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    شركة األنوار القابضة ش م ع ع 
 

   2012يونيو  30والمنتھية في  )أشھر ثالثة(  لفترة مدققةالالموحده غير  الموجزة ملخص النتائج المالية

  
  

 
 2010يونيو  30

 ر.ع

  2011يونيو  30

  ر.ع

  2012مارس  31

  ر.ع

  18,137 18,66217,881 صافي األصول 

  0.151 0.1560,149صافي األصول لكل سھم (ر.ع) *

 
 أشھر المنتھية فيثالثة

 2012 يونيو 30

أشھر المنتھية فيثالثة

 2011يونيو  30

 0.0040.002العائد على السھم (بالبيسة) **

العائد على السھم (ر.ع) في

  السنة
0.017  0.009  

  
  

  لقيمة الدفترية) بقسمة صافي األصول (القيمة الدفترية ) على يتم احتساب صافي األصول لكل سھم (ا  *     
  عدد األسھم العادية المصدرة.

  
ن العاديين التي تخص المساھمي بعد الضريبة يتم احتساب عائد السھم الواحد بقسمة صافي األرباح  ** 

  السھم العادية المصدرة للفترة. على متوسط المنتھيه لفترةل
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  2012يونيو  30شھر والمنتھية في ثالثة اغير المدققة لفترة  لموحدةا الموجزةامل الش قائمة الدخل

          

      
  ر.ع
000,  
  

  
 30أشھر المنتھية في  ثالثة مالحظات 

 2012  يونيو
أشھر المنتھية في  ثالثة

 2011يونيو  30
       

  3,122  3,550    تأمينأجمالي األقساط ال
        

 2,617 -  ب 2 إيرادات التشغيل
  392  783  16  وثائق تأمين  إصدار إيرادات

 )58( 23  17 إيرادات من استثمارات
 80 37  أ17 إيرادات أخرى

 327 489  7 حصص في األرباح من شركات شقيقة
 3,358 1,332   مجموع الدخل

        
 )757( )419(   مصاريف إدارية وعامة

 )158( )98(   مصاريف التمويل
  )2,074(  -    مصاريف تشغيلية أخرى

 )2,989( )517(   مجموع المصاريف
        

 369 815   أرباح الفترة قبل الضريبة
        

 )20( -   مصاريف ضريبة الدخل
        

 349 815   أرباح الفترة بعد الضريبة
صافي تغير القيمة العادلة لالصول المالية المتاحة 

  -  -    للبيع 

  349 815    مجموع (الخسائر الشاملة) الدخل الشامل 
        

  274  512    أرباح منسوبة إلى حملة أسھم الشركة األم
  75  303    حقوق األقلية

  349  815   ارباح الفترة بعد الضريبة 
        

  274  512    أجمالي األرباح المنسوبة لحملة أسھم الشركة األم 
  75  303    حقوق األقلية

  349  815    دخل كلي شامل للفترة 
        

  0.002  0.004    العائد على السھم
  0.009  0.017    في السنة –العائد على السھم 

  
  جزءا من القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 22 إلى 1من  اإليضاحاتتشكل 

  
  ووقعھا نيابة عن المجلس: 2012 اغسطس 12 في بإصدارھاالقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وصرح  اإلدارةاعتمد مجلس 

  
  
  
  

  الرئيس التنفيذي       اإلدارةعضو مجلس        اإلدارةمجلس رئيس 
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  2011يونيو  30كما في  المركز المالي الموجزة الموحدة غير المدققة قائمة
                

  غير مدققةمالحظات 
  , ر.ع000

  
  مدققة

 2011مارس  31  2011يونيو 201230يونيو  30   

     األصول
 228 127 668   نقد وما في حكم النقد

 3,900 4,741 3,908   الودائع البنكية قصيرة األمد
 3,063 2,778 3,175  6 االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة

الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  1,173  1,285  1,086  6  قائمة الدخل الشامل

 16,389 14,191 16,877  6 استثمارات في شركات شقيقة
  259  236  259  6  يعاستثمارات جاھزة للب

  471  367  471  6  استثمارات للبيع
  5,282  5,282  5,282  8  استثمارات في العقارات

  -  3,301  -  9  مخزون
  4,077  6,771  4,691  10  الذمم المدينة األخرى والمدفوعات مقدما

 100 3,763 122  4 الممتلكات واآلالت والمعدات
 752 887 728  5 أصول غير ملموسة

 - - -  ة المؤجلةأصل الضريب
 35,694 43,729 37,267   مجموع األصول

     حقوق المساھمين
          رأس المال واألحتياطيات

 12,000 12,000 12,000  (أ)12 رأس المال 
 1,508 1,434 1,508  )ب(12 االحتياطي القانوني

 4,500 4,362 5,012   أرباح محتجزة
  20  7  20  (جـ) 12  احتياطي القيمة العادلة

  109  78  109    احتياطي طواريء
  18,137  17,881  18,662    حقوق منسوبة لمساھمي الشركة األم 

 2,557  3,814  2,860   حقوق األقلية
 20,694 21,695 21,522   مجموع الحقوق 

          التزامات
  6,353  6,075  7,080  11  صافي التزامات التأمين

  1,843  4,760  1,925  15  االلتزامات األخرى والمستحقات
 487 3,884 138  14 قروض بنكية 

  1,891  1,393  1,891  13  قروض ألجل (الجزء المتداول)
 4,368 5,615 4,662  13 قروض بنكية طويلة األجل
  -  145  -    التزامات ضريبة مؤجلة

  58  162  62    مخصص لمنافع نھاية خدمة الموظفين
          

  15,000  22,034  15,758    مجموع االلتزامات
          

  41,283  43,729  37,280    مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
  0.151  0.149  0.155    صافي األصول للسھم الواحد

  
  جزءا من القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 22 إلى 1من  اإليضاحاتتشكل 
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   2012يونيو  30أشھر المنتھية في  الثالثةوحدة غير المدققة عن فترة قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الم
  

  , ر.ع000
  

  
  
 

احتياطي  رأس المال
 قانوني

إيرادات 
 محتفظ بھا

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

 

احتياطي 
 المجموع حقوق األقلية المجموع الطواريء

 20,695 2,557 18,138 110 20 4,500 1,508 12,000 2012أبريل  1

 توزيعات أرباح (أسھم مجانية)
 -  - - - -  - - - 

 - - - - - - - -زيادة نتيجة شراء شركة تابعة

 815 303 512 - - 512 -  -  صافي أرباح الفترة

 - - - - - - -  -  احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة خالل 
 - -  - - - - -  -  الفترة

 - - - - - - -  -  أرباح مدفوعة

 21,509 2,860 18,649 109 20 5,024 1,508  12,000  2012يونيو  30في 
  

  , ر.ع000
  

  
  
 

احتياطي  رأس المال
 قانوني

إيرادات 
 محتفظ بھا

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

 

احتياطي 
حقوق  المجموع الطواريء

 المجموع األقلية

  21,404  3,797 17,607 25  7 4,141 1,434 12,000 2011أبريل  1

توزيعات أرباح (أسھم 
  مجانية)

 
-  - - - -  - - - 

ة نتيجة شراء شركة زياد
 - - - - - - - -تابعة

 349 75 274 - - 274 -  -  صافي أرباح الفترة
 - - - - - - -  -  احتياطي قانوني
)58( - - - - -  -  أرباح مدفوعة  )58(  

 21,695 3,814 17,881 78 7 4,362 1,434  12,000  2011يونيو  30في 
  
  
   مالحظة:

    زيعاألحتياطي القانوني غير قابل للتو
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  2012يونيو  30أشھر المنتھية في الثالثة ة الموحدة غير المدققة عن قائمة التدفقات النقدية الموجز

  
                      

 2011يونيو  30  2012يونيو  30 
  

      تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل

    

 5,169 2,584  إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
)1,991(  بل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرىنقد مدفوع مقا  )4,609(  

 _______ _______ 
  560  618 نقد ناتج من عمليات التشغيل

 ===== ===== 
)88( صافي مصاريف التمويل  )149(  

 - -  الضرائب 
 411  530 (أ) صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل

 ===== ======== 

     ريةتدفقات نقدية من أنشطة استثما
     

)173(  )34( شراء معدات وآالت  
 -  -  بيع معدات وآالت

 -  -  أرتفاع في الودائع البنكية
 -  -  الحركة في حساب جاري الطراف ذات عالقة 

 - -  حصيلة بيع شركة تابعة
 35 - حصيلة بيع استثمارات أخرى

)2,154(  - شراء استثمارات  
 - -  تأثير بيع / شراء شركة تابعة

)2,292(  )34(  (ب) النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي   
  ====  ==== 

     تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية
     

 12  -  متحصالت من االرباح 
 -  -  توزيع ارباح من الشركة االم 

)58(  -  توزيعات ارباح لمساھمي حقوق االقلية   
 -  -  متحصالت من أطراف ذات العالقة

 500  716  ض الخل متحصالت من قرو
)108(  )423(  سداد قروض ألجل  

 1,103  )349(  صافي قروض بنكية قصيرة األجل
  _____  ______ 

 1,449  )56(  )جصافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (
  =====  ===== 

)432(  440 )ج النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خالل العام (أ,ب,  
 559  228  نقد بداية العامنقد وما في حكم ال

  ______  ______ 
 127  668  الفترةنقد وما في حكم النقد في نھاية 

  =====  ===== 
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  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  

  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية )1

  
تــم تأسيســھا وتســجيلھا  شركة األنوار القابضة ش. م. ع. ع (الشركة األم) ھي شركة مساھمة عمانيــة

ــوار القابضــة ش. م. ع. ع.  1994ديســمبر  20فــي  ــة لشــركة األن فــي ســلطنة عمــان. األنشــطة التجاري
) تشمل الترويج عن والمساھمة فــي 5وشركاتھا التابعة (تعرف معاً بالمجموعة وموضحة في اإليضاح رقم 

  طنة عمان.مجموعة من المشاريع في الخدمات المالية والقطاع الصناعي في سل
  
  عام - السياسات المحاسبية الھامة  )2
  

  المحاسبية التالية بانتظام من قبل الشركة في البنود التي تعتبر جوھرية للقوائم السياساتتم تطبيق   
  المالية للمجموعة والشركة األم. 

  
  أساس إعداد القوائم المالية  ) أ
  

بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية  المدققة الموحدة المرحلية الموجزة غير تم إعداد القوائم المالية
الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية، وتفسيراتھا الصادرة من مجلس معايير المحاسبة 

درة وتعديالته ومتطلبات قواعد اإلفصاح الصا 1974الدولية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني لعام 
  ة لسوق المالعن الھيئة العام

  
القيمة بالتكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات أعدت القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  واالستثمارات المتاحة للبيع اإلستثمار العقاري المدرجة بقيمتھا 
والقروض الحكومية الميّسرة المدرجة بالتكلفة  العادلة واالستثمارات المحتفظ بھا لتاريخ االستحقاق

  المطفأة.
  

من  بالريال العماني والتي تم اعتمادھا القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة تم عرض
المعروضع بالريال المالية البيانان  كافةأن كما  كعملة اساسية لتعامالت الشركة األم. قبل مجلس األدارة

  ف.تقريبھا الى أقرب ألالبيانات المالية تم  العماني
  
  

  أساس توحيد القوائم المالية ب)
  

الشركات التابعة ھي وحدات تسيطر عليھا المجموعة . تنشأ السيطرة عندما يكون لدي المجموعة 
القدرة علي التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للوحدة وذلك للحصول علي منافع من أنشطتھا . 

  تقييم السيطرة يتم أخذ حقوق التصويت المحتملة الممكن ممارستھا حاليا في اإلعتبار.عند 
  

من  المرحلية الموجزة غير المدققة يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة
ابعة عند الضرورة تاريخ بدء السيطرة حتي تاريخ توقفھا. تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات الت

  تتمشي مع السياسات التي تتبناھا المجموعة. حتى
  

علي أصول والتزامات الشركة األم القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة تشتمل 
وشركاتھا التابعة. يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات الھامة فيما بين 

  د توحيد القوائم المالية .المجموعة عن
  

لغرض توحيد القوائم المالية ، يتم أخذ المركز المالي ونتائج التشغيل للشركات التابعة في اإلعتبار 
. يتم عمل التسويات مارس 31، علي أساس قوائمھا المالية المدققة للسنة المنتھية في بانتظام

  كات التابعة والشركة األم.للمعامالت الھامة التي تحدث بين تاريخ التقرير للشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  
  
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

  
  

  استثمارات  جـ)
  

  الشركة التابعة
  

يتم إدراج االستثمارات في شركات تابعة في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم بالتكلفة. يتم 
  الشركات التابعة بواسطة المجموعة. استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن حيازة

  
  الشركة الشقيقة

  
الشركة الشقيقة ھي تلك التي تمارس عليھا المجموعة تأثيراً ھاماً لكن ليس سيطرة، وتصنف على أنھا 

  شركة شقيقة.
  

تشتمل على حصة المجموعة في إجمالي األرباح القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة 
 المالية ، يتم أخذ المركز الماليرة للشركات الشقيقة على أساس طريقة الملكية.  لغرض توحيد القوائم والخسا
عن الفترة  دققةالم غير علي أساس قوائمھا المالية بانتظاملشركات الشقيقة في اإلعتبار عمليات اونتائج 

لمعامالت الھامة التي تحدث بين تاريخ يتم عمل التسويات ل .2010 سبتمبر 30المنتھية السابقة والمنتھية في 
  التقرير للشركات الشقيقة والشركة األم . 

  
القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة يتم نقل االستثمارات في الشركات الشقيقة بالتكلفة في 

  للشركة األم.
  

  االستثمارات المحتفظ بھا
يجابية لالحتفاظ بھا لتاريخ االستحقاق تصنف على أنھا محتفظ بھا لتاريخ بنية ومقدرة إ المحتفظ بھا األستثمارات

  االستحقاق. وتدرج مبدئياً بالتكلفة والحقاً يعاد قياسھا بالتكلفة المطفأة.
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  

ربح والخســارة ، عنــدما تكــون مؤھلــة لــذلك، ھي االستثمارات تصنفھا اإلدارة علي أنھا بالقيمة العادلة من خالل الــ
  عند اإلدراج المبدئي.

  
  أصول للمتاجرة

  
استثمارات محتفظ أصول للمتاجرة ھي تلك األصول واإللتزامات التي تحوزھا المجموعة أو تتكبدھا أساساً بغرض 

محفظة تدار معاً لتحقيق بيعھا أو إعادة شرائھا في األجل القريب. أو تحتفظ بھا كجزء من  بھا لتاريخ االستحقاق
  أرباح أو أخذ مركز في األجل القصير. 

