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  . المرحلية غير المدققةالمختصرة  وللشركة االم الموحدة   ةجزءاً من هذه القوائم المالي  اإليضاحات المصـاحبةتشكل 

 

 

     ( الموحدة )غير مدققة

     منتهية  الاشهر  تسعة  منتهية الاشهر  تسعة  منتهية  الثالثة اشهر   منتهية  الثالثة اشهر

   إيضاح   2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30

 الف ر.ع 

 

 الف ر.ع  

 

 الف ر.ع  

 

     الف ر.ع  

 إجمالي األقساط المحققة   16  105,665  107,537  35,868  35,003
 إيرادات الفـوائد   17  4,307  62,612  1,283  1,400

 إيرادات إستثمار    19  11,658  13,379  1,498  359
   الرسوم والعموالت إيراداتصافي     5,079  11,863  1,419  1,005

 خرى اال التشغبل ايرادات     2,620  2,894  1,015  782
 الشركات الشقيقة  نتائج منحصة     21,851  16,345  6,791  6,521

 اجمالي االيـرادات     151,180  214,630  47,874  45,070

           

 أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين   16  ( 17,996)  ( 20,755)  ( 5,940)  ( 6,425)

 صافي المطالبات   15  ( 67,107)  ( 57,717)  ( 22,650)  ( 20,770)

 لرسوم والعموالت مصاريف ا    ( 9,540)  ( 8,861)  ( 3,104)  ( 2,424)
 مصاريف الفوائد   18  ( 11,477)  ( 32,753)  ( 3,833)  ( 3,815)

 مصروفات التشغيل   20  ( 18,444)  ( 41,943)  ( 5,810)  ( 5,644)

 19كوفيد  -تبرعات     -  ( 1,175)  -  -

-  -  (9,237 )  -    

 منبالصافي   مخصص انخفاض قيمة القروض
 اإلستردادات 

 إجمالي المصاريف    ( 124,564)  ( 172,441)  ( 41,337)  ( 39,078)

     األرباح قبل الضـرائب    26,616  42,189  6,537  5,992

 مصروف ضريبة الدخل     ( 1,424)  ( 5,201)  ( 461)  ( 630)

 ارباح الفتـــــرة     25,192  36,988  6,076  5,362

          

 
 - المنسـوبة الى: الفترة  أرباح

 مساهمي الشركة األم       23,647  28,654  5,610  4,536

 غير مسيطرة  حصص      1,545  8,334  466  826

5,362  6,076  36,988  25,192     

0,007  0,008  0,039  0,032  25  

 العائد االساسي للسهم من االرباح المنسوبة 
 الى مساهمي الشركة األم )لاير عماني(   

           
 :للفترة / ايرادات شاملة أخرى  (مصاريف)          

 بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح والخسائر:           
 التدفق النقدي الحركة في تحوط      203  ( 524)  ( 52)  37

 إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية     3  ( 2)  5  9

(201 )  (16 )  (773 )  (452 )    

التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة من  
 خالل ايرادات شاملة أخرى 

 بنود اليمكن تصنيفها الحقاُ الى االرباح والخسائر:          

2,797  (1,213 )  (8,115 )  194    

تغييرات في القيمة العادلة لالصول المالية للقيمة العادلة  
من خالل ايرادات شاملة اخرى وايرادات اخرى من  
 الشركة المستثمر فيها بحقوق الملكية صافي الضرائب 

 / ايرادات للفترة: شاملة أخرى  (مصاريف)    ( 52)  ( 9,414)  1,276  2,642

 للفترة الشاملة  اإليرادات اجمالي     25,140  27,574  4,800  8,004

          

 
 المنسوبة الى:  للفترةاجمالي االيرادات الشاملة 

 مساهمي الشركة األم       23,557  19,702  4,349  7,160

 غير مسيطرة  حصص      1,583  7,872  451  844

8,004  4,800  27,574  25,140     
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  . ة الموحدة وللشركة االم المختصرة المرحلية غير المدققةجزءاً من هذه القوائم المالي  المصـاحبةتشكل اإليضاحات 

 

      الشركة االم )غير مدققة(

ثالثة  
 منتهية الاشهر

ثالثة اشهر  
 منتهية ال

اشهر   تسعة 
 منتهية ال

اشهر   تسعة 
 منتهية ال

    

  سبتمبر 30
2020 

  سبتمبر 30 
2021 

  سبتمبر 30 
2020 

  سبتمبر 30 
2021 

   إيضاح  

 الف ر.ع 

 

 الف ر.ع  

 

 الف ر.ع  

 

     الف ر.ع  

 إيرادات الفـوائد   17  5,757  5,047  1,835  1,941

 إيرادات إستثمار    19  4,677  6,521  79  107
 إيرادات اخرى     816  438  688  63

 التابعة الشركات  نتائج منحصة     26,189  33,989  6,754  5,771
 الشركات الشقيقة  نتائج منحصة     5,560  2,975  985  1,600

 اجمالي االيـرادات     42,999  48,970  10,341  9,482

           

 مصاريف الفوائد   18  ( 11,406)  ( 11,001)  ( 3,818)  ( 3,800)

 التشغيل مصروفات   20  ( 4,168)  ( 4,510)  ( 999)  ( 1,278)

 19كوفيد  -تبرعات     -  ( 500)  -  -

 إجمالي المصاريف    ( 15,574)  ( 16,011)  ( 4,817)  ( 5,078)

     األرباح قبل الضـرائب    27,425  32,959  5,524  4,404

 مصروف ضريبة الدخل     -  ( 500)  -  -

 الفتـــــرة ارباح     27,425  32,459  5,524  4,404

           

0,006  0,007  0,036  0,031  25  

المنسوب االرباح  من  للسهم  االساسي  الى    العائد 
 مساهمي الشركة األم )لاير عماني(

           

 ايرادات  /شاملة أخرى  (مصاريف)          

          

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا الى االرباح 
 والخسائر: 

 الحركة في تحوط التدفق النقدي     203  ( 524)  ( 52)  37
 إحتياطي أسعار صرف عمالت أجنبية     3  ( 2)  5  9

(188 )  (15 )  (725 )  (424 )    

التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة  
 من خالل ايرادات شاملة أخرى 

 االرباح والخسائر:بنود اليمكن تصنيفها الحقاُ الى            

1,495  (1,706 )  (8,778 )  (2,211 )    

تغييرات في القيمة العادلة لالصول المالية للقيمة  
العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى وايرادات  
اخرى من الشركة المستثمر فيها بحقوق الملكية  

 صافي الضرائب 

   للفترة شاملة أخرى  مصاريف      ( 2,429)  ( 10,029)  ( 1,768)  1,353

 للفترة الشاملة  اإليرادات اجمالي     24,996  22,430  3,756  5,757

 -المنسوبة الى: للفترةالشاملة  اإليرادات اجمالي           

 مساهمي شركة االم ل    24,996  22,430  3,756  5,757

5,757  3,756  22,430  24,996     



 غير مدققـة  -ة التغيرات في حقوق الملكيقائمة 
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 رأس المال  الموحـــــدة          

