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 ع .ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال
  وشركاتھا التابعة 

  
   المجمعة وللشركة األم المدققةالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر 

   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
  
  

  صفحة  المحتویات
    

  ١  مراقبي الحسابات الفحص لتقریر 
    

  ٣ -  ٢  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة المركز المالي 
    

  ٤    المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر  قائمة الدخل
    

  ٥  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة الدخل الشامل 
    

  ٧ -  ٦  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة التغییرات في حقوق المساھمین 
    

  ٨  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة التدفقات النقدیة 
    

  ٣٦ -  ٩  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر المالیة  المعلومات حولإیضاحات 
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  الفحصتقریر 

  ع.ع.م.القابضة ش لالستثمارمان واإلمارات شركة عُ  أعضاء مجلس إدارةإلى 
  

  المقدمة
 

") الشركة األم(" ع.ع.م.ش القابضةلالستثمار مان واإلمارات شركة عُ لالمرفقة  غیر المدققة الموجزةقائمة المركز المالي المرحلیة  فحصنا
تتكون من قائمة دخل شامل مرحلیة موجزة غیر (الشامل قوائم الدخل و ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ في كما") المجموعة"مجتمعة ( وشركاتھا التابعة

 المرحلیة الموجزة غیر المدققة التدفقات النقدیةوالتغییرات في حقوق المساھمین و) مدققة وقائمة دخل مرحلیة موجزة غیر مدققة منفصلة
  ").  المرحلیة المعلومات المالیة("أخرى  تفسیریةأشھر المنتھیة في ذلك التاریخ وإیضاحات  التسعةلفترة 

  
التقاریر المالیة " - ٣٤الدولي رقم  للمعیار المحاسبي ولون عن إعداد وعرض المعلومات المالیة المرحلیة وفقاً ؤأعضاء مجلس اإلدارة مس

 ضمن قواعد وإرشادات إفصاح الجھات المصدرة لألوراق المالیة وتعامالت األشخاص المطلعینالواردة ومتطلبات اإلفصاح " المرحلیة
ھذه التعبیر عن نتیجة حول وتتمثل مسؤولیتنا في .  وتعدیالتھ ١٩٧٤العامة لسوق المال وقانون الشركات التجاریة لعام الصادرة عن الھیئة 

  .البیانات المالیة المرحلیة وفقا للفحص الذي نجریھ
  

  نطاق الفحص 
  

فحص المعلومات المالیة المرحلیة الذي " ٢٤١٠الدولي لعملیات الفحص باستثناء ما تم شرحھ في الفقرة التالیة، أجرینا فحصنا وفقا للمعیار 
یتكون فحص المعلومات المالیة المرحلیة من االستفسار، وبشكل رئیسي من األشخاص المسؤولین عن ".  یجریھ المدقق المستقل للكیان

ً عن عملیة مراجعة یتم إجراؤھا وفقاً نطاق .  األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى  الفحص یقل كثیرا
یھا للمعاییر الدولیة للمراجعة ولذلك فھي ال تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنتعرف على كافة األمور الجوھریة التي قد یتم التعرف عل

ً لذلك، فنحن ال نعبر عن رأي مراجعة.  في عملیة مراجعة   .وتبعا
  

  تحفظةأساس النتیجة الم
  

حول المعلومات المالیة المرحلیة، قامت اإلدارة بتجمیع المعلومات المالیة للشركات التابعة كما في ولفترة  ١٠و ٩كما ھو مبین باإلیضاحین 
فحصھا والتي لم یتم  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠بناءً على حسابات اإلدارة لتلك الشركات التابعة كما في  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ أشھر المنتھیة في التسعة

وباإلضافة إلى ذلك، تحتسب حصة المجموعة لنتائج الشركات الشقیقة على أساس حسابات اإلدارة تلك .  من قبل مراقبي حساباتھم المستقلین
  .٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ أشھر المنتھیة في التسعةكما في ولفترة 

  
شركات التابعة والشقیقة المضمنة في المعلومات المالیة المرحلیة لم یكن بمقدورنا الحصول على أدلة مناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل

  .٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةكما في ولفترة 
  

  النتیجة المتحفظة
  

ً إلى الفحص الذي أجریناه، باستثناء آثار التعدیالت، إن وجدت، والتي كان من الممكن أن تكون ضروریة في حال حصولنا على  أدلة استنادا
ِ انتباھنا أي شيء یجعلنا المالیة المرحلیة المعلوماتالمالیة للشركات التابعة والشقیقة المضمنة في  بالمعلوماتمناسبة فیما یتعلق  ، لم یسترع
  :المرحلیة المجمعة والمعلومات المالیة المرحلیة للشركة األمالمالیة  نعتقد أن المعلومات

  
  ، "التقاریر المالیة المرحلیة" -٣٤الدولي رقم  للمعیار المحاسبي جوانبھا الجوھریة، وفقاً ، من كافة لم یتم إعدادھا  -١
  
، بمتطلبات اإلفصاح الواردة ضمن قواعد وإرشادات إفصاح الجھات المصدرة لألوراق المالیة من كافة جوانبھا الجوھریةلم تلتزم،    -٢

  .وتعدیالتھ ١٩٧٤مة لسوق المال وقانون الشركات التجاریة لعام العاالصادرة عن الھیئة وتعامالت األشخاص المطلعین 
  

  برایس وترھاوس كوبرز أل أل بي
  

  ٢٠١٣نوفمبر  ١٢
  مسقط، سلطنة عمان
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  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.شركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة قائمة المركز المالي 
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  سبتمبر ٣٠   

 ٢٠١٣  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢  
دیسمبر  ٣١

٢٠١٢  
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  المجموعة   
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني ایضاح 

              األصول
 ٢٧٤٫٩٥٥ ٢٧٤٫٣٠٤ ١٢٢٫٥٤٠  ١٫٥٧٥٫٣٠٥  ١٫٥٢٣٫٥٨٧  ١٫١٢١٫٩٠٥ ٤  یةبنكوأرصدة نقدیة 

 ٢٫١١٦٫٨٣٥ ٢٫١٨٦٫٥٠٣ ٣٫٧٥٧٫٢٧٣ ٢٫٧٠٦٫٤٨٢ ٣٫٢٠٧٫٠٨٦ ١٠٫٠٤٠٫٧٨٦  ٥  مدیونیات تجاریة وأخرى 
 - - - ٤٨٣٫١٧٠ ٥٢٩٫٨٩٠ ٤٩٠٫٦٤٥    مخزون

 ١٠٫٨٧١٫٩٢٥ ١٠٫٤٣٩٫٦٧٩ ١٠٫٧٢٢٫٧٦٢ ١٥٫٦٧٩٫٦٠٦ ١٥٫٠٢٨٫٤٧٧ ١٥٫٦٣٠٫٣٧٥  ٦  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 ١٠٫٣٦٦٫١٢٤ ١٠٫٢٧٩٫٣٣٠ ١١٫٢٤١٫٩٩٧ ١١٫٠٥٠٫٥١٧ ١٠٫٩٦٨٫٩٧٣ ١١٫٨٩٦٫٠٨٤  ٧  أصول مالیة متاحة للبیع

 ٧٫٨٩٠٫١٥٧ ٧٫٨٩٠٫١٥٧ ٧٫٨٩٠٫١٥٧ ١١٫٦٥٩٫٢٨٢ ١٢٫٠٦٧٫٩٣٨ ١٢٫٥٩٢٫٠١٦  ٩  االستثمارات في الشركات الشقیقة
 ٦٫٦٣١٫٩٥٣ ٦٫٦٩١٫١٢٢ ٧٫٠٩٥٫٦٥٠ -  -  -  ١٠  االستثمارات في الشركات التابعة

 ٤٦٢٫٠٠٠ ٥٧٧٫٥٠٠ ٤٦٢٫٠٠٠ ٤٦٢٫٠٠٠ ٥٧٧٫٥٠٠ ٤٦٢٫٠٠٠  ١١  محتفظ بھا حتى االستحقاق أصول مالیة
 ٧٥٫٩٤٦ ٤١٫٢٢٨ ١٠١٫٢٢٣ ٤٫٠١٧٫٠٠٧ ٤٫٠٦٩٫٥٢٨ ٣٫٧٤٧٫٤٧٩  ١٢  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  - - -  ١٫٢٧٨٫٢٦٢ ١٫٢٧٨٫٢٦٢ ١٫٢٧٨٫٢٦٢    عقارات استثماریة
 -  -  -  ١٩٠٫٠٧٦ ١٩٠٫٠٧٦ ١٨٠٫١٥٤    مؤجلة أصل ضریبة

 - - -        ٤٨٤٫٦٨٣ ٤٨٩٫١٨٣ ٤٠٢٫٨٩١    األصول غیر الملموسة
                     -                    -                   -  ١٫٣٨٣٫٦٠٤ ١٫٣٨٣٫٦٠٤  ١٫٣٨٣٫٦٠٤    الشھرة لشركة تابعة

 ٣٨٫٦٨٩٫٨٩٥ ٣٨٫٣٧٩٫٨٢٣ ٤١٫٣٩٣٫٦٠٢ ٥٠٫٩٦٩٫٩٩٤ ٥١٫٣١٤٫١٠٤ ٥٩٫٢٢٦٫٢٠١    إجمالي األصول 
          

          لتزاماتواال حقوق المساھمین
               حقوق المساھمین المنسوبة لمالكي الشركة األم

 ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٢٫١٨٧٫٥٠٠  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٣ رأس المال 
 ٣٫٠٨٣٫٧٣٨ ٢٫٨٢٩٫٤٠٦ ٣٫٠٨٣٫٧٣٨ ٣٫٨٣٦٫٥٢٩  ٣٫٥٨٢٫١٩٧  ٣٫٨٣٨٫٩٧٦ ١٤  االحتیاطي القانوني 

 ٦٠٩٫٢٠٣ ٥٢٢٫٤٠٩ ١٫٦١٩٫٠٣١ ٦٠٧٫٨٩٣  ٥٢٧٫٨٤٩  ١٫٧١٠٫١٨٦ ١٦  احتیاطي القیمة العادلة  
 )٤١٩٫٦١٧٫٣( )٣٫٢٨٠٫٨٣١( )٢٫٧٣٩٫٧٨٧(    )٥٢٩٫٣٢٣(            ١٤٦٫٩٦٧     ٢٫٤٥٦٫٢٥٧   )خسائر متراكمة/(أرباح محتجزة

   ١٢٫٢٦٣٫٠٢٢ ١٢٫٢٥٨٫٤٨٤ ١٤٫١٥٠٫٤٨٢ ١٦٫١٠٢٫٥٩٩  ١٦٫٤٤٤٫٥١٣  ٢٠٫١٩٢٫٩١٩ 
                    -                           -                     -      ٣٫٤٨٦٫٠١٩  ٣٫٤١٠٫٤٢٠    ٣٫٨١٠٫٨٦٢   الحقوق غیر المسیطرة

 ١٢٫٢٦٣٫٠٢٢ ١٢٫٢٥٨٫٤٨٤ ١٤٫١٥٠٫٤٨٢ ٦١٨٫٥٨٨٫١٩ ١٩٫٨٥٤٫٩٣٣ ٢٤٫٠٠٣٫٧٨١    إجمالي حقوق المساھمین  
 



  
- ٣ -  

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

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة قائمة المركز المالي 
  )تابع( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في كما 

  
 

 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢  
دیسمبر  ٣١

٢٠١٢  
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  المجموعة  
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني إیضاح 

            
            االلتزامات

 ٣٫٩١٢٫٢٦٩  ٣٫٤٤٨٫٤٥٥  ٤٫٠٤٣٫٧٩٧ ٣٫٩٤٠٫١٥٤ ٣٫٤٦٧٫٢٣٧ ٤٫١٣٧٫٨٦٧  ٤  سحب على المكشوف من بنوك
 ٦٠٣٫٢٥٩  ٤١٩٫١٦٣  ٤٢٩٫٧١٣ ١٫٨١٥٫٨٧٧ ٢٫٠٢٤٫٢١٣ ٣٫٧٢٧٫٠٠٣  ١٧  دائنیات تجاریة وأخرى

 ٦٫٩١١٫٣٤٥  ٧٫٢٥٣٫٧٢١  ٧٫٧٦٩٫٦١٠ ٦٫٩١١٫٣٤٥ ٧٫٢٥٣٫٧٢١ ٨٫٦٦٩٫٥٥٠  ١٨  قروض ألجل
 ١٣٫٣٠٨٫٠٠٠ ١٣٫١١٠٫٠٠٠ ١٣٫٩١٩٫٠٠٠ ١٦٫١٢٣٫٠٨٦ ١٥٫٨٨٤٫٨٦٧ ١٦٫٨١٢٫٠٣٦  ١٩  قروض من الحكومة

    ١٫٦٩٢٫٠٠٠    ١٫٨٩٠٫٠٠٠    ١٫٠٨١٫٠٠٠    ٢٫٥٩٠٫٩١٤   ٢٫٨٢٩٫١٣٣  ١٫٨٧٥٫٩٦٤  ١٩  حكومیة مؤجلةمنحة 
 ٢٦٫٤٢٦٫٨٧٣  ٢٦٫١٢١٫٣٣٩  ١٢٠٫٢٧٫٢٤٣ ٣١٫٣٨١٫٣٧٦ ٣١٫٤٥٩٫١٧١ ٣٥٫٢٢٢٫٤٢٠    إجمالي االلتزامات 

              
 ٣٨٫٦٨٩٫٨٩٥  ٣٨٫٣٧٩٫٨٢٣  ٤١٫٣٩٣٫٦٠٢ ٥٠٫٩٦٩٫٩٩٤ ٥١٫٣١٤٫١٠٤ ٥٩٫٢٢٦٫٢٠١    إجمالي حقوق المساھمین وااللتزامات

            
 ٠٫١٠١  ٠٫١٠١  ٠٫١١٦ ٠٫١٣٢ ٠٫١٣٥ ٠٫١٦٦  ٢٦ صافي األصول للسھم الواحد

  
  : ووقعھا بالنیابة عنھم كل من ٢٠١٣ نوفمبر ١٢بتاریخ  ٣٦إلى  ٢المجمعة وللشركة األم المدرجة بالصفحات من المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة  المعلوماتاعتمد أعضاء مجلس اإلدارة وصرح بإصدار 

  



- ٤ -  

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

  
  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة الدخل 

   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

 
 سبتمبر - ینایر 

٢٠١٣  
 سبتمبر -ینایر 

٢٠١٢  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٣  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٢  
 سبتمبر -  ینایر

٢٠١٣  
 سبتمبر -ینایر 

٢٠١٢  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٣  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  المجموعة  المجموعة   
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني إیضاح 
                  

  ١٤٫٢١٤  ١١٫١١٢  ٤١٫٥١٠  ٣١٫٢٥٠  ٢٧٫٧٦٣  ٢٥٫٣٥١  ٨١٫١٦٠  ٧٢٫١٨٧ ٢٠ إیرادات الفوائد
  -  -   -  -   ٤٣٫٣١٧  ١٣٢٫٨٧٨  ١١٥٫١٩٦  ٤٥٧٫٥٢٥    إیرادات عموالت الوساطة

  ١٢٫٧٣٥  ٤٨٥٫٢٩٦  ١٫٣٧٤٫٣٥٨  ٩٤٢٫٢٠٩  ٤٤٫٩٥٢  ٦٨٧٫٦٩٣  ١٫٦١٤٫٤٢٣  ٢٫١١٢٫٢٦٥  ٧٫٦  أرباح محققة من بیع أصول مالیة
  -  -   ٣٫١٣٠٫٩٧٥  -   -  -   ٢٫٩٦٧٫٤١٧  -     شقیقة ةأرباح محققة من بیع شرك
  ٧٫٦٩٢  ٣٠٫٢٣٠  ١٫٢٧٨٫٢٩٠  ٩١٢٫٤٥٧  ١٥٫٩٥٥  ٤٧٫٦٠٠  ١٫٠٤٢٫٠٣٦  ٨٢٥٫٨٠٤    إیرادات توزیعات أرباح

