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دعم وإنشاء ورعاية الشركات الناجحة التي تخلق وتعزز القيمة 

طويلة ا�جل �صحاب المصلحة من خالل:
االستثمار في الشركات ذات النموذج التجاري القابل للتطوير وا�بداع 

واالستدامة.
تعزيز حوكمة الشركات وضمان النظم وا�جراءات المناسبة.

التركيز على التنفيذ والتميز بالعمل.

قيمنا االساسيه:
نحن نحترم االفراد

نحن نهتم بمجتمعنا

نحن صادقون في اتصاالتنا

نحن نتصرف بنزاهة

بيان الرؤية:
"تحقيق التميز والريادة بين شركات االستثمار في الشرق ا�وسط على نمط 

ا�سهم الخاصة وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة"
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القيمة
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تقريـر مجلـس اإلدارة 
عن السنة المنتهية في 31 مارس ٢0٢0

حضرات المساهمـين الكـرام،،،   

السادس  السنوية  العامة  الجمعية  اجتماع  في  بكم  أرحب  أن  ويُسعدني  يسرني  اإلدارة،  مجلس  عن  نيابة 
والعشرين لشركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع. وأغتنم هذه الفرصة ألقدم لكم التقرير السنوي حول أنشطة وأداء 

شركتكم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢0٢0.

استعراض نتائج المجموعة
فيما يلى ملخص النتائج

ان الربح المجمع للسنة المنتهية في 31 مارس ٢0٢0 أقل مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى 
خسارة القيمة العادلة البالغة 330,000 ريال عماني فى إستثماراتنا السوقية في سوق مسقط لألوراق المالية 
العادلة  القيمة  في  خسارة  بإثبات  الشركة  قامت  ذلك  إلى  باإلضافة  العادلة.  بالقيمة  األخرى  واإلستثمارات 
في حقوق الملكية بمبلغ ٢٢8,000  ريال عمانى وبلغ اجمالي خسارة التغير في القيمة العادلة بلغ 5٢8,000 ريال 
عماني. لقد انخفض مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة 1٢.9% من أول يناير ٢0٢0 إلى نهاية مارس ٢0٢0 

بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. 

البيان - ألف ريال عمانى

مجموع االيرادات

مجموع المصروفات

الربح قبل تغيرات القيمة العادلة

)خسارة( مكسب القيمة العادلة لألصول المالية

صافي الربح

٢.0٢9

)1.5٢٢(

507

)303(

١٧٧

٢.004

)15٢0(

484

1٢8

٦١٢

٢0 - ٢019٢019 - ٢018
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ولقد بلغت حقوق المساهمين بالشركة فى 31 مارس ٢0٢0 ما قيمته 33 مليون ريال عمانى . واجمالي القروض 
18 مليون ريال عماني كما فى 31 مارس ٢0٢0 و بلغت نسبة الديون الى حقوق المساهمين %55 )٢019 : %57(. 
وبلغ العائد على السهم بيسة واحدة للسنة المنتهية فى 31 مارس ٢0٢0 مقابل 3 بيسات فى السنة الماضية.

كما بلغ صافى األصول للسهم الواحد 163 بيسة فى 31 مارس ٢0٢0 )مقابل 173 بيسة فى 31 مارس ٢019(.
من   %60 مستوى  عند  منخفض  بسعر  تداوله  وتم   ٢0٢0 مارس   31 فى  بيسة   66 الشركة  سهم  سعر  وبلغ 

قيمته الدفترية.
التصنيع  قطاع  على  للتركيز  م  ع  م  ش  الصناعية  لإلستثمارات  األنوار  شركة  بإنشاء  قمنا  العام،  هذا  خالل 

ونبحث عن شركاء استراتيجيين لنمو مجموعتنا الصناعية.

وسوف نواصل التركيز على قطاعاتنا الرئيسية الثالثة وهى الخدمات المالية ، والتصنيع ، والتعليم.

توزيعات األرباح 

في 31 مارس ٢0٢0 بلغت أرباحنا المحتفظ بها 8.349 مليون ريال ُعماني، ويُسرُّ مجلس اإلدارة بأن يُوصي بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 6% - )10%  في السنة السابقة(. 

القوائم المالية
إّن القوائم المالية الموحدة الُمدققة والمعروضة عليكم تتضمن ما يلي:

نتائج الشركات التابعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢019، وهي كالتالي:
شركة األنوار العالمية لالستثمار ش.م.م، وهي شركة تابعة بنسبة %100 .

شركة األنوار للتنمية ش.م.م، وهي شركة تابعة بنسبة %100 .
شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م، وهي شركة تابعة بنسبة 100% وتنشط في مجال الضيافة.

األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م )قيد التأسيس( شركة تابعة بنسبة %100.

لخدمات  العالمية  )الرواد   ،٢019 ديسمبر   31 للسنة  الزميلة  الشركات  حققتها  التي  )الخسارة(  األرباح/  حصة 
التعليم ش م ع م لغاية 31 يناير ٢0٢0( وهي الشركات التي تملك شركة األنوار القابضة ما بين ٢0% و50% من 

رأسمالها، أو يكون لها تأثير كبير عليها.
توزيعات أرباح استثمارات أخرى.

المكاسب/ الخسائر المحققة وغير المحققة من أوراق مالية أخرى مدرجة/ غير مدرجة.

أداء االستثمارات
الشركات التابعة

1- شركة األنوار العالمية لالستثمار ش.م.م
تملك الشركة  استثمارات بقيمة 7,801,944 ريال ُعماني كما فى 31 ديسمبر ٢019. 

٢- شركة األنوار للتنمية ش.م.م 

تملك الشركة استثمارات بقيمة 499,878 ريال ُعماني كما فى 31 ديسمبر ٢019.
3- شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م

ارض  على  الفنادق  ادارة  لتطوير  العالمية  اكور  شركة   مع  مسقط  نوفوتيل  فندق   – إدارة  اتفاقية  توقيع  تم 
مملوكة للشركة.

ويُقدر مجموع تكلفة تطوير المشروع بحوالي 11.5 مليون ريال ُعماني، وسيتم تمويل المشروع من خالل أفضل 
مزيج من القروض وحصص الملكية. لقد استلمنا جميع التراخيص من الجهات المعنية. 

.١

.٢

.3

.4
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4- شركة األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م )قيد التأسيس(
العالمية لالستثمار ش.م.م، وشركة األنوار للتنمية  القابضة ش م ع ع مع شركة األنوار  قامت شركة األنوار 
بإسم  عمان  سلطنة  قوانين  حسب  عمان  سلطنة  فى  مقفلة  عمانية  مساهمة  شركة  بتأسيس  ش.م.م 

»شركة األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م« )الشركة(.
إليها كمجموعة ونبحث عن  الصناعية الشقيقة  إنشاء هذه الشركة بهدف تحويل ملكية الشركات  لقد تم 
مستثمرين استراتيجيين لنسبة تصل إلى 40% من حقوق الملكية فى تلك الشركة، وايضا لتنمية المجموعة 

من خالل عمليات اإلستحواز واإلندماج وتعزيز التكنولوجيا.

الشركات الشقيقة
1- شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

أعلنت شركة المها للسيراميك عن ايراداٍت بلغت 7,440,084 ريال ُعماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢019، 
مقارنة مع مبلغ 8,436,617 ريال ُعماني للسنة السابقة، ما يُمثل انخفاضا بنسبة 1٢%.  وبلغ صافي أرباح السنة 
بعد الضريبة 1,011,31٢ ريال ُعماني، مقارنة مع مبلغ 1,٢03,165 ريال ُعماني في السنة السابقة، أي بنسبة انخفاض 
قدرها 16% والتى ترجع بصورة أساسية إلى األحوال اإلقتصادية والمنافسة الحادة وارتفاع تكلفة منافع الطاقة 

والماء. 
٢- مجموعة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

أعلنت مجموعة فولتامب للطاقة عن إيرادات بقيمة 41,175,986 ريال ُعماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
مجموعة  حققت  وقد  صحار.  منشأة  أداء  تحسن  بسبب  السابقة  السنة  مع  مقارنة   %4 بنسبة  بزيادة   ٢019
ُعماني  ريال   34٢,759 قدرها  الضريبة  بعد  األم  الشركة  لمساهمى  منسوبة  أرباح  صافي  للطاقة  فولتامب 
للسنة مقارنة مع 31,067 ريال ُعماني للسنة السابقة حيث قامت الشركة بمبادرات عديدة لضبط التكاليف والتى 

ساعدت الشركة فى الوفاء بطلبات العمالء فى هذا السوق التنافسية.  
3- العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.ع 

أقساط  إجمالي  ش.م.ع.ع  للتأمين  فالكون  العربية  حققت   ،٢019 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  بالنسبة 
مكتتبة بقيمة 19,904,63٢ ريال ُعماني، مقارنة مع 16,065,٢41 ريال ُعماني في السنة السابقة بزيادة بنسبة %5 
. بلغ صافي األرباح بعد الضريبة للسنة 1,1٢٢,144 ريال ُعماني مقارنة مع  1,041,713 ريال ُعماني في السنة السابقة 
الكبيرة  الحسابات  التدريجى من  بزيادة بنسبة 8%. وقامت الشركة بإعادة هيكلة محفظتها بوعى للتخلص 
الخاسرة إلى جانب الجهود المتضافرة للحصول على أعمال مكتتبة. وقد أدت جهود اإلدارة إلى إنخفاض كبير فى 

نسبة صافى المطالبات إلى 49% فى ٢019 مقارنة مع 64% فى ٢018.
4- الُرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م

خالل نصف السنة المنتهي في 31 يناير ٢0٢0، سجلت شركة الُرواد الدولية لخدمات التعليم إنخفاضا في االيرادات 
واألرباح بعد الضريبة والذى يرجع بصفة أساسية إلى إنتقال الطالب إلى المدارس ذات الرسوم الدراسية المنخفضة، 
مشروع  من  الثانية  المرحلة  اكتملت  وقد  والتعليم.  التربية  وزارة  توجيهات  حسب  الدراسية  المناهج  وتغيير 
التوسعة وتم استخدامها فى السنة الدراسية ٢019-٢0.  تم الحصول على تراخيص الموافقة على مناهج البكالوريا 
الدولية ودبلوم البكالوريا الدولية ومن المتوقع اإلنتهاء من زيارات الترخيص الخاصة ببرنامج السنة التمهيدية 

للبكالوريا الدولية والسنوات ماقبل النهائية وذلك فى شهر أكتوبر ٢0٢0.
5- الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع )نبيل(

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة عن ايرادات بقيمة 6,93٢,406 ريال ُعماني لنصف السنة 
المنتهى فى 31 ديسمبر ٢019 مقابل 6,175,030  ريال ُعماني عن نفس الفترة السنة السابقة ، بنمو بنسبة 1٢% عن 
السنة السابقة . وبلغ صافي الربح 438,589 ريال ُعماني لفترة ستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر ٢019 مقابل 
335,6٢0 ريال ُعماني عن نفس الفترة السنة السابقة، ُمسجلًة بذلك نُمًوا بواقع 31% عن السنة السابقة. وتقع 
العالمة التجارية »نبيل« ضمن العالمات التجارية الهامة في السوق العمانى وحضور جيد لتلك العالمة التجارية 

فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول األخرى.
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6- الشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع
أعلنت الشركة الوطنية للمنظفات عن ايرادات بقيمة 19,689,541 ريال ُعماني وصافي أرباح قدرها 6٢0,5٢1 ريال 
صافي  في  وانخفاضا   %8 بنسبة  االيرادات  في  انخفاضا  يمثل  ما   ،٢019 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  ُعماني 
األرباح بنسبة 30% مقارنة مع السنة السابقة.  وأدى هذا اإلنخفاض إلى تدهور الطلب فى األسواق الرئيسية فى 

دول مجلس التعاون الخليجى. وقد حافظت العالمة التجارية »بحر« على مركزها فى سوق سلطنة عمان.   
7- ُعمان كلورين ش.م.ع.ع

سجلت شركة شركة ُعمان كلورين إيرادات بلغت 15,046,017 ريال عمانى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر ٢019 
الشركة  مساهمى  إلى  المنسوبة  خسارة  حققت  السابقة.  السنة  مع  مقارنة   %٢0 بنسبة  نموا  أظهرت  حيث   ،
األم 154,566 ريال ُعماني للسنة مقارنة مع أرباح بلغت 1,59٢,1٢3 ريال ُعماني للسنة السابقة ويرجع ذلك بسبب 

رئيسى الى تسجيل خسائر لدى الشركة التابعة فى كل من قطر واإلمارات.  
بلغت  ُعماني.  ريال   1,5٢8,395 قدرها  خسارة  تابعة،  شركة  وهي  )االمارات(،  كلورين  يونيون  شركة  سجلت 
حصة الشركة األم  من الخسارة 915,508 ريال ُعماني متضمنة الحصة فى خسارة شركتها التابعة بنسبة %100 
والرقائق  الكاوية  للصبغة  العالمية  األسعار  وضعف  للمنتجات  المستمرة  المنخفضة  البيع  أسعار  وتسببت   .
الكاوية فى إنخفاض اإليرادات ووقوع الخسارة خالل ٢019 على الرغم من أن إستغالل الطاقة التشغيلية كان عند 

أفضل مستوياتها. وقد بدأ تشغيل مشروع كلوريد الكالسيوم فى أول أبريل ٢019.
شركة الخليج كلورين ذ.م.م، )قطر(، وهي إحدى الشركات التابعة بدأت عملياتها التجارية إعتبارا من٢7 فبراير 
٢019. سجلت خسارة بمبلغ 1,701,751 ريال ُعماني وبلغت حصة الشركة األم من تلك الخسائر مبلغ 867,893 

ريال عماني. حاليا المصنع يعمل بطاقة تشغيلية تصل الى 47.5% وهذا كان سبب رئيسي في الخسائر.  

استثمارات كبيرة أخرى
سندات أومينفست الدائمة

سندات أومنفيست الدائمة بمعدل فائدة 7.75٪ في السنة يدفع مرتين خالل العام في شهري يونيو وديسمبر. 
السعر مضمون لمدة 5 سنوات وبعد ذلك سيتم إعادة تحديد معدل الفائدة حسب الصيغة المتفق عليها. وقد 

إكتسبت الشركة فائدة تبلغ حوالى 916,000  ريال عماني للسنة المنتهية  في 31 مارس ٢0٢0.

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار ش م ع ع
تمتلك الشركة حصة فى حقوق الملكية بنسبة 8.53٪ كما في 31 مارس ٢0٢0، والقيمة السوقية لالستثمار 

6,٢٢3,180 ريال عماني. 
خالل السنة قامت الشركة بشراء مليون سند صادر من شركة ظفار الدولية بمعدل فائدة 9% سنويا. فى 31 

مارس ٢0٢0 حيث بلغت الفائدة المستحقة المسجلة حوالى ٢6,000 ريال عماني.

التعمين
الكوادر  وترفيع  وتطوير  الُعمانيين  الموظفين  وتدريب  بتوظيف  دائما  ملتزمة  القابضة  األنوار  مجموعة  إّن 

المحلية. تبلغ نسبة التعمين في الشركة 45% فى 31 مارس ٢0٢0.

السنة المقبلة
الحالية بسبب فيروس كورونا  المقبلة مليئة بالتحديات نتيجة ظروف اغالق االقتصاد  نتوقع أن تكون السنة 
)كوفيد 19( ، وإنخفاض أسعار البترول بسبب العديد من العوامل االقتصادية و السياسية التي تمر بها المنطقة. 
التجارية  االنشطة  لدعم  التدابير  األخرى  والجهات  العمانى  المركزى  والبنك  الحكومة   اتخاذ  من  الرغم  على 

واإلقتصاد  ، اال ان التحدي كبير و قائم وسوف يؤثر على الشركات التابعة للمجموعة.
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ورغم أن المجموعة ال تستطيع تقدير طول فترة االغالق فى االسواق ، ولكن مجموعتنا متنوعة بشكل جيد 
وتتمتع بالمرونة، حيث نتوقع ان يكون األداء مرضيا في السنة القادمة باذن اهلل.

إن هدفنا سيكون التأكيد من أن الشركات الشقيقة تواصل أداءها الجيد، ونحن كمجموعة نحافظ على قيمة 
اإلستثمارات ونحتفظ  بالسيولة من أجل أنشطة الشركة. 

شكر وعرفان
نود أن نعبر عن تعازينا الحارة إلى شعب سلطنة عمان فى وفاة المغفور له جاللة السلطان قابوس بن سعيد 
بن تيمور - طّيب اهلل ثراه- بانى النهضة العمانية . ونود أن نعبر أيضا عن والئنا لجاللة السلطان هيثم بن طارق 

المعظم – حفظه اهلل ورعاه ووفقه لما فيه الخير لعمان وشعبها الكريم.

ويودُّ مجلس اإلدارة تسجيل خالص تقديره لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط 
لألوراق المالية والبنوك ومراقبي الحسابات وللمساهمين على دعمهم المستمر لمجموعة شركات األنوار.

كما يُسرني أن أُعرب عن صادق تقديري لمجالس إدارة جميع شركات مجموعة األنوار على التوجيهات السديدة 
مجموعة  في  الموظفين  وجميع  اإلدارة  فريق  الى  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتوجه  كما  الشركات،  هذه  إدارات  الى 

األنوار على إخالصهم وتفانيهم في العمل.

التي يُولونها للشركة  الثقة  القابضة الكرام على  الى مساهمي شركة األنوار  أيًضا أن أتقدم بخالص الشكر  وأوُد 
ولمجلس إدارتها.  

نيابة عن/ مجلس إدارة
شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع

مسعود بن حميد الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة
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عضو مستقل/ غير المنصبأسم عضو مجلس اإلدارة
طريقة التمثيلمستقل

نفسه -  مساهمغير مستقلرئيس مجلس اإلدارةعميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي

ممثل شركة فينكورب  غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالفاضل/قيس بن محمد اليوسف
لالستثمار ش.م.م

نفسه - مساهمغير مستقلعضوالفاضل/شبير بن موسى اليوسف

نفسه - مساهمغير مستقلعضوالفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان

ممثل الخنجي القابضة ش م مغير مستقلعضوالفاضل/قابوس بن عبداهلل الخنجي

نفسه - غير مساهممستقلعضوالشيخ/ محمد بن عبداهلل الرواس 

نفسه - غير مساهممستقلعضوالفاضل/ناصر بن سعيد الهادي

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 3١ مارس ٢0٢0

١.فلسفة الشركة
الرقابة  ادارة الشركات ودور مجلس اإلدارة وإطار عمل ضوابط  تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة 
الداخلية.  في شركة األنوار القابضة، يدعم مجلس إدارة أعلى معايير الحوكمة، وهو مسؤول عن اعتماد ومراقبة 
اإلستراتيجية والسياسات العامة للشركة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وخطة األعمال 
والموازنة السنوية.  وتكون اإلدارة مسؤولة عن تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات المالئمة في الوقت المناسب 
لضمان المراقبة الفعالة والمتواصلة للمسائل االستراتيجية والمالية والتشغيلية وااللتزام بالقوانين واللوائح 
السارية.  ويؤكد مجلس اإلدارة أن األنوار القابضة تطبق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة شركات 
التي  األخرى  والقواعد واإلرشادات  )الميثاق(  المال  العامة لسوق  الهيئة  الصادر عن  الُمدرجة  العامة  المساهمة 
تُصدرها الهيئة العامة لسوق المال من وقت آلخر. يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات للمعايير الدولية 

.)IFRSs( للتقارير المالية

٢.تشكيل مجلس اإلدارة
خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢0٢0 تألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات 
اإلدارة  مجلس  تشكيل  بأن  علما  وموضوعية.  مستقلة  أحكاما  وجماعي  فردي  بشكل  ويمارسون  متنوعة 
العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  االدارة في  أعضاء مجلس  أنتخاب  الميثاق. تم  أحكام  يتفقان مع  واستقالليته 
السنوية والتي عقدت في ٢4 يونيو ٢018 لفترة 3 سنوات. يتكون المجلس من سبعة أعضاء وتفاصيل عضويتهم 

كالتالي:
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3.اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتمع مجلس اإلدارة 5 مرات خالل العام. عقدت هذه االجتماعات في )8 مايو ٢019(،)18 يونيو ٢019(، )1 أغسطس 

٢019(، )13 نوفمبر ٢019( و )10 فبراير ٢0٢0(. التفاصيل الكاملة لتواريخ االجتماعات وحضور األعضاء على النحو التالي:

بدالت حضور اإلجتماعات المسددة لألعضاء لكل حضور إجتماع كما يلى:

رئيس المجلس  1,700 ريال عماني،  نائب رئيس المجلس  1,300 ريال عماني، عضو المجلس  1,٢00 ريال عماني

4. لجان مجلس االدارة 
لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس االدارة وتتكون من أربعة أعضاء:
رئيس اللجنة  الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف    

عضو اللجنة  الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف    
عضو اللجنة  الفاضل / قابوس بن عبداهلل الخنجي   
عضو اللجنة الشيخ / محمد بن عبداهلل الرواس     

التنفيذية مفوضة بصالحيات لتسهيل حسن سير عمليات الشركة  إن لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة 
الصالحيات  مصفوفة  فى  الموضوعة  الحدود  وفى  اإلدارة  صالحيات  تفوق  التى  المجلس  مسئوليات  وتمارس 
المؤهلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ترشيح  في  العامة  الجمعية  أيًضا  اللجنة  تساعد  المجلس.  من  المعتمدة 
والمالئمين،  الضروريين  التنفيذيين  إختيار  فى  اإلدارة  مجلس  ومساعدة  المجلس،  لعضوية  األفضل  وإنتخاب 
لإلدارة  وحوافز  المناسبة  المكافآت  وتحديد  اإلدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذية  لإلدارة  التعاقب  خطة  وتوفير 

التنفيذية.

المنصباسم العضوم

الجمعية 
العامة العادية 
المنعقدة في

٢019/6/0٢

عدد األجتماعات التي 
حضرها

عدد العضويات 
في مجالس ادارة 

شركات مساهمة 
عامة أخرى

مجلس 
االدارة

لجنة 
الترشيحات 
والمكآفات 

واللجنة 
التنفيذية 

لجنة 
التدقيق 

1
عميد متقاعد/ مسعود بن حميد 

الحارثي
٢--5حاضررئيس مجلس اإلدارة

الفاضل/قيس بن محمد اليوسف٢
نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت واللجنة التنفيذية 
٢-55حاضر

40-5حاضرعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة التدقيق الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي 3

4
الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى 

سلطان
43-5حاضرعضومجلس االدارة وعضو لجنة التدقيق

 الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف5
عضو مجلس االدارة وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
3-55حاضر

الفاضل/ قابوس بن عبداهلل الخنجي 6
عضو مجلس االدارة وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
3-55حاضر

الشيخ / محمد بن عبداهلل الرواس 7
عضو مجلس ادارة وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية 
ولجنة التدقيق

5541حاضر
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تمت  اإلدارة.  مجلس  عليها  وافق  التي  لالختصاصات  التنفيذية  واللجنة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تخضع 
الموافقة على خطة عمل اللجنة من قبل المجلس.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية خمس مرات خالل العام في 7 مايو ٢019 و ٢ و 18 يونيو 
٢019 و ٢6 نوفمبر و 9 ديسمبر ٢019 و ٢6 فبراير ٢0٢0 و 15 مارس ٢0٢0.

أتعاب حضور االجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل اجتماع 
يتم عقده هي 800 ريال عماني لرئيس اللجنة و 700 ريال عماني لبقية االعضاء.

لجنة التدقيق:
المجلس  قبل  من  تعيينهم  تم  تنفيذيين   غير  أعضاء  وتضم 3  اإلدارة  مجلس  عن  منبثقة  فرعية  لجنة  هي 

وهم:
رئيس اللجنة  الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي    

عضو   الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان   
عضو  الشيخ / محمد بن عبداهلل الرواس    

يتم تشكيل لجنة التدقيق وفًقا لمتطلبات حوكمة الشركات. رئيس لجنة التدقيق هو عضو مستقل وغالبية 
األعضاء مستقلون.

جميع األعضاء من ذوي الخبرة ولديهم معرفة جيدة بالحسابات والتمويل. تتوافق اختصاصات لجنة التدقيق 
)ميثاق اللجنة( مع اإلرشادات المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال. تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة 

من قبل المجلس.
المجاالت الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي: 

دراسة والتوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
مراجعة خطط التدقيق وتقارير التدقيق.

الشركات  حوكمة  لميثاق  وفقا  الداخلي  التدقيق  متطلبات  بجميع  لإلتزام  الداخلي  المدقق  مهام  متابعة 
ومتابعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية باإلضافة إلى القوائم المالية.

فحص األحتياالت المالية.
.مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها.

التمحيص في مراجعة نواحي عدم االلتزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات 
اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. 

مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعامالت األطراف ذات العالقة. 
تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومجلس اإلدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خالل العام في 8 مايو ٢019 و 1 أغسطس ٢019 و 11 نوفمبر ٢019 و 5 فبراير ٢0٢0.
5. نبذه عن أعضاء مجلس اإلدارة 

عميد متقاعد / مسعود بن حميد بن مالك الحارثي
عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني. يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة العلوم العسكرية وله 37 
سنة خبرة في الخدمة العسكرية. يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع وهو 

وعضو في مجالس ادارة شركات أخرى باالضافة الى شركة عمان كلورين ش م ع ع.
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف

يشغل  األمريكية.  المتحدة  الواليات  ستانفورد،  جامعة  من  األعمال  ادارة  في  الماجستير  شهادة  على  حاصل 
حاليا منصب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
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اليوسف وهو رئيس مجلس ادارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع وشركة الكروم العمانية ش م ع ع وهو 
عضو في مجلس ادارة عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات االقتصادية. وكان سابقا رئيس مجلس 
إدارة البنك التجارى فى باكستان لمدة أربع سنوات . وهو عضو في مجلس البحث العلمي، و عضو مجلس إدارة 

فى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في البحث االقتصادي من جامعة أيسكس )المملكة المتحدة( وماجستير في المالية 
كولورادو  جامعة  من  العلوم  في  وماجستير  المتحده(  )المملكة  همبرسايد  أند  شاير  لينكولن  جامعة  من 

للتعدين )الواليات المتحده(، بكالوريوس هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات من جامعة السلطان قابوس. 
تقلد سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان لألستثمارات والتمويل ش م ع ع ومدير عام شركة داماك 
القابضة باإلمارات العربية ومدير عام مجموعة األول للوجيستيات ش م م ومدير عام  ترك عمان ش م م، كما 

عمل مهندس في شركة تنمية نفط عمان. 
في  ادارة  مجلس  عضو  و  ع  ع  م  ش  للتأمين  فالكون  العربية  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  حاليا 
م  م  ش  كلورين  المتحدة  وشركة   ، ع  ع  م  ش  كلورين  عمان  وشركة  ع،  ع  م  ش  للسيراميك  المها  شركة 

شركة كاكتس بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م. 
خالل مسيرته المهنية شغل سابقا منصب عضو مجلس ادارة بنك صحار ش م ع ع وشركة تاجير للتمويل ش 

م ع ع  وشركة المركز المالي ش م ع ع ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش م ع ع.
الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية من جامعة والية سان دييجو بالواليات المتحدة األمريكية، ويشغل 
منصب  نائب رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع ونائب رئيس مجلس ادارة شركة المها 
ادارة ألموندز  ادارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع وعضو مجلس  للسيراميك ش م ع ع وعضو مجلس 
.  كما يشغل منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى سلطان  العالمية لألوراق المالية المحدودة، الهند 

ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة. وهو قنصل فخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عمان.
الفاضل/ قابوس بن عبداهلل الخنجي 

حاصل على دبلوم في إدارة األعمال من الواليات المتحدة. شغل في السابق منصب مدير عام في شركة موسى 
عبدالرحمن حسن وشركاه. يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس ادارة الخنجي لألستثمار ش م م ومنصب 
الرئيس التنفيذي لشركة البناء للتعمير والخنجي للعقارات )بترهومز(.  وهو عضو مجلس إدارة بعض شركات 
المساهمة العامة البارزة منها شركة المها للسيراميك ش م ع ع، شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع 

و شركة المركز المالي ش م ع ع. 
الشيخ/ محمد بن عبداهلل الرواس

آسيا  في  شخص  كأول   ٢005 ديسمبر  منذ  لوتون  جامعة  من  اآلعمال  ادارة  في  الفخريه  الدكتوراه  على  حاصل 
والشرق األوسط يحصل على تلك الدكتوراة من هذه الجامعه العريقة وذلك لجهودة في قطاع التعليم العالي 
فى سلطنةعمان خالل فترة رئاسته لمجلس ادارة كلية مجان الجامعيه. كما أنه حاصل على بكالوريوس ادارة 
أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهره كما يشغل عضوية بعض الشركات من ضمنها الشركة 

العمانية لخدمات الطيران ش م ع م و شركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة ش م ع ع. 
الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي

البنوك والشركات االستثماريه  لديه خبره تزيد عن ٢3 سنه في مجال المال واالعمال حيث عمل في مختلف 
المرموقه وشغل فيها مناصب قيادية. حاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المهاره الوطنيه. كما 
شارك في تأسيس العديد من الشركات فى سلطنة عمان ويشغل منصب عضو في مجالس اداراتها. شارك في 

العديد من الدورات والمؤتمرات العلميه الدوليه في مجال االستثمار واسواق المال. 
٦. عملية ترشيح أعضاء مجلس االدارة

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال واللوائح واالجراءات المتعلقة 
بترشيح أعضاء مجلس األدارة.
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٧. إدارة الشركة
يتم تعيين أعضاء الجهاز اإلداري للشركة عن طريق عقود عمل توضح بجالء الشروط المرجعية.

٨. نبذة موجزة عن اعضاء اإلدارة العليا مع السلطات التنفيذية

خالد مسعود أنصاري، الرئيس التنفيذي 

في   KPMG شركة  في  المهنية  حياته  بدأ  وويلز.  إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين  مجمع  في  زميل  عضو 
إنجلترا عام 1980. وانتقل إلى مكتب KPMG في سلطنة عمان )والمعروف سابقا بمكتب بيت مارويك ميتشل 
لقد  الشركة.  عن  المسؤول  الشريك  وكان   .٢018 سبتمبر   30 في  الشركة  وغادر   ،1986 عام  في  وشركاهم( 
الماضية. قام بتقديم  الـ 33  التجارية في سلطنة عمان على مدار األعوام  طور خالد خبرة واسعة في األعمال 
اإلستشارات والمساعدة المهنية للشركات العامة المدرجة والخاصة والهيئات الحكومية في تنفيذ العديد من 

المشاريع ، بعضها ذو أهمية وطنية. كما طور استراتيجيات لعدد كبير من الشركات.
سنجاي تيواري، المدير المالي 

محاسب قانوني حائز على اجازة من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند وحاصل على شهادة البكلوريوس 
في التجارة. له خبرة 31 عاما فى القطاع الصناعي كصناعة األقمشة، صناعة األسمنت صناعة اإلطارات والهندسة 
والمواد االستهالكية. له معرفه كبيرة في اسواق الشرق األوسط جنوب شرق وجنوب آسيا. من أهم خبراته ادارة 
ومراقبة العمليات في مختلف الصناعات من منظور مالي وتجاري. عمل في شركات كبرى في الهند واالمارات 

العربية المتحدة وسلطنة عمان.  

مانيش بالندي، مدير االستثمار

محاسب قانوني معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند. لديه أكثر من 15 عاما من الخبرة في التحليل 
واألمريكية  الهندية  المالية  األسواق  في  الصناديق  وإدارة  باالستثمار  المتعلقة  بالبحوث  والقيام  االستثماري 
االستحواذ،  على  تنطوي  التي  الخاصة  األسهم  صفقات  في  شارك  كما  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  وأسواق 
التصفية وإعادة تمويل تدفق العمل من مصادر هيكلة الصفقات، التقييم، النمذجة المالية وفحص الصفقات 
وزيادة التمويل باألضافة الى ادارة محفظة الشركة األستثماريه والخروج من اإلستثمار فى التوقيت المناسب . 
قبل انضمامه الى األنوار القابضة عمل مانيش لدى أحد أبرز بيوت البحوث المستقلة والمكاتب العائلية في الهند 

التي تدير محافظ األسهم.

ديراج شيدوال، مدير – التدقيق الداخلي وادارة المخاطر 

محاسب قانوني معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد )CPA( من الواليات 
المتحدة األمريكية. لديه أكثر من سبعة عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة. قبل 
الداخلي ولديه  الهند كمدير رئيسى للتدقيق  الخاصة في  البنوك  أكبر  احد  األنوار، عمل في  إلى شركة  انضمامه 

خبرة ومعرفة واسعه في عمليات التدقيق الداخلي لقطاع البنوك والتمويل.

مبارك بن سعيد الغزالي، مدير اإلدارة وااللتزام

لديه خبرة تتجاوز ٢4 عاما في مجال التأمين، اإلدارة، الموارد البشرية، الشؤون اإلدارية واإللتزام. يعمل لدى شركة 
البشرية  الموارد  ادارة  العام وشهادة في  الدبلوم  العام ٢005. حاصل على شهادة  القابضة ش.م.ع.ع منذ  األنوار 
وحضر العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في مختلف المجاالت كالموارد البشرية ومهارات 
اإلدارة التنفيذية والقيادة الفعالة، وورش العمل التي ينظمها سوق مسقط لألوراق المالية والهيئة العامة لسوق 

المال والجهات الحكومية األخرى.    
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9. وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
يتم تقديم اإلعالن المقدم للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية والذي يحتوي على تفاصيل 
التعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى الهيئة العامة لسوق المال كما يتم إرساله بالبريد إلى المساهمين 

بجانب تقرير مجلس اإلدارة والحسابات المدققة.
النتائج ربع السنوية للشركة حسب نماذج الهيئة العامة لسوق المال كل ثالثة  تقوم إدارة الشركة بإعداد 
أشهر، كما تتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ليتم تقديمها للهيئة 
المال. ويتم توفير  العامة لسوق  الهيئة  اليومية طبقًا لتوجيهات  المال ونشرها في الصحف  العامة لسوق 
نسخ منها للمساهمين حسب الطلب. كما يتم اإلفصاح عن النتائج المالية والقرارات الهامة التي يتخذها 

مجلس ادارة الشركة في الموقع االلكتروني الرسمي لسوق مسقط لألوراق المالية. 
الربعيه  األولية  المالية  نتائجها  عن  باالفصاح  الشركة  قامت  المال  رأس  لقانون  التنفيذية  الالئحة  حسب 

والسنوية غير المدققة خالل 15 يوم من نهاية كل فترة.    
تقوم الشركة من حين آلخر باإلفصاح عن القرارات الهامة لمجلس اإلدارة من خالل الموقع اإللكتروني لسوق 
   www.alanwarholdings.com مسقط لألوراق المالية. باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني الرسمي للشركة

لمستثمريها والذي يتم تحديثه من حين آلخر. 
قدم الرئيس التنفيذي للشركة عرض مرئي للمستثمرين والمحللين في قاعة الهيئة العامة لسوق المال 

في ٢5 فبراير ٢019.
يشكل تقرير مناقشة اإلدارة وتحليالتها جزء من التقرير السنوي للشركة.

١0. المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أجمالي  المجلس حيث تم دفع مبلغ  المحددة من قبل  اإلدارة  احتساب بدل حضور جلسات مجلس  تم 
وقدره 50,000 ريال عماني )4٢,700 ريال عماني عن السنة المالية ٢018-19( ألعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور 

االجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢0٢0.  
 تم دفع مبلغ 840 ريال عماني خالل هذا العام )3,153 ريال عماني في السنة المالية ٢018-19 ( نظير مصاريف 

سفر لألعضاء لحضور اجتماعات باإلضافة الى المبالغ المذكورة أعاله.
تم تحديد الرواتب والبدالت المدفوعة للموظفين من قبل مجلس اإلدارة بعد التقييم الدقيق استناداً إلى 
الرواتب والبدالت المخصصة لخمسة من كبار موظفي الشركة  المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة 
للسنة المالية ٢018المنتهية في 31 مارس ٢0٢0 مبلغ وقدره ٢57,000 ريال عماني )٢01مبلغ وقدره ٢5٢,000 ريال 

عماني(. 
لم يعتمد مجلس اإلدارة أى مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  لسنة ٢019-٢0 بسبب عدم وجود أرباح كافية 

بعد الضرائب )٢018-19:  ال شئ(. 

١١. تفاصيل عدم االلتزام من جانب الشركة
لم يتم فرض على الشركة أي عقوبات من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط لألوراق المالية أو أي 

الهيئات القانونية األخرى.

http://www.alanwarholdings.com
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١٢. بيانات أسعار السوق
أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢0٢0 على النحو التالي:

أسعار أسهم الشركة – معدل االنخفاض واالرتفاع الشهري



التقرير السنوي

٢3

١3.  نمط توزيع األسهم
الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس ٢0٢0:

أو  للجمهور  مصدر  األدوات  من  نوع  أي  أو  ضمانات  أو  أمريكية  أو  دولية  إيداع  سندات  أية  الشركة  لدى  ليس 
للمستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

١4. المسؤولية االجتماعية للشركه 

التجارة  وغرفة  الصحة  لوزارة  دعمها  من  األنوار   وسعت  ولقد  والبيئة.  المجتمع  بدعم  القابضة  األنوار  تلتزم 
والصناعة عمان لمواجهة جائحة كورونا فى سلطنة عمان ولمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية ، فضال عن 
البرامج والفعاليات الخيرية التي ساعدت على تحسين مستوى حياة المعوقين واأليتام والمحرومين في جميع 
٢5,000 ريال عماني على أنشطة المسؤولية االجتماعية  القابضة مبلغ  أنحاء السلطنة. خالل العام أنفقت األنوار 
للشركات والذي تمت الموافقة علية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ ٢ يونيو 
٢019. باالضافة الي مبلغ ٢٢,500 ريال عماني دقع مقدما من مخصص العام القادم الى وزارة الصحة و غرفة تجارة 

وصناعة عمان بسبب جائحة كوفيد 19.

١5. المالمح المهنية للمدقق القانوني:

إلى خدمات  التدقيق والضرائب إضافة  العالمية في مجال  الشركات  إرنست وينج)EY(  من كبريات  تُعد شركة 
العمليات التجارية والخدمات االستشارية، وهى ملتزمة بأداء دورها فى إنشاء عالم أعمال أفضل. هذا وتسهم 
واالنظمة  المال  أسواق  في  المتينة  الثقة  من  نوع  خلق  في  العالية  بجودتها  الشركة  تقدمها  التي  الخدمات 

االقتصادية في أنحاء العالم.

تأسست إرنست ويونج - الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ عام 19٢3م ويعمل بها حالًيا ما يزيد عن 7,000 من 
المهنيين. وقد بدأت الشركة أعمالها في سلطنة ُعمان في عام 1974م وتعد حاليا أحدى الشركات الرائدة في 
أوروبا والشرق  إرنست ويونج  -  إرنست ويونج  - الشرق األوسط وشمال إفريقيا جًزءا من  السلطنة. وتشكل 
أرجاء  كافة  وفي  مهنيا.   1٢4,318 وحوالي  شريكا   4,889 عن  يفوق  ما  مع  تعمل  التي  وإفريقيا  والهند  االوسط 
العالم متوزعين في أكثر من 150 دولة وتوظف 3٢8,597 مهنيا موزعين على 700 مكتب. يرجى الرجوع إلى موقع  
ey.com   لمزيد من المعلومات عن إرنست وينج . بلغت أتعاب تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 

مارس ٢0٢0 وتقرير األلتزام بقانون حوكمة الشركات 9,500 ريال عماني.

١٦.  المدقق الداخلى

يعمل لدى الشركة مدقق داخلى مؤهل لدتحت إشؤاف لجنة التدقيق . وتم إجراء تقييم خارجى لوحدة التدقيق 
الداخلى تتفق عموما مع معايير  التدقيق  الداخلى خالل السنة ويسرنا أن نعلن تقييمهم العام ألنشطة وحدة 

وميثاق أخالقيات التدقيق الداخلى حسب اإلرشادات الصادرة عن مجمع المدققين الداخليين

النسبة المئوية عدد المساهمينالتوزيع
النسبة المئوية لمجموع األسهمعدد األسهملمجموع األسهم

7٪8413,487,66٢٪11,57٢ إلى 50,000

4٪67,906,6٢0٪50,001107 إلى 100,000

6٪41٢,٢9٢,٢04٪100,00184 إلى ٢00,000

10٪4٢0,٢04,178٪٢00,00165 إلى 500,000

73٪٢146,0٢8,14٢٪500,00139 فما فوق

100٪100٢00,000,000٪1,٨٦٧المجموع
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١٧. مجاالت محددة من عدم االلتزام ألحكام حوكمة الشركات واألسباب
تم إعداد هذا التقرير وفًقا لميثاق حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحقات 3 من ميثاق 

حوكمة الشركات الصادر في يوليو ٢015 والذي تم تحديثه في ديسمبر ٢016.

)١٨(  إقرار مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية السارية )IFRS(.ال توجد 

هناك  أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدرة الشركة على مواصلة عملياتها خالل السنة المالية القادمة.

مجلس اإلدارة من خالل دراسة لجنة التدقيق لنتائج التدقيق الداخلي والمناقشات مع المدقق الخارجي باإلضافة 
خالل  الداخلية  الرقابة  عمليات  بمراجعة  قام  قد   ، اإلدارة  مع  ومناقشتها  الدورية  اإلدارة  معلومات  تفحص  إلى 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢0٢0. وانتهى مجلس اإلدارة مراجعته ألنظمة الرقابة الداخلية إلى اقتناعهم 

بفاعلية هذه األنظمة خالل العام. 

خالد انصاري مسعود بن حميد الحارثي                       ناصر بن سعيد الهادي           
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة                               رئيس لجنة التدقيق         
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تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة
األسهم  إمتالك  فى  العامة  المساهمة  شركات  فى  الخاص  واإلستثمار  الخاصة  الملكية  نموذج  يتمثل 
واإلستثمار فى الشركات الخاصة بهدف تنميتها وتحسين أداء أعمالها وهذا يشكل أساس اإلطار اإلستثمارى 

لشركة األنوار .
. ولتحقيق هذه األهداف فإننا ننتهج  إلى أهدافنا  الكفاءة والوصول  األنوار لتحقيق  نحن نسعى دائما فى شركة 
سياسة التركيز على اإلستثمار فى الشركات التى يديرها مديرون حريصون على تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة

اإلدارية  زيادة نجاحاتهم  التنفيذيين من  الرؤساء  بيئة عمل تمكن  ، يصبح دورنا ببساطة خلق  بعد اإلستثمار 
وخلق قيمة للمساهمين.

نحن ننتهج المرونة في تخصيص رأس المال ونتوخي الحرص في عمليات االستحواذ مّما يجعلنا في مركز قوي 
بالسوق.  كما أننا نتصرف بحكمة وحذر عند امتالك حصص فى شركات أخرى من حيث الحصول على حصص 

مسيطرة/ غير مسيطرة/ حصص أقلية هامة في الشركات، وهذا يتوقف على طبيعة الفرصة المتاحة.

ديسمبر   ٢0 في  ش.م.ع.ع  القابضة  األنوار  شركة  تأسست 
١994 كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط لألوراق 
المالية. وقد تمكنا على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية 
بيع  خالل  من  منها  بعض  ببيع  وقمنا  ناجحة  شركات  بناء  من 

الحصص أو طرحها لالكتتاب العام. 

 دعم وإنشاء ومتابعة المؤسسات الناجحة التي يمكنها خلق وتعزيز
القيمة للمساهمين على المدى الطويل

 الطموح لمركز الريادة ضمن شركات
االستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي

 االستثمار في
 الشركات التي
 لديها نموذج
 اعمال قابل

 للتطوير وخالق
مستدام

 تعزيز حوكمة
 الشركات

 وضمان توفر
 نظم واجراءات
رقابية كافية

 التركيز على
 تنفيذ العمليات
بشكل ممتاز



التقرير السنوي

٢7

المشهد االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بإستثناء سلطنة عمان، أداء إيجابيا في سنة ٢019 ويرجع ذلك 
مورجان  مؤشرات  في  دخولهما  خلفية  على  والكويت  السعودية  في  لألسواق  الداخلة  التدفقات  إلى  جوهريا 

ستانلي كابيتال انترناشيونال، وبورصة فاينانشيال تايمز.
إقليميًا تواصل الحكومات اإلعالن عن خطط لتحفيز النمو اإلقتصادي. 

لشركة  األولى  العام  اإلكتتاب  كان  السعودية  فى  لألسواق  التدفقات  جانب  إلى   ٢019 لسنة  الرئيسى  التطور 
أرامكو والذي أنجز بسالسة قبل نهاية السنة حيث صنع اإلدراج تاريخا تجاوز ٢5 مليار دوالر لتصبح أكبر شركة 

على مستوى العالم.

فيما يلي أداء األسواق اإلقليمية لسنة ٢019: 

الربع األخير، وبشكل خاص  التعاون الخليجي على زخمها خالل  التداول في أسواق مجلس  حافظت عمليات 
خالل النصف األول من السنة بفضل الدعم الذي لقيته تلك األسواق  من المؤسسات المحلية.

من  كبيرة  تدفقات  وقطر  ظبي  وأبو  والكويت  السعودية  العربية  المملكة  مثل  الرئيسية  األسواق  شهدت 
من  األسواق  استفادت  كما    .٢018 سنة  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  سيما  وال  األجانب،  المستثمرين 
إجراءات تخفيف القيود على ملكية األجانب في قطر وانضمام سوق الكويت والمملكة العربية السعودية الى 

المؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال ومؤشر بورصة فايننشال تايمز.
تمكنت إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى بإصالحاتها وقروضها األخيرة من تحسين السيولة ، اإلنفاق 

الحكومى ، وتحسين أداء الشركات الذى يمكن أن يدعم التوقعات فى األجل المتوسط والطويل.   
دوالر   30 من  أقل  إلى   ٢0٢0 مارس  فى  الخام  النفط  أسعار  فى  الحاد  اإلنخفاض  فإن   ،  ٢0٢0 خالل  التقدم  مع 
خطيرة  ومالية  إقتصادية  تحديات  فرض  العالم  أنحاء  وجميع  المنطقة  فى  كورونا  جائحة  وإنتشار  للبرميل 
بيع ضخمة دفعت  التى سجلت مؤشرات األسهم عمليات  الخليجى  التعاون  إقتصاديات دول مجلس  على 
األسواق إلى أدنى مستويتها خالل عدة سنوات حيث بات مستثمرو األسهم يخشون  أن تضغط أسعار النفط 

المنخفضة على إيرادات الحكومات 
تضرر الدين السيادى الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للنفط من إنهيار أسعار النفط. حيث 
إرتفعت تكلفة جميع عن دول مجلس التعاون الخليجى الست وارتفعت هوامش شهادات اإليداع مع هوامش 

تكلفة سندات الخزانة األمريكية لفترة 10 سنوات.
أعدت دول مجلس التعاون الخليجى موازناتها لسنة ٢0٢0 على إعتبار أن متوسط سعر البرميل سيكون بين 
55 إلى 65 دوالر أمريكى . وهو ما يعنى وجود عجوزات كبيرة حاليا فى تقديرات الدخل ، إال إذا إستعادة األسعار 
إلى تقييد اإلنفاق الحكومى لمواجهة اإلنخفاض الحالى فى  التعاون الخليجى  عافيتها. وقد تلجأ دول مجلس 

أسعار النفط.

االقتصاد الُعماني والرؤية المستقبلية:

بشكل عام، تميّزت سنة ٢019 بالجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل تنويع االقتصاد.  
فى  عمانى  ريال  مليار   10.7 اإليرادات  تقديرات  بلغت   . مالى  بعجز   ٢0٢0 موازنة  عن  عمان  سلطنة  حكومة  أعلنت 
الموازنة  فى  بعجز  السابقة  السنة  عن   %٢ بزيادة  عمانى  ريال  مليار   13.٢ النفقات  تقديرات  وبلغت   ٢0٢0 موازنة 
. إعتمدت الموازنة على  بلغ ٢.6 مليار ريال عمانى الذى يمثل 9% من اجمالى الدخل المحلى المقدر لسنة ٢019 
. وقد  اإلقتراض  العجز  بصورة أساسية من خالل  أن يتم تمويل  أمريكى على  البرميل 58 دوالر  متوسط سعر 

فرضت عمان ضريبة إنتقائية على بعض األصناف وتخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة فى ٢0٢1 .

السعودية قطر سلطنة ُعمان الكويت دبي البحرين أبوظبي

%7.٢ % 1.٢ %7.9 - %٢3.7 %9.3 %٢0.4 %3.3
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، قامت مؤسسة  النفط الخام والتقديرات ألثر جائحة كورونا على سيناريو اإلقتصاد الكلى  ومع إنخفاض أسعار 
فيتش للتصنيف اإلئتمانى بتخفيض التصنيف اإلئتمانى للسلطنة من +ب ب إلى ب ب مع نظرة سلبية،  قامت 
مؤسسة مووديز للتصنيف اإلئتمانى بتخفيض التصنيف اإلئتمانى للسلطنة من ب أ 1 إلى ب أ ٢ مع نظرة مستقبلية 
مستقرة وذلك فى مارس ٢0٢0 مع توقع إرتفاع العجز المالى ليزيد على 10 مليار دوالر أمريكى ) بما يعادل 16% من 

الناتج المحلى اإلجمالى( لسنة ٢0٢0.

الوطنى  البرنامج  األجل فى  المالى متوسطة  التعديل  تنفيذ خطة  الحكومة من  تعزز وتسرع  أن  المتوقع  ومن 
خالل  حكومية  منشآت  خصخصة  جانب  إلى  النفط  من  اإليرادات  خسائر  بعض  لمقابلة  »توازن«  المالى  للتوازن 

الشهور المقبلة.

وقد أعلنت الحكومة عن تخفيض بنسبة 5% على الموازنات المعتمدة حتى اآلن للوحدات المدنية والعسكرية 
. وتتوقع  للدولة  المملوكة  للوحدات  النفقات  المحلى مع تخفيض  الناتج  إجمالى  1.6% من  يعادل  بما  واألمنية 
الوحدات  من  أعلى  وتوزيعات  النفط   إنتاج  فى  طفيفة  زيادة  بإفتراض  لإلنفاق  أكثر  خفض  إجراء  مووديز  وكالة 
المملوكة للدولة . تلك التخفيضات سوف تساهم فى تقليص أثر إنخفاض اإليرادات المالية الناتجة عن إنخفاض 

أسعار النفط.

استعراض أداء سوق مسقط لألوراق المالية:

% مقارنة من  المالية بنسبة 38  )30( سوق مسقط لألوراق  إنخفض مؤشر  الثالث األخيرة  السنوات  على مدي 
5,597 نقطة فى أبريل ٢017 إلى 3,448 نقطة فى مارس ٢0٢0.  كان أداء سوق مسقط لألوراق المالية سالبًا في 
فى  السنة  خالل  اإلنخفاض  مالحظة  تمت  وقد  السابقة.  السنة  مع  مقارنة   %7.9 بنسبة  وانخفض   ٢019 العام 
ارتباطا وثيقا بين مؤشر  التالي، فإن هناك  البياني  الرسم  ُمبين في  الثالث وكما هو  القطاعات  مؤشرات جميع 

سوق مسقط لألوراق المالية وأسعار النفط:

نفط برنت الخام - الدوالر مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 30

االرتباط بين مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 30
وسعر النفط الخام على مدى ١0 سنوات
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القيمة السوقية حسب القطاع )مليار ريال ُعماني(

منذ مارس ٢018، انخفض مجموع القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية بحوالي ٢ مليار ريال ُعماني.
قيمة  متوسط  في   %  5.6 بنسبة  انخفاًضا  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  مؤشر  في  التداول  أنشطة  شهدت 

تداوالتها اليومية لعام ٢019 التي بلغت ٢.9 مليون ريال ُعماني بالمقارنة مع 3.1 مليون ريال ُعماني في سنة ٢018.

الُفرص 
تبقى شركة األنوار متفائلًة بشأن االقتصاد الُعماني وإمكانية االستثمار في قطاعاتنا المختارة.

