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  لشركة االم المختصرة المرحلية غير المدققةلالدخل الشامل الموحدة وقائمة 
٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠شهر المنتهية في أ تسعةلفترة 

٦

  . المرحلية غير المدققةالمختصرة   موللشركة األ الموحدة ة جزءاً من هذه القوائم المالي ٢٧ –  ١من  تشكل اإليضاحات المصـاحبة    

  )الموحدة (غير مدققة
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١٦  ١٦٠٬١١٧  ١٠٥٬٦٦٥ ٧٧٬٦٣٧   ٣٥٬٨٦٨   إجمالي األقساط المحققة 
١٧  ٥٬٠٢٤  ٤٬٣٠٧ ٢٬٢٢٣   ١٬٢٨٣  إيرادات الفـوائد 
  إيرادات إستثمار   ١٩  ٤٦٬٧٩٧  ١١٬٦٥٨   ٤٠٬٠٧٧  ١٬٤٩٨
 الرسوم والعموالت صافي إيرادات  ٥٬٢٥٥  ٥٬٠٧٩ ٢٬٤٤٨   ١٬٤١٩
  ايرادات التشغبل االخرى   ٤٬٢٣٤  ٢٬٦٢٠   ١٬٢٠٣  ١٬٠١٥
 حصة من نتائج الشركات الشقيقة   ١٨٬٤٠٧  ٢١٬٨٥١   ٣٬٦١٩  ٦٬٧٩١

يـرادات اجمالي اإل  ٢٣٩٬٨٣٤  ١٥١٬١٨٠  ١٢٧٬٢٠٧  ٤٧٬٨٧٤

(٥٬٩٤٠)   (١٧٬٣٧٧) (١٧٬٩٩٦)  (٣٢٬٤٧٩) أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين ١٦
(٢٢٬٦٥٠)   (٤٤٬٢٨٠) (٦٧٬١٠٧)  (٩٧٬٨٥٣) ١٥  صافي المطالبات 

(٣٬١٠٤)   (٧٬٦٩٢)   لرسوم والعموالت مصاريف ا   (١٤٬٤٩٤)  (٩٬٥٤٠)
(٣٬٨٣٣)   (٥٬٧١٨) (١١٬٤٧٧)  (١٤٬١٤٢) ١٨  مصاريف الفوائد 
(٥٬٨١٠)  (١٨٬٨٨٥) (١٨٬٤٤٤) (٣٢٬٣٨٧) ٢٠  مصروفات التشغيل 

(٤١٬٣٣٧)  (٩٣٬٩٥٢) (١٢٤٬٥٦٤) (١٩١٬٣٥٥)  إجمالي المصاريف

٦٬٥٣٧  ٢٦٬٦١٦   ٣٣٬٢٥٥ ٤٨٬٤٧٩ األرباح قبل الضـرائب    
(٤٦١)   (٤٤٧) (١٬٤٢٤)  (٩٩١) مصروف ضريبة الدخل

٤٧٬٤٨٨  ٢٥٬١٩٢ ٣٢٬٨٠٨   ٦٬٠٧٦   ارباح الفتـــــرة 

  - أرباح الفترة المنسـوبة الى:
٣٣٬٤١١   ٥٬٦١٠ ٤٧٬٥٠٠  ٢٣٬٦٤٧  مساهمي الشركة األم

(٦٠٣)   ٤٦٦ (١٢)  ١٬٥٤٥ حصص غير مسيطرة 

٤٧٬٤٨٨  ٢٥٬١٩٢ ٣٢٬٨٠٨   ٦٬٠٧٦  

٠٫٠٤٨  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٦٤  ٠٫٠٣٢ ٢٥ 
  العائد االساسي للسهم من االرباح المنسوبة

  الى مساهمي الشركة األم (لایر عماني)   

شاملة أخرى:  يرادات/ (مصاريف)إ
 بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:

 الحركة في تحوط التدفق النقدي   ٢٬٨٢٠  ٢٠٣  ١٬٣٨٠  (٥٢)
 أسعار صرف عمالت أجنبية  إحتياطي  (٢٩)  ٣  (٢٣)  ٥

(١٦)  (٦٠٤)  (٤٥٢)  (١٬٦٦٦)  
التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  

  ايرادات شاملة أخرى 
 بنود اليمكن تصنيفها الحقاُ الى االرباح والخسائر:

(١٬٢١٣)  (١٠٬٦٧٩)  (١١٬٤٩٥)  ١٩٤  

العادلة لالصول المالية للقيمة العادلة من تغييرات في القيمة  
خالل ايرادات شاملة اخرى وايرادات اخرى من الشركة  

 المستثمر فيها بحقوق الملكية صافي الضرائب

ايرادات/ (مصاريف) شاملة أخرى للفترة  (١٠٬٣٧٠)  (٥٢)  (٩٬٩٢٦)  (١٬٢٧٦)

٤٬٨٠٠ ٢٥٬١٤٠  ٢٢٬٨٨٢ ٣٧٬١١٨  اإليرادات الشاملة للفترةاجمالي 

اجمالي االيرادات الشاملة للفترة المنسوبة الى: 
 مساهمي الشركة األم  ٣٧٬٩٥٦   ٢٣٬٥٥٧ ٢٤٬٠٣٨   ٤٬٣٤٩

حصص غير مسيطرة   (٨٣٨)  ١٬٥٨٣ (١٬١٥٦)  ٤٥١

٤٬٨٠٠  ٣٧٬١١٨   ٢٥٬١٤٠   ٢٢٬٨٨٢



  الشامل الموحدة وللشركة االم المختصرة المرحلية غير المدققةالدخل قائمة 
م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠اشهر المنتهية في  تسعةلفترة 

٧  

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وللشركة االم المختصرة المرحلية غير المدققة.  ٢٧ -١من   تشكل اإليضاحات المصـاحبة  

  الشركة االم (غير مدققة) 
  ثالثة اشهر 
  المنتهية في 

ثالثة اشهر 
  المنتهية في 

اشهر   تسعة
 المنتهية في 

  اشهر تسعة
 المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

إيضاح

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

١٧ ٤٬٨٦٢   ٥٬٧٥٧ ١٬٦٢٧   ١٬٨٣٥  إيرادات الفـوائد 
  إيرادات اخرى  ١٬٤٧٧   ٨١٦ ٣١   ٦٨٨

 حصة من نتائج الشركات التابعة  ٧٣٬٣٩٧   ٢٦٬١٨٩ ٥٨٬٠٣٧   ٦٬٧٥٤
 حصة من نتائج الشركات الشقيقة  ٥٬٧٢١   ٥٬٥٦٠ ١٬٧٥٦   ٩٨٥

٤٬٦٧٧ (١٩٬١٣٩)  ٧٩ إيرادات إستثمار   ١٩ (١٨٬٧٨٨)

اجمالي االيـرادات  ٦٦٬٦٦٩  ٤٢٬٩٩٩ ٤٢٬٣١٢   ١٠٬٣٤١

(٣٬٨١٨)   (٤٬٢٠٣) (١١٬٤٠٦) (١١٬٩٢١) ١٨ مصاريف الفوائد 

(٩٩٩)  (٤٬٦٩١) (٤٬١٦٨)   (٦٬٩٠٠) ٢٠ مصروفات التشغيل 

(٤٬٨١٧)   (٨٬٨٩٤) (١٥٬٥٧٤) (١٨٬٨٢١) إجمالي المصاريف

٥٬٥٢٤  ٢٧٬٤٢٥ ٣٣٬٤١٨ األرباح قبل الضـرائب     ٤٧٬٨٤٨ 
- - - - مصروف ضريبة الدخل

٢٧٬٤٢٥ ٣٣٬٤١٨  ٥٬٥٢٤   ارباح الفتـــــرة  ٤٧٬٨٤٨

٠٫٠٣١ ٠٫٠٤٩  ٠٫٠٠٧ ٢٥ ٠٫٠٦٤ 
مساهمي الى  المنسوب  االرباح  من  للسهم  االساسي  العائد 

  الشركة األم (لایر عماني)

 شاملة أخرى  (مصاريف)إيرادات/ 
 والخسائر:بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح

 الحركة في تحوط التدفق النقدي  ٢٬٨٢٠  ٢٠٣ ١٬٣٨٠  (٥٢)
(٢٩)  ٣ (٢٣)  ٥  إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية 

(١٥)  (٥٦٧) (٤٢٤)  (١٬٥٦٤) 
التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة من  