غیر محققة على األصول المالیة بالقیمة ) خسائر/(أرباح
  )٤٣٧٫٩٠٦(  ١٢٣٫٠٦٧  )١٫٥٤١٫٨٠٨(  ٨٥٨٫٣٣٥  )٤٣٩٫٦٦٥(  ١٢٤٫٣١٣  )١٫٥٩٧٫٩٥٧(  ٨٥٩٫٦٤٠  ٦  صافي - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  -  -   -  -   ٧٫٤٣٢  ٨٧٫٣٧٥  ٢٦٫٢٦٢  ٢٠٢٫١٣٥  ٢١  من بیع المنتجات الغذائیة إجمالي األرباح
 - -  - -   ٢٤٧٫٧٤١  ٢٢٣٫٦٤٨  ٧٨٩٫٥٤٧  ١٫١٨٩٫٩٠١  ٩  صافي -شركات شقیقة  أرباحالحصة من 

  -  -   -  -   ١٠٥٫٢٠٢  ١٧٧٫٣٢٩  ٣٥٥٫٩٣٠  ٣٦٦٫١٩١    إیرادات تمویل الشركاتأتعاب إدارة و
     ١٦٫١٨١     ١١٫٥٩٨        ٤٦٫٧٥٤        ٤٥٫٩٢٣      ٦١٫٥٩٣         ٥٦٫٦٤٤     ٢٦٧٫١٧٩       ٣٣١٫٦٣٨    األخرى اإلیرادات

  )٣٨٧٫٠٨٤(  ٦٦١٫٣٠٣  ٤٫٣٣٠٫٠٧٩  ٢٫٧٩٠٫١٧٤  ١١٤٫٢٩٠  ١٫٥٦٢٫٨٣١  ٥٫٦٦١٫١٩٣  ٦٫٤١٧٫٢٨٦    إجمالي اإلیرادات  
                    

                    مصروفات
  )١٧٢٫٢٣٦(  )١٧٨٫٨٨٢(  )٥٨٣٫١٩٨(  )٦٠١٫٧٣١(  )٣٥٩٫٥٣٤(  )٤٠٣٫٢٨٧(  )١٫٣٤٠٫٢٢٦(  )١٫١٩٢٫٦٦٧(  ٢٢  تكالیف الموظفین 
  )٥٩٫٦٠٦(  )٨٠٫٣٦٥(  )٢٣٩٫١٨٩(  )٢٨٩٫٠٨٨(  )٢١٠٫٥٧٤(  )٣٧٤٫٩١٣(  )٧٢٩٫٤٩٦(  )١٫٠٣١٫٠٩٥(  ٢٣  مصروفات إداریة

  )٢٣١٫٨٤٢(  )٢٥٩٫٢٤٧(  )٨٢٢٫٣٨٧(  )٨٩٠٫٨١٩(  )٥٧٠٫١٠٨(  )٧٧٨٫٢٠٠(  )٢٫٠٦٩٫٧٢٢(  )٢٫٢٢٣٫٧٦٢(    إجمالي المصروفات 
                    

    ٦١٨٫٩٢٦(  ٤٠٢٫٠٥٦  ٣٫٥٠٧٫٦٩٢  ١٫٨٩٩٫٣٥٥  )٤٥٥٫٨١٨(  ٧٨٤٫٦٣١  ٣٫٥٩١٫٤٧١  ٤٫١٩٣٫٥٢٤(  
                    

  )١٤٤٫١١٣(  )١٣١٫٤٤٠(  )٥٩٠٫٩٥٥(  )٤١٦٫٨٧٦(  )١٧٥٫٢٢٣(  )١٦٣٫٤٦٦(  )٦٨٧٫٤١٠(  )٥٠٧٫٦٨٩(    تكالیف التمویل
                    :انخفاض القیمة المحمل عن

  -  -   )١٥٫٥٥٥(  -   -  -   )١٥٫٥٥٥(  -   ٥  مدیونیات تجاریة وأخرى -
  )٥٢٫٩٦٥(  )٣٧٤٫٣٤٦(  )٢٧٥٫٦١٠(  )٥٠١٫٥٤٣(  )٨٫٣٨٩(  -   )١٠٤٫٦٠٥(  )١٢٤٫٦٢٧(  ١٠٫٩٫٧  استثمارات -
               -                -                 -                -                   -  )٦١٫٦٢٧(  )٧٥٫٠٠٠(  )٦٩٫٧٩٢(    الشھرة  -
    )١٩٧٫٠٧٨(  )٥٠٥٫٧٨٦(  )٨٨٢٫١٢٠(  )٩١٨٫٤١٩(  )١٨٣٫٦١٢(  )٢٢٥٫٠٩٣(  )٨٨٢٫٥٧٠(  )٧٠٢٫١٠٨(  
                    

  )٨١٦٫٠٠٤(  )١٠٣٫٧٣٠(  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٩٨٠٫٩٣٦  )٦٣٩٫٤٣٠(  ٥٥٩٫٥٣٨  ٢٫٧٠٨٫٩٠١  ٣٫٤٩١٫٤١٦    قبل الضرائب الفترة) خسارة/(ربح
                   -                  -                 -  )١٠٣٫٣٠٤(                  -                 -  )٣٤٫٩٧٨(  )١٤٧٫٣٧١(    ضریبة الدخل

  )٨١٦٫٠٠٤(  )١٠٣٫٧٣٠(  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٨٧٧٫٦٣٢  )٦٣٩٫٤٣٠(  ٥٥٩٫٥٣٨  ٢٫٦٧٣٫٩٢٣  ٣٫٣٤٤٫٠٤٥    الفترة بعد الضرائب) خسارة/ (ربح
                    

                    :المنسوب إلى
  )٨١٦٫٠٠٤(  )١٠٣٫٧٣٠(  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٨٧٧٫٦٣٢  )٦٣١٫٤٥٧(  ٤٩٧٫٢٦٠  ٢٫٧٧٠٫٠١١  ٢٫٩٨٨٫٠٢٧    مساھمي الشركة األم  
                -                  -                  -                -    )٧٫٩٧٣(   ٦٢٫٢٧٨  )٩٦٫٠٨٨(     ٣٥٦٫٠١٨    الحقوق غیر المسیطرة  
    ٨١٦٫٠٠٤(  )١٠٣٫٧٣٠(  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٨٧٧٫٦٣٢  )٦٣٩٫٤٣٠(  ٥٥٩٫٥٣٨  ٢٫٦٧٣٫٩٢٣  ٣٫٣٤٤٫٠٤٥(  
                    

  )٠٫٠٠٧(  )٠٫٠٠١(  ٠٫٠٢٢  ٠٫٠٠٧  )٠٫٠٠٥(  ٠٫٠١١  ٠٫٠٢٣  ٠٫٠٢٥  ٢٥ المعدلة/السھم الواحد األساسیة) خسارة/(ربح
    

ً ال یتجزأ من ھذه  ٣٦إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتتكون جزءا
  

  .١صفحة رقم  –مراقبي الحسابات تقریر 
 



- ٥ -  

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

  
  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة قائمة الدخل الشامل

   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
  
 

 
 سبتمبر - ینایر 

٢٠١٣  
 سبتمبر -ینایر 

٢٠١٢  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٣  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٢  
 سبتمبر - ینایر 

٢٠١٣  
 سبتمبر -ینایر 

٢٠١٢  
 سبتمبر - یولیو

٢٠١٣  
 سبتمبر -یولیو

٢٠١٢  
  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة  المجموعة  المجموعة   
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  عمانيلایر   لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني إیضاح 
                  

  )٨١٦٫٠٠٤(  )١٠٣٫٧٢٩(  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٨٧٧٫٦٣٢  )٦٣٩٫٤٣٠(  ٥٥٩٫٥٣٨  ٢٫٦٧٣٫٩٢٣  ٣٫٣٤٤٫٠٤٥  الفترة) خسائر/(أرباح
                    

                    دخل شامل آخر
        ٥٣٫٨٢٨  ٧٠٫٢٥٠  )١٫٧٩٣٫٧١٤(  ١٫٠٠٩٫٨٢٨      ٢٢٫٤٠٥     ٧٠٫٢٥٠  )١٫٧٩٧٫٥٩٥(  ١٫١٠٢٫٢٩٣  ١٦  أصول مالیة متاحة للبیع 

  )٧٦٢٫١٧٦(  )٣٣٫٤٧٩(  ٨٣١٫٨٥٨  ١٫٨٨٧٫٤٦٠  )٦١٧٫٠٢٥(  ٦٢٩٫٧٨٨  ٨٧٦٫٣٢٨  ٤٫٤٤٦٫٣٣٨    الشامل للفترةل الدخ إجمالي
                    

إجمالي الدخل الشامل المنسوب 
  : إلى

  
                

  )٧٦٢٫١٧٦(  )٣٣٫٤٧٩(  ٨٣١٫٨٥٨  ١٫٨٨٧٫٤٦٠  )٦٠٩٫٠٥٢(  ٥٦٧٫٥١٠  ٩٧٢٫٤١٦  ٤٫٠٩٠٫٣٢٠    مالكي الشركة األم -
                -               -              -                 -      )٧٫٩٧٣(     ٦٢٫٢٧٨  )٩٦٫٠٨٨(     ٣٥٦٫٠١٨    حقوق غیر مسیطرة -
    ٧٦٢٫١٧٦(  )٣٣٫٤٧٩(  ٨٣١٫٨٥٨  ١٫٨٨٧٫٤٦٠  )٦١٧٫٠٢٥(  ٦٢٩٫٧٨٨  ٨٧٦٫٣٢٨  ٤٫٤٤٦٫٣٣٨(  

  
                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه  ٣٦إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتتكون جزءا
  
  
  
  

  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 



- ٦ -  

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

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة التغییرات في حقوق المساھمین 
  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
      المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم    
      

  
  رأس المال

  
  االحتیاطي
  القانوني

القیمة  حتیاطيا
  العادلة

الخسائر (
األرباح )/المتراكمة

  المحتجزة

  
  

  اإلجمالي
  الحقوق

  غیر المسیطرة
إجمالي حقوق 

  المساھمین
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  إیضاح  

                  المجموعة
  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
  ٢٫٦٧٣٫٩٢٣  )٩٦٫٠٨٨(  ٢٫٧٧٠٫٠١١  ٢٫٧٧٠٫٠١١                   -                     -                       -    الفترة  ربح

                  دخل شامل آخر
  )١٫٧٩٧٫٥٩٥(                -  )٫٥٩٥٧٩٧٫١(                    -  )١٫٧٩٧٫٥٩٥(                    -                        -  ١٦  ألصول مالیة متاحة للبیعصافي التغیر في القیمة العادلة 

  ٨٧٦٫٣٢٨  )٩٦٫٠٨٨(  ٩٧٢٫٤١٦  ٢٫٧٧٠٫٠١١  )١٫٧٩٧٫٥٩٥(                       -                        -    إجمالي الدخل الشامل 
                  

                  :معامالت مع المالكین
  )٢٣٫٧٦٩(  )٢٣٫٧٦٩(                         -                   -                -                    -                     -    شركة تابعة ب ةمتعلق

  )٢٣٫٧٦٩(  )٢٣٫٧٦٩(                       -                   -                -                        -                      -    إجمالي المعامالت مع المالكین
  ١٩٫٨٥٤٫٩٣٣  ٣٫٤١٠٫٤٢٠  ١٦٫٤٤٤٫٥١٣  ١٤٦٫٩٦٧  ٥٢٧٫٨٤٩  ٣٫٥٨٢٫١٩٧  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠     ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في 

  
  ١٩٫٥٨٨٫٦١٨  ٣٫٤٨٦٫٠١٩  ١٦٫١٠٢٫٥٩٩  )٥٢٩٫٣٢٣(  ٦٠٧٫٨٩٣  ٣٫٨٣٦٫٥٢٩  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠       ٢٠١٣ینایر  ١في 

                  :دخل شامل
  ٣٫٣٤٤٫٠٤٥  ٣٥٦٫٠١٨  ٢٫٩٨٨٫٠٢٧  ٢٫٩٨٨٫٠٢٧                   -                     -                       -    الفترة  ربح

                  دخل شامل آخر
  ١٫١٠٢٫٢٩٣               -  ١٫١٠٢٫٢٩٣                    -  ١٫١٠٢٫٢٩٣                    -                        -  ١٦  صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع

  ٤٫٤٤٦٫٣٣٨  ٣٥٦٫٠١٨  ٤٫٠٩٠٫٣٢٠  ٢٫٩٨٨٫٠٢٧  ١٫١٠٢٫٢٩٣                       -                        -    إجمالي الدخل الشامل 
                  

                  :معامالت مع المالكین
  )٣١٫٨١٣(  )٣١٫٨١٣(  -  -  -  -  -    وحدات استرداد
             ٦٣٨          ٦٣٨                        -       )٢٫٤٤٧(                   -         ٢٫٤٤٧                     -    شركة تابعة متعلقة ب

      )٣١٫١٧٥(  )٣١٫١٧٥(                       -      )٢٫٤٤٧(                   -         ٢٫٤٤٧                      -    إجمالي المعامالت مع المالكین
  ٢٤٫٠٠٣٫٧٨١  ٣٫٨١٠٫٨٦٢  ٢٠٫١٩٢٫٩١٩  ٢٫٤٥٦٫٢٥٧  ١٫٧١٠٫١٨٦  ٣٫٨٣٨٫٩٧٦  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠     ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 

  
  

ً ال یتجزأ من ھذه  ٣٦إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتتكون جزءا
  

    .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 



- ٧ -  

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

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة في حقوق المساھمین التغییراتقائمة 
  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  رأس      

  المال 
  االحتیاطي
  القانوني

احتیاطي القیمة 
  العادلة

  الخسائر 
  المتراكمة

  
  اإلجمالي

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  إیضاح    
                الشركة األم

  ١١٫٤٢٦٫٦٢٦  )٥٫٩٠٦٫٤٠٣(  ٢٫٣١٦٫١٢٣  ٢٫٨٢٩٫٤٠٦  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠         ٢٠١٢ینایر  ١في 
                :دخل شامل

  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢                 -                     -                      -       الفترة ربح
                :خرآشامل  دخل

  )١٫٧٩٣٫٧١٤(                    -  )١٫٧٩٣٫٧١٤(                     -                         -  ١٦    صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
      ٨٣١٫٨٥٨  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  )١٫٧٩٣٫٧١٤(                          -                      -      الشامل الدخلإجمالي 

  ١٢٫٢٥٨٫٤٨٤  )٣٫٢٨٠٫٨٣١(  ٥٢٢٫٤٠٩  ٢٫٨٢٩٫٤٠٦  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠        ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في 
                

  ١٢٫٢٦٣٫٠٢٢  )٣٫٦١٧٫٤١٩(  ٦٠٩٫٢٠٣  ٣٫٠٨٣٫٧٣٨  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠         ٢٠١٣ینایر  ١في 
                :دخل شامل

  ٨٧٧٫٦٣٢  ٨٧٧٫٦٣٢               -                   -                       -      الفترة  ربح
                دخل شامل آخر

  ١٫٠٠٩٫٨٢٨               -  ١٫٠٠٩٫٨٢٨                   -                        -  ١٦    صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
  ١٫٨٨٧٫٤٦٠       ٨٧٧٫٦٣٢  ١٫٠٠٩٫٨٢٨                   -                        -      الشامل الدخلإجمالي 