 

 

 

 

عالوة 

 اصــــدار 

 

 

 

 

 اسهم  

 الخزينة 

احتياطي  

 عـام احتياطي  * انونيــــق

  ات أخرى حتياطيا

غير قابلة  

 للتوزيع  

تغيرات  
متراكمة في  

 العادلة  القيمة  

 اربـاح  
 محتجزة 

 
 
 
 
 
 

 المجموع 

 
 
 
 
 
السندات  
الرأسمالية  
 الدائمة  

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع 

 
 
 
 
 
 
حصص غير  
 مسيطر 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 الف ر.ع 

 471,573 162,522 309,051 116,762 192,289 64,268 ( 8,384) 41,350 13,033 38,871 ( 81,464) 43,838 80,777   م2020  يناير 1الرصيـد في 

 36,988 8,334 28,654 - 28,654 28,654 - - - - - - -   الفترةارباح 

 ( 9,414) ( 462) ( 8,952) - ( 8,952) - ( 8,426) ( 526) - - - - - مصاريف الشاملة االخرى للفترة

 27,574 7,872 19,702 - 19,702 28,654 ( 8,426) ( 526) - - - - - للفترة االيرادات الشاملة  )مصاريف( /  اجمالي

 - - - - - ( 1,048) - 1,048 - - - - - المحول إلى / من ارباح محتجزة 

 ( 211,715) ( 141,463) ( 70,252) ( 70,252) - 71,246 1,148 ( 36,544) ( 13,033) ( 22,817) - - - بيع حصة من شركة تابعة

الحركات المتعلقة للشركات التابعة للقيمة العادلة 
 من خالل استثمارات الدخل الشامل االخر 

- - - - - - 250 (308 ) (58 ) - (58 ) (199 ) (257 ) 

 20,326 - 20,326 - 20,326 ( 2,558) - - - - 22,884 - - )أ((12بيع اسهم الخزينة )ايضاح 

 ( 4,405) ( 1,305) (3,100) - ( 3,100) ( 3,100) - - - - - - - للسندات الدائمة فوائد مدفوعة 

 3.915 3,915 - - - - - - - - - - - المحول من الشقيقة الى التابعة

م  2019  توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة
 ( 13)إيضاح 

- - 
- - 

- - - (20,194 ) (20,194 ) 
- 

(20,194) (8,819 ) (29,013 ) 

 3,485 - 3,485 - 3,485 3,485 - - - - - - - (12تعديالت توزيعات اسهم الخزينة )إيضاح 

 281,483 22,523 258,960 46,510 212,450 140,445 (15,412) 5,328 - 16,054 ( 58,580) 43,838 80,777 م  2020 سبتمبر 30الرصيـد في 

              

 288,699 21,268 267,431 52,098 215,333 136,953 ( 13,155) 5,641 - 19,859 ( 58,580) 43,838 80,777   م2021  يناير 1الرصيـد في 

 25,192 1,545 23,647 - 23,647 23,647 - - - - - - -   الفتـــــرةارباح 

 ( 52) 38 ( 90) - ( 90) - ( 296) 206 - - - - - االخرى للفترة  الشاملة االيرادات

 25,140 1.583 23.557 - 23,557 23,647 ( 296) 206 - - - - - للفترة  االيرادات الشاملة    اجمالي

 5.745 - 5.745 5.745 - - - - - - - - - بيع سندات دائمة من  قبل الشركة التابعة

 ( 2.218) - ( 2.218) - ( 2.218) ( 2.218) - - - - - - - فوائد مدفوعة للسندات الدائمة 

م  2020  أرباح مدفوعة عن سنةتوزيعات 
 ( 12)إيضاح 

- - 
- - 

- - - (20,194 ) (20,194 ) 
- 

(20,194) (2,331 ) (22,525 ) 

تسوية توزيعات ارباح مدفوعة السهم خزينة 
 ( 12)إيضاح 

- - - - - - - 3,485 3,485 - 3,485 - 3,485 

 - - - - - ( 444) ( 787) 1,231 - - - - - المحول إلى / من ارباح محتجزة 

الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً 
 لحقوق المساهمين للفائدة على سندات دائمة 

- - - - - - - (1.482 ) (1.482 ) - (1.482 ) - (1.482 ) 

              

 7,078 - 19.859 ( 58,580) 43,838 80,777 م2021 سبتمبر  30الرصيـد في 

(14,238) 
 139,747 218,481 57,843 276,324 20,520 296,844 
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 يتم التحويل الى االحتياطي القانوني على اساس سنوي..  •

 االيضاحات المصاحبة جزءأً من هذه القوائم المالية الموحدة وللشركة االم المختصرة المرحلية غير المدققة. تشكل 

 

 
 
 رأس المال 

 

 

 

 

عالوة  

 اصــــدار

احتياطي  

 عــــــاماحتياطي  *انونيــــق

  ات أخرىحتياطيا

 غير قابلة للتوزيع 
تغيرات متراكمة 

 العادلة  في القيمة 

 اربـاح  
 محتجزة 

 
 
 
 
 

 المجموع

 
 
 
 
 
السندات  
 الدائمة  

 
 
 
 
 

 المجموع 

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

 319,345 60,638 258,707 84,461 ( 21,891) 19,618 13,033 38,871 43,838 80,777 م  2020  يناير 1الرصيـد في 

 32,459 - 32,459 32,459 - - - - - -    الفترةرباح ا

 ( 10,029) - ( 10,029) - ( 9,503) ( 526) - - - - مصاريف الشاملة االخرى للفترة 

 22,430 - 22,430 32,459 ( 9,503) ( 526) - - - - للفترة  الشاملة المصاريف( / االيرادات  ) اجمالي

 - - - ( 5,666) 4,618 1,048 - - - - المحول إلى / من ارباح محتجزة 

 - - - 49,571 1,091 ( 14,812) ( 13,033) ( 22,817) - - بيع حصة من شركة تابعة 

الحركات المتعلقة للشركات التابعة للقيمة العادلة من 
 خالل استثمارات الدخل الشامل االخر 

- - - - - - 1,808 1,808 
 
- 

 
1,808 

 ( 3,714) - ( 3,714) ( 3,714) - - - - - - فوائد مدفوعة للسندات الدائمة 

 ( 20,194) - ( 20,194) ( 20,194) - - - - - - ( 13م )إيضاح 2019 توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة

 319,675 60,638 259,037 138,725 ( 25,685) 5,328 - 16,054 43,838 80,777   م2020 سبتمبر 30الرصيـد في 

           

 322,934 60,638 262,296 135,185 ( 23,004) 5,641 - 19,859 43,838 80,777 م  2021  يناير 1الرصيـد في 

 27,425 - 27,425 27,425 - - - - - - ارباح القتــــرة 

 ( 2,429) - ( 2,429) - ( 2,635) 206 - - - - االخرى للفترة  الشاملةالمصروفات  

 24,996 - 24,996 27,425 ( 2,635) 206 - - - - للفترة  الشاملة  )المصروفات( /االيرادات  اجمالي

