ﺑﻴﺎن اﻟﺮؤﻳﺔ:

اﻟﺮؤﻳﺔ

"ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺮﻳﺎدة ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
اﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ"

اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ:
دﻋﻢ وإﻧﺸﺎء ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ وﺗﻌﺰز اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ
ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل:
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﺑﺪاع واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺿﻤﺎن اﻟﻨﻈﻢ واﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ:
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اﻟﻘﻴﻢ

ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺮم اﻻﻓﺮاد

ﻧﺤﻦ ﺻﺎدﻗﻮن ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻻﺗﻨﺎ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺼﺮف ﺑﻨﺰاﻫﺔ

التقرير السنوي ٢٢ - ٢٠٢١

المكتب المسجل:
ص.ب468 :
الرمز البريدي131 :
الحمرية
سلطنة عمان
الموقع الرئيسي ألعمال الشركة:
فيال رقم ،897 :السكة رقم3013 :
شاطئ القرم
الصاروج
البريد اإللكترونيinfo@alanwar.om :
الموقع اإللكترونيwww.alanwar.om :
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أﻋـﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺴﻴﺪ
ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﻚ آل ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا اﻟﺮواس
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﺨﻨﺠﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

د.ﺷﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻴﻮﺳﻒ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
و اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﻌﻴﺴﺮي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

أﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ا دارة وا ﻟﺘﺰام

دﻳﺮاج ﺷﻴﺪوال

ﻣﺪﻳﺮ -اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
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تقريـر
مجلـس اإلدارة
عن السنة المنتهية في  31مارس ٢٠٢٢م

حضرات المساهمـين الكـرام،،،
نيابة عن مجلس اإلدارة ،يسرني ويُسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة السنوية الثامنة والعشرين
لشركة األنوار لإلستثمارات ش م ع ع وأغتنم هذه الفرصة ألقدم لكم التقرير السنوي حول أنشطة شركتكم
وأدائها للسنة المالية المنتهية في  31مارس .2022

استعراض نتائج المجموعة
نهج حذ ٍر واستباقي في إدارة استثماراتها .وتبذل فئات أعمال الشركة
إستمرت األنوار لإلستثمارات باعتماد
ٍ
قصارى جهدها للتغلب على البيئة اإلقتصادية الصعبة وتحدياتها الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد 19-وانخفاض
تحمل ظروف
أسعار النفط خالل الخمسة سنوات الماضية .ولقد أثبتت بعض الشركات الشقيقه قدرتها على
ّ
السوق الصعبة وحافظت على ربحيتها ،بينما لم تتمكن بعض اإلستثمارات األخرى من ذلك .ويبقى هدفنا األهم
تحسن الظروف اإلقتصادية.
دعم إستثماراتنا واقتناص الفرص التي ستنشأ عند
ّ
نستعرض فيما يلي ملخص حصيلة أداء الشركة:
البيان  -ألف ريال عمانى
مجموع االيرادات

١,320

١,650

مجموع المصروفات

()١,701

()١,643

الربح قبل خسائر القيمة العادلة

()381

7

(خسارة) القيمة العادلة لألصول المالية

()460

()282

()842

()275

صافي الربح
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22 - 2021

21 - 2020

مجمعة بقيمة  84٢,000ريال ُعماني للسنة المنتهية في  31مارس  2022مقارنة
سجلت الشركة صافي خسائر
ّ
ّ
بخسائر بلغت  275,000ريال ُعماني للسنة المنتهية في  31مارس  ،2021ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي
إلى خسارة القيمة العادلة البالغة  460,000ريال عماني في إستثماراتنا بالقيمة السوقية في بورصة مسقط
واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة.
ولقد بلغت حقوق المساهمين بالشركة في  31مارس 2022م  30مليون ريال عماني .وبلغت نسبة الديون إلى
حقوق المساهمين  0.51وهي نسبة ج ّيدة بالمقارنة مع  0.60في السنة المنصرمة.
كما بلغ صافي األصول للسهم الواحد  151بيسة في  31مارس  ،2022مقابل  155بيسة في السنة المنصرمة.

توزيعات األرباح
بلغت أرباحنا المحتجزة كما في  31مارس  2022مبلغ  6،032مليون ريال عماني ،وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية بنسبة ( ٪4العام الماضي :ال شيء) بعد الحصول على موافقة المساهمين.

القوائم المالية
المدققة والمعروضة عليكم تتضمن ما يلي:
إن القوائم المالية الموحدة ُ
ّ
 .1نتائج الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠٢١م ،وهي كالتالي:
األنوار العالمية لإلستثمار ش.م.م ،وهي شركة تابعة بنسبة .٪100
األنوار للتعليم ش.م.م وهي شركة تابعة بنسبة .٪100
األنوار للضيافة ش.م.ع.م ،وهي شركة تابعة بنسبة  ٪100وتنشط في مجال الضيافة.
األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م ،وهي شركة تابعة بنسبة .٪100
 .2حصة األرباح( /الخسائر) التي حققتها الشركات الشقيقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠٢١م( ،الرواد
العالمية لخدمات التعليم ش م ع م لغاية  31يناير ٢٠٢٢م) ،وهي الشركات التي تملك األنوار لإلستثمارات
فيها ما بين  ٪20و ٪50من رأسمالها ،أو تتمتع بتأثير كبير عليها.
 .3توزيعات األرباح من إستثمارات أخرى.
 .4المكاسب /الخسائر المحققة وغير المحققة من أوراق مالية أخرى مدرجة/غير مدرجة.

أداء االستثمارات
الشركات التابعة
 -١شركة األنوار العالمية لالستثمار ش.م.م
تملك الشركة إستثمارات بقيمة  5,146,577ريال ُعماني كما في  31ديسمبر .2021
ً
سابقا)
 -٢األنوار للتعليم ش م م (األنوار للتنمية ش.م.م
تملك الشركة استثمارات بقيمة  535,487ريال ُعماني كما في  31ديسمبر 2021
 -٣شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م
تم توقيع إتفاقية إدارة فندق نوفوتيل مسقط مع شركة أكور العالمية لتطوير وإدارة فندق أعمال من فئة
 4نجوم  -نوفوتيل مسقط  -العذيبة ،بالقرب من المطار على أرض مملوكة للشركة .ويُقدر مجموع تكلفة
تطوير المشروع بحوالي  11.5مليون ريال ُعماني ،وسيتم تمويله من خالل القروض وحصص الملكية .وفي هذا
السياق ،فقد حصلنا على جميع التراخيص من الجهات المعنية وأكملنا معظم أعمال التصميم الالزمة لبدء
إنشاء المشروع.
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 -٤شركة األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م
لتكون باقة إستثمارية
تم تأسيس هذه الشركة بهدف نقل الحصص في الشركات الصناعية الشقيقه إليها
ّ
واحدة .ويهدف ذلك ً
أيضا إلى البحث عن مستثمرين إستراتيجيين لنسبة تصل إلى  %40من حقوق الملكية في
تلك الشركة ،وإلى تنمية المجموعة من خالل عمليات اإلستحواذ والدمج وغيرها من المبادرات ذات القيمة
المضافة.

الشركات الشقيقة
 -١شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
إيرادات بلغت  9,821,837ريال ُعماني للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2021
أعلنت شركة المها للسيراميك عن
ٍ
ارتفاعا بنسبة  .%9وبلغ صافي أرباح السنة بعد الضريبة
مقارنة مع  9,009,838ريال ُعماني السنة الماضية ،ما يُمثل
ً
ً
مسج ً
زيادة بنسبة  %62تُعزى
لة
 2,453,040ريال ُعماني ،مقارنة مع مبلغ  1,524,311ريال ُعماني في السنة الماضية،
ّ
بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أسعا ٍر أفضل وتنفيذ مبادرات التحسين في التكاليف.
 -٢فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
أعلنت فولتامب للطاقة عن إيرادات بقيمة  31,524,601ريال ُعماني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021بانخفاض
سجلت فولتامب للطاقة خسائر (منسوبة لمساهمي الشركة
بنسبة  %8مقارنة مع السنة الماضية .وقد
ّ
األم) بعد الضريبة قدرها  685,020ريال للسنة مقارنة مع خسائر بقيمة  357,023ريال ُعماني للفترة المماثلة
من السنة الفائتة .خالل العام  ،اشتدت المنافسة في أعمال المحوالت وأثرت الزيادة في أسعار المواد الخام
المستوردة على نتائج الشركة .وسعت الشركة من أعمالها في سوق التصدير وتمكنت من بيع منتجاتها في
تسع مناطق في عام  2021مقارنة بثمانية مناطق في عام .2020
 -٣العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.ع
سجلت الشركة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مبلغ  19,063,179ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  2021مقارنة بـ  16,783,126ريال عماني للعام الماضي ،بنسبة نمو بلغت  .٪14بلغ صافي الربح بعد الضريبة
عن الفترة  1,675,511ريال عماني مقابل  1,668,760ريال عماني في العام الماضي ،وهو نفس ما كان عليه في العام
الماضي .قامت  AFICبإعادة هيكلة محفظتها عن طريق التخلص التدريجي من الحسابات الكبيرة الخاسرة إلى
جانب الجهود المتضافرة إلستجالب أعمال تجارية جديدة .أدت اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة إلى انخفاض إجمالي
صافي المطالبات إلى  ٪37في عام  2021من  ٪38في عام  2020على الرغم من الزيادة في نسبة مطالبات قطاعي
التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأثيرات الناتجة عن إعصار شاهين.
 -٤ال ُرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م
سجلت الشركة إنخفاض في اإليرادات والربحية لفترة اإلثني عشر شه ًرا المنتهية في  31يناير  .2022ويرجع ذلك
أساسا إلى انخفاض عدد الطالب المسجلين في المدرسة خالل العام األكاديمي الماضي .كان للتأثير المشترك
ً
لـكوفيد 19-والظروف االقتصادية الصعبة أثر كبير على المدارس الخاصة في عمان .تشير اإلحصاءات الرسمية
إلى أن التحاق الطالب بالمدارس الخاصة في سلطنة عمان قد انخفض من  116,483إلى  78,529طالب في العام
الدراسي ( 21/2020انخفاض بأكثر من  .)٪33تمت الموافقة للمدرسة لتقديم مناهج البكالوريا الدولية ( )IBعلى
جميع المستويات .يجب أن يؤدي ذلك إلى تحسين الوضع التنافسي للمدرسة ودعمها في جذب عدد أكبر من
الطالب في السنوات المقبلة.
 -٥الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع (نبيل)
أعلنت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة عن إيرادات بقيمة  10,602,902ريال ُعماني للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2021مقابل  13,422,044ريال ُعماني عن نفس الفترة من السنة الماضية ،مسجلة إنخفاض بنسبة
 %21عن السنة المنصرمة .وبلغ صافي الربح  393,468ريال ُعماني للسنة هذه مقابل  918,724ريال ُعماني عن
ً
سجلة بذلك إنخفاض بنسبة  %57عن السنة السابقة.
السنة الماضيةُ ،م
الشركة بصدد إطالق خط جديد من البسكويت والبسكويت الفاخر الذي من شأنه أن يخفف من اعتمادها على
سوق البسكويت التقليدي المتقلص.
وتُعتبر العالمة التجارية «نبيل» من العالمات التجارية البارزة في السوق العماني وتمتع بحضور تجاري جيد في
دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى.
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 -٦الشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع
أعلنت الشركة الوطنية للمنظفات عن إيرادات بقيمة 17,768,828ريال ُعماني للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2021مقابل  20,395,674ريال عماني في السنة التي سبقتها ،بانخفاض بنسبة  .%13سجلت الشركة
صافي خسارة بمبلغ  57,903ريال عماني مقابل صافي ربح بلغ  891,688ريال عماني .يعد انخفاض الطلب من
المستهلكين وزيادة أسعار المواد الخام من العوامل الرئيسية التي أثرت على األداء المالي للشركة .وللحد من
هذا التأثير  ،تركز الشركة على التحكم في التكاليف وتقديم منتجات جديدة .حافظت العالمة التجارية الرائدة
«بحر» على مكانتها الرائدة في السوق في سلطنة عمان.
ُ -٧عمان كلورين ش.م.ع.ع
سجلت مجموعة ُعمان كلورين إيرادات بلغت  19,663,444ريال عماني للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
ارتفاعا بنسبة  .%23بلغ صافي الخسارة
بالمقارنة مع  15,597,163ريال عماني في السنة السابقة ،أي أنها حققت
ً
(المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم)  258,052ريال عماني مقارنة بأرباح  104،381ريال عماني في الفترة السابقة.
يعود هذا االنخفاض الكبير في الربحية بشكل رئيسي إلى الخسائر التي سجلتها الشركات التابعة الموجودة في
اإلمارات العربية المتحدة وقطر.
سجلت عمليات الشركة في ُعمان صافي أرباح بقيمة  1,830,204ريال ُعماني بالمقارنة مع  1,458,745ريال ُعماني
ّ
في الفترة السابقة ،أي بنسبة نمو بلغت  .%26ارتفع إجمالي حجم المبيعات في مصنع عمان بنسبة  ٪34.5نتيجة
لتحسن الطلب بشكل رئيسي على الغسول الكاوية وحمض الهيدروكلوريك وكلوريد الكالسيوم.
أعلنت شركة يونيون كلورين (اإلمارات) ،وهي شركة تابعة ،عن صافي خسارة قدره  878,465ريال ُعماني
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021مقارنة بخسائر بلغت  949,000ريال عماني من العام الماضي .بلغت حصة
الشركة األم من هذه الخسارة  526,200ريال ُعماني .يعود سبب االنخفاض في اإليرادات إلى انخفاض الطلب على
حبيبات الصودا الكاوية  ،حبيبات الهايبو وكلوريد الكالسيوم .تحسن األداء المالي لشركة يونيون كلورين بشكل
كبير في الربع األخير من عام  2021بسبب التحسن في أسعار المبيعات وتتوقع تحقيق عوائد إيجابية وتدفقات
نقدية جيدة في عام .2022
أما بالنسبة إلى شركة الخليج كلورين ذ م م( ،قطر) ،وهي شركة تابعة أيضا ،فقد أعلنت عن خسارة صافية
قدرها  3,030,000ريال عماني خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021مقارنة بخسارة قدرها  1,495,000ريال عماني
في الفترة السابقة .حصة الشركة األم في الخسارة  1,545,436ريال عماني .مع تشغيل مصنع كلوريد الكالسيوم
بالكامل من قبل المتحدة للكيماويات  ،ستتمكن شركة الخليج كلورين من تشغيل المصنع الحالي بقدرة
أعلى ،مما سيمكن الشركة من تحقيق أداء تشغيلي أفضل .الشركة قيد المناقشة إلبرام عقد متوسط إلى
طويل األجل مع العديد من الكيانات الرائدة لتوريد مختلف المنتجات .مع رفع الحظر الخليجي  ،أصبحت الشركة
في وضع يمكنها من تلبية احتياجات األسواق الجديدة في المنطقة .تجري المناقشة مع العديد من العمالء
(المحليين واإلقليميين) والعقود قيد اإلعداد.

استثمارات كبيرة أخرى
 .١سندات أومينفست الدائمة
يسري على سندات أومنفيست الدائمة سعر فائدة يبلغ  ٪7.75في السنة ،وتُدفع الفائدة هذه مرتين خالل العام
في شهري يونيو وديسمبر .وهذا السعر مضمون لمدة  5سنوات ،يعا ُد بعدها تحديده حسب الصيغة المتفق
ً
فائدة تبلغ حوالي  519,000ريال عماني للسنة المنتهية في  31مارس .2022
عليها .وقد جنت الشركة
 .٢شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار ش م ع ع
تمتلك األنوار لإلستثمارات حصة في حقوق الملكية بنسبة  ٪6.73وتبلغ قيمتها الدفترية  4,547,107ريال
ُعماني كما في  31مارس  .2022يتم تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة .كما استثمرت األنوار لإلستثمارات ش م
ع ع مبلغ  1,000,000ريال عماني في سندات  DIDICالتي تحمل معدل فائدة  ٪9سنو ًيا .كانت هناك فائدة مستحقة
قدرها  143,159ريال عماني على السندات  ،والتي لم يتم دفعها .وافق مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية
واإلستثمار ش م ع ع خالل شهر مايو  2021على تحويل سنداته إلى جانب الفائدة المستحقة بسعر إصدار قدره
 0.190ريال عماني لكل سهمً .
وفقا لذلك  ،تم تحويل سندات األنوار لإلستثمارات إلى أسهم حقوق ملكية.
أعلنت الشركة عن صافي ربح للفترة بلغ  3,884,632ريال عماني مقارنة بـ  43,402,631ريال عماني .تضمنت
المقارنة في العام الماضي مكاسب استحواذ تحسب لمرة واحدة للشركات التابعة بقيمة  45,717,782ريال
عماني.
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 .3شركة ألموندز جلوبال سيكيوريتيز المحدودة ،الهند
تمتلك األنوار لإلستثمارات حصة  ٪11.94في شركة ألموندز جلوبال سيكيوريتيز المحدودة ،وهي شركة لألوراق
المالية مدرجة في بورصة بومباي في الهند ،وتنشط في مجال الوساطة المالية وتمويل الشركات والبنوك
نوعت شركة ألموندز أعمالها ودخلت إلى قطاعات جديدة خالل هذه السنة.
اإلستثمارية والرعاية الصحية .ولقد ّ
وتبلغ القيمة الدفترية لحصتنا في الشركة  1,536,407ريال ُعماني كما في  31مارس .2022

التعمين
ٌ
العمانيين وتدريبهم ،وتطوير أصحاب
ملتزمة
إن مجموعة األنوار لإلستثمارات
دائما بتعيين الموظفين ُ
ً
ّ
المواهب والكفاءات المحلية وترقيتهم .إذ بلغت نسبة التعمين في الشركة  %67في  31مارس .2022

التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر االقتصاد العماني في التحسن مع تخفيف القيود المتعلقة بـ  19-Covidوتعافي أسعار
النفط من المستويات المنخفضة التي شهدتها السنوات السابقة .عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات
االئتمانية توقعات التصنيف في عمان إليجابية بعد أن كانت مستقرة  ،مشيرة إلى تحسن وضعها المالي ،
والتقدم الذي أحرز في اإلصالحات  ،وارتفاع أسعار النفط.
حافظت األنوار لإلستثمارات على نهج حصيف ونشط في إدارة محفظتها االستثمارية .هدفنا هذا العام هو:
االستمرار في دعم شركاتنا الشقيقة وإدارتها بشكل استباقي،
االستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة في السوق
نحن على ثقة من أن األنوار لإلستثمارات وشركات محفظتها االستثمارية ستستمر في لعب دور محوري في
النمو االقتصادي للسلطنة  ،وخلق فرص عمل للمواطنين العمانيين  ،وجذب االستثمارات األجنبية الى سلطنة
عمان.

