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

المجمعة وللشركة األمالمدققةالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

صفحةالمحتویات

١مراقبي الحسابات الفحص لتقریر 

٣- ٢المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة المركز المالي 

٥- ٤المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة الدخل

٦المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة الدخل الشامل 

٨- ٧المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة التغییرات في حقوق المساھمین 

٩المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة التدفقات النقدیة 

٣٧-١٠المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر المالیة المعلوماتحولإیضاحات 
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شركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعة

المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة قائمة المركز المالي 
٢٠١٤سبتمبر٣٠في كما 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيایضاح

األصول
٤١٫٩٧٠٫٦٢٠١٫١٢١٫٩٠٥٢٫٩٦٣٫٠٣٣١٧٢٫٤٦١١٢٢٫٥٤٠١٢١٫٤٠١یةبنكوأرصدة نقدیة 

٥٥٫٢٣٢٫٧٥٢١٠٫٠٤٠٫٧٨٦٣٫٦٧٠٫٧٠٢٩٧٦٫٠٧٠٣٫٧٥٧٫٢٧٣١٫٣٢٨٫٨٤٦مدیونیات تجاریة وأخرى 
---٣٩٥٫٧٦٣٤٩٠٫٦٤٥٥١٩٫٧٩٦مخزون

٦١٩٫٨٢٦٫٤٤٩١٥٫٦٣٠٫٣٧٥١٨٫٥٤٧٫٣٩٥١٢٫٥١٢٫٣٢٧١٠٫٧٢٢٫٧٦٢١١٫٩٥٧٫٣٤٢أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٧١١٫٨٧٣٫٤٠٨١١٫٨٩٦٫٠٨٤١٢٫١٣٦٫٣٩٤١١٫٤٢٤٫٢٣٨١١٫٢٤١٫٩٩٧١١٫٤٥٣٫٩٦٤أصول مالیة متاحة للبیع

٩١٤٫٧٢١٫٨٠٢١٢٫٥٩٢٫٠١٦١٣٫٣٣٠٫٠٧١٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧االستثمارات في الشركات الشقیقة
٧٫٢٤٨٫٢٨١٧٫٠٩٥٫٦٥٠٧٫٣٥٥٫٦٩٢---١٠االستثمارات في الشركات التابعة

١١٣٤٦٫٥٠٠٤٦٢٫٠٠٠٣٤٦٫٥٠٠٣٤٦٫٥٠٠٤٦٢٫٠٠٠٣٤٦٫٥٠٠محتفظ بھا حتى االستحقاقأصول مالیة
١٢٣٫٣٨٨٫٩٨٤٣٫٧٤٧٫٤٧٩٣٫٦٦١٫٤١١٧١٫٤٩٨١٠١٫٢٢٣٩٣٫٩٤٦الممتلكات واآلالت والمعدات 

---٤٠٠٫٠٠٠١٫٢٧٨٫٢٦٢١٫٢٧٨٫٢٦٢عقارات استثماریة
---١٫٣٨٣٫٦٠٤١٫٣٨٣٫٦٠٤١٫٣٨٣٫٦٠٤الشھرة لشركة تابعة
---٢٤٫٢١٩١٨٠٫١٥٤٨٦٫٣٣٣أصل ضریبة مؤجلة

---٤٠٢٫٨٩١٤٠٢٫٨٩١٤٠٢٫٨٩١األصول غیر الملموسة
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٥٩٫٩٦٦٫٩٩٢٥٩٫٢٢٦٫٢٠١٥٨٫٣٢٦٫٣٩٢٤٠٫٦٤١٫٥٣٢٤١٫٣٩٣٫٦٠٢٤٠٫٥٤٧٫٨٤٨إجمالي األصول 

وااللتزاماتحقوق المساھمین
حقوق المساھمین المنسوبة لمالكي الشركة األم

١٣١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠رأس المال 
١٤٤٫٠٠٩٫٨١٩٣٫٨٣٨٫٩٧٦٣٫٨٦٦٫٠٣١٣٫١١٠٫٧٩٢٣٫٠٨٣٫٧٣٨٣٫١١٠٫٧٩٢االحتیاطي القانوني 

١٦٢٫٣٢٣٫٠٦٢١٫٧١٠٫١٨٦٢٫١٧٨٫٩٥٠٢٫٢٢٧٫٠٦٥١٫٦١٩٫٠٣١٢٫٠٦٦٫١٨٦احتیاطي القیمة العادلة  
)٩٣٠٫٣٧٣٫٣()٢٫٧٣٩٫٧٨٧()١٫٣٩٠٫٧٤٧(٦٫٢٦٥٫٣٢٨٢٫٤٥٦٫٢٥٧٢٫٥١٤٫٠٤٣خسائر متراكمة)أرباح محتجزة/(

٢٤٫٧٨٥٫٧٠٩٢٠٫١٩٢٫٩١٩٢٠٫٧٤٦٫٥٢٤١٦٫١٣٤٫٦١٠١٤٫١٥٠٫٤٨٢١٣٫٩٩٠٫٥٤٨
-- - ٤٫٤٧٢٫١٥٤٣٫٨١٠٫٨٦٢٤٫١١١٫٧١٧الحقوق غیر المسیطرة

٢٩٫٢٥٧٫٨٦٣٢٤٫٠٠٣٫٧٨١٢٤٫٨٥٨٫٢٤١١٦٫١٣٤٫٦١٠١٤٫١٥٠٫٤٨٢١٣٫٩٩٠٫٥٤٨إجمالي حقوق المساھمین  
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شركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعة

المجمعة وللشركة األم المرحلیة الموجزة غیر المدققة قائمة المركز المالي 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر٣٠في كما 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيإیضاح

االلتزامات
٤٣٫٠٥٩٫٦٠٥٤٫١٣٧٫٨٦٧٤٫١٣٧٫٩٩٨٢٫٩٦٨٫٨٦٩٤٫٠٤٣٫٧٩٧٤٫٠٤٠٫٥٣٥المكشوف من بنوكسحب على 

١٧٣٫٢٠٣٫٩٩٧٣٫٧٢٧٫٠٠٣٤٫١٧٦٫٨٢٥٧٤٥٫٥٢٦٤٢٩٫٧١٣١٫٠٥١٫٤٣٧دائنیات تجاریة وأخرى
١٨٥٫٧٩٢٫٥٢٧٨٫٦٦٩٫٥٥٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨٥٫٧٩٢٫٥٢٧٧٫٧٦٩٫٦١٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨قروض ألجل

١٩١٧٫٦٩٥٫٠٣٥١٦٫٨١٢٫٠٣٦١٧٫٠١١٫٧٧٥١٤٫٧٧٧٫٠٠٠١٣٫٩١٩٫٠٠٠١٤٫١٢٩٫٠٠٠قروض من الحكومة
١٩٩٥٧٫٩٦٥١٫٨٧٥٫٩٦٤١٫٦٧٦٫٢٢٥٢٢٣٫٠٠٠١٫٠٨١٫٠٠٠٨٧١٫٠٠٠منحة حكومیة مؤجلة
٣٠٫٧٠٩٫١٢٩٣٥٫٢٢٢٫٤٢٠٣٣٫٤٦٨٫١٥١٢٤٫٥٠٦٫٩٢٢٢٧٫٢٤٣٫١٢٠٢٦٫٥٥٧٫٣٠٠إجمالي االلتزامات 

٥٩٫٩٦٦٫٩٩٢٥٩٫٢٢٦٫٢٠١٥٨٫٣٢٦٫٣٩٢٤٠٫٦٤١٫٥٣٢٤١٫٣٩٣٫٦٠٢٤٠٫٥٤٧٫٨٤٨المساھمین وااللتزاماتإجمالي حقوق 

٢٦٠٫٢٠٣٠٫١٦٦٠٫١٧٠٠٫١٣٢٠٫١١٦٠٫١١٥صافي األصول للسھم الواحد

ووقعھا بالنیابة عنھم كل من: ٢٠١٤نوفمبر٤بتاریخ ٣٧إلى ٢المجمعة وللشركة األم المدرجة بالصفحات من المرحلیة الموجزة غیر المدققة المالیة المعلوماتاعتمد أعضاء مجلس اإلدارة وصرح بإصدار 

_____________________________________________
عوض بن محمد بن فرج بامخالفالخوريمحمد محمد درویش 

الرئیس التنفیذيمجلس اإلدارة رئیس

.١مراقبي الحسابات صفحة رقم تقریر 
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شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع 
وشركاتھا التابعة 

المجمعة وللشركة األمالمدققةالمرحلیة الموجزة غیر قائمة الدخل 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر- ینایر 
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

سبتمبر- ینایر
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيإیضاح

٢٠٥٩٫٢٠٩٧٢٫١٨٧١٨٫٤٤٤٢٥٫٣٥١٢٤٫٠١٦٣١٫٢٥٠٨٫٤٥٨١١٫١١٢إیرادات الفوائد
-- -- ٥١٥٫٨٧٢٤٥٧٫٥٢٥١٩٠٫١٣١١٣٢٫٨٧٨إیرادات عموالت الوساطة

٧٫٦١٫٦٧٢٫٩٨١٢٫١١٢٫٢٦٥٦٦٠٫٥٠٦٦٨٧٫٦٩٣٤٢٣٫٣٤٥٩٤٢٫٢٠٩١١١٫٤٧٩٤٨٥٫٢٩٦أرباح محققة من بیع أصول مالیة
٩٨٩٫٩٩١٨٢٥٫٨٠٤١٣٤٫٦٢٢٤٧٫٦٠٠١٫٥٨٧٫٩٠٥٩١٢٫٤٥٧١٠٩٫٤٢٣٣٠٫٢٣٠إیرادات توزیعات أرباح

أرباح/(خسائر) غیر محققة على األصول المالیة بالقیمة 
٦١٫٨٠٤٫٣٤٩٨٥٩٫٦٤٠١٫٧١٠٫٦٦٦١٢٤٫٣١٣١٫٦٧٤٫٤٣٧٨٥٨٫٣٣٥١٫١٨٤٫٤١٠١٢٣٫٠٦٧صافي-العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-- -- ٢١١٤٠٫٢٠١٢٠٢٫١٣٥١٨٫٩٧٦٨٧٫٣٧٥من بیع المنتجات الغذائیةإجمالي األرباح
-- -- ٩١٫١٠٤٫٧٩٤١٫١٨٩٫٩٠١٤٧١٫٤٨٩٢٢٣٫٦٤٨صافي-شركات شقیقة أرباحالحصة من 

-- -- -٢٩٣٫٣١٦-٩٨٩١٫٢٣٨الحصة من مطالبة تأمین من شركة شقیقة متعلقة بحریق
-- -- ٢٢٠٫٨٩٥٣٦٦٫١٩١٥٥٫٩٢٦١٧٧٫٣٢٩إیرادات تمویل الشركاتأتعاب إدارة و

٧٨٫٩٦٧٢٩٦٫٩٦٦٤٢٫٠٨٣٥٦٫٦٤٤٤٥٫١٣٤٤٥٫٩٢٣١٦٫٧٦٧١١٫٥٩٨اإلیرادات األخرى
٧٫٤٧٨٫٤٩٧٦٫٤١٧٫٢٨٦٣٫٥٩٦٫١٥٩١٫٥٦٢٫٨٣١٣٫٧٥٤٫٨٣٧٢٫٧٩٠٫١٧٤١٫٤٣٠٫٥٣٧٦٦١٫٣٠٣إجمالي اإلیرادات  

مصروفات
)١٧٨٫٨٨٢()٢٠٤٫٤٨٦()٦٠١٫٧٣١()٦٩٧٫٠٥٩()٤٠٣٫٢٨٧()٣٩٩٫٠٩٠()١٫١٩٢٫٦٦٧()١٫٤٥٢٫٨٧٠(٢٢تكالیف الموظفین 
)٨٠٫٣٦٥()٦٧٦٫٩٩()٢٨٩٫٠٨٨()٥٤٤٫٣٠٣()٣٧٤٫٩١٣()٨١٠٫٣٢٢()١٫٠٣١٫٠٩٥()٩٣٢٫١٦١(٢٣مصروفات إداریة

)٢٥٩٫٢٤٧()١٦٢٫٣٠٤()٨٩٠٫٨١٩()٦٠٣٫١٫٠٠٠()٧٧٨٫٢٠٠()٩٠٠٫٧٢١()٢٫٢٢٣٫٧٦٢()٠٣١٫٣٨٥٫٢(إجمالي المصروفات 

٥٫٠٩٣٫٤٦٦٤٫١٥٨٫٨٥٢٢٫٨٧٤٫٢٥٩٧٨٤٫٦٣١٢٫٧٥٤٫٢٣٤١٫٨٩٩٫٣٥٥١٫١٢٦٫٣٧٥٤٠٢٫٠٥٦

)١٣١٫٤٤٠()١٠٩٫٥٣٤()٤١٦٫٨٧٦()٣٥٩٫٨٥٨()١٦٣٫٤٦٦()١٣٨٫٨٣٩()٥٠٧٫٦٨٩()٤٦٠٫٣٨٠(تكالیف التمویل
١٠٫٩٫٧انخفاض القیمة المحمل عن:

)٣٧٤٫٣٤٦()٥٥٫٥٨٩()٥٠١٫٥٤٣()٤١١٫١٩٣(-)٢٣٫٠٠٧()١٢٤٫٦٢٧()٢٤٨٫٤٣٤(استثمارات-
-- -- -- -)٣٦٫٣٦٢(عقارات إستثماریة -
----)٦١٫٦٢٧(-)٦٩٫٧٩٢(-الشھرة -