نحن ندرك جيدا أن البيئة االقتصادية الحالية تمثل فرصة سانحة لالستحواذ على الشركات التي تتناغم أنشطتها 
مع أنشطة شركاتنا الشقيقة. كما أننا نعتقد أن شركة األنوار، التي هي شركة ُمفعمة بالحيوية والنشاط ولديها 

ميزانية عامة قوية، في وضع ممتاز يؤهلها لالستفادة من الفرص االستثمارية الجذابة. 
نحن نسعى دائما، بصفتنا شركة استثمار قابضة، الى تطوير أعمالنا، مع الحرص على الدخول في استثمارات ذات 

قيمة عالية.  
يتولى تسيير الشركة مجلُس إدارة ُملتزم بأداء مهامه على أفضل وجه، إلى جانب فريق إدارة استثنائي يعمل في 
إطار ثقافة استثمارية قوية وفعالة.  ورغم وجود بعض التحديات، فإّن هناك دائما فرصة للتطور والتحسن،  ومع 
توجهنا نحو السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس ٢0٢1، فإننا فخورون بما حققناه من إنجازات، ويحدونا األمل 

والتفاؤل حول المستقبل.

تحليل األداء

مارس ٢0٢0مارس ٢0١9مارس ٢0١٨الوصف 
3.8٢3.713.19البنوك واالستثمارات  

٢.80٢.141.83الخدمات 
1.140.850.85 الصناعة 

7.766.705.77إجمالي القيمة السوقية 

مسار النمو طويل األجل لألنوار القابضة
حقوق الملكية الموحدة للمساهمين )٢00٧-٢0١9(

  )مليون ريال ُعماني(
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 سعر السهم
٢٠٠٦/٠٤/٠١

أرباح مستلمة 
٢٠٠٦/٠٦/٢٠

 أرباح التغير 
في القيم
  ابريل/٢٠٠٦
مايو/٢٠٢٠

أرباح المساهمين 
  ابريل/٢٠٠٦
مارس/٢٠٢٠

جدول يوضح التغير فى سعر السهم واالرباح 

خالل الفترة من عام 07 - ٢006 الى عام ٢0 - ٢019 اكتسب المساهمين عائد بلغ 153٪ )االرباح المستلمة والتغير في 
سعر السهم( الذي يمثل عائد سنوي متتطور بقيمة 7٪ سنويا.

يجب القول ان قيمة السهم كما فى 31 مارس ٢0٢0 انخفضت الي االدني منذ 7 سنوات.

تأثرت الربحية للسنة المنتهية فى 31 مارس ٢0٢0 بشكل رئيسى بغياب أى معامالت كبيرة فى محفظة استثماراتنا، 
وانخفاض أرباح الشركات الشقيقة، واألثر السلبى على إستثماراتنا بالقيمة السوقية فى سوق مسقط لألوراق المالية. 
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وبسبب القوة الكامنة فى الميزانية العمومية  ومركز الديون إلى حقوق الملكية المريح فقد استمرت شركة األنوار فى تقديم 
عائد للمساهمين من خالل التوزيعات النقدية الجيدة .

في  عليه  واإلبقاء  الدين  وضع  في  التحكم  حسن  مع  الماضية،  السنوات  مدى  على  نموا  استثماراتنا  محفظة  حققت  لقد 
مستويات مقبولة.  واعتباًرا من 31 مارس ٢0٢0، بلغت نسبة دين/  حقوق ملكية شركة األنوار 0.56.

تحافظ شركة األنوار على نهج متفائل بحرص مع التركيز األساسى على الخدمات المالية والصناعية وتستمر فى 
اآلن  ومن  المال.  رأس  ومتطلبات  المصروفات،  ضبط   ، الرقابات  القانونية،  المتطلبات  األعمال،  تبسيط  فى  اإلنجاز 

فصاعدا سنقوم استمرارا فى إطار السياسة الحريصة ، بمواءمة استرتيجيات النمو تبعا لذلك.
تتعامل شركة األنوار مع استثماراتها بكل حرص وتركيز. ولدينا أنشطة تصنيع قوية جًدا ذات عائد قوي أما األنشطة 
األخرى لشركة األنوار، فهي تتمثل في الخدمات المالية التي تشكل قطاعا ناضجا ولديه القدرة تمكنه من تحقيق 
عائد ثابت وجيد. كما أن لنشاط التعليم إمكانيات نمو عالية للغاية ومن المتوقع أن يشهد توسعا سريعا.  علما بأّن 
أغلب استثمارات شركة األنوار هي استثمارات استراتيجية، ولدينا نسبة قليلة جًدا من االستثمارات القابلة للتداول.  

ويتمثل هدفنا في ضمان زيادة الربحية وبالتالي تعزيز قيمة كل فئة من فئات استثماراتنا المختلفة.

تركيبة الدين- حقوق الملكية بشركة األنوار القابضة

جدول آخر 5 سنوات أرباح دفعت للمساهمين

الدينحقوق المساهمين
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فيما يلي محفظة استثمارات شركة األنوار بحسب األنشطة كما في 3١ مارس ٢0٢0:    

فيما يلي الركائز األساسية الستراتيجيتنا االستثمارية للثالث سنوات القادمة:
1. تحسين مستدام لعمليات الشركات المستثمر فيها.

٢. فرص تسييل االستثمارات، والحصول على استثمارات. 
3. اإلدارة الفعالة للنقد من خالل تحديد أولوية الفرص االستثمارية.

المخاطر واالعتبارات
لدى األنوار إطار قوي إلدارة المخاطر معتمد من قبل مجلس اإلدارة والذي ينتهج  أفضل الممارسات المتبعة. إدارة 
المخاطر مضمنة في جميع مجاالت وجوانب األعمال األساسية وهي جزء ال يتجزأ من استراتيجية العمل. تتبع األنوار 

نهًجا استباقًيا إلدارة. 
الداخلية والخارجية من خالل إجراء تقييم دوري للمخاطر لشركاتها االستثمارية  المخاطر في معالجة المخاطر 

وبيئة التشغيل واتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف المخاطر الناشئة.
مع  وثيقة  عمل  عالقات  خالل  من  استباقي  بشكل  المحفظة  شركات  على  تؤثر  التي  المخاطر  قضايا  إدارة  تتم 
الشركات المستثمر فيها والرقابة الحكيمة لممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات المستثمر فيها. بشكل 
عام، تتخذ هذه المخاطر أشكال متعددة كزيادة في التكاليف / هوامش متناقصة، والمنافسة من مصادر التوريد 
بإدارة  فيها  المستثمر  الشركات  من  واحدة  كل  تقوم  كما  األخرى.  للحلول  العمالء  خيارات  في  والتغيرات  األخرى 

عملية إدارة المخاطر الخاصة بها.
الناس  العالمى عطل بشدة األعمال وحياة  النشاط اإلقتصادى  إنخفاضات حادة فى  تسبب وباء كورونا فى حدوث 

ا�نوار القابضة

استثمارات بقيمة

٥١ مليون ر.ع 

مشروع فندق نوفوتيل 

استثمارات في سوق مسقط

استثمار معادل النقد

أخري

٤ مليون ر.ع

٪٩
الشركة الُعمانية العالمية 

للتنمية واالستثمار
لسندات الدائمة

شركة ظفار الدولية للتنمية 
واالستثمار القابضة 

السندات

شركة ظفار الدولية للتنمية 
وا�ستثمار القابضة

العربية فالكون للتأمين

الموندز العالمية

الخدمات المالية 
والسندات 

٢٠ مليون ر.ع

٪٣٩

الرواد العالمية 
لخدمات التعليم

التعليم 

٥ مليون ر.ع

٪ ٩

الصناعة 

٢٢ مليون ر.ع

٪٤٤

عمان كلورين

فولتامب للطاقة

المها للسيراميك

الوطنية للمنظفات

الوطنية لصناعة 
البسكويت المحدودة

الدين: ١٨ مليون ر.ع حقوق ملكية: ٣٣ مليون ر.ع
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اتخذنا  الشقيقة. ولقد  الصدد وفى شركاتنا  األنوار تحديات فى هذا  أنشطة شركة  . وتواجه  العالم  أنحاء  فى جميع 
نسعى  كما  اإلنتاج  عمليات  تبسيط  التكاليف،  لترشيد  الصفرية  الموتزنة  تتضمن  العمل،  خطط  من  مجموعة 
قيمة  تحقيق  ومواصلة  التحديات  تلك  على  للتغلب  عمان  سلطنة  حكومة  من  للصناعة  دعم  على  للحصول 
لمساهمينا فى هذه األوقات الصعبة. وهدفنا حاليا هو المحافظة على قيمة استثماراتنا والتأكد من ربحيتها ومن 

أنها ال تواجه تحديات السيولة.

 
شكر وتقدير

التنفيذ  التي ساعدتنا في  القيمة  الفعالة ألعضاء مجلس اإلدارة ولحكمتهم وتوجيهاتهم  نحن نقدر المساهمة 
الناجح الستراتيجيتنا. عالوة على ذلك ، نحن نقدر الثقة التي يضعها المساهمون فينا.

خالد أنصاري
الرئيس التنفيذي 
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%عدد األسهمالمساهمم
47,396,140٢3.698شركه فينكورب لالستثمار ش م م1

15,٢41,5٢67.6٢0مسعود بن حميد بن مالك الحارثى٢

14,819,7377.409بنك مسقط ش م ع ع /صندوق النمو العماني/ الرؤية3

10,067,6865.033الخنجي للتنمية واالستثمار ش م م 4

9,996,5694.998الخنجى لالستثمار ش م م5

4,٢00,000٢.1شركه المجاز لالستثمار ذ.م.م / اوبار لالستثمارات الماليه6

3,560,7361.780عبدالرضا بن مصطفى بن عبدالرضا سلطان7

3,٢75,0001.637شبير بن موسى اليوسف8

3,173,8101.586صندوق االسهم الوطنية9

٢,8٢1,7951.410شركة العربيه فالكون للتأمين ش م ع م10

٢,583,7451.٢91مشاريع العرين الوطنيه للتجاره ش. م. م11

٢,516,8٢11.٢58على بن جمعه بن عبداهلل اللواتى1٢

٢,٢06,6591.103الشركه العمانيه لتنميه االستثمارات الوطنيه13

٢,000,0001بدر بن علي بن محمد الكلباني 14

قائمة بالمساهمين الذين يمتلكون ١% أو أكثر من أسهم الشركة كما في 3١ مارس ٢0٢0 م
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي الموحد

كما في 3١ مارس ٢0٢0

تشكل اإليضاحات المرفقة من 44 الي ٧١ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

٦
التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار شركة

الموحد المالي المركز بیان
في   ٢٠٢٠مارس٣١كما

٢٠٢٠٢٠١٩
عماني  إیضاحات لایر

باآلالف
عماني لایر
باآلالف

األصول:

شقیقة شركات في ٣٣١٫١٠٩٣٠٬٨٥٨استثمار
العادلة بالقیمة مدرجة ٤١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥استثمارات

أخرى وأصول ٥٢٫١٨٩٢٬٠٨٥ممتلكات
٦٨٦٤٧١١مدیونیات

وبنكیة نقدیة ١٫١٨٢٤٩٦أرصدة
األصول ٥١٫٠٨٧٥٤٬٣٧٥إجمالي

المساھمین   حقوق
المال ٧٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠رأس

قانوني ٨٤٫٥٦٨٤٬٥٥٠احتیاطي
العادلة القیمة ) ١٣٦() ٢٩٤(٩احتیاطي

محتجزة ٨٫٣٤٩١٠٬١٩٠أرباح

إلى المنسوبة المساھمین األمحقوق الشركة ٣٢٫٦٢٣٣٤٬٦٠٤مساھمي

االلتزامات:

بنكیة ١٠١٨٫٣٥٠١٩٬٦٥٥اقتراضات
١١١١٤١١٦دائنیات

االلتزامات ١٨٫٤٦٤١٩٬٧٧١إجمالي
وااللتزامات المساھمین حقوق ٥١٫٠٨٧٥٤٬٣٧٥إجمالي

الواحد للسھم األصول إلىصافي األم (بالبیسة) المنسوبة الشركة ١٢١٦٣١٧٣مساھمي

بتاریخ اإلدارة مجلس لقرار وفقاً المالیة البیانات بإصدار التصریح .٢٠٢٠یونیو  ٤تم

اإلدارة   مجلس اإلدارةرئیس مجلس التنفیذي  عضو الرئیس

من المرفقة اإلیضاحات المالیة٢٦إلى١تشكل البیانات ھذه من .الموحدةجزءاً



التقرير السنوي

41

شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل الموحد

كما في 3١ مارس ٢0٢0

تشكل اإليضاحات المرفقة من 44 الي ٧١ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

٧
التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار شركة

الشاملبیان الموحدالدخل
في   المنتھیة ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة

٢٠٢٠٢٠١٩
عماني  إیضاحات لایر

باآلالف
عماني لایر
باآلالف

شقیقة شركات نتائج في ٣١٫٠٠٦١٬٠٨٧حصة

استثمار إیرادات ١٤٩٩٤٩٠٢صافي

أخرى ١٥٢٩١٥إیرادات

المالیة   األصول من المحققة غیر العادلة القیمة (خسائر) أرباح ١٢٨) ٣٣٠(٤صافي

١٫٦٩٩٢٬١٣٢اإلیراداتإجمالي

إداریة ) ٤٥٦() ٤٢٥(١٦مصروفات

تمویل ) ٩٩٦() ١٫٠٢٢(١٧رسوم

للشركة   االجتماعیة )٢٥() ٢٥(المسؤولیات

اإلدارةجلساتحضورأتعاب مجلس )٤٣() ٥٠(١٨أعضاء

المصروفات   )١٫٥٢٠() ١٫٥٢٢(إجمالي

١٧٧٦١٢لسنةلربحالصافي

األخرى: اإلیرادات الشاملة
في شقیقة) الخسائر(األرباح / حصة لشركات األخرى ) ١٩٩(٧٠الشاملة

المالیة األصول من المحققة غیر العادلة القیمة (خسائر) أرباح ١٨١) ٢٢٨(٤صافي
للسنة أخرى شاملة )١٨() ١٥٨(خسائر

للسنة الشاملة اإلیرادات ١٩٥٩٤إجمالي

الربح إلى: صافي المنسوب
األميمساھم ١٧٧٦١٢الشركة

الشاملة اإلیرادات إلىإجمالي : المنسوبة

األميمساھم ١٩٥٩٤الشركة

(بالبیسة)  األم الشركة مساھمي إلى المنسوبة الواحد السھم ١٣١٣ربحیة

من المرفقة اإلیضاحات المالیة٢٦إلى١تشكل البیانات ھذه من .الموحدةجزءاً
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 3١ مارس ٢0٢0

تشكل اإليضاحات المرفقة من 44 الي ٧١ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

٩
التابعة   وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار شركة

النقدیةبیان الموحدالتدفقات
في   المنتھیة ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة

٢٠٢٠٢٠١٩
عماني  إیضاحات لایر

باآلالف
عماني   لایر

باآلالف

التشغیل أنشطة
نقدیة ومتحصالت أرباح توزیعات ١٫٨٦٧٢٬٩٠١إیرادات

إداریة لمصروفات المدفوع ) ٥٩٩() ٦٩٧(أخرىوأصولالنقد

التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
١٫١٧٠٢٬٣٠٢

االستثمار أنشطة

أخرىشراء   )٥٥() ١٠٦(٥أصول

استبعاد   من ٦٫٠٢٥٣٬٤٣١استثماراتمتحصالت

استثمارات )٤٬٩٨١() ٢٫٠٧٦(شراء

النقد من / صافي في(الناتج االستثمار)المستخدم )١٬٦٠٥(٣٫٨٤٣أنشطة

التمویل أنشطة

المساھمین إلى أرباح )٢٬٥٠٠() ٢٫٠٠٠(٢٠توزیعات

تمویل ) ٩٩٦() ١٫٠٢٢(١٧رسوم

٨٫٩٠٠٢٧٬٧٠٠اقتراضات

اقتراضات )٢٤٬٧٨٩() ١٠٫٢٠٥(سداد

النقد فيصافي التمویلالمستخدم ) ٥٨٥() ٤٫٣٢٧(أنشطة

السنة خالل النقد یماثل وما النقد في التغیر ٦٨٦١١٢صافي
السنة بدایة في النقد یماثل وما ٤٩٦٣٨٤النقد

السنة نھایة في النقد یماثل وما ١٫١٨٢٤٩٦النقد

مناإلیضاحات  تشكل ھذه  ٢٦إلى١المرفقة من المالیةجزءاً . الموحدةالبیانات
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٠شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

عامة١ معلومات

ش.م.ع.ع القابضة األنوار فيشركة تأسیسھا تم عامة عمانیة مساھمة شركة األم") ھي عمان.  ١٩٩٤دیسمبر٢٠("الشركة سلطنة في ومسجلة
األ للشركة التجاریة األنشطة إلیھاوتشتمل (یُشار التابعة وشركاتھا الترویجم "بالمجموعة") على ً في  إلىمعا المشاریع من مجموعة في والمشاركة

ال والقطاع المالیة والتعلیمیةصناعیالخدمات المالیة. ة لألوراق مسقط سوق في مدرجة األم الشركة عمان. أسھم سلطنة في

تابعةاستثمارات٢ شركات في
سلطنة   في التابعة الشركات كافة تأسیس التالیة. تم التابعة وشركاتھا األم للشركة المالیة البیانات الموحدة المالیة البیانات عمان. تتضمن

الرئیسي نسبةالنشاط
الملكیة

القیمة
الدفتریّة

القیمة
ّة الدفتری

٢٠٢٠٢٠١٩
لایرعماني  %

باآلالف
لایرعماني  

باآلالف
ش.م.م     للتطویر األنوار االستثمارشركة ١٠٠٥٢٤٤٩٨أنشطة

ش.م.م   لالستثمارات الدولیة األنوار االستثمارشركة ١٠٠١٫٨٢٥١٬٦٤٠أنشطة

ش.م.ع.م   للضیافة األنوار الضیافةشركة ١٠٠٤٨٨٤٨٩نشاط

الصناعیة لإلستثمارات األنوار االستثمارش.م.ع.مشركة - ١٠٠٥٠٠أنشطة

٣٫٣٣٧٢٬٦٢٧

شقیقة٣ شركات في استثمار

المالیة)أ( البیانات عمان. الموحدةتتضمن سلطنة في الشقیقة الشركات كافة تأسیس أدناه. ویتم الموضحة للمجموعة الشقیقة الشركات نتائج

القیمة
الدفتریّة

القیمة
السوقیة

٢٠٢٠٢٠٢٠
الشقیقة الشركة الرئیسياسم %النشاط الملكیة باآلالفنسبة باآلالف  لایرعماني لایرعماني

التابعة   وشركاتھا ش.م.ع.ع للطاقة فولتامب المعدات  شركة تصنیع
٢٤٫٦٨٤٫٩٣٢٢٫٩٣٣الكھربائیة

ش.م.ع.ع للسیرامیك المھا منتجات  شركة تصنیع
٢٣٫٧٤٢٫٦٥٧٢٫٤٨١السیرامیك

ش.م.ع.ع فالكون العربیة التأمین التأمینشركة ٢٢٫٦٢٤٫٤٧٧٢٫٣٨٣نشاط
الوطنیة المنظفات منتجات  ش.م.ع.عشركة تصنیع

٢٥٫٢٤٤٫٦٤٩٢٫٥٧٦النظافة  

ع ع م ش البسكویت لصناعة الوطنیة منتجات  الشركة تصنیع
٢٩٫٢٢٢٫٠١٥١٫١٤٦البسكویت

ع ع م ش كلورین عُمان المواد  شركة تصنیع
٢٢٫١٥٧٫٧٣٦٤٫٧٩٨الكیمائیة

المسعر ٢٦٫٤٦٦١٦٫٣١٧اإلجمالي
ش.م.ع.عشركة التعلیم لخدمات العالمیة التعلیمالرواد -٤٣٫٥١٤٫٦٠٣خدمات

ش.م.ع.ع لألسمنت ھرمز األنوار منتجات  شركة تصنیع
-٤٠٤٠اإلسمنت  

المسعر غیر -٤٫٦٤٣اإلجمالي
٣١٫١٠٩١٦٫٣٧٧المجموع



التقرير السنوي

45

شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٠شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

عامة١ معلومات

ش.م.ع.ع القابضة األنوار فيشركة تأسیسھا تم عامة عمانیة مساھمة شركة األم") ھي عمان.  ١٩٩٤دیسمبر٢٠("الشركة سلطنة في ومسجلة
األ للشركة التجاریة األنشطة إلیھاوتشتمل (یُشار التابعة وشركاتھا الترویجم "بالمجموعة") على ً في  إلىمعا المشاریع من مجموعة في والمشاركة

ال والقطاع المالیة والتعلیمیةصناعیالخدمات المالیة. ة لألوراق مسقط سوق في مدرجة األم الشركة عمان. أسھم سلطنة في

تابعةاستثمارات٢ شركات في
سلطنة   في التابعة الشركات كافة تأسیس التالیة. تم التابعة وشركاتھا األم للشركة المالیة البیانات الموحدة المالیة البیانات عمان. تتضمن

الرئیسي نسبةالنشاط
الملكیة

القیمة
الدفتریّة

القیمة
ّة الدفتری

٢٠٢٠٢٠١٩
لایرعماني  %

باآلالف
لایرعماني  

باآلالف
ش.م.م     للتطویر األنوار االستثمارشركة ١٠٠٥٢٤٤٩٨أنشطة

ش.م.م   لالستثمارات الدولیة األنوار االستثمارشركة ١٠٠١٫٨٢٥١٬٦٤٠أنشطة

ش.م.ع.م   للضیافة األنوار الضیافةشركة ١٠٠٤٨٨٤٨٩نشاط

الصناعیة لإلستثمارات األنوار االستثمارش.م.ع.مشركة - ١٠٠٥٠٠أنشطة

٣٫٣٣٧٢٬٦٢٧

شقیقة٣ شركات في استثمار

المالیة)أ( البیانات عمان. الموحدةتتضمن سلطنة في الشقیقة الشركات كافة تأسیس أدناه. ویتم الموضحة للمجموعة الشقیقة الشركات نتائج

القیمة
الدفتریّة

القیمة
السوقیة

٢٠٢٠٢٠٢٠
الشقیقة الشركة الرئیسياسم %النشاط الملكیة باآلالفنسبة باآلالف  لایرعماني لایرعماني

التابعة   وشركاتھا ش.م.ع.ع للطاقة فولتامب المعدات  شركة تصنیع
٢٤٫٦٨٤٫٩٣٢٢٫٩٣٣الكھربائیة

ش.م.ع.ع للسیرامیك المھا منتجات  شركة تصنیع
٢٣٫٧٤٢٫٦٥٧٢٫٤٨١السیرامیك

ش.م.ع.ع فالكون العربیة التأمین التأمینشركة ٢٢٫٦٢٤٫٤٧٧٢٫٣٨٣نشاط
الوطنیة المنظفات منتجات  ش.م.ع.عشركة تصنیع

٢٥٫٢٤٤٫٦٤٩٢٫٥٧٦النظافة  

ع ع م ش البسكویت لصناعة الوطنیة منتجات  الشركة تصنیع
٢٩٫٢٢٢٫٠١٥١٫١٤٦البسكویت

ع ع م ش كلورین عُمان المواد  شركة تصنیع
٢٢٫١٥٧٫٧٣٦٤٫٧٩٨الكیمائیة

المسعر ٢٦٫٤٦٦١٦٫٣١٧اإلجمالي
ش.م.ع.عشركة التعلیم لخدمات العالمیة التعلیمالرواد -٤٣٫٥١٤٫٦٠٣خدمات

ش.م.ع.ع لألسمنت ھرمز األنوار منتجات  شركة تصنیع
-٤٠٤٠اإلسمنت  

المسعر غیر -٤٫٦٤٣اإلجمالي
٣١٫١٠٩١٦٫٣٧٧المجموع

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١١شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

شقیقة٣ شركات في (تتمة)استثمار

القیمة
الدفتریّة

القیمة
السوقیة

٢٠١٩٢٠١٩
الشقیقة الشركة الرئیسياسم %النشاط الملكیة باآلالفنسبة باآلالف  لایرعماني لایرعماني

التابعة   وشركاتھا ش.م.ع.ع للطاقة فولتامب المعدات  شركة تصنیع
٢٤٫٦٨٤٬٩٦٦٣٬٧٩٦الكھربائیة

ش.م.ع.ع للسیرامیك المھا منتجات  شركة تصنیع
٢٣٫٧٤٢٬٦١٢٢٬٦١١السیرامیك

ش.م.ع.ع فالكون العربیة التأمین التأمینشركة ٢٢٫٦٢٤٬٢٤٥٢٬٦١٧نشاط
الوطنیة   المنظفات منتجات  شركة تصنیع

٢٥٫٢٤٤٬٥٦٨٣٬٠٠٥النظافة  

ع ع م ش البسكویت لصناعة الوطنیة منتجات  الشركة تصنیع
٢٩٫٢٢١٬٨٠٤١٬١٤٥البسكویت

ع ع م ش كلورین عُمان المواد  شركة تصنیع
٢٢٫١٥٧٬٩٨٥٦٬٠٣٥الكیمائیة

المسعر ٢٦٬١٨٠١٩٬٢٠٩اإلجمالي

ش.م.ع.ع التعلیم لخدمات العالمیة الرواد التعلیمشركة -٤٣٫٥١٤٬٦٣٨خدمات

ش.م.ع.ع لألسمنت ھرمز األنوار منتجات  شركة تصنیع
-٤٠٤٠اإلسمنت  

المسعر غیر -٤٬٦٧٨اإلجمالي
-٣٠٬٨٥٨المجموع

اال) ب( في یلي: ستثماراتالحركات كما مبینة شقیقة شركات في

٢٠٢٠٢٠١٩
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  

٣٠٫٨٥٨٢١٫٨٠٩أبریل١في
٣٬١٠٢-إضافات
) ٢٤٠(-استبعاد  

العادلة بالقیمة مدرج استثمار من ٦٫٢٨٢-المحول
شقیقة لشركة جزئیة تصفیة من محققة )٤٠(-خسائر

السنة خالل مستلمة أرباح ) ٩٤٣() ٨٢٥(توزیعات
السنة خالل األرباح في ١٫٠٠٦١٬٠٨٧الحصة

في /الحصة األخرى) الخسائر(األرباح ) ١٩٩(٧٠الشاملة
٣١٫١٠٩٣٠٫٨٥٨مارس٣١في
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٢شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

شقیقة٣ شركات في (تتمة)استثمار

للمجموعة: ج( الشقیقة للشركات واإلیرادات وااللتزامات األصول إجمالي یلي ) فیما

الشركة   اإلیراداتااللتزاماتاألصولاسم
الربح /  صافي

(الخسارة) 
في   الحصة

الربح
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
٢٠٢٠

ش.م.ع.ع   للطاقة فولتامب ٥٢٫٢١٢٣٠٫٩٢٦٤١٫١٧٦٩٦٢٢٣٧شركة
ش.م.ع.ع للسیرامیك المھا ١٢٫٨٠٣٣٫٢٠٢٧٫٤٤٠١٫٠١١٢٤١شركة