شكر وعرفان
أو ّد بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه أطيب التح ّيات والتمنيات للمقام السامي لحضرة
ّ
وجل أن يوفقه
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – حفظه اهلل ورعاه – آملين من المولى ع ّز
والتقدم.
وحكومته لقيادة السلطنة وشعبها نحو المزيد من االزدهار
ّ
ويتوجه مجلس اإلدارة بخالص الشكر لوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار ،وللهيئة العامة لسوق المال،
وبورصة مسقط ،والبنوك ،ومراقبي الحسابات على دعمهم المستمر لشركة األنوار لالستثمارات ومجموعة
شركاتها التابعة.
كما أو ّد أُعرب عن عميق امتناني وتقديري لمجالس إدارة جميع شركات مجموعة األنوار على التوجيهات السديدة
إلى إدارات هذه الشركات ،كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى فريق اإلدارة وجميع الموظفين في مجموعة
األنوار على إخالصهم وتفانيهم في العمل.
أو ُد ً
أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى المساهمين الكرام في شركة األنوار لإلستثمارات على الثقة التي يُولونها
للشركة ولمجلس إدارتها.
نيابة عن /مجلس إدارة
شركة األنوار لإلستثمارات ش.م.ع.ع

مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟُﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ
اﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿلُ /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻷﻧوار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ش.م.ع.ع
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟُﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻌﻛم وﻓﻘـﺎ ﻟﺗﻌﻣـﯾم اﻟﮭﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺳـوق اﻟﻣـﺎل رﻗـم خ2015/4/
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﯾوﻟﯾو  ،2015ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺻـﺎدر ﻋـن ﻣﺟﻠـس دإارة اﻷﻧـوار ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات
ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ وﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾـﺔ ﻓـﻲ  31ﻣـﺎرس  2022وﺗطﺑﯾﻘـﮫ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﺣوﻛﻣـﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﯾﺛﺎق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳـوق اﻟﻣـﺎل ﺑﻣوﺟـب اﻟﺗﻌﻣـﯾم
رﻗم خ  2016/10/ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1دﯾﺳﻣﺑر ) 2016اﻟُﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻌًﺎ ﺑـ"اﻟﻣﯾﺛﺎق"( .وﻗد أﻧﺟزﻧـﺎ ﻣﮭﻣﺗﻧـﺎ وﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻣﻌﯾـﺎر اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ  -4400اﻻرﺗﺑﺎطـﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾـذإﺟـراءات ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗّم ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻹﺟراءات ﻓﻘط ﻟﻐـرض ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻛم ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﻣـدى اﻟﺗـزام اﻟﺷـرﻛﺔ
ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ُﻣﻠﺧص اﻹﺟراءات:
 (1ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ )"اﻟﺗﻘرﯾـر"( اﻟﺻـﺎدر ﻋـن ﻣﺟﻠـس اﻹدارة ،وﺗﺣﻘﻘﻧـﺎ ﻣـن أ ّن
اﻟ ﺗ ﻘ ر ﯾ ر ﯾ ﺗ ﺿ ﻣ ن  ،ﻛ ﺣ د أ د ﻧ ﻰ  ،ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ اﻟﺑﻧو د اﻟﺗ ﻲ اﻗ ﺗ ر ﺣ ﺗﮭ ﺎ اﻟﮭ ﯾ ﺋ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ ﻟ ﺳ و ق ا ﻟ ﻣ ﺎ ل و ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﺟ ب أ ن
ﯾ ﺗ ﻧ ﺎ و ﻟ ﮭ ﺎ اﻟﺗﻘر ﯾر ؛ و
 (2ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟُﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﯾﺛـﺎق اﻟﺗـﻲ ﺣـد ّدھﺎ ﻣﺟﻠـس دإارة
اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2022وأدرﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ،وﻛذﻟك أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻟﺗزام.
ﻟم ﯾ ُﺣدد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أي ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﯾﺛﺎق.
ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ أﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻧ ُوُردھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗّم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
ﺑﻣﺎ أّن اﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻻ ﺗﺷﻛل ﺗدﻗﯾﻘﺎ أو ُﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﻗﯾق أو اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﮭﺎم اﻟُﻣراﺟﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧ ُﺑدي أي ﺗﺄﻛﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘرﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
إﺿـﺎﻓﯾﺔ أو أﻧﺟزﻧـﺎ ﺗـدﻗﯾﻘﺎ أو ُﻣراﺟﻌـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﻗﯾق أو
إﺟـراءات
و ﻟ و أ ﻧ ﻧ ـﺎ ﻗ ﻣ ﻧ ـﺎ ﺑ ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ـذ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﮭﺎم اﻟُﻣراﺟﻌﺔ ،ﻟﺗﺑﯾّﻧت ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺎﺋل أﺧرى وﻗدﻣﻧﺎھﺎ ﻟﻛم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ.
إّن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا ھو ﻓﻘط ﻟﻠﻐرض اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر وھـو ﻻطﻼﻋﻛـم اﻟﻛـرﯾم ،وﻻ
ﯾﺟوز اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻷي أﻏراض أﺧرى .ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺗﻘرﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟُﻣرﻓـق واﻟـذي
ﺳﯾﺗم دإراﺟﮫ ﺿﻣن ﺗﻘرﯾرھﺎ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  ،2022وھو ﻓﻲ ُﻣﺟﻣﻠﮫ ﻻ ﯾﺷﻣل أي
ﻣ ﺟ ﺎﻻ ت أﺧ ر ى ﻣ ن اﻟﺗﻘر ﯾر اﻟﺳ ﻧو ي أو اﻟ ﻘ و ا ﺋ م اﻟﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺔ .
ﻣ ﺳ ﻘط
اﻟﺗ ﺎر ﯾﺦ :

ﻣ ﺎ ﻧﻔ ﯾ ﻧ د ر ﺳ ﯾ ﻧ ﻎ

اﻟﺷ ر ﯾك

رﻗم اﻟﻌﺿوﯾﺔ400961 :
ﻣﻌﮭد اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
ﻓ ﻲ اﻟﮭ ﻧ د  ،ﻧ ﯾ و د ﻟﮭ ﻲ  ،اﻟﮭ ﻧ د

ﺑﻲ دي أو ش م م ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ع ُ
◌ﻣﺎن ،وھﻲ ﻋﺿو ﻓﻲ ﺑﻲ دي أو اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ،وﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻲ دي أو اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
ﺑﻲ دي أو ھو اﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻲ دي أو اﻟدوﻟﯾﺔ وﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻲ دي أو.
رﺧﺻﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق رﻗم :ش م ع  ،2015/13/رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم :ش م أ ،2015/69/ﺳﺟل ﺗﺟﺎري رﻗم ،1222681 :رﻗم
ﺗﻌرﯾف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،OM1100002154 :ﺑطﺎﻗﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ رﻗم8056881 :
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في  31مارس ٢٠٢٢م
 .1فلسفة الشركة
تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة إدارة الشركات ودور مجلس اإلدارة وإطار عمل وضوابط الرقابة
الداخلية .في شركة األنوار لإلستثمارات ش م ع ع ،يدعم مجلس إدارة الشركة أعلى معايير الحوكمة ،وهو مسؤول
عن اعتماد ومراقبة اإلستراتيجية والسياسات العامة للشركة بما فيها 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 واإللتزام
بالقوانين واللوائح السارية .ويؤكد مجلس اإلدارة أن األنوار لإلستثمارات تطبق المبادئ المنصوص عليها في
المدرجة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال («الميثاق») والقواعد
ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة ُ
واإلرشادات األخرى التي تُصدرها الهيئة العامة لسوق المال من وقت آلخر.
يتم إعداد القوائم المالية وفق ًا لمتطلبات للمعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRSs

 .2تشكيل مجلس اإلدارة
خالل السنة المالية المنتهية في  31مارس  2022تألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات
متنوعة ويمارسون بشكل فردي وجماعي أحكاما مستقلة وموضوعية .علما بأن تشكيل مجلس اإلدارة
واستقالليته يتفقان مع أحكام الميثاق .تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية
السنوية والتي عقدت في  30يونيو  2022لفترة  3سنوات .تشكيل مجلس االدارة كما فى  31مارس  2022كما يلي:

م
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أسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

عضو مستقل /غير مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل
مستقل

١

عميد متقاعد  /مسعود بن حميد الحارثي

٢

الدكتور /شبير بن موسى اليوسف

٣

الفاضل /عبد الرضا بن مصطفى سلطان

عضو

٤

الفاضل /قابوس بن عبداهلل الخنجي

عضو

غير مستقل

٥

الشيخ /محمد بن عبداهلل الرواس

عضو

مستقل

٦

صاحب السمو السيد  /فهر بن فاتك آل سعيد

عضو

مستقل

٧

الفاضل /فيصل بن محمد اليوسف

عضو

غير مستقل

.3اجتماعات مجلس اإلدارة
إجتمع مجلس اإلدارة  8مرات خالل العام .عقدت هذه االجتماعات في  6ابريل  2021و  02يونيو  2021و  10يونيو  2021و
 30يونيو  2021و  11اغسطس  2021و  11نوفمبر 2021و  13فبراير  2022و  31مارس .2022
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ ٢٠٢١/٦/٣٠

١

ﻋﻤﻴﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ /ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اªدارة

٨

-

٢

اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺷﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻴﻮﺳﻒ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

٨

٩

٣

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎن

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

٨

-

٤

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﺨﻨﺠﻲ*

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

٧

٨

٥

اﻟﺸﻴﺦ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﺮواس

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

٧

٨

٦

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮاﻟﺴﻴﺪ /ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﻚ آل ﺳﻌﻴﺪ**

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

٥

-

٧

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ **

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

-

٨

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻬﺎدي #

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ )ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم(

-

٩

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﺟﻴﺮﻳﺶ أم راﻣﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن #

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم(

-

١٠

اﻟﻔﺎﺿﻞ /ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﺎﻧﺴﻦ*

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم(

-

١

-

٣

٥

١

-

٣

١

١

٤

-

-

٥

-

٤

٣

٣

-

١

-

٣

٤

-

-

-

١

-

-

-

* قامت شركة الخنجي القابضة بتغيير ممثلها الفاضل /مايكل هانسن في مجلس إدارة شركة األنوار لالستثمار ش.م.ع.ع مع
الفاضل /قابوس عبد اهلل الخنجي في  7أبريل .2021
** انتخب في انتخابات مجلس اإلدارة التي أجريت في  30يونيو .2021
 #تنتهي عضويتة في انتخابات المجلس التي أجريت في  30يونيو .2021
بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة المسددة لألعضاء لكل إجتماع كما يلي:
رئيس المجلس  2000ريال عماني ،نائب الرئيس  1,600ريال عماني باقي األعضاء  1,500ريال عماني

 .4لجان مجلس االدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس االدارة وتتكون من ثالثة أعضاء:
				
الدكتور /شبير بن موسى اليوسف

رئيس اللجنة

				
الفاضل /قابوس بن عبداهلل الخنجي

عضو اللجنة

				
الشيخ /محمد بن عبداهلل الرواس

عضو اللجنة

				
الفاضل /جيريش أم راماكريشنان

عضو اللجنة (فترة من العام)

						
الفاضل /مايكل هانسن

عضو اللجنة (فترة من العام)
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إن لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية مفوضة بصالحيات لتسهيل حسن سير عمليات الشركة وتمارس
مسئوليات المجلس التى تفوق صالحيات اإلدارة وفى الحدود الموضوعة ضمن منظومة الصالحيات المعتمدة من
المجلس .تساعد اللجنة ً
أيضا الجمعية العامة في ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين وإنتخاب األفضل لعضوية
المجلس ،ومساعدة مجلس اإلدارة فى إختيار التنفيذيين الضروريين والمالئمين  ،وتوفير خطة التعاقب لإلدارة التنفيذية
ورئيس مجلس اإلدارة وتحديد المكافآت المناسبة و حوافز لإلدارة التنفيذية.
تخضع لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لإلختصاصات التي وافق عليها مجلس اإلدارة والذي وافق كذلك
على خطة عمل اللجنة.
إجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية  9مرات خالل العام في  1أبريل  2021و  25مايو  2021و  8و 10يونيو ،2021
و 24يونيو  2021و  11اغسطس  2021و  10اكتوبر  2021و 7نوفمبر  2021و  1فبراير  2022و  22مارس .2022
أتعاب حضور اإلجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل إجتماع  650ريال
عماني لرئيس اللجنة و  550ريال عماني لبقية األعضاء.

لجنة التدقيق:
هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وتضم  3أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس وهم:
الفاضل /عبد الرضا بن مصطفى سلطان

رئيس اللجنة

صاحب السمو السيد /فهر بن فاتك آل سعيد

عضو

			
الفاضل  /فيصل بن محمد اليوسف

عضو

الشيخ /محمد بن عبداهلل الرواس 		

عضو (فترة من العام)

			
الفاضل /ناصر بن سعيد الهادي

رئيس اللجنة (فترة من العام)

يتم تشكيل لجنة التدقيق ً
وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات .رئيس لجنة التدقيق هو عضو مستقل وغالبية األعضاء
مستقلون.
جميع األعضاء من ذوي الخبرة ولديهم معرفة جيدة بالحسابات والتمويل .تتوافق إختصاصات 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:
 -١الدراسة والتوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
 -2مراجعة خطط التدقيق وتقارير التدقيق.
 -3متابعة مهام المدقق الداخلي لإلتزام بجميع متطلبات التدقيق الداخلي وفقا لميثاق حوكمة الشركات
ومتابعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية باإلضافة إلى القوائم المالية.
 -4فحص األحتياالت المالية.
 -5مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها.
 -6التمحيص في مراجعة نواحي عدم االلتزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات
اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
 -7مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعامالت األطراف ذات العالقة.
 -8تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومجلس اإلدارة.
إجتمعت لجنة التدقيق خمس إجتماعات خالل العام في  7يونيو  2021و  9اغسطس  2021و  11نوفمبر  2021و  10و 11يناير 2022
و  10فبراير .2022
أتعاب حضور االجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع  650ريال عماني لرئيس اللجنة و  550ريال
عماني لبقية األعضاء.
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 .٥نبذه عن أعضاء مجلس اإلدارة
عميد متقاعد  /مسعود بن حميد بن مالك الحارثي
عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني .يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة العلوم العسكرية وله 37
سنة خبرة في الخدمة العسكرية .يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع وهو
عضو في مجالس إدارة شركات أخرى.
الدكتور /شبير بن موسى اليوسف
يحمل شهادة دكتوراه وماجستير في البحث اإلقتصادي من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير
في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحده) وماجستير في العلوم من جامعة
كولورادو للتعدين (الواليات المتحده) ،بكالوريوس هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات من جامعة السلطان
قابوس.
تقلد في السابق مناصب عليا متعدده حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان لإلستثمارات
والتمويل ش م ع ع ومدير عام شركة داماك القابضة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومدير عام مجموعة
األول للوجيستيات ش م م ومدير عام ترك عمان ش م م ،كما عمل مهندسا في شركة تنمية نفط عمان.
يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بشركة
األنوار لالستثمارات ش م ع ع (األنوار القابضة سابقا) و نائب رئيس مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين ش م
ع ع ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع ,ونائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بشركة عمان كلورين ش م ع ع  ،عضو مجلس إدارة شركة كاكتس
بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م  ،رئيس مجلس إدارة شركة األنوار لالستثمارات الصناعية ش م ع م و
رئيس مجلس إدارة األنوار للضيافة ش م ع م ،كما يشغل عضوية مجلس المناقصات في سلطنة عمان.
خالل مسيرته المهنية شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش م ع
ع وعضو مجلس إدارة كال من بنك صحار ش م ع ع وشركة تاجير للتمويل ش م ع ع .
الفاضل /عبدالرضا بن مصطفى سلطان
حاصل على بكالوريوس التجارة تخصص مالية من جامعة والية سان دييجو بالواليات المتحدة األمريكية.
يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجزيرة للخدمات ش م ع ع وعضو مجلس إدارة ألموندز العالمية
لألوراق المالية المحدودة ،الهند وشركة تنمية أسماك عمان ش.م.ع.م .كما يشغل منصب العضو المنتدب
لمؤسسة مصطفى سلطان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة .وهو قنصل فخري لجمهورية
فنلندا في سلطنة عمان.
الفاضل /قابوس بن عبداهلل الخنجي
قابوس الخنجي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية .وهو نائب رئيس
مجلس إدارة شركة الخنجي لالستثمار ش.م.م (المعروفة سابقا باسم الخنجي القابضة ش.م.م) ورئيس
مجلس إدارة شركة البناء والتعمير ش.م.ع.م  ،و نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي للتطوير العقاري
ش.م.ع.ع .كما انه عضو في بعض الشركات البارزة العامة والمقفلة في سلطنة عمان بما في ذلك شركة
المؤسسة المالية ش.م.ع.ع ( ، )FINCORPوشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع  ،وشركة األنوار لالستثمارات
ش.م.ع.ع  ،وشركة عمان كلورين ش.م.ع.ع  ،والشركة العمانية للفنادق والسياحة ش.م.ع.ع ، .ومنتجع ديزرت
نايت ش.م.ع.م وشركة الشرقية للفنادق والسياحة ش.م.ع.ع ، .وشركة األنوار للضيافة ش.م.ع.ع ، .وشركة
األنوار لالستثمارات الصناعية ش.م.ع.ع.
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لديه خبرة واسعة في مجال البناء والتجزئة والفنادق .ينتمي قابوس إلى عائلة تقليدية تهيمن على الشركات
ويوهو ايضا عضو في مجموعة الخنجي ش.م.م .ونائب رئيس لجنة المستثمرين في فينكورب صندوق األمل.
شغل سابقا منصب المدير العام في شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ( )2002 – 2000وكان عضوا في
مجلس إدارة في العديد من الشركات مثل شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع ( )2014-2008و .وقد شغل منصب
نائب رئيس مجلس اإلدارة في  .)2014-2008( OIFCوأخيرا وليس آخرا ،كان يعمل مع طيران السالم ش.م.ع.ع
كرئيس لمجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.
الشيخ /محمد بن عبداهلل الرواس
حاصل على الدكتوراه الفخريه في إدارة األعمال من جامعة لوتون في  2005كأول شخص في آسيا والشرق األوسط
يحصل على تلك الدكتوراة من هذه الجامعه العريقة وذلك لجهودة في قطاع التعليم العالي فى سلطنةعمان
خالل فترة رئاسته لمجلس إدارة كلية مجان الجامعيه .كما أنه حاصل على بكالوريوس ادارة أعمال تخصص
مالية واستثمار من جامعة القاهره .يشغل حاليا عضوية األنوار لإلستثمارات ش م ع ع وشركة أعالف ظفار ش
م ع ع.
كما شغل سابقا عضوية بعض الشركات من ضمنها الشركة العمانية لخدمات الطيران ش م ع م ،شركة
عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة ش م ع ع .نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت ش م
ع ع  ،عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة صناعة عمان وممثل الغرفه في اتحاد المصارف العربيه مثل الغرفة
في اجتماعات االسكوا ببيروت وكان رئيس لجنة البنوك واالستثمار بالغرفه ،عضو اللجنة المؤقته للتنوع
االقتصادي في البنك المركزي ،عضو مجلس إدارة محو االميه وزارة التربيه والتعليم نائب رئيس مجلس إدارة
الشركه الخليجيه للبالستيك وعضو مجلس إدارة العمانيه الدوليه للكمبيوتر.
كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة مجموعة الرواس القابضه وشريك مساهم في شركة كنوز عمان القابضه.
صاحب السمو السيد /فهر بن فاتك آل سعيد
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة أنجليا رسكن بالمملكة المتحدة ،كما أنه حاصل على شهادة
دبلوم في إدارة األعمال الدولية والمالية من كلية لندن .يعمل حاليا في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
كمساعد مدقق وهو رئيس مجلس إدارة شركة فهر بن فاتك ش م م ،و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
فاتك بن فهر و الرئيس الفخري لبنك الطعام العماني(دائمة) و عضو مجلس ادارة شركة اوبار للفنادق
والمنتجعات ش م ع ع.
الفاضل /فيصل بن محمد اليوسف
الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف  .عاد إلى المجموعة بعد العمل مع ( Ernst & Youngمحاسبون قانونيون)
في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة كأخصائي تدقيق .وزمالة جمعية المحاسبين القانونيين ،المملكة
المتحدة  ،وهو حاصل ً
أيضا على درجة البكالوريوس في االقتصاد جامعة لندن ،المملكة المتحدة ،ودبلوم
متقدم في دراسات التأمين من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية .يمثل مجموعة شركات
 AYGفي مجالس إدارة العديد من الشركات المستثمرة  ،بما في ذلك بنك ظفار وشركة مسقط للتمويل
وشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار وشركة األنوار لالستثمارات ومدرسة الرواد العالمية .وهو ً
أيضا المدير
التنفيذي لشركة مسقط لإللكترونيات .خالل حياته المهنية شارك في اثنين على األقل من مشاريع الحقول
الخضراء .وهي مدرجة اليوم في بورصة مسقط .يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في األعمال المصرفية
والتمويل والتأمين واالستثمارات .شارك ً
أيضا في عدد من األعمال التطوعية بما في ذلك االتحاد العماني للتنس
والمدارس الحكومية في مطرح.
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 .٦عملية ترشيح أعضاء مجلس االدارة
تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال واللوائح واالجراءات المتعلقة
بترشيح أعضاء مجلس األدارة.

