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 ع .ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
  وشركاتھا التابعة 

  
  القوائم المالیة المجمعة وللشركة األم

   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

  :الرئیسي للعملالمقر   :العنوان المسجل
  

  ٢٢٠٥ب .ص
  ١١٢الرمز البریدي 

  روي
  سلطنة عُمان

  
  بیت مجان

  الطابق الخامس
  الخویر

  سلطنة عمان
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  وشركاتھا التابعة ع.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
  

  القوائم المالیة المجمعة وللشركة األم
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
  

  صفحة  المحتویات
    

  ١  تقریر مراقبي الحسابات 
    

  ٢  المجمعة وللشركة األم قائمة المركز المالي
    

  ٣    المجمعة وللشركة األم قائمة الدخل
    

  ٤  قائمة الدخل الشامل المجمعة وللشركة األم
    

  ٦ -  ٥  قائمة التدفقات النقدیة المجمعة وللشركة األم
    

  ٨ – ٧  المساھمین المجمعة وللشركة األمیرات في حقوق یقائمة التغ
    

  ٥٢ -  ٩  إیضاحات على القوائم المالیة المجمعة وللشركة األم
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- ٢ - 

  



 

- ٣ - 

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش

    المجمعة وللشركة األمقائمة الدخل 
    ٢٠١٢ دیسمبر ٣١للسنـة المنتھیـة في 

  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة  
ماني إیضاح  ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ
      

 ٧١.٩٧٤ ٥٥.٧٣٣ ١٣٧.١٣٠ ١٠٨.٨١٦ ٢٥ إیرادات الفوائد
 - - ٢٢٦.٢٩٨ ١٨٦.٠٠٦  عموالت الوساطةإیرادات 

 ١٦١.٨٠٣ ١.٣٧٤.٤٠٢ ١٥٥.٣٧٦ ١.٥٠٨.٢٨٧ ٨،٧ أرباح محققة من بیع أصول مالیة
 ٩٨.٥٢٢ ٣.١٣٠.٩٧٥ ٩٧.٦٠٤ ٢.٩٨٢.٠٦٠ ١٠  أرباح بیع شركات تابعة وشقیقة

 ١.٠٧٣.٥٦٠ ١.٢٩٦.٤٤٣ ١.١١٤.٦٦٣ ١.٠٦٦.١٢٣  إیرادات توزیعات أرباح
غیر محققة على أصول مالیة بالقیمة  خسائر

 -العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 )١.٠٠٠.٧٦٢( )١.١١٦.٩٤٧( )١.٧١٦.٨٤٩( )٨٩٠.٤٨٤( ٧ بالصافي

من بیع المنتجات  )الخسائر/(األرباحإجمالي 
 - - )٢٧.٥٨٤( ٣٦.٥٣٧ ٢٦ الغذائیة 

 - -  ٢١٨.٤٥٩  ٢٠٩.٦٠١    رسوم إداریة
 - -  ٢٥٤.٦٢٦  ٢٨٨.٨٦٦    الشركاتدخل من تمویل 

 - - ٥٢٩.٦١٢ ١.٣٥٦.٠٧٨  ١٠  حصة من أرباح شركات شقیقة 
حصة من خسارة من شركة شقیقة فیما یتعلق 

  بحریق
  
١٠  

  
)٩٧٥.١٨٨(  

  
-  

  
-  

  
-  

   ٧٣.٥٩١        ٨١.١٤٠     ٢٢٠.٦٠٧       ٣٧٧.٣٤٢ ٢٧ إیرادات أخرى
 ٤٧٨.٦٨٨ ٤.٨٢١.٧٤٦ ١.٢٠٩.٩٤٢ ٠٤٤.٢٥٤.٦    إجمالي اإلیرادات

      
            المصروفات

 )٨١٨.٢١٢( )٨٣٢.٩٠٢( )٢.٠٧٠.١٢٤( )١.٧٩٠.٠١٢( ٢٨ تكالیف الموظفین
 )٤٠٣.٢٣٠( )٢٨٩.٠١١( )١.٢٣٨.٤٩٢( )٨٤٤.٥٤٩( ٢٩ مصروفات إداریة

 )٤٩.٥٩٢( )١٨.٦٤٩( )٧٣.٩٧٤( )٧١.٧٥٧(  أتعاب إدارة المحفظة 
 - )٥٨.٣٢٤( )٣٠.٠٠٠( )٨٨.٣٢٤(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

                   -                    -     )١٨.٠٠٠(      )١٨.٠٠٠( ١٦ إھالك أصول غیر ملموسة
 )١.٢٧١.٠٣٤( )٨٨٦.١٩٨.١( )٣.٤٣٠.٥٩٠( )٦٤٢.٨١٢.٢(  إجمالي المصروفات 

          
  ٧٩٢.٣٤٦( ٣.٦٢٢.٨٦٠ )٢.٢٢٠.٦٤٨( ٠٢٤.٤٤١.٣( 
           

 )١.٠٥١.٦٥٣( )٧٣٩.٦٨٢( )١.٢٢٦.٣٧٦( )٨٦٥.٧٢٦( ٢٣.٢١  التمویلتكالیف 
  ٩٢٦.٨٤٣  -  ٩٣٦.٧١٢  -    القیمةرد إنخفاض 

            :إنخفاض القیمة المحمل عن
 )١.٠٢١.١٣٦( - )٢٢٧.٨٢٠( )٢٥.١٥٢( ٦  مدیونیات تجاریة وأخرى -
 )١.٥١٨.١٠٧( )٣٣٤.٧٧٩( )٨٤٧.٣١٨( )١٠٤.٦٠٥( ١١،١٠،٨  إستثمارات -
                   -                      -   )١٥٠.٠٠٠(        )٧٥.٠٠٠( ١٦  أصول غیر ملموسة -
   )٢.٦٦٤.٠٥٣( )١.٠٧٤.٤٦١( )١.٥١٤.٨٠٢( )٨٣٤.٠٧.٠١( 
      

 )٣.٤٥٦.٣٩٩( ٢.٥٤٨.٣٩٩ )٣.٧٣٥.٤٥٠( ٢.٣٧٠.٩١٩   قبل الضرائب) الخسارة/(الربح
                    -       )٥.٠٨٣(         ٦٣.٩٦٩     )٤٠.٠٦١(   ضریبة الدخل

 )٣.٤٥٦.٣٩٩( ٣١٦.٥٤٣.٢ )٣.٦٧١.٤٨١( ٨٥٨.٣٣٠.٢  بعد الضرائب) الخسارة/(الربح
      

      :المنسوب إلى
 )٣.٤٥٦.٣٩٩( ٢.٥٤٣.٣١٦ )٢.٩١٧.٠٩٥( ٢.٣٤٨.٠٥٣  مالكي الشركة األم  
                    -                  -    )٧٥٤.٣٨٦(      )١٧.١٩٥(  حقوق غیر مسیطرة  
  ٣.٤٥٦.٣٩٩( ٣١٦.٥٤٣.٢ )٣.٦٧١.٤٨١( ٥٨٨.٣٣٠.٢( 
      

السھم الواحد ) خسارة/(یةربح
 )٠.٠٢٨( ٠٢١.٠ )٠.٠٢٤( ٠١٩.٠ ٣٢ المعدلة/األساسیة

  
ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٥٢إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .تكون جزءا

  
  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 



 

- ٤ - 

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
  

    المجمعة وللشركة األماآلخر قائمة الدخل الشامل 
   ٢٠١٢دیسمبر    ٣١للسنـة المنتھیـة في 

  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة  
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني إیضاح 
      

  )٣.٤٥٦.٣٩٩(  ٥٤٣.٣١٦ )٣.٦٧١.٤٨١( ٢.٣٣٠.٨٥٨  العام) خسارة(/ربح
           

           دخل شامل آخر
أصول مالیة متاحة التغییر في 

  للبیع
  
٢٨٩.٦٣٢  )١.٧٠٦.٩٢٠(  ٣٣٩.٦٢٥  )١.٧١٧.٥٥١( ٢٠  

) الخسارة/(الشاملإجمالي الدخل 
  للعام

 
٣.١٦٦.٧٦٧(  ٣٩٦.٨٣٦  )٣.٣٣١.٨٥٦(  ٣٠٧.٦١٣(  

           
      

إجمالي الدخل الشامل المنسوب 
  : إلى

 
        

  )٣.١٦٦.٧٦٧(  ٨٣٦.٣٩٦  )٢.٥٧٧.٤٧٠(  ٦٣٠.٥٠٢   مالكي الشركة األم -
                   -              -     )٧٥٤.٣٨٦(  )١٧.١٩٥(   حقوق غیر مسیطرة -
  ٣.١٦٦.٧٦٧(  ٣٩٦.٨٣٦ )٣.٣٣١.٨٥٦( ٣٠٧.٦١٣( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٥٢إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .تكون جزءا
  
  
  

  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 



 

- ٥ - 

    ع وشركاتھا التابعة.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
  

  قائمة التدفقات النقدیة المجمعة وللشركة األم 
   ٢٠١٢دیسمبر   ٣١للسنـة المنتھیـة في 

  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
ماني  ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ

     أنشطة التشغیل
 )٣.٤٥٦.٣٩٩( ٢.٥٤٨.٣٩٩ )٣.٧٣٥.٤٥٠( ٢.٣٧٠.٩١٩ قبل الضرائب ) الخسارة(/الربح

     :تسویات إلى
 - - )٥٢٩.٦١٢( )٣٨٠.٨٩٠( إنخفاض القیمة/حصة في نتائج الشركات الشقیقة

 ٣٣.٣٣٩ ٢٤.٩٦٥ ٥٧٢.٣٤٦ ٥٢٤.٣٤١ إھالك/استھالك
 )١.٠٧٣.٥٦٠( )١.٢٩٦.٤٤٣( )١.١١٤.٦٦٣( )١.٠٦٦.١٢٣( إیرادات توزیعات أرباح 

 )٧١.٩٧٤( )٥٥.٧٣٣( )١٣٧.١٣٠( )١٠٨.٨١٦(  إیرادات فوائد
 )٢٦٠.٣٢٥( )٤.٥٠٥.٣٧٧( )٢٥٢.٩٨٠( )٤.٤٩٠.٣٤٧( أرباح محققة من بیع استثمارات 

 ١.٠٠٠.٧٦٢ ١.١١٦.٩٤٧ ١.٧١٦.٨٤٩ ٨٩٠.٤٨٤ أرباح غیر محققة على أصول مالیة 
  -  -  ٢٣٩.٠٢٦  -  حصة في خسارة إستبعاد شركة شقیقة

ً المسترد –انخفاض قیمة االستثمارات   ٥١٨.١٠٧ ٣٣٤.٧٧٩ ٨٤٧.٣١٨ ١٠٤.٦٠٥ ناقصا
 ٢٧.٧٣١ ٢٥.٧٩٩ ٥٨.٣٠١ ٤٦.٩٦٧ مستحقات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 –مخصص دیون ردیئة ودیون مشكوك في تحصیلھا 
 ١.٠٢١.١٣٦ - ٢٢٧.٨٢٠ ٢٥.١٥٢ )١٦ إیضاح( بالصافي

 - - ١٥٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠  إنخفاض قیمة الشھرة
ً مخصص لم یعد   )٩٢٦.٨٤٣( - )٩٣٦.٧١٢( -  مطلوبا

 - )٣٤٠.٢٨٠( )٤.٨٩٣( )٣٤٠.٢٨٠( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا مشطوبة
  - )٥.٠٨٣(  -  )٥.٠٨٣(  ضریبة دخل مدفوعة

 ١.٠٥١.٦٥٣     ٧٣٩.٦٨٢ ١.٢٢٦.٣٧٦      ٨٦٥.٧٢٦ مصروفات فوائد
 )١.١٣٦.٣٧٣( )١.٤١٢.٣٤٥( )١.٦٧٣.٤٠٤( )١.٤٨٨.٣٤٥( 

     رأس مال العامل  تغیبرات
 )١٦.٣٢٨( ١.٠٦١.٩٩٩ ٦٠٠.٦٤٦ ٣٩٥.٢٥١ مدیونیات تجاریة وأخرى

 )٤٠.٦٧١( ٧٦.٢٦٦ )٤٣١.٨٥٠( )١.١١٢.٤٠٦( دائنیات تجاریة وأخرى
 )٩٢٦.٨٤٣( - )٩٢٦.٨٤٣( -  تحویل القروض إلى حقوق المساھمین

  -  -  ٢٤.١٩٦  -  مخصص إنخفاض قیمة مدیونیات شركة تابعة
  -  -  )٢٥.٦٧٧(  -  نھایة الخدمة محررة عند البیعمكافآت 
                   -                 -      )٣٥.٨٨٦(      ٢٠٠.٥٧٦ مخزون

 )٢.١٢٠.٢١٥( )٢٧٤.٠٨٠( )٢.٤٦٨.٨١٨( )٢.٠٠٤.٩٢٤( النقد المستخدم في التشغیل
 )١.٠٥١.٦٥٣( )٧٣٩.٦٨٢( )١.٢٢٦.٣٧٦( )٨٦٥.٧٢٦( فوائد مدفوعة

     )١٣.٤١٢(        )٤.٦١١(      )٦١.٣٨٨(       )٢٤.٥٠٣( مكافآت نھایة الخدمة مدفوعة 
 )٣.١٨٥.٢٨٠( )٢١.٠١٨.٣٧( )٣.٧٥٦.٥٨٢( )٣٢.٨٩٥.١٥( صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغیل

     أنشطة االستثمار 
 - - )٧.٤٤٧.١٦٨( - صافي األصول –حیازة فنكورب 

 - - ٤.٤٠٤.٦٧٨ - شركة األمللتحویل داخلي من شركة شقیقة 
 - - )١.٣٨٣.٦٠٤( - الشھرة على الشركات التابعة

 )٥٩.٣٧٤( )٤٢.٠٨٢( )١٤٧.٥٤٠( )١٤٢.٧٤٣( شراء معدات
 - ٢.٧٤٥ ٣٦.٢٦٤ ٤٦.٣١٧ متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

 ١.١٤٥.٥٣٤ ١.٣٥٢.١٧٦ ١.٢٥١.٧٩٣ ١.١٧٤.٩٣٩ إیرادات توزیعات أرباح وإیرادات فوائد
 - - ٢٢٨.٨٧٩ ٤٠٠.٣٢٤ توزیعات أرباح من شركات شقیقة

 ٦.٠٢١.٠٣٢ ٧.٩٧٣.٧٣٤ ١٥.١٨١.٤٥٨ ١٦.٦٨٨.٠٣٤ متحصالت من بیع استثمارات
 )٣.٦٣٠.٣٥٣( )٢.٣٠٨.٨٤٦( )١١.٨٠٨.٦٧٥( )٩.١٢٠.٩٤٩( شراء استثمارات
 - -  )٣١.٥٠٨(  -  القیمة العادلة لشركات شقیقة التغییر بإحتیاطي

 - -  ٢١٨.٥٥٠  -  رصید النقد لشركة تابعة محرر عند البیع
 - -  ٥٠٤.١٦٨  -  رصید النقد عند شراء شركة تابعة

 - -  ١٩.٧٥٨  -  عند البیع ةممتلكات آالت ومعدات شركة تابعة محرر
 - -  )٣٢.٥١٦(  -  تسویة حقوق األقلیة عند بیع شركة تابعة

 - -  ٣٩.٧٧٠  -  فنكورب –حركة إحتیاطي القیمة العادة لحقوق األقلیة 
                    -                    -  ٣.٨٨٠.٣٦٩                   -  حیازة الحقوق غیر المسیطرة في فنكورب

 ٣.٤٧٦.٨٣٩ ٦٦.٩٧٧.٧٢ ٤.٩١٤.٦٧٦ ٢٩.٠٤٥.٩٢ صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار 
     

  
  ٦یتبع صفحة 



 

- ٦ - 

    ع وشركاتھا التابعة.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
  

  )تابع(قائمة التدفقات النقدیة المجمعة وللشركة األم 
   ٢٠١٢دیسمبر   ٣١للسنـة المنتھیـة في 

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
ماني  مانيلایر  لایر عُ ماني عُ ماني لایر عُ  لایر عُ
      

     أنشطة التمویل
 ٢٨٥.٤٥٥ )٥.٣٤٧.٦٠٤( )٢٨٥.٤٥٥( )٥.٣٤٧.٦٠٤( قروض ألجل جدیدة مسددة
 - - )١.٠٢٦.٠٠٠( )١٦.٠٠٠( سداد قرض حكومي میسر
 - - )٦.٤٢٩( - سداد متحصالت مستردة

                -                     -                     -                  -  دفع توزیعات أرباح
دي  دفق النق افي الت ي(ص تخدم ف ن/)المس طة  م أنش

 ٢٨٥.٤٥٥ )٥.٣٤٧.٦٠٤( )١.٣١٧.٨٨٤( )٥.٣٦٣.٦٠٤( التمویل
     

 ٦.١٠٤ ٦١١.٧٥٠ )١٥٩.٧٩٠( ٧٨٧.١٦٥ صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
 )٤.٢٥٥.١٦٨( )٤.٢٤٩.٠٦٤( )٢.٩٩٢.٢٢٤( )٣.١٥٢.٠١٤( النقد وما یماثل النقد في بدایة العام 

 )٤.٢٤٩.٠٦٤( )٣.٦٣٧.٣١٤( )٣.١٥٢.٠١٤( ٢.٣٦٤.٨٤٩ النقد وما یماثل النقد في نھایة العام  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٥٢إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .تكون جزءا
  
  
  

  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 



 

- ٧ - 

  
  ع وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش

  
  لشركة األملالمجمعة ورات في حقوق المساھمین یقائمة التغی

   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  

  
ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٥٢إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .تكون جزءا

  

  
  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 

  المنسوب إلى مساھمي الشركة األم    
  

  حقوق
  غیر  

  مسیطرة

  
  إجمالي

  حقوق 
  المساھمین

  
  المجموعة

  إیضاح
  رأس

  المال 
  احتیاطي
    قانوني

تغییرات في 
  احتیاطي

  القیمة العادلة

  
  أرباح
  /محتجزة

  )خسائر متراكمة(
  

  إجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني    لایر عُماني  لایر عُماني    

                    

  ١٨.٧٦٢.٤٤٢  ٤٠٣.٤٧٠  ١٨.٣٥٨.٩٧٢  ١.١٠٨.٩٢٣  ١.٩٨٥.٨١٩    ٣.٠٧٦.٧٣٠  ١٢.١٨٧.٥٠٠        ٢٠١١ینایر  ١في 
                    :دخل شامل

  )٣.٦٧١.٤٨١(  )٧٥٤.٣٨٦(  )٢.٩١٧.٠٩٥(  )٢.٩١٧.٠٩٥(                -                   -                   -    خسارة العام 
                    دخل شامل آخر

      ٣٣٩.٦٢٥                  -      ٣٣٩.٦٢٥                     -  ٣٣٩.٦٢٥                   -                   -  ٢٠  صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
  )٣.٣٣١.٨٥٦(  )٧٥٤.٣٨٦(  )٢.٥٧٧.٤٧٠(  )٢.٩١٧.٠٩٥(  ٣٣٩.٦٢٥                   -                   -    إجمالي الدخل الشامل 

                    
                    :معامالت مع المالكین

  )٦.٤٢٩(  )٦.٤٢٩(  -  -  -    -  -    استرداد وحدات
  ٣.١٩٩.١١٧  ٣.١٩٩.١١٧  -  )٧٥٢.٧٩١(  -    ٧٥٢.٧٩١  -    عند حیازة شركة تابعة خالل الفترة

  ٤٣٣.٩٢٧  ٦٨١.٢٥١  )٢٤٧.٣٢٤(  -  -    )٢٤٧.٣٢٤(  -  ١١  عند بیع شركة تابعة خالل الفترة
  )٦٢.٠٨١(  -  )٦٢.٠٨١(  )٦٢.٠٨١(  -    -  -    خسارة من بیع أسھم شركة تابعة

ً لبیع شركة تابعة خالل الفترة محرر   )٣٢.٥١٦(  )٣٢.٥١٦(  -  -  -    -  -    نظرا
         ٣٩.٧٧٠        ٣٩.٧٧٠                     -                     -                   -                     -                    -    بشركة تابعة خالل الفترةمتعلق 

    ٣.٥٧١.٧٨٨  ٣.٨٨١.١٩٣    )٣٠٩.٤٠٥(    )٨١٤.٨٧٢(                    -       ٥٠٥.٤٦٧                      -    إجمالي المعامالت مع المالكین
  ١٩.٠٠٢.٣٧٤  ٣.٥٣٠.٢٧٧  ١٥.٤٧٢.٠٩٧  )٢.٦٢٣.٠٤٤(  ٢.٣٢٥.٤٤٤    ٣.٥٨٢.١٩٧  ١٢.١٨٧.٥٠٠      ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 

                    
  ١٩.٠٠٢.٣٧٤  ٣.٥٣٠.٢٧٧  ١٥.٤٧٢.٠٩٧  )٢.٦٢٣.٠٤٤(  ٢.٣٢٥.٤٤٤    ٣.٥٨٢.١٩٧  ١٢.١٨٧.٥٠٠        ٢٠١٢ینایر  ١في 

                    :دخل شامل
    ٢.٤٦٠.١٩٩     )١٧.١٩٥(  ٢.٤٧٧.٣٩٤  ٢.٤٧٧.٣٩٤                    -                     -                     -    العام  )خسارة/(ربح

                    دخل شامل آخر
  )١.٧١٧.٥٥١(                    -  )١.٧١٧.٥٥١(                    -  )١.٧١٧.٥٥١(                     -                     -  ٢٠  صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع

       ٣٠٧.٦١٣     )١٧.١٩٥(       ٨٤٣٩٧٥.  ٢.٤٧٧.٣٩٤  )١.٧١٧.٥٥١(                     -                     -    إجمالي الدخل الشامل 
                    

                    :معامالت مع المالكین
                     -                     -                     -  )٢٥٤.٣٣٢(                  -    ٢٥٤.٣٣٢                     -    محول االحتیاطي القانوني 

      )٢٧.٠٦٣(     )٢٧.٠٦٣(                     -                  -                 -    ٢٥٤.٣٣٢                      -    متعلق بشركة تابعة خالل الفترة
      )٢٧.٠٦٣(     )٢٧.٠٦٣(                     -  )٢٥٤.٣٣٢(                 -                      -                      -    إجمالي المعامالت مع المالكین

  ٦١٨.٥٨٨.١٩  ٣.٤٨٦.٠١٩  ٥٩٩.١٠٢.١٦  )٣٢٣.٥٢٩(  ٦٠٧.٨٩٣    ٥٢٩.٨٣٦.٣  ١٢.١٨٧.٥٠٠      ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في 



 

-٨- 

  ع وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة عُمان واإلمارات  لالستثمار  القابضة ش
  

  لشركة األملوقائمة التغییرات في حقوق المساھمین المجمعة 
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  

  
ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٥٢إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .تكون جزءا

  
  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 

  
  الشركة األم

  إیضاح
  رأس
  المال

  احتیاطي
  قانوني

تغییرات في 
احتیاطي القیمة 

  )خسائر متراكمة(  العادلة

  
  

  اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني    
              

  ١٤.٥٩٣.٣٩٣  )٢.٤٥٠.٠٠٤(  ٢.٠٢٦.٤٩١  ٢.٨٢٩.٤٠٦  ١٢.١٨٧.٥٠٠        ٢٠١١ینایر  ١في 
              :دخل شامل

  )٣.٤٥٦.٣٩٩(  )٣.٤٥٦.٣٩٩(                   -                   -                    -    العام  )خسارة(
              :دخل شامل آخر

       ٢٨٩.٦٣٢                     -  ٢٨٩.٦٣٢                   -                     -  ٢٠  صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع 
  )٣.١٦٦.٧٦٧(  )٣.٤٥٦.٣٩٩(  ٢٨٩.٦٣٢                   -                     -    اآلخر إجمالي الدخل الشامل
              إجمالي الدخل الشامل

  ١١.٤٢٦.٦٢٦  )٥.٩٠٦.٤٠٣(  ٢.٣١٦.١٢٣  ٢.٨٢٩.٤٠٦  ١٢ ١٨٧ ٥٠٠      ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 
              

  ١١.٤٢٦.٦٢٦  )٥.٩٠٦.٤٠٣(  ٢.٣١٦.١٢٣  ٢.٨٢٩.٤٠٦  ١٢.١٨٧.٥٠٠        ٢٠١٢ینایر  ١في 
              :دخل شامل

  ٢.٥٤٣.٣١٦  ٢.٥٤٣.٣١٦                   -                   -                    -    ربح العام )/خسارة(
              :دخل شامل آخر