ش.م.ع.ع فالكون العربیة التأمین ٦٢٫٣٧٥٤٣٫٤٢٤١٦٫٩٠٥١٫١٢٢٢٥٤شركة
ع ع م ش كلورین عُمان ) ١٠٣() ٤٦٥(٩٢٫٠٦٠٦١٫٦٢٤١١٫٦٨٧*شركة

ش.م.ع.ع   الوطنیة المنظفات ٢٦٫٠٣١١١٫٧٢٧١٩٫٦٩٠٦٢١١٥٧شركة
ع ع م ش البسكویت لصناعة الوطنیة ١١٫٢٠٩٤٫٧٨٩١٢٫٩٧٢٨٧٣٢٥٥الشركة

ش.م.ع.ع التعلیم لخدمات العالمیة ) ٣٥() ٧٩(٩٫٨٣٦٥٫٣٥٦٢٫٩٨٥الرواد
ش.م.ع.ع لألسمنت ھرمز األنوار -) ٢١٨(-٨٣٠٠شركة

١٫٠٠٦اإلجمالي

٢٠١٩
للطاقة فولتامب وشركاتھا  شركة ش.م.ع.ع

٤٥٬٠٦٧٢٣٬٥٩٧٣٩٬٧٦٤٣١٧التابعة  
ش.م.ع.ع للسیرامیك المھا ١٢٬٨٦٩٣٬٣١٧٨٬٤٣٧١٬٢٠٣٢٨٦شركة

ش.م.ع.ع فالكون العربیة التأمین ٦٨٬٦٤٠٥٠٬٦٣٤١٦٬٠٦٥١٫٠٤١٢٣٣شركة
ع ع م ش كلورین عُمان -٨٩٬٤٦٩٥٦٬٣٧١١٢٬٥٤١١٬٣٧٦شركة

ش.م.ع.ع   الوطنیة المنظفات ٢٥٬٥٠٢١١٬٤٣٠٢١٬٣٥٥٨٨٤١٩٢شركة
ع ع م ش البسكویت لصناعة الوطنیة ٩٬٦١٦٣٬٩٢٠٦٬٥١٢٧١١٢٠٧الشركة

ش.م.ع.ع التعلیم لخدمات العالمیة ١٠٬٠٢٣٥٬٤٦٤١٬٨٧٩٣٦٩١٦٢الرواد
ش.م.ع.ع لألسمنت ھرمز األنوار -) ١٧٤(-١٫٦٦٦١٬٧٤٠شركة

١٬٠٨٧اإلجمالي

الشقیقة  ٢٠٢٠مارس  ٣١في   الشركات لكافة النسبیة األصول صافي قیمة بلغت لایرعماني٢٦، عماني)٢٤-٢٠١٩مارس  ٣١(ملیون لایر .  ملیون

عُ*  شركة في كبیًرا نفوذًا المجموعة فياكتسبت ش.م.ع.ع كلورین الشركة  اً. وبناء٢٠١٩مارس٣١مان ھذه أرباح حصة تسجیل تم ذلك، على
من  الشقیقة ًا. ٢٠١٩أبریل١اعتباًرا فصاعد

الحالیةد( السنة خالل منھا االنتھاء تم والتي السابقة السنة خالل المقتناة األعمال ) دمج

ع ع م ش كلورین عُمان شركة

قدرھا إجمالیة حصة المجموعة ع. ٢٢٫١٥تمتلك ع م ش كلورین عمان في ٪

حصة   على المجموعة استحوذت السابق، العام ش.م.ع.ع ("الشركة") مقابل  ٦٫٧٥في كلورین عمان شركة أسھم من عماني. خالل  ملیون١٫٧٪ لایر
من الشركة القتناء أولیة محاسبة بإجراء اإلدارة قامت السابقة، الشراءالسنة طریقة تطبیق سیتمألنالمحاسبیةخالل التي العادلة لغالبیة  تحدیدھاالقیم

مؤقتاصول بشكل فقط تحدیدھا یمكن للتحدید القابلة الشركة بمبلغ. وإلتزامات المؤقتة الشھرة تحدید عماني. ملیون١٫١تم لایر

معیار ألحكام الدوليوفقاً المالي لصافي  ٣التقریر العادلة القیمة على إضافیة تعدیالت وحددت النھائي الشراء سعر بتخصیص المجموعة قامت ،
. المقتناةاألصول
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٣شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

شقیقة٣ شركات في (تتمة)استثمار
المقتناةد( األعمال الحالیة) دمج السنة خالل منھا االنتھاء تم والتي السابقة السنة (تتمة) خالل

لحصة الدفتریة بالقیمة الموجزة المالیة المعلومات مطابقة التالي الجدول المقتناة. المجموعةیوضح الشركة في

في(ھـ)   استثماراتھا قیمة انخفاض بتقییم المجموعة قامت الحالیة، السنة نموذج  قطاعيخالل على القیمة انخفاض تقییم إجراء والتعلیم. تم الصناعة
للشركات   عمل لخطة وفقًا تطویره تم خطط  الشقیقةمالي من األخیر العام في المتاحة المجانیة النقدیة التدفقات باستخدام یستمر أن المتوقع ومن

حدود في خصم معدل تطبیق خالل من النقدیة التدفقات خصم یتراوح  ١٣٫٤- ٩٫٧األعمال. تم نمو معدل وافترض التوقعات فترة خالل ٪
انخفاض٣-٢بین مؤشر أي یالحظ القیمة٪. لم القیمةفي في انخفاض أي تسجیل یتم لم الشقیقةلتلكوبالتالي شيء). ٢٠١٩(الشركات : ال

في  (و) استثماراتھا قیمة انخفاض بتقییم المجموعة قامت تققطاعكما التقییم  التأمین. استند إلى ًا تطویرهاستناد تم مالي نموذج إلى القیمة انخفاض ییم
انخفاض مؤشر أي یالحظ النظیرة. لم للشركات الدفتریة القیمة إلى السعر لنسبة مرجح متوسط باستخدام الدفتر إلى السعر على القیمةالقائم في

لھذ القیمة في انخفاض أي تسجیل یتم لم الشقیقةهوبالتالي شيء). ٢٠١٩(الشركة : ال
بعض  )  ز( رھن األم  ستثماراتاالتم الشركة علیھا حصلت التي القروضألجل لضمان الشقیقة الشركات عماني٢٠بمبلغ  في لایر -٢٠١٩(ملیون
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العادلةاستثمارات٤ بالقیمة مدرجة
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باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني
امونفیست ٧٫٠٧٠١٣٬٠٠٠%٧٫٧٥–سندات

ع ع م ش القابضة واإلستثمار للتنمیة الدولیة ظفار ٦٫٢٢٣٦٬٢٢٧شركة
المالیةالھند     لالوراق جلوبال ٢٨٨٤١٧الموندذ

م م ش للتغلیف ٢٠٨٣٧٦الشمس
لالستثمار الرتاج ٤٧٤٨الكویتشركة

للمتاجرة بھا محتفظ ١٠٠١٥٨استثمارات
ظفار ع  بنك ع م -٨٠٧ش

للتحویل قابلة غیر مضمونة غیر ثانویة للتنمیةل٪٩سندات الدولیة ظفار شركة
القابضة ع   واإلستثمار ع م -١٫٠٠٠ش

١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥
لشركة المستدامة السندات امونفیستتحمل بنسبة  سندات یونیو  ٧٫٧٥فائدة من اعتبارا سنوات خمس ألول التاریخ،  . ٢٠١٨% سنویاً ذلك تاریخ وبعد

واال السندات رھن علیھا. تم المتفق للصیغة وفقاً الفائدة سعر تحدید عماني١٣بمبلغستثماراتسیعاد لایر عماني١٤-٢٠١٩(ملیون لایر )ملیون
قروض مقابل .  )١٠(إیضاحكضمانات

القابضةسندات واإلستثمار للتنمیة الدولیة ظفار عشركة ع م بسعرش فائدة سنویاً.  ٪٩تحمل

اال٢٠٢٠مارس٣١في بلغت الخسائرستثمارات، او األرباح خالل من العادلة للقیمة وفقا المقاسة (ملیون١٢٫٨٢المسعرة عماني مارس  ٣١لایر
عماني).  ملیون١٧٫٩٨-٢٠١٩ لایر

اال٢٠٢٠مارس٣١في بلغت العادلة  ستثمارات، للقیمة وفقا اآلخرالمقاسة الشامل الدخل خالل عماني ( ملیون٢٫٦٧من -٢٠١٩مارس٣١لایر
عماني).  ملیون١٫٨٢ لایر

اال٢٠٢٠مارس٣١في بلغت المسعرة  ستثمارات، خاللغیر من العادلة للقیمة وفقا الخسائرالمقاسة أو (٢٥٦األرباح عماني لایر مارس  ٣١ألف
عماني).  ٤٢٤-٢٠١٩ لایر الف

٢٠٢٠
باآلالف   لایرعماني

في كما العادلة للقیمة وفقا ) ٦٬٢٨٢(٢٠١٨أبریل١الرصید
بھایضاف: مشتریات القیام ) ١٬٧٠٢(٢٠١٩مارس٢٨منتم
االستحواذ ) ٧٬٩٨٤(تكلفة

األصول لصافي العادلة ٥٫١٧١المقتناةالملموسةالقیمة
العادلة الملموسة  لألصولالقیمة محدد) المقتناةغیر غیر عمر ١٫٤٤٥(لھا

الشراء   سعر محاسبة إلى استنادا ١٫٣٦٨النھائيالشھرة

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٣شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

شقیقة٣ شركات في (تتمة)استثمار
المقتناةد( األعمال الحالیة) دمج السنة خالل منھا االنتھاء تم والتي السابقة السنة (تتمة) خالل

لحصة الدفتریة بالقیمة الموجزة المالیة المعلومات مطابقة التالي الجدول المقتناة. المجموعةیوضح الشركة في

في(ھـ)   استثماراتھا قیمة انخفاض بتقییم المجموعة قامت الحالیة، السنة نموذج  قطاعيخالل على القیمة انخفاض تقییم إجراء والتعلیم. تم الصناعة
للشركات   عمل لخطة وفقًا تطویره تم خطط  الشقیقةمالي من األخیر العام في المتاحة المجانیة النقدیة التدفقات باستخدام یستمر أن المتوقع ومن

حدود في خصم معدل تطبیق خالل من النقدیة التدفقات خصم یتراوح  ١٣٫٤- ٩٫٧األعمال. تم نمو معدل وافترض التوقعات فترة خالل ٪
انخفاض٣-٢بین مؤشر أي یالحظ القیمة٪. لم القیمةفي في انخفاض أي تسجیل یتم لم الشقیقةلتلكوبالتالي شيء). ٢٠١٩(الشركات : ال

في  (و) استثماراتھا قیمة انخفاض بتقییم المجموعة قامت تققطاعكما التقییم  التأمین. استند إلى ًا تطویرهاستناد تم مالي نموذج إلى القیمة انخفاض ییم
انخفاض مؤشر أي یالحظ النظیرة. لم للشركات الدفتریة القیمة إلى السعر لنسبة مرجح متوسط باستخدام الدفتر إلى السعر على القیمةالقائم في
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٤شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

بالقیمة٤ مدرجة (تتمة)العادلةاستثمارات

اال في الحركة یلي العادلة:  ستثماراتفیما بالقیمة المدرجة

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني

٢٠٫٢٢٥١٤٫٥٠٨أبریل١في
السنة خالل ٢٫٠٧٦١٬٨٨٠مشتریات
مدیونیات   من ١٣٬٠٠٠-تحویل
السنة خالل )٧٣٬١٩() ٦٫٠٢٥(استبعادات

البیع من ٢٥٧ربح
شقیقة شركات إلى )    ٦٫٢٨٢(-تحویل

(خسائر) /   محققةصافي غیر (إیضاح  أرباح الشامل الدخل بیان إلى ١٢٨) ٣٣٠()١٤محول
(خسائر) /   محققةصافي غیر أخرى  أرباح شاملة إیرادات إلى ١٨١) ٢٢٨(محول

١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥مارس٣١في

لال تحلیل یلي العادلة: ستثماراتفیما بالقیمة المدرجة

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني

االستثمارات وقطاع المصرفي ١٥٫٥١٧١٩٫٨٣٠القطاع
الخدمات   ١٣١٣قطاع
الصناعي ٢١٣٣٨٢القطاع

١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥

مبلغ   أعاله االستثمار (ألف  ٢٨٨یتضمن عماني ومبلغألف٤١٧–٢٠١٩لایر الھند في مسعراً استثمارا عماني) یمثل عماني  ألف٤٧لایر لایر
الكویت.  ألف٤٨–٢٠١٩( في مسعر غیر استثماراً عماني) ویمثل لایر
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باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني

٢٠٫٢٢٥١٤٫٥٠٨أبریل١في
السنة خالل ٢٫٠٧٦١٬٨٨٠مشتریات
مدیونیات   من ١٣٬٠٠٠-تحویل
السنة خالل )٧٣٬١٩() ٦٫٠٢٥(استبعادات

البیع من ٢٥٧ربح
شقیقة شركات إلى )    ٦٫٢٨٢(-تحویل

(خسائر) /   محققةصافي غیر (إیضاح  أرباح الشامل الدخل بیان إلى ١٢٨) ٣٣٠()١٤محول
(خسائر) /   محققةصافي غیر أخرى  أرباح شاملة إیرادات إلى ١٨١) ٢٢٨(محول

١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥مارس٣١في

لال تحلیل یلي العادلة: ستثماراتفیما بالقیمة المدرجة

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني

االستثمارات وقطاع المصرفي ١٥٫٥١٧١٩٫٨٣٠القطاع
الخدمات   ١٣١٣قطاع
الصناعي ٢١٣٣٨٢القطاع

١٥٫٧٤٣٢٠٬٢٢٥

مبلغ   أعاله االستثمار (ألف  ٢٨٨یتضمن عماني ومبلغألف٤١٧–٢٠١٩لایر الھند في مسعراً استثمارا عماني) یمثل عماني  ألف٤٧لایر لایر
الكویت.  ألف٤٨–٢٠١٩( في مسعر غیر استثماراً عماني) ویمثل لایر

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٥شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

أخرى٥ وأصول ممتلكات

حر ملك أرض
وتركیبات*  سیاراتأثاث

أعمال  
قید   رأسمالیة

اإلجماليالتنفیذ
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  

التكلفة: 
٢٠١٩١٬٩٤٨٥٥٣٠١٣٠٢٬١٦٣أبریل١في

السنة خالل ١٠٦١٠٦---إضافات
السنة خالل ) ١(--) ١(-استبعاد

٢٠٢٠١٬٩٤٨٥٤٣٠٢٣٦٢٫٢٦٨مارس  ٣١في

المتراكم:  االستھالك
٧٨-٤٨٣٠-٢٠١٩أبریل١في

للسنة ٢--٢-المحمل
باإلستبعادات ) ١(--) ١(-المتعلق

٧٩-٤٩٣٠-٢٠٢٠مارس  ٣١في
الدفتریة: القیمة صافي

٢٣٦٢٫١٨٩-٢٠٢٠١٬٩٤٨٥مارس  ٣١في

حر ملك أرض
وتركیبات*  سیاراتأثاث

أعمال  
قید   رأسمالیة

اإلجماليالتنفیذ
لایرعماني  
باآلالف  

لایرعماني  
باآلالف  

لایرعماني  
باآلالف  

لایرعماني  
باآلالف  

لایرعماني  
باآلالف  

التكلفة: 
٢٠١٨١٬٩٤٨٥٦٣٠٧٥٢٬١٠٩أبریل١في

السنة خالل ٥٥٥٥---إضافات
السنة خالل )١(--)١(-استبعاد

٢٠١٩١٬٩٤٨٥٥٣٠١٣٠٢٬١٦٣مارس٣١في

المتراكم:  االستھالك
٧٦-٤٦٣٠-٢٠١٨أبریل١في

للسنة ٣--٣-المحمل
باإلستبعادات )١(--)١(-المتعلق

٧٨-٤٨٣٠-٢٠١٩مارس٣١في
الدفتریة:  القیمة صافي

١٣٠٢٬٠٨٥-٢٠١٩١٬٩٤٨٧مارس٣١في

إدارةبعضیحتفظ*  مجلس الحرباألرض  األمالشركةأعضاء لألرض. مبصفتھالملك المستفید تحویلحالیًااألمالشركةإنالمالك األرض  بصدد
شركات إحدى التابعة. ھاإلى
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

 
  شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  
  

  مديونيات   ٦

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 
  لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف 

  ٦٤٥ ٧٢٦ مديونيات مدفوعات مقدماً وتوزيعات أرباح

   ٦٦ ١٣٨ )١٨(إيضاح مستحق من أطراف ذات عالقة
٧١١ ٨٦٤  

  
  رأس المال  ٧
  

يتكّون رأس المال  .) سهم٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ – ٢٠١٩( ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مليون لایر عماني من  ٣٠ البالغيتكّون رأس مال الشركة األم المصرح به 
  .سهم) ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٢٠١٩سهم ( ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠من  مليون لایر عماني ٢٠البالغ  المصدر والمدفوع بالكامل

 
 أو أكثر من رأسمال الشركة األم كاآلتي: %٥المساهمين الذين يمتلكون في تاريخ التقرير، كانت تفاصيل 

 

  
عدد األسهم الُمحتفظ 

  بها
٢٠٢٠  
(%)   

عدد األسهم الُمحتفظ 
   بها

٢٠١٩  
(%)  

           
  ٢٤   ٤٨٬٥٩٦٬١٤٠   ٢٤  ٤٧٫٣٩٦٫١٤٠ شركة فينكورب لالستثمار ش.م.م 

  ٥   ١٠٬٦٧٤٬١٥٧   ٨  ١٥٫٢٤١٫٥٢٦ مسعود حميد مالك الحارثيالعميد المتقاعد 
  -  -   ٧  ١٤٫٨١٩٫٧٣٧ بنك مسقط / صندوق عمان للنمو 

  ٧   ١٣٬٤٦١٬٧٩٧   -  - البنك الوطني العماني / صندوق عمان للنمو / الرؤية
  ٥   ١٠٬٠٦٧٬٦٨٦   ٥  ١٠٬٠٦٧٬٦٨٦ ش.م.م للتنمية واإلستثمارالخنجي

  ٥   ٩٬٩٩٦٬٥٦٩   ٥  ٩٬٩٩٦٬٥٦٩  الخنجي لالستثمار ش.م.م
   ٤٦     ٤٩  
        
  
  احتياطي قانوني  ٨
  

في سلطنة ُعمان وتعديالته. ويجب  ١٩٧٤من قانون الشركات التجارية لعام  ١٠٦يتم احتساب االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع وفقاً للمادة رقم 
من أرباح العام بعد الضريبة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساوياً على األقل لثلث  %١٠ بنسبة أن يكون التخصيص السنوي لالحتياطي القانوني

  التابعة.  وشركاتهارأس المال المصدر والمدفوع للشركة األم 
  
  احتياطي القيمة العادلة  ٩
  

وهي تتعلق بشركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع . للدخل الشامل اآلخر للشركات الشقيقةقامت المجموعة بإدراج حصتها من احتياطي القيمة العادلة 
  وشركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع. وشركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع

  
  بنكية اقتراضات  ١٠

  
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

لایر عماني 
 باآلالف 

لایر عماني 
 باآلالف 

   ١٩٬٦٥٥  ١٨٫٣٥٠  االقتراضاتإجمالي
  ) ٤٬٧٠٥(  ) ٧٫٧٢٥(  االقتراضاتالجزء المتداول من 

   ١٤٬٩٥٠  ١٠٫٦٢٥  االقتراضاتالجزء غير المتداول من 
  

هي في طبيعة القروض طويلة األجل  االقتراضات إن. وبنك عماني واحد متوافق مع الشريعة من بنوك تجارية عمانية اقتراضاتلدى الشركة األم 
 معدل الربح ).%٥٫٧٥% إلى ٣٫٥من  - ٢٠١٩سنوياً ( %٦٫٥إلى  %٤٫٢٥معدالت فائدة تتراوح من  التجارية االقتراضات. تحمل وقصيرة األجل

مليون لایر  ٣٣مكفولة برهن الستثمار الشركة األم في مبلغ إجمالي قدره االقتراضات وهذه  ٪ للقروض المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.٦٫٥ يبلغ
لایر عماني  ألف ٩٥٠). كما لدى الشركة األم تسهيالت حساب مكشوف لدى البنك بمبلغ ٤و ٣(إيضاحي  )مليون لایر عماني ٣٦ -٢٠١٩( عماني

   . ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  لایر عماني) ألف ٩٥٠ – ٢٠١٩(
  
  

  ٥٠صفحة 
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٧شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

دائنیات١١
٢٠٢٠٢٠١٩

لایرعماني  
باآلالف  

لایرعماني  
باآلالف  

مستحقة ٥٩٥٨مصروفات
للموظفین الخدمة نھایة ٥٥٥٨مكافأة

١١٤١١٦

٢٠٢٠٢٠١٩
لایرعماني  

باآلالف  
لایرعماني  

باآلالف  
للموظفین الخدمة نھایة مكافأة

٥٨٤٦أبریل١في
للسنة (إیضاح ٩١٢) ١٦المحمل

مقدمة *مقابل  مبالغ للموظفین الخدمة نھایة -) ١٢(مكافأة
٥٥٥٨مارس٣١في

المكافأة*  مقابل مقدمة كدفعة للموظفین . تدفع

الواحد  ١٢ للسھم األصول صافي

في القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط على األم الشركة لمساھمي المنسوبة األصول صافي بقسمة الواحد للسھم األصول صافي احتساب نھایة  یتم
یلي:  كما السنة

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف   باآلالف  لایرعماني لایرعماني

عماني)  لایر (ألف األم الشركة لمساھمي المنسوبة األصول ٣٢٫٦٢٣٣٤٫٦٠٤صافي

بتاریخ   القائمة األسھم (باآلالف) ٣١عدد ٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مارس
(بالبیسة)  الواحد للسھم األصول ١٦٣١٧٣صافي

الواحد  ١٣ السھم ربحیة

السن خالل القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط على األم الشركة مساھمي إلى المنسوب السنة ربح صافي بقسمة الواحد السھم ربحیة كما  تحتسب ة
یلي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف باآلالفلایرعماني لایرعماني

األم الشركة مساھمي إلى المنسوب السنة ١٧٧٦١٢ربح
القائمة األسھم لعدد المرجح فيالمتوسط باالالف) مارس٣١كما عماني ٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠(لایر

الواحد السھم ١٣(بیسة) األساسيربحیة
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٨شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

االستثمار١٤ إیرادات صافي

٢٠٢٠٢٠١٩
باآلالف لایرعماني  لایرعماني

باآلالف

ش.م.ب ادكس بنك في الستثمار ٢٦-استرداد
استثمارات بیع من محققة ٢٥٧بالصافي-أرباح

سندات من فوائد ٩٤١٦٨١إیرادات
شقیقة لشركات جزئیة تصفیة )٤٠(-خسارة

أرباح توزیعات ٢٨٢٢٨إیرادات
٩٩٤٩٠٢

أخرى١٥ إیرادات
٢٠٢٠٢٠١٩

باآلالف باآلالفلایر  لایرعماني عماني

اإلدارةحضورأتعاب مجلس ٢٩١٥أعضاء

إداریة١٦ مصروفات
٢٠٢٠٢٠١٩

باآلالف باآلالفلایرعماني لایرعماني

توظیف ٣٠٣٣٠٠تكلفة
واشتراكات ٣١٣١رسوم

ومرافق مكتب ١٥١٥إیجار
تدقیق ١٥١٢أتعاب
أعمال ١٣١٣ترویج
قانونیة ١٠١٦أتعاب

وندوات ٨١١اجتماعات
٤٤اتصاالت
٣٣تأمین

(إیضاح ٢٣) ٥استھالك
استشارات ١٢٥أتعاب

متنوعة ٢٠٢٣مصروفات
٤٢٥٤٥٦

التوظیف:  تكلفة تحلیل یلي فیما
٢٠٢٠٢٠١٩

باآلالف باآلالفلایرعماني لایرعماني

٢٦٠٢١١رواتب  
أخرى ٣٠٧٣مزایا

اجتماعيتكالیف ٤٤ضمان
(إیضاح للموظفین الخدمة نھایة ٩١٢) ١١مكافأة

٣٠٣٣٠٠
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ١٩شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

تمویل١٧ رسوم
٢٠٢٠٢٠١٩

لایرعماني  
باآلالف

لایرعماني  
باآلالف

فوائد ٩٧٧٨٤٨مصروفات
بنكیة ٤٥١٤٨رسوم

١٫٠٢٢٩٩٦

عالقة١٨ ذات أطراف لدى وأرصدة معامالت

األعمال  تبرم سیاق علیھا. وفي مؤثر نفوذ ممارسة ویستطیعون فیھا حصة اإلدارة مجلس أعضاء بعض یملك التي المنشآت مع معامالت المجموعة
إد خدمات أیضا المجموعة للمجموعة. وتقدم وتمویالً وخدمات بضائع العالقة ذات األطراف تلك تقدم ذات  االعتیادیة األطراف إلى وتمویالً .  عالقةاریة

اإلدارة.  مجلس قبل من معتمدة وأحكام شروط على بناًء المعامالت ھذه أبرمت وقد

یلي: مما للسنة العلیا اإلدارة موظفي مكافأة تتكون
٢٠٢٠٢٠١٩

لایرعماني  
باآلالف

لایرعماني  
باآلالف

التوظیف تكالیف ٢٥٧٢٥٢إجمالي
اإلدارة   مجلس أعضاء جلسات حضور ٥٠٤٣أتعاب

٣٠٧٢٩٥

السنوي. العامة الجمعیة اجتماع في المساھمین لموافقة تخضع اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت اإلدارة مجلس جلسات حضور أتعاب إن

تحمل   یلي:  ال كما الطلب عند السداد وتستحق بضمان مكفولة وغیر فوائد عالقة ذات األطراف ومن إلى المستحقة المبالغ

٢٠٢٠٢٠١٩
لایرعماني  

باآلالف
لایرعماني  

باآلالف

ش.م.ع.م لإلسمنت ھرمز األنوار ١١٧٥٧شركة
ش.م.ع.م للسیرامیك المھا ١٤٩شركة

-٧أخرى
١٣٨٦٦

الضرائب١٩

التابعة.   وشركاتھا األم للشركة منفصل ضریبي ربط إجراء بنسبة  ویتم ھو المنطبق الضریبي للضریبة  ٪١٥–٢٠١٩(٪١٥المعدل المجموعة تخضع ). ال
للضریبة.  خاضع ككیان

الربوط موقف كالتالي: إن ھو التابعة وشركاتھا األم للشركة الضریبیة

األم. ١ الشركة

إصدار الدخلربوطتم قبل٢٠١٧سنةحتىللسنواتضریبة بالسنوات  الضرائبجھازمن تتعلق وجدت، إن إضافیة، ضرائب أي أن اإلدارة . وترى
للشركة المالي للمركز بالنسبة جوھریة تكون لن المراجعة قید فيالضریبیة كما . ٢٠٢٠مارس٣١األم



التقرير السنوي

54

شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

 
  شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  

  

  
 (تتمة) الضرائب  ١٩
  
  تابعةشركات .٢

تكبدها إن الربوط الضريبية للشركات التابعة في مراحل مختلفة من اإلنجاز. اإلدارة ليست على علم وال تتوقع أي التزامات ضريبية إضافية سيتم 
  فيما يتعلق بالسنوات الضريبية قيد المراجعة.