 .٧إدارة الشركة
يتم تعيين أعضاء الجهاز اإلداري للشركة عن طريق عقود عمل توضح بجالء الشروط المرجعية.

 .٨نبذة موجزة عن اعضاء اإلدارة العليا مع السلطات التنفيذية
خالد بن عبداهلل العسيري ،الرئيس التنفيذي
محلل مالي معتمد ( )CFAحاصل على درجة بكالوريوس في المالية من جامعة السلطان قابوس ،و لدية اكثر
من  15سنه من الخبرة في إدارة اإلستثمارات واستشارة الشركات ،قبل انضمامة إلى األنوار لالستثمارات شغل
منصب مدير أول باإلنابة في جهاز االستثمار العماني.
وهو عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ،كما شغل منصب عضو مجلس
إدارة في العديد من الشركات مثل سيراميك رأس الخيمة ،وشركة الحصن لالستثمار ،وصندوق النمو العماني
،وشركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة ،وشركة أوبار كابيتال ،والشركة المتحدة للتمويل ،و الخليج إلنتاج
الفطر ش م ع ع والرواد للخدمات التعليمية ش م ع م.
ديراج شيدوال ،مدير ،التدقيق الداخلي وادارة المخاطر
محاسب قانوني معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد ( )CPAمن الواليات
المتحدة األمريكية .لديه أكثر من سبعة عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة .قبل
انضمامه إلى شركة األنوار ،عمل في احد أكبر البنوك الخاصة في الهند كمدير رئيسى للتدقيق الداخلي ولديه
خبرة ومعرفة واسعه في عمليات التدقيق الداخلي لقطاع البنوك والتمويل.
مبارك بن سعيد الغزالي ،مدير اإلدارة واإللتزام
خبرة تتجاوز  25عاما في مجال التأمين ،اإلدارة ،الموارد البشرية ،واإللتزام  .يعمل لدى شركة األنوار لإلستثمارات
ش م ع ع منذ العام  .2005حاصل على شهادة الدبلوم العام وشهادة في إدارة الموارد البشرية والتحق بالعديد
من الدورات التدريبية وحضر ورش اعمل ومؤتمرات عديدة في مختلف المجاالت كالموارد البشرية ومهارات
اإلدارة التنفيذية والقيادة الفعالة ،وورش العمل التي تنظمها بورصة مسقط والهيئة العامة لسوق المال
والجهات الحكومية المختلفة.
أحمد إبراهيم  ،مساعد المدير المالي
حاصل على ماجستير فى األسواق المالية من معهد الدراسات المالية اإلسباني باإلضافة إلى بكالوريوس تجارة
من جامعة الزقازيق بمصر ،لديه خبرة أكثر من عشرين عام في عدة قطاعات مثل اإلعالنات ومصانع الصابون
وشركات اإلستثمار والمصارف ،خبرته األساسية هي مراقبة وإدارة العمليات المالية فى الشركة والخزينة.
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 .٩وسائل 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.
تقوم إدارة الشركة بإعداد النتائج ربع السنوية للشركة حسب نماذج الهيئة العامة لسوق المال كل ثالثة
أشهر ،كما تتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ليتم تقديمها للهيئة
العامة لسوق المال ونشرها في الصحف اليومية طبق ًا لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال .ويتم توفير
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.
حسب الالئحة التنفيذية لقانون رأس المال قامت الشركة باالفصاح عن نتائجها المالية األولية الربعيه
والسنوية غير المدققة خالل  15يوم من نهاية كل فترة.
تقوم الشركة من حين آلخر باإلفصاح عن القرارات الهامة لمجلس اإلدارة من خالل الموقع اإللكتروني
لسوق مسقط لألوراق المالية .باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني الرسمي للشركة www.alanwar.om
لمستثمريها والذي يتم تحديثه من حين آلخر.
يشكل تقرير مناقشة اإلدارة وتحليالتها جزء من التقرير السنوي للشركة.

 .١٠المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أ) تم احتساب بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة المحددة من قبل المجلس بعد موفقة المساهمون في
اجتماع الجمعية المنعقد في  30يونيو  ،2021حيث تم دفع مبلغ أجمالي وقدرة  75,850ريال عماني (عام
 21-2020دفع  61,900ريال عماني) ألعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور اإلجتماعات خالل الفترة من  1ابريل 2021
حتى  31مارس .2022
ب) لم يتم دفع أي مبلغ خالل هذا العام (ال شي في السنة المالية  ) 2022-2021نظير مصاريف سفر لألعضاء
لحضور إجتماعات باإلضافة الى المبالغ المذكورة أعاله.
ج) تم تحديد الرواتب والبدالت المدفوعة للموظفين من قبل مجلس اإلدارة بعد التقييم الدقيق استنادا ً
إلى المؤهل والخبرة والكفاءة .بلغت قيمة الرواتب والبدالت المخصصة ألربعة من كبار موظفي الشركة
للسنة المالية  2022-2021مبلغ وقدره  138,843ريال عماني ( 194,669ريال عماني في .)2021-2020
د) لم يعتمد مجلس اإلدارة أية مكافآت ألعضاء المجلس هذا العام ( 2022-2021ال شئ في .)21-2020

 .١١تفاصيل 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.
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 .١٢بيانات أسعار السوق
أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31مارس  ٢٠٢٢على النحو التالي:

سعر سهم الشركة – معدل االنخفاض واالرتفاع الشهري
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 .١٣نمط توزيع األسهم
الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في  31مارس :٢٠٢٢
التوزيع

عدد المساهمين

النسبة المئوية
لمجموع األسهم

عدد األسهم

النسبة المئوية لمجموع األسهم

 1إلى 50,000

1,٥٦٠

٪٨٤

13,٨٥٨,٩٦٨

٪٧

 50,001إلى 100,000

١١٢

٪٦

٨,٤٢٤,٥٤٢

٪٤

 100,001إلى 200,000

٧٧

٪٤

١١,٢٨٣,٢٠٠

٪٦

 200,001إلى 500,000

٥١

٪3

١٥,٤٦٩,٢٦٧

٪٨

 500,001فما فوق

٤٧

٪3

١٥٠,٩٦٤,٠٢٣

٪٧٥

المجموع

1,868

٪١٠٠

200,000,000

٪١٠٠

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

 .١٤المسؤولية االجتماعية للشركة
تلتزم األنوار لإلستثمارات بدعم المجتمع والبيئة .وقد ساهمت الشركة بالمبلغ المخصص للمسؤولية
االجتماعية للشركة للسنة المنتهية وتم استخدام المبلغ وقدره  5,0401ريال عماني لدعم العائالت المتأثرة
من إعصار شاهين بشمال الباطنة.

 .١٥نبذة مهنية موجزة عن مراقب الحسابات القانوني
تتولى بي دي أو ش.م.م مهام ُمراقب الحسابات القانوني بالشركة ،بي دي او ش.م.م تعمل في سلطنة عمان
إن بي دي أو ش.م.م عضو ذو كيان قانوني مستقل في بي دي أو الدولية المحدودة ،وهي إحدى
منذ سنة ّ .1976
المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية ،وتقدم خدمات التأكد من صحة اإلفصاحات في مجال الصناعة
واالستشارات الضريبية ،ولديها أكثر من  97,000موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من1,728
بلدا.
مكتب ُموزعة على ً 167
شركة بي دي أو ش.م.م ُمعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق حسابات الشركات المساهمة
المدرجة في سلطنة ُعمان .بلغت أتعاب تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في  31مارس 2022
العامة ُ
وتقرير اإللتزام بقانون حوكمة الشركات  8,000ريال عماني.

 .١٦مجاالت محددة من عدم االلتزام ألحكام حوكمة الشركات واألسباب
تم إعداد هذا التقرير ً
وفقا لميثاق حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحقات  3من ميثاق
حوكمة الشركات الصادر في يوليو  2015والذي تم تحديثه في ديسمبر .2016
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 .١٧إقرار مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
ال توجد أية امور جوهرية تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خالل السنة المالية القادمة.
مجلس اإلدارة من خالل دراسة لجنة التدقيق لنتائج التدقيق الداخلي والمناقشات مع المدقق الخارجي
باإلضافة إلى تفحص معلومات اإلدارة الدورية ومناقشتها مع اإلدارة  ،قد قام بمراجعة عمليات الرقابة الداخلية
خالل السنة المالية المنتهية في  31مارس  .٢٠٢٢وانتهى مجلس اإلدارة مراجعته ألنظمة الرقابة الداخلية إلى
اقتناعهم بفاعلية هذه األنظمة خالل العام.

مسعود بن حميد الحارثي

				

						
رئيس مجلس اإلدارة
		

عبدالرضا مصطفى سلطان
رئيس لجنة التدقيق
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تأسست األنوار لإلستثمارات ش م ع ع في 20
ديسمبر  1994كشركة مساهمة عامة مدرجة
في بورصة مسقط .وقد تمكنت الشركة على
مدى السنوات الثمانية والعشرين الماضية
من بناء شركات ناجحة مثل شركة المها
للسيراميك ش م ع ع ،فولتامب للطاقة ش م
ع ع والعربية فالكون للتأمين ش م ع ع.
تخطط األنوار للثالث سنوات القادمة لتعظيم
أصولها عن طريق زيادة رأس المال المصدر،
تعزيز قيمة استثماراتها وتوظيف رأس المال
في استثمارات جديدة.

تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة
والتميز والثبات
إستراتيجية اإلستثمار :الوضوح
ّ

تعد األنوار من المساهمين األقلية المهمين في عدد من الشركات الخاصة والعامة المدرجة في عمان .تتبع
األنوار نموذج اإلستثمار في األسهم الخاصة وهي مستثمر نشط .تستثمر األنوار في الشركات بهدف تنميتها
وتحسين أداء األعمال وتعزيز قيمة الشركة.
تتمثل مهمة األنوار في دعم وإنشاء ورعاية الشركات الناجحة التي تخلق وتعزز قيمة طويلة األجل لمساهميها
من خالل:
االستثمار في شركات ذات نموذج أعمال قابل للتطوير ومبتكر ومستدام.
تعزيز حوكمة الشركات وضمان أنظمة وإجراءات مناسبة.
التركيز على التنفيذ والتميز التشغيلي.
اقتصاد سلطنة ُعمان والتوقعات المستقبلية
ً
مليئا بالتحديات بالنسبة لإلقتصاد العماني .دفعت جائحة  19-COVIDحكومة السلطنة
عاما
كان عام ً 2021
إلى اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية بما في ذلك إغالق الحدود واإلغالق الجزئي والكامل وتقليل الحضور في
مكان العمل .وكان لهذه اإلجراءات تأثير سلبي على النشاط االقتصادي.
ُق ِّدر إجمالي اإلنفاق العام في عام  2021بحوالي  12.17مليار ريال عماني ( ٪6أقل من عام  .)2020باإلضافة إلى ذلك  ،انخفض
حجم االستثمار من  2.4مليار ريال عماني في عام  2020إلى  1.1مليار ريال عماني في عام  .2021وكان لهذا إلى جانب تطبيق
ضريبة القيمة المضافة ( )VATاعتبا ًرا من  16أبريل  2021تأثير سلبي على اإلنفاق اإلستهالكي والتجاري.

أعلنت الحكومة العمانية عن ميزانية لعام  2022بعجز مالي قدره  1.5مليار ريال عماني .يقدر اإلنفاق العام بحوالي
 12.1مليار ريال عماني في عام  .2022ومن المتوقع ً
أيضا أن تبلغ اإليرادات العامة اإلجمالية  10.6مليار ريال عماني في
بناء على سعر النفط المتوقع والبالغ  50دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل وإنتاج حوالي  1.05مليون برميل يوم ًيا.
عام ً ، 2022
تعافت أسعار النفط منذ ديسمبر  2021ويتم تداولها عند حوالي  120-100دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل منذ مارس .2022
ومن المفترض أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط وإعادة فتح النشاط التجاري إلى تحسين النشاط اإلقتصادي
في عام  .2022باإلضافة إلى ارتفاع التصنيف اإلئتماني للسلطنة من بعض وكاالت التصنيف اإلئتماني الى نظرة
مستقبلية إيجابية لإلقتصاد العماني.
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استعراض أداء بورصة مسقط
على مدى السنوات الخمس األخيرة ،انخفض مؤشر بورصة مسقط بأكثر من  %24من  5,550نقطة في أبريل
 2017إلى  4,205نقطة في مارس  .2022فباتت أسهم الكثير من الشركات يتم تداولها أقل من قيمتها الدفترية:

القيمة السوقية حسب القطاع (مليار ريال ُعماني)
مارس 2020

مارس 2021

مارس 2022

الوصف

البنوك واالستثمارات

2.64

3.07

4،19

الخدمات

1.23

1.22

١،24

الصناعة

0.35

0.25

٠،٣٨

إجمالي القيمة السوقية

4.22

4.54

5،81

منذ مارس  ،2020إرتفع مجموع القيمة السوقية لبورصة مسقط بحوالي  1.6مليار ريال ُعماني .ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى زيادة القيمة السوقية لبنك مسقط والبنك الوطني العماني وصحار الدولي.
مسج ً
لة إرتفاعا بنسبة  %45عن
وبلغت قيمة األوراق المالية المتداولة  820مليون ريال ُعماني خالل عام ،2021
ّ
السنة التي سبقتها.
ُ
الفرص
تتمسك االنوار لالستثمارات بالتفاؤل الحذر بشان االقتصاد العماني .نحن ندرك أن البيئة االقتصادية الحالية
تمثل فرصة لالستثمار في القطاعات التي ستستفيد من تعافي االقتصاد العماني.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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تحليل األداء
عائدا
خالل الفترة من العام المالي  2008-2007إلى العام  ،2022-2021حقق المساهمون في األنوار لإلستثمارات
ً
إجمال ًيا بنسبة ( ٪213تم استالم توزيعات األرباح النقدية  +التغيير في سعر السهم)  ،وهو حوالي  ٪9.2سنو ًيا
بمعدل نمو سنوي مركب.

مسار النمو طويل األجل لحقوق الملكية الموحدة لمساهمي األنوار لالستثمارات فى اخر  15سنة كما يلي:
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تأثرت الربحية للسنة المنتهية في  31مارس  2022بشكل أساسي بسبب انخفاض أرباح الشركات الشقيقة،
واالنخفاض الكبير في قيمة استثماراتنا في بورصة مسقط الملحوظ بالقيمة السوقية.