)٥٠٥٫٧٨٦()١٦٥٫١٢٣()٩١٨٫٤١٩()٧٧١٫٠٥١()٢٢٥٫٠٩٣()١٦١٫٨٤٦()٧٠٢٫١٠٨()٧٤٥٫١٧٦(

)١٠٣٫٧٣٠(٤٫٣٤٨٫٢٩٠٣٫٤٥٦٫٧٤٤٢٫٧١٢٫٤١٣٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٩٨٠٫٩٣٦٩٦١٫٢٥٢قبل الضرائبربح/(خسارة) الفترة
--)١٠٣٫٣٠٤(--)٤٦٫٤٧٥()١٤٧٫٣٧١()٣٨٫٨٤٠(ضریبة الدخل

من العملیات ربح/ (خسارة) الفترة بعد الضرائب
)١٠٣٫٧٣٠(٤٫٣٠٩٫٤٥٠٣٫٣٠٩٫٣٧٣٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢المستمرة

المنسوب إلى:
)١٠٣٫٧٣٠(٣٫٩٠٥٫١٧١٢٫٩٧٠٫٢٧٥٢٫٣٢٠٫٨١٣٤٩٧٫٢٦٠١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢مساھمي الشركة األم

----٤٠٤٫٢٧٩٣٣٩٫٠٩٨٣٤٥٫١٢٥٦٢٫٢٧٨الحقوق غیر المسیطرة
١٠٣٫٧٣٠(٤٫٣٠٩٫٤٥٠٣٫٣٠٩٫٣٧٣٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢(

)٠٫٠٠١(٢٥٠٫٠٣٢٠٫٠٢٤٠٫٠١٩٠٫٠٠٤٠٫٠١٦٠٫٠٠٧٠٫٠٠٨/(خسارة) السھم الواحد األساسیة/المعدلةربح

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –تقریر مراقبي الحسابات 



-٥-

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

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة الدخل 
٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

سبتمبر- ینایر 
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

سبتمبر- ینایر 
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيإیضاح

ربح/ (خسارة) الفترة بعد الضرائب
)١٠٣٫٧٣٠(٤٫٣٠٩٫٤٥٠٣٫٣٠٩٫٣٧٣٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢من العملیات المستمرة

العملیات غیر المستمرة
(خسارة) ربح الفترة من العملیات غیر 

-- -- -- ٣٤٫٦٧٢)١٩٫٧٢٢(٣٠المستمرة 
المنسوبة إلى:

-- -- -- ١٧٫٧٥٢)١٠٫٠٩٨(مالكي الشركة األم-
------١٦٫٩٢٠)٩٫٦٢٤(حقوق غیر مسیطرة-

)٣٤٫٦٧٢)١٩٫٧٢٢------
)١٠٣٫٧٣٠(٤٫٢٨٩٫٧٢٨٣٫٣٤٤٫٠٤٥٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢ربح (خسارة) الفترة 

المنسوبة إلى:
)١٠٣٫٧٣٠(٣٫٨٩٥٫٠٧٣٢٫٩٨٨٫٠٢٧٢٫٣٢٠٫٨١٣٤٩٧٫٢٦٠١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢مالكي الشركة األم-
----٣٩٤٫٦٥٥٣٥٦٫٠١٨٣٤٥٫١٢٥٦٢٫٢٧٨حقوق غیر مسیطرة-

١٠٣٫٧٣٠(٤٫٢٨٩٫٧٢٨٣٫٣٤٤٫٠٤٥٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢(
السھم الواحد (خسارة)/ربح

)٠٫٠٠١(٢٥٠٫٠٣٢٠٫٠٢٤٠٫٠١٩٠٫٠٠٤٠٫٠١٦٠٫٠٠٧٠٫٠٠٨المخففة األساسیة/

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –تقریر مراقبي الحسابات 



-٦-

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

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة الدخل الشامل
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر- ینایر 
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

سبتمبر- ینایر 
٢٠١٤

سبتمبر-ینایر 
٢٠١٣

سبتمبر-یولیو
٢٠١٤

سبتمبر-یولیو
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األماألمالشركة المجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيإیضاح

)١٠٣٫٧٣٠(٤٫٢٨٩٫٧٢٨٣٫٣٤٤٫٠٤٥٢٫٦٦٥٫٩٣٨٥٥٩٫٥٣٨١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢٩٦١٫٢٥٢أرباح/(خسائر) الفترة

دخل شامل آخر
١٦١٤٤٫١١٢١٫١٠٢٫٢٩٣٨٢٫٧٩٤٧٠٫٢٥٠١٦٠٫٨٧٩١٫٠٠٩٫٨٢٨١١١٫٠٧٤٧٠٫٢٥٠أصول مالیة متاحة للبیع 

)٤٨٠٫٣٣(٤٫٤٣٣٫٨٤٠٤٫٤٤٦٫٣٣٨٢٫٧٤٨٫٧٣٢٦٢٩٫٧٨٨٢٫١٤٤٫٠٦٢١٫٨٨٧٫٤٦٠١٫٠٧٢٫٣٢٦الشامل للفترةل الدخإجمالي

إجمالي الدخل الشامل المنسوب 
إلى: 

)٣٣٫٤٨٠(٤٫٠٣٩٫١٨٥٤٫٠٩٠٫٣٢٠٢٫٤٠٣٫٦٠٧٥٦٧٫٥١٠٢٫١٤٤٫٠٦٢١٫٨٨٧٫٤٦٠١٫٠٧٢٫٣٢٦مالكي الشركة األم-
----٣٩٤٫٦٥٥٣٥٦٫٠١٨٣٤٥٫١٢٥٦٢٫٢٧٨حقوق غیر مسیطرة-

٤٨٠٫٣٣(٤٫٤٣٣٫٨٤٠٤٫٤٤٦٫٣٣٨٢٫٧٤٨٫٧٣٢٦٢٩٫٧٨٨٢٫١٤٤٫٠٦٢١٫٨٨٧٫٤٦٠١٫٠٧٢٫٣٢٦(

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –الحسابات تقریر مراقبي 



-٧-

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

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة التغییرات في حقوق المساھمین 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

رأس المال
االحتیاطي
القانوني

القیمة حتیاطيا
العادلة

(الخسائر 
األرباح المتراكمة)/

اإلجماليالمحتجزة
الحقوق

غیر المسیطرة
إجمالي حقوق 

المساھمین
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيعمانيلایر لایر عمانيإیضاح

المجموعة

١٦٫١٠٢٫٥٩٩٣٫٤٨٦٫٠١٩١٩٫٥٨٨٫٦١٨)٥٢٩٫٣٢٣(٢٠١٣١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫٨٣٦٫٥٢٩٦٠٧٫٨٩٣ینایر ١في 
دخل شامل:

٢٫٩٨٨٫٠٢٧٢٫٩٨٨٫٠٢٧٣٥٦٫٠١٨٣٫٣٤٤٫٠٤٥---الفترة ربح
دخل شامل آخر

١٫١٠٢٫٢٩٣-١٫١٠٢٫٢٩٣-١٫١٠٢٫٢٩٣--١٦صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
١٫١٠٢٫٢٩٣٢٫٩٨٨٫٠٢٧٤٫٠٩٠٫٣٢٠٣٥٦٫٠١٨٤٫٤٤٦٫٣٣٨--إجمالي الدخل الشامل 

معامالت مع المالكین:
)٣١٫٨١٣()٣١٫٨١٣(-----وحداتاسترداد
٦٣٨٦٣٨-)٢٫٤٤٧(-٢٫٤٤٧-شركة تابعة متعلقة ب

)٣١٫١٧٥()٣١٫١٧٥(-)٢٫٤٤٧(-٢٫٤٤٧-إجمالي المعامالت مع المالكین
٢٠١٣١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫٨٣٨٫٩٧٦١٫٧١٠٫١٨٦٢٫٤٥٦٫٢٥٧٢٠٫١٩٢٫٩١٩٣٫٨١٠٫٨٦٢٢٤٫٠٠٣٫٧٨١سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫٨٦٦٫٠٣١٢٫١٧٨٫٩٥٠٢٫٥١٤٫٠٤٣٢٠٫٧٤٦٫٥٢٤٤٫١١١٫٧١٧٢٤٫٨٥٨٫٢٤١ینایر ١في 
دخل شامل:

٣٫٨٩٥٫٠٧٣٣٫٨٩٥٫٠٧٣٣٩٤٫٦٥٥٤٫٢٨٩٫٧٢٨---الفترة ربح
دخل شامل آخر

١٤٤٫١١٢-١٤٤٫١١٢-١٤٤٫١١٢--١٦صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
١٤٤٫١١٢٣٫٨٩٥٫٠٧٣٤٫٠٣٩٫١٨٥٣٩٤٫٦٥٥٤٫٤٣٣٫٨٤٠--إجمالي الدخل الشامل 

معامالت مع المالكین:
)٢١٫١٦٤()٢١٫١٦٤(-----توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحقوق غیر المسیطرة

---)١٤٣٫٧٨٨(-١٤٣٫٧٨٨-المحول إلى اإلحتیاطي القانوني 
)١٣٫٠٥٤()١٣٫٠٥٤(-----وحداتاسترداد

)٣٤٫٢١٨()٣٤٫٢١٨(-)١٤٣٫٧٨٨(-١٤٣٫٧٨٨-إجمالي المعامالت مع المالكین
٢٠١٤١٢٫١٨٧٫٥٠٠٤٫٠٠٩٫٨١٩٢٫٣٢٣٫٠٦٢٦٫٢٦٥٫٣٢٨٢٤٫٧٨٥٫٧٠٩٤٫٤٧٢٫١٥٤٢٩٫٢٥٧٫٨٦٣سبتمبر٣٠في 

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠٩اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –تقریر مراقبي الحسابات 



-٨-

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

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةفي حقوق المساھمینالتغییراتقائمة 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

رأس
المال

االحتیاطي
القانوني

احتیاطي القیمة 
العادلة

الخسائر 
اإلجماليالمتراكمة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيعمانيلایر إیضاح
الشركة األم

١٢٫٢٦٣٫٠٢٢)٣٫٦١٧٫٤١٩(٢٠١٣١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫٠٨٣٫٧٣٨٦٠٩٫٢٠٣ینایر ١في 
دخل شامل:

٨٧٧٫٦٣٢٨٧٧٫٦٣٢---الفترة ربح
دخل شامل آخر

١٫٠٠٩٫٨٢٨-١٫٠٠٩٫٨٢٨--١٦صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
١٫٠٠٩٫٨٢٨٨٧٧٫٦٣٢١٫٨٨٧٫٤٦٠--الشاملالدخلإجمالي 

١٤٫١٥٠٫٤٨٢)٢٫٧٣٩٫٧٨٧(٢٠١٣١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫٠٨٣٫٧٣٨١٫٦١٩٫٠٣١سبتمبر٣٠في 

١٣٫٩٩٠٫٥٤٨)٣٫٣٧٣٫٩٣٠(٢٠١٤١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫١١٠٫٧٩٢٢٫٠٦٦٫١٨٦ینایر ١في 
دخل شامل:

١٫٩٨٣٫١٨٣١٫٩٨٣٫١٨٣---الفترة ربح
دخل شامل آخر

١٦٠٫٨٧٩-١٦٠٫٨٧٩--١٦صافي التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع
١٦٠٫٨٧٩١٫٩٨٣٫١٨٣٢٫١٤٤٫٠٦٢--الشاملالدخلإجمالي 

١٦٫١٣٤٫٦١٠)١٫٣٩٠٫٧٤٧(٢٠١٤١٢٫١٨٧٫٥٠٠٣٫١١٠٫٧٩٢٢٫٢٢٧٫٠٦٥سبتمبر٣٠في 

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –تقریر مراقبي الحسابات 



-٩-

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

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

أنشطة التشغیل
٤٫٣٤٨٫٢٩٠٣٫٤٥٦٫٧٤٤١٫٩٨٣٫١٨٣٩٨٠٫٩٣٦من العملیات المستمرةالربح قبل الضرائب

--٣٤٫٦٧٢)١٩٫٧٢٢(من العملیات غیر المستمرةالربح 
 --------------- ------------- -------------- --------------
٤٫٣٢٨٫٥٦٨٣٫٤٩١٫٤١٦١٫٩٨٣٫١٨٣٩٨٠٫٩٣٦

تسویات لـ:
--)١٫١٨٩٫٩٠١()١٫٩٩٦٫٠٣٢(حصة في نتائج الشركات الشقیقة

٣٢٩٫٣٣٠٣٤٥٫٢٤٢٢٨٫٦٣٥٢٤٫٣٦١استھالك  
)٩١٢٫٤٥٧()١٫٥٨٧٫٩٠٥()٨٢٥٫٨٠٤()٩٨٩٫٩٩١(إیرادات توزیعات أرباح 

)٣١٫٢٥٠()٢٤٫٠١٦()٧٢٫١٨٧()٥٩٫٢٠٩(إیرادات فوائد
)٩٤٢٫٢٠٩()٤٢٣٫٣٤٥()٢٫١١٢٫٢٦٥()١٫٦٧٢٫٩٨١(أرباح محققة من بیع استثمارات 

ة (أرباح)/ ة بالقیم ول مالی ى أص خسائر غیر محققة عل
)٨٥٨٫٣٣٥()١٫٦٧٤٫٤٣٧()٨٥٩٫٦٤٠()١٫٨٠٤٫٣٤٩()بالصافي(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٢٤٨٫٤٣٤١٢٤٫٦٢٧٤١١٫١٩٣٥٠١٫٥٤٣صافي من المسترد–انخفاض قیمة االستثمارات 
--٦٩٫٧٩٢-انخفاض قیمة الشھرة