  )١.٧٠٦.٩٢٠(                   -  )١.٧٠٦.٩٢٠(                   -                     -  ٢٠  صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع 
        ٨٣٦.٣٩٦  ٢.٥٤٣.٣١٦  )١.٧٠٦.٩٢٠(                   -                     -    إجمالي الدخل الشامل

              :معامالت مع المالكین
                       -  )٢٥٤.٣٢٢(                     -         ٢٥٤.٣٢٢                     -    محول االحتیاطي القانوني 

  ١٢.٢٦٣.٠٢٢  )٤٠٩.٦١٧.٣(  ٦٠٩.٢٠٣  ٢.٨٢٩.٤٠٦  ١٢ ١٨٧ ٥٠٠      ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في 



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

-٩-  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة  - ١
  

ھي شركة مساھمة عُمانیة عامة مسجلة في سلطنة  ")الشركة األم(" ع.ع.م.شركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش
ً ألحكام المرسوم السلطاني بھا عُمان وتقوم بأنشطة االستثمار والخدمات المتعلقة  حصلت .  ونظامھا األساسي ١٠/٩٣وفقا

یة من الشركة األم على ترخیص من البنك المركزي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة للقیام بأنشطة االستثمارات المال
أعمالھا في سلطنة ") المجموعة("تزاول الشركة األم وشركاتھا التابعة .  خالل فرعھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  . عُمان ودولة اإلمارات العربیة المتحدة
  

  :لتالیةلدى المجموعة الشركات التابعة والشقیقة ا").  المجموعة("یشار إلى الشركة األم وشركاتھا التابعة مجتمعة 
  

    نسبة المساھمة    
  األنشطة الرئیسیة  (%)   (%)   بلد التأسیس  
    ٢٠١١   ٢٠١٢    

          الشركات التابعة
  تربیة األغنام  ١٠٠  ١٠٠  عُمان  م.م.الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش

  الخدمات المالیة  ٩١  ٩١  عُمان  صندوق مجان لرأس المال
  صناعة أغذیة األطفال  ٦٦  ٨١  عُمان  ع.ع.م.للصناعات الغذائیة شالشركة العُمانیة األوروبیة 

  الخدمات المالیة  ٥١  ٥١  عُمان  ع.ع.م.شركة المركز المالي ش
  م.م.الشركة المالیة لتنمیة البنیة التحتیة ش

  العقارات  ٥١  ٥١  عُمان  )حیازة فعلیة للمجموعة  - شركة تابعة لفینكورب(
          

          الشركات الشقیقة
  خدمات الضیافة  ٣١  ٣١  عُمان  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش

  منتجات األلیاف البصریة  ٢١  ٢١  عُمان  ع.ع.م.الشركة العُمانیة لأللیاف البصریة ش
  PETإعادة التدویر   ٢٠  ٢٠  عُمان  م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجیا ش

  فینكورب صندوق األمل
  )حیازة فعلیة للمجموعة – شركة شقیقة لفینكورب(

  
  الخدمات المالیة  ٢٠  ٢٠  عُمان

  الخدمات المالیة  -  -  عُمان  ع.ع.م.شركة المركز المالي ش
  
  ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة  -٢
  

اه ة موضحة أدن ة المجمع وائم المالی ذه الق ي إعداد ھ ة .  السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة ف ذه السیاسات مطبق كل ھ بش
 .متوافق لكل من السنوات المعروضة ما لم ینص على غیر ذلك

  
  أساس اإلعداد  ١-  ٢
  
ً ھذه تم إعداد   )أ( ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ووفقا ً بإعادة تقییم  لمبدأ التكلفةالقوائم المالیة وفقا التاریخیة معدال
ھذه القوائم المالیة تتوافق  ."بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراألصول المالیة "و "األصول المالیة المتاحة للبیع"

قواعد وشروط إفصاح الجھات المصدرة لألوراق المالیة وتعامالت األشخاص "مع متطلبات اإلفصاح المبینة ضمن 
  . )وتعدیالتھ( ١٩٧٤لعام ومتطلبات قانون الشركات التجاریة العماني الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال " المطلعین

  
یتطلب إعداد القوائم المالیة بما یتوافق مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة   )ب(

ً من اإلدارة ممارسة تقدیرھا في عملیة تطبیق سیاسات المجموعة المحاسبیة.  الھامة تم اإلفصاح عن .  ویتطلب أیضا
طوي على درجة كبیرة من التقدیر أو التعقید أو المجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات المجاالت التي تن

  .٤جوھریة للقوائم المالیة باإلیضاح رقم 
  



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

-١٠-  

  )تابع(الجوھریة ملخص السیاسات المحاسبیة   -٢
  
  )تابع(أساس اإلعداد   ١-٢
  
  وتتعلق بأعمال المجموعة  ٢٠١٢المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي دخلت حیز التطبیق في عام   )ج(
  

قامت المجموعة بتطبیق كافة المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١بالنسبة للسنة المنتھیة في 
التابعة ) اللجنة(واللجنة التطبیقیة لتفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة ) المجلس(عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

  .٢٠١٢ینایر  ١رات التي تبدأ في والتي دخلت حیز التطبیق بالنسبة للفت اللمجلس والتي تتعلق بعملیاتھ
  

لم ینتج عن تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات أیة تغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة كما لم یؤثر على المبالغ 
  .المذكورة في الفترة الحالیة

  
بعد ولم تطبقھا المجموعة المعاییر والتعدیالت والتفسیرات على المعاییر الحالیة والتي لم تدخل حیز التطبیق )    د(

  :بصورة مبكرة
  

تم نشر المعاییر والتعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة والتي أصبحت إجباریة بالنسبة للفترات المحاسبیـة للمجموعة التي 
أو بعد ذلك التاریخ أو في فترات الحقة، ولكن لم تطبقھا المجموعة بصورة مبكرة وال یمكن تقدیر  ٢٠١٣ینایر  ١تبدأ في 

  .٢٠١٢دیسمبر  ٣١ھذه المعاییر والتفسیرات كما في 
  

ینایر   ١یدخـل حیز التطبیق مـن " (التصنیف والقیاس: األدوات المالیة الجزء األول" -  ١معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
  ).أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٣

أو بعد ذلك  ٢٠١٣ینایر  ١یدخل حیز التطبیق من " (منافع الموظفین) "المعدل( ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 
  ).التاریخ

  ).أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٥ینایر  ١دخل حیز التطبیق من " (األدوات المالیة" - ٩معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
أو بعد ذلك  ٢٠١٣ینایر  ١یدخل حیز التطبیق من " (القوائم المالیة المجمعة" - ١٠اریر المالیة الدولي رقم معیار التق
  ).التاریخ

ینایر  ١یدخل حیز التطبیق من " (اإلفصاحات عن الحصص في كیانات أخرى" -  ١٢معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
  ).أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٣

  ).أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٢ینایر  ١دخل حیز التطبیق من " (قیاس القیمة العادلة" - ١٣المالیة الدولي رقم معیار التقاریر 
  
  أساس التجمیع   ٢-٢
  

  ").المجموعة"مجتمعة (التابعة  وشركاتھاتتمثل القوائم المالیة المجمعة بالقوائم المالیة للشركة األم 
  
  شركات تابعة   )أ(
  

التي یوجد لدى المجموعة القدرة على التحكم ) متضمنة كیانات ذات أھداف خاصة(كافة الكیانات الشركات التابعة ھي 
تم األخذ باالعتبار وجود وأثر .  بالسیاسات المالیة والتشغیلیة لھا مصحوبة عادة بمساھمة بأكثر من نصف حقوق التصویت

ً قابلة للممارسة أو التح ویل، عند تقییم ما إذا كانت المجموعة تتحكم بشركة حقوق التصویت المحتملة، التي ھي حالیا
من حقوق التصویت ولكن لدیھا % ٥٠كما تقوم المجموعة بتقییم وجود التحكم حیث ال یكون بحوزتھا أكثر من . أخرى

حجم  السیطرة الفعلیة قد تنشأ في ظروف یكون. القدرة على التحكم بالسیاسات المالیة والتشغیلیة بموجب السیطرة الفعلیة
حقوق التصویت للمجموعة ذات صلة بحجم انتشار شركات المساھمین األخرى التي تعطي المجموعة القوة للتحكم في 

  .الخ...السیاسات المالیة والتشغیلیة 
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

-١١- 

  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  

  )تابع(أساس التجمیع   ٢-٢
  
  )تابع(شركات تابعة   )أ(

  
  .ویتم إنھاء تجمیعھا بتاریخ توقف التحكم.  التابعة بالكامل من تاریخ تحویل التحكم إلى المجموعةیتم تجمیع الشركات 

  
 السعر الذي تم تحویلھ لحیازة الشركة التابعة ھو القیم.  تستخدم المجموعة طریقة الحیازة المحاسبیة لحساب اندماج األعمال

ویتضمن السعر الذي تم .  ا وحصص الملكیة التي أصدرتھا المجموعةالعادلة لألصول المحولة وااللتزامات التي تم تكبدھ
تدرج التكالیف المتعلقة بالحیازة كتكالیف تم .  تحویلھ القیمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتیب عرضي للسعر

تحملھا عند تجمیع األعمال بشكل لتزامات وااللتزامات العرضیة التي تم االتقاس األصول القابلة للتحدید المقتناة و.  تكبدھا
وعلى أساس حیازة بعد حیازة، تقوم المجموعة بإدراج أیة حقوق غیر مسیطرة في .  مبدئي بالقیم العادلة بتاریخ الحیازة

الشركة التي تمت حیازتھا إما بالقیمة العادلة أو حصة مناسبة من الحقوق غیر المسیطرة لصافي أصول الشركة التي تمت 
  .حیازتھا

  
  .تدرج تكالیف الحیازة ذات العالقة كمصروف عند تكبدھا

  
ً  الملكیة الحیازة لحصة بتاریخإذا تم تحقیق تجمیع األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس القیمة العادلة  المحتفظ بھا سابقا

  . الحیازة من خالل األرباح أو الخسائر للقیمة العادلة بتاریخ ةكلوالشركة الممفي للمشتري 
     

ج التغییرات الالحقة ایتم إدر. یتم إدراج االلتزامات العرضیة المحولة من قبل المجموعة بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ً أو التزامات وفقا سواءً في  ٣٩على القیمة العادلة لاللتزامات العرضیة التي تعتبر أصوال

السعر العرضي الذي یصنف كحقوق مساھمین ال یتم قیاسھ وتحتسب . ر في دخل شامل آخرالربح أو الخسارة أو التغیی
  .تسویتھ الالحقة ضمن حقوق المساھمین

  
یتم قیاس الشھرة بشكل مبدئي على أنھا الزیادة في السعر اإلجمالي المحول والقیمة العادلة للحقوق غیر المسیطرة على 

إذا كان ھذا السعر أقل من القیمة العادلة لصافي . ا وااللتزامات التي تم تحملھاصافي األصول المحددة التي تمت حیازتھ
  .الخسائر وأاألصول للشركة التابعة التي تمت حیازتھا، یتم إدراج الفرق باألرباح 

  
  . تقوم الشركة األم باحتساب استثماراتھا بشركاتھا التابعة بالقیمة العادلة لغرض قوائمھا المالیة المنفصلة

  
ویتم استبعاد األرباح .  یتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غیر المحققة على المعامالت فیما بین شركات المجموعة

تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركة .  والخسائر الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة المدرجة ضمن األصول
  .السیاسات التي تطبقھا المجموعةالتابعة عند الضرورة لضمان التوافق مع 

  
  تغییرات في حصص الملكیة بالشركات التابعة بدون تغییر التحكم  )ب(
  
یتم احتساب المعامالت مع الحقوق غیر المسیطرة التي ال تنتج عنھا خسائر كمعامالت ملكیة، أي كمعامالت مع المالكین  

والحصة ذات الصلة التي تمت حیازتھا للقیمة الدفتریة لصافي  یتم تسجیل الفرق بین أي سعر مدفوع.  بصفتھم مالكي أسھم
كما یتم تسجیل أرباح أو خسائر االستبعادات للحقوق غیر المسیطرة في حقوق .  أصول شركة تابعة في حقوق المساھمین

  . المساھمین
  

  استبعادات الشركات التابعة  )ج(
  

دة قیاس أیة حصص محتفظ بھا في الكیان بقیمھا العادلة في تاریخ عندما ال یعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مھم، تتم إعا
القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة المبدئیة .  توقف التحمل، مع إدراج التغییر في القیمة الدفتریة في قائمة الدخل الشامل

 ً باإلضافة إلى ذلك، یتم .  ألغراض احتساب الحصص المحتفظ بھا كشركة شقیقة أو مشروع مشترك أو أصل مالي الحقا
ً ضمن دخل شامل آخر فیما یتعلق بذلك الكیان كما لو قامت المجموعة مباشرة باستبعاد  احتساب أیة مبالغ أدرجت سابقا

ً في دخل شامل آخر تم إعادة تصنیفھا .  األصول وااللتزامات ذات الصلة وقد یعني ھذا أن المبالغ التي أدرجت سابقا
  .كأرباح أو خسائر
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-١٢- 

  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  )تابع(أساس التجمیع   ٢-٢
  
  شركات شقیقة  ) د(
  

الشركات الشقیقة ھي الكیانات التي لدى المجموعة تأثیر جوھري علیھا، ولكن لیس التحكم، یصاحبھ عادة مساھمة تتراوح 
كات الشقیقة باستخدام طریقة الملكیة یتم احتساب االستثمارات في الشر.  من حقوق التصویت% ٥٠إلى % ٢٠بین 

ً لطریقة الملكیة یدرج االستثمار بشكل مبدئي بالتكلفة ویتم زیادة أو تخفیض القیمة الدفتریة إلدراج حصة . المحاسبیة وتبعا
 استثمار المجموعة في الشركات الشقیقة یشمل على الشھرة. المستثمر من أرباح أو خسائر المستثمر بعد تاریخ الحیازة

  .القابلة للتحدید عند الحیازة
  

إذا انخفضت حصة الملكیة في الشركات الشقیقة ولكن تم االحتفاظ بالتأثیر الجوھري، یتم إعادة تصنیف حصة مناسبة من 
 ً ً كان مناسبا ً في الدخل الشامل اآلخر كأرباح أو خسائر أیا   .المبالغ المدرجة سابقا

  
تدرج حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد الحیازة لشركاتھا الشقیقة في قائمة الدخل الشامل المجمعة، في حین 

یتم تعدیل التحركات المتراكمة لما .  تدرج حصتھا في تحركات ما بعد الحیازة في دخل شامل آخر في قائمة الدخل الشامل
عندما تساوي أو تتجاوز حصة الشركة في خسائر شركة شقیقة حصتھا في .  اربعد الحیازة مقابل القیمة الدفتریة لالستثم

تلك الشركة الشقیقة، متضمنة أي مدیونیات غیر مضمونة، ال تدرج المجموعة الخسائر ما لم تتكبد التزامات أو تقوم 
  . بدفعات بالنیابة عن الشركة الشقیقة

  
. ان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض االستثمار في الشركات الشقیقةتقوم المجموعة في كل تاریخ تقریر بتحدید ما إذا ك

في ھذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبالغ االنخفاض كفروق بین مبالغ الشركات الشقیقة القابلة للسداد  وقیمھا الدفتریة 
  . الشركات الشقیقة في قائمة الدخل) خسائر/(ویتم إدراج المبلغ ضمن مخصص أرباح

  
إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت التحویالت والتبادالت بین المجموعة وشركاتھا الشقیقة في قائمة الدخل یتم 

غیر المحققة  الخسائریتم استبعاد . الشامل للمجموعة فقط إلى حد حصة المستثمر غیر المرتبطة بالشركات الشقیقة
یتم استبعاد .  حصة المجموعة في الشركات الشقیقةب ال تتعلق فیھلحد الذي للمعامالت بین المجموعة وشركاتھا الشقیقة إلى ا

ً على انخفاض قیمة األصول المحولة ً إال إذا وفرت المعاملة دلیال تم تغییر السیاسات المحاسبیة .  الخسائر غیر المحققة أیضا
  . الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات التي تطبقھا المجموعة دللشركات الشقیقة عن

  
ً خسائر االنخفاض بالقیمةبالتكلتقوم الشركة األم باحتساب استثماراتھا في الشركات الشقیقة    .فة ناقصا

  
 التقاریر المالیة لقطاعات األعمال   ٣-٢
  

 مسؤول  .لي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغیلیةیتم التقریر عن قطاعات األعمال بطریقة متوافقة مع التقریر الداخ
حدد على أنھا اللجنة  والذي اتخاذ القرارات التشغیلیة ھو المسؤول عن تخصیص المصادر وتقییم أداء قطاعات األعمال

  .التي تتخذ القرارات اإلستراتیجیةوالتنفیذیة 
  
  صرف العملة األجنبیة  ٤-٢
  
  العرضالعملة التنفیذیة وعملة   )أ ( 
  

البنود المدرجة بالقوائم المالیة لكل شركة من شركات المجموعة تقاس بعملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا 
عملة العرض العملة التنفیذیة والقوائم المالیة للمجموعة معروضة بالریال العُماني وھو ").  العملة التنفیذیة("الشركة 

  .والشركة األم للمجموعة
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-١٣- 

  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  )تابع(العملة األجنبیة   ٤-٢
  
  المعامالت واألرصدة   )ب(
  

ً لمعدالت الصرف السائدة في تواریخ المعامالت التنفیذیة العملةالمعامالت بالعمالت األجنبیة تحول قیمتھا إلى   وتدرج وفقا
 تسویة تلك المعامالت وعنعن صرف العملة األجنبیة الناتجة  أرباح وخسائر تدرج . دما یتم إعادة قیاس البنودأو التقییم عن

   . في قائمة الدخل الشامل العام لألصول وااللتزامات المالیة بنھایةحسب معدالت الصرف تحویل العمالت 
  
  شركات المجموعة   )ج(
  

التي تختلف العملة ) عملة القتصاد ذات تضخم مرتفع ألحدھاوالتي ال یوجد (النتائج والمركز المالي لشركات المجموعة 
  :إلى عملة العرض على النحو اآلتيیتم تحویلھا التنفیذیة فیھا عن عملة العرض 

  
ً لمعدل اإلغالق بتاریخ  قائمة مركز ماليیتم تحویل األصول وااللتزامات لكل   -١    .التقریرمعروضة وفقا
ً لمتوسط معدالت الصرف، وتدرج كافة الفروق الناتجة  ویتم تحویل اإلیرادات والمصروفات لكل  -٢ قائمة دخل وفقا

  .عن صرف العملة في دخل شامل آخر
  

وعند التجمیع، تدرج فروق صرف العملة الناشئة عن تحویل صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة واالقتراضات في 
  .دخل شامل آخر

  

  الممتلكات واآلالت والمعدات   ٥-٢
  

ً االستھالك المتراكمتدرج   .، أن وجدتوخسائر االنخفاض بالقیمة الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصا
تنسب  أخرىتكلفة  أیةوتتضمن التكلفة  .تتضمن التكلفة التاریخیة المصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل

  .فیھ وجودالمنشود وتكلفة تفكیك ونقل البند وتخزینھ في الموقع الم الستخدامھحالة قید العمل  إلىمباشرة لتحویل األصل 
ً، فقط عندما یكون  یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو تدرج كأصل منفصل، حیثما كان ذلك مالئما

مجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل یعتمد من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة للبند إلى ال
تحمل كافة مصروفات اإلصالحات والصیانة األخرى على .  یتم إلغاء إدراج القیمة الدفتریة للبند الذي تم استبدالھ.  علیھ

  .قائمة الدخل الشامل خالل الفترة المالیة التي تتكبد فیھا
  
قة القسط الثابت لتخصیص تكلفتھا إلى قیمھا المتبقیة على مدار یتم احتساب استھالك األصول األخرى باستخدام طری 

  : األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا على النحو التالي
  

  سنة  ٤٠ - ٢٠  المباني 
  سنة  ٢٠ - ١٥  واآلالتالماكینات 

 سنوات ٥ -  ٣ مكتبیة أثاث وتركیبات ومعدات
  سنوات  ٥  تحسینات على عقارات مستأجرة

  سنوات  ٤ -  ٣ سیارات
  

ً، بنھایة كل فترة تقریر عندما تكون .  تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لألصول، وتعدل عندما یكون ذلك مالئما
ً إلى القیمة القابلة لالسترداد  القیمة الدفتریة لألصل أكبر من القیمة المقدر استردادھا عن ذلك األصل تخفض قیمتھ فورا

  ).٨-٢إیضاح (
  

تحدد أرباح وخسائر استبعادات بنود الممتلكات والمعدات بالمقارنة بین متحصالت االستبعاد مع القیمة الدفتریة للممتلكات 
  .والمعدات وتدرج في قائمة الدخل الشامل

  
   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

-١٤- 

  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  عقارات استثماریة  ٦-٢

 
ة األجل العقارات االستثماریةتتمثل  غلھا الشركة  بأرض ومباني مطورة من أجل الحصول على عائدات إیجار طویل وال تش

ً االنخفاض بالقیمةالعقارات االستثماریة  وتدرج  .األم أو المجموعة یدرج أي مخصص انخفاض بالقیمة في .  بالتكلفة ناقصا
  .قائمة الدخل الشامل

  
  األصول غیر الملموسة   ٧-٢
  

  الشھرة 
  

تنشأ الشھرة عن حیازة الشركات التابعة والشقیقة والمشاریع المشتركة وتمثل فائض السعر المحول على الحصة في صافي 
التزامات العرضیة إلالقیمة العادلة لصافي األصول وااللتزامات وا ت حیازتھ ة  للشركة التي تم ة العادل د والقیم ة للتحدی القابل

  .لحصة الحقوق غیر المسیطرة على الحیازة
  

د  د النق لغرض اختبار االنخفاض بالقیمة، تخصص الشھرة التي تمت حیازتھا في تجمیع األعمال لكل وحدة من وحدات تولی
د  تعرض كل وحدة أو. أو مجموعة وحدات تولید النقد المتوقعة ربحیتھا من تجمیع األعمال د النق مجموعة من وحدات تولی

ة ھرة ألغراض اإلدارة الداخلی ة الش ھ مراقب تم فی ذي ت ان ال ة . التي تخصص لھا شھرة المستوى األدنى ضمن الكی تم مراقب ت
  .الشھرة على مستوى القطاع التشغیلي

  
ر دث أو التغیی ان الح ً إذا ك رارا ر تك رات أكث ى فت ً أو عل نویا ھرة س اض الش ات انخف رى مراجع ى  تج یر إل روف تش ي ظ ف

وھري اض ج تخدمة . انخف ة المس ن القیم ى م ون أعل ي تك داد والت ة للس الغ القابل ع المب ھرة م ة للش ة الدفتری ة القیم تم مقارن ت
ً تكالیف البیع ً . والقیمة العادلة ناقصا ً كمصروف وال یتم عكسھ الحقا   .یدرج أي انخفاض فورا

   
  المعرفة الفنیة

  
تم .  الیف المتكبدة مقابل الحصول على تقنیة المعالجة والمعرفة الفنیة وتدرج بالتكلفة بتاریخ الحیازةتمثل المعرفة الفنیة التك

ً اإلھالك المتراكم یتم احتساب اإلھالك باستخدام .  تحدید العمر اإلنتاجي للتكلفة التقنیة بخمس سنوات وتحمل بالتكلفة ناقصا
  .طریقة القسط الثابت

  
  ول غیر المالیة انخفاض  قیمة األص  ٨-٢
  

 ً ھرة سنویا ة من أجلیتم فحص األصول التي لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة مثل الش اض القیم ول .  انخف ة األص تم مراجع ت
ة  ة استرداد القیم ى عدم قابلی ي الظروف إل رات ف دما تشیر األحداث أو التغی ة عن اض القیم الخاضعة لإلھالك لتحدید انخف

ة .  فاض القیمة للمبلغ الذي تزید بھ القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالستردادتدرج خسارة انخ. الدفتریة ة القابل القیم
ً تكالیف البیع أو قیمتھا المستخدمة، أیھما أكثر یم .  لالسترداد لألصول األخرى ھي القیمة العادلة لألصل ناقصا ألغراض تقی

دھا االنخفاض بالقیمة، یتم تجمیع األصول حسب أدنى  ة منفصلة یمكن تحدی د (المستویات التي لھا تدفقات نقدی وحدات تولی
ي ). النقد ة المحتمل ف اض القیم د عكس انخف ھرة لتحدی دا الش ا ع ا م ت قیمتھ ي انخفض ة الت ر المالی ول غی تتم مراجعة األص