ّ
تمكنت األنوار لالستثمارات
بفضل قوة الميزانية العمومية والمعدل الج ّيد والمريح للديون إلى حقوق الملكية،
من تقديم عائدات للمساهمين من خالل التوزيعات النقدية الجيدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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لقد تم تحقيق النمو في محفظتنا االستثمارية على مر السنين مع حسن التحكم في وضع الدين واإلبقاء عليه
في مستويات مقبوله .اعتبا ًرا من  31مارس  ، 2022كانت نسبة الديون  /حقوق الملكية لدينا .0.51

بشكل رئيسي على قطاعات
الحذر مع تركيز
نهجا إيجاب ًيا يتم ّيز بالتفاؤل
إستمرت األنوار لالستثمارات اعتمادها ً
ِ
ٍ
التصنيع والخدمات المالية والتعليم .لدينا تكتل صناعي قوي ينتج باستمرار عوائد جيدة .تتمتع التكتالت األخرى
في مجال الخدمات المالية وقطاع التعليم بإمكانيات نمو عالية .تعد استثماراتنا في الغالب طويلة األجل ولدينا
جدا من اإلستثمارات القابلة للتداول .هدفنا هو ضمان زيادة الربحية وبالتالي قيمة كل استثمار
كمية صغيرة ً
لدينا.
فيما يلي المحفظة اإلستثمارية لألنوار لإلستثمارات بحسب القطاعات/التكتالت كما في  31مارس :2022

ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ١٦ :ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 ٢٢,٤ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
)(٪٤٩

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 ٤,٤ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
)(٪١٠

اﻟﺮُ واد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻋُ ﻤﺎن ﻛﻠﻮرﻳﻦ
ﻓﻮﻟﺘﺎﻣﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺤﺪودة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺻﻮل

 ٤٦ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 ١٢ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
)(٪٢٦

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
أﻟﻤﻮﻧﺪز ﺟﻠﻮﺑﺎل

اﻟﺪﻳﻦ ٣٠ :ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ

 ٣,٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
)(٪٨

ﺳﻨﺪات اوﻣﻨﻔﻴﺴﺖ اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اﻟﻔﺮص اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
 ٣,٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
)(٪٧

ﺑﻨﻚ ﻇﻔﺎر
ﻣﺸﺮوع ﻓﻨﺪق ﻧﻮﻓﻮﺗﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت

يوضحّ الجدوالن التاليان عائداتنا وحصتنا من صافي أصول الشركات الشقيقة واالستثمارات الكبيرة األخرى في
السنة المنتهية في  31مارس :2022

الشركة

الحصة ()%

القيمة
الدفترية
(ألف ر.ع)

الحصة من الربح/
(الخسارة)
(ألف ر.ع)

توزيعات
األرباح
(ألف ر.ع)

الحصة في
صافي األصول
(ألف ر.ع)

فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

%24,68

4,469

()169

60

4,533

شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

%23,74

2,909

582

392

2,707

العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.م

%22,62

4,660

379

280

4,609

الشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع

%25,24

٥,394

()15

-

4,164

الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع

%29,22

2,311

115

44

2,172

عُ مان كلورين ش.م.ع.ع

%22,15

7,239

()57

264

4,690

شركة الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م

%43,51

4,438

()83

-

1,784

االستثمارات األخرى
الدخل
(ألف ر.ع)

الحصة في
صافي األصول
(ألف ر.ع)

-

-

٥١٩

٣,٨٠٠

-

-

٨,١٣٤

-

1,٠٦٣

-

1,٦٢٥

القيمة األرباح بالقيمة
الدفترية
العادلة
(ألف ر.ع)
(ألف ر.ع)

توزيعات
األرباح
(ألف ر.ع)

الشركة

الحصة ()%

الشركة العُ مانية العالمية للتنمية
واالستثمار -السندات الدائمة ()%7.75

%6.27

3,800

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار
القابضة ش.م.ع.ع

%6.73

4,547

()٢,٣٤٨

ألموندز جلوبال سيكيوريتيز المحدودة

%11.94

1,536

١,٠٥٩

-

بنك ظفار

%0.3

1,031

٨١

١٩
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فيما يلي الركائز األساسية إلستراتيجيتنا االستثمارية للسنوات الثالث القادمة:
 -1تحسين أداء الشركات المستثمر فيها
 -2بيع بعض اإلستثمارات
 -3االستثمار في الشركات الجديدة التي لديها القدرة على النمو مع تحسن الظروف االقتصادية
المخاطر واالعتبارات
قوي وفعال إلدارة المخاطر يلتزم باتباع أفضل الممارسات .تعتبر إدارة
وضعت األنوار لالستثمارات إطار عمل
ً
جزءا ال يتجزأ من جميع وظائف األعمال األساسية وهي جزء ال يتجزأ من إستراتيجية العمل .تتبع
المخاطر
ً
نهجا استباق ًيا إلدارة المخاطر في معالجة المخاطر الداخلية والخارجية من خالل إجراء تقييم منتظم
الشركة ً
للمخاطر لشركات محفظتها ،وبيئة التشغيل واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من المخاطر التي قد تنشأ.
تتم إدارة المخاطر التي تؤثر على شركات المحفظة بشكل استباقي من خالل عالقات عمل وثيقة مع الشركات
المستثمر فيها والرقابة الحكيمة لممثلي مجلس اإلدارة .بشكل عام  ،تأخذ هذه المخاطر شكل إرتفاع في
التكاليف/إنخفاض هوامش الربح  ،والمنافسة من مصادر التوريد األخرى وتحول العمالء للحلول األخرىً .
أيضا ،
لدى كل شركة من الشركات المستثمر فيها عملية إدارة المخاطر الخاصة بها.
تسببت جائحة كورونا كوفيد  19في انخفاض حاد في النشاط اإلقتصادي العالمي  ،مما أعاق بشدة األعمال التجارية
وحياة األفراد في جميع أنحاء العالم .تواجه إستثمارات األنوار تحديات في هذا الصدد في شركاتنا الشقيقة .قمنا
بتنفيذ سلسلة من خطط العمل ،بما في ذلك ترشيد التكلفة وتبسيط عمليات اإلنتاج والسعي للحصول على
دعم لقطاع الصناعة من الحكومة للتغلب على التحديات واالستمرار في خلق القيمة الستثمارات مساهمينا
في ظل هذه األوقات الصعبة .هدفنا المباشر هو الحفاظ على قيم إستثماراتنا والتأكد من أنها مربحة وال تواجه
تحديات في السيولة.
شكر وتقدير
نو ّد أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا للمساهمة الق ّيمة التي يضيفها أعضاء مجلس اإلدارة ولحكمتهم
وتوجيهاتهم الثمينة التي ساعدتنا في النجاح في تنفيذ إستراتيجيتنا .عالوة على ذلك ،نعرب عن خالص شكرنا
وتقديرنا البالغ للثقة التي يمنحنا إياها المساهمون الكرام.

خالد بن عبداهلل العيسري
الرئيس التنفيذي
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ﺗ ﻘ ر ﯾر ﻣ ر اﻗ ب ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ل
اﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿلُ /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻷﻧوار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ش.م.ع.ع
ﺗﻘرﯾر ﻋن ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة
ا ﻟ ـ ـ ـ ـر أي
ﻟﻘد دﻗﻘﻧﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻧوار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ش.م.ع.ع )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﯾ ُﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻌًﺎ ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟُﻣوﺣد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس ،2022
وﺑﯾﺎن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟُﻣوﺣد وﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟُﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟُﻣوﺣد
وﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟُﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻰ ذات اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وإﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة،
ﺻﺎ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ُﻣﻠﺧ ً
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إّن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة اﻟُﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُظﮭر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھـرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟُﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2022وأداءھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟُﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ
ا ﻟ ﻣ ﻧ ﺗ ﮭ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ذ ا ت اﻟ ﺗ ﺎر ﯾﺦ و ﻓﻘ ﺎ ً ﻟ ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﯾ ر ا ﻟ ﺗ ﻘ ﺎ ر ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾﺔ ا ﻟ د و ﻟ ﯾ ﺔ .
أ ﺳ ﺎ س ا ﻟ ـ ـ ـ ـر أي

ﻟﻘ د أﻧﺟ ز ﻧ ﺎ ﺗ د ﻗ ﯾﻘ ﻧ ﺎ و ﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﯾر اﻟ د و ﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺗ د ﻗ ﯾق  .ﯾ ﺗ ﺿ ﻣ ن ﻗﺳ م ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺎ ت ﻣ ر اﻗ ب ا ﻟﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎ ت ﻋ ن ﺗ دﻗ ﯾق ا ﻟ ﺑ ﯾ ﺎ ﻧ ﺎ ت
ﺿﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .ﻧﺣن ُﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة اﻟوارد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ وﺻﻔًﺎ ُﻣﺳﺗﻔﯾ ً

ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﯾﺛﺎق اﻟدوﻟﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ(
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠُﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )"ﻣﯾﺛﺎق أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﯾن"( ،وﻛذﻟك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن ،وﻗد أ َوﻓﯾﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﯾﺛﺎق أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﯾن .وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ إّن أد ّﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ
ﺳ ﺎ ﻧﺳ ﺗ ﻧ د إﻟﯾﮫ ﻓ ﻲ إﺑ د اء ر أﯾ ﻧ ﺎ .
ﺣ ﺻ ﻠﻧ ﺎ ﻋ ﻠﯾﮭ ﺎ ﻛ ﺎﻓ ﯾﺔ و ﻣ ﻧ ﺎﺳ ﺑﺔ ﻟﺗ و ﻓر أﺳ ﺎ ً
ﻣ ﺳ ﺎ ﺋ ل ا ﻟ ﺗد ﻗ ﯾ ق ا ﻟر ﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ
إَن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ذات أھﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗّم ﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة
ﻛﻛل ،وﻓﻲ ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ،وﻧﺣن ﻻ ﻧ ُﺑدي رأﯾًﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺎﺋل.
ض ﻗ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟز ﻣ ﯾ ﻠ ﺔ
اﻧﺧ ﻔ ﺎ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  31.46ﻣﻠﯾون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس .2022
إّن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
أﺻول ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻛذﻟك ﻋروض أﺳﻌﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟُﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻣﺳﻘط )إﯾﺿﺎح
 .(3ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﺄّن ھذه اﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ُﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
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ﺗ ﻘ ر ﯾر ﻣ ر اﻗ ب ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ل
اﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿلُ /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻷﻧوار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ش.م.ع.ع )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣ ﺳ ﺎ ﺋ ل ا ﻟ ﺗ د ﻗ ﯾ ق ا ﻟ ر ﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ ) ﺗ ﺎ ﺑﻊ (
ض ﻗ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟز ﻣ ﯾ ﻠ ﺔ ) ﺗ ﺎ ﺑ ﻊ (
اﻧﺧ ﻔﺎ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " 36اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" ،ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﺟب إدراج اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،وﯾﺗم إﺟراء ُﻣراﺟﻌﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ أّن
ھ ذه اﻷ ﺻ و ل ﻗد اﻧﺧ ﻔﺿ ت ﻗﯾ ﻣ ﺗ ﮭ ﺎ.
ﺣددت اﻹدارة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺧدام ،أﯾﱡﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻧﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿراﺋب واﻻﺳﮭﻼك واﻹطﻔﺎء وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ،ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟُﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل.
رد ﱡﻧﺎ
ﺗﺿّﻣﻧت إﺟراءات ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ،ﻣن ﺑﯾن إﺟراءات أﺧرى ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة واﺧﺗﺑرﻧﺎه ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى دﻗﺗﮫ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗّم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮫ ﻋﻧد
ﺗﺣ د ﯾ د اﻟﻣ د ﺧ ﻼ ت ﻓ ﻲ اﻟﻧﻣ و ذ ج ؛
• ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﮭﺎ اﻹدارة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻣﻌدﻻت
اﻟﻧﻣ و و ذﻟك ﺑ ﺎﻟرﺟ و ع إ ﻟﻰ ا ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا ﻟداﺧ ﻠﯾﺔ و ا ﻟﺧ ﺎر ﺟ ﯾﺔ؛
• اﺳ ﺗﻌ ﻧ ﺎ ﺑ ﺄﺧ ﺻ ﺎﺋ ﻲ ا ﻟ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م ا ﻟ د ا ﺧ ﻠ ﻲ ﻟ د ﯾ ﻧ ﺎ ﻟ ﺗﻘ ﯾﯾم ﻣ د ى ﻣ ﻌ ﻘ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﻌ د ﻻ ت اﻟﻧﻣ و و ﻣ ﻌ د ﻻ ت ا ﻟ ﺧ ﺻ م ا ﻟ ﺗ ﻲ ا ﺳ ﺗ ﺧ د ﻣ ﺗ ﮭ ﺎ
اﻹ دار ة؛
• ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة.
اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " 28اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ" .وﻗد أﻗّرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻗدرھﺎ  753,000﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﻘﯾﻣﺔ
 776,000﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس ) 2022إﯾﺿﺎح .(3
وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " 28اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ" ﻓﺈﻧّﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف
ﻓﺗرة اﻹﻗرار ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﯾﺟب إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣداث اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ
ﺑﯾن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ،ﯾﺟب أﻻ ﯾزﯾد اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار
ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺎت اﻟز ﻣ ﯾﻠﺔ و اﻟﺷ ر ﻛ ﺔ ﻋ ن ﺛﻼ ﺛﺔ أﺷ ﮭ ر .
إّن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﺄّن أي ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻛ ﺑ ﯾ ر ة ﺗﺣ د ث ﺑ ﯾ ن ﻧ ﮭ ﺎ ﯾﺔ ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ ﻟ ﻠ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ز ﻣ ﯾ ﻠ ﺔ و ﻧﮭ ﺎ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ ﻟﻠ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ) ﻓ ﺗ ر ة اﻟ ﺗ ﺄ ﺧ ﯾ ر ( ﺗ ؤ ﺧ ذ ﻓ ﻲ ا ﻻ ﻋ ﺗ ﺑ ﺎ ر ﻓ ﻲ ﺣ ﺻ ﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت اﻟز ﻣ ﯾﻠﺔ.
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ﻣ ﺳ ﺎ ﺋ ل ا ﻟ ﺗ د ﻗ ﯾ ق ا ﻟ ر ﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ ) ﺗ ﺎ ﺑﻊ (
اﻟُﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
رد ﱡﻧﺎ
ﺗﺿّﻣﻧت إﺟراءات ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ،ﻣن ﺑﯾن إﺟراءات أﺧرى ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• أﺻدرﻧﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗدﻗﯾق ﻟُﻣراﻗﺑﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟُﻣَﻛِوﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣراﻗﺑو ﺣﺳﺎﺑﺎت ھذه اﻟُﻣﻛوﻧﺎت ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﯾﮭم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؛
• ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟردود ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗدﻗﯾق وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ُﻣراﻗﺑو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟُﻣَﻛِوﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺟﻣﻌوا أد ّﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ؛
• ﺣ ﺻ ﻠﻧﺎ ﻋ ﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋ ﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت اﻟز ﻣ ﯾﻠﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣ ﺻ ﺔ ﻣن اﻟدﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل اﻵ ﺧ ر اﻟذي ﻗﺎﻣ ت اﻟﻣﺟ ﻣوﻋ ﺔ
ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﮫ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛
• ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻷﯾﺔ أﺣداث أو ﺗﻌﺎﻣﻼت ھﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧﯾر وﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت رﺑﻊ
ا ﻟﺳ ﻧو ﯾﺔ ﻟ ﻠﺷ ر ﻛ ﺎت ا ﻟز ﻣ ﯾﻠﺔ.
ﻣ ﺳ ﺄﻟﺔ أﺧرى
ﺗّم ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2021ﻣن ﻗﺑل ُﻣراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت آﺧر،
وﻗد أﺑدى ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﯾوﻧﯾو  2021رأﯾًﺎ ﻏﯾر ُﻣﻌدل ﺣول ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة.
اﻟﻣ ﻌ ﻠوﻣ ﺎت اﻷ ﺧرى
ﺗﺗﺣّﻣل اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وھﻲ ﺗﺷﻣل ﺗﻘرﯾر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﻘرﯾر ﻣﯾﺛﺎق ﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻹدارة ،وﻟﻛﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺣ و ﻟﮭ ﺎ.
إّن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻧﺣن ﻻ ﻧﻘدم ُﺧﻼﺻﺔ ﻣن أي ﻧوع ﺑﺷﺄن أي
ﺿ ﻣ ﺎﻧﺎت ﺣ و ﻟﮭ ﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ،ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﺣﻘق ،أﺛﻧﺎء ﻗراءﺗﻧﺎ،
ﻣّﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ،أو ﺗﺑدو ﺑﺷﻛل آﺧر أﻧّﮭﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ .وإن ﺧﻠ ُﺻﻧﺎ ،اﺳﺗﻧﺎدًا اﻟﻰ اﻟﻌﻣل
اﻟذي أﻧﺟزﻧﺎه ،اﻟﻰ أّن ھﻧﺎك ﺧطﺄ ﺟوھرﯾًﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﻧﺣن ُﻣطﺎﻟﺑون ﺑذﻛر ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ.
وﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﻧذﻛُره ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻷطراف اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة
إّن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟُﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون وﻟواﺋﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن وﻗواﻋد وﺷروط اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ طﺑﻘﺎ
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣوﺣدة
ﺧ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ﻣ ن اﻷ ﺧ ط ﺎء ا ﻟﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ  ،ﺳ و اء ﻛ ﺎ ﻧ ت ﻧ ﺎﺷ ﺋ ﺔ ﻋ ن ﻏ ش أ و ﺧ ط ﺄ.
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻷطراف اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ،ﺗﻛون اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ
ﻟﻣ ﺑدأ اﻻ ﺳ ﺗﻣر ار ﯾﺔ ،و اﻹ ﻓﺻ ﺎح  ،ﺑﺣ ﺳ ب اﻻ ﻗﺗﺿ ﺎء ،ﻋ ن اﻟﻣﺳ ﺎﺋل اﻟﻣ ﺗﻌ ﻠﻘﺔ ﺑﻣ ﺑدأ اﻻ ﺳ ﺗﻣ ر ار ﯾﺔ و اﺳ ﺗﺧ دام أﺳ ﺎس ﻣ ﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻹدارة ﺗﻌﺗزم ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو وﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،أو أﻧَﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﮭﺎ ﺑدﯾل
و ا ﻗ ﻌ ﻲ ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎم ﺑ ذ ﻟ ك .
ﺗﺗﺣّﻣل اﻷطراف اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋّﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي أﺧطﺎء
ﺟوھرﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﻋن إﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .ﻋﻠًﻣﺎ
ﺑﺄّن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ﯾﻣﺛل ﺗﺄﻛﯾدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ،وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺿﻣﺎﻧﺎ ﺑﺄّن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﺳﺗ ُﻣﻛن داﺋًﻣﺎ ﻣن ﻛﺷف اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋﻧد وﺟودھﺎ .ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺧطﺎء أن
ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻐش أو اﻟﺧطﺄ ،وھﻲ ﺗ ُﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾ ُﺗوﻗُﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﺗؤﺛر ،ﻓردﯾًﺎ أو ﻛُﻠﯾًﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﺳﺗﻧﺎدًا اﻟﻰ ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة.
ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﻧ ُﺟرﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﺧدم ﺗﻘدﯾرات ﻣﮭﻧﯾﺔ وﻧﻣﺎرس اﻟﺷك
ﺿ ﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗدﻗﯾق .وﻧﻘوم أﯾ ً
• ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﻋن ﺧطﺄ،
وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻣﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أد ّﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺳﺎ ﻧﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ﻓﻲ إﺑداء رأﯾﻧﺎ .إّن ﺧطر ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻐش ھو
ﻟﺗوﻓر أﺳﺎ ً
ّ
أﻋﻠﻰ ﻣن ﺧطر ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ ،ﻧظًرا ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواطؤ أو
اﻟﺗزوﯾر أو اﻟﺣذف اﻟُﻣﺗﻌَﻣد أو اﻟﺗﺣرﯾف أو ﺗﺟﺎوز أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
• اﻟﺗو ﺻ ل اﻟﻰ ﻓﮭم أﻧظ ﻣ ﺔ اﻟرﻗ ﺎﺑﺔ اﻟداﺧ ﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻ ﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﺗ دﻗﯾق ﻷ ﺟ ل ﺗﺻ ﻣ ﯾم إﺟ ر اء ات اﻟﺗ دﻗﯾق اﻟﻣ ﻧ ﺎﺳ ﺑﺔ ﺣ ﺳ ب
ا ﻟ ظ ر و ف  ،و ﻟﻛ ن ﻟﯾ س ﻟﻐ ر ض إﺑ د اء ر أي ﺣ و ل ﻧﺟ ﺎﻋ ﺔ أﻧظ ﻣ ﺔ اﻟر ﻗ ﺎﺑﺔ اﻟ د اﺧ ﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
• ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟُﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﻗ ﺎﻣ ت اﻹ د ار ة.
• ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﺣول ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻷﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك،
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أد ّﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻋدم ﯾﻘﯾن ﺟوھري ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث أو اﻟظروف وﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾ ُﻠﻘﻲ
ﺑظﻼل ﺷك ﻛﺑﯾرة ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإن ﺧﻠ ُﺻﻧﺎ اﻟﻰ وﺟود
ﻋدم ﯾﻘﯾن ﺟوھري ،ﻓﻧﺣن ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﻠﻔت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ،أو ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ إن ﻛﺎﻧت ھذه اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ .إن ُﺧﻼﺻﺗﻧﺎ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻰ أد ّﻟﺔ
اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈّن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﻌُل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
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ﺗ ﻘ ر ﯾر ﻣ ر اﻗ ب ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ل
اﻟﻰ اﻷﻓﺎﺿلُ /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻷﻧوار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ش.م.ع.ع )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة )ﺗﺎﺑﻊ(
• ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة وھﯾﻛﻠﮭﺎ وﻣﺣﺗواھﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﺗ ُظﮭُر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾ ُﺣﻘق اﻟﻌرض ﺑطرﯾﻘﺔ
ﻋ ﺎدﻟﺔ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أد ّﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻐرض إﺑداء رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗوﺟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗ دﻗ ﯾق ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ و اﻹ ﺷ ر اف ﻋ ﻠﯾﮭ ﺎ و إﻧﺟ ﺎز ھ ﺎ .و ﻧﺣ ن ﻣ ﺳ ؤ و ﻟو ن ﻟو ﺣ د ﻧ ﺎ ﻋ ن ر أي ﺗ دﻗ ﯾﻘ ﻧ ﺎ.
ﻧﺣن ﻧﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧطﺎق اﻟُﻣﺧطط ﻟﻠﺗدﻗﯾق وﺗوﻗﯾﺗﮫ ،وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾق
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻣن ﺿﻣن ﻣﺳﺎﺋل أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻧﻘص ھﺎم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧ ُﺣدده أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ.
ﻛﻣﺎ ﻧﻘدم إﻗراًرا إﻟﻰ اﻷطراف اﻟُﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد اﻣﺗﺛﻠﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺷﺄن
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،وﻧ ُﺑﻠﻐﮭﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾ ُﻌﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أﻧّﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻧﺎ،
و ﻛ ذ ﻟ ك ا ﻟ ﺿ ﻣ ﺎ ﻧ ﺎ ت ذ ا ت ا ﻟ ﺻ ﻠ ﺔ ﺣ ﯾﺛﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ذ ﻟك ﯾﻧط ﺑق .
ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻧ ُﺑﻠﻐﮭﺎ اﻟﻰ اﻷطراف اﻟُﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧ ُﺣدد ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ذات
أھﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﺗدﻗﯾق رﺋﯾﺳﯾﺔ .وﻧﻘدم
و ﺻ ﻔ ﺎ ﻟﮭ ذ ه اﻟﻣ ﺳ ﺎ ﺋ ل ﻓ ﻲ ﺗﻘ ر ﯾر ﺗ د ﻗ ﯾﻘ ﻧ ﺎ ،و ذ ﻟ ك ﻣ ﺎ ﻟم ﯾ ﻛ ن ھ ﻧ ﺎ ك ﻗ ﺎ ﻧ و ن أ و ﻻ ﺋﺣ ﺔ ﺗ ﻣ ﻧ ﻊ اﻹ ﻓ ﺻ ﺎ ح اﻟﻌ ﻠ ﻧ ﻲ ﻋ ن ھ ذ ه
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧ ُﻘرر أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗ ُدرج ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻧظًرا ﻷﻧﮫ ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أّن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ذﻟك ﺳﺗﻔوُق ﻓواﺋد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭذا اﻹﻓﺻﺎح.
ﺗ ﻘ ر ﯾر ﻋ ن ا ﻟ ﻣ ﺗ ط ﻠ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ و ﻧ ﯾ ﺔ و ا ﻟر ﻗ ﺎ ﺑ ﯾ ﺔ ا ﻷ ﺧ ر ى
ﻧ ُﻔﯾد ُ ﺑﺈّن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2022ﺗ ُﻠﺑﻲ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ
اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟُﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻗواﻋد وﺷروط اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﮭ ﯾﺋﺔ ا ﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻟﺳ و ق اﻟﻣ ﺎ ل .

