسعار سوق مدرجة وعندما تكون االستثمارات في جهات مقفلة. تعرض إدارة الشركة األم تلك االستثمارات بالتكلفة 
 مخصوماً منها خسائر االنخفاض بالقيمة وذلك باألخذ بعين االعتبار كل العناصر المعروفة التي قد تؤثر على قيمة كل استثمار على حدة.

 تتضمن هذه العناصر عوامل خارجية وداخلية.
 

 ودائع العمالء 42-5-4
مة القيمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع التوفير هي المبلغ مسوووووووتحق الدفع عند الطلب بتاريخ التقرير والذي يعادل القي

دالت ثابتة التي تختلف معدالت الفائدة لها بشوووووووكل جوهري عن معدالت الدفترية لتلك اإللتزامات.  تحدد القيم العادلة المقدرة للودائع بمع
الفائدة السوووائدة بالسووووق عن طريق خصوووم التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإسوووتخدام معدالت الفائدة بالسووووق المعروضوووة حالياً على ودائع 

 مشابهة.
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 ة )تابع( ــة العادلـقيمدير الـتق 42-5

 
 المشتقات  42-5-5

يبرم البنك التابع عادة عقود عمالت أجنبية آجلة قصوووووويرة األجل. نيابةً عن عمالئه لبيع وشووووووراء عمالت أجنبية. بالنسووووووبة لعقود العمالت 
ة. ويتضمن نموذج المدخالت المختلفة األجنبية اآلجلة. يستخدم نموذج التقييم مع المدخالت المتاحة في السوق التي يمكن مالحظتها بسهول

 بما في ذلك جودة االئتمان من األطراف المقابلة. صرف العمالت األجنبية الفوري واألسعار اآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة.

 .38تفاصيل القيمة العادلة المتعلقة بها مذكورة بااليضاح رقم 
 

 إدارة رأس المــال 6 -42

 ة رأس المال هي:إن أهـداف المجموعة إلدار

 اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم للبنك التابع وهو البنك المركزي العُماني. -
 حماية قدرة المجموعة على المتابعة على اساس اإلستمرارية بينما يقدم عائدات كافية للمساهمين. -
 اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله. -

 
الرئيسووووووي لمتطلبات كفاية رأس المال الصووووووادرة عن البنك المركزي العُماني هو المحافظة على مسووووووتوى كاٍف من رأس المال إن الهدف 

لمواجهة أية خسوووووووائر قد تنتج عن مخاطر في قائمة المركز المالي للبنك التابع وعلى وجه الخصووووووووص مخاطر اإلئتمان.  إن إطار البنك 
 ال. والذي يستند إلى المخاطر. متجانس مع المعايير الدولية لبنك التسويات الدولي بشأن ذلك.المركزي العُماني لكفاية رأس الم

على األقل إسووتناداً إلى  %10يطلب البنك المركزي العُماني من البنوك المسووجلة في سوولطنة ُعمان أن تحافظ على كفاية رأس المال بمعدل 
ابتداء  %12ام البنك المركزي العماني بزيادة الحد االدنى لكفاية رأس المال لتصل الى م ق2007إعتباراً من يناير  2إرشادات وثيقة بازل 

 م وما يليه.2010ديسمبر  31من 

سويات الدولي حسب وثيقة بازل  على  2المعدل المحتسب وفقاً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي العُماني وبنك الت
 النحو التالي:

 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

   الــرأس الم
 245.315 260.267 1أسهم عادية فئة  -  
 30.000 30.000 1أسهم إضافية فئة  -  

 282.935 290.267 1مجموع الفئة 
 38.687 32.756 2الفئة 

 321.622 323.023 إجمالي قاعدة رأس المال
   

   اطرـاألصول ذات المخ
 1.852.546 1.885.048 مخاطر اإلئتمان  
 2.975 30.713 مخاطر السوق  
 141.500 143.438 مخاطر التشغيل  

 1.997.021 2.059.199 مجموع األصول المرجحة ذات المخاطر
   

 %16.11 %15.69 ال %ــمعدل كفاية رأس الم
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 إدارة رأس المــال )تابع( 6 -42

لرأس المال من المخصوووووووصوووووووات المكونة  2لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.  ويتألف المسوووووووتوى  1ألف المسوووووووتوى يت
 إلنخفاض قيمة قروض على الجزء المنتج من القروض والسلفيات مقابل خسائر متكبدة ولكن غير محددة.

 
 

المجموعة على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل تقديم عائدات إن أهداف الشركة األم عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة 
 للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين واإلحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال.

 
عند مسوووتوى مقبول.   يونيةالمد أن يتم اإلبقاء على نسوووبة  - 2016والتي لم تتغير منذ  – 2017كانت إسوووتراتيجية الشوووركة األم خالل عام 

 على التوالي. %36.63و  %36.01للشركة االم حوالي  2016و  2017ديسمبر  31كما في  المديونية وكانت نسبة
 2017 2016 
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

 138.900 139.300 اجمالي االقتراضات
 (1.564) (878) ناقصاً:  أرصدة لدى البنوك ونقد

   
 137.336 138.422 صافي الدين

 237.603 246.001 اجمالي حقـوق المساهميـن
 374.939 384.423 اجمالي رأس المال

 %36.63 %36.01 نسبة المديـونية
 

 سياسات إدارة مخاطر التأمين -43
  

 مخاطر التأمين
من خالل طبيعة عقد التأمين  مطالبة.دوث عدم يقين بشأن مبلغ اليتمثل الخطر بموجب أي عقد تأمين في إحتمال وقوع الحدث المؤمن ضده وح

 ، هذا الخطر عشوائي وبالتالي فهو غير متوقع.
 

بالنسبة لمحفظة عقود التأمين حيث تنطبق نظرية اإلحتماالت للتسعير والتقديم ، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة بموجب عقود 
تجاوز القيمة الدفترية إللتزامات التأمين. يمكن أن يحدث هذا بسبب تزايد وتيرة أو التأمين هي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات اإلستحقاقات ت

ة حدّة المطالبات واإلستحقاقات عما كان مقدراً. أحداث التأمين عشوائية والعدد الفعلي ومقدار المطالبات واالستحقاقات سوف تختلف من سن
 ب اإلحصائية.إلى أخرى من المستوى الذي تم إنشاؤه بإستخدام األسالي

 
باإلضافة إلى ذلك ، كلما قل . تظهر التجربة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التأمين المتماثلة ، كلما قل التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة

من أجل تنويـع  طورت الشركة إستراتيجية التأمين.  تنوع المحفظة فمن غير المحتمل تأثرها بأي تغير في مجموعـة فرعية من هذه المحفظة
باإلضافة . نوع مخاطر التأمين المقبولـة ، وداخل كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة

 .إلى ذلك دخلت الشركة في عقود إعادة التأمين من أجل تخفيف أثر المطالبات الفردية على صافي نتائجها
 

التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر التأمين عدم وجود تنويع المخاطر من حيث نوع وكمية المخاطر ، والموقع الجغرافي ونوع تتضمن العوامل 
 .الصناعة تغطيتها

 
 عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل 

 
 )أ( تواتر وحدّة المطالبات

 
 تصدر هذه العقود أساساً إلى:

  
 .أو غطاء صحي لموظفيهم( الجماعي في حالة بواليص التأمين الصحي )لوفيات أو العجز أو أصحاب العمل، الذين يقدمون غطاء ضد ا -
 
 .المؤسسات المالية ، التي تقدم غطاء ضد الوفيات للمقترضين -
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 سياسات إدارة مخاطر التأمين )تابع( -43
 

 عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل )تابع(
 

إن . ة الجماعي الصادرة ألصحاب العمل ، تتأثر المخاطر وفقاً لطبيعة الصناعة التي يديرها صاحب العملفي حالة عقود التأمين على الحيا
إن التركيز غير المبرر على المخاطر وفقاً للصناعة سوف يزيد من مخاطر حدوث تغير . مخاطر الوفيات والعجز تختلف من خالل الصناعة

 .صناعة معينة ، مع وجود آثار جوهرية على مخاطر التأمين بشكل عامفي متوسط معدل الوفيات أو مرض العاملين في 
 

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

 
ً على األوضاع اإلقتصادية للصناعة تشير البيانات التاريخية إلى أن الركود اإلقتصادي . مخاطر التأمين بموجب عقود العجز تعتمد أيضا

 . والبطالة في صناعة ما سوف يزيد من عدد مطالبات إستحقاق العجز وتخّفض كذلك من معدل الخروج من حالة العجز
 

 .من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين تحاول الشركة إدارة هذا الخطر
 

ً هذا الخطر من خالل إبرام عقود إعاة تأمين تتخلى الشركة بموجبها عن جميع المخاطر التي تزيد عن  لاير  10.000تقلل الشركة أيضا
 .عماني

 
من  %50ام عقود إعادة تأمين تقوم بموجبها المجموعة بإعادة تأمين بالنسبة ألعمال العالج الجماعي ، فإنها تحد من المخاطر من خالل إبر

 .محفظة العالج
 

 )ب( مصادر الشكوك عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية
ت بخالف إختبار مدى كفاية اإللتزامات الذي يمثل المخاطر المستمرة في تاريخ التقرير ، ال توجد حاجة لتقدير معدالت الوفيات أو معدال

 .المرض للسنوات المستقبلية نظراً لقصر مدة هذه العقود
 

 )ج( اإلجراءات المستخدمة إلتخاذ قرار حول اإلفتراضات
تستند تقديرات المصروفات على دراسة المصروف لسنة . يتم بشكل عام مراجعة اإلفتراضات مرة في السنة في وقت التقييم اإلكتواري

2016. 
 

 تطور المطالبات
عدم اليقين بشأن قيمة تتم معالجة . وعة بإحتياطيات قوية فيما يتعلق بأعمال التأمين لحمايتها من المطالبات المستقبلية وتطوراتهاتحتفظ المجم

 .خالل سنة واحدةوفترات مبالغ المطالبات 
 

 مخاطر إعادة التأمين
المطالبات الكبيرة ، قامت المجموعة في إطار سير العمل  تماشياً مع شركات التأمين األخرى ، ومن أجل تقليل المخاطر المالية الناشئة من

ً لألعمال  وتسمح لإلدارة بالسيطرة العادي بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين تنوعاً كبيرا
لنمو. يتأثر جزء كبير من عمليات إعادة التأمين وفقاً ، وتوفر قدرة إضافية ل على التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبيرة

 إلتفاقيات وعقود إعادة التأمين االختيارية بخسارة عقود إعادة التأمين اإلضافية.
 

فيما عدا  A.M Best " من +B" من ستاندرد آند بورز أو "BBBتتعامل المجموعة فقط مع شركات إعادة التأمين بحد أدنى من التصنيف "
 ادة التأمين اإلقليمية.شركات إع

 
 المخاطر المالية في شركة التأمين التابعة

عقود التأمين. على وجه  إلتزاماتعقود إعادة التأمين ووأصول  المالية أصولهاتتعرض المجموعة لمجموعة من المخاطر المالية من خالل 
استثماراتها لتمويل االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين.  دلن تكفي عوائالمدى الطويل على أنه  هي ة، المخاطر المالية الرئيسي الخصوص

مخاطر أسعار األسهم ومخاطر االئتمان. تنشأ هذه المخاطر من و المكونات األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية في مخاطر أسعار الفائدةتتمثل 
المخاطر التي تواجه تتمثل ات السوق العامة والخاصة. المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واألسهم ، والتي تتعرض لتحرك

 في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار األسهم. إستثماراتها وإلتزاماتهاالمجموعة نظرا لطبيعة 
 

ألجل ( الذي تم تطويره لتحقيق عوائد استثمارية طويلة اALM) واإللتزاماتضمن إطار إدارة األصول  األوضاعتقوم المجموعة بإدارة هذه 
تمثل فئة معينة من  أموالاإلطار أساسا من استراتيجية االستثمار التي تنص على استثمار يتكون هذا تتجاوز التزاماتها بموجب عقود التأمين. 

 التزامات التأمين بما يتماشى مع طبيعة تلك االلتزامات.
 

التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة واإلجراءات التصحيحية المتخذة تقارير دورية تبين مدى االمتثال الستراتيجية االستثمار تقدم المجموعة 
 محفظة.العند الضرورة إلعادة التوازن إلى 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -44
نية بين أطراف القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله استبدال أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن 
 ليست ذات مصلحة ضمن نطاق األعمال العادية. نتيجة لذلك يمكن أن ينشأ فرق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.

 
 المجموعـــة

هري عن القيمة الدفترية إن القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في تاريخ اعداد البيانات المالية. باستثناء المذكورة أدناه. ال تختلف بشكل جو
 -.  نبين فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة التقديرية لتلك األدوات المالية:للمجموعة الواردة في القوائم المالية

 
 

 
قد 

تختلف 
القيمة 

 العادلة 
 
 
 

 ( المتبعة. 39رقم  التقييم )معيار المحاسبة الدولي الستثمارات الشركة األم في الشركات التابعة اعتمادا على طريقة
 

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 سلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات المالية عن طريق أسلوب التقييم:تستخدم المجموعة الت

 : األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزمات المطابقة؛ 1المستوى 
 

العادلة المسجلة التي يمكن مالحظتها. إما بشكل مباشر أو غير  : تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة 2المستوى 
 مباشر؛

 
: التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن  3المستوى 

 مالحظتها.
 

 التحويالت بين المستويات
كما لم يكن ،  2والمستوى  1لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى  ، 2017ديسمبر  31ية في خالل فترة التقرير المنته

 .3هناك تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة المستوى 
 

  

    
  القيمة الدفترية القيمة العادلة الفرق
  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع

    
 )د(( 8استثمارات في شركات شقيقة )ايضاح رقم    
    

4.997 21.161 26.158 2017 
10.008 28.677 38.685 2016 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  -44
 

 )تابع( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 :التسلسل الهرمي للقيمة العادلةتالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول اليقدم 
 

 2017ديسمبر  31كما في 
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموعة

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

 8.206 2.255 - 5.951 ةالربح أو خسار المالية بالقيمة العادلة من خاللاالصول 
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 100.782 20.705 - 80.077 الدخل الشامل اآلخر
     

     األدوات المالية المشتقة
 321 - 321 - عقود شراء

 (290) - (290) - عقود بيع
     
     

     الشركة االم
     

 977 303 - 674 الربح أو خسارة عادلة من خالللية بالقيمة الاالصول الما
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 18.699 18.699 - - الدخل الشامل اآلخر
 

 2016ديسمبر  31كما في 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموعة

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

 19.000 1 - 18.999 الربح أو خسارة قيمة العادلة من خاللالمالية بالاالصول 
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 84.869 2.848 376 81.645 الدخل الشامل اآلخر
     

     األدوات المالية المشتقة
 166 - 166 - عقود شراء

 (143) - (143) - عقود بيع
     
     

     الشركة االم
     

 9.161 - - 9.161 الربح أو خسارة المالية بالقيمة العادلة من خاللاالصول 
     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1.919 1.919 - - الدخل الشامل اآلخر
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 العائد األساسي للسهم  -45
 

 هم القائمة خالل السنة.يتم حساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي أرباح السنة على عدد األس
  

  المجموعــة الشركــة األم
2016 2017 2016 2017  

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

24.796 27.683 23.875 20.539 
ف لاير لالشركة االم )باالربح السنة المنسوبة الى مساهمي 

 عماني(
     

 )بعد التجزئة( ةـخالل السنوسط المرجح لعدد االسهم القائمة المت 676.923.674 635.790.892 699.369.981 635.790.892
     

 العائد االساسي للسهم الواحد )لاير عماني( 0.030 0.038 0.040 0.039
 

ولي رقم (.  ووفقاً لمعيار المحاسبة الد82.929.250 – 2016سهم بدون مقابل ) 63.579أصدرت الشركة األم أسهم مجانية بعدد  السنة ،خالل 
،  في القوائم المالية الحاليةالل الفترة وللفترات المعروضة. األرباح للسهم الواحد. يتعين تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خ – 33

د أسهم محتملة من شأنها أن حيث ال توجعائد األساسي للسهم تبعاً لذلك. وتم إعادة حساب ال 2016 سنةتمت معاملة اإلصدار كأنه إستحق في بداية 
 فإن العائد المعدل للسهم مطابق للعائد األساسي للسهم.،  تؤثر على العائد األساسي للسهم

 
 صافي األصول للسهم الواحد  -46

 
 صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي: إحتسابيتم 

 
  المجموعــة الشركــة األم

2016 2017 2016 2017  
  الف ر.ع الف ر.ع ف ر.عال الف ر.ع

     

237.603 246.001 241.135 164.020 
 الحقوق المنسوبة الى مساهمي 

 ف لاير عماني(لالشركة االم )باال
     

635.790.892 699.369.981 635.790.892 531.521.186 
 المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة 

 )بعد التجزئة( ةـخالل السن  
     

 صافي االصول للسهم الواحد )لاير عماني( 0.309 0.379 0.352 0.374
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القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 2015

)المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية(
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الشركة العمانیة العالمیة للتنمیة واالستثمار ش.م.ع.ع
المركـــز المـــاليبیـــان

۲۰۱٦دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

الشـركة األم المجموعــة
۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ إیضاح

الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
(معاد بیانھا) األصـول

۱٫۱۱۲ ۱٫٥٦٤ ۱۹۳٫۲٦۷ ۲٦۹٫٤۰٥ وودائع تحت الطلبأرصدة لدى البنوك 
- - ۱۱٦٫٤۸٤ ۷۱٫٤۹۲ ٦ ودائع لدى البنوك
- - ۲۸٫۳۸٦ ۳٤٫٦۰۷ ۷ المدینةاألقساط وأرصدة التأمین 
- - ۲۲٫٦۸۸ ۲٦٫٦۸٥ ۱۹ حصة معیدي التأمین في أموال التأمین

۱۱٫۰۹۱ ۱۱٫۰۸۰ ۱۹۲٫۹۲۰ ۲۰۰٫۲۹۳ ۸ استثمارات في اوراق مالیة
۸۱٫۱۹۹ ۹۰٫۲۷٦ ۸۱٫۲۷٥ ۹۰٫۲۷٦ (د)۸ استثمارات في شركات شقیقة

۱۷۷٫٤٥۹ ۲۱٤٫۳۲٤ - - (ھـ)۸ استثمارات في شركات تابعة
- - ۱٫٥۰٤٫٥۷۱ ۱٫٥۹۰٫۷۹۹ ۹ قروض وسلفیات إلى عمالء

۳۹٫٥۷۸ ٤۹٫۸۳۱ - - مستحق من شركات تابعة
۷۸٦ ۲٫۸۳۰ ٤٤٫۸٥٥ ٥۱٫۲۹۹ ۱۰ أصــول أخرى

۹٫۰۳٦ ۹٫۱٤۳ ۱۰٫۳۱۱ ۱۰٫٤۷٥ (أ)۱۱ ةعقاریاتاستثمار
- - ٥٫٤۸٤ ۲٫۹۷۰ (ب)۱۱ مشروعات قید االنشاء

۲۹٤ ۱٤۳ ۲۹٫٦۰۹ ۳۰٫۱۸۹ (ج)۱۱ ممتلكات ومعدات
- - ۱۸٫۹۹۸ ۱۸٫۰٥٤ ۱۲ ملموسةغیر أصول 

۳۲۰٫٥٥٥ ۳۷۹٫۱۹۱ ۲٫۲٤۸٫۸٤۸ ۲٫۳۹٦٫٥٤٤ مجموع األصـول

حقوق المساھمیـن وااللتزامات
رأس المال واالحتیاطیات

٥٥٫۲۸٦ ٦۳٫٥۷۹ ٥٥٫۲۸٦ ٦۳٫٥۷۹ (أ)۱۳ رأس المال
٦۹٫۳۲۹ ٦۱٫۰۳٦ ٦۹٫۳۲۹ ٦۱٫۰۳٦ (أ)۱٤ عالوة إصدار
۲٦٫٦۸۲ ۲۷٫٥۲۳ ۲٦٫٦۸۲ ۲۷٫٥۲۳ (ب)۱٤ احتیاطي قانوني
۱۳٫٥٤۳ ۱۳٫۰۳۳ ۱۳٫٥٤۳ ۱۳٫۰۳۳ (ھـ)۱٤ احتیاطي عام
۲۱٫۱۹۸ ۳۰٫٥۷۳ ۳۹٫۰٤٤ ٤۸٫٤۱۹ ۱٥ إحتیاطیات أخرى غیر قابلة للتوزیع

)٤٫۱۷٦( )۱٤۹( )۹٫۰٦۰( )٥٫۰۳۳( القیمة العادلةإحتیاطيالتغیرات المتراكمة في
۳۳٫٦۲۲ ٤۲٫۰۰۸ ۲٥٫۱۱۳ ۳۲٫٥۷۸ أرباح محتجزة

۲۱٥٫٤۸٤ ۲۳۷٫٦۰۳ ۲۱۹٫۹۳۷ ۲٤۱٫۱۳٥
المنسوبة الى حاملي أسھم حقوق المساھمین

لشركة األما
- - - ۳۰٫۰۰۰ (ب)۱۳ المستمرة۱سندات رأس مال الفئة 

۲۱٥٫٤۸٤ ۲۳۷٫٦۰۳ ۲۱۹٫۹۳۷ ۲۷۱٫۱۳٥
- - ۱۱۱٫۷۰٦ ۱۲٥٫۳۳٦ حصص غیر ُمسیطرة

۲۱٥٫٤۸٤ ۲۳۷٫٦۰۳ ۳۳۱٫٦٤۳ ۳۹٦٫٤۷۱ المساھمیـنمجموع حقوق 

اللتزامـات ا
۱۰۲٫٥۰۰ ۱۳۸٫۹۰۰ ۹۷٫٤۰٤ ۱٥۰٫۸٥٦ ۱۷ مستحق لبنوك

- - ۱٫٥۹۳٫۲۲٥ ۱٫٦۲٥٫۳۸۱ ۱۸ ودائع من عمالء
- - ٥۹٫٦۱٤ ٦۷٫۸۳۳ ۱۹ أموال التأمین
- - ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۲۰ ثانویةدیون

۲٫٥۷۱ ۲٫٦۸۸ ۹۲٫۱٤۳ ۸۱٫۰۳۷ ۲۱ التزامـات أخـرى
- - ٤٫۸۱۹ ٤٫۹٦٦ ۲۲ ضــرائب

۱۰٥٫۰۷۱ ۱٤۱٫٥۸۸ ۱٫۹۱۷٫۲۰٥ ۲٫۰۰۰٫۰۷۳ مجموع االلتزامـات 

۳۲۰٫٥٥٥ ۳۷۹٫۱۹۱ ۲٫۲٤۸٫۸٤۸ ۲٫۳۹٦٫٥٤٤ مجموع حقوق المساھمین وااللتزامـات 

۰٫۳۹۰ ۰٫۳۷٤ ۰٫۳۹۸ ۰٫۳۷۹ ٤٦ (لایر عماني)صافي االصول للسھم الواحد 

، ووقعھا كل من:۲۰۱۷فبرایر ۲۸بتاریخالمالیةالبیاناتھذه إصدارعتماد والموافقة على إام مجلس ادارة الشركة بـق

عبدالعزیز البلوشيبن محمد الزبـیرخالد
للمجموعةالرئیس التنفیذي    رئیس مجلس اإلدارة

  .ةالمالیالبیاناتمن ھذه جزءاً ٤٦إلى ۱المرفقة من تشكل اإلیضاحات 
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     المجموعة  الشركة األم
   إيضاح  2016  2015  2016  2015

     الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع
 المستمرةالعمليــــات           )معاد بيانها(

 األقساط المحققةإجمالي   23  95.953  30.035  -  -
 إيرادات الفـوائد  24  78.604  64.351  2.538  -

 صافي إيرادات إستثمار  26  10.373  8.497  2.089  1.728
 ايرادات الرسوم والعموالتصافي   27  18.055  19.984  -  -

 أخرىايرادات تشغيل   28  6.561  14.198  961  97
 أرباح الشركات التابعهحصه من     -  -  21.604  13.921

 ارباح الشركات الشقيقة منحصة     7.985  3.774  7.985  3.774
 اجمالي االيـرادات    217.531  140.839  35.177  19.520

 أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين  23  (38.566)  (13.461)  -  -
 صافي المطالبات  19  (48.466)  (13.282)  -  -
 مصاريف الفوائد  25  (30.244)  (16.804)  (4.045)  (1.978)
 مصروفات التشغيل  29  (59.003)  (48.911)  (4.627)  (3.898)

 خفاض في شركة تابعةمخصص ان  (ب)11  -  -  (1.709)  (17)
 مخصص إنخفاض قيمة مشروعات قيد االنشاء    (2.411)  (2.200)  -  -

-  -  (5.350)  (7.679)    
 بالصافي  مخصص انخفاض قيمة القروض

 من اإلستردادات
 إجمالي المصاريف    (186.369)  (100.008)  (10.381)  (5.893)

 من  العمليات غير المستمرة األرباح قبل الضـرائب    31.162  40.831  24.796  13.627
 مصروف ضريبة الدخل  22  (3.469)  (4.067)  -  (19)

 من العمليات غير المستمرة أرباح السنــة    27.693  36.764  24.796  13.608
           

 العمليات غير المستمره          
 غير المستمرة العملياتاالرباح بعد الضرائب من   32  9.882  429  -  -

 ارباح السنـــة    37.575  37.193  24.796  13.608

 -:المنسوبه الىاالرباح           
 مساهمي شركة االم    23.875  22.949  24.796  13.608

 حقوق غير المسيطره    13.700  14.244  -  -

13.608  24.796  37.193  37.575     

0.027  0.039  0.046  0.038  45  
العائد األساسي من السهم المنسوبه الى 

 مساهمي الشركة األم )باللاير العماني(
 :الشاملة للسنةاإليرادات/)الخسائر( االخرى           

          
بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح 

 والخسائر:
 إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية  )خ(14  (104)  (1.239)  (104)  (1,239)

          
بنود اليمكن تصنيفها الحقا الى االرباح 

 والخسائر

(10.076)  2.972  (15.907)  2.936    
التغيرات في القيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 الشاملة للشركات التابعة

71  -  71  -    
الحصة في التغير في إحتياطي إعادة تقييم 

 شركات شقيقة

(393)  -  (393)  -    
الحصة في إحتياطي التغير في القيمة العادلة 

 لشركات شقيقة
(10.398)  2.972  (16.229)  2.936     
 شاملة أخرى للسنة)خسائر(/ايرادات     2.832  (17.468)  2.868  (11.637)

 الشاملة للسنةاإليرادات/)الخسائر(  اجمالي    40.407  19.725  27.664  1.971
 المنسوبة الى:للسنة اجمالي االيرادات الشاملة           

 األم شركةمساهمي       26.743  6.429  27.664  1.971
 غير المسيطرةحقوق       13.664  13.296  -  -

1.971  27.664  19.725  40.407     
           

 يهمن هذه القوائم المالجزءاً  تشكل اإليضاحات المصـاحبة



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان97
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    المجموعة  الشركة األم

  إيضاح  2016  2015  2016  2015
 الف ر.ع

  )معاد بيانها(
 الف ر.ع

  
 الف ر.ع

  
 الف ر.ع

  
 

 

 األنشطة التشغيلية         
 من عمليات المستمرة قبل الضـرائباألرباح    31.162  40.831  24.796  13.627

 من عمليات غير المستمرةاألرباح قبل الضرائب  32  123  488  -  -
13.627  24.796  41.319  31.285    

 التعديالت للبنود التاليـة :         
 على الممتلكات والمعدات واإلستثمار العقاري استهـالك     4.618  3.763  328  215

 إطفاء أصول غير ملموسة 12  944  347  -  -
 الحصة في الربح من شركات شقيقة   (7.985)  (3.774)  (7.985)  (3.774)
 الحصة في الربح في شركات تابعة   -  -  (21.604)  (13.921)
 األعمال دمجالربح من    5  -  (4.823)  -  -
 بالصافي من اإلستردادات مخصص انخفاض قيمة القروض   9  7.679  5.350  -  -
 مخصص انخفاض في قيمة اعمال مشروعات قيد االنشاء )ب( 11  2.411  2.200  -  -

 انخفاض قيمة استثماراتمخصص      -  715  -  309
 مخصص إنخفاض قيمة شركة تابعة   -  -  1.709  17

 الربح من بيع ممتلكات ومعدات   (33)  (2.440)  -  -
 الربح من بيع إستثمار عقاري   -  (652)  -  (652)

(109)  (1.340)  354  (955)   
 تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح والخسائر 
 استثمارات متاحة للبيعمن بيع ( / خسارة ربح)   (3.407)  (2.055)  (81)  4.632

 من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقايرادات    (1.406)  (1.198)  -  -

 قبل التغيرات في راس المال العامل يةرباح التشغيلاأل   33.151  39.106  (4.177)  344

 تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية         

 استثمارات في أوراق مالية   1.196  (83.642)  1.831  16.339
 قروض وسلفيات الى العمالء   (93.907)  (269.585)  -  -
 مستحق من شركات تابعة   -  -  (11.962)  (36.820)

 أصـول أخرى   (6.444)  2.634  (2.044)  559
 ودائع من عمالء   32.156  128.019  -  -
 أرصدة أقساط التأمين المدينة   (6.221)  5.641  -  -
 التأمين في أموال التأمينحصة معيدي    (3.997)  4.199  -  -
 أموال التأمين   8.219  (9.349)  -  -
 األخرىااللتزامـات    (11.620)  1.224  117  (899)
 أنشطة التشغيلمن  الناتج/)المستخدم في(النقد    (47.467)  (180.753)  (16.235)  (20.477)
 دفوعـةم ضرائب   (4.669)  (3.760)  -  (19)

 أنشطة التشغيلمن الناتج /)المستخدم في(صافي النقـد    (52.136)  (185.513)  (16.235)  (20.496)

 أنشطة استثمـارية         
 تابعةاستثمارات في شركات    -  -  (21.278)  (19.600)
 شراء أسهم شركات شقيقة   (4.588)  -  (4.320)  -
 بيع في اسهم شركاة تابعة   268  -  -  -

 شركات شقيقة توزيعات أرباح مستلمة من   3.221  872  3.221  872
 توزيعات من ارباح مستلمة من شركات تابعة   -  -  8.477  7.098
 إستثمار عقاري المتحصل من بيع   -  1.100  -  1.100

 عند دمج األعمال صافي النقد المحول   -  8.946  -  (23.022)
 بيع قسم االستثمار للبنك التابع منالحصيله    12.000  -  -  -
 مصروفات رأسمالية من إستثمار عقاري   (409)  (70)  (283)  (70)
 اعمال مشروعات قيد االنشاء   8  (145)  -  -
 معداتالممتلكات وال الى اضافات   (5.226)  (2.910)  (7)  (84)
 ومعدات ممتلكات بيع من حصيلة   138  2.455  5  -

 نشطة استثماريةا (المستخدم في)/الناتج منصافي النقد    5.412  10.248  (14.185)  (33.706)
 أنشطة تمويلية         

 اقتراض من البنوك   50.800  63.500  36.400  58.500
 حق االفضلية للشركة التابعه )حقوق االقلية(   5.722  -  -  -
 من إصدار سندات دين ثانوية الحصيله   30.000  20.000  -  -
 فائدة من سندات    (36)  -  -  -
 توزيعات ارباح مدفوعة    (11.267)  (13.557)  (5.528)  (6.735)

 انشطة تمويليةالناتج من صافي النقد    75.219  69.943  30.872  51.765

 حكم النقدالنقد وما في صافي التغير في    28.495  (105.322)  452  (2.437)
 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة   299.847  405.169  1.112  3.549

 نقـد وما في حكم النقد في نهاية السنة 30  328.342  299.847  1.564  1.112
 

 ليهمن هذه القوائم الماجزءاً  تشكل اإليضاحات المصـاحبة
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بيان100

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

  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

12 
 

 

 بيانات عامة -1
( في سلطنة عمان "اومنفيستأو" "الشركة األم""الشركة" أو الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع )تأسست 

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

 

 .الطابق الرابع 2832رقم البناية  3036شاطئ القرم، سكة رقم يقع مكان عمل الشركة األم الرئيسي ومكتبها المسجل في 
 سلطنة عمان. .112الرمز البريدي  .روي 3886ص.ب 

 

الشركة األم وشركاتها التابعة )المشار إليها مجتمعة  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة تشمل القوائم المالية 
المالية المنفصلة تمثل البيانات المالية للشركة األم. يشار إلى  القوائما. الشقيقة المجموعة في الشركاتبـ"المجموعة"( وحصة 

 المالية". القوائمالمالية الموحدة والمنفصلة مجتمعة بـ " االقوائم
 

الشركة العمانية على عمليات الشركة 2015أغسطس  19، إستحوذت الشركة األم في  5كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 مقابل إصدار أسهم جديدة للشركة األم.لإلستثمارات الوطنية القابضة ش.م.ع.ع )اونك( 

 
 السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص - 2
 
 اإللتـزامبيان  2-1

والتفسيرات الصادرة  من مجلس معايير المحاسبة الدولية ةالمالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدالقوائم تم إعداد 
المالية مع متطلبات اإلفصاح القوائم . تتماشى مجلس معايير المحاسبة الدوليةالمالية الدولية التابعة للجنة تفسيرات التقارير من 

 .ن الهيئة العامة لسوق المالعالصادرة ومتطلبات اإلفصاح  وتعديالته 1974قانون الشركات التجارية  لسنة الواردة في 
 
 اس اإلعـدادأس 2-2

 التطبيق تاريخ مع 2014 يوليو في الصادر المالية األدوات 9 الدولي المالي التقرير معيار مبكر وقت في المجموعة تبنت
 39 الدولي المحاسبة معيار من كبيرا تغيرا تمثل 9 الدولي المالي التقرير معيار متطلبات إن. 2016 يناير 1 في األولي

 المحاسبة جوانب وبعض المالية األصول لمحاسبة أساسية تغييرات الجديد المعيار يجلب. والقياس االعتراف: المالية األدوات
 9 الدولي المالي التقرير لمعيار ب5-2و أ5-2 اإليضاحين في الصلة اتذ المحاسبية السياسات إظهار يتم. المالية لإللتزامات

 .التوالي على 39 الدولي المحاسبة ولمعيار
 
ً  المالية البيانات إعداد تم  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية األصول باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا
 العادلة بالقيمة مالية واستثمارات ،(2016 يناير 1 قبل ينطبق) للبيع المتاحة واالستثمارات ،(2016 يناير 1 من ينطبق وهذا)

 .العادلة بالقيمة قياسها تم التي الخسارة أو الربح خالل من

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

ويتطلب عض التقديرات المحاسبية الهامة. المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام بيتطلب إعداد القوائم 
تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على بيق سياسات المجموعة المحاسبية. أيضاً من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تط
التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت 

3. 
 يتم عرض البيانات المالية باللاير العماني وهي العملة المستخدمة من قبل المجموعة.