 ( 2,343) - ( 2,343) ( 2,343) - - - - - - مدفوعة للسندات الدائمة فوائد 

 ( 20,194) - ( 20,194) ( 20,194) - - - - - - ( 12م )إيضاح 2020  توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة

 - - - ( 444) ( 787) 1,231 - - - - المحول إلى / من ارباح محتجزة 

لحقوق  الحصة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً 
 المساهمين للفائدة على سندات دائمة 

- - - - - - (1,482 ) (1,482 ) 
- (1,482 ) 

           

 323,911 60,638 263,273 138,147 ( 26,426) 7,078 - 19,859 43,838 80,777 م2021 سبتمبر  30الرصيـد في 
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    )غير مدققة(  دةـــالموح  )غير مدققة(   ركة األمـــالش

  سبتمبر 30
2020  

  سبتمبر 30
2021  

  سبتمبر 30
2020  

  سبتمبر 30
2021  

 
  إيضاح

 ف ر.ع 
  

 الف ر.ع 
  

 الف ر.ع 
  

 الف ر.ع 
  

 

 

 األنشطة التشغيلية          

   األرباح قبل الضـرائب   26,616  42,189  27,425  32,959

 التعديالت          
 على الممتلكات والمعدات  استهـالك   20  1,186  4,214  114  110

 إطفاء أصول غير ملموسة  20  916  769  521  521
 الحصة من نتائج شركات شقيقة  )أ(9  (21,851)  (16,345)  (5,560)  (2,975)
 الحصة من نتائج شركات تابعة     -  -  (26,189)  (33,989)
 بالصافي من اإلستردادات  مخصص انخفاض قيمة القروض     -  9,237  -  -

 ربح في بيع استثمار عقاري   (615)  (4)  -  -
 صافي من تسوية المتعلقة بالشقيقة  19  -  -  -  -
 شركة تابعة  جزئي من المتحصل من بيع 19  -  (3,728)  -  -
 المسترد من مخصص االستثمار 19  (4,289)  (11,968)  (4,289)  (11,968)

2  (216)  560  (1,013)  19 

 تغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة 
 العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 استثمارات  من بيع  ربح  19  (557)  (58)  -  -
 ايرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة   (1,562)  (4,533)  -  -

(9,730)  (8,194)  25,943  (1.169)    

 قبل التغيرات في راس المال العامل  يةالتشغيلالنتائج          

 تغيرات في االصول وااللتزامات التشغيلية          

 استثمارات في أوراق مالية   21,245  (29,531)  -  (2,306)

 قروض وسلفيات الى العمالء    -  (26,799)    -

 مستحق من شركات تابعة   -  -  (24.560)  1,458
 أصـول أخرى    (22,205)  (26,886)  (2.802)  (694)

 ودائع من عمالء   -  29,472  -  -

 أرصدة أقساط التأمين المدينة   (18,511)  5,353  -  -
 معيدي التأمين في أموال التأمينحصة    (2,029)  (269)  -  -
 أموال التأمين   35,638  12,234  -  -

 االلتزامـات االخرى    (3,966)  (245)  (1.298)  162

 العمليات  المستخدم في النقد    (33.487)  (10,728)  (36,854)  (11,110)

 دفوعـةم ضرائب   (2,640)  (7,215)  -  -

 أنشطة التشغيل المستخدم فيصافي النقـد    (36,127)  (17,943)  (36,854)  (11,110)

 أنشطة استثمـارية          

 شقيقةفي شركات  استثمار   (3,176)  ( 20,959)  -  -

 صافي النفد من بيع شركة تابعة   -  ( 109,184)  -  45,928
 المتحصل من بيع جزئي من شركة شقيقة    -  2,408  -  -
 المتحصل من بيع سندات الخزينة   -  20,326  -  -

 شركات شقيقة  توزيعات أرباح مستلمة من   10,277  13,774  1,124  2,074

 تابعة شركات  توزيعات أرباح مستلمة من   -  -  16,772  22,416
 مصروفات رأسمالية من إستثمار عقاري    -  ( 36)  -  -
 جزئي من إستثمار عقاريالمتحصل من بيع    4.931  79  -  -
 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات    5  -  -  -
 معدات الممتلكات وال   الى اضافات   (553)  ( 5,549)  (6)  (3)

 نشطة استثمارية الناتج من اصافي النقد    11,484  ( 99,141)  17,890  70,415

 أنشطة تمويلية          

 اقتراض من البنوك   811  27,618  (2.839)  29,057

 استبعاد سندات دائمة من التابعة    5,745  -    -

 حصة غير مسيطرة   -  3.915  -  -

 الوديعة   36.596  -  (5.000)  -
 توزيعات أرباح مدفوعة    (19,040)  ( 25,528)  (20,194)  (20,194)
 من السندات الدائمة  فوائد مدفوعة   (2,218)  ( 4,405)  (2,343)  (2.356)

 انشطة تمويلية الناتج من )المستخدم في( / صافي النقد    21.894  1,600  (30,376)  6,507

 النقد وما في حكم النقدصافي التغير في    (2,749)  ( 115,484)  (49,340)  65,812

 الفترة نقد وما في حكم النقد في بداية    85,163  240,456  68,414  4,549

 الفترةنقـد وما في حكم النقد في نهاية  5  82,414  124,972  19,074  70,361

 

   المرحلية غير المدققة.  المختصرة لشركة االملو جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة   تشكل اإليضاحات المصـاحبة 
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 ة ــــبيانات عام  -1

( في سلطنة عمان  " اومنفيستأو"  "الشركة األم" "الشركة" أو  الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع ) تأسست  
الشركة األم مدرجة في سوق مسقط لألوراق  باألنشطة المتعلقة باإلستثمار.    كشركة مساهمة عمانية عامة وتعمل بشكل رئيسي 

 المالية. 
 

، رقم المجمع  95مركز اعمال اومينفست، الطابق السابع، رقم البناية  يقع مكان عمل الشركة األم الرئيسي ومكتبها المسجل في  
، سلطنة  112روي. الرمز البريدي    3886ص.ب    تالل مسقط، مدينة العرفان، مسقط ، سلطنة عمان وعنوانها    -   9993
 عمان.