ﻣ ﺳ ﻘط
اﻟﺗ ﺎر ﯾﺦ

ﻣ ﺎ ﻧﻔ ﯾ ﻧ د ر ﺳ ﯾ ﻧ ﻎ

اﻟﺷ ر ﯾك

رﻗم اﻟﻌﺿوﯾﺔ400961 :
ﻣ ﻌ ﮭ د ا ﻟ ﻣ ﺣ ﺎ ﺳ ﺑﯾن اﻟ ﻘ ﺎ ﻧو ﻧﯾﯾن
ﻓ ﻲ اﻟﮭ ﻧ د  ،ﻧ ﯾ و د ﻟﮭ ﻲ  ،اﻟﮭ ﻧ د
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شركة األنوار لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31مارس ٢٠٢٢م

تشكل اإليضاحات المرفقة من  42الي  66جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

38

ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
شركة األنوار لإلستثمارات
األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

وحدالموحد
اآلخر
والدخل
الشامل الم
الشامل اآلخر
الخسارةالدخل
الربحأوأوالخسارة و
بيانالربح
بيان
٢٠٢٢م
مارس
31
كما في
المنتهية في  31مارس 2022
للسنة

2022
لاير عماني
باآلالف

2021
لاير عماني
باآلالف

حصة في نتائج عمليات شركات زميلة
صافي دخل االستثمار
إيرادات أخرى
صافي الدخل

3
14
15

753
95
12
860

1,085
254
29
1,368

مصروفات إدارية
تكاليف التمويل
مصروفات المسؤولية االجتماعية للشركة
أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
إجمالي المصروفات
خسارة للسنة

16
17

()486
()1,124
()15
()76
()1,701
()841

()441
()1,117
()23
()62
()1,643
()275

19

() 1
()842

()275

إيضاحات

ضريبة الدخل
خسارة السنة بعد الضريبة

18

الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

حصة في الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى لشركات زميلة
صافي التغيير في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل) /الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
إجمالي وصافي الخسارة الشاملة للسنة

3
4

776
()763
13
()829

()141
()41
()182
()457

خسارة السهم الواحد (بالبيسة)

13

() 4

()1

تشكل اإليضاحات المرفقة من  42الي  66جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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39

20,000

-

20,000

-

-

20,000

رأس المال
لاير عماني
باآلالف

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  42الي  66جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

حصة في دخل شامل آخر لشركات زميلة
صافي النقص في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
في  31مارس 2022

الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )20
في  31مارس 2021

تعامالت مع المالكين مسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية

حصة في خسارة شاملة أخرى لشركات زميلة
صافي النقص في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر

في  1أبريل 2020

بيان التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموحد
بيان التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموحد
مارس ٢٠٢٢م
المنتهية في
للسنة
202231
مارس
المنتهية في 31
للسنة

األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

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

4,568

-

4,568

-

-

4,568

احتياطي قانوني
لاير عماني
باآلالف

()763
()763
()2,695

-

776
776
2,232

1,456
-

()1,932

()141
()141

()41
()41

-

1,597
-

()1,891

احتياطي استثمار
حقوق الملكية
لاير عماني
باآلالف

احتياطيات
شركات زميلة
لاير عماني
باآلالف

()842
6,032

()842

()1,200
6,874

()275

()275

8,349

أرباح محتجزة
لاير عماني
باآلالف

776
()763
()829
30,137

()842

()1,200
30,966

()141
()41
()457

()275

32,623

اإلجمالي
لاير عماني
باآلالف
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التابعةش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات
األنوار
شركة
ش.م.ع.ع وشركاتها
ستثمارات
األنوار لال

وحد الموحد
النقدية
التدفقات
النقدية الم
بيانالتدفقات
بيان
المنتهية في
للسنة
٢٠٢٢2022م
مارسمارس
31في 31
المنتهية
للسنة

إيضاحات
أنشطة التشغيل
دخل توزيعات أرباح وإيرادات أخرى
نقد مدفوع عن مصروفات إدارية
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء أصول أخرى
متحصالت من التصرف في استثمارات
متحصالت من التصرف في أصول
شراء استثمارات
صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين
تكاليف التمويل
متحصالت من اقتراضات
سداد اقتراضات
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

5
4
15
4

17
10
10

صافي التغير في النقد والنقد المعادل خالل السنة
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

2022
لاير عماني
باآلالف

2021
لاير عماني
باآلالف

1,652
()465
1,187

1,279
()320
959

()18
3,192
3,174

()67
69
3
()141
()136

()1,124
12,800
()16,012
()4,336

()1,200
()1,117
11,100
()10,725
()1,942

25
63
88

()1,119
1,182
63

تشكل اإليضاحات المرفقة من  42الي  66جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢

9

41

التابعة
األنوارش.م.ع.ع وشركاتها
لالستثمارات
األنوار
ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات
شركة

ايضاحات حول البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٣١مارس
في
٢٠٢٢م مارس 2022
المنتهية في 31
للسنة
 1معلومات عامة
األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع ("الشركة األم") هي شركة مساهمة عمانية عامة تم تأسيسها في  20ديسمبر  1994ومسجلة لدى وزارة التجارة
والصناعة وترويج االستثمار وفقًا لألحكام المعمول بها من قانون الشركات التجارية العماني .وتشتمل األنشطة التجارية للشركة األم وشركاتها
التابعة (يشار إليها معا ً "بالمجموعة") على الترويج إلى والمشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع في الخدمات المالية والقطاعات الصناعية
والتعليمية في سلطنة عمان .كما أن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة مسقط.
 2استثمارات في شركات تابعة
البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة التالية .تم تأسيس كافة الشركات التابعة في سلطنة عمان.
النشاط الرئيسي

نسبة الملكية
%

التكلفة
لاير عماني باآلالف

أنوار التعليم ش.م.م

أنشطة التعليم

100

500

شركة األنوار الدولية لالستثمار ش.م.م

أنشطة االستثمار

100

150

شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م

نشاط الضيافة

100

500

شركة األنوار لالستثمارات الصناعية ش.م.ع.م

أنشطة االستثمار

100

500
1,650

 3استثمار في شركات زميلة
(أ) تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات الشركات الزميلة للمجموعة كما يلي .وقد تم تأسيس كافة الشركات الزميلة في سلطنة عمان.

اسم الشركة الزميلة
استثمارات مدرجة
شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع
شركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع
شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع
الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع
إجمالي قيمة االستثمارات المدرجة
استثمارات غير مدرجة
الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.ع
األنوار هرمز لألسمنت ش.م.ع.ع
إجمالي قيمة االستثمارات غير المدرجة
المجموع

نسبة الملكية
%

القيمة
الدفترية
2022
لاير عماني
باآلالف

القيمة
السوقية
2022
لاير عماني
باآلالف

القيمة
الدفترية
2021
لاير عماني
باآلالف

القيمة
السوقية
2021
لاير عماني
باآلالف

تصنيع المعدات
الكهربائية
تصنيع بالط
السيراميك
تصنيع المواد
الكيمائية
تصنيع منتجات
النظافة
نشاط التأمين
تصنيع البسكويت

24.68

4,469

2,491

4,711

2,250

23.74

2,909

6,397

2,718

3,395

22.15

7,239

3,651

7,583

3,697

25.24
22.62
29.22

5,394
4,660
2,311
26,982

2,533
2,687
1,166
18,925

4,658
4,501
2,240
26,411

2,885
2,219
1,157
15,603

خدمات التعليم
تصنيع اإلسمنت

43.51
40

4,438
40
4,478
31,460

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

4,521
40
4,561
30,972

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

النشاط الرئيسي
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ايضاحات حول البيانات المالية

القيمة الدفترية

صافي األصول
حصة األقلية
صافي أصول منسوب
الى الشركة األم
نسبة الملكية
حصة صافي األصول

التزامات غير متداولة

التزامات متداولة

أصول غير متداولة

20,571
()1,062

()2,471

()15,801

12,650

4,469
4,711

19,509
18,369
%24.68
4,815
4,533

19,446
()1,077

()2,204

()23,702

12,491

32,861
26,193

فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

10,300
-

() 1,004

()1,780

7,596

2,909
2,718

10,300
11,488
%23.74
2,445
2,727

11,488
-

()1,099

()2,018

6,995

7,610
5,488

المها للسيراميك ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

28,816
()6,430

()47,214

()16,378

80,721

7,239
7,583

22,386
21,175
%22.15
4,958
4,690

26,575
()5,400

()50,688

()17,157

81,370

13,050

11,687

عمان كلورين ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

14,430
-

()3,077

()9,947

15,774

5,394

4,658

14,430
16,496
%25.24
3,642
4,164

16,496
-

()4,045

()9,224

19,279

10,486

11,680

المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

19,469
-

()148

()54,027

21,707

4,660

4,501

19,469
20,376
%22.62
4,404
4,609

20,376
-

()116

()50,974

25,071

46,395

51,937

التأمين العربية فالكون
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

تم أخذ المعلومات المالية للشركات الزميلة في االعتبار كما في  31ديسمبر  ،2021باستثناء شركة الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.ع التي تم أخذعا في االعتبار كما في  31يناير .2022

( )1معدل النمو القائم على افتراض أن إيرادات الشركات الزميلة ستنمو في حدود  %1إلى %38؛
( )2القيمة النهائية القائمة على افتراض أن التدفقات النقدية يجب أن تنمو بواقع %2.5؛
( )3يتراوح عامل الخصم في تحديد المبلغ القابل لالسترداد من  %10.3إلى .%13.4

فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تشكل األساس الذي تم االستناد إليه في حساب القيمة في االستخدام:

أصول متداولة

(ب)

فيما يلي االفتراضات الرئيسية وملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية:

 3استثمار في شركات زميلة (تابع)

البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
حول٢٠٢٢م
مارس
في ٣١
للسنة المنتهية في  31مارس 2022

األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

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

7,188
-

()868

()5,429

3,883

4,099
-

()2,994

()1,781

7,244

1,630

4,290
-

()3,355

()1,599

7,484

1,759

2,311

2,240

4,438

11

4,521

7,189
7,432
%29.22
2,101
2,172

4,289
4,099
%43.51
1,867
1,783

7,432
-

()798

()4,886

5,708

7,408

9,603

الوطنية لصناعة البسكويت
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

الرواد العالمية لخدمات التعليم
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف
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()718

()50

()668

67

()735

()307

()132

()175

205

()380

في  1أبريل
حصة في (الخسارة) /األرباح من
الشركة الزميلة
حصة من الدخل( /الخسارة)
الشاملة األخرى
توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
في  31مارس

2021

في  1أبريل
حصة في (الخسارة)  /األرباح من
الشركة الزميلة
حصة من الدخل( /الخسارة)
الشاملة األخرى
توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
في  31مارس

2022

()33
()100
4,711

()88

فولتامب للطاقة
ش.م.ع.ع
4,932

()13
()60
4,469

()169

فولتامب للطاقة
ش.م.ع.ع
4,711

(ج) فيما يلي حركة االستثمارات في الشركات الزميلة:

إيرادات ودخل آخر
مصروفات
(خسارة) /أرباح السنة
قبل الضريبة
ضريبة الدخل
(خسارة) /أرباح السنة
بعد الضريبة
الدخل( /الخسارة)
الشاملة األخرى
إجمالي الدخل
(/الخسارة) الشاملة

31,781
()32,516
34,651
()35,031

فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

()301
2,718

362

المها للسيراميك
ش.م.ع.ع
2,657

()392
2,909

583

المها للسيراميك
ش.م.ع.ع
2,718

2,453

-

2,453

()473

2,926

9,875
()6,949

1,525

-

1,525

()270

1,795

9,056
()7,261

()2,213

()167

()2,046

()340

()1,706

19,407
()21,113

12
()188
7,583

23

عمان كلورين
ش.م.ع.ع
7,736

()22
()265
7,239

()57

2,917

2,975

()58

4

()62

()216
4,658

225

المنظفات الوطنية
ش.م.ع.ع
4,649

751
5,394

()15

892

-

892

()157

1,049

()120
()233
4,501

377

التأمين العربية فالكون
ش.م.ع.ع
4,477

60
()280
4,660

379

التأمين العربية فالكون
ش.م.ع.ع
4,501

17,858
()17,920

20,439
()19,390

المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

المنظفات الوطنية
ش.م.ع.ع
4,658

()940

89

()1,029

()257

()772

15,704
()16,476

عمان كلورين ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

عمان كلورين
ش.م.ع.ع
7,583

المها للسيراميك ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

فيما يلي ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة:

 3استثمار في شركات زميلة (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مارس
في ٣١
٢٠٢٢ممارس 2022
المنتهية في 31
للسنة

ايضاحات حول البيانات المالية

لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
األنوارش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
شركةلالستثمارات
األنوار

1,139

()530

1,669

()262

1,931

()43
2,240

268

الوطنية لصناعة
البسكويت ش.م.ع.ع
2,015

()44
2,311

115

الوطنية لصناعة
البسكويت ش.م.ع.ع
2,240

1,938

263

1,675

()346

2,021

20,833
()18,812

()191

-

()191

()191

-

()191

40

-

شركة األنوار هرمز
لألسمنت ش.م.ع.ع
40

40

()141
()1,081
30,972

1,085

المجموع
31,109

4,521

()82

الرواد العالمية لخدمات
التعليم ش.م.ع.ع
4,603

4,438

()83

-

()1,041
31,460

776

المجموع
30,972
753

الرواد العالمية لخدمات
التعليم ش.م.ع.ع
4,521

393

-

393

()68

12

920

-

920

()164

1,084

-

()191

()7

()184

461

10,793
()10,332

13,591
()12,507

2,315
()2,506

2,456
()2,640

شركة األنوار هرمز
لألسمنت ش.م.ع.ع
40

18,720
()16,789

التأمين العربية فالكون
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

الوطنية لصناعة البسكويت
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف

الرواد العالمية لخدمات التعليم
ش.م.ع.ع
2021
2022
ر .ع باآلالف
ر .ع باآلالف
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األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
شركة األنوار

المالية
البيانات
حول
ايضاحات
المالية الموحدة
البيانات
حول
إيضاحات
مارس 2022
مارسفي 31
للسنة٣١المنتهية
٢٠٢٢م
في
 4استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