 فيما يلي التسوية:  )أ(
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

لایر عماني   
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  ٦١٢  ١٧٧  الربح قبل الضرائب
     

  ٩٢  ٢٦ الضريبة المحملة حسب المعدالت المطبقة
  ٧٤٢  ١٧٥  مصروفات غير قابلة للخصم

  )٨٣٨(  )١٥٩(  إيرادات معفاة
  ٤  )٤٣(  ضريبة مؤجلة غير مسجلة

  -  -  اإلجمالي
  

  فيما يلي الحركة في التزام الضريبة الجارية:  (ب)
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
   

  -  -  أبريل١في
  -  -  المدفوع خالل السنة

  مارس ٣١في 
-  -  

  
. لم تدرج )مليون لایر عماني ١٫٦٧ -٢٠١٩( لایر عماني ألف ٦٠ تقارب ٢٠٢٠مارس  ٣١ترحيلها كما في ل متاحة لدى الشركة األم خسائر ضريبية

 الضريبة المؤجلة على أساس أن دخل الشركة األم في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح مستقبلية كافيةالشركة األم أصل 
الضريبية مقابل دخلها الخاضع  هاخسائر فقط ستخدامشركات المجموعة المكن ستخدام الخسائر الضريبية. يخاضعة للضريبة يمكن في مقابلها ا

  سائر الضريبية لمدة إنتهاء بموجب قانون ضريبة الدخل العماني. للضريبة. تخضع الخ
  

  الضرائب. جهازمن قبل  ٢٠١٧ سنةحتى  للسنواتضريبة الدخل  ربوط تم إصدار
  

كامل مصاريف التمويل والمصاريف اإلدارية  بخصم الضرائب جهاز لم يسمح، ٢٠١٧إلى  ٢٠١٥األخيرة الصادرة للسنوات الضريبية من  الربوطفي 
لایر عماني مما أدى إلى مزيد من خفض  ٨٣٩٫٠٥٩المتكبدة خالل هذه السنوات مما أدى إلى تعديل إجمالي في الدخل الخاضع للضريبة بمبلغ 

قبل ي. تعتقد الشركة أنه من المرجح أن طالربواعتراًضا على هذه  قدمتالضرائب، وبالتالي  جهاز ربوطالخسائر المرحلة. ال توافق الشركة على 
لایر عماني التي قد تنجم  ٢٦١٫٢٤٩اللتزامات الضريبية اإلضافية البالغة ل بتكوين مخصصالشركة  تقم. وبناًء على ذلك، لم هاالضرائب موقف جهاز

االعتراض وإجراء تعديالت مماثلة للسنوات الشركة في  وجهة نظرالضرائب  جهازفي حالة عدم قبول  ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٨ من عن السنوات المفتوحة
. تعتقد الشركة أن مستحقاتها لاللتزامات الضريبية كافية لجميع السنوات المفتوحة بناًء على تقييمها للعديد من العوامل ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٨ من الضريبية

  بما في ذلك الخبرة السابقة وتفسيرات قانون الضرائب.
  

  توزيعات األرباح المقترحة  ٢٠
  

  . )لایر عماني مليون ٢مبلغ إجمالي ب %١٠ – ٢٠١٩لایر عماني  ( مليون ١٫٢لغ باجمالي مب %٦بنسبة  اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية
  

  إدارة المخاطر الماليّة    ٢١

  إطار الحوكمة  (أ) 
  

قيق المستدام يكمن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للمجموعة في حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعيق التح
  إلدارة المخاطر. وكفءلوجود نظام فعال  الجوهريةألهداف األداء المالي المحددة. وتدرك اإلدارة األهمية 
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 (تتمة) الضرائب  ١٩
  
  تابعةشركات .٢

تكبدها إن الربوط الضريبية للشركات التابعة في مراحل مختلفة من اإلنجاز. اإلدارة ليست على علم وال تتوقع أي التزامات ضريبية إضافية سيتم 
  فيما يتعلق بالسنوات الضريبية قيد المراجعة.

 فيما يلي التسوية:  )أ(
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

لایر عماني   
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  ٦١٢  ١٧٧  الربح قبل الضرائب
     

  ٩٢  ٢٦ الضريبة المحملة حسب المعدالت المطبقة
  ٧٤٢  ١٧٥  مصروفات غير قابلة للخصم

  )٨٣٨(  )١٥٩(  إيرادات معفاة
  ٤  )٤٣(  ضريبة مؤجلة غير مسجلة

  -  -  اإلجمالي
  

  فيما يلي الحركة في التزام الضريبة الجارية:  (ب)
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
   

  -  -  أبريل١في
  -  -  المدفوع خالل السنة

  مارس ٣١في 
-  -  

  
. لم تدرج )مليون لایر عماني ١٫٦٧ -٢٠١٩( لایر عماني ألف ٦٠ تقارب ٢٠٢٠مارس  ٣١ترحيلها كما في ل متاحة لدى الشركة األم خسائر ضريبية

 الضريبة المؤجلة على أساس أن دخل الشركة األم في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح مستقبلية كافيةالشركة األم أصل 
الضريبية مقابل دخلها الخاضع  هاخسائر فقط ستخدامشركات المجموعة المكن ستخدام الخسائر الضريبية. يخاضعة للضريبة يمكن في مقابلها ا

  سائر الضريبية لمدة إنتهاء بموجب قانون ضريبة الدخل العماني. للضريبة. تخضع الخ
  

  الضرائب. جهازمن قبل  ٢٠١٧ سنةحتى  للسنواتضريبة الدخل  ربوط تم إصدار
  

كامل مصاريف التمويل والمصاريف اإلدارية  بخصم الضرائب جهاز لم يسمح، ٢٠١٧إلى  ٢٠١٥األخيرة الصادرة للسنوات الضريبية من  الربوطفي 
لایر عماني مما أدى إلى مزيد من خفض  ٨٣٩٫٠٥٩المتكبدة خالل هذه السنوات مما أدى إلى تعديل إجمالي في الدخل الخاضع للضريبة بمبلغ 

قبل ي. تعتقد الشركة أنه من المرجح أن طالربواعتراًضا على هذه  قدمتالضرائب، وبالتالي  جهاز ربوطالخسائر المرحلة. ال توافق الشركة على 
لایر عماني التي قد تنجم  ٢٦١٫٢٤٩اللتزامات الضريبية اإلضافية البالغة ل بتكوين مخصصالشركة  تقم. وبناًء على ذلك، لم هاالضرائب موقف جهاز

االعتراض وإجراء تعديالت مماثلة للسنوات الشركة في  وجهة نظرالضرائب  جهازفي حالة عدم قبول  ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٨ من عن السنوات المفتوحة
. تعتقد الشركة أن مستحقاتها لاللتزامات الضريبية كافية لجميع السنوات المفتوحة بناًء على تقييمها للعديد من العوامل ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٨ من الضريبية

  بما في ذلك الخبرة السابقة وتفسيرات قانون الضرائب.
  

  توزيعات األرباح المقترحة  ٢٠
  

  . )لایر عماني مليون ٢مبلغ إجمالي ب %١٠ – ٢٠١٩لایر عماني  ( مليون ١٫٢لغ باجمالي مب %٦بنسبة  اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية
  

  إدارة المخاطر الماليّة    ٢١

  إطار الحوكمة  (أ) 
  

قيق المستدام يكمن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للمجموعة في حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعيق التح
  إلدارة المخاطر. وكفءلوجود نظام فعال  الجوهريةألهداف األداء المالي المحددة. وتدرك اإلدارة األهمية 
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  (تتمة)إدارة المخاطر الماليّة    ٢١
  

  المخاطر المالية  (ب)
  

والنقد وما يماثل النقد. وفيما يلي المخاطر والمديونيات األخرى  المدرجة وغير المدرجة  ستثماراتتتمثّل األدوات المالية الرئيسية للمجموعة في اال
  الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للمجموعة:

  
  مخاطر االئتمان )١( 
  مخاطر السيولة )٢( 
  مخاطر السوق )٣( 

  مخاطر أسعار الصرف  -
  مخاطر معدل الفائدة - 
  مخاطر األسعار - 

  
  واعتماد سياسات إلدارة كل نوع من هذه المخاطر، وفيما يلي ملّخٌص لتلك السياسات.تقوم المجموعة بمراجعة 

  
  مخاطر االئتمان  )١(

  اته.مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل إخفاقه في الوفاء بالتزام
  

عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن تكون تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان 
ادية أو لها صفات اقتصادية متشابهة مما يؤدي إلى أن تتأثر قدرات تلك األطراف للوفاء بالتزام تعاقدي بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتص

  خرى.السياسية أو الظروف األ
  

ة كما هو بالنسبة لكافة فئات األصول الماليّة التي تحتفظ بها المجموعة، يكون الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفتري
  البيانات المالية بتاريخ التقرير.  هذهمفصح عنها في 

  
  موعة والشركة األم أمواالً حسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين:يوضح الجدول أدناه التصنيف قصير األجل للبنوك التي تودع لديها المج

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  

 التصنيف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

 ٤٨٨ P١٫١٧٣-١  أرصدة بنكيّة 
 ٥ P٦-٢  أرصدة بنكيّة 
 ٣ P٣-٣  أرصدة بنكيّة 

 ٤٩٦ ١٫١٨٢ 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ االئتمان بتاريخ التقرير حسب النوع:فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
    

  ٧١١  ٧٠١ مديونيات (باستثناء المدفوعات مقدماً)
  ٤٩٦  ١٫١٨٢  أرصدة بنكية

 ١٬٢٠٧  ١٫٨٨٣  
  

وتم تقييمها على أساسها وتبين أن  ٩معيار التقرير المالي الدولي تخضع األرصدة البنكية والمديونيات أيضا لمتطلبات انخفاض القيمة الواردة ضمن 
  خسائر االئتمان المتوقعة المحددة غير جوهرية.
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  (تتمة)إدارة المخاطر الماليّة    ٢١
  

  (تتمة) المخاطر المالية  (ب)
  
  السيولةمخاطر   )٢(

تم مراقبة مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات البنكية حينما تستحق. وت
  أتها.متطلبات السيولة على أساٍس أسبوعي، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال الكافية للوفاء بأي التزامات عند نش

  
  االستحقاق قوائم

لسداد المرتبط يلّخص الجدول أدناه قائمة استحقاق االلتزامات المالية للمجموعة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية. ويُعاَمل ا
  بإشعار كما لو كان اإلشعار قد أعطي في الحال.

  حتى عام واحد 
أكثر من عام 

  اإلجمالي  واحد

٢٠٢٠ 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  ١٨٫٣٥٠ ١٠٫٦٢٥ ٧٫٧٢٥  )١٠(إيضاح  اقتراضات بنكيّة
  ١١٤  ٥٩ ٥٥  دائنيات

 ١٨٫٤٦٤ ١٠٫٦٨٤ ٧٫٧٨٠  
  

٢٠١٩  
حتى عام 

 واحد
أكثر من عام 

  اإلجمالي  واحد

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
       

  ١٩٬٦٥٥  ٤٬٧٠٥ ١٤٬٩٥٠ )١٠(إيضاح  اقتراضات بنكيّة
  ١١٧  ٥٨ ٥٩  دائنيات

 ١٩٬٧٧٢  ٤٫٧٦٣ ١٥٬٠٠٩  
  

  :استحقاق األصول الماليّة للمجموعة قوائمفيما يلي 
  

  خالل عام واحد 
استحقاق غير 

  اإلجمالي  محدد

٢٠٢٠ 
لایر عماني 

 باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
     

  ٣١٫١٠٩ ٣١٫١٠٩ -  استثمار في شركات شقيقة
  ١٥٫٧٤٤ ١٥٫٦٥٠ ٩٤ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

  ٨٥٧  - ٨٥٧ مديونيات
  ١٫١٨٢  -  ١٫١٨٢  أرصدة نقديّة وبنكيّة

 ٤٨٫٨٩٢ ٤٦٫٧٥٩  ٢٫١٣٣  
  

٢٠١٩     
     

  ٣٠٫٨٥٨ ٣٠٫٨٥٨ -  استثمار في شركات شقيقة
  ٢٠٬٢٢٥ ٢٠٫٠٦٧ ١٥٨ مدرجة بالقيمة العادلةاستثمارات 

  ٧١١  - ٧١١ مديونيات
  ٤٩٦  - ٤٩٦  أرصدة نقديّة وبنكيّة

  ٥٢٫٢٩٠ ٥٠٫٩٢٥  ١٫٣٦٥  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٦صفحة 
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التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٢٣شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في

المالیّة  ٢١ المخاطر (تتمة)إدارة

المالیة(ب)  (تتمة) المخاطر

السوق٣( ) مخاطر

تعز محددة عوامل بسبب التغیرات تلك كانت سواًء السوق، أسعار في للتغیرات نتیجة المالیة األدوات قیمة تقلب مخاطر ھي السوق األوراق  مخاطر إلى ى
ا طریق عن السوق مخاطر من المجموعة السوق. تحد في بھا المتاجر المالیة األوراق كافة على تؤثر عوامل أو الُمصدر أو الفردیة بمحفظة  المالیة الحتفاظ

ذل إلى السندات. باإلضافة وأسواق والمحلیة العالمیة األسھم في للتطورات المستمرة المراقبة خالل ومن للعوامل  متنوعة فعالة بمراقبة المجموعة تقوم ك،
فیھا.  المستثمر للشركات والمالي التشغیلي األداء تحلیل ذلك في بما والسندات األسھم أسواق حركة على تؤثر التي الرئیسیة

األسعار مخاطر

المالیة لألداة المستقبلیة النقدیة للتدفقات العادلة القیمة تقلّب مخاطر ھي األسعار معدل  مخاطر مخاطر من تنشأ التي تلك (غیر السوق أسعار تغیر بسبب
عوا أو األداة، أصدرت التي للجھة أو ذاتھا بحد المالیة لألداة محدد عوامل بسبب التغیرات ھذه كانت سواًء العملة)، مخاطر أو كافّة  الفائدة على تؤثر مل

بالسوق.  المتداولة المشابھة المالیة األدوات

الم تعرض مخاطر  یتعلق سیاسة السوق. وتتطلب أسعار في التغیرات نتیجة قیمھا تتقلب التي المالیة وااللتزامات باألصول األسھم أسعار لمخاطر جموعة
اال على والقیود التنوع وخطط االستثمار على والعقبات األھداف ومراقبة وضع خالل من المخاطر ھذه تدیر أن المجموعة من األسھم   ستثماراتأسعار

المشتقة.في   المالیة لألدوات المخطط الحذر واالستخدام والسوق والقطاع دولة ألسعار    كل جوھري تركز أي المجموعة لدى لیس التقریر، تاریخ في وكما
األسھم. 

ّة   المجموعةالمالی ألصول العادلة القیمة في تغیر أي بحوالي    ٪١٠بمعدل    المسعرةإن المساھمین حقوق على التأثیر إلى سیؤدي   لایرعماني  ملیون××  كان
عماني).  ملیون١٫٥–٢٠١٩( لایر

العملة صرف معدل مخاطر

العم صرف أسعار في التغیرات بسبب المالیة لألداة المستقبلیة النقدیة للتدفقات العادلة القیمة تقلب مخاطر ھي الصرف أسعار األجنبیة. مخاطر لة

التقریر،   تاریخ في األمریكي.فإن  كما بالدوالر مربوط العماني اللایر صرف سعر أن حیث الصرف ألسعار جوھریة مخاطر ألي معرضة غیر المجموعة

الفائدة معدل مخاطر
بسبب مالیة ألداة المستقبلیة النقدیة التدفقات قیمة تقلب مخاطر ھي الفائدة معدل باالستثمار  مخاطر المجموعة السوقیة. وتقوم الفائدة معدالت في التغیرات

الف معدالت في التغیرات مخاطر في للمجموعة بالنسبة الفائدة معدل مخاطر الفائدة. وتتمثل معدل لمخاطر معّرضة وھي المالیة األوراق السوقیة،  في ائدة
المال األوراق من عام بشكل العائد في انخفاض إلى یؤدي فوائد.مما تحمل التي یة

بعدد٢٠٢٠مارس٣١في التاریخ ذلك في الفائدة أسعار ارتفاع/انخفاض حالة في أرباح  ١٠٠، فإن األخرى، المتغیرات جمیع ثبات مع أساسیة نقطة
بمبلغ   لتنخفض/ترتفع كانت عماني ( ×× السنة لایر عماني). ١٨٥-٢٠١٩ألف لایر ألف

1.٦

1٨2
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١في

المالیّة  ٢١ المخاطر (تتمة)إدارة

العادلة(ج)  القیمة تقدیر
العادلة بالقیمة المبدئي اإلدراج بعد الحقة مرحلة في الُمقاسة المالیة األدوات التالي الجدول التقییمیحلّل أسالیب وقحسب المختلفة  ، المستویات تحدید تم د

یلي:  كما

نشطة. ١المستوى أسواق معدلة) في (غیر مدرجة : أسعار
المستوى٢المستوى في والمضمنة المدرجة األسعار عدا بشكل  ١: المدخالت كاألسعار) أو (أي مباشر بشكل االلتزام؛ أو لألصل المالحظة ممكنة وھي

األسعار).  من مشتقة (أي مباشر غیر
للمالحظة. ٣المستوى القابلة السوق بیانات إلى تستند ال التي وااللتزامات األصول : مدخالت

اإلجمالي٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
عماني   لایر

باآلالف
عماني   لایر

باآلالف
عماني   لایر

باآلالف
عماني   لایر

باآلالف
٢٠٢٠

بالقیمة مدرجة مالیة العادلةأصول
        

١٥٫٧٤٣  ٢٥٦    -      ١٥٫٤٨٧  

٢٠١٩

العادلة بالقیمة مدرجة مالیة   ٢٠٬٢٢٥  ٤٢٤    -      ١٩٬٨٠١أصول

اال المستوىستثماراتإن مسعرةاستثماراتھي٣ضمن غیر شركات أسھم المتداولةوإحدىفي المالیة ضئیلاألوراق على  اإلدارةوتعمل. بشكل
المخصومة. تقییم النقدیة التدفقات طریقة باستخدام تحدید  االستثمار یتم إما إنھ حیث تقریبا العادلة قیمتھ تعادل لالستثمار الدفتریة القیمة أن اإلدارة ترى

إدراجھا یتم أو فیھا المستثمر للشركة األساسیة وااللتزامات األصول من جوھریة لمحفظة العادلة القیمة  القیمة تعادل حیث النقد یماثل وما النقد ضمن
الدفتریة.  القیمة األالعادلة قیمة صافي فإن لالصولوبالتالي، العادلة للقیمة مؤشراً تعد المعدلة . ستثماراتغیر

التشغیل٢٢ مخاطر

أ أو الغش أو البشریة األخطاء أو النظام فشل عن تنتج التي الخسائر مخاطر ھي التشغیل العمل،  مخاطر في الضوابط تفشل خارجیة. وعندما حداث
مالیة.  خسارة إلى تؤّدي أن أو تنظیمیة أو قانونیة آثار لدیھا یكون أن أو بالسمعة اإلضرار في التشغیل مخاطر تتسبب أن یمكن

إطار   وضع خالل من ولكن التشغیل، مخاطر كافة تفادي المجموعة تتوقع أن یمكن ا  راسخال خالل ومن المحتملة،  للضبط للمخاطر واالستجابة لمراقبة
المخاطر.  تدیر أن المجموعة بإمكان یكون

المجموعة إرشادیةلدى وأدلة وأنظمة للمھام فعال فصل وجود مع واألنظمة اإلجراءات حول لة علىالمفصَّ التفویض  الوصولضوابط وإجراءات
مع إلخ، التقییم، وعملیات الموظفین وتدریب الداخلیةاالسوالتسویات والمراجعة لالمتثال عمل بإطار التغیرات  تعانة مثل العمل مخاطر مراقبة ة. وتتم

والتقنیة البیئة للمجموعة. وقطاعفي ّة ورصدالمیزانی االستراتیجي التخطیط عملیة خالل من العمل

المال٢٣ رأس إدارة

لكفایة جیدة نسبة وكذلك بالصافي وقویة سلیمة رأسمالیة نسب على محافظتھا ضمان في المال رأس إدارة عند للمجموعة الرئیسّي الھدف المال.     یكمن رأس

ت أو المال رأس ھیكل على االقتصادیة. للحفاظ األوضاع في التغیرات ضوء في وتعدلھ، بھا الخاص المال رأس ھیكل المجموعة الشركة  تدیر تقوم قد عدیلھ،
جدیدة.   أسھم تصدر أو للمساھمین المال رأس تعید أو للمساھمین المدفوعة النقدیة التوزیعات مبلغ بتعدیل األم

تحسین إلى المجموعة المالتتطلع رأس للمساھمین. ھیكل العوائد زیادة ضمان أجل من المال رأس ومصادر

رأس إلدارة المجموعة منھج عنھا  یتضمن المبلغ المال رأس مستویات بین العجز وتقییم متناسق، بشكل والمخاطر وااللتزامات األصول إدارة المال
وخصا االقتصادیة الظروف في التغیرات ضوء في للمجموعة الرأسمالي الوضع على للتأثیر المالئمة اإلجراءات واتخاذ منتظم بشكل ئص  والمطلوبة

المخاطر. 

لرأ الرئیسي واالقتراضاتالمصدر المساھمین حقوق أموال ھو المجموعة تستخدمھ والذي المال المال  البنكیةس رأس متطلبات توقع المعتاد في . یتم
العائد ومعدل المتاحة المال رأس توقعات من كٍل مقابل وتقییمھا دوري، ھذا  الداخليبشكل الحساسیة. ویخضع وتحلیل المخاطر متضمناً المتوقع

اإلدارة.  جوھري  بشكلاإلجراء مجلس لموافقة

أي تطرأ السنة  لم خالل رأسمالھا ھیكلة بشأن المجموعة وإجراءات سیاسات في جوھریة بالسنةتغیرات السابقة. مقارنة
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الھاّمة٢٤ المحاسبیّة واالجتھادات التقدیرات

المالیة   البیانات إعداد معاییرالموحدةیقتضي مع یتوافق تؤثر  بما قد التي وافتراضات وتقدیرات أحكام بوضع اإلدارة تقوم أن الدولیة ّة التقاریرالمالی
اإلیرا ومبالغ الموحدة المالیة البیانات تاریخ في الطارئة وااللتزامات األصول عن واإلفصاح وااللتزامات لألصول المدرجة المبالغ دات  على

التقریر. كما فترة خالل المسجلة المحاسبیة. والمصروفات السیاسات تطبیق عملیة في حكمھا ممارسة اإلدارة من یتطلب

یتم التي السنة في المحاسبیة التقدیرات على التعدیالت إدراج مستمر. ویتم أساٍس على بھا المتعلقة واالفتراضات التقدیرات مراجعة تعدیل  تتم خاللھا
ال ھذه متأثرة. وتستند مستقبلیة فترات وأیة ھامة،  التقدیرات وربما متباینة، درجات على تنطوي متعددة عوامل حول افتراضات إلى بالضرورة تقدیرات

المقدرة.  االلتزامات في مستقبلیة تغیرات إلى یؤدي مما اإلدارة تقدیرات عن الفعلیة النتائج تختلف وقد التیقن، وعدم األحكام من

المالیة  )١( األصول قیمة انخفاض

المالي  معیارتبني  أدى   الواردة  ٩الدولي  التقریر المتكبدة الخسائر طریقة استبدال طریق عن القیمة انخفاض عن الشركة محاسبة في جوھري تغیر إلى
الدولي    المحاسبي المعیار الدولي  ٣٩ضمن المالي التقریر معیار المستقبلیة. ویتطلب المتوقعة االئتمان خسائر مخ٩بطریقة تسجیل الشركة صص  من

و الخسائر أو األرباح خالل من العادلة للقیمة وفقاً بھا المحتفظ غیر األخرى المالیة الدین أدوات كافة عن المتوقعة االئتمان القروض  لخسائر التزامات
عشر االثني فترة خالل التعثر باحتمالیة المرتبطة المتوقعة االئتمان خسائر إلى المخصص المالیة. یستند الضمانات یطرأ  وعقود لم ما التالیة شھراً

ان والذي المستحدث أو المشترى المالي األصل تعریف المالي األصل یستوفي أن حالة االستحداث. وفي منذ االئتمان مخاطر في ملحوظ خفضت  ازدیاد
األصل.  عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر في التغیر إلى المخصص یستند االئتمانیة، عنقیمتھ اإلفصاح القیمة  تم انخفاض طریقة تفاصیل

المالیة البیانات ھذه في الشركة قبل من . الموحدةالمتبعة

اال)  ٢( ستثماراتتصنیف

باأل االحتفاظ ضمنھ یتم الذي األعمال نموذج فقط  صولتقییم والفائدة المبلغ أصل بمدفوعات ترتبط المالي لألصل التعاقدیة الشروط كانت إذا ما وتقییم
أصل القائم. على المبلغ

العادلةت)٣( القیمة قدیر

لالأسالیبإن   المستقبلیة  األسھمفي  ستثماراتالتقییم النقدیة التدفقات مثل تقدیرات استخدام فیھا یتم معلنة أسعار لھا لیس ومنحنیات  وعواملالتي الخصم
المرتبطة والتكالیف والنماذج واالئتمان السوق بمخاطر المعدلة الحالیة السوق وأسعار األالعائد التقییم في  التيخرىوأسالیب المشاركون یستخدمھا