  ١٤٫١٥٠٫٤٨٢  )٢٫٧٣٩٫٧٨٧(  ١٫٦١٩٫٠٣١  ٣٫٠٨٣٫٧٣٨  ١٢٫١٨٧٫٥٠٠        ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه  ٣٦إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتتكون جزءا
  
  
  

  .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 
 

  



- ٨ -  

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

  
  المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة التدفقات النقدیة 

   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٣  
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

  الشركة األم  الشركة األم  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 

         أنشطة التشغیل
  ٢٫٦٢٥٫٥٧٢  ٩٨٠٫٩٣٦  ٢٫٧٠٨٫٩٠١  ٣٫٤٩١٫٤١٦ الربح قبل الضرائب 

         :تسویات لـ
  -  -  )٧٨٩٫٥٤٧(  )١٫١٨٩٫٩٠١( حصة في نتائج الشركات الشقیقة

  ١٨٫٩٢٢  ٢٤٫٣٦١  ٣٨٩٫٠٠٩  ٣٤٥٫٢٤٢ استھالك  
  )١٫٢٧٨٫٢٩٠(  )٩١٢٫٤٥٧(  )١٫٠٤٢٫٠٣٦(  )٨٢٥٫٨٠٤( إیرادات توزیعات أرباح 

  )٤١٫٥١٠(  )٣١٫٢٥٠(  )٨١٫١٦٠(  )٧٢٫١٨٧(  إیرادات فوائد
  )٤٫٥٠٥٫٣٣٣(  )٩٤٢٫٢٠٩(  )٤٫٥٨١٫٨٤٠(  )٢٫١١٢٫٢٦٥( أرباح محققة من بیع استثمارات 

ة )/أرباح( ة بالقیم ول مالی ى أص خسائر غیر محققة عل
  ١٫٥٤١٫٨٠٨  )٨٥٨٫٣٣٥(  ١٫٥٩٧٫٩٥٧  )٨٥٩٫٦٤٠( )بالصافي(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٢٧٥٫٦١٠  ٥٠١٫٥٤٣  ١٠٤٫٦٠٥  ١٢٤٫٦٢٧ صافي من المسترد –قیمة االستثمارات انخفاض 
  -  -  ٧٥٫٠٠٠  ٦٩٫٧٩٢  انخفاض قیمة الشھرة

  -  -  ١٣٫٥٠٠  ١٢٫٠٠٠ إھالك أصول غیر ملموسة
  ٢١٫٣٣٢  ٢٢٫٥٨٤  ٣٧٫٩٥٠  ٤٠٫٦٩٩ مستحقات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

یلھا  ي تحص  –مخصص دیون ردیئة ودیون مشكوك ف
  ١٥٫٥٥٥  -  -  - بالصافي

  -  -  ١٥٫٥٥٥  )٥٫١٧٨(   مشطوب مشكوك في تحصیلھامخصص دیون 
  -  )١٠٣٫٣٠٤(  -  )١٤٧٫٣٧١(  ضریبة الدخل

  ٥٩٠٫٩٥٥  ٤١٦٫٨٧٦  ٦٨٧٫٤١٠  ٥٠٧٫٦٨٩  مصروفات الفوائـد 
  )٧٣٥٫٣٧٩(  )٩٠١٫٢٥٥(  )٨٦٤٫٦٩٦(  )٦٢٠٫٨٨١(  

         مال العامل التغیبرات رأس 
  ٦٣٦٫٤٩٦  )١٫٦٤٠٫٤٤٠(  )٤٣٦٫٠٣٨(  )٧٫٣٢٩٫١٢٨( وأخرىمدیونیات تجاریة 

  )١٠٣٫٣٦٢(  )١٩٠٫٤٠٢(  )٩٠٦٫٤٠١(  ١٫٨٨٩٫١١٨ دائنیات تجاریة وأخرى
  -  -  -  ٩٫٩٢٢ أصل ضریبة مؤجلة

                   -                    -        ١٥٣٫٨٥٦        )٧٫٤٧٥( مخزون
  )٢٠٢٫٢٤٥(  )٢٫٧٣٢٫٠٩٧( )٢٫٠٥٣٫٢٧٩( )٦٫٠٥٨٫٤٤٤( النقد المستخدم في التشغیل

  )٥٩٠٫٩٥٥(  )٤١٦٫٨٧٦(  )٦٨٧٫٤١٠(  )٥٠٧٫٦٨٩( فوائد مدفوعة
     )٤٫٦١١(      )٥٫٧٢٩(      )٢٣٫٤٧٦(      )١٨٫٦٩٠( مكافآت نھایة الخدمة مدفوعة 

  )٧٩٧٫٨١١(  )٣٫١٥٤٫٧٠٢( )٢٫٧٦٤٫١٦٥( )٦٫٥٨٤٫٨٢٣( صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغیل
         أنشطة االستثمار 

  )١٫٠٨٢(  )٤٩٫٦٣٧(  )٣٥٫٨٢٨(  )٧٦٫٩١٦( شراء معدات
  ٢٫٥٠٥  -  ٤٫٢١٣  ١٫٢٠٢ متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٫٣١٩٫٨٠٠  ٩٤٣٫٧٠٧  ١٫١٢٣٫١٩٦  ٨٩٧٫٩٩١ إیرادات توزیعات أرباح وإیرادات فوائد
  -  -  ٤٠٠٫٣٢٥  ٢٥٧٫١٦٧ توزیعات أرباح من شركات شقیقة

  ٧٫٥٤٠٫٥٥٠  ٥٫٨٩٨٫٠٢٦  ١٢٫٣١٥٫٣٦٧  ٣٩٫٥٩٥٫٢٠٩ متحصالت من بیع استثمارات
  )١٫٩٨٣٫٨٢١(  )٤٫٧٧٩٫٦٠١(  )٤٫٨١٣٫٥١٦(  )٣٦٫٤٤١٫٣٣٤(  شراء استثمارات

  ٦٫٨٧٧٫٩٥٢  ٢٫٠١٢٫٤٩٥  ٨٫٩٩٣٫٧٥٧  ٤٫٢٣٣٫٣١٩  نشطة االستثمارأ من التدفق النقديصافي 
         أنشطة التمویل

  )٥٫٠٠٥٫٢٢٨(  ٨٥٨٫٢٦٤  )٥٫٠٠٥٫٢٢٨(  ١٫٧٥٨٫٢٠٤ بالصافي -) مدفوعة/(قروض ألجل جدیدة مسددة
  -  -  )١٦٫٠٠٠(  )٢٦٫٠٠٠( سداد قرض حكومي میسر
                        -               -                         -     )٣١٫٨١٣( سداد متحصالت استرداد

  )٥٫٠٠٥٫٢٢٨(  ٨٥٨٫٢٦٤  )٥٫٠٢١٫٢٢٨(  ١٫٧٠٠٫٣٩١ أنشطة التمویل المستخدم في يصافي التدفق النقد
         

  ١٫٠٧٤٫٩١٣  )٢٨٣٫٩٤٣(  ١٫٢٠٨٫٣٦٤  )٦٥١٫١١٣( صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
  )٤٫٢٤٩٫٠٦٤(  )٣٫٦٣٧٫٣١٤(  )٣٫١٥٢٫٠١٤(  )٤٫٨٤٩٦٢٫٣(  الفترةالنقد وما یماثل النقد في بدایة 

  )٣٫١٧٤٫١٥١(  )٣٫٩٢١٫٢٥٧(  )١٫٩٤٣٫٦٥٠(  )٣٫٠١٥٫٩٦٢(   الفترةالنقد وما یماثل النقد في نھایة 
  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه  ٣٦إلى  ٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من    .المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتتكون جزءا
  
  
  

    .١صفحة رقم  –تقریر مراقبي الحسابات 
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  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  معلومات عامة  - ١
  

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

ات المالیة من خالل فرعھا في دولة ستثمارعلى ترخیص من البنك المركزي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة للقیام بأنشطة اال
أعمالھا في سلطنة عُمان ودولة اإلمارات العربیة ") المجموعة("شركاتھا التابعة تزاول الشركة األم و.  اإلمارات العربیة المتحدة

  . المتحدة
  

  :لدى المجموعة الشركات التابعة والشقیقة التالیة").  المجموعة("بـ یشار إلى الشركة األم وشركاتھا التابعة مجتمعة 
  

    نسبة المساھمة    
  األنشطة الرئیسیة  (%)   (%)   بلد التأسیس  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣    

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

  الخدمات المالیة  ٩١  ٩٢  عُمان  صندوق مجان لرأس المال
  صناعة أغذیة األطفال  ٨١  ٨١  عُمان  ع.ع.م.الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش

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

  )حیازة فعلیة للمجموعة – شركة تابعة لفینكورب(
  

  ٥١  ٥١  عُمان
  

  العقارات
          

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

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

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

  
  ٣١  ٢٦  عُمان

  
  الخدمات المالیة

  

  عداد أساس اإل   -٢
  

لفترة التسعة أشھر ) المعلومات المالیة المرحلیة(غیر المدققة المجمعة وللشركة األم  الموجزةالمالیة المرحلیة  المعلوماتتم إعداد 
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  واألحكام المطبقة لقواعد " اریر المالیة المرحلیةالتق" ٣٤وفقا

الصادر عن الھیئة العامة لسوق المال في  لجھات المصدرة لألوراق المالیة وتعامالت األشخاص المطلعینوإرشادات إفصاح ا
ن مع القوائم التزامب ة ھذه المعلومات المالیة المرحلیةویجب قراء.  وتعدیالتھ ١٩٧٤قانون الشركات التجاریة لعام وسلطنة عمان 

ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ٢٠١٢ دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  السنویةالمالیة    .والتي تم إعدادھا وفقا
  
   السیاسات المحاسبیة  -٣
  

  .المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالیة الماضیةالسیاسات المحاسبیة 
   

في المعلومات المالیة المرحلیة حیث من الضروري القیام بذلك لتوفیر مزید  ةوصفھا على حدویتم اإلفصاح عن البنود االستثنائیة 
  ).٣-٣ االیضاح(من الفھم لألداء المالي للشركة 

  
أو الربح إجمالي للتطبیق على  الذي یكون قابالً الضریبة  معدلباستخدام  المرحلیةالضرائب على الدخل في الفترات  تستحق

ً  ةالمتوقعالخسارة    .سنویا
  
  

   



- ١٠ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
 

  )تابع( السیاسات المحاسبیة  -٣
  
  :٢٠١٣لتي دخلت حیز التطبیق في عام والتفسیرات ا المعاییر والتعدیالت  )أ(
  

بتطبیق كافة المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة  المجموعةالشركة األم وقامت  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في المنتھیة  للفترةبالنسبة 
التابعة ) اللجنة( التقاریر المالیة الدولیةمعاییر تفسیرات اللجنة التطبیقیة لو) المجلس( ة الدولیةحاسبیلمعاییر الما مجلس الصادرة عن

  .٢٠١٣ینایر  ١للمجلس والتي تتعلق بعملیاتھا والتي دخلت حیز التطبیق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
  

ولم یؤثر على المبالغ  لمجموعةللشركة األم وا إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة ھذه المعاییر والتفسیرات لم یؤدِ  تطبیق
  .ذكورة في الفترة الحالیةالم

  
  التقدیرات  ١-٣
  

المالیة المرحلیة من اإلدارة القیام بوضع اجتھادات وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  المعلوماتیتطلب إعداد 
  .  قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  ات واإلیرادات والمصروفاتلتزامالمحاسبیة والمبالغ المقرر عنھا لألصول واال

  
، كانت االجتھادات الجوھریة التي وضعتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة المالیة المرحلیة المعلوماتعند إعداد ھذه 

  .٢٠١٢دیسمبر  ٣١المالیة للسنة المنتھیة في ئم للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي نفس تلك التي طبقت على القوا
  

  عوامل المخاطر المالیة  ٢-٣
  

متضمنة مخاطر العملة ومخاطر معدل فائدة (مخاطر السوق :  إن أنشطة المجموعة والشركة األم تعرضھما لمخاطر مالیة مختلفة
المالیة المرحلیة كافة المعلومات حول  لمعلوماتاال تتضمن .  ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة) القیمة العادلة ومخاطر األسعار

كما في  السنویةن مع القوائم المالیة التزامإدارة المخاطر المالیة واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة السنویة، ویجب قراءتھا ب
  .لم تكن ھناك أیة تغییرات في سیاسات إدارة المخاطر.  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١

  
  االستثنائیة البنود  ٣-٣
  

ً غیر متكررة  التي تكونإما بسبب حجمھا أو طبیعتھا أو  البنود الجوھریةتعتبر  بنود التي تتعلق الاستثنائیة وتعرض في إطار بنودا
  .في قائمة الدخل أدرجتعلى النحو التالي المبینة البنود االستثنائیة  ،خالل الفترة الحالیة. بھا
  
 :أدناهمبین المالیة  المعلوماتاستثنائیة في ھذه  بنودكالمعروضة  للمبالغتحلیل   )أ(
  

  الشركة األم  عةوالمجم  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠١٣  
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

ماني   ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ ماني  لایر عُ   لایر عُ
          

          :لـ القیمة إنخفاض مخصص
  ١٥٫٥٥٥  -  ١٥٫٥٥٥  -  مدیونیات تجاریة وأخرى

  ٢٧٥٫٦١٠  ٥٠١٫٥٤٣  ١٠٤٫٦٠٥  ١٢٤٫٦٢٧  ستثماراتا
  -  -  ٧٥٫٠٠٠  ٦٩٫٧٩٢  الشھرة

  
  
  



- ١١ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم الموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
  )تابع( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  النقد وما یماثل النقد   -٤
  

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
              

              :بنكیةوأرصدة نقدیة 
  ٢٫٧٣٣  ٢٫٢٣٣  ٢٫٦١٨  ٤٫٦٧١  ٤٫٩٩٧  ٤٫٨٤١  نقدیة بالصندوق

  ١١١٫٧٥٨  ١١٢٫٦٩٩  ١١٩٫٩٢٢  ٩٨٦٫١٠٩  ١٫٠١٦٫٢٠٤  ١٫١١٧٫٠٦٤  حسابات جاریة وتحت الطلب 
  ٤٦٤٫١٦٠  ١٥٩٫٣٧٢                -       ٥٨٤٫٥٢٥    ٥٠٢٫٣٨٦                    -  حسابات ودائع 

  ٩٥٥٫٤٢٧  ٢٧٤٫٣٠٤  ١٢٢٫٥٤٠  ١٫٥٧٥٫٣٠٥  ١٫٥٢٣٫٥٨٧  ١٫١٢١٫٩٠٥  
  

  :لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، یتمثل النقد وما یماثل النقد من اآلتي
  

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
              

  ٢٧٤٫٩٥٥  ٢٧٤٫٣٠٤  ١٢٢٫٥٤٠  ١٫٥٧٥٫٣٠٥  ١٫٥٢٣٫٥٨٧  ١٫١٢١٫٩٠٥  وبنكیة نقدیةأرصدة 
  )٣٫٩١٢٫٢٦٩(  )٣٫٤٤٨٫٤٥٥(  )٤٫٠٤٣٫٧٩٧(  )١٥٤٫٩٤٠٫٣(  )٣٫٤٦٧٫٢٣٧(  )٤٫١٣٧٫٨٦٧(  سحب على المكشوف من بنوك

  )٣٫٦٣٧٫٣١٤(  )٣٫١٧٤٫١٥١(  )٣٫٩٢١٫٢٥٧(  )٨٤٩٫٣٦٤٫٢(  )١٫٩٤٣٫٦٥٠(  )٣٫٠١٥٫٩٦٢(  
  

   