---٣٦٫٣٦٢إستثماريعقار انخفاض قیمة
--١٢٫٠٠٠-أصول غیر ملموسةطفاءإ

٥٣٫٩٣٨٤٠٫٦٩٩٢٤٫٦٠٤٢٢٫٥٨٤مستحقات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
---٥١٫٩٠٠خسارة محققة من بیع عقار إستثماري 

--)٥٫١٧٨()٢٦٫٠٢٤(مشطوبمشكوك في تحصیلھامخصص دیون 
)١٠٣٫٣٠٤(-)١٤٧٫٣٧١()٣٨٫٨٤٠(ضریبة الدخل

٤٦٠٫٣٨٠٥٠٧٫٦٨٩٣٥٩٫٨٥٨٤١٦٫٨٧٦مصروفات الفوائـد 
)٩٠١٫٢٥٥()٩٠٢٫٢٢٨()٦٢٠٫٨٨١()١٫٠٧٨٫٥١٤(

مال العامل التغیبرات رأس 
)١٫٦٤٠٫٤٤٠(٣٥٢٫٧٧٦)٧٫٣١٩٫٢٠٦()١٫٣٤١٫٠٢٠(مدیونیات تجاریة وأخرى

)٢٨٣٫٦٥٩()٣٣٠٫٢٩٠(١٫٧٩٥٫٨٦١)٩٥٧٫٣٠٩(دائنیات تجاریة وأخرى
--)٧٫٤٧٥(١٢٤٫٠٣٣مخزون

)٢٫٨٢٥٫٣٥٤()٨٧٩٫٧٤٢()٦٫١٥١٫٧٠١()٣٫٢٥٢٫٨١٠(النقد المستخدم في التشغیل
)٤١٦٫٨٧٦()٣٥٩٫٨٥٨()٥٠٧٫٦٨٩()٤٦٠٫٣٨٠(فوائد مدفوعة

)٥٫٧٢٩(-)١٨٫٦٩٠()٧٫١١٧(مكافآت نھایة الخدمة مدفوعة 
)٩٥٩٫٢٤٧٫٣()١٫٢٣٩٫٦٠٠()٠٨٠٫٦٧٨٫٦()٣٫٧٢٠٫٣٠٧(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغیل

أنشطة االستثمار 
)٤٩٫٦٣٧()٦٫١٨٧()٧٦٫٩١٦()٥٦٫٩٠٣(شراء معدات

--١٫٢٠٢-متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
١٫٠٤٩٫٢٠٠٨٩٧٫٩٩١١٫٦١١٫٩٢١٩٤٣٫٧٠٧توزیعات أرباح وإیرادات فوائدإیرادات 

--٦٠٤٫٣٠١٢٥٧٫١٦٧توزیعات أرباح من شركات شقیقة
---٧٩٠٫٠٠٠عقار إستثماري متحصالت من بیع

٣٨٫٥٧٢٫٧٢١٣٩٫٥٩٥٫٢٠٩٦٫٩٩٤٫٦٨٢٥٫٨٩٨٫٠٢٦متحصالت من بیع استثمارات
)٤٫٧٧٩٫٦٠١()٥٫٥٦٥٫٠٦٢()٣٦٫٤٤١٫٣٣٤()٧٨٨٫٤١٠٫٣٦(شراء استثمارات

٤٫٥٤٨٫٥٣١٤٫٢٣٣٫٣١٩٣٫٠٣٥٫٣٥٤٢٫٠١٢٫٤٩٥نشطة االستثمارمن أالتدفق النقديصافي 
أنشطة التمویل

٨٥٨٫٢٦٤)٦٧٢٫٨٠١(١٫٧٥٨٫٢٠٤)٦٧٢٫٨٠١() محصلةمسددة(قروض ألجل جدیدة 
--)٢٦٫٠٠٠()٣٥٫٠٠٠(سداد قرض حكومي میسر

---)٢١٫١٦٤(أرباح مدفوعةتوزیعات
--)٣١٫٨١٣()١٣٫٠٥٤(سداد متحصالت استرداد

٨٥٨٫٢٦٤)٦٧٢٫٨٠١(١٫٧٠٠٫٣٩١)٧٤٢٫٠١٩(أنشطة التمویلي المستخدم فيصافي التدفق النقد

)٣٧٧٫٢٠٠(١٫١٢٢٫٩٥١)٧٤٤٫٣٧٠(٨٦٫٢٠٥صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
)٣٫٦٣٧٫٣١٤()٤٫٠١٢٫٣٧٩()٢٫٣٦٤٫٨٤٩()١٫٢٦٨٫٢١٠(الفترةالنقد وما یماثل النقد في بدایة 

)٤٫٠١٤٫٥١٤()٢٫٨٨٩٫٤٢٨()٢١٩٫١٠٩٫٣()١٫١٨٢٫٠٠٥(الفترةالنقد وما یماثل النقد في نھایة 

ال یتجزأ من ھذه ٣٧إلى ١٠اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من  .وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةالمالیةالمعلوماتتكون جزءاً

.١صفحة رقم –تقریر مراقبي الحسابات 
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القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

معلومات عامة-١

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

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

المتحدة. 

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

األنشطة الرئیسیة(%)(%)بلد التأسیس
٢٠١٤٢٠١٣

الشركات التابعة
تربیة األغنام١٠٠١٠٠ُعمانالشركة الُعمانیة لتربیة األغنام ش.م.م

الخدمات المالیة٩٢٩٢ُعمانصندوق مجان لرأس المال
صناعة أغذیة األطفال٨١٨١ُعمانالشركة الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع

الخدمات المالیة٥١٥١ُعمانشركة المركز المالي ش.م.ع.ع
لتنمیة البنیة التحتیة ش.م.مفینكورب شركة

العقارات٥١-ُعمان)حیازة فعلیة للمجموعة–(شركة تابعة لفینكورب

الشركات الشقیقة
خدمات الضیافة٣١٣١ُعمانشركة ُعمان للفنادق والسیاحة ش.م.ع.ع

منتجات األلیاف البصریة٢١٢١ُعمانالشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة ش.م.ع.ع
PETإعادة التدویر ٢٠٢٠ُعمانشركة األفق للتكنولوجیا ش.م.ع.م

صندوق فینكورب األمل
الخدمات المالیة٢٨٢٦ُعمان)حیازة فعلیة للمجموعة–(شركة شقیقة لفینكورب

أساس اإلعداد-٢

للمعیار ٢٠١٤سبتمبر٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في غیر المدققة المجمعةالموجزةالمالیة المرحلیة البیاناتتم إعداد  وفقاً
ومتطلبات قواعد وشروط اإلفصاح والنماذج المبدئیة الصادرة عن الھیئة العامة "التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤المحاسبي الدولي 

بالتزامن مع القوائم المالیة غیر المدققة المجمعةالموجزةالمالیة المرحلیة ة ھذه البیاناتیجب قراءطنة ُعمان.لسوق المال في سل
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة. ال تحتوي البیانات٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في السنویة المالیة ، التي تم إعدادھا وفقاً

لمعاییر التقاریر غیر المدققة المجمعةالموجزةالمرحلیة  على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة معدة وفقاً
على ذلك، فإن نتائج فترة  لیست بالضرورة مؤشر للنتائج التي ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةالمالیة الدولیة. عالوةً

.٢٠١٤دیسمبر ٣١نتھیة في یجوز توقعھا للسنة المالیة الم

الجوھریةالسیاسات المحاسبیة-٣

المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالیة الماضیة.السیاسات المحاسبیة 

للتطبیق على الربح المتوقع السنوي الذي یكون قابالًالضریبة معدلباستخدام المرحلیةالضرائب على الدخل في الفترات تستحق
اإلجمالي أو الخسارة.
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القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(تابع)السیاسات المحاسبیة-٣

:٢٠١٤لتي دخلت حیز التطبیق في عام والتفسیرات االمعاییر والتعدیالت(أ)

بتطبیق كافة المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الشركة األم والمجموعةقامت ٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترةبالنسبة 
(اللجنة) التابعة معاییر التقاریر المالیة الدولیةتفسیرات اللجنة التطبیقیة ل(المجلس) والدولیةة حاسبیلمعاییر المامجلسالصادرة عن

.٢٠١٤ینایر ١للمجلس والتي تتعلق بعملیاتھا والتي دخلت حیز التطبیق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 

ولم یؤثر على المبالغ للشركة األم والمجموعةسبیةإلى تغییرات في السیاسات المحاھذه المعاییر والتفسیرات لم یؤِدتطبیق
المذكورة في الفترة الحالیة.

التقدیرات١-٣

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

، كانت االجتھادات الجوھریة التي وضعتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة المالیة المرحلیةالمعلوماتعند إعداد ھذه 
.٢٠١٣دیسمبر ٣١المالیة للسنة المنتھیة في ئم للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي نفس تلك التي طبقت على القوا

عوامل المخاطر المالیة٢-٣

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

كما في السنویةإدارة المخاطر المالیة واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة السنویة، ویجب قراءتھا بالتزامن مع القوائم المالیة 
.منذ نھایة العام.  لم تكن ھناك أیة تغییرات في سیاسات إدارة المخاطر٢٠١٣دیسمبر ٣١
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القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

النقد وما یماثل النقد -٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
عمانيلایر لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

بنكیة:وأرصدة نقدیة 
٩٫١١٧٤٫٨٤١٣٫٦٢١٢٫٧٣٣٢٫٦١٨٢٫٥٨٦نقدیة بالصندوق

١٫٩٦١٫٥٠٣١٫١١٧٫٠٦٤٢٫٥٨٣٫٤١٢١٦٩٫٧٢٨١١٩٫٩٢٢١١٨٫٨١٥حسابات جاریة وتحت الطلب 
---٣٧٦٫٠٠٠--حسابات ودائع 

١٫٩٧٠٫٦٢٠١٫١٢١٫٩٠٥٢٫٩٦٣٫٠٣٣١٧٢٫٤٦١١٢٢٫٥٤٠١٢١٫٤٠١

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

١٫٩٧٠٫٦٢٠١٫١٢١٫٩٠٥٢٫٩٦٣٫٠٣٣١٧٢٫٤٦١١٢٢٫٥٤٠١٢١٫٤٠١وبنكیةنقدیةأرصدة 
)٤٫٠٤٠٫٥٣٥()٤٫٠٤٣٫٧٩٧()٢٫٩٦٨٫٨٦٩()٤٫١٣٧٫٩٩٨()٤٫١٣٧٫٨٦٧()٣٫٠٥٩٫٦٠٥(سحب على المكشوف من بنوك

)٩٣٫٢٤٥()٩٣٫٢٥٧()٩٣٫٠٢٠()٩٣٫٢٤٥()٩٣٫٢٥٧()٩٣٫٠٢٠(أرصدة بنكیة مقیدة
)٤٫٠١٢٫٣٧٩()٤٫٠١٤٫٥١٤()٢٫٨٨٩٫٤٢٨()١٫٢٦٨٫٢١٠()٣٫١٠٩٫٢١٩()١٫١٨٢٫٠٠٥(
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ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةالقابضة ستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

مدیونیات تجاریة وأخرى -٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني
٨٨٫١٤٣٦٠٢٫٠٢٩٣٦٨٫٢٣٣٨٩٫١٣٠٥٥١٫٠٥٩١٨٢٫٤٨٩من أطراف ذات عالقةالمستحق

---٣٫٩٨٦٫٦٩٢٣٫٧٧٩٫٣٩٧١٫٨٠٠٫٧٣٦تجاریةمدیونیات 
---)١٤٠٫٥٥٢()١٣٥٫٣٧٤()١١٤٫٥٢٨(انخفاض قیمة مدیونیات تجاریة

٣٫٨٧٢٫١٦٤٣٫٦٤٤٫٠٢٣١٫٦٦٠٫١٨٤---
١٫٣١٤٫٩٣٧٥٫٨٤٠٫٥٩٥١٫٧٠٢٫٤٥٢٩٦٣٫٨٧٧٣٫٢٨٧٫٨٨٣١٫٢٢٢٫٤٧٨مدیونیات أخرى

)١١٢٫٥٦١()١١٢٫٥٦١()١١٢٫٥٦١()١١٢٫٥٦١()١١٢٫٥٦١()١١٢٫٥٦١(انخفاض قیمة مدیونیات أخرى
١٫٢٠٢٫٣٧٦٥٫٧٢٨٫٠٣٤١٫٥٨٩٫٨٩١٨٥١٫٣١٦٣٫١٧٥٫٣٢٢١٫١٠٩٫٩١٧

٧٠٫٠٦٩٦٦٫٧٠٠٥٢٫٣٩٤٣٥٫٦٢٤٣٠٫٨٩٢٣٦٫٤٤٠مصروفات مدفوعة مقدماً
٥٫٢٣٢٫٧٥٢١٠٫٠٤٠٫٧٨٦٣٫٦٧٠٫٧٠٢٩٧٦٫٠٧٠٣٫٧٥٧٫٢٧٣١٫٣٢٨٫٨٤٦

محللة كما یلي:للمدیونیاتبالقیمة نخفاضحركة مخصص اال)أ(

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

٢٥٣٫١١٣٢٥٣٫١١٣٢٥٣٫١١٣١١٢٫٥٦١١١٢٫٥٦١١١٢٫٥٦١الرصید االفتتاحي
----)٥٫١٧٨()٢٦٫٠٢٤(مدیونیات مشطوبة

٢٢٧٫٠٨٩٢٤٧٫٩٣٥٢٥٣٫١١٣١١٢٫٥٦١١١٢٫٥٦١١١٢٫٥٦١الرصید الختامي



-١٤-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأصول مالیة - ٦

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

١٨٫٥٤٧٫٣٩٥١٥٫٦٧٩٫٦٠٦١٥٫٦٧٩٫٦٠٦١١٫٩٥٧٫٣٤٢١٠٫٨٧١٫٩٢٥١٠٫٨٧١٫٩٢٥الرصید االفتتاحي
٣٦٫٢٩٨٫٦٠٠٣٦٫٢٩٣٫٩٩٣٥٠٫١٤٨٫٩٥٢٥٫٤٠١٫٤٢٠٣٫٧٢٨٫٠١٦٦٫٠٠٧٫٣٨٥/العامالفترةمشتریات خالل 

)٦٫١٥٧٫٥٥١()٤٫٧٣٥٫٥١٤()٦٫٥٢٠٫٨٧٢()٤٨٫٧٤٦٫٠٠٥()٣٧٫٢٠٢٫٨٦٤()٣٦٫٨٢٣٫٨٩٥(/العامالفترةمبیعات خالل 
١٫٨٠٤٫٣٤٩٨٥٩٫٦٤٠١٫٤٦٤٫٨٤٢١٫٦٧٤٫٤٣٧٨٥٨٫٣٣٥١٫٢٣٥٫٥٨٣غیر محققةأرباح

١٩٫٨٢٦٫٤٤٩١٥٫٦٣٠٫٣٧٥١٨٫٥٤٧٫٣٩٥١٢٫٥١٢٫٣٢٧١٠٫٧٢٢٫٧٦٢١١٫٩٥٧٫٣٤٢الرصید الختامي

١٫٦٢٣٫٩٨٥١٫٩١٢٫٥٩٢٢٫٢٦٥٫٨١٤٣٧٤٫٣٤٩٧٤١٫٥٦٢٧٨٩٫٩٠٨عند البیعربح محقق 

.٨باإلیضاح رقم تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (أ)

٦٫٥٠٢٫٠١٥–٢٠١٣دیسمبر ٣١لایر عماني،٦٫٩٤٤٫٩٠١–٢٠١٣سبتمبر٣٠(لایر عماني ٧٫٤٨١٫٤٤٧األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقیمة (ب)
لایر عماني) مرھونة لدى بنوك تجاریة كضمان مقابل تسھیالت االئتمان.