مناسباً.  ذلك یكون حیث السوق

األعمال)٤( دمج

تقدیرات بعمل اإلدارة تقوم األعمال، دمج عملیة تكلفة قیاس  لتوزیع یمكن والتي المحتملة اإللتزامات وكذلك المحددة واإللتزامات األصول لتحدید مھمة
الش مبلغ وتحدید األعمال دمج لعملیات النھائیة والقیم المبدئیة للمحاسبة المؤقتة القیم لتحدید وكذلك بھ موثوق بشكل العادلة النقد  قیمتھا تولید ووحدة ھرة

علیھا.  توزع أن یجب التي

كوفیدتأثیر) ٥( ١٩وباء

كورونا٢٠٢٠مارس١١في فیروس تفشي أن بتقییم العالمیة الصحة منظمة قامت بأنھ١٩كوفید، وصفھ انخفضت  وباءیمكن ذلك، إلى . باإلضافة
بشكل النفط ومارسكبیرأسعار ینایر حركة  ٢٠٢٠بین في انخفاًضا الشركات شھدت لذلك، واالقتصادیة. ونتیجة السیاسیة العوامل من عدد بسبب

ذلك، الحكومات طلبت حیث العامة. والعمالء، والمرافق الترفیھیة المرافق وإغالق للسفر مؤقت تعلیق

كوفید لوباء السلبي األثر من تدابیر  ١٩للتخفیف المستقلة التنظیمیة والھیئات القضائیة السلطات من وغیرھا العماني المركزي والبنك الحكومة اتخذت ،
اإل خالل من األعمال استمرار وتسھیل النھائیة، المواعید تمدید ذلك في بما عام، بشكل واالقتصاد الشركات لدعم توجیھات االجتماعي  وأصدرت بعاد

في   والسیولة االئتمان على الضغط . البلدوتخفیف

و الحكومة استجابة ذلك في بما الوضع، المجموعة. یستمر فیھا تعمل التي والمخاطر االقتصادیة البیئة على وتؤثر مھمة الظروف ھذه الجمھور  تعتبر
السریع.  والتطور التقدم في للتحدیات،

لتفشي یكون أن أدى  ءالوبایمكن مما العالمي، االقتصادي التباطؤ من فترة إلى ویؤدي السوق وظروف االقتصادیة الظروف على مستمر سلبي تأثیر
استثمارات انخفاض العادلة ( المجموعةإلى ). ٤إیضاحبالقیمة

أن من الرغم تفشيالمجموعةعلى تأثیر خطورة أو طول تقدیر تستطیع على  ١٩كوفیدال سلبي تأثیر لھ یكون فقد الوباء، استمر إذا الوقت، ھذا في
المالیة  المجموعةنتائج السنة في والسیولة المالي والمركز المستقبلیة . ٢٠٢١للعملیات

بناء الموحدة المالیة البیانات إعداد فياًتم السائدة الظروف . ٢٠٢٠مارس٣١على
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  شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  

  

  
  
  
  

  الهامةملخص السياسات المحاسبية   ٢٥
  

. وقد تم تطبيق هذه السياسات بما يتوافق مع كافّة السنوات الموحدةالمالية  البياناتفيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية التي ُطبِّقَت عند إعداد هذه 
  ما لم يُنص على غير ذلك. الموحدةالمالية  البياناتالمعروضة في 

  
  أساس اإلعداد ١-٢٥

  
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبيّة الدوليّة ومتطلبات  الدولية المالية التقاريرلمعايير والموحدة وفقاً المالية للشركة األم  البياناتتم إعداد هذه (أ) 

  ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال.   ذات الصلة في سلطنة ُعمان وتعديالته ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام 
  

فبراير  ١٣ية في سلطنة ُعمان) في (قانون الشركات التجار ١٨/٢٠١٩صدر قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (ب)
، أصبح قانون الشركات التجارية ١٨/٢٠١٩. وفقًا ألحكام المرسوم السلطاني رقم ١٩٧٤الذي حل محل قانون الشركات التجارية لعام  ٢٠١٩

  .٢٠١٩أبريل  ١٧وينبغي على الشركات االمتثال للقانون الجديد في غضون عام واحد من  ٢٠١٩أبريل  ١٧الجديد ساري المفعول في 
  

على الشركة األم وشركاتها التابعة (معا "المجموعة") وحصة المجموعة  ٢٠١٩مارس  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةالمالية  البياناتتشتمل هذه (ج) 
  المالية". البياناتباسم " مجتمعةً  الموحدةالمالية  البيانات هذه في الشركات الشقيقة. يشار إلى

  
  بالقيمة العادلة. المقاسة ستثماراتوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً باال الموحدةالمالية  البياناتتم إعداد هذه (د) 

  
بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الجوهرية. ويتطلب أيضاً  الموحدةالمالية  البياناتيتطلب إعداد (هـ)

التاريخيّة من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية. تُقيَّم التقديرات واالجتهادات باستمرار وتعتمد على الخبرة 
طوي على وعوامل أخرى، بما في ذلك التوقعات حول أحداث مستقبليّة يُعتقَد أنّها معقولة حسب الظروف. وقد تم اإلفصاح عن المجاالت التي تن

  .٢٤في اإليضاح  الموحدةالمالية  لهذه البياناتدرجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية 
  

  ) العملة التنفيذية وعملة العرضو(
  

للمجموعة وتُعرض بعملة اللایر العُماني وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة  الموحدة تُقاس البنود المدرجة بالبيانات المالية
لى أقرب ضمنها، كما أنّها العملة التنفيذيّة وعملة العرض الخاّصة بالمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللایر العُماني إ

  ألف، ما لم يُنص على غير ذلك.
  
  المعامالت واألرصدة  )ز(
  

ل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة، كما تُح ل قيمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللایر العُماني وتُسجَّ ل األصول وااللتزامات تُحوَّ وَّ
في تاريخ التقرير. وتُدَرج االختالفات الناتجة عن التحويل في قائمة النقديّة المنفّذة بعمالت أجنبيّة إلى اللایر العُماني باستخدام أسعار الصرف السائدة 

ل األصول وااللتزامات غير النقديّة الموحدة الدخل الشامل بعمالت أجنبيّة إلى اللایر العُماني باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ  المدرجة. وتُحوَّ
. وتُقاس الموحد الدخل الشامل بيانزامات غير النقدية كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة في المعاملة. وتُدرج فروق التحويل على األصول وااللت

  فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير النقدية بالقيمة العادلة مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر.
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۲٥-۲ المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة
تتفــق السیاســات المحاســبیة المتبعــة فــي إعــداد البیانــات المالیــة مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد البیانــات المالیــة الســنویة للمجموعــة للســنة المنتھیــة 

في ۳۱ مارس ۲۰۱۹، باستثناء تبني المعاییر النافذة اعتباًرا من ۱ أبریل ۲۰۱۹.

أصبحت المعاییر والتعدیالت الجدیدة التالیة ساریة المفعول اعتباًرا من ۱ ینایر ۲۰۱۹:
• معیار التقریر المالي الدولي ۱٦ عقود إیجار

• تفسیر لجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة ۲۳ عدم الیقین بشأن معالجة ضریبة الدخل
• تعدیالت على معیار التقریر المالي الدولي ۹: میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي

• تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۲۸: حصص طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة
• تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱۹: تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا

• عملیة تحسین معاییر التقاریر المالیة الدولیة السنویة

ال تؤثــر المعاییــر المذكــورة أعــاله، بخــالف معیــار التقریــر المالــي الدولــي ۱٦، علــى البیانات المالیــة للمجموعة. لــم تتبنى المجموعــة مبكراً أي 
معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت التي تم إصدارھا ولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذ.

معیار التقریر المالي الدولي ۱٦ عقود اإلیجار
یحل معیار التقریر المالي الدولي ۱٦ محل معیار المحاســبة الدولي ۱۷ عقود اإلیجار، وتفســیر لجنة تفســیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة ٤ 
لتحدیــد مــا إذا كان الترتیــب یحتــوي علــى معیــار لجنــة التفســیرات ۱٥حوافــز عقــود اإلیجار التشــغیلیة ومعیار لجنــة التفســیرات ۲۷ لتقییم جوھر 
المعامــالت التــي تشــمل النمــوذج القانونــي لعقــد اإلیجــار. یحــدد المعیــار مبــادئ اإلعتــراف والقیــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإلیجــار 

ویطلب من المستأجرین محاسبة معظم عقود اإلیجار في بیان المركز المالي.

إن محاسبة المؤجرین بموجب معیار التقریر المالي الدولي ۱٦ لم تتغیر إلى حد كبیر عن المعیار المحاسبة الدولي ۱۷. سوف یستمر المؤجرون 
فــي تصنیــف عقــود اإلیجــار علــى أنھــا إمــا عقــود تشــغیل أو تمویــل باســتخدام مبــادئ مماثلــة كمــا فــي معیــار المحاســبة الدولــي ۱۷. وبالتالــي، 

فإن معیار التقریر المالي الدولي ۱٦ لیس لھ تأثیر على عقود اإلیجار حیث تكون الشركة ھي المؤجر.

تبنــت المجموعــة معیــار التقریــر المالــي الدولــي ۱٦ باســتخدام طریقــة التعدیــل بأثر رجعــي لالعتماد بتاریــخ التطبیق األولي فــي ۱ ینایر ۲۰۱۹. 
بموجــب ھــذه الطریقــة، یتــم تطبیــق المعیــار بأثــر رجعــي مــع التأثیــر التراكمــي لتطبیــق المعیــار المعتــرف بــھ فــي البدایــة فــي تاریــخ التطبیــق 

األولي. وفقاً لذلك، ال یتم إعادة بیان أرقام المقارنة.

طبیعة تأثیر تبني معیار التقریر المالي الدولي ۱٦:
قبــل تبنــي معیــار التقریــر المالــي الدولــي ۱٦، صنفــت المجموعــة كل عقــود إیجارھــا (كمســتأجر) فــي تاریــخ البدایــة علــى أنھــا إمــا عقــد إیجــار 

تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.
عنــد تبنــي معیــار التقریــر المالــي الدولــي ۱٦، طبقــت المجموعــة نھــج االعتــراف والقیــاس الفــردي لجمیــع عقــود اإلیجــار باســتثناء اإلیجــارات 
قصیــرة األجــل وعقــود اإلیجــار لألصــول منخفضــة القیمــة. أدرجــت المجموعــة التزامــات اإلیجــار لتســدید مدفوعــات اإلیجــار وأصــول حــق 
االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول المعنیــة. بالنســبة لعقــود اإلیجــار المصنفــة ســابًقا علــى أنھــا عقــود إیجــار تشــغیلیة، تــم إدراج 
ــخ  ــي تاری ــي ف ــراض اإلضاف ــدل االقت ــة باســتخدام مع ــة، مخصوم ــار المتبقی ــة لمدفوعــات اإلیج ــة الحالی ــى القیم ــاءاً عل ــار بن ــات اإلیج التزام

التطبیق األولي.

الدوافع العملیة:
اختــارت المجموعــة اســتخدام وســیلة االنتقــال العملیــة لعــدم إعــادة تقییــم مــا إذا كان العقــد، أو یحتــوي علــى عقــد إیجــار فــي ۱ ینایــر۲۰۱۹. 
وبــدالً مــن ذلــك، طبقــت المجموعــة المعیــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحدیدھا ســابًقا على أنھــا عقود إیجــار تطبق معیار المحاســبة ۱۷ وتفســیر 
لجنــة تفســیرات معاییــر التقاریــر المالیــة الدولیــة ٤ فــي تاریــخ التطبیــق األولــي. اختــارت المجموعــة أیًضــا اســتخدام إعفــاءات االعتــراف لعقــود 
اإلیجــار التــي، فــي تاریــخ البــدء، لھــا فتــرة إیجــار قدرھــا ۱۲ شــھًرا أو أقــل وال تحتــوي علــى خیــار شــراء ("عقــود إیجــار قصیــرة األجــل")، 

وعقود اإلیجار حیث األصل المعني ذو قیمة منخفضة ("األصول منخفضة القیمة").

التأثیر على االنتقال
كمــا فــي ۱ ینایــر ۲۰۱۹، أجــرت المجموعــة تقییًمــا تفصیلًیــا لتحدیــد مــدى التأثیــر علــى بیاناتھــا المالیــة وخلصــت إلــى أنــھ ال یوجــد تأثیــر كبیــر 
بســبب تطبیــق معیــار التقریــر المالــي الدولــي ۱٦ ألن معظــم عقــود اإلیجــار قصیــرة األجــل فــي طبیعتھــا ولیســت ذات قیمــھ جوھریــة ولــم یتــم 

تسجیل أي تعدیل في البیانات المالیة.

معیار التقریر المالي الدولي ۳ إندماج األعمال- الحصص التي سبق االحتفاظ بھا في عملیة مشتركة   o
معیار التقریر المالي الدولي ۱۱ الترتیبات المشتركة- الحصص التي سبق االحتفاظ بھا في عملیة مشتركة  o

معیار المحاسبة الدولي ۱۲ - ضرائب الدخل - عواقب ضریبة الدخل للمدفوعات على األدوات المالیة المصنفة كحقوق ملكیة  o
معیار المحاسبة الدولي ۲۳ - تكالیف االقتراض - تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة  o
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  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  

  

  
  
  
  

  الهامةملخص السياسات المحاسبية   ٢٥
  

. وقد تم تطبيق هذه السياسات بما يتوافق مع كافّة السنوات الموحدةالمالية  البياناتفيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية التي ُطبِّقَت عند إعداد هذه 
  ما لم يُنص على غير ذلك. الموحدةالمالية  البياناتالمعروضة في 

  
  أساس اإلعداد ١-٢٥

  
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبيّة الدوليّة ومتطلبات  الدولية المالية التقاريرلمعايير والموحدة وفقاً المالية للشركة األم  البياناتتم إعداد هذه (أ) 

  ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال.   ذات الصلة في سلطنة ُعمان وتعديالته ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام 
  

فبراير  ١٣ية في سلطنة ُعمان) في (قانون الشركات التجار ١٨/٢٠١٩صدر قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (ب)
، أصبح قانون الشركات التجارية ١٨/٢٠١٩. وفقًا ألحكام المرسوم السلطاني رقم ١٩٧٤الذي حل محل قانون الشركات التجارية لعام  ٢٠١٩

  .٢٠١٩أبريل  ١٧وينبغي على الشركات االمتثال للقانون الجديد في غضون عام واحد من  ٢٠١٩أبريل  ١٧الجديد ساري المفعول في 
  

على الشركة األم وشركاتها التابعة (معا "المجموعة") وحصة المجموعة  ٢٠١٩مارس  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةالمالية  البياناتتشتمل هذه (ج) 
  المالية". البياناتباسم " مجتمعةً  الموحدةالمالية  البيانات هذه في الشركات الشقيقة. يشار إلى

  
  بالقيمة العادلة. المقاسة ستثماراتوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً باال الموحدةالمالية  البياناتتم إعداد هذه (د) 

  
بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الجوهرية. ويتطلب أيضاً  الموحدةالمالية  البياناتيتطلب إعداد (هـ)

التاريخيّة من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية. تُقيَّم التقديرات واالجتهادات باستمرار وتعتمد على الخبرة 
طوي على وعوامل أخرى، بما في ذلك التوقعات حول أحداث مستقبليّة يُعتقَد أنّها معقولة حسب الظروف. وقد تم اإلفصاح عن المجاالت التي تن

  .٢٤في اإليضاح  الموحدةالمالية  لهذه البياناتدرجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية 
  

  ) العملة التنفيذية وعملة العرضو(
  

للمجموعة وتُعرض بعملة اللایر العُماني وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة  الموحدة تُقاس البنود المدرجة بالبيانات المالية
لى أقرب ضمنها، كما أنّها العملة التنفيذيّة وعملة العرض الخاّصة بالمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللایر العُماني إ

  ألف، ما لم يُنص على غير ذلك.
  
  المعامالت واألرصدة  )ز(
  

ل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة، كما تُح ل قيمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللایر العُماني وتُسجَّ ل األصول وااللتزامات تُحوَّ وَّ
في تاريخ التقرير. وتُدَرج االختالفات الناتجة عن التحويل في قائمة النقديّة المنفّذة بعمالت أجنبيّة إلى اللایر العُماني باستخدام أسعار الصرف السائدة 

ل األصول وااللتزامات غير النقديّة الموحدة الدخل الشامل بعمالت أجنبيّة إلى اللایر العُماني باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ  المدرجة. وتُحوَّ
. وتُقاس الموحد الدخل الشامل بيانزامات غير النقدية كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة في المعاملة. وتُدرج فروق التحويل على األصول وااللت

  فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير النقدية بالقيمة العادلة مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر.
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٢٨شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

بعد٣- ٢٥ التنفیذ حیز تدخل لم ولكنھا الصادرة المعاییر
المالیة البیانات إصدار تاریخ حتى بعد، التنفیذ حیز تدخل لم لكنھا إصدارھا، تم التي والمعدلة الجدیدة والتفسیرات المعاییر اإلفصاح  للمجموعةإن یتم

أدناه. تنوي المفعول. المجموعةعنھا ساریة تصبح عندما تنطبق، حال في والمعدلة، الجدیدة والتفسیرات المعاییر ھذه تبني

الدولي· المالي التقریر التأمین١٧معیار عقود
الدولي· المالي التقریر معیار على التجاریة٣تعدیالت األعمال : تعریف
الدولي· المحاسبة معیار على الدولي١تعدیالت المحاسبة الجوھریة٨ومعیار النسبیة األھمیة : تعریف

التجمیع  ٤- ٢٥ أساس

التابعة(أ)  الشركات

عن الكیان على المجموعة علیھا. وتسیطر سیطرة للمجموعة یكون ّة) التي الكیاناتالتنظیمی فیھا (بما الكیانات جمیع ھي التابعة تكون  الشركات دما
سلطتھا خالل من العائدات ھذه في التأثیر على قادرة وتكون بالكیان االرتباط من مختلفة عائدات في الحق، لدیھا أو معرضة، الكیان.  المجموعة على
المجموعة.   سیطرة انتھاء تاریخ من تجمیعھا إلغاء المجموعة. ویتم إلى السیطرة نقل تاریخ من بالكامل المجمعة التابعة الشركات وتكون

لأل العادلة القیم ھو التابعة الشركة لحیازة تحویلھ تم الذي األعمال. السعر اندماج لحساب المحاسبیة الحیازة طریقة المجموعة المحولة  تستخدم صول
المتعل التكالیف المجموعة. وتدرج أصدرتھا التي الملكیة وحصص حیازتھا تمت التي للشركة سابق لمالك تكبدھا تم التي بالحیازة  وااللتزامات قة

من مناسبة حصة أو العادلة بالقیمة إما حیازتھا تمت التي الشركة في مسیطرة غیر حقوق أیة بإدراج المجموعة تكبدھا. تقوم عند الحقوق  كمصروفات
حیازتھا.   تمت التي الشركة أصول لصافي المسیطرة غیر

في الزیادة أنھا على مبدئي بشكل الشھرة االعوضتُقاس للتحدید  اإلجمالي القابلة األصول صافي على المسیطرة غیر للحقوق العادلة والقیمة لمحول
ھذا كان تحملھا. وإذا تم التي وااللتزامات الفرق  العوضالمقتناة إدراج یتم حیازتھا، تمت التي التابعة للشركة األصول لصافي العادلة القیمة من أقل

الخسارة.  أو الربح في

المعامال استبعاد الناتجة  یتم والخسائر األرباح استبعاد یتم كما المجموعة، شركات بین فیما المعامالت على والمصروفات واإلیرادات واألرصدة ت
السیا مع التوافق لضمان التابعة للشركات المحاسبیة السیاسات تغییر تم الضرورة، األصول. وعند ضمن المدرجة الشركات بین المعامالت سات  عن

ا تعتمدھا لمجموعة.  التي

المعامالت   إدراج مساھمینالحصصمعیتم حقوق كمعامالت السیطرة فقدان إلى تؤدي ال والتي المسیطرة بصفتھم  - غیر المالكین مع كمعامالت أي
ألي العادلة القیمة بین الفرق تسجیل اعوضمالكین. ویتم في المقتناة المتعلقة والحصة الشالدفتریةلقیمةمدفوع أصول ضمن  لصافي التابعة ركة

الخسائر   أو األرباح تسجیل أیضاً یتم المساھمین. كما منحقوق المساھمین. الحصصاستبعاداتالناتجة حقوق ضمن المسیطرة غیر

ّر إدراجالتغی مع السیطرة فقدان بتاریخ العادلة قیمتھا إلى الكیان في بھا محتفظ حقوق أي قیاس یُعاد السیطرة، المجموعة تفقد ّة  عندما القیمةالدفتری في
الشامل الدخل بیان أو  الموحدضمن شقیقة كشركة بھا المحتفظ للحقوق الالحق اإلدراج ألغراض ّة ّةالمبدئی القیمةالدفتری ھي العادلة القیمة . وتكون

اآل الشامل الدخل في سابقاً مدرجة كانت مبالغ أي إدراج یتم ذلك، إلى مالي. باإلضافة أصل أو مشترك لو  مشروع كما الكیان بذلك یتعلق فیما خر
ا الدخل في سابقاً المدرجة المبالغ أّن ذلك یعني أن مباشرةً. ویمكن المتعلقة االلتزامات أو األصول باستبعاد قامت قد المجموعة یُعاد  كانت اآلخر لشامل

الخسارة.  أو الربح إلى تصنیفھا



التقرير السنوي

63

شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية

في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٢٨شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

بعد٣- ٢٥ التنفیذ حیز تدخل لم ولكنھا الصادرة المعاییر
المالیة البیانات إصدار تاریخ حتى بعد، التنفیذ حیز تدخل لم لكنھا إصدارھا، تم التي والمعدلة الجدیدة والتفسیرات المعاییر اإلفصاح  للمجموعةإن یتم

أدناه. تنوي المفعول. المجموعةعنھا ساریة تصبح عندما تنطبق، حال في والمعدلة، الجدیدة والتفسیرات المعاییر ھذه تبني

الدولي· المالي التقریر التأمین١٧معیار عقود
الدولي· المالي التقریر معیار على التجاریة٣تعدیالت األعمال : تعریف
الدولي· المحاسبة معیار على الدولي١تعدیالت المحاسبة الجوھریة٨ومعیار النسبیة األھمیة : تعریف

التجمیع  ٤- ٢٥ أساس

التابعة(أ)  الشركات

عن الكیان على المجموعة علیھا. وتسیطر سیطرة للمجموعة یكون ّة) التي الكیاناتالتنظیمی فیھا (بما الكیانات جمیع ھي التابعة تكون  الشركات دما
سلطتھا خالل من العائدات ھذه في التأثیر على قادرة وتكون بالكیان االرتباط من مختلفة عائدات في الحق، لدیھا أو معرضة، الكیان.  المجموعة على
المجموعة.   سیطرة انتھاء تاریخ من تجمیعھا إلغاء المجموعة. ویتم إلى السیطرة نقل تاریخ من بالكامل المجمعة التابعة الشركات وتكون

لأل العادلة القیم ھو التابعة الشركة لحیازة تحویلھ تم الذي األعمال. السعر اندماج لحساب المحاسبیة الحیازة طریقة المجموعة المحولة  تستخدم صول
المتعل التكالیف المجموعة. وتدرج أصدرتھا التي الملكیة وحصص حیازتھا تمت التي للشركة سابق لمالك تكبدھا تم التي بالحیازة  وااللتزامات قة

من مناسبة حصة أو العادلة بالقیمة إما حیازتھا تمت التي الشركة في مسیطرة غیر حقوق أیة بإدراج المجموعة تكبدھا. تقوم عند الحقوق  كمصروفات
حیازتھا.   تمت التي الشركة أصول لصافي المسیطرة غیر

في الزیادة أنھا على مبدئي بشكل الشھرة االعوضتُقاس للتحدید  اإلجمالي القابلة األصول صافي على المسیطرة غیر للحقوق العادلة والقیمة لمحول
ھذا كان تحملھا. وإذا تم التي وااللتزامات الفرق  العوضالمقتناة إدراج یتم حیازتھا، تمت التي التابعة للشركة األصول لصافي العادلة القیمة من أقل

الخسارة.  أو الربح في

المعامال استبعاد الناتجة  یتم والخسائر األرباح استبعاد یتم كما المجموعة، شركات بین فیما المعامالت على والمصروفات واإلیرادات واألرصدة ت
السیا مع التوافق لضمان التابعة للشركات المحاسبیة السیاسات تغییر تم الضرورة، األصول. وعند ضمن المدرجة الشركات بین المعامالت سات  عن

ا تعتمدھا لمجموعة.  التي

المعامالت   إدراج مساھمینالحصصمعیتم حقوق كمعامالت السیطرة فقدان إلى تؤدي ال والتي المسیطرة بصفتھم  - غیر المالكین مع كمعامالت أي
ألي العادلة القیمة بین الفرق تسجیل اعوضمالكین. ویتم في المقتناة المتعلقة والحصة الشالدفتریةلقیمةمدفوع أصول ضمن  لصافي التابعة ركة

الخسائر   أو األرباح تسجیل أیضاً یتم المساھمین. كما منحقوق المساھمین. الحصصاستبعاداتالناتجة حقوق ضمن المسیطرة غیر

ّر إدراجالتغی مع السیطرة فقدان بتاریخ العادلة قیمتھا إلى الكیان في بھا محتفظ حقوق أي قیاس یُعاد السیطرة، المجموعة تفقد ّة  عندما القیمةالدفتری في
الشامل الدخل بیان أو  الموحدضمن شقیقة كشركة بھا المحتفظ للحقوق الالحق اإلدراج ألغراض ّة ّةالمبدئی القیمةالدفتری ھي العادلة القیمة . وتكون

اآل الشامل الدخل في سابقاً مدرجة كانت مبالغ أي إدراج یتم ذلك، إلى مالي. باإلضافة أصل أو مشترك لو  مشروع كما الكیان بذلك یتعلق فیما خر
ا الدخل في سابقاً المدرجة المبالغ أّن ذلك یعني أن مباشرةً. ویمكن المتعلقة االلتزامات أو األصول باستبعاد قامت قد المجموعة یُعاد  كانت اآلخر لشامل

الخسارة.  أو الربح إلى تصنیفھا

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٢٩شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