  .تاریخ كل تقریر
  
  أصول مالیة  ٩-٢
  

  التصنیف
  

ول : تصنف المجموعة أصولھا المالیة ضمن الفئات التالیة اح أو الخسائر وأص ة من خالل األرب ة العادل ة بالقیم أصول مالی
ت .  مالیة متاحة للبیع وأصول مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق وقروض ومدیونیات ذي تم یعتمد التصنیف على الغرض ال

  .ة تصنیف استثماراتھا عند اإلدراج األوليوتحدد اإلدار. من أجلھ حیازة األصول المالیة
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  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  )تابع(أصول مالیة   ٩-٢
  

  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )أ(
  

یصنف األصل المالي .  رةاألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي أصول مالیة محتفظ بھا للمتاج
تصنف المشتقات كذلك كمحتفظ بھا للمتاجرة إال . في ھذه الفئة إذا تم اقتناؤه في األساس بغرض البیع على المدى القصیر

ً وما عدا  ١٢تصنف األصول في ھذه الفئة كأصول جاریة إذا تمت تسویتھا خالل . إذا تم تخصیصھا كأدوات للتغطیة شھرا
  .أصول غیر جاریةذلك یتم تصنیفھا ك

  
  أصول مالیة متاحة للبیع  )ب(

  
ة  ة فئ ي أی ر مصنفة ف ة أو غی ذه الفئ ي ھ ون مصنفة ف ا أن تك ر مشتقة إم ة غی األصول المالیة المتاحة للبیع ھي أدوات مالی

ھ.  أخرى ة اإلدارة التصرف ب ون نی م یستحق االستثمار أو تك ا ل ة م ر الجاری ً من  ١٢خالل  وتدرج في األصول غی ھرا ش
  .نھایة فترة التقریر

  
  أصول مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق  )ج(

  
رات استحقاق  األصول المالیة المحتفظ بھا حتى االستحقاق ھي أصول مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وفت

ى االستحقاق ا حت اظ بھ ى االحتف درة عل ة والق ة اإلیجابی ة النی ون إلدارة المجموع ي تك ة والت ة . ثابت ول  المالی درج  األص وت
ھا ال اد قیاس ة ویع ً بالتكلف دئیا تحقاق مب ى االس ا حت تفظ بھ ً المح ا ة ناقص دة الفعلی ة الفائ تخدام طریق ة باس ة المھلك ً بالتكلف ا حق

ة اض بالقیم ص االنخف اس . مخص ى أس تحقاق عل ى االس ا حت تفظ بھ ة مح ول مالی ن أص تلمة م دة المس اب الفائ تم احتس ی
  .االستحقاق

  
  قروض ومدیونیات  )د(  

  
وق نشطةالقروض والمدیونیات ھي أصول مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة وقابل درج .  ة للتحدید ولیست مدرجة في س وت

ر ً بعد تاریخ التقری ة .  ضمن األصول الجاریة، باستثناء بالنسبة لفترات االستحقاق ألكثر من اثني عشر شھرا ك الحال ي تل فف
ة المركز .  تدرج كأصول غیر جاریة د بقائم الي وتتمثل قروض ومدیونیات المجموعة في مدیونیات ونقد وما یماثل النق الم

  ).١٣-٢و  ١٢-٢إیضاح (
  

  اإلدراج والقیاس
  

یتم إدراج المشتریات والمبیعات العادیة لألصول المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي ترتبط فیھ المجموعة بشراء 
ً تكالیف المعاملة لكافة األصول ا.   أو بیع األصل لمالیة غیر المدرجة تدرج االستثمارات بشكل أولي بالقیمة العادلة زائدا

تدرج األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل .  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
یلغى إدراج األصول المالیة عند انتھاء حق استالم .  أولي بالقیمة العادلة وتحمل تكالیف المعاملة في قائمة الدخل الشامل

تدرج األصول المالیة .  لنقدیة من االستثمارات أو تم تحویلھا وحولت المجموعة كافة مخاطر وعوائد الملكیةالتدفقات ا
ً بالقیمة العادلة تدرج األصول المالیة .  المتاحة للبیع واألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الحقا

ً بالتكلفة المھلكة باستخدام طریقة الفائدة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق والقروض والمد   .الساریةیونیات الحقا
  

األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو "تدرج األرباح أو الخسائر الناشئة عن التغییرات بالقیمة العادلة بفئة 
 -دلة من خالل األرباح أو الخسائر أرباح على أصول مالیة بالقیمة العا/)خسائر("بقائمة الدخل الشامل ضمن " الخسائر
تدرج إیرادات التوزیعات النقدیة من األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو .  بالفترة التي تنشأ بھا" بالصافي

  .الخسائر في قائمة الدخل الشامل كجزء من الدخل اآلخر عندما ینشأ حق المجموعة في استالم المدفوعات
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  )تابع(سیاسات المحاسبیة الجوھریة ملخص ال  -٢
  
  )تابع(أصول مالیة   ٩-٢
  

  )تابع(اإلدراج والقیاس 
  

تدرج التغیرات في القیمة العادلة لألوراق المالیة النقدیة وغیر النقدیة والمصنفة كأصول مالیة متاحة للبیع في الدخل الشامل 
كمتاحة للبیع، یتم تضمین تسویات القیمة العادلة المتراكمة عندما تباع أو تنخفض قیمة االستثمارات المصنفة . اآلخر

تدرج التوزیعات النقدیة من . كأرباح محققة عند بیع أصول مالیة المدرجة في حقوق المساھمین في قائمة الدخل الشامل
  .استثمارات األسھم المتاحة للبیع في قائمة الدخل الشامل عندما ینشأ للمجموعة حق استالم الدفعات

  
  مالیةالدوات األ مقاصة  ١٠-٢
  

انوني ل إجراء مقاصةیتم  اك حق ق ألصول المالیة وااللتزامات وصافي المبلغ المبین في قائمة الدخل الشامل عندما یكون ھن
ت  ي الوق زام ف إلزامي إللغاء المبالغ المدرجة وتكون ھناك نیة لتسویتھا على أساس الصافي أو تحقیق األصول وتسویة االلت

  . نفسھ
  
  انخفاض قیمة أصول مالیة  ١١-٢
  
  أصول مدرجة بالتكلفة المھلكة  ) أ(

  
ة  مجموعةتقوم ال الي أو مجموع ة أصل م اض قیم ى انخف وعي عل ل موض اك دلی ان ھن بنھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا ك

ل .  أصول مالیة تنخفض قیمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالیة ویتم تكبد خسائر االنخفاض بالقیمة فقط إذا كان ھناك دلی
د الت دث بع ن ح ر م دث أو أكث ة لح ة نتیج اض القیم وعي النخف ل موض ي لألص جیل األول ارة(س دث خس دث ) ح د لح ویوج

أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة أصول مالیة والذي یمكن ) أو األحداث(الخسارة ذاك 
  . تقدیره بشكل یعتمد علیھ

  
ون  ة أو عجز قد یتضمن دلیل انخفاض القیمة مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھ ة جوھری عوبة مالی ص

دل  ث ت ة أخرى، وحی ة مالی ة إعادة ھیكل أو تأخیر في دفعات الفائدة أو أصل القرض، ویحتمل أن یواجھوا اإلفالس أو عملی
ي  رات ف ل التغی درة، مث تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی ي الت اس ف ل للقی اض قاب اك انخف البیانات القابلة للمالحظة بأنھ یوجد ھن

  .ت الدفع أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بالتخلف عن الدفعمتأخرا
  

ین  رق ب ھ الف ى أن غ الخسارة عل اس مبل دیونیات، یق ى اإلستحقاق والقروض والم ا حت ة اإلستثمارات المحتفظ بھ بالنسبة لفئ
درة  تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی ة للت ة الحالی تثناء خسائر ا(القیمة الدفتریة لألصل والقیم تم بإس م ی ي ل تقبلیة الت ان المس إلئتم

الي) تكبدھا ة لألصل من خالل إستخدام .  المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل الم ة الدفتری تخفض القیم
  .حساب مخصص ویدرج مبلغ الخسارة بقائمة الدخل الشامل

  
نخفاض لحدث وقع بعد إدراج خسارة ض مبلغ خسارة انخفاض القیمة ویمكن أن یعزى اإلإذا، في فترة الحقة، إنخف

ً في قائمة )مثل تحسن التصنیف االئتماني للمدین(انخفاض القیمة  ، فإنھ یتم عكس خسارة انخفاض القیمة المدرجة سابقا
  .الدخل الشامل

   
  أصول مصنفة كأصول مالیة كمتاحة للبیع  )ب(
  

ول  المجموعةتقوم  ة أص الي أو مجموع ة أصل م اض قیم ى انخف وعي عل ل موض ا إذا وجد دلی یم فیم بتاریخ كل تقریر بتقی
وفي حالة استثمارات األوراق المالیة المصنفة .  أعاله) أ(في حالة األوراق المالیة للدین، تستخدم المجموعة المعیار .  مالیة

يكمتاحة للبیع، یعتبر  ول ف وھري أو المط ى  االنخفاض الج ا كمؤشر عل ل من تكلفتھ ى أق ة إل ألوراق المالی ة ل ة العادل القیم
ة .  انخفاض قیمتھا الیف المتراكم إن التك ع، ف ة للبی ة المتاح ول المالی دلیل بالنسبة لألص ذا ال ل ھ ود مث ي  –وفي حال وج الت

ً منھا أیة خسا الي تقاس على أنھا الفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة العادلة الحالیة مخصوما ك األصل الم ة ذل اض بقیم ئر انخف
اح أو الخسائر  ي األرب ً ف ابقا ة س دخل -المدرج ة ال ي قائم ا ف تم إدراجھ اھمین وی وق المس ن حق ا م تم إزالتھ س  . ت تم عك ال ی

  .  خسائر االنخفاض بالقیمة المدرجة في قائمة الدخل من خالل قائمة الدخل
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  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  النقد وما یماثل النقد  ١٢-٢
  

ة لغرض قائمة التدفقات النقدیة، یتضمن النقد وما یماثل النقد نقدیة بالصندوق ة األرصدة البنكی ع قصیرة األجل و وكاف ودائ
  . من تاریخ اإلیداع وسحب على المكشوف فترات استحقاق أصلیة تصل إلى ثالثة أشھر أو أقلب
  
  مدیونیات تجاریة وأخرى   ١٣-٢
  

 .المدیونیات التجاریة ھي مبالغ مستحقة من العمالء مقابل البضائع المباعة أو الخدمات المقدمة في سیاق النشاط االعتیادي
ً خالل عام واحد أو أقل  . تصنف كأصول جاریة )أو في دورات التشغیل اإلعتیادیة إذا كان أكثر(إذا كان التحصیل متوقعا

  .جاریةوإذا لم تكن كذلك، تعرض كأصول غیر 
   

ً  وتقاسبشكل مبدئي بالقیمة العادلة  التجاریةتدرج المدیونیات  ً بالتكلفة المھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصا الحقا
  .مخصص االنخفاض بالقیمة

 
  المخزون   ١٤-٢
  

تشمل  .متوسط التكلفة المرجحتحتسب التكلفة على أساس .  یدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل
تكلفة البضائع تامة الصنع واألعمال قید التنفیذ على المواد الخام والعمالة المباشرة والتكالیف المباشرة األخرى 

ً إلى سعة التشغیل العادیة(ومصروفات اإلنتاج ذات الصلة  صافي القیمة .  ویستثنى من ذلك تكالیف االقتراضات) استنادا
ً مصروفات البیع القابلة للتحق   .المطبقة المتغیرةق ھي قیمة البیع المقدرة في سیاق النشاط االعتیادي ناقصا

  
  أصول بیولوجیة  ١٥-٢
  

األصل البیولوجي عند اإلدراج األولي وفي نھایة فترة كل قیمة قاس ت.  تتألف األصول البیولوجیة من ماشیة في المزرعة
ً تكالیف البتقریر  ج األولي لألصل البیولوجي بالقیمة ایدرج الربح أو الخسارة الناتجة من اإلدر.  بیعالقیمة العادلة ناقصا

ً تكالیف بیع األصل البیولوجي في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ  ً تكالیف البیع ومن تغیر القیمة العادلة ناقصا العادلة ناقصا
  .فیھا

  
  اقتراضات  ١٦-٢
  

ً تكالیف المعاملة المتكبدة تدرج االقتراضات ً بالتكلفة المھلكة، .  بشكل مبدئي بالقیمة العادلة ناقصا تدرج االقتراضات الحقا
ً تكالیف المعاملة(ویدرج أي فرق بین المتحصالت  وقیمة االسترداد بقائمة الدخل الشامل على مدار فترة ) ناقصا

  .االقتراضات باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
  

ھ تدرج ال ون من المحتمل مع ذي یك د ال رسوم المدفوعة إلنشاء تسھیالت القروض على أنھا تكالیف معاملة القرض إلى الح
حب تم الس ى أن ی وم إل ل الرس تم تأجی ة، ی ذه الحال ي ھ ھیالت، فف ض التس ل أو بع حب ك ا .  س ى أنھ وم عل ملة الرس تم رس ت

ة سحب  التي تتعلق التسھیالتمدیونیات أخرى وتھلك على مدار فترة  ى احتمالی ل عل اك دلی ون ھن ث ال یك ى الحد حی بھا إل
  .كل أو بعض التسھیالت

  
  تجاریة دائنیات  ١٧-٢
  

 .النشاط االعتیادي من الموردین قتحتسب االلتزامات للمبالغ الواجب سدادھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة في سیا
ً خالل عام واحد أو أقل  تصنف الحسابات مستحقة الدفع كإلتزامات أو في دورات التشغیل (جاریة إذا كان الدفع مستحقا

  .وإذا لم تكن كذلك، تعرض كأصول غیر جاریة. )اإلعتیادیة إذا كان أكثر
  

ً بالتكلفة المھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیةالتجاریة تدرج الدائنیات    .  بشكل مبدئي بالقیمة العادلة وتقاس الحقا
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  )تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة   -٢
  
  منحة حكومیة   ١٨-٢

  
سوف تلتزم  المجموعةیتم إدراج المنح الحكومیة بقیمھا العادلة إذا كان ھناك تأكید معقول بأنھ سیتم استالم المنحة وأن 

بالقیمة العادلة باعتبارھا القیمة العادلة  بقائمة المركز الماليتحمل القروض ذات الشروط المیسرة .  بالشروط المرفقة
القیمة العادلة للمقابل المستلم ھي إجمالي كافة الدفعات النقدیة المستقبلیة المخصومة باستخدام معدالت .  للمقابل المستلم

  .فائدة االقتراض بالسوق لقروض ذات فترات استحقاق متشابھة لخصم التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة
  

تدرج .  تتم معاملة الفرق بین القیمة العادلة والمبلغ األصلي للقروض كمنح حكومیة ویتم تأجیلھا على مدار فترة القروض
م تعویضھا َ   .المنح الحكومیة المؤجلة كإیراد على مدار الفترات الالزمة لتتوافق بانتظام مع التكالیف التي یُعتَز

  
  المؤجلة والجاریة ضریبة الدخل  ١٩-٢
  

تدرج مصروفات ضریبة الدخل بقائمة الدخل الشامل المجمعة  .  تتكون ضریبة الدخل من ضریبة جاریة وضریبة مؤجلة
.  فیما عدا المدى الذي تتعلق ببنود یتم إدراجھا مباشرة بحقوق المساھمین، وفي ھذه الحالة تدرج بحقوق المساھمین

لدفع محتسبة على الدخل الضریبي للعام باستخدام معدالت الضریبة الضریبة الجاریة ھي الضریبة المتوقعة التي تستحق ا
المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریر وأیة تعدیالت أخرى على الضریبة المستحقة الدفع عن سنوات 

  .سابقة
  

ؤقتة بین القیم الدفتریة لألصول تحتسب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام في قائمة المركز المالي على الفروق الم
ال یتم إدراج الضریبة المؤجلة على .  وااللتزامات ألغراض التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة لألغراض الضریبیة

اإلدراج المبدئي للشھرة، اإلدراج المبدئي لألصول وااللتزامات في معاملة ال تتعلق باندماج األعمال : الفروق المؤقتة التالیة
والتي ال تؤثر على األرباح المحاسبیة أو األرباح الضریبیة  والفروق المتعلقة بالشركات التابعة والكیانات التي تخضع 

یتم قیاس أصل الضریبة المؤجلة بمعدالت .  للسیطرة المشتركة إلى المدى الذي ال یحتمل ردھا في المستقبل المنظور
ً على القوانین المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع الضریبة التي یتوقع تطبیقھا على الفروق ال مؤقتة عند ردھا، بناء

  . بتاریخ التقریر
    

یدرج أصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون توفر أرباح ضریبیة مستقبلیة یمكن استغالل الفروق المؤقتة مقابلھا 
ً محتمالً  تقریر ویتم تخفیضھا بالقدر الذي یصبح من غیر المحتمل تتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة بتاریخ كل . أمرا

  .معھ تحقق المنفعة الضریبیة ذات الصلة
  
  مكافآت الموظفین  ٢٠-٢
  

ً لشروط تعاقد الموظفین بالشركة األم في تاریخ التقریر مع مراعاة متطلبات قانون العمل  تستحق مكافآت نھایة الخدمة وفقا
درج مستحقات اإلجازة السنویة وبدل تذاكر السفر عند استحقاقھا للموظفین ویكون ت.  وتعدیالتھ ٢٠٠٣العُماني لعام 

  .استحقاق لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفین حتى تاریخ التاریخ
  

ح عن المستحقات تدرج المستحقات ذات الصلة باإلجازة السنویة وبدل تذاكر السفر ضمن االلتزامات الجاریة ویتم اإلفصا
  .ذات الصلة بمنافع نھایة الخدمة كااللتزامات غیر جاریة

  
ً لقانون التأمینات  تدرج المساھمات لخطة تقاعد ذات مساھمات محددة والتأمین ضد إصابات العمل للموظفین العُمانیین وفقا

  .  ، كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدھا١٩٩١اإلجتماعیة لعام 
  

ً لشروط تعاقد الموظفین وقوانین العمل المطبقة على شركات بالنسبة  للمجموعة، تستحق مكافآت نھایة الخدمة وفقا
  .المجموعة
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  مخصصات  ٢١-٢
  

أو استداللي حالي یتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي عندما یكون لدى الشركة األم والمجموعة التزام قانوني 
إذا كان األثر .  نتیجة لحدث سابق ومن المحتمل أن یتطلب تدفق نقدي إلى الخارج للمنافع االقتصادیة لسداد ذلك االلتزام

جوھریا یتم تحدید المخصص عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدالت ما قبل الضریبة التي تعكس 
  .للقیمة الزمنیة للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام تقدیرات السوق الحالیة

  
  تحقق اإلیرادات  ٢٢-٢
  

تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عندما یكون مبلغ . تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لألسعار المستلمة واألسعار المستحقة
ً للقیاس بشكل موثوق أو عندما یرجح تدفق األرباح اال قتصادیة المستقبلیة للكیان وعندما یتم االلتزام بمعاییر اإلیرادات قابال

  -:معینة لنشاطات المجموعة كما ھو موضح أدناه
  

  .تدرج إیرادات الفوائد على أساس نسبة من الوقت باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
 

  .تدرج إیرادات توزیعات األرباح في الفترة التي ینشا فیھا االستحقاق
  

  .تدرج إیرادات الوساطة عند إكتمال الصفقة
  

  .تدرج المبیعات عندما یتم تحویل مخاطر وعوائد ملكیة البضائع إلى المشتري ویمكن قیاسھا بشكل موثوق
 

 .تدرج اإلیرادات األخرى في الدخل بتاریخ تنفیذ المعاملة
  
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٣-٢
  

وفي قانون الشركات التجاریة والقواعد  للمجموعةبما ھو مبین في النظام األساسي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة 
  .الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال

  
تعتمد الجمعیة العامة السنویة مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانھ الفرعیة شریطة أال تتجاوز تلك 

االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري وتوزیع التوزیعات النقدیة من صافي الربح السنوي بعد خصم % ٥األتعاب 
ویجب أال تتجاوز أتعاب حضور الجلسات لكل .  لایر عُماني ٢٠٠.٠٠٠للمساھمین على أن ال تتجاوز تلك األتعاب مبلغ 

  .لایر عُماني في العام الواحد ١٠.٠٠٠عضو مبلغ 
  
  التوزیعات النقدیة  ٢٤-٢
  

یعات األرباح من قبل مجلس اإلدارة بعد األخذ باإلعتبار الربح المتوفر للتوزیع ومتطلبات النقد المستقبلیة یتم التوصیة بتوز
تدرج التوزیعات النقدیة لمساھمي الشركة كالتزام في .  للشركة وتخضع لموافقة المساھمین في الجمعیة العامة العادیة

  .  یھا من قبل مساھمي الشركةالقوائم المالیة للمجموعة في الفترة التي تعتمد ف
   

  األصول االئتمانیة  ٢٥-٢
  

من  رى تتض راف أخ مان ألط دمات ض ة خ وفر المجموع اظ االت رىبحتف راف أخ ول أط ا .  أص تفظ  بھ ول المح ذه األص  ھ
  .ال یتم تضمینھا في ھذه القوائم المالیة المجمعة بصفة أمانة

  
  إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  

 المالیةعوامل المخاطر   ١-٣
  

متضمنة مخاطر العملة ومخاطر معدالت الفائدة (مخاطر السوق : إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمخاطر مالیة مختلفة
ویركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة بشكل .  ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة) للتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار

  .  باألسواق المالیة ویسعى لتقلیل اآلثار العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة عام على عدم القدرة على التنبؤ
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  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  
 )تابع(عوامل المخاطر المالیة   ١-٣
  

 یقوم مجلس اإلدارة بتعریف حدود المخاطر ویضع السیاسات المناسبة في ھذا الصدد إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر
ً .  واإللتزام للمجموعة والشركة األم السیولة ومخاطر السوق المتعلقة بأنشطة االستثمار تقوم اإلدارة بإدارة المخاطر وفقا

  .للسیاسات الموثقة التي اعتمدھا مجلس اإلدارة
  
  مخاطر السوق  )أ(

  
  العملة األجنبیة صرف مخاطر

  
غیر لة أصول والتزامات مدرجة منفذة بعم كون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو نشأ مخاطر صرف العملة األجنبیة منت

  .التنفیذیة للمجموعةالعملة 
  

والدوالر األمریكي والروبیة  معامالت المجموعة والشركة األم ھي بشكل رئیسي بالریال العماني أو الدرھم اإلماراتي
ال تتعرض المجموعة أو . يشركة األم في أبو ظبي بالدرھم اإلماراتلفرع ال محاسبیة یتم االحتفاظ  بسجالت  .الھندیة

أیة  .الشركة األم لمخاطر صرف العملة األجنبیة حیث إن الریال العماني والدرھم اإلماراتي مرتبطان بالدوالر األمریكي
  .تغییرات في معدالت الصرف فیما یتعلق بالروبیة الھندیة لیست جوھریة للمجموعة والشركة األم

  
  مخاطر معدل الفائدة

  
وتنشأ ھذه .  مخاطر معدل الفائدة ھي مخاطر عدم الیقین حول األرباح المستقبلیة الناتجة عن تقلبات في معدالت الفائدة

.  المخاطر عندما ال یكون ھناك توافق بین األصول وااللتزامات، والتي تخضع لتسویة معدل الفائدة خالل فترة محددة
الودائع البنكیة (المحملة بفوائد  مالیةال واإللتزامات صوللمخاطر معدل الفائدة على األلمجموعة والشركة األم تتعرض ا

.  )وقرض من حكومات والسحب على المكشوف  وقروض ألجل من بنوك واألصول المالیة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق
  .ة لمخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدیةعالمجمو تعرض األصول وااللتزامات التي تحمل معدالت فائدة متغیرة

  
تعد األصول أو االلتزامات التي .  تحمل األصول المالیة المحتفظ بھا حتى االستحقاق والقرض من الحكومة معدل فائدة ثابتة

ھذه األصول . بالتكلفة المھلكة مستقلة عن التغیرات قصیرة األجل لمعدالت الفائدة المطبقة والتي تقاستحمل معدل فائدة ثابت 
  .وااللتزامات ال تعرض المجموعة أو الشركة األم لمخاطر معدل الفائدة

  
ً لسیاسات إدارة السیولة، تودع المجموعة والشركة األم ودائع بنكیة أو تقترض أمواالً  یرة األجل الودائع البنكیة قص.  وفقا