-١٥-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارواإلمارات لالشركة ُعمان 

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

أصول مالیة متاحة للبیع- ٧

/العام كاآلتي:الفترةخالل عند البیعالمحققةحركة األصول المالیة المتاحة للبیع واألرباح

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيعمانيلایر لایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

١٢٫١٣٦٫٣٩٤١١٫٠٥٠٫٥١٧١١٫٠٥٠٫٥١٧١١٫٤٥٣٫٩٦٤١٠٫٣٦٦٫١٢٤١٠٫٣٦٦٫١٢٤الرصید االفتتاحي
١١٢٫١٨٨١٤٧٫٩٦٧٢٩٢٫٦٢٢١٠٨٫٢٨٩١٤٧٫٩٦٧٢٨٥٫٨٨٨/العامالفترةمشتریات خالل 

)٢٩٥٫٥٢٧()٢٤٨٫١٧٢()٤٨٫٨٠٩()٣٥٥٫٢٩٨()٣٠٧٫٩٤٤()٧٤٫٢٠١(/العامالفترةمبیعات خالل 
-----)١٩٥٫٠٠٠(المحول إلى المدینین 

١٤٢٫٤٦١١٫١٣٠٫١٧١١٫٦٠٨٫٢٢٧١٥٩٫٢٢٨١٫٠٣٧٫٧٠٥١٫٤٩٤٫١٥٣)١٦غیر محققة (إیضاح (خسائر)/أرباح
)٣٩٦٫٦٧٤()٦١٫٦٢٧()٢٤٨٫٤٣٤()٤٥٩٫٦٧٤()١٢٤٫٦٢٧()٢٤٨٫٤٣٤(/العامالفترةانخفضت قیمتھا خالل 

١١٫٨٧٣٫٤٠٨١١٫٨٩٦٫٠٨٤١٢٫١٣٦٫٣٩٤١١٫٤٢٤٫٢٣٨١١٫٢٤١٫٩٩٧١١٫٤٥٣٫٩٦٤الرصید الختامي

٤٨٫٩٩٦١٩٩٫٦٧٣٢٠٦٫٨٦٢٤٨٫٩٩٦٢٠٠٫٦٤٧٢٠٧٫٨٣٦عند البیعأرباح محققة 

٧٫١٤٦٫١٢٧–٢٠١٣دیسمبر ٣١لایر عماني، ٧٫٥١٠٫٤٧٦–٢٠١٣سبتمبر٣٠عماني (لایر ٦٫٦٨٢٫١٢٩ات غیر مدرجة بمبلغ استثماراألصول المالیة المتاحة للبیع تتضمن(أ)
اال(بالتكلفة مدرجة لایر ُعماني)  وترى اإلدارة أن القیمة الدفتریة لھذه األصول المالیة تقارب قیمھا العادلة. . )بالقیمة، إن وجدنخفاضناقصاً

.٨یة المتاحة للبیع باإلیضاح رقم تم اإلفصاح عن تحلیل القطاع لألصول المال(ب)

(٣٫٥٠٦٫٤٨٧تم رھن أصول مالیة متاحة للبیع بمبلغ (ج) لایر ُعماني) لصالح بنوك ٣٫٨٦٨٫٢٦٧–٢٠١٣دیسمبر ٣١لایر عماني، ٣٫٥٠٠٫١٠٧–٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني 
تجاریة كضمان مقابل التسھیالت االئتمانیة.



-١٦-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

اتستثمارتحلیل اال- ٨

أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

التكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریة
لایر عمانيعمانيلایر لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيالمجموعة

االستثمارات المحلیة المدرجة:
١١٫٤٦٣٫٨٤١٧٫٨٤٨٫٠٦٤١٠٫١٨٧٫٨٧٦٧٫٧٠٥٫٦٠٩١٠٫٥٤٥٫٧٥٧٧٫٧٧٨٫٥٥٥قطاع البنوك واالستثمار 

١٦٤٫٦٠٩١٨٣٫٨٩٨١٩٦٫٠٤٤٢٥٧٫٧٣٨٥٨٩٫١١٨٦٥٧٫٨٥٠قطاع الصناعة
٥٢٨٫٨٥٧٤٧٧٫٩٦٠٧٣٣٫٨٣٣٧٢٣٫٤٤٥١٫٩٥٨٫٣٥٦١٫٨٨٠٫٧٤٧قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

١٢٫١٥٧٫٣٠٧٨٫٥٠٩٫٩٢٢١١٫١١٧٫٧٥٣٨٫٦٨٦٫٧٩٢١٣٫٠٩٣٫٢٣١١٠٫٣١٧٫١٥٢
االستثمارات األجنبیة المدرجة:

٢٫٨١٤٫٧٧٦٢٫٨٤٩٫٢١٢٨٦٨٫٤٦٦٨٤٠٫٦٨٢١٫٦٤١٫٥٦٤١٫٤٥٧٫٧٢٤قطاع البنوك واالستثمار 
٣٫٢٦١٫٧٥٥٢٫٨٢٣٫٣٨٠٢٫٠٩٤٫٤٠٨١٫٨٦٣٫٤٣٨١٫٠٤٤٫٣٣٥٢٫٤٩٢٫٦٣٩والقطاعات األخرىقطاع الخدمات 
١٫٥٧٥٫٥٧٢١٫٥٤٢٫٤٦٨١٫٥٣٢٫٧٠٤١٫٥٢٥٫٥٠١٢٫٧٥١٫٢٢٦٩٦٣٫٤٧٠قطاع الصناعة

٧٫٦٥٢٫١٠٣٧٫٢١٥٫٠٦٠٤٫٤٩٥٫٥٧٨٤٫٢٢٩٫٦٢١٥٫٤٣٧٫١٢٥٤٫٩١٣٫٨٣٣

غیر المدرجة:األجنبیةاالستثمارات 
١٧٫٠٣٩١٧٫٠٣٩١٧٫٠٤٤١٧٫٠٤٤١٧٫٠٣٩١٧٫٠٣٩قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

١٩٫٨٢٦٫٤٤٩١٥٫٧٤٢٫٠٢١١٥٫٦٣٠٫٣٧٥١٢٫٩٣٣٫٤٥٧١٨٫٥٤٧٫٣٩٥١٥٫٢٤٨٫٠٢٤اإلجمالي



-١٧-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمالمالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ات (تابع)ستثمارتحلیل اال- ٨

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

التكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيالشركة األم

المدرجة:االستثمارات المحلیة 
٩٫٩٤٦٫٩٧٢٦٫٣٤٤٫٦٥٢٩٫١٨٥٫٨٧٢٦٫٧٠١٫٧١٨٩٫٢٦٨٫٢٩٥٦٫٥١٣٫٥٤٦قطاع البنوك واالستثمار 

١٦٤٫٠٨٧١٨٣٫٤٨٥١٩٥٫٦٣١٢٥٧٫٣٥١٤٢٣٫٨٧٣٤٩٦٫٧٥٩قطاع الصناعة
٤١٠٫٨٢٦٣٧٤٫٢١١٣١١٫٦٧٧٣٠١٫٤٠٨٧٧٦٫٧٨٣٧٥٧٫٦٨٩قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

١٠٫٥٢١٫٨٨٥٦٫٩٠٢٫٣٤٨٩٫٦٩٣٫١٨٠٧٫٢٦٠٫٤٧٧١٠٫٤٦٨٫٩٥١٧٫٧٦٧٫٩٩٤
االستثمارات األجنبیة المدرجة:

٦٥٥٫٦٤٦٦٦٦٫١٨٣٧٩٫٥٢٣٦٨٫٩٦٥٤٩٧٫٥٩٧٤٢٤٫٠٧٩قطاع البنوك واالستثمار 
----٧٨٫٩١٥٨٤٫٠٠٣قطاع الصناعة

١٫٢٥٥٫٨٨١٩٠٨٫٥٧٨٩٥٠٫٠٥٩٧٥٤٫٩٢٨٩٩٠٫٧٩٤٧٥٢٫٣٣٦قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
١٫٩٩٠٫٤٤٢١٫٦٥٨٫٧٦٤١٫٠٢٩٫٥٨٢٨٢٣٫٨٩٣١٫٤٨٨٫٣٩١١٫١٧٦٫٤١٥

١٢٫٥١٢٫٣٢٧٨٫٥٦١٫١١٢١٠٫٧٢٢٫٧٦٢٨٫٠٨٤٫٣٧٠١١٫٩٥٧٫٣٤٢٨٫٩٤٤٫٤٠٩اإلجمالي



-١٨-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ات (تابع)ستثمارتحلیل اال- ٨

أصول مالیة متاحة للبیع

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

التكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالقیمة الدفتریة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيالمجموعة

االستثمارات المحلیة المدرجة:
٦٥٣٫٧٩٨٤٢١٫٩٨٠٦٥٤٫٤١٩٤٢١٫٩٨٠٦٤٦٫١٣٦٤٢١٫٩٨٠قطاع البنوك واالستثمار 

٢٫٢٩٧٫٤٠٢١٫٤٦١٫١٤٨٢٫١٥٥٫٤١٠١٫٤٥١٫١٣٨٢٫٥١٢٫١٢٩١٫٤٥١٫١٣٨قطاع الصناعة
١٫٢٧٥٫٧٧٩٧٥٣٫٤٤٦٧٧٩٫٠٧٧٥١٧٫٣٦٧١٫٠١٢٫٣٩٧٦٥٥٫٢٨٩قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

٤٫٢٢٦٫٩٧٩٢٫٦٣٦٫٥٧٤٣٫٥٨٨٫٩٠٦٢٫٣٩٠٫٤٨٥٤٫١٧٠٫٦٦٢٢٫٥٢٨٫٤٠٧

االستثمارات األجنبیة المدرجة:
٢٨٧٫٩٢٥٥٤٫٩٦٨٢١٩٫٥٤٣٥٤٫٩٦٨٢٦٩٫٩٣٠٥٤٫٩٦٨قطاع البنوك واالستثمار 

٦٧٦٫٣٧٥٧٣٫٢٩٠٥٧٧٫١٥٩٧٣٫٢٩٠٥٤٩٫٦٧٥٧٣٫٢٩٠قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
٩٦٤٫٣٠٠١٢٨٫٢٥٨٧٩٦٫٧٠٢١٢٨٫٢٥٨٨١٩٫٦٠٥١٢٨٫٢٥٨

االستثمارات المحلیة غیر المدرجة:
٤٩٧٫٦٠٢٥٤٢٫٧٢٧٨٢٩٫٠٩٨٨٢٦٫١٢٧٧٧١٫٤٥٣٧٨٨٫٠٦٤قطاع البنوك واالستثمار 

٣٫٠١٥٫٦١٨٢٫٨٧٦٫٢١٥٢٫٩٠٧٫٥٥٨٢٫٩٠٧٫٥٥٨٢٫٩٠٧٫٥٥٨٢٫٩٠٧٫٥٥٨والقطاعات األخرىقطاع الخدمات
٢٫٤٢٥٫٤٨٥٢٫٤٢٥٫٤٨٥٣٫٠٠٨٫٩٦٦٣٫٠٠٨٫٩٦٦٢٫٦٧٣٫٩١٩٢٫٦٧٣٫٩١٩قطاع الصناعة 

٥٫٩٣٨٫٧٠٥٥٫٨٤٤٫٤٢٧٦٫٧٤٥٫٦٢٢٦٫٧٤٢٫٦٥١٦٫٣٥٢٫٩٣٠٦٫٣٦٩٫٥٤١

االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة:
٧٤٣٫٤٢٤٧١١٫٧٧٦٧٦٤٫٨٥٤٧٧٠٫٤٦٧٧٩٣٫١٩٧٧٧٠٫٤٦٧قطاع البنوك واالستثمار 