 

 

 والسياســات المحاسبية اإلعـداد اســأس  -2
 

لشركة االم والشركات التابعه    م2021  تسعة  30اشهر المنتهية في    تسعةلفترة    غير مدققةالموحدة المختصرة    القوائم المالية
اليه مجتمعين)مشار  "المجموعه"(   م  رقم    لقد .  كـ  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  البيانات  هذه  إعداد  المالية    34تم  "التقارير 

القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن اإلفصاح عن الجهات المصدرة لألوراق  المرحلية" وبما يتفق مع أحكام المعمول بها في  
 وتعديالته.  1974من سلطنة عمان ومع قانون الشركات التجارية لسنة    المالية وتعامالت الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال 

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

المالية   القوائم قرأ بالتزامن مع ومات المالية المرحلية ينبغي أن ت . المعل2020ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية المدققة في  
   ، والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 2020ديسمبر عام   31في  للسنة المنتهية

 
غير المدققة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة    المختصرةال تحتوي البيانات المالية المرحلية  

بالضرورة    م2021  سبتمبر  30الدولية. باإلضافة إلى ذلك ، ال تشير نتائج الفترة المنتهية في    التقارير المالية  المعدة وفقاً لمعايير
 .م2021إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية 

 

 ديرات ــتقال -3
 

المالية   القوائم  ب   الفترية يتطلب إعداد  الدولية إستخدام  المالية  التقارير  يتفق مع معايير  الهامة.  بما  المحاسبية  التقديرات  عض 
و المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  في  تؤثر  التي  واالفتراضات  والمصاريف تقديرات  وااليرادات  والموجودات    االصول 

 التقديرات.  تختلف عن فعلية قد المفصحة. نتائج 
 
 

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

 .  م2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمالتي تم تطبيقها على  هي نفسهاالسياسات المحاسبية للمجموعة 

 
 2021معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة السارية في تطبيق  -4
 

المنتهية   الفترة  والمعدلة  ،  م2021  سبتمبر  30في  في  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  تطبيق  معايي تم  مجلس  ر  ـــالصادرة عن 
  وساريةها  عمليات ة الدولية ذات الصلة و إلزامية لمن معايير المحاسب   المالية التفسيرات ولية للتقارير  واللجنة الد  ة الدولية ــالمحاسب 

 .  م2021يناير  1التي تبدأ في  لفترة
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 د وما في حكم النقد ــالنق -5

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

 

  دة ــ الموح   الشركــة األم 
  )غير مدققه(   )مدققــــه(   )غير مدققه(   )مدققـــــه( 

ديسمبر   31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

ديسمبر   31 
2020 

 سبتمبر 30 
2021  

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

        

24.125  9,074  40,874  25,267 
 

 أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب 

 ( 6ودائع لدى البنوك )ايضاح رقم  62,417  85,885  15,000  44.289

 اشهر  3ودائع لدى البنك االستحقاق بعد  ( 5,000)   ( 41,596)  ( 5.000)  -

68,414  19,074  85,163  82,414  

 

 ودائع لدى البنـوك  -6
ــ الموح   الشركــة األم    دة ــ

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

ديسمبر   31
2020 

 سبتمبر 30 
 2021 

ديسمبر   31 
2020 

 سبتمبر 30 
2021  

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

 ودائع لدى البنوك والشركات التأجير        
 اشهر   3االستحقاق اقل من  - 57,147  44.289  10,000  44.289

 اشهر 3االستحقاق اكثر من  - 5,000  41,596  5,000  -

44.289  15,000  85,885  62,147  

 
 
 األقساط وأرصدة التأمين المدينة -7
 

 )غير مدققة( الموحدة  
 2021 سبتمبر 30

ــ )مدقق  الموحدة  ة( ــــــ
 2020ديسمبر  31

 الحياة  
 الف ر.ع 

 العام 
 الف ر.ع 

 االجمالي 
 الف ر.ع 

 الحياة 
 الف ر.ع 

 العام 
 ر.ع الف 

 االجمالي 
 الف ر.ع 

 
 اقساط تأمين مدينة 

 
56,530 

 
4,770 

 
61,300 

 
34,338 

 
4,046 

 
38,384 

 6,991 497 6,494 2,829 419 2,410 ارصدة اعادة تأمين مدينة 

 58,940 5,189 64,129 40,832 4,543 45,375 

 ( 2,219) ( 851) ( 1.368) ( 2,462) ( 905) ( 1,557) مخصص ديون منخفضة القيمة 

 57,383 4,284 61,667 
 

39,464 3,692 43,156 
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 استثمـارات في أوراق مالية  -8
    

 مما يلي: التقريرتتكون االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ 
 

ــ الموح   الشركة األم    دة ــ
  )غير مدققه(   )مدققـــه(   )غير مدققه(   )مدققـــه( 

  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31

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

        

1,770  1,985 
 

14,128  26,781 
   من خاللأصول مالية بالقيمة العادلة 

 أ( 8)ايضاح  االرباح أوالخسائر  

3,558  3,505 
 

94,768  88,716 
   من خاللأصول مالية بالقيمة العادلة 

 ب(8ايرادات الشاملة االخرى )ايضاح   

-  - 
 

 ت(8المطفأة )ايضاح بالتكلفة استثمارات  51,178  34,007

5,328  5,490  142,903  166,675  

 
 

ــ الموح   الشركـة األم    دة ـ
  )غير مدققه(   )مدققـــه(   )غير مدققه(   )مدققـــه( 

  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31

 الف ر.ع 
 

  الف ر.ع   الف ر.ع   الف ر.ع  

 بالقيمة العادلة من خالل   أصول مالية (أ)

 ائر ـ االرباح أو الخس

 المالي قطاع   954  456  -  -

 قطاع الصناعـة  717  854  434  484

 اإلستثمارات المحلية المدرجة  1,671  1,310  434  484

 مدرجة  استثمارات خارجية 1,001  48  85  48

 استثمارات مدرجة  2,672  1,358  519  532

 استثمارات محلية غير مدرجة  2,304  1,883  1,237  1.003

 غير مدرجة  خارجيةاستثمارات  21,805  10,887  229  235

1,770 

 

1,985 

 

14,128 

 

26,781 
 االصول المالية بالقيمة العادلة من  

 خالل االرباح والخسائر   

 
 

 
مالية)ب(    خالل    أصول  من  العادلة  بالقيمة 

 االيرادات الشاملة االخرى

   

 
   استثمارات محلية

       

 2.300  2.301  69,262  64,332 استثمارات مدرجة )بالتكلفة( 
 ( 247)  ( 301)  ( 5,457)  ( 8,173) احتياطي القيمة العادلة 

 861  861  861  861 استثمارات غير مدرجـة )بالتكلفة( 
 581  581  581  581 احتياطي القيمة العادلة 

 3,495  3,442  65,247  57,601 استثمارات محلية اجمالي 
        استثمارات خارجية 

 -  -  35,213  35,659 إستثمارات مدرجة )بالتكلفة( 

 -  -  ( 5.875)  ( 4,689) إحتياطي القيمة العادلة 
 205  205  1,058  928 إستثمارات غير مدرجة )بالتكلفة( 

 ( 142)  ( 142)  ( 875)  ( 783) إحتياطي القيمة العادلة 

 63  63  29,521  31,115 مجموع اإلستثمارات الخارجية 

 
 بالقيمة العادلة  ستثمارات ال مجموع ا

 88,716 اخرى من خالل ايرادات شاملة

 

94,768  3,505 

 

3,558 
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 )تابع(   استثمـارات في أوراق مالية -8

 ةـاستثمارات في الشركات الشقيق -9
 

 كما في تاريخ القوائم المالية، اإلستثمارات في الشركات الشقيقة تمثل الملكية في الشركات التالية: 
 