  خالل ايرادات شاملة أخرى 

 اليمكن تصنيفها الحقاُ الى االرباح والخسائر:بنود

(١٬٧٠٦)  (٩٬٨٥٤) (٢٬٢١١)  (١٠٬٦٤٩) 

تغييرات في القيمة العادلة لالصول المالية للقيمة العادلة من 
خالل ايرادات شاملة اخرى وايرادات اخرى من الشركة  

 المستثمر فيها بحقوق الملكية صافي الضرائب

شاملة أخرى للفترة   ايرادات/ (مصاريف)  (٩٬٤٢٢)  (٢٬٤٢٩) (٩٬٠٦٤)  (١٬٧٦٨)

٣٨٬٤٢٦  ٢٤٬٩٩٦ ٢٤٬٣٥٤  ٣٬٧٥٦ 



غير مدققـة  - ة التغيرات في حقوق الملكيقائمة 
 ٢٠٢٢  مسبتمبر ٣٠اشهر المنتهية في  ستةلفترة 

٨

 الموحـــــدة      

عالوة  رأس المال

 اصــــدار 

  اسهم 

  الخزينة

احتياطي 

ــ ق  انوني ــ

ات أخرىحتياطيا

غير قابلة  

للتوزيع  

تغيرات  
متراكمة في 

العادلة  القيمة 

  اربـاح 
 محتجزة 

السندات    المجموع 
الرأسمالية  

  الدائمة
 والصكوك

حصص غير مسيطر    المجموع 
  عليها 

  المجموع 

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

  ٢٨٨٬٦٩٩  ٢١٬٢٦٨  ٢١٥٬٣٣٣٥٢٬٠٩٨٢٦٧٬٤٣١  ١٣٦٬٩٥٣  (١٣٬١٥٥)  ٥٬٦٤١  ١٩٬٨٥٩  (٥٨٬٥٨٠)  ٤٣٬٨٣٨  ٨٠٬٧٧٧م  ٢٠٢١يناير   ١الرصيـد في 

  ٢٥٬١٩٢ ١٬٥٤٥  ٢٣٬٦٤٧-٢٣٬٦٤٧٢٣٬٦٤٧--- ---   الفترةارباح 
  (٥٢) ٣٨  (٩٠)-(٩٠)-(٢٩٦)٢٠٦- ---الشاملة االخرى للفترة اإليرادات/(المصروفات)

  ٢٥٬١٤٠  ١٬٥٨٣  ٢٣٬٥٥٧-٢٣٬٥٥٧  ٢٣٬٦٤٧  (٢٩٦)  ٢٠٦-  --  -الشاملة للفترة  اإليرادات/(المصروفات)اجمالي 

  ٥٬٧٤٥ -  ٥٬٧٤٥٥٬٧٤٥- --  -- -- - دائمة من قبل الشركة التابعةبيع سندات  

  --  --  - فوائد مدفوعة للسندات الدائمة
(٢٬٢١٨)  (٢٬٢١٨)  -  (٢٬٢١٨)  -(٢٬٢١٨)  

  م   ٢٠٢٠توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 
  --  --  --  )١٢(إيضاح 

(٢٠٬١٩٤)  (٢٠٬١٩٤)  -(٢٠٬١٩٤)  (٢٬٣٣١)  (٢٢٬٥٢٥)  

------)١٢تعديل توزيعات اسهم الخزينة (إيضاح
٣٬٤٨٥-  ٣٬٤٨٥ - ٣٬٤٨٥ ٣٬٤٨٥  

  (٧٨٧)  ١٬٢٣١-  --  - المحول إلى / من ارباح محتجزة
(٤٤٤)---  --  

الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق
-  --  --  -  المساهمين  

(١٬٤٨٢)  (١٬٤٨٢)  -  (١٬٤٨٢)  -(١٬٤٨٢)  

  ٢٩٦٬٨٤٤  ٢٠٬٥٢٠  ١٣٩٬٧٤٧٢١٨٬٤٨١٥٧٬٨٤٣٢٧٦٬٣٢٤(١٤٬٢٣٨)٧٬٠٧٨ ١٩٬٨٥٩  (٥٨٬٥٨٠) ٨٠٬٧٧٧٤٣٬٨٣٨ م   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠الرصيـد في 

  ٣١٤٬٨٤١  ٢٠٬٩٦٨  ٢١٢٬٦٨٥٨١٬١٨٨٢٩٣٬٨٧٣  ١٢٤٬٠٨٠  (١٤٬٠٩٠)  ٧٬٨٠١  ٢٢٬٢٧٩-  ٥٬٧٧٨  ٦٦٬٨٣٧ م    ٢٠٢٢يناير   ١الرصيـد في 

-  ---   ارباح الفتـــــرة
-   -

٤٧٬٥٠٠  ٤٧٬٥٠٠
-

٤٧٬٤٨٨  (١٢)  ٤٧٬٥٠٠  

(٩٬٥٤٤)-(١٢٬٣٣٤)  ٢٬٧٩٠-  --  -  الشاملة االخرى للفترة  اإليرادات/(المصروفات)
-

(٩٬٥٤٤)  (٨٢٦)  (١٠٬٣٧٠)  

٤٧٬٥٠٠٣٧٬٩٥٦(١٢٬٣٣٤)٢٬٧٩٠-  ---الشاملة للفترة   اإليرادات/(المصروفات)اجمالي  
-

٣٧٬١١٨  (٨٣٨)  ٣٧٬٩٥٦  

  --  --  -  بيع صكوك دائمة/ والسندات من قبل التابعة 
-  - -

٢٤٬٣٥١-٢٤٬٣٥١  ٢٤٬٣٥١  

  المتعلقة في عملية شراء الشركة التابعة 
-  --  --  

--- 
٧٩٬٥٠٨  ٦٬٠٠٠٧٣٬٥٠٨  ٦٬٠٠٠  

-  --  -  فوائد / ارباح مدفوعة للسندات الدائمة والصكوك
-     - 

(٤٬٦٢٨)  (٤٬٦٢٨)
-

(٤٬٦٢٨)-(٤٬٦٢٨)  

م  ٢٠٢١توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 
----  )١٢(إيضاح 

-   -
(٢٠٬٠٥١)(٢٠٬٠٥١)

-
(٢٠٬٠٥١)-(٢٠٬٠٥١)  

-(١٬٨٤٤)١٬٧١٣١٣١-  ---  المحول إلى / من ارباح محتجزة 
-  

  -   -   -  

ً الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقا
-  --  -  المساهمينلحقوق 

-
(١٬٥٣٢)(٢٬٤١٢)  ٨٨٠

-
(١٬٥٣٢)-(١٬٥٣٢)  

  ٤٢٩٬٦٠٧  ٩٣٬٦٣٨  ١٤٢٬٦٤٥٢٢٤٬٤٣٠١١١٬٥٣٩٣٣٥٬٩٦٩(٢٥٬٤١٣)١٢٬٣٠٤ ٢٢٫٢٧٩  - ٥٬٧٧٨ ٦٦٬٨٣٧ م ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠الرصيـد في 



غير مدققـة  - ة التغيرات في حقوق الملكيقائمة 
م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠اشهر المنتهية في  ستةلفترة 

٩

 رأس المال

عالوة 
 اصــــدار 

احتياطي  
 ي انون ــــق

  ات أخرى حتياطيا
غير قابلة للتوزيع  

تغيرات متراكمة 
العادلةفي القيمة

  اربـاح  
  المجموع محتجزة

السندات  
  المجموع  الدائمة 

  الف ر.ع الف ر.ع الف ر.ع  الف ر.ع  ألف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع الشركـــة االم  

  ٣٢٢٬٩٣٤  ٢٦٢٬٢٩٦٦٠٬٦٣٨  ١٣٥٬١٨٥  (٢٣٬٠٠٤)  ٥٬٦٤١  ١٩٬٨٥٩  ٤٣٬٨٣٨  ٨٠٬٧٧٧  م  ٢٠٢١يناير   ١الرصيـد في 

  ٢٧٬٤٢٥-٢٧٬٤٢٥٢٧٬٤٢٥-----  ارباح الفترة

  (٢٬٤٢٩)-(٢٬٤٢٩)  -(٢٬٦٣٥)٢٠٦---/ (المصروفات) الشاملة االخرى  للفترة   االيرادات  

  ٢٤٬٩٩٦-٢٤٬٩٩٦  ٢٧٬٤٢٥  (٢٬٦٣٥)  ٢٠٦  --  - (المصروفات) الشاملةاالخرى  للفترة  االيراداتاجمالي 