- ١٢ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
             مدیونیات تجاریة وأخرى   -٥

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 

             

              :مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ١٣٣٫٥٠٤  ٤٩٠٫٤٧١  ٥٥١٫٠٥٩  ٢١٣٫١٦١  ٦١٣٫١٢٠  ٦٠٢٫٠٢٩  مستحق من شركات تابعة وشقیقة -
  ٧٩٠٫٢٥٥     ٧٤٤٫٩٠٠               -                -                      -                -  دفعات مقدمة لرأس المال -
  ٩٢٣٫٧٥٩  ١٫٢٣٥٫٣٧١  ٥٥١٫٠٥٩  ٢١٣٫١٦١  ٦١٣٫١٢٠  ٦٠٢٫٠٢٩  

                    -  )٣٤٠٫٢٨٠(                -               -  )٣٤٠٫٢٨٠(               -  انخفاض قیمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٩٢٣٫٧٥٩  ٨٩٥٫٠٩١  ٥٥١٫٠٥٩  ٢١٣٫١٦١  ٢٧٢٫٨٤٠  ٦٠٢٫٠٢٩  

  -  -  -  ١٫٠٣٩٫٧٥٤  ١٫٢٧٢٫٦٦٨  ٣٫٧٧٩٫٣٩٧  مدیونیات تجاریة
                  -                 -               -    )١٤٠٫٥٥٢(  )١١٠٫٢٢٢(  )١٣٥٫٣٧٤(  انخفاض قیمة مدیونیات تجاریة

  ٨٩٩٫٢٠٢  ١٫١٦٢٫٤٤٦  ٣٫٦٤٤٫٠٢٣  -  -  -  
      ٢٫٠٤٩٫٠٣٣  -  -  ٤٫٤٥٩٫٠١٦  اكتتاب طرح عام أولي بانتظار التخصیص

  ١٫٢٦١٫٥٧٠  ١٫٣٨٩٫٨٢٤  ١٫٢٣٨٫٨٥٠  ١٫٦٤٣٫٥٧٨  ١٫٨٣٦٫٨٣٢  ١٫٣٨١٫٥٧٩  مدیونیات أخرى
    )١١٢٫٥٦١(  )١٢٨٫١١٦(  )١١٢٫٥٦١(     )١١٢٫٥٦١(  )١٣٣٫٢٩٤(  )١١٢٫٥٦١(  انخفاض قیمة مدیونیات أخرى

  ١٫١٤٩٫٠٠٩  ١٫٢٦١٫٧٠٨  ١٫١٢٦٫٢٨٩  ١٫٥٣١٫٠١٧  ١٫٧٠٣٫٥٣٨  ١٫٢٦٩٫٠١٨  
 ً         ٤٤٫٠٦٧        ٢٩٫٧٠٤       ٣٠٫٨٩٢        ٦٣٫١٠٢        ٦٨٫٢٦٢      ٦٦٫٧٠٠  مصروفات مدفوعة مقدما

  ٢٫١١٦٫٨٣٥  ٢٫١٨٦٫٥٠٣  ٣٫٧٥٧٫٢٧٣  ٢٫٧٠٦٫٤٨٢  ٣٫٢٠٧٫٠٨٦  ١٠٫٠٤٠٫٧٨٦  
  
  :محللة كما یلي للمدیونیاتبالقیمة  نخفاضحركة مخصص اال  )أ(
  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة  
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  

              

  ١٫٢٧٥٫٦٩٩  ١٫٢٧٥٫٦٩٩  ١١٢٫٥٦١  ٥٦٨٫٢٤١  ٥٦٨٫٢٤١  ٢٥٣٫١١٣  فتتاحيالرصید اال
  -  ١٥٫٥٥٥  -  ٢٥٫١٥٢  ١٥٫٥٥٥  -  للعام/للفترةمحمل 

  )٣٤٠٫٢٨٠(  -  -  )٣٤٠٫٢٨٠(  -  )٥٫١٧٨(  مدیونیات مشطوبة
  )٨٢٢٫٨٥٨(  )٨٢٢٫٨٥٨(             -                    -               -               -  إلى انخفاض قیمة استثماراتمحول 

      ١١٢٫٥٦١  ٤٦٨٫٣٩٦  ١١٢٫٥٦١  ٢٥٣٫١١٣  ٥٨٣٫٧٩٦ ٢٤٧٫٩٣٥  الرصید الختامي
   



- ١٣ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -  ٦
  

  :العام كاآلتي/الفترةخالل  عند البیع حركة األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح المحققة
             

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

  ١١٫٩٨٦٫٠٠٠  ١١٫٩٨٦٫٠٠٠  ١٠٫٨٧١٫٩٢٥  ١٧٫٣٨٦٫٥٢٩  ١٧٫٣٨٦٫٥٢٩  ١٥٫٦٧٩٫٦٠٦  فتتاحيالرصید اال
  ١٫٤٢٩٫٥٥٧  ١٫١٠٤٫٥٣١  ٣٫٧٢٨٫٠١٦  ٩٫٠٨٣٫٨٥٣  ٤٫٧٧٧٫٩٢١  ٣٦٫٢٩٣٫٩٩٣  العام/الفترةمشتریات خالل 

  )١٫٤٢٦٫٦٨٥(  )١٫١٠٩٫٠٤٤(  )٤٫٧٣٥٫٥١٤(  )٩٫٩٠٠٫٢٩٢(  )٥٫٥٣٨٫٠١٦(  )٣٧٫٢٠٢٫٨٦٤(  العام/الفترةمبیعات خالل 
  )٩٤٧٫١١٦٫١(  )١٫٥٤١٫٨٠٨(       ٨٥٨٫٣٣٥     )٨٩٠٫٤٨٤(  )١٫٥٩٧٫٩٥٧(       ٨٥٩٫٦٤٠  غیر محققة )خسائر/ (أرباح

  ٩٢٥٫٨٧١٫٠١  ١٠٫٤٣٩٫٦٧٩  ١٠٫٧٢٢٫٧٦٢  ٦٠٦٫٦٧٩٫١٥  ١٥٫٠٢٨٫٤٧٧  ١٥٫٦٣٠٫٣٧٥  الرصید الختامي
              

  ٩٨٫٤١٢  ٩٨٫٣٦٨  ٧٤١٫٥٦٢  ٩٤٧٫٢٣٢  ٣٣٩٫٠٨٣  ١٫٩١٢٫٥٩٢  عند البیعربح محقق 
  
  .٨تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باإلیضاح رقم   )أ(
  
لایر  ٦٫٨٢٠٫٧٢٨ – ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ لایر عماني، ٦٫٦٤٤٫٠٣٢ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٦٫٩٤٤٫٩٠١األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقیمة   )ب(

  .مرھونة لدى بنوك تجاریة كضمان مقابل تسھیالت االئتمان) عماني
   



- ١٤ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  أصول مالیة متاحة للبیع  -  ٧
  

  :العام كاآلتي/الفترةخالل  عند البیع حركة األصول المالیة المتاحة للبیع واألرباح المحققة
             

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

  ١٣٫١٢٥٫٥٦٧  ١٣٫١٢٥٫٥٦٧  ١٠٫٣٦٦٫١٢٤  ١٣٫٩٣٥٫١٢٧  ١٣٫٩٣٥٫١٢٧  ١١٫٠٥٠٫٥١٧  الرصید االفتتاحي
  -  -  ١٤٧٫٩٦٧  ٣٧٫٠٩٦  ٣٥٫٥٩٦  ١٤٧٫٩٦٧  العام/الفترةمشتریات خالل 

  )١٫٨٩١٫٦٠٨(  )١٫٨٩١٫٦٠٨(  )٢٤٨٫١٧٢(  )١٫٩٩٨٫٤١٤(  )١٫٩٩٨٫٤١٤(  )٣٠٧٫٩٤٤(  العام/الفترةمبیعات خالل 
  )٧٦٣٫٢٣٠(  )٧٦٣٫٢٣٠(  ١٫٠٣٧٫٧٠٥  )٨١٨٫٦٨٧(  )٨٩٨٫٧٣١(  ١٫١٣٠٫١٧١  )١٦إیضاح (غیر محققة  )خسائر( /أرباح

     )٦٠٥٫١٠٤(     )٦٠٥٫١٠٤(       )٦١٫٦٢٧(     )٦٠٥٫١٠٤(  )١٠٤٫٦٠٥(  )١٢٤٫٦٢٧(  العام/الفترةانخفضت قیمتھا خالل 
  ١٢٤٫٣٦٦٫٠١  ١٢٤٫٣٦٦٫٠١  ١١٫٢٤١٫٩٩٧  ٥١٧٫٠٥٠٫١١  ١٠٫٩٦٨٫٩٧٣  ١١٫٨٩٦٫٠٨٤  الرصید الختامي

              
  ١٫٢٧٥٫٩٩٠  ١٫٢٧٥٫٩٩٠  ٢٠٠٫٦٤٧  ١٫٢٧٥٫٣٤٠  ١٫٢٧٥٫٣٤٠  ١٩٩٫٦٧٣  عند البیعأرباح محققة 

  
 ٧٫٧٠٧٫٥٦٥ – ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لایر عماني،  ٧٫٧٢٣٫٧٠٤ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٧٫٥١٠٫٤٧٦ات غیر مدرجة بمبلغ استثمار األصول المالیة المتاحة للبیع تتضمن   )أ(

ً اال(بالتكلفة مدرجة ) لایر عُماني   . وترى اإلدارة أن القیمة الدفتریة لھذه األصول المالیة تقارب قیمھا العادلة . )بالقیمة، إن وجد نخفاضناقصا
   

  .٨تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المالیة المتاحة للبیع باإلیضاح رقم   )ب(
  
لصالح بنوك ) لایر عُماني ٣٫٠٧٦٫٦٣٨ – ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لایر عماني،  ٣٫٠٠٩٫٨٠٨ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٣٫٥٠٠٫١٠٧تم رھن أصول مالیة متاحة للبیع بمبلغ   )ج(

  .تجاریة كضمان مقابل التسھیالت االئتمانیة
   



- ١٥ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  اتستثمارتحلیل اال  -  ٨
  

  أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

             
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  األصلیة التكلفة  القیمة الدفتریة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  المجموعة

             
              :االستثمارات المحلیة المدرجة

  ٨٫٤١٣٫٠٨٧  ١٠٫٥٤٥٫٨٠٦  ٨٫٩٢٦٫٨٤٨  ١٠٫٤٣٥٫٨٠٤  ٧٫٧٠٥٫٦٠٩  ١٠٫١٨٧٫٨٧٦  قطاع البنوك واالستثمار 
  ٥٦٠٫١٧٣  ٥٠٣٫٧٤٤  ٧٧٣٫٢٨١  ٦٨٦٫٩٥٨  ٢٥٧٫٧٣٨  ١٩٦٫٠٤٤  قطاع الصناعة

     ١٫٤٨٣٫١٥٢     ١٫٥٨٤٫٣٤٤    ١٫٦٩٠٫٣٠٣    ١٫٥٣٣٫٠٠٣     ٧٢٣٫٤٤٥       ٧٣٣٫٨٣٣  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ١٠٫٤٥٦٫٤١٢  ١٢٫٦٣٣٫٨٩٤  ١١٫٣٩٠٫٤٣٢  ١٢٫٦٥٥٫٧٦٥  ٨٫٦٨٦٫٧٩٢  ١١٫١١٧٫٧٥٣  

              :االستثمارات األجنبیة المدرجة
  ٧٠٨٫٤٩٨  ٦١٤٫٧٥٥  ٥٨٢٫٩٣٣  ٥٠٧٫٩٥٦  ٨٤٠٫٦٨٢  ٨٦٨٫٤٦٦  قطاع البنوك واالستثمار 

  ١٫٨٤٦٫٩٩٢  ١٫٦٥٥٫٩٧٤  ١٫٦٥٦٫٥٤٣  ١٫٤٤٦٫٧٣٢  ١٫٨٦٣٫٤٣٨  ٢٫٠٩٤٫٤٠٨  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
       ٧٥٦٫٠٣٨       ٧٥٥٫٥٩٠       ٣٩٥٫٣٩٠       ٣٩٥٫١٤٤  ١٫٥٢٥٫٥٠١  ١٫٥٣٢٫٧٠٤  قطاع الصناعة

  ٣٫٣١١٫٥٢٨  ٣٫٠٢٦٫٣١٩  ٢٫٦٣٤٫٨٦٦  ٢٫٣٤٩٫٨٣٢  ٤٫٢٢٩٫٦٢١  ٤٫٤٩٥٫٥٧٨  
              

              :غیر المدرجة األجنبیةاالستثمارات 
  ٢٠٫٤٧٤  ١٦٫٩٨٧  ٢٠٫٤٧٤  ٢٠٫٤٧٤  ١٧٫٠٤٤  ١٧٫٠٤٤  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

              ٢٫٤٠٦               ٢٫٤٠٦   ٢٫٤٠٦   ٢٫٤٠٦            -             -  قطاع البنوك واالستثمار 
  ٢٢٫٨٨٠            ١٩٫٣٩٣  ٢٢٫٨٨٠  ٢٢٫٨٨٠  ١٧٫٠٤٤  ١٧٫٠٤٤           
              

  ١٣٫٧٩٠٫٨٢٠  ١٥٫٦٧٩٫٦٠٦  ١٤٫٠٤٨٫١٧٨  ١٥٫٠٢٨٫٤٧٧  ١٢٫٩٣٣٫٤٥٧  ١٥٫٦٣٠٫٣٧٥  اإلجمالي
    



- ١٦ -  

ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال  
  

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  )تابع(ات ستثمارتحلیل اال  -  ٨
  

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

             
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  الشركة األم

             
              :االستثمارات المحلیة المدرجة

  ٧٫٢٣٣٫٥٤٢  ٩٫٢٦٧٫٤١٧  ٧٫٢٨٣٫٥٩٩  ٨٫٨٥٦٫٥٥٦  ٦٫٧٠١٫٧١٨  ٩٫١٨٥٫٨٧٢  قطاع البنوك واالستثمار   
  ٤٤٤٫٥٧٦  ٣٦٨٫٦١٥  ٤٧٦٫١٣٧  ٣٣٣٫٦٨٣  ٢٥٧٫٣٥١  ١٩٥٫٦٣١  قطاع الصناعة  
      ٤٩٤٫٠٦٣        ٤٧٣٫٨٠٦     ٦٠٦٫٢٦٨     ٤٥٦٫٧٦٤     ٣٠١٫٤٠٨     ٣١١٫٦٧٧  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ٨٫١٧٢٫١٨١  ١٠٫١٠٩٫٨٣٨  ٨٫٣٦٦٫٠٠٤  ٩٫٦٤٧٫٠٠٣  ٧٫٢٦٠٫٤٧٧  ٩٫٦٩٣٫١٨٠  

              :االستثمارات األجنبیة المدرجة
  ٣٧٩٫٢٥٩  ٣٠٣٫١٧١  ٣٧٩٫٢٥٩  ٣٢٧٫٣٤٤  ٦٨٫٩٦٥  ٧٩٫٥٢٣  قطاع البنوك واالستثمار   
     ٦٤٩٫٠٣٢  ٤٥٨٫٩١٦  ٦٤٩٫٠٣٢  ٤٦٥٫٣٣٢  ٧٥٤٫٩٢٨     ٩٥٠٫٠٥٩  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  
  ١٫٠٢٨٫٢٩١  ٧٦٢٫٠٨٧  ١٫٠٢٨٫٢٩١  ٧٩٢٫٦٧٦  ٨٢٣٫٨٩٣  ١٫٠٢٩٫٥٨٢  
              