    
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30     

 )مدققة(   )غير مدققة(      
 نسبة المساهمة   نسبة المساهمة   اسم البلد    الموحدة 

     )%(  )%( 
        شركات مدرجة 

 9,99  9,99  سلطنة عمان    بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 31,64  31.64  سلطنة عمان    بنك عمان العربي ش.م.ع.ع 

 34,60  34,60  سلطنة عمان    الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع 
 24,30  24,30  سلطنة عمان    األهلية ش.م.ع.م شركة التأمين  

 24,52  24,52  سلطنة عمان    تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع 
 

        غير مدرجة شركات 
 17,47  17,47  مملكة البحرين    بيت التمويل الوطني ش.م.ب )البحرين(

 19,49  19,49  سلطنة عمان    المصنع الحديث للصلب ش.م.م 
 14,85  14,85  جزر كايمن     لالستثمار المحدودة األفق 

 43,00  43,00  سنغافورة    ايست برديج بارتنرز
        
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30     

 )مدققة(   )غير مدققة(      
 نسبة المساهمة   نسبة المساهمة   اسم البلد      الشركة االم

     )%(  )%( 
        شركات مدرجة 

 31.64  31.64  سلطنة عمان    بنك عمان العربي ش.م.ع.ع 
 34,60  34,60  سلطنة عمان    الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع 

        
        

 

  

 
ــ الموح   دة ــ

 
 الشركــة األم 

 )مدققـــه(   )غير مدققه(   )مدققـــه(   )غير مدققه(  
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 
 بالتكلفة المطفأة استثمارات (  ج)

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

 -  -  18,861  18,923 يقطاع التعليم احدى شركات استثمارفي  

 -  -  15,146  32,255 وشركات سندات بنكية 

 
 51,178 مجموع االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 
34,007  - 

 
- 
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 )تابع(  ةـاستثمارات في الشركات الشقيق -9
 

التفاصيل المتعلقة لحركة االستثمار في الشركات التابعة موضحة ادناه: -أ9  
 

   دة ــ الموح   الشركة االم 
   2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31

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

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

         
 السنة في بداية   323,368  239,635  142,250  38,937

   شراء  3,176  1.182  -  -

 شقيقة التابعة الى  الشركة المحول   -  113.229  -  113.229

 شقيقة الشركة الاستبعاد    -  ( 30.742)  -  ( 5.410)

 حصة من النتائج  21,851  22.080  5,560  3.956

 مستحقة  توزيعات ارباح   ( 10,277)  ( 14,190)  ( 1,124)  ( 2,037)

 حركات اخرى   ( 1.168)  ( 3.537)  ( 868)  ( 2.136)

 مخصص مسترد  4,289  ( 4,289)  4,289  ( 4.289)

         

 الفترة   نهاية  في       341,239  323,368  150,107  142,250

 

 شركات تابعة استثمارات في  -10
 

 

 الشركات التابعة كالتالي:  الشركة األم فيانت استثمارات ـك، القوائم الماليةفي تاريخ كما 

 
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30   اسم البلد  

 )مدققة(        )غير مدققة(     
 المساهمة نسبة    المساهمة نسبة     

    )%(  )%( 
       
       

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

 73,45  73,45   عمــان )النشاط الرئيسي: التأمين( 
       

   شركة جبرين العالمية للتنمية )جبرين(

 100,000  100,00   عمــان )النشاط الرئيسي: االستثمارات( 

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

 100,00  100,00   عمــان واالستثمارات النشاط الرئيسي : العقارات

 اومينفست العالمية ليمتد  

 100.000  100.000   االمـارات  لنشاط الرئيسي : االستثمار(ا)

 ((1)10اوبار كابيتال ش.م.م )ايضاح 

 66.000  66.000   عمــان )النشاط الرئيسي :  الوساطة  واالستثمار( 

 منتجعات صاللة ش.م.ع.م 

 )النشاط الرئيسي : مشروع سياحي متكامل(

 

 عمــان

   

99.99 

  

99.99 

 ش.م.م  الجبل االسود لالستثمار
 99,98  99,98   عمــان ( )النشاط الرئيسي : العقارات

 (( 1)10)ايضاح  ش.م.م  كريليكالا لصناعات الخليجالشركة 

 لنشاط الرئيسي ) التصنيع(ا

 

 عمــان

   

51,70 

  

51.70 

 ((1)10)ايضاح   ية ش.م.مبالستيكال  للصناعات شركة شمال

 )النشاط الرئيسي : التصنيع( 
 

 عمــأن

   

51.65 

  

51.65 

 ((1)10جبرين كابيتال اسيا )ايضاح 

 النشاط الرئيسي : االستثمار 
 

 سنغافوره 

   

100.00 

  

100.00 

 

هذه الشركات التابعة مملوكة من خالل شركة جبرين العالمية.   -( 1)  
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 )تابع(  تابعةشركات  استثمارات في  -10
 
- المتعلقة بحركة االستثمار في الشركات التابعة هي كالتالي: التفاصيل  -( 2)   

 

ــ الموح   الشركة االم     دة ـ
 ديسمبر  31
 2020 

  سبتمبر 30 
2021 

 ديسمبر  31 
 2020 

 سبتمبر  30 
 2021 

  

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

   الف ر. ع   الف ر. ع   ر. ع الف   الف ر. ع 
         
 السنة في بداية   -  -  299.391  432.664

 شقيقة الى   تابعةشركة محول من   -  -  -  ( 147.189)

 شركة تابعة استبعاد    -  -  -  ( 1.995)
 محول من الشقيقة   -  -  -  5.410

 ((3)10)ايضاح  استبعاد  -  -  ( 5.371)  -
 حصة النتائج   -  -  26,189  40.387

   مستلمةاالرباح   -  -  ( 16.772)  ( 22.376)

 حركات اخرى   -  -  ( 3,712)  ( 7.510)

         

 الفترة  نهاية  في  -  -  299 ,725  299,391

 

شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م الى شركة جبرين العالمية للتنمية  من حصة   %36خالل هذه الفترة، باعت الشركة االم حصتها البالغة  -( 3)

 . اكثروفعالية  لكفاءة االدارة عالية  %100ش.م.ع.م المملوكة لها بنسبة 

  

 رأس المال -11
 سبتمبر 30 

2021 
 )غير مدققة( 

ديسمبر   31
2020 

 )مدققــة(

 بيسة لكل سهم  100بقيمة  مصرح به عادي سهم 200,000,000تم اصدار 
 ( بيسة لكل سهم  100بقيمة  عادي  سهم 200,000,000 -م2020ديسمبر  31)
 

 
20,000 

 
20,000 

   
 

 بيسة لكل سهم ودفعت قيمتها بالكامل  100بقيمة  عادي سهم 807,772,329تم اصدار 
 بيسة لكل سهم(  100بقيمة  عادي سهم 807,772,329 - م2020ديسمبر  31) 

 
 

80,777 

 
 

80,777 

 
 

 اسهم الخزينة -)أ( 11
 

  % أعلى من القيمة السوقية 11 بعالوة  مليون لاير عماني 20.3% من أسهم الخزينة بمبلغ 6.74قامت المجموعة ببيع ، 2020خالل 
 السائدة. 