  
يتم إدراج األصول للمتاجرة مبدئياً والحقاً لذلك بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية مع أخذ تكلفة المعاملة 

من المتاجرة  مباشرة إلي األرباح والخسائر. يتم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة كجزء من صافي الدخل
  في األرباح والخسائر. ال يتم إعادة تصنيف أصول المتاجرة الحقاً لإلدراج المبدئي

  
  استثمارات متاحة للبيع

  
االستثمارات األخرى تصنف على أنھا استثمارات متاحة للبيع. ويعاد قياسھا بالقيمة العادلة بعد إدراجھا مبدئيا. 

  قياس في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.ويتم إدراج الربح والخسارة من إعادة ال
  

  قياس القيمة العادلة
  

بالنسبة لالستثمارات التي تتم المتاجرة فيھا بفعالية فــي األســواق الماليــة النظاميــة، يــتم تحديــد القيمــة العادلــة 
يــة العموميــة. بشكل عام بالرجوع إلى أسعار عرض األسھم المعلنة في السوق عند نھاية يوم العمل بتاريخ الميزان

يتم تقييم االستثمارات غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة عنــدما يمكــن قياســھا بطريقــة موثــوق بھــا، وإال فإنھــا تــدرج 
  بالتكلفة.
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  إيرادات  توزيعات أرباح
  

شؤ الحق في استالم الدفعات. يتم إدراج دخل الفائدة يتم حساب إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند ن
  على االستثمارات المتاحة للبيع عند نشأة الحق.

  
  ربح من بيع اإلستثمارات:

  
يتحدد الربح من بيع اإلستثمارات بالفرق بين حصيلة المبيعات والتكلفة، أو القيمة الدفترية ويدرج دائناً في قائمة 

  الدخل. 
  
  أصول غير ملموسة  د)
  

  الشھرة
الشھرة الناتجة عند امتالك شركات تابعة وشقيقة تم إدراجھا مبدئياً بالتكلفة، كونھا الفائض من تكلفة مجموعة 
النشاط عن حقوق المشتري في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واالرتباطات الطارئة القابلة للتحديد. 

خفاض في القيمة المتراكمة. الشھرة السالبة تدرج مباشرة في الحقاً تقاس الشھرة بالتكلفة ناقص خسارة اإلن
قائمة الدخل. خسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، بالنسبة للشھرة الناتجة عن توحيد الشركات التابعة 

 واالستثمارات في الشركات الشقيقة، يتم تقييمھا على أساس سنوي.
  

  لشھرة مدرجة ضمن المبالغ الدفترية لالستثمار.بالنسبة للشركات الشقيقة، المبالغ الدفترية ل
  

  إيجارات  ھـ)
  

  يتم ادراج مدفوعات اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت.
  
  ممتلكات وآالت ومعدات   و)
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات تدرج بالتكلفة ناقص االستھالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض القيمة. تتم رسملة
المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أنھا ستؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية. يتم إدراج 

  جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل على أنھا مصروفات عند تكبدھا.
  إيضاحات 

  
عمار اإلنتاجية المقدرة يتم تحميل االستھالك على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األ

  لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات كالتالي:
  

 عدد السنوات
  

  20مباني على أراضي مستأجرة
  15 -4  آالت وماكينات ومعدات

  5 -3  سيارات
  8 -3  أثاث وتركيبات

  3 برامج حاسب آلي
  

  ال يتم استھالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
  

  مارات عقاريةاستث(ز)       
  

يتم قياس االســتثمارات العقاريــة مبــدئيا بالتكلفــة بمــا فيھــا تكــاليف المعــامالت. الحقــا لــإلدراج المبــدئي يــتم إدراج 
االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إدراج األربــاح أو الخســارة الناتجــة عــن تغيــرات القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي 

  قائمة دخل السنة التي نتجت فيھا.
  

يتم اســتبعاد االســتثمار العقــاري عنــدما يــتم الــتخلص منــه أو عنــدما يــتم اســتبعاد االســتثمار العقــاري نھائيــاً مــن 
االستخدام وال يتوقع أية منافع اقتصادية من التخلص منه. أية أرباح أو خسارة من اســتبعاد االســتثمار العقــاري يــتم 

  بعاد.ادراجھا في قائمة دخل السنة التي تم خاللھا االست
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  المخزون  ح)

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيھما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقيق ھي أسعار 
مصروفات البيع. تكلفة المواد البيع التقديرية في سياق األعمال العادية، ناقص التكاليف التقديرية إلنجاز العمل و

الخام ھي على أساس طريقة المتوسط المرجح للتكلفة وتشمل المصروفات المتكبدة للحصول على المخزون 
ونقله إلى الموقع الحالي بحالته الحالية. تشتمل تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل واإلنتاج التام علي تكلفة المواد، 

  اشرة، حيثما كان مناسباً، على أساس الطاقة اإلنتاجية العادية.وحصة مناسبة من المصاريف غير المب
  

  ذمم مدينة وذمم مدينة أخري  ط)
يتم قياس الذمم المدينة الناتجة عن المجموعة بالتكلفة. يتم شطب الديون الرديئة أو يتم تكوين مخصص لھا فور 

  ظھورھا. يتم تكوين مخصص للديون المشكوك فيھا.
  

  النقد النقد وما في حكم  ي)
لغرض قائمة التدفق النقدي، يتكون النقد وما في حكم النقد من أرصدة نقدية وبنكية بتاريخ استحقاق ثالثة شھور 

  من تاريخ الميزانية العمومية. 
  

  انخفاض القيمة  ك)
      

  األصول المالية
عي يشــير إلــى انخفــاض في تاريخ كل ميزانية عمومية، تقوم ادارة المجموعة بتقييم ما إذا كان ھنــاك دليــل موضــو

  القيمة الدفترية لألصول المالية أو عدم إمكانية تحصيل الذمم المدينة.
  

يتم تحديد خسارة انخفاض القيمة على أنھا الفرق بين المبلغ الدفتري والمبلغ القابل للتحصيل وھــي مدرجــة فــي 
فــي قائمــة الــدخل. المبلــغ القابــل قائمة الدخل. أي تعديل في خسائر انخفاض القيمة يتم إدراجه على أنھــا دخــل 

للتحصيل يمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة باســتخدام المعــدل األصــلي النافــذ 
  للفائدة. ال تخصم التدفقات النقدية المرتبطة بالمستحقات القصيرة األجل.

  
  

  األصول غير المالية
يد الشركات التابعة واستثمارات في شركات شقيقة (إيضاح "د")، فــي تــاريخ فيما عدا عن الشھرة الناتجة عند توح

كل ميزانية عمومية، تقوم المجموعة بتقييم وجود أية مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غيــر الماليــة. فــي حــال 
مة في قائمــة وجود مؤشر، تقوم ادارة المجموعة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل لألصول وتدرج خسارة انخفاض القي

الدخل. وعدا عن الشھرة، تقوم ادارة المجموعة أيضا بتقييم وجود أية مؤشرات علــى انخفــاض القيمــة تــم ادراجھــا 
في سنوات سابقة قد زالــت أو قــل تأثيرھــا. ويــتم إدراج خســارة أو إلغــاء نــاتج انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الــدخل 

  مباشرة.
  
  

صافي القيمة القابلة للتحصيل أو القيمة السوقية وقيمتھا في  المبالغ القابلة للتحصيل المستخدمة ھي
  االستخدام، أيھما أعلى.