  ٩٫٢٠٠٫٤٧٢  ١٠٫٨٧١٫٩٢٥  ٩٫٣٩٤٫٢٩٥  ١٠٫٤٣٩٫٦٧٩  ٨٫٠٨٤٫٣٧٠  ١٠٫٧٢٢٫٧٦٢  اإلجمالي
   



- ١٧ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارواإلمارات لالشركة عُمان 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  )تابع(ات ستثمارتحلیل اال  -  ٨
  

  أصول مالیة متاحة للبیع

           
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  المجموعة

             
              :االستثمارات المحلیة المدرجة

  ٤٢١٫٩٨٠  ٥٥٥٫٠١٤  ٤٢١٫٩٨٠  ٤٨٠٫٤٦٠  ٤٢١٫٩٨٠  ٦٥٤٫٤١٩  قطاع البنوك واالستثمار 
  ١٫٤٥١٫١٣٨  ١٫٧٣٦٫٢٧٦  ١٫٤٥١٫١٣٨  ١٫٧٦٦٫٢٣٦  ١٫٤٥١٫١٣٨  ٢٫١٥٥٫٤١٠  قطاع الصناعة

       ٥١٧٫٣٦٧    ٥٩٩٫٠٥٧  ٥١٧٫٣٦٧  ٥٦١٫٨٤٣     ٥١٧٫٣٦٧      ٧٧٩٫٠٧٧  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٢٫٨٩٠٫٣٤٧  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٢٫٨٠٨٫٥٣٩  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٣٫٥٨٨٫٩٠٦  
             

              :االستثمارات األجنبیة المدرجة
  ٥٤٫٩٦٨  ٢١٩٫٥٤٣  ٥٤٫٩٦٨  ٢٠٥٫٨٦٦  ٥٤٫٩٦٨  ٢١٩٫٥٤٣  قطاع البنوك واالستثمار 

  ٧٣٫٢٩٠  ٢٣٣٫٠٦٢  ٧٣٫٢٩٠  ٢٣٠٫٥٦٤  ٧٣٫٢٩٠  ٥٧٧٫١٥٩  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ١٢٨٫٢٥٨  ٤٥٢٫٦٠٥  ١٢٨٫٢٥٨  ٤٣٦٫٧٣٠  ١٢٨٫٢٥٨  ٧٩٦٫٧٠٢  
              

              :االستثمارات المحلیة غیر المدرجة
  ٩٦٠٫٠٨٣  ٩٤١٫٣٠٤  ٩٦٠٫٠٨٣  ٩٥٨٫٩٤٣  ٨٢٦٫١٢٧  ٨٢٩٫٠٩٨  قطاع البنوك واالستثمار   

  ٢٫٨٧٦٫٢١٥  ٢٫٩٠٧٫٥٥٨  ٢٫٨٧٦٫٢١٥  ٢٫٩٠٧٫٥٥٨  ٢٫٩٠٧٫٥٥٨  ٢٫٩٠٧٫٥٥٨  والقطاعات األخرى قطاع الخدمات
  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٠٨٫٩٦٦  ٣٫٠٠٨٫٩٦٦  قطاع الصناعة   
  ٦٫٩٠٦٫٨٩١  ٦٫٩١٩٫٤٥٥  ٦٫٩٠٦٫٨٩١  ٦٫٩٣٧٫٠٩٤  ٦٫٧٤٢٫٦٥١  ٦٫٧٤٥٫٦٢٢  
              

              :االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة
  ٧٩٨٫١٢٢  ٧٨٦٫٤٨٩  ٧٩٦٫٦٢٢  ٧٨٤٫٩٨٩  ٧٧٠٫٤٦٧  ٧٦٤٫٨٥٤  قطاع البنوك واالستثمار   

  ١٫٤٦٣  -  ١٫٤٦٣  -  -  -  قطاع الصناعة
        ١٫٧٩٣        ١٫٦٢١      ١٫٧٩٣      ١٫٦٢١               -                 -  والقطاعات األخرىقطاع الخدمات   
  ٨٠١٫٣٧٨  ٧٨٨٫١١٠  ٧٩٩٫٨٧٨  ٧٨٦٫٦١٠  ٧٧٠٫٤٦٧  ٧٦٤٫٨٥٤  
              

  ١٠٫٢٢٧،٠١٢  ١١٫٠٥٠٫٥١٧  ١٠٫٢٢٥٫٥١٢  ١٠٫٩٦٨٫٩٧٣  ١٠٫٠٣١٫٨٦١  ١١٫٨٩٦٫٠٨٤  اإلجمالي



- ١٨ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  )تابع(ات ستثمارتحلیل اال  -  ٨
  

  )تابع(أصول مالیة متاحة للبیع 

           
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة  التكلفة األصلیة  القیمة الدفتریة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  الشركة األم

             
              :ات المحلیة المدرجةستثماراال

  ٤٢١٫٩٨٠  ٥٥٥٫٠١٤  ٤٢١٫٩٨٠  ٤٨٠٫٤٦٠  ٤٢١٫٩٨٠  ٦٥٤٫٤١٩  قطاع البنوك واالستثمار 
  ١٫٤٥١٫١٣٨  ١٫٧٣٦٫٢٧٦  ١٫٤٥١٫١٣٨  ١٫٧٦٦٫٢٣٦  ١٫٤٥١٫١٣٨  ٢٫١٥٥٫٤١٠  قطاع الصناعة

       ٥١٧٫٣٦٧       ٥٩٩٫٠٥٧     ٥١٧٫٣٦٧     ٥٦١٫٨٤٣     ٥١٧٫٣٦٧     ٧٧٩٫٠٧٧  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٢٫٨٩٠٫٣٤٧  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٢٫٨٠٨٫٥٣٩  ٢٫٣٩٠٫٤٨٥  ٣٫٥٨٨٫٩٠٦  
             

              :االستثمارات األجنبیة المدرجة
  ٥٤٫٩٦٨  ٢١٩٫٥٤٣  ٥٤٫٩٦٨  ٢٠٥٫٨٦٦  ٥٤٫٩٦٨  ٢١٩٫٥٤٣  قطاع البنوك واالستثمار 

  ٧٣٫٢٩٠  ٢٣٣٫٠٦٢  ٧٣٫٢٩٠  ٢٣٠٫٨٦٤     ٧٣٫٢٩٠  ٥٧٧٫١٥٩  قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
  ١٢٨٫٢٥٨  ٤٥٢٫٦٠٥  ١٢٨٫٢٥٨  ٤٣٦٫٧٣٠  ١٢٨٫٢٥٨  ٧٩٦٫٧٠٢  
              

              :االستثمارات المحلیة غیر المدرجة
  ٥٦٧٫٠٨٣  ٦٠٤٫٢٥٣  ٥٦٧٫٠٨٣  ٦١٥٫١٤٣  ٤٩٦٫١٢٧  ٤٩٩٫٠٩٧  قطاع البنوك واالستثمار   

  ٢٫٨١٤٫٣٥٥  ٢٫٨١٤٫٣٥٦  ٢٫٨١٤٫٣٥٥  ٢٫٨١٤٫٣٥٥  ٢٫٨١٤٫٣٥٥  ٢٫٨١٤٫٣٥٥  والقطاعات األخرى قطاع الخدمات
  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٧٠٫٥٩٣  ٣٫٠٠٨٫٩٦٦  ٣٫٠٠٨٫٩٦٧  قطاع الصناعة   
  ٦٫٤٥٢٫٠٣١  ٦٫٤٨٩٫٢٠٢  ٦٫٤٥٢٫٠٣١  ٦٫٥٠٠٫٠٩١  ٦٫٣١٩٫٤٤٨  ٦٫٣٢٢٫٤١٩  

              :االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة
  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  قطاع البنوك واالستثمار   
  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  ٥٣٣٫٩٧٠  
              

  ٩٫٥٠٤٫٧٤٤  ١٠٫٣٦٦٫١٢٤  ٩٫٥٠٤٫٧٤٤  ١٠٫٢٧٩٫٣٣٠  ٩٫٣٧٢٫١٦١  ١١٫٢٤١٫٩٩٧  اإلجمالي
  

   



- ١٩ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  ات في شركات شقیقةاستثمار  -٩

    
  نتائجالحصة في ال  التكلفة  القیمة الدفتریة  نسبة المساھمة  
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  (%)  

         ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠
  ٤٩٢٫٦٤٩  ٥٫١٦٨٫٥٦٣  ٧٫٦٦١٫١٤٢  ٣١  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش

  ٥٠٦٫٥٦١  ٢٫٧٢١٫٥٩٤  ٣٫١١٤٫٥٣٤  ٢١  ع .ع.م.الشركة العُمانیة لأللیاف البصریة ش
  -  ٩٨٠٫٠٠٠  -  ٢٠  م.ع.م.األفق للتكنولوجیا ششركة 

  ١٩٠٫٦٩١  -  ١٫٨١٦٫٣٤٠    )شركة شقیقة لشركة تابعة( صندوق فینكورب األمل
 ً                  -  )٩٨٠٫٠٠٠(                    -    انخفاض القیمة: ناقصا

    ١٫١٨٩٫٩٠١  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ١٢٫٥٩٢٫٠١٦  
         ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠

  ٢٨٫١٥٩  -  -  ٣٩  ع.ع.م.للمشاریع الطبیة شالشركة العُمانیة 
  ٣٧٨٫٧٤٨  ٥٫١٦٨٫٥٦٣  ٧٫١٥٥٫١٠٠  ٣١  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش

  ٣٧٦٫٧٣٣  ٢٫٧٢١٫٥٩٤  ٣٫٣١٠٫٧٧٩  ٢١  ع .ع.م.الشركة العُمانیة لأللیاف البصریة ش
  -  ٩٨٠٫٠٠٠  -  ٢٠  م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجیا ش

  ٥٫٩٠٧  -  ١٫٦٠٢٫٠٥٩    )شقیقة لشركة تابعةشركة (فینكورب ل صندوق األمل
 ً               -  )٩٨٠٫٠٠٠(                  -    انخفاض القیمة: ناقصا

    ٧٨٩٫٥٤٧  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ١٢٫٠٦٧٫٩٣٨  
      

     ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ٢٨٫١٦٠  -  -    ع.ع.م.الشركة العُمانیة للمشاریع الطبیة ش

  ٦٤٩٫٣٠٨  ٥٫١٦٨٫٥٦٣  ٧٫٤٢٥٫٦٦١  ٣١  ع.ع.م.شركة عُمان للفنادق والسیاحة ش
  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
  ٢٩٫٤٩٦  -  ١٫٦٢٥٫٦٤٨    )شركة شقیقة لشركة تابعة( صندوق فینكورب األمل

 ً                  -  )٩٨٠٫٠٠٠(                    -    انخفاض القیمة: ناقصا
    ١٫٣٥٦٫٠٧٨  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ١١٫٦٥٩٫٢٨٢  
  

   



- ٢٠ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  
  )تابع( استثمارات في شركات شقیقة  -٩
  
  :ات شركات شقیقة خالل العام كالتالياستثمارالحركة في   )أ(

 
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

  ٨٫٨٦٨٫٤١١  ٨٫٨٦٨٫٤١١  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ١٢٫٧٨٨٫١٢٥  ١٢٫٧٨٨٫١٢٥  ١١٫٦٥٩٫٢٨٢  فتتاحيالالرصید ا
  )٩٧٨٫٢٥٤(  -  -  )١٫١٢٧٫١٧٠(  )١٫١٤١٫٨١٢(  -  مبیعات

  -  )٩٧٨٫٢٥٤(  -  ١٫٣٥٦٫٠٧٨  ٧٨٩٫٥٤٧  ١٫١٨٩٫٩٠١  حصة من النتائج
ً لحریق في شركة شقیقة   -  -  -  )٩٧٥٫١٨٨(  -  -  مخصص إنخفاض القیمة نظرا

  -  -  -  ٥٫٣١٧  -  -  تحویالت أخرى
  -  -  -       )٤٠٠٫٣٢٤(  )٤٠٠٫٣٢٥(  )٢٥٧٫١٦٧(  توزیعات نقدیة مستلمة

                     -                        -                    -           ١٢٫٤٤٤         ٣٢٫٤٠٣                      -  )١٦إیضاح (حصة من احتیاطي القیمة العادلة 
  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ٧٫٨٩٠٫١٥٧  ١١٫٦٥٩٫٢٨٢  ١٢٫٠٦٧٫٩٣٨  ١٢٫٥٩٢٫٠١٦  الرصید الختامي

  

 – ٢٠١٢دیسمبر   ٣١ لایر عماني، ٣٫٦٥٦٫٧٠٦ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٣٫٦٥٦٫٧٠٦القیمة الدفتریة لالستثمار بشركات شقیقة تتضمن شھرة انخفضت قیمتھا قدرھا   )ب(
  ).لایر عماني ٣٫٦٥٦٫٧٠٦

  

مرھونة لدى ) لایر عماني ٦٫٢٨٨٫٤٣٣ – ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لایر عماني،  ٦٫١١٣٫٠٢٥ -٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٦٫٥٣٦٫٣٨٦االستثمارات في الشركات الشقیقة التي تبلغ   )ج(
  .بنوك تجاریة كضمان مقابل تسھیالت االئتمان

  

  .مالیة لم یتم فحصھا للشركات الشقیقة معلومات ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المالیة المرحلیة كما في و المعلوماتتتضمن   )د(
  



- ٢١ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارات لالشركة عُمان واإلمار

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
 

  ات في الشركات التابعة ستثماراال  -  ١٠
  

نسبة   
  التكلفة  الحیازة

مخصص 
  قیمة  انخفاض

  القیمة
  الدفتریة

 لایر عُماني لایر عُماني لایر عماني %  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
          

  ٦٠٠٫٠٠٠  ١٫٥٦٣٫٦١٣  *٢٫١٦٣٫٦١٣  ١٠٠  م.م.الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش
  ١٫٤١٢٫٠٥٩  -  ١٫٤١٢٫٠٥٩  ٩٢  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.شركة المركز المالي ش

    ٧٫٠٩٥٫٦٥٠  ٣٫١٨٠٫٣٦٠  ١٠٫٢٧٦٫٠١٠  
  

  .لایر عماني ٩٠٣٫٦١٣تتضمن دفعة مقدمة مقابل رأس مال بقیمة *  
  

          ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠
  ١٩٥٫٤٧٢  ١٫٠٦٤٫٥٢٨  ١٫٢٦٠٫٠٠٠  ١٠٠  م.م.الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش

  ١٫٤١٢٫٠٥٩  -  ١٫٤١٢٫٠٥٩  ٩١  صندوق مجان لرأس المال
  -  ٢٫٧٩٢٫٥٤٠  ٢٫٧٩٢٫٥٤٠  ٨١  ع.ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش

  ٥٫٠٨٣٫٥٩١                    -  ٥٫٠٨٣٫٥٩١  ٥١  ع.ع.م.شركة المركز المالي ش
    ٦٫٦٩١٫١٢٢  ٣٫٨٥٧٫٠٦٨  ١٠٫٥٤٨٫١٩٠  
          

          ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ١٣٦٫٣٠٣  ١٫١٢٣٫٦٩٧  ١٫٢٦٠٫٠٠٠  ١٠٠  م.م.الشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش

  ١٫٤١٢٫٠٥٩  -  ١٫٤١٢٫٠٥٩  ٩١  صندوق مجان لرأس المال
  -  ١٫٦١٦٫٧٤٧  ١٫٦١٦٫٧٤٧  ٦٦  ع.ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش

  ٥٫٠٨٣٫٥٩١                      -  ٥٫٠٨٣٫٥٩١  ٥١  ع.ع.م.شركة المركز المالي ش
    ٦٫٦٣١٫٩٥٣  ٢٫٧٤٠٫٤٤٤  ٩٫٣٧٢٫٣٩٧  
  