 

 مدفوعةالتوزيعات األرباح  -12
 

 الشـركة األم 

توزيع  م، تمت الموافقة توزيع االرباح النقدية وقامت الشركة ب 2021مارس    31في االجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ  
لاير   20.194.308( بمبلغ للسهم الواحدلاير عماني   0.025 -  2019لاير عماني للسهم الواحد ) 0.025أرباح نقدية بقيمة 

 . لاير عماني(  20.194.308 - 2019عماني )
 

الخزينة  اجمالي   السندات  )  3,485,173أرباح  عماني  عماني(  3,485,173  -2019لاير  مستوى    تسويةتم    لاير  على 
 . المجموعة 
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 احتياطات أخرى غير قابلة للتوزيع  -13

 

 

 

 

 

 

 

          
          
  

 
احتياطي  

 راس المال 

 
احتياطي  
انخفاض  

 القيمة 

 
 

احتياطي  
 الطواري 

 
 

احتياطي  
 الخاص 

 
احتياطي  

الديون  
 الثانويه 

احتياطي  
اعادة تقييم  

عمالت 
 االجنبية 

 
 

احتياطي  
 التحوط 

 
 

احتياطي  
 اعادة التقييم 

 
 

 المجموع 

          الموحدة 
 41,350 234 - ( 24) 8,160 1,996 4,596 4,656 21,732 م 2020يناير  1في 

 ( 526) - ( 524) ( 2) - - - - - صافي التغيير في القيمه العادله 

 ( 526) - ( 524) ( 2) - - - - - مصاريف الشامله االخرى
 ( 36,544) - - - ( 8,160) ( 1,996) - ( 4,656) ( 21,732) الغاء االعتراف بالتابعة 

الى/ من االرباح   المحول
 المحتجزة 

 
- 

 
- 

 
1,048 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,048 

 5,328 234 ( 524) ( 26) - - 5,644 - - م  2020 سبتمبر 30في 

          
 5,641 234 ( 475) ( 25) - - 5.907 - - م 2021يناير  1في 

 206 - 203                        3 - - - - - صافي التغيير في القيمه العادله 

 206 - 203 3 - - - - - مصاريف الشامله االخرى
الى/ من االرباح   المحول

 المحتجزة 
 
- 

 
- 

 
1,231 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,231 

          
 7,078 234 ( 272) ( 22) - - 7,138 - -  م2021 سبتمبر 30في 

         
  

احتياطي  
انخفاض  

 القيمة 

 
 

احتياطي  
 طواري 

 
 

احتياطي  
 الخاص 

 
احتياطي  

الديون  
 الثانوية 

احتياطي  
اعادة تقييم  

عمالت 
 االجنبية 

 
 

احتياطي  
 التحوط 

 
احتياطي  

اعادة  
 التقييم 

 
 

 المجموع 

         الشركة االم 
 19,618 234 - ( 24) 8,160 1,996 4,596 4,656 م2020يناير  1في 

 ( 526) - ( 524) ( 2) - - - - العادله صافي التغيير في القيمه 

 ( 526) - ( 524) ( 2) - - - - مصاريف شامله االخرى 
 ( 14,812) - - - ( 8,160) ( 1,996) - ( 4,656) الغاء االعتراف بالتابعة 

 1,048 - - - - - 1,048 - الى/ من االرباح المحتجزة  المحول

 5,328 234 ( 524) ( 26) - - 5,644 - م  2020 سبتمبر 30في 

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

 206 - 203 3 - - - - صافي التغيير في القيمه العادله 

 206 - 203 3 - - - - شامله االخرى  مصاريف

 1,231 - - - - - 1,231 - الى/ من االرباح المحتجزة  المحول

 7,078 234 ( 272) ( 22) - - 7,138 -  م2021 سبتمبر 30في 
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مستحق لبنوك  -14  

 - ما يلي: المستحق لبنوك غ ـبل ، القوائم الماليةفي تاريخ 
 

  الموحدة   الشركــة األم 
 ( ه )مدقق

 2020ديسمبر  31
 ( ه)غير مدقق 

 2021 سبتمبر  30
 ( ه مدقق) 

 2020ديسمبر  31
 ( هغير مدقق) 

 2021 سبتمبر  30
 

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

 قروض الجل  305,288  304,299  301,638  304.299

(1.829)  (2,007 )  (1.829)  (2,007 ) 
 المعالجة   :رسوم خصم

 المصرفية غير المطفأة 

302,470  299,631  302,470  303,281  

 
 

 إستحقاق القروض الجل كالتالي:  
  الموحدة   الشركــة األم 

 ( ه )مدقق
 2020ديسمبر  31

 ( ه)غير مدقق 
 2021 سبتمبر  30

 ( ه )مدقق 
 2020ديسمبر  31

 ( ه)غير مدقق 
 2021 سبتمبر  30

 

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

        
 خالل سنة مستحق   77,440  70,296  73,790  70,296

 مستحق اكثر من سنة  227,848  234,003  227,848  234,003

304,299  301,638  304,299  305,288  

 

 أموال التأمين -15
 الموحدة 

 
 ( ه)غير مدقق 2021 سبتمبر 30

 
 (ه)مدقق 2020ديسمبر  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 
 التأمين على الحياة  -المخاطر السارية 

 
59,671 

 
(11,426 ) 

 
48,245 

 
43,373 

 
(10,138 ) 

 
33,235 

 7,999 ( 170) 8,169 7,515 ( 239) 7,754 التأمين العام –إحتياطي المخاطر السارية  
 إغالق المطالبات القائمة  

 اإلبالغ عنها( )متضمنة المتكبدة ولم يتم  
42,926 (6.539 ) 36,387 23,171 (5,867 ) 17,304 

 110,351 (18,204 ) 92,147 74,713 (16,175 ) 58,538 
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 )تابع(  أموال التأمين -15
 

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

 
 (همدققغير ) 2020 سبتمبر 30 ( ه)غير مدقق 2021 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  

       

المطالبات القائمة في تاريخ اإلستحواذ  
)متضمنة المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ  

 عنها(

 
23,171 

 
(5,867 ) 

 
17,304 

 
21,705 

 

 
(6,020 ) 

 
15,685 

 57,717 ( 18,716) 76,433 67,107 ( 17,640) 84,747 المطالبات المحملة خالل الفترة  

 ( 52,793) 16,845 ( 69,638) ( 48,024) 16.968 ( 64.992) المطالبات المدفوعة خالل الفترة 

 إغالق المطالبات القائمة  
 )متضمنة المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها( 

 
42,926 

 
(6,539 ) 

 
36,387 

 
28,500 

 
(7,891 ) 

 
20,609 

 

 