  
  منافع نھاية خدمة الموظفين   ل)
  

وتعديالته بالنسبة  72/91يتم السداد إلى الھيئة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 
المستحقة السداد بموجب قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم  للموظفين العمانيين. يتم تكوين مخصص للمبالغ

  وتعديالته على فترات العمل المتراكمة للموظفين األجانب بتاريخ الميزانية العمومية. 35/2003السلطاني رقم 
  

  مخصصات  م)
  

 لحدث نتيجة اللياستد أو قانوني التزام المجموعة لدى يكون عندما العمومية الميزانية في المخصص إدراج يتم
 تحديد يتم جوھريا األثر كان إذا .االلتزام ذلك لسداد االقتصادية للمنافع خارج تدفق يتطلب أن المحتمل ومن سابق

 تقديرات تعكس التي الضريبة قبل ما خصم بمعدالت المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن المخصص
 .مالئما ذلك كان إن االلتزام، لذلك المحددة اطروالمخ للنقود، الزمنية للقيمة الحالية السوق
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  ذمم ومستحقات دائنة   ن)
  

يتم إدراج االلتزامات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تســديدھا مقابــل بضــاعة وخــدمات مســتلمة، صــدرت فيھــا فــواتير 
  على المجموعة أم لم تصدر.

  
  حكومية ألجل ودخل مؤجلقروض   س)

  
  القيمة الدفترية

من  12تم تحديد القيمة الدفترية للقروض الحكومية ألجل المعفاة من الفائدة وذات الفائدة المنخفضة (إيضاح 
القوائم المالية) على أنھا القيمة الحالية للقروض باستخدام معدل الفائدة الذي يظھر التكلفة الجارية لقروض 

  شابھة من البنوك التجارية.مشابھة وبشروط م
  

  تكلفة التمويل
تنشأ التكلفة علي أساس معدل الفائدة الحقيقي نتيجة حسابات القيمة العادلة للقروض الحكومية ألجل، وھي 

  بالتالي تمثل الفائدة الفعلية المتكبدة للسنة زائد مبلغ ناتج عن الحركة في القيمة الدفترية للقرض خالل السنة.
  

  لةإيرادات مؤج
يتم اإلفراج عن مبلغ اإليرادات المؤجلة المرتبط بالقرض الحكومي ألجل إلى قائمة الدخل بطريقة بعد شأنھا توزيع 

  الدخل على التكلفة علي أساس الفائدة الحقيقية المرتبطة به.
  

  إيرادات التشغيل  ع)
  

ة، صافية من الخصم والمرتجعات. تمثل إيرادات التشغيل قيمة الفواتير الصادرة مقابل بضاعة مباعة خالل السن
  وتدرج في قائمة الدخل عندما يتم تحويل المخاطر والعوائد الكبيرة إلى المشتري.

    
  تكلفة التمويل  ف)

  
تتكون تكلفة التمويل من الفائدة المستحقة على القروض، ودعم الفائدة، وھي صافية من الفائدة المستحقة على 

  ة التمويل على أنھا مصروف في قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدھا.الودائع البنكية. يتم ادراج تكلف
  
  

  الضريبة   ص)
  

الضريبة على أرباح أو خسارة السنة تتكون من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم تكوين مخصص للضريبة الجارية 
طريقة االلتزام على بموجب قانون الضرائب في سلطنة عمان. يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام 

جميع الفروق المؤقتة بتاريخ التقرير. ويتم حسابھا بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقھا على الفترة التي خاللھا من 
  المتوقع أن تتم تسوية االلتزامات، وھي على أساس المعدالت والقوانين السائدة بتاريخ الميزانية العمومية.

  
 فقط إلى المدىجلة بالعالقة مع الخسائر المرّحلة واألرصدة الضريبية غير المستخدمة أصول الضريبة المؤ إدراجيتم 

  الذي يصبح من المحتمل معه تحقيق أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة. 
  
 

  العمالت األجنبية   ق)
  

ريخ تم تحويل المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني بحسب معدل الصرف السائد بتا
المعاملة. تم تحويل األصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية بتاريخ الميزانية العمومية بحسب معدل الصرف 

  السائد بذلك التاريخ. يتم إدراج الفرق الناتج عن صرف العمالت في قائمة الدخل.
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  يةالتقارير القطاع  ر)

  
القطاع ھو من المكونات المميزة حيث تعمل المجموعة في توفير منتجات أو خدمات (قطاع 
تجاري)، أو في توفير منتجات وخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، ومعرض 

  لمخاطر ومكاسب تختلف عن تلك السائدة في القطاعات األخرى.
  

 توزيعات أرباح  ) ت
  

المساھمين توزيــع أربــاح مــن أربــاح الشــركة األم. للتوصــل إلــى ھــذه يقترح مجلس اإلدارة على 
التوصية بخصوص توزيع األرباح قام مجلس اإلدارة بدراسة المعــايير المناســبة بمــا فيھــا متطلبــات 

  قانون الشركات التجارية.
  

يــتم ادراج توزيعــات األربــاح علــى المســاھمين فــي الشــركة األم كــالتزام فــي القــوائم الماليــة 
  جموعة والشركة األم في الفترة التي يتم خاللھا اإلعالن عنھاللم

  
 ث)         مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  
وتعديالتــه، وأحــدث التوجيھــات المعنيــة  1974تقوم الشركة بتنفيذ قانون الشركات التجارية لعــام 

ء مجلــس األخرى الصادرة عن الھيئة العامــة لســوق المــال بخصــوص تحديــد مبــالغ مكافــآت أعضــا
  اإلدارة.  يتم تحميل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على قائمة الدخل في السنة التي تخصھا.

  
  خ)         تقديرات وأحكام

  
لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة ، على مجلس اإلدارة تقديم افتراضات وتقديرات مــن شــأنھا 

ــات ــدخل، والمصــروفات، واألصــول، وااللتزام ــى ال ــأثير عل واإلفصــاحات ذات الصــلة. اســتخدام  الت
المعلومــات المتــوفرة واســتخدام المنطــق علــى أســاس الخبــرة الســابقة والمواضــيع المصــاحبة 
األخرى ھي من العوامل المتأصلة عند تكوين التقديرات. النتائج الفعلية في المستقبل يمكــن أن 

ق ســنوياً مــا إذا تعرضــت تختلــف عــن مثــل ھــذه التقــديرات. يقــوم مجلــس اإلدارة باختبــار بــالتحق
ول" والــذي يتطلــب "انخفاض قيمة األصــ 36الشھرة ألي انخفاض في القيمة بموجب المعيار رقم 

  استخدام تقديرات
  

  للسھم الواحد األساسيةالربحية   ث)
  

للسھم الواحد وصافي األصول للسھم الواحد ألسھمھا  األساسيةتعرض المجموعة الربحية 
أو الخسارة المنسوبة  الربحللسھم الواحد بقسمة  األساسيةبحية العادية. يتم احتساب الر

  لمساھمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. 
  