  :خالل العام التكلفةفیما یلي الحركة في   )أ(
  
   
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
 دیسمبر ٣١

٢٠١٢ 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
    

 ٩٫٦٦٨٫٩٠١ ٩٫٦٦٨٫٩٠١ ٩٫٣٧٢٫٣٩٧ فتتاحيالالرصید ا
 ٨٧٩٫٢٨٩  ٨٧٩٫٢٨٩  ٩٠٣٫٦١٣  العام/خالل الفترة تحویالت/مشتریات

ً إلعادة ھیكلة رأس المال   )١٫١٧٥٫٧٩٣(                     -                       - مشطوب نظرا
 ٩٫٣٧٢٫٣٩٧ ١٠٫٥٤٨٫١٩٠  ١٠٫٢٧٦٫٠١٠ الرصید الختامي

  
   



- ٢٢ -  

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

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  

  )تابع(االستثمارات في الشركات التابعة   -  ١٠
  
  :الحركة في انخفاض قیمة االستثمارات في شركات تابعة كما یلي  )ب(
  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٣ 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

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

 ٢٫٨٦٣٫٢٠٥ ٢٫٨٦٣٫٢٠٥ ٢٫٧٤٠٫٤٤٤ فتتاحيالرصید اال
 ٢٣٠٫١٧٤ ١٧١٫٠٠٥ ٤٣٩٫٩١٦ للعام/للفترةانخفاض قیمة محمل 

  ٨٢٢٫٨٥٨  ٨٢٢٫٨٥٨  -  تجاریة وأخرى محول من انخفاض قیمة مدیونیات
  )١٫١٧٥٫٧٩٣(                    -                  -  العام/محرر خالل الفترة

    ٢٫٧٤٠٫٤٤٤ ٣٫٨٥٧٫٠٦٨  ٣٫١٨٠٫٣٦٠ الرصید الختامي
  
ات بالشركات التابعة وقامت بتكوین مخصص ستثمار، قامت الشركة األم بتقییم القیمة الدفتریة لالالفترةخالل   )ج(

للشركة العُمانیة لتربیة ) لایر عماني ١١٤٫٥٧٤ -٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٤٣٩٫٩١٦مبلغ بانخفاض قیمة إضافي 
  .م.األغنام ش م

  
 – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٨٫٣٦٩٫٦٠١ ھا في الشركات التابعة بقیمةاستثمارقامت الشركة األم برھن   )د(

  .لدى بنوك تجاریة مقابل تسھیالت االئتمان )لایر عماني ٨٫٥٨٤٫٧٢٧ – ٢٠١٢دیسمبر  ٣١و لایر عماني ٨٫٥٨٤٫٧٢٧
  
لم مالیة  معلوماتتتضمن  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المالیة المرحلیة كما في و المعلومات  )ھـ(

  .للشركات التابعة یتم فحصھا
  

  محتفظ بھا حتى االستحقاقأصول مالیة   -١١
  

یحمل .  أصدرتھ إحدى الشركات المحلیة المسجلة في سلطنة عمان) القرض(شاركت الشركة األم في أوراق قرض 
ً ویستحق على دفعات تنتھي في% ٩القرض معدل فائدة قدره    .ثانوي دینالقرض المقدم ھو .  ٢٠١٦ عام سنویا

  
 
  



- ٢٣ -  

 
  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارعُمان واإلمارات لالشركة 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  

  ممتلكات وآالت ومعدات  -١٢
  

  
 المجموعة

  
  

 مباني

  
  اآلالت

 وماكینات

  
أثاث 

 وتركیبات

تحسینات 
على عقارات 

 مستأجرة

  
معدات 
 مكاتب

  
  

 سیارات

  أعمال
رأسمالیة قید 

 التنفیذ

  
  

 اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

                 التكلفة
  ٩٫٣٢٣٫٥٠٠  -  ٢٣٩٫٨٦٢  ١٩٦٫٤٢٥  ٧٦٫٤٢١  ٦٦٣٫٥٨٨  ٥٫٧٢١٫٧١٤  ٢٫٤٢٥٫٤٩٠  ٢٠١٣ینایر  ١

  ٧٦٫٩١٦  ٩٨١  ٤٧٫٢٣٠  ٢٫٧٩١  -  ٥٫١٣٧  ٢٠٫٥٥٢  ٢٢٥  إضافات
     )٣٠٫٦٨٠(  )٩٨١(  )٢٨٫٣٧٥(     )١٫٣٢٤(              -                  -                      -                     -  استبعادات 

                    ٩٫٣٦٩٫٧٣٦          -  ٢٥٨٫٧١٧  ١٩٧٫٨٩٢  ٧٦٫٤٢١  ٦٦٨٫٧٢٥  ٥٫٧٤٢٫٢٦٦  ٢٫٤٢٥٫٧١٥  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
                  ستھالكاال
  ٥٫٣٠٦٫٤٩٣  -  ١٤٣٫٦٣٤  ١٧٧٫٤٠٣  ٦٨٫٨٨٥  ٦٢٢٫٧٤٤  ٣٫٤١٣٫٢٢٥  ٨٨٠٫٦٠٢  ٢٠١٣ینایر  ١

  ٣٤٥٫٢٤٢  -  ٢٧٫٠٦٠  ١٠٫٢٣٤  ١٫٤٤١  ١٧٫٧٣٦  ٢٢٧٫٣٩٦  ٦١٫٣٧٥  محمل للفترة
     )٤٧٨٫٢٩(        -  )٢٨٫٣٧٥(  )١٫١٠٣(            -               -                  -                 -  استبعادات

  ٥٫٦٢٢٫٢٥٧        -  ١٤٢٫٣١٩  ١٨٦٫٥٣٤  ٧٠٫٣٢٦  ٦٤٠٫٤٨٠  ٣٫٦٤٠٫٦٢١  ٩٤١٫٩٧٧  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
  ٣٫٧٤٧٫٤٧٩        -  ١١٦٫٣٩٨  ١١٫٣٥٨  ٦٫٠٩٥  ٢٨٫٢٤٥  ٢٫١٠١٫٦٤٥  ١٫٤٨٣٫٧٣٨  صافي القیمة الدفتریة

  

   



- ٢٤ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارعُمان واإلمارات لالشركة 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
  

  )تابع( ممتلكات وآالت ومعدات  -١٢
  

  
  

 المجموعة

  
  

 مباني

  
  اآلالت

 وماكینات

  
أثاث 

 وتركیبات

تحسینات 
على عقارات 

 مستأجرة

  
معدات 
 مكاتب

  
  

 سیارات

  أعمال
رأسمالیة قید 

 التنفیذ

  
  

 اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠

                 التكلفة
  ٩٫٣٦٣٫٣٨١  ٥٤٫٨١٧  ٢٧٣٫٤١٢  ٢٠٠٫٠٦٠  ٧٦٫٤٢١  ٦٨٥٫٧٣٤  ٥٫٦٤٧٫٦٧٢  ٢٫٤٢٥٫٢٦٥  ٢٠١٢ینایر  ١

  ٨٩٫١٤٨  ٦٫٨٠٥  ٥٫٧٠٠  ٢٫٠٥٤  -  ١٠٫٤٢٥  ٦٤٫١٦٤  -  إضافات
  )١٣١٫٣٢٩(  )٥٣٫٣٢٠(  )٤٠٫٠٠٠(  )٥٫٣٢١(               -  )٣٢٫٦٨٨(                   -                     -  استبعادات 

  ٩٫٣٢١٫٢٠٠  ٨٫٣٠٢  ٢٣٩٫١١٢  ١٩٦٫٧٩٣  ٧٦٫٤٢١  ٦٦٣٫٤٧١  ٥٫٧١١٫٨٣٦  ٢٫٤٢٥٫٢٦٥  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠
                  
                  ستھالكاال
  ٤٫٩٣٦٫٤٥٧  -  ٢١٥٫٠٦٢  ١٦٦٫٠١٤  ٦٦٫٩٥٣  ٥٧١٫١٦٦  ٣٫١١٨٫٤٨٥  ٧٩٨٫٧٧٧  ٢٠١٢ینایر  ١

  ٣٨٩٫٠٠٨  -  ٢٢٫١٢٤  ١١٫٩٠٦  ١٫٤٤٦  ٧٣٫٦٠٣  ٢١٨٫٥٦٢  ٦١٫٣٦٧  محمل للفترة
  )٧٣٫٧٩٣(            -  )٣٧٫٥٢١(  )٣٫٥٨٤(              -  )٣٢٫٦٨٨(                     -               -  استبعادات

  ٥٫٢٥١٫٦٧٢             -  ١٩٩٫٦٦٥  ١٧٤٫٣٣٦  ٦٨٫٣٩٩  ٦١٢٫٠٨١  ٣٫٣٣٧٫٠٤٧  ٨٦٠٫١٤٤  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠
  ٤٫٠٦٩٫٥٢٨  ٨٫٣٠٢  ٣٩٫٤٤٧  ٢٢٫٤٥٧  ٨٫٠٢٢  ٥١٫٣٩٠  ٢٫٣٧٤٫٧٨٩  ١٫٥٦٥٫١٢١  صافي القیمة الدفتریة

  
  
  
  
  
  

   



- ٢٥ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة ششركة 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
  

  )تابع(ممتلكات وآالت ومعدات   -١٢
  

   
  

 مباني

  
  اآلالت

 وماكینات

  
أثاث 

 وتركیبات

تحسینات على 
عقارات 
 مستأجرة

  
 معدات مكاتب

  
  

 سیارات

  أعمال
رأسمالیة قید 

 التنفیذ

  
  

 اإلجمالي
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني المجموعة

                 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  ٧١٤٫٧٢١٫٥  ٤٩٠٫٢٫٤٢٥  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
                  

                  ستھالكاال
  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  ٢٢٥٫٤١٣٫٣      ٦٠٢٫٨٨٠  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  ٤٫٠١٧٫٠٠٧                      -  ٩٦٫٢٢٨  ١٩٫٠٢٢  ٧٫٥٣٦  ٤٠٫٨٤٤  ٤٨٩٫٣٠٨٫٢  ٨٨٨٫٥٤٤٫١  صافي القیمة الدفتریة

  
  



- ٢٦ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

  
  )تابع(ت ومعدات آالممتلكات و  -١٢

 
  
 

  
  أثاث

 وتركیبات 

تحسینات على 
عقارات 
 مستأجرة

  
  معدات

 إجمالي سیارات مكاتب 
  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني  لایر عُماني الشركة األم

            ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
           التكلفة

  ٣٩٥٫٦٦٠  ١٤٥٫٧١٤  ٨٢٫٣٢٢  ٧٦٫٤٢١  ٩١٫٢٠٣  ٢٠١٣ینایر  ١
  ٤٩٫٦٣٧  ٤٧٫٢٣٠  ٢٫٤٠٧  -  -  إضافات

  )٢٩٫٤٦١(  )٢٨٫٣٧٥(  )١٫٠٨٦(             -             -  استبعادات 
  ٤١٥٫٨٣٦  ١٦٤٫٥٦٩  ٨٣٫٦٤٣  ٧٦٫٤٢١  ٩١٫٢٠٣  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

            االستھالك
  ٣١٩٫٧١٤  ٨٣٫٤٠١  ٧٦٫٥١٠  ٦٨٫٨٨٥  ٩٠٫٩١٨  ٢٠١٣ینایر  ١

  ٢٤٫٣٦٠  ١٩٫٢٦٣  ٣٫٥٣٨  ١٫٤٤١  ١١٨  للفترةمحمل 
  )٢٩٫٤٦١(  )٢٨٫٣٧٥(  )١٫٠٨٦(            -             -  استبعادات

  ٣١٤٫٦١٣  ٧٤٫٢٨٩  ٧٨٫٩٦٢  ٧٠٫٣٢٦  ٩١٫٠٣٦  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
  ١٠١٫٢٢٣  ٩٠٫٢٨٠  ٤٫٦٨١  ٦٫٠٩٥  ١٦٧  صافي القیمة الدفتریة

            
            ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

           التكلفة
  ٣٩٤٫٦٢٢  ١٤٤٫٧١٤  ٨٢٫٢٨٤  ٧٦٫٤٢١  ٩١٫٢٠٣  ٢٠١٢ینایر  ١

  ١٫٠٨٢  -  ١٫٠٨٢  -  -  إضافات
  )٤٠٫٢٩٨(  )٤٠٫٠٠٠(  )٢٩٨(                 -             -  استبعادات 

  ٣٥٥٫٤٠٦  ١٠٤٫٧١٤  ٨٣٫٠٦٨  ٧٦٫٤٢١  ٩١٫٢٠٣  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠
            االستھالك

  ٣٣٣٫٠٤٩  ١٠٣٫٣٧٠  ٧١٫٩٦٨  ٦٦٫٩٥٣  ٩٠٫٧٥٨  ٢٠١٢ینایر  ١
  ١٨٫٩٢٢  ١٣٫١٨٨  ٤٫١٦٨  ١٫٤٤٦  ١٢٠  للفترةمحمل 

  )٣٧٫٧٩٣(  )٣٧٫٥٢١(  )٢٧٢(           -              -  استبعادات
  ٣١٤٫١٧٨  ٧٩٫٠٣٧  ٧٥٫٨٦٤  ٦٨٫٣٩٩  ٩٠٫٨٧٨  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  ٤١٫٢٢٨  ٢٥٫٦٧٧  ٧٫٢٠٤  ٨٫٠٢٢  ٣٢٥  صافي القیمة الدفتریة
            

            التكلفة
  ٣٩٤٫٦٢٢  ١٤٤٫٧١٤  ٨٢٫٢٨٤  ٧٦٫٤٢١  ٩١٫٢٠٣  ٢٠١٢ینایر  ١

  ٤٢٫٠٨٢  ٤١٫٠٠٠  ١٫٠٨٢  -  -  إضافات
  )٠٤٤٫٤١(  )٫٠٠٠٠٤(  )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
  )٣٠٠٫٣٨(  )٥٢١٫٣٧(  )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

  
تم .  شركة تابعة مرھونة كضمان مقابل القروض الحكومیة وقروض ألجل أخرىالخاصة بالممتلكات واآلالت والمعدات 

لایر  ٢٤٠٫٧٥٠ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ٢٥٠٫١٩١إدراج االستھالك المحمل للعام في تكلفة المبیعات بقیمة 
    ).لایر عماني ١١٢٫٩٣١ – ٢٠١٢(لایر عماني  ٩٥٫٠٥١ومصروفات إداریة بقیمة ) عماني



- ٢٧ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارعُمان واإلمارات لالشركة 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

  
  رأس المال  -  ١٣
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢ 

 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
        

سھم قیمة كل سھم  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ –المصرح بھ 
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر عُماني ٠٫١٠٠

        
سھم قیمة كل سھم  ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠ –المصدر 
 ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ ١٢٫١٨٧٫٥٠٠ لایر عُماني ٠٫١٠٠

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

  :حسابات من ینوب عنھم وعدد األسھم التي یمتلكونھا  كما یلي
  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢ 

 عدد األسھم عدد األسھم عدد األسھم % 
          

أبو ظبي لالستثمارات، دولة اإلمارات   شركة
 ٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠ ٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠ ٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠ ٣٠  العربیة المتحدة

  
  القانوني حتیاطياال  -١٤
  

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

  
  إعادة التقییم احتیاطي  -١٥

  
 ً ً لسیاسة المجموعة، تم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة والشركة األم بالتكلفة ناقصا ستھالك االوفقا