 ھي حسب اقتراضات المجموعة والشركة األم والسحب على المكشوف والقروض ألجل.  بتاریخ االستحقاق ویعاد تسعیرھا
ً أو بشكل أكثر تكرار تعرض عملیات إعادة التسعیر المجموعة والشركة األم .  شروط تجاریة یتم إعادة تسعیرھا سنویا

راء تحلیل منتظم وتراقب تقلبات معدالت الفائدة بالسوق مراعیة احتیاجات تقوم الشركة بإج.  لمخاطر معدل الفائدة
في حالة تقلبات جوھریة لمعدالت السوق، تتم إعادة التفاوض حول شروط الودائع واالقتراضات مع البنوك .  المجموعة

  .وعند الضرورة تتم إعادة االستثمار أو االقتراض
   

انخفضت أرباح / ، مع إبقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، لزادتعامنقطة أساسیة لل ٥٠لو تغیر معدل الفائدة المتغیر بـ 
 -٢٠١١(لایر عماني  ٥٤.١١٨و )لایر عماني ٨٢.٩٦١ – ٢٠١١(لایر عماني  ٥٤.٢٥٧المجموعة والشركة األم بمبلغ 

  .)لایر عماني ٨٣.١٣٤
  

 مخاطر األسعار
  

المالیة نتیجة للتغییرات في أسعار السوق سواءً كانت ھذه التغییرات سببھا مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األداة 
  .درھا أو عوامل أخرى تؤثر على الورقة المالیة بالسوقعوامل محددة للورقة المالیة أو مصّ 
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-٢١- 

  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  

 )تابع(عوامل المخاطر المالیة   ١-٣
  
  )تابع(مخاطر السوق   )أ(
   

 )تابع(األسعار مخاطر 
  

تمثل كافة .  دوات المالیة لتستفید من تحركات رأسمال السوق القصیرة والطویلة األجلألبا والشركة األم تتاجر المجموعة
تتحكم المجموعة بھذه المخاطر من خالل االختیار الحذر لألوراق .  األوراق المالیة لالستثمار مخاطر خسارة رأس المال

یحدد الحد األقصى للمخاطر الناتجة عن األدوات المالیة بالقیمة .  الیة األخرى ضمن حدود معینةالمالیة واألدوات الم
على بالنسبة لألوراق المالیة المدرجة بالسوق وتتم مراقبة أوضاع السوق للمجموعة بشكل عام .  الدفتریة لألدوات المالیة

ً من وإلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن .  قبل لجنة االستثمار أساس یومي من قبل مدیر االستثمار وتتم مراجعتھا دوریا
ً للحدود التي وضعتھا المجموعة.  االستثمارات في األوراق المالیة لألسھم، تنوع الشركة محفظتھا   .یتم تنویع المحفظة وفقا

      
 عن العام للمجموعةرباح وحقوق المساھمین األلدولة على المؤشرات حسب اانخفاض /ویلخص الجدول أدناه أثر ارتفاع

مع إبقاء كافة % ٥انخفضت بمعدل /ألدوات الملكیة قد زادت المؤشراتیعتمد التحلیل على افتراض أن .  والشركة األم
ً للتطابق التاریخي مع المؤشر   :المتغیرات األخرى ثابتة وتحركت كافة أدوات الملكیة للشركة وفقا

  
الربح نتیجة لألصول المحتفظ بھا والمصنفة على أنھا أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح )/الخسارة(األثر على 
  :أو الخسائر

          

  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  

      المجموعة
  ٧٥٠.٥٨١  ٦٣١.٦٩٥  سلطنة عمان

  ١١٦.٨٤١  ١٥١.٣١٦  دول مجلس التعاون الخلیجي
  ١.٧٦٣  -  الوالیات المتحدة

           ١٤١                -  الھند
  ٨٦٩.٣٢٦  ٧٨٣.٠١١  اإلجمالي 

      
      الشركة األم

  ٥٤٨.٨١٨  ٥٠٥.٤٩٢  سلطنة عمان
    ٥٠.٤٨٢    ٣٨.١٠٤  دول مجلس التعاون الخلیجي

  ٥٩٩.٣٠٠  ٥٤٣.٥٩٦  اإلجمالي
  

أوراق مالیة  –والمصنفة على أنھا أصول مالیة متاحة للبیع  األثر على حقوق المساھمین نتیجة لألصول المحتفظ بھا
 :مدرجة

  

  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  

      المجموعة
  ٢٦١.٩١٦  ١٤٤.٥١٧  سلطنة عمان

    ٣٣.٥٧٨    ٢٢.٦٣٠  دول مجلس التعاون الخلیجي
  ٢٩٥.٤٩٤  ١٦٧.١٤٧  اإلجمالي 

      

      الشركة األم
  ٢٦١.٩١٦  ١٤٤.٥١٧  سلطنة عمان

    ٣٣.٥٧٨    ٢٢.٦٣٠  دول مجلس التعاون الخلیجي
  ٢٩٥.٤٩٤  ١٦٧.١٤٧  اإلجمالي

  
الخسائر على استثمارات األسھم المصنفة بالقیمة /تنخفض أرباح ما قبل الضریبة للعام نتیجة لألرباح/من المحتمل أن ترتفع

الخسائر على /تنخفض نتیجة لألرباح/المساھمین سترتفعالمكونات األخرى لحقوق .  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  .األوراق المالیة لألسھم المصنفة كمتاحة للبیع
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  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  
 )تابع(عوامل المخاطر المالیة   ١-٣
   
  مخاطر االئتمان   )ب(
  

یعد .  بأرصدة الحسابات مستحقة القبضتتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة 
عن إدارة مخاطر االئتمان وتحلیلھا لكل عمیل جدید قبل عرض الدفع القیاسي وشروط وأحكام  الً كل كیان محلي مسؤو

ومخاطر ائتمان العمالء  واألصول المالیة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق لبنكیةتنشأ مخاطر االئتمان من األرصدة ا.  التسلیم
بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة، یتم قبول الجھات التي تم تصنیفھا .   متضمنة المبالغ القائمة من األطراف ذات العالقة

إذا لم .  إذا تم تصنیف العمالء بشكل مستقل، یتم استخدام ھذه التصنیفات.  كحد أدنى "P2"بشكل مستقل فقط وبتصنیف 
یتم .  یكن ھناك تصنیف مستقل، تقیم اإلدارة جودة ائتمان العمیل مراعیة مركزه المالي والخبرة الماضیة وعوامل أخرى

ً إلى التصنیفات الداخلیة والخارجیة و ً للحدود التي وضعتھا اإلدارة وتتم مراقبة وضع حدود المخاطر الفردیة استنادا فقا
   .   استخدام حدود االئتمان بانتظام

  
المعامالت مع  عن طریق حدمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان تسعى المجموعة للتحكم ب

طر االئتمان للعمیل، یتم تقییم العمالء عند مراقبة مخا.  تلك األطرافللقدرة اإلئتمانیة لأطراف أخرى محددة وتقییم مستمر 
ً أم كیانات قانونیة ً على ما إذا كانوا أفرادا وعلى وجود صعوبات مالیة سابقة  وبیان أعمارھم وفترات إستحقاقھا اعتمادا

  . لدیھم
  

  .حول ھذه القوائم المالیة ٦تم اإلفصاح عن تركیز مخاطر االئتمان للمدیونیات في اإلیضاح رقم 
  

یبین . من تعرضھا لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بالودائع البنكیة عن طریق التعامل مع بنوك ذات سمعة جیدةموعة المج تحد
ً لوكالة حسب الجدول أدناه الودائع قصیرة األجل واألرصدة البنكیة مع األطراف المقابلة محللة  تصنیف االئتمان وفقا

 : مودیز

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة  المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

P-1 ٣٤١.٦٠٦ ٢٦٩.٥٤٠ ١.٢٩٧.٥٢١ ١.٥٦٧.٩٥٢ 
P-2 ٥.١٩٣ ٢.٦٨٢ ٤٥.٤٠٨ ٢.٦٨٢ 

               -                -         ٩٨.٧٦٠                   -  غیر مصنف
 ٣٤٦.٧٩٩ ٢٧٢.٢٢٢ ١.٤٤١.٦٨٩ ١.٥٧٠.٦٣٤ 
  

  .باقي الرصید في النقد وما یماثل النقد ھو نقد بالصندوق
  
  مخاطر السیولة  )ج(
  

ة ات المالی ة بااللتزام اء باالرتباطات المتعلق وال للوف وفیر األم   .مخاطر السیولة ھي مخاطر تعرض الشركة لمصاعب في ت
ون  من مخاطر ك ة، وتتض ھ العادل وقد تنشأ مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بقیمة قریبة من قیمت
ا  المجموعة غیر قادرة على تمویل أصول بفترات استحقاق ومعدالت مالئمة ومخاطر كونھا غیر قادرة على تسییل أصل م

  .بسعر معقول وبإطار زمني مناسب
  

ن  بٍ م ٍ مناس در ذا ق یولة وك ن الس ٍ م اف ٍ ك دار اظ بمق ى االحتف ة إل دف المجموع یولة الحذرة،  تھ اطر الس ً إلدارة مخ ا وفق
ة .  التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا اطي السیولة للمجموع رة الحتی ات المتغی ھیالت (تقوم اإلدارة بمراقبة التوقع ً بتس ثال متم

  .ماثل النقد على أساس التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعةوالنقد وما ی) اقتراض غیر مسحوبة
  

اریخ   ضمنیحلل الجدول أدناه االلتزامات المالیة للمجموعة  ي ت ة ف مجموعات استحقاق ذات عالقة على أساس الفترة المتبقی
  .قدیة غیر مخصومةالمبالغ المفصح عنھا في الجدول ھي تدفقات نقدیة تعا.  إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي التقریر
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  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  
 )تابع(عوامل المخاطر المالیة   ١-٣
   
  )تابع(مخاطر السیولة   )ج(
   
  :االستحقاق التعاقدي لاللتزامات المالیة للمجموعة كالتاليبیان   ) ١(

 

  سنوات ٥إلى  ١  شھراً  ١٢إلى  ٣  أشھر ٣أقل من    ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  إجمالي  سنوات

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
            التزامات مالیة

سحب على المكشوف من 
  ٣.٩٤٠.١٥٤  -  -  -  ٣.٩٤٠.١٥٤  بنوك

  ١.٨١٥.٨٧٧  ٢٦٧.١٩٢  ٧٣.٧٦٧  ١٠٧.٨٩٧  ١.٢٣٧.٦٨٠  دائنیات تجاریة وأخرى
  ٦.٩١١.٣٤٥  ٣٥٠.٠٠٠  ٢.٧٦٥.٦٦٥  ١.٩٤٤.٩٩٨  ١.٨٥٠.٦٨٢  قروض ألجل

  ١٨.٧١٤.٠٠٠  ٢.١٧٤.٠٠٠  ١٦.٣٢٥.٠٠٠      ٢١٥.٠٠٠                    -  قروض من الحكومة
  ٣٧٦.٣٨١.٣١  ٢.٧٩١.١٩٢  ١٩.١٦٤.٤٣٢  ٢.٢٦٧.٨٩٥  ٨٥٧.١٥٧.٧  إجمالي االلتزامات

  

  أشھر ٣أقل من   ٢٠١١دیسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

 ً   سنوات ٥إلى  ١  شھرا
 ٥أكثر من 
  إجمالي  سنوات

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
            التزامات مالیة

سحب على المكشوف من 
  ٤.٥٩٨.١٨٧  -  -  -  ٤.٥٩٨.١٨٧  بنوك

  ٢.٩٠٥.٨٢٠  ٢٤٤.٧٢٨  ٣٣١.٩٩٩  ٢٨٢.٥٨٩  ٢.٠٤٦.٥٠٤  دائنیات تجاریة وأخرى
  ١٢.٢٥٨.٩٤٩  ٥٢٥.٠٠٠  ٥.٤٢٤.٠٢٦  ٢.٧٩٢.٠٥١  ٣.٥١٧.٨٧٢  قروض ألجل
  ١٨.٧٣٠.٠٠٠                -  ٣.٦٤٩.٠٠٠        ٨١.٠٠٠  ١٥.٠٠٠.٠٠٠  الحكومةقروض من 

  ٣٨.٤٩٢.٩٥٦  ٧٦٩.٧٢٨  ٩.٤٠٥.٠٢٥  ٣.١٥٥.٦٤٠  ٢٥.١٦٢.٥٦٣  إجمالي االلتزامات
  
  :االستحقاق التعاقدي لاللتزامات المالیة للشركة األم كالتاليبیان   )٢(
  

  سنوات ٥ إلى ١  شھراً  ١٢إلى  ٣  أشھر ٣أقل من   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  إجمالي  سنوات

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
            التزامات مالیة

سحب على المكشوف من 
  ٣.١٩٢.٢٦٩  -  -  -  ٣.١٩٢.٢٦٩  بنوك

  ٦٠٣.٢٥٩  ١٨٨.٠٨٤  -  ٨٢.٤٤٧  ٣٣٢.٧٢٨  دائنیات تجاریة وأخرى
  ٦.٩١١.٣٤٥  ٣٥٠.٠٠٠  ٢.٧٦٥.٦٦٥  ١.٩٤٤.٩٩٨  ١.٨٥٠.٦٨٢  قروض ألجل

  ١٥.٠٠٠.٠٠٠                -  ١٥.٠٠٠.٠٠٠                   -                    -  قروض من الحكومة
  ٨٧٣.٤٢٦.٢٦  ٥٣٨.٠٨٤  ١٧.٧٦٥.٦٦٥  ٢.٠٢٧.٤٤٥  ٦٧٩.٠٩٥.٦  إجمالي االلتزامات
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  )تابع(مخاطر السیولة   )ج(
  

  أشھر ٣أقل من   ٢٠١١دیسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

 ً   شھرا
 ٥إلى  ١

  سنوات
 ٥أكثر من 
  إجمالي  سنوات

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
            أصول مالیة

سحب على المكشوف من 
  ٤.٥٩٨.١٨٧  -  -  -  ٤.٥٩٨.١٨٧  بنوك

  ٥٠٥.٨٠٤  ١٦٦.٨٩٦  -  ٨٩.٢١٠  ٢٤٩.٦٩٨  دائنیات تجاریة وأخرى
  ١٢.٢٥٨.٩٤٩  ٥٢٥.٠٠٠  ٥.٤٢٤.٠٢٦  ٢.٧٩٢.٠٥١  ٣.٥١٧.٨٧٢  قروض ألجل

  ١٥.٠٠٠.٠٠٠                -                    -                    -  ١٥.٠٠٠.٠٠٠  قروض من الحكومة
  ٣٢.٣٦٢.٩٤٠  ٦٩١.٨٩٦  ٥.٤٢٤.٠٢٦  ٢.٨٨١.٢٦١  ٢٣.٣٦٥.٧٥٧  إجمالي االلتزامات

  
  إدارة مخاطر رأس المال  ٢-٣
  

إن أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال ھي حمایة قدرة المجموعة على المتابعة على أساس االستمراریة من أجل تقدیم 
  . عائدات للمساھمین واالحتفاظ بھیكل رأس مال مثالي لتقلیل تكلفة رأس المال

  
تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ التوزیعات النقدیة المدفوعة للمساھمین أو من أجل االحتفاظ بھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد 

  .إصدار أسھم جدیدة أو بیع األصول لتخفیض الدین
    

ً على إجمالي رأس .  نسبة المدیونیةتراقب المجموعة رأس المال على أساس  یتم احتساب ھذه النسبة كصافي الدین مقسوما
ً النقد وما یماثل النقدیتم احتساب صافي الدین على أ.  المال إجمالي رأس المال  یتم احتساب.  نھ إجمالي االقتراضات ناقصا

ً إلیھ صافي الدین قائمة المركز الماليكما ھو وارد في " حقوق المساھمین" على أنھ   .مضافا
 
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  عُمانيلایر   لایر عُماني  
          

 ٣١.٨٥٧.١٣٦ ٢٥.٨٢٣.٦١٤ ٣٥.٥٨٧.١٣٦ ٢٩.٥٦٥.٤٩٩  إجمالي االقتراضات
 ً      )٣٤٩.١٢٣(     )٢٧٤.٩٥٥( )١.٤٤٦.١٧٣( )١.٥٧٥.٣٠٥( أرصدة بنكیة ونقدیة: ناقصا

  ٣١.٥٠٨.٠١٣  ٢٥.٥٤٨.٦٥٩  ٣٤.١٤٠.٩٦٣  ٢٧.٩٩٠.١٩٤  صافي الدین
 ١١.٤٢٦.٦٢٦ ٠٢٢.٢٦٣.١٢ ١٩.٠٠٢.٣٧٤ ٦١٨.٥٨٨.١٩  إجمالي حقوق المساھمین

 ٤٢.٩٣٤.٦٣٩ ٦٨١.٨١١.٣٧ ٥٣.١٤٣.٣٣٧ ٨١٢.٥٧٨.٤٧  إجمالي رأس المال
      

 %٧٣.٤ %٦.٦٧ %٦٤.٢ %٨.٥٨  نسبة المدیونیة
 

 تقدیر القیمة العادلة  ٣-٣
  

بالقیمة العادلة  التي تقاس بقائمة المركز الماليیة بالنسبة لألدوات المال ٧تطبق المجموعة معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
  :المجموعة باإلفصاح عن قیاسات القیمة العادلة بتسلسل مستویات القیمة العادلة أدناه وھذا یتطلب

  
  في سوق نشطة لألصول أو االلتزامات المتشابھة، المستوى ) غیر معدلة(أسعار السوق المدرجة : ١المستوى 

على (، والقابلة للمالحظة لألصول أو االلتزامات إما بشكل مباشر ١ألسعار المدرجة في المستوى المدخالت، ماعدا ا:  ٢
مدخالت لألصول أو : ٣، المستوى )مشتقات من األسعار: على سبیل المثال(أو غیر مباشر ) األسعار: سبیل المثال

  ).غیر قابلة للمالحظةمدخالت (االلتزامات التي ال تعتمد على بیانات السوق القابلة للمالحظة 
  



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

-٢٥- 

  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  
 )تابع(تقدیر القیمة العادلة   ٣-٣
  

  .ھا بالقیمة العادلةالتي تم قیاس اإلستثماراتیعرض الجدول التالي 
  

  إجمالي   ٣المستوى   ١المستوى   المجموعة
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني    ٢٠١٢دیسمبر  ٣١

        
  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  - ١٥.٦٧٩.٦٠٦  مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأصول 

  ١١.٠٥٠.٥١٧  ٧.٧٠٧.٥٦٥     ٣.٣٤٢.٩٥٢  أصول مالیة متاحة للبیع
  ٢٦.٧٣٠.١٢٣  ٧.٧٠٧.٥٦٥  ١٩.٠٢٢.٥٥٨  

       
        ٢٠١١دیسمبر  ٣١

  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  - ١٧.٣٨٦.٥٢٩  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ٨.٠٢٥.٢٥٥     ٥.٩٠٩.٨٧٢  أصول مالیة متاحة للبیع

  ٣١.٣٢١.٦٥٦  ٨.٠٢٥.٢٥٥  ٢٣.٢٩٦.٤٠١  

  
  إجمالي الرصید  ٣المستوى   ١المستوى   الشركة األم

  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني    ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
        

  ١٠.٨٧١.٩٢٥  - ١٠.٨٧١.٩٢٥  الخسائرأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ١٠.٣٦٦.١٢٤  ٧.٠٢٣.١٧٢  ٣.٣٤٢.٩٥٢  أصول مالیة متاحة للبیع

  ٢١.٢٣٨.٠٤٩  ٧.٠٢٣.١٧٢  ١٤.٢١٤.٨٧٧  

  
  إجمالي الرصید  ٣المستوى   ١المستوى   ٢٠١١دیسمبر  ٣١

  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
        

  ١١.٩٨٦.٠٠٠  - ١١.٩٨٦.٠٠٠  األرباح أو الخسائرأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ٧.٢١٥.٦٩٥  ٥.٩٠٩.٨٧٢  أصول مالیة متاحة للبیع

  ٢٥.١١١.٥٦٧  ٧.٢١٥.٦٩٥  ١٧.٨٩٥.٨٧٢  

  
یتم تقدیر القیمة .  من الحكومات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم القروض المدعومةض غیر المحملة بفوائد ووتم إدراج القر

ُ للمعدالت المطبقة عند بدء ھذه القروض یتم الحصول على .  العادلة للمقابل المستلم بخصم الدفعات المستقبلیة وفقا
القیم الدفتریة لألصول المالیة .  التفاوض بشأنھا في فترات منتظمة االقتراضات البنكیة األخرى بمعدالت فائدة السوق ویعاد

تدرج بعض األصول المالیة  .المحتفظ بھا حتى االستحقاق تقارب قیمھا العادلة حیث إنھا تحمل فائدة بمعدالت تجاریة
ً أي تسویات ائتمان مقدر .ترى اإلدارة بأن القیمة الدفتریة تقارب القیم العادلة.  المتاحة للبیع بالتكلفة ة القیم االسمیة ناقصا

  .لألصول وااللتزامات المالیة بفترات استحقاق أقل من عام واحد تقارب قیمھا العادلة
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 
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-٢٦- 

  األدوات المالیة حسب الفئة  ٤-٣
  

  :طبقت على البنود التالیة للمجموعة المحاسبیة لألدوات المالیة السیاسات
  
أصول مالیة   

بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
أصول مالیة 

  للبیع متاحة

أصول مالیة 
محتفظ بھا حتى 

  اإلستحقاق
قروض 

  ومدیونیات

  
  

  اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  

             ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
            األصول

  ١.٥٧٥.٣٠٥  ١.٥٧٥.٣٠٥  -  -  -  نقد وما یماثل النقد
مدیونیات تجاریة وأخرى 

ً  بإستثناء(   ٢.٦٤٣.٣٨٠  -  -  -  )مدفوعات مقدما
  

٢.٦٤٣.٣٨٠  
أصول مالیة بالقیمة العادلة من 

  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  -  -  -  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  خالل األرباح أو الخسائر
  ١١.٠٥٠.٥١٧  -  -  ١١.٠٥٠.٥١٧  -  أصول مالیة متاحة للبیع

أصول مالیة محتفظ بھا حتى 
        ٤٦٢.٠٠٠                    -  ٤٦٢.٠٠٠                      -                      -  االستحقاق

  ٨٠٨.٤١٠.٣١  ٦٨٥.٢١٨.٤  ٤٦٢.٠٠٠  ١١.٠٥٠.٥١٧  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  
 

  اإللتزامات المالیة      
  لایر عماني      

        االلتزامات
  ٣.٩٤٠.١٥٤      سحب على المكشوف من بنوك

  ١.٥٤٨.٦٨٤      )بإستناء مكافآت نھایة الخدمة( دائنیات تجاریة وأخرى
  ٦.٩١١.٣٤٥      ألجلقرض 

  ١٨.٧١٤.٠٠٠      اتقروض من الحكوم
      ١٨٣.١١٤.٣١  

  
  
أصول مالیة   

بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
أصول مالیة 
  متاحة للبیع

أصول مالیة 
محتفظ بھا حتى 

  اإلستحقاق
قروض 
  ومدیونیات

  
  

  اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  

            ٢٠١١دیسمبر  ٣١
            األصول

  ١.٤٤٦.١٧٣  ١.٤٤٦.١٧٣  -  -  -  نقد وما یماثل النقد
مدیونیات تجاریة وأخرى 

  ٢.٩٢٩.٥٩٦  -  -  -  )بإستثناء مدفوعات مقدمة(
  

٢.٩٢٩.٥٩٦  
أصول مالیة بالقیمة العادلة من 

  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  -  -  -  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  خالل األرباح أو الخسائر
  ١٣.٩٣٥.١٢٧  -  -  ١٣.٩٣٥.١٢٧  -  مالیة متاحة للبیع أصول

أصول مالیة محتفظ بھا حتى 
        ٥٧٧.٥٠٠                   -  ٥٧٧.٥٠٠                      -                      -  االستحقاق

  ٩٢٥.٢٧٤.٣٦  ٧٦٩.٣٧٥.٤  ٥٧٧.٥٠٠  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  
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-٢٧- 

  )تابع(األدوات المالیة حسب الفئة   ٤-٣
 

  االلتزامات المالیة      
  لایر عماني      

        االلتزامات 
  ٤.٥٩٨.١٨٧      سحب على المكشوف من بنوك

  ٢.٦٦١.٠٩١      )بإستناء مكافآت نھایة الخدمة( دائنیات تجاریة وأخرى
  ١٢.٢٥٨.٩٤٩      قرض ألجل