  (٢٬٣٤٣)-(٢٬٣٤٣)  (٢٬٣٤٣)  -  -  -  -  -  فوائد مدفوعة للسندات الدائمة 
  (٢٠٬١٩٤)-(٢٠٬١٩٤)  (٢٠٬١٩٤)  - -  -  -  -  )١٢(إيضاح ٢٠٢٠توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 
  --  -  (٤٤٤)  (٧٨٧)  ١٬٢٣١  -  -  -  المحول إلى / من ارباح محتجزة 

  (١٬٤٨٢)-(١٬٤٨٢)  (١٬٤٨٢)  -  -  -  -  -  الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق المساهمين

  ٣٢٣٬٩١١  ١٣٨٬١٤٧٢٦٣٬٢٧٣٦٠٬٦٣٨ (٢٦٬٤٢٦) ٧٬٠٧٨ ١٩٬٨٥٩ ٤٣٬٨٣٨ ٨٠٬٧٧٧م  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠الرصيـد في 

         

  ٣٢٦٬٠٦٩  ٢١٣٬٤٣١١١٢٬٦٣٨  ١٢٢٬٤٢٠  (١١٬٦٨٤)  ٧٬٨٠١  ٢٢٬٢٧٩  ٥٬٧٧٨  ٦٦٬٨٣٧م    ٢٠٢٢يناير   ١الرصيـد في 

  ٤٧٬٨٤٨-٤٧٬٨٤٨  ٤٧٬٨٤٨ - - - - - ارباح القتــــرة 
  (٩٬٤٢٢)-(٩٬٤٢٢)-(١٢٬٢١٢)  ٢٬٧٩٠  --  -  االيرادات الشاملة االخرى للفترة  

  ٣٨٬٤٢٦-٤٧٬٨٤٨٣٨٬٤٢٦(١٢٬٢١٢)٢٬٧٩٠---اجمالي االيرادات / (المصروفات) الشاملة للفترة 

  (٥٬١٤٢)-(٥٬١٤٢)  (٥٬١٤٢)  -  -  -  -  -  فوائد/ ارباح مدفوعة للسندات الدائمة والصكوك

  (٢٠٬٠٥١)-(٢٠٬٠٥١)(٢٠٬٠٥١) - - - - -  )١٢(إيضاح  ٢٠٢١توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 

  ---  (١٬٨٤٤) ١٣١ ١٬٧١٣ - - -  المحول إلى / من ارباح محتجزة 

  (١٬٥٣٢)-(١٬٥٣٢)  (٢٬٤١٢)  ٨٨٠-  --  -  الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق المساهمين

  ٣٣٧٬٧٧٠  ١٤٠٬٨١٩٢٢٥٬١٣٢١١٢٬٦٣٨(٢٢٬٨٨٥)٦٦٬٨٣٧٥٬٧٧٨٢٢٬٢٧٩١٢٬٣٠٤ م  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠الرصيـد في 
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١٠

    المرحلية غير المدققة. المختصرة ملشركة األلو جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة ٢٧-١من   تشكل اإليضاحات المصـاحبة 

ــ الش (غير مدققة)  ركة األمـ  (غير مدققة) دةـــالموح
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢ 
إيضاح  

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

 األنشطة التشغيلية 
٢٧٬٤٢٥ ٤٧٬٨٤٨  األرباح قبل الضـرائب   ٤٨٬٤٧٩  ٢٦٬٦١٦

  التعديالت 
١١٤  ١٬١٨٦ ١٠٢ استهـالك على الممتلكات والمعدات  ٢٠ ١٬٤٥٣ 
٥٢١   إطفاء أصول غير ملموسة  ٢٠ ٨٣٥   ٩١٦ ٢٤٨ 

(٥٬٥٦٠)  (٥٬٧٢١) (٢١٬٨٥١)   (١٨٬٤٠٧)   الحصة من نتائج شركات شقيقة  (أ)٩
(٢٦٬١٨٩)   (٧٣٬٣٩٧) - -   الحصة من نتائج شركات تابعة

- ٧٥٠ (٦١٥)  ١٩  ٧٢٦   بيع استثمار عقاري   منربح 
(٤٬٢٨٩)  ١٩  ١٩٬٦٧١  (٤٬٢٨٩)  ١٨٬٥١٣   الربح من تحويل للشقيقة المسترد من مخصص االستثمار

  الربح من تحويل للشقيقة   ١٩ ١٬٢٥٤   (١٬٠١٣) ٦٩   (٢١٦)
-   (٢١٢)  (٥٥٧)   (١٬٨٦٢) ٢١٢(  ) ١٦٧(  ١٩ ( استثماراتربح  من بيع     ) ١٬٠٠٨(
- - (١٬٥٦٢)   ايرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة   ١٩ ٥٤٨ 

- - -  (٦١٬٩٧٦) ١٩
  تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة

 العادلة من خالل األرباح والخسائر
(٨٬١٩٤) (١١٬٨٠٠) (١٬١٦٩) (٩٬٢٧٩)   التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل النتائج 

 تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية

- (٣٬٥٤٧) (٢١٬٢٤٥) (٩٢٬٥٢٧)  استثمارات في أوراق مالية

(٢٤٬٥٦٠) ١٢٬٠٨٦ - -  مستحق من شركات تابعة
  أصـول أخرى  ١٥٬١٧٧  (٢٢٬٢٠٥) ٢٬٩٩٧   (٢٬٨٠٢)

- - (١٨٬٥١١)  (٢٧٬٨٥٩)  أرصدة أقساط التأمين المدينة 
- - (٢٬٠٢٩)   (١٤٬٧٤٣)   حصة معيدي التأمين في أموال التأمين 
- -   أموال التأمين   ٢٨٬٢٧٣  ٣٥٬٦٣٨

(١٬٢٩٨) (١٢٬٤٣٢)   االلتزامـات االخرى  ٤٬٥٣١  (٣٬٩٦٦)
(٣٦٬٨٥٤) (١٢٬٦٩٦) (٣٣٬٤٨٧)  (٩٦٬٤٢٧)  المستخدم في العمليات النقد  

- - (٢٬٦٤٠)  (١٬٥٣٧)  ضرائب مدفوعـة 

(٣٦٬٨٥٤) (١٢٬٦٩٦) (٣٦٬١٢٧)  (٩٧٬٩٦٤)  صافي النقـد المستخدم في أنشطة التشغيل 
 أنشطة استثمـارية  

- - (٣٬١٧٦) -  شراء شركة شقيقة 
- (٢٬٨١٥) - (٤٠٬٤١٨)  صافي نقد مستحق من شراء شركة تابعة

١٬٤٩٨  ١٬١٢٤   توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة   ١٣٬٥٢٢  ١٠٬٢٧٧
١٦٬٧٧٢ ١٥٬٠٠٠ - -   توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة 

-  -   مصروفات رأسمالية من إستثمار عقاري  (١٬٠١٣)  -
-  - ٤٬٩٣٦ ١١٩ المتحصل من بيع جزئي من إستثمار عقاري
-  -   شراء اصول غير ملموسة  (٣٤٬٠٠٩)  -

  اضافات الى الممتلكات والمعدات   (٢٬١٦٧)  (٥٥٣)  (١٨)  (٦)
١٧٬٨٩٠ ١٣٬٦٦٥ ١١٬٤٨٤ (٦٣٬٩٦٦) النقد الناتج من انشطة استثماريةصافي  

 أنشطة تمويلية 

(٢٬٨٣٩) ٣٬١٦٣ ٨١١ ١١٥٬١٥١   اقتراض من البنوك 
-  -   استبعاد سندات دائمة/ صكوك للتابعة  ٢٤٬٣٥١  ٥٬٧٤٥
-  - - ٤١٬٦٢٥   صافي التاثيرفي حقوق مسيطره
-  -   إضافة سندات دائمة   ٦٬٠٠٠  -

  سحب الوديعة   ٢٣٬٧١٦  ٣٦٬٥٩٦  (٢٥٦)  (٥٬٠٠٠)
(٢٠٬١٩٤) (٢٠٬٠٥١) (١٩٬٠٤٠) (٢٠٬٠٥١)   توزيعات أرباح مدفوعة

  المدفوعات من السندات الدائمة   (٤٬٦٢٨)  (٢٬٢١٨)  (٥٬١٤٢)  (٢٬٣٤٣)
(٣٠٬٣٧٦) (٢٢٬٢٨٦) ٢١٬٨٩٤ ١٨٦٬١٦٤  انشطة تمويلية صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من    

(٤٩٬٣٤٠)  (٢١٬٣١٧) (٢٬٧٤٩) النقد وما في حكم النقد صافي التغير في    ٢٤٬٢٣٤ 

٦٨٬٤١٤  ٨٥٬١٦٣ ٢٣٬٨٤٦ نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة ٤٦٬٦٣٦ 