الحالة التي تدرج فیھا شركة شقیقة أو تابعة للمجموعة بنود الممتلكات واآلالت  في.  ، إن وجدالمتراكم وأي انخفاض بالقیمة
والمعدات بقیمة معاد تقییمھا في قوائمھما المالیة المنفصلة، ال یتم احتساب حصة المجموعة في فائض أو خسارة إعادة 

  . المرحلیةالمالیة  المعلومات ھذه التقییم في
  

خسارة إعادة تقییم الممتلكات واآلالت والمعدات في شركاتھا التابعة أو الشقیقة، التي ال یتم حصة المجموعة في فائض أو 
ً لسیاسة المجموعة، كاآلتي   :احتسابھا في ھذه القوائم المالیة وفقا

  
 دیسمبر ٣١

٢٠١٢ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

 

   المجموعة  المجموعة  المجموعة
   عمانيلایر   لایر عماني  لایر عماني

        
  شركات تابعة  ٩٧١٫٣٨٩  ٩٧١٫٣٨٩  ٩٧١٫٣٨٩

  شركات شقیقة  ٣٫٨٩٠٫٥٣٧  ٣٫٨٩٠٫٥٣٧  ٣٫٨٩٠٫٥٣٧
٤٫٨٦١٫٩٢٦  ٤٫٨٦١٫٩٢٦  ٤٫٨٦١٫٩٢٦    



- ٢٨ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

  
  القیمة العادلة احتیاطي  – ١٦
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

  ٢٫٣١٦٫١٢٣  ٢٫٣١٦٫١٢٣  ٦٠٩٫٢٠٣ ٢٫٣٢٥٫٤٤٤  ٢٫٣٢٥٫٤٤٤  ٦٠٧٫٨٩٣ فتتاحيالرصید اال
 )٩٤٣٫٦٩٠(  )٩٤٣٫٦٩٠(  )٢٧٫٨٧٧( )٩١١٫٣٠٨(  )٩٤٣٫٦٩٠(  )٢٧٫٨٧٨( محقق عند بیع أصول مالیة متاحة للبیع

 )٧٦٣٫٢٣٠(  )٨٥٠٫٠٢٤(  ١٫٠٣٧٫٧٠٥ )٨١٨٫٦٨٧(  )٨٩٨٫٧٣١(  ١٫١٣٠٫١٧١ صافي التغیر في القیم العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع 
 -  -  - -  ٣٢٫٤٠٣  - شقیقة ةمحرر عند بیع شرك

 -  -  - ١٢٫٤٤٤  -  -  حصة من احتیاطي القیمة العادلة لشركات شقیقة 
                -               -                  -               -      ١٢٫٤٢٣                  -  أخرى تحویالت

 ٦٠٩٫٢٠٣  ٥٢٢٫٤٠٩  ١٫٦١٩٫٠٣١ ٦٠٧٫٨٩٣  ٥٢٧٫٨٤٩  ٫١٨٦٧١٠٫١  الرصید الختامي
  

  دائنیات تجاریة وأخرى  – ١٧
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

 ٧٥٫٠٣٢  ٣٦٫٨١٦  ١٥٫٣١٥ ٨١٦٫٠٦٩  ١٫١٢٨٫١٢٧  ٢٫٨٢٩٫٩٦١ حسابات دائنة
 ١٧١٫٣٧٤  ٨٧٫٩١٧  ٧٩٫٣٢٨ ٤٣٢٫٦٠٠  ٣١١٫٣٩٥  ٣٤٥٫١٤٧ دائنیات ومستحقات أخرى

 ٤٫٨٤٦  ٤٫٧٩٦  ٥٫١٧٤ ١٢٦٫١٤٦  ٢٠٩٫١٣٨  ١٣٧٫٧٣٦ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ١٨٨٫٠٨٤  ١٨٣٫٦١٧  ٢٠٤٫٩٣٩ ٢٦٧٫١٩٣  ٢٥٩٫٢٠٣  ٢٨٩٫٢٠٢ )أإیضاح (مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ٩٣٫٣١٣  ٩٣٫٣١٣  ٩٣٫٢٥٧ ٩٣٫٣١٣  ٩٣٫٣١٣  ٩٣٫٢٥٧ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
 ٥٨٫٣٢٤  -  - ٦٨٫٢٧٠  ١٠٫٣٣٣  - مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة

  ١٢٫٢٨٦     ١٢٫٧٠٤  ٣١٫٧٠٠        ١٢٫٢٨٦       ١٢٫٧٠٤       ٣١٫٧٠٠ فوائد مستحقة الدفع
  ٦٠٣٫٢٥٩  ٤١٩٫١٦٣  ٤٢٩٫٧١٣ ١٫٨١٥٫٨٧٧  ٢٫٠٢٤٫٢١٣  ٣٫٧٢٧٫٠٠٣ 
  

   



- ٢٩ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
 )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  )تابع(دائنیات تجاریة وأخرى   – ١٧

  

  :حركة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین للعام كالتالي  )أ(
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

 ١٦٦٫٨٩٦  ١٦٦٫٨٩٦  ١٨٨٫٠٨٤ ٢٤٤٫٧٢٩  ٢٤٤٫٧٢٩  ٢٦٧٫١٩٣ فتتاحيالرصید اال
 ٢٥٫٧٩٩  ٢١٫٣٣٢  ٢٢٫٥٨٤ ٤٦٫٩٦٧  ٣٧٫٩٥٠  ٤٠٫٦٩٩ )٢٢إیضاح (لعام ا/للفترة محمل

 )٤٫٦١١(  )٤٫٦١١(  )٫٧٢٩٥(  )٢٤٫٥٠٣(  )٢٣٫٤٧٦(  )١٨٫٦٩٠(  العام/الفترةمدفوع خالل 
 ١٨٨٫٠٨٤  ١٨٣٫٦١٧  ٢٠٤٫٩٣٩ ٢٦٧٫١٩٣  ٢٥٩٫٢٠٣  ٢٨٩٫٢٠٢ الرصید الختامي

  

  القروض ألجل  -  ١٨
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

 ٦٫٨٥٨٫٩٩٥  ٧٫١٤٩٫٠٢١  ٧٫٧٦٩٫٦١٠ ٦٫٨٥٨٫٩٩٥  ٧٫١٤٩٫٠٢١  ٨٫٦٦٩٫٥٥٠ عمانسلطنة البنوك في 
        ٥٢٫٣٥٠       ١٠٤٫٧٠٠                 -        ٥٢٫٣٥٠       ١٠٤٫٧٠٠                   - البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة

 ٦٫٩١١٫٣٤٥  ٧٫٢٥٣٫٧٢١  ٧٫٧٦٩٫٦١٠ ٦٫٩١١٫٣٤٥  ٧٫٢٥٣٫٧٢١  ٨٫٦٦٩٫٥٥٠ 
             :فترة استحقاق القروض ألجل كالتالي

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢ 

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة  
  لایر عماني  لایر عماني  عمانيلایر   لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
              

 ٣٫٥١٩٫٠١٨  ٣٫٤٠١٫٣٦٨  ٤٫٩٦٢٫٠٨١ ٣٫٥١٩٫٠١٨  ٤٫٨٥٨٫٧١٨  ٥٫٨٦٢٫٠٢١  مستحق خالل عام واحد
 ٣٫٣٩٢٫٣٢٧  ٣٫٨٥٢٫٣٥٣  ٢٫٨٠٧٫٥٢٩ ٣٫٣٩٢٫٣٢٧  ٤٫٦١٤٫٠٢٠  ٢٫٨٠٧٫٥٢٩  مستحق بعد عام واحد

  ٦٫٩١١٫٣٤٥  ٧٫٢٥٣٫٧٢١  ٧٫٧٦٩٫٦١٠ ٦٫٩١١٫٣٤٥  ٩٫٤٧٢٫٧٣٨  ٨٫٦٦٩٫٥٥٠ 
 

    ).١٠و ٩و ٧و ٦إیضاحات (بعض االستثمارات  نمضمون مقابل رھألجل القرض 



- ٣٠ -  

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

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  

  قروض من حكومات   -١٩
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٢ 
  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣ 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

  دیسمبر ٣١
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم  الشركة األم المجموعة  المجموعة  المجموعة 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
             

           :قروض من حكومات تم الحصول علیھا من قبل
 ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  الشركة األم -
                   -                   -                  -    ٣٫٧١٤٫٠٠٠  ٣٫٧١٤٫٠٠٠  ٣٫٦٨٨٫٠٠٠ ع.ع.م.الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش -
 ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٨٫٧١٤٫٠٠٠  ١٨٫٧١٤٫٠٠٠  ١٨٫٦٨٨٫٠٠٠ 
            

 ً             :منح حكومیة مؤجلة تتعلق بـ: ناقصا
 )١٫٦٩٢٫٠٠٠(  )١٫٨٩٠٫٠٠٠(  )١٫٠٨١٫٠٠٠(  )١٫٦٩٢٫٠٠٠(  )١٫٨٩٠٫٠٠٠(  )١٫٠٨١٫٠٠٠(  الشركة األم -
                    -                 -                  -  )١٤٩٫٩٨٨(  )٩٣٩٫١٣٣(  )٧٩٤٫٩٦٤( ع.ع.م.الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش -
  )١٫٦٩٢٫٠٠٠(  )١٫٨٩٠٫٠٠٠(  )١٫٠٨١٫٠٠٠(  )٢٫٥٩٠٫٩١٤(  )٢٫٨٢٩٫١٣٣(  )١٫٨٧٥٫٩٦٤( 

  
           

  ١٣٫٣٠٨٫٠٠٠  ١٣٫١١٠٫٠٠٠  ١٣٫٩١٩٫٠٠٠  ٨٦٠٫١٢٣٫١٦  ١٥٫٨٨٤٫٨٦٧  ١٦٫٨١٢٫٠٣٦ 
  

 لایر عماني ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ا لعربیة المتحدة تبلغ قیمة كل منھمبفوائد من حكومتي سلطنة عُمان ودولة اإلمارات  ا غیر محملین ضینعلى قر ٢٠٠١حصلت الشركة األم في عام   )أ(
بالمقارنة مع قروض % ٦إجمالي المدفوعات النقدیة المستقبلیة، مخصومة باستخدام سعر فائدة االقتراض السوقیة وقدره  يالعادلة لھذین القرضین ھالقیمة . ٢٠١٤یستحقا السداد في نوفمبر و

ر في قائمة الدخل على مدى الفترة الضروریة لمطابقتھ الفرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة یتم معاملتھ  كمنحة حكومیة مؤجلة ویحر.  لھا فترات استحقاق مشابھة في تاریخ منح القرض
  .كفائدة ألي تأخیر في سداد القرض عند االستحقاق% ١٠تقضي شروط اتفاقیة القرض دفع نسبة  . مع مصروف فائدة القرض الحكومي ذي الصلة

  
ً الدعم% ٣ع من خالل بنك وتحمل فائدة بمعدل .ع.م.ت الغذائیة شتم ترتیب القروض التي تم الحصول علیھا من قبل الشركة العُمانیة األوروبیة للصناعا  )ب( ً ناقصا ھذه .  سنویا

تم التحقق من القیمة العادلة باستخدام معدل الفائدة في تاریخ منح القرض الذي .  القروض مضمونة مقابل رھن قانوني بالدرجة األولى على كافة األصول الحالیة والمستقبلیة للشركة التابعة
ً % ٩٫٥یبلغ    .٢٠٢٢إلى  ٢٠١٣القروض مستحقة السداد بأقساط من .  سنویا



 

- ٣١ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
  

  إیرادات الفوائد  -٢٠
  
أشھر المنتھیة  ٩ 

 سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

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

 ٢٫٤٠٣ ١٢٦ ٤٢٫٠٥٣ ٤١٫٠٦٣ فائدة على ودائع ثابتة
 ٣٩٫٠١٧ ٣٠٫٩١٥ ٣٩٫٠١٧ ٣٠٫٩١٥  فائدة على سندات

            ٩٠      ٢٠٩        ٩٠      ٢٠٩ أخرى
  ٤١٫٥١٠ ٣١٫٢٥٠ ٨١٫١٦٠ ٧٢٫١٨٧ 
  

  من بیع منتجات غذائیة األرباحإجمالي   -٢١
 

الشركة  الناتجة عن بیع منتجات غذائیة وأصول بیولوجیة مسجلة لدى الشركات التابعة للشركة األم وھي األرباحإجمالي 
  :تنتج من اآلتي. ع والشركة العُمانیة لتربیة األغنام ش م م.ع.م.العُمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش

  
أشھر المنتھیة  ٩ 

 سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢ 
 الشركة األم الشركة األم ةالمجموع ةالمجموع 
 لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني لایر عُماني 
          

 - - ١٫٤١٩٫٨٥٤ ١٫٥٩٠٫١١٦ مبیعات
             -             - )١٫٣٩٣٫٥٩٢( )١٫٣٨٧٫٩٨١( المبیعاتتكلفة 

              -              - ٢٦٫٢٦٢ ٢٠٢٫١٣٥ الربحإجمالي 
  

   تكالیف الموظفین  -  ٢٢
  
أشھر المنتھیة  ٩ 

 سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

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

 ٥٦١٫٨٦٦ ٥٧٩٫١٤٧ ١٫٣٠٢٫٢٧٦ ١٫١٥١٫٩٦٨ والبدالتالرواتب 
 ٢١٫٣٣٢  ٢٢٫٥٨٤       ٣٧٫٩٥٠     ٤٠٫٦٩٩ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

 ٥٨٣٫١٩٨ ٦٠١٫٧٣١ ١٫٣٤٠٫٢٢٦ ١٫١٩٢٫٦٦٧ 
 
   



 

- ٣٢ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.القابضة ش ستثمارشركة عُمان واإلمارات لال

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
  

  مصروفات إداریة  -٢٣
أشھر المنتھیة  ٩ 

 سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٣ 

أشھر المنتھیة  ٩
 سبتمبر ٣٠في 

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

 ١٨٫٩٢٢ ٢٤٫٣٦٠ ١٤٨٫٢٥٨ ٩٥٫٠٥١ االستھالك 
 ٣٦٫٥٠٦ ٣٦٫٨٠١ ٦٦٫٤٩٩ ٦٥٫٢٨٦ اإلیجار

 ١٤٫٤٠٠ ١٦٫٨٠٠ ٧٦٫٢٣٨ ٨٤٫٤٠٦  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 ٤٧٫٧١٩ ٤٤٫٣٢٩ ٧٦٫٩٧٩ ١٠٢٫٤٥٥ أتعاب مھنیة وقانونیة 

 ٢٫٣٥٦ ١٠٫٤١٦ ٢٩٫٥٢٤ ٢٩٫٧٩١ إعالن وترویج
رسوم واشتراكات في سوق األوراق 

 ١٦٫٠٠٨ ١٥٫٢٩٠ ٣١٫١٦٤ ٣٤٫٣٨٩ المالیة
 ٢٣٫٢٩٧ ٢٦٫٩٥٦ ٣١٫٣٠٠ ٣٦٫٩٦٦ مصروفات السفر

 ١٠٫٧١٣ ٩٫٦٢٩ ٢٩٫٩٠٧ ٢٧٫٤٧٦ برید وفاكس وھاتف
 ٨٫٠٨٩ ٧٫٩٤٠ ٣١٫٦٧٢ ٢٨٫٤٦٨ تصلیح وصیانة

 ٢١٫٧٦٤ ١٥٫٨٦٧ ٢١٫٩٦٤ ١٦٫٠٥٧ مصروفات اجتماعات الجمعیة العامة
 ٢٫٤٩٥ ١٠٫٥٣٨ ٢٫٤٩٥ ١٠٫٥٣٨ مصروفات تطویر المشروع