١١٫٨٧٣٫٤٠٨٩٫٣٢١٫٠٣٥١١٫٨٩٦٫٠٨٤١٠٫٠٣١٫٨٦١١٢٫١٣٦٫٣٩٤٩٫٧٩٦٫٦٧٣اإلجمالي



-١٩-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ات (تابع)ستثمارتحلیل اال- ٨

أصول مالیة متاحة للبیع (تابع)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

التكلفة األصلیةالقیمة الدفتریةالتكلفة األصلیةالدفتریةالقیمة التكلفة األصلیةالقیمة الدفتریة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيالشركة األم

ات المحلیة المدرجة:ستثماراال
٦٥٣٫٧٩٨٤٢١٫٩٨٠٦٥٤٫٤١٩٤٢١٫٩٨٠٦٤٦٫١٣٦٤٢١٫٩٨٠قطاع البنوك واالستثمار 

٢٫٢٩٧٫٤٠٢١٫٤٦١٫١٤٨٢٫١٥٥٫٤١٠١٫٤٥١٫١٣٨٢٫٥١٢٫١٢٩١٫٤٥١٫١٣٨قطاع الصناعة
١٫٢٧٥٫٧٧٩٧٥٣٫٤٤٦٧٧٩٫٠٧٧٥١٧٫٣٦٧١٫٠١٢٫٣٩٧٦٥٥٫٢٨٩قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

٤٫٢٢٦٫٩٧٩٢٫٦٣٦٫٥٧٤٣٫٥٨٨٫٩٠٦٢٫٣٩٠٫٤٨٥٤٫١٧٠٫٦٦٢٢٫٥٢٨٫٤٠٧

المدرجة:االستثمارات األجنبیة 
٢٨٧٫٩٢٥٥٤٫٩٦٨٢١٩٫٥٤٣٥٤٫٩٦٨٢٦٩٫٩٣٠٥٤٫٩٦٨قطاع البنوك واالستثمار 

٦٧٦٫٣٧٥٧٣٫٢٩٠٥٧٧٫١٥٩٧٣٫٢٩٠٥٤٩٫٦٧٥٧٣٫٢٩٠قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
٩٦٤٫٣٠٠١٢٨٫٢٥٨٧٩٦٫٧٠٢١٢٨٫٢٥٨٨١٩٫٦٠٥١٢٨٫٢٥٨

االستثمارات المحلیة غیر المدرجة:
٣٦٢٫٦٠٢٤٠٧٫٧٢٧٤٩٩٫٠٩٧٤٩٦٫١٢٧٤٤١٫٤٥٣٤٥٨٫٠٦٤قطاع البنوك واالستثمار 

٢٫٩١٠٫٩٠٢٢٫٨١٤٫٣٥٥٢٫٨١٤٫٣٥٥٢٫٨١٤٫٣٥٥٢٫٨١٤٫٣٥٥٢٫٨١٤٫٣٥٥والقطاعات األخرىقطاع الخدمات
٢٫٤٢٥٫٤٨٥٢٫٤٢٥٫٤٨٥٣٫٠٠٨٫٩٦٧٣٫٠٠٨٫٩٦٦٢٫٦٧٣٫٩١٩٢٫٦٧٣٫٩١٩قطاع الصناعة 

٥٫٦٩٨٫٩٨٩٥٫٦٤٧٫٥٦٧٦٫٣٢٢٫٤١٩٦٫٣١٩٫٤٤٨٥٫٩٢٩٫٧٢٧٥٫٩٤٦٫٣٣٨
االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة:

٥٣٣٫٩٧٠٥٣٣٫٩٧٠٥٣٣٫٩٧٠٥٣٣٫٩٧٠٥٣٣٫٩٧٠٥٣٣٫٩٧٠قطاع البنوك واالستثمار 

١١٫٤٢٤٫٢٣٨٨٫٩٤٦٫٣٦٩١١٫٢٤١٫٩٩٧٩٫٣٧٢٫١٦١١١٫٤٥٣٫٩٦٤٩٫١٣٦٫٩٧٣اإلجمالي



-٢٠-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ات في شركات شقیقةاستثمار-٩

نتائجالحصة في الالتكلفةالدفتریةالقیمة نسبة المساھمة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني(%)

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
٣١٨٫١٣٣٫٥٤١٥٫١٦٨٫٥٦٣٤٩٩٫٧٧٠شركة ُعمان للفنادق والسیاحة ش.م.ع.ع

٢١٤٫٣٧٢٫٣٢٦٢٫٧٢١٫٥٩٤١٫٢٢٠٫٥١٥الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة ش.م.ع.ع 
-٩٨٠٫٠٠٠-٢٠شركة األفق للتكنولوجیا ش.م.ع.م

٢٧٥٫٧٤٧-٢٫٢١٥٫٩٣٥(شركة شقیقة لشركة تابعة)صندوق فینكورب األمل
-)٩٨٠٫٠٠٠(-ناقصاً: انخفاض القیمة

١٤٫٧٢١٫٨٠٢٧٫٨٩٠٫١٥٧١٫٩٩٦٫٠٣٢
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

٣١٧٫٦٦١٫١٤٢٥٫١٦٨٫٥٦٣٤٩٢٫٦٤٩شركة ُعمان للفنادق والسیاحة ش.م.ع.ع
٢١٣٫١١٤٫٥٣٤٢٫٧٢١٫٥٩٤٥٠٦٫٥٦١الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة ش.م.ع.ع 

-٩٨٠٫٠٠٠-٢٠شركة األفق للتكنولوجیا ش.م.ع.م
١٩٠٫٦٩١-١٫٨١٦٫٣٤٠(شركة شقیقة لشركة تابعة)صندوق فینكورب األمل

-)٩٨٠٫٠٠٠(-ناقصاً: انخفاض القیمة
١٢٫٥٩٢٫٠١٦٧٫٨٩٠٫١٥٧١٫١٨٩٫٩٠١

٢٠١٣دیسمبر ٣١
٣١٧٫٨٩٠٫٩٣٩٥٫١٦٨٫٥٦٣٧٢٢٫٤٤٤شركة ُعمان للفنادق والسیاحة ش.م.ع.ع

٢١٣٫٤٩٨٫٩٤٣٢٫٧٢١٫٥٩٤٨٩٠٫٩٧١الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة ش.م.ع.ع 
-٩٨٠٫٠٠٠-٢٠شركة األفق للتكنولوجیا ش.م.ع.م

٣١٤٫٥٤١-١٫٩٤٠٫١٨٩(شركة شقیقة لشركة تابعة)صندوق فینكورب األمل
-)٩٨٠٫٠٠٠(-: انخفاض القیمةناقصاً

١٣٫٣٣٠٫٠٧١٧٫٨٩٠٫١٥٧١٫٩٢٧٫٩٥٦



-٢١-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(تابع)استثمارات في شركات شقیقة-٩

كالتالي:ات شركات شقیقة خالل العاماستثمارالحركة في (أ)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

١٣٫٣٣٠٫٠٧١١١٫٦٥٩٫٢٨٢١١٫٦٥٩٫٢٨٢٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧االفتتاحيالرصید 
---١٫١٠٤٫٧٩٤١٫١٨٩٫٩٠١١٫٣٤١٫٢٦٦بإستثناء أثر مطالبة التأمینحصة من النتائج

لحریق في شركة شقیقة ---٥٨٦٫٦٩٠-٨٩١٫٢٣٨مخصص إنخفاض القیمة نظراً
---)٢٥٧٫١٦٧()٢٥٧٫١٦٧()٦٠٤٫٣٠١(توزیعات نقدیة مستلمة

 --------------- --------------- --------------- ------------- ------------- --------------
١٤٫٧٢١٫٨٠٢١٢٫٥٩٢٫٠١٦١٣٫٣٣٠٫٠٧١٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧٧٫٨٩٠٫١٥٧الرصید الختامي

(٣٫٦٥٦٫٧٠٦القیمة الدفتریة لالستثمار بشركات شقیقة تتضمن شھرة انخفضت قیمتھا قدرھا )ب( –٢٠١٣دیسمبر ٣١لایر عماني،٣٫٦٥٦٫٧٠٦–٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني 
لایر عماني).٣٫٦٥٦٫٧٠٦

لایر عماني) مرھونة لدى ٨٫٣٤٨٫٣٠٥–٢٠١٣دیسمبر ٣١لایر عماني، ٦٫٥٣٦٫٣٨٦-٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني (٤٫٩٥٤٫٤٩٦االستثمارات في الشركات الشقیقة التي تبلغ )ج(
بنوك تجاریة كضمان مقابل تسھیالت االئتمان.

مالیة لم یتم فحصھا للشركات الشقیقة.معلومات٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المالیة المرحلیة كما في والمعلوماتتتضمن )د(



-٢٢-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ات في الشركات التابعة ستثماراال- ١٠

نسبة 
التكلفةالحیازة

مخصص 
قیمة انخفاض

القیمة
الدفتریة

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر عماني%٢٠١٤سبتمبر٣٠

١٠٠٢٫٢٥١٫٩٦٣١٫٤٩٩٫٣٣٢٧٥٢٫٦٣١الشركة الُعمانیة لتربیة األغنام ش.م.م
١٫٤١٢٫٠٥٩-٩٢١٫٤١٢٫٠٥٩صندوق مجان لرأس المال

-٨١١٫٦١٦٫٧٤٧١٫٦١٦٫٧٤٧الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع
٥٫٠٨٣٫٥٩١-٥١٥٫٠٨٣٫٥٩١شركة المركز المالي ش.م.ع.ع

١٠٫٣٦٤٫٣٦٠٣٫١١٦٫٠٧٩٧٫٢٤٨٫٢٨١

٢٠١٣سبتمبر٣٠
١٠٠٢٫١٦٣٫٦١٣١٫٥٦٣٫٦١٣٦٠٠٫٠٠٠الشركة الُعمانیة لتربیة األغنام ش.م.م

١٫٤١٢٫٠٥٩-٩٢١٫٤١٢٫٠٥٩صندوق مجان لرأس المال
-٨١١٫٦١٦٫٧٤٧١٫٦١٦٫٧٤٧الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع

٥٫٠٨٣٫٥٩١-٥١٥٫٠٨٣٫٥٩١شركة المركز المالي ش.م.ع.ع
١٠٫٢٧٦٫٠١٠٣٫١٨٠٫٣٦٠٧٫٠٩٥٫٦٥٠

٢٠١٣دیسمبر ٣١
١٠٠٢٫١٩٦٫٦١٣١٫٣٣٦٫٥٧١٨٦٠٫٠٤٢الشركة الُعمانیة لتربیة األغنام ش م م

١٫٤١٢٫٠٥٩-٩١١٫٤١٢٫٠٥٩صندوق مجان لرأس المال
-٦٦١٫٦١٦٫٧٤٧١٫٦١٦٫٧٤٧الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع

٥٫٠٨٣٫٥٩١-٥١٥٫٠٨٣٫٥٩١شركة المركز المالي ش.م.ع.ع
١٠٫٣٠٩٫٠١٠٢٫٩٥٣٫٣١٨٧٫٣٥٥٫٦٩٢

خالل العام:التكلفةفیما یلي الحركة في (أ)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

١٠٫٣٠٩٫٠١٠٩٫٣٧٢٫٣٩٧٩٫٣٧٢٫٣٩٧الرصید االفتتاحي
٥٥٫٣٥٠٩٠٣٫٦١٣٩٣٦٫٦١٣خالل الفترة/العاممشتریات

 --------------- --------------- -------------
١٠٫٣٦٤٫٣٦٠١٠٫٢٧٦٫٠١٠١٠٫٣٠٩٫٠١٠الرصید الختامي



-٢٣-

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

المجمعة وللشركة األمغیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

االستثمارات في الشركات التابعة (تابع)- ١٠

الحركة في انخفاض قیمة االستثمارات في شركات تابعة كما یلي:(ب)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األم
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

٢٫٩٥٣٫٣١٨٢٫٧٤٠٫٤٤٤٢٫٧٤٠٫٤٤٤الرصید االفتتاحي
١٦٢٫٧٦١٤٣٩٫٩١٦٢١٢٫٨٧٤للفترة/للعامانخفاض قیمة محمل 

 ------------- ------------- -------------
٣٫١١٦٫٠٧٩٣٫١٨٠٫٣٦٠٢٫٩٥٣٫٣١٨الرصید الختامي

خالل الفترة، قامت الشركة األم بتقییم القیمة الدفتریة لالستثمارات بالشركات التابعة وقامت بتكوین مخصص )ج(
لایر عماني) للشركة الُعمانیة لتربیة ٤٣٩٫٩١٦-٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني (١٦٢٫٧٦١مبلغ بانخفاض قیمة إضافي 

.ةالشركتساوي حصة الخسائر المتكبدة من قبل األغنام ش م.م

–٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني (٧٫٦٠٥٫٠٧٠ھا في الشركات التابعة بقیمةاستثمارقامت الشركة األم برھن )د(
لدى بنوك تجاریة مقابل تسھیالت االئتمان.لایر عماني)٨٫٢٢٦٫١٨٤–٢٠١٣دیسمبر ٣١ولایر عماني٨٫٣٦٩٫٦٠١

لم مالیة معلوماتتتضمن ٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المالیة المرحلیة كما في والمعلومات)ھـ(
للشركات التابعة.یتم فحصھا

أصول مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق-١١

یحمل القرض لطنة عمان. شاركت الشركة األم في أوراق قرض (القرض) أصدرتھ إحدى الشركات المحلیة المسجلة في س
ویستحق على دفعات تنتھي في٩معدل فائدة قدره  ثانوي.دین.  القرض المقدم ھو ٢٠١٦عام% سنویاً



-٢٤-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمغیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ممتلكات وآالت ومعدات-١٢