سندات دائمة لشركة أومنيفست– )1( %7.75
سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل
لشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة
ش.م.ع.ع )2( %9 -
شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة
ش.م.ع.ع ()3
بنك ظفار ش.م.ع.ع
الموندز جلوبال لالوراق المالية المحدودة (الهند)
()4
شركة الرتاج لالستثمار ش.م.ك (الكويت)
استثمارات أخرى

ر.ع
باآلالف
3,800

القيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة
ر.ع باآلالف

2021
القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر
ر.ع باآلالف

7,000

-

-

1,000

1,000

1,814

5,752

951

951
477
73
100
15,353

القيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة
ر.ع باآلالف

2022
القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ر.ع باآلالف

3,800

-

-

-

-

2,433

2,114

4,547

3,938

-

1,031

1,031

-

1,536

-

1,536

477

-

69
90
7,928

3,145

69
90
11,073

73
100
11,588

3,765

المجموع

المجموع
ر.ع
باآلالف
7,000

اعتبارا من يونيو  .2019وبعد ذلك التاريخ ،سيتم
( )1السندات الدائمة لشركة أومنيفست تحمل فائدة بنسبة  %7.75في السنة ألول خمس سنوات
ً
إعادة تحديد معدل الفائدة وفقا ً للصيغة المتفق عليها .تم رهن السندات كضمانات مقابل االقتراضات.
( )2سندات شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع تم تحويلها مع فائدة بقيمة  143,159لاير عماني إلى أسهم عادية خالل السنة
بسعر تحويل قدره  0/190لاير عماني للسهم الواحد.
( )3تبلغ القيمة السوقية لشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع  4.5مليون لاير عماني .في  31ديسمبر  ،2021بلغت الحصة
من صافي األصول  8.13مليون لاير عماني.
( )4تم إدراج الموندز جلوبال لالوراق المالية المحدودة (الهند) قيمة سوقية قدرها  1.5مليون لاير عماني.
فيما يلي االستثمارات الواردة أعاله المصنفة بين "القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة" و"القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر":
2022
ر.ع باآلالف

القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة:
-

مدرجة

-

غير مدرجة

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-

مدرجة

فيما يلي حركة االستثمارات بالقيمة العادلة:

في  1أبريل

القيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة
ر.ع باآلالف
11,588

2022
القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ر.ع باآلالف
3,765

2021
ر.ع باآلالف

7,859

11,515

69

73

3,145

3,765

11,073

15,353
2021

المجموع
ر.ع باآلالف
15,353

القيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة
ر.ع باآلالف
12,078

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ر.ع باآلالف
3,665

المجموع
ر.ع باآلالف
15,743

-

-

-

-

141

141

-

143

143

-

-

-

-

()69

مشتريات خالل السنة
محول من فائدة مستحقة االستالم -
سندات شركة ظفار الدولية للتنمية
واالستثمار القابضة
تصرفات خالل السنة

()3,192

-

()3,192

()69

خسارة عن التصرف

()8

-

()8

()139

()139

صافي خسارة غير محققة للسنة

()460

()763

()1,223

()282

()41

()323

في  31مارس

7,928

3,145

11,073

11,588

3,765

15,353

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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التابعة
األنوارش.م.ع.ع وشركاتها
لالستثمارات
األنوار
ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات
شركة

ايضاحات حول البيانات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في
٢٠٢٢ممارس 2022
مارس في 31
٣١المنتهية
للسنة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

4

فيما يلي تحليل لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة:

القطاع البنكي وقطاع االستثمارات
قطاع الخدمات
القطاع الصناعي

2021
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

11,048
19
6
11,073

15,330
17
6
15,353

 5ممتلكات وأصول أخرى

التكلفة:
في  1أبريل 2021
إضافات خالل السنة
تصرفات خالل السنة
في  31مارس 2022

أرض
بملكية حرة
ر.ع باآلالف

مفروشات
وتركيبات
ر.ع باآلالف

مركبات
ر.ع باآلالف

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
ر.ع باآلالف

المجموع
ر.ع باآلالف

1,948
1,948

48
1
()2
47

-

302
17
319

2,298
18
()2
2,314

االستهالك المتراكم:
في  1أبريل 2021
مصروف االستهالك للسنة (إيضاح )16
متعلق بالتصرفات
في  31مارس 2022

-

44
2
()2
44

-

-

44
2
()2
44

صافي القيمة الدفترية:
في  31مارس 2022

1,948

3

-

319

2,270

التكلفة:
في  1أبريل 2020
إضافات خالل السنة
تصرفات خالل السنة
في  31مارس 2021

أرض
بملكية حرة
ر.ع باآلالف

مفروشات
وتركيبات
ر.ع باآلالف

مركبات
ر.ع باآلالف

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
ر.ع باآلالف

المجموع
ر.ع باآلالف

1,948
1,948

54
1
()7
48

30
()30
-

236
66
302

2,268
67
()37
2,298

االستهالك المتراكم:
في  1أبريل 2020
مصروف االستهالك للسنة (إيضاح )16
متعلق بالتصرفات
في  31مارس 2021

-

49
2
()7
44

30
()30
-

-

79
2
()37
44

صافي القيمة الدفترية:
في  31مارس 2021

1,948

4

-

302

2,254

أ)
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األرض بملكية حرة مسجلة باسم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة األم نيابة عن الشركة األم ولمنفعتها .إن الشركة األم حاليًا بصدد إجراء
عملية نقل ملكية األرض إلى إحدى شركاتها التابعة.

األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
شركة األنوار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مارسالمالية
البيانات
حول
ايضاحات
2022
في 31
المنتهية
للسنة
في  ٣١مارس ٢٠٢٢م

5

ممتلكات وأصول أخرى (تابع)
ب) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل المبالغ المتحملة لغرض إنشاء فندق من فئة  4نجوم كائن في العذيبة ،وتشمل المصروفات ما يلي:

أتعاب استشارات المشروع
خدمات استشارية فندقية
التصميم والمصروفات األخرى
تكاليف الموظفين
التجمعات الصناعية
6

ذمم مدينة ومدفوعات مقدما

مدفوعات مقدما ً وتوزيعات أرباح وفائدة مستحقة االستالم
مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )18

7

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

175
30
48
30
36
319

160
30
46
30
36
302

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

1,041
117
1,158

1,227
117
1,344

رأس المال
يتكون رأس مال الشركة األم المصرح به من  300,000,000سهم ( 300,000,000 – 2021سهم) بقيمة  100بيسة ( 100 -2021بيسة)
للسهم الواحد .يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من  200,000,000سهم ( 200,000,000 - 2021سهم) بقيمة  100بيسة (-2021
 100بيسة) للسهم الواحد.
فيما يلي تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة األم في تاريخ اإلقرار:
عدد األسهم المحتفظ
بها
شركة فينكورب لالستثمار ش.م.م
العميد المتقاعد مسعود بن حميد بن مالك الحارثي
الخنجي للتنمية واالستثمار ش.م.م
الخنجي لالستثمار ش.م.م

8

47,356,209
16,000,000
10,837,548
9,996,837

2022
()%
24
8
5
5
42

عدد األسهم المحتفظ
بها
47,356,209
16,000,000
10,837,548
9,996,837

2021
()%
24
8
5
5
42

احتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية العماني ،يجب تحويل نسبة  %10من أرباح السنة للشركة األم وشركاتها التابعة إلى االحتياطي القانوني
لحين يصبح هذا االحتياطي القانوني مساويا ً لثلث رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

9

احتياطيات

أ) احتياطي االستثمار في حقوق الملكية
فيما يلي حركة احتياطي االستثمار في حقوق الملكية:

في  1أبريل
خسائر القيمة العادلة غير المحققة خالل السنة
في  31مارس

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

()1,932
()763
()2,695

()1,891
()41
()1,932

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31مارس 2022
في  ٣١مارس ٢٠٢٢م
9

احتياطيات (تابع)

ب) احتياطيات الشركات الزميلة
قامت المجموعة بإدراج حصتها من احتياطي القيمة العادلة للدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة .وهي تتعلق بشركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
وشركة عمان كلورين ش.م.ع.ع وشركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع وشركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع.

في  1أبريل
أرباح( /خسائر) القيمة العادلة غير المحققة خالل السنة
في  31مارس
 10اقتراضات بنكية

اقتراضات بنكية
يطرح :الجزء الجاري
الجزء غير الجاري

 1إبريل
اقتراضات تم الحصول عليها خالل السنة
سداد اقتراضات خالل السنة
 31مارس

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

1,456
776
2,232

1,597
()141
1,456

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

15,513
()5,313
10,200

18,725
()10,150
8,575

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

18,725
12,800
()16,012
15,513

18,350
11,100
()10,725
18,725

لدى الشركة األم اقتراضات من أربع بنوك تجارية عمانية وبنك عماني واحد متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .إن االقتراضات تتسم بطبيعة
قروض طويلة األجل وقصيرة األجل .تحمل االقتراضات التجارية معدالت فائدة تتراوح من  %5.25إلى  %6.5في السنة ( - 2021من
 %5.5إلى  .)%6.5يبلغ معدل األرباح  %6.5لالقتراضات المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .وهذه االقتراضات مضمونة بواسطة رهن
على استثمار المجموعة في مبلغ إجمالي قدره  31مليون لاير عماني ( 32 -2021مليون لاير عماني) (إيضاحين  3و .)4كما أن الشركة األم
لديها تسهيالت السحب على المكشوف بقيمة  1.1مليون لاير عماني ( 700 – 2021ألف لاير عماني) كما في  31مارس .2022
11

ذمم دائنة

مصروفات مستحقة
مخصص التزامات محتملة
مكافآت نهاية خدمة الموظفين ()1

( )1مكافآت نهاية خدمة الموظفين

في  1أبريل
مصروف للسنة (إيضاح )16
مكافآت مدفوعة خالل السنة
في  31مارس

48

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

74
300
25
399

167
100
28
295

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

28
4
( )7
25

55
7
()34
28

األنوار لالستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
شركة األنوار
للسنة المنتهية في  31مارس 2022

ايضاحات حول البيانات المالية
في  ٣١مارس ٢٠٢٢م
 12صافي األصول للسهم الواحد

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة الى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
في نهاية السنة كما يلي:

صافي األصول المنسوب الى مساهمي الشركة األم
عدد األسهم القائمة في  31مارس (باآلالف)
صافي األصول للسهم الواحد (بالبيسة)
13

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

30,137
200,000
151

30,966
200,000
155

خسارة السهم الواحد
يتم احتساب الخسارة األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي خسارة السنة المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة خالل السنة كما يلي:

خسارة السنة المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باالالف)
الخسارة األساسية للسهم الواحد (بالبيسة)

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

()842
200,000
() 4

()275
200,000
()1

 14صافي دخل االستثمار

(خسارة) /أرباح محققة من بيع استثمارات
دخل الفائدة المتأتي من السندات
خسارة القيمة العادلة من استثمارات محلية
ربح القيمة العادلة من استثمارات أجنبية
دخل توزيعات األرباح
 15دخل آخر

بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة
ربح من بيع أصول أخرى

 16مصروفات إدارية

تكاليف توظيف ()1
مخصص االلتزامات المحتملة
رسوم واشتراكات
إيجار مكتب وخدمات عامة
أتعاب قانونية ومهنية
اجتماعات وندوات
ترويج أعمال
اتصاالت
تأمين
مصروف ضريبة القيمة المضافة
استهالك (إيضاح )5
مصروفات التوظيف وااللتحاق بالعمل
مصروفات متنوعة

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

( )8
544
()1,515
1,055
19
95

()139
638
()496
214
37
254

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

12
12

26
3
29

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

178
200
32
12
23
4
1
3
4
6
2
9
12
486

235
100
28
12
28
8
7
3
3
2
15
441

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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التابعة
األنوارش.م.ع.ع وشركاتها
لالستثمارات
األنوار
ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات
شركة

ايضاحات حول البيانات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  ٣١مارس ٢٠٢٢م
للسنة المنتهية في  31مارس 2022
 16مصروفات إدارية (تابع)

( )1فيما يلي تحليل تكاليف التوظيف:

رواتب
منافع أخرى
تكاليف ضمان اجتماعي
مكافآت نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )11
17

تكاليف التمويل

مصروف الفائدة
رسوم بنكية
18

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

149
19
6
4
178

203
21
4
7
235

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

1,051
73
1,124

1,078
39
1,117

تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
صا وهم لديهم القدرة على ممارسة تأثير كبير عليها.
تبرم المجموعة تعامالت مع شركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس اإلدارة حص ً
وفي نطاق النشاط المعتاد تقدم هذه األطراف ذات العالقة بضاعة وخدمات وتمويالً للمجموعة .كما تقدم المجموعة خدمات إدارية وتمويلية إلى
األطراف ذات العالقة .وقد تم إبرام هذه التعامالت بنا ًء على بنود وشروط موافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
تتكون مكافأة موظفي اإلدارة العليا للسنة مما يلي:

إجمالي تكاليف التوظيف
بدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

139
76
10
225

195
62
10
267

إن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.
إن المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة ال تخضع للفائدة وهي غير مضمونة وتستحق السداد عند الطلب كما يلي:
2022
ر.ع باآلالف
شركة األنوار هرمز لإلسمنت ش.م.ع.م (إيضاح )8
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117
117

2021
ر.ع باآلالف
117
117
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الضريبة
وف ًقا ألحكام قانون ضريبة الدخل العماني ،فإن الشركة ملزمة بدفع ضريبة الدخل بواقع  )%15 :2021( %15على أرباحها الخاضعة
للضريبة .لغرض تحديد مخصص الضريبة ،تم تعديل صافي خسارة السنة ألغراض الضريبة .يتم إجراء التعديالت على بعض البنود المتعلقة
بالمصروفات وهي تستند إلى الفهم الحالي ألحكام القانون واللوائح الضريبية.
(أ) فيما يلي التسوية:
2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

صافي خسارة السنة قبل الضريبة

()841

()275

مبلغ الضريبة بحسب المعدالت المنطبقة
بنود غير قابلة للخصم
بنود قابلة للخصم
أصل ضريبة مؤجلة غير مدرجة

()126
82
()103
146
1

()41
30
()155
166
-

كما في  31مارس  ،2022لدى الشركة خسائر ضريبية متاحة للترحيل بما يقارب  1,731ألف لاير عماني ( 1,775 -2021ألف لاير
عماني) .لم تدرج الشركة أصل الضريبة المؤجلة على أساس أن دخل الشركة في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح
مستقبلية كافية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام الخسائر الضريبية .تخضع الخسائر الضريبية لمدة إنتهاء صالحية بموجب قانون
ضريبة الدخل العماني.
(ب) وضع عمليات الربط الضريبي:
أنجز جهاز الضرائب عمليات الربط الضريبي للشركة األم حتى سنة  .2018كما أنجز جهاز الضرائب عمليات الربط الضريبي للشركات
التابعة حتى سنتي  2017و.2018
يرى مجلس اإلدارة عند إنجاز عمليات الربط الضريبي للسنوات المعلقة أن احتمال نشأت أي التزام ضريبي إضافي لن يكون جوهريًا بالنسبة
للمركز المالي للشركة كما في  31مارس .2022
في الربط الضريبي للشركة األم للسنوات  2017-2015الصادر عن جهاز الضرائب خالل السنة السابقة ،تم رفض السماح بخصم كامل
مصروفات التمويل والمصروفات اإلدارية المتحملة خالل تلك السنوات ما نتج عنه إجراء تعديل إجمالي قدره  839,059لاير عماني وهو
ما أدى بدوره إلى خفض الخسائر المرحلة .عل ًما بأن الشركة ال توافق على عمليات الربط الضريبي التي قام بها جهاز الضرائب ،وبالتالي
فقد قامت بتقديم اعتراض على عمليات الربط الضريبي الذي تم رفضه شكال بحجة أنه تم تقديمه بعد التاريخ المحدد لذلك .إال أن الشركة قد
قدمت استئنافًا لدى جهاز الضرائب وهو ال يزال قيد النظر في تاريخ اإلقرار .كذلك ،خالل السنة ،تم إنجاز الربط الضريبي للشركة األم لسنة
 2018وقد سمح جهاز الضرائب بخصم كامل مصروفات التمويل والمصروفات اإلدارية المتحملة خالل تلك السنة .وبنا ًء عليه ،يرى مجلس
اإلدارة أنه سيتم السماح بخصم هذه المصروفات وااللتزامات الضريبية للسنوات المعلقة ،إن وجدت ،لن تكون جوهرية بالنسبة للمركز المالي
للمجموعة.
20

توزيعات أرباح مقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  800ألف لاير عماني ( 4بيسة للسهم الواحد) لسنة ( 2022ليس هناك أي توزيعات أرباح
مقترحة لسنة  )2021وتخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة .تم دفع توزيعات أرباح للسنة
المنتهية في  31مارس  2020بقيمة  1.2مليون لاير عماني ( 6بيسة للسهم الواحد) خالل السنة المنتهية في  31مارس  ،2021وقد وافق
عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في  30يونيو .2020
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إدارة المخاطر المالية

(أ) إطار الحوكمة
يكمن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للمجموعة في حماية مساهميها من األحداث التي تعيق التحقيق المستدام
ألهداف األداء المالي المحددة .وتدرك اإلدارة األهمية الجوهرية لوجود نظام فعال وكفء إلدارة المخاطر.

(ب) المخاطر المالية
تتمثل األدوات المالية الرئيسية للمجموعة في االستثمارات المدرجة وغير المدرجة والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل .وفيما يلي المخاطر
الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للمجموعة:
()1
()2
()3

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
 مخاطر األسعار؛ مخاطر أسعار الصرف؛ و -مخاطر معدل الفائدة.

تقوم المجموعة بمراجعة واعتماد سياسات إلدارة كل نوع من هذه المخاطر ،وفيما يلي ملخص لتلك السياسات.
()1

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي الخطر في تسبب أحد أطراف األداة المالية في وقوع خسارة مالية للطرف اآلخر نتيجة فشله في الوفاء بالتزاماته.
تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن تكون
لها صفات اقتصادية متشابهة من شأنها أن تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
بالنسبة لكافة فئات األصول المالية التي تحتفظ بها المجموعة ،فإن الحد األقصى لمستوى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة
الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في هذه البيانات المالية في تاريخ اإلقرار.
يوضح الجدول أدناه تصنيفًا قصير األجل للبنوك التي تودع لديها المجموعة أمواالً حسب ما نشرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين:
التصنيف
أرصدة بنكية

بي1-
بي2-
بي3-

فيما يلي الحد األقصى لمستوى التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير حسب النوع:

ذمم مدينة (باستثناء المدفوعات مقدما ً)
مستحق من طرف ذي عالقة
أرصدة بنكية

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

88
88

54
6
3
63

2022
ر.ع باآلالف

2021
ر.ع باآلالف

1,019
117
88
1,224

1,202
117
63
1,382

كما تخضع األرصدة البنكية والذمم المدينة لمتطلبات انخفاض القيمة الواردة ضمن معيار التقارير المالية الدولية رقم  9وقد تم تقييمها استنادًا
إليها حيث تبين أن خسائر االئتمان المتوقعة المحددة قد تم إدراجها ضمن مخصص االلتزامات المحتملة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
()2

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض الشركة الى صعوبة في توفير األموال للوفاء بااللتزاماتها البنكية عند استحقاقها .ويتم مراقبة متطلبات
السيولة كل أسبوع ،كما تقوم اإلدارة بالتأكد من توفُّر األموال الكافية بما في ذلك التسهيالت االئتمانية غير المستخدمة لدى البنوك ،للوفاء بأي
التزامات عند نشأتها.