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  3–2

معـايير التقارير المالـية  السنة المالية السابقة بإستثناءالسياسات المحاسبية تتماشى مع تلك السياسات المستخدمة في 
التفاصيل  المجموعةالشركة والدولية وتـفسيرات لجنة معايير التـقارير المالية الدولية الجـديدة والمـعدلة التي تبنتها 

 .3-4أ و5-2مبينة في اإليضاحين 
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 التوحيد أساس  2-4
 )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص -2

 التوحيد )تابع( أساس  2-4
. يتم تحقيق السيطرة عندما 2016ديسمبر  31تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 

لديها حقوق، للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكتها مع الجهة المستثمر بها، وتكون قادرة على التأثير على تلك تتعرض المجموعة، أو 
العوائد من خالل سلطتها على الجهة المستثمر بها. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر بها فقط في حال توافر لدى 

 :المجموعة ما يلي
 الجهة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها(؛السلطة على  •
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها، و •
 .على عوائدهاالقدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير  •
 

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، متضمنة  

 
 ت آخرين للجهة المستثمر بها؛الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوا •
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ •
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم سواء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر بها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى أن هناك تغييرات 
ن عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف في واحد أو أكثر م

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة 
ان الدخل الشامل من تاريخ إكتساب المجموعة للسيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة السيطرة على الشركات خالل السنة يتم إدراجها في بي

 .التابعة
 

تنسب المنشأة الربح أو الخسارة، وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير 
الحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية  المسيطرة، حتى ولو نتج عن هذا رصيد عجز في

للشركات التابعة من أجل أن تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق 
المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم حذفها بالكامل  المساهمين واإليرادات والمصروفات داخل المجموعة، والتدفقات النقدية

 .عند التوحيد
 

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

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

 .شرة  بالتصرف باألصول أو االلتزامات ذات الصلةالموزعة، حسب االقتضاء، كما سيكون مطلوبا  في حال قامت المجموعة مبا
 

في يتم محاسبة اإلستثمار في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم بإستخدام طريقة حقوق الملكية. التفاصيل مبينة 
 .3-4اإليضاح 

 
 المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة

الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. وبالنسبة للمشتريات من الحقوق غير تعامل المجموعة المعامالت مع 
المسيطرة، يتم تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في 

  .الحقوق غير المسيطرة في حقوق المساهمينحقوق المساهمين.  كما يتم تسجيل أرباح أو خسائر استبعادات 
 

عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعادة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع ادراج التغيير في 
الحصص المحتفظ بها كشركة شقيقة  القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتساب

أو مشروع مشترك أو أصل مالي الحقا . باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أية مبالغ أدرجت سابقا  ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك 
رجت سابقا  في دخل الكيان كما لو قامت المجموعة مباشرة باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي أد

 .شامل آخر تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر
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 شقيقة شركات في إستثمار 2-4
 والتشغيلية المالية السياسة قرارات في المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاما   تأثيرا   المجموعة عليها تمارس منشأة هي الشقيقة الشركة إن

 .السياسات هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها، المستثمر للمنشأة
 
 السيطرة لتحديد الالزمة لتلك مماثلة هي المشتركة السيطرة أو الهام التأثير تحديد أجل من اإلعتبار عين في إتخاذها تم التي األمور إن

 .الملكية حقوق طريقة بإستخدام وذلك الشقيقة شركاتها في المجموعة إستثمارات محاسبة يتم. التابعة الشركات على
 

 إدراج أجل من لالستثمار الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئيا   الشقيقة الشركة في االستثمارات إدراج يتم الملكية، حقوق لطريقة وفقا  
 الشقيقة بالشركة المتعلقة الشهرة إدراج يتم. اإلستمالك تاريخ منذ الشقيقة الشركة موجودات صافي من المجموعة حصة في التغيرات
 .القيمة إلنخفاض فردي بشكل إختبارها يتم وال إطفاؤها يتم ال وهي لإلستثمار، الدفترية القيمة ضمن

 
 لتلك اآلخر الشامل الدخل بنود في تغيير أي إدراج يتم. الشقيقة الشركة عمليات نتائج من المجموعة حصة الخسارة أو الربح بيان يعكس

 حقوق في مباشرة إدراجه تم تغيير هناك يكون عندما ذلك، إلى باإلضافة. للمجموعة اآلخر الشامل الدخل من كجزء بها المستثمر المنشآت
 حقوق في التغيرات بيان في للتطبيق، قابل ذلك يكون عندما تغييرات، أية من حصتها بإدراج المجموعة تقوم الشقيقة، الشركة مساهمي

 المجموعة حصة حد إلى الشقيقة والشركة المجموعة بين المعامالت عن الناتجة المحققة غير والخسائر المكاسب استبعاد يتم. المساهمين
 .الشقيقة الشركة في
 

 التشغيلية، األرباح خارج الخسارة أو الربح بيان في واضح بشكل الشقيقة الشركة خسائر أو أرباح من المجموعة حصة مجموع يظهر
 .الشقيقة للشركة التابعة الشركات في المسيطرة غير والحصص الضرائب خصم بعد الخسارة أو الربح ويمثل

 
 السياسات لجعل تعديالت إجراء يتم الضرورة، عند. المجموعة تقرير إعداد فترة ذات في الشقيقة للشركة المالية البيانات إعداد يتم

 .المجموعة تتبناها التي السياسات تلك مع تتماشى المحاسبية
 
 شركاتها في استثماراتها على القيمة انخفاض خسارة إدراج الضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد

 انخفضت قد الشقيقة الشركة في االستثمار بأن موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في. الشقيقة
 الشركة من لالسترداد القابلة القيمة بين الفرق أنه على القيمة إنخفاض باحتساب المجموعة تقوم الدليل، هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها
 .الخسارة أو الربح بيان في" شقيقة شركة أرباح من حصة" أنها على الخسارة تدرج ثم الدفترية، وقيمها الشقيقة

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

 يتم البيع من والمتحصالت به المحتفظ لإلستثمار العادلة والقيمة المشتركة السيطرة أو الهام التأثير فقدان عند الشقيقة للشركة الدفترية
 .الخسارة أو الربح في إدراجه

 
 في مبينة التفاصيل .بإستخدام طريقة حقوق الملكية الشقيقة الشركات في اإلستثمار يتم محاسبة األم، للشركة المنفصلة المالية البيانات في

 .3-4 اإليضاح
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 األدوات المالية 5-
  2016يناير  1أ السياسات المحاسبية المطبقة من 2-5
 الماليةاألصول واإللتزامات  1-أ2-5

 أ( اإلعتراف والقياس
 

 الشروط في طرفا   المجموعة تصبح عندما فقط المالي، للمركز الموحدة القائمة في المالية والمطلوبات الموجودات المجموعة تثبت
  .المالية لألداة التعاقدية

 
 -:الالحق القياس منهيجية تحدد والتي التالية، الفئات إحدى في مبدئيا   المالية األدوات تصنيف يتم
 
  -:التالية الثالث الفئات إحدى إلى المالية الموجودات تصنيف يتم
 المطفأة؛ بالتكلفة مدرجة مالية موجودات -
  أو اآلخر؛ الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات -
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات -
 
  -:نيالتاليت الفئتين إحدى إلى المالية المطلوبات تصنيف يتم
 أو المطفأة؛ بالتكلفة مدرجة مالية مطلوبات -
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية مطلوبات -
 
 حسم بعد المستلمة المبالغ تمثل والتي العادلة، بالقيمة المالية المطلوبات إثبات مبدئيا   يتم. العادلة بالقيمة المالية الموجودات إثبات دئيا  بم يتم

 .المالية المطلوبات إلى مباشرة   تنسب التي المعاملة وتكاليف والخصومات العالوات
 

 إثباتها يتم الخسائر أو األرباح ضمن العادلة بالقيمة كمدرجة ةالمصنف المالية والمطلوبات للموجودات العادية والمبيعات المشتريات جميع
 العادية والمبيعات المشتريات جميع. المالي المطلوب او الموجود بيع أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ هو المتاجرة، تاريخ في

 من المطلوب أو الموجود تسليم أو استالم فيه يتم الذي التاريخ هو التسوية، تاريخ في إثباتها يتم األخرى المالية والمطلوبات للموجودات
 الموجودات تسليم تتطلب التي المالية للموجودات المبيعات أو المشتريات هي المنتظمة المبيعات أو المشتريات. اآلخر الطرف إلى أو

 .السوق في األعراف أو األنظمة حسب محددة زمنية فترة ضمن
 
 يخضعان القياس وأساس التصنيف. العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة إما المالية والمطلوبات الموجودات قياس يتم المبدئي، القياس بعد

 موضح هو كما المالية، للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص المالية الموجودات بإدارة الخاص المجموعة أعمال لنموذج
  -:أدناه

 
 المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية (موجودات1
  -:إذا الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم
 التعاقدية؛ النقدية التدفقات تحصيل بغرض بالموجودات االحتفاط إلى يهدف الذي أعمال نموذج ضمن المالية بالموجودات االحتفاظ تم -

 و
 على والفوائد األصل مبلغ مدفوعات هي والتي النقدية، للتدفقات محدد تواريخ إلى أدت التي المالية للموجودات التعاقدية الشروط تحدد -

  .فقط القائم األصل مبلغ
 
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة، بالقيمة المالية الموجودات وقياس تصنيف يتم المعيارين، هذين من أي استيفاء يتم لم إذا
 

 بالقيمة المالي الموجود تصنيف اختيار للمجموعة يجوز فإنه المطفأة، التكلفة معيار المالي الموجود استوفى لو حتى ذلك، إلى باإلضافة
 أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة التصنيف كان إذا فقط للتطبيق وقابل فيه رجعة ال الخيار هذا إن. الخسائر أو األرباح خالل من العادلة
  .اإلثبات أو القياس تناسق عدم جوهري بشكل يقلل الخسائر
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 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية (موجودات2

 المتاجرة لغرض بها ال تحتفظ التي الملكية حقوق أسهم استثمارات بتصنيف في رجعة ال اختيار للمجموعة يجوز المبدئي، اإلثبات عند
 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة كمدرجة

 
 الشروط من أي الملكية حقوق أسهم استثمارات استوفت متى المتاجرة لغرض بها االحتفاظ يتم التي المالية الموجودات تعتبر الغرض، لهذا
 -:التالية

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

 أو القصير؛ المدى على الربحية
  .مالي ضمان أو تحوط كأداة وفعالة مصنفة وغير مشتقة أداة كانت إذا -
 
 )تابع( اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية (موجودات2
 
 خالل من العادلة بالقيمة كمدرجة الملكية حقوق أسهم استثمارات تصنيف تم إذا. حدة على أداة كل أساس على هو فيه رجعة ال الخيار إن

 الحقا   إدراجها يتم وال اآلخر، الشامل الدخل في األسهم، أرباح دخل باستثناء والخسائر، األرباح جميع إثبات يتم فإنه اآلخر، الشامل الدخل
 .الموحد بيان الدخل في
 
  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية (موجودات3

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

 
 المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية مطلوبات

 كمطلوبات تصنيفها يتم الخسائر، أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية كمطلوبات المصنفة تلك باستثناء المالية المطلوبات جميع
 .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة قياسها ويتم المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية

 
  والمطلوبات للموجودات تعديل (ب

  المالية الموجودات
 إذا. كبير حد   إلى تختلف المعدلة للموجودات النقدية التدفقات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم المالية، الموجودات شروط تعديل تم إذا

 المطفأة بالتكلفة إما الجديدة المالية الموجودات إثبات ويتم األصلية المالية الموجودات استبعاد تم كبير، حد   إلى تختلف النقدية التدفقات كانت
 الحالة، هذه ففي. المالية الموجودات استبعاد إلى يؤدي لن التعديل فإن كبير، حد   إلى تختلف ال النقدية التدفقات كانت إذا. العادلة بالقيمة
 كتعديل المدرجة القيمة إجمالي تعديل عن الناتج المبلغ وإثبات المالية للموجودات المدرجة القيمة إجمالي احتساب بإعادة المجموعة تقوم

 .الشامل الدخل بيان في الخسارة أو المكسب
 

  المالية المطلوبات
 الحالة، هذه ففي. كبير حد   إلى تختلف للمطلوبات النقدية والتدفقات شروطها تعديل يتم عندما المالية المطلوبات باستبعاد المجموعة تقوم
 المدرجة القيمة بين الفرق إثبات يتم. العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة إما تعديل شروط أساس على الجديدة المالية المطلوبات إدراج يتم

 .الشامل الدخل بيان في المعدلة بالشروط الجديدة المالية والمطلوبات المستبعدة المالية للمطلوبات
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  المالية الموجودات ج(اضمحالل

 ال. الخسائر أو األرباح خالل من كمدرجة قياسها يتم لم التي المالية لألدوات المتوقعة االئتمانية خسائر اضمحالل مخصصات إثبات يتم
 .الملكية حقوق أسهم استثمارات على اضمحالل خسارة إثبات يتم
 
 قياسها يتم والتي يلي، ما باستثناء المتوقعة، االئتماينة الخسائر عمر مدى على مساو بمبلغ المتوقعة االئتمانية للخسائر مخصص عمل يتم

 -:شهرا   12 مدى على متوقعة ائتماينة كخسائر
 إعداد بتاريخ( االستثمارية الدرجة تصنيف يعادل ما أي) منخفضة ائتمان مخاطر لديها بأن تحديد تم التي االستثمارية الدين سندات -

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

 -:أدناه موضح هو كما المطبقة، اإلضمحالل منهجية أساس على 3 والمرحلة 2 والمرحلة 1 المرحلة إلى المالية أدواتها المجموعة تصنف
 لديها ليست والتي المبدئي اثباتها منذ االئتمانية مخاطرها في جوهرية زيادة هناك تكن لم التي المالية لألدوات بالنسبة: 1 المرحلة -

 .شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على المخصص المجموعة تثبت منحها، منذ ائتماني اضمحالل
 لديها ليست والتي المبدئي إثباتها منذ االئتمانية مخاطرها في جوهرية زيادة هناك كانت التي المالية لألدوات بالنسبة: 2 المرحلة -

 .المتوقعة االئتمانية الخسائر عمر مدى على المخصص المجموعة تثبت ائتماني، اضمحالل
 لتلك المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر المجموعة ثبتث ائتمانيا ، المضمحلة المالية األدوات بالنسبة: 3 المرحلة -

 .األدوات
 

 على السداد في التعثر احتمالية أحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر من جزء هي( 1 المرحلة) المتوقعة االئتمانية الخسائر
 .المالية التقارير إعداد تاريخ بعد شهرا   12 خالل المالية األداة

 
 لكل الحالية القيمة بين الفرق على بناء   تحديدها ويتم االئتمانية للخسائر مرجح احتماله تقدير هي( 2 المرحلة) المتوقعة االئتمانية الخسائر
 القابل للمبلغ الحالية والقيمة للمجموعة مستحقة هي التي التعاقدية النقدية التدفقات جميع بين الفرق هو النقدي العجز إن. النقدي العجز

 .المالية التقارير إعداد تاريخ في ائتمانيا   مضمحلة ليست هي التي المالية للموجودات لالسترداد،
 

 القابل والمبلغ المدرجة القيمة صافي بين الفرق أساس على االئتمان اضمحالل مخصصات تحديد يتم ، 3 للمرحلة المالية األدوات بالنسبة
 لكذ في بما المتوقعة، المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة باعتباره لالسترداد القابل المبلغ قياس يتم. المالية للموجودات لالسترداد
 الدين، ألدوات بالنسبة أو االئتماني، التسهيل بدء عند الفائدة سعر أساس على مخصومة والرهن، الضمانات من لالسترداد القابلة المبالغ
 .مماثل مالي لموجود السوق في الحالي الفائدة بمعدل
 واألوراق والسلف القروض مقابل المخصص حساب في إظهارها ويتم للدخل الموحدة القائمة في االئتمان اضمحالل مخصصات إثبات يتم

 .واإليداعات االستثمارية المالية
 
 في لالسترداد واقعي احتمال هناك يوجد وال التحصيل وانشطة الهيكلة إعادة أنشطة جميع تحدث أن بعد المالية الموجودات شطب يتم

 .اآلخر الدخل في الالحقة االستردادات تضمين يتم. المستقبل
 
 بأن الموضوعي الدليل يتضمن أن الممكن من. ائتمانيا   مضمحلة كانت اذا مع لتحديد المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات فحص يتم

 ألسباب التنازالت منح األصلي، المبلغ أو الفوائد دفع في التأخر أو السداد في كالتعثر العقد خرق على ائتمانيا   مضمحل المالي الموجود
 بأن واضحة عالمة تعتبر والتي أخرى، حاالت في باالعتبار تأخذ لن والتي للمقترض، المالية بالصعوبات متعلقة قانونية أو اقتصادية
 تتعلق مالحظتها الممكن من التي أخرى معلومات أو النشطة السوق واختفاء آخر، مالي تنظيم إعادة أو إفالس في يدخل سوف المقترض
 لها والتي االقتصادي الوضع أو المجموعة في المصدرين أو المقترضين سداد وضع في العكسية التغيرات مثل الموجودات من بمجموعة
  .المجموعة في السداد في بالتعثر مباشرة عالقة

 
 ضمن تصنيفها إعادة ويتم استحقاقها موعد فات بأن تعتبر تعد ولن تعديلها تم أو بشأنها التفاوض إعادة تمت التي المالية الموجودات
 بالنسبة. بمعقولية السداد مضمونة المستقبلية تعتبرالمدفوعات وعندما بانتظام والفوائد األصلية المبالغ جميع سداد عند المنتجة الموجودات
 كانت إذا ما لتحديد مستمرة مراجعة إلى تخضع شروطها، بشأن التفاوض تم والتي لالضمحالل فردي لتقييم الخاضعة المالية للموجودات

 أو 2 كمرحلة تعديلها أو تفاوضها المعاد التشهيالت جميع تصنيف يتم. استحقاقها موعد فات بأن اعتبارها ينبغي أو مضمحلة تزال ال
 على تفاوضها المعاد المالية لألدوات المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس يتم. التفاوض إعادة تاريخ من شهرا   12 عن تقل ال لمدة 3 المرحلة
 .الحالي الموجود استبعاد إلى أدت التفاوض شروط كانت إذا ما أساس
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 تاريخ اإلعتراف  2-5-1
طرفا في  المجموعة فيهصبح تذي ، أي التاريخ ال يتم مبدئيا  اإلعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة

األحكام التعاقدية لألداة. وهذا يشمل "الطريقة العادية للمتاجرة" : شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات 
 خالل اإلطار الزمني بشكل عام عن طريق اللوائح أو الممارسات المتعارف عليها في السوق.

 

 القياس األولي لألدوات المالية  2-5-2
تصنيف األدوات المالية في االعتراف األولي على الغرض ونية اإلدارة لألدوات المالية التي تم الحصول عليها  يتوقف

وخصائصها. جميع األدوات المالية تقاس في البداية على أساس القيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت، ما عدا في حالة 
 .ادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة 

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    2-5-3
تتمثل األصووووووول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسووووووائر في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة والتي تم اقتناؤها 
أسوواسووا  بغرض البيع على المدى القصووير واألدوات المصوونفة بهذا التصوونيف من قبل اإلدارة عند البداية. تدرج األصووول المالية 

. تدرج الشووامل الدخل ببيانرباح أو الخسووائر بشووكل مبدئي بالقيمة العادلة وتسووجل تكاليف المعاملة بالقيمة العادلة من خالل األ
في الفترة التي تنشووووووأ بها.   الشووووووامل الدخل بياناألرباح أو الخسووووووائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات بالقيمة العادلة في 

 وتصنف األدوات المالية المشتقة أيضا  كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا صنفت كأدوات تغطية. 
يجوز لإلدارة فقط تصوونيف أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسووارة عند االعتراف األولي وحينما يتم اسووتيفاء المعايير 

 على أساس كل أداة على حدة: ، ويتم تحديد التصنيف التالية
 

  التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي خالفا  لذلك سينجم من قياس الموجودات أو المطلوبات
 أو اإلعتراف باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة؛

 الية أو كليهما التي يتم إدارتها وتقييم الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية، المطلوبات الم
 أداؤها على أساس القيمة العادلة، وفقا  إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية إستثمار؛

 التي  األدوات المالية تحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة المضمنة التي تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية ،
 .يكون مطلوبا  من قبل العقد

 
 إستثمارات مالية متاحة للبيع  2-5-4

االسووتثمارات المتاحة للبيع تشوومل األسووهم واألوراق المالية. تصوونف على أنها اسووتثمارات األسووهم المتاحة للبيع هي تلك التي ال 
هذه الفئة هي تصوونف على أنها محتفظ بها لغرض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسووائر. سووندات الدين في 

تلك التي ينوى اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن والتي يمكن بيعها في االسووووووتجابة الحتياجات السوووووويولة أو اسووووووتجابة 
 للتغيرات في ظروف السوق.

 

قياسووووها ، اإلسووووتثمارات المالية المتاحة للبيع يتم  بعد القياس األولي أي قروض أو مدينين كمتاحة للبيع. تصوووونفلم  المجموعة
 الحقا  بالقيمة العادلة.

 
 

 )تابع( إستثمارات مالية متاحة للبيع  2-5-4
 

يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين )اإليرادات الشاملة األخرى( في التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة. عندما يتم إستبعاد اإلستثمار، يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق 

نها تعتبر أن يتم إ، ف أكثر من إسوووووتثمار في ذات الضووووومان المجموعةمتلك ت. حيث أو الخسوووووائر بيان األرباحالمسووووواهمين في 
يع يتم التخلص منها على أسووووواس الوارد أوال  يتم التخلص منه أوال . الفوائد المحققة أثناء تملك اإلسوووووتثمارات المالية المتاحة للب

سووتخدام سووعر الفائدة الفعلي. توزيعات األرباح المحققة أثناء تملك اإلسووتثمارات المالية المتاحة للبيع إإدراجها كإيرادات فوائد ب
كإيرادات التشوووغيل األخرى عندما يتم اإلعالن عن حق  األرباح أو الخسوووائر واإليرادات الشووواملة األخرىيتم إدراجها في بيان 

ويتم حذفها من التغيرات األرباح أو الخسووائر بيان ثمارات يتم إدراجها في الدفع. الخسووائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االسووت
 المتراكمة في القيمة العادلة.

 

 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق 2-5-5
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ إستحقاق ثابتة 

ببيع أكثر من كمية  المجموعةنية إيجابية وقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلسووووووتحقاق.  في حالة قيام  المجموعةيكون إلدارة 
، ألصوووبح هذا التصووونيف غير مالئما  وتعين تغييره إلى إسوووتثمارات متاحة  حتى اإلسوووتحقاق بسووويطة من األصوووول المحتفظ بها

سووتحقاق بشووكل مبدئي بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة وتدرج الحقا  بالتكلفة إلاالسووتثمارات المحتفظ بها حتى ا للبيع. تدرج
 المطفأة بإستخدام طريقة العائد الفعلي للفائدة.

 
 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 قروض وسلف إلى عمالء ومستحق من البنوك 2-5-6
دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير القروض والسووولف إلى عمالء والمسوووتحق من بنوك هي أصوووول مالية غير مشوووتقة لها 

تدرج القروض والسلف مدرجة في سوق نشطة. وتنشأ عندما يقدم البنك أمواال  مباشرة لمقترض بدون نية للمتاجرة بالمديونية. 
 بإستخدام طريقة العائد الفعلي للفائدة.عندما يتم تقديم النقد للعمالء وتدرج بالتكلفة المطفأة 

 

 مبادئ قياس القيمة العادلة 2-5-7
أو  بشراء المجموعةفيه  تلتزميتم إدراج المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي 

بيع األصول. تدرج اإلستثمارات مبدئياَ بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة لكافة األصول المالية التي تم تدرج بالقيمة العادلة 
قيمة العادلة لالخسائر مبدئياَ با وأمن خالل األرباح أو الخسائر. تدرج األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

. ترتكز القيمة العادلة لألدوات المالية على آخر سعر طلب شراء مدرج األرباح أو الخسائروتسجل تكاليف المعاملة في بيان 
، تقدر القيمة العادلة لألداة  بدون أي خصم لتكاليف المعاملة.  وفي حالة عدم توفر آخر سعر طلب شراء مدرج التقريربتاريخ 

تدفق النقدي المخصوم وأساليب التقييم األخرى. تقدر القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال تتم المتاجرة بها بما إستنادا  إلى ال
آخذا  بالحسبان ظروف السوق الحالية والقدرة  التقريرستالمه أو دفعه إلنهاء العقد بتاريخ إ المجموعةتوقع تيعادل المبلغ الذي 

 لمقابلة.اإلئتمانية الحالية لألطراف ا
 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية واإللتزامات المالية  2-5-8
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( 

 عندما:
   ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو 

   ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة  المجموعة تقوم بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ
 بالكامل دون أي تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير من خالل"؛ و

    َّ  بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع الملكية، أو  المجموعة قامتلقد  إما

  بتحويل كما لم يحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول ولكن قام بتحويل الرقابة  ةالمجموع تقملم
 والسيطرة على األصول أو جزءا  من األصول.  

آخر مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام  إنتهتيتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو 
، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهريا ، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم  من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا  

 ، الفرق بشأن القيم الدفترية يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر. معاملته كإلغاء لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد

 األصول الماليةإنخفاض قيمة  2-5-9
بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضووووعي على إنخفاض قيمة أصووول مالي أو مجموعة أصوووول  تقريربتاريخ كل  تقوم المجموعة

، كان هناك دليل  ، فقط إذا مالية.  تنخفض قيمة أصووول مالي أو مجموعة أصوووول مالية ويتم تكبد خسوووارة اإلنخفاض بالقيمة إذا
موضووووعي نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد التسوووجيل األولي لألصووول )"حدث خسوووارة"( ويوجد لحدث الخسوووارة ذاك )أو 
األحداث( أثر على التدفقات النقدية المسووتقبلية المتوقعة لألصوول المالي أو مجموعة األصووول المالية والتي يمكن تقديرها بشووكل 

الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات يمكن مالحظتها والتي  يعتمد عليه.  يتضمن الدليل
 :الجهات التنظيميةحول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن  المجموعةترد إلى عناية 

 

 صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم; 
  في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقةمخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر; 
 تنازال  للمقترضين ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابها ال  المجموعة تمنح

 ;ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل
  مالية جوهريةأن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة; 
 أو ;إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 
  بيانات قابلة للمالحظة تشووووووير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة من مجموعة أصووووووول مالية منذ

لفردية بالمجموعة متضووومنة التسوووجيل األولي لتلك األصوووول ولو لم يكن باإلمكان تشوووخيص اإلنخفاض باألصوووول المالية ا
تغيرات عكسووووووية في موقف السووووووداد للمقترضووووووين من البنك أو ظروف إقتصووووووادية وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن 

 التسديدات على أصول بالبنك.
 

حد أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضووووووعي منفرد على إنخفاض قيمة أصوووووول مالية يكون كل منها جوهريا  ب تقوم المجموعة
عدم وجود دليل موضووووعي  المجموعة تذاته، ومنفردا  أو مجتمعاَ ألصوووول مالية ال يكون كل منها جوهريا  بحد ذاته. إذا قرر

من األصووول في مجموعة أصوووول مالية لها نفس  على إنخفاض القيمة ألصووول مالي مقيم فرديا   ، سوووواء  جوهريا  أو ال، فإنه يضوووص
إنخفاض قيمتها مجتمعة. األصووووول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فرديا  ويتم إدراج أو  خصووووائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم
 ، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة. يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لها
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 األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة  (أ)
قروض ومديونيات أو إسووووووتثمارات محتفظ بها حتى إذا كان هناك دليل موضوووووووعي على تكبد خسووووووارة إنخفاض بالقيمة على 

اإلسووووتحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس مبلغ الخسووووارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصوووول والقيمة الحالية للتدفقات 
عدل الفائدة الفعلي النقدية المسوووتقبلية المقدرة )بإسوووتثناء خسوووائر اإلئتمان المسوووتقبلية التي لم يتم تكبدها( المخصوووومة حسوووب م

 األصلي لألصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة ببيان الدخل
. إذا كان للقرض أو اإلسووتثمار المحتفظ به حتى اإلسووتحقاق معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصووم لقياس أي خسووارة الشووامل

 الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.إنخفاض بالقيمة هو معدل 
 

إحتسوواب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسووتقبلية المقدرة ألصوول مالي مضوومون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن تنفيذ  يعكس
 الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواء  كان تنفيذ الرهن محتمال  أم ال.

 

التدفقات النقدية المسووتقبلية في مجموعة أصووول مالية يتم تقييم إنخفاض قيمتها بشووكل إجمالي على أسوواس التدفقات النقدية تقدر 
التعاقدية لألصول بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة لتلك الموجودة بالبنك. تتم 

سووووواس البيانات الحالية القابلة للمالحظة لتعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثر على تعديل خبرة الخسوووووائر السوووووابقة على أ
 الفترة التي إرتكزت عليها خبرة الخسائر السابقة وإلزالة آثار الظروف بالفترة التاريخية التي ال توجد حاليا .

 

 

شكل منتظم من قبل  ستقبلية ب لتقليل أية  المجموعةتتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية الم
، يتم شوووطبه مقابل مخصوووص  فروقات بين تقديرات الخسوووارة وخبرة الخسوووارة الفعلية. إذا كان قرض ما غير قابل للتحصووويل

 مثل تلك القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة. إذا إنخفاض قيمة القرض ذات العالقة. تشطب
إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج 

في اب المخصص. يدرج مبلغ العكس ة حسإنخفاض القيمة يتم عكس خسارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة سابقا  عن طريق تسوي
 .األرباح أو الخسائربيان 

 

 للبيع المتاحة)ب( اإلستثمارات المالية 
سواء يوجد هناك دليل موضوعي بأن إستثمار أو  تقريربتاريخ كل  المجموعة تقيم،  بالنسبة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
، يتضمن الدليل الموضوعي  اإلستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيعفي حالة  مجموعة إستثمارات يتم تخفيض قيمتها.

، فإن الخسارة  إنخفاض جوهري أو ممدد في القيمة العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته. في حال يوجد هناك دليل إلنخفاض القيمة
، ناقصا  أية خسائر إنخفاض قيمة لذلك اإلستثمار  يةالمتراكمة يتم قياسها على أنها الفرق بين تكلفة التملك والقيمة العادلة الحال

 .األرباح أو الخسائربيان ، يتم إستبعادها من حقوق المساهمين وإدراجها في  األرباح أو الخسائرالتي تم إدراجها سابقا  في بيان 
، الزيادة في قيمها العادلة  ئراألرباح أو الخسابيان خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم ال يتم عكس قيدها من خالل 

 .األرباح أو الخسائربيان بعد إنخفاض القيمة يتم إدراجها مباشرة في 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص -2

 )تابع(اإلعتراف األولي والقياس الالحق  –أدوات مالية  2-5

 )تابع( إنخفاض قيمة األصول المالية 
 

، يقيم إنخفاض القيمة على أساس نفس معيار الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة  المصنفة كمتاحة للبيعفي حالة أدوات الدين 
المطفأة. يستمر بتكوين مخصص للفوائد على أساس سعر الفائدة السائد األصلي على القيمة الدفترية المنخفضة لألصل ويتم 

، زادت القيمة العادلة ألداة الدين ويمكن ربط الزيادة بشكل  حقةإدراجه كجزء من "إيرادات الفوائد ". في حال في سنة ال
، فيتم عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة  األرباح أو الخسائرموضوعي بحادث وقع بعد إدراج خسارة إنخفاض القيمة في بيان 

 .األرباح أو الخسائرمن خالل بيان 
 

 قروض معاد التفاوض عليها )ج( 
            القروض التي تخضووووووع لتقييم إنخفاض قيمة مجتمعة أو يكون كل منها جوهريا  بحد ذاته والتي ألعيد التفاوض على شووووووروطها 

، يعتبر األصووووول متجاوزا   ال تعتبر بعد ذلك متجاوزة لموعد إسوووووتحقاقها ولكن تعامل كقروض جديدة.  وفي السووووونوات الالحقة
 عيد التفاوض عليه.أإذا  لموعد إستحقاقه ويفصح عنه فقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 مبادئ قياس القيمة العادلة 2-5-8
يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير 

لعدد من السياسات والطرق المحاسبية.  وعندما المالية. يتم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقا  
ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل 

 (.43أو اإللتزام.  )راجع إيضاح 
 

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

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

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

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 
 .ناءا  على أفضل مصلحة إقتصاديةاإللتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون ب

 
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام 
في األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول 

 .أعلى وأفضل استخدام لها
 

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت 
 .ذات الصلة القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد

 
ع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل يتم تصنيف جمي

 :الهرمي للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءا  على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل
 

  ار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛مدرجة )غير معدلة( في أسع – 1المستوى 
 تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - 2المستوى 
 .حظتهاتقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مال - 3المستوى 

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة سواء التحويالت قد 
وقعت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءا  على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة 

 .كل فترة مشمولة بالتقريرالعادلة ككل( في نهاية 
 

في تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها 
ر تقييم وفقا  للسياسات المحاسبية للمجموعة. لهذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخ

 .بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى
 

تقوم المجموعة أيضا ، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة 
 .لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول

 
دلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص لغرض اإلفصاحات عن القيمة العا

 ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
 

 القطاعيةالتقـارير  2-6
 عمال التالية:القطاعي للمجموعة على قطاعات األ يستند التقرير

 

 اإلستثمارات 
 األنشطة المصرفية 
 أنشطة التأمين 
 العقارات 

 

 .32مبينة في االيضاح رقم  المعلومات القطاعية
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 العمالت األجنبية  2-7

 
 العملة التنفيذية وعملة العرض 2-7-1

االقتصادية الرئيسية التي تقاس البنود المضمنة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بالريال العماني بإعتباره عملة البيئة 
 موعة.تعمل بها تلك الشركات )العملة التنفيذية(. تعرض هذه البيانات المالية بالريال العماني بإعتباره العملة التنفيذية وعملة العرض للمج

 
 التعامالت واألرصدة 2-7-2
 
 .ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العلماني وقيدها وفقا (1)
 
. أرباح يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العلماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير (2)

ال العلماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالري
الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف 

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

 .وأدوات تغطية صافي االستثمار
 
دية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النق (3)

ادلة من تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة الع
بح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل خالل األرباح أو الخسائر في الر

 .األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر
 
ريخ بيان المركز المالي عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في تا (4)

وبنود بيان الدخل يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل ألجل 
تعلق بتلك العملية األجنبية التوحيد في اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع كيان أجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل الوارد في حقوق المساهمين الم

ة المعينة يتم إدراجه في بيان الدخل تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن اقتناء عملية أجنبي
ا كموجودات ومطلوبات العمليات وأية تعديالت القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملته

 .األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال
 
 
 استثمارات عقارية  2-8

 تتكون اإلستثمارات العقارية من األرض والمباني المحتفظ بها لتحقيق معدالت إيجار طويل األجل وال تشغلها المجموعة. تدرج اإلستثمارات
المتراكم ، ناقصا  إنخفاض القيمة ، إن وجد. يتم تسجيل أي رسوم إنخفاض في القيمة في بيان العقارية بالتكلفة مطروحا  منها اإلستهالك 

األرباح أو الخسائر. يتم إحتساب اإلستهالك على األصول بإستثناء األرض بإستخدام طريقة القسط الثابت من أجل تخصيص تكلفتها على 
 مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:

  
 عاما   25 ملكية الحرةعقارات بال

 
 الممتلكـات والمعـدات 2-9

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

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

 بد فيها.كأرباح او خسائر خالل الفترة المالية التي تتك
باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو قيمها المعاد تقييمها إلى  األخرى يحتسب االستهالك لألصولال يتم استهالك االرض. و

 قيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر كما يلي:
 ةـسن 25 اني بالملكية الحرةـمب
 إيجار غير منتهيةسنة وفترة  25أقل من  رةـاني مستأجـمب

 واتـسن 5حتى  ات ومعداتـأثاث وتركيب
 واتـسن 5حتى  اراتـسي

 
ة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول وتعدل. عندما يكون ذلك مالئما . بتاريخ كل ميزانية عمومية.  وتخفض القيمة الدفترية ـتتم مراجع

 كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لإلسترداد.لألصل فورا  إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا 
 

 االراضي المملوكة واالراضي مع المباني تعتبر منفصلة عن االصول من قبل مجموعة الشركات الشقيقة ويعاد تقييمها على اساس منتظم.
 

 .بقائمة األرباح أو الخسائرج أرباح وخسائر اإلستبعادات تحدد عن طريق مقارنة متحصالت القيمة الدفترية. وتدر
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 مشروعات قيد االنشاء
يتم تسجيل مشروعات قيد االنشاء بالتكلفة وال يتم استهالكها. يتم مراجعة القيمة الدفترية لالعمال المشروع قيد التنفيذ عند 

او تغييرات في الظروف تشير الى ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. اذا وجد مثل هذا الدليل وعندما وجود احداث 
تكون القيمة الدفترية اعلى من القيمة التقديرية الممكن استردادها يتم تخفيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها هي 

 البيع وقيمتها المستحقة. يفاالعلى من قيمتها العادلة ناقصا تكال
 أصول غير ملموسة 10 -2

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

اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. يتم إدراج 
 كالتالي:

 سنة 15 شبكة المستشفيات
    سنوات 6 الترخيص

، مع أثر أي تغييرات في التقديرات تم تقرير فترة كل  بنهايةتتم مراجعة طريقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 
التي تمت حيازتها بشكل منفصل ،  ةاجي غير محددإحتمالي. األصول غير الملموسة التي لها عمر إنتإحتسابها على أساس 

 تدرج بالتكلفة مطروحاً منها خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.
 

ادلة األصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند دمج األعمال والمدرجة بشكل منفصل عن الشهرة ، تدرج مبدئياً بقيمها الع
 في تاريخ اإلستحواذ )والتي تعتبر بمثابة تكلفتها(.

 

يتم التقرير عن األصول غير الملموسة  التي تمت حيازتها عند دمج األعمال ، بالتكلفة مطروحاً منها إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، 
 لتي تمت حيازتها بشكل منفصل.ا اإلطفاء المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة ، بنفس طريقة األصول غير الملموسة

 

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

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

 الشهرة بإستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة إنخفاض
ً  القيمة إلنخفاض إختبارها يتم محددة غير إنتاجية بأعمار الملموسة غير الموجودات ً  إما سنويا  وحدة مستوى على أو فرديا

 بأعمار الملموسة غير للموجودات اإلنتاجية األعمار. إطفاؤها يتم ال الملموسة غير الموجودات تلك مثل إن. النقدي التوليد
ً  مراجعتها يتم محددة غير ً  يستمر المحددة غير األعمار تقييم أن سواء لتحديد سنويا  في التغيير فإن قائماً، ليس حال في. قائما
 .مستقبلي أساس على إجراؤه يتم محددة إلى محددة غير من اإلنتاجية األعمار تقييم

 

  عدا عن الشهرة إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
في نهاية كل فترة تقرير ، تراجع المجموعة القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد وجود أي مؤشرات على 
تعرض تلك األصول لخسارة إنخفاض القيمة. في حالة وجود تلك المؤشرات ، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل من 

)إن وجدت(. عندما ال يكون محتمالً تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل الفردي ، أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة 
تقدر المجموعة القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل.عندما يتم تحديد أسس معقولة وثابتة 

لنقد الفردية ، أو يتم تخصيصها إلى أصغر مجموعة من للوحدات المنتجة ل للتحصيل ، يتم تخصيص األصول التجارية أيضاً 
 وثابتة لها.الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس تخصيص معقولة 

 

التي لها أعمار إنتاجية محددة واألصول غير الملموسة الغير األصول غير الملموسة يتم بشكل سنوي إختبار إنخفاض قيمة 
 مؤشر على إنخفاض قيمة األصل. متاحة للبيع ، وما إذا كان هناك

 

تكاليف البيع والقيمة عند اإلستخدام. عند تقدير القيمة  القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األكبر بين القيمة العادلة مطروحاً منها
ل خصم ما قبل الضريبة القيمة عند اإلستخدام ، يتم تخفيض التدفقات النقية المستقبلية المتوقعة إلى قيمها الحالية بإستخدام معد

للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل والتي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات الذي يعكس التقديرات الحالية للسوق
 النقدية المستقبلية لها.