  ١٨.٧٣٠.٠٠٠      اتقروض من الحكوم
      ٢٢٧.٢٤٨.٣٨  

  
  :المالیة للشركة األم طبقت على البنود التالیةالسیاسات المحاسبیة لألدوات 

  
أصول مالیة   

بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
أصول مالیة 
  متاحة للبیع

أصول مالیة 
محتفظ بھا 

حتى 
  االستحقاق

قروض 
  ومدیونیات

  
  

  اإلجمالي
ماني   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ مانيلایر   لایر عُ   عُ

            
            األصول 

  ٢٧٤.٩٥٥  ٢٧٤.٩٥٥  -  -  -  نقد وما یماثل النقد
مدیونیات تجاریة وأخرى 

  ٢.٠٧٢.٧٦٨  ٢.٠٧٢.٧٦٨  -  -  -  )بإستثناء مدفوعات مقدمة(
أصول مالیة بالقیمة العادلة من 

  ١٠.٨٧١.٩٢٥  -  -  -  ١٠.٨٧١.٩٢٥  خالل األرباح أو الخسائر
  ١٠.٣٦٦.١٢٤  -  -  ١٠.٣٦٦.١٢٤  -  أصول مالیة متاحة للبیع

أصول مالیة محتفظ بھا حتى 
       ٤٦٢.٠٠٠                   -  ٤٦٢.٠٠٠                     -                     -  االستحقاق

  ٧٧٢.٠٤٧.٢٤  ٧٢٣.٤٧٣.٢  ٤٦٢.٠٠٠  ١٠.٣٦٦.١٢٤  ١٠.٨٧١.٩٢٥  
        
  االلتزامات المالیة      
  لایر عماني      

        االلتزامات 
  ٣.٩١٢.٢٦٩      سحب على المكشوف من بنوك

  ٤١٥.١٧٥      )بإستناء مكافآت نھایة الخدمة( دائنیات تجاریة وأخرى
  ٦.٩١١.٣٤٥      قروض ألجل

  ١٥.٠٠٠.٠٠٠      اتقروض من الحكوم
      ٧٨٩.٢٣٨.٢٦  
  

أصول مالیة بالقیمة   
العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

أصول مالیة متاحة 
  للبیع

أصول مالیة 
محتفظ بھا حتى 

  االستحقاق
قروض 

  ومدیونیات

  
  

  اإلجمالي
ماني  ٢٠١١دیسمبر  ٣١ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ   لایر عُ

            
            األصول

  ٣٤٩.١٢٣  ٣٤٩.١٢٣  -  -  -  نقد وما یماثل النقد
مدیونیات تجاریة وأخرى 

  ١.٩٧٧.١٧٦  ١.٩٧٧.١٧٦  -  -  -  )بإستثناء مدفوعات مقدمة(
أصول مالیة بالقیمة العادلة من 

  ١١.٩٨٦.٠٠٠  -  -  -  ١١.٩٨٦.٠٠٠  خالل األرباح أو الخسائر
  ١٣.١٢٥.٥٦٧  -  -  ١٣.١٢٥.٥٦٧  -  أصول مالیة متاحة للبیع

أصول مالیة محتفظ بھا حتى 
       ٥٧٧.٥٠٠                  -  ٥٧٧.٥٠٠                     -                     -  االستحقاق

  ٣٦٦.٥١٠.٢٨  ٢٩٩.٣٢٦.٢  ٥٧٧.٥٠٠  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ١١.٩٨٦.٠٠٠  
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-٢٨- 

  )تابع(إدارة المخاطر المالیة   -  ٣
  
  )تابع(األدوات المالیة حسب الفئة   ٤-٣

  
  )تابع: (طبقت على البنود التالیة للشركة األم المحاسبیة لألدوات المالیة السیاسات

 
  االلتزامات المالیة      
  عمانيلایر       

        االلتزامات 
  ٤.٥٩٨.١٨٧      سحب على المكشوف من بنوك

  ٣٣٨.٩٠٨      )بإستناء مكافآت نھایة الخدمة( دائنیات تجاریة وأخرى
  ١٢.٢٥٨.٩٤٩      قروض ألجل

  ١٥.٠٠٠.٠٠٠      اتقروض من الحكوم
      ٠٤٤.١٩٦.٣٢  

  
  التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الجوھریة  -٤
  

ً على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، متضمنة توقعات األحداث المستقبلیة  واإلجتھاداتیتم تقییم التقدیرات  باستمرار بناء
  .التي یعتقد أنھا معقولة حسب الظروف

  
الفعلیة ویندر أن تكون التقدیرات المحاسبیة مساویة للنتائج .  تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تخص المستقبل

ً لكونھا تقدیرات التقدیرات واالفتراضات التي لھا مخاطر جوھریة  بالتسبب بإجراء تسویات جوھریة على القیم .  نظرا
  :الدفتریة لھذه األصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة مبینة أدناه

    

  انخفاض قیمة األصول المالیة المتاحة للبیع  )أ(
  

یتطلب ھذا التحدید القیام .  لتحدید انخفاض قیمة أصل مالي متاح للبیع ٣٩المجموعة المعیار المحاسبي الدولي رقم  تطبق
وعند إجراء ھذا االجتھاد، تقوم المجموعة بتقییم، ضمن عوامل أخرى، المدة والحد الذي تكون فیھ .  باجتھاد جوھري

وضع المالي لتطلعات األعمال قصیرة األجل للشركة المستثمر فیھا، متضمنة القیمة العادلة الستثمار ما أقل من تكلفتھ وال
  .عوامل مثل أداء مجال األعمال والقطاع والتغیرات في التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التمویلیة والتشغیلیة

  
  وتابعة انخفاض قیمة استثمارات في شركات شقیقة  )ب(
  

.  بانتظام وتقیم الدلیل الموضوعي على انخفاض القیمةوالتابعة تقوم الشركة األم بمراجعة استثماراتھا في الشركات الشقیقة 
عوامل یتضمن الدلیل الموضوعي أداء الشركات الشقیقة والتابعة ومستقبل نموذج العمل والظروف االقتصادیة المحلیة و

ً .  أخرى ذات الصلة االستثمارات في على یل الموضوعي، تحدد المجموعة الحاجة لخسارة انخفاض قیمة إلى الدل واستنادا
  .الشركات الشقیقة والتابعة

  
  إنخفاض قیمة الشھرة  )ج(
  

ً إنخفاض قیمة الشھرة تختبر المج ً للسیاسة المحاسبیة المبموعة سنویا تم تحدید القیمة القابلة . ٧-٢نة في إیضاح یوفقا
ً إلى لإلسترداد إیضاح (إستخدام تقدیرات  اإلحتساباتوتتطلب تلك . القیمة المستخدمة إحتساب لوحدات تولید النقد إستنادا

ً على القیمة المستخدمة للشركة التابعة وقدرت عدم وجود حاجة  قیمتخالل العام، ). ١١ الشركة القیمة الدفتریة للشھرة بناء
  .إلدراج إنخفاض قیمة

  
  لمدیونیات من أطراف ذات عالقةانخفاض  قیمة ا  )د(
  

تراجع إدارة المجموعة أرصدة المدیونیات التجاریة والمدیونیات األخرى بما في ذلك المبلغ المستحق من األطراف ذات 
وفي حالة المدیونیات الصعبة غیر المضمونة التي تزید أعمارھا القائمة عن فترة االئتمان المسموح بھا،  . العالقة بانتظام

یقدر مخصص انخفاض قیمة المدیونیات من قبل اإلدارة في حالة المدیونیات .  إجراء متابعة منتظمة لتحصیلھایتم 
وفي حالة أصبحت المدیونیة ردیئة، وبعد أخذ كافة الخیارات الممكنة باالعتبار، یتم شطب .  المشكوك في تحصیلھا

  .الدخل كیفما وعندما تحدد المدیونیة بعد الحصول على الموافقة المناسبة وتحمل بقائمة
    



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
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-٢٩- 

   أرصدة نقدیة وبنكیة   -٥
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم   المجموعة  المجموعة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ٢.٣٢٤  ٢.٧٣٣  ٤.٤٨٤  ٤.٦٧١  نقدیة بالصندوق
  ١١٦.٤٧٠  ١١١.٧٥٨  ١.١٧٦.٧٧١  ٩٨٦.١٠٩  حسابات جاریة وتحت الطلب 

  ٢٣٠.٣٢٩  ١٦٠.٤٦٤      ٢٦٤.٩١٨      ٥٨٤.٥٢٥  حسابات ودائع 
  ٣٤٩.١٢٣  ٢٧٤.٩٥٥  ١.٤٤٦.١٧٣  ١.٥٧٥.٣٠٥  
  
تحمل ھذه الحسابات معدالت فائدة تتراوح بین . حسابات الودائع مودعة لدى بنوك تجاریة في سلطنة عمان  )أ(

ھذه الحسابات مرھونة كضمان مقابل تسھیالت القروض والسحب ).  %٣.٥إلى % ٢.٧٨ – ٢٠١١% (٢.٧إلى % ٢.٦
إلى  شھر – ٢٠١١(فترات استحقاق من شھر إلى ثالثة أشھر لھا حسابات الودائع ).  ٢٣و ٢١إیضاح (على المكشوف 

  ). ثالثة أشھر
  
ً % ٠.٥تحت الطلب تحمل معدل فائدة قدره  الحسابات  )ب( ً % ٠.٥ – ٢٠١١(سنویا   ).سنویا
  
  :كالتاليمن المبالغ  النقد وما یماثل النقدألغراض قائمة التدفقات النقدیة یتكون   )ج(
  

  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم   المجموعة  المجموعة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ٣٤٩.١٢٣  ٢٧٤.٩٥٥  ١.٤٤٦.١٧٣  ١.٥٧٥.٣٠٥  أرصدة نقدیة وبنكیة
وك  ن بن وف م ى المكش حب عل س

  )٤.٥٩٨.١٨٧(  )٣.٩١٢.٢٦٩(  )٤.٥٩٨.١٨٧(  )٣.٩٤٠.١٥٤(  )٢١إیضاح (
  )٤.٢٤٩.٠٦٤(  )٣.٦٣٧.٣١٤(  )٣.١٥٢.٠١٤(  )٢.٣٦٤.٨٤٩(  
  
  مدیونیات تجاریة وأخرى  -٦
  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  عُمانيلایر   لایر عُماني  
          

من أطراف ذات  ةمبالغ مستحق
  عالقة

        

  ٣٩٧.٢٩٢  ١٣٣.٥٠٤  ٨٦٦.٧٥١  ٢١٣.١٦١  مستحق من شركات تابعة وشقیقة -
  ١.٥١٢.٨٥٨  ٧٩٠.٢٥٥                -                -  دفعات مقدمة لرأس المال -
  ١.٩١٠.١٥٠  ٩٢٣.٧٥٩  ٨٦٦.٧٥١  ٢١٣.١٦١  

اض  ن انخف تحقة م الغ مس ة مب قیم
  )١.١٦٣.١٣٨(                 -  )٣٤٠.٢٨٠(                 -  أطراف ذات عالقة

  ٧٤٧.٠١٢  ٩٢٣.٧٥٩  ٥٢٦.٤٧١  ٢١٣.١٦١  
  -  -  ١.١٩٨.٤٤٨  ١.٠٣٩.٧٥٤  مدیونیات تجاریة

                   -                     -     )١١٥.٤٠٠(   )١٤٠.٥٥٢(  انخفاض قیمة مدیونیات تجاریة
  ١.٠٨٣.٠٤٨  ٨٩٩.٢٠٢  -  -  

  ١.٣٤٢.٧٢٥  ١.٢٦١.٥٧٠  ١.٤٣٢.٦٣٨  ١.٦٤٣.٥٧٨  مدیونیات أخرى
  )١١٢.٥٦١(     )١١٢.٥٦١(  )١١٢.٥٦١(     )١١٢.٥٦١(  إنخفاض قیمة مدیونیات أخرى

  ١.٢٣٠.١٦٤  ١.١٤٩.٠٠٩  ١.٣٢٠.٠٧٧  ١.٥٣١.٠١٧  
 ً         ٣٨.٥٢٠        ٤٤.٠٦٧        ٨٢.٠٦٠        ٦٣.١٠٢  مصروفات مدفوعة مقدما

  ٢.٠١٥.٦٩٦  ٢.١١٦.٨٣٥  ٣.٠١١.٦٥٦  ٢.٧٠٦.٤٨٢  
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-٣٠- 

  )تابع(مدیونیات تجاریة وأخرى   -٦
  
  :ذات العالقة كما یلي فحركة مخصص االنخفاض بالقیمة للمبالغ المستحقة من األطرا  )أ(
  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          
  ١.١٨١.٤٠٦  ١.٢٧٥.٦٩٩  ١.١٩١.٦٩٣  ٥٦٨.٢٤١  ینایر ١

  -  -  ١١٤.٥٢٨  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة
  ١.٠٢١.١٣٦  -  ٢٢٧.٨٢٠  ٢٥.١٥٢  محمل للعام

  -  )٣٤٠.٢٨٠(  )٤.٨٩٣(  )٣٤٠.٢٨٠(  مدیونیات مشطوبة
  )٩٢٦.٨٤٣(  -  )٩٣٦.٧١٢(  -  رد إنخفاض قیمة خالل العام 

  -  )٨٢٢.٨٥٨(  -  -  محول إلى انخفاض قیمة استثمارات
                   -                -  )٢٤.١٩٥(                -  محول من استبعاد شركة تابعة

  ١.٢٧٥.٦٩٩  ١١٢.٥٦١  ٥٦٨.٢٤١  ٢٥٣.١١٣  دیسمبر ٣١
  
ھیكلة رأس مالھا بعد شطب خسائرھا بإعادة ع .ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة شالشركة قامت   )ب(

للسھم الواحد لشركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة واحد لایر عماني  بقیمةسھم  ٨٧٩.٢٨٩المتراكمة وتخصیص 
ٍ  خبضالشركة األم  وقامت. على أساس اإلیداع الخاص ً  ٥٦.٤٣١قدره  مبلغ ً عمانیا وحولت دفعة  ٢٠١٢خالل عام ریاال

 .لایر عماني ٨٧٩.٢٨٩رأس المال  ضخوبالتالي أصبح إجمالي سنوات سابقة في لایر عُماني  ٨٢٢.٨٥٨قدرھا مقدمة 
لایر  بقیمةسھم  ١.٦١٦.٧٤٧ بعدد إحتفظت شركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة وعقب إعادة ھیكلة رأس المال،

وروبیة للصناعات في رأس مال الشركة العمانیة األ من األسھم% ٨٠.٨٤لواحد وإحتفظت بما نسبتھ للسھم اواحد عماني 
ً للخسائر المستمرة بالشركة. ئیةالغذا المقدمة  قیمة الدفعة شركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة بتخفیض قامت، ونظرا

قیمة  إنخفاض مقابلالمبلغ نفسھ وتم إستخدام  ٢٠١١دیسمبر  ٣١حتى  الممنوحة لایر عماني ٨٢٢.٨٥٨البالغ قدرھا 
  .٢٠١٢خالل عام  استثمار

  
) لایر عماني ٢٦١.٣٢٥ – ٢٠١١(لایر عماني  ٨٩٩.٢٠٢ ، مدیونیات تجاریة تبلغ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في   )ج(

 – ٢٠١١(لایر عُماني  ٢٣٩.٧٢٨، مدیونیات تجاریة قدرھا ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في   .بالكامل قابلة لإلستردادكانت 
وتتعلق تلك المدیونیات بعدد من العمالء .  موعد استحقاقھا ولكن لم تخفض قیمتھاتجاوزت ) لایر عُماني ٨٢١.٧٢٣

  .ن العجز عن الدفعالمستقلین الذین لیس لھم تاریخ حدیث م
  
) لایر عماني ١١٥.٤٠٠ – ٢٠١١(لایر عماني  ١٤٠.٥٥٢، مدیونیات تجاریة بقیمة ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في   )د(

المدیونیات التي انخفضت قیمتھا بشكل فردي تتعلق بصفة رئیسیة .   وتم تكوین مخصص لھا تم تقییمھا كمنخفضة القیمة
  .ضاع اقتصادیة صعبة وغیر متوقعةالجملة اللذین یمرون بأو ببائعي

  
دیولمن إجمالي ا% ٥٥المجموعة تركیز بنسبة لدى ، كان  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في   )ھـ( ة من نم ةیات التجاری  ثمانی

  .عمالء
  
ة  )و( ا الدفتری ارب قیمھ ان . یفترض أن القیم العادلة للمدیونیات التجاریة واألخرى تق الحد األقصى من مخاطر االئتم

  . بتاریخ التقریر ھو القیمة الدفتریة لكل فئة من المدیونیات المذكورة أعاله
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-٣١- 

  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -  ٧
  

  :المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خالل العام كاآلتيحركة األصول 
  
  الشركة األم  المجموعة  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ١٣.٨٦٤.٩٦٢  ١١.٩٨٦.٠٠٠  ١٧.٢٦٢.٦٨٦  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  ینایر ١كما في 
  -  -  ٣.٩٩٢.١١٢  -  تابعةإضافات عند حیازة شركة 

  ٥٦٤.١٢٩  ١.٤٢٩.٥٥٧  ٨.٤٢٤.٣٨٣  ٩.٠٨٣.٨٥٣  مشتریات خالل العام
  )١.٤٤٢.٣٢٩(  )١.٤٢٦.٦٨٥(  )١٠.٥٧٥.٨٠٣(  )٩.٩٠٠.٢٩٢(  مبیعات خالل العام

  )١.٠٠٠.٧٦٢(  )١.١١٦.٩٤٧(  )١.٧١٦.٨٤٩(  )٨٩٠.٤٨٤(  غیر محققةخسائر 
  ١١.٩٨٦.٠٠٠  ١٠.٨٧١.٩٢٥  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  دیسمبر ٣١كما في 

          
  ١٠٠.١٨٧  ٩٨.٤١٢  ٩٣.٧٦٠  ٢٣٢.٩٤٧  أرباح محققة عند البیع

   
  :األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر منفذة بالعمالت التالیة كما یلي  )أ(
  
  الشركة األم  المجموعة  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  عُمانيلایر   لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ١٠.٩٧٦.٣٦٣  ١٠.١٠٩.٨٣٨  ١٥.٠١١.٦٢٢  ١٢.٦٣٣.٨٩٥  لایر عماني
  ١.٠٠٩.٦٣٧  ٧٦٢.٠٨٧  ١.٢٨٦.٧٣٥  ١.٤٥٤.٣٥٧  درھم إماراتي
  -  -  ٣٦٢.٨٩٦  ٩٠٢.٥٤٨  لایر سعودي
  -  -  ٦٨٧.١٩٧  ٦٨٨.٨٠٦  لایر قطري
  -  -  ٢.٨٢٨  -  روبیة ھندیة

                   -                    -         ٣٥.٢٥١                    -  دوالر أمریكي
  ١١.٩٨٦.٠٠٠  ١٠.٨٧١.٩٢٥  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  
  
  .٩تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باإلیضاح رقم   )ب(
  
 - ٢٠١١(لایر عماني  ٦.٨٢٠.٧٢٨األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقیمة   )ج(

  ).٢٣و ٢١إیضاح (كضمان مقابل تسھیالت االئتمان ة مرھونة لدى بنوك تجاری) لایر عماني ٩.٠٥١.٤٨٦
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-٣٢- 

  أصول مالیة متاحة للبیع  -٨
 

  :كما یلي حركة األصول المالیة المتاحة للبیع خالل العام
  

  الشركة األم  المجموعة    
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ١٦.١٩٤.٢٠١  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ١٦.١٩٤.٢٠١  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ینایر ١كما في 
  -  -  ٤٤٣.٣٧٦  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة

  ١٢٥.٢٨٨  -  ٤٤٣.٣٥٦  ٣٧.٠٩٦  مشتریات خالل العام
  )٢.٦٧٥.٤٩٦(  )١.٨٩١.٦٠٨(  )٢.٧٠٨.٨٧٦(  )١.٩٩٨.٤١٤(  مبیعات خالل العام
  ٣٢٨.٨٩٢  )٧٦٣.٢٣٠(  ٤١٠.٣٨٨  )٨١٨.٦٨٧(  )٢٠إیضاح (أرباح غیر محققة 

     )٨٤٧.٣١٨(     )١٠٤.٦٠٥(     )٨٤٧.٣١٨(     )١٠٤.٦٠٥(  انخفضت قیمتھا خالل العام
  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ١٠.٣٦٦.١٢٤  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ١١.٠٥٠.٥١٧  دیسمبر ٣١كما في 

          
  ٦١.٦١٦  ١.٢٧٥.٩٩٠  ٦١.٦١٦  ١.٢٧٥.٣٤٠  أرباح محققة عند البیع

  
  :األصول المالیة المتاحة للبیع منفذة بالعمالت التالیة  )أ(
  
  الشركة األم  المجموعة  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  
          

  ١١.٨٤٨.٤٦٣  ٩.٣٧٩.٥٤٩  ١٢.٣٠٣.٣٢٥  ٩.٨٠٩.٨٠٢  عمانيلایر 
  ١.٢٧٧.١٠٤  ٩٨٦.٥٧٥  ١.٢٧٧.١٠٤  ٩٨٦.٥٧٥  درھم إماراتي

                   -                   -      ٣٥٤.٦٩٨       ٢٥٤.١٤٠  یورو
  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ١٠.٣٦٦.١٢٤  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ١١.٠٥٠.٥١٧  
  
لایر  ٨.٠٢٥.٢٥٣ – ٢٠١١(لایر عُماني  ٧.٧٠٧.٥٦٥المتاحة للبیع بمبلغ غیر المدرجة تم إدراج االستثمارات   )ب(

ً االنخفاض بالقیمة، إن وجد(بالتكلفة ) عماني وترى اإلدارة أن القیمة الدفتریة لھذه األصول المالیة تقارب قیمھا ) ناقصا
  .حول ھذه القوائم المالیة ٩رقم تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المالیة المتاحة للبیع باإلیضاح  . العادلة

  
لصالح ) لایر عماني ٤.٢٥١.١٠٣ - ٢٠١١(لایر عُماني  ٣.٠٧٦.٦٣٨تم رھن أصول مالیة متاحة للبیع بمبلغ   )ج(

  ).٢٣و ٢١إیضاح (بنوك تجاریة كضمان مقابل التسھیالت االئتمانیة 
  
  تحلیل االستثمارات  -  ٩

  
والشركة األم في األوراق المالیة لألسھم التي تتألف من أصول مالیة بالقیمة توضح الجداول التالیة استثمارات المجموعة 

  .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وأصول مالیة متاحة للبیع
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

-٣٣- 

  )تابع( تحلیل االستثمارات  -  ٩
  

  :من قیمة السوق%  ١٠تفاصیل استثمارات المجموعة والشركة األم والتي تمتلك فیھا نسبة تفوق   )أ(
  

النسبة من  
ظة فمح

 االستثمار

  عدد
  األوراق 

 المالیة

  القیمة
  الدفتریة  

 والعادلة

  
  التكلفة 
 األصلیة

  لایر عُماني  لایر عُماني    % 
          :محلیة مدرجة - المجموعة

          ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ٤.٤٦٨.٦٨٨  ٧.٢٥١.٢١٦  ١٢.٥٨٨.٩١٦  ١٨  ع .ع.م.بنك مسقط ش 
         

         ٢٠١١دیسمبر  ٣١
  ٤.٢٧٧.٨٧٤  ٧.٨١٣.٤٤٢  ١٠.٢٠٠.٣١٦  ١٧  ع .ع.م.بنك مسقط ش

          

          :محلیة مدرجة - الشركة األم 
          ٢٠١٢دیسمبر  ٣١

  ٤.٤٦٨.٦٨٨  ٧.٢٥١.٢١٦  ١٢.٥٨٨.٩١٦  ٢٠  ع .ع.م.بنك مسقط ش
         

         ٢٠١١دیسمبر  ٣١
  ٣.٨٧١.٤١٤  ٧.٤٥٣.٦١٣  ٩.٧٣٠.٥٦٥  ١٩  ع .ع.م.بنك مسقط ش

  
  :ال الشركات المستثمر فیھا كما یليمن رأسم% ١٠ التي تتجاوز نسبةالمجموعة والشركة األم  حیازاتتفاصیل   )ب(
  

نسبة   
  الحیازة

عدد األوراق 
  المالیة

القیمة الدفتریة 
  والعادلة

  التكلفة 
  األصلیة

 لایر عُماني لایر عُماني  %  
          :محلیة مدرجة -المجموعة 

       ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ٤٥٨.٤٩٤  ٤٥٦.٢٠٦  ١.٤٠٣.٧١٠  ١٤  ع.ع.م.شركة صناعة قرطاسیة الكمبیوتر ش
      ٦٢٦.٨٢٤      ٦٦٣.٠٠٠  ٣.٤٠٠.٠٠٠  ١٠  ع.ع.م.الشركة العُمانیة لمنتجات األلمنیوم ش