مساھمي  إلىللسھو الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة  األصوليتم احتساب صافي 
  الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

  
  

  التي لم تصبح سارية المفعول بعد جديدةالتفسيرات الو المعايير  ت)
  

سارية بعد  تصبحعدد من المعايير وتعديالت على بعض المعايير والتفسيرات الجديدة لم  ھناك
ولم يتم تطبيقھا عند أعدا القوائم المالية  2012مارس  31في في السنة المالية المنتھية 

 الموحدة. ال يتوقع أن يكون ألحد ھذه المعايير تأثير كبير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 
 
 
 
  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات  

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  
  ممتلكات وآالت ومعدات   4
  
  

  
 المجموعة

مباني
على 

أراضي 
 مستأجرة

 
معدات 
وآالت 
 ومعدات

  
  

 سيارات

  
أثاث 
 وتركيبات

أعمال 
رأسمالية 
  قيد التنفيذ

  
  

 المجموع
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

          التكلفة 

  420  -  347  73  -  -  2012أبريل  1

ناتج عن االستحواذ 
  -  -  - - - -  على شركة تابعة

  35  -  10 25 - -  إضافات خالل السنة

  -  -  - - - -  بيع خالل الفترة
   -------   -------   -------   -------   -------   -------  

  455  -  357  98  -  -  2012يونيو  30
 ------- ------- -------  -------   -------   -------  

           االستھالك

  250  71  -  -   2012أبريل 1
-  

321  

ناتج عن االستحواذ 
  -  -  -  - -  عة على شركة تاب
  12  -  11  1  -  -  استھالك السنة

  -  -  - - - -  ناتج عن عملية بيع
 ------- ------- -------  -------   -------   -------  

  333  -  261  72  -  -  2012يونيو  30
 ------- ------- -------  -------   -------   -------  

صافي القيمة 
              الدفترية

  122  -  96  26  -  -  2012يونيو   30

 ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
  3,763  38  99  46  2,774  806  2011يونيو  30

 100  - 98 2 - -  2012مارس   31

  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  أصول غير ملموسة   5
  

  شركة تابعة كاآلتي:شئة من اقتناء تمثل األصول غير الملموسة الشھرة النا
  

محفظة 
  المجموع  الشھرة  التراخيص  العميل

       
        التكلفة

  1,343  493 290 560  2012أبريل 1
  -  - - - ناتج عن االستحواذ على شركة تابعة

  -  - - -  ناتجة عن التوحيد
  1,343  493 290 560  2012يونيو 30

 ------- -------   -------  ---------  
        اإلطفاء

  591  100 131 360  2012أبريل 1
  -  - - - شركة تابعة ناتج عن

  24  - 10 14  تغيرات خالل الفترة
  615  100  141 374  2012يونيو 30

  ---------  -------   ------- -------  القيمة الدفترية 
  728  393  149 186  2012يونيو 30

 ======= ======= =======  ========= 
  887  456 189 242  2011يونيو 30

 ======= ======= =======  ========= 
  752  393 159 200  2012مارس 31

  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  استثمارات  6
  

تمثــل شــركات  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح والخســارة واســتثماراتفــي شــركات تابعــة وشــقيقة  استثمارات
. القيمــة الدفتريــة لھــذه 2011يونيــو  30، الكويت والھند والتي تنتھي فترتھا المالية في طنة عمانمسجلة في سل

  ھي كاآلتي: األستثمارات
     

   
  2012 مارس 31 2011يونيو 30  2012يونيو 30 

      شركات تابعة:
  15,179  13,215 15,562  مدرجة

  1,210  976 1,315  غير مدرجة
  16,389  14,191 16,877  المجموع

  ===== =====  =====  
      بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  368  794 256  مدرجة
  805  491 830  غير مدرجة
  1,173  1,285 1,086  المجموع

  ===== =====  =====  
       

      استثمارات جاھزة للبيع
  119  114 119  مدرجة

  140  122 140  غير مدرجة
  259  236 259  المجموع

  ====== =====  ======  
       

      محتفظ بھا للمتاجرة
  3,063  2,778 3,175  مدرجة

  471  367 471  غير مدرجة
  21,355  18,857 21,868 اجمالي االستثمارات

  
  

) مســجلة باســم شــركة 2011مليــون لایر عــام 1.5مليون لایر عماني ( 1.3 ت التي تبلغ قيمتھا الدفتريةاالستثمارا
  ش م م لـ وباإلنابة عن الشركة إالم. تثمارالعالمية لالس األنوار

  
  استثمارات المجموعة التي يتم تداولھا، مدرجة في سوق األوراق المالية في سلطنة عمان والھند.

  
  
 في شركات تابعة استثمارات  ) أ
  

  في الشركات التابعة ھي كاآلتي:  االستثماراتتفاصيل 
  

  , ر.ع000
  رأس المال المدفوع  نسبة وتناسب 

يونيو  30  2011يونيو 30  2012يو يون30  
 2011يونيو  30  2012

  5,400  5,400  %51 %51 (فالكون)للتامين ش.م.ع.م شركة الصقر
  1,550  -  %62.50 - شركة الشمس للبالستيك ش.م.م
  150  150  %100 %100 األنوار العالمية لالستثمار ش.م.م

  1,000  1,000  %100 %100 ش.م.ع.مشركة األنوار لألوراق المالية
  
  

% في شركة الشمس للبالســتيك ش 60دخلت الشركة األم في اتفاقية لتحويل حقوقھا البالغة  2002يوليو  3في 
م م إلي المساھم ذي أقلية المساھمة في رأس المال. حتى تاريخ اعتماد ھذه القوائم المالية لم يتم تحويل تلك 

  الحصص رسمياً إلي مساھم األقلية.
  

وبالتــالي تــم اســتثناء  2002ة األم أية سيطرة على شركة الشمس للبالستيك ش م م منذ العام ال تمارس الشرك
. كــذلك تــم الحصــول علــى رأي قــانوني يوضــح انــه لــيس علــى 2004الشركة التابعة من التوحيد اعتبارا من مارس 

  تفاقية المذكورة آنفا.شركة الشمس للبالستيك ش م م ، بعد توقيع اال أنشطةالشركة االم أي التزام  ناتج عن 



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  استثمارات في شركات شقيقة  ) ب
  

في الشركات الشقيقة ليست معدلة للنسبة المحتفظ بھا من قبل الشركة  لالستثماراتملخص القوائم المالية 
  األم:

  , ر.ع000
  

   2012 يونيو 30
نسبة
مجموع   صولمجموع األ  الحالة  التملك

  االلتزامات
مجموع 
  اإليرادات

ربح أو 
  خسارة

  236  3,508  8,841  24,075  مدرجة  %25.00  شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

  966  2,503  60,928  87,258  مدرجة  %33.63  شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع

  329  1,921  6,547  10,597  غير مدرجة  %32.00  شركة المھا للسيراميك ش.م.ع.م

      _______  _______  _______  ______  

      121,930  76,316  7,932  1,531  

      =====  =====  =====  =====  

              2011يونيو  30

  571  3,639  2,839  19,105  مدرجة  %25.71  شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

  647  2,333  63,279  83,741  مدرجة  %25.63  شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع

  102  1,146  7,324  10,291  غير مدرجة  %32.00  اميك ش.م.ع.مشركة المھا للسير

      ______  _______  _______  _______  

      113,137  73,442  7,118  1,320  

      =====  =====  =====  =====  
  
  
  

  في القيمة ھي كاآلتي:  أالنخفاضفي الشركات الشقيقة وصافي  لالستثماراتالحركة في القيمة الدفترية 
  
  , ر.ع000 
  2011يونيو 30  2012يونيو 30 
  12,342  16,389  أبريل 1

  1,522  - استثمارات أضافية/تحويل من استثمارات
  -  - أثر بيع أستثمارات / تحويل إلى استثمارات

  -  -  حصة الربح بعد الضريبة
  -  - انخفاض في األستثمارات

 - - حصة التغير في القيمة العادلة
  14,191  16,878   يونيو  30في

 =========  =========  
   
   

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ) ج
  

التحليل حسب القطاع الستثمارات المجموعة في األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ھي على 
  النحو التالي:

  
  2011يونيو  30 2012يونيو30  

  %9 %8 البنوك
  %17 %12 تأجير
  %46 %46 دمات الماليةالخ

  %22 %28 الصناعة
  %6 %6 أخرى

  
  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  

ذات قيمة سوقية بنسبة  الكلي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االستثماراتاستثمارات المجموعة في 
  ة كالتالي:المدرجة للمجموع االستثمارات% أو أكثر من مجموع قيمة 10
  
النسبة من   

  المحفظة
القيمة   عدد األسھم

  السوقية
القيمة 
  الدفترية

          2011يونيو 
  713  176 3,091,500  %5  شركة ألموندز جلوبال لألوراق المالية

  462  462 2,718,430  %12  للتمويل ش م ع ع شركة مسقط 
          2010يونيو 

  713  713 3,091,500  %18  شركة ألموندز جلوبال لألوراق المالية
  729  729 2,960,142  %19  شركة مسقط للتمويل ش م ع ع 

  
  :كالتاليبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  االستثماراتالمجموعة في  الستثمارات إضافيتحليل 

  
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  

يونيو  30  2011يونيو  30 2012يونيو  30  
2012  

مارس  31  2011يونيو  30
2012  

           مدرجة
           مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية

  385  380  390  380  390  بنوك

  549  735  569  735  569  تأجير

  1,419  838  1,478  838  1,478  خدمات مالية 

  1,262  906  1,289  906  1,289  واخري  صناعة
            خارجيةمدرجة في أسواق مالية 

  288  713  176  713  176  ت المالية الخدما

  _______  ________  _______  ________  ________  

  3,903  3,572  3,902  3,572  3,902  مجموع االستثمارات المدرجة

            
            غير مدرجة

  805  491  830  491  830  الخدمات المالية 

  ______  ______  ______  ______  ______  

  805  491  830  491  830  مدرجةال رمجموع االستثمارات غي

            

قيمة العادلة بال مجموع االستثمارات
الربح والخسارة والجاھزة من خالل 
   للمتاجرة

4,732  4,063  4,732  4,063  4,708  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

مجموعة برھن عدد من لل الشركات التابعة امتوتعديالته، ق 1979طبقا لقانون التأمين العماني الصادر في 
يونيو  30( 2012يونيو  30ما في لایر عماني ك 5,526,139لتي بلغت للھيئة العامة لسوق المال وا االستثمارات

 إلىبعد الرجوع  إال) ال تستطيع المجموعة استخدام أو التصرف بھذه األصول لایر عماني  5,222,105 – 2011
  ق المال والحصول على موافقته المسبقة.الھيئة العامة لسو

  
  حصة المجموعة من أرباح( خسائر ) الشركات الشقيقة للسنة كما يلي:             7

  
يونيو  30

2011  
يونيو  30

2012  
    

    ألف ر.ع  ألف ر.ع
      

  شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع  59  147
  شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (فالكون)*  -  -
  يه بي آي للصبيات المتقنة ش.م.ع.مشركة ا  -  -

  شركة المھا للسيراميك ش.م.ع.م م  33  105
  شركة تأجير للتمويل ش م ع ع  147  325

______  _______    
489  327    

=====  =====    
  
  استثمار عقاري  8
  

مليون  3,000ة بقيمة يمثل االستثمار العقاري أرض اشترتھا الشركة األم بنية بيعھا أو تطورھا. األرض مدرجة بالتكلف
كما تتضمن شراء أحدى الشركات التابعة  لایر عماني، ترى اإلدارة بأنه يساوي قيمتھا العادلة في تاريخ التقرير.

  لقطعة أرض والمدرجة والمسجلة بالقيمة العادلة.
  

  المخزون  9
  

   2012يونيو  30  2011يونيو  30  2012مارس  31
   ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع

       
 مواد خام  -  2,423  -
  أعمال تحت التنفيذ  -  807  -
  منتجات جاھزة  -  112  -

-  )41(  -  
ناقص: مخصص  انخفاض قيمة 

  المخزون
______  _______  _______    

-  3,301  -    
=======  =======  =======    

  
  الحركة في مخصص انخفاض قيمة المخزون كالتالي:  

  
  أبريل  1في   -  38  -
  د شركة تابعةأثر استبعا  -  -  -
  مخصص خالل العام  -  3  -

_____  _____  _____    
  الرصيد  -  41  -

=======  =======  =======    
        



  

  شركة األنوار القابضة ش م ع ع
  

 2012يونيو    30والمنتھية في   أشھر الثالثةالمرحلية الموحدة لفترة  القوائم المالية
  
  
 

 
  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخري  10
  

   2012يونيو  30  2011يونيو  30  2012مارس  31
   .عألف ر  ألف ر.ع  ألف ر.ع

        
 ذمم مدينة  710  3,945  -

  أقساط مدينة  3,789  2,411  2,663
  مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة  )160(  )214(  )160(

_____  _____  _____    
2,503  6,142  4,339    
  مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى  188  349  582
  )18مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح   164  280  992
_____  ______  ______    

4,077  6,771  4,691    
=======  =======  =======    

  الحركة في مخصص انخفاض القيمة كالتالي: 
        
  أبريل  1كما في   160  155  155

  مخصص خالل العام   -  -  )120(
  االثر الناشيء من حيازة شركات تابعة   -  59  125

  خالل السنة مسترد مخصص  -  -  -
_______  _______  _______    

  يونيو 30كما في   160  214  160
=======  =======  =======    

  
  مات تأمينية و أصول أعادة التأمينالتزا  11

                
  2012مارس  31  2011يونيو  30  2012يونيو  30  
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  

  9,330  9,333  9,145  األلتزامات التأمينية إجمالي
  3,107  3,259  3,671  المستحق لمعيدي التامين 

ناقص: حصة معيدي التأمين من األلتزامات 
  التأمينية

)5,736(  )6,517(  )6,084(  

  6,353  6,075  7,080  أجمالي االلتزامات التأمينية
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  إيضاحات 
  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )

  
  رأس المال واالحتياطات         12

  
  رأس المال   ) أ

 100) بقيمــة 2011ســھم عــام  200.000.000ســھم ( 200.000.000به للشركة األم يتكون من  رأس المال المصرح
ســھم  120.000.000). رأس المــال المصــدر والمســدد بالكامــل يتكــون مــن 2011بيســة عــام  100بيسة للســھم (

  ).2011بيسة عام  100بيسة للسھم ( 100) بقيمة 2011م سھم عا 120.000.000(
  

  أعداد األسھم خالل السنة كما يلي : فيما يلي الحركة في
  

2011  2012    
      

  أبريل 1  120,000,000  120,000,000
  توزيعات أسھم مجانية  -  -

----------   ----------    
  يونيو 30  120,000,000  120,000,000

==========  ==========   
  

م بتــاريخ المركــز قائمــة المــالي ھــي % أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة األ5تفاصيل المساھمين المالكين لنســبة 
  كالتالي:

  

2011 
عدد األسھم 
 2012 المملوكة

عدد األسھم 
  المملوكة

         
 شركة فينكورب لالستثمار ش.م.م  36,493,740  29.58%  27,516,578  26.50%

16.20%  20,060,102  16.19%  19,429,202  
 - شركة الخدمات المالية ش. م. ع. ع

  حسابات عھدة
  شركة محمد وأحمد الخنجي ش م م  6,040,613  % 5.03  5,537,229  5.03%

====== ========== ====== ==========   
  

  االحتياطي القانوني  ب)
% من 10، وتعديالته، فقد تم تحويل 1974بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية العماني لعام  106وفقا للمادة 

األم والشركات التابعة) إلى االحتياطي القانوني حتى يساوي ثلث رأس  أرباح السنة بالنسبة لكل شركة (الشركة
  المال لكل شركة على األقل. 