 

تم تخفيض القيمة الدفترية إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد لألصل)أو الوحدة المنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفترية ، فإنه ي
إلى قيمته القابلة لإلسترداد. تدرج خسارة إنخفاض القيمة فوراً في األرباح أو الخسائر ، إال  لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد(

 لتقييم.إعادة افي إذا أدرج األصل المعني بقيمة إعادة التقدير ، حيث تتم معاملة خسارة إنخفاض القيمة في هذه الحالة كإنخفاض 
 

عندما يتم إسترداد خسائر إنخفاض القيمة الحقاً ، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدير المعدل 
 لقيمته القابلة لإلسترداد ، على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها لو لم تدرج

في قيمة األصل)أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة. يتم فوراً إدراج إسترداد خسارة إنخفاض القيمة  خسارة إنخفاض
في األرباح أو الخسائر ، إال إذا أدرج األصل المعني بقيمة إعادة التقدير ، حيث تتم عندها معاملة غسترداد خسارة إنخفاض 

 تقييم.القيمة بأنه زيادة في إعادة ال
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 إنخفـاض قيمة أصول غير مالية 11 -2

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

لإلسترداد.  القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد اإلستخدام أيهما أعلى.  وألغراض 
يتم تجميع األصول بأقل المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة قابلة للتحديد )وحدات مدرة  .تقييم اإلنخفاض بالقيمة

للنقد(.  تتم مراجعة األصول المالية غير النقدية األخرى بإستثناء الشهرة التي تعرضت إلنخفاض قيمة لتحديد إمكانية عكس 
 إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.

 
 حكم النقـد النقـد وما في 2-12

يتضمن النقد وما في حكم النقد نقدية بالصندوق وودائع محتفظ بها لدى بنوك وإستثمارات قصيرة األجل أخرى ذات سيولة 
بند أشهر أو أقل وسحب على المكشوف من بنوك. يعرض السحب على المكشوف ضمن  لستةعالية بفترة إستحقاق أصلية 

 إقتراضات بقائمة المركز المالي.
 
 إقتراضات  2-13

ً بالتكلفة المهلكة ً تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقا  .تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ناقصا
ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل الشامل على مدار فترة اإلقتراضات 

 لفائدة الفعلية.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 كافة التسهيالت.  في هذه الحالة. يحتفظ بالرسوم الى حيث سحب التسهيل.  الى الحد الذي ال يكون هناك دليل 

انه سيتم سحب جزء او كل التسهيالت. تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السيولة وتهلك على على انه من المحتمل 
 مدار فترة التسهيالت التي تتعلق بها.

 
 إلتزامات أخرى 2-14

 تدرج اإللتزامات األخرى بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 
 الضريبة 2-15

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

هي اإللتزام الضريبي المحتمل على أساس الدخل الخاضع للضريبة عن العام باستخدام الضريبة الحالية  حقوق المساهمين.
وأية تعديالت أخرى على اإللتزام الضريبي  التقريرمعدالت الضريبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ 

 المستحق الدفع عن سنوات سابقة. 
 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات 
ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على 

لدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة ا
 .التقريرواسع في تاريخ 

 

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

 
 مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 2-16

تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالمجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات قانون 
بدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق وتعديالته.  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية و 2003العمل العُماني لعام 

 .  التقريرلإللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ 
بالنسبة للموظفين  72/91الحكومة العمانية للتأمينات اإلجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم  في نظامتدرج المساهمات 

 عند تكبدها. األرباح أو الخسائركمصروف بقائمة  .1991العُمانيين وفقاً لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 
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 مخصصـات 2-17
المخصصات لدى المجموعة والشركة األم إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق تدرج 

ً  .موارد خارجي لسداد اإللتزام ويتم تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.  يتم تحديد المخصصات بخصم  .إذا كان أثرها جوهريا
وحيثما كان ذلك  .دام معدل يعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقودالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخ

 ً  المخاطر المرتبطة بهذا اإللتزام. .مالئما
 

تحدد إحتمالية الحاجة إلى تدفق نقدية صادر للتسوية عن طريق األخذ باإلعتبار  .عندما يكون هناك عدد من اإللتزامات المباشرة
يدرج مخصص حتى لو كانت إحتمالية التدفق النقدي الصادر المتعلقة بأي بند مدرج في نفس نوعية  نوعية اإللتزام ككل. 

 اإللتزم قليلة.
 
 االعتـراف بااليرادات 2-18

 

 إيرادات ومصروفات الفوائد 
لكافة األدوات التي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة  كأرباح او خسائرتدرج إيرادات ومصروفات الفوائد 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المهلكة ألصل مالي أو ال إذا كان هناك شك في تحصيلها. الفعلية إ
ة الفوائد الفعلية هي المعدل الذي طريقت الفوائد خالل الفترة المعنية. إلتزام مالي ولتخصيص إيرادات الفوائد أو مصروفا

حيثما كان ذلك  .يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستلمة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو
 ً تقدر  .وعند إحتساب معدل الفائدة الفعليأو اإللتزام المالي.  فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .مالئما

التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن ال يأخذ باإلعتبار خسائر اإلئتمان لمجموعة ا
ً ال يتجزء من  المستقبلية.  ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءا

 املة وكافة العالوات والخصومات األخرى.معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المع
 

 إيرادات الرسوم والعمولة 
تؤجل رسوم إرتباط القرض للقروض ستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة. تدرج الرسوم والعموالت عادة على أساس اإل

المتوقع سحبها )باإلضافة إلى التكاليف المباشرة ذات العالقة( وتدرج كتسوية لمعدل الفائدة الفعلي على القرض.  تدرج 
بجزء من صفقة القرض تحتفظ المجموعة رسوم القرض المشترك كإيراد عند إكتمال عملية منح القرض المشترك وال 

تدرج رسوم إدارة المحفظة ين.  زء من القرض بذات معدل الفائدة الفعلي للمقرضين المشاركين اآلخرلنفسه أو إحتفظ بج
تدرج رسوم عادة على أساس الوقت المناسب.  .واإلستشارات األخرى ورسوم الخدمة إستناداً إلى عقود الخدمة المطبقة

يطبق نفس مبدأ إدراج اإليرادات رة الخدمة المقدمة. على مدار فت إدارة األصول المتعلقة بأموال اإلستثمار حسب المعدل
 على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها بشكل مستمر على مدار فترة ممتدة من الوقت.

 

  إيرادات توزيعات األرباح 
 تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في إستالم الدفعات.

 

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

توزع بالنسبة للبوالص قصيرة األجل ،  .التقريربوالص التأمين المحررة المتعلقة بالفترات التأمينية الالحقة لتاريخ 
ن. يتم اإلحتفاظ بإحتياطي إكتواري مناسب يتم تحديده سنوياً من قبل إكتواري األقساط إلى الفترة المتبقية من غطاء التأمي

ً بشكل قانوني لكي تماشى مع متطلبات  مستقل وذلك بعد الفحص السنوي ألموال التأمين على الحياة وتحتسب مبدئيا
ألي خسارة أخرى كما يتم تكوين مخصص إضافي عند الضرورة . 1979التقرير بموجب قانون شركات التأمين لسنة 

،  متوقعة الحدوث على المخاطر السارية مع األخذ في اإلعتبار إيرادات اإلستثمار المستقبلية المتعلقة بأموال التأمين
 وذلك لتغطية اإللتزامات المتوقع نشوئها من العقود السارية.

 

 أعمال التأمين العام 
تؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل األقساط غير المحققة الجزء من األقساط المكتتبة 

 المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية. 
 

 بوليصة التأمين رسوم  
 تدرج هذه الرسوم كإيراد. أخرىعلى حملة بواليص التأمين وعقود  يتم فرض رسوم خدمات إدارية ورسوم عقود أخرى

 عند إبرام البوليصة أو عند إحتساب الرسوم ، والتي تتم عادة عند إبرام البوليصة.
 

 أصول األمانة 2-19
فإنها تعرض كبنود خارج وتبعاً لذلك  .للمجموعةال تتم معاملة األصول المحتفظ بها بصفة أمانة أو ضمان على أنها أصول 

 .القوائم المالية هذهقائمة المركز المالي في 
 
 
 



بيان114

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

  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

26 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص -2
 

 األدوات المالية المشتقة 2-20
تدرج األدوات المالية المشتتتتتقة بشتتتتكل مبدئي بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه اإلرتباط بعقد األداة المالية المشتتتتتقة ويعاد 

من أستتتعار الستتتوق  عليهايتم الحصتتتول التغييرات في القيمة العادلة كأرباح او خستتتائر وتدرج قياستتتها الحقاً بقيمها العادلة.  
تدرج كافة األدوات المشتتتقة كأصتتول عندما تكون عهد. بما في ذلك معامالت الستتوق حديثة ال .المدرجة في األستتواق النشتتطة

 القيمة العادلة موجبة وكإلتزامات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
 

 محاسبة تاريخ التسوية والمتاجرة 2-21
بالشراء  المجموعةوهو التاريخ الذي تلتزم فيه  .تدرج كافة المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة

ني أو البيع.  إن المشتريات أو المبيعات العادية هي مشتريات أو مبيعات أصول مالية تتطلب تسليم أصول خالل اإلطار الزم
 المنصوص عليه عموماً في القوانين أو األعراف بالسوق.

 
 المقاصـة  2-22

يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق 
أو عندما يتم تحقق  .لسداد على أساس الصافيقانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وتوجد نية لدى المجموعة ل

 األصل وسداد اإللتزام آنياً.
 
 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. 

 
 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس  2-24

يتم احتستاب مكافآت أعضتاء مجلس ادارة الشتركة األم وكل من شتركاتها التابعة على استاس صتافي ارباح الستنة لكل شتركة 
على حدة )قبل خصتتتم مكافآت االعضتتتاء( مع مراعاة الحدود القصتتتوى التي تنص عليها القوانين والنظم الستتتارية التي تحكم 

 مجلس االدارة. بدالت حضور جلسات ألعضاءو تحديد مكافآت
 
 العائد األساسي للسهم  2-25

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

 
 عقود التأمين 2-26

 )أ( التصنيف
تصدر الشركة عقود تحّول مخاطر التأمين وتصنّف العقود كعقود تأمين ، عندما تحول هذه العقود مخاطر التأمين الجوهرية. 

 يمكن أن تحول هذه العقود المخاطر المالية أيضاً. 
 

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

تصدر الشركة بعض عقود التأمين تحتوي على ميزة المشاركة الكمالية. هذه الميزة تمنح لحاملها الحق في تلقي مزايا إضافية 
 :كتكملة لفوائد مضمونة -أو مكافآت 

 

 من المحتمل أن تكون جزء هام من إجمالي الفوائد التعاقدية;  
 

  و ;تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي وفقاً لتقدير الشركةيتم 
 

 .تستند تعاقدياً على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود 
 

ال توجد تشتتتتتريعات قانونية محلية تضتتتتتع قواعد لتحديد المبالغ التي تستتتتتتند على مزايا إضتتتتتافية إختيارية ، يتم تحديد المبالغ 
 إدارة الشركة على أساس سنوي.المستحقة السداد من قبل مجلس 

 

 )ب( اإلعتراف والقياس
تصنف عقود التأمين على الحياة وعقود التأمين الطبي إلى أربعة فئات رئيسية مبينة أدناه. باإلضافة إلى ذلك ، تضع الشركة 

 بواليص تأمين قصيرة األجل للحوادث الطبية والشخصية لألفراد.
  



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 )تابع( الجوهريةالسياسات المحاسبية  ملخـص -2
 
 عقود التأمين )تابع( 2-26

 

 ( بواليص التأمين على الحياة الفردية1) 
 

 تتألف هذه المجموعة من األنواع التالية من السياسات:
 

  مع ستتتياستتتات األرباح التقليدية )أي الستتتياستتتات مع ميزة مشتتتاركة التقديرية التي تؤمن األحداث المرتبطة بالحياة البشتتترية
إستالمها.  المثال: الوفيات أو البقاء على قيد الحياة( على مدى فترة طويلة. تدرج أقساط التأمين كإيرادات عند)على سبيل 

كمصروف  المنافعتسجل  يتم إدراج األقساط المؤقتة في نهاية السنة لألقساط المستحقة عن بوالص التأمين التي لم تسقط.
ة مستحقة الدفع وهي مضمونة. إلى جانب ذلك ، فإن عائد الحق والمكافآت عند تكبدها. كل بوليصة لديها كمية منافع محدد

التي تعلنها الشتتتتركة من وقت آلخر تستتتتتند إلى ربحية محفظة الحياة الفردية. يتم تحويل عائد الحق إلى مكافآت مضتتتتمونة 
 عند إعالنها ويتم ضمان مستوى معين من الحد األدنى لمكافآت سياسات معينة.

 

مسؤولية عن هذه السياسات على أساس صافي األقساط من خالل تحديد القيمة الحالية للمنافع ناقصاً القيمة الحالية يتم تحديد ال
ستخدام إفتراضات متحفظة عن الوفيات وخصم وتعديل  ساط النظرية بإ ساب صافي األق ستقبلية. يتم إحت ساط الم صافي األق ل

وعة، يتم عمل مخصتتتتتص للمصتتتتتروفات الالزمة لإلحتفاظ بالبوالص. تقوم إلدراج تكاليف الحيازة. بالنستتتتتبة للبواليص المدف
الشتتتتتركة أيضتتتتتاً بإجراء إختبار كفاية اإللتزام لضتتتتتمان أن اإلحتياطي ال يقل عن اإللتزام المحدد بأنه مبلغ القيمة المخفضتتتتتة 

ة مباشتتترة بالعقد ، ناقصتتتاً القيمة المتوقعة للمنافع المدفوعة والعموالت المستتتتحقة  والمصتتتاريف اإلدارية المستتتتقبلية  المتعلق
المتوقعة المخصتتتتومة من أقستتتتاط التأمين المستتتتتحقة )مع إفتراضتتتتات واقعية تتعلق بالوفيات والثبات ومصتتتتاريف الصتتتتيانة 

سعير األوراق المالية ذات الدخل الثابت التي ستخدام معدل خصم متأصل في ت شركة ، تتضمن اإلفتراضات  وإ تحتفظ بها ال
 (.السلبيهامش لإلنحراف 

 

 تتضتتتمن البوالص التي يكون فيها المبلغ . عندما تصتتتبح المنافع مستتتتحقة فقط في حالة وفاة المؤمن عليه ضتتتمان البوالص
التي ينخفض فيها المبلغ المضمون خفض سياسات ضمان البوالص قصيرة األجل المؤمن ثابتاً على مدى فترة البوليصة و

 ً كما يتم إدراج األقستتتاط . التأمين إما على مدى فترة البوليصتتتة أو في قستتتط واحديتم دفع قستتتط . بمعدل متفق عليه مستتتبقا
تدرج األقستتتاط المؤقتة في نهاية الستتتنة بالنستتتبة لألقستتتاط المستتتتحقة عن بوالص التأمين التي لم . عند إستتتتالمهاكإيرادات 

 .ال تحقق هذه البوالص أي ربح. تسقط
 

لتزام بأنه القيمة المخفضة للمطالبات المستقبلية المتوقعة فضالً عن المصروفات التي بالنسبة للبواليص الفردية ، يتم تحديد اإل
بالنستتبة ألقستتاط البوالص العادية ، يتم تحديد اإللتزام على أستتاس صتتافي األقستتاط . يتوقع أن يتم تكبدها في إدارة الستتياستتات

 ً  .على غرار البوالص التقليدية التي تحقق أرباحا
 

 يالتأمين على الحياة الجماعواليص ( ب2)
 

هي عقود تأمين قصتتتتتيرة األجل تبرم على أستتتتتاس جماعي ، الحياة التي يتم تأمينها تتعلق في العادة لموظفي صتتتتتاحب عمل 
التي من شأنها أن تؤثر ( مثل الوفاة أو العجز)من عواقب أحداث ( صاحب العمل)تحمي هذه العقود عمالء الشركة . مشترك

الفوائد المدفوعة عند وقوع الحدث المحدد المؤمن ضتتتده . أو من يعولهم للحفاظ على مستتتتوى دخلهم الحاليعلى قدرة العميل 
 .ال توجد فترات إستحقاق. إما أن تكون ثابتة أو مرتبطة بمدى الخسارة االقتصادية التي يتكبدها حامل بوليصة التأمين

 
 

 

 بالنسبة لجميع تلك العقود ، يتم إدراج األقساط كإيراد عند إصدار البوليصة أو سند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبياً على
يتم اإلبالغ عن جزء قستتتط التأمين المستتتتلم من العقود الستتتارية والمتعلقة بالمخاطر المستتتتمرة في تاريخ . مدى فترة التغطية

 .يتم إظهار األقساط قبل خصم العمولة وإستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط. وإعتباره إلتزام قسط غير محقق التقرير
 

يتم إدراج . د تكبدها على أستتتتتتتاس اإللتزام المقدر للتعويض المستتتتتتتتحق لحاملي البوالصيتم تحميل المطالبات على الدخل عن
يتم عمل مخصتتتتتص منفصتتتتتل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء . المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ

 .في الماضيعلى خبرة الشركة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها 
 

كما هو مبين أعاله ، يتم إعداد إحتياطي األقستتتتتاط غير المكتستتتتتبة في تاريخ تقييم األقستتتتتاط والتي تعتبر مكتستتتتتبة في فترات 
. تجري الشتتركة أيضتتاً إختبارات عما إذا كان اإللتزام المنصتتوص عليه كاف للوفاء بالمطالبات المستتتقبلية المتوقعة. مستتتقبلية

 .، فقد تقرر بأنه ليس ضرورياً عمل مخصص لعجز األقساطنتيجة لهذا اإلختبار 
 

 بواليص التأمين الصحي الجماعي( 3)
هي عقود تأمين قصتتتتتيرة األجل تبرم على أستتتتتاس جماعي ، الحياة التي يتم تأمينها تتعلق في العادة لموظفي صتتتتتاحب عمل 

عن العالج الطبي للموظفين نتيجة لإلعتالل  من الخسائر الناجمة( صاحب العمل)تحمي هذه العقود عمالء الشركة . مشترك
يتم صتتتترف الجزء األكبر من مطالبات . الصتتتتحي أو الحوادث ، والتي تشتتتتمل كالً من المستتتتتشتتتتفى ونفقات العالج الخارجي

 .ال توجد فترات إستحقاق. المستشفى مباشرة من قبل الشركة لمقدمي الرعاية الصحية
 

األقساط كإيراد عند إصدار البوليصة أو سند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبياً على  بالنسبة لجميع تلك العقود ، يتم إدراج
يتم اإلبالغ عن جزء قستتتط التأمين المستتتتلم من العقود الستتتارية والمتعلقة بالمخاطر المستتتتمرة في تاريخ . مدى فترة التغطية

 .خصم العمولة وإستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط يتم إظهار األقساط قبل. وإعتباره إلتزام قسط غير محقق التقرير
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 (تابع) بواليص التأمين الصحي الجماعي( 3)
 

يتم إدراج . البوالصيتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أستتتتتتتاس اإللتزام المقدر للتعويض المستتتتتتتتحق لحاملي 
يتم عمل مخصتتتتتص منفصتتتتتل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء . المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ

على خبرة الشتتتتركة الستتتتابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضتتتتي مع مراعاة مطالبات مقدمي الرعاية 
 .الصحية

 

مبين أعاله ، يتم إعداد إحتياطي األقستتتتتاط غير المكتستتتتتبة في تاريخ تقييم األقستتتتتاط والتي تعتبر مكتستتتتتبة في فترات  كما هو
 .تجري الشركة أيضاً إختبارات عما إذا كان اإللتزام المنصوص عليه كاف للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة. مستقبلية

 

 اة الجماعيبواليص التأمين اإلئتماني على الحي( 4)
تحمي . هي عقود تأمين على الحياة تبرم على أستتاس جماعي وتصتتدر للمؤستتستتات المالية لحماية محافظ القروض المستتتحقة

التي من شتتأنها أن تؤثر على قدرة ( مثل الوفاة أو العجز)من عواقب أحداث ( المؤستتستتات المالية)هذه العقود عمالء الشتتركة 
 .هذه البوالص دون أرباح. المستحقةالعمالء المقترضين لسداد القروض 

 

 :تصدر هذه العقود على أساسين
 

 وعندما تصدر القروض/يتم إستالم مبالغ إضافية إذا. على مدى فترة القروض عند إستالم قسط التأمين كدفعة واحدة. 
   

   األرصدة غير المسددةعقود قصيرة األجل تغطي مخاطر لمدة عام في وقت واحد ، وتحديد األقساط ودفعها شهرياً عن. 
 

إلتزام المخاطر المستتتتتتمرة هو اإللتزام المحدد بأنه القيمة  والمستتتتتؤولية. يتم إدراج األقستتتتتاط الفردية كإيراد عند إستتتتتتحقاقها
 .المخفضة للمطالبات المستقبلية المتوقعة فضالً عن المصاريف التي من المتوقع أن يتم تكبدها في إدارة البوالص

 

نظراً ألنه يتم عادة إدراج تلك األقساط بمجرد . اط الشهرية عندما تعلن المؤسسات المالية عن المبلغ المستحقيتم إدراج األقس
ال تقوم الشتتركة ، في نهاية العام ، . إكتستتابها بالكامل ، فال توجد ضتترورة لعمل مخصتتص إلحتياطي األقستتاط غير المكتستتبة

 ً  .  عمل مخصص للنقص في األقساطبتقييم ربحية المحفظة لتحديد ما إذا كان مطلوبا
 

يتم إدراج . يتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أستتتتتتتاس اإللتزام المقدر للتعويض المستتتتتتتتحق لحاملي البوالص
يتم عمل مخصتتتتتص منفصتتتتتل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناء . المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ

 .خبرة الشركة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضيعلى 
 

 إختبار كفاية اإللتزام
لضتتتتتمان كفاية إلتزامات العقد  كما هو مبين في البيانات المالية. عند إجراء هذه تتولى الشتتتتتركة إجراء إختبار كفاية اإللتزام 

لتدفقات النقدية المتوقعة ومعالجة المطالبات والمصتتتتروفات اإلدارية ، وكذلك اإلختبارات ، يتم إستتتتتخدام أفضتتتتل التقديرات ل
تشتتير نتائج اإلختبارات إلى أن اإللتزام المدرج كاف وال توجد . الدخل من اإلستتتثمار من األصتتول التي تدعم هذه اإللتزامات

 .ضرورة لعمل مخصص إضافي
 

 أعمال التأمين العام
تؤخذ األقستتتتتاط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل األقستتتتتاط غير المحققة بالنستتتتتبة ألعمال التأمين العام ، 

الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية. التغيير في مخصص األقساط غير المحققة يتم أخذه إلى 
 ل إدراج اإليرادات على مدى فترة المخاطر.األرباح أو الخسائر من أج

 

من صافي األقساط المحتفظ بها  %45أو المبلغ المحتسب بواقع  1/24تحتسب األقساط غير المحققة وفقاً لطريقة األكبر من 
يف عند تكبدها للسنة لكافة أنواع أعمال التأمين وفقاً لقانون شركات التأمين في ُعمان. يتم إدراج تكاليف إقتناء العقود كمصار

 آخذين في اإلعتبار الطبيعة قصيرة األجل لعقود التأمين. 
 

يجب وضتتتتتع تقديرات لكل من التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير والتكاليف النهائية 
لف المطالبات من المبالغ المستتتتتتتتحقة الدفع لحاملي المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. تتأ
القيمة المتبقية والمستتتردات األخرى ويتم تحميلها على العقود واألطراف األخرى ومصتتاريف تستتوية الخستتارة بالصتتافي من 

  األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
 

تمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تستتويتها بتاريخ بيان المركز المالي، ستتواء 
تم اإلبالغ عنها أم ال. يتم تكوين مخصتتتتتص للمطالبات الُمبلهغ عنها والتي لم يتم تستتتتتويتها في تاريخ بيان المركز المالي على 

على حدة. عالوةً على ذلك، يدرج مخصص لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها  أساس تقدير كل حالة
 في تاريخ التقرير، بناءاً على خبرة الشركة السابقة. 

 

سنة التالية ، يتم إدراجها في حساب أعمال  سويات والمخصصات في ال أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والت
 ين للسنة.التأم

 
 
 



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.
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 تعويض التلف واإلحالل
شركة  سبة من ببيع المركبات )التالفة عادة(  أو الممتلكات بتحصيل الزيادة ، اإلستهالك أو تسمح بعض عقود التأمين لل المكت

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

المبالغ المستردة من التلفيات كمخصص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  الزيادة ، اإلستهالك ، يتم إدراج تقديرات 
اإللتزام. المخصتتص هو المبلغ الذي ية بة ضتتمن األصتتول األخرى عند تستتوالتالفة أو الممتلكات المكتستتويتم إدراج المركبات 

 يتتتتمتتتتكتتتتن إستتتتتتتتتتتتتتترداده بشتتتتتتتتتتكتتتتل متتتتوثتتتتوق متتتتنتتتته متتتتن التتتتتتتتتختتتتلتتتتص متتتتن التتتتمتتتتركتتتتبتتتتات أو التتتتمتتتتمتتتتتتتتتلتتتتكتتتتات.
 

األصتتتتتول تعتبر المبالغ المدفوعة عند اإلحالل كمخصتتتتتص عند قياس اإللتزام عن المطالبات التأمينية  ويتم إدراجها ضتتتتتمن 
األخرى. المخصتتتتتص هو تقدير المبلغ الذي يمكن إستتتتتترداده بشتتتتتكل موثوق منه من خالل اإلجراءات ضتتتتتد الطرف الثالث 

 المسؤول.
 

 عقود إعادة التأمين المبرمة 
من أجل حماية نفستتها من تجربة ستتلبية ، فقد دخلت الشتتركة في عقود مع شتتركات إعادة التأمين التي يتم تعويضتتها بموجبها 

عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي يكون فيها حامل . خسائر من عقد واحد أو أكثر من عقود التي أصدرتها الشركةعن 
 .، يتم تضمينها في عقود التأمين( إعادة التأمين الداخل)العقد هو شركة تأمين أخرى 

 

هذه األصتتول تتألف من . تدرج كأصتتول إعادة التأمينالفوائد التي تستتتحق للشتتركة بموجب عقود إعادة التأمين التي تبرمها ، 
شركات إعادة التأمين، وكذلك المستحقات على المدى الطويل التي تعتمد على المطالبات  أرصدة قصيرة األجل مستحقة من 

ة إلى معيدي تقاس المبالغ القابلة لالستتتتترداد من أو المستتتتتحق. والفوائد المتوقعة الناشتتتتئة عن عقود إعادة التأمين ذات الصتتتتلة
إلتزامات إعادة التأمين هي في . التأمين بإستتتتتمرار مع المبالغ المرتبطة بعقود  إعادة التأمين وفقاً ألحكام كل عقد إعادة تأمين

 .المقام األول أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع للحصول على عقود إعادة التأمين ، ويعترف بها كمصروف عند إستحقاقها
 

 .قييم أصول إعادة التأمين إلنخفاض القيمة على أساس سنويتقوم الشركة بت
 

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  2-27
بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستتتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يتم إدراج األقستتاط وأرصتتدة التأمين المدينة  

مطروحاً منه خستتتتائر إنخفاض القيمة. يتم عمل مخصتتتتص إلنخفاض قيمة الذمم المدينة عند وجود دليل موضتتتتوعي على أن 
األصلية. مبلغ المخصص هو الفرق بين  الشركة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً لشروط المديونية

 القيمة الدفترية لألصول والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخفضة بمعدل الفائدة األصلي. 
 

 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإيرادات العمولة  2-28
 تكليف اإلستحواذ المؤجلة 

، يتم  برام عقود تأمين على الحياة طويلة األجلإمن  الناشتتتئةالتكاليف المباشتتترة وغير المباشتتترة المتكبدة خالل الفترة المالية 
 تأجيلها إلى الحد الذي يمكن معه غسترداد تلك التكاليف من األقساط المستقبلية.

 

الثابت بناء على شتتروط القستتاط المستتتقبلية المتوقعة والتي تم إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القستتط 
 تقديرها حالياً بأربع سنوات.

 

على الحياة قصتتتتيرة األجل وعقود تأمين عالجي ، تؤجل  تأمينالتكاليف المباشتتتترة وغير المباشتتتترة المتكبدة من إبرام عقود 
 وتدرج تحت "إحتياطي مخاطر سارية" في بيان المركز المالي.

 

تكاليف اإلستتتتتتتتحواذ عند إبرام عقود التأمين العام تؤجل إلى الحد الذي ال يتوقع معه إستتتتتتتترداد تلك التكاليف من األقستتتتتتتاط 
المستتتتقبلية. إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، يتم إطفاء تلك التكاليف على مدى فترة وثيقة التأمين )ستتتنة واحدة في العادة( بإستتتتخدام 

 .1/24طريقة 
 

فاء في بيان الدخل الشتتتامل. التغيرات في النمط المتوقع إلستتتتهالك المنافع افقتصتتتادية المضتتتمنة في األصتتتل يتم إدراج اإلط
 تحتسب بتغيير فترة اإلطفاء وتعامل كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

 إيرادات عمولة إعادة التأمين المؤجلة
أمين على الحياة قصتتتتتير األجل والتأمين العالجي ، تؤجل إيرادات العمولة المنستتتتتوبة إلى أقستتتتتاط إعادة التأمين الستتتتتارية للت

 وتدرج تحت بند "حصة معيدي التأمين في إحتياطي المخاطر السارية" في بيان المركز المالي.
 

إيرادات العمولة المنستتتوبة إلى أقستتتاط إعادة التأمين الستتتارية للتأمين العام ، تؤجل إلى الحد الذي يمكن معه إستتتتردادها من 
 ط المستقبلية.األقسا

 

 .1/24إلحاقاً لإلدراج المبدئي ، تطفأ هذه اإليرادات على مدى فترة وثيقة التأمين )سنة واحدة في العادة( بإستخدام طريقة 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية ملخـص -2

 
 إندماج األعمال  2-29

 
 العادلة بالقيمة المقاس العوض كإجمالي اإلستتتمالك تكلفة قياس يتم. اإلستتتمالك طريقة باستتتخدام األعمال إندماج محاستتبة يتم
 ستتواء إندماج عملية كل في المجموعة تختار. المشتتتراة المنشتتأة في مستتيطرة غير حصتتص أي ومبلغ اإلستتتمالك تاريخ في

 للتحديد القابلة األصتتول صتتافي من تناستتبية بحصتتة أو العادلة بالقيمة المشتتتراة المنشتتأة في المستتيطرة غير الحصتتص قياس
 .اإلدارية المصروفات ضمن وتدرج تكبدها عند كمصروف باإلستمالك المتعلقة التكاليف قيد يتم. المشتراة للمنشأة

 
ً  المناستتتبة والتستتتمية للتصتتتنيف المضتتتمونة المالية والمطلوبات الموجودات بتقييم تقوم أعمال، المجموعة تستتتتملك عندما  وفقا

 المتضمنة المشتقات فصل يشمل وهذا. اإلستمالك تاريخ في كما المعنية والظروف االقتصادية والظروف التعاقدية للشروط
 .المشتراة المنشأة قبل من األساسية العقود عن
 
ً  بها المحتفظ ملكيتها حقوق حصتتتتة أي قياس إعادة يتم مراحل، على األعمال إندماج تحقيق يتم حال في  العادلة بالقيمة ستتتتابقا

 تحديد في اإلعتبار عين في أخذها فيتم ثم ومن. الخسارة أو الربح في ناتجة خسارة أو ربح أي إدراج ويتم اإلستمالك بتاريخ
 .الشهرة

 
  .اإلستمالك تاريخ في العادلة بالقيمة إدراجه سيتم المشترية المنشأة قبل من تحويله سيتم محتمل عوض أي إن
 
ً  الشتتهرة قياس يتم  المستتيطرة، غير للحصتتص المدرج والمبلغ المحول العوض مجموع في الزيادة تمثل كونها بالتكلفة، مبدئيا
 العادلة القيمة حال في. المضمونة والمطلوبات للتحديد القابلة المستملكة األصول صافي على سابقاً، بها محتفظ حصص وأي

 صتتحيح بشتتكل حددت قد ستتواء تقييم، بإعادة المجموعة تقوم المحول، العوض مجموع تتجاوز المستتتملكة األصتتول لصتتافي
 ستتتتيتم التي المبالغ لقياس المستتتتتخدمة اإلجراءات بمراجعة وتقوم المضتتتتمونة المطلوبات وجميع المستتتتتملكة األصتتتتول كافة

 على المستملكة األصول لصافي العادلة القيمة زيادة تنتج تزال ال التقييم إعادة عملية حال في. اإلستمالك تاريخ في إدراجها
 .الخسارة أو الربح في المكسب إدراج يتم ذلك بعد المحول، العوض مجموع

 
ً  بالتكلفة الشتتهرة قياس يتم المبدئي، االعتراف بعد  القيمة، انخفاض اختبار لغرض. متراكمة قيمة انخفاض خستتائر أي ناقصتتا

 يتوقع التي للمجموعة النقد توليد وحدات من لكل تخصيصها يتم اإلستمالك، تاريخ من األعمال، إندماج من المكتسبة الشهرة
 لتلك تخصتتتيصتتتها يتم المشتتتتراة للمنشتتتاة األخرى المطلوبات أو الموجودات ستتتواء النظر بصتتترف اإلندماج، من تستتتتفيد أن

 .الوحدات
 

شهرة تخصيص تم حيث ستبعاد وتم النقد توليد وحدة إلى ال شهرة فإن الوحدة، بداخل العمليات من جزء إ  بالعملية المرتبطة ال
 الشتتتتتتهرة قياس يتم. اإلستتتتتتتبعاد من الناتجة الخستتتتتتارة أو الربح تحديد عند للعمليات الدفترية بالقيمة إدراجها يتم المستتتتتتتبعدة
 .بها المحتفظ النقد توليد وحدة من وجزء المستبعدة للعملية النسبية القيم أساس على الظروف هذه في المستبعدة

 
 
 المتوقفة العمليات 2-30
 

 تصتتتتتتتنيفه تم قد أو إستتتتتتتتبعاده، تم قد إما كان الذي الكيان مكونات أحد كانت إذا متوقفة كعمليات التصتتتتتتترف مجموعة تؤهل
 :و للبيع، به كمحتفظ

 
 العمليات؛ من جغرافية منطقة أو منفصل كبير تجارى خط يمثل •
 أو؛ العمليات من جغرافية منطقة أو منفصل كبير تجارى خط إلستبعاد واحدة منسقة خطة من جزء هو •
ً  تملكها تم تابعة شركة هو •  .بيعها إعادة بهدف وذلك حصريا
 
 من الضتتتتريبة بعد خستتتتارة أو كربح واحد كمبلغ عرضتتتتها ويتم المستتتتتمرة العمليات نتائج من المتوقفة العمليات استتتتتبعاد يتم

 األخرى اإليضتتاحات جميع تشتتمل. 32 اإليضتتاح في إضتتافية إفصتتاحات توفير يتم. الشتتامل الدخل بيان في المتوقفة العمليات
 .ذلك غير يذكر مالم المستمرة، للعمليات مبالغ المالية البيانات حول
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  التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة -3
يعتقد يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث 

تقوم المجموعة والشركة األم بإجراء تقديرات وإفتراضات تخص المستقبل.  ويندر أن تكون أنها معقولة حسب الظروف.  
نظراً لكونها تقديرات.  تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات  .التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة

 :إلى تسوية مهمة على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية بالفقرات التاليةالتي لها مخاطر بأن تؤدي 
 

 ستمراراإلفرضية   1-3
لقد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد 

فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي  .نظور. عالوةً على ذلكلإلستمرار في األعمال للمستقبل الم
فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية  .قد تلقي شكوكاً كبيرة في قدرة المجموعة على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك

 اإلستمرارية.
 

 خسائر إنخفاض القيمة على القروض والسلفيات 2-3
المجموعة بمراجعة محفظة قروضها على أساس ربع سنوي على األقل لتقييم اإلنخفاض بالقيمة.  وعند تحديد فيما إذا تقوم 

تجري المجموعة إجتهادات فيما إذا كانت هناك أية بيانات  .كان يجب إدراج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل الشامل
قياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية يمكن مشاهدتها تشير إلى وجود إنخفاض قابل لل

تحديد اإلنخفاض في كل قرض بتلك المحفظة.  قد يتضمن هذا الدليل بيانات يمكن مشاهدتها تشير إلى أنه كان هناك تغيير 
ط مع عجز الدفع على األصول في عكسي في وضع الدفع للمقترضين في مجموعة أو ظروف إقتصادية وطنية أو محلية ترتب

المجموعة.  وتستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة الخسارة التاريخية ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان وهدف 
موضوعي إلنخفاض بالقيمة مشابه لتلك الصفات في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية.  تتم مراجعة المنهجية 

مستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة واإلفتراضات ال
 وخبرة الخسارة الفعلية.