      ١.٠٨٥.٣١٨  ١.١١٩.٢٠٦  
          

      ٢٠١١دیسمبر  ٣١
  ٤٥٨.٤٩٤  ٤٥٦.٢٠٦  ١.٤٠٣.٧١٠  ١٤  ع.ع.م.شركة صناعة قرطاسیة الكمبیوتر ش
      ٦٢٦.٨٢٤  ١.٣٧٣.٦٠٠  ٣.٤٠٠.٠٠٠  ١٠  ع.ع.م.الشركة العُمانیة لمنتجات األلمنیوم ش

      ١.٠٨٥.٣١٨  ١.٨٢٩.٨٠٦  
  

نسبة   
  الحیازة

عدد األوراق 
  المالیة

القیمة الدفتریة 
  والعادلة

  التكلفة
  األصلیة 

 لایر عُماني لایر عُماني  %  
          :محلیة مدرجة - الشركة األم 

       ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ٤٥٨.٤٩٤  ٤٥٦.٢٠٦  ١.٤٠٣.٧١٠  ١٤  ع.ع.م.شركة صناعة قرطاسیة الكمبیوتر ش
      ٦٢٦.٨٢٤      ٦٦٣.٠٠٠  ٣.٤٠٠.٠٠٠  ١٠  ع.ع.م.الشركة العُمانیة لمنتجات األلمنیوم ش

      ١.٠٨٥.٣١٨  ١.١١٩.٢٠٦  
          

      ٢٠١١دیسمبر  ٣١
  ٤٥٨.٤٩٤  ٤٥٦.٢٠٦  ١.٤٠٣.٧١٠  ١٤  ع.ع.م.شركة صناعة قرطاسیة الكمبیوتر ش
      ٦٢٦.٨٢٤  ١.٣٧٣.٦٠٠  ٣.٤٠٠.٠٠٠  ١٠  ع.ع.م.الشركة العُمانیة لمنتجات األلمنیوم ش

      ١.٠٨٥.٣١٨  ١.٨٢٩.٨٠٦  
  



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

 -٣٤ -  

  )تابع(تحلیل االستثمارات    -  ٩
  ٢٠١١   ٢٠١٢  
بالقیمة أصول مالیة   

العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  أصول
  مالیة  

  متاحة للبیع
  

  اإلجمالي

  
  التكلفة

  األصلیة 

أصول مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  أصول 
  مالیة

  متاحة للبیع 
  

  اإلجمالي

  
  التكلفة 
  األصلیة

ماني   ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ   لایر عُ
                  المجموعة

                  :االستثمارات المحلیة المدرجة
  ٩.٧٨٤.٣٠٢  ١٢.٨٠٠.٣١٥  ٥٣٠.١٦٥  ١٢.٢٧٠.١٥٠  ٨.٨٣٥.٠٦٧  ١١.١٠٠.٨٢٠  ٥٥٥.٠١٤  ١٠.٥٤٥.٨٠٦  قطاع البنوك واالستثمار 

  ٣.٦٠٠.٨٣٤  ٤.٩٢٧.٤٤٩  ٣.٩٤٣.١٠٠  ٩٨٤.٣٤٩  ٢.٠١١.٣١١  ٢.٢٤٠.٠٢٠  ١.٧٣٦.٢٧٦  ٥٠٣.٧٤٤  قطاع الصناعة
    ٢.٨١٩.١١٩    ٢.٥٢٢.١٨١      ٧٦٥.٠٥٧    ١.٧٥٧.١٢٤    ٢.٠٠٠.٥٢٠    ٢.١٨٣.٤٠١    ٥٩٩.٠٥٧    ١.٥٨٤.٣٤٤  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

  ١٦.٢٠٤.٢٥٥  ٢٠.٢٤٩.٩٤٥  ٥.٢٣٨.٣٢٢  ١٥.٠١١.٦٢٣  ١٢.٨٤٦.٨٩٨  ١٥.٥٢٤.٢٤١  ٣٤٧٢.٨٩٠.  ١٢.٦٣٣.٨٩٤  
                  :االستثمارات األجنبیة المدرجة

  ١.١٠٩.٧١٧  ١.١٤٦.٩٥٦  ٢٤٤.٧٣٦  ٩٠٢.٢٢٠  ٧٦٣.٤٦٦  ٨٣٤.٢٩٨  ٢١٩.٥٤٣  ٦١٤.٧٥٥  قطاع البنوك واالستثمار 
  ٤٦١.٠٣٠  ٤٥٠.٨٤٥  -  ٤٥٠.٨٤٥  ٧٥٦.٠٣٨  ٧٥٥.٥٩٠  -  ٧٥٥.٥٩٠  قطاع الصناعة

  ١.٠٩٦.١٤٩  ١.٤١٣.٤٠٦  ٤٢٦.٨١٦      ٩٨٦.٥٩٠  ١.٩٢٠.٢٨٢  ١.٨٨٩.٠٣٦  ٢٣٣.٠٦٢  ١.٦٥٥.٩٧٤  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ٢.٦٦٦.٨٩٦  ٣.٠١١.٢٠٧  ٦٧١.٥٥٢  ٢.٣٣٩.٦٥٥  ٣.٤٣٩.٧٨٦  ٣.٤٧٨.٩٢٤  ٤٥٢.٦٠٥  ٣.٠٢٦.٣١٩  
                  

                  :االستثمارات المحلیة غیر المدرجة
  ٩٨٣.٨٦١  ١.٠٨٥.١٧١  ١.٠٨٥.١٧١  -  ٩٦٠.٠٨٣  ٩٤١.٣٠٤  ٩٤١.٣٠٤  -  قطاع البنوك واالستثمار   
  ٢.٩٠٩.٢٤٠  ٢.٩٠٩.٢٤٠  ٢.٩٠٩.٢٤٠  -  ٢.٨٧٦.٢١٥  ٢.٩٠٧.٥٥٨  ٢.٩٠٧.٥٥٨  -  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣                -  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣                -  قطاع الصناعة   
  -                ٦.٩٦٣.٦٩٤  ٧.٠٦٥.٠٠٤  ٧.٠٦٥.٠٠٤                -  ٦.٩٠٦.٨٩١  ٦.٩١٩.٤٥٥  ٦.٩١٩.٤٥٥  
                  

                  :االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة
  ٨٤٣.٠٢٥  ٨٨٧.٨١٨  ٨٨٥.٤١٢  ٢.٤٠٦  ٨٠٠.٥٢٨  ٧٨٨.٨٩٥  ٧٨٦.٤٨٩  ٢.٤٠٦  قطاع البنوك واالستثمار 

  ١٠٥.٨٨٩  ١٠٥.٨٨٩  ٧٣.٠٤٤  ٣٢.٨٤٥  ١.٤٦٣  -  -  -  قطاع الصناعة
       ١.٧٩٣       ١.٧٩٣       ١.٧٩٣              -       ١.٧٩٣     ١٨.٦٠٨       ١.٦٢١  ١٦.٩٨٧  الخدمات والقطاعات األخرىقطاع 

  ٩٥٠.٧٠٧  ٩٩٥.٥٠٠  ٩٦٠.٢٤٩  ٣٥.٢٥١  ٨٠٣.٧٨٤  ٨٠٧.٥٠٣  ٧٨٨.١١٠  ١٩.٣٩٣  
                  
  ٢٦.٧٨٥.٥٥٢  ٣١.٣٢١.٦٥٦  ١٣.٩٣٥.١٢٧  ١٧.٣٨٦.٥٢٩  ٣٥٩.٢٣.٩٩٧  ٢٦.٧٣٠.١٢٣  ١١.٠٥٠.٥١٧  ١٥.٦٧٩.٦٠٦  
                  



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھی

 
 

 -٣٥ -  

  )تابع(تحلیل االستثمارات    -  ٩
  ٢٠١١   ٢٠١٢  
أصول مالیة بالقیمة   

العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  أصول 
  مالیة 

  متاحة للبیع
  

  اإلجمالي

  
  التكلفة

  األصلیة 

أصول مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  أصول
  مالیة  

  متاحة للبیع
  

  اإلجمالي

  
  التكلفة 
  األصلیة

ماني   ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ   لایر عُ
                  الشركة األم

                  :االستثمارات المحلیة المدرجة
  ٧.٥٩٣.٥٧٤  ١٠.٦٤٦.٤٧٠  ٥٣٠.١٦٣  ١٠.١١٦.٣٠٧  ٧.٦٥٥.٥٢٢  ٩.٨٢٢.٤٣١  ٥٥٥.٠١٤  ٩.٢٦٧.٤١٧  قطاع البنوك واالستثمار   
  ٢.٩١٥.٨٥٢  ٤.٤٥٤.١٣٨  ٣.٩٤٣.١٠٠  ٥١١.٠٣٨  ١.٨٩٥.٧١٤  ٢.١٠٤.٨٩١  ١.٧٣٦.٢٧٦  ٣٦٨.٦١٥  قطاع الصناعة  
    ١.٣٢١.٣٤١    ١.١١٤.٠٧٦      ٧٦٥.٠٥٧        ٣٤٩.٠١٩    ١.٠١١.٤٣٠    ١.٠٧٢.٨٦٣      ٥٩٩.٠٥٧        ٤٧٣.٨٠٦  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ١١.٧٧٦.٧٦٧  ١٦.٢١٤.٦٨٤  ٥.٢٣٨.٣٢٠  ١٠.٩٧٦.٣٦٤  ١٠.٥٦٢.٦٦٦  ١٣.٠٠٠.١٨٥  ٢.٨٩٠.٣٤٧  ١٠.١٠٩.٨٣٨  

                  :االستثمارات األجنبیة المدرجة
  ٤٣٤.٢٢٧  ٥٢٤.٧٤١  ٢٤٤.٧٣٦  ٢٨٠.٠٠٥  ٤٣٤.٢٢٧  ٥٢٢.٧١٤  ٢١٩.٥٤٣  ٣٠٣.١٧١  قطاع البنوك واالستثمار   
      ٨٢٦.٥٧٠  ١.١٥٦.٤٤٧  ٤٢٦.٨١٦      ٧٢٩.٦٣١      ٧٢٢.٣٢٢      ٦٩١.٩٧٨  ٢٣٣.٠٦٢  ٤٥٨.٩١٦  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ١.٢٦٠.٧٩٧  ١.٦٨١.١٨٨  ٦٧١.٥٥٢  ١.٠٠٩.٦٣٦  ١.١٥٦.٥٤٩  ١.٢١٤.٦٩٢  ٤٥٢.٦٠٥  ٧٦٢.٠٨٧  
                  

                  :االستثمارات المحلیة غیر المدرجة
  ٥٩٠.٨٦١  ٦٩٢.١٧١  ٦٩٢.١٧١  -  ٥٦٧.٠٨٣  ٦٠٤.٢٥٣  ٦٠٤.٢٥٣  -  قطاع البنوك واالستثمار   
  ٢.٨٤٧.٣٨٠  ٢.٨٤٧.٣٨٠  ٢.٨٤٧.٣٨٠  -  ٢.٨١٤.٣٥٥  ٢.٨١٤.٣٥٥  ٢.٨١٤.٣٥٦  -  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣                    -  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣  ٣.٠٧٠.٥٩٣                      -  قطاع الصناعة   
  -                      ٦.٥٠٨.٨٣٤  ٦.٦١٠.١٤٤  ٦.٦١٠.١٤٤                    -  ٦.٤٥٢.٠٣١  ٦.٤٨٩.٢٠١  ٦.٤٨٩.٢٠٢  
                  

                  :االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة
  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  -  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  -  قطاع البنوك واالستثمار   
     ٧١.٥٨١     ٧١.٥٨١     ٧١.٥٨١                    -                -                -                 -                      -  قطاع الصناعة   
  -                      ٦٠٥.٥٥١  ٦٠٥.٥٥١  ٦٠٥.٥٥١                    -  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  ٥٣٣.٩٧٠  
                  
  ٢٠.١٥١.٩٤٩  ٢٥.١١١.٥٦٧  ١٣.١٢٥.٥٦٧  ١١.٩٨٦.٠٠٠  ١٨.٧٠٥.٢١٦  ٢١.٢٣٨.٠٤٨  ١٠.٣٦٦.١٢٤  ١٠.٨٧١.٩٢٥  

  
   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول القوائم المالیة 
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 -٣٦ -  

  االستثمارات في الشركات الشقیقة   -  ١٠
  

نسبة   
  المساھمة

  
  القیمة الدفتریة

  
  التكلفة

حصة في 
  )الخسائر/(األرباح

حصة في 
  اإلیرادات

حصة في 
  األصول

حصة في حقوق 
  المساھمین

  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  (%)  
               المجموعة

  -  -  -  ٢٨.١٦٠  -  -  -  ع.ع.م.الشركة العُمانیة للمشاریع الطبیة ش
  ٤.٧٥٠.٥٨٥  ٦.٦١٥.١٨٦  ٢.١٦٣.١٨٧  ٦٤٩.٣٠٨  ٥.١٦٨.٥٦٣  ٧.٤٢٥.٦٦١  ٣١  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش

  ١.٥٥٨.٥٦٧  ٤.٠٩٥.١٨٣  ٥.٢٣٢.٣٩٥  ٦٤٩.١١٤  ٢.٧٢١.٥٩٤  ٢.٦٠٧.٩٧٣  ٢١  ع .ع.م.الشركة العُمانیة لأللیاف البصریة ش
  -  -  -  -  ٩٨٠.٠٠٠  -  ٢٠  م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجیا ش

  ١.٤٥٢.٤٣٨  ١.٥٠٧.٧٣٢       ٨٦.٦٦٩        ٢٩.٤٩٦                 -   ١.٦٢٥.٦٤٨  ٢٢  تابعةلشركة شركات شقیقة 
    ٧.٧٦١.٥٩٠  ١٢.٢١٨.١٠١  ٧.٤٨٢.٢٥١  ١.٣٥٦.٠٧٨  ٨.٨٧٠.١٥٧  ١١.٦٥٩.٢٨٢  

 ً                 -                  -                 -                 -   )٩٨٠.٠٠٠(                  -    انخفاض القیمة: ناقصا
    ٧.٧٦١.٥٩٠  ١٢.٢١٨.١٠١  ٧.٤٨٢.٢٥١  ١.٣٥٦.٠٧٨  ٧.٨٩٠.١٥٧  ١١.٦٥٩.٢٨٢  
                

                المجموعة
  ١.٠٨١.٢٥٠  ٣.٦٩٠.١٢٦  ٣.٤٣٦.٣٢٠  ٦٩.٧٣٨  ٣.٩٩١.١٩٥  ١.٠٨١.٢٥٠  ٤٠  ع.ع.م.الشركة العُمانیة للمشاریع الطبیة ش

  ٤.٢٧١.٧٧٠  ٦.٦١٧.٩٧٧  ١.٨٧٣.٦٩٩  ٣٧٢.٠٠٩  ٥.١٦٨.٥٦٣  ٦.٩٤٧.٧٩٧  ٣١  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش
  ٢.١٨٢.٢٤٩  ٣.٤٣٩.٢٢٣  ٣.٤١٠.٥٤٨  ٤٩٣.٠٢٥  ٢.٧٢١.٥٩٤  ٣.١٦٢.٩٢٦  ٢١  ع .ع.م.الشركة العُمانیة لأللیاف البصریة ش

  -  ١.٢٠٩.٢٨٩  ١٠٨.٦٥٦  )١١٧.٤٧٧(  ٩٨٠.٠٠٠  -  ٢٠  م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجیا ش
  ١.٥٩٦.١٥٤  ١.٩٦٧.٠٠٨   )٢٨٥.٢٨٤(  )٢٨٧.٦٨٣(                   -   ١.٥٩٦.١٥٢  ٢٠  تابعةلشركة شركات شقیقة 

    ٩.١٣١.٤٢٣  ١٦.٩٢٣.٦٢٣  ٨.٥٤٣.٩٣٩  ٥٢٩.٦١٢  ١٢.٨٦١.٣٥٢  ١٢.٧٨٨.١٢٥  
 ً                  -                   -                 -              -  )٣.٩٩٢.٩٤١(                  -    انخفاض القیمة: ناقصا

    ٩.١٣١.٤٢٣  ١٦.٩٢٣.٦٢٣  ٨.٥٤٣.٩٣٩  ٥٢٩.٦١٢  ٨.٨٦٨.٤١١  ١٢.٧٨٨.١٢٥  
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 -٣٧ -  

  )تابع(االستثمارات في الشركات الشقیقة    -  ١٠
  
  :كالتالي العامالحركة في استثمارات شركات شقیقة خالل   )أ(

 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة 
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني 
         

  ١٢.٠٩٠.٣٥١  ٨.٨٦٨.٤١١  ١٤.١٤٣.٠٥٠  ١٢.٧٨٨.١٢٥  ینایر  ١في 
  -  -  ١.٨٨٣.٨٣٥  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة

  ١.٩٠٥.٠٩٦  -  ١.٩٠٥.٠٩٦  -  مشتریات
  )٧٩٨.٩١٨(  )٩٧٨.٢٥٤(  )٧٩٩.٨٣٥(  )١.١٢٧.١٧٠(  مبیعات

  -  -  ٥٢٩.٦١٢  ١.٣٥٦.٠٧٨  حصة من النتائج
مخصص إنخفاض قیمة لحصة من 

ً لحریق في شركة  خسارة نظرا
  -  -  -  )٩٧٥.١٨٨(  شقیقة

  )٣.٩٧١.٦١٦(  -  )٤.٤٠٤.٦٧٨(  -  محول إلى شركة تابعة 
حصة في خسارة من بیع شركة 

  -  -  )٢٣٩.٠٢٦(  -  شقیقة
  )٣٥٦.٥٠٢(  -  -  -  للعامانخفاض القیمة 
  -  -  -  ٥.٣١٧  تحویالت أخرى

  -  -  )٢٢٨.٨٧٩(  )٤٠٠.٣٢٤(  توزیعات أرباح مستلمة
حصة من احتیاطي القیمة العادلة 

                    -                    -          )١.٠٥٠(          ١٢.٤٤٤  )٢٠إیضاح (
  ٨.٨٦٨.٤١١  ٧.٨٩٠.١٥٧  ١٢.٧٨٨.١٢٦  ١١.٦٥٩.٢٨٢  دیسمبر ٣١في 

  
في الشركة العمانیة للمشاریع % ٣٩.٦٣، قامت الشركة األم ببیع حصة أسھمھا البالغ قدرھا ٢٠١٢یونیو خالل   )ب(

وكان للشركة األم قیمة دفتریة قدرھا  لایر عماني ٣.٩٩١.١٩٥كانت تكلفة ھذا اإلستثمار األصلیة . ع.ع.م.الطبیة ش
لایر عماني والذي نتج عنھ أرباح  ٤.١٠٩.٢٢٩بیع اإلستثمار بمبلغ قدره  لایر عماني في تاریخ البیع وتم ٩٧٨.٢٥٤

لایر  ١.١٢٧.١٧٠أما بالنسبة للمجموعة، فكانت القیمة الدفتریة قدرھا . لایر عماني للشركة األم ٣.١٣٠.٩٧٥قدرھا 
  . لایر عماني للمجموعة ٢.٩٨٢.٠٥٩عماني في تاریخ البیع ونتج عن البیع أرباح قدرھا 

  
ع، والذي نتج عنھ دمار .ع.م.مانیة لأللیاف البصریة شفي الشركة العُ  ٢٠١٢أكتوبر  ١٩في  كبیر نشب حریق  )ج(

وبإنتظار إتخاذ قرار حول . وھي متنازع علیھا مع المؤمن تأمین وقدمت الشركة مطالبة. في المخزون والمصنع والمعدات
فة المخزون والمصنع والمعدات المتضررة من صافي لایر عماني نحو تكل ٤.٦٦٤.٥٥١الدعوى، قامت الشركة بشطب 

مانیة لأللیاف البصریة سیتم إعتبار الشركة العُ . ٢٠١٢لایر عماني حققتھا الشركة في عام  ٢.٨٦٩.٠٥٦أرباح قدرھا 
 بحصة بنسبة تحتفظ شركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة. إذا وعندما یتم تسویة المطالبة في المستقبلكدخل 
لایر  ٩٧٥.١٨٨الشركة العمانیة لأللیاف البصریة وتساوي النسبة التي تم شطبھا من األصول ما قدره  في% ٢٠.٩١

    .٢٠١٢لھا في قائمة الدخل خالل عام یحمتعماني تم 
  
لایر عماني  ٣.٦٥٦.٧٠٦القیمة الدفتریة لإلستثمار بشركات شقیقة تتضمن شھرة إنخفضت قیمتھا قدرھا   )د(
  ).لایر عماني ٣.٦٥٦.٧٠٦ – ٢٠١١(
  
) لایر عماني ٨.٧١١.٠٣٥ -٢٠١١(لایر عماني  ٦.٢٨٨.٤٣٣االستثمارات في الشركات الشقیقة التي تبلغ   )ھـ(

  ).٢٣و ٢١إیضاح (مرھونة لدى بنوك تجاریة كضمان مقابل تسھیالت االئتمان 
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 -٣٨ -  

   االستثمارات في الشركات التابعة  -  ١١
  

نسبة   
  التكلفة  الحیازة

مخصص 
  إنخفاض قیمة 

  القیمة
  الدفتریة

 لایر عُماني لایر عُماني لایر عماني %   ٢٠١٢
          

  ١٣٦.٣٠٣  ١.١٢٣.٦٩٧  ١.٢٦٠.٠٠٠  ١٠٠  الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش م م
  ١.٤١٢.٠٥٩  -  ١.٤١٢.٠٥٩  ٩١  صندوق مجان لرأس المال

  -  ١.٦١٦.٧٤٧  ١.٦١٦.٧٤٧  ٨١  ع.ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش
  ٥.٠٨٣.٥٩١                    -  ٥.٠٨٣.٥٩١  ٥١  ع.ع.م.المركز المالي ش شركة

    ٦.٦٣١.٩٥٣  ٢.٧٤٠.٤٤٤  ٩.٣٧٢.٣٩٧  
          

٢٠١١      
      

  ٣١٠.٠٤٦  ٩٤٩.٩٥٤  ١.٢٦٠.٠٠٠  ١٠٠  الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش م م
  ١.٤١٢.٠٥٩  -  ١.٤١٢.٠٥٩  ٩١  صندوق مجان لرأس المال

                    -  ١.٩١٣.٢٥١  ١.٩١٣.٢٥١  ٦٦  ع.ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش
  ٥.٠٨٣.٥٩١                   -  ٥.٠٨٣.٥٩١  ٥١  م.م.سي آي كبیتال الخلیج للوساطة المالیة ش

    ٦.٨٠٥.٦٩٦  ٢.٨٦٣.٢٠٥  ٩.٦٦٨.٩٠١  
  
  :بالشركات التابعة خالل العام اتفیما یلي الحركة في االستثمار  )أ(
  

 الشركة األم 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 لایر عُماني لایر عُماني 

   :بالتكلفة
 ٦.١٥٥.٨١٠ ٩.٦٦٨.٩٠١ ینایر ١كما في 

 ١.٩٦٢.٦٨٢ ٨٧٩.٢٨٩ مشتریات
  )٢.٤٢١.٢٠٧(  - خالل العام مباع

  ٣.٩٧١.٦١٦  -  محول من شركات شقیقة
ً إلعادة ھیكلة رأس مال                     -  )١.١٧٥.٧٩٣(   ))أ(٦إیضاح ( شركة تابع مشطوب نظرا

 ٩.٦٦٨.٩٠١ ٩.٣٧٢.٣٩٧ دیسمبر  ٣١كما في 
    

    :فیما یلي الحركة في انخفاض قیمة االستثمارات بالشركات التابعة خالل العام
 ٤.٠٨٦.٩٠٢ ٢.٨٦٣.٢٠٥ ینایر ١كما في 

 ٣١٤.٢٨٦ ٢٣٠.١٧٤ مخصص انخفاض قیمة للعام
ً إلعادة ھیكلة رأس مال شركة تابع  محرر   -  )١.١٧٥.٧٩٣(  ))أ(٦إیضاح (نظرا

 -    ٨٢٢.٨٥٨  ))ب(٦إیضاح (تحویالت من إنخفاض قیمة مدیونیات تجاریة وأخرى 
 )١.٥٣٧.٩٨٣(                    - محرر خالل العام

 ٢.٨٦٣.٢٠٥  ٢.٧٤٠.٤٤٤  دیسمبر ٣١كما في 
      

  ٦.٨٠٥.٦٩٦  ٦.٦٣١٩٥٣  صافي الرصید
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 -٣٩ -  