مبانيالمجموعة
اآلالت

وماكینات
أثاث 

وتركیبات

تحسینات 
على عقارات 

مستأجرة
معدات 
سیاراتمكاتب

أعمال
رأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني٢٠١٤سبتمبر٣٠

التكلفة
٩٫٣٧٧٫٨١٦-٢٠١٤٢٫٤٢٥٫٧١٥٥٫٧٤٢٫٢٦٦٦٧٤٫٤٩٩٧٦٫٤٢١١٩٩٫١٤٩٢٥٩٫٧٦٦ینایر ١

٥٦٫٩٠٣-٧٫٤٣٠١٦٫٥٠٠-٧٫٤٠٠٢٥٫٥٧٣-إضافات
)١٥٦٫٣٨٣(-)٢٫٣٥٠()٨٧٧(-)١٥٣٫١٥٦(--استبعادات 

٩٫٢٧٨٫٣٣٦-٢٠١٤٢٫٤٢٥٫٧١٥٥٫٧٤٩٫٦٦٦٥٤٦٫٩١٦٧٦٫٤٢١٢٠٥٫٧٠٢٢٧٣٫٩١٦سبتمبر٣٠

ستھالكاال
٥٫٧١٦٫٤٠٥-٢٠١٤٩٦٢٫٤٤٠٣٫٦٩٨٫٨٩٤٦٤٧٫٦٨٨٧٠٫٨١١١٨٨٫٢٥٩١٤٨٫٣١٣ینایر ١

٣٢٩٫٣٣٠-٦١٫٣٨١٢١٤٫٢٥٢١٤٫٠٥٠١٫٤٤١٦٫١٨٣٣٢٫٠٢٣محمل للفترة
)١٥٦٫٣٨٣(-)٢٫٣٥٠()٨٧٧(-)١٥٣٫١٥٦(--استبعادات

٥٫٨٨٩٫٣٥٢-٢٠١٤١٫٠٢٣٫٨٢١٣٫٩١٣٫١٤٦٥٠٨٫٥٨٢٧٢٫٢٥٢١٩٣٫٥٦٥١٧٧٫٩٨٦سبتمبر٣٠
٣٫٣٨٨٫٩٨٤-١٫٤٠١٫٨٩٤١٫٨٣٦٫٥٢٠٣٨٫٣٣٤٤٫١٦٩١٢٫١٣٧٩٥٫٩٣٠صافي القیمة الدفتریة

٢٠١٣سبتمبر٣٠
التكلفة

٩٫٣٢٣٫٥٠٠-٢٠١٣٢٫٤٢٥٫٤٩٠٥٫٧٢١٫٧١٤٦٦٣٫٥٨٨٧٦٫٤٢١١٩٦٫٤٢٥٢٣٩٫٨٦٢ینایر ١
٢٫٧٩١٤٧٫٢٣٠٩٨١٧٦٫٩١٦-٢٢٥٢٠٫٥٥٢٥٫١٣٧إضافات

)٣٠٫٦٨٠()٩٨١()٢٨٫٣٧٥()١٫٣٢٤(----استبعادات 
٩٫٣٦٩٫٧٣٦-٢٠١٣٢٫٤٢٥٫٧١٥٥٫٧٤٢٫٢٦٦٦٦٨٫٧٢٥٧٦٫٤٢١١٩٧٫٨٩٢٢٥٨٫٧١٧سبتمبر٣٠

ستھالكاال
٥٫٣٠٦٫٤٩٣-٢٠١٣٨٨٠٫٦٠٢٣٫٤١٣٫٢٢٥٦٢٢٫٧٤٤٦٨٫٨٨٥١٧٧٫٤٠٣١٤٣٫٦٣٤ینایر ١

٣٤٥٫٢٤٢-٦١٫٣٧٥٢٢٧٫٣٩٦١٧٫٧٣٦١٫٤٤١١٠٫٢٣٤٢٧٫٠٦٠محمل للفترة
)٢٩٫٤٧٨(-)٢٨٫٣٧٥()١٫١٠٣(----استبعادات

٥٫٦٢٢٫٢٥٧-٢٠١٣٩٤١٫٩٧٧٣٫٦٤٠٫٦٢١٦٤٠٫٤٨٠٧٠٫٣٢٦١٨٦٫٥٣٤١٤٢٫٣١٩سبتمبر٣٠
٣٫٧٤٧٫٤٧٩-١٫٤٨٣٫٧٣٨٢٫١٠١٫٦٤٥٢٨٫٢٤٥٦٫٠٩٥١١٫٣٥٨١١٦٫٣٩٨صافي القیمة الدفتریة



-٢٥-

وشركاتھا التابعةالقابضة ش.م.ع.عستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(تابع)ممتلكات وآالت ومعدات-١٢

المجموعة
مبانيال

اآلالت
وماكینات

أثاث 
وتركیبات

تحسینات 
عقارات على 

سیاراتمعدات مكاتبمستأجرة
أعمال رأسمالیة 

اإلجماليقید التنفیذ
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

التكلفة
٩٫٣٢٣٫٥٠٠-٢٠١٣٢٫٤٢٥٫٤٩٠٥٫٧٢١٫٧١٤٦٦٣٫٥٨٨٧٦٫٤٢١١٩٦٫٤٢٥٢٣٩٫٨٦٢ینایر ١

٤٫٦٩١٥٣٫٢٣٠٩٨١٩٠٫٥٩٠-٢٢٥٢٠٫٥٥٢١٠٫٩١١إضافات
)٤٨٫٨٣٧()٩٨١()٤٥٫٨٨٩()١٫٩٦٧(----استبعادات 

٩٫٣٦٥٫٢٥٣-٢٠١٣٢٫٤٢٥٫٧١٥٥٫٧٤٢٫٢٦٦٦٧٤٫٤٩٩٧٦٫٤٢١١٩٩٫١٤٩٢٤٧٫٢٠٣دیسمبر ٣١

المتراكماالستھالك
٥٫٣٠٦٫٤٩٣-٢٠١٣٨٨٠٫٦٠٢٣٫٤١٣٫٢٢٥٦٢٢٫٧٤٤٦٨٫٨٨٥١٧٧٫٤٠٣١٤٣٫٦٣٤ینایر ١في 

٤٤٤٫٩٨٣-٨١٫٨٣٨٢٨٥٫٦٦٩٢٤٫٩٤٤١٫٩٢٦١٢٫٦٠١٣٨٫٠٠٥محمل للعام
)٤٧٫٦٣٤(-)٤٥٫٨٨٩()١٫٧٤٥(----استبعادات

٥٫٧٠٣٫٨٤٢-٢٠١٣٩٦٢٫٤٤٠٣٫٦٩٨٫٨٩٤٦٤٧٫٦٨٨٧٠٫٨١١١٨٨٫٢٥٩١٣٥٫٧٥٠دیسمبر ٣١

٣٫٦٦١٫٤١١-١٫٤٦٣٫٢٧٥٢٫٠٤٣٫٣٧٢٢٦٫٨١١٥٫٦١٠١٠٫٨٩٠١١١٫٤٥٣صافي القیمة الدفتریة



-٢٦-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمالموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ت ومعدات (تابع)آالممتلكات و-١٢

أثاث
وتركیبات

تحسینات على 
عقارات 
مستأجرة

معدات
إجماليسیاراتمكاتب

لایر ُعمانيُعمانيلایر لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيالشركة األم
٢٠١٤سبتمبر٣٠

التكلفة
٢٠١٤٩١٫٢٠٣٧٦٫٤٢١٨٤٫٩٠٠١٦٤٫٥٦٨٤١٧٫٠٩٢ینایر ١

٦٫١٨٧-٥٫٩٩٢-١٩٥إضافات
)٧٥٩(-)٧٥٩(--استبعادات 

٢٠١٤٩١٫٣٩٨٧٦٫٤٢١٩٠٫١٣٣١٦٤٫٥٦٨٤٢٢٫٥٢٠سبتمبر٣٠
االستھالك

٢٠١٤٩١٫٠٦١٧٠٫٨١١٧٨٫٩٨٢٨٢٫٢٩٢٣٢٣٫١٤٦ینایر ١
٨٠١٫٤٤٢٣٫١٣٣٢٣٫٩٨٠٢٨٫٦٣٥للفترةمحمل 

)٧٥٩(-)٧٥٩(--استبعادات
٢٠١٤٩١٫١٤١٧٢٫٢٥٣٨١٫٣٥٦١٠٦٫٢٧٢٣٥١٫٠٢٢سبتمبر٣٠

٢٥٧٤٫١٦٨٨٫٧٧٧٥٨٫٢٩٦٧١٫٤٩٨صافي القیمة الدفتریة

٢٠١٣سبتمبر ٣٠
التكلفة

٢٠١٣٩١٫٢٠٣٧٦٫٤٢١٨٢٫٣٢٢١٤٥٫٧١٤٣٩٥٫٦٦٠ینایر ١
٢٫٤٠٧٤٧٫٢٣٠٤٩٫٦٣٧--إضافات

)٢٩٫٤٦١()٢٨٫٣٧٥()١٫٠٨٦(--استبعادات 
٢٠١٣٩١٫٢٠٣٧٦٫٤٢١٨٣٫٦٤٣١٦٤٫٥٦٩٤١٥٫٨٣٦سبتمبر٣٠

االستھالك
٢٠١٣٩٠٫٩١٨٦٨٫٨٨٥٧٦٫٥١٠٨٣٫٤٠١٣١٩٫٧١٤ینایر ١

١١٨١٫٤٤١٣٫٥٣٨١٩٫٢٦٣٢٤٫٣٦٠للفترةمحمل 
)٢٩٫٤٦١()٢٨٫٣٧٥()١٫٠٨٦(--استبعادات

٢٠١٣٩١٫٠٣٦٧٠٫٣٢٦٧٨٫٩٦٢٧٤٫٢٨٩٣١٤٫٦١٣سبتمبر٣٠
١٦٧٦٫٠٩٥٤٫٦٨١٩٠٫٢٨٠١٠١٫٢٢٣صافي القیمة الدفتریة

التكلفة
٢٠١٣٩١٫٢٠٣٧٦٫٤٢١٨٢٫٣٢٢١٤٥٫٧١٤٣٩٥٫٦٦٠ینایر ١

٤٫٣٠٧٤٧٫٢٣٠٥١٫٥٣٧--إضافات
)٤٢٫٦٦٨()٤٠٫٩٣٩()١٫٧٢٩(--استبعادات 

٢٠١٣٩١٫٢٠٣٧٦٫٤٢١٨٤٫٩٠٠١٥٢٫٠٠٥٤٠٤٫٥٢٩دیسمبر ٣١

المتراكماالستھالك
٢٠١٣٩٠٫٩١٨٦٨٫٨٨٥٧٦٫٥١٠٨٣٫٤٠١٣١٩٫٧١٤ینایر ١

١٤٣١٫٩٢٦٤٫٢٠١٢٧٫٢٦٧٣٣٫٥٣٧محمل للعام
)٤٢٫٦٦٨()٤٠٫٩٣٩()١٫٧٢٩(--استبعادات

٢٠١٣٩١٫٠٦١٧٠٫٨١١٧٨٫٩٨٢٦٩٫٧٢٩٣١٠٫٥٨٣دیسمبر ٣١
١٤٢٥٫٦١٠٥٫٩١٨٨٢٫٢٧٦٩٣٫٩٤٦صافي القیمة الدفتریة

شركة تابعة مرھونة كضمان مقابل القروض الحكومیة وقروض ألجل أخرى.  تم الخاصة بالممتلكات واآلالت والمعدات 
لایر ٢٥٠٫١٩١–٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني (٢٣٦٫٩٦٠إدراج االستھالك المحمل للعام في تكلفة المبیعات بقیمة 

لایر عماني).٩٥٫٠٥١–٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني (٩٢٫٣٧٠عماني) ومصروفات إداریة بقیمة 



-٢٧-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

رأس المال- ١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

سھم قیمة كل سھم ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠–المصرح بھ 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر ُعماني٠٫١٠٠

سھم قیمة كل سھم ١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠–المصدر 
١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠١٢٫١٨٧٫٥٠٠لایر ُعماني٠٫١٠٠

كانت ھذه األسھم بأسمائھم أو عن طریق ١٠الشركة األم الذین یمتلكون نسبة يمساھم % أو أكثر من أسھم الشركة سواًء
حسابات من ینوب عنھم وعدد األسھم التي یمتلكونھا  كما یلي:

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم%

شركة أبو ظبي لالستثمارات، دولة اإلمارات  
٣٠٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠٣٦٫٥٦٢٫٥٠٠العربیة المتحدة

القانونيحتیاطياال-١٤

لقانون الشركات التجاریة لسنة  نسبة ١٩٧٤وفقاً إلى أن حتیاطي% من ربح العام إلى حساب ھذا اال١٠تجنب سنویاً
غیر متاح للتوزیع.حتیاطيثلث رأسمال الشركة األم المدفوع على األقل.  ھذا االحتیاطيیساوي الرصید المتراكم لھذا اال

إعادة التقییماحتیاطي-١٥

ً لسیاسة المجموعة، تم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة والشركة األم بالتكلفة ناقصا ستھالك االوفقاً
.  في الحالة التي تدرج فیھا شركة شقیقة أو تابعة للمجموعة بنود الممتلكات واآلالت ، إن وجدالمتراكم وأي انخفاض بالقیمة

ي قوائمھما المالیة المنفصلة، ال یتم احتساب حصة المجموعة في فائض أو خسارة إعادة والمعدات بقیمة معاد تقییمھا ف
. المرحلیةالمالیة المعلوماتھذهالتقییم 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 وفقاً