 

 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق 3-3
نيف األصول اإلدراج والقياس حول تص –: األدوات المالية 39تطبق المجموعة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

على أنها محتفظ بها حتى اإلستحقاق.   .والتي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات إستحقاق ثابتة .المالية غير المشتقة
تقيم المجموعة نيتها وقدرتها على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات  .وعند إجراء هذا اإلجتهادهذا التصنيف إجتهاداً جوهرياً.  ويتطلب

 تحقاق.حتى اإلس
باستثناء ظروف محددة تم شرحها في المعيار  .وإذا لم تتمكن المجموعة من اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى اإلستحقاق

وبالتالي سيتم قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة لبيع. سيتطلب األمر تصنيف كامل الفئة كمتاحة ل .39المحاسبي الدولي رقم 
 .المطفأةوليس بالتكلفة 

 

 النفوذ المؤثر على الشركة المستثمر بها  4-3
من ملكيتها. عندما  %20لدى المجموعة نفوذ مؤثر على بعض الشركات الشقيقة على الرغم من أن المجموعة تملك اقل من 

من حقوق التصتتويت ، فإنه تقوم بتقييم ما إذا كان لديها نفوذ مؤثر على الشتتركة المستتتثمر  %20يكون للشتتركة األم اقل من 
 بها لكي تعتبرها شركة شقيقة. يتحقق النفوذ المؤثر بإحدى الطرق التالية:

 

 أو جهات تنظيمية أخرى للشركة المستثمر بها. التمثيل في مجلس اإلدارة 
 .المشاركة في إجراءات وضع السياسات 
 .تعامالت جوهرية بين المستثمر والشركة المستثمر بها 
 .التغيرات الداخلية لموظفي اإلدارة 
 .تقديم معولومات فنية هامة 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 5-3
حيث أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي ال يمكن أن تكون مشتقة من األسواق 

الرياضية. مدخالت هذه  وهم مصممون باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم التي تشمل استخدام النماذج .النشطة
ولكن حيث أن البيانات التي يمكن مالحظتها في  .النماذج مستمدة من بيانات السوق القابلة لإلطالع حيثما كان ذلك ممكنا

 يتطلب إصدار حكم لتحديد القيم العادلة. .السوق غير متوفرة
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 تصنيف االستثمار  6-3
، ما إذا كان ينبغي تصنيفه بأنه إستثمار محتفظ به للمتاجرة أو مدرج بالقيمة العادلة من خالل  تقرر اإلدارة عند حيازة إستثمار

  األرباح أو الخسائر أو متاح للبيع أو محتفظ به لتاريخ اإلستحقاق.
 

المجموعة بمراجعة سندات الدين المصنفة بأنها إستثمارات متاحة للبيع بتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كانت قد إنخفضت تقوم 
 مماثلة للتقييم المنفرد للقروض والسلف. تقديرات محاسبية إجراءقيمتها. يتطلب ذلك 

 

لبيع عند وجود إنخفاض جوهري أو مطول في كما تسجل المجموعة رسوم إنخفاض القيمة على إستثمارات األسهم المتاحة ل
  يتطلب تحديد ما هو "جوهري" أو "مطول" إجراء تقديرات محاسبية.القيمة العادلة بأقل من تكلفتها. 

 

عند إجراء األحكام المحاسبية ، تقوم المجموعة والشركة األم بتقييم ، ضمن عوامل أخرى ، حركة سعر السهم التاريخية ومدة 
 القيمة العادلة إلستثمار باقل من تكلفته. ونطاق إنخفاض

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية 7-3
يحتسب اإلستهالك لشطب تكلفة األصول على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يستند إحتساب األعمار اإلنتاجية على تقديرات  

 ستخدام أفضل التقديرات. يانة والتآكل والتلف الطبيعيين بإوبرامج الصاإلدارة لعدة عوامل منها دورات التشغيل 
 

 األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة 8-3
لشطب تكلفة األصول على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يستند إحتساب األعمار اإلنتاجية على تقدير  يحتسب اإلطفاء

 دام أفضل التقديرات.بإستخاإلدارة لعدة عوامل منها دورات التشغيل 
 

 الضرائب 9-3
قامت المجموعة والشركة األم بعمل مخصصات ، بناء على تقديرات معقولة ، للنتائج المحتملة من إنتهاء الربط الضريبي. 
يستند مبلغ المخصص على عدة عوامل منها خبرة المجموعة في الربوط الضريبية السابقة وتفسير تشريعات الضريبة من 

 جانب المجموعة واألمانة العامة للضرائب. 
تدرج أصول الضريبة المؤجلة بالنسبة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي ال يحتمل معه توفر ربح 
خاضع للضريبة يمكن في مقابله إستخدام الخسائر. تقديرات محاسبية هامة تكون ضرورية لتحديد قيمة أصول الضريبة 

زمنية المتوقعة ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وإستراتيجيات المؤجلة التي يمكن إدراجها ، بناء على الفترة ال
 خطط الضريبة المستقبلية. 

 

 إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 10-3
لفترات طويلة في قيمتها أو  تحدد الشركة ما إذا كانت اإلستثمارات المتاحة للبيع قد إنخفضت قيمتها عند وجود تراجع هام 

أحكام. للقيام بهذه األحكام ولتسجيل ما إذا كان أو الفترات الطويلة يتطلب إجراء العادلة إلى ما دون التكلفة. تحديد ما هو الهام 
ركة التقلبات العادية في سعر السهم ، القدرة المالية للش -من عوامل أخرى  –إنخفاض القيمة قد حدث ، تقوم الشركة بتقييم 

 التغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية.ر بها ، أداء الصناعة والقطاع ، المستثم
 

 خسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة 11-3
ي على إنخفاض القيمة. الموضوعتقوم المجموعة بمراجعة إستثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة بشكل دوري وتقيّم الدليل 

يتضمن الدليل الموضوعي أداء الشركات التابعة والشقيقة ونموذج العمل المستقبلي واألوضاع االقتصادية المحلية وعوامل 
تحدد المجموعة الحاجة لخسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات في الشركات أخرى ذات صلة. بناء على الدليل الموضوعي ، 

 الشقيقة والتابعة.
 

  األمور الغير مؤكدةالمصادر الرئيسية لتقدير  -عقود التأمين  3-12
، والتي لها مخاطر جوهرية قد ينشأ  اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور الغير مؤكدة المستقبلية بتاريخ التقرير

 ، مبينة أدناه: الالحقةتعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية عنها 
 

تقوم الشركة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. يتم 
بإستمرار تقييم التقديرات واإلفتراضات وذلك بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد 

 معقولة في ظل الظروف.بأنها 
 

 المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة في إطار عقود التأمين (أ)
ً أساسياً من أجل قياس اإللتزامات  يُعد تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة في إطار عقود التأمين تقديرا

عقود التأمين على والتأمين على الحياة الجماعي. يوجد هناك عدد من بموجب عقود التأمين وخاصة عقود العالج الجماعي و
المصادر غير المؤكدة التي يحتاج أخذها في عين اإلعتبار في تقدير إلتزام الشركة الذي ستقوم الشركة بمقتضاه في النهاية 

 سداد هذه المطالبات.
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  الغير مؤكدة )تابع(المصادر الرئيسية لتقدير األمور  -عقود التأمين  3-12

ومطالبات بالنسبة للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ، يتم إستخدام طريقتين منفصلتين. بالنسبة لمطالبات والتأمين على الحياة الجماعي 
بعد ذلك بشكل طفيف لتحديد العالج في الخارج ، يتم إستخدام طريقة السلم المتسلسل من أجل تحديد نمط اإلبالغ عن المطالبات ويتم تعديله 

 إحتياطيات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. يتم التعامل مع مضاعفات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها لكل سنة. 
 

الحياة الفردية والتأمين  يعتمد تحديد اإللتزامات بموجب عقود التأمين على الحياة طويلة األجل )والتي تتكون أساسا  من بواليص التأمين على
 على الحياة الجماعي الصادرة لكامل مدة القرض على أساس قسط واحد( على عدد التقديرات التي أجرتها الشركة فيما يتعلق بـ :

 الوفيات والعجز 
 عوائد اإلستثمار 
 المصاريف 

 
 المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكدة )تابع( -عقود التأمين  3-12

 الوفيات والعجز
للحياة المؤكدة بالنسبة ألغراض تقدير الوفيات المستقبلية بموجب عقود التأمين على  70/1967.يتم إستخدام الجدول النهائي للوفيات أيه

بقدر في غياب أي جدول وفيات منشور  للتأمين على الحياة في سلطنة عمان ، تقوم الشركة باإلطالع على هذا الجدول . الحياة الفردية
المصدر الرئيسي للشكوك . يتم إستخدام الوفيات المتوقعة لتحديد القيمة وتوقيت سداد الفوائد وقيمة أقساط التأمين المستقبلية المتوقعة. معقول

ى وفيات هو أن األوبئة مثل اإليدز والسارس وتغير نمط الحياة على نطاق واسع ، مثل التدخين، واألكل وممارسة العادات، يمكن أن يؤدي إل
 .في المستقبل قد تكون أسوأ بكثير مما كانت عليه في الماضي بالنسبة للمجموعات العمرية التي تعرض الشركة لمخطر الوفيات

 
 .بالنسبة لعقود التأمين على الحياة الجماعي طويلة األجل ، يتم إستخدام معدالت أقساط مخاطر إعادة التأمين لكل من الوفيات والعجز

 
لاير عماني  74.892عن تقديرات اإلدارة ، فقد تزيد اإللتزامات بمبلغ  %10في حين يختلف عدد الوفيات في السنوات المستقبلية بنسبة 

لاير  80.058أو تنخفض  %0.99لاير عماني  88.747تزيد : 2015) (.٪0.92)لاير عماني  74.779أو تنخفض بمبلغ ( 0.92٪)
 (%0.89عماني 

 
 إيرادات اإلستثمار / معدل الخصم 

الفائدة  وفقا  لطريقة تقييم صافي األقساط التي تستخدمها الشركة لتقييم معظم البوالص في محفظة التأمين على الحياة الفردية ، فإن معدل تقييم
قليدية المضمونة يجب أن يعكس معدل الفائدة معدل تقييم الفائدة المستخدم لألعمال الت. يكون بمثابة تقدير إليرادات اإلستثمار  ومعدل الخصم

تم إستخدام معدل تقييم فائدة قدره . يستخدم هذا المعدل لخصم الفوائد واألقساط المستقبلية للوصول إلى مبلغ اإللتزام. المحافظ طويل األجل
ام نفس معدل تقييم الخصم من أجل تقييم تم إستخد. سنويا  لغرض تقييم اإلحتياطيات األساسية لمحفظة التأمين على الحياة الفردية 3%

 .المكافأت نظرا  لطبيعتها المضمونة
 

. سنويا   %4.2تقدير الشركة للعائد على األوراق المالية ذات اإليراد الثابت يطابق فترة إلتزامات الشركة بموجب تلك البوالص هو حوالي 
 %3نظرا  ألن اإليرادات التي تزيد عن معدل الفائدة هي عادة مصدر الفائض ألرباح حاملي البوالص ، ترى الشركة بأن إستخدام معدل 

 .سنويا  هو أمر مناسب
 

لمدفوعات القسائم  الشكوك المتعلقة بإفتراضات سعر الفائدة تكمن في اإلستثمار في صافي التدفقات النقدية المستقبلية ، ومخاطر إعادة التأمين
 .المستلمة من العقود ذات اإليراد الثابت والشكوك المحيطة بكال  من عوائد وقيمة اإلستثمار في األسهم

 
، فإن إجمالي اإللتزامات يمكن أن يزيد بمبلغ  نقطة أساسية عن تقديرات اإلدارة 50في حين كانت إفتراضات معدل الفائدة تتفاوت بنسبة 

لاير عماني  115.360أو ينخفض بمبلغ  ( %10لفرق بنسبة ( %2.2)لاير عماني  180.938 -2015( )%1.9)لاير عماني  119.968
 (.%10لفرق بنسبة ( %1.8)لاير عماني  146.509 -2015( )1.8%)
 

 المصروفات
صافي أقساط التأمين يحدد كدزء من صافي تقييم يتم إجراء إفتراضا  ضمنيا  يتعلق بالمصروفات بالنسبة للتقييم القانوني مع وجود هامش بين 

٪ من إجمالي  10كجزء من هذا اإلجراء ، يتم اإلحتفاظ  بهامش ال يقل عن . أقساط التأمين وإجمالي أقساط التأمين التي تتقاضاها الشركة
ثناء القسط اإلسكاني الخاص بالبنك باست)لاير عماني للبوليصة سنويا  للقسط الواحد  30يتم عمل مخصص منفصل بمبلغ . أقساط التأمين

المدفوعة التي ال يتوقع عنها أقساط مستقبلية ، بالنسبة للمحفظة اإلسكانية الخاصة بالبنك الوطني العماني تم  والبوالص( الوطني العماني
  .لاير عماني 10إفتراض هامش مصروفات ضمني قدره 

 
بالنسبة لبوالص التأمين . من إجمالي األقساط %5إلى  4المصروفات غير المباشرة بنسبة  بالنسبة للتأمين على الحياة قصير األجل ، تم تأجيل

اإلمارات العربية  –للعالج الجماعي ) %6و ( عمان –للعالج الجماعي ) %6الصحي الجماعي ، تم تأجيل المصروفات غير المباشرة بنسبة 
 . 2015خاطر السارية بواسطة اإلدارة بناء على تحليل المصاريف الذي أجري لسنة من إجمالي األقساط للتكاليف المتعلقة بفترة الم( المتحدة

 
 
 

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

 ، يتم تقديرها بشكل جماعيسابقة المبالغ الغير هامة بشكل فردي ، ولكنها مستحقات. بشكل فردي ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي
 .ويتم عمل مخصص بناء على طول مدة اإلستحقاق ، بناء على معدالت اإلسترداد التاريخية
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 المالية الدولية الجديدة والمعدلةتبني معايير التقارير  4
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالمجموعة 4-1
 

 المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة والمعدلة الجديدة والتفسيرات المعايير كافة المجموعة تبنت ،2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
 بتاريخ تبدأ التي للفترات والسارية بعملياتها المتعلقة الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابعة الدولية المالية تقارير تفسيرات ولجنة الدولية

 .2016 يناير 1
  

 التنظيمية؛ التأجيل حسابات 14 الدولي المالي التقرير معيار •
 الحصص؛ تملكات محاسبة: المشتركة الترتيبات 11 الدولي المالي التقرير معيار على تعديالت •
 واإلطفاء؛ لإلستهالك المقبولة الطرق توضيح: 38 الدولي المحاسبة معيار و 16 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
ثِمرة؛ النباتات: الزراعة 41 الدولي المحاسبة معيار و 16 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •  المل
 المنفصلة؛ المالية البيانات في الملكية حقوق طريقة: 27 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
 :2014 إلى 2012 من السنوية التحسينات •
حتفظ متداولة غير موجودات 5 الدولي المالي التقرير معيار -  متوقفة؛ وعمليات للبيع بها مل
 اإلفصاحات؛: المالية األدوات 7 الدولي المالي التقرير معيار -
 الموظفين؛ منافع 19 الدولي المحاسبة معيار -
 .المرحلية المالية التقارير 34 الدولي المحاسبة معيار -
 اإلفصاح؛ مبادرة 1 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
 المنشآت 28 الدولي المحاسبة معيار و 12 الدولي المالي التقرير معيار و 10 الدولي المالي التقرير معيار على تعديالت           •

 .التوحيد إستثناء تطبيق: اإلستثمارية
 

، فإن تبني المعايير والتفسيرات األخرى لم ينتج في تغييرات للسياسات المحاسبية للمجموعة 27بإستثناء التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 
 .3-4مبين في اإليضاح  27 الدولي المحاسبة معيارالسابقة. تأثير تبني كما لم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها للفترتين الحالية و

 
 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 4-2

 31 المعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن ليست بعد إلزامية للسنة المنتهية في
 :2016ديسمبر 

 
 مايو في 15 الدولي المالي التقرير معيار صدر: العمالء مع المبرمة العقود عن الناشئة اإليرادات 15 الدولي المالي التقرير معيار
 لمعيار وفقا  . العمالء مع المبرمة العقود عن الناشئة اإليرادات على تطبيقها سيتم التي خطوات خمس من جديدا   نموذجا   ويؤسس 2014
 أو البضائع نقل مقابل في حقها من ليكون المنشأة تتوقعه الذي العوض يعكس الذي بالمبلغ اإليرادات إدراج يتم 15 الدولي المالي التقرير
 الجديد اإليرادات معيار. باإليرادات واالعتراف لقياس تنظيما   أكثر نهج 15 الدولي المالي التقرير معيار مبادئ تلوفصِر. العمالء إلى الخدمات
 يتطلب. الدولي المالي التقرير معيار بموجب باإليرادات لالعتراف الحالية المتطلبات جميع محل يحل وسوف المنشآت جميع على ينطبق
عدَّل أو بالكامل إما المعيار تطبيق  تقوم. المبكر للتبني السماح مع 2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات رجعي بأثر مل

 المجموعة تأخذ. المطلوب السريان تاريخ في الجديد المعيار لتبني وتخطط 15 الدولي المالي التقرير معيار تأثير بتقييم حاليا   المجموعة
 أية برصد وستقوم 2015 يوليو شهر في للمناقشة كمسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل من الصادرة التوضيحات اإلعتبار عين في

 .إضافية تطورات
 

 عقود معظم إثبات المستأجرين من 16 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار يتطلب: اإليجار عقود 16 الدولي المالي التقرير معيار
 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن. الموجودات لالستخدام المقابل الحق مع اإليجار، مطلوبات باعتبارها ميزانياتهم في اإليجار

 اإليرادات معيار تطبيق شريطة المبكر بالتطبيق السماح مع. 2019 يناير 1 بعد أو في المبدئة السنوية للفترات المفعول ساري هو 16
 التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق المستأجرين على يجب. التاريخ نفس في 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار الجديد،
 تبني المعيار الجديد في تاريخ سريانه المجموعة تخطط. معدل رجعي بأثر نهج أو كلي رجعي بأثر نهج إما باستخدام 16 رقم المالية

 .المطلوب
 

 معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية األخرى التي تم إصدارها ولكن ليست إلزامية بعد ولم تقم المجموعة بتطبيقها مبكرا ، ال
 يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.



طرح خاص لما يصل إلى ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال عماني كسندات ثانوية دائمة وغير مضمونة 
بسعر إصدار 1 ريال عماني لكل سند.

بيان123

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

  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

35 
 

 
 )تابع( تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 4
  2016يناير  1التغيرات في السياسة المحاسبية إعتباراً من  4-3
 

 استثماراتها لمحاسبة الملكية حقوق طريقة األم الشركة تبنت، 2016يناير  1 من اعتبارا 27 الدولي المحاسبة معيار في لتعديالتل نتيجة
 تم قدل لقد تم تسجيل هذه اإلستثمارات سابقا  بالتكلفة ناقصا  إنخفاض القيمة. .المنفصلة المالية البيانات في والتابعة الشقيقة الشركات في

 :المحاسبية سياستها في تغييرال بسبب األم للشركة المالية البيانات في التغييرات ملخص يلي وفيما. رجعي بأثر التعديالت هذه تطبيق
  2014ديسمبر  31التأثير على بيان المركز المالي للشركة األم كما في  4-3-1-1

تم بيانها سابقاً كما  
ديسمبر  31في 

2014 

 
 

 التعديل

الُمعاد بيانه كما في 
ديسمبر  31

2014 
 )ألف ر ع( )ألف ر ع( )ألف ر ع( 

 13.832 7.583 6.249 في شركات شقيقةإستثمار 
 115.719 65.183 50.536 إستثمار في شركات تابعة

 38.867 28.676 10.191 أرباح محتجزة
 24.802 15.730 9.072 إحتياطي قانوني 

 12.064 12.064 - إحتياطي عام
 15.297 15.297 - إحتياطي دين ثانوي 

 6.293 (677) 6.970 العادلةالتغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة 
 1.677 1.677 - إحتياطي إعادة التقييم 

    
  2015ديسمبر  31التأثير على بيان المركز المالي للشركة األم كما في  4-3-1-2

تم بيانها سابقاً كما  
ديسمبر  31في 

2015 

 
 

 التعديل

الُمعاد بيانه كما في 
ديسمبر  31

2015 
 ر ع( )ألف )ألف ر ع( )ألف ر ع( 

 81.199 10.164 71.035 إستثمار في شركات شقيقة
 177.459 70.283 107.176 إستثمار في شركات تابعة
 39.578 (18) 39.596 مستحق من شركات تابعة

 33.622 30.926 2.696 أرباح محتجزة
 26.682 17.320 9.362 إحتياطي قانوني 

 13.543 13.543 - إحتياطي عام
 20.396 20.396 - إحتياطي دين ثانوي 

 (4.176) (2.557) (1.619) التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة
 (1.239) (1.239) - إحتياطي إعادة تقييم صرف العملة األجنبية

 293 293 - إحتياطي الطوارئ 
 1.748 1.748 - إحتياطي إعادة التقييم 

    
  2015ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةللشركة األم  الدخل الشاملالتأثير على بيان  4-3-1-3

تم بيانها سابقاً كما  
ديسمبر  31في 

2015 

 
 

 التعديل

الُمعاد بيانه كما في 
ديسمبر  31

2015 
 )ألف ر ع( )ألف ر ع( )ألف ر ع( 

 13.903 13.903 - حصة من نتائج الشركات التابعة 
 (17) (17) - قيمة المستحق من شركة تابعةمخصص إنخفاض 

 - (7.099) 7.099 توزيعات أرباح من شركات تابعة
 - 1.003 (1.003) مخصص مديونية شركة تابعة 

 (3.047) (3.047) - دخل شامل آخر
 3.774 3.774 - حصة من نتائج الشركات الشقيقة
 - (872) 872 توزيعات أرباح من شركات شقيقة

 
 األدوات المالية 9التقرير المالي الدولي معيار 

 مليون لاير عماني. 1.06كان إنخفاض في األرباح المحتجزة بمقدار  2016يناير  1إن تأثير هذا التغيير على السياسة المحاسبية كما في 
 

 يناير 1 كما في عماني لاير مليون 5 بمقدار أقل إلى متطلب مخصص 9 نموذج الخسارة المتوقعة لمعيار التقرير المالي الدولي أدى
 على المالية البيانات في التعديل هذا بإدراج المجموعة تقم لم. المجموعة به تحتفظ يالذ القروض خسائر مخصص مع مقارنة 2016
 صدرت لم 9 الدولي المالي التقرير معيار تطبيق بمعالجة المتعلقة التنظيمية المتطلبات أنب حقيقةال إلى بالنظر وكذلك النسبية،األهمية  أساس
 .عماني لاير مليون 2 مخصص السنة الحالية بلغ على تأثيرال إن. مانعل سلطنة  في بعد
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 إندماج األعمال         -5
الشركة العمانية الوطنية عمليات إستحوذت إسم الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع على ،  2015أغسطس  19في 

نتيجة لإلندماج ، حازت من أسهم الشركة المندمجة إلى مساهمي )اونك(.  %33مقبال إصدار )اونك(  القابضة ش.م.ع.ع لإلستثمار
في  لاير عماني 87.573.284بمقابل إجمالي قدره  )اونك(من أسهم  %100على الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع 

الشركة العمانية العالمية للتنمية نظراً لحيازة  3ب اإلندماج تحت معيار التقارير المالية الدولية رقم تم إحتسا صورة إصدار أسهم جديدة.
. للشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.عمن خالل إصدار أسهم جديد  )اونك(على حصة السيطرة في واإلستثمار ش.م.ع.ع 

الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار محاسبياً بمثابة "المستحوذ" وتعتبر الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع لذا ، تعتبر 
كجزء من المقابل المدفوع إلى )اونك( على القيمة العادلة لألسهم المصدرة إستندت  بمثابة "المستحوذ عليه".)اونك(  القابضة ش.م.ع.ع

لاير عماني للسهم  0.480بقيمة  2015أغسطس  19الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع في عنه لسهم السعر المعلن 
 الواحد.

 على النحو التالي: 2015أغسطس  19كانت القيم العادلة لألصول المحددة المستحوذ عليها واإللتزامات المفترضة في  
 

 القيمة الدفترية قبل اإلستحواذ عند اإلستحواذالقيمة العادلة المدرجة  التفاصيل
   

   األصول
 1.789 1.789 النقد واألرصدة لدى البنك

 30.795 30.795 ودائع بنكية وأخرى
 34.027 34.027 * األقساط وأرصدة التأمين المستحقة

 10.878 10.878 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
اإلحتياطي اإلكتواري/اإلحتياطي حصة معيدي التأمين من 

 16.009 16.009 المحاسبي وإحتياطي المخاطر السارية
 12.461 12.461 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 648 648 بالتكلفة المطفأة اتإستثمار
 1.389 1.389 ات متاحة للبيعإستثمار

 ً  4.138 4.138 أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
 49.672 59.615 إستثمار في شركات شقيقة
 114 114 أصول الضريبة المؤجلة

 7.800 7.800 إستثمارات عقارية
 736 736 ممتلكات ومعدات

 146 - الشهرة
 - 9.117 اإلسم التجاري

 - 7.597 شبكة المستشفيات
 2.631 الترخيص

 
- 
 

 199.744 إجمالي األصول
 

170.602 
 

   
 22.714 22.714 المطالبات القائمةإجمالي 

اإلحتياطي اإلكتواري/اإلحتياطي المحاسبي وإحتياطي 
 46.249 46.249 المخاطر السارية

 4.197 4.197 مستحق إلى معيدي التأمين
 18.192 18.192 قروض ألجل

 5.446 5.446 قرض إستثمارات عقارية
 9.310 9.310 إلتزامات أخرى

 331 ضريبة دخل مستحقة
 

331 
 

 106.439 إجمالي اإللتزامات
 

106.439 
 

   
 القيمة العادلة لصافي األصول 

  93.305 المستحوذ عليها
  (909) حقوق األقلية

  إجمالي صافي األصول المحددة
  92.396 المستحوذ عليها

 في  إجمالي المقابل المحول
 صورة إصدار أسهم جديدة

87.573 
  

 4.823 الربح من إندماج األعمال
 

 

   
 لاير عماني. 665.615*  األقساط وأرصدة التأمين المستحقة هي بعد مخصص الديون المشكوك فيها بمبلغ 
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 إندماج األعمال )تابع( -5
 
 

 

 وتشمل:  من دمج التشغيل ةالمتوقعللفوائد )اونك( نتيجة  مع اإلندماجمليون لاير عماني من  4.8أدرجت المجموعة ربح بمبلغ 
  تكاليف التشغيلتخفيض 
 اإلشتراك في الحلول المساندة 
 شركات التمويلللبنك تمويل ا 
  المعامالت البنكيةالتأمين على 

 

حصة ك بالنسبة لحقوق األقلية في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م ، إختارت المجموعة إدراج حقوق األقلية
 من  صافي أصول محددة مستحوذ عليها.

 

 (.29مليون لاير عماني وأدرجت ضمن مصاريف التشغيل )إيضاح  0.2تم صرف تكاليف المعاملة بمبلغ 
 

مليون لاير عماني إلى  3.66لاير عماني وصافي أرباح بمبلغ  مليون 31إيرادات العمل التجاري المستحوذ عليه بمبلغ 
، لكانت اإليرادات  2015يناير  1. إذا ما حدث اإلندماج في 2015ديسمبر  31أغسطس إلى  19المجموعة للفترة من 

مليون لاير عماني على  37.659مليون لاير عماني و  197.4  - 2015ديسمبر  31الموحدة وأرباح السنة المنتهية في 
   كات الشقيقة والتابعة.رستخدام نتائج الشبإهذه المبالغ تم إحتساب الترتيب. 

 
 

 الشركة األم المجموعة النقدية عند اإلندماجصافي التدفقات 
 الف ر.ع الف ر.ع 
   

 116 1.789 النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
 - 30.795 ودائع بنكية وأخرى

 116 32.584 المكتسبة البنوك لدى واألرصدة الصندوق في النقدية
 (17.692) (18.192) قروض بنكية ألجل

 (5.446) (5.446) قرض عقار إستثماري
 (23.138) (23.638) إقتراضات مقتناة

 8.946 (23.022) 
 

 .2016ديسمبر  31 في ال يوجد إستحواذ في السنة المنتهية
 

 ودائع لدى البنـوك  -6
 2015  2016 المجموعة

     الف ر.ع  الف ر.ع 
 24.400  16.659 ودائع سوق المال

 58.826  13.421 حسابات جارية
 500  500 ودائع رأسمالية

 24.216  27.370 ودائع
 8.542  13.542 ودائع ثانوية

 71.492  116.484 
 

 A1إلى   Aa3من ودائع سوق المال الخاصة بالمجموعة لدى بنكين مصنفين بين  %60، كانت  2016ديسمبر  31في 
   (.Ba3إلى  Aa3من الودائع البنكية كانت لدى ثمانية بنوك مصنفة بين  %63 – 2015بواسطة موديز )

رأسمالية لدى ( عبارة عن وديعة لاير عماني 500.000-2015لاير عماني ) 500.000مبلغ  الرأسماليةتتضمن الودائع 
ً لألنظمة المطبقة علىالبنك المركزي العماني  ال يمكن ( سنوياً. %1-2015) %1، ويجني فائدة بمعدل  البنك التابع وفقا

 سحب هذه الوديعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني. 
 

الودائع هي لدى شركات تأجير وبنوك تجارية في سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، ومنفذة باللاير العماني بمبلغ 
لاير عماني  4.678.502وبالدرهم اإلماراتي بمبلغ  (عماني لاير 19.817.000 -2015) لاير عماني 22.690.854

 إلى %0.71 -2015) %5إلى  %1.25معدل فائدة سنوي فعال يتراوح بين وتحمل  ( عماني لاير 4.398.928 -2015)
4.10%). 

 

 11.000.000اني بمبلغ ، ومنفذة باللاير العمرية في سلطنة عمان ودولة البحرينالودائع الثانوية محتفظ بها لدى بنوك تجا
 2.542.320-2015) لاير عماني 2.542.320وبالدوالر األمريكي بمبلغ  (عماني لاير 6.000.000-2015) لاير عماني

 .(%7.88 إلى %4.5-2015) %7.88إلى  %4.5وتحمل فائدة سنوية بمعدل يتراوح بين  (عماني لاير
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 األقساط وأرصدة التأمين المدينة  -7
 

 2016 2015 
 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 
 24.726 1.045 23.681 29.858 2.123 27.735 أقساط تأمين مدينة

 337 1 336 100 1 99 مديونيات أقساط من طرف ذي عالقة
 3.960 506 3.454 5.335 508 4.827 أرصدة إعادة تأمين مدينة

 32.661 2.632 35.293 27.471 1.552 29.024 
 (637) (197) (440) (686) (149) (537) منخفضة القيمةمخصص ديون 

 32.124 2.483 34.607 27.031 1.355 28.386 
  

ديون الالحركة في مخصص 
 :المنخفضة القيمة

      

       
 574 181 393 637 197 440 تاريخ الحيازةيناير /  1في 

 142 23 119 104 7 97 السنةخالل  المخصص
 (79) (7) (72) (55) (55) -  المشطوب خالل السنة

 537 ديسمبر 31في 
 

149 
 

686 
 

440 
 

197 
 

637 
 

 
 

 استثمـارات في أوراق مالية  -8
 مما يلي: التقريرتتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ 

 

  المجمـوعـة  األمة الشرك
2015  2016  2015  2016  

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

1.264  9.161 
 

8.936  19.000 
  من خاللأصول مالية بالقيمة العادلة 

 أ(9)ايضاح  االرباح أوالخسائر  
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 84.869  -  1.919  -

 ب(9)ايضاح  استثمارات متاحة للبيع -  86.483  -  9.827
 إستثمارات بالتكلفة المطفأة 96.424  -  -  -

-  - 
 

97.501  - 
 محتفظ بها حتى االستحقـاقاستثمارات 

  ت(9)ايضاح 
11.091  11.080  192.920  200.293  
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 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس أصول مالية (أ)
 

 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح والخس ة مصنفةاصول مالي -1
 

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

  المجمـوعـة  الشركـة األم
2015  2016  2015  2016  

  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

 
 

 
 

 
 

 استثمـارات مدرجة:  
 وفقا  للقطاع استثمـارات محلية         

 التمويلقطاع    5.586  3.268  3.516  1.179
 قطاع الخدمـات   2.459  3.145  717  15
 قطاع الصناعـة   3.558  1.683  492  65

        
 

1.259  4.725  8.096  11.603  
 صندوق عمان العربي   -  438  -  -

 إجمالي اإلستثمارات المحلية المدرجة   11.603  8.534  4.725  1.259
          
 استثمارات خارجية مدرجة   7.396  5  4.436  5

1.264 
 

9.161 
 

8.539 
 

 إستثمارات مدرجة   18.999
        
 استثمارات محلية غير مدرجة  1  323  -  -

1.264 
 

9.161 
 

8.862 
 

19.000 
 بالقيمة العادلة  المصنفة االصول المالية اجمالي 

 من خالل االرباح والخسائر    
  (ب)
 عـاستثمارات متاحة للبي (ت)

 

                                                                                                                                                                           
 

 الشركة األم  المجمـوعة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  عالف ر. 

         استثمارات محلية
 -  -  -  77.196 )بالتكلفة( استثمارات مدرجة

 -  -  -  548 احتياطي القيمة العادلة
 -  861  -  1.389 )بالتكلفة(استثمارات غير مدرجـة 

 -  436  -  213 احتياطي القيمة العادلة

 -  1.297  -  79.346 اجمالي استثمارات محلية
        

        استثمارات خارجية
 -  -  -  4.727 )بالتكلفة( إستثمارات مدرجة

 -  -  -  (826) يخصم: مخصص إنخفاض القيمة
 -  1.578  -  3.373 إحتياطي القيمة العادلة

 -  (956)  -  (1.751) )بالتكلفة( إستثمارات غير مدرجة
 -  -  -  - في القيمة نخفاض اليخصم: مخصص ا

 -  622  -  5.523 مجموع اإلستثمارات الخارجية

 -  1.919  -  84.869 عـمتاحة للبيالستثمارات المجموع ا
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 عـاستثمارات متاحة للبي)ب(

  

 الشركة األم  المجمـوعة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  عالف ر. 