١٩٬٠٧٤ ٢٬٥٢٩ ٨٢٬٤١٤ ٧٠٬٨٧٠  نقـد وما في حكم النقد في نهاية الفترة ٥ 
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ة ــــبيانات عام  -1

للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع )تأسست   العالمية  العمانية  أو  الشركة  ( في سلطنة عمان كشركة  أو"اومنفيست"  "الشركة األم""الشركة" 

 مسقط.  بورصةالشركة األم مدرجة في باألنشطة المتعلقة باإلستثمار.  مساهمة عمانية عامة وتعمل بشكل رئيسي

 -  9993، رقم المجمع  95مركز اعمال اومينفست، الطابق السابع، رقم البناية  يقع مكان عمل الشركة األم الرئيسي ومكتبها المسجل في  

 ، سلطنة عمان. 112روي. الرمز البريدي  3886ص.ب  تالل مسقط، مدينة العرفان، مسقط ، سلطنة عمان وعنوانها 

والسياســات المحاسبية اس اإلعـدادــأس  -2

م لشركة االم والشركات التابعه )مشار اليه  م2022  سبتمبر  30اشهر المنتهية في    تسعةلفترة    غير مدققةالموحدة المختصرة    القوائم المالية

"التقارير المالية المرحلية" وبما يتفق مع أحكام    34تم إعداد هذه البيانات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    لقد.  كـ "المجموعه"(  مجتمعين

المعمول بها في القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن اإلفصاح عن الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت الصادرة عن الهيئة العامة  

 وتعديالته. 2019قانون الشركات التجارية لسنة  من سلطنة عمان ومع لسوق المال

الموحدة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية    الموجزهالمالية المرحلية    القوائمإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  

المالية للسنة المنتهية في   القوائم قرأ بالتزامن مع ومات المالية المرحلية ينبغي أن ت. المعلم2021ديسمبر  31الموحدة السنوية المدققة في 

 المالية.  ، والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقاريرم2021ديسمبر عام   31

ة وفقاً  ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعد

إلى النتائج المتوقعة  بالضرورة    م2022  سبتمبر  30الدولية. باإلضافة إلى ذلك ، ال تشير نتائج الفترة المنتهية في    التقارير المالية  لمعايير

 .م2022للسنة المالية 

ديرات ــتقال -3

المالية   القوائم  إعداد  الهامة.    الفترية يتطلب  المحاسبية  التقديرات  بعض  إستخدام  الدولية  المالية  التقارير  معايير  مع  يتفق  تقديرات  بما 

فعلية قد  المفصحة. نتائج    االصول والموجودات وااليرادات والمصاريفواالفتراضات التي تؤثر في عملية تطبيق السياسات المحاسبية و

 التقديرات.  تختلف عن 

في تطبيق السياسات من قبل االدارة    فان هذه التقديرات الجوهرية المستخدمة،  الفتريةد هذه البيانات المالية  دافي إعالشركة    خالل قيام

 . م2021ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمالتي تم تطبيقها على  هي نفسهاالمحاسبية للمجموعة 

2022معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة السارية في تطبيق  -4

المنتهية   الفترة  الجديدة والمعدلة  ،  م2022  سبتمبر  30في  في  المعايير والتفسيرات  ــ الصادرة عن مجلس معاييتم تطبيق  المحاسبـ ة ــر 

 1التي تبدأ في    لفترة  وساريةها  عمليات ة الدولية ذات الصلة و إلزامية لمن معايير المحاسب  ولية للتقارير المالية التفسيراتواللجنة الد   الدولية

 .  م2022يناير 

استحواذ شركة تابعة مرحلة -أ 4

ادى   قدوتكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع،    شركة  من حصة  %31.6، قامت المجموعة باستحواذ حصة اضافية بنسبة  م  2022يونيو    14في  

هذا من  اعيد تصنيف  قد  تكافل عمان وشركة  السيطرة على    قد حصلت حقوقالمجموعة    تكون و   %56.12حصتها الى  الى زيادة    ذلك

التابعةالشقيقة   ً ،    الى   المجموعة    لذلك  وتبعا المالية  توحيدقامت  ا  البيانات  المجموعةلشركة  تاريخ   بداية  من  لتكافل عمان في حسابات 

 لمجموعة استكمال تخصيص سعر الشراء.تقوم ااالستحواذ. و
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)تابع(2022تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة السارية في  -4

استحواذ شركة تابعة مرحلة -ب 4

حصلت   تكون المجموعة،  للخدمات االمنية  مجموعة الوطنيةال  حصة في  من  %60نسبة    قامت المجموعة باستحواذ،    م2022ابريل    13في  

للخدمات االمنية  توحيد بيانات المالية لشركة المجموعة الوطنية  تبعاً لذلك قامت المجموعة بكشركة تابعة. و  هاتم تصنيفقد  و  ،السيطرة    على

 ل تخصيص سعر الشراء.ابات في حسابات المجموعة من بداية تاريخ االستحواذ. وتقوم المجموعة استكمافي حس

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام  من قبل  استحواذ شركة تابعة -ج 4

من شركة رويال آند  %50.00002حصة    ، أكملت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام استحواذها على2022في السابع من يوليو  

ليميتد، شركة مملوكة بالكامل لـ رويال    للتأمين )الشرق األوسط( )آر أس أيه الشرق األوسط( من صن أليانس للتأمين العالمية  أليانس  صن

مليون لاير عماني. استحوذت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام على   52.06مقابل مبلغ نقدي قدره    ليميتد  للتأمين  آند صن أليانس

عن طريق  سهماً    133،374،342  بإصدارية في آر أس أيه الشرق األوسط والتي كانت مملوكة من قبل مساهمين سعوديين،  األسهم المتبق

 االكتتاب الخاص. 

وبذلك أصبحت آر أس أيه الشرق األوسط شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وبعد طرح األسهم الجديدة انخفضت ملكية أومينفست  

من ملكية شركة    %52.5تمتلك شركة آر أسأيه الشرق األوسط    .%52.06إلى    %78.26تأمين على الحياة والعام من  للشركة الوطنية لل

ُعمان، و في  )"األهلية"(  األهلية ش.م.ع.ع  تمتلك عمليات    %50.07التأمين  كما  )السـعودية(  التعاوني  للتأمين  العالمية  الشركة  في من 

 اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. 

وبعد اإلستحواذ، أعيد تصنيف األهلية إلى   ،مصنفة كشركة شقيقةوكانت    األهليةمن    %24.3قبل اإلستحواذ، امتلكت المجموعة حصة  

 شركة تابعة للمجموعة.

د وما في حكم النقدــالنق -5

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

الشركــة األم دة ــالموح

)مدققـــــه(   )غير مدققه(   )مدققــــه(   )غير مدققه(  

2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 2021ديسمبر   31  سبتمبر  30

2022

الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

23,846  2,529 46,493  البنوك وودائع تحت الطلب أرصدة لدى   63,659 

5,000  5,256 52,643  ( 6ودائع لدى البنوك )ايضاح رقم  151,922 
(5,000)  (5,256) (52,500)  (144,711) اشهر   3ودائع لدى البنك االستحقاق بعد 

23,846 2,529 46,636 70,870

ودائع لدى البنـوك  -6
الشركــة األم دة ــــالموح

)مدققه(    )غير مدققه(   )مدققه(   )غير مدققه(  

2021  ديسمبر 31  سبتمبر  30 

2022 

 2022سبتمبر   30  2021  ديسمبر 31 

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

 ودائع لدى البنوك وشركات التأجير        
 اشهر   3االستحقاق اقل من   -  7,211   143     -   -

5,000  5,256 52,500 اشهر  3االستحقاق اكثر من   - 144,711 

5,000 5,256 52,643 151,922
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األقساط وأرصدة التأمين المدينة -7

)غير مدققة( الموحدة

 2022 سبتمبر  30

ــ )مدقق الموحدة ة(ــــــ

2021ديسمبر   31

الحياة 

الف ر.ع 

العام

الف ر.ع 

االجمالي 

الف ر.ع 

الحياة 

الف ر.ع 

العام 

الف ر.ع 

االجمالي 

الف ر.ع 

44,8094,54849,357 115,350  46,827  68,523 اقساط تأمين مدينة 

1,7148712,585 8,856  5,611  3,245  ارصدة اعادة تأمين مدينة 

 71,768  52,438  124,206 46,5235,41951,942

(2,559)(831) (1,728) (8,678)  (6,671)  (2,007)  القيمة مخصص ديون منخفضة  

 69,761  45,767  115,528 44,7954,58849,383

استثمـارات في أوراق مالية  -8
تتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ التقرير مما يلي:   