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

المجموعة المجموعة المجموعة
لایر عماني لایر عماني لایر عماني

٩٧١٫٣٨٩ ٩٧١٫٣٨٩ ٩٧١٫٣٨٩ شركات تابعة
٣٫٨٩٠٫٥٣٧ ٣٫٨٩٠٫٥٣٧ ٣٫٨٩٠٫٥٣٧ شركات شقیقة
٤٫٨٦١٫٩٢٦ ٤٫٨٦١٫٩٢٦ ٤٫٨٦١٫٩٢٦



-٢٨-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

القیمة العادلةاحتیاطي–١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

٢٫١٧٨٫٩٥٠٦٠٧٫٨٩٣٦٠٧٫٨٩٣٢٫٠٦٦٫١٨٦٦٠٩٫٢٠٣٦٠٩٫٢٠٣الرصید االفتتاحي
)٣٧٫١٧٠()٢٧٫٨٧٧(١٫٦٥١)٣٧٫١٧٠()٢٧٫٨٧٨(١٫٦٥١محقق عند بیع أصول مالیة متاحة للبیع

١٤٢٫٤٦١١٫١٣٠٫١٧١١٫٦٠٨٫٢٢٧١٥٩٫٢٢٨١٫٠٣٧٫٧٠٥١٫٤٩٤٫١٥٣صافي التغیر في القیم العادلة ألصول مالیة متاحة للبیع 
 -------------- -------------- -------------- --------------- -------------- -------------

٢٫٣٢٣٫٠٦٢١٫٧١٠٫١٨٦٢٫١٧٨٫٩٥٠٢٫٢٢٧٫٠٦٥١٫٦١٩٫٠٣١٢٫٠٦٦٫١٨٦الرصید الختامي

دائنیات تجاریة وأخرى–١٧
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

١٫٧٠٥٫١٠٢٢٫٨٢٩٫٩٦١٢٫٧٤٣٫٤٢٩٣٫٠٢٥١٥٫٣١٥٢١٫٦٧٣حسابات دائنة
٥٤٤٫٧٥٦٣٤٥٫١٤٧٥٧٤٫٥١٦١٠٢٫٠٠٢٧٩٫٣٢٨٢٨٠٫٢٧٤دائنیات ومستحقات أخرى

٣٠٠٫٠٠٠-٣٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠-٣٠٠٫٠٠٠مخصص ضریبة الدخل
١٩٦٫٥٠٤١٣٧٫٧٣٦١٣٫٥٧٧٦٫٢٩٦٥٫١٧٤٥٫٧٠٢مستحق ألطراف ذات عالقة

٣٤٦٫٨٤٩٢٨٩٫٢٠٢٣٠٠٫٠٢٨٢٣٤٫١٧١٢٠٤٫٩٣٩٢٠٩٫٥٦٧)أمكافآت نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح 
٩٣٫٠٢٠٩٣٫٢٥٧٩٣٫٢٤٥٩٣٫٠٢٠٩٣٫٢٥٧٩٣٫٢٤٥توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
١٠٥٫٠٠٠--١١٦٫٠٥٤-١٠٫٧٥٤مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة

٧٫٠١٢٣١٫٧٠٠٣٥٫٩٧٦٧٫٠١٢٣١٫٧٠٠٣٥٫٩٧٦فوائد مستحقة الدفع
٣٫٢٠٣٫٩٩٧٣٫٧٢٧٫٠٠٣٤٫١٧٦٫٨٢٥٧٤٥٫٥٢٦٤٢٩٫٧١٣١٫٠٥١٫٤٣٧



-٢٩-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تجاریة وأخرى (تابع)دائنیات–١٧
حركة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین للعام كالتالي:(أ)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيعمانيلایر لایر عماني

٣٠٠٫٠٢٨٢٦٧٫١٩٣٢٦٧٫١٩٣٢٠٩٫٥٦٧١٨٨٫٠٨٤١٨٨٫٠٨٤الرصید االفتتاحي
٥٣٫٩٣٨٤٠٫٦٩٩٥١٫٥٢٥٢٤٫٦٠٤٢٢٫٥٨٤٢٧٫٢١٢)٢٢لعام (إیضاح للفترة/امحمل

)٥٫٧٢٩()٥٫٧٢٩(--------- )١٨٫٦٩٠()١٨٫٦٩٠()٧٫١١٧(الفترة/العاممدفوع خالل 
٣٤٦٫٨٤٩٢٨٩٫٢٠٢٣٠٠٫٠٢٨٢٣٤٫١٧١٢٠٤٫٩٣٩٢٠٩٫٥٦٧الرصید الختامي

القروض ألجل- ١٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
األمالشركة الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

٥٫٧٩٢٫٥٢٧٨٫٦٦٩٫٥٥٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨٥٫٧٩٢٫٥٢٧٧٫٧٦٩٫٦١٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨عمانسلطنة البنوك في 
فترة استحقاق القروض ألجل كالتالي:

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

٤٫٠١٠٫٠٠٠٥٫٨٦٢٫٠٢١٤٫٠٦٧٫٨٠٠٤٫٠١٠٫٠٠٠٤٫٩٦٢٫٠٨١٤٫٠٦٧٫٨٠٠مستحق خالل عام واحد
١٫٧٨٢٫٥٢٧٢٫٨٠٧٫٥٢٩٢٫٣٩٧٫٥٢٨١٫٧٨٢٫٥٢٧٢٫٨٠٧٫٥٢٩٢٫٣٩٧٫٥٢٨مستحق بعد عام واحد

٥٫٧٩٢٫٥٢٧٨٫٦٦٩٫٥٥٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨٥٫٧٩٢٫٥٢٧٧٫٧٦٩٫٦١٠٦٫٤٦٥٫٣٢٨

).١٠و٩و٧و٦بعض االستثمارات (إیضاحات نمضمون مقابل رھألجل القرض 



-٣٠-

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

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

قروض من حكومات -١٩
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

قروض من حكومات تم الحصول علیھا من قبل:
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠األمالشركة-
---٣٫٦٥٣٫٠٠٠٣٫٦٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠٦٨٨٫٣الشركة الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع-

١٨٫٦٥٣٫٠٠٠١٨٫٦٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠٦٨٨٫١٨١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

ناقصاً: منح حكومیة مؤجلة تتعلق بـ:
)٨٧١٫٠٠٠()١٫٠٨١٫٠٠٠()٢٢٣٫٠٠٠()٨٧١٫٠٠٠()١٫٠٨١٫٠٠٠()٢٢٣٫٠٠٠(الشركة األم-
---)٨٠٥٫٢٢٥()٧٩٤٫٩٦٤()٧٣٤٫٩٦٥(الشركة الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع-

)٨٧١٫٠٠٠()١٫٠٨١٫٠٠٠()٢٢٣٫٠٠٠()١٫٦٧٦٫٢٢٥()١٫٨٧٥٫٩٦٤()٩٥٧٫٩٦٥(

١٧٫٦٩٥٫٠٣٥١٦٫٨١٢٫٠٣٦١٧٫٠١١٫٧٧٥١٤٫٧٧٧٫٠٠٠١٣٫٩١٩٫٠٠٠١٤٫١٢٩٫٠٠٠

لایر ٧٫٥٠٠٫٠٠٠على قرضین غیر محملین بفوائد من حكومتي سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات  العربیة المتحدة تبلغ قیمة كل منھما ٢٠٠١حصلت الشركة األم في عام )أ(
سنتینلمبدأ على تمدید فترة السداد من خالل سعت الشركة تمدید لسداد ھذا القرض ووافقت حكومة سلطنة عمان من حیث ا. ٢٠١٤عماني.  القرضان یستحقا السداد في نوفمبر 

و ینتظر تمدید مماثل من حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٢٠١٦في نوفمبر إضافیتین أي یستحق السداد

% بالمقارنة مع قروض لھا فترات استحقاق ٦قدره إجمالي المدفوعات النقدیة المستقبلیة، مخصومة باستخدام سعر فائدة االقتراض السوقیة ويالقیمة العادلة لھذین القرضین ھ)ب(
ى مدى الفترة الضروریة لمطابقتھ مع مشابھة في تاریخ منح القرض.  الفرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة یتم معاملتھ  كمنحة حكومیة مؤجلة ویحرر في قائمة الدخل عل

% كفائدة ألي تأخیر في سداد القرض عند االستحقاق.١٠ة القرض دفع نسبة مصروف فائدة القرض الحكومي ذي الصلة.  تقضي شروط اتفاقی

الدعم.  ھذه بصافي% سنویا٣ًل تم ترتیب القروض التي تم الحصول علیھا من قبل الشركة الُعمانیة األوروبیة للصناعات الغذائیة ش.م.ع.ع من خالل بنك وتحمل فائدة بمعد)ت(
منح لدرجة األولى على كافة األصول الحالیة والمستقبلیة للشركة التابعة.  تم التحقق من القیمة العادلة باستخدام معدل الفائدة في تاریخ القروض مضمونة مقابل رھن قانوني با

.٢٠٢٢إلى ٢٠١٤% سنویاً.  القروض مستحقة السداد بأقساط من ٩٫٥القرض الذي یبلغ 



-٣١-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارواإلمارات لالشركة ُعمان 

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

إیرادات الفوائد-٢٠

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

١٢٦-٣٥٫١٩٣٤١٫٠٦٣فائدة على ودائع ثابتة
٢٣٫٣٢٤٣٠٫٩١٥٢٣٫٣٢٤٣٠٫٩١٥سنداتفائدة على 

٦٩٢٢٠٩٦٩٢٢٠٩أخرى
٥٩٫٢٠٩٧٢٫١٨٧٢٤٫٠١٦٣١٫٢٥٠

من بیع منتجات غذائیةاألرباحإجمالي -٢١

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

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمةالمجموعةالمجموع

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

--١٫٤٦٤٫٩٩٦١٫٥٩٠٫١١٦مبیعات
--)١٫٣٨٧٫٩٨١()٧٩٥٫٣٢٤٫١(تكلفة المبیعات

--١٤٠٫٢٠١٢٠٢٫١٣٥الربحإجمالي 

تكالیف الموظفین- ٢٢

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

١٫٣٩٨٫٩٣٢١٫١٥١٫٩٦٨٦٧٢٫٤٥٥٥٧٩٫١٤٧والبدالتالرواتب 
٥٣٫٩٣٨٤٠٫٦٩٩٢٤٫٦٠٤٢٢٫٥٨٤مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫٤٥٢٫٨٧٠١٫١٩٢٫٦٦٧٦٩٧٫٠٥٩٦٠١٫٧٣١



-٣٢-

القابضة ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةستثمارشركة ُعمان واإلمارات لال

المجمعة وللشركة األمالمرحلیة الموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

مصروفات إداریة-٢٣
أشھر المنتھیة ٩

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤

أشھر المنتھیة ٩
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

٩٢٫٣٧٠٩٥٫٠٥١٢٨٫٦٣٥٢٤٫٣٦٠االستھالك 
٦٦٫٦٧٣٦٥٫٢٨٦٣٧٫٩٧٥٣٦٫٨٠١اإلیجار

٩٧٫٣٣١٨٤٫٤٠٦١٨٫٦٠٠١٦٫٨٠٠أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
٦٩٫٥٠٠١٠٢٫٤٥٥٣٥٫٩٨٦٤٤٫٣٢٩أتعاب مھنیة وقانونیة 

٣٨٫٨٦١٢٩٫٧٩١١٢٫٣٣٠١٠٫٤١٦إعالن وترویج
رسوم واشتراكات في سوق األوراق 

٤١٫٤٥٢٣٤٫٣٨٩١٨٫١١٦١٥٫٢٩٠المالیة
٣٩٫٧١٢٣٦٫٩٦٦٣٢٫٤٣٣٢٦٫٩٥٦مصروفات السفر

٢٨٫٧١٨٢٧٫٤٧٦١١٫٠٠٥٩٫٦٢٩برید وفاكس وھاتف
٣٠٫٨٠٣٢٨٫٤٦٨٨٫٩٠٦٧٫٩٤٠وصیانةتصلیح 

١٦٫١٠٣١٦٫٠٥٧١٦٫١٠٣١٥٫٨٦٧مصروفات اجتماعات الجمعیة العامة
١٫٦٩٢١٠٫٥٣٨١٫٦٩٢١٠٫٥٣٨مصروفات تطویر المشروع

---٥٩٫٩٧٠رسوم األداء
١٢٠٫١٣٥١٨٤٫٩٣٦٤٢٫٠٢٤٣٠٫٩٩٧عموالت ووساطة

--١٢٫٠٠٠-إطفاء أصول غیر ملموسة
٧٦٫٢٥٧٦٣٫٧٣٠١٨٫٥٨٩١٢٫٦٨٤أتعاب إدارة محافظ

١٥٢٫٥٨٤٢٣٩٫٥٤٦٢١٫١٥٠٢٦٫٤٨١أخرى 
٩٣٢٫١٦١١٫٠٣١٫٠٩٥٣٠٣٫٥٤٤٢٨٩٫٠٨٨

عھدةحسابات -٢٤
لشركة التابعة لمرھونإلحدى الشركات التابعة یوجد عقار ٢٠١٤سبتمبر٣٠في في حسابات ضمانات غیر اختیاریة كما 

(١٨٠٫٠٠٠بقیمة  لایر ١٨٠٫٠٠٠–٢٠١٣دیسمبر ٣١، لایر عماني١٨٠٫٠٠٠- ٢٠١٣سبتمبر٣٠لایر عماني 
كضمان مقابل األموال المقدمة ةھامش طرف ثالث غیر اختیاریحسابات عھدة) والذي تم توفیره من قبل عمالء عماني

لذلك الطرف من قبل الشركة التابعة لحیازة األوراق المالیة.