  
  احتياطي القيمة العادلة  ج)

  قامت المجموعة بإدراج حصصھا من احتياطي القيمة العادلة للشركات الشقيقة والشركة التابعة.
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  إيضاحات 

  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

  قروض ألجل   13
   2012و يوني 30  2011يونيو  30  2012مارس  31

    ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع
        
  الجزء غير المتداول      

  من بنوك تجارية   4,662  5,231  4,368
  من الحكومة   -  310  -
  منحة حكومية مؤجلة   -  74  -

______  _______  _______    
4,368 5,615  4,662    
 -------   -------   -------    

  الجزء المتداول      
  من بنوك تجارية   1,891  1,251 1,189

  من الحكومة   -  142  -
______  ________  _______    
1,891  1,393  1,891    
 -------   -------   -------    
6,259 7,008  6,553    

=======  =======  =======    
  

لتجاريــة مضــمونة بــرھن أســھم فــي الشــركات التابعــة القروض ألجل التي حصلت عليھا الشركة األم مــن البنــوك ا
  والشقيقة واستثمارات أخري.

  
علــي جميــع أصــول  مــن الدرجــة األولــىمضمونة بتأمين مشــترك ورھــن لشركة تابعة  الممنوحةالقروض الحكومية 

  تابعة.اللشركة ا
  

  قروض بنكية قصيرة األجل  14
  

لایر عمــاني  600,000لایر عمــاني ( 600,000قيمتھــا لدى الشركة األم تسھيالت بنكية للسحب على المكشــوف 
  ) من بنك تجاري، تحتسب الفائدة على القروض البنكية بمعدالت تجارية.2011عام 

  
. )2011مليــون فــي العــام  5,4مليــون لایر عمــاني ( 5,4 يقــدر بـــتمتلك أحدى الشركات التابعة راس مال تشــغيلي 

أن التسھيالت الممنوحة للشركة مضمونة برھن مشــترك مــن الدرجــة  تحتسب نسبة الفائدة بمعدالت تجارية. كما
  ضمانة نسبية من مساھمي الشركة.  إلى باإلضافةالثانية على أصول الشركة 

  
  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  15

  

    2012يونيو  30  2011يونيو  30  2012مارس  31

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

  ذمم تجارية دائنة  1,686  4,132  1,604
  مستحقات وذمم دائنة أخري   3  392  3

  مخصص ضريبة الدخل   236  236  236
_____  ______  ______    
1,843  4,760  1,843    

=======  =======  =======    
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  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

  نتائج  16
  

  تم تحليلھا كاآلتي 
  
اشھر المنتھية  3  

  2011يو يون 30
 30اشھر المنتھية  3

  2011يونيو 
  3,129  3,564  ا (صافي العمولة) ناتجة من عقود التأمينالمكتتب بھقساط األأجمالي 

  )143(  (288)  الحركة في األقساط غير المستلمة
  ---------- ----------  

  2,986  3,276  دخل من عوائد اقساط (أ)
      

  )1,437(  (1,583)  نھا لصالح شركات اعادة التامين تم التخلي عأقساط (صافي العمولة) 
  )55(  133  الحركة فى اقساط تم التخلي عنھا لصالح التامين 

  --------- ---------- 
  (1,492)  (1,450)  (ب) اعادة تأمين شركات أقساط تأمين تم التخلي عنھا لصالح

      
  )4,572(  (1,340)  أجمالي مصروفات تسوية المطالبات و مطالبات التأمين  

مصروفات تسوية مطالبات ومطالبات تأمين مستردة من شركات أعادة 
  التأمين 

608  3,771  

  ---------- -----------  
  )801(  (732)  صافي المطالبات (ج)

      
  )301(  (311)  مصروفات األستحواذ على عقود تأمين (د)

  -----------  -----------  
  392  783  أيرادات التأمين (أ+ب+ج+د)

  
% وبذلك 51الشركة األم بزيادة حصتھا في شركة فالكون للتأمين ش.م.ع.م لتصل إلى  قامت 2010عام *خالل 

يتم تضمين النتائج المالية لم . لذلك 2010يونيو  1تصنف الشركة كشركة تابعة لألنوار القابضة ش.م.ع.ع من تاريخ 
 .السابقللشركة التابعة خالل الفترة من العام 

   
   أرباح إيرادات  17

أشھر المنتھية  3  
  2012يونيو  30في 

أشھر المنتھية  3
  2011يونيو  30في 

صافي األرباح غير المحققة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
  )83(  38  الدخل الشاملة

  17  -  أرباح من بيع أستثمار
ة من خالل مقايضة بربح (خسارة) المحققة الستثمارات بالقيمة العادل

  )4(  )15(  قائمة الدخل الشاملة

  -  -  أرباح محققة من بيع استثمار جاھز للمتاجرة
  12  -  أرباح من بيع استثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملة

  23  )58(  
  * ترجع الخسائر الى التغيرات فى االسعار فى االسواق الھندية والبحرين فى الربع الحالي 

  
 إيرادات أخرىأ)  ( 17

  
أشھر المنتھية في  3  

  2012يونيو  30
أشھر المنتھية  3

  2011يونيو  30في 
  6  9  بدل حضور اجتماعات

  32  27  دخل من فوائد
  __42__  1  ايرادات متنوعة 

  37  80  
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  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  18
موعة بمعامالت مع مؤسسات يملــك فيھــا بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة مصــالح والقــدرة علــى قامت المج

ممارسة نفوذ كبير. في سياق األعمال العادية، تقــوم ھــذه األطــراف ذات العالقــة بتوريــد بضــاعة وخــدمات 
ھــذه  وتمويل للمجموعة. كما تقدم المجموعة أيضاً خدمات اإلدارة والتمويل إلى أطــراف ذات عالقــة. وتــتم

  المعامالت بشروط وبنود يوافق عليھا من قبل مجلس اإلدارة.
  
  خالل السنة كانت المعامالت مع األطراف ذات عالقة كالتالي:  ) أ

  
 30أشھر المنتھية في  3

  2011يونيو 
  أشھر المنتھية في 3

   2012يونيو  30 
    ألف ر.ع  ألف ر.ع

  معامالت دخلت فيھا الشركة األم:    
      

6  9  
افآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب دخل من مك

  حضور االجتماعات

4  3  
مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب 

  حضور اجتماعات
  أتعاب أدارة المشروع  -  -

======  ======    
  معامالت دخلت فيھا شركة تابعة:    
      
  شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (فالكون)    
  أقساط تأمين مستلمة  47  38
  مطالبات مدفوعة  1  (2)

=======  =======    
      

  
  ذات العالقة كالتالي: إطرافمستحقات على أطراف ذات العالقة والتزامات تجاه   ب)

  
2012 2011 2012  

    يونيو  30  ديسمبر  31  مارس 31
    ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع

  )10 إيضاح( مستحقات على أطراف ذات عالقة      
  المتقنة ش.م.ع.م أيه بي آي للصبيات  4  4  4
  شركة المھا للسيراميك  -  90  56
  األنوار العالمية لألستثمار ش م م   -  -  -

  شركة فولتامب للطاقة   -  -  275
  ير للتمويل شركة تاج  -  -  495

160  186  162  
للتــأمين  اتر الشركة التابعة : شركة الصقرفي دف

  (فالكون) ش.م.ع.م
________  _________  ________    

992  280  164    
=======  =======  =======    

  
  المبالغ المستحقة على ومن األطراف ذات العالقة بدون فوائد وغير مضمونة وتدفع عند الطلب
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  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )
  
  

  ) قطاعات التشغيل19
  

  قطاع التشغيل
  

  اطنماذج التقارير القطاعية األولية: قطاعات النش
  

  المجموعة مؤسسة في سلطنة عمان ضمن قطاعين أساسيين:
  

قطاع الصناعة، والذي يرتبط بمجال إنتاج وتوزيــع مختلــف المنتجــات الصــناعية مثــل مــواد التغليــف   ) أ
 المطبوعة.