نماذج االستحقاق
يلخص الجدول أدناه نموذج استحقاق االلتزامات المالية للمجموعة بنا ًء على االلتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة .ويتم التعامل مع
عمليات السداد الخاضعة لإلشعار كما لو كان اإلشعار سيتم تقديمه على الفور.
2022
اقتراضات بنكية (إيضاح )10
مصروفات مستحقة

حتى سنة واحدة
ر.ع باآلالف

أكثر من سنة واحدة
ر.ع باآلالف

المجموع
ر.ع باآلالف

5,313
74
5,387

10,200
10,200

15,513
74
15,587

2021
اقتراضات بنكية (إيضاح )10
مصروفات مستحقة

10,150
167
10,317

18,725
167
18,892

8,575
8,575

فيما يلي نماذج استحقاق األصول المالية للمجموعة:
2022
استثمار في شركات زميلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة
نقد وأرصدة بنكية

خالل سنة واحدة
ر.ع باآلالف

استحقاق غير محدد
ر.ع باآلالف

المجموع
ر.ع باآلالف

85
1,158
88
1,331

31,460
10,988
42,448

31,460
11,073
1,158
88
43,779

2021
استثمار في شركات زميلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة
نقد وأرصدة بنكية

95
1,344
63
1,502

30,972
15,258
46,230

30,972
15,353
1,344
63
47,732

( )3مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سوا ًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة تعزى
إلى األوراق المالية الفردية أو الجهة المصدرة أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتاجر بها في السوق .تح ُّد المجموعة من مخاطر
السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة وكذلك من خالل المراقبة المستمرة للتطورات في األسهم األسواق العالمية والمحلية وأسواق
السندات .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بمراقبة مستمرة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة أسواق األسهم والسندات بما في ذلك
تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
( )3مخاطر السوق (تابع)

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب تغير أسعار السوق (بخالف تلك التي تنشأ من
مخاطر معدل الفائدة أو مخاطر العملة) ،سوا ًء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة المصدرة ،أو عوامل
تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
إن مستوى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم يتعلق باألصول وااللتزامات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة التغيرات في أسعار السوق.
وتتطلب سياسة المجموعة في إدارة مخاطر أسعار األسهم أن يتم إدارةر هذه المخاطر من خالل وضع األهداف ومراقبة وفرض قيود على
االستثمار وخطط التنوع وحدود لالستثمارات في كل دولة وقطاع وسوق وكذلك االستخدام الحذر والمخطط لألدوات المالية المشتقة.
كما في تاريخ اإلقرار ،ليس لدى المجموعة أي تركز جوهري لمخاطر األسعار.
إن التغيير بنسبة  %5في القيمة العادلة لألصول المالية المدرجة للمجموعة سيكون له أثر على الربح أو الخسارة بحوالي  0.39مليون لاير
عماني ( 0.58 - 2021مليون لاير عماني) وعلى الدخل الشامل اآلخر بنحو  0.16مليون لاير عماني ( 0.19 :2021مليون لاير عماني).

مخاطر أسعار الصرف
مخاطر أسعار الصرف هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملة
األجنبية.
كما في تاريخ اإلقرار ،فإن المجموعة ليست معرضة ألي مخاطر جوهرية في أسعار الصرف باستثناء االستثمار في الهند ،حيث أن أغلب
األصول مقومة باللاير العماني أو بعمالت ثابتة مقابل باللاير العماني .على افتراض ثبات كافة المتغيرات األخرى ،فإن الزيادة في سعر صرف
اللاير العماني بنسبة % 5مقابل سعر صرف الروبية الهندية في  31مارس  2022من شأنها أن ترفع  /تخفض في الخسارة بمبلغ  768ألف
لاير عماني ( 239 :2021ألف لاير عماني).

مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة السوقية .وتقوم المجموعة
باالستثمار في األوراق المالية ال معرضة لمخاطر معدل الفائدة .وتتمثل مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للمجموعة في مخاطر التغيرات في معدالت
الفائدة السوقية ،ما يؤدي إلى انخفاض في العائد اإلجمالي من األوراق المالية التي تحمل فائدة.
في  31مارس  ،2022في حالة ارتفاع/انخفاض معدالت الفائدة في ذلك التاريخ بمقدار  100نقطة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى ،فإن
خسارة السنة تنخفض/ترتفع بمبلغ  155ألف لاير عماني ( 176 -2021ألف لاير عماني).
(ج) تقدير القيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة في وقت الحق بعد اإلقرار األولي بالقيمة العادلة حسب أساليب التقييم ،وقد تم تحديد المستويات
المختلفة كما يلي:
المستوى  :1أسعار متداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة؛
المستوى  :2المدخالت بخالف مدخالت المستوى  1وهي قابلة ل لمالحظة لألصل أو االلتزام؛ بشكل مباشر (أي كاألسعار) أو بشكل غير مباشر
(أي مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت األصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.

2022
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة
2021
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة
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المستوى 1
ر.ع باآلالف

المستوى 2
ر.ع باآلالف

المستوى 3
ر.ع باآلالف

المجموع
ر.ع باآلالف

11,004

-

69

11,073

15,280

-

73

15,353

التابعة
األنوارش.م.ع.ع وشركاتها
لالستثمارات
األنوار
ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
لإلستثمارات
شركة

ايضاحات حول البيانات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٣١مارس
في
٢٠٢٢ممارس 2022
المنتهية في 31
للسنة
21

إدارة المخاطر المالية (تابع)
( )3مخاطر السوق (تابع)
(ج) تقدير القيمة العادلة (تابع)
إن االستثمارات المصنفة ضمن المستوى  3هي استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة .وتقوم اإلدارة بتقييم االستثمار باستخدام طريقة
التدفقات النقدية المخصومة .ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب قيمته العادلة حيث أنه يتم تحديد القيمة العادلة لمحفظة كبيرة من
األصول وااللتزامات المعنية للشركة المستثمر فيها أو يتم إدراجها ضمن النقد والنقد المعادل حيث تقارب القيمة العادلة القيمة الدفترية .وبالتالي،
فإن صافي قيمة األصول غير المعدلة تعد مؤشرا ً للقيمة العادلة لالستثمارات.
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مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة التي تنتج عن فشل في النظام أو ناتجة عن األخطاء البشرية أو الغش أو أحداث خارجية .وعندما
تفشل أنظمة الرقابة في العمل ،فإن مخاطر التشغيل يمكن أن تتسبب في اإلضرار بالسمعة أو أن يكون لديها تداعيات قانونية أو رقابية أو أن
تؤدي إلى خسارة مالية.
ال يمكن أن تتوقع المجموعة تفادي كافة مخاطر التشغيل ،ولكن من خالل وضع إطار عمل رقابي راسخ ومن خالل المراقبة واالستجابة
للمخاطر المحتملة ،يكون بإمكان المجموعة أن تدير هذه المخاطر.
لدى المجموعة دالئل تفصيلية حول اإلجراءات واألنظمة مع وجود نظام فعال للفصل بين المهام وضوابط الوصول وإجراءات التفويض
والتسويات وتدريب الموظفين وعمليات التقييم ،إلخ ،مع االستعانة بإطار عمل لالمتثال والتدقيق الداخلي .ويتم مراقبة مخاطر األعمال التجارية
مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي ورصد الموازنة للمجموعة.
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إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة عند إدارة رأس المال في ضمان احتفاظها بنسب رأسمالية سليمة وقوية بالصافي وكذلك نسبة جيدة لكفاية رأس
المال.
تدير المجموعة هيكل رأس المال الخاص بها وتعديله في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز
للشركة األم تعديل مبلغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
تسعى المجموعة إلى تحسين هيكل رأس المال ومصادر رأس المال من أجل ضمان زيادة العوائد للمساهمين.
يتضمن منهج المجموعة إلدارة رأس المال إدارة األصول وااللتزامات والمخاطر بشكل متناسق ،وتقييم العجز بين مستويات رأس المال
المفصح عنها والمطلوبة بشكل منتظم واتخاذ اإلجراءات المالئمة للتأثير على الوضع الرأسمالي للمجموعة في ضوء التغيرات في الظروف
االقتصادية وخصائص المخاطر.
المصدر الرئيسي لمبالغ رأس المال والذي تستخدمه المجموعة هو أموال حقوق ملكية المساهمين واالقتراضات البنكية .يتم في المعتاد توقع
متطلبات رأس المال بشكل دوري ،وتقييمها مقابل ك ٍل من توقعات رأس المال المتاحة ومعدل العائد الداخلي المتوقع متضمنا ً المخاطر والتحليل
الدقيق .ويخضع هذا اإلجراء بشكل جوهري لموافقة مجلس اإلدارة .لم تطرأ أي تغيرات جوهرية في سياسات وإجراءات المجموعة بشأن
هيكلة رأس مالها خالل السنة مقارنة بالسنة السابقة.
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التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب أن تقوم اإلدارة بوضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر على
المبالغ المبلغ عنها لألصول وااللتزامات واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات
والمصروفات المسجلة خالل فترة اإلقرار .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر .ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم خاللها تعديل
التقديرات وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت .عل ًما بأن هذه التقديرات تستند بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل متعددة تنطوي على
درجات متباينة ،وربما هامة ،من األحكام وعدم اليقين ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة ما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في
االلتزامات المتوقعة.
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التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

()1

انخفاض قيمة األصول المالية
أدى اعتماد معيار التقارير المالية الدولية رقم  9إلى تغيير جوهري في محاسبة المجموعة عن انخفاض القيمة من خالل استبدال طريقة
الخسائر المتحملة الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولية رقم  39بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية .ويتطلب معيار التقارير المالية
الدولية رقم  9من المجموعة تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين المالية غير المحتفظ بها وفقا ً للقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة والتزامات القروض وعقود الضمانات المالية .يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية
الفشل في السداد خالل فترة االثني عشر شهرا ً التالية ما لم تطرأ ازدياد كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها .وفي حالة استيفاء األصل
المالي لتعريف األصل المالي المشترى أو الناشئ الذي انخفضت قيمته االئتمانية ،فإن المخصص يستند إلى التغير في خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل .تم اإلفصاح عن تفاصيل طريقة انخفاض القيمة المتبعة من قبل المجموعة في هذه البيانات
المالية الموحدة.

( )2

تصنيف األصول المالية
تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ باألصول وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي ترتبط بمدفوعات المبلغ الرئيسي
والفائدة فقط على المبلغ الرئيسي غير المدفوع.

() 3

تقدير القيمة العادلة
إن أساليب التقييم لالستثمارات في األسهم غير المدرجة يتم فيها استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ومنحنيات
العائد وأسعار السوق الحالية المعدلة بمخاطر السوق واالئتمان والنماذج والتكاليف المرتبطة وأساليب التقييم األخرى التي يستخدمها
المشاركون في السوق حيثما يكون ذلك مناسباً.

() 4

أثر جائحة كوفيد 19 -
في  11مارس  ، 2021أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تصنيف فيروس كورونا (كوفيد –  )19جائحةً عالمية .وفي إطار االستجابة
للتهديد الخطير والمحتمل لهذه الجائحة على الصحة العامة ،قامت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار
فيروس كورونا (كوفيد )19-في سلطنة عمان باتخاذ سلسلة من التدابير الحتواء تفشي الجائحة ،حيث تضمنت هذه التدابير فرض "عمليات
اعتبارا من  22مارس .2020
إغالق" متعددة في جميع أنحاء البالد
ً
لقد تسببت جائحة كوفيد 19-في تعطيل حركة األشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم ،وأثرت على ربحية العديد من الشركات وقللت
من قدرتها على مواصلة عملياتها على المدى الطويل .وقد شهدت عديد المناطق االقتصادية تحسنًّا في توقعات األعمال في سنة  ،2021إال
أن جائحة كوفيد 19-ال تزال تؤثر بشكل كبير على مناطق وصناعات أخرى ،بما في ذلك تعطيل سلسلة التوريد والتغيرات في الطلب على
البضاعة والخدمات ،الى جانب حالة الشك وعدم اليقين بشأن القيود المستقبلية التي تفرضها الحكومات على أنشطة العمليات.
تقوم اإلدارة حاليًا بمراقبة الوضع وأثره على عمليات المجموعة ومركزها المالي ،وهي ترى ،بنا ًء على تقييمها ،أن المجموعة لديها سيولة
كافية متاحة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها في المستقبل المنظور.

() 5

إنخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة
تقر المجموعة بانخفاض قيمة استثمارها في شركة زميلة إذا ،وفقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر
من األحداث التي وقعت بعد اإلقرار األولي بصافي االستثمار ("حدث خسارة") وحدث الخسارة هذا (أو األحداث) لها تأثير على التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية من صافي االستثمار الذي يمكن تقديره بشكل موثوق .تطبق إدارة المجموعة أحكامها في تقييم مثل هذا الحدث.
قد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد منفصل تسبب في اإلنخفاض .بدالً من ذلك ،قد يكون التأثير المشترك للعديد من األحداث هو سبب
الضرر بدالً من أي حدث منفصل .تتضمن هذه األحداث ،من بين أمور أخرى ،الصعوبات المالية للشركة الزميلة أو أي تغييرات مهمة في
البيئة التقنية أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة الزميلة مما يشير إلى أن تكلفة االستثمار في أداة حقوق الملكية قد
ال يتم استردادها .ال يعتبر االنخفاض في سعر السوق المدرج للشركة الزميلة ،بحد ذاته ،دليالً على انخفاض القيمة من قبل اإلدارة ،على
الرغم من أنه قد يكون دليالً على انخفاض القيمة عند أخذها في االعتبار مع المعلومات المتاحة األخرى .إن التقديرات واألحكام الكامنة في
تحديد انخفاض القيمة واردة في إيضاح "انخفاض قيمة األصول غير المالية" أدناه.
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() 6

انخفاض قيمة األصول غير المالية
صا
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد ،وهي قيمتها العادلة ناق ً
صا تكاليف احتساب التصرف إلى البيانات المتاحة من تعامالت
تكاليف التصرف أو قيمتها في االستخدام ،أيُّهما أعلى .تستند القيمة العادلة ناق ً
صا التكاليف اإلضافية للتصرف في
البيع الملزمة ،التي تتم على أسس تجارية عادية ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناق ً
األصل .يستند حساب القيمة في االستخدام الى نموذج التدفقات النقدية المخصومة .التدفقات النقدية هي تدفقات مستمدة من موازنة السنوات
الخمس القادمة وهي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء أصول وحدة توليد النقد التي يتم اختبارها .يع ُّد المبلغ القابل لالسترداد معدال دقيقًا لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية
المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء .تع ُّد هذه التقديرات األكثر
صلة باالستثمار في شركة زميلة .إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدات توليد النقد المختلفة يتم
اإلفصاح عنها وشرحها بشكل أوسع في إيضاح .3
ملخص عن السياسات المحاسبية الرئيسية

25

صا للسياسات المحاسبية الرئيسية التي تم اعتمادها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .وقد تم تطبيق هذه السياسات بثبات
فيما يلي ملخ ً
على كافة السنوات المعروضة في البيانات المالية الموحدة ما لم يذكر خالف ذلك.
1-25
(أ)

أساس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وأحكام قانون
ولوائح الشركات التجارية في سلطنة ع مان وهي تلتزم بمتطلبات اإلفصاح الواردة في "قواعد وشروط اإلفصاح" الصادرة عن الهيئة العامة
لسوق المال في سلطنة عمان.

(ب) تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس  2022على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة (معًا "المجموعة")
وحصة المجموعة في الشركات الزميلة.
(ج) تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية كما تم تعديلها باالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
(د)

إن إعداد البيانات المالية الموحدة طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة .وتضطر اإلدارة
أيضا ً الى استخدام أحكامها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتعتمد على الخبرة السابقة
وعوامل أخرى ،بما في ذلك التوقعات حول أحداث مستقبلية يعتقَد أنها معقولة حسب الظروف .المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من
التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح .24

(هـ) عملة التشغبيل والعرض
تقاس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة وتعرض باللاير العماني وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها
الشركة األم ،كما أنها تمثل عملة التشغيل والعرض الخاصة بالشركة األم .تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير العماني
إلى أقرب ألف ،ما لم يذكر ما يخالف ذلك.
(و) التعامالت واألرصدة
يتم تحويل التعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللاير العماني ويتم قيدها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة ،كما يتم تحويل األصول
وااللتزامات المالية المقومة بعمالت أجنبية إلى اللاير العماني باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلقرار .يتم إدراج الفروق الناتجة
عن التحويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد .كما يتم تحوبل األصول وااللتزامات غير المالية المقومة بعمالت أجنبية إلى اللاير العماني
باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة .وتدرج فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير المالية كجزء من أرباح أو
خسائر القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم قياس فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير المالية بالقيمة العادلة مثل
األسهم الم صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد.
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المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية والمعتمدة خالل السنة
المعايير الجديدة التالية أو التعديالت على المعايير الحالية أو التفسيرات على المعايير المنشورة هي إلزامية ألول مرة ،وقد تم اعتمادها في
إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس :2022

المعيار أو التفسير
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية
رقم  4و 7و 9و16
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية
رقم 16

المسمى
إصالح معدل الفائدة القياسي
امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد19-
لما بعد  30يونيو 2021

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2021
 1أبريل 2021

إصالح معدل الفائدة القياسي (تعديالت عل معيار التقارير المالية الدولية رقم  4و 7و 9و)16
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج تأثيرات اإلقرار المالي عندما يستبدل معدل الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) ويحل
محله معدل فائدة بديل شبه خال من المخاطر .وتشمل التعديالت الطرق العملية التالية:
أ)

طريقة عملية تستوجب معاملة التغييرات التعاقدية ،أو التغييرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرةً ،على
أنها تغييرات في معدل الفائدة العائم ،تعادل حركة معدل الفائدة في السوق.