السیاسات٢٥ الھامةملخص (تتمة)المحاسبیة

التجمیع  ٤- ٢٥ (تتمة)أساس

شقیقة) ب( شركات

مس بنسبة بالعادة مصحوباً النفوذ ذلك ویكون سیطرة بدون علیھا جوھریاً نفوذاً المجموعة تملك التي الكیانات كافة ھي الشقیقة تتراوح  الشركات اھمة
التصویت٪٥٠و٪٢٠بین حقوق الشقیقةمن الشركة إدارة مجلس في جوھري االوتمثیل طریقة  ستثمارات. وتُحتسب باستخدام الشقیقة الشركات في

إلدرا الدفتریة القیمة تخفیض أو زیادة وتتم بالتكلفة مبدئیاً االستثمار إدراج یتم الطریقة، لھذه المحاسبیة. ووفقاً المساھمین من  حقوق المستثمر حصة ج
الحیازة.   تاریخ بعد بھا المستثمر الشركة خسارة أو ربح

ف الملكیة حصة انخفضت وإذا الشقیقة الشركة سابقاً  لكني المدرجة المبالغ من فقط نسبیة حصة تصنیف إعادة تتم الجوھري، التأثیر على اإلبقاء تم
إلى اآلخر الشامل الدخل الشاملبیانفي مالئماً.الموحدالدخل ذلك یكون عندما

في الشقیقة للشركة الحیازة بعد ما خسائر أو أرباح من المجموعة حصة الشاملبتدرج الدخل فيالموحدیان حصتھا الحیازة  وتدرج بعد ما حركات
الشامل الدخل في الشقیقةالموحدالمدرجة الشركة خسائر في المجموعة حصة تتساوى لالستثمار. عندما الدفتریة للقیمة مقابلة تسویة حصتھا  معمع

مضمونة غیر مدیونیات أیة فیھا بما تتجاوزھا، أو الشقیقة الشركة استداللیاً  في أو قانونیاً التزاماً تكبدت إذا إال الخسائر من المزید المجموعة تدرج ال ،
الشقیقة.  الشركة عن نیابة مبالغ دفعت أو

تح ذلك، حدوث حال وفي الشقیقة، الشركة في االستثمار قیمة انخفاض على موضوعي دلیل ھناك كان إذا ما تقریر كل تاریخ في المجموعة تسب  تحدد
الم ذلك وتدرج الشقیقة للشركة الدفتریة القیمة وبین لالسترداد القابلة القیمة بین الفرق أنھ على القیمة في االنخفاض مبلغ جانب  بلالمجموعة إلى غ

شقیقة" الربح / (الخسارة) لشركة المجموعة  بیانفي"حصة بین والتنازلیة التصاعدیة المعامالت من الناتجة والخسائر األرباح الشامل. تُدَرج الدخل
في الشقیقة غیرالبیاناتوشركاتھا المستثمر حقوق حد إلى فقط للمجموعة صلةالمالیة اذي الشقیقة. ویتم الشركات المحققة  في غیر الخسائر ستبعاد

ضرو ذلك كان حیثما الشقیقة للشركات ّة السیاساتالمحاسبی تغییر تم المحول. وقد األصل قیمة انخفاض على دلیالً المعاملة قدمت إذا لضمان  إال ّاً ری
المجموعة.  لدى المعتمدة السیاسات مع التوافق

لغایة  البیاناتعلى  الموحدةالمالیة  البیاناتتشتمل   األم للشركة التابعة٣١المالیة الشقیقةمارسوشركاتھا السابق  ٣١لغایة  وشركاتھا العام من دیسمبر
الشقیق الشركات في تحدث والتي وجدت، إن أخرى، أحداث أو جوھریة معامالت أي آلثار تعدیالت إجراء متسقة. یتم محاسبیة سیاسات ة  باستخدام

الفاصلة الفترة خالل . والتابعة
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
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في 3١ مارس ٢0٢0

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٣٠شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

المالیة٥- ٢٥ األصول

المالیة  تصنیف١- ٥- ٢٥ وااللتزامات المالیة األصول

الدولي المالي التقریر معیار لأل٩یتضمن رئیسیة تصنیف فئات بصولثالث العادلةالمھلكةالتكلفةالمالیة: المقاسة الشامل  والقیمة الدخل خالل من
الدولياآلخر المالي التقریر لمعیار طبقا التصنیف الخسائر. یستند أو األرباح خالل من العادلة خاللھ  ٩والقیمة من یتم الذي األعمال نموذج إلى عادة

التعاقدیة.   النقدیة وتدفقاتھا المالي األصل إدارة

الماليمعیارویحتفظ   ل٩الدولي  التقریر القائمة ــتراطات باالش كبیر نحو ــبيعلى المحاس المالیة٣٩الدولي  لمعیار االلتزامات ـنیف بتصـ یتعلق -فیما
معاملة   ـتثناء أو  باسـ العادلة  األرباح بالقیمة االلتزام قیاس الشــركة اختارت متى ــأ تنش التي بالشــركة الخاص االئتمان من المتحققة ــائر خالخس اللمن

الخسـائر أو ھذه  -األرباح تدرج العادلةاألرباححیث وھما: القیمة المالیة االلتزامات لقیاس فئتین ھناك یزال اآلخر. وما الشـامل الدخل في والخسـائر
.المطفأةالتكلفةو

األولي)أ اإلدراج

تاریخ   في أولي نحو على المالیة وااللتزامات ــول األصــ األالمتاجرةتدرج تصــــنیف التعاقدیة. ویعتمد ــروطھا شــ على األولي اإلدراج عند المالیة دوات
وااللتزامات ــول األصــ ـحاـلة في ـعدا فیـما الـعادلة، ـبالقیـمة أولّي نحو على الـمالـیة األدوات األدوات. وتـُقاس ـبإدارة المعني العـمل الـمدرجةالـمالـیة  ونموذج

ــائرالعادلة  ةبالقیم الخس او األرباح خالل تكالیف  من ــاق تُض حیث المعاملة. ویدرج، ــعر بس المدینة التجاریة الذمم منھ. وتُقاس ــم تُخص أو للمبلغ المعاملة
المعاملة سعر عن مختلفة األولي اإلدراج عند المالیة لألدوات العادلة القیمة تكون عندما األول الیوم في المتحققة الخسارة أو . المكسب

األول)ب الیوم في الخسارة أو الربح

العادلة   القیمة عن األداة معاملة ســعر یختلف االســتحداثعندما معامالتعند في الملحوظة المدخالت باســتخدام التقییم أســلوب على العادلة القیمة وتقوم
دخل   ـصافي في العادلة والقیمة المعاملة ـسعر بین الفرق الـشركة تدرج فقط، االمتاجرةالـسوق فیھا تعتمد التي الحاالت تلك النماذج. وفي على العادلة لقیمة

بعض   تكون غیر  المدخالتالتي عندما  ملحوظةفیھا إال الخـسارة أو الربح في یدرج وال العادلة والقیمة المعاملة ـسعر بین الفرق یُرحل المدخالت، تـصبح
و األداة.ملحوظة استبعاد عند

المالیةج) وااللتزامات األصول قیاس فئات

من   بدءاً الشركة بـ: ٢٠١٨أبریل  ١تصنف إما لألصل التعاقدیة الشروط وتُقاس األصول بإدارة الخاص العمل نموذج على بناًء المالیة أصولھا كافة

المھلكة• أوالتكلفة ،
أو• اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة القیمة
الخسائر.• أو األرباح خالل من العادلة القیمة

أن   بالقیمةتصــنفالمجموعةكما المالیة األدوات الشــركة تصــنف الخســائر. وقد أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة ــتقاتھا ومش تداولھا محفظة وتقیس
اإلدراج. أو القیاس تناقض أوجھ من كبیر نحو على یقلل أو یلغي بھذا القیام كان إذا الخسائر، أو األرباح خالل من العادلة

المالیة، االلتزامات بھاوغیروتُقاس االحتفاظ عند ائر الخـس أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة أو المھلكة بالتكلفة المالیة والضـمانات القروض، التزامات
العادلة. القیمة تصنیف تطبیق أو المشتقة األدوات واستخدام المتاجرة لغرض
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التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٣١شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

المالیة٥- ٢٥ األصول

المالیة  ١- ٥- ٢٥ وااللتزامات المالیة األصول تصنیف

المالیة األولي–األدوات (تتمة)اإلدراج

ب)أ المالیة المھلكةاالستثمارات التكلفة

من تقیس٢٠١٨أبریل١اعتباراً بالمجموعةال إال المالیة المھلكةاألصول التالیین:التكلفة الشرطین كال تحقق إذا

العمل• نموذج ضمن المالي باألصل المالیةاالحتفاظ باألصول االحتفاظ منھ التعاقدیة. الغرض النقدیة التدفقات لتحصیل
والفائدة• األصلي المبلغ دفعات تمثل نقدیة تدفقات ظھور إلى المحددة التواریخ في المالي لألصل التعاقدیة الشروط المبلغ  فقطتفضي على

المستحق.  األصلي

أعمال نموذج یُقیم عواملالمجموعةال على ویقوم المجمعة بالمحافظ یتعلق أعلى مستوى على بل حده على أداة كل أساس مثل: حوظةملعلى

اإلدارة  • لموظفي وإبالغھ األعمال نموذج ضمن بھا المحتفظ المالیة واألصول األعمال نموذج أداء تقییم العلیا. كیفیة
ا• تلك بھ تُدار الذي األسلوب األعمال) وتحدیداً نموذج ضمن بھا المحتفظ المالیة األعمال (واألصول نموذج أداء على تؤثر التي لمخاطرالمخاطر
الُمحكیف• التعاقدیة النقدیة التدفقات على أو الُمدارة لألصول العادلة القیمة على یقوم التعویض كان األعمال (مثال: إذا مدیري تعویض صلة) یة

ــوأ" أو "الُمجھد". فإذ ــیناریو "األســ الســ االعتبار في یؤخذ أن دون معقول نحو على متوقعة ــیناریوھات ســ على األعمال نموذج تقییم یقوم أدرجتكما ا
فإن   األصـلیة، التوقعات مختلفعن بأسـلوب األولي اإلدراج بعد النقدیة ذلكالمجموعةالتدفقات في بھا المحتفظ المتبقیة المالیة األصـول تصـنیف تغیر ال

حدیثاً. شرائھا تم أو نشأت أصول تقییم في قدماً المضي عند المعلومات تلك تدرج إنھا بل لألعمال، النموذج

المستحق) اختب٢( األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ دفعات ار

تصـنیف   لعملیة ثانیة خطوة والفائدةالمجموعةفي األصـلي المبلغ دفعات اختبار تـستوفي كانت إذا ما لتحدید المالي لألصـل التعاقدیة الـشروط ركة الـش تقیم
و األولي اإلدراج عند لألصـل العادلة القیمة بوصـفھ االختبار ھذا ألغراضتنفیذ األصـلي المبلغ فقط. ویُعرف المـستحق األصـلي المبلغ علىعلى یتغیر قد

األص عمر القسط/ الخصم)مدار إطفاء أو األصلي للمبلغ مدفوعات ھناك كان (مثال: إذا المالي ل

تقییم االئتـمانـیة. وإلجراء والمـخاطرة للـمال الزمنـیة القیـمة مـقاـبل نموذجي نحو اإلقراضعلى اتـفاق في الواردة الـفاـئدة ــر عـناصــ أھم دفـعاتتمـثل ار اختـب
ال األصــلي المبلغ على والفائدة األصــلي تســتخدم  المبلغ فقط التي  المجموعةمســتحق العملة مثلة الصــلة ذات العوامل وتدرس األصـلیدرجالتقدیرات بھا

الفائدة. سعر فیھا یتحدد التي والمدة المالي

النق التدفقات في التأثر قابلیة أو للتعرضللمخاطر األدنى الحد على تنص التي التعاقدیة الـشروط فإن ذلك، النقیضمن التدوعلى تتعلق–عاقدیة  یة ال التي
إقراضرئیـسي   قیاس–باتفاق یتعین الحاالت، تلك المـستحق. وفي األصـلي المبلغ على والفائدة األصـلي المبلغ دفعات تمثل تعاقدیة نقدیة تدفقات تنـشئ ال

العادلة بالقیمة المالي الخسائراألصل أو األرباح خالل .من

)تتمة(
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  تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية   ١-٥-٢٥
  

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )أ

فيما يتعلق بأدوات الدين التي تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ٩الفئة الجديدة المقررة بموجب معيار التقرير المالي الدولي  المجموعةتطبق 
  الشامل اآلخر عند تحقق كال الشرطين التاليين:

  دية التعاقدية وبيع األصول الماليةاالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال ويتحقق الهدف من ذلك بتحصيل التدفقات النق
  أن تجتاز الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق 
  

عن تغيرات القيمة العادلة وتُقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقاً بالقيمة العادلة مع إدارج األرباح والخسائر الناجمة 
التكلفة بالمسجلة في الدخل الشامل اآلخر. ويدرج إيراد الفوائد وأرباح العمالت األجنبية وخسائرها بنفس أسلوب إدراج األصول المالية الُمقاسة 

من الدخل الشامل اآلخر إلى  -اآلخر التي كانت قد سجلت مسبقاً في الدخل الشامل -. وعند االستبعاد، يُعاد تصنيف األرباح أو الخسائرالمهلكة
  األرباح أو الخسائر.

 
  أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ج)

بين الحين واآلخر أن تصنف على نحو غير قابل لإللغاء بعض من استثماراتها في األسهم على أنها  المجموعةعند إجراء اإلدراج األولي، تختار 
بموجب  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خاللل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تلك االستثمارات تعريف حقوق ملكية المساهمين المقرر

  المالية: العرض وعدم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويُحدد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حده.األدوات  ٣٢المعيار المحاسبي الدولي 
األرباح . وتُدرج توزيعات األرباح النقدية في ضمن األرباحوال يُعاد إدراج األرباح والخسائر المتحققة على هذه األدوات الممثلة لحقوق الملكية 

من تلك العوائد باعتبارها استرداداً لجزء  المجموعةوذلك عند ثبوت حق الدفع ، فيما عدا عندما تستفيد  إيرادات تشغيلية أخرىبوصفها والخسائر 
الدخل الشامل  من خاللبالقيمة العادلة المدرجة الملكية  أدواتفي الدخل الشامل اآلخر. كما أن  هذه األرباح تسجلمن تكلفة األداة، ففي تلك الحالة 

  آلخر ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. ا
  
  األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  د)

 اإلدارة والتي قامت المتاجرةتتمثل األصول المالية وااللتزامات المالية في هذه الفئة في تلك األصول وااللتزامات التي ال يُحتفظ بها ألغراض 
. وال تحدد اإلدارة ٩الدولي التقرير المالي معيار قياسها بالقيمة العادلة بموجب  عند إجراء اإلدراج األولي أو كان يتعين على نحو إلزامي يفهابتصن

على  التصنيففي هذا  عند القيام باإلدراج األولي إال عندما تستوفي أحد المعايير التالية. ويُبتمن خالل األرباح أو الخسائر األداة بالقيمة العادلة 
  أساس كل أداة على حده:

أو الخسائر المتحققة  األرباحأو يقلل على نحو كبير المعاملة غير المتسقة الناجمة عن قياس األصول أو االلتزامات أو إدراج  التصنيفأن يلغي 
) جزءاً من االلتزامات ٣٩الدولي  المعيار المحاسبيبموجب  ٢٠١٨يناير  ١و أن تشكل االلتزامات (واألصول حتى أ ،منها على أساس مختلف

) التي تُدار ويقيم أدائها على أساس القيمة العادلة وطبقاً ٣٩الدولي  يمعيار المحاسبال(أو أصولها المالية أو كليهما معاً بموجب  للمجموعةالمالية 
  ، موثقةاستراتيجية استثمار  إلدارة مخاطر أو

دمجة أو أكثر، ما لم تُعدل على ) أحد المشتقات الم٣٩ المعيار المحاسبي الدوليبموجب  ٢٠١٨يناير  ١و أن تتضمن االلتزامات (واألصول حتى أ
عند دراسة أداة مشابهة للمرة  –ئه و جوهري التدفقات النقدية التي بخالف ذلك يقتضيها العقد أو ما لم يتضح بإجراء تحليل بسيط أو دون إجرانح

  المشتقات المدمجة) يعد محظوراً.(أن فصل المشتق المدمج  –األولى 
بالقيمة العادلة. كما تدون  الموحد المركز المالي بيانفي  من خالل األرباح أو الخسائراألصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة  تسجل

نظراً  من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  لاللتزامات المصنفةفي الربح والخسارة، باستثناء حركات القيمة العادلة تغييرات القيمة العادلة 
الدخل الشامل  من خاللاالحتياطي االئتماني الخاص في تلك التغييرات في القيمة العادلة  وتسجل. للمجموعةلحدوث تغييرات في المخاطر االئتمانية 

 من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  األدوات المصنفةالربح أو الخسارة. كما أن الفائدة المكتسبة أو المتكبدة على إدراجها إلى ويُعاد  اآلخر
صم/ قسط وتكاليف على أن يؤخذ في االعتبار أي خ الفعليالفائدة  معدلوذلك باستخدام  على التواليتُستحق في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد 

التي يتعين أن تُقاس بالقيمة  -  من أدوات حقوق الملكيةالمكتسبة  توزيعات األرباح إيرادات المعامالت المؤهلة كونها جزءاً مكمالً لألداة. كما أن
  وذلك عند ثبوت حق السداد. أخرى تشغيل اتباعتبارها إيراداألرباح أو الخسائر تقيد في  – من خالل األرباح أو الخسائرالعادلة 

  
  
  
  
  
  
  

 ٦٦صفحة 
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إلغاء اإلدراج  ۲-٥-۲٥

األصول المالّیة (أ) 

ُیـلغى إدراج األصول المالّیة عندما تنتھي مدة الحق في استالم التدفقات النقدّیة من األصول أو عندما تحّول المجموعة حقھا التعاقدّي في 
استالم التدفقات النقدّیة من األصول المالّیة وإّما:

أن یكون قد تم تحویل كاّفة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكّیة، أو  •
لم یتم تحویل كاّفة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكّیة إال أّنھ تم تحویل الضوابط.  •

االلتزامات المالّیة (ب) 

یتم إلغاء إدراج االلتزامات المالّیة عند انتھائھا، أي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ.

إنخفاض قیمة األصول المالیة
تقوم المجموعة بنھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالیة. تنخفض 
قیمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالیة ویتم تكبد خسائر االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة 

لحدث أو أكثر من حدث وقع بعد اإلدراج األولي لألصل (حدث خسارة) ویوجد لحدث الخسارة ذاك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدیة 
المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة یمكن تقدیره بشكل موثوق.

تشمل المعاییر التي تّتبعھا المجموعة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود خسارة من انخفاض القیمة:

صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الشركة المصدرة أو المدین؛  •
خرق بنود العقد مثل العجز أو التأخر عن سداد الفوائد أو المدفوعات األصلیة؛  •

منح تنازل للمقترض لم یكن لیمنحھ الُمقرض في ظروف أخرى؛  •
وجود احتمال دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى؛  •

اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالیة؛ أو  •
إشارة البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من محفظة أصول مالیة من   •

تاریخ اإلدراج المبدئي لتلك األصول، بالرغم من عدم إمكانیة تحدید االنخفاض في كل أصل من األصول المالیة بشكل فردي في المحفظة، بما 
في ذلك:

التغیرات السلبّیة في حالة السداد الخاّصة بالمقترضین في المحفظة؛ و  (۱)
الظروف االقتصادّیة الوطنّیة أو المحلّیة المرتبطة بحاالت العجز عن السداد بالنسبة لألصول في المحفظة.  (۲)

أصول مدرجة بالتكلفة المھلكة  (۱)
تقوم المجموعة في المقام األول بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض في القیمة.

بالنسبة لفئة القروض والمدیونیات، ُیقاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 
المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلّیة. وُتخفض القیمة الدفتریة لألصل وُیدرج 

مبلغ الخسارة في بیان الدخل الشامل الموحد.

إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في سنة الحقة ویمكن أن یعزى االنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض 
القیمة (مثل تحسن في التصنیف االئتماني للمدین)، یتم إدراج رد خسارة االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً في بیان الدخل الشامل الموحد.
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حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

البیعأصول٦- ٢٥ لغرض بھا محتفظ
بیع معاملة خالل من رئیسي بشكل الدفتریة قیمتھا استعادة یمكن كان إن للبیع بھا كمحتفظ البیع ومجموعات األصول بتصنیف المجموعة ولیس  تقوم

القیم أو الدفتریة بالقیمة للبیع بھا كمحتفظ المصنفة البیع ومجموعات األصول قیاس المستمر. یتم االستخدام البیع  من حتى التكالیف ناقصاً العادلة ة
أقل.   أیھما

اعتبار قدیتم متاحاً  أنھ البیع مجموعة أو األصل یكون وأن كبیرة بدرجة محتمالً البیع یكون عندما فقط للبیع بھا كمحتفظ التصنیف بمعاییر الوفاء تم
ا بالبیع اإلدارة تلتزم أن الفوري. یجب الحالیة حالتھا في فوراً تاریخللبیع من واحدة سنة خالل نھائیاً بیعاً یعتبر أن المتوقع من التصنیف. إعادةلذي

لغ بھا كمحتفظ والمطلوبات األصول عرض البیع. یتم لغرض بھا كمحتفظ تصنیفھا بمجرد األخرى واألصول الممتلكات إطفاء أو استھالك یتم رض  ال
المالي المركز بیان في منفصلة بصورة . الموحدالبیع

البیع: إن لغرض بھ كمحتفظ تصنیفھ أو بیعھ تم منشأة من بندا تمثل كانت إذا موقوفة كعملیة تتأھل البیع مجموعة
للعملیات· منفصلة جغرافیة منطقة أو منفصل رئیسي أعمال مجال
أو· للعملیات منفصة جغرافیة منطقة أو منفصل أعمال مجال لبیع منسقة فردیة خطة من جزءا
تم· تابعة البیع. شركة إعادة بغرض خاص بشكل حیازتھا

المالیة٧- ٢٥ غیر األصول قیمة انخفاض

ب المالیة غیر لألصول الدفتریة القیم مراجعة المؤشر،  المجموعةتتم ھذا مثل وجد القیمة. وإذا انخفاض على مؤشر أي وجود لتحدید تقریر كل تاریخ في
لألصل.  استرداده یمكن الذي المبلغ تقدیر یتم

العاد وقیمتھ االستخدام عند قیمتھ على تزید النقد إنتاج وحدة أو لألصل ّة القیمةالدفتری كانت إذا القیمة في االنخفاض خسارة نتُدَرج التكالیف  اقصاًلة
قبلحتى ما خصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم یتم االستخدام، عند القیمة الذي  البیع. ولتقدیر الضریبة

األصل.  لذلك المحددة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة الحالیة السوق تقییمات یعكس

االن خسائر تقییم تقریریتم كل بتاریخ السابقة السنوات في المدرجة القیمة في انتھاء  لتحدیدخفاض أو الخسارة انخفاض على مؤشرات أي وجود
لالسترداد. ویتم  ردوجودھا. ویتم   القابلة القیمة لتحدید المستخدمة التقدیرات في تغیر ھناك كان إذا القیمة في االنخفاض االنخفاض  ردخسارة خسارة

القیمة اإلھفي أو االستھالك من صافیةً تحدیدھا، الممكن من كان التي الدفتریة القیمة لألصل الدفتریة القیمة فیھ تتجاوز ال الذي الحد إلى إن  فقط الك،
یتم   وال كمصروف مباشرة الشھرة قیمة في لالنخفاض خسائر أي إدراج القیمة. یتم في لالنخفاض خسائر أیة إدراج یتم الحقاً. ردھالم

المقاصة٨- ٢٥

المالیة وااللتزامات األصول مقاصة ویتمتتم فيفقد القیمة صافي الماليبیانبیان بمقاصة  الموحدالمركز النفاذ واجب قانوني حق وجود عند فقط
الوقت.  نفس في االلتزام وتسویة األصل تحقیق أو الصافي أساس على تسویة بإجراء إما للمجموعة نیة ھناك وتكون المحتسبة المبالغ

أخرى٩- ٢٥ وأصول ممتلكات

تكلف ُوجدت. وتمثّل إن المتراكمة، القیمة انخفاض وخسائر المتراكم االستھالك منھا مخصوماً بالتكلفة األخرى واألصول الممتلكات الممتلكات  تُدرج ة
أ لألصل الدفتریة القیمة ضمن الالحقة التكالیف لالستحواذ. وتُدرج مباشرة المنسوبة النفقات إلى باإلضافة شرائھا سعر كأصل  والمعدات تُدرج و

المجموعة   إلى بالبند المتعلقة المستقبلیة االقتصادیة المنافع تتدفق أن المحتمل من یكون عندما فقط مالئماً، ذلك یكون حسبما الممكن  منفصل، من ویكون
على األخرى والصیانة اإلصالحات كافة موثوق. وتُحمل بشكل البند تكلفة الشاملبیانقیاس فیھا. الموحدالدخل تتكبد التي ّة السنةالمالی خالل

االستھالك تحمیل بیانیتم الشاملفي الممتلكاتالموحدالدخل من فئة لكل المقدرة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط أساس واألصول  على
المقدرة: األخرى اإلنتاجیة األعمار یلي األرض. وفیما باستثناء ،

السنوات
وتركیبا ٤تأثاث

٤سیارات
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الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

البیعأصول٦- ٢٥ لغرض بھا محتفظ
بیع معاملة خالل من رئیسي بشكل الدفتریة قیمتھا استعادة یمكن كان إن للبیع بھا كمحتفظ البیع ومجموعات األصول بتصنیف المجموعة ولیس  تقوم

القیم أو الدفتریة بالقیمة للبیع بھا كمحتفظ المصنفة البیع ومجموعات األصول قیاس المستمر. یتم االستخدام البیع  من حتى التكالیف ناقصاً العادلة ة
أقل.   أیھما

اعتبار قدیتم متاحاً  أنھ البیع مجموعة أو األصل یكون وأن كبیرة بدرجة محتمالً البیع یكون عندما فقط للبیع بھا كمحتفظ التصنیف بمعاییر الوفاء تم
ا بالبیع اإلدارة تلتزم أن الفوري. یجب الحالیة حالتھا في فوراً تاریخللبیع من واحدة سنة خالل نھائیاً بیعاً یعتبر أن المتوقع من التصنیف. إعادةلذي

لغ بھا كمحتفظ والمطلوبات األصول عرض البیع. یتم لغرض بھا كمحتفظ تصنیفھا بمجرد األخرى واألصول الممتلكات إطفاء أو استھالك یتم رض  ال
المالي المركز بیان في منفصلة بصورة . الموحدالبیع