         استثمارات محلية
 2.512  -  77.505  - )بالتكلفة( استثمارات مدرجة

 (150)  -  (6.295)  - احتياطي القيمة العادلة
 861  -  1.050  - )بالتكلفة(استثمارات غير مدرجـة 

 -  -  (15)  (15) احتياطي القيمة العادلة

 3.223  -  72.245  - اجمالي استثمارات محلية
        

        استثمارات خارجية
 7.664  -  15.184  - )بالتكلفة( إستثمارات مدرجة

 (309)  -  (715)  - يخصم: مخصص إنخفاض القيمة
 (1.410)  -  (1.876)  - إحتياطي القيمة العادلة

 1.579  -  3.380  - )بالتكلفة( إستثمارات غير مدرجة
 (861)  -  (861)  - في القيمة نخفاض المخصص ايخصم: 

 (59)  -  (776)  - إحتياطي القيمة العادلة
إلتزام ضريبي مؤجل على إحتياطي القيمة 

 -  -  (98)  - العادلة

 6.604  -  14.238  - ع اإلستثمارات الخارجيةمجمو

 9.827  -  86.483  - عـمتاحة للبيالستثمارات المجموع ا
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 ع )تابع(ــاستثمارات متاحة للبي (ب)
لاير عماني( محتفظ بها باسم الشركات الشقيقة/الوسطاء  مليون 4.97-2015مليون لاير عماني ) 5.4إستثمارات بقيمة 
 .المجموعةكأمناء نيابة عن 

 
 اقـمحتفظ بها حتى االستحقاستثمارات   (  ت)

 
 في٪( 5.5 إلى ٪2.75 - 2015) اإن -٪ 5.5 إلى٪ 2.75 بين تتراوح وبفائدة العماني باللاير الحكومية التنمية سندات تتم

 إلى٪ 0.64: 2015٪ ) 0.86 إلى٪ 0.46 بين تتراوح العائد معدالت وتحمل العماني باللاير الخزانة أذون السنة. تتم
 :يلي كما هيو التقرير، تاريخ من المتبقية اتاالستحقاق أساس على االستثمارات هذه استحقاق تواريخ٪(. 0.72

2015 2016  
  الف ر.ع الف ر.ع

 سندات خزانة:  
 أشهر 3حتى  40.290 36.000
 اشهر 9و  3بين  - 7.000

 سندات حكومية:  
 ما بين سنة وخمس سنوات 49.684 50.419
 سنوات 5أكثر من  5.313 2.800

 صكوك:  
 ما بين سنة وخمس سنوات 636 636
 سندات شركات من سنة إلى خمس سنوات 501 636

 اإلجمالي 96.424 97.501
 

  

 الشركــة األم  المجمـوعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

        أذونات خزانة
 -  -  -  40.290 محتفظة من البنك التابع

        سندات التنمية الحكومية وصكوك
 -  -  -  55.633 التابع البنك من محتفظة

        سندات شركات وبنوك
 -  -  -  501 شركة تأمين تابعة من محتفظة

 -  -  -  96.424 إجمالي اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة

 الشركــة األم  المجمـوعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

        
        خزانةسندات 

 -     -  43.000  - ظ بها البنك التابعـيحتف - 
        سندات تنمية خكومية عمانية

 -  -  53.855  - التابع البنك من محتفظة
        سندات بنكية وتجارية

 -  -  646  - التأمين التابعة تحتفظ بها شركة -
 -  97.501  -  - 
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 ةـاستثمارات في الشركات الشقيق ( ج)

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

 2016 2015 
نسبة  المجموعة

 المساهمة
القيمة 
 الدفترية

نسبة 
 المساهمة

القيمة 
 الدفترية

 ألف ر.ع )%( ألف ر.ع )%( 
     

     شركات مدرجة
 14.202 35.00 15.377 35.00 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع

 10.932 25.56 11.748 25.56 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 7.121 15.11 7.320 15.11 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 2.707 20.94 2.814 20.94 الصناعية ش.م.ع.ع الشركة الوطنية للمنظفات
 1.283 28.92 1.426 28.92 ش.م.ع.ع البسكويت المحدودةلصناعة  الشركة الوطنية

  38.685  36.245 
 

     غير مدرجةشركات 
 28.326 20.00 30.352 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد

 8.973 20.03 9.226 20.03 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
 - - 4.320 36.00 أوبار كابيتال ش م ع م

 2.685 17.47 2.819 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
 3.787 19.49 3.653 19.49 المصنع الحديث للصلب ش.م.م
 690 15.00 709 15.00 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

 493 15.00 512 15.00 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
  51.591  44.954 
     

 81.199  90.276  اإلجمالي
 

بلغـت القيـمة السوقيـة لالستثمارات في للمجموعة مدرجة في سوق مسقط لالوراق الماليــة. المدرجة جميع الشركات الشقيقة 
 – 2015) عمانيلاير  28.676.499تاريخ التقرير في مسقـط لالوراق الماليـة  في سـوق الشـركات الشقيقـة

 لاير عماني(.29.024.075
 

شركة الشمال للبالستيك و (ش.م.م)المصنع الحديث للصلب على نفوذ مؤثر في األم ، حصلت الشركة 2015سنة خالل 
نتيجة للتمثيل في مجلس اإلدارة واإلشتراك في القرارات الرئيسية  (ش.م.م)الشركة الخليجية لصناعة األكريلك و (ش.م.م)

إستثمارات في اإلستثمارات المتاحة للبيع إلى هذه فقد تم تحويل . بالتالي ، لوضع السياسات بالتعاون مع المساهمين اآلخرين
 شركات شقيقة.
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 )تابع( ةـاستثمارات في الشركات الشقيق ( ج)
 

فيما عدا الشركة العالمية  وجميعها مسجلة في سلطنة عمان)اجمالي اصول والتزامات وايرادات الشركات الشقيقة للمجموعة 
وكذلك حصة المجموعة في  (القابضة ليمتد والشركة الوطنية للتأمين والمسجلتين في األردن والبحرين على التواليللتأمين 

 نتائج اعمال تلك الشركات الشقيقة موضحة ادناه:
 

 
  االيرادات  االلتزامات  االصول اسم الشركة الشقيقة

الحصة في 
 احبرالا

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

2016        
 1.623  17.211  153.565  199.220 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت 
 187  11.021  3.072  7.809 المحدودة ش.م.ع.ع 

 232  22.016  11.972  26.102 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع
 3.137  60.407  195.388  315.191 ليمتد العالمية للتأمين القابضة

 1.936  18.472  143.541  182.260 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع
 414  24.206  35.962  71.680 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

 297  7.247  47.844  75.006 عمان كلورين ش.م.ع.ع
 226  3.423  38.045  52.257 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
 (134)  8.298  1.550  15.160 المصنع الحديث للصلب ش.م.م

 42  2.916  830  1.949 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م
 25  2.667  410  1.998 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م

       7.985 
 

2015        
 1.539  15.879  147.969  190.433 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت 
 187  10.927  2.861  7.101 المحدودة ش.م.ع.ع 

 134  22.577  11.805  25.422 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع
 1.104  59.813  183.351  292.268 العالمية للتأمين القابضة ليمتد

 701  15.925  126.360  161.721 ش.م.ع.عشركة عمان اوريكس للتأجير 
 73  27.054  35.647  70.341 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

 121  7.621  34.496  59.690 عمان كلورين ش.م.ع.ع
 86  3.227  35.801  49.227 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي
 (224)  11.561  567  15.059 المصنع الحديث للصلب ش.م.م

 12  1.961  816  1.839 الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م

 41  3.165  433  1.875 شركة الشمال للبالستيك ش.م.م
       3.774 
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 شركات تابعة استثمارات في (ح)
 

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

  2016 2015 
 

 اسـم البلد
نسبة 

 المساهمة
 

 التكلفـة
نسبة 

 المساهمة
 

 التكلفـة
       الف ر.ع )%( الف ر.ع )%(  

 115.248 50.99 129.056 50.99 عمان بنك عمان العربي ش.م.ع.م
            )النشاط الرئيسي:  بنوك(

الحياة  الشركة الوطنية للتأمين على
 39.569 97.93 57.436 97.93 عمان والعام ش.م.ع.م

            )النشاط الرئيسي: التأمين(
الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار 

 19.174 98.00 25.382 98.00 عمان ش.م.ع.م 
            (ات)النشاط الرئيسي: استثمار

الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار 
 729 99.98 719 99.98 عمان ش.م.ع.م

            )النشاط الرئيسي: اإلستثمارات(
 - 99.98 - 99.98 عمان منتجعات صاللة ش.م.ع.م

مشروع سياحي )النشاط الرئيسي: 
            (متكامل

 الجبل االسود لالستثمار
       100 99.98 100 99.98 عمان )النشاط الرئيسي: عقارات(

 2.639 100.00 1.631 100.00 مونتينيجرو للعقاراتشاطئ بدفا 
      (مشروع سياحي)النشاط الرئيسي: 

 177.459  214.324   إجمالي التكلفة
 

وكذلك حصة المجموعة في  للمجموعة وجميعها مسجلة في سلطنة عمان التابعةاجمالي اصول والتزامات وايرادات الشركات 
 موضحة ادناه: التابعةنتائج اعمال تلك الشركات 

 

 التابعةاسم الشركة 
 االيرادات االلتزامات االصول

الحصة في 
 النتائج

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

2016     
 14.172 110.590 1.782.873 2.065.972 بنك عمان العربي ش.م.ع.م

 4.603 99.853 90.873 135.251 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م
 3.750 7.121 48.007 73.789 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م

 - 58 2.125 458 منتجعات صاللة ش.م.ع.م
 (10) 128 922 1.699 الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.م

 (911) - 1.341 3.073 شاطئ بدفا للعقارات الجبل االسود لالستثمار
 21.604 - - - اإلجمالي 
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 )تابع( استثمارات في شركات تابعة (ح)
 

 التابعةاسم الشركة 
 االيرادات االلتزامات االصول

الحصة في 
 احبرالا

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

2015     
 14.793 95.075 1.756.680 1.928.699 بنك عمان العربي ش.م.ع.م

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
 1.550 31.013 77.227 103.361 ش.م.ع.م

 (1) - 36.957 56.531 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م
 (1.310) - 1.966 1.949 منتجعات صاللة ش.م.ع.م

 (77) 1 771 1.500 الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.ع.م
 (1.034) 12 1.223 3.964 شاطئ بدفا للعقارات الجبل االسود لالستثمار

 13.921 - - - اإلجمالي
 

 شاطئ بدفا للعقارات
 0.8أدرجت اإلدارة خسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ . خالل السنة ، مونتينيجروالشركة التابعة بصدد تطوير مشروع عقاري سياحي في 

 مشروع قيد التنفيذ.أعمال مليون لاير عماني عن 
 

 منتجعات صاللة ش.م.ع.م
من أعمال  ان تبدأالشركة التابعة بصدد تطوير مشروع عقاري سياحي في صاللة. ال يزال المشروع في مرحلة تطوير مبكرة حيث يتوقع 

تطوير المشروع بغض النظر بتزم . تم الوضع في اإلعتبار شريك عمل مناسب لإلستثمار المشترك ومجلس اإلدارة مل2018البناء في سنة 
بناء على نموذج  –لديها حقوق ملكية سالبة ، إال أن مجلس اإلدارة يرى  . على الرغم من أن الشركة التابعةام ال عما إذا عثر على شريك

 اإلدارة أدرجت ، السنة خالل بأن التطوير قابل للتطبيق وأنه ال توجد ضرورة لعمل خسارة إنخفضاض في القيمة. –العمل والتوقعات 
 .التنفيذ قيد مشروع أعمال عن عماني لاير مليون 1.6 بمبلغ القيمة في إنخفاض خسارة

 
 الشركة األهلية لألوراق المالية ش.م.ع.م

 %99ألهلية لألوراق المالية ش.م.ع.م ، شركة قيد التصفية ومملوكة بنسبة المالية الموحدة للمجموعة نتائج الشركة اال تتضمن البيانات  
،وافق مساهمو األهلية لألوراق المالية  2001بواسطة المجموعة. وفقاً لشروط إتفاقية البيع والشراء لبيع أعمال األهلية لألوراق المالية في 

وال  2003مايو  3. تم تعيين مصفي في 2002ديسمبر  17الذي عقد بتاريخ  على تصفية الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 ال إجراءات التصفية جارية. تز

  
  ةـتفاصيـل االستثمارات الهام (خ)

أو أكثر من رأسمال الشركة المستثمر بها أو  %10سواء التي تمتلك فيها المجموعة نسبة  التقريران استثمارات المجموعة كما في تاريخ 
 -من القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها موضحة على النحو التالي: %10التي تزيد فيها مساهمة المجموعة عن 

 
 أوراق مالية مدرجة بالسوق

 القيمة   القيمـة  عــدد    نسبة   
 ريةتالدف  السوقية  األسهم   المساهمة 2016

 الف ر.ع الف ر.ع  (%) 
     المجموعة

     
 1.427 1.085 292.197 29.22 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع

 11.857 9.189 70.144.996 25.87 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 2.814 2.507 3.561.700 20.94 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع

 15.377 10.983 87.863.758 35.00 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع
 7.702 5.404 11.074.289 16.26 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 3.123 3.123 17.946.248 17.95 تكافل عمان ش.م.ع.ع
 41.504 41.504 87.932.393 3.52 بنك مسقط ش.م.ع.ع

 23.728 23.728 121.062.695 8.50 البنك االهلي ش.م.ع.ع
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أو أكثر من رأسمال الشركة  %10نسبة  الشركة االمسواء التي تمتلك فيها  التقريران استثمارات الشركة األم كما في تاريخ 
من القيمة الستتوقية لمحفظة استتتثماراتها موضتتحة على النحو  %10عن  شتتركة االمالمستتتثمر بها أو التي تزيد فيها مستتاهمة 

 التالي:
 

 )تابع( أوراق مالية مدرجة بالسوق
 القيمة   القيمـة  عــدد    نسبة   
 الدفترية  السوقية  األسهم   المساهمة 

      الف ر.ع الف ر.ع  (%) 2016
     الشركة األم

     
 1.426 1.084 289.197 28.92 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع

 11.748 9.080 69.310.130 25.56 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 2.814 2.507 3.561.700 20.94 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع

 15.377 10.983 87.863.758 35.00 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع
 7.320 5.022 10.290.935 15.11 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 3.019 3.019 17.347.934 17.11 تكافل عمان ش.م.ع.ع
 

 
 القيمة   القيمـة  عــدد    نسبة   

 العادلة  الدفترية األسهم   المساهمة 2015
 الف ر.ع الف ر.ع  (%) 

     المجموعة
 1.293 1.096 292.197 29.22 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع

 11.074 9.126 68.101.939 25.87 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 2.707 2.265 3.561.700 20.94 الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع

 14.201 11.659 84.484.383 35.00 ش.م.ع.عشركة عمان اوريكس للتأجير 
 7.502 5.379 10.546.943 16.26 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 1.711 1.711 17.111.959 17.11 تكافل عمان ش.م.ع.ع
 33.005 33.005 69.926.454 3.05 بنك مسقط ش.م.ع.ع

115.905.731 8.13 البنك االهلي ش.م.ع.ع
1 

21.718 21.718 
 

 القيمة   القيمـة  عــدد    نسبة   
 العادلة  الدفترية   األسهم   المساهمة 

      الف ر.ع الف ر.ع  (%) 2015
     ة األمالشرك

     
 1.084 732 289.197 28.92 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع

 9.017 4.805 67.291.389 25.56 الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
 2.265 713 3.561.700 20.94 الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.عالشركة 

 11.659 14.201 84.484.383 35.00 شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع
 4.998 7.121 9.800.891 15.11 عمان كلورين ش.م.ع.ع

 1.711 1.711 17.111.959 17.11 تكافل عمان ش.م.ع.ع
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    أوراق مالية غير مدرجة
 القيمـة عــدد    نسبة   

 الدفتـرية األسهــم   المساهمة 2016
 الف ر.ع  (%) 

    المجموعـة

    الشركات التابعة
 719 999.800 99.98 الشركة العمانية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م  
 129.183 647.700.000 51.00 بنك عمان العربي ش.م.ع.م  
 61.140 25.952.324 97.93 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م  
 25.782 200.000.000 100.00 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م  
 - 29.994.000 99.98 منتجعات صاللة ش.م.ع.م  
 1.631 9.500.000 100.00 شاطئ بدفا للعقارات  
 100 99.980 99.98 الجبل األسود لإلستثمار ش.م.م  
 35 853.220 100.00 خدمات الدعم الحياة على للتأمين الوطنية الشركة  

    أخــرى
 30.352 28.675.104 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد  
 9.226 2.003.091 20.03 ش.م.ع.مشركة التأمين األهلية   
 2.819 13.100.000 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي  
 4.320 43.200.000 36.00 يوبار كابيتال ش م ع م  
 780 200.00 20.00  شركة الشمال للبالستيك ش.م.م  
 3.653 136.395 19.49  المصنع الحديث للصلب ش.م.م  
 560 100.000 20.00  األكريلك ش.م.م الشركة الخليجية لصناعة  

 
 القيمـة عــدد    نسبة    

 الدفتـرية األسهــم   المساهمة 
 
 

 الف ر.ع  (%) 2016

      الشركة األم

    الشركات التابعة
 129.056 647.575.000 50.99 بنك عمان العربي ش.م.ع.م  
 57.436 25.951.628 97.93 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م 
 25.382 196.000.000 98.00 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م 
 - 29.994.000 99.98 منتجعات صاللة ش.م.ع.م 
 719 999.800 99.98 الشركة العمانية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م  
 1.631 9.500.000 100.00 شاطئ بدفا للعقارات 
 100 99.980 99.98 الجبل األسود لإلستثمار ش.م.م 

    أخــرى
 30.352 28.675.104 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد  
 9.226 2.003.091 20.03 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م  
 2.819 13.100.000 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي  
 709 150.000 15.00  شركة الشمال للبالستيك ش.م.م  
 3.653 136.395 19.49  المصنع الحديث للصلب ش.م.م  
 512 75.000 15.00  الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م  
 4.320 43.200.000 36.00 يوبار كابيتال ش م ع م  
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    )تابع( أوراق مالية غير مدرجة
 القيمـة عــدد    نسبة   

 الدفتـرية األسهــم   المساهمة 2015
 الف ر.ع  (%) 

    المجموعـة

    الشركات التابعة
 729 999.800 99.98 الشركة العمانية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م  
 115.270 59.160.000 51.00 بنك عمان العربي ش.م.ع.م  
 44.198 10.282.715 97.93 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م  
 19.183 200.000.000 100.00 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م  
 - 29.994.000 99.98 منتجعات صاللة ش.م.ع.م  
 2.639 9.500.000 100.00 شاطئ بدفا للعقارات  
 100 99.980 99.98 الجبل األسود لإلستثمار ش.م.م  

    أخــرى
 28.326 28.675.104 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد  
 8.973 2.003.091 20.03 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م  
 2.685 13.100.000 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي  
 762 200.000 20.00  شركة الشمال للبالستيك ش.م.م  
 3.787 136.395 19.49  المصنع الحديث للصلب ش.م.م  
 541 100.000 20.00  الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م  

 
 القيمـة عــدد    نسبة    

 الدفتـرية األسهــم   المساهمة 
 
 

 ر.عالف   (%) 2015

      الشركة األم

    الشركات التابعة
 115.248 591.484.000 50.99 بنك عمان العربي ش.م.ع.م  
 39.569 10.282.715 97.93 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م 
 19.174 19.600.000 98.00 الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار ش.م.ع.م 
 - 29.994.000 99.98 منتجعات صاللة ش.م.ع.م 

 729 999.800 99.98 الشركة العمانية لخدمات اإلستثمار ش.م.م
 2.639 9.500.000 100.00 شاطئ بدفا للعقارات 
 100 99.980 99.98 الجبل األسود لإلستثمار ش.م.م 

    أخــرى
 28.326 28.675.104 20.00 العالمية للتأمين القابضة ليمتد  
 8.973 2.003.091 20.03 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م  
 2.685 13.100.000 17.47 بيت التمويل الوطني بي.إس.سي  
 690 150.000 15.00  شركة الشمال للبالستيك ش.م.م  
 3.787 136.395 19.49  المصنع الحديث للصلب ش.م.م  
 493 75.000 15.00  الشركة الخليجية لصناعة األكريلك ش.م.م  
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 القروض والسلفيات الى العمالء  -9
 

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

 2015  2016  المجموعة
 الف ر.ع  الف ر.ع  

     قروض شركـات
 724.293  650.920  قروض الجل  
 137.336  143.753  سحب على المكشوف  
 31.842  87.278  كمبياالت مخصومة  
 20.625  33.320  خدمات المصرفية االسالمية  
  915.271  914.096 

     ةـقروض شخصي
 416.716  451.242  قروض استهالكية  
 159.010  235.171  قروض اسكـانية  
 24.756  1.807  سحب على المكشوف  
 4.716  4.657  بطاقات ائتمـان  
 30.090  32.714  خدمات المصرفية االسالمية  
   725.591  635.288 

 1.549.384  1.640.862  روض والسلفياتـالي القـاجم
     
 ناقصـاً:  مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد  
  )ب( أدناه(10المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بها )اإليضاح   

 
(50.063)  (44.813) 

 روض والسلفياتـصافي الق  
 

1.590.799  1.504.571 
 

 المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بهامخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد  (ب)
 -ائد المتعاقد عليها ولم يتم االعتراف بها:ا يلي حركة مخصص انخفاض قيمة القروض والفوـفيم

 المجموعة
 

 االجمالي
فوائد متعاقد عليها  

 االعتراف بهاولم يتم 
 مخصص االنخفاض 

 في قيمة القروض
  

   الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع
      2016 

 رـيناي 1الرصيد في    37.432  7.381  44.813
 اضافات   14.384  2.943  17.327

 مبالغ مشطوبة    (2.416)  (2.956)  (5.372)
 مستردة /مبالغ محررة   (5.612)  (1.093)  (6.705)

 ديسمبـر 31الرصيد في  43.788  6.275  50.063
       
      2015 

 رـيناي 1الرصيد في    30.651  6.339  36.990
 اضافات   12.883  2.575  15.458

 مبالغ مشطوبة    (93)  (9)  (102)
 مستردة /مبالغ محررة   (6.453)  (1.524)  (7.977)

 ديسمبـر 31فيالرصيد   37.432  7.381  44.813
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عليها و/أو لم يتم  المتعاقدالفوائد ب االعترافتم ي لم بلغ مجموع أرصدة القروض والسلفيات التي 2016ديسمبر  31في 
 (.لاير عماني ألف 44.842 -2015لاير عماني ) ألف 47.938 احتسـاب فوائد مستحقة عليها

 ة االسالميةيرفمصالالخدمات  (ت)

 القروض والسلفيات المذكورة اعاله الخدمات المصرفية االسالمية التالية: تضمنت 
 

 االجمالي
  

 شركات
  

 افراد
 

 المجموعة
 2016  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

       
 المشاركة  24.758  15.160  39.918
 المرابحة  4.227  12.428  16.655

 اجارة منتهية بالتمليك  3.729  5.732  9.461
 ديسمبـر 31د فيـالرصي  32.714  33.320  66.034

 

      2015 
 المشاركة  23.418  13.427  36.845
 المرابحة  2.672  6.265  8.937
 اجارة منتهية بالتمليك  4.000  933  4.933

 ديسمبـر 31د فيـالرصي  30.090  20.625  50.715
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 )تابع( والسلفيات الى العمالءالقروض   -9
 
ع القروض والسلفيات تم منحها لعمالء داخل سلطنة عمان.  تركيز القروض والسلفيات موزعة حسب القطاعات على ـجمي (ث)

 -النحو التالي:
 

 المجموعة

 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    
 635.288  725.591 قروض شخصية واستهالكية

 244.916  299.485 اإلنشــاءات
 111.138  112.047 التصنيع

 70.700  110.621 المناجم والمحاجر
 67.928  77.860 الخدمات

 58.462  54.744 تجارة االستيراد
 128.063  52.528 النقل

 47.434  49.112 الكهرباء والماء والغاز
 59.196  46.089 تجارة الجملة والتجزئة

 48.326  31.173 المؤسسات المالية
 7.067  4.998 الزراعة واالنشطة المرتبطة بها

 -  663 تجارة التصدير
 1.958  - حكومة
 68.908  76.951 أخــرى

 1.640.862  1.549.384 
 

 أصول اخرى -10

 
 باع البنك التابع أعمال قسم إدارة اإلستثمار خالل السنة وكنتيجة لذلك مديونيات األرصدة لعمالء اإلستثمار تم سدادها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركــة األم  المجمـوعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

        
 -  -  21.133  24.133 مديونية العمالء مقابل القبوالت

 -  -  5.743  6.899 فوائد مستحقة القبض
 153  1.874  2.312  3.992 مدفوعات مقدمة

 -  -  2.126  - مستحق القبض من عمالء االستثمار
العادل الموجبة لالدوات المشتقة   القيمة

 166 (37)ايضاح 
 

148  - 
 

- 
 633  956  13.393  16.109 اخرى

 51.299  44.855  2.830  786 
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 استثمارات عقارية –)أ( 11
 2016 -المجموعة 

 

  
 

 اراضي

  
 

 مباني

اعمال  
مشروعات 
 قيد االنشاء

  
 

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

        
        التكلفة

 3.504  -  973  2.531 2015يناير  1في 
 7.870  70  7.800  - متضنة إندماج مع أونيك اضافات

 (973)  -  (973)  - استبعادات

 2.531 2016 يناير 1في 
 

7.800  70 
 

10.401 

 126 اضافات
 

-  283 
 

409 
 10.810  353  7.800  2.657 2016ديسمبر  31في 

        
        االستهالك

 524  -  524  - 2015يناير  1في 
 90  -  90  - المحمل للسنة

 (524)  -  (524)  - استبعادات
 90  -  90  - 2016 يناير 1في 

 245  -  245  -  المحمل للسنة
 335  -  335  - 2016ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية
 10.475  353  7.465  2.657  2016ديسمبر  31في 

 10.311  70  7.710  2.531 2015ديسمبر  31في 

 
 

 2016 -الشركة األم 

 
 

 اراضي

  
 

 مباني

اعمال  
مشروعات 
 قيد االنشاء

  
 

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

        
        التكلفة

 3.504  -  973  2.531 2015يناير  1في 
 6.570  70  6.500  - اضافات

 (973)  -  (973)  - استبعادات

 2.531 2016 يناير 1في 
 

6.500  70 
 

9.101 
 283  283  -  - إضافات

 9.384  353  6.500  2.531 2016ديسمبر  31في 
        االستهالك

 524  -  524  - 2015يناير  1في 
 65  -  65  - المحمل للسنة

 (524)  -  (524)  - استبعادات
 65  -  65  - 2016 يناير 1في 

 176  -  176  -  المحمل للسنة
 241  -  241  - 2016ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 
 9.143  353  6.259  2.531 2016ديسمبر  31في 
 9.036  70  6.435  2.531 2015ديسمبر  31في 
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 )تابع( استثمارات عقارية –)أ( 11
 

مليون لاير عماني  6.4 والمباني مليون لاير عماني(  3.9-2015مليون لاير عماني ) 3.4، كانت القيمة العادلة لألرض  في تاريخ التقرير
بواسطة شركة بروكر  2016ديسمبر  31كما في  اإلستثمارات العقارية للمجموعةتم إعادة تقييم  .للشركة األم مليون لاير عماني( 6.6)

حددت مقيصم مستقل عن المجموعة. لدى شركة بروكر انترناشونال المعرفة والخبرة الالزمة لتقييم القيمة العادلة للعقارات.  –انترناشونال 
أسلوب ال يوجد تغير في  للتسلسل الهرمي(. 2السوق بناء على أسعار السوق الحالية )المستوى الشركة القيمة العادلة بإستخدام منهج مقارنة 

  التقييم خالل السنة.
 

 مشروعات قيد االنشاء –)ب( 11
 

 مشروعات قيد االنشاء هي كالتالي:ال،  2016ديسمبر  31في  
 2016  2015 

 الف ر.ع  الف ر.ع المجموعة
    

    ش.م.ع.ممنتجعات صاللة 
 168  168 المرحلة االولية
 2.579  2.581 اتعاب استشارية

 (1.197)  (2.749) إنخفاض القيمةمخصص 
    

 1.550  - االجمالي
    

    شاطئ بدفا للعقارات
 5.231  5.231 تكلفة االرض

 945  945 تكاليف استشارات واخرى
 (1.239)  (1.334) إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

 (1.003)  (1.862) إنخفاض قيمة األرضمخصص 
 2.970  3.934 
 2.970  5.484 

 

 إيضاح أ:
 انخفاض خسارة سجلت وقد إنخفاض القيمة لتحليل المشروع تكاليف من معينة مكونات تقييم إعادةب اإلدارة قامت ،السنة خالل
 (.عماني لايرألف  1.197: 2015) عماني لاير ألف 1.553بمقدار  القيمة

 إيضاح ب:
 انخفاض خسارة سجلت وقد القيمة إنخفاض لتحليل المشروع تكاليف من معينة مكونات تقييم بإعادة اإلدارة قامت السنة، خالل
 (.عماني لاير ألف 1.003: 2015) عماني لاير ألف 859 بمقدار القيمة

 
 

إحتياطي تحويل  مليون لاير عماني( 1.239: 2015) مليون لاير عماني 0.1، أدرجت الشركة مبلغ  2016ديسمبر  31في 
 اتها المالية إلى اللاير العماني.عن تحويل بيان شاطئ بدفا للعقاراتعمالت أجنبية من 

 

 مشروعات قيد االنشاء كالتالي: إنخفاض قيمةمخصص الحركة في 
 2016  2015 

 الف ر.ع  الف ر.ع 
    
    

 -  2.200 يناير 1في 
 2.200  2.411 المحمل خالل السنة

 2.200  4.611 ديسمبر 31في 
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 الممتلكـات والمعـدات -)ت(11
 

  
 

 مباني أراضي و

 
أثاث وتركيبات 

 ومعدات

 
 

 سيارات

اعمال 
راسمالية قيد 

 التطوير

 
 

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

 المجموعـة
 

     

      
      : التكلفة

 52.253 1.246 609 26.258 24.140 2015ينـاير  1في  
 2.914 875 208 1.831 - اضـافات 
 1.899 (1.693) 231 3.361 - تحويالت 
 (3.400) - (145) (686) (2.569) ستبعاداتا 
 53.666 428 903 30.764 21.571 2016 ينـاير 1 في 
 5.226 930 130 4.166 - اضـافات 
 - (17) - 17 - تحويالت 
 (1.059) (98) - (961) - ستبعاداتا 

 57.833 1.243 1.033 33.986 21.571 2016ديسمبر  31في الرصيد
 

      
      االستهالك:

 22.584 - 394 18.637 3.553 2015ينـاير  1في  
 3.673 - 122 2.961 590 استهالك السنة 
 1.170 - 118 1.052 - تحويالت  
 (3.370) - (114) (687) (2.569) استبعادات  

      
 24.057 - 520 21.963 1.574 2016ينـاير  1في  
 4.372 - 141 3.641 590 استهالك السنة 
 (785) - (98) (687) - استبعادات  
 27.644 - 563 24.917 2.164 2016 ديسمبر 31في  

      ريـةتــدفـة القيـمــال
 30.189 1.243 470 9.069 19.407 2016ديسمبر  31 في
 29.609 428 383 8.801 19.997 2015ديسمبر  31 في
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 )تابع( الممتلكـات والمعـدات -)ت(11

 
أراضي 

 مبانيو
أثاث وتركيبات 

 سيارات ومعدات

اعمال 
راسمالية 

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

      الشركة األم
      

      : التكلفة
 849 - 44 805 - 2015يناير  1في 

 115 - 35 80 - اضافات
 (63) - (39) (24) - استبعادات

 901 - 40 861 - 2016يناير  1في 
 7 - - 7 - اضافات

 (7) - - (7) - استبعادات
 901 - 40 861 - 2015ديسمبر  31في 

      االستهالك:
 503 - 17 486 - 2015ينـاير  1في 

 150 - 14 136 - استهالك العام
 (46) - (22) (24) - إستبعادات

 607 - 9 598 - 2016ينـاير  1في 
 153 - 12 141 - استهالك العام

 (2) - - (2) - إستبعادات

 758 - 21 737 - 2016ديسمبر  31في 
 القيمـة الدفتـريـة 

 143 - 19 124 - 2016ديسمبر  31في 

 31 263 - 2015ديسمبر  31ي ف
 
- 294 

 
 أصول غير ملموسة -12

 (:5األصول غير الملموسة التي تمت حيازتها نتيجة إلندماج األعمال )أنظر إيضاح 

 
األصول غير الملموسة ب المتعلقةمحددة الغير  األعمارنخفاض قيمة األصول غير الملموسة مع إلالمجموعة تحليال  أجرت

وما نتج  معدل السعر إلى الدفتراستخدام ب إنخفاض القيمةالمكتسبة نتيجة لدمج األعمال كما في تاريخ التقرير. تم إجراء تحليل 
 .القيمة في . أظهرت النتائج عدم وجود خسائر انخفاض2.0Xعنها من مضاعفات استخدامها كان 

 
 

 المجموعة

 
اإلسم 

 التجاري

 
شبكة 

 المستشفى

 

 الترخيص

  
 

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

        التكلفة
 -  -  -  - 2015يناير  1في 

 19.345  2.631  7.597  9.117 اضافات

 9.117 2016ديسمبر  31في 
 

7.597  2.631 
 

19.345 
        

        اإلطفاء:
 -  -  -  - 2015يناير  1في 

 347  161  186  - المحمل للسنة
 347  161  186  - 2016ديسمبر  31في 

 -  506  438  344 
 -  692  599  1.291 

         الدفتريةالقيمة 
 18.054  2.032  6.905  9.117 2016ديسمبر  31في 
 18.998  2.470  7.411  9.117 2015ديسمبر  31في 
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 رأس المال – 13
 

 100-2015) لكل سهم ( بقيمة مائة بيسةسهم مليون 900-2015) سهم مليون 900يبلغ راسمال الشركة األم المصرح به 
 .(بيسة للسهم

 

           بيسة  100( بقيمة سهم  552.861.642 – 2015)سهم  635.790.892، تم إصدار  2016ديسمبر  31في كما 
 بيسة( لكل سهم وتم دفعها بالكامل. 100 – 2015)
 

بعد الموافقة على ذلك في سهماً( كتوزيعات أسهم  33.674.300-2015سهماً ) 82.929.250خالل السنة ، تم إصدار 
    . 2016 مارس 30إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد في 

ً سهماً  182.444.342، أصدرت الشركة األم  2015أغسطس  19في  لاير عماني لكل سهم من أجل  0.100بقيمة  جديدا
)الشركة المستحوذ عليها(. تم تحديد القيمة العادلة للمقابل  الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار القابضة ش.م.ع.عالسيطرة على 

لاير عماني كما في تاريخ  0.480المدفوع بإستخدام سعر سهم الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع وقدره 
 لاير عماني. 69.328.850لاير عماني لكل سهم بإجمالي قدره  0.380اإلستحواذ مما نتج عنه عالوة إصدار بمبلغ 

 

 اسمهم أو من خالل حسابات من ينوبسواء ب .األم أو أكثر من أسهم الشركة %10مساهمو الشركة األم الذين يملكون نسبة 
 كما يلي:في تاريخ التقرير وعدد األسهم التي يملكونها  .عنهم

 

  2016  2015 
نسبة     

 المساهمة
  

 عدد األسهم 
نسبة    

 المساهمة
  

 األسهمعدد    
 %    %   

 98.018.253  17.73  127.518.925  20.06 شركة الهالل لالستثمار ش.م.م
 72.262.558  13.79  127.158.179  20.00 صندوق عمان لإلستثمار

 55.918.284  10.11  70.590.196  11.10 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 

 المستمرة  1)ب( سندات رأس المال الفئة  13
 

 عماني لاير مليون 30 بقيمة مضمونة غيرالمستمرة  1البنك التابع سندات الفئة  أصدر ،2016 ديسمبر 29 في
 لألوراق مسقط سوق في مدرجة السندات إن(. خاص طرح خالل من لكل وحدة عماني لاير 1 بقيمة وحدة 30،000،000)

 المتأخرات في سنويا نصف تدفع سنويا٪ 7.75 قدره ثابت فائدة سعر السندات تحمل. التداول خالل من للتحويل وقابلة المالية
 رأس من جزء السندات تشكل. البنك التابع تقدير في وتدفع تراكمية غير هي الفائدة. المساهمين حقوق من خصمك وتعامل

  .العماني المركزي البنكلوائح و 3 بازل ويلتزم بمتطلبات للبنك التابع 1 فئةال مال
 

 ملكية كحقوق هاتصنيف ويتم البنك التابع من مضمونة وغير ثانويةو مشروطة، وغير مباشرة التزامات 1 سندات الفئة تشكل
 ويتم ثابت أو نهائي استحقاق تاريخ ليس لديها 1 الفئة سندات. التصنيف - المالية األدوات: 32 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

ً على البنك التابع قبل من هااسترداد  دفع تاريخ أي في أو"( األول اإلستدعاء تاريخ) " 2021 يناير 29 في تقديره بناءا
 .التنظيمية السلطة من مسبقة لموافقة يخضع ذلك بعد الفائدة

 
 االحتياطيات  -14
 

 عالوة إصدار    (أ)
لاير عماني لكل  0.100سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها  182.444.342، أصدرت الشركة األم  2015أغسطس  19في 

الشركة العمانية الوطنية لإلستثمار القابضة لاير عماني لكل سهم من أجل السيطرة على  0.380سهم وعالوة إصدار بمبلغ 
هو مبلغ وقدره  2016ديسمبر  31وة اإلصدار كما في )الشركة المستحوذ عليها(. كان إجمالي عال ش.م.ع.ع

 لاير عماني. 69.328.850
 

 هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 احتياطي قـانوني (ب)
من قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان أن تقوم الشركة األم وكل من الشركات التابعة لها  106تتطلب المادة 

أرباحها عن كل سنة مالية إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ االحتياطي القانوني لكل شركة منها ما يعادل من  %10بتحويل 
ثلث رأسمالها على األقل. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  يمثل رصيد آخر السنة مبالغ تخص الشركة األم باإلضافة 

 -النحو التالي: إلى حصتها من االحتياطي القانوني للشركات التابعة لها على
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 إحتياطيات غير قابلة للتوزيع أخرى  -15

إحتياطي  الموحدة
 رأس المال

إحتياطي 
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

إحتياطي 
إعادة تقييم 

عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
 إعادة تقييم

 المجموع

 34.820 1.677 - 15.297 - - 17.846 2015يناير  1في 
 5.392 - - 5.099 - 293 - محتجزةمحول إلى أرباح 

 (1.168) 71 (1.239) - - - - دخل / )مصروف( شامل آخر
 39.044 1.748 (1.239) 20.396 - 293 17.846 2016يناير  1في 

        
 1.224 - - - 1.224 - - محول إلى إحتياطي خاص

 1.116 - - - - 1.116 - محول إلى إحتياطي طوارئ
 7.139 - - 7.139 - - - دين ثانوي محول إلى إحتياطي

 (104) - (104) - - - - مصروف شامل آخر
 48.419 1.748 (1.343) 27.535 1.224 1.409 17.846 2016ديسمبر  31في 

 

إحتياطي  الشركة األم
 طوارئ

إحتياطي 
 خاص

إحتياطي 
 دين ثانوي

إحتياطي 
إعادة تقييم 

عملة 
 أجنبية

إحتياطي 
 إعادة تقييم

 المجموع

 16.974 1.677 - 15.297 - - )المعاد بيانها( 2015يناير  1في 
 (1.168) 71 (1.239) - - - دخل / )مصروف( شامل آخر

 5.392 - - 5.099 - 293 محول إلى أرباح محتجزة
 21.198 1.748 (1.239) 20.396 - 293 2016يناير  1في 

       
 1.224 - - - 1.224 - محول إلى إحتياطي خاص

 1.116 - - - - 1.116 محول إلى إحتياطي طوارئ
 7.139 - - 7.139 - - محول إلى إحتياطي دين ثانوي

 (104) - (104) - - - مصروف شامل آخر
 30.573 1.748 (1.343) 27.535 1.224 1.409 2016ديسمبر  31في 

 
 اليـاحتيـاطي رأسم 

رسملة األرباح بزيادة رأسماله المدفوع عن طريق في سنة سابقة ،  للشركةع ـوهو بنك تاب،  قام بنك عمان العربي ش.م.ع.م
األرباح رسملة من خالل من تلك الزيادة في رأس المال تحويل حصة الشركة األم  تمو  أسهم حق أفضلية.المحتجزة وإصدار 

 .في البيانات المالية للمجموعة حتياطي رأسمالي غير قابل للتوزيعالمحولة إلى إالمحتجزة 
 

  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  

     
 17.846  17.846  احتياطي راسمالي

 
 إحتياطي الطوارئ (ت)

 ً ( 5/80تشريعات قانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم  ( )ب( من3مكرر ) 10()ج( و2مكرر ) 10للمادة  وفقا
 220.637بمقدار  من صافي المطالبات القائمة بالنسبة ألعمال التأمين العام %10وتعديالته. يتطلب هذا القانون أن يتم تحويل 

في  لاير عماني 919.588قدار بم بالنسبة ألعمال التأمين على الحياة للسنةمن أقساط التأمين على الحياة  %1و لاير عماني
أن توقف هذا التحويل عندما يساوي لشركة التأمين التابعة تاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى إحتياطي الطوارئ. يمكن 

رصيد اإلحتياطي راس المال المصدر. لن يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح في أي سنة إلى أن تتم تغطية العجز في هذا 
 من األرباح المحتجزة. لن يتم إستخدام هذا اإلحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.اإلحتياطي 

 امـاطي عـاحتي ( ج)
 هذا االحتيـاطي االختيـاري لدى البنك التابع قـابل للتوزيع.