 إجمالي أقساط التأمين واألقساط المحولة إلى معيدي التأمين - 16
 

 
 (همدققغير ) 2020 سبتمبر 30 ( ه)غير مدقق 2021 سبتمبر 30

ــ الع اة ــــالحي   اإلجمالي  ام ـــالع اة ـــالحي اإلجمالي  ام ـ

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

       

ــ الموح         دة ــ
 112,975 14,740 98,235 121,548 14,311 107,237 إجمالي أقساط التأمين

 ( 5,438) ( 286) ( 5,152) ( 15,883) 415 ( 16,298) األقساط غير المحققة الحركة في 

 
 إجمالي األقساط المحققة 

 
90,939 

 
14,726 

 
105,665 

 
93,083 

 
14,454 

 
107,537 

       
 ( 19,154) ( 759) ( 18,395) ( 19,352) ( 923) ( 18,429) األقساط المحولة لمعيدي التأمين 

 ( 1,601) ( 78) ( 1,523) 1,356 69 1,287 المحققة الحركة في األقساط غير 

 
 األقساط المحولة لمعيدي التأمين 

 
(17,142 ) 

 
(854 ) 

 
(17,996 ) 

 
(19,918 ) 

 
(837 ) 

 
(20,755 ) 

       
 86,782 13,617 73,165 87,669 13,872 73,797 صافي إيرادات أقساط التأمين 
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 ايرادات الفـوائد -17
 )غير مدققة(   دةــوحــالم 

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 اشهر  ثالثة 
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30   2021 سبتمبر 30 

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

 -  -  54,479  - لعمالء  القروض والسلفيات
ودائع لدى البنوك ومبالغ  

 2,428  2,743 اخرى في السوق 
 

984 
 

777 
 623  299  5,705  1,564 إيرادات فوائد أخرى 

 4,307  62,612  1,283  1,400 

 

 )غير مدققة(  الشركة االم  

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 اشهر  ثالثة 
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30   2021 سبتمبر 30 

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

ودائع لدى البنوك ومبالغ اخرى في  
 397  1057 السوق 

 
265 

 
397 

 1,544  1,570  4,650  4,700 إيرادات فوائد أخرى 

 5,757  5,047  1,835  1,941 

 

 مصروفات الفوائد   -18
 )غير مدققة(   دةــوحــالم 

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 ثالثة اشهر  
 منتهية في

 2021 سبتبمر 30 
 

 2020 سبتمبر 30 
 

 2021 سبتمبر 30 
 

 2020 سبتمبر 30 
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

   الف ر.ع  الف ر.ع  
 

 -  -  16,610  - ل ـودائع ألج 
 -  -  548  - سندات دين ثانوية  
 -  -  4,402  - الطلب تحت ابات ـحس 
 3,815  3,833  11,193  11,477 ة ـقروض بنكي 

 
 11,477  32,753  3,833  3,815 

  
 )غير مدققة(  الشركة االم 

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 ثالثة اشهر  
 منتهية في

 2021 سبتمبر 30 
 

 2020 سبتمبر 30 
 

 2021 سبتمبر 30 
 

 2020 سبتمبر 30 
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

   الف ر.ع  الف ر.ع  
 

 3,800  3,818  11,001  11,406 ة ـقروض بنكي 

 
 11,406  11,001  3,818  3,800 
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االستثمارات ايرادات  -19  

                                           )غير مدققة(  دةــوحــالم

 
 

 اشهر تسعة
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 ثالثة اشهر  
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  

 633  575  3,233  3,075 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات 
        استثمارات محلية مدرجة 

 8  ( 3)  58  557 من بيع استثمارات   أرباح
 ( 49)  ( 87)  14  ( 99) تغير في القيمة العادلة  

   استثمارات خارجية مدرجة 
  

 
 

 
 

 
 22  ( 190)  24  265 تغير في القيمة العادلة  

 
    مدرجة غير استثمارات محلية 

 
 

 
 

 139  48  ( 55)  194 تغير في القيمة العادلة  
 

    مدرجة غير استثمارات خارجية 
 

 
 

 
 ( 543)  234  ( 543)  653 تغير في القيمة العادلة  

        
        استثمارات عقارية 

 -  339  -  615 الربح من استثمارات عقارية صافي  -
 149  149  562  547 ايرادات االيجار -

 -  -  3,728  - صافي الربح من الشركات الشقيقة 
 -  433  -  1,562 ايرادات االستثمار بالتكلفة المطفأة 

 -  -  ( 5,610)  4,289 غير مخصص لالستثمار تسوية/
 -  -  11,968  - التابعة الربح الجزئي من بيع 

 11,658  13,379  1,498  359 

 

                                           )غير مدققة(    الشركة االم 

 
 

 اشهر تسعة
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 ثالثة اشهر 
 منتهية في 

 ثالثة اشهر  
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  

 104  -  48  79 ايرادات توزيعات ارباح استثمارات 
        استثمارات محلية مدرجة 

 -)  ( 15)  -  ( 49) تغير في القيمة العادلة  
 

    استثمارات محلية مدرجة 
 

 
 

 
 ( 28)  -  ( 26)  - تغير في القيمة العادلة  

 
 استثمارات خارجية مدرجة 

 24  265 تغير في القيمة العادلة 

 

64 

 

24 
 

    استثمارات عقارية 
 

 
 

 
 7  30  117  93 ايرادات االيجار -

 -  -  ( 5.610)  4,289 غير مخصص لالستثمار تسوية/ 
 -  -  11,968  - الربح الجزئي من بيع التابعة 

 4,677  6,521  79  107 
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  مصروفات التشغيل -20

 
 )غير مدققة(   دةــوحــالم 

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 اشهر ثالثة 
 منتهية في 

 اشهر  ثالثة 
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

 3,274  3.293  24,630  11,293 الموظفين   ــــةتكلف
 1,556  1.646  11,802  4,624 األخرىمصروفات التشغيل 

 285  305  769  916 إطفاء أصول  غير ملموسة 
 394  418  4.214  1.186 االستهالك 

كافآت وبدالت حضور جلسات  م
 -مجلس اإلدارة:ألعضاء 

       

 50  50  150  150 الشـركة األم    

 85  98  378  275 شركات تابعة وتسويات 

 18,444  41,943  5,810  5,644 

 

 الشركة االم )غير مدققة(  

 اشهر تسعة 
 منتهية في 

 اشهر  تسعة 
 منتهية في

 اشهر ثالثة 
 منتهية في 

 اشهر  ثالثة 
 منتهية في

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 
 

 الف ر.ع   الف ر.ع  
 

 858  558  3,293  2,816 الموظفين   ــــةتكلف
 159  179  436  567 األخرىمصروفات التشغيل 

 174  174  521  521 إطفاء أصول  غير ملموسة 
 37  38  110  114 االستهالك 

مكافآت وبدالت حضور جلسات  
 ة ألعضاء مجلس اإلدار

150  150  50  50 

 4,168  4,510  999  1,278 
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التقـارير المالية لقطاعات األعمـال -21  