قطاع االستثمار،  والذي يــرتبط بمجــال االســتثمار فــي المشــاريع وإدارتھــا. قطــاع االســتثمار ھــو   ) ب
 في الشركة األم، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنه بصورة منفصلة. القطاع التجاري الوحيد

مجال والتي تعمل في  فالكونبعد أن تم زيادة حصة التملك في شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (  ) ت
التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة في سلطنة عمان. تم أضــافة قطــاع التــأمين 

  .2010يونيو  1من  الى القطاعات األخرى ابتداءا
  

توجد مبيعات ومعامالت أخرى بين القطاعات التجارية. األصول القطاعية تتكــون أساســاً مــن ممتلكــات وآالت ومعــدات، 
ومخزون، وذمم مدينة، ونقــد للتشــغيل، واســتثمارات. االلتزامــات القطاعيــة تتكــون مــن التزامــات تشــغيل. يــتم توزيــع 

  ، وحجم المبيعات، والمساحة المشغولة.كالوقت المكرسأسس مالئمة على التكاليف العامة بين القطاعات 
  

  كالتالي:  بقطاعات العملالمتعلقة المعلومات المالية الخاصة 
  

  المجموع  قطاع التأمين*  االستثمارقطاع   قطاع الصناعة  2012يونيو  30
          

  1,332  783  549  -  الدخل إجمالي
  815  619  196  -  نتائج القطاع

  
  

  المجموع  قطاع التأمين  قطاع االستثمار  قطاع الصناعة  2011نيو يو 30
          

 3,358 392  349 2,617  إجمالي الدخل
  349  55  166  128  نتائج القطاع

  
  األصول لكل قطاع والذي شھد تغير جذري كاآلتي: إجمالي

  
  

  المجموع  قطاع التأمين  قطاع االستثمار  قطاع الصناعة  2012يونيو  30
          

  37,267  14,757  22,510  -  األصول ليإجما
  15,758  8,919  6,839  -  االلتزاماتأجمالي 

  
  المجموع  قطاع التأمين  قطاع االستثمار  قطاع الصناعة  2011يونيو  30

          
  43,729  14,188  19,512  10,029  إجمالي األصول

أجمــــــــــــــــــالي 
  االلتزامات

8,110  6,051  7,873  22,034  
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 من القوائم المالية الموحدة )( تشكل جزءاً 
  

  التزامات عرضية وارتباطات  )20
    

    2012يونيو  30  2011يونيو  30  2012 مارس 31
  ضمانات      
  شركات تابعة -  -  -  -

  شركات شقيقة -  2,258  2,258  2,258
  * أخرى -  239  -  239

 -------   -------   -------   
2,497  2,258  2,258    

  تنديه من شركات تابعةاعتمادات مس  -  1,010  -
 -------   -------   -------   
2,497  3,268  2,497    

=======  =======  =======    
  

  الشركات التابعةمقدمة من * الضمانات األخرى تمثل ضمانات 
  

  ال يوجد ھناك أي تغير جذري في التزامات المجموعة خالل الفترة
   

  أرقام مقارنة )      21
  

  رنة المبينة في ھذه القوائم المالية لتتماشى مع أسلوب عرض القوائم المالية.تم تعديل أرقام المقا
  

قد تم تجميعھا وبذلك فأن  2010مايو  31كما في  والتي تعد حاليا شركة تابعة أن النتائج المالية لشركة فالكون
شمس للتغليف ش م م تم أعادة تصنيف شركة ال كما .السنة الماضية ال يمكن مقارنتھا بالعام الحالي أرقام 

  .2011أكتوبر  1شقيقة بعد أن كانت تابعة ابتداءا من لتصبح شركة 
  

  الشركة األم   )22
  

 فيوقائمة المركز المالي لنفس الفترة تم عرضھا  2012يونيو  30أن قائمة الدخل للفترة الحالية والمنتھية في 
  الملحق.
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 ة )( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحد
  
  

  قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة غير المدققة للشركة األم 
  يونيو  30أشھر والمنتھية في  لثالثةالفترة 

  
  
 

أشھر المنتھية في ثالثة 
2012يونيو30

أشھر المنتھية  ثالثة 
 2011يونيو  30في 

     
  

 )26( )87( إيرادات االستثمار

 41 11 إيرادات أخرى
      
 15 )76( يراداتأجمالي اإل

   
 )77( )119( مصاريف إدارية وعامة

 )84( )97( مصاريف التمويل
      

 )161( )216( أجمالي المصاريف
      

 )146( )292( أرباح الفترة قبل الضريبة
 - - مصاريف ضريبة الدخل

      
 )146( )292( أرباح الفترة بعد الضريبة

      
 - - دخل شامل آخر

      
  )146( )292(  ل الكلي أجمالي الدخ

      
  )146( )292(  أرباح منسوبة إلى حملة أسھم الشركة األم

  -  -  حقوق األقلية
      

  )146( )292(  أرباح الفترة بعد احتساب الضريبة
      

أجمالي األرباح المنسوبة لحملة أسھم الشركة 
  )146( )292(  األم 

  -  -  حقوق األقلية
  )146( )292(  أجمالي الدخل الكلي 
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  إيضاحات 
  ( تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة )

  
   يونيو  30كما في  للشركة األم قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة غير المدققة

        

  غير مدققة 
  , ر.ع000

  
  مدققة

 2012مارس  31  2011يوينو  30  2012يونيو  30 

    األصول
 6 7 501 نقد وما في حكم النقد

 898 118 28 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
  365  24  29  استثمارت للمتاجرة 

  79  39  51  استثمارات للبيع 
  805  1,281 1,083 استثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 12,159 10,165 12,159 استثمارات في شركات شقيقة
  4,474  5,365  4,474  استثمارات في شركات تابعة
 35 8 41 الممتلكات واآلالت والمعدات

  3,000  3,000  3,000  استثمار عقاري
     

 21,821 20,007 21,366  أجمالي األصول
     

    حقوق المساھمين
 12,000 12,000 12,000 رأس المال واألحتياطيات

 1,508 1,436 1,508 االحتياطي القانوني
 324 )490( 33 أرباح محتجزة

  13,832  12,946  13,541  حقوق منسوبة لمساھمي الشركة األم 
        

        التزامات
  1,233  1,280  1,260  االلتزامات األخرى والمستحقات

 487 243 - قروض بنكية 
  1,891  1,101  1,891  قروض ألجل (الجزء المتداول)

 4,368 4,431 4,662 قروض طويلة األجل
  10  6  12  لموظفينمخصص لمنافع نھاية خدمة ا

        
  7,989  7,061  7,825  مجموع االلتزامات

        
  21,821 20,007 21,366  مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

  
  
  
  