 
 دين ثانوياطي ـاحتي ( ح)

البنك 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.  والقروض للسندات الثانويةتجنيب إحتياطي سنوياً المركزي العماني ان يتم 

 .والقروض ات الثانويةان هذا االحتياطي متاح لتحويله مرة اخرى الى االرباح المحتجزة عند استحقاق السند
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 إحتياطيات غير قابلة للتوزيع أخرى )تابع(  -15
 العمالت األجنبية تحويلإحتياطي 

)اللاير  للمجموعة التشغيليةكما في تاريخ التقرير ، يتم تحويل األصول واإللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى العملة ا
التقرير ، ويتم تحويل األرباح أو الخسائر وفقاً للمتوسط المرجح لمعدالت سعر لصرف السائد في تاريخ ا العماني( وفقاً لسعر

للسنة. فروقات سعر الصرف الناشئة من التحويل تدرج مباشرة في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات  الصرف
 لة.يتم أيضاً محاسبة حصة الشركات الشقيقة من إحتياطي تحويل العم الشاملة األخرى.

 

 
 اطي إعادة تقييمـاحتي 

 شقيقة. اتفي شرك أراضييمثل احتياطي إعادة التقييم حصة الشركة األم في احتياطي التقييم الناتج عن إعادة تقييم 
 

 احتياطي خاص
 إلى انتقلت الرئيسي المكتب عمليات حيث أن روي في القديمة الرئيسي المكتب مباني البنك التابع باعت ،2015 سنة خالل
 المركزي البنك من مسبقة موافقة يتطلب الذي األمر خاص، كاحتياطي تم تحويله المبنى بيع من الربح. الغبرة في الجديد المقر

 .توزيع أي على العماني
 

 مقترحة ومدفوعةتوزيعات األرباح   -16
 

 الشـركة األم
سيتم لجمعية العامة العادية السنوية. الموافقة عليها في اجتماع اال يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية محاسبياً إال بعد أن يتم 

            فيما يتعلق على الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقدها يوم من مجلس اإلدارة عرض توزيعات األرباح المقترحة 
بإجمالي لاير عماني لكل سهم(  0.010-2015)لاير عماني لكل سهم  0.015وهي توزيعات نقدية بواقع  2017مارس  29

 سهم لاير عمانـي لكل 0.010وتوزيع أسهم مجانية بواقـع  لاير عماني(  5.528.616-2015)لاير عماني  9.536.863
لاير عماني( فيما يتعلق  8.292.925-2015)لاير عماني  6.357.909بإجمالي  لاير عماني لكل سهم(  2015-0.015)

   .2016مبر ديس 31 في بالسنة المنتهية
 

والتي سيتم اثباتها ضمن حقوق  رحةـن توزيعات األرباح المقتـلم تتضم 2016ديسمبر  31ة في ـالمالية للسنة المنتهي البيانات
 .2017ديسمبر  31المساهمين كجزء من األرباح المحتجزة في السنة المنتهية في 
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 وكق لبنمستح  -17
 -ما يلي:المستحق لبنوك بلغ  التقرير ،في تاريخ 

 
  المجمـوعــة  الشركــة األم

2015  2016  2015  2016  
  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

        
 حسابات جارية – مستحق لبنوك 12.056  9.404  -  -

 قروض الجل 138.800  88.000  138.900  102.500
102.500  138.900  97.404  150.856  

 

 .(%3.25الى  %2: 2015) %4.75الى  %2.64قروض الجل غير مضمونة وتحمل فوائد تتراوح بين 
 

 لقروض الجل كالتالي:ا إستحقاق 
  المجمـوعــة  الشركــة األم

2015  2016  2015  2016  
  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

        
 سنةخالل مستحق  61.000  38.000  61.100  52.500
 مستحق اكثر من سنة 77.800  50.000  77.800  50.000

102.500  138.900  88.000  138.800  
 

 ودائع من عمالء  -18
 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    المجموعة
 689.265  758.755 ودائع ألجل

 664.986  625.551 حسابات تحت الطلب
 238.974  241.075 حسابات توفير

 1.625.381  1.593.225 
 عمالء الودائع وفقاً للقطاع الخاص والحكومي هو كاآلتي: تركيز

 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    
 1.172.522  1.236.618 عمالء القطاع الخاص

 420.703  388.763 عمالء القطاع الحكومي

 1.625.381  1.593.225 
 

   الخدمات المصرفية اإلسالمية ودائع عمالء 

   ودائع العمالء المذكورة أعاله ، ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية التالية: تتضمن

 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    
 41.416  58.162 قبوالت الوكالة

 6.042  6.814 قرض –حسابات جارية 
 1.927  2.486 حسابات المضاربة

 67.462  49.385 
  



بيان148

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

  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

60 
 

   أموال التأمين  -19

 المجموعة
 2016ديسمبر  31 

 2016 اإلجمالي  حصة معيدي التأمين  الصافي
  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

      

25.521  (17.409)  42.930 
إحتياطي  -اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  4.323  (511)  3.812

11.815  (8.765)  20.580 
 إغالق المطالبات القائمة 

 (متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها)
41.148  (26.685)  67.833  

  

 
 2015 اإلجمالي  حصة معيدي التأمين  الصافي

  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع
      

24.818  (14.187)  39.005 
إحتياطي  -اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي

 التأمين على الحياة -المخاطر السارية 
 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  3.237  (602)  2.634

9.473  (7.899)  17.372 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
36.925  (22.688)  59.614  

 
 الحركة خالل السنة:

 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    :وإحتياطي المخاطر السارية اإلحتياطي اإلكتواري/المحاسبي
 27.790  24.818 تاريخ اإلستحواذ: يناير/ 1 في

 -  831 تعديل في األرقام اإلفتتاحية للشركة التابعة
 (2.972)  (128) الحركة في بيان اإليرادات الشاملة 

 24.818  25.521 ديسمبر 31في 
    

    إحتياطي المخاطر السارية
 2.450  2.634 تاريخ اإلستحواذ يناير/ 1 في

 -  (116) تعديل في األرقام اإلفتتاحية للشركة التابعة
 184  1.294 الحركة في بيان اإليرادات الشاملة 

 2.643  3.812 ديسمبر 31في 
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 مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين ذات الصلة هي كما يلي: مبلغ
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات القائمة

إجمالي المطالبات 
 المجموعة القائمة

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    

9.473 (7.899) 17.372 
)متضمنة التي لم يتم اإلبالغ  يتاير 1 المطالبات القائمة في

 عنها(
 التابعة للشركة اإلفتتاحية األرقام في تعديل 429 (458) (29)

 المطالبات المحملة خالل الفترة 83.881 (35.415) 48.466
 المطالبات المدفوعة خالل الفترة (81.102) 35.007 (46.095)

11.815 (8.765) 20.580 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
 

 
 

صافي المطالبات 
 القائمة

حصة معيدي التأمين من  
 المطالبات القائمة

إجمالي المطالبات  
 المجموعة القائمة

  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع
      

11.836  (10.878)  22.714 
المطالبات القائمة في تاريخ اإلستحواذ 

 يتم اإلبالغ عنها()متضمنة التي لم 
 المطالبات المحملة خالل الفترة 23.498  (10.216)  13.282

 المطالبات المدفوعة خالل الفترة (28.840)  13.195  (15.645)

9.473  (7.899)  17.372 
 إغالق المطالبات القائمة 

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها(
 
 

شهراً من تاريخ التقرير. المبالغ المستحقة من معيدي التأمين مستحقة تعاقدياً  12من المتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل 
 التأمين. يمعيدلحسابات الأشهر من تاريخ تقديم  3خالل 

 

تستند تقديرات المطالبات المتكبدة  السابقة.تقدر المجموعة أن إلتزامات التأمين وأصول إعادة التأمين تستند أساساً على الخبرة 
ألعمال التأمين على الحياة على تقرير الخبير اإلكتواري المستقل. يتم تقدير كل حالة على حدة بالنسبة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 للمطالبات التي تحتاج إلى قرارات من المحكمة أو التحكيم. 
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 ديون ثانوية  -20
بزيادة رأس المال في  تابع )بنك عمان العربي(ال البنك قام،  الرأسمالية وللوفاء بمتطلبات التمويلمن أجل تحسين المالءة 

 شكل سندات ثانوية وقروض.
 2016 2015 
 ألف ر ع ألف ر ع 
   

 50.000 50.000 (1سندات ثانوية )
 20.000 20.000 (2قروض ثانوية )

 ----------- ------------ 
 70.000 70.000 
 ====== ======= 
 
 

 سندات دين ثانوية(1)

 50.000.000) مليون لاير عـمـاني 50بإصدار سندات دين غــير مـضـمـونة وغـير قـابلة للتحويل بمبلغ  التابع قام البنك
من خالل اكتتاب خاص.  2012في ابريل وحدة سعر لاير عماني لكل وحدة( تستحق السداد بعد خمس سنوات وشهر واحد 

قدره تم ادراج هذه السندات في سوق مسقط لالوراق المالية وهي قابلة للتداول. وتحمل السندات معدل فائدة ثابتة هذا وقد 
 تاريخ استحقاق السداد.في دفع المبلغ الرئيسي سنوي بينما يتدفع بشكل نصف سنوياً(  %5.5-2015سنوياً ) 5.5%
 

   قروض ثانوية(2)

ً مليون لاير عماني ،  20على قروض ثانوية بمبلغ التابع حصل البنك  رأس المال ،  2القائمة  - 3مع متطلبات بازل  تماشيا
تدفع بشكل نصف سنوياً  %5.5. تحمل القروض معدل فائدة ثابت قدره 2015لمدة خمس سنوات وستة أشهر في نوفمبر 

 السداد. دفع المبلغ الرئيسي بتاريخ استحقاقسنوي بينما ي
 

 التزامات اخرى -21
  المجمـوعــة  الشركــة األم

2015  2016  2015  2016  
  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

        
 إلتزامات مقابل قبوالت 24.133  21.133  -  -
 ستثماراإلعمالء الدفع لمستحق  -  19.403  -  -

 وأرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة  28.513  33.429  2.292  2.182
 الدفع مستحقة فوائد 18.344  9.620  145  53

 كفاالت وشيكات مصدقة 5.605  3.956  -  134
 (31)إيضاح نهاية خدمة الموظفين  مكافأة 2.990  2.953  251  202

ً  فوائد وعموالت 1.309  1.508  -  -  مستلمة مقدما
 (38)إيضاح  لالدوات المشتقةالقيمة العادلة السالبة  143  141  -  -

2.571  2.688  92.143  81.037  
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 ضـرائب  -22
 
 الشامل: المثبت في قائمة الدخل (أ)

 الشركـة األم  المجموعــة  
  2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  

         بيان الدخل الشامل
 -  -  4.327  4.881  ةـالسنـة الحالي     
 19  19  (167)  224  السنة السابقة     

     4.160  5.105  مصروف الضريبة للسنة
 -  -  (34)  (289)   ضريبية مؤجلة    

 19  -  4.126  4.816  مصروف الضريبة    
مصروف الضريبة للعمليات 

     4.067  3.469  المستمرة

         
مصروف الضريبة للعمليات 

 -  -  59  1.347  المتوقفة

  4.816  4.126  -  19 

         

         المركز المالي بيان
 -  -  4.652  5.084  ةـالسنـة الحالي     

 -  -  167  (118)   ضريبية مؤجلة    
  4.966  4.819  -  - 

         ضريبة مؤجلة أصل )إلتزام(
 -  -  (319)  (167)  يناير 1في      
متحصل عليها من خالل        

إستحواذ الشركة العمانية 
 -  -  115  -  الوطنية لإلستثمار

 -  -  37  285   حركة خالل السنة    
  118  (167)  -  - 

 

لاير عماني  30.000على ما يزيد عن  %12لدخل بمعدل الضريبة  في سلطنة عمان شركاتها التابعةكل من تخضع الشركة األم و
لقد تم زيادة معدل الضريبة على الشركات في  ال يوجد مفهوم لفرض ضريبة على المجموعة في السلطنة.  من الربح الضريبي.

 .2017يناير  1إعتباراً من  %15عمان إلى 
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 )تابع( ضـرائب  -22
 

 احتساب مصروف ضريبة الدخل (ب)
 -:المطبق مع مصروف ضريبة الدخلعلى أساس معدل ضريبة الدخل محسوبة ضريبة الدخل لوية ـفيما يلي تس

 

 الشركـة األم  المجموعـة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 13.627  24.796  40.831  31.162 من العمليات المستمرة الربح قبل الضريبة
 -  -  488  11.229 المتوقفة العمليات من الضريبة قبل الربح

 42.391  41.319  24.796  13.627 
        

 1.635  2.972  4.955  5.072 ضريبة الدخل بالمعدل المذكور أعاله
 (2.657)  (3.712)  (1.738)  (2.195) ايرادات معفاة من الضريبة

 -  -  (546)  - ربح من إندماج األعمال
 1.212  793  1.453  1.619 مصروفات غير قابلة للخصم

 مدرجغير  مؤجلة)ايراد( ضريبة  مصروف/
 خالل السنة

177  89  -  (194) 
 80  -  61  - 

 19  -  (53)  249 سابقة سنة -الضريبة الحالية 

 -  (118)  (41)  (190) سنة سابقة –الضريبة المؤجلة 
 4  4  7  4 اخرى

 19  -  4.126  4.816 الدخل مصروف ضريبة
  

لاير  30.000 بما يزيد عنعلى الدخل الخاضع للضريبة  %12الشركة وشركاتها التابعة لضريبة الدخل بمعدل تخضع  
 عماني.

 
 الحركة (ت)

 الشركـة األم  المجموعـة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

        
 -  -  4.236  4.819 يناير 1في الرصيد كما 

رصيد الشركة الوطنية للتأمين على الحياة 
 -  -  332  - والعام في تاريخ اإلستحواذ )الضريبة الحالية(

رصيد الشركة الوطنية للتأمين على الحياة 
 -  -  (115)  - والعام في تاريخ اإلستحواذ )الضريبة المؤجلة(

 19  -  4.160  5.105 الضريبة الحالية –المحملة خالل السنة 
 -  -  (34)  (289) المحملة خالل السنة )الضريبة المؤجلة(

 (19)  (19)  (3.760)  (4.669) مدفوع خالل السنة الحالية 

 -  -  4.819  4.966 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )تابع( ضـرائب -22
 

 المؤجلة )ث( الحركة في أصل/)إلتزام( الضريبة
 

 

 كما في
يناير  1 

2016 

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 الدخل بيان

 31كما في 
ديسمبر 
2016 

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

     
 (67) 231 - (298) الممتلكات واآلالت والمعدات

 (17) - - (17) إطفاء الشهرة
 (54) - - (54) التقييم إحتياطي إعادة

 25 25 - - مخصص إنخفاض قيم اإلستثمارات في الخارج

 12 12 - - إعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات
 109 9 - 100 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (130) - - (130) أرباح غير محققة من إستثمارات محلية غير مدرجة
 95 - (4) 99 متاحة للبيعاحتياطي قيمة عادلة إلستثمارات 

 145 12 - 133 تقاص أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة
 118 289 (4) (167) اإلجمالي

 
 

 

 

 كما في
يناير  1 

2015 

رصيد الشركة 
الوطنية للتأمين 

على الحياة 
والعام في تاريخ 

 اإلستحواذ

المدرجة 
في 

اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى

 
 
 

المدرجة في 
 قائمة الدخل

 31كما في 
ديسمبر 
2015 

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

      
 (298) 31 - (10) (319) الممتلكات واآلالت والمعدات

 (17) - - (17) - إطفاء الشهرة
 (54) - - (54) - إحتياطي إعادة التقييم

أرباح غير محققة من إستثمارات محلية 
 (130) (130) - - - غير مدرجة

 133 133 - - - خسائر ضريبية
 100 - - 100 - مخصص ديون

 99 - 3 96 - إحتياطي القيمة العادلة
 (167) 34 3 115 (319) اإلجمالي
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 )تابع( ضـرائب -22
 
 

مليون لاير عماني تقريباً. أدرجت الشركة  9.3بمبلغ  2016ديسمبر  31لدى المجموعة خسائر ضريبية يمكن ترحيلها كما في 
مليون لاير عماني  8.1مليون لاير عماني تقريباً. بالنسبة لرصيد الخسائر الضريبية ) 1.1أصل ضريبي مؤجل عن الخسائر بمبلغ 

مليون لاير عماني( ، لم تدرج المجموعة  1: 2015مليون لاير عماني ) 1.7تثمارات بمبلغ تقريباً( ومخصص إنخفاض قيمة اإلس
أصل الضريبة المؤجلة على أساس أن دخل المجموعة في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح مستقبلية 
 كافية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها إستخدام الخسائر الضريبية. يمكن لكل شركة من شركات المجموعة إستخدام الخسائر
الضريبية الخاصة بها مقابل دخلها الخاضع للضريبة. تخضع الخسائر الضريبية لمدة إنتهاء بموجب قانون ضريبة الدخل العماني 

 .2020و  2017، وسوف تنتهي بين 
 
 
 

ديسمبر  31في 
2016 

 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في  
 الشركة األم 2016

  الف ر.ع  الف ر.ع الف ر.ع
     

(8) (8) 
 

- 
 من محققة غير أرباح

 أجنبية مدرجة إستثمارات

(7) (4) 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات - (3)

(130) - 
(130) 

 
 من محققة غير أرباح

 مدرجة غير محلية إستثمارات

145 12 
 

 خسائر ضربية - 133
 اإلجمالي -  - -

 

 
ديسمبر  31في 

2015 
 المدرجة في
 قائمة الدخل

يناير  1كما في 
 الشركة األم 2015

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع
    
 الممتلكات واآلالت والمعدات - (3) (3)

(130) (130) - 
أرباح غير محققة من 

 إستثمارات محلية غير مدرجة
 خسائر ضربية - 133 133

 اإلجمالي - - -
 

 

لدى لجنة ضريبة الدخل . قدمت الشركة األم إستئناف 2009الضريبية حتى سنة  د تم إكمالها من السلطاتربوط الشركة األم ق
  . قرار اإلستئناف لم يصدر بعد.2008لسنة 

 
 

مجلس رى بعد. ي 2015 إلى 2010لم تعتمد االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية االقرارات الضريبية للشركة عن السنوات 
ً الضريبية المفتوحة لن يكون جوهري لسنواتل ةط الضريبيوأن تنشأ عند إكمال الرب يمكنان اية ضرائب اضافية  االدارة على  ا
 .2016ديسمبر  31كما في  ومينفستألالمالي  المركز

 
 موقف الربوط الضريبية للشركات التابعة

وال تتوقع أية إلتزامات  إن الربوط الضريبية للشركات الضريبية هي في مراحل مختلفة من اإلكمال. إن اإلدارة ليست على علم
 ضربية إضافية سيتم تكبدها متعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة.
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   إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين  -23
  الف ر.ع

 2016 الحياة العام اإلجمالي
 المجموعة   

 إجمالي أقساط التأمين 91.957 9.247 101.204
 الحركة في األقساط غير المحققة (3.923) (1.328) (5.251)

 إجمالي األقساط المحققة 88.034 7.919 95.953
    
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (41.422) (1.231) (42.653)

 الحركة في األقساط غير المحققة 4.052 35 4.087
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (37.370) (1.196) (38.566)
    

 صافي إيرادات أقساط التأمين 50.664 6.723 57.387
 

  الف ر.ع
 2015 الحياة العام اإلجمالي

 المجموعة   
 إجمالي أقساط التأمين 23.943 2.085 26.028
 الحركة في األقساط غير المحققة 4.102 (95) 4.007

 إجمالي األقساط المحققة 28.045 1.990 30.035
    
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (11.819) (422) (12.241)
 الحركة في األقساط غير المحققة (1.131) (89) (1.220)
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين (12.950) (511) (13.461)
    

 صافي إيرادات أقساط التأمين 15.095 1.479 16.574
 

 ايرادات الفـوائد  -24
 الشركـة األم  المجموعــة 

 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

        
 -  -  62.270  74.841 لعمالء القروض والسلفيات

 -  -  1.198  1.408 سندات تنمية حكومة سلطنة عمان
 -  -  584  1.836 ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في السوق

 -  -  246  427 شهادات إيداع
 -  2.538  53  92 إيرادات فوائد أخرى

 78.604  64.351  2.538  - 
  

 
 مصروفات الفوائد   -25

 الشركـة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 -  -  10.414  18.194 لـودائع ألج         
 -  -  2.839  3.861 سندات دين ثانوية 
 -  -  1.001  1.373 الطلبتحت ابات ـحس 
 -  -  295  302 رـحسابات التوفي 
 1.978  4.045  2.255  6.514 ةـقروض بنكي 

 30.244  16.804  4.045  1.978 
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 إيرادات االستثمارات  -26
 الشركـة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 ر.عالف   ر.عالف   الف ر.ع  الف ر.ع 

        
 948  251  1.860  5.662 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات

        

        استثمارات محلية مدرجة
 (4.780)  30  1.907  386 من بيع استثمارات  )خسائر(/أرباح

 109  1.277  (354)  1.148 تغير في القيمة العادلة 
        

 -  -  -  12 تغير في القيمة العادلة
        

        مدرجةغير استثمارات محلية 
 4.845  -  4.845  - ربح من إعادة تصنيف إستثمارات شركة شقيقة

        

        استثمارات خارجية مدرجة
 169  51  169  3.021 من بيع استثماراتارباح 

 -  -  -  - تغير في القيمة العادلة 
        

 -  -  -  (205) العادلةتغير في القيمة 
 -  -  63  - 

        

        استثمارات عقارية
 (21)  -  652  - ارباح من بيع استثمار عقاري

 (309)  -  154  - إيرادات إيجار
        

        استثمارات خارجية غير مدرجة
 652  -  (21)  - استثمارات خسارة من بيع 

 115  417  (715)  349 مخصص إستثمارات
 10.373  8.497  2.089  1.728 

 
 صافي –ايرادات الرسوم والعموالت   -27

 الشركـة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 -  -  24.969  28.097 ايرادات الرسوم والعموالت
 -  -  (4.985)  (10.042) مصروفات الرسوم والعموالت

 18.055  19.984  -  - 
 

  التشغيل األخرى ايرادات   -28
 الشركــة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 -  -  5.239  5.374 صرف عمالت أجنبية )صافي(
 -  -  4.823  - (5ربح من إنماج األعمال )إيضاح 

 97  961  1.736  1.155 ايرادات اخرى
 -  -  2.400  32 ممتلكات ومعداتالربح من بيع 

 6.561  14.198  961  97 
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 مصروفات التشغيل   -29
 الشركــة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 2.742  3.286  28.706  35.964 (أدناهتكلفة الموظفين )موضحة 
 741  813  15.748  17.071 األخرىمصروفات التشغيل 

 215  328  4.063  5.504 واإلطفاء االستهــالك
        مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة:

 200  200  200  200 الشـركة األم   
 -  -  194  264 شركات تابعة وتسويات

 59.003  48.911  4.627  3.898 
 تفاصيـل تكلفة الموظفين:

 
       

 2.351  2.917  23.170  30.178 مرتبـات
 55  74  467  1.241 مكافآت نهاية الخدمة

 71  86  1.870  2.171 تكلفة التأمينات االجتماعية
 265  209  3.199  2.374 تكاليف أخـرى

 35.964  28.706            3.286  2.742 
 

 دم النقالنقد وما في حك  -30
 النقـد وما في حكم النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية يشتمل على األرصدة التالية :

 

  المجموعــة  الشركــة األم
2015  2016  2015  2016  

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

 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب 269.406  193.267  1.564  1.112
 (7ودائع لدى البنوك )ايضاح رقم  71.492  116.484    
 (15)ايضاح حسابات جارية  –مستحق لبنوك  (12.056)  (9.404)    
 (7ودائع رأسمالية )إيضاح  (500)  (500)    

1.112  1.564  299.847  328.342  
 

 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية   -31
 وم المجموعة والشركة األم بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقاً لقانون العمل العماني. ـتق
 

 الحركة في اإللتزام المدرج في البيانات المالية هي كالتالي: 
 

  المجموعــة  الشركـة األم
2015  2016  2015  2016  

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

 يناير 1في الرصيد  2.953  2.610  202  281
 المحمل للسنة 1.241  468  74  55
 إضافات نتيجة لإلستحواذ على مجموعة شركات )اونك( -  430  -  60

 مدفوعة خالل السنة (1.204)  (554)  (25)  (194)

 رـديسمب 31في  الرصيد 2.990  2.953  251  202
 

 الرصيد المبين أعاله موضح في االلتزامات األخرى بقائمة المركز المالي.
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 ربح من بيع العمليات المتوقفة  -32
 األنشطة لبيع العماني االستثمار وصندوق العربي البنك سويسرا األم، الشركة مع تفاهم مذكرة البنك التابع وقع ،2016 مارس 30 بتاريخ

 IMG أن البنك التابع إدارة مجلس قرر(. IMG) الخاصة بالبنك التابع االستثمار إدارة مجموعة تحت هي والتي االستثمارية، المصرفية
 القائمة، النظم جميع بيعال يتضمن. األساسية أعماله على لتركيزا للبنك التابع تسمح أن شأنها من اوبيعه للبنك التابع اساسية غير اعمال هي

 العامة الجمعية في البنك التابع مساهمي قبل من بيعال على الموافقة تمت. IMG ومطلوبات وموجودات والتراخيص البشرية والموارد
 .2016 ديسمبر 15 بتاريخ المنعقدة العادية غير

 
 تم. العماني االستثمار وصندوق العربي البنك سويسراو ،OMINVEST قبل من م، ع م ش كابيتال Ubhar الجديدة، الشركة تأسيس تم

 2016 ديسمبر 31 في IMG اعمال بيع من االنتهاء تم وقد. كابيتال Ubharو البنك التابع بين األعمالوبيع  شراء اتفاقية على التوقيع
 ديسمبر 31 في كما. تسجيلها تم عماني لاير مليون 11.1 بمقدار بيعال من الربح وصافي عماني لاير مليون 12 مقابل عوض قدره

 المتوقفة بالعمليات المتعلقة االلتزاماتو م، ع م ش كابيتال Ubhar إلى التالية األصول وتم بيع متوقفة كعمليات IMG تم تصنيف ،2016
 .البنك التابع قبل من سدادها تم عماني لاير ألف 514وقدرها 
 ألف لاير عماني؛ و 170الممتلكات والمعدات المباعة بلغت  .1
 ألف لاير عماني. 210بلغ  FSGFاإلستثمار في  .2

 
 ومشاريع شقيقة شركات في استثمارات 28 الدولي المحاسبة معيار من أ 31 الفقرة بتبني مبكر وقت في المجموعة قامت ،السنة خالل

 .وشركته الشقيقة البنك التابع بين IMG بيعمعاملة  حساب على الكامل الربح المجموعة سجلت حيث، مشتركة،
 

 للسنة يتم عرضها فيما يلي: IMGإن نتائج 
 

 2016 2015 
 ألف ر ع ألف ر ع 

 2.049 1.822 صافي إيرادات وساطة وإستثمارات أخرى
   مصروفات

 (1.060) (1.241) رواتب وتكاليف متعلقة
 (453) (400) مصروفات عامة وإدارية

 (48) (58) إستهالك معدات
 (1.561) (1.699) إجمالي المصروفات

 488 123 قبل الضرائب للسنة من العمليات المتوقفةالربح 
 - 11.106 أرباح بيع

 (59) (1.347) على أرباح بيع(مصروف ضريبة الدخل )متضمنة ضريبة 
 429 9.882 أرباح بعد الضرائب للسنة من العمليات المتوقفة
   عائد السهم من ربح السنة من العمليات المتوقفة

 - 0.008 )ر ع(العائد األساسي والمخفف 
 

هو جزء من البنك التابع وليس كيان خاضع للضريبة. إن الضرائب وفقا  لقانون ضريبة الدخل في سلطنة علمان يتم تسجيلها  IMGإن 
 في السجالت المحاسبية للبنك التابع.

 
 إن صافي التدفقات النقدية المتكبدة من العمليات المتوقفة هي كالتالي:

  
 2016 2015 
 ألف ر ع ع ألف ر 

 (5.103) 514 التشغيل
 - 380 اإلستثمار

 894 (5.103) 
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 التقـارير المالية لقطاعات األعمـال  -33
 

 المجموعة منظمة ضمن قطاعي عمل رئيسيين:
 

 تم إعادة تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات عمل رئيسية:
 

 والخزانة/اإلستثمار التي يمارسها البنك التابع للمجموعة. يتضمن األنشطة البنكية للشركات واألفراد –القطاع المصرفي  (1)
 

 يتضمن أنشطة اإلستثمار للعمليات قصيرة وطويلة األجل. –قطاع اإلستثمار  (2)
 

 يتضمن األنشطة المتعلقة بالتأمين على الحياة والعام. –قطاع التأمين  (3)
 

 يتضمن األنشطة في قطاع العقارات. –قطاع العقارات  (4)
 

           وبقية المجموعة.   الشركات التابعةالمعامالت بين قطاعات العمل تتم وفقاً لشروط تجارية عادية ويتم اإلرتباط بها بين 
 .يتم إستبعاد تلك التعامالت عند التوحيد

 

قطاع  2016
 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 
       

 217.531 (25.513) 603 99.853 100.708 41.880 إيرادات القطاع
 2.396.544 (213.058) 14.372 135.251 2.065.972 394.007 أصول القطاع
 37.575 (20.953) (2.506) 4.700 27.541 28.541 نتائج القطاع

       
2015       

 140.839 (8.483) 780 31.013 95.426 22.103 إيرادات القطاع
 2.248.848 (102.687) 5.911 103.361 1.982.699 259.564 أصول القطاع
 36.764 (7.341) (3.531) 1.583 28.582 17.471 نتائج القطاع
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -34

اإلفصاح عن األطراف  .24رقم المحاسبي الدولي ان هذه المعامالت تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للمعيار  )أ(   
ذات العالقة.  يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة األم ومجالس إدارة الشركات 

 التابعة.

أو  .أو أكثر من أسهم الشركة األم %10مع األطراف ذات العالقة للشركة األم أو المالكين لنسبة واألرصدة ان المعامالت  )ب(  
 -وقائمة المركز المالي يمكن تحليلها كالتالي: الشامل والمدرجة ضمن قائمة الدخل .أفراد أسرهم

 المجموع 

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 الف ر.ع 

       2016 –المجموعـة 
       الدخل الشامل بيان

 265 512 13 1.046 230 2.066 ايرادات الفوائد والعموالت
 578 - 7 118 - 703 مصروفات الفوائـد

مكافآت وبدالت حضور جلسات 
 - - - - 464 464 االدارة  ألعضاء مجلس

 - 809 3 396 1 1.209 أقساط التأمين والمطالبات
 - - 3.001 - - 3.001 تكلفة الموظفين

 - - 156 - - 156 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 - 381 - - - 381 وفات التشغيلمصر

       المركز المالي بيان
 14.739 27.599 370 26.631 5.905 75.244 قروض وسلفيات
 3.615 5.712 820 6.682 738 17.567 ودائع من عمالء
 - 78 - 160 2 240 مديونيات التأمين

 - 294 - 40 142 476 دائنون

       خـارج قائمة المركز المالي
اعتمادات مستندية وضمانات 

 209.719 6.759 - - - 216.478 وأوراق
 

 المجموع 
كبـار 

 المساهمين
أعضـاء مجلس 

 االدارة
شركات 

 شقيقة
المديرين 
 أقليةحقوق  الرئيسيين

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 
       2015 –المجموعـة 

       قائمة الدخل الشامل
 362 - 472 9 8 851 ايرادات الفوائد والعموالت

 463 - - - - 463 مصروفات الفوائـد
مكافآت وبدالت حضور جلسات 

 117 - - 277 - 394 االدارة  ألعضاء مجلس
 - - 446 - 15 461 أقساط التأمين والمطالبات

 - 2.615 - - - 2.615 تكلفة الموظفين
 - 183 - - - 183 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - - - 57 - 57 وفات التشغيلمصر
       قائمة المركز المالي

 21.764 - 29.333 290 2.000 53.387 وسلفياتقروض 
 5.865 - 116 193 32 6.206 ودائع من عمالء
 - - - 68 - 68 ممتلكات ومعدات

 - - 665 12 6 698 اصول اخرى
       خـارج قائمة المركز المالي

اعتمادات مستندية وضمانات 
 205.675 - - - - 205.675 وأوراق

 

من رأسمال البنك.  وطبقا لشروط هذا  %49االردن الذي يمتلك  -ادارة مع البنك العربي )ش.م.ع(يرتبط البنك التابع بعقد  -ت
االردن بتزويد البنك بالمساعدات الفنية والخدمات االدارية المتعلقة بنشاط البنوك بما فيها  -العقد. يقوم البنك العربي )ش.م.ع(

 (.لاير عماني ألف 87-2015لاير عماني ) ألف 74  دارة السنويةتزويد البنك بالموظفين االداريين. وتبلغ اتعاب اال
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 2016 
     

 الشركة االم
الشركات 

 التابعة
أعضـاء 

 مجلس االدارة
المديرين 
 الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة 
 أخرى

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

     بيان الدخل الشامل
 مكافآت وبدالت حضور جلسات

 - 200 - ألعضاء مجلس االدارة  
 
- 

 - - 364 تكلفة موظفين معاد تحميلها
 
- 

 - 1.187 - - تكلفة الموظفين
 - 53 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 77 - - - مصروفات التشغيل
 - - - 490 مصروفات الفوائد   

 - - - 101 أقساط التأمين
 - - - 54 المطالبات

 - - - 8.477 شركات تابعة توزيعات ارباح من
 - - - 197 ايجار وايرادات اخرى

 - - - 2.538 ايرادات الفوائد
 - - - 2 وساطة

 3.221 - - - توزيعات ارباح من شركات شقيقة
     

     المركز المالي بيان
 - - - 4.000 قروض بنكية

 - - - 1.189 ارصدة بنكية  
 - - - 51.383 مستحق من شركات تابعة  

 
 2015 
     

 الشركة االم
الشركات 
 التابعة

أعضـاء مجلس 
 االدارة

المديرين 
 الرئيسيين

أطراف ذات 
عالقة 
 أخرى

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع 

     
 قائمة االرباح والخسائر وااليرادات

 الشاملة االخرى 
    

 مكافآت وبدالت حضور جلسات
 - 200 - ألعضاء مجلس االدارة  

 

  1.011 - - تكلفة الموظفين
  28 - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 57 - - - مصروفات التشغيل
  - - 143 مصروفات الفوائد   

  - - 2 أقساط التأمين
  - - 13 المطالبات

    7.098 توزيعات ارباح من شركات تابعة
 872    توزيعات ارباح من شركات شقيقة

     
     المركز المالي بيان

 68 - - - الممتلكات والمعدات
  - - 15.000 قروض بنكية

  - - 715 ارصدة بنكية  
  - - 52.368 بيع إستثمارات

  - - 100 مستحق من شركات تابعة  
 27 - - - مدفوعات مقدما  
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 ئتمانيةإة أنشط  -35

 -كما يلي: هواالنشطة االئتمانية الرصيد المدرج بالتكلفة والناتج من  ، 2016ديسمبر  31في 

  المجموعــة  الشركـة األم

2015  2016  2015  2016  
  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

        
 استثمارات مجمعة من قبل المجموعة ومسجلة باسمها:       

 الشركة األم  926  926  926  926
        
 أمـوال تدار لحساب الغيـر :       
 البنـك التابع  -  288.283  -  -

926  926  289.209  926  
 

يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات بالنيابة عن ولمصلحة مستثمرين آخرين وال تعامل كأصول تخص المجموعة والشركة األم 
 خارج قائمة المركز المالي. ولذلك تم تضمينها في القوائم المالية على انها بنود

 

تتكون أنشطة البنك التابع االئتمانية من أنشطة إدارة استثمارات كوكيل عن الغير ومدير إلدارة أموال صناديق استثمار وأفراد. 
 .32قام البنك التابع ببيع قسم اعمال مجموعة اإلستثمار خالل السنة. التفاصيل مبينة في اإليضاح 

 
 االرتباطـات -36

 كما في تاريخ التقرير ، كان لدى المجموعة والشركة األم اإلرتباطات القائمة التالية والتي يتوقع أن تستحق خالل سنة واحدة:
 

 الشركة االم  المجموعة 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

2016    
 9.045  10.990 إنشاءات

 -  97.975 التزامات القروض غير المسحوبة
    

2015    
 837  1.200 إنشاءات

   58.448 التزامات القروض غير المسحوبة
 

 اإلرتباطات المبينة أعاله يتوقع أن تستحق خالل الفترات التالية:
        

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5الى  1من   حتى سنة واحدة 
 الف ر.ع  ألف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

2016        
 10.990  -  1.909  9.081 إرتباطات رأسمالية
 97.975  -  97.975  - غير مسحوبة ارتباطات قروض

        
2015        

 1.200  -  -  1.200 إرتباطات رأسمالية
 58.448  -  58.448  - غير مسحوبة ارتباطات قروض
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 االلتزامات العرضية  -37

 -ديسمبر كانت كما يلي: 31األدوات كما في المبالغ القائمة للعقود أو المبالغ االعتبارية لتلك 

 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

 233.862  197.931 اعتمادات مستندية
 484.750  482.070 ضمانات

 141.250  141.638 ضمانات مالية
 821.639  859.862 

 
 -تركيز خطابات اإلعتماد والضمانات حسب قطاع العمل موضح أدناه:

 الشركـة األم  المجموعــة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

 -  -  183.361  152.983 تجارة تصـدير
 -  -  278.561  287.085 انشــاءات

 -  -  73.018  70.014 ومةـحك
 -  -  20.326  17.801 لـنق

 -  -  50.100  40.319 استيـرادتجارة 
 -  -  235.108  235.761 مرافق

 -  -  3.589  4.462 خدمـات
 -  -  12.841  10.670 تجارة جملة وتجزئة

 -  -  2.958  2.544 عـتصني
 821.639  859.862  -  - 

 
 ألف 644.109 – 2015لاير ُعماني ) ألف 510.560بلغت اإلعتمادات المستندية والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى 

 لاير ُعماني(.
 