 : رئيسيةعمل   أربع قطاعات ضمن مكونة من المجموعة 
 

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

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

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

 يتضمن األنشطة في قطاع العقارات.  –قطاع العقارات    -4

يتم إستبعاد تلك   وبقية المجموعة.  الشركات التابعةالمعامالت 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  
       

       2021 سبتمبر 30

 152,180 ( 35,177) 1,352 115,072 18,522 51,411 إيرادات القطاع 

 25,192 ( 30,516) 999 9,027 18,522 27,160 اع ــ نتائج القط 

 751,492 ( 340,327) 10,729 246,732 286,666 547.692 أصول القطاع 
       

       2020 سبتمبر 30

 214,630 ( 43,378) 858 113,717 77,535 65,898 إيرادات القطاع 
 

 36,988 ( 38,652) 488 14,017 23,020 38,115 نتائج القطاع 

        2020ديسمبر  31

 712.274 ( 355,146) 14,223 213,818 284,433 554,946 أصول القطاع 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

 

 الموحدة  
أعضـاء مجلس  

 شركات شقيقة  االدارة 
اطراف ذات  
 عالقة اخرى

غير   حصص 
 مسيطرة 

 الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  الف ر.ع  
     الشامل قائمة الدخل 

     
     2021 سبتمبر 30

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

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

 - 494 1.585 - مطالبات مدفوعة 
 - 400 240 - ورأسمالية مصروفات التشغيل 

     
     2020 سبتمبر 30

 26 1,084 1,392 172 ايرادات الفوائد والعموالت 
 236 1 5,013 - الفوائـد مصروفات 

  ألعضاء مجلسمكافآت وبدالت حضور جلسات  
 - - - 528 االدارة  
 - 520 1,144 - مستلمة أقساط 

 - 564 1,105 - مطالبات مدفوعة 
 - 121 87 - ورأسمالية مصروفات التشغيل 

     
     قائمة المركز المالي 

     2021 سبتمبر 30

 - 7,850 - - بيع استثمار
 - - 92,000 - ترتيبات إقتراض  
 - - 19,382 - ودائع من عمالء حسابات جارية و

 - 551 484 - اقساط وارصدة التأمين المدينة 
 - 591 780 - دائنون 

     

      2020ديسمبر  31
 - - - 20.367 بيع سندات خزينه 

 - 18.401 - - شراء استثمار 
 - - 123,996 - ترتيبات إقتراض  
 - - 14.910 - ودائع من عمالء حسابات جارية و

 - 484 1.471 - اقساط وارصدة التأمين المدينة 
 - 218 587 - دائنون 
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)تـابع(  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  -22  

 
 

 ركة االم ــــالش           
 )غير مدققة( م2020 سبتمبر 30 م )غير مدققة( 2021 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  
 االدارة مجلس 

 الف ر.ع 
       

 مكافآت وبدالت حضور جلسات 
 150 - - 150 - - االدارة    ألعضاء مجلس 

 34 - 198 58 - 85 مصروفات التشغيل 
 - - 4,776 - 597 4,924 فوائد وايرادات اخرى 

 4.510 546 126 3,447 859 224 مصروفات الفوائد    
 - - 122 - - 107 أقساط التأمين 

 - - 27 - - 57 المطالبات 
    - -  

       المعامالت االخرى
 - - 22,416 - - 16,772 توزيعات ارباح من شركات تابعة 
 - 2,075 - - 1,124 - توزيعات ارباح من شركات شقيقة 

 
 
 

      

 م )مدققــة( 2020ديسمبر  31 م )غير مدققة( 2021 سبتمبر  30 
    قائمة المركز المالي 
       

 100,000 23.996 - 72,000 20,000 -   قروض بنكية
 - 31.426 - - 1,314 - ارصدة بنكية 

 - - 112,173 - - 142,104 مستحق من شركات تابعة )صافي( 
 3 - - - - - دائنون 

 - - - - - 5,371 بيع استثمار
 

 

 االلتزامات العرضية -23
 

  الف   663,683  –  م2020ديسمبر    31لاير ُعماني )  الف  643,293بلغت اإلعتمادات المستندية والضمانات  م،  2021  سبتمبر  30في  
اعطيت في سياق العمل العادي الذي من المتوقع انه    بضمانات صادرة من البنوك التجارية نيابة عن المجموعة   المتعلقة   لاير ُعماني(

  لن تنشأ عنه اي التزامات جوهرية.  

 عوامل المخاطر  -24

(  ر الفائدةــبما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سع)مخاطر السوق  :  مجموعة متنوعة من المخاطر المالية  أنشطة المجموعة لتتعرض  

التأمينمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  و المعلومات والتفاصيل الخاصة  المالية المرحلية  القوائمال تشمل    .ومخاطر  إدارة  ب   على 

  31المالية السنوية كما في    القوائميجب قراءتها مع  المالية السنوية، و  القوائمفي    التي يفصح عنهاومخاطر التأمين  المخاطر المالية  

 . هناك أي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية العام ولم تكن. م2020ديسمبر 
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 ائد األساسي للسهمـالع  -25
 

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

  الموحــــدة   الشركــة األم 

  2020 سبتمبر 30
 غير مدققة

 
  2021 سبتمبر 30

 غير مدققة
 

  2020 سبتمبر 30
 غير مدققة

 
  2021 سبتمبر 30

 غير مدققة
 

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

32,459  27,425  28,654  23,647 
 المنسوبة الى مساهمي   الفترةربح 

 ف لاير عماني( ل )باالالشركة االم 

 السندات الدائمة ناقصا: فوائد  ( 2,218)  (3.100)  ( 2,343)  (3,714)

28,745 
 

25,082 
 

25,554 
 

 المنسوبة الى مساهمي   الفترةربح  21,429
 ف لاير عماني( ل )باالالشركة االم 

807,772,329 
 

807,772,329 
 

646,055,176 
 

 المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة   668,365,426
   الفترةخالل   

        

0,036  0,031  
0,039 

 
0,032 

 العائد االساسي للسهم الواحد )لاير عماني(

 
 

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

 

 صافي األصول للسهم الواحد   -26
 

 صافي االصول للسهم الواحد على النحو التالي:   إحتسابيتم 
 

ــ الموح   الشركــة األم    دة ــ

  2020ديسمبر  31
  مدققة

  2021 سبتمبر 30
  غير مدققة

  2020ديسمبر  31
  مدققة

  2021 سبتمبر 30
  غير مدققة

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

262,296  263,273  215,333  218,481 
 الحقوق المنسوبة الى مساهمي  

 ف لاير عماني( ل )باال الشركة االم 

        

 عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة  668,365,426  668,365,426  807,772,329  807,772,329

        

 الواحد )لاير عماني(صافي االصول للسهم  0,327  0,322  0,326  0,325

 
 
 

 القوائم الماليةالموافقة على  -27
 

لس اإلدارة  ـجــمبل ـ من قتمادها ـواعقة ــدة غير المدقـموحـال المختصرة  لية ـمرحـالمالية ال وائم ـقــالذه ـة على هـقـمواف ــمت الـت 
 .م2021 نوفمبر 11بـتاريــخ  