الشركة األم دة ــــالموح

)مدققـــه(  )غير مدققه(  )مدققـــه(  )غير مدققه( 

2021  ديسمبر 31 2022 سبتمبر  30 2021ديسمبر   31 2022 سبتمبر  30

ع الف ر. الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

1,993
5,683

35,778 69,983 من خاللأصول مالية بالقيمة العادلة 

أ( 8االرباح أوالخسائر )ايضاح   

3,234 2,888 89,613 350,982    من خاللأصول مالية بالقيمة العادلة 

ب( 8ايرادات الشاملة االخرى )ايضاح   

- - 82,855 140,519
ت( 8)ايضاح بالتكلفة المطفأة  استثمارات  

5,227 8,571 208,246 561,484

 ائرـبالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس أصول مالية(  )أ
الشركـة األم دة ـــالموح

)مدققـــه(  )غير مدققه(  )مدققـــه(  )غير مدققه( 

2021ديسمبر   31 2022 سبتمبر  30 2021ديسمبر   31  2022 سبتمبر  30

الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع 

- 3,779 1,027 7,941  قطاع المالي   

465 457 710 702  قطاع الصناعـة   

465 4,236 1,737 8,643 اإلستثمارات المحلية المدرجة   

83 58 1,446 1,605  استثمارات خارجية مدرجة   

548 4,294 3,183 10,248  استثمارات مدرجة  

1,217 1,161 2,270 2,372  استثمارات محلية غير مدرجة  

228 228 30,325 57,363 استثمارات خارجية غير مدرجة 

1,993 5,683 35,778 69,983

صول مالية بالقيمة العادلة من أ

خالل االرباح والخسائر  
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 )تابع(  استثمـارات في أوراق مالية  -8
 

 العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىبالقيمة  )ب(  أصول مالية
 

 
 

 )ج(  استثمارات بالتكلفة المطفأة

 

  

 الشركة األم  الموحــــدة  

 )غير مدققه(   )مدققـــه(   )غير مدققه(   )مدققـــه(  

 سبتمبر  30  2021ديسمبر   31 

2022 

 سبتمبر  30  2021ديسمبر   31 

2022 

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

          استثمارات محلية

 2,300  2,300  64,781  305,215 استثمارات مدرجة )بالتكلفة( 

 (571)  (917)  (7,589)  4,018 احتياطي القيمة العادلة 

 861  861  861  861 استثمارات غير مدرجـة )بالتكلفة( 

 581  581  581  581 احتياطي القيمة العادلة 

 3,171  2,825  58,634  310,675 اجمالي استثمارات محلية 

        استثمارات خارجية 

 -   -  36,081  46,617 استثمارات مدرجة )بالتكلفة( 

 -   -  (5,246)  (6,525) إحتياطي القيمة العادلة 

 205  205  927  927 إستثمارات غير مدرجة )بالتكلفة( 

 ( 142)  (142)  (783)  (712) إحتياطي القيمة العادلة 

 63  63  30,979  40,307 مجموع اإلستثمارات الخارجية 

بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات المجموع ا

 3,234  2,888  89,613  350,982 ايرادات شاملة اخرى 

 
 الموحــــدة 

 
 الشركــة األم

 )مدققـــه(   )غير مدققه(   )مدققـــه(   )غير مدققه(  

 2021ديسمبر   31  2022 سبتمبر  30  2021ديسمبر   31  2022 سبتمبر  30 

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

 

 -   -   19,335  19,429 استثمارفي احدى شركات قطاع التعليمي

 -   -   63,520  121,090 سندات بنكية وشركات

 

 140,519 مجموع االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 

82,855   - 

 

 - 
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ةـاستثمارات في الشركات الشقيق -9

، اإلستثمارات في الشركات الشقيقة تمثل الملكية في الشركات التالية: القوائم الماليةكما في تاريخ 

2021ديسمبر  202231 سبتمبر 30

)مدققة( )غير مدققة( 

نسبة المساهمةنسبة المساهمةاسم البلدالموحدة 

 )%( )%(

 شركات مدرجة

9.99ب  9إيضاح سلطنة عمان بنك مسقط ش.م.ع.ع

31.6431.64سلطنة عمان بنك عمان العربي ش.م.ع.ع 

34.6034.60سلطنة عمانالشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع 

24.30ج  4إيضاح سلطنة عمان ع شركة التأمين األهلية ش.م.ع.

24.52 أ  4إيضاح سلطنة عمان تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع 

 غير مدرجةشركات 

17.4717.47مملكة البحرين بيت التمويل الوطني ش.م.ب )البحرين( 

19.4919.49عمـــانسلطنة  المصنع الحديث للصلب ش.م.م 

14.8514.85االمـارات  األفق لالستثمار المحدودة 

43.0043.00سنغافـــــــــورة ايست برديج بارتنرز  

2021ديسمبر  202231 سبتمبر 30

)مدققة( )غير مدققة( 

المساهمةنسبة نسبة المساهمةاسم البلدالشركة االم  

 )%( )%(

 شركات مدرجة

31.6431.64سلطنة عمان بنك عمان العربي ش.م.ع.ع 

34.6034.60سلطنة عمانالشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع 

التفاصيل المتعلقة لحركة االستثمار في الشركات التابعة موضحة ادناه:   -أ  

الشركة االم دة ــالموح

2021ديسمبر   31 2022 سبتمبر  30 2021ديسمبر   31 2022 سبتمبر  30

)مدققـــه(  )غير مدققــة(  )مدققـــه(  )غير مدققــة( 

142,250 147,138 319,181 341,363 في بداية الفترة 

- - 3,176 - شراء  

5,230 5,721 29,136 18,407 النتائج حصة من 

(1,124) (1,498) (10,475) (13,522)  ارباح مستلمة 

- - - (224,998) ب( 9نقل الى شركة تابعة )ايضاح 

- - - 61,976
أرباح من نقل إلى شركات تابعة  

 ب(  9)إيضاح 

- - - (10,664) ج( 4)إيضاح  إعادة تصنيف

4,289 (18,513) 4,289 (19,671) تغيير في مخصصات عامة 

(3,507) (3,091) (3,944) (3,460)  حركات اخرى 

147,138 129,757 341,363 149,431  في نهاية الفترة 

شركة تابعة مملوكة    -ة، وبسبب تعديالت على اللوائح المتعلقة بتعيين عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة مغلقة ، قامة جبرين خالل الفتر -ب

. وعلى إثر هذا التقييم، قررت جبرين تغيير  % 9.99والبالغة   لحصتها في بنك مسقط ش.م.ع.ع.بإعادة تقييم تصنيفها المحاسبي  –بالكامل ألومينفست  

مليون لاير    62ن "شركة شقيقة" إلى "استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. بلغت المكاسب من إعادة التصنيف التصنيف م

دائم   معايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وأعلن بنك مسقط عن توزيع أرباح خاصة بواقع سندالعماني، تم احتسابها في جبرين بالتوافق مع متطلبات 

  اً لذلك،ق وف. 2022نوفمبر  10أسهم اعتيادية يمتلكها المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية والمقامة في   10لكل   %4.25واحد بمعدل ربح 

 مليون لاير عماني.    38ستستلم جبرين سندات دائمة بقيمة  
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استثمارات في شركات تابعة -10

الشركات التابعة كالتالي:  الشركة األم فيانت استثمارات ـ، كالماليةالقوائم في تاريخ كما 