تتعلق بقروض  لاير ُعماني( ألف 159 – 2015لاير ُعماني ) ألف 468 دات المستتتتندية والضتتتمانات المغطاةبلغت اإلعتما
 .غير منتجة

 
 انونيةالمطالبات الق

بروتوكول ثابت للتعامل مع مثل بعمل التابع  البنك قام  في القطاع المصرفي نظرا  لطبيعة أعماله.الحدوث التقاضي أمر شائع 
بإجراء التابع  البنكقوم ، ي وتقدير قيمة األضرار بصورة معقولة الحصول على المشورة المهنية عندهذه المطالبات القانونية. 

جد يو،  المالية في نهاية السنة المالي.ه التعديالت إلحتساب مطالبات األضرار التي يجوز أن تكون لها تأثير معاكس على مركز
المالية  القوائمال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على ولم يتم حلها التي قانونية المطالبات البعض التابع  البنكلدى 

 .للمجموعة
 

التأمين  التابعة ، مثل أغلبية معيدي التأمين ، للتقاضي في إطار سير العمل العادي. ال تعتقد شركةالتأمين شركة تتعرض  
ء على مشورة قانونية مستقلة ، بأن نتائج الدعاوى القانونية يمكن أن يكون لها تأثيرا  جوهريا  على دخلها أو مركزها ، بناالتابعة
 المالي.

 

 إلتزامات التأمين الطارئة
، كانت هناك إلتزامات طارئة تتعلق بضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابة عن شركة التأمين التابعة  2016ديسمبر  31في 

أن تنشأ عنها  يتوقعوال منحت في إطار سير العمل العادي  (عماني لاير 272.018: 2015) لاير عماني 475.457بمبلغ 
 إلتزامات جوهرية.
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 األدوات المالية المشتقة -38
المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات االسعار في واحدة او اكثر من ان االداة 

 باالشارة الى المعدل او المؤشر. .االدوات المالية
 

 المجموعــة
واحدة من تاريخ تستحق جميعها خالل سنة يحتفظ بها البنك التابع توجد عقود آجلة لعمالت أجنبية قائمة  التقرير ،في تاريخ 

.  تم إدراج هذه األدوات المالية بأسعار أسواق األوراق قائمة المركز المالي بالنيابة عن عمالء لبيع وشراء عمالت أجنبية
 -فيما يلي: اصيتلخالمالية النشطة ألصول أو إلتزامات مطابقة.  هذه القيم العادلة والمبالغ االعتبارية المتعاقد عليها يمكن 

 
 

   
إلى  3من 
 شهر 12

  
القيمة خالل 

 اشهر 3

 
 القيمة

 االعتبارية

القيمة  
العادلة 
 ةـــالسالب

القيمة  
العادلة 
 ةـــالموجب

  

   ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  
 2016ديسمبر  31            
 عقود شراء  166  -  13.199  7.193  6.006  
 عقود بيع  -  (143)  (13.176)  (7.176)  (6.000)  
  6  17  23  (143)  166   
             
 2015رسمبدي 31            
 عقود شراء  148  -  12.377  8.326  4.051  
 عقود بيع  -  (141)  (12.370)  (8.321)  (4.049)  
  2  5  7  (141)  148   

             

 
 

 وااللتزاماتالتركيز الجغرافي لألصول   -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  
 

 2016 -المجموعة 
          

           
           صــولالا

 269.405  13.746  113  -  255.546  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 71.492  18.473  8.126  388  44.505  ودائع لدى البنوك

 34.607  23.763  91  -  10.753  األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 26.685  23.445  2.720  -  520  حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

 200.293  11.396  515  1.652  186.730  مالية أوراقاستثمارات في 
 90.276  33.171  -  -  57.105  استثمارات في شركات شقيقة

 10.475  -  -  -  10.475  استثمار عقاري
 1.590.799  -  -  -  1.590.799  قروض وسلفيات الى عمالء

 51.299  723  17  -  50.559  أخرىاصول 
 2.970  -  2.970  -  -  عمال مشروعات قيد االنشاءا

 30.189  162  -  -  30.027  ومعدات ممتلكات
 18.054  -  -  -  18.054  أصول غير ملموسة

 2.396.544  124.879  14.552  2.040  2.255.073  األصول اجمالي
           

           االلتزامــات
 150.856  6.947  764  -  143.145  مستحق لبنوك

 1.625.381  -  -  -  1.625.381  ودائع من عمالء
 67.833  34.583  -  -  33.250  أموال التأمين

 70.000  -  -  -  70.000  سندات دين ثانويه
 81.037  7.784  907  -  72.346  التزامات اخرى

 4.966  -  -  -  4.966  ضرائب
 2.000.073  49.314  1.671  -  1.949.088   االلتزامات اجمالي
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 )تابع( الجغرافي لألصول وااللتزاماتالتركيز   -39
 
 

 
 

  

 
 2015 -المجموعة 

          

           
           صــولالا

 193.267  89  38  -  193.140  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 116.484  30.706  13.733  17.291  54.754  ودائع لدى البنوك

 28.386  19.334  306  -  8.746  األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 22.688  19.879  2.127  -  682  حصة معيدي التأمين في أموال التأمين

 192.920  8.496  368  5.989  178.067  مالية أوراقاستثمارات في 
 81.275  31.012  -  -  50.263  استثمارات في شركات شقيقة

 10.311  -  -  -  10.311  استثمار عقاري
 1.504.571  -  -  -  1.504.571  وسلفيات الى عمالء قروض

 44.855  245  17  -  44.593  اصول أخرى
 5.484  -  3.937  -  1.547  عمال مشروعات قيد االنشاءا

 29.609  -  -  -  29.609  ممتلكات ومعدات
 18.998  -  -  -  18.998  أصول غير ملموسة

 2.248.848  109.761  20.526  23.280  2.095.281  األصول اجمالي
           

           االلتزامــات
 97.404  8.268  424  -  88.712  مستحق لبنوك

 1.593.225  -  -  -  1.593.225  ودائع من عمالء
 59.614  27.218  -  -  32.396  أموال التأمين

 70.000  -  -  -  70.000  سندات دين ثانويه
 92.143  8.220  354  -  83.569  التزامات اخرى

 4.819  -  -  -  4.819  ضرائب
 1.917.205  43.706  778  -  1.872.721   االلتزامات اجمالي

   
 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  
 

 2016 – الشركـــة األم
          

           
           صــولالا

 1.564  25  27  -  1.512  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 11.080  3.065  346  1.652  6.017  استثمارات في أوارق مالية

 90.276  33.172  -  -  57.104  استثمارات في شركات شقيقة
 214.324  -  1.632  -  212.692  استثمارات في شركات تابعة

 49.831  1.326  -  -  48.505  استثمارات عقارية
 9.143  -  -  -  9.143  اصول أخرى

 2.830  374  -  -  2.456  مستحق من شركات تابعة
 143  -  -  -  143  ممتلكات ومعدات

 379.191  37.962  2.005  1.652  337.572  ولـاالص اجمالي
           
           

           االلتزامــات
 138.900  -  -  -  138.900  مستحق لبنوك

 2.688  -  -  -  2.688  التزامــات أخـرى
 141.588  -  -  -  141.588   االلتزامات اجمالي
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 التركيز الجغرافي لألصول وااللتزامات )تـابع(  -39
 

  

 
 2015 – الشركـــة األم

          

           
           صــولالا

 1.112  89  28  -  995  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 11.091  424  200  5.989  4.478  استثمارات في أوارق مالية

 81.199  31.012  -  -  50.187  استثمارات في شركات شقيقة
 177.459  2.739  -  -  174.720  تابعةاستثمارات في شركات 

 9.036  -  -  -  9.036  استثمارات عقارية
 786  -  -  -  786  اصول أخرى

 39.578  -  1.207  -  38.371  مستحق من شركات تابعة
 294  -  -  -  294  ممتلكات ومعدات

 320.555  34.264  1.435  5.989  278.867  ولـاالص اجمالي
           

           االلتزامــات
 102.500  -  -  -  102.500  مستحق لبنوك

 2.571  -  -  -  2.571  التزامــات أخـرى

 105.071  -  -  -  105.071   االلتزامات اجمالي
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 تحليـل حساسية سعر الفائـدة  -40
  .تعديالت أسعار الفائدة أو تواريخ االستحقاق المتعاقد عليهاإن مركز حساسية المجموعة والشركة األم لسعر الفائدة إعتماداً على 

 -كالتالي:  .أيهما يحل اسبق
  

متوسط 
سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

 
 

 اشهر 6خالل 

 
 
الى  6من 
 شهرا   12

 
 

 
 ةأكثر من سن

 
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

 
 
 

 المجموع

 الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع % 
       2016 – المجموعة

       
       صــولالا

       
أرصدة لدى البنوك 
 269.405 269.905 500 - - 1.00 وودائع تحت الطلب

 71.492 54.833 - - 16.659 0.36 ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة 

 34.607 34.607 - - - - التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين 

 26.685 26.685 - - - - في أموال التأمين
استثمارات في أوارق 

 - - - - - - مالية:
 سنـدات تنمية  -  
 95.923 - 35.498 20.135 40.290 1.67 حكومية     
 104.370 104.370 - - - - استثمـارات  -  

 استثمارات في
 90.276 90.276 - - - - شركات شقيقة  

 10.475 10.475 - - - - استثمار عقاري
 قروض وسلفيات إلى 

 1.590.799 - 896.619 358.478 335.702 4.66 عمالء 
 51.299 45.144 - - 6.155 - اصول أخرى

 اعمال مشرعات قيد 
 2.970 2.970 - - - - االنشاء 

 30.189 30.189 - - - - ممتلكات ومعدات
 18.054 18.054 - - - - أصول غير ملموسة

 2.396.544 687.508 932.617 378.613 398.806  االصـول اجمالي
       
       

       االلتزامــات
 150.856 12.056 81.800 4.200 52.800 3.06 مستحق لبنوك

 1.625.381 686.815 159.109 401.887 377.570 1.23 ودائع من عمالء
 67.833 67.833 - - - - أموال التأمين

 81.037 - 75.790 - 5.247 - التزامــات أخـرى
 70.000 - 20.000 50.000 - 5.50 سندات ثانوية

 4.966 4.966 - - - - ضــرائب
 2.000.073 771.670 336.699 456.087 435.617  االلتزامات اجمالي
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 تحليـل حساسية سعر الفائـدة )تابع(  -40
  

متوسط 
سعر الفائدة 
 الحقيقي

  
 

 6خالل 
 اشهر

  
 
الى  6من 
 شهرا   12

  
 

 
 ةأكثر من سن

  
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

  
 
 

 المجموع
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  % 
            2015 – المجموعة

            
            صــولالا

            
أرصدة لدى البنوك 
 193.267  192.767  (500)  -  -  1 وودائع تحت الطلب

 116.484  95.584  500  -  20.400  1 – 3.31 ودائع لدى البنوك
األقساط وأرصدة 

 28.386  28.386  -  -  -  - التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين 

 22.688  22.688  -  -  -  - في أموال التأمين
استثمارات في أوارق 

 -  -  -  -  -  - مالية:
 سنـدات تنمية  -  
 96.855  -  52.345  8.510  36.000  1.31 حكومية     

 96.065  96.065  -  -  -  - استثمـارات  -  
 استثمارات في

 81.275  81.275  -  -  -  - شركات شقيقة  
 10.311  10.311  -  -  -  - استثمار عقاري

 قروض وسلفيات إلى 
 1.504.571  8.815  958.926  220.211  316.619  4.63 عمالء 

 44.855  39.783  -  -  5.072  - اصول أخرى
 اعمال مشرعات قيد 

 5.484  5.484  -  -  -  - االنشاء 
 29.609  29.609  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 18.998  18.998  -  -  -  - أصول غير ملموسة
 2.248.848  630.265  1.011.771  228.721  378.091   االصـول اجمالي

            
            

            االلتزامــات
 97.404  9.404  -  -  88.000  2.65 مستحق لبنوك

 1.593.225  702.248  219.082  278.597  393.298  0.79 ودائع من عمالء
 59.614  59.614  -  -  -  - أموال التأمين

 92.143  82.576  -  -  9.567  - التزامــات أخـرى
 70.000  20.000  50.000  -  -  5.50 ثانوية سندات

 4.819  4.819  -  -  -  - ضــرائب
 1.917.205  878.661  269.082  278.597  490.865   االلتزامات اجمالي
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 تحليـل حساسية سعر الفائـدة )تابع( -40
 

  
متوسط 

سعر الفائدة 
 الحقيقي

  
 

 6خالل 
 اشهر

  
 
الى  6من 
 شهرا   12

  
 

 أكثر من سنــة

  
غير معرض 
لمخاطر سعر 

 الفائدة

  
 
 

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

            2016 – الشركة االم
            
            صــولالا

            
 أرصدة لدى البنوك وودائع 

 1.564  1.564  -  -  -  - تحت الطلب 
 11.080  11.080  -  -    - استثمارات في أوارق مالية:

 90.276  90.276  -  -  -  - استثمارات في شركات شقيقة
 214.324  214.324  -  -  -  - استثمارات في شركات تابعة

 9.143  9.143  -  -  -  - استثمار عقاري
 49.831  49.831  -  -  -  5 مستحق من شركات تابعة

 2.830  2.830  -  -  -  - اصول أخرى
 143  143  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 379.191  379.191  -  -  -   االصــول اجمالي
            

            االلتزامــات
 138.900  -  81.800  8.200  48.900  3.06 قروض بنكية

 2.688  2.688  -  -  -  - التزامــات أخـرى
 105.072  2.572  50.000  -  52.500    االلتزاماتاجمالي 

 
            2015 – الشركة االم

            
            صــولالا

            
 أرصدة لدى البنوك وودائع 

 1.112  1.112  -  -  -  - تحت الطلب 
 11.091  11.091  -  -    - استثمارات في أوارق مالية:

 81.199  81.199  -  -  -  - استثمارات في شركات شقيقة
 177.459  177.459  -  -  -  - في شركات تابعةاستثمارات 

 9.036  9.036  -  -  -  - استثمار عقاري
 39.596  39.596  -  -  -  - مستحق من شركات تابعة

 786  786  -  -  -  - اصول أخرى
 294  294  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 320.555  320.555  -  -  -   االصــول اجمالي
            

            االلتزامــات
 102.500  -  50.000  -  52.500  2.65 قروض بنكية

 2.571  2.571  -  -  -  - التزامــات أخـرى
 2.571  2.571  50.000  -  52.500    االلتزاماتاجمالي 
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 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  
           

           2016 – المجموعــة
           
           صــولالا
           

لدى البنوك وودائع  أرصدة
 269.405  9.878  11.585  17.564  230.378  تحت الطلب

 71.492  5.000  36.100  4.849  25.543  شهادات ايداع
 34.607  -  -  34.607  -  ودائع لدى البنوك

حصة معيدي التأمين من أموال 
 26.685  1.588  -  25.097  -  التأمين

 200.293  5.289  110.182  21.123  63.699  مالية أوارق في استثمارات
 90.276  90.276  -  -  -  إستثمارات في شركات شقيقة

 10.475  10.475  -  -  -  عقاري استثمار
 1.590.799  809.025  421.011  125.967  234.796  قروض وسلفيات إلى عمالء

 51.299  428  1.253  9.463  40.155  اصول أخرى
 2.970  2.970  -  -  -  مشروعات قيد االنشاءاعمال 

 30.189  30.189  -  -  -  ممتلكات ومعدات
 18.054  18.054  -  -  -  أصول غير ملموسة

 2.396.544  983.172  580.131  238.670  594.571  ولــاالص اجمالي
           

           االلتزامــات
 150.856  -  77.800  28.200  44.856  مستحق لبنوك

 1.625.381  296.155  365.541  561.178  402.507  ودائع من عمالء
 67.833  8.015  -  59.818  -  أموال التأمين

 81.037  2.912  6.472  24.905  46.748  التزامــات أخــرى
 70.000  -  20.000  50.000  -  سندات ثانوية

 4.966  -  -  625  4.341  ضــرائب
 2.000.073  307.082  469.813  724.726  498.452  إجمالي اإللتزامات
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 3خالل 
 اشهر

  
الى  3من 
 شهرا   12

  
 الى 1من 

 سنوات 5 

  
 أكثر من

 سنوات 5 

  
 

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

           2015 – ـةالمجموعـ
           
           صــولالا

           
أرصدة لدى البنوك وودائع 

 193.267  14.859  17.058  22.916  138.434  تحت الطلب
 116.484  860  27.849  4.549  83.226  شهادات ايداع

 28.386  -  -  28.386  -  ودائع لدى البنوك
 192.920  22.800  95.290  8.662  66.168  استثمارات في أوارق مالية

 81.275  81.275  -  -  -     استثمارات في شركات شقيقة
 10.311  10.311  -  -  -  استثمار عقاري

 1.504.571  642.695  402.083  164.139  295.654  قروض وسلفيات إلى عمالء
 44.855  510  1.365  9.496  33.484  اصول أخرى

 5.484  5.484  -  -  -  اعمال مشروعات قيد االنشاء
 29.609  29.609  -  -  -  ممتلكات ومعدات

 18.998  18.998  -  -  -  أصول غير ملموسة

 2.248.848  827.401  543.645  260.836  616.966  ولــاالص اجمالي
           
           

           االلتزامــات
 97.404  -  50.000  20.000  27.404  مستحق لبنوك

 1.593.225  309.059  355.919  483.106  445.141  ودائع من عمالء
 59.614  9.004  -  50.610  -  أموال التأمين

 92.143  1.464  6.693  23.113  60.873  التزامــات أخــرى
 70.000  20.000  50.000  -  -  سندات ثانوية

 4.819  -  -  208  4.611  ضــرائب
           

 1.917.205  339.527  462.612  577.037  538.029  إجمالي اإللتزامات
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 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  
           

           2016 – الشركـة األم
           
           صــولالا

 1.564  -  -  -  1.564  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 11.080  -  9.111  -  1.969  استثمارات في أوارق مالية

 90.276  90.276  -  -  -  استثمارات في شركات شقيقة
 214.324  214.324  -  -  -  استثمارات في شركات تابعة

 9.143  9.143  -  -  -  استثمار عقاري
 2.830  -  -  -  2.830  مستحق من شركات تابعة

 143  143  -  -  -  اصول أخرى
 49.831  -  49.831  -  -  ممتلكات ومعدات

 379.191  313.886  58.942  -  6.363  ولـاالص اجمالي
           

           االلتزامــات
 138.900  -  77.800  28.200  32.900  مستحق لبنوك

 2.688  -  251  -  2.437  التزامات أخرى
 141.588  -  78.051  28.200  35.337  حقوق المساهمين وااللتزامات اجمالي

           
 

           2015 – الشركـة األم
           
           صــولالا

 1.112  -  -  -  1.112  أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
 11.091  -  9.827  -  1.264  استثمارات في أوارق مالية

 81.199  81.199  -  -  -  استثمارات في شركات شقيقة
 177.459  177.459  -  -  -  شركات تابعةاستثمارات في 
 9.036  9.036  -  -  -  استثمار عقاري

 39.578  -  39.578  -  -  مستحق من شركات تابعة
 786  -  -  -  786  اصول أخرى

 294  294  -  -  -  ممتلكات ومعدات
 320.555  267.988  49.405  -  3.162  ولـاالص اجمالي

           
           االلتزامــات

 102.500  -  50.000  35.000  17.500  مستحق لبنوك
 2.571  -  201  -  2.370  التزامات أخرى

 105.071  -  50.201  35.000  19.870  حقوق المساهمين وااللتزامات اجمالي
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  سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 ةـالمالي رـإدارة المخاط  42-1

 
وتلك األنشتتتتتتطة تتضتتتتتتمن تقييم وتحليل وقبول وإدارة المخاطر أو مزيج  .لمخاطر مالية مختلفة المجموعةتتعرض أنشتتتتتتطة 

فإن هدف  .المخاطر.  وحيث أن قبول المخاطر أستتتتتتتاستتتتتتتي لألعمال المالية ومخاطر التشتتتتتتتغيل هي نتيجة حتمية ألي عمل
مالي  المجموعة لة على األداء ال ية المحتم ما يقوم بتخفيف اآلثار العكستتتتتتت ئد بين هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوا

 للمجموعة من شركات المجموعة المعنية.
يحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ويضتتتع الستتتياستتتات المالئمة بهذا الخصتتتوص إلدارة مخاطر اإلئتمان ومخاطر الستتتيولة 

إدارة المخاطر بإدارة المخاطر  يقوم فريق.  للمجموعةسوق في كل من مجال المتاجرة واألعمال المصرفية وكذلك مخاطر ال
 .ادارة كل شركة بالمجموعةوفقاً للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس 

هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسواق )مخاطر معدل  للشركة االم والمجموعةإن أنواع المخاطر الرئيسية 
 الفائدة ومخاطر العملة( ومخاطر التشغيل.

 
 انـر االئتمـمخاط 42-2

 
األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف  .مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزامه

ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي من أنشطة اإلقراض في البنك التابع وأنشطة اإلستثمار .  اآلخر لخسائر مالية
 .وأصول أخرى ضمن محفظة أصول المجموعة.  وهناك أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي

 بع.مثل إرتباطات القروض والضمانات المالية التي يمنحها البنك التا
 

 انـر االئتمـمخاطإدارة  42-2-1
 

لة محددة والتقييم  مجموعةحاول الت قاب بة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف م مان عن طريق مراق التحكم بمخاطر اإلئت
شأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في  المستمر للقدرة اإلئتمانية لألطراف المقابلة. تن

تصتتتتادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بشتتتتكل أنشتتتتطة تجارية متشتتتتابهة أو يكون لها نفس الصتتتتفات اإلق
متشتتابه في حالة ظهور تغييرات إقتصتتادية أو ستتياستتية أو ظروف أخرى.  تشتتير التركيزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحستتاستتية 

.  تم اإلفصتتتتتتتاح عن تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع جغرافي معين المجموعةالنستتتتتتتبية في أداء 
وأفصح عن التركيز الجغرافي باإليضاح الصناعة ان إستناداً إلى األطراف المقابلة حسب ـر اإلئتمـتفاصيل التركيزات بمخاط

 .39رقم 
 

ألطراف مقابلة فردياً وجماعياً لمجاالت  .على وجه الخصتتتتتتتوص .تحكم بالتركيزات بمخاطراإلئتمانتحد وتو المجموعة تدير
 العمل والدول.

 
بهيكلة مستويات مخاطر اإلئتمان التي يتحملها عن طريق وضع حدود على مبلغ اإلئتمان المقبول فيما يتعلق  تقوم المجموعة 

مراجعتها دورياً بمقترض واحد أو مجموعة مقترضتتين وبحدود نطاقات جغرافية وأنشتتطة عمل.  وتتم مراقبة تلك المخاطر و
 واللجنة التنفيذية لجنة التدقيق وإدارة المخاطرباالضتتتتتتتافة الى المخاطر  االدارة الدارةلجنة و لجنة االدارة لالئتمان من قبل

 ادارة البنك التابع.التابعتان لمجلس 
 

ر داخل وخارج قائمة د مخاطر أي مقترض واحد بما في ذلك البنوك والوستتتتتتتطاء أكثر بحدود فرعية تغطي المخاطيويتم تقي
المركز المالي.  وتتم أيضتتتتتتتاً إدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضتتتتتتتين والمقترضتتتتتتتين 

 المحتملين للوفاء بالتزامات تسديد الفوائد ورأس المال وبتغيير حدود اإلقراض تلك حيثما كان مالئماً.
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 (2016يناير  1)من  انـر االئتمـمخاطإدارة  42-2-2
المعلومات عند يحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر عند السداد قد زادت بشكل جوهري منذ االثبات المبدئي، تأخذ المجموعة في الحسبان 

المعقولة والمؤيدة ذات صلة والمتاحة بدون تكلفة أو جهد. ويتضمن ذلك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، استناداً إلى 
 تكون التي تلك ذلك في الخبرة التاريخية للمجموعة وباألخذ في الحسبان المؤشرات الداخلية والخارجية وتقييم خبراء االئتمان بما

 للمستقبل  عيةتطل

وأدني من ذلك متدهورة بشكل جوهري. حيث أن تصنيفاتهم أدنى من  6تعتبر المجموعة جميع األطراف األخرى مصنفة داخلياً +
الحد األدني للحدود القصوى لجودة االئتمان المحددة في السياسة االئتمانية للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر المجموعة أيضا 

وأدناه،بأن يكون متدهور بشكل جوهري حيث تم  4و 4و + 3بين  3و+ 2-فما فوق، بين  2األخرى مصنفة داخلياً  جميع األطراف
درجات على التوالي منذ اإلثبات المبدئي أو منذ تاريخ آخر مراجعة  3درجات و 4درجات و  5درجات و  6تخفيض التصنيف إلى 

 المخاطر الجديدة للطرف اآلخر. سنوية ، حيث لم يتم تعديل األسعار الحالية لتعكس
درجه بذات مخاطر ائتمانية منخفضه عندما يعادل تصنيف المخاطر االئتمانية الخاصة بها تقييما سندات الدين االستثمارية تعتبر 

 .مماثلة مخاطر ائتمانيةسندات دين استثمارية ذات خصائض االستثمار أو 
التغييرات الكمية في زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة االستثمارية وتتضمن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد 

وما إذا كانت التعرضات تجاوزت ، بدرجة مراقبةوالعوامل النوعية، بما في ذلك ما إذا كان التعرض احتمال حدوث تعثر في السداد 
 .التقصيرمساندة بناء على  اصفهيوماً بو 30موعد استحقاقها ألكثر من 

  التعثر في السدادتعريف 
عندما يكون من غير المرجح ان يسدد المقترض التزاماته تعثر في السداد الموجودات المالية تكون في حاله  بأنتعتبر المجموعة 

في سداد أي من المقترض تجاوز إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو لجوء إلى المجموعة التخاذ االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون 
تأخذ المجموعة في الحسبان كال من ، متعثر في السدادتقييم ما إذا كان المقترض في . و90لتزاماته االئتماينة للمجموعة ألكثر من ا

المصدر إلى من نفس وعدم سداد التزام آخر وضع التأخر في السداد والعوامل الكمية مثل  العوامل النوعية مثل خرق التعهدات
 المجموعة.

 ات التطلعية المستقبليةإدراج المعلوم

وقياسه زادت المخاطر االئتمانية لألداة بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي إذا ما  كال من تقييمهاتطلعية المعلومات المجموعة تدرج ال
ً على مشورة من . للخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات مجموعة متنوعة من إلى والنظر للمجموعة  الخبراء االقتصاديينواستنادا

مجموعة وكذلك أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، المجموعة نظرة ضع تالخارجية الفعلية والمتوقعة، 
 معقولة من السيناريوهات المحتملة

حددت المجموعة العوامل االقتصادية مثل اتجاهات "صندوق النقد الدولي" في الموازين المالية ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
الخبراء األسواق الرئيسية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، فضال عن آراء 

ً  معلوماتالوتوافر تعرضات المجموعة طبيعة ونظراً لنك. في الب يناالقتصادي المجموعة الوقت ستمد ت، التاريخية الموثوق بها إحصائيا
المعلومات الدورية الحتمال حدوث التعثر في السداد التي نشرتها وكالة باستخدام الزمني الحالي الحتمال حدوث التعثر في السداد 

 تصنيف. اللكل فئة من فئات ستاندرد آند بورز 

التطلعية العوامل االقتصادية للربط بين المعلومات الدورية الحتمال حدوث التعثر في السداد ونموذج فاسيسيك تستخدم المجموعة 
. يأخذ نموذج فاسيسيك في الحسبان تصنيفاللكل فئة من فئات الشتقاق التقديرات الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد 

)الحالة األساسية والحالة السلبية وحالة إيجابية(، والبيانات االقتصادية القتصادية المستقبلية في إطار ثالثة سيناريوهات التوقعات ا
ً التفاقية تصنيف )حسب صيغة رأس المال االقتصادي من فئات اللكل فئة وعالقة الموجودات التاريخية،  والمعلومات بازل( وفقا

ر في السداد الشتقاق الفترة الزمنية الحالية الحتمال دوث التعثر في السداد. تم وضع العالقة بين العوامل الدورية الحتمال حدوث التعث
 االقتصادية والتعثر في السداد ومعدالت الخسارة باستخدام البيانات التاريخية الداخلية وبيات السوق الخارجية ذات الصلة.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لمدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتعثرة هي احتمال حدوث التعثر في السداد واحتمال حدوث خسارة معايير ا
ً والمعلومات  نتيجة للتعثر في السداد وتعرضات التعثر في السداد. يتم اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا

 تخدام كال من العوامل الداخلية والخارجية والمتضمنة على المعلومات تطلعيه للمستقبل.التاريخية األخرى. باس
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 )تابع( ةـالمالي رـإدارة المخاط  42-1
 )تابع( انـر االئتمـمخاط 42-2

 
 

 )تابع( (2016يناير  1)من  انـر االئتمـمخاطإدارة  42-2-2
تقديرات احتمال حدوث التعثر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين، ويتم احتسابها باستخدام بيانات دراسات استردادات وكالة 
ستاندرد آند بورز بعد األخذ في االعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق ويتم اشتقاقها باستخدام نموذج 

 .فاسيسيك

قديرات الفترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد إلى تراكمي في الوقت الحالي الفترة الزمنية الحالية الحتمال يتم تحويل ت
حدوث التعثر في السداد للتعرضات التي تزيد عن سنة واحدة والتي تم تقييمها بشأن احتمال حدوث التعثر في السداد على مدى العمر. 

حدوث التعثر في السداد على مدى العمر عن طريق تجميع الفترة الزمنية الحالية الحتمال حدوث التعثر في السداد يتم احتساب احتمال 
 شهراً  12لمدة 

في حالة خسارة ال. وتقدر المجموعة تعثر في السدادهو حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود الخسارة في حالة التعثر في السداد 
، استناداً في السداد المتعثرةوقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى اداً إلى استنالتعثر في السداد 

 العوامل الداخلية والخارجية.كال من إلى البيانات التاريخية باستخدام 

 من السداد في التعثر تعرضات المجموعة وتستمد. السداد في التعثر حالة في المتوقعة التعرضات السداد في التعثر تعرضات تمثل
 للتعثر التعرض إن. اإلطفاء ذلك في بما العقد بموجب بها المسموح الحالية للمبالغ المحتملة ولتغيرات اآلخر للطرف الحالي التعرض

 التعثر التعرض تحويل يتم فإنه المالية، والضمانات االقتراض الرتباطات بالنسبة. المدرجة قيمته إجمالي هو مالي لموجود السداد في
 .الميزانية في يعادله ما إلى السداد في

 تقيس جوهري، بشكل االئتمان مخاطر تزد لم التي المالية للموجودات 12 لمدة السداد في التعثر حدوث الحتمال أقصى بحد خاضعة
 تتعرض التي التعاقدية للفترة األقصى الحد مدى على السداد في التعثر مخاطر االعتبار في باألخذ المتوقعة االئتمانية الخسائر المجموعة

 .االئتمان لمخاطر فيها

 ذلك في بما المشتركة المخاطر خصائص أساس على المالية األدوات تجميع يتم جماعي، أساس على المعايير نماذج وضع يتم حيث
 .للمقترض الجغرافي والموقع االئتمانية المخاطر وتصنيفات األداة نوع

 األساسية الحالة سيناريوهات، ثالث ضمن السداد في التعثر حدوث الحتمال الحالية الزمنية الفترة تقديرات باحتساب المجموعة تقوم
 على االحتماالت، تعيين طريق عن المتوقعة االئتمانية للخسائر المرحج االحتمال احتساب يتم ثم ومن. اإليجابية والحالة السلبية والحالة
 المعنية االحتماالت نسبة كانت ،2016 ديسمبر 31و 2016 يناير 1 في. السيناريوهات من سيناريو لكل الحالية، السوق ظروف أساس

  التوالي على 60:20:20 بنسبة اإليجابية والحالة السلبية والحالة األساسية الحالة سيناريوهات إلى

  المضمحلة االئتمانية القروض

 .للمجموعة الداخلية االئتمانية المخاطر تصنيف نظم 10 إلى 8 درجات إلى المضمحلة االئتمانية والسلف القروض تصنيف تم

 المعدلة المالية الموجودات

 تتعلق ال أخرى وعوامل المتغيرة، السوق ظروف ذلك في بما األسباب من لعدد قرض على للحصول التعاقدية الشروط تعديل يجوز
 ما تحديد يعكس استبعاد، التعديل عن ينتج وال المالية الموجودات شروط تعديل يتم عندما. للعميل المحتمل أو الحالي االئتمان بتدهور

 بتاريخ السداد في التعثر حدوث الحتمال المتبقي العمر لمدى مقارنة جوهري بشكل زادت قد للموجود االئتمانية المخاطر قد كان إذا
 عند البيانات على بناءً  السداد في التعثر حدوث الحتمال المتبقي العمر مدى تقدير مع المعدلة الشروط على بناءً  المالية التقارير إعداد

 .األصلية التعاقدية والشروط المبدئي اإلثبات

 التعثر مخاطر من والتقليل التحصيل فرص لزيادة المالية الصعوبات يواجهون الذين للعمالء القروض تفاوض بإعادة المجموعة تقوم
 العقد بشروط للوفاء المعقولة الجهود جميع بذل قد العميل بأن دليل هناك كان إذا انتقائي أساس على الوقت المجموعة تمنح. السداد في

ً  العميل يكون بأن المتوقع ومن األصلي  االئتمانية، المخاطر في جوهرية لزيادة نوعي مؤشر هو الوقت. المعادلة شروط تلبية على قادرا
ً  مضمحل التعرض اعتبار يتم أن قبل الزمن من فترة مدى على باستمرار الجيد الدفع السلوك إلظهار العميل وسيحتاج  متعثر أو ائتمانيا

 االئتمانية للخسائر مساو بمبلغ االئتمان اضمحالل مخصص قياس أصبح بحثت السداد في التعثر حدوث احتمال انخفض قد أو السداد في
ً 12 مدى على المتوقعة : 2015ألف لاير عماني ) 7.122بلغت  2016ديسمبر  31إن إجمالي القروض المعاد هيكلتها في  .شهرا

 ألف لاير عماني(. 16.586
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42

 
 )تابع( انـر االئتمـمخاط  42-2

 
 سياسات تخفيف المخاطر )تابع(  42-2-3
 

 األخرى مبينة أدناه:بعض إجراءات المراقبة والتخفيف 
 

 انةــالضم (أ)
أكثرها تقليدية هو أخذ ضتتتتتمانة عن األموال  .نطاقاً من الستتتتتياستتتتتات واإلجراءات لتخفيف مخاطر اإلئتمان التابع يطبق البنك

إرشتتتتتتادات حول مدى قبول فئات معينة من الضتتتتتتمانات أو تخفيف مخاطر التابع المقدمة وهو إجراء شتتتتتتائع.  ويطبق البنك 
 انواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلف هي:اإلئتمان.  
 

 .رهن على اصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض 
 .حجز على الودائع الثابتة 
 .هوامش نقدية 
 .رهن على عقارات سكنية وتجارية 
 .رهن اوراق مالية متداولة 

 

القروض االسكانية مضمونة برهن على العقار السكني.  بطاقات التمويل طويل االجل واالقراض لشركات هو مضمون عادة.  
 .ومن اجل تقليل خسارة االئتمان .االعتماد وتسهيالت االعتماد المدورة المشابهة هي غير مضمونة.  وباالضافة الى ذلك

 لسلف الفردية.يسعى البنك الحصول على ضمانة اضافية من الطرف المقابل فور مالحظة مؤشرات انخفاض قيمة القروض وا
 

 تقييم القدرات المالية للمقترضين )ب(
 

األداء المالي  التابع للمراجعة.  ويقيم البنك .للمقترضتتين الذين تكون أرصتتدتهم فوق الحد المبين .تخضتتع القوائم المالية المدققة
تم إجراء المراجعات الستنوية من للمقترضتين بمراقبة معدالت األداء األستاستية متضتمنة الكفاءة المالية ومعدالت الستيولة.  وي

 قبل مديري العالقات وتتم مراجعتها أيضاً من قبل دائرة إدارة المخاطر.
 

 اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان (ت)
 

إن الهدف الرئيستتتتتتتي من هذه األدوات هو التأكد من أن األموال متوفرة للعميل كما هو مطلوب.  الضتتتتتتتمانات واإلعتمادات 
التي هي  –المستتتتندية اإلحتياطية تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الخاصتتتة بالقروض.  اإلعتمادات المستتتتندية الموثقة والتجارية 

إلى حد مبلغ محدد التابع عن عميل بتفويض طرف ثالث لسحب سحوبات على البنك  نيابةالتابع تعهدات كتابية من قبل البنك 
 مضمونة بشحن البضائع المعنية التي تتعلق بها وتبعاً لذلك تحمل إئتمان أقل من القرض المباشر. -وفقاً لشروط معينة 

 
 كالتالي: والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي

 

 

القروض 
الفاعلة )ليست 
مستحقة سابقا  
أو منخفضة 

  القيمة(

قروض 
مستحقة 
سابقا  ولم 

  تُدفع
قروض 

  غير فاعلة
إجمالي 
 القروض

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

 الضمانات اإلضافية القروض والسلف ب
 550.956  25.412  97.674  427.870 المتوفرة   

 34.665  8.137  -  26.528 الكفاالت المتوفرةبالقروض والسلف 
 585.621  33.549  97.674  454.398 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 الضمانات اإلضافية القروض والسلف ب
 423.505  21.661  24.137  377.707 المتوفرة   

 456.798  8.006  -  25.287 الكفاالت المتوفرةالقروض والسلف ب

 456.798  29.667  24.137  402.994 2015ديسمبر  31الرصيد في 
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر المالية -42
 

 )تابع( انـر االئتمـمخاط  42-2
 

 سياسة تحديد اإلنخفاض بالقيمة والمخصصات 41-2-4
بناًء  اعداد البيانات الماليةتدرج مخصتتصتتات إنخفاض القيمة ألغراض التقارير المالية فقط بالنستتبة للخستتائر المتكبدة بتاريخ 

على دليل موضتتتوعي إلنخفاض القيمة.  ويتضتتتمن الدليل الموضتتتوعي على إنخفاض قيمة أصتتتل مالي أو مجموعة أصتتتول 
باإلضتتتتافة إلى أخذ  9-5-2حول أحداث الخستتتتارة المبينة بإيضتتتتاح  المجموعةمالية بيانات قابلة للمراقبة تستتتتترعي إهتمام 

 اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي العُماني باإلعتبار.
مراجعة األصتتول المالية الفردية على أستتاس منتظم أو قبل ذلك عندما تتطلب التابع الخاصتتة بالبنك  ئتمانتتطلب ستتياستتة اال

صتتات إنخفاض القيمة على العقود المقيمة فردياً عن طريق تقييم الخستتارة المتكبدة بتاريخ ظروف فردية ذلك.  وتحدد مخصتت
على أستتتتتتتاس كل حالة على حدة وتم تطبيقها على المبالغ الجوهرية فردياً.  ويشتتتتتتتمل التقييم في العادة  اعداد البيانات المالية

 والمتحصالت المتوقعة لذلك الحساب الفردي. الضمانة المحتفظ بها )بما في ذلك إعادة تقييم قابلية تطبيقها( 
 ( محافظ األصتتول المتجانستتة التي ال تكون جوهرية فردياً. 1يتم تكوين مخصتتصتتات إنخفاض القيمة المقيمة جماعياً لـتتتتتتتت : )

 ( الخسارة التي تم تكبدها ولكن لم تحدد بعد بإستخدام الخبرة التاريخية المتوفرة والرأي ذو الخبرة.  2)
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى 42-2-5

 المجموعة 
 2016  2015 

 ألف ر.ع  ألف ر.ع 
    بنود داخل قائمة المركز المالي

 192.124  253.106  نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني
 83.226  30.080 ايداعات سوق النقد - ودائع لدى البنوك
    قروض وسلفيات
 929.096  919.499 قروض شركات
 635.288  725.363 قروض شخصية

 40.856  45.401 أصول أخرى
    استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 53.855  55.633 سندات تنمية حكومية
 43.000  40.290 سندات خزانة

 2.069.372  1.977.445 
    قائمة المركز الماليبنود خارج 

    
 141.250  141.638 ضمانات مالية

 58.448  97.975 غير مسحوبة إرتباطات قروض
 239.613  199.698 

 
                                2016ديسمبر  31في  للمجموعةيمثل الجدول أعاله أسوأ ما يمكن أن يحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان 

بدون األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى.  إن اإلدارة على ثقة أن   2015ديسمبر  31و
سياسات مناسبة لقياس ومراقبة مخاطر اإلئتمان.  وباإلضافة إلى ذلك يتم تخفيف مخاطر اإلئتمان من خالل  الديه المجموعة

 ما كان ذلك مطلوباً.الضمانات على شكل رهونات وضمانات حيث
 

تم ايداعها لدى بنوك تحصتتل تصتتنيفاً استتتثمارياً وما  .( من الودائع في ستتوق ما بين البنوك%63 – 2015) %60ان  (أ)
 فوق من قبل وكاالت التصنيف الخارجية.

 

( من مجموع البنود المدرجة ضمن بيان المركز المالي المبين اعاله %77 - 2015) %77تمثل القروض والسلفيات   (ب)
 ( لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.%89- 2015) %85من اجمالي القروض والسلفيات 
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

 )تابع( انـر االئتمـمخاط  42-2
 

 يات الى عمالء ومستحق من البنوك قروض وسلف 42-2-6

 :كالتاليملخصة للمجموعة  يات الى عمالء ومستحق من البنوكالقروض والسلف (أ)
 

  

 2016ديسمبر  31
قروض 

  لعمالء ياتوسلف
 مستحق 

 اإلجمالي  بنوك من
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 
      

 1.331.393  30.080  1.301.313 لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها
 211.891  -  211.891 تحت المالحظةقروض 

 79.720  -  79.720 تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
 47.938  -  47.938 إنخفضت قيمتها

 1.670.942  30.080  1.640.862 ياتإجمالي القروض والسلف
 (50.063)  -  (50.063) قروض وفوائد تعاقدية غير مدرجة  ناقصاً: مخصص إنخفاض قيمة

 1.620.879  30.080  1.590.799 والسلفياتصافي القروض 
 

      

 2015ديسمبر  31
 قروض 

  لعمالء ياتوسلف
 مستحق 

 اإلجمالي  بنوك من
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

      
 1.439.670  83.226  1.356.444 لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 124.012  -  124.012 قروض تحت المالحظة
 24.086  -  24.086 تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها

 44.842  -  44.842 إنخفضت قيمتها
 1.632.610  83.226  1.549.384 ياتإجمالي القروض والسلف

 (44.813)  -  (44.813) قروض وفوائد تعاقدية غير مدرجة  ناقصاً: مخصص إنخفاض قيمة
 1.587.797  83.226  1.504.571 والسلفياتصافي القروض 
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

 )تابع( انـر االئتمـمخاط 42-2

 
 )تابع(يات الى عمالء ومستحق من البنوك قروض وسلف  42-2-6

 القروض والسلفيات بالنسبة للعمالء فيما يتعلق بتقييمات المخاطر المعتمدة من قبل البنك التابع هي:ان تصنيف  (ب)
 

  
 اإلجمالي  قروض تجارية  افرادقروض  2016ديسمبر  31

 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 
      

 1.381.033  666.111  714.922 قروض منتظمة
 211.891  211.576  315 قروض خاصة

 2.910  1.263  1.647 قروض غير منتظمة
 قروض مشكوك في

 6.727  2.887  3.840 تحصيلها 
 38.301  33.434  4.867 خسارة

 725.591  915.271  1.640.862 
 

      2015ديسمبر  31
      

 1.380.530  756.097  624.433 قروض منتظمة
 124.012  122.582  1.430 قروض خاصة
 3.658  1.117  2.541 منتظمةقروض غير 

 قروض مشكوك في
 9.077  6.881  2.196 تحصيلها 

 32.107  27.419  4.688 خسارة
 635.288  914.096  1.549.384 

 
 ا ولكن لم تنخفض قيمتها كما يلي:المتجاوزة موعد إستحقاقه ياتتحليل عمر القروض والسلف (ت)
 
 2016  2015 
     الف ر.ع  الف ر.ع 

ً  30متجاوزة لموعد إستحقاقها حتى   4.226  78.616 يوما
ً  60-30متجاوزة لموعد إستحقاقها من   14.323  567 يوما
ً  89-60متجاوزة لموعد إستحقاقها من   5.537  537 يوما

 24.086  79.720 اإلجمالي
    

 105.314  49.140 القيمة العادلة للضمانات
 

 التي إنخفضت قيمتها فردياً: ياتالقروض والسلف (ث)
 2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع 

    

 ً  44.842  47.938 قروض إنخفضت قيمتها فرديا
 21.661  25.219 القيمة العادلة للضمانات
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

 )تابع( انـر االئتمـمخاط 42-2

 عليهاقروض وسلف أعيد التفاوض  42-2-6
يعاد تصنيف حساب  .تتضمن هذه البنود ترتيبات تمديد الدفعات وتأجيل دفعات وتعديل معدالت الفائدة.  وعقب إعادة الهيكلة

القرض الذي تجاوز موعد إستحقاقه كقرض عادي ويدار مع القروض المشابهة األخرى التي لم تتجاوز مواعيد إستحقاقها أو 
ستشير إلى أن التسديد  .حسب تقدير اإلدارة .إعادة الهيكلة على المعايير والمؤشرات التيتنخفض قيمتها.  وترتكز ترتيبات 

 سيستمر على األرجح.
 

 
 األوراق المالية للدين 42-2-7

في األوراق المالية للدين هي بشكل رئيسي في سندات التنمية الحكومية أو شهادات الودائع المنفذة  المجموعةإن إستثمارات 
أيضاً في األوراق المالية للدين الصادرة من قبل المجموعة ستثمر تباللاير العُماني والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان.  و

فردي لها.  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السيولة الزائدة بحد بنوك أخرى إستناداً على تصنيف اإلئتمان الخارجي ال
 أقصى من اإليرادات.

 
 الضمانات المعاد إمتالكها 42-2-8

تباع العقارات التي أعيد إمتالكها بأسرع ما يمكن عملياً ويتم إستخدام المتحصالت لتقليل رصيد الدين القائم.  تصنف األصول 
 .2015و 2016لم يقم البنك بإعادة إستيالء أي ضمان خالل السنتين أصول أخرى بقائمة المركز المالي.  التي أعيد إمتالكها ك

 
 وقــمخاطر الس 3- 42

تتعرض المجموعة والشركة األم إلى مخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لألصول 
المفتوحة في أدوات معدل  المراكزتنشأ مخاطر السوق من المالية المدرجة بالقيمة العادلة بسبب تغييرات أسعار السوق.  

رض جميعها لتغييرات في معدالت الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار األسهم ومعدالت صرف الفائدة والعملة واألسهم والتي تتع
 العملة األجنبية للبنك التابع.

 

تتم مراقبة مخاطر السوق في االستثمارات المدرجة في أسواق المال للشركة األم من قبل مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية.  
تخصصيات واإليرادات من االستثمارات المحلية واألجنبية عن طريق اجتماعات شهرية وتراقب اللجان اإلدارية المخاطر وال

منتظمة.  إن أدارة الشركة األم لديها سياسات إدارة مخاطر مالئمة للتأكد من تخفيف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيولة 
 تؤثر على أنشطة االستثمار. ومخاطر صرف العملة األجنبية أخذاً باالعتبار مؤشرات االقتصاد الكلي التي

 

 
 أساليب قياس مخاطر سعر السوق 42-3-1

مخاطر السوق الخاصة بهما في مجال المتاجرة باستخدام أدوات مثل حدود المراكز االستثمارية تدير المجموعة والشركة األم 
 منتظمة للمعلومات اإلحصائية للمخاطر. ةوحدود إيقاف الخسائر ومراقب

في أسعار السوق لألسهم والصناديق المدرجة والتي هي جزء من األصول المالية بالقيمة العادلة من  %10أثر تغير قدره 
 (.%0.61 – 2015من إجمالي إيرادات المجموعة ) %0.84يبلغ نسبة  2016ديسمبر  31خالل األرباح والخسائر كما في 

 

ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل كإتتعرض الشركة األم لمخاطر أسعار السوق لألسهم بسبب استثمارات محتفظ بها ومصنفة 
األرباح او الخسائر.  تدير الشركة األم مخاطر السوق الناتجة عن أنشطتها االستثمارية عن طريق التنويع المرتكز على البحث 

اديق.  تقاس مخاطر األسواق مقابل أهداف اإلدارة واالتجاهات السابقة في المؤشرات المكثف في أوضاع األسهم أو الصن
 العالمية والمؤشرات المتخصصة قبل اتخاذ القرار االستثماري ومن ثم تتم مراقبتها بانتظام.

 

والخسائر كما في في أسعار السوق لألسهم المدرجة المصنفة كأصول مالية بالقيمة من خالل األرباح  %10أثر تغير بمعدل 
 (.%1.37 – 2015من إجمالي إيرادات الشركة األم ) %2.60 يبلغ 2016ديسمبر  31
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 )تابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

 مخاطر معدل الفائدة 42-3-2
نتيجة لتغييرات في معدالت الفائدة بالسوق.  المدرجة بالقيمة العادلة مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية 

األصول واإللتزامات المرتكزة على  قيم بين .فجواتوجود  .لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو المجموعةتعرض ت
بإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة تسعير  مجموعةال تقومفترة معينة.   خالل والتي تستحق أو يعاد تسعيرهاالفائدة 

يعاد تسعيرها  اوإلتزاماته ابشكل مفرط لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصوله ةغير معرض المجموعةاألصول واإللتزامات.  
اآلثار العكسية  بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف حد التابع بشكل متكرر.  وتقوم لجنة األصول واإللتزامات بالبنك

لمخاطر معدل الفائدة.  وتتضمن  المجموعةتعرض  39ويلخص الجدول باإليضاح رقم   .نك التابعالمحتملة على ربحية الب
 القوائم المالية للمجموعة بالقيمة الدفترية مصنفة بتاريخ إعادة التسعير وتاريخ اإلستحقاق.

 

حدود على فجوات حساسية معدالت الفائدة المفتوحة  البنكحدد ي،  صرفيةوإلدارة مخاطر معدل الفائدة في مجال األعمال الم
بفترات إستحقاق حتى سنة واحدة ويحتسب أيضاً بشكل دوري أثر المكاسب المعرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد 

ة ـاق حتى سنـفتوحة بإستحقنقطة أساسية في معدالت الفائدة على فجوات معدالت الفائدة الم 100الخاصة به من تغيير قدره 
ة. ـعن السنة السابقللمجموعة افي إيرادات الفوائد ـاسب المعرضة للمخاطر كنسبة معينة من صـديد أثر المكـدة.  يتم تحـواح

 (. %0.60 – 2015) %0.83نسبة  2016ديسمبر  31ر في ـبلغت المكاسب المعرضة للمخاط
 

 تعرض الشركة األم لمخاطر معدل الفائدة. 41يلخص الجدول باإليضاح رقم 
 

 مخاطر العملة 42-3-3
تنشأ مخاطر العملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظراً لتغييرات في معدالت صرف العملة األجنبية.  ومن أجل إدارة مخاطر 

وفقاً للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس  في معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك المجموعةرتبط ت .العملة
 .ادارة شركة المجموعة المعنية

 

بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصندوق من العمالت األجنبية واألرصدة لدى بنوك بالخارج  المجموعةتتمثل مخاطر 
بإدارة دارة المجموعة بشكل مستقل وتقوم ات أجنبية.  بعمالاألخرى المنفذة واإليداعات بعملة أجنبية واألصول واإللتزامات 

التي حددتها اإلدارة والدخول في عقود آجلة على المعامالت التجارية المفتوح ضمن الحدود  المركزصافي  المخاطر بمراقبة
 المركزيوجد فصل مالئم بين أعمال المكاتب األمامية والخلفية عند اإللتزام بصافي   .الحالية مع العمالء.  وباإلضافة إلى ذلك

 لجنة األصول واإللتزامات. .في حالة البنك التابعمن قبل اإلدارة و المفتوح وتتم مراقبته بشكل منفصل على أساس مستمر
 

دوالر أمريكي لكل  2.6008ألمريكي بمعدل تعمل سلطنة عمان حسب معدل صرف ثابت واللاير العماني مربوط بالدوالر ا
 تنشأ مخاطر العملة على األصول غير المنفذة باللاير العماني أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. .لاير عماني.  وتبعاً لذلك

 

لاير العماني( هو ستثناء الدوالر األمريكي الذي يرتبط به الصول المنفذة بالعملة األجنبية )بإمقدار تعرض الشركة األم لأل
تراقب اإلدارة مخاطر العملة بشكل منتظم من التقرير. ( من مجموع األصول بتاريخ %2.62 – 2015) %2.28بنسبة 

 خالل مراجعة المراكز ومن خالل السياق العام إلرشادات االستثمار الخاصة بها.
 

 أدناه:صافي المركز المفتوح للمجموعة والشركة األم في نهاية السنة موضح 
 

 ر العملة األجنبيةـرض لمخاطـالتع
 

 الشركـة االم  المجموعـة 
 2016  2015  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 
        

        األصول المنفذة بالدوالر األمريكي
)االصول المدرجة في دول مجلس التعاون  

 الخليجي
       

 34.587  35.636  80.599  97.257 االمريكي(الخليجي مرتبطة بالدوالر 
 %10.79  %9.4  %3.58  %4.06 النسبة المئوية الجمالي األصول

 8.384  8.657  8.632  9.255 األصول المنفذة بعمالت أجنبية أخرى
 %2.62  %2.28  %0.38  %0.38 النسبة المئوية الجمالي األصول
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 )تــابع( الماليـةسياسـات إدارة المخاطـر  -42
 

 مخاطر السيولة  42-4
صعوبة في تجميع األموال للوفاء باإلرتباطات المصاحبة لألدوات المالية.   المجموعة تواجهمخاطر السيولة هي مخاطر أن 

وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.  وتتضمن مخاطر كون البنك 
على تسييل أصل ما بسعر معقول غير قادر على تمويل أصول بفترات إستحقاق مالئمة ومعدالت ومخاطر كونه غير قادر 

 وبإطار زمني مناسب.
على نطاق من األدوات بما فيها الودائع واإللتزامات األخرى ورأس المال المخصص.  ونتيجة  للمجموعةترتكز أنشطة التمويل 

راقبة المستمرة تزيد مرونة التمويل ويخفض اإلعتماد على أي مصدر واحد للتمويل.  يحتفظ البنك بسيولة عن طريق الم .لذلك
والتحديد والمراقبة للتغييرات في إحتياجات التمويل المطلوبة لمقابلة أهداف إستراتيجية موضوعة في إطار اإلستراتيجية 

ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة الخاصة  المجموعة تحتفظالعامة.  وباإلضافة إلى ذلك 
 .ابه

تلك االستثمارات ق المال واستثمارات مدرجة أخرى. ستثمارات أوراق مالية مسجلة في أسوالشركة االم بإاوتحتفظ المجموعة و
شكلت االستثمارات المدرجة ،  2016ديسمبر  31كما في عها إستجابة الحتياجات السيولة. هي بطبيعتها سائلة ويمكن بي

على  %86و  %41 -2015بالنسبة للشركـة األم ) %83ية من إجمالي استثمارات األوراق المال %50 للمجموعة نسبة
 التوالي(.

 
 ة ـة العادلـدير القيمـتق 42-5

.  كل شركة بالمجموعة بتاريخ اعداد البيانات المالية يرتكز تقدير القيم العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة إلدارة
فإن هناك ضعفاً متأصالً في أي أسلوب تقدير.   .القيمة العادلة لألدوات الماليةوبينما تستخدم اإلدارة أفضل إجتهاداتها في تقدير 

 وتنطوي التقديرات على إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة.  فيما يلي األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة:
 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها 42-5-1
ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة للبنوك ومنها على أنها تقدير معقول للقيمة العادلة نظراً لطبيعتها إعتبرت القيمة الدفترية 

 قصيرة األجل.
 

 ياتقروض وسلف 42-5-2
تحدد القيمة العادلة للقروض التي تكون معدالت الفائدة عليها مختلفة بشكل جوهري عن معدالت الفائدة السائدة بالسوق عن 

فقات النقدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المحملة حالياً على قروض مشابهة.  القيمة العادلة طريق خصم التد
أخذت القيمة العادلة  .للقروض غير المنتجة تقارب القيمة الدفترية المعدلة بمخصص إنخفاض قيمة قروض.  وبالنسبة للبقية

أن معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابهة ال تختلف بشكل جوهري الدفترية حيث  ما يماثل قيمتهاعلى أنها 
 عن معدالت القروض الفعلية.

 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والمتوفرة للبيع إستثمارات 42-5-3

القيمة  تقدر .كمقياس للقيمة العادلة.  إال أنه عندما ال تتوفر أسعار السوق المدرجة .عند توفرها .تستخدم أسعار السوق المدرجة
.  إن إجمالي قيمة التغييرات في القيمة أو أساليب تقييم أخرىنماذج التدفق النقدي المخصومة العادلة المعروضة بإستخدام 

خالل العام لم تكن جوهرية بالنسبة ألرباح المجموعة عن المقدرة باستخدام أساليب التقييم المدرجة في قائمة الدخل الشامل 
 العام في سياق القوائم المالية الموحدة.

 

تعرض إدارة الشركة األم تلك االستثمارات  .في حالة عدم وجود أسعار سوق مدرجة وعندما تكون االستثمارات في جهات مقفلة
بالتكلفة مخصوماً منها خسائر االنخفاض بالقيمة وذلك باألخذ بعين االعتبار كل العناصر المعروفة التي قد تؤثر على قيمة كل 

 استثمار على حدة. تتضمن هذه العناصر عوامل خارجية وداخلية.
 

 ودائع العمالء 42-5-4
القيمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع التوفير هي المبلغ مستتتتتتحق الدفع عند الطلب بتاريخ التقرير والذي 

لدفترية لتلك اإللتزامات.  تحدد القيم العادلة المقدرة للودائع بمعدالت ثابتة  فائدة لها يعادل القيمة ا التي تختلف معدالت ال
عن طريق خصم التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة بشكل جوهري عن معدالت الفائدة السائدة بالسوق 

 بالسوق المعروضة حالياً على ودائع مشابهة.
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 )تـابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

  )تابع( ةــالعادلة ـدير القيمـتق 42-5

 
 المشتقات  42-5-5

لعقود  بالنستتبة جنبية.أعن عمالئه لبيع وشتتراء عمالت  نيابةً  .آجلة قصتتيرة األجلجنبية أعادة عقود عمالت التابع البنك يبرم 
يمكن مالحظتها بستتتهولة. ويتضتتتمن  التي يستتتتخدم نموذج التقييم مع المدخالت المتاحة في الستتتوق .ة اآلجلةاألجنبي العمالت

واألستتتتتتعار  الفوري صتتتتتترف العمالت األجنبية .االئتمان من األطراف المقابلة جودةنموذج المدخالت المختلفة بما في ذلك 
 .الفائدة أسعارومنحنيات  اآلجلة

 .38تفاصيل القيمة العادلة المتعلقة بها مذكورة بااليضاح رقم 
 

 الــرأس الم إدارة 6 -42

 أهـداف المجموعة إلدارة رأس المال هي:إن 

 اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم للبنك التابع وهو البنك المركزي العُماني. -
 حماية قدرة المجموعة على المتابعة على اساس اإلستمرارية بينما يقدم عائدات كافية للمساهمين. -
 ير أعماله.اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطو -

 
إن الهدف الرئيستتتتي لمتطلبات كفاية رأس المال الصتتتتادرة عن البنك المركزي العُماني هو المحافظة على مستتتتتوى كاف  من 

وعلى وجه الخصتتتتتتتوص مخاطر التابع رأس المال لمواجهة أية خستتتتتتتائر قد تنتج عن مخاطر في قائمة المركز المالي للبنك 
بنك ل متجانس مع المعايير الدولية .والذي يستتتتند إلى المخاطر .العُماني لكفاية رأس المالاإلئتمان.  إن إطار البنك المركزي 

 ذلك. بشأنالتسويات الدولي 
على  %10يطلب البنك المركزي العُماني من البنوك المستتتتتتجلة في ستتتتتتلطنة ُعمان أن تحافظ على كفاية رأس المال بمعدل 

قام البنك المركزي العماني بزيادة الحد االدنى لكفاية  م2007إعتباراً من يناير  2إستتتتتتتناداً إلى إرشتتتتتتادات وثيقة بازل  األقل
 وما يليه. م2010ديسمبر  31ابتداء من  %12رأس المال لتصل الى 

حسب وثيقة لتسويات الدولي البنك المركزي العُماني وبنك ا المعدل المحتسب وفقاً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة عن
 على النحو التالي: 2بازل 

  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  
     

     الــرأس الم
 214.212  245.315  1أسهم عادية فئة  -  
 -  30.000  1أسهم إضافية فئة  -  

 214.212  275.315  1الفئة مجموع 
 50.741  38.735  2الفئة 

 264.953  314.050  المالإجمالي قاعدة رأس 
     

     اطرـاألصول ذات المخ
 1.725.013  1.849.546  مخاطر اإلئتمان  
 3.613  2.750  مخاطر السوق  
 134.863  141.500  مخاطر التشغيل  

 1.863.489  1.993.796  ذات المخاطر المرجحة مجموع األصول
     

 %14.22  %15.75  ال %ــمعدل كفاية رأس الم
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 )تـابع( سياسـات إدارة المخاطـر الماليـة -42
 

 )تابع( الــرأس الم إدارة 6 -42
لرأس المال من المخصتتتصتتتات  2لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.  ويتألف المستتتتوى  1يتألف المستتتتوى 

 مقابل خسائر متكبدة ولكن غير محددة.المكونة إلنخفاض قيمة قروض على الجزء المنتج من القروض والسلفيات 
 

 

على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل تقديم  المجموعةإن أهداف الشركة األم عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة 
 عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين واإلحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال.

 

عند  المديونية أن يتم اإلبقاء على نستتتتتبة  - 2015والتي لم تتغير منذ  – 2016كانت إستتتتتتراتيجية الشتتتتتركة األم خالل عام 
 %32.00و  %36.63للشتتركة االم حوالي  2015و  2016ديستتمبر  31كما في  المديونية مستتتوى مقبول.  وكانت نستتبة

 على التوالي.
  2016  2015 
 الف ر.ع  الف ر.ع  
     

 102.500  138.900  اجمالي االقتراضات
 (1.112)  (1.564)  ناقصاً:  أرصدة لدى البنوك ونقد

     
 101.388  137.336  صافي الدين

 215.484  237.603  اجمالي حقـوق المساهميـن
 316.872  374.939  رأس المالاجمالي 

     
 %32.00  %36.63  نسبة المديـونية

     

 

   سياسات إدارة مخاطر التأمين -43
 مخاطر التأمين

من خالل  .دوث عدم يقين بشأن مبلغ المطالبةيتمثل الخطر بموجب أي عقد تأمين في إحتمال وقوع الحدث المؤمن ضده وح
 طبيعة عقد التأمين ، هذا الخطر عشوائي وبالتالي فهو غير متوقع.

 

اإلحتماالت للتسعير والتقديم ، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة بالنسبة لمحفظة عقود التأمين حيث تنطبق نظرية 
بموجب عقود التأمين هي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات اإلستحقاقات تتجاوز القيمة الدفترية إللتزامات التأمين. يمكن أن 

أحداث التأمين عشوائية والعدد الفعلي ومقدار يحدث هذا بسبب تزايد وتيرة أو حدّة المطالبات واإلستحقاقات عما كان مقدراً. 
 المطالبات واالستحقاقات سوف تختلف من سنة إلى أخرى من المستوى الذي تم إنشاؤه بإستخدام األساليب اإلحصائية.

 

إلضافة إلى با. تظهر التجربة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التأمين المتماثلة ، كلما قل التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة
طورت الشركة .  ة فرعية من هذه المحفظةـذلك ، كلما قل تنوع المحفظة فمن غير المحتمل تأثرها بأي تغير في مجموع

ة ، وداخل كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر ـع نوع مخاطر التأمين المقبولـإستراتيجية التأمين من أجل تنوي
باإلضافة إلى ذلك دخلت الشركة في عقود إعادة التأمين من أجل تخفيف أثر المطالبات . النتيجة المتوقعةللحد من التقلبات في 

 .الفردية على صافي نتائجها
 

تتضمن العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر التأمين عدم وجود تنويع المخاطر من حيث نوع وكمية المخاطر ، والموقع 
 .هاالجغرافي ونوع الصناعة تغطيت

 

 عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل 
 

 )أ( تواتر وحدّة المطالبات
 

 تصدر هذه العقود أساساً إلى:
  

      في حالة بواليص التأمين الصحي )أصحاب العمل، الذين يقدمون غطاء ضد الوفيات أو العجز أو  -
 .أو غطاء صحي لموظفيهم( الجماعي

 

 .غطاء ضد الوفيات للمقترضينالمؤسسات المالية ، التي تقدم  -
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 سياسات إدارة مخاطر التأمين )تابع( -43
 

 )تابع(عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل 
 

الصناعة التي يديرها صاحب ل ، تتأثر المخاطر وفقاً لطبيعة في حالة عقود التأمين على الحياة الجماعي الصادرة ألصحاب العم
غير المبرر على المخاطر وفقاً للصناعة سوف يزيد إن التركيز . لف من خالل الصناعةوالعجز تختإن مخاطر الوفيات . العمل

أو مرض العاملين في صناعة معينة ، مع وجود آثار جوهرية على مخاطر دوث تغير في متوسط معدل الوفيات من مخاطر ح
 .التأمين بشكل عام

 

األجل ، تضمن الشركة معدل أقساط التأمين لمدة سنة واحدة وتملك الحق في  قصيرةالجماعي بالنسبة لعقود التأمين على الحياة 
 .تغيير هذه المعدالت بعد ذلك. مثل هذه العقود تقلل من تعرض الشركة لمخاطر الوفيات

 

لركود التاريخية إلى أن اتشير البيانات . قتصادية للصناعةمخاطر التأمين بموجب عقود العجز تعتمد أيضاً على األوضاع اإل
العجز وتخفّض كذلك من معدل الخروج من حالة وف يزيد من عدد مطالبات إستحقاق اإلقتصادي والبطالة في صناعة ما س

 . العجز
 

 .تحاول الشركة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين
 

ً هذا الخطر من خالل إبرام  المخاطر التي تزيد عن عن جميع  عقود إعاة تأمين تتخلى الشركة بموجبهاتقلل الشركة أيضا
 .لاير عماني 10.000

 

بالنسبة ألعمال العالج الجماعي ، فإنها تحد من المخاطر من خالل إبرام عقود إعادة تأمين تقوم بموجبها المجموعة بإعادة 
 .من محفظة العالج %50تأمين 

 

 فوعات المطالبات المستقبلية)ب( مصادر الشكوك عند تقدير مد
وجد حاجة لتقدير معدالت الوفيات ت، ال  التقريربخالف إختبار مدى كفاية اإللتزامات الذي يمثل المخاطر المستمرة في تاريخ 

 .أو معدالت المرض للسنوات المستقبلية نظراً لقصر مدة هذه العقود
 

 )ج( اإلجراءات المستخدمة إلتخاذ قرار حول اإلفتراضات
المصروفات على دراسة تستند تقديرات . رييتم بشكل عام مراجعة اإلفتراضات مرة في السنة في وقت التقييم اإلكتوا

 .2016لسنة المصروف 
 

 تطور المطالبات
عدم تتم معالجة . تحتفظ المجموعة بإحتياطيات قوية فيما يتعلق بأعمال التأمين لحمايتها من المطالبات المستقبلية وتطوراتها

 .خالل سنة واحدةاليقين بشأن قيمة وفترات مبالغ المطالبات 
 

 مخاطر إعادة التأمين
تماشياً مع شركات التأمين األخرى ، ومن أجل تقليل المخاطر المالية الناشئة من المطالبات الكبيرة ، قامت المجموعة في إطار 
ً لألعمال  سير العمل العادي بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين تنوعاً كبيرا

 جزء يتأثر. للنمو إضافية قدرة وتوفر ، الكبيرة المخاطر عن الناجمة المحتملة للخسائر التعرض ىعل بالسيطرة لإلدارة تسمحو
 بخسارة عقود إعادة التأمين اإلضافية. االختيارية التأمين إعادة وعقود تفاقياتوفقاً إل التأمين إعادة عمليات من كبير

 

" من                  +Bأو " بورز آند ستاندرد" من BBBمن التصنيف "تتعامل المجموعة فقط مع شركات إعادة التأمين بحد أدنى 
A.M Best .فيما عدا شركات إعادة التأمين اإلقليمية 

 

 المخاطر المالية في شركة التأمين التابعة
. التأمين عقود إلتزاماتو التأمين إعادة عقودوأصول  المالية أصولها خالل من المالية المخاطر من لمجموعة المجموعة تتعرض

 االلتزامات لتمويل استثماراتها لن تكفي عوائد الطويل المدىعلى  أنه هي ةالرئيسي المالية المخاطر ، الخصوص وجه على
 األسهم أسعار مخاطرو الفائدة أسعار مخاطر في المالية المخاطر لهذه أهمية األكثر المكوناتتتمثل . التأمين عقود عن الناشئة

 لتحركات تتعرض والتي ، واألسهم والعمالت الفائدة أسعار في المفتوحة المراكز من المخاطر هذه تنشأ. االئتمان ومخاطر
 الفائدة سعر مخاطر في إستثماراتها وإلتزاماتها لطبيعة نظرا المجموعة تواجه التي المخاطرتتمثل . والخاصة العامة السوق

 .األسهم أسعار ومخاطر
 

 استثمارية عوائد لتحقيق تطويره تم الذي( ALM) واإللتزامات األصول إدارة إطار ضمن األوضاع هذه بإدارة المجموعة تقوم
 على تنص التي االستثمار استراتيجية من أساسا اإلطارهذا  يتكون. التأمين عقود بموجب التزاماتها تتجاوز األجل طويلة

 .االلتزامات تلك طبيعة مع يتماشى بما التأمين التزامات من معينة فئة تمثل أموال استثمار
 

 واإلجراءات اإلدارة قبل من مراجعتها تتم التي االستثمار الستراتيجية االمتثال مدى تبين دورية تقاريرتقدم المجموعة 
 .محفظةال إلى التوازن إلعادة الضرورة عند المتخذة التصحيحية
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -44
المبلغ الذي يمكن في مقابله استبدال أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن القيمة العادلة هي 

نية بين أطراف ليست ذات مصلحة ضمن نطاق األعمال العادية. نتيجة لذلك يمكن أن ينشأ فرق بين القيمة الدفترية وتقديرات 
 القيمة العادلة.

 

 المجموعـــة
ال تختلف بشكل جوهري  .باستثناء المذكورة أدناه .تاريخ اعداد البيانات الماليةدوات المالية المدرجة في إن القيم العادلة لأل

.  نبين فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة التقديرية لتلك األدوات للمجموعة عن القيمة الدفترية الواردة في القوائم المالية
 -المالية:

 
 

 

              قد تختلف القيمة العادلة الستثمارات الشركة األم في الشركات التابعة اعتمادا على طريقة التقييم )معيار المحاسبة الدولي 
  ( المتبعة.39رقم 

 

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 المالية عن طريق أسلوب التقييم: لإلستثماراتاإلفصاح عن القيمة العادلة والتسلسل الهرمي التالي لتحديد  المجموعةستخدم ت
 المطابقة؛ االلتزمات: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو  1المستوى 

 
إما بشكل  .يمكن مالحظتها التي : تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة 2المستوى 

 مباشر أو غير مباشر؛
 

: التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق  3المستوى 
 التي يمكن مالحظتها.

 
 التحويالت بين المستويات

والمستوى  1لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى  ، 2016ديسمبر  31خالل فترة التقرير المنتهية في 
 .3كما لم يكن هناك تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة المستوى ،  2
 

  

       
   القيمة الدفترية  القيمة العادلة  الفرق
   الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع

       
 ((د) 8استثمارات في شركات شقيقة )ايضاح رقم       
       

10.008  80.268  90.276  2016 

7.221  73.978  81.199  2015 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  -44
 

 )تابع( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 :التسلسل الهرمي للقيمة العادلةالجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى يقدم 
 

 2016ديسمبر  31كما في 
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموعة
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

      
 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل

 19.000 1 - 18.999  الربح أو خسارة   
      بالقيمة العادلة من خالل األصول المالية 

 84.869 2.848 376 81.645  الدخل الشامل اآلخر
      

      األدوات المالية المشتقة
 166 - 166 -  عقود شراء

 (143) - (143) -  عقود بيع
      
      

      الشركة االم
      

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل
 9.161 - - 9.161  الربح أو خسارة   

      بالقيمة العادلة من خالل األصول المالية 
 1.919 1.919 - -  الدخل الشامل اآلخر

 
 2015ديسمبر  31كما في 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموعة
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

      
 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل

 8.936 323 - 8.613  الربح أو خسارة   
      للمتاجرةالمحتفظ بها األصول المالية 

 86.483 2.358 376 83.749  االستثمارات المتاحة للبيع
      

      األدوات المالية المشتقة
 148 - 148 -  عقود شراء

 (141) - (141) -  عقود بيع
      
      

      الشركة االم
      

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل
 1.264 - - 1.264  الربح أو خسارة   

 9.827 - 1.520 8.307   االستثمارات المتاحة للبيع
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 العائد األساسي للسهم  -45
 

 أرباح السنة على عدد األسهم القائمة خالل السنة.يتم حساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي 
  

  المجموعــة  الشركــة األم
2015  2016  2015  2016  

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

13.608  24.796  22.949  23.875 
 المنسوبة الى مساهمي ربح السنة 

 ف لاير عماني(ل)باالالشركة االم 
        

503.006.397  635.790.892  503.006.397  635.790.892 
 المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة 

 )بعد التجزئة( ةـخالل السن  
        

 العائد االساسي للسهم الواحد )لاير عماني( 0.038  0.046  0.039  0.027
 

(.  ووفقاً 33.674.300 – 2015سهم بدون مقابل ) 82.929.250أصدرت الشركة األم أسهم مجانية بعدد  السنة ،خالل 
الل يتعين تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خ .األرباح للسهم الواحد – 33لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
وتم إعادة  2015 سنةتمت معاملة اإلصدار كأنه إستحق في بداية ،  في القوائم المالية الحاليةالفترة وللفترات المعروضة. 

فإن العائد ،  حيث ال توجد أسهم محتملة من شأنها أن تؤثر على العائد األساسي للسهمعائد األساسي للسهم تبعاً لذلك. حساب ال
 المعدل للسهم مطابق للعائد األساسي للسهم.

 
 صافي األصول للسهم الواحد  -46

 
 صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي: إحتسابيتم 
 

  المجموعــة  الشركــة األم
2015  2016  2015  2016  

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

215.484  237.603  219.937  241.135 
 الحقوق المنسوبة الى مساهمي 

 ف لاير عماني(ل)باال الشركة االم
        

552.861.642  635.790.892  552.861.642  635.790.892 
 المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة 

 )بعد التجزئة( ةـخالل السن  
        

 الواحد )لاير عماني(صافي االصول للسهم  0.379  0.398  0.374  0.390
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