 ١٣٫٩٧٥ ١٢٫٦٨٤ ٥٣٫٥٤٩ ٦٣٫٧٣٠  محافظ إدارة أتعاب 
  ٦٫١٥٤ ٣٠٫٩٩٧  ٢٢٫٨٧٦ ١٨٤٫٩٣٦  عموالت وساطة

 - - ١٣٫٥٠٠ ١٢٫٠٠٠  إھالك أصول غیر ملموسة
  ١٦٫٧٩١ ٢٦٫٤٨١    ٩٣٫٥٧١     ٢٣٩٫٥٤٦ أخرى 

 ٢٣٩٫١٨٩ ٢٨٩٫٠٨٨ ٧٢٩٫٤٩٦ ١٫٠٣١٫٠٩٥ 
  

  عھدةحسابات   -٢٤
  

لشركة التابعة ل مرھونإلحدى الشركات التابعة یوجد عقار  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في في حسابات ضمانات غیر اختیاریة كما 
لایر  ١٨٠٫٠٠٠ – ٢٠١٢دیسمبر   ٣١، لایر عماني ١٨٠٫٠٠٠ - ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠(لایر عماني  ١٨٠٫٠٠٠بقیمة 
كضمان مقابل األموال المقدمة  ةھامش طرف ثالث غیر اختیاری حسابات عھدةوالذي تم توفیره من قبل عمالء ) عماني

  .لذلك الطرف من قبل الشركة التابعة لحیازة األوراق المالیة
  

  األساسیة والمعدلة السھم الواحد )خسارة/(ربحیة  -٢٥
  

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

  
  سبتمبر ٣٠ 

 ٢٠١٣  
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 
  

المنسوب  الفترة) خسارة/(صافي ربح
 ٢٫٦٢٥٫٥٧٢ ٨٧٧٫٦٣٢ ٢٫٧٧٠٫٠١١ ٢٫٩٨٨٫٠٢٧ )ع.ر(إلى مساھمي الشركة األم 

     
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠ ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠ ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠ ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠ )عدد( الفترةخالل 
     

 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٥ )ع.ر(السھم الواحد  )خسارة/(ربحیة
   



 

- ٣٣ -  

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

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  

  صافي األصول للسھم الواحد  -٢٦
  

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

دیسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
              

 ١٢٫٢٦٣٫٠٢٢ ١٢٫٢٥٨٫٤٨٤ ١٤٫١٥٠٫٤٨٢ ١٦٫١٠٢٫٥٩٩ ١٦٫٤٤٤٫٥١٣ ٢٠٫١٩٢٫٩١٩ صافي األصول
       

األصول صافي 
 ٠٫١٠١ ٠٫١٠١ ٠٫١١٦ ٠٫١٣٢ ٠٫١٣٥ ٠٫١٦٦ للسھم الواحد

  
  معامالت مع األطراف ذات العالقة   -  ٢٧

  
تعد األطراف ذات عالقة إذا كان لدى الطرف الواحد القدرة على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مھم على الطرف 

األطراف ذات العالقة بشركات تابعة وشركات شقیقة ومساھمین تتمثل .  اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة
عتماد سیاسات یتم ا.  والشركات التي یمتلكونھا رئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئیسیین بالشركة األم

   .األمالتسعیر والشروط الخاصة بتلك المعامالت من قبل إدارة الشركة 
  
  :ذات العالقة المدرجة ضمن قائمة الدخل ھي كالتاليالمعامالت مع األطراف   )أ(
  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

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

     إیرادات ومبیعات
 - - ٢٫٠٩٩٫٠١٨ ٣٫١٠٨٫٣٤٥ الشركات الشقیقة -
 ١٫٤٢١٫٥٦٦ ٣٫١٧٣٫٩٤٤ - - الشركات التابعة -
 - - ٥٠٫٠٩٩ ١٫٤١٧٫٧٩٦ المساھمون الرئیسیون  -
أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد  -

 - - ٢٫٢٥٧ ٤٫١٣٦٫٢٠٧  اإلدارة العلیا
 ٥٫٩٨٧٫٣٠٨                 - ٦٫٣٠٧٫٥٣٢                  - أخرى -
 ٧٫٤٠٨٫٨٧٤ ٣٫١٧٣٫٩٤٤ ٨٫٤٥٨٫٩٠٦ ٨٫٦٦٢٫٣٤٨ 
     

     مشتریات ومصروفات
 ١٫٢٥٥ - ١٫٤٤٨٫١٢٦ ٢٫٦١٢٫٧٠٧ الشركات الشقیقة  -
 ٢٧٤٫٤٢٣ ١٫٨٩٣٫٧٦٩ - - الشركات التابعة  -
أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد  -

 ١٥١٫٢٢٠ ١٦٦٫٤٠٣ ٢١٣٫١٥٩ ٤٫٩٣٢٫٢٤١  اإلدارة العلیا
 - - ٦٠٤٫٦٥٥ ٥٥٤٫١٣٧ المساھمون الرئیسیون  -
  ٢٠٫٩٥٦                -      ٣١٦٫١٦٤     ٧٤٫٧٩٩ أخرى  -
 ٤٤٧٫٨٥٤ ٢٫٠٦٠٫١٧٢ ٢٫٥٨٢٫١٠٤ ٨٫١٧٣٫٨٨٤ 
  

   



 

- ٣٤ -  

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

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
 )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
    

  )تابع(معامالت مع األطراف ذات العالقة   -  ٢٧
   
  :المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما یلي  )ب(
  

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٣  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

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

 ٣٤٣٫٨٩٨ - ٣٤٣٫٨٩٨ ٤٦٫٩٨٥ الشركات الشقیقة 
 ٨٩١٫٤٧٣ ٩٨٧ - - الشركات التابعة 

                  - ٥٥٠٫٠٧٢ ٢٦٩٫٢٢٢ ٥٥٥٫٠٤٤ أخرى 
 ١٫٢٣٥٫٣٧١ ٥٥١٫٠٥٩ ٦١٣٫١٢٠ ٦٠٢٫٠٢٩ 

 ً  )٣٤٠٫٢٨٠(              - )٣٤٠٫٢٨٠(               - االنخفاض في القیمةمخصص : ناقصا
 ٨٩٥٫٠٩١ ٥٥١٫٠٥٩ ٢٧٢٫٨٤٠ ٦٠٢٫٠٢٩ 

  
  :مستحقة ألطراف ذات العالقة كانت كالتاليالالمبالغ   )ج(
  

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٣  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

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

 ٤٫٧٩٦ -  - -  شركات تابعة
 - - ١٠٫٣٣٣ - أعضاء مجلس إدارة

         - ٥٫١٧٤ ٢٠٩٫١٣٨ ١٢١٫٥١٣ أخرى
 ٤٫٧٩٦ ٥٫١٧٤ ٢١٩٫٤٧١ ١٢١٫٥١٣ 
  
 مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئیسیین   )د(
  

  :اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین خالل العام كانت كالتاليمكافآت أعضاء مجلس 
 

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٣  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٢  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٢  

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

 ١٤٫٤٠٠ ١٦٫٨٠٠ ٧٦٫٢٣٨ ٨٤٫٤٠٦ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
     مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئیسیین

 ١٣٢٫٥٦٧ ١٤٥٫٣٥٠ ١٣٢٫٥٦٧ ١٤٥٫٣٥٠ مزایا قصیرة األجل  -
     ٣٥٤٫٢    ٤٫٢٥٣     ٤٫٢٥٣ ٤٫٢٥٣ منافع نھایة الخدمة  -
 ١٣٦٫٨٢٠ ١٤٩٫٦٠٣ ١٣٦٫٨٢٠ ١٤٩٫٦٠٣ 
  

   



 

- ٣٥ -  

  ع وشركاتھا التابعة.ع.م.ششركة عُمان واإلمارات لالستثمار القابضة 

  المجمعة وللشركة األم إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
 )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  
  

 ارتباطات والتزامات عرضیة  -  ٢٨
  
  :عالقة أصدرت الشركة األم الضمانات التالیة عن نفسھا ونیابة عن أطراف ذات  )أ(
  

  الشركة األم   
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٢  
  لایر عُماني  لایر عُماني  
    

  ٣١٤٫١٠٠  ٣٤١٫١٠٠  الشركة األم
  ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  شركات تابعة

  ٥٦٤٫١٠٠  ٥٦٤٫١٠٠  
  

تمان ممنوحة تسھیالت ائلعربیة المتحدة ومقابل ستثمار في اإلمارات ام الضمانات أعاله لتنفیذ أنشطة اأصدرت الشركة األ
  .  لشركات تابعة وشقیقة

 
  المعلومات القطاعیة    -  ٢٩

     
ً إلى التقاریر التي راجعتھا  اإلدارةحددت    .التي تتخذ القرارات اإلستراتیجیة التنفیذیةلجنة القطاعات التشغیل استنادا

  
العربیة  ستثمارات في عمان واإلماراتن من ااالمحفظت ھاتانوتتألف . األعمال كمحفظتین فرعیتین اللجنة التنفیذیةتعتبر 

  .المتحدة
  

أموال لتحقیق العوائد المستھدفة التي /تشتق قطاعات التشغیل القابلة للتقریر إیراداتھا من خالل البحث عن استثمارات
رتفاع قیمة نقدیة وأرباح امن فوائد وتوزیعات تتألف ھذه العوائد .  تتوافق مع مستوى مقبول من المخاطر في كل محفظة

  .االستثمارات
  

  .لم تكن ھناك معامالت بین القطاعات القابلة للتقریر
  

  :فیما یليعن قطاع العمل القابل للتقریر مبینة  للجنة التنفیذیةالمعلومات القطاعیة المقدمة 
  

   



 

- ٣٦ -  

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

  المجمعة وللشركة األم المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة إیضاحات حول
  )تابع(٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
  

  )تابع(المعلومات القطاعیة   -  ٢٩
  

تزاول . بشكل أساسي من أنشطة االستثمار للمجموعةفي مجال االستثمار وتنشأ اإلیرادات التشغیلیة  المجموعةتعمل 
التحلیل الجغرافي لإلیرادات . المجموعة أعمالھا في موقعین جغرافیین؛ سلطنة عُمان ودولة اإلمارات  العربیة المتحدة

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

مانسلطن   اإلجمالي دولة اإلمارات  العربیة المتحدة ة عُ
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٣ 
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٢٠١٢ 
ماني المجموعة ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ

       :نتائج القطاعات -أ
 ١٫٤١٩٫٨٥٤ ١٫٥٩٠٫١١٦ - - ١٫٤١٩٫٨٥٤ ١٫٥٩٠٫١١٦  مبیعات
 )١٫٣٩٣٫٥٩٢( )١٫٣٨٧٫٩٨١(          -                 - )١٫٣٩٣٫٥٩٢( )١٫٣٨٧٫٩٨١(  تكلفة المبیعات: ناقص

 ٢٦٫٢٦٢ ٢٠٢٫١٣٥ - - ٢٦٫٢٦٢ ٢٠٢٫١٣٥  )الخسارة/(إجمالي الربح
 ٤٫٠٢٥٫٩١٩ ٣٫٧٩٧٫٧٠٩ )٥٩٫٠٩١( ١٫٠١٦٫٦٧٢ ٤٫٠٨٥٫٠١٠ ٢٫٧٨١٫٠٣٧ إیرادات االستثمار

 ٨١٫١٦٠ ٧٢٫١٨٧ - - ٨١٫١٦٠ ٧٢٫١٨٧ إیرادات فوائد
 ١١٥٫١٩٦ ٤٥٧٫٥٢٥ - - ١١٥٫١٩٦ ٤٥٧٫٥٢٥  إیرادات وساطة

 ١٥٨٫٥٧٨ ٢١٦٫٢١١ - - ١٥٨٫٥٧٨ ٢١٦٫٢١١ أتعاب اإلدارة
 ١٩٧٫٣٥٢ ١٤٩٫٩٨٠ - - ١٩٧٫٣٥٢ ١٤٩٫٩٨٠ إیرادات تمویل الشركات

 ٢٦٧٫١٧٩ ٣٣١٫٦٣٨ ٢٥٫٤٢٧ ١٤٫٩٧٠ ٢٤١٫٧٥٢ ٣١٦٫٦٦٨ إیرادات أخرى
 اتحصة من نتائج شرك

  ٧٨٩٫٥٤٧ ١٫١٨٩٫٩٠١              -               - ٧٨٩٫٥٤٧ ١٫١٨٩٫٩٠١ شقیقة
 ٥٫٦٦١٫١٩٣ ٦٫٤١٧٫٢٨٦ )٣٣٫٦٦٤( ١٫٠٣١٫٦٤٢ ٥٫٦٩٤٫٨٥٧ ٥٫٣٨٥٫٦٤٤ إجمالي الدخل

       
 )٦٨٧٫٤١٠( )٥٠٧٫٦٨٩( )١٢٠٫٦٣٢( )٩٢٫٧٥١( )٥٦٦٫٧٧٨( )٤١٤٫٩٣٨( مصروفات الفوائد

 )١٤٨٫٢٥٨( )١٠٧٫٠٥١( )٢٫١٣٤( )٣٫١٢٥( )١٤٦٫١٢٤( )١٠٣٫٩٢٦( االستھالك واإلھالك
االنخفاض في قیمة 

 )١٧٩٫٦٠٥( )١٩٤٫٤١٩( )٧١٫٥٨١( - )١٠٨٫٠٢٤( )١٩٤٫٤١٩( الشھرة واالستثمارات
انخفاض قیمة مخصص 

 )١٥٫٥٥٥( - - - )١٥٫٥٥٥( - المدیونیات
 )١٫٩٢١٫٤٦٤( )٢٫١١٦٫٧١١( )٨٢٫٤٤٠( )١٠٠٫١٠٤( )١٫٨٣٩٫٠٢٤( )٢٫٠١٦٫٦٠٧( مصروفات أخرى

 ٢٫٧٠٨٫٩٠١ ٣٫٤٩١٫٤١٦ )٣١٠٫٤٥١( ٨٣٥٫٦٦٢ ٣٫٠١٩٫٣٥٢ ٥٫٧٥٤٥٢٫٦ ربح قبل الضریبةال
       

       أصول القطاعات: ب 
 اتاستثمارات في شرك

 ١٢٫٠٦٧٫٩٣٨ ١٢٫٥٩٢٫٠١٦ - - ١٢٫٠٦٧٫٩٣٨ ١٢٫٥٩٢٫٠١٦ شقیقة
 ٢٧٫٩٥٨٫٥٥٥ ٢٩٫٣٧٢٫٠٦٣ ١٫٧٦٣٫٣٧٦ ٢٫٣٦٠٫٢٥٣ ٢٦٫١٩٥٫١٧٩ ٢٧٫٠١١٫٨١٠ استثمارات أخرى

 ١١٫٢٨٧٫٦١١ ١٧٫٢٦٢٫١٢٢    ٩٢٨٫٤٥١ ٠٥٧٫١٫٤٧٨ ١٠٫٣٥٩٫١٦٠ ٠٦٥٫١٥٫٧٨٤ أصول أخرى
 ٥١٫٣١٤٫١٠٤ ٥٩٫٢٢٦٫٢٠١ ٢٫٦٩١٫٨٢٧ ٣٫٨٣٨٫٣١٠ ٤٨٫٦٢٢٫٢٧٧ ٥٥٫٣٨٧٫٨٩١ إجمالي األصول

       
 ٣١٫٤٥٩٫١٧١ ٣٥٫٢٢٢٫٤٢٠ ١٠٫٧٠٠٫٣٧٠ ١٠٫٥١٩٫٦٦٨ ٢٠٫٧٥٨٫٨٠١ ٢٤٫٧٠٢٫٧٥٢ التزامات القطاع 

  
     
  

  .١صفحة رقم   -تقریر مراقبي الحسابات 
  
  