اسم البلد
سبتمبر 30

2022

ديسمبر   31

2021

)مدققة(       )غير مدققة( 

نسبة المساهمة نسبة المساهمة

 )%( )%(

شركة جبرين العالمية للتنمية )جبرين(  

 االستثمارات( )النشاط الرئيسي:  
100.00100.00عمــان 

أ(  10إيضاح و  أ 4)إيضاح   تكافل ُعمان للتأمين     

 )التأمين النشاط الرئيسي : (    
-56.12ن عمــا

 أ(  10)إيضاح اوبار كابيتال ش.م.م     

 )النشاط الرئيسي :  الوساطة واالستثمار(     
66.00 66.00 عمــان 

 أ(  10)إيضاح الخليجية اكريليك     

 النشاط الرئيسي )التصنيع(     
51.70 51.70 عمــان 

 أ(   10)إيضاح  شركة شمال بالستيك      

 )النشاط الرئيسي : التصنيع(     
51.65 51.65 عمــأن 

أ(  10)إيضاح  جبرين كابيتال اسيا     

 النشاط الرئيسي : االستثمار     
100.00100.00ة سنغافور

 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م 

 )النشاط الرئيسي: التأمين( 
78.26 52.06 عمــان 

ج و إيضاح  4شركة رويال آند صن أليانس )الشرق األوسط( )إيضاح     

 النشاط الرئيسي: التأمين  – ب( 10

-100.00البـحـريـن 

ب(  10)إيضاح  سي لخدمات الدعم  إن إل جي آي    

 )النشاط الرئيسي: خدمات الدعم(     
100.00100.00الـهـنـد 

ب(  10)إيضاح  إناية تي بي ايه    

 )النشاط الرئيسي: خدمات الدعم(     
100.00100.00االمـارات 

ب(  10)إيضاح   الشركة العالمية للتأمين التعاوني ليميتد    

 الرئيسي: التأمين النشاط      
-50.07السـعوديـة 

ب(  10)إيضاح   شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع    

 النشاط الرئيسي: التأمين      
-76.80ن عمــا

ب(   10)إيضاح اومينفست العالمية ليمتد  

 ستثمار( إل)النشاط الرئيسي : ا 
100.00100.00االمـارات 

 األمنية المجموعة الوطنية للخدمات 

 النشاط الرئيسي: األمن السيبراني( (
- 60.00 ن عمــا

الشركة العمانية لالستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م  

 واإلستثمارات(  النشاط الرئيسي : العقارات)
100.00100.00عمــان 

 ش.م.ع.م مسقط منتجعات  

 مشروع سياحي متكامل(   )النشاط الرئيسي : 
99.99 99.99 عمــان 

الجبل االسود لالستثمار ش.م.م 

 )النشاط الرئيسي : العقارات 
99.9899.98عمــان 

ش.م.ع.م شركة جبرين العالمية للتنمية  تـُمتلك هذه الشركات التابعة عبر  - أ

تـُمتلك هذه الشركات التابعة عبر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع  - ب
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 استثمارات في شركات تابعة )تابع(  -10

- التفاصيل المتعلقة بحركة االستثمار في الشركات التابعة هي كالتالي:      -ج

الشركة االم دة ـــالموح
2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30

)مدققــة(  )غير مدققــة(  )مدققـــة(  )غير مدققــة( 

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

295,204 338,144  -  -  في بداية السنة  

- 2,631  -  -  ب( 4استحواذ شركة تابعة  )ايضاح  

28,874 184  -  -  ثانوي للشركة التابعة قرض   

(5,371)  ( د10استبعاد )ايضاح    -   -   - 

31,576  حصة النتائج  -  -  73,397 

(16,772) (15,000)  ارباح مستلمة  -   -  

4,633 (8,900)  حركات اخرى  -   -  

338,144 390,456  في نهاية الفترة  -   -  

شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م الى شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م من حصة  %36حصتها البالغة  قامت الشركة ببيع ،م 2021خالل      -د

   مما يتيح لها تحسين فعالية وكفاءة إدارة أوبار.  %100لها بنسبة   بالكامل  مملوكة وبهذا تكون شركة اوبار

رأس المال -11
 سبتمبر  30

2022 

 مدققة( )غير 

ديسمبر   31

2021

)مدققــة( 

 بيسة لكل سهم 100بقيمة  مصرح به عادي سهم 2,000,000,000تم اصدار 

200,000200,000بيسة لكل سهم( 100بقيمة  عادي سهم2,000,000,000 -م2021ديسمبر  31)

بيسة لكل سهم ودفعت قيمتها بالكامل  100سهم عادي بقيمة  668,365,426تم اصدار 

66,83766,837بيسة لكل سهم( 100سهم عادي بقيمة  668,365,426 -م2021ديسمبر  31) 

مدفوعةالتوزيعات األرباح  -12

الشـركة األم 

توزيع أرباح نقدية  م، تمت الموافقة توزيع االرباح النقدية وقامت الشركة ب2022مارس    31في االجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ  

)  0.030بقيمة   الواحد  للسهم  الواحدلاير عماني    0.025  -  2021لاير عماني  بمبلغ  للسهم   )20,050,963  ( –  2021لاير عماني 

. لاير عماني(  20,194,308
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 احتياطات أخرى غير قابلة للتوزيع -13

 

مستحق لبنوك  -14  

 -غ المستحق لبنوك ما يلي:ـ، بلالماليةالقوائم في تاريخ 
 

  الموحدة   الشركــة األم
 ( ه)مدقق 

 2021ديسمبر   31

 ( ه)غير مدقق 

 2022 سبتمبر  30

 ( همدقق ) 

 2021ديسمبر   31

 ( هغير مدقق) 

 2022سبتمبر   30

 

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

 قروض الجل   472,688   351,544  285,148  282,148

(1,988)   (1,827)  (1,988)   (1,827) 
 المعالجة   خصم:رسوم

 المصرفية غير المطفأة

280,160  283,321  349,556  470,861  

 

 

 إستحقاق القروض الجل كالتالي:  

  الموحدة   الشركــة األم

 ( ه)مدقق 

 2021ديسمبر   31
 

 ( ه)غير مدقق

 2022سبتمبر   30
 

 ( ه)مدقق 

 2021ديسمبر   31
 

 ( ه)غير مدقق

 2022سبتمبر   30
 

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

        

 قروض قصيرة األجل 33,622   21,800    21,500    14,000 

 مستحق خالل سنة  58,191  36,500  58,191  36,500

 مستحق اكثر من سنة  380,875  293,244  205,457  231,648

282,148  285,148  351,544  472,688  

 

 

 الموحدة والشركة االم

  

 

احتياطي  

 طواري 

احتياطي  

اعادة تقييم  

عمالت  

 االجنبية 

 

 

احتياطي  

 التحوط 

 

احتياطي  

اعادة  

 التقييم 

 

 

 

 المجموع 

       

 5,641 234 (475) (25) 5,907  م 2021يناير   1في 

 206 -  203 3 -  القيمه العادله صافي التغيير في  

 

 مصاريف شامله االخرى 

 
- 3 203 

 

 - 
206 

 

 الى/ من االرباح المحتجزة  المحول

 

1,231 - - 

 

 - 

 

1,231 

 7,078 234 (272) (22) 7,138  م  2021  سبتمبر 30في 

       

  م2022يناير  1في 
7,506 (32) 162 165 7,801 

  2,790  -   2,820  (30)   -   العادله صافي التغيير في القيمه 

 

 مصاريف شامله االخرى

 
- (30)  2,820  

 

 - 
 2,790  

 

 الى/ من االرباح المحتجزة  المحول 

  
 1,713   -   -    

 

 - 
 1,713  

  12,304  165  2,982  (62)   9,219     م 2022 سبتمبر 30في 
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 أموال التأمين -15
 الموحدة 

 

 ( ة)غير مدقق 2022   سبتمبر  30

 

 ( ة )مدقق 2021ديسمبر   31

حصة معيدي   االجمالي  

 التأمين 
حصة معيدي   اإلجمالي  الصافي

 التأمين 
 الصافي 

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

       

إحتياطي  - اإلكتواري/المحاسبياإلحتياطي  

 38,490 (10,983) 49,473  53,742  (13,011)   66,753  التأمين على الحياة  - المخاطر السارية 

 7,531 (247) 7,778  49,902  (18,587)   68,489  التأمين العام  –إحتياطي المخاطر السارية  

 إغالق المطالبات القائمة  

 اإلبالغ عنها( )متضمنة المتكبدة ولم يتم  
 109,071   (39,491)  69,580  28,718 (6,285) 22,433 

  244,313   (71,089) 
 

173,224  
85,969 (17,515) 68,454 

 

 

 مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين ذات الصلة هي كما يلي: 

 

 
 ( ة مدققغير )  2021 سبتمبر   30 ( ة)غير مدقق 2022 سبتمبر  30

اجمالي المطالبات  

 القائمة 

حصة معيدي  

التأمين من  

 المطالبات القائمة 

صافي  

المطالبات  

 القائمة 

اجمالي  

المطالبات  

 القائمة 

حصة معيدي  

التأمين من  

 المطالبات القائمة 

صافي 

المطالبات  

 القائمة 

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

       

 يناير  1المطالبات القائمة في 

  17,304  (5,867)   23,171   50,908  (25,200)   76,108  لم يتم اإلبالغ عنها( و )متضمنة المتكبدة 

    -     -     -   28,706  (14,457)  43,163 اضافات مستحقة للتابعة الجديدة 

  67,107  (17,640)   84,747   97,853  (22,343)   120,196  المطالبات المحملة خالل الفترة  