  )تابع(االستثمارات في الشركات التابعة        -  ١١
  
خالل العام، قامت الشركة األم بتقییم القیمة الدفتریة لالستثمارات بالشركات التابعة وقامت بتكوین مخصص   )ب(

لعُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ا للشركة )ال شیئ – ٢٠١١(لایر عماني  ٥٦.٤٣١انخفاص قیمة إضافي بمبلغ 
ومبلغ ال م .العُمانیة لتربیة األغنام ش م للشركة) لایر عماني ١٣٨.٥٦٣ -٢٠١١(لایر عماني  ١٧٣.٧٤٣ومبلغ  ع.ع.م.ش

  .على سي آي كبیتال الخلیج للوساطة المالیة) لایر عماني ١٧٥.٧٢٣ – ٢٠١١(شيء 
  
 – ٢٠١١(لایر عُماني  ٨.٥٨٤.٧٢٧شركات تابعة تكلفتھا  فيقامت الشركة األم برھن استثماراتھا   )ج(

  ).٢٣و ٢١إیضاح (لدى بنوك تجاریة مقابل تسھیالت ائتمان  )لایر عُماني ٨.٨٦١.٦٠٥
  

  أصول مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق  -١٢
  

أصدرتھ إحدى الشركات المحلیة المسجلة في سلطنة ) القرض( ثانوي قرضأوراق خالل العام، شاركت الشركة األم في 
ً و یستحق في % ٩یحمل القرض معدل فائدة ثابت قدره .  عمان   . ٢٠١٦سنویا



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
 

-٤٠-  

  الممتلكات واآلالت والمعدات   -١٣
  

 المجموعة
  
  

 مباني

  
  اآلالت

 وماكینات
  

 أثاث وتركیبات

تحسینات على 
عقارات 
 مستأجرة

  
 معدات مكاتب

  
  

 سیارات

  
أعمال رأسمالیة 

 التنفیذ قید

  
  

 اإلجمالي
ماني  ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ   لایر عُ

                 التكلفة
  ٩.٣٦٣.٣٨١  ٥٤.٨١٧  ٢٧٣.٤١٢  ٢٠٠.٠٦٠  ٧٦.٤٢١  ٦٨٥.٧٣٤  ٥.٦٤٧.٦٧٢  ٢.٤٢٥.٢٦٥   ٢٠١٢ینایر  ١

  ١٤٢.٧٤٣  ٦.٨٠٥  ٤٨.٧٠٠  ٢.٤٢٩  -  ١٠.٥٤٢  ٧٤.٠٤٢  ٢٢٥  إضافات
  )١٨٢.٦٢٤(  )٦١.٦٢٢(  )٨٢.٢٥٠(  )٦.٠٦٤(              -  )٣٢.٦٨٨(                    -                    -  استبعادات 

                    ٩.٣٢٣.٥٠٠                -  ٢٣٩.٨٦٢  ١٩٦.٤٢٥  ٧٦.٤٢١  ٦٦٣.٥٨٨  ٥.٧٢١.٧١٤  ٢.٤٢٥.٤٩٠   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
                  االستھالك

  ٤.٩٣٦.٤٥٧  -  ٢١٥.٠٦٢  ١٦٦.٠١٤  ٦٦.٩٥٣  ٥٧١.١٦٦  ٣.١١٨.٤٨٥  ٧٩٨.٧٧٧   ٢٠١٢ینایر  ١في 
  ٥٠٦.٣٤١              -  ٢٨.٠٩٩  ١٥.٤٧٩  ١.٩٣٢  ٨٤.٢٦٦  ٢٩٤.٧٤٠  ٨١.٨٢٥  محمل للعام
  )١٣٦.٣٠٥(              -  )٩٩.٥٢٧(     )٤.٠٩٠(              -  )٣٢.٦٨٨(                    -                    -  استبعادات

  ٥.٣٠٦.٤٩٣              -  ١٤٣.٦٣٤  ١٧٧.٤٠٣  ٦٨.٨٨٥  ٦٢٢.٧٤٤  ٣.٤١٣.٢٢٥      ٨٨٠.٦٠٢   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
                  

  ٤.٠١٧.٠٠٧              -     ٩٦.٢٢٨     ١٩.٠٢٢     ٧.٥٣٦  ٤٠.٨٤٤  ٢.٣٠٨.٤٨٩  ١.٥٤٤.٨٨٨  صافي القیمة الدفتریة
 

                 التكلفة
  ٩.١٧٥.٥٨٨  ٧٢.٢١٩  ٢٢٧.٣٤٤  ٤٩٣.٨٤٧  ٩٨.٥٦١  ٢٤١.٢٩٨  ٥.٦١٧.٠٥٤  ٢.٤٢٥.٢٦٥   ٢٠١١ینایر  ١

  ٥٨١.٨٨٢  -  ٦٥.٠٤٥  -  -  ٥١٦.٨٣٧  -  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة
  ١٤٧.٥٤٠  ٧.٥٨٢  ٥٤.٧٠٠  ٤.٧١٦  ٩.٦٣٢  ١٧.٥٤٢  ٥٣.٣٦٨  -  إضافات

  )٣٩٠.٠٣٢(  -  )٥.٩١٦(  )٢٩٤.١٧٣(  -  )٨٩.٩٤٣(  -  -  شركة تابعةمشطوب فیما یتعلق ببیع 
     )١٥١.٥٩٧(  )٢٤.٩٨٤(  )٦٧.٧٦١(     )٤.٣٣٠(  )٣١.٧٧٢(                -      )٢٢.٧٥٠(                   -  استبعادات 

                    ٩.٣٦٣.٣٨١  ٥٤.٨١٧  ٢٧٣.٤١٢  ٢٠٠.٠٦٠  ٧٦.٤٢١  ٦٨٥.٧٣٤  ٥.٦٤٧.٦٧٢  ٢.٤٢٥.٢٦٥   ٢٠١١دیسمبر  ٣١
                  ستھالكاال

  ٤.٤٧٠.٨٣٧  -  ١٨٥.٧٠٢  ٤٠١.٦٣٢  ٩٨.٥٦١  ٢٢٥.٤٤٢  ٢.٨٤٢.٥٤٥  ٧١٦.٩٥٥   ٢٠١١ینایر  ١في 
  ٣٩٦.٨٨٠  -  ٤٧.٨٨٠  -  -  ٣٤٩.٠٠٠  -  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة

  ٥٥٤.٣٤٦  -  ٥٣.٤٨٣  ٤٥.٤٢٥  ١٦٤  ٨٣.٥٨١  ٢٨٩.٨٧٢  ٨١.٨٢٢  محمل للعام
  )٣٧٠.٢٧٤(  -  )٥.٩١١(  )٢٧٧.٥٠٦(  -  )٨٦.٨٥٧(  -  -  تابعةمشطوب فیما یتعلق ببیع شركة 

  )٣١١٥.٣٣(              -  )٦٦.٠٩٢(   )٣.٥٣٧(  )٣١.٧٧٢(                -      )١٣.٩٣٢(                   -   استبعادات
  ٤.٩٣٦.٤٥٧              -  ٢١٥.٠٦٢  ١٦٦.٠١٤  ٦٦.٩٥٣  ٥٧١.١٦٦  ٣.١١٨.٤٨٥      ٧٩٨.٧٧٧   ٢٠١١دیسمبر  ٣١

                  
  ٤.٤٢٦.٩٢٤  ٥٤.٨١٧    ٥٨.٣٥٠    ٣٤.٠٤٦    ٩.٤٦٨  ١١٤.٥٦٨  ٢.٥٢٩.١٨٧  ١.٦٢٦.٤٨٨  صافي القیمة الدفتریة



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
 

-٤١-  

  )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات   -١٣
 

  
   

 أثاث وتركیبات

تحسینات على 
عقارات 
 مستأجرة

  
 إجمالي سیارات معدات مكاتب

  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني الشركة األم
            

           التكلفة
  ٣٩٤.٦٢٢  ١٤٤.٧١٤  ٨٢.٢٨٤  ٧٦.٤٢١  ٩١.٢٠٣   ٢٠١٢ینایر  ١

  ٤٢.٠٨٢  ٤١.٠٠٠  ١.٠٨٢  -  -  إضافات
   )٤١.٠٤٤(   )٤٠.٠٠٠(   )١.٠٤٤(              -              -  استبعادات 

  ٣٩٥.٦٦٠  ١٤٥.٧١٤  ٨٢.٣٢٢  ٧٦.٤٢١  ٩١.٢٠٣   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
            

            االستھالك
  ٣٣٣.٠٤٩  ١٠٣.٣٧٠  ٧١.٩٦٨  ٦٦.٩٥٣  ٩٠.٧٥٨   ٢٠١٢ینایر  ١

  ٢٤.٩٦٥  ١٧.٥٥٢  ٥.٣٢١  ١.٩٣٢  ١٦٠  محمل للعام
   )٣٨.٣٠٠(  )٣٧.٥٢١(      )٧٧٩(              -              -  استبعادات

  ٣١٩.٧١٤  ٨٣.٤٠١  ٧٦.٥١٠  ٦٨.٨٨٥  ٩٠.٩١٨   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
            

      ٧٥.٩٤٦  ٦٢.٣١٣      ٥.٨١٢    ٧.٥٣٦         ٢٨٥  صافي القیمة الدفتریة
            

           التكلفة
  ٤١٣.٩٠٥  ١٤٢.٧١٤  ٨١.٦٠٣  ٩٨.٥٦١  ٩١.٠٢٧  ٢٠١١ینایر  ١

  ٥٩.٣٧٥  ٤٦.٠٠٠  ٣.٥٦٧  ٩.٦٣٢  ١٧٦  إضافات
  )٧٨.٦٥٨(  )٤٤.٠٠٠(  )٢.٨٨٦(  )٣١.٧٧٢(              -  استبعادات 

  ٣٩٤.٦٢٢  ١٤٤.٧١٤  ٨٢.٢٨٤  ٧٦.٤٢١  ٩١.٢٠٣  ٢٠١١دیسمبر  ٣١
            

            االستھالك
  ٣٧٨.٣٦٨  ١٢٠.٩١٠  ٦٨.٢٧٨  ٩٨.٥٦١  ٩٠.٦١٩  ٢٠١١ینایر  ١في 

  ٣٣.٣٣٩  ٢٦.٤٦٠  ٦.٥٧٦  ١٦٤  ١٣٩  محمل للعام
  )٧٨.٦٥٨(  )٤٤.٠٠٠(  )٢.٨٨٦(  )٣١.٧٧٢(              -  استبعادات

  ٣٣.٠٤٩  ١٠٣.٣٧٠  ٧١.٩٦٨  ٦٦.٩٥٣  ٩٠.٧٥٨  ٢٠١١دیسمبر  ٣١
            

    ٦١.٥٧٣    ٤١.٣٤٤  ١٠.٣١٦    ٩.٤٦٨        ٤٤٥  صافي القیمة الدفتریة
  

تم إدراج .  ضمان مقابل القروض الحكومیة وقروض ألجل أخرىكالممتلكات واآلالت والمعدات للشركة التابعة مرھونة 
ومصروفات ) لایر عماني ٣٢١.١٨٦ -٢٠١١(لایر عماني  ٣٢٦.٦٥٩للعام في تكلفة المبیعات بقیمة المحمل االستھالك 

  ).لایر عماني ٢٣٣.١٦٠ - ٢٠١١(لایر عماني  ١٧٩.٦٨٢إداریة بقیمة 
  

  عقار إستثماري  -  ١٤
  

ً منھا اإلنخفاض بالقیمة أن التكلفة تقارب القیمة العادلة كما وترى اإلدارة . العقارات اإلستثماریة مدرجة بالتكلفة مخصوما
  .٢٠١١و ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في 

  
   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٢ -  

    المؤجلة الضریبةأصل    -١٥
  

ً لطریقة االلتزام باستخدام معدل ضریبي أساسي قدره  تحتسب ضرائب الدخل المؤجلـة على كافة الفروق المؤقتة وفقا
  :تعلق بالبنود التالیةی للمجموعة بقائمة المركز المالي المدرج الضریبة المؤجلة أصلصافي %).  ١٢ – ٢٠١١% (١٢

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 المجموعة  المجموعة   
 لایر عماني لایر عماني  
      

  ٤٨٤  ٦.٠٥٦  الضریبي المعجل األثر الضریبي لإلستھالك
  ٥٤.٥٥٨  ٤٣.٩٧٦  األثر الضریبي إلعادة تقییم إستثمارات خارجیة 

  ١٥٦.٢٦٨  ١٢٦.٣٠١  األثر الضریبي للخسائر 
    ٤١٣.٧٤   ١٣.٧٤٣  األثر الضریبي للمخصصات

  ٢٢٥.٠٥٤ ١٩٠.٠٧٦ 
  

  أصول غیر ملموسة  -  ١٦
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 لایر عُماني لایر عُماني 
   

 ٤٨.٠٠٠ ٥٧٧.٦٨٣ ینایر ١في 
 ٦٩٧.٦٨٣ -  إضافات عند حیازة شركة تابعة

 )١٥٠.٠٠٠( )٧٥.٠٠٠(  إنخفاض القیمة
 )١٨.٠٠٠( )١٨.٠٠٠(  إھالك

 ٥٧٧.٦٨٣ ٤٨٤.٦٨٣  دیسمبر ٣١في 
  

  رأس المال  -  ١٧
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 لایر عُماني لایر عُماني 
      

 ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ لایر عُماني ٠.١٠٠سھم قیمة كل سھم  ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ – المصرح بھ
 ١٢.١٨٧.٥٠٠ ١٢.١٨٧.٥٠٠ لایر عُماني ٠.١٠٠سھم قیمة كل سھم  ١٢١.٨٧٥.٠٠٠ –المصدر 

  
كانت ھذه األسھم بأسمائھم أو عن طریق  أو أكثر من أسھم الشركة سواءً % ١٠الذین یمتلكون نسبة  األم مساھمو الشركة

  :حسابات من ینوب عنھم وعدد األسھم التي یمتلكونھا  كما یلي
  

 % ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 عدد األسھم عدد األسھم  
        

 ٣٦.٥٦٢.٥٠٠ ٣٦.٥٦٢.٥٠٠ ٣٠  شركة أبو ظبي لالستثمارات، دولة اإلمارات  العربیة المتحدة
  

  االحتیاطي القانوني  -١٨
  

 ً ً نسبة  ١٩٧٤لقانون الشركات التجاریة لسنة وفقا من ربح العام إلى حساب ھذا االحتیاطي إلى أن % ١٠تجنب سنویا
  .ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.  یساوي الرصید المتراكم لھذا االحتیاطي ثلث رأسمال الشركة األم المدفوع على األقل

  
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٣ -  

  احتیاطي إعادة التقییم  -١٩
  

 ً ً لسیاسة المجموعة، تم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة والشركة األم بالتكلفة ناقصا  اإلستھالكوفقا
فیھا شركة شقیقة أو تابعة للمجموعة بنود  تدرجفي الحالة التي .  المتراكم وأي انخفاض بالقیمة في ھذه القوائم المالیة

معاد تقییمھا في قوائمھما المالیة المنفصلة، ال یتم احتساب حصة المجموعة في فائض  الممتلكات واآلالت والمعدات بقیمة
  . القوائم المالیة المجمعة ھذه أو خسارة إعادة التقییم في

  
حصة المجموعة في فائض أو خسارة إعادة تقییم الممتلكات واآلالت والمعدات في شركاتھا التابعة أو الشقیقة، التي ال یتم 

ً لسیاسة المجموعة، كاآلتي احتسابھا   :في ھذه القوائم المالیة وفقا
  

٢٠١٢ ٢٠١١   
   المجموعة  المجموعة
   لایر عماني  لایر عماني

      
  شركات تابعة  ٩٧١.٣٨٩  ٧٩٠.٧٢٤

  شركات شقیقة  ٣.٨٩٠.٥٣٧  ٥٠٧.٩٢٧.٩
٤.٨٦١.٩٢٦  ٢٣١.٨٣٨.٧    

  
  القیم العادلةإحتیاطي   -٢٠

 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     
 ٢.٠٢٦.٤٩١ ٢.٣١٦.١٢٣ ١.٩٨٥.٨١٩ ٢.٣٢٥.٤٤٤ ینایر ١

 )٣٩.٢٦٠( )٩٤٣.٦٩٠( )٦٩.٧١٣( )٩١١.٣٠٨( محقق عند بیع أصول مالیة متاحة للبیع
ألصول مالیة صافي التغیر في القیم العادلة 

 ٣٢٨.٨٩٢ )٧٦٣.٢٣٠( ٤١٠.٣٨٨ )٨١٨.٦٨٧( )٨إیضاح (متاحة للبیع 
حصة من إحتیاطي القیمة العادلة لشركات 

                   -               -        )١.٠٥٠( )١٢.٤٤٤(  )١٠إیضاح (شقیقة 
 ٢.٣١٦.١٢٣ ٦٠٩.٢٠٣ ٢.٣٢٥.٤٤٤ ٦٠٧.٨٩٣  دیسمبر  ٣١

  
  السحب على المكشوف   -٢١

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
      

 ١.٥٩٣.٨٤٩ ٩٥٤.٧٦٥ ١.٥٩٣.٨٤٩ ٩٨٢.٦٥٠ )إیضاح أ(بنوك في سلطنة عُمان 
بنوك في اإلمارات العربیة المتحدة 

 ٣.٠٠٤.٣٣٨ ٢.٩٥٧.٥٠٤ ٣.٠٠٤.٣٣٨ ٢.٩٥٧.٥٠٤ )إیضاح ب(
 ٤.٥٩٨.١٨٧ ٣.٩١٢.٢٦٩ ٤.٥٩٨.١٨٧ ٣.٩٤٠.١٥٤ 
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٤ -  

  )تابع( السحب على المكشوف  -٢١
  
بالریال العماني للمجموعة والشركة األم فائدة بمعدالت سنویة فعلیة  تسھیالت السحب على المكشوفتحمل   )أ(

ً ) %٧.٥و% ٥.٥ -٢٠١١% (٦.٥و% ٥.٥تتراوح بین  مرھونة بضمان على بعض األصول المالیة ھذه القروض .  سنویا
  ).١١و ١٠و ٨و ٧و ٥ اإلیضاحات(للشركة األم 
  

 ساریة ةسنوی التبالدرھم اإلماراتي للمجموعة والشركة األم فائدة بمعدتسھیالت السحب على المكشوف تحمل   )ب(
ً %) ٦.٠١ إلى% ٤.٦ -٢٠١١( %٤.٥٥إلى  %٤.٣بلغ ت ھذه القروض مرھونة بضمان على بعض األصول .  سنویا

  ).١١و ١٠و ٨و ٧و ٥اإلیضاحات (المالیة للشركة األم 
  

  دائنیات تجاریة وأخرى   -٢٢
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٣٠.٣٧٣ ٧٥.٠٣٢ ١.٦٤٥.٥٠١ ٨١٦.٠٦٩ مستحقة الدفع مبالغ
 ١٣٧.٠٧٨ ١٧١.٣٧٤ ٤٢٦.٩٦٩ ٤٣٢.٦٠٠ دائنیات ومستحقات أخرى

 ١٢.١٤٨ ٤.٨٤٦ ٣٩٠.٦٦٦ ١٢٦.١٤٦ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ١٦٦.٨٩٦ ١٨٨.٠٨٤ ٢٤٤.٧٢٩ ٢٦٧.١٩٣ )إیضاح أ(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ٩٣.٧٤٧ ٩٣.٣١٣ ٩٣.٧٤٧ ٩٣.٣١٣ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
 - ٥٨.٣٢٤ ٣٨.٦٤٦ ٨.٢٧٠ مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة

   ٦٥.٥٦٢   ١٢.٢٨٦      ٦٥.٥٦٢       ١٢.٢٨٦ فوائد مستحقة الدفع
 ٥٠٥.٨٠٤ ٢٥٩.٦٠٣ ٢.٩٠٥.٨٢٠ ٨٧٧.٨١٥.١ 
  
  :حركة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین للعام كالتالي  )أ(
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجمعة المجمعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     
 ١٥٢.٥٧٧ ١٦٦.٨٩٦ ٢٠٩.٢٢٧ ٢٤٤.٧٢٩ ینایر ١

  -  -  ٦٤.٢٦٦  -  إضافات عند حیازة شركة تابعة
 ٢٧.٧٣١ ٢٥.٧٩٩ ٥٨.٣٠١ ٤٦.٩٦٧ )٢٨إیضاح (محمل للعام 

 - - )٢٥.٦٧٧( - مشطوب عند بیع شركة تابعة 
 )١٣.٤١٢(  )٤.٦١١(  )٦١.٣٨٨(  )٢٤.٥٠٣(  مدفوع خالل العام

 ١٦٦.٨٩٦ ١٨٨.٠٨٤ ٢٤٤.٧٢٩ ٢٦٧.١٩٣ دیسمبر  ٣١في 
  

  القروض ألجل  -  ٢٣
 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
      

 ١١.٩٩٧.١٩٩ ٦.٨٥٨.٩٩٥ ١١.٩٩٧.١٩٩ ٦.٨٥٨.٩٩٥ )إیضاح أ(بنوك في سلطنة عُمان 
بنوك في اإلمارات العربیة المتحدة 

       ٢٦١.٧٥٠       ٥٢.٣٥٠       ٢٦١.٧٥٠       ٥٢.٣٥٠ )إیضاح ب(
 ١٢.٢٥٨.٩٤٩ ٦.٩١١.٣٤٥ ١٢.٢٥٨.٩٤٩ ٦.٩١١.٣٤٥ 
  

% ٤.١٨ تتراوح بین ساریةتحمل القروض ألجل بالریال العماني للمجموعة والشركة األم فائدة بمعدالت سنویة   )أ(
ً %) ٧و% ٤.٢٩ - ٢٠١١% (٧و   .  سنویا



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٥ -  

  )تابع(القروض ألجل   -  ٢٣
   
% ٧.٥٠قدرھا  ساریةتحمل القروض ألجل بالدرھم اإلمارتي للمجموعة والشركة األم فائدة بمعدالت سنویة    )ب(
ً %) ٧.٥٠و% ٦.١ - ٢٠١١(   . سنویا
  
  :فترة االستحقاق للقروض ألجل كاآلتي  )ج(
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجمعة المجمعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٦.٣٠٩.٩٢٣ ٣.٥١٩.٠١٨ ٦.٣٠٩.٩٢٣ ٣.٥١٩.٠١٨ مستحقة خالل سنة
    ٥.٩٤٩.٠٢٦ ٣.٣٩٢.٣٢٧    ٥.٩٤٩.٠٢٦ ٣.٣٩٢.٣٢٧ بعد أكثر من سنةمستحقة 

 ١٢.٢٥٨.٩٤٩ ٦.٩١١.٣٤٥ ١٢.٢٥٨.٩٤٩ ٦.٩١١.٣٤٥ 
  
  ).١١و ١٠و٨و ٧و ٥اإلیضاحات (القرض ألجل مضمون مقابل رھن بعض األصول   )د(

 
  قروض من حكومات   -٢٤
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

تم الحصول علیھا قروض من حكومات 
     :من قبل

 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠  الشركة األم  -
الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات   -

                    -                     -    ٣.٧٣٠.٠٠٠ ٣.٧١٤.٠٠٠ ع.ع.م.الغذائیة ش
 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٨.٧٣٠.٠٠٠ ١٨.٧١٤.٠٠٠ 
     

 ً      :منح حكومیة مؤجلة تتعلق بـ: ناقصا
 - )١.٦٩٢.٠٠٠( - )١.٦٩٢.٠٠٠(  الشركة األم  -
الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات   -

                    -                    - )١.٠٣٧.٥٣٣(    )٨٩٨.٩١٤( ع.ع.م.الغذائیة ش
 )١٥.٠٠٠.٠٠٠ )١.٦٩٢.٠٠٠( )١.٠٣٧.٥٣٣( )٢.٥٩٠.٩١٤ 
     
 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٣.٣٠٨.٠٠٠ ١٧.٦٩٢.٤٦٧ ١٦.١٢٣.٠٨٦ 
  
  :فترة استحقاق القرض من الحكومة كاآلتي  )١(
  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٨١.٠٠٠ ٢١٥.٠٠٠ خالل سنة واحدة
 - - ١٥٠.٠٠٠ ١٥.٢٤٠.٠٠٠  سنة ٢ – ١بین 
 - - ٩٤٩.٠٠٠ ١.٠٨٥.٠٠٠ سنوات ٥ – ٢بین 