البیع: إن لغرض بھ كمحتفظ تصنیفھ أو بیعھ تم منشأة من بندا تمثل كانت إذا موقوفة كعملیة تتأھل البیع مجموعة
للعملیات· منفصلة جغرافیة منطقة أو منفصل رئیسي أعمال مجال
أو· للعملیات منفصة جغرافیة منطقة أو منفصل أعمال مجال لبیع منسقة فردیة خطة من جزءا
تم· تابعة البیع. شركة إعادة بغرض خاص بشكل حیازتھا

المالیة٧- ٢٥ غیر األصول قیمة انخفاض

ب المالیة غیر لألصول الدفتریة القیم مراجعة المؤشر،  المجموعةتتم ھذا مثل وجد القیمة. وإذا انخفاض على مؤشر أي وجود لتحدید تقریر كل تاریخ في
لألصل.  استرداده یمكن الذي المبلغ تقدیر یتم

العاد وقیمتھ االستخدام عند قیمتھ على تزید النقد إنتاج وحدة أو لألصل ّة القیمةالدفتری كانت إذا القیمة في االنخفاض خسارة نتُدَرج التكالیف  اقصاًلة
قبلحتى ما خصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم یتم االستخدام، عند القیمة الذي  البیع. ولتقدیر الضریبة

األصل.  لذلك المحددة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة الحالیة السوق تقییمات یعكس

االن خسائر تقییم تقریریتم كل بتاریخ السابقة السنوات في المدرجة القیمة في انتھاء  لتحدیدخفاض أو الخسارة انخفاض على مؤشرات أي وجود
لالسترداد. ویتم  ردوجودھا. ویتم   القابلة القیمة لتحدید المستخدمة التقدیرات في تغیر ھناك كان إذا القیمة في االنخفاض االنخفاض  ردخسارة خسارة

القیمة اإلھفي أو االستھالك من صافیةً تحدیدھا، الممكن من كان التي الدفتریة القیمة لألصل الدفتریة القیمة فیھ تتجاوز ال الذي الحد إلى إن  فقط الك،
یتم   وال كمصروف مباشرة الشھرة قیمة في لالنخفاض خسائر أي إدراج القیمة. یتم في لالنخفاض خسائر أیة إدراج یتم الحقاً. ردھالم

المقاصة٨- ٢٥

المالیة وااللتزامات األصول مقاصة ویتمتتم فيفقد القیمة صافي الماليبیانبیان بمقاصة  الموحدالمركز النفاذ واجب قانوني حق وجود عند فقط
الوقت.  نفس في االلتزام وتسویة األصل تحقیق أو الصافي أساس على تسویة بإجراء إما للمجموعة نیة ھناك وتكون المحتسبة المبالغ

أخرى٩- ٢٥ وأصول ممتلكات

تكلف ُوجدت. وتمثّل إن المتراكمة، القیمة انخفاض وخسائر المتراكم االستھالك منھا مخصوماً بالتكلفة األخرى واألصول الممتلكات الممتلكات  تُدرج ة
أ لألصل الدفتریة القیمة ضمن الالحقة التكالیف لالستحواذ. وتُدرج مباشرة المنسوبة النفقات إلى باإلضافة شرائھا سعر كأصل  والمعدات تُدرج و

المجموعة   إلى بالبند المتعلقة المستقبلیة االقتصادیة المنافع تتدفق أن المحتمل من یكون عندما فقط مالئماً، ذلك یكون حسبما الممكن  منفصل، من ویكون
على األخرى والصیانة اإلصالحات كافة موثوق. وتُحمل بشكل البند تكلفة الشاملبیانقیاس فیھا. الموحدالدخل تتكبد التي ّة السنةالمالی خالل

االستھالك تحمیل بیانیتم الشاملفي الممتلكاتالموحدالدخل من فئة لكل المقدرة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط أساس واألصول  على
المقدرة: األخرى اإلنتاجیة األعمار یلي األرض. وفیما باستثناء ،

السنوات
وتركیبا ٤تأثاث

٤سیارات
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أخرى٩- ٢٥ وأصول (تتمة)ممتلكات

تقریر.  سنة كل بنھایة مالئماً، ذلك یكون عندما وتعدل لألصول، اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة القیم مراجعة تتم
القیمة   من أكبر لألصل الدفتریة القیمة تكون استردادھا. عندما المتوقع القیمة إلى فوراً قیمتھ تخفض األصل ذلك عن استردادھا المقدر

الممتلكات   استبعاد عن الناتجة والخسائر األرباح تحدید األخرىیتم في  واألصول أخرى" وتُضمن ضمن "إیرادات وتُدرج الدفتریة قیمھا إلى بالرجوع
الشامل الدخل . الموحدبیان

النقد١٠- ٢٥ یماثل وما النقد

إعداد النقدیةبیانألغراض أقلالموحدالتدفقات أو أشھر ثالثة استحقاقھا فترة تبلغ التي ألجل الودائع ذلك في بما البنكیة، األرصدة تعتبر تاریخ  ، من
النقد.  یماثل ما بمثابة اإلیداع،

الخدمة  ١١- ٢٥ نھایة مكافآت

مع الموظفین تعاقد لشروط وفقاً الخدمة نھایة مكافآت لعامالمجموعةتستحق العُماني العمل قانون متطلبات مراعاة مع التقریر تاریخ ٢٠٠٣في
الدولي   المحاسبي للمعیار ووفقاً ویكون  ١٩وتعدیالتھ للموظفین استحقاقھا عند السفر تذاكر وبدل السنویة اإلجازة مستحقات الموظَّفین". وتُدرج "منافع

الم الخدمات مقابل الناشئ المقدر لاللتزام االلتزاماتاستحقاق ضمن االلتزامات ھذه التقریر. تدرج تاریخ حتى الموظفین قبل من بینما  المتداولةقدمة
غیر كالتزاٍم الخدمة نھایة بمكافآت المتعلقة االلتزامات . متداولتدرج

العُمانی للموظفین بالنسبة العمل إصابات ضد والتأمین محددة مساھمات ذات تقاعد خطة في المساھمات لعام  تُدرج االجتماعیة التأمینات لقانون وفقاً ین
بیانكمصروف١٩٩١ الشاملفي تكبدھا. الموحدالدخل عند

دائنیات١٢- ٢٥

االلتزامات  الدائنیاتالتزامات   ھذه الطبیعي. وتدرج األعمال سیاق ضمن الموردین من شراؤھا تم التي الخدمات أو البضاعة قیمة سداد التزامات ھي
ا المبلغ یصدر. عن لم أو المجموعة إلى فواتیر بھا صدر سواء المستلمة الخدمات أو البضاعة لقاء لمدفوع

مخصصات١٣- ٢٥

لدى   یكون عندما المخصصات إدراج خروج  المجموعةیتم األمر یقتضي أن المحتمل من ویكون سابقة ألحداث نتیجة ضمني) حالي أو التزام (قانوني
ال للمصروفات الحالیة بالقیمة المخصصات موثوق. وتُقاس بشكل المبالغ تقدیر وتم االلتزام لتسویة اقتصادیة منافع تمثل اقتصادیة أن  موارد متوقع

باستخدام   االلتزام لتسویة الزمة االلتزام.  تكون لذلك المحددة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة الحالیة السوق تقدیرات تعكس التي الضریبة قبل ما معدالت
فائدة.  كمصروف الوقت لمرور نظراً المخصص في الزیادة وتُدرج

اقتراضات١٤- ٢٥

المتكب المعاملة تكالیف من بالصافي العادلة بالقیمة مبدئیاً االقتراضات كالتزاماتتُدرج االقتراضات المجموعة  متداولةدة. وتُصنَّف لدى كان إذا إال
لمدة االلتزامات سداد لتأجیل مشروط غیر تاریخ١٢حق بعد األقل على ویتم  بیانشھراً المھلكة، بالتكلفة الحقاً االقتراضات المالي. تُدَرج المركز
(بالصافي المتحصالت بین فرق أي المعبعدإدراج فيتكالیف االسترداد الشاملبیانامالت) وقیمة االقتراضات  الموحدالدخل فترة مدى على

الفعلیة.  الفائدة معدل طریقة باستخدام

تاریخ   في القروضألجل إدراج الماليبیانیتم األقساطالموحدالمركز الرئیسیة. تظھر متداولبقیمتھا كالتزام واحد عام خالل تحمیل  المستحقة . ویتم
المدفوعة غیر المبالع إدراج ویتم استحقاقھا، عند كمصروف الالفائدة دائنیات. ضمن

األجل قصیرة القروض إدراج بیانیتم الماليفي إدراجالموحدالمركز ویتم استحقاقھا، عند كمصروف الفائدة تحمیل الرئیسیة. ویتم المبالع  بقیمتھا
و التجاریة في " الدائنیات المدفوعة الدائنة  غیر األخرى". الذمم

المال١٥- ٢٥ رأس

مباشر المنسوبة ّة التكالیفاإلضافی األخرى. وتُعَرض األصول أو النقد لتحویل التزام ھناك یكون ال عندما مساھمین كحقوق األسھم إلى  تُصنف ةً
بحقوق جدیدة أسھم المتحصالت. إصدار من الضریبة، من صافیاً كاقتطاع، المساھمین
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اإلیرادات١٦- ٢٥

إدراج   المعلنة. یتم النتائج أساس على الشقیقة الشركات /(الخسائر) من األرباح

طریقة باستخدام زمني أساس على الفوائد إیرادات إدراج ّة. یتم الفائدةالفعلی معدل

االستالم.  عند المستدامة السندات إدراج یتم

خاللتدرج من العادلة بالقیمة المالیة األصول من األرباح توزیعات الخسائرإیرادات أو فيواالستثماراتاألرباح للبیع الشامل  بیانالمتاحة الدخل
الدفعات.  قبض في الشركة حق یتقرر عندما

األرباح خاللتمثل من العادلة بالقیمة المالیة األصول قیمة في المحققة الخسائر/ (الخسائر) غیر أو والقیمة  األرباح الحالیة السوقیة القیمة بین الفرق
ل المرجح المتوسط باستخدام الفردي السھم أساس على المحددة لألصول االدفتریة المالیةتكلفة إلىألوراق تحویلھا الشبیانویتم . الموحداملالدخل

األرباح / (الخسائر) المحققة إلىمنتُدرج وتُحول العادلة بالقیمة المالیة الشاملبیاناألصول ذات  سنةفيالموحدالدخل المالیة األوراق استبعاد
الصلة. 

الدخل١٧- ٢٥ ضریبة
الضریبة مصروفات المؤجلة. وتُدرج والضریبة الجاریة بالضریبة السنة نتائج على الدخل ضریبة بیانتتمثل الشاملفي ما  الموحدالدخل باستثناء

المساھمین.  حقوق في مباشرة تُدرج الحالة تلك ففي المساھمین، بحقوق مباشرة مدرجة ببنود یتعلق

في الجاریة الضریبة تكلفة الشاملبیانتدرج باستخدام  الموحدالدخل للعام للضریبة الخاضع الدخل على الدفع المستحقة المتوقعة الضریبة أنھا على
سابقة.  سنوات عن المستحقة الضریبة على تعدیالت وأیة التقریر تاریخ في واسع نحو على تطبق التي أو المطبقة الضریبة معدالت

باستخد المؤجلة للضریبة مخصص تكوین ّة  یتم وقیمھاالدفتری وااللتزامات لألصول ّة األسسالضریبی بین الناشئة المؤقتة الفروق لكافة االلتزام طریقة ام
المؤقتة الفروق على تطبیقھا المتوقع من والتي حالیاً المطبقة الضریبة معدالت حسب المؤجلة الضریبة المالیة. وتُقاس التقاریر تعكس    ألغراض عندما

القوان على التقریر. بناًء تاریخ في واسع نحو على تُطبق التي أو المطبقة ین

عك یمكن والتي مستقبلیة ضریبیة أرباح توفر المحتمل من یكون عندما المرحلة الضریبیة بالخسائر یتعلق فیما المؤجل الضریبي األصل ھذه  یدرج س
الضریب لألصول الدفتریة القیم مراجعة مقابلھا. تتم في الضریبیة المحتمل  الخسائر من یعود ال الذي الحد إلى وتخفض التقریر كل بتاریخ المؤجلة یة

كلھ.  أو المؤجل الضریبي األصل من جزء باستخدام تسمح كافیة ضریبیة أرباح توفر معھ

الت مقابل الجاریة الضریبة أصول لمقاصة النفاذ واجب قانوني حق وجود عند المؤجلة الضریبة والتزامات أصول مقاصة الجاریة  تتم الضریبة زامات
للضری الخاضعة الشركة نفس على إما الضریبیة السلطة نفس قبل من فرضھا تم دخل بضرائب لة المؤجَّ الضریبة والتزامات أصول تتعلق بة  وعندما

الصافي.  أساس على األرصدة لتسویة ّة ھناكنی تكون بحیث للضریبة خاضعة أخرى شركات على أو

مج١٨- ٢٥ أعضاء اإلدارةمكافآت لس
المال. إن لسوق العامة الھیئة قبل من المبینة واألحكام التجاریة الشركات قانون علیھ ینص بما محكومة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

الواحد١٩- ٢٥ السھم ربحیة
الشركة السھم  األمتقوم ربحیة احتساب العادیة.  یتم ألسھمھا والمعدلة األساسیة الواحد السھم ربحیة بیانات أو  بعرض األرباح بقسمة األساسیة الواحد

للشركة العادیة األسھم حملة إلى المنسوبة الواحد  األمالخسائر السھم ربحیة تحدید العام. یتم خالل القائمة العادیة األسھم لعدد المرجح المتوسط على
المرجح والمتوسط العادیة األسھم حملة إلى المنسوبة الخسائر أو األرباح بتعدیل المعدلة  المعدلة العادیة األسھم جمیع بآثار القائمة العادیة األسھم لعدد

المحتملة. 

األرباح٢٠- ٢٥ توزیعات

بالشركة للمساھمین األرباح توزیعات فياألمتُدرج مساھمي  الموحدةالمالیةالبیاناتكالتزام قبل من األرباح توزیعات فیھا تُعتمد التي السنة في
. األمالشركة

التشغیلیة٢١- ٢٥ القطاعات

تشغیلي قطاع أي المجموعة لدى یوجد . ال
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اإلیرادات١٦- ٢٥

إدراج   المعلنة. یتم النتائج أساس على الشقیقة الشركات /(الخسائر) من األرباح

طریقة باستخدام زمني أساس على الفوائد إیرادات إدراج ّة. یتم الفائدةالفعلی معدل

االستالم.  عند المستدامة السندات إدراج یتم

خاللتدرج من العادلة بالقیمة المالیة األصول من األرباح توزیعات الخسائرإیرادات أو فيواالستثماراتاألرباح للبیع الشامل  بیانالمتاحة الدخل
الدفعات.  قبض في الشركة حق یتقرر عندما

األرباح خاللتمثل من العادلة بالقیمة المالیة األصول قیمة في المحققة الخسائر/ (الخسائر) غیر أو والقیمة  األرباح الحالیة السوقیة القیمة بین الفرق
ل المرجح المتوسط باستخدام الفردي السھم أساس على المحددة لألصول االدفتریة المالیةتكلفة إلىألوراق تحویلھا الشبیانویتم . الموحداملالدخل

األرباح / (الخسائر) المحققة إلىمنتُدرج وتُحول العادلة بالقیمة المالیة الشاملبیاناألصول ذات  سنةفيالموحدالدخل المالیة األوراق استبعاد
الصلة. 

الدخل١٧- ٢٥ ضریبة
الضریبة مصروفات المؤجلة. وتُدرج والضریبة الجاریة بالضریبة السنة نتائج على الدخل ضریبة بیانتتمثل الشاملفي ما  الموحدالدخل باستثناء

المساھمین.  حقوق في مباشرة تُدرج الحالة تلك ففي المساھمین، بحقوق مباشرة مدرجة ببنود یتعلق

في الجاریة الضریبة تكلفة الشاملبیانتدرج باستخدام  الموحدالدخل للعام للضریبة الخاضع الدخل على الدفع المستحقة المتوقعة الضریبة أنھا على
سابقة.  سنوات عن المستحقة الضریبة على تعدیالت وأیة التقریر تاریخ في واسع نحو على تطبق التي أو المطبقة الضریبة معدالت

باستخد المؤجلة للضریبة مخصص تكوین ّة  یتم وقیمھاالدفتری وااللتزامات لألصول ّة األسسالضریبی بین الناشئة المؤقتة الفروق لكافة االلتزام طریقة ام
المؤقتة الفروق على تطبیقھا المتوقع من والتي حالیاً المطبقة الضریبة معدالت حسب المؤجلة الضریبة المالیة. وتُقاس التقاریر تعكس    ألغراض عندما

القوان على التقریر. بناًء تاریخ في واسع نحو على تُطبق التي أو المطبقة ین

عك یمكن والتي مستقبلیة ضریبیة أرباح توفر المحتمل من یكون عندما المرحلة الضریبیة بالخسائر یتعلق فیما المؤجل الضریبي األصل ھذه  یدرج س
الضریب لألصول الدفتریة القیم مراجعة مقابلھا. تتم في الضریبیة المحتمل  الخسائر من یعود ال الذي الحد إلى وتخفض التقریر كل بتاریخ المؤجلة یة

كلھ.  أو المؤجل الضریبي األصل من جزء باستخدام تسمح كافیة ضریبیة أرباح توفر معھ

الت مقابل الجاریة الضریبة أصول لمقاصة النفاذ واجب قانوني حق وجود عند المؤجلة الضریبة والتزامات أصول مقاصة الجاریة  تتم الضریبة زامات
للضری الخاضعة الشركة نفس على إما الضریبیة السلطة نفس قبل من فرضھا تم دخل بضرائب لة المؤجَّ الضریبة والتزامات أصول تتعلق بة  وعندما

الصافي.  أساس على األرصدة لتسویة ّة ھناكنی تكون بحیث للضریبة خاضعة أخرى شركات على أو

مج١٨- ٢٥ أعضاء اإلدارةمكافآت لس
المال. إن لسوق العامة الھیئة قبل من المبینة واألحكام التجاریة الشركات قانون علیھ ینص بما محكومة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

الواحد١٩- ٢٥ السھم ربحیة
الشركة السھم  األمتقوم ربحیة احتساب العادیة.  یتم ألسھمھا والمعدلة األساسیة الواحد السھم ربحیة بیانات أو  بعرض األرباح بقسمة األساسیة الواحد

للشركة العادیة األسھم حملة إلى المنسوبة الواحد  األمالخسائر السھم ربحیة تحدید العام. یتم خالل القائمة العادیة األسھم لعدد المرجح المتوسط على
المرجح والمتوسط العادیة األسھم حملة إلى المنسوبة الخسائر أو األرباح بتعدیل المعدلة  المعدلة العادیة األسھم جمیع بآثار القائمة العادیة األسھم لعدد

المحتملة. 

األرباح٢٠- ٢٥ توزیعات

بالشركة للمساھمین األرباح توزیعات فياألمتُدرج مساھمي  الموحدةالمالیةالبیاناتكالتزام قبل من األرباح توزیعات فیھا تُعتمد التي السنة في
. األمالشركة

التشغیلیة٢١- ٢٥ القطاعات

تشغیلي قطاع أي المجموعة لدى یوجد . ال

التابعة وشركاتھا ش.م.ع.ع القابضة األنوار ٣٧شركة

حول الموحدةالمالیةالبیاناتإیضاحات
٢٠٢٠مارس  ٣١في

الھامة٢٥ المحاسبیة السیاسات (تتمة)ملخص

العادلة٢٢- ٢٥ القیمة

واإلفصاحات السیاسات بعض ّة. وتقیس  تتطلّب وغیرالمالی ّة وااللتزاماتالمالی األصول من لكل العادلة القیمة تحدید ّة العادلة  المجموعةالمحاسبی القیم
القیاسات:  إجراء في المستخدمة المدخالت أھمیة یعكس الذي العادلة للقیمة التالي الھرمي التسلسل باستخدام

معدلة) في١المستوى• (غیر مدرجة سوق نشطة. : أسعار سوق

السوق  ٢المستوى  • في المدرجة السوق أسعار باستخدام َّمة األدواتالمقی الفئة ھذه للمالحظة. تشمل قابلة مدخالت على تعتمد تقییم : أسالیب
أسالی أو نشطة، من أقل تعتبر التي األسواق في المشابھة أو المماثلة لألدوات المدرجة السوق وأسعار مشابھة ألدوات فیھا  النشطة تكون أخرى تقییم ب

السوق.  بیانات من مباشر غیر أو مباشر بشكل للمالحظة قابلة ّة المدخالتالجوھری كافّة

لألدوات  ٣المستوى  • المدرجة األسعار حسب َّمة األدواتالمقی الفئة ھذه للمالحظة. تشمل قابلة غیر ّة مدخالتجوھری باستخدام تقییم : أسالیب
ّن حیثیتعی األدوات. المشابھة بین الفروق تعكس أن للمالحظة القابلة غیر ّة االفتراضاتالجوھری أو التعدیالت على

مقاربةً عام من أقل خالل تستحق التي المالیة وااللتزامات لألصول مقدرة ائتمان تسویات أي منھا مخصوماً االسمیة القیم تكون أن لقیمھا  یُفترض
العادلة.  

لال في  ستثماراتبالنسبة المالیة األوراق سوق في المدرجة الشراء أسعار إلى بالرجوع العادلة القیمة تحدید یتم منظمة، مالیة أسواق في بھا المتاجر
یو بنھایة معدالً التقریر، بتاریخ العمل لتحقم الالزمة المعاملة األصل.یتكالیف ق

لال العادلة القیمة تحدید سوستثماراتیتم في بھا المتاجر التقییم. غیر أسالیب من غیرھا أو المقدرة المخصومة النقدیة التدفقات باستخدام نشطة ق

في الُمدرجة ّة لقیمھاالدفتری مقاربةً العام نھایة في األخرى ّة وغیرالمالی ّة وااللتزاماتالمالی لألصول العادلة القیم الماليبیانتكون . الموحدالمركز

المقارنة٢٦ أرقام

إعادة الحالیة. لمتصنیفتم السنة عرض مع لتتوافق الضرورة، عند السابقة، للسنة المقارنة عنأرقام في  عملیةینتج تغییر عن ھذه التصنیف إعادة
وحقوق السابقةالمساھمیناألرباح السنة في بیانھا تم . التي
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شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي للشركة األم

كة االم   ب�ان المركز الما�� في 3١ مارس ٢0٢0   لل��
 �

  ٢٠٢٠مارس  ٣١��
    

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠   
  �

  ر�ال عما��
    �اآلالف

 �
  ر�ال عما��

  �اآلالف 
    األصول: 

 
 

  

�ات تا�عة  �� �
  ٢٬٦٢٥    ٣٫٣٣٦   اس�ثمار ��

�ات شق�قة �� �
  ٢٩٬٩٠٣    ٣٠٫٠٦٠    اس�ثمار ��

  ١٣٬٩٩٦    ٨٫٥١٨    اس�ثمارات مدرجة �الق�مة العادلة
  ١٬٩٥٤    ١٫٩٥٢    ممتل�ات وأصول أخرى

  ٥٬٦٥٧    ٦٫٨١٧    مديون�ات
  ٤٥١    ٦٧٠    أرصدة نقد�ة و�نك�ة

  ٥٤٬٥٨٦   ٥١٫٣٥٣    إجما�� األصول

       
 �    حقوق المساهم��

 
 

  

  ٢٠٬٠٠٠    ٢٠٬٠٠٠   رأس المال
 �

  ٤٬٥٠٠    ٤٫٥١٧    احت�ا�� قانو��
  )٣١٧(    )٢٩١(    احت�ا�� الق�مة العادلة

  ١٠٬٣٠٣   ٨٫٣٩٧    محتجزةأر�اح 
 � � الم�س��ة إ� المساهم��   ٣٤٬٤٨٦   ٣٢٫٦٢٣    حقوق المساهم��

       
امات:  �    االل��

 
 

  

         
اضات بنك�ة   ١٩٬٦٥٥    ١٨٫٣٥٠    اق��

  ٤٤٥    ٣٨٠    دائ��ات
امات �   ٢٠٬١٠٠   ١٨٫٧٣٠    إجما�� االل��

امات � � واالل��   ٥٤٬٥٨٦   ٥١٫٣٥٣    إجما�� حقوق المساهم��

       
� (�الب�سة) � األصول للسهم الواحد الم�سوب إ� المساهم��

  ١٧٢    ١٦٣    صا��

       
 

 ٢٠٢٠يونيو  ٤أعضاء مجلس اإلدارة بتار�ــــخ  قرار تم الت��ــــح ب�صدار الب�انات المال�ة المنفصلة �موجب 
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في 3١ مارس ٢0٢0

 
 
 

كة االم   ب�ان الدخل الشامل لل��
 �

  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنته�ة ��
  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    

     �
  ر�ال عما��

  �اآلالف
   �

  ر�ال عما��
  �اآلالف 

  

            

�ات شق�قة � نتائج ��
  ١٬٠٨٧    ٨٩٣    حصة ��

�ات تا�عة  � نتائج ��
  ١٩٠    ٣٠    حصة ��

� إيرادات اس�ثمار
  ٩٠٠    ٩٧٠    صا��

  ١٥    ٢٤    إيرادات أخرى

  ٣    )٢٨٥(    األصول الماليةصافي (خسائر) أرباح القيمة العادلة غير المحققة من 

� اإليرادات
  ٢٬١٩٥    ١٫٦٣٢    صا��

  )٤٥١(    )٤٢٤(    م�وفات إدار�ة

  )٩٩٦(    )١٫٠٢٢(    رسوم تم��ل

  )٢٥(    )٢٥(    المسؤوليات االجتماعية للشركة   

  )٤٣(    )٥٠(    أتعاب وم�افأة أعضاء مجلس اإلدارة

  )١٫٥١٥(    )١٫٥٢١(    إجما�� الم�وفات

 �
  ٦٨٠    ١١١    ر�ــح السنةصا��

          
  م�وفات شاملة أخرى

      
  

  
�ات شق�قة � األر�اح � (الخسائر) الشاملة األخرى ل��

  )١٩٩(    ٥٤    حصة ��
� الق�مة العادلة الس�ثمارات

� التغ�� ��
  -    )٢٠٩(    صا��

  -    ١٨١    حصة في األرباح الشاملة األخرى لشركات تابعة 
  )١٩٩(    ٢٦    أر�اح (خسائر) شاملة أخرى للسنة 

  ٤٨١   ١٣٧    إجما�� اإليرادات الشاملة للسنة

  ر�ح�ة السهم الواحد (�الب�سة)  
    

١  
    

٣  
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