 المطالبات المدفوعة خالل الفترة 
 (130,396) 22,509   (107,887)  (64,992)  16,968  

 

(48,024) 

 إغالق المطالبات القائمة  

 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها( 
109,071   (39,491)  69,580   42,926   (6,539)  36,387  
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 إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين - 16
 

 ( ة مدققغير )  2021 سبتمبر   30 ( ة)غير مدقق 2022 سبتمبر  30

 اإلجمالي  امـــالع  اة ـــالحي  اإلجمالي  امـــالع اة ــــالحي 

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

       

       دة ــــالموح

 إجمالي أقساط التأمين
 127,515   54,178   181,693  107,237   14,311  

 

121,548  

 (15,883)   415  (16,298) (21,576)  (5,510)  (16,066)  الحركة في األقساط غير المحققة 

 إجمالي األقساط المحققة
 111,449   48,668   160,117   90,939   14,726  

 

105,665  

       

 (19,352)  (923)  (18,429) (44,148)  (19,724)  (24,424)  األقساط المحولة لمعيدي التأمين 

  1,356   69   1,287   11,669   10,292   1,377  الحركة في األقساط غير المحققة 

 (17,996)  (854)  (17,142) (32,479)  (9,432)  (23,047)  لمعيدي التأمين األقساط المحولة 

       

  87,669   13,872   73,797   127,638   39,236   88,402  صافي إيرادات أقساط التأمين 

 

 ايرادات الفـوائد -17
                                      )غير مدققة( دةــوحــالم                                         

 اشهر   تسعة 

 منتهية في  

 اشهر    تسعة 

 منتهية في  

 ثالثة اشهر  

 منتهية في  

 ثالثة اشهر   

 منتهية في  

 سبتمبر  30 

2022 

 سبتمبر  30  2021 سبتمبر   30 

2022 

 2021 سبتمبر   30 

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

ومبالغ اخرى في  ودائع لدى البنوك 

 السوق 
2,153 

 
2,743 

 
 816  

 
984 

 299   1,407   1,564   2,871  إيرادات فوائد أخرى 

  5,024   4,307  2,223  1,283 

 

                                   الشركة االم )غير مدققة(                                            

 اشهر   تسعة 

 منتهية في  

 اشهر    تسعة 

 منتهية في  

 ثالثة اشهر  

 منتهية في  

 ثالثة اشهر   

 منتهية في  

 سبتمبر  30 

2022 

 سبتمبر  30  2021 سبتمبر   30 

2022 

 2021 سبتمبر   30 

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

ومبالغ اخرى في  ودائع لدى البنوك 

 السوق 
473 

 
1,057 

 
 121  

 
265 

 1,570  1,506   4,700  4,389 إيرادات فوائد أخرى 

  4,862   5,757  1,627  1,835 
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 مصروفات الفوائد  -18
 المــوحــدة )غير مدققة(                                                                              

 اشهر   تسعة 

 منتهية في  

 اشهر    تسعة 

 منتهية في  

 ثالثة اشهر  

 منتهية في  

 ثالثة اشهر   

 منتهية في  

 سبتمبر  30 

2022 

 سبتمبر  30  2021 سبتمبر   30 

2022 

 2021 سبتمبر   30 

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

        

 3,833  5,718  11,477  14,142 وأخرى  قروض بنكية

 14,142  11,477  5,718  3,833 

                                     

 الشركة االم )غير مدققة(                                                                           

 اشهر   تسعة 

 منتهية في  

 اشهر    تسعة 

 منتهية في  

 ثالثة اشهر  

 منتهية في  

 ثالثة اشهر   

 منتهية في  

 سبتمبر  30 

2022 

 سبتمبر  30  2021 سبتمبر   30 

2022 

 2021 سبتمبر   30 

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

        

 3,818  4,203  11,406  11,921 خرى أقروض بنكية و 

 11,921  11,406  4,203  3,818 

 

ايرادات االستثمارات -19  

 )غير مدققة(   المــوحــدة                             

 
 

 اشهر  تسعة

 منتهية في 

 اشهر  تسعة 

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 

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

        

 575  1,421  3,075  4,595 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات 

        استثمارات محلية مدرجة 

 (3)  362  557  639 أرباح من بيع استثمارات  

 (87)  941  (99)  48 تغير في القيمة العادلة  

        استثمارات خارجية مدرجة 

 (190)  1,210  -  1,221 أرباح من بيع استثمارات 

 -  (732)  265  (688) تغير في القيمة العادلة  

        استثمارات محلية غير مدرجة 

 -  2  -  2 أرباح من بيع استثمارات 

 48  152  194  - تغير في القيمة العادلة  

        استثمارات خارجية غير مدرجة 

 234  (33)  -  - ارباح من بيع استثمارات 

 -  (814)  653  (614) تغير في القيمة العادلة  

        استثمارات عقارية 

ن العقارات )الخسارة( م/ صافي الربح -

 اإلستثمارية 

(726) 

 

615  (750)  339 

 149  206  547  563 ايرادات االيجار  -

 433  (3,188)  1,562  (548) استثمار بالتكلفة المطفأة )مصروف( /دخل

 -  (20,676)  4,289  (19,671) تحريرمخصص االنخفاض/رجعي

  صافي الربح من إعادة تصنيف اإلستثمارات

 ب(  9)إيضاح 

61,976 

 

-  61,976  - 

 
46,797 

 
11,658 

 
40,077 

 
1,498 
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ايرادات االستثمارات )تابع( -19  

 الشركة االم )غير مدققة(                              

 
 

 اشهر  تسعة

 منتهية في 

 اشهر  تسعة 

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 2022 سبتمبر 30 

 

 2021 سبتمبر 30 

 

 2022 سبتمبر 30 

 

 2021 سبتمبر 30 

 

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

        

 -  19  79  240 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات 

        استثمارات محلية مدرجة 

 -  (16)  -  212 ربح في البيع 

 (15)  129  (49)  11 تغير في القيمة العادلة 

        استثمارات خارجية مدرجة 

 64  (13)  265  (29) تغير في القيمة العادلة  

        مدرجة غير استثمارات خارجية 

 -  (51)  -  (51) تغير في القيمة العادلة  

        استثمارات عقارية 

صافي الربح من العقارات  

 اإلستثمارية 

(750) 

 

-  (750)  - 

 30  56  93  92 ايرادات االيجار  -

 -  (18,513)  4,289  (18,513) للشقيقة/رجعي  لالستثمار  مخصص

 
(18,788) 

 
4,677 

 
(19,139) 

 
79 

 

 مصروفات التشغيل   -20
 )غير مدققة( المــوحــدة                                       

 اشهر  تسعة 

 منتهية في 

 اشهر  تسعة 

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 ثالثة اشهر  

 منتهية في 

 2022 سبتمبر 30 

 الف ر.ع 

 2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع 

 2022 سبتمبر 30 

 الف ر.ع 

 2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع 

 3,293   10,025   11,293  17,713 تكلفــــة الموظفين  
 1,646   7,394   4,624  11,730 مصروفات التشغيل األخرى 

 305   444   916  835 إطفاء أصول  غير ملموسة 

 418   673   1,186  1,453 االستهالك 

        مكافأة وبدالت حضور جلسات  

 50   230   150   330  الشركة األم 
 98   119  275   326  الشركات التابعة والتسويات 

 32,387  18,444   18,885   5,810 

 

 الشركة االم )غير مدققة(                                      

 
 اشهر  تسعة

 منتهية في 
 

 اشهر  تسعة

 منتهية في 
 

 ثالثة اشهر 

 منتهية في 
 

 ثالثة اشهر 

 منتهية في 

 
 2022 سبتمبر 30

 الف ر.ع 
 

 2021 سبتمبر 30

 الف ر.ع 
 

 2021 سبتمبر 30

 الف ر.ع 
 

 2021 سبتمبر 30

 الف ر,ع 

  558    4,227    2,816    5,631  تكلفــــة الموظفين  
  179    138    567    589  مصروفات التشغيل األخرى 
  174    62    521    248  إطفاء أصول  غير ملموسة 

  38    34    114    102  االستهالك 
  50    230    150    330  مكافآت وبدالت حضور جلسات

 6,900  4,168  4,691  999 
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التقـارير المالية لقطاعات األعمـال -21  

 :رئيسيةعمل   أربع قطاعاتضمن مكونة من المجموعة 
 

 يتضمن أنشطة اإلستثمار للعمليات قصيرة وطويلة األجل. –قطاع اإلستثمار    -1

 والخزانة/اإلستثمار التي يمارسها البنك التابع للمجموعة.يتضمن األنشطة البنكية للشركات واألفراد   –القطاع المصرفي    -2

 يتضمن األنشطة المتعلقة بالتأمين على الحياة والعام. –قطاع التأمين    -3

 يتضمن األنشطة في قطاع العقارات. –قطاع العقارات    -4

الشركات التابعة وبقية المجموعة. يتم إستبعاد تلك  المعامالت بين قطاعات العمل تتم وفقاً لشروط تجارية عادية ويتم اإلرتباط بها بين

 التعامالت عند التوحيد.