األساسیة والمعدلةالسھم الواحد/(خسارة)ربحیة-٢٥
للعام على المتوسط المرجح لعدد األسھم للفترة/ السھم الواحد األساسیة والمعدلة بقسمة صافي الربحیتم احتساب ربحیة

العام على النحو اآلتي:الفترة /القائمة خالل
سبتممبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة

المنسوب إلى الفترةصافي ربح
مساھمي الشركة األم (ر.ع)

٣٫٩٠٥٫١٧١٢٫٩٧٠٫٢٧٥١٫٩٨٣٫١٨٣٨٧٧٫٦٣٢العملیات المستمرة -
--١٧٫٧٥٢)١٠٫٠٩٨(العملیات الغیر مستمرة -

================================
٣٫٨٩٥٫٠٧٣٢٫٩٨٨٫٠٢٧١٫٠٢١٫٩٣١٨٧٧٫٦٣٢ربح الفترة

================================
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠١٢١٫٨٧٥٫٠٠٠خالل السنة 

٠٫٠٣٢٠٫٠٢٤٠٫٠١٦٠٫٠٠٧السھم الواحد (ر.ع)ربحیة
للعملیات السھم الواحد (ر.ع)ربحیة

٠٫٠٣٢٠٫٠٢٤٠٫٠١٦٠٫٠٠٧المستمرة 



-٣٣-

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

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

األصول للسھم الواحدصافي -٢٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

الشركة األمالشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعةالمجموعة
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

٢٤٫٧٨٥٫٧٠٩٢٠٫١٩٢٫٩١٩٢٠٫٧٤٦٫٥٢٤١٦٫١٣٤٫٦١٠١٤٫١٥٠٫٤٨٢١٣٫٩٩٠٫٥٤٨صافي األصول

صافي األصول 
٠٫٢٠٣٠٫١٦٦٠٫١٧٠٠٫١٣٢٠٫١١٦٠٫١١٥للسھم الواحد

معامالت مع األطراف ذات العالقة - ٢٧

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

ت عتماد سیاساوالشركات التي یمتلكونھا.  یتم ارئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئیسیین بالشركة األم
.األمالتسعیر والشروط الخاصة بتلك المعامالت من قبل إدارة الشركة 

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيُعمانيلایر 

إیرادات ومبیعات
--١٫٢٥٠٫٤٦٣٣٫١٠٨٫٣٤٥الشركات الشقیقة-
٦٫٩٢٤٫٩٨٦٣٫١٧٣٫٩٤٤--الشركات التابعة-
--٣١٤٫٧٣٥١٫٤١٧٫٧٩٦المساھمون الرئیسیون -
أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد -

--٣٣٥٫٨٦٢٤٫١٣٦٫٢٠٧اإلدارة العلیا
---١١٫٩٠٦٫٤٨٥أخرى-

١٣٫٨٠٧٫٥٤٥٨٫٦٦٢٫٣٤٨٦٫٩٢٤٫٩٨٦٣٫١٧٣٫٩٤٤

مشتریات ومصروفات
--١٫١٠٩٫٧٩٦٢٫٦١٢٫٧٠٧الشركات الشقیقة -
٥٫٤٧١٫٨٦٩١٫٨٩٣٫٧٦٩--الشركات التابعة -
مجلس اإلدارة وأفراد أعضاء -

٤٦٧٫٠٨٩٤٫٩٣٢٫٢٤١١٨٥٫١٠٧١٦٦٫٤٠٣اإلدارة العلیا
--٥٥٤٫١٣٧-المساھمون الرئیسیون -
--١٨٫٤٠٢٫٢٣٥٧٤٫٧٩٩أخرى -

١٩٫٩٧٩٫١٢٠٨٫١٧٣٫٨٨٤٥٫٦٥٦٫٩٧٦٢٫٠٦٠٫١٧٢



-٣٤-

ش.م.ع.ع وشركاتھا التابعةشركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة 

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(تابع)معامالت مع األطراف ذات العالقة - ٢٧

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما یلي:(ب)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

--٤٦٫٩٨٥-الشركات الشقیقة 
٩٨٧٩٨٧--الشركات التابعة 

٨٨٫١٤٣٥٥٥٫٠٤٤٨٨٫١٤٣٥٥٠٫٠٧٢أخرى 
٨٨٫١٤٣٦٠٢٫٠٢٩٨٩٫١٣٠٥٥١٫٠٥٩

مستحقة ألطراف ذات العالقة كانت كالتالي:الالمبالغ (ج)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

----شركات تابعة
---١٠٫٧٥٤أعضاء مجلس إدارة

١٩٦٫٥٠٤١٣٧٫٧٣٦٦٫٢٩٦٥٫١٧٤أخرى
٢٠٧٫٢٥٨١٣٧٫٧٣٦٦٫٢٩٦٥٫١٧٤

مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئیسیین (د)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین خالل العام كانت كالتالي:

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

الشركة األمالشركة األمالمجموعةالمجموعة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

٩٧٫٣٣١٨٤٫٤٠٦١٨٫٦٠٠١٦٫٨٠٠أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئیسیین

١٦٢٫٢٥٤١٤٥٫٣٥٠١٦٢٫٢٥٤١٤٥٫٣٥٠مزایا قصیرة األجل -
٤٫٢٥٣٤٫٢٥٣٤٫٢٥٣٤٫٢٥٣نھایة الخدمةمزایا ما بعد-

١٦٦٫٥٠٧١٤٩٫٦٠٣١٦٦٫٥٠٧١٤٩٫٦٠٣



-٣٥-

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

المجمعة وللشركة األمالموجزة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ارتباطات والتزامات عرضیة- ٢٨

ارتباطات رأسمالیة(أ)

الشركة األم 
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣
لایر ُعمانيلایر ُعماني

-٣٢٨٫٠٠٠إستثمارات متاحة للبیع في ارتباطات رأسمالیة لالستثمار 

أصدرت الشركة األم الضمانات التالیة عن نفسھا ونیابة عن أطراف ذات عالقة:)ب(

الشركة األم 
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
لایر ُعمانيلایر ُعماني

٣١٤٫١٠٠٣١٤٫١٠٠الشركة األم
٢٥٠٫٠٠٠-شركات تابعة

----------------------
٣١٤٫١٠٠٥٦٤٫١٠٠

.  لعربیة المتحدةستثمار في اإلمارات ام الضمانات أعاله لتنفیذ أنشطة اأصدرت الشركة األ

المعلومات القطاعیة  - ٢٩

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

العربیة ستثمارات في عمان واإلماراتن من ااالمحفظتھاتان. وتتألف األعمال كمحفظتین فرعیتیناللجنة التنفیذیةتعتبر 
.المتحدة

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

االستثمارات.

لم تكن ھناك معامالت بین القطاعات القابلة للتقریر.

:فیما یليینة عن قطاع العمل القابل للتقریر مبللجنة التنفیذیةالمعلومات القطاعیة المقدمة 



-٣٦-

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

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المعلومات القطاعیة (تابع)- ٢٩

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

موقع الفرع المسئول عن إعداد تقاریر النتائج.إلىرئیسي والمصروفات والربح واألصول وااللتزامات یستند بشكل

اإلجماليدولة اإلمارات  العربیة المتحدةسلطنة ُعمان
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
لایر ُعمانيلایر ُعمانيُعمانيلایر لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيالمجموعة

نتائج القطاعات:-أ
١٫٤٦٤٫٩٩٦١٫٥٩٠٫١١٦--١٫٤٦٤٫٩٩٦١٫٥٩٠٫١١٦مبیعات

)١٫٣٨٧٫٩٨١()١٫٣٢٤٫٧٩٥(--)١٫٣٨٧٫٩٨١()١٫٣٢٤٫٧٩٥(ناقص: تكلفة المبیعات
١٤٠٫٢٠١٢٠٢٫١٣٥--١٤٠٫٢٠١٢٠٢٫١٣٥إجمالي الربح

٣٫٩٩٩٫٥٦١٢٫٧٨١٫٠٣٧٤٦٧٫٧٦٠١٫٠١٦٫٦٧٢٤٫٤٦٧٫٣٢١٣٫٧٩٧٫٧٠٩إیرادات االستثمار
٥٩٫٢٠٩٧٢٫١٨٧--٥٩٫٢٠٩٧٢٫١٨٧إیرادات فوائد

٥١٥٫٨٧٢٤٥٧٫٥٢٥--٥١٥٫٨٧٢٤٥٧٫٥٢٥إیرادات وساطة
١٦١٫٨٩٥٢١٦٫٢١١--١٦١٫٨٩٥٢١٦٫٢١١أتعاب اإلدارة

٥٩٫٠٠٠١٤٩٫٩٨٠--٥٩٫٠٠٠١٤٩٫٩٨٠إیرادات تمویل الشركات
١٤٫٩٧٠٧٨٫٩٦٧٢٩٦٫٩٦٦-٧٨٫٩٦٧٢٨١٫٩٩٦إیرادات أخرى

اتحصة من نتائج شرك
١٫٩٩٦٫٠٣٢١٫١٨٩٫٩٠١--١٫٩٩٦٫٠٣٢١٫١٨٩٫٩٠١شقیقة

٧٫٠١٠٫٧٣٧٥٫٣٥٠٫٩٧٢٤٦٧٫٧٦٠١٫٠٣١٫٦٤٢٧٫٤٧٨٫٤٩٧٦٫٣٨٢٫٦١٤إجمالي الدخل

)٥٠٧٫٦٨٩()٤٦٠٫٣٨٠()٩٢٫٧٥١()١١٠٫٢٣٥()٤١٤٫٩٣٨()٣٥٠٫١٤٥(تكالیف التمویل
)١٠٧٫٠٥١()٩٢٫٣٧٠()٣٫١٢٥()٣٫٦٨٩()١٠٣٫٩٢٦()٨٨٫٦٨١(طفاءاالستھالك واإل

االنخفاض في قیمة 
)١٩٤٫٤١٩()٢٤٨٫٤٣٤(--)١٩٤٫٤١٩()٢٤٨٫٤٣٤(الشھرة واالستثمارات

)٢٫١١٦٫٧١١()٠٢٣٫٣٢٩٫٢()١٠٠٫١٠٤()٣٩٧٫١١١()٢٫٠١٦٫٦٠٧()٦٢٦٫٢١٧٫٢(مصروفات أخرى
٤٫٣٤٨٫٢٩٠٣٫٤٥٦٫٧٤٤)٨٣٥٫٦٦٢(٢٤٢٫٤٣٩)٢٫٦٢١٫٠٨٢(٤٫١٠٥٫٨٥١ربح قبل الضریبةال

أصول القطاعاتب : 
اتاستثمارات في شرك

١٤٫٧٢١٫٨٠١١٢٫٥٩٢٫٠١٦--١٤٫٧٢١٫٨٠١١٢٫٥٩٢٫٠١٦شقیقة
٢٩٫٩٤١٫٢٤٩٢٧٫٠١١٫٨١٠٣٫٤٨٨٫٧١٢٢٫٣٦٠٫٢٥٣٣٣٫٤٢٩٫٩٦١٢٩٫٣٧٢٫٠٦٣استثمارات أخرى

١١٫٠٢١٫١٤٠١٥٫٧٨٤٫٠٦٥٧٩٤٫٠٩٠١٫٤٧٨٫٠٥٧١١٫٨١٥٫٢٣٠١٧٫٢٦٢٫١٢٢أصول أخرى
٥٥٫٦٨٤٫١٩٠٥٥٫٣٨٧٫٨٩١٤٫٢٨٢٫٨٠٢٣٫٨٣٨٫٣١٠٥٩٫٩٦٦٫٩٩٢٥٩٫٢٢٦٫٢٠١إجمالي األصول

٢٠٫٠٩٧٫٧٥٦٢٤٫٧٠٢٫٧٥٢١٠٫٦١١٫٣٧٣١٠٫٥١٩٫٦٦٨٣٠٫٧٠٩٫١٢٩٣٥٫٢٢٢٫٤٢٠التزامات القطاع 



-٣٧-

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

المجمعة وللشركة األمإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة
(تابع)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المتوقفةالعملیات - ٣٠

البنیة لتنمیةفینكورب شركة تصفیة شركة تابعة لھا قامت بواحدة من الشركات التابعة "شركة المركز المالي ش م ع ع" 
التقریرمعیاروفقا لمتطلبات مستمرةغیرعملیات ك، وبالتالي تم التخلص من األصول. تصنف العملیات ش م مالتحتیة 

شركة الدخل لمثل الأدرجتلبیع والعملیات المتوقفة". وقد ابرسم"الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا٥المالي الدولي
واحد في قائمة الدخل.تحت بندھذه العملیات المتوقفة 

(خسارة) / ربح السنة من العملیات المتوقفة

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

لایر ُعمانيلایر ُعماني

٣٤٫٨٩٠٣٦٫٠٠٠اإلیرادات 
)١٫١٠٠()٢٫٧١٢(مصروفات أخرى

-)٥١٫٩٠٠(خسارة من بیع عقار إستثماري
 ------------- -------------

٣٤٫٩٠٠)١٩٫٧٢٢(قبل الضرائبأرباح 
)٢٢٨(-المنسوبة إلى مصروفات ضریبة الدخل

 ------------- -------------
)٣٤٫٦٧٢)١٩٫٧٢٢

===============
-)٧٩٠٫٠٠٠(صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة 

 ------------- -------------
-٧٩٠٫٠٠٠صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثماریة

 ------------- -------------
--األنشطة التمویلیةالمستخدم فيصافي التدفق النقدي 

 ------------- -------------

أرقام المقارنة - ٣١

إن بعض األرقام المقابلة المدرجة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة غیر المدققة ألغراض المقارنة قد تم إعادة 
تصنیفھا لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.

.١صفحة رقم -مراقبي الحسابات تقریر 