                    -                     -    ٢.٥٥٠.٠٠٠    ٢.١٧٤.٠٠٠ سنوات ٥أكثر من 
 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٨.٧٣٠.٠٠٠ ١٨.٧١٤.٠٠٠  إجمالي



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٦ -  

  )تابع( من الحكومةالقروض   -  ٢٤
  
غیر محملین بفوائد من حكومتي سلطنة عُمان ودولة اإلمارات   على قرضین ٢٠٠١حصلت الشركة األم في عام   )أ(

    .٢٠١٤في نوفمبر  السداد ایستحق القرضان  .لایر عماني ٧.٥٠٠.٠٠٠العربیة المتحدة تبلغ قیمة كل منھما 
  
ع من .ع.م.الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش قبل تم ترتیب القروض التي تم الحصول علیھا من  )ب(

ً الدعم% ٣خالل بنك وتحمل فائدة بمعدل  ً ناقصا ھذه القروض مضمونة مقابل رھن قانوني بالدرجة األولى على .  سنویا
فائدة في تاریخ منح القرض القیمة العادلة باستخدام معدل التم التحقق من .  كافة األصول الحالیة والمستقبلیة للشركة التابعة

ً % ٩.٥الذي یبلغ    .٢٠٢٢إلى  ٢٠١٢القروض مستحقة السداد بأقساط من .  سنویا
  

  إیرادات الفوائد  -٢٥
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٦.٩٥٩ ٣.٤٩٥ ٨١.٤٦١ ٥٦.٥٧٨ ودیعة ثابتةفائدة على 
فائدة على أصول مالیة محتفظ بھا 

 ٥٤.٠٠٤ ٥٢.١١٥ ٥٤.٠٠٤ ٥٢.١١٥  حتى اإلستحقاق
 ١١.٠١١        ١٢٣      ١.٦٦٥          ١٢٣ أخرى

  ٧١.٩٧٤ ٥٥.٧٣٣ ١٣٧.١٣٠ ١٠٨.٨١٦ 
  

  من بیع منتجات غذائیة )الخسارة/(الربح إجمالي  -٢٦
 

  :من اآلتيتنتج الناتجة عن بیع منتجات غذائیة وأصول بیولوجیة  )الخسارة/(الربح إجمالي
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني 
      

 ١.٧٨١.٩٣٠ ١.٨٤٤.٢٧٤ مبیعات
 )١.٨٠٩.٥١٤( )١.٨٠٧.٧٣٧( تكلفة المبیعات

      )٢٧.٥٨٤(         ٣٦.٥٣٧ )الخسارة/(الربحإجمالي 
 

  إیرادات أخرى  -٢٧
  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموع المجموع 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
          

 ٤٦.٧٤٩ ٤٥.٤٥٢ ٤٦.٧٤٩ ٤٥.٤٥٢ أتعاب إدارة الصندوق
 ٢٦.٨٤٢ ٣٥.٦٨٨ ١٧٣.٨٥٨ ٣٣١.٨٩٠ إیرادات متنوعة

 ٧٣.٥٩١ ٨١.١٤٠ ٢٢٠.٦٠٧ ٣٧٧.٣٤٢ 
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٧ -  

  تكالیف الموظفین  -  ٢٨
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٧٧٦.٧٠٠ ٧٩٣.٦١٤ ١.٩٩٢.٩٠٢ ١.٧٨٢.٦٥٩ الرواتب والبدالت
إیضاح (مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٢٧.٧٣١ ٢٥.٧٩٩ ٥٨.٣٠١ ٤٦.٩٦٧ )٢٢ 
    ١٣.٧٨١    ١٣.٤٨٩       ١٨.٩٢١       ٢٠.٣٨٦ موظفیننھایة الخدمة منافع 

 ٨١٨.٢١٢ ٩٠٢.٨٣٢ ٢.٠٧٠.١٢٤ ٠١٢.٧٩٠.١ 
  

  مصروفات إداریة  -٢٩
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني عُمانيلایر  لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٣٣.٣٣٩ ٢٤.٩٦٥ ٢٣٣.١٦٠ ١٧٩.٦٨٢ االستھالك 
 ٦٤.٩٣٠ ٤٨.٦٣٩ ١٧١.٠٥٥ ٨٨.١٢٧ اإلیجار

 ٣٧.٧٠٦ ٥٩.٠٩١ ٨٩.٠٦٤ ٩٥.٩٦٥ أتعاب مھنیة وقانونیة 
 ١٣.٧٢٨ ١٤.٠٨٩ ٦٩.٣٥٣ ٣٨.٩٦٥ برید وفاكس وھاتف

 ٣٣.٨٠٠ ١٩.٨٠٠ ٧٨.١٥٥ ٦.٣٠٠ بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 ٣٩.٥٣١ ٢٠.١٨٩ ٩٣.٧٧٤ ٤٧.٤٢٠ رسوم واشتراكات في سوق األوراق المالیة

 ٦٨.٥٣٨ ٣١.١٨٦ ٩١.٦٣٢ ٣٩.٦٠٩ مصروفات السفر
 ٣٧.٦٤٢ ٤.٢١٠ ٨١.٤٢٩ ٣٦.٨٥٩ دعایة وترویج 

 ١٥.٩٩٣ ١٣.٤٥٧ ٤٥.٦١١ ٤٣.٢٩٦ مصروفات تصلیح وصیانة
 ٤.٢٨٢ ٤.٤٢٧ ٣٠.٧٠٣ ٢٤.٩٢١  تأمین

 ١٤.٩٢٨ ٢٣.٠٦١ ١٥.٠٦٨ ٢٣.٤٥١ اجتماعات الجمعیة العامةمصروفات 
 ١١.٦١٠ - ١١.٦١٠ - مصروفات تطویر المشروع

 ٣.٩٠٧ ٣.٠٦٠ ١٥.٩٩٥ ١٣.٢٣٥  كھرباء ومیاه
   ٢٣.٢٩٦    ٢٢.٨٣٧     ٢١١.٨٨٣ ٧١٩.٣٦١ مصروفات أخرى 

 ٤٠٣.٢٣٠ ٢٨٩.٠١١ ١.٢٣٨.٤٩٢ ٤.٥٤٩٤٨ 
  

  الضریبة  -  ٣٠
  
  .ضریبة المجموعة في سلطنة عمان مفھومال یوجد .  السلطات الضریبیة العمانیة مفھوم الكیان القانوني تطبق  )أ(
  
لم ). لایر عماني ٦.٧٥٠.٦١١ – ٢٠١١(لایر عماني  ١٠.٣٤٦.٨٤٢لدى الشركة خسائر ضریبیة متراكمة تبلغ   )ب(

  .الیقین حول األرباح الضریبیة المستقبلیة المتوفرةیتم إدراج أي ضریبة مؤجلة على ھذه الخسائر الضریبیة نتیجة لعدم 
  
ً للمرسوم السلطاني رقم   )ج( بتعدیل بعض أحكام قوانین ضریبة الدخل، ال توجد ضریبة  ٢٠٠٣لعام  ٥٥و ٥٤وفقا

  .مجان دخل أو ضریبة على أرباح رأس المال أو ضرائب أخرى مستحقة الدفع من قبل صندوق
  
ع والشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش م م، لم یتم .ع.م.ة األوروبیة للصناعات الغذائیة شبالنسبة للشركة العُمانی  )د(

  .تكوین مخصص للضریبة حیث إن ھذه الشركات التابعة قد تكبدت خسائر في السنة الحالیة والماضیة
  
وتم إحتساب   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لایر عُماني كما في  ١٩٠.٠٧٦ بمبلغ أدرجت فنكورب أصل ضریبة مؤجلة  )ھـ(

ً لطریقة اإللتزام بإستخدام معدل ضریبي أساسي قدره  الفروقكافة  علىذلك األصل  تم ونتیجة لذلك %. ١٢المؤقتة وفقا
  ).١٥إیضاح ( لایر عُماني بقائمة الدخل ٣٤.٩٧٨ قدره أدراج مبلغ

  
   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٨ -  

  حسابات ضمان  -٣١
  

بموجب ضمان ) لایر عماني ٨٧٦.٣٣٩ -٢٠١١(عماني لایر  ٨٧٦.٣٣٩احتفظت الشركة األم بأوراق مالیة تبلغ قیمتھا 
  .ال تتم معاملة ھذه الضمانات كأصول للشركة األم.  للعمالء

  
 أمین ومدیر ألحد صنادیق اإلستثمارة إدارة إستثمار تم القیام بھا كأحد األنشطة اإلئتمانیة للشركة التابعة یتألف من أنشط

إجمالي مبالغ األوراق المالیة للعمالء المحتفظ بھا لدى الشركة التابعة بموجب إتفاقیات حسابات أمانة أو بموجب . واألفراد
  :نة كالتاليیإتفاقیة حفظ أمانة مب

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم 
   

   :في حتفظ بھامبالغ م
 ١٠.١٢٢.١٢٣ ٣.٢١٠.٦٣٠ حسابات عھدة غیر اختیاریة

 ٤.٢٢٤.٦٨٤ ١٠.٨٨٦.٩١٥ حسابات عھدة إختیاریة
  ١٤.٣٤٦.٨٠٧ ١٤.٠٩٧.٥٤٥ 
  

إلحدى الشركات التابعة یوجد عقار مرھون للشركة   ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في حسابات ضمانات غیر اختیاریة كما في 
قبل عمالء حسابات عھدة ھامش والذي تم توفیره من ) لایر عماني ١٨.٠٠٠ - ٢٠١١(لایر عماني  ١٨٠.٠٠٠التابعة بقیمة 

  .طرف ثالث غیر اختیاریة كضمان مقابل األموال المقدمة لذلك الطرف من قبل الشركة التابعة لحیازة األوراق المالیة
  

  ربحیة السھم الواحد  -٣٢
  

المرجح لعدد األسھم للعام على المتوسط ) الخسارة/(یتم احتساب ربحیة السھم الواحد األساسیة والمعدلة بقسمة صافي الربح
  :القائمة خالل العام على النحو اآلتي

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
     

للعام المنسوب ) خسارة/(صافي ربح
 )٣.٤٥٦.٣٩٩( ٣١٦.٥٤٣.٢ )٢.٩١٧.٠٩٥( ٠٥٣.٣٤٨.٢ )ع.ر(إلى مساھمي الشركة األم 

     
لعدد األسھم القائمة المتوسط المرجح 

 ١٢١.٨٧٥.٠٠٠ ٠٢٢.٢٦٣.١٢١ ١٢١.٨٧٥.٠٠٠ ١٢١.٨٧٥.٠٠٠ )عدد(خالل السنة 
     

 )٠.٠٢٨( ٠٢١.٠ )٠.٠٢٤( ٩٠١.٠ )ع.ر(ربحیة السھم الواحد 
 

  صافي األصول للسھم الواحد  -٣٣
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
     

 ١١.٤٢٦.٦٢٦ ٠٢٢.٢٦٣.١٢ ٧١٥.٤٧٢.٠٩ ٥٩٩.١٠٢.١٦ األصولصافي 
     

 ٠.٠٩٤ ١٠.١٠ ٠.١٢٧ ٢٠.١٣ صافي األصول للسھم الواحد
  

   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٤٩ -  

  األطراف ذات العالقة   -  ٣٤
  

تعد األطراف ذات عالقة إذا كان لدى الطرف الواحد القدرة على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مھم على الطرف 
تتمثل األطراف ذات العالقة بشركات تابعة وشركات شقیقة ومساھمین .  اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة

یتم إعتماد سیاسات .  الرئیسیین بالشركة األم والشركات التي یمتلكونھارئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة 
  .إدارة الشركة األم التسعیر والشروط الخاصة بتلك المعامالت من قبل
    

  :الدخل ھي كالتالي قائمةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن   )أ(
 

  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم األم الشركة المجموعة المجموعة  
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني  
      

     إیرادات ومبیعات
 - - ٨.٧٢٦.٥٩٤ ٣.٧٩١.٠٢١ الشركات الشقیقة -
 ٣.٣٠٨.٣٩٨ ١.٧٤٦٦.٣٣١ - - الشركات التابعة -
  -  -  ٢.٤٩٦.٧٢١  ٤٧.٠٧٩ المساھمون الرئیسیون -
أفراد وأعضاء مجلس اإلدارة   -

  -  -  ٢٨١.٦٨٨  ٣٥٨.٦٣٤ اإلدارة العلیا 
        ٣٤.٦٦٣ ٥.٩٨٧.٣٠٨         ٤١.٢٤١    ٦.١١٤.٩٩٩ أخرى -
 ٣.٣٤٣.٠٦١ ٧.٧٣٣.٦٣٩ ١١.٥٤٦.٢٤٤ ٣٢١٠.٣١١.٧ 
     

     مشتریات ومصروفات
 ٦٣٢.٣٥٨ ٦٠٦.٣٧١ - - التابعةالشركات  -
 ٢.١٢٣ ١.٤١٩ ٨.٢٤٥.٤٠٨ ١.٨٣٤.٠٧٢ الشقیقةالشركات  -
 وأفرادأعضاء مجلس اإلدارة   -

 ١٥٦.٤٣٢ ٢٧٨.٠٧٦ ٥٤٦.٢٧٥ ١.٦٤٥.٠٤٧ اإلدارة الرئیسیین 
 - - ٢.٥٣٥.٢٩٨ ٦٦.٤٥٦ المساھمون الرئیسیون  -
        ١٣٩   ٢٠.٩٥٦           ٩.١٣٤     ١٧٣.٠٦٢ أخرى  -
 ٨٢٤.٨٥٢ ٨٢٢.٩٠٦ ١١.٣٣٦.١١٥ ٦٣٧.٧١٩.٣ 

  
  :عالقة كما یلي ذاتالمبالغ المستحقة من أطراف   )ب(

 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٣٤٢.٠٠٧ - ٨١١.٤٦٦ ٤٦.٩٨٥ الشركات الشقیقة 
 ١.٥٦٨.١٤٢ ٧٩١.٢٤٢ - - الشركات التابعة 

                   - ١٣٢.٥١٧    ٤٨.٢٧١ ١٦٦.١٧٦ أخرى 
 ١.٩١٠.١٤٩ ٩٢٣.٧٥٩ ٨٥٩.٧٣٧ ٢١٣.١٦١ 

 )١.١٦٣.١٣٨(               - )٣٤٠.٢٨٠(              - مخصص االنخفاض في القیمة: ناقصا
 ٧٤٧.٠١١ ٩٢٣.٧٥٩ ٥١٩.٤٥٧ ٢١٣.١٦١       
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  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٥٠ -  

  )تابع(األطراف ذات العالقة    -  ٣٤
  
  :مستحقة ألطراف ذات العالقة كانت كالتاليمبالغ ال  )ج(
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ١٢.١٤٨ - - - الشركات التابعة 
 - ٥٨.٣٢٤ ٣٨.٦٤٦ ٦٨.٢٧٠ أعضاء مجلس إدارة

            - ٤.٨٤٦ ٣٩٠.٦٦٦ ١٢٦.١٤٦ أخرى
 ١٢.١٤٨ ١٧٠.٦٣ ٤٢٩.٣١٢ ٤١٦.١٩٤ 

  
  :كانت كالتالي العاممجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین خالل أعضاء مكافآت   )د(

 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
 عُمانيلایر  لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
     

 ٣٣.٨٠٠ ١٩.٨٠٠ ٧٨.١٥٥ ٧٦.٣٠٠ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
            - ٥٢.٣٢٤   ٠٠٠٠٣.    ٣٢٤.٨٨ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٣٣.٨٠٠ ١٢٤.٧٨ ١٠٨.١٥٥ ٦٢٤.١٦٤ 
      

     مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئیسیین
 ١٥٠.٧٦٢ ١٩٤.٢٨٢ ١٥٠.٧٦٢ ١٩٤.٢٨٢ مزایا قصیرة األجل  -
     ٥.٦٧٠     ٥.٦٧٠     ٥.٦٧٠      ٥.٦٧٠ منافع نھایة الخدمة  -
 ١٥٦.٤٣٢ ٥٧٢.٩٩١ ١٥٦.٤٣٢ ٥٧٢.١٩٩ 
  

  . من ھذه القوائم المالیة ٣٥االرتباطات وااللتزامات العرضیة مع األطراف ذات العالقة مبینة في اإلیضاح 
  

 ارتباطات والتزامات عرضیة  -٣٥
  
  رأسمالیة إرتباطات  )أ(
  

  الشركة األم   
  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  
    

  ٥٦.٤٣١  -  ارتباطات رأسمالیة إلستثمار في شركة تابعة
            -  ١٤٨.٠٠٠  ارتباطات رأسمالیة إلستثمار في أصول مالیة متاحة للبیع

  ٥٦.٤٣١  ١٤٨.٠٠٠  
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 -٥١ -  

 )تابع( ارتباطات والتزامات عرضیة  -٣٥
  
  :أصدرت الشركة األم الضمانات التالیة عن نفسھا ونیابة عن أطراف ذات عالقة  )ب(
  

  الشركة األم والمجمعة  
  ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  
    

  ٣١٤.١٠٠  ٣١٤.١٠٠  الشركة األم
  ٢٥٠.٠٠٠  ٢٥٠.٠٠٠  شركات تابعة

  ٥٦٤.١٠٠  ٥٦٤.١٠٠  
  

  المعلومات القطاعیة    -  ٣٦
     

ً إلى التقاریر التي راجعتھا لجنة االستثمار التي تتخذ القرارات اإلستراتیجیةحددت    .المجموعة قطاعات التشغیل استنادا
  

وتتمثل ھاتین المحفظتین من إستثمارات في عمان  .تعتبر لجنة االستثمار األعمال كمحفظتین فرعیتین كما ھو موضح أدناه
  .واإلمارات

  
أموال لتحقیق العوائد المستھدفة التي /للتقریر إیراداتھا من خالل البحث عن استثمارات تشتق قطاعات التشغیل القابلة

تتألف ھذه العوائد من فوائد وتوزیعات نقدیة وأرباح إرتفاع قیمة .  تتوافق مع مستوى مقبول من المخاطر في كل محفظة
  .االستثمارات

  
  .لم تكن ھناك معامالت بین القطاعات القابلة للتقریر

  
  :المعلومات القطاعیة المقدمة للجنة اإلستثمار عن قطاع العمل القابل للتقریر مبینة أدناه

  
   



  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.لالستثمار القابضة شواإلمارات  عُمانشركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیة 
  )تابع(  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 

 -٥٢ -  

  )تابع(المعلومات القطاعیة   -  ٣٥
  

 المجموعةتزاول . في مجال االستثمار وتنشأ اإلیرادات التشغیلیة بشكل أساسي من أنشطة االستثمار موعةتعمل المج
التحلیل الجغرافي لإلیرادات والمصروفات . ة عُمان ودولة اإلمارات  العربیة المتحدةأعمالھا في موقعین جغرافیین؛ سلطن

  .والربح واألصول وااللتزامات یستند بشكل رئیسي على موقع الفرع المسئول عن إعداد تقاریر النتائج
  

مان   اإلجمالي دولة اإلمارات  العربیة المتحدة سلطنة عُ
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 

ماني المجموعة ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ
       :نتائج القطاعات -أ

 ١.٧٨١.٩٣١ ١.٨٤٤.٢٧٤ - - ١.٧٨١.٩٣١ ١.٨٤٤.٢٧٤  مبیعات
 )١.٨٠٩.٥١٤( )١.٨٠٧.٧٣٧(             -              - )١.٨٠٩.٥١٤( )١.٨٠٧.٧٣٧(  تكلفة المبیعات: ناقص

 )٢٧.٥٨٣( ٣٦.٥٣٧ - - )٢٧.٥٨٣( ٣٦.٥٣٧  )الخسارة/(إجمالي الربح
 )٣٤٩.٢٠٦( ٤.٦٦٥.٩٨٦ ١٤٠.٥٤٢ )٨٩.٦٨١( )٤٨٩.٧٤٨( ٤.٧٥٥.٦٦٧ إیرادات اإلستثمار

 ١٣٧.١٣٠ ١٠٨.٨١٦ ٣.٥٢٤ - ١٣٣.٦٠٦ ١٠٨.٨١٦ إیرادات فوائد
  ٢١٨.٤٥٩  ٢٠٩.٦٠١  -  -  ٢١٨.٤٥٩  ٢٠٩.٦٠١ أتعاب اإلدارة

  ٢٥٤.٦٢٦  ٢٨٨.٨٦٦  -  -  ٢٥٤.٦٢٦  ٢٨٨.٨٦٦ إیرادات تمویل الشركات
  ٢٢٦.٢٩٧  ١٨٦.٠٠٦  ١.٥٧٤  -  ٢٢٤.٧٢٣  ١٨٦.٠٠٦  إیرادات وساطة
 ٢٢٠.٦٠٧ ٣٧٧.٣٤٢ ٧٢.٠٤٢ ٢٥.٤٢٧ ١٤٨.٥٦٥ ٣٥١.٩١٥ إیرادات أخرى

حصة من نتائج شركة 
    ٥٢٩.٦١٢ ١.٣٥٦.٠٧٨               -              - ٥٢٩.٦١٢ ١.٣٥٦.٠٧٨ شقیقة
إجمالي 
 ١.٢٠٩.٩٤٢ ٧.٢٢٩.٢٣٢ ٦٨٢٢١٧. )٦٤.٢٥٤( ٩٩٢.٢٦٠ ٧.٢٩٣.٤٨٦ )الخسارة/(الدخل

       
 )١.٢٢٦.٣٧٦( )٨٦٥.٧٢٦( )٢١٣.٧١٩( )١٥٦.١٧٤( )١.٠١٢.٦٥٧( )٧٠٩.٥٥٢( مصروفات الفوائد
 )٢٥١.١٦٠( )١٩٧.٦٨٢( )٣٦.٢٧٨( )٢.٨٥٦( )٢١٤.٨٨٢( )١٩٤.٨٢٦( االستھالك وإھالك
 ٩٣٦.٧١٢ - - - ٩٣٦.٧١٢ - رد إنخفاض القیمة

إنخفاض قیمة الشھرة 
 )٩٩٧.٣١٨( )١٧٩.٦٠٥( )٣١٦.٥٠٧( )٧١.٥٨١( )٦٨٠.٨١١( )١٠٨.٠٢٤( واالستثمارات

قیمة  مخصص انخفاض
 )٢٢٧.٨٢٠( )٢٥.١٥٢( )٢١.٧٢٥( - )٢٠٦.٠٩٥( )٢٥.١٥٢( المدیونیات

صة من شطب أصول ح
ً لحریق في شر كة نظرا

  - )٩٧٥.١٨٨(  - -  -  )٩٧٥.١٨٨(  شقیقة
 )٣.١٧٩.٤٣٠( )٢.٤٨٥.٦١٩( )٤٤١.١٥٠( )١٠٧.٢٩٠( )٢.٧٣٨.٢٨٠( )٢.٥٠٣.٠٩٦( مصروفات أخرى

القطاع ) خسارة(/ربح
 )٣.٧٣٥.٤٥٠( ٩١٩.٣٧٠.٢ )٨١١.٦٩٧( )٧٢٩.٦٤٠( )٢.٩٢٣.٧٥٣( ٢.٧٧٧.٦٤٨ قبل الضریبة

       
       أصول القطاع: ب

استثمارات في شركة 
 ١٢.٧٨٨.١٢٥ ١١.٦٥٩.٢٨٢ - - ١٢.٧٨٨.١٢٥ ١١.٦٥٩.٢٨٢ شقیقة

 ٣٣.٢٨٢.٧٦٠ ٢٨.٥٧٥.٧٢٧ ٢.٢٨٦.٧٤٠ ١.٧٤٨.٦٦٢ ٣٠.٩٩٦.٠٢٠ ٢٦.٨٢٧.٠٦٥ استثمارات أخرى
 ١١.٤٢٤.٤٤٥ ١٠.٧٣٤.٩٨٥     ٩٦٤.١٧٤     ٩٤٢.٩٧٧ ١٠.٤٦٠.٢٧١    ٩.٧٩٢.٠٠٨ أصول أخرى

 ٥٧.٤٩٥.٣٣٠ ٥٠.٩٦٩.٩٩٤ ٣.٢٥٠.٩١٤ ٢.٦٩١.٦٣٩ ٥٤.٢٤٤.٤١٦ ٤٨.٢٧٨.٣٥٥ إجمالي األصول
       

 ٣٨.٤٩٢.٩٥٦ ٣٧٦.٨١.٣١ ١٠.٨٩٣.٢٥٠ ٨٠١.٦٣١.١٠ ٢٧.٥٩٩.٧٠٦ ٥٧٥.٧٤٩.٢٠ التزامات القطاع 
  
  
  
     

  .١صفحة رقم   -تقریر مراقبي الحسابات 
  