 
 

قطاع  

 اإلستثمار

القطاع 

 المصرفي

 قطاع 

 التأمين 

قطاع 

 العقارات 

 

 تعديالت 

 

 اإلجمالي 

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

       

       2022  سبتمبر 30

  101,439 إيرادات القطاع 

                                     

59,907  

                                   

157,645  

                                          

803  

                                   

(79,960) 

                                   

239,834  

 نتائج القطــاع 

                                     

57,886  

                                     

59,907  

                                       

4,065  

                                        

(149) 

                                   

(74,221) 

                                     

47,488  

 أصول القطاع

                                   

755,509  

                                   

332,058  

                                   

551,519  

                                     

24,617  

                                 

(403,394) 

                                

1,260,309  

 
      

       2021 سبتمبر   30

       

 151,180 (35,177) 1,352 115,072 18,522 51,411 إيرادات القطاع 

 25,192 (30,516) 999 9,027 18,522 27,160 نتائج القطــاع 

 
 2021ديسمبر   31

 
 أصول القطاع 

 

 

 

615,802 

 

 

 

295,074 

 

 

 

228,322 

 

 

 

34,536 

 

 

 

(375,169) 

 

 

 

798,565 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

 الموحدة 
أعضـاء مجلس 

 االدارة 

شركات 

 شقيقة

اطراف ذات عالقة 

 اخرى
 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  

    قائمة الدخل الشامل 
    

    2022 سبتمبر  30

 14 1,002 - والعموالت ايرادات الفوائد 
 - 3,854 - مصروفات الفوائد 

 - - 656 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 594 871 - أقساط مستلمة 

 410 1,385 - مطالبات مدفوعة 
 332 587 - مصروفات التشغيل ورأسمالية 

    
    2021 سبتمبر   30

 57 1,475 - ايرادات الفوائد والعموالت 
 - 4,306 - مصروفات الفوائد 

 - - 425 مكافآت وبدالت حضور جلسات ألعضاء مجلس االدارة 
 614 2,470 - أقساط مستلمة 

 494 1,585 - مطالبات مدفوعة 
 400 240 - مصروفات التشغيل ورأسمالية 

 

 قائمة المركز المالي

 
   

    2022 سبتمبر  30
 2,631 - - شراء االستثمار 

 - 20,000 - ترتيبات إقتراض  
 963 23,069 - ودائع من عمالء حسابات جارية و

 287 212 - اقساط وارصدة التأمين المدينة 
 426 1,582 - دائنون 

    
    2021  ديسمبر 31

 7,850 - - االستثمار بيع 
 9,329 3,700 - شراء االستثمار 

 - 86,000 - ترتيبات اقتراض 
 - 45,819 - وحسابات ودائع اخرى حساب جاري 

 - 576 - اقساط وارصدة التأمين المدينة 
 591 3,546 - دائنون 
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)تـابع( المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22  

 
 ركة االمــــالش           

 )غير مدققة(  م 2021 سبتمبر   30 )غير مدققة(  م2022 سبتمبر  30 

الشركات  

 التابعة 

 الف ر.ع 

 

 شركات شقيقة 

 الف ر.ع 

اعضاء مجلس 

 االدارة 

 الف ر.ع 

الشركات  

 التابعة 

 الف ر.ع 

 

 شركات شقيقة 

 الف ر.ع 

اعضاء  

 مجلس االدارة 

 الف ر.ع 

       

 مكافآت وبدالت حضور جلسات

 ألعضاء مجلس االدارة   

- - 330 
- 

- 
150 

 58 - 85 16 - 120 مصروفات التشغيل 
 - 597 4,924 - 226 4,389 وايرادات اخرى فوائد 

 3,447 859 224 2,284 824 1,802 مصروفات الفوائد   
 - - 107 - - 147 أقساط التأمين 

 - - 57 - - 49 المطالبات 
 

 المعامالت االخرى 
 

 
  

 
 

 - - 16,772 - - 15,000 توزيعات ارباح من شركات تابعة 
 - 1,124 - - 1,498 - توزيعات ارباح من شركات شقيقة 

 

 

 

      

 )مدققــة( م2021ديسمبر  31 )غير مدققة( م2022 سبتمبر 30 
    قائمة المركز المالي

       

 66,000 20,000 - - 20,000 - قروض بنكية  
 - 27,620 - - 7,002 - ارصدة بنكية/ والودائع 

  مستحق من شركات تابعة  

107,647 

 

- - 
119,733 - - 

 - - 34,647 - -  21,383  مستحق الى شركات تابعة 
 - - - 2,631 - - شراء استثمار 

 - - - - - 184 قرض إلى شركة تابعة 
 - - 5,371 - - - بيع استثمار  

 - - 52,000 - - - شراء سندات الخزينة 
 - - 52,000 - - - اصدار صكوك دائمة 

 

 

 

 االلتزامات العرضية -23

 لاير ُعماني   293,273  –  م2021ديسمبر    31لاير ُعماني )  365,520  بلغت اإلعتمادات المستندية والضماناتم،  2022  سبتمبر  30في  

  في سياق العمل العادي الذي من المتوقع انه لن تنشأ عنه اي التزامات جوهرية. لاير عماني(  293,643 – 2021سبتمبر   30و

 عوامل المخاطر  -24

( ــر الفائدةبما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سع)مخاطر السوق  :  تتعرض أنشطة المجموعة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية  

إدارة المخاطر  ب  على المعلومات والتفاصيل الخاصة  المالية المرحلية  القوائمال تشمل  .  التأمينومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر  

.  م2021ديسمبر    31المالية السنوية كما في    القوائمالمالية السنوية، ويجب قراءتها مع    القوائمفي    التي يفصح عنهاالمالية ومخاطر التأمين  

 .ة المخاطر منذ نهاية العامولم تكن هناك أي تغييرات في سياسات إدار
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ائد األساسي للسهمـالع  -25

.الفترةعلى عدد األسهم القائمة خالل  الفترةيتم حساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي أرباح 

الشركــة األم الموحــــدة 

2021 سبتمبر 30

غير مدققة

2022 سبتمبر 30

غير مدققة

2021  سبتمبر 30

غير مدققة

2022  سبتمبر 30

غير مدققة

 27,425  47,848  23,647 47,500
)ألف ر.ع.(   ربح الفترة المنسوبة الى مساهمي الشركة

 (2,343)  (5,142)  (2,218)  (4,628) )ألف  ربح من سندات وصكوك    –ناقص:فوائد سندات  

 ر.ع.( 

ربح الفترة المنسوبة الى مساهمي الشركة / الشركة االم   42,872      21,429  42,706  25,082 

)ألف ر.ع.(  والمجموعة بعد فوائد السندات والصكوك

807,772,329  668,365,426  668,365,426 668,365,426 
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة  

خالل الفترة   

العائد االساسي للسهم الواحد )لاير عماني( 0.064        0.032  0.064  0.031 

نظراً لعدم وجود اسهم محتملة مخففة، فان ربحية السهم المخففة مطابقة لعائد السهم االساسي.

صافي األصول للسهم الواحد  -26
يتم إحتساب صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي: 

الشركــة األم دة ــــالموح

 2021ديسمبر  31

مدققة

2022 سبتمبر 30

غير مدققة

 2021ديسمبر  31

مدققة

2022 سبتمبر 30

غير مدققة

213,431 225,132 212,685 224,430 )ألف ر.ع.(  مالحقوق المنسوبة الى مساهمي الشركة األ

668,365,426 668,365,426 668,365,426 668,365,426 عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة 

0.319 0.337 0.318 0.336 صافي االصول للسهم الواحد )لاير عماني( 

الموافقة على القوائم المالية -27

بـتاريــخ  لس اإلدارة ـجــمبل ـ من قتمادها ـواعقة ــدة غير المدقـموحـال المختصرة ليةـمرحـالمالية ال وائمـقــالذه ـة على هـقـموافــمت الـت

 .م2022  نوفمبر 10