ب) السماح بإجراء التغييرات التي يتطلبها إصالح معدل إيبورعلى تصنيفات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط،
ج) إعفاء الشركات مؤقتًا من ضرورة تلبية المتطلبات القابلة للتحديد بشكل منفصل عندما يتم تصنيف أداة معدل الفائدة الخالية
من المخاطر كتحوط لعنصر من عناصر المخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ،وهي تعتزم استخدام الطرق العملية في الفترات
المستقبلية إن أصبحت قابلة للتطبيق.
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد – ( 19تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم )16
اعتبارا من  1يونيو  ،2020تم تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم  16لتقديم طريقة عملية لمحاسبة المستأجرين عن امتيازات اإليجار
ً
التي تنشأ كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد  19 -وتستوفي المعايير التالية:

ب)

التغيير في دفعات اإليجار ينتج عنه ثمن اإليجار المعدل الذي يكون إلى حد كبير مماثالً ،أو أقل ،من ثمن اإليجار الذي يسبق
التغيير مباشرة؛
ً
التخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على الدفعات المستحقة أصال في أو قبل  30يونيو 2021؛ و

ج)

ليس هناك أي تغيير جوهري في بنود وشروط اإليجار األخرى.

أ)

امتيازات اإليجار التي تستوفي هذه المعايير يجوز المحاسبة عنها وفقًا للطريقة العملية ،أي أن المستأجر ال يجري تقيي ًما لما إذا كان امتياز
اإليجار يستوفي تعريف تعديل اإليجار .ويقوم المستأجرون بتطبيق المتطلبات األخرى الواردة في معيار التقارير المالية الدولية رقم 16
في المحاسبة عن االمتياز.
نظرا الستمرارية تأثير جائحة كوفيد ،19-قام مجلس معايير المحاسبة الدولية
كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  30يونيو  ،2021ولكن ً
بتمديد فترة تطبيق الطريقة العملية حتى  30يونيو  . 2022وهذا التعديل ينطبق على فترات اإلقرار السنوية التي تبدأ في أو بعد  1أبريل
نظرا ألنه ليس لديها أي عقود إيجار طويلة األجل.
 2021مع السماح بالتطبيق المبكر .إن هذا التعديل ال ينطبق على المجموعة ً
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المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها غير نافذة بعد خالل السنة
تم إصدار المعايير المحاسبية الجديدة  /المعدلة التالية والتفسيرات ،ولكنها ليست إلزامية ولم يتم اعتمادها في إعداد البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31مارس :2022
المعيار أو التفسير

المسمى

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم 37

العقود المجحفة :تكلفة الوفاء بالعقد

 1يناير 2022

تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم 16

الممتلكات واآلالت والمعدات:
المتحصالت قبل االستخدام المقصود

 1يناير 2022

تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية رقم 1
و 9و 16ومعيار المحاسبة الدولية رقم 41

التحسينات السنوية على معايير التقارير
المالية الدولية 2020 – 2018

 1يناير 2022

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3
تعديالت على التقارير المالية الدولية رقم 17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم 1
تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم 8
تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم 12

مراجع لإلطار المفاهيمي
عقود التأمين
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
تعريف التقديرات المحاسبية
الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول
وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

 1يناير 2022
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023

ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه التعديالت والمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ولكنها غير نافذة بعد ،أي تأثير
جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
التطبيق المبكر للتعديالت أو المعايير في سنة 2021
لم تطبق المجموعة بشكل مبكر أي معايير جديدة أو معدلة خالل السنة المنتهية في  31مارس .2022
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أساس التجميع

(أ)

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي جميع الشركات (بما فيها الشركات المهيكلة ) التي يكون للمجموعة سيطرة عليها .تمارس المجموعة سيطرتها على
شركة ما عندما تكون المجموعة معرضة ،أو لديها الحق ،في عائدات مختلفة نتيجة مشاركتها للشركة وتكون قادرة على التأثير في هذه
اعتبارا من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة .ويتم إلغاء
العائدات من خالل سلطتها على الشركة .وتكون الشركات التابعة موحدة بالكامل
ً
توحيدها من تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة.
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة االستحواذ للمحاسبة عن تجميع األعمال .الثمن الذي تم تحويله لالستحواذ على الشركة التابعة هو القيمة
العادلة لألصول المحولة وااللتزامات التي تم تحملها للمالك السابق للشركة التي تمت حيازتها وحصص الملكية التي أصدرتها المجموعة.
وتدرج التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تحملها .تقوم المجموعة باإلقرار بأية حصة أقلية في الشركة التي تمت حيازتها إما
بالقيمة العادلة أو بحصة مالئمة من حصة األقلية في المبالغ المدرجة لصافي األصول القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها.
تقاس الشهرة مبدئيا على أنها فائض الثمن اإلجمالي المحول والقيمة العادلة لحصة األقلية على صافي األصول القابلة للتحديد المستحوذ
عليها وااللتزامات التي تم تحملها .وإذا كان هذا الثمن أقل من القيمة العادلة لصافي األصول للشركة التابعة التي تمت حيازتها ،يتم إدراج
الفرق في الربح أو الخسارة.
يتم استبعاد التعامالت واألرصدة والدخل والمصروفات على الت عامالت فيما بين شركات المجموعة ،كما يتم استبعاد األرباح والخسائر
الناتجة عن التعامالت بين الشركات والمدرجة ضمن األصول .وعند الضرورة ،تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة لضمان
تناسقها مع السياسات التي تعتمدها المجموعة.
يتم إدراج التعامالت مع حصص األقلية التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كتعامالت حقوق ملكية مساهمين  -أي كتعامالت مع المالكين
بصفتهم مالكين .ويتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي ثمن مدفوع والحصة المتعلقة المستحوذ عليها في القيمة الدفترية لصافي أصول
الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية .كما يتم أيضا ً تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التصرف في حصص األقلية ضمن حقوق ملكية
المساهمين الموحدة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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أساس التوحيد (تابع)

(أ)

الشركات التابعة (تابع)
عندما تفقد المجموعة السيطرة ،يعاد قياس أي حقوق محتفظ بها في الشركة إلى قيمتها العادلة بتاريخ فقدان السيطرة مع إدراج التغيير في
القيمة الدفترية ضمن بيان الدخل الشامل الموحد .وتكون القيمة العادلة هي القيمة الدفترية األولية ألغراض اإلدراج الالحق للحقوق المحتفظ
بها كشركة زميلة أو شركة محاصة أو أصل مالي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أية مبالغ تم اإلقرار بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق
بتلك الشركة يتم المحاسبة عنها كما لو كانت المجموعة قد قامت بالتصرف في األصول أو االلتزامات التابعة مباشرةً .ويمكن أن يعني ذلك
أن المبالغ المدرجة سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

(ب)

شركات زميلة
الشركات الزميلة هي كافة الشركات التي تملك فيها المجموعة نفوذا ً
كبيرا لكن دون سيطرة ويكون ذلك النفوذ عمو ًما مصحوبًا بنسبة
ً
مساهمة تتراوح بين  %20و %50من حقوق التصويت وتمثيل جوهري في مجلس إدارة الشركة الزميلة .وتحتسب االستثمارات في الشركات
الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة .ووفقا ً لهذه الطريقة ،يتم اإلقرار باالستثمار مبدئيا ً بالتكلفة وتتم زيادة أو تخفيض القيمة
الدفترية إلدراج حصة المستثمر من ربح أو خسارة الشركة المستثمر بها بعد تاريخ االستحواذ.
إذا انخفضت حصة الملكية في الشركة الزميلة ولكن تم اإلبقاء على التأثير الجوهري ،تتم إعادة تصنيف حصة نسبية فقط من المبالغ
المدرجة سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يكون ذلك مالئماً.
تدرج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ للشركة الزميلة في بيان الربح أو الخسارة وتدرج حصتها في حركات ما بعد
االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر مع تعديل مقابل للقيمة الدفترية لالستثمار .عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة
مع حصتها في الشركة الزميلة أو تتجاوزها ،بما فيها أية ذمم مدينة غير مضمونة ،ال تقر المجموعة بأي خسائر أخرى إال إذا تحملت
التزاما ً قانونيا ً أو استدالليا ً أو دفعت مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.
تحدد المجموعة في كل تاريخ إقرار ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة ،وفي حال حدوث
ذلك ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة على أن ه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد وبين القيمة الدفترية للشركة الزميلة وتدرج
درج األرباح والخسائر الناتجة من التعامالت
ذلك المبلغ إلى جانب "حصة الربح( /الخسارة) لشركة زميلة" في الربح أو الخسارة .ت َ
التصاعدية والتنازلية بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى حد حقوق المستثمر غير ذي العالقة
في الشركات الزميلة .ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا قدمت المعاملة دليالً على انخفاض قيمة األصل المحول .وقد تم تغيير
السياسات المحاسبية للشركات الزميلة حيثما كان ذلك ضروريا ً لضمان التوافق مع السياسات المعتمدة لدى المجموعة.
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة األم لغاية  31مارس وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة لغاية  31ديسمبر من
السنة السابقة باستخدام سياسات محاسبية ثابتة ومتناسقة .يتم إجراء تعديالت آلثار أي تعامالت جوهرية أو أحداث أخرى ،إن وجدت ،والتي
تحدث في الشركات الزميلة والتابعة خالل الفترة الفاصلة.

5-25

األدوات المالية
يتم قيد األدوات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة .األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لشركة ما
والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى.
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األدوات المالية (تابع)

 1-5-25األصول المالية
تحدد المجموعة تصنيف أصولها المالية عند اإلقرار األولي .ويستند التصنيف الى نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية والشروط
التعاقدية للتدفقات النقدية.
()1

التصنيف
يتم تصنيف األصول المالية الى فئات القياس التالية:
أ) تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة (سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة)؛و
ب) تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
بالنسبة لألصول التي تم قياسها بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل لآلخر للمجموعة.

()2

القياس
عند اإلقرار األولي ،تقوم المجموعة بقياس األصـل المالي بقيمته العادلة زائدًا ،بالنسـبة لألصـول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخســارة ،تكاليف المعاملة المنســوبة مباشــرة الى عملية االســتحواذ على األصــل المالي .يتم قيد تكاليف تعامالت األصــول المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة عند تحملها.
قامت المجموعة بتصـنيف عمليات القياس بالقيمة العادلة بشـكل متكرر باسـتخدام التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المعلومات
المستعملة في عمليات القياس .يتضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:
-

األسعار المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المشابهة (المستوى ،)1
معلومات بخالف األسـعار المتداولة المدرجة في المسـتوى  1والتي يمكن مالحظتها بالنسـبة لألصـل أو االلتزام ،سـواء بصـفة مباشـرة
(أي كأسعار) أو بصفة غير مباشرة (مستخرجة من األسعار) (المستوى )2؛ و
معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند الى بيانات سوقية قابلة للمالحظة (معلومات غير قابلة للمالحظة) (المستوى .)3

أدوات الدين
يسـتند القياس الالحق ألدوات الدين الى نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصـول وخصـائص التدفقات النقدية لألصـل .تصـنف المجموعة
أدوات الدين بالتكلفة المطفآة بنا ًء على ما يلي:
أ) يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
ب) الشــــروط التعاقدية تنشــــأ عنها في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ الرئيســــي والفائدة على المبلغ الرئيســــي غير
المدفوع.
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار ألي تخفيض أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلية.

أدوات حقوق الملكية
إن اختارت المجموعة عرض أرباح وخســائر القيمة العادلة عن اســتثمارات حقوق الملكية ضــمن الدخل الشــامل اآلخر ،ال يكون هناك إعادة
تصــــنيف الحق ألربـاح أو خســــائر القيمـة العـادلـة الى الربح أو الخســــارة .يجـب أن يتواصــــل اإلقرار بتوزيعـات األربـاح المتـأتيـة من هـذه
االسـتثمارات ضـمن بيان الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر الموحد كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق المجموعة في اسـتالم الدفعات .ال
توجد متطلبات انخفاض قيمة الســـتثمارات حقوق الملكية التي تم قياســـها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر .التغيرات في القيمة
العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قيدها ضمن الربح أو الخسارة.
()3

إعادة التصنيف
ال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد اإلقرار األولي بها ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية.
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األدوات المالية (تابع)

 1-5-25األصول المالية (تابع)
( )4تعديالت األصول المالية
إن كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مدرجة بالتكلفة المطفآة غير مختلفة بشكل جوهري ،فإن التعديل عندئذ ال يؤدي الى شطب األصل
المالي وتقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية على أساس التدفقات النقدية المعدلة والمبلغ الناتج من تعديل إجمالي القيمة الدفترية
كأرباح أو خسارة تعديل ضمن الربح أو الخسارة .وإن اختلفت التدفقات النقدية بشكل جوهري ،فإن المجموعة عندئذ تقوم بشطب األصل المالي
األصلي ويتم اإلقرار باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة وتقوم بإعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد لألصل.
يتم قياس االلتزامات المالية ،بخالف ارتباطات القروض والضمانات المالية ،بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما
يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو عند تطبيق األدوات المالية المشتقة أو تحديد القيمة العادلة.
( )5شطب األصول المالية
تقوم المجموعة بشطب األصل مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول ،أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي وكافة
مخاطر وعوائد ملكية األصل بشكل كبير إلى طرف آخر .وإن لم تقم المجموعة بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية أو االحتفاظ بها بشكل
كبير واستمرت في السيطرة على األصل الذي تم تحويله ،فإن المجموعة تقر بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بالمبالغ
التي قد تضطر إلى دفعها .وإن احتفظت المجموعة بشكل كبير بكافة مخاطر وعوائد ملكية األصول المالية التي تم تحويلها ،فإن المجموعة
قر أيضًا باقتراض مضمون عن المتحصالت المستلمة.
تستمر في قيد األصل المالي وت ُّ
تطبق المجموعة نموذج خســــائر االئتمان المتوقعة لقياس وقيد خســــارة انخفاض القيمة عن األصــــول المالية ومخاطر االئتمان المتعلقة
بأدوات الدين ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة مثل القروض والودائع والذمم التجارية المدينة.
خســـــائر االئتمـان المتوقعـة هي التقـدير المرجح لخســـــائر االئتمـان (أي القيمـة الحـالية لجميع مبالغ العجز النقدي) على مدى العمر المتوقع
لألصــــل المالي .يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المســــتحقة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة اســــتالمها.
خســـائر االئتمان المتوقعة تأخذ في االعتبار مبلغ المدفوعات وتوقيت دفعها ،وبالتالي ،تنشـــأ خســـارة االئتمان حتى وإن كانت المجموعة
تتوقع اســــتالم المدفوعات بالكامل ولكن في وقت متأخر عن موعد االســــتحقاق التعاقدي .تتطلب طريقة خســــائر االئتمان المتوقعة تقييم
مخاطر االئتمان والفشــل في الســداد وتوقيت التحصــيل منذ اإلقرار األولي ،وهذا يتطلب قيد مخصــص خســائر االئتمان المتوقعة في بيان
الربح أو الخسـارة الموحد حتى بالنسـبة للذمم المدينة التي نشـأت أو تم اكتسـابها حديثًا .يتم قياس انخفاض قيمة األصـول المالية على أسـاس
خســائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شــهرا ً أو خســائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،وذلك اســتنادا ً الى ما إذا كانت هناك
شــهرا " خســائر االئتمان المتوقعة الناتجة
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلقرار األولي .تمثل "خســائر االئتمان المتوقعة لمدة 12
ً
ـهرا بعد تاريخ اإلقرار .وتمثل "خسـائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية"
عن حاالت الفشـل في السـداد المحتملة خالل  12ش ً
خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع حاالت الفشل في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.
شهرا ،وبالتالي فإن مخصص الخسارة الذي تم قياسه كخسائر ائتمان متوقعة على
تتسم الذمم المدينة بأنها قصيرة األجل ،عادة أقل من 12
ً
شهرا .تستخدم المجموعة الطريقة العملية المناسبة
مدى عمر األداة المالية ال يختلف عن ذلك الذي تم قياسه كخسائر ائتمان متوقعة لمدة 12
ً
في معيار التقارير المالية الدولية رقم  9لقياس خسائر االئتمان المتوقعة عن الذمم المدينة باستخدام مصفوفة مخصصات على أساس التحليل
الزمني للذمم المدينة.
تستخدم المجموعة تجربة الخسائر السابقة ومعدالت الخسارة المشتقة على أساس االثني عشر شهرا ً الماضية وتقوم بتعديل معدالت الخسارة
السابقة لتعكس المعلومات حول الظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والقابلة للدعم واإلثبات للظروف االقتصادية المستقبلية .تختلف معدالت
الخسارة على أساس التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة عن السداد ،وهي عمو ًما أعلى بالنسبة للمبالغ التي انقضى عليها زمن أطول.
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األدوات المالية (تابع)

 1-5-25األصول المالية (تابع)
()6

اإلقرار بالدخل
إيرادات فوائد
بالنســبة لجميع األدوات المالية التي تم قياســها بالتكلفة المطفأة واألصــول المالية التي تحمل فائدة ،يتم قيد إيرادات الفوائد باســتخدام معدل
الفـائـدة الفعليـة ،وهو المعـدل الـذي يؤدي على خفض المقبوضـــــات النقـديـة المســـــتقبليـة التقـديريـة عبر العمر المتوقع لألداة المـاليـة أو لفترة
أقصر ،أينما كان ذلك مالئ ًما ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.
عنـدمـا تنخ فض قيمـة القرض أو الـذمم المـدينـة ،تقوم المجموعـة بخفض القيمـة الـدفتريـة إلى قيمتهـا القـابلـة لالســـــترداد ،وهي التـدفقـات النقـديـة
المســتقبلية التقديرية المخصــومة بمعدل الفائدة الفعلية األصــلية لألداة ،وتســتمر في خفض الخصــم كايرادات فوائد .يتم قيد إيرادات الفوائد
على األصول المالية منخفضة القيمة باستخدام معدل الفائدة الفعلية األصلي.

 2-5-25االلتزامات المالية
تحدد المجموعة تصــنيف التزاماتها المالية عند اإلقرار األولي .يســتند التصــنيف الى نموذج األعمال إلدارة االلتزامات المالية والشــروط
التعاقدية للتدفقات النقدية.
( )1التصنيف
يتم تصنيف االلتزامات المالية الى فئات القياس التالية:
أ) تلك التي يتم قياسها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و
ب) تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
( )2القياس
يتم قيد جميع االلتزامات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة .االلتزامات المالية المحتسـبة بالتكلفة المطفأة مثل االقتراضـات يتم محاسـبتها بالقيمة
العادلة المحددة على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية بعد األخذ في االعتبار للتكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة.
تقوم المجموعـة بتصـــــنيف جميع التزامـاتهـا المـاليـة الحقـا بـالتكلفـة المطفـأة ،بـاســـــتثنـاء االلتزامـات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو
الخسارة .يتم الحقا قياس هذه االلتزامات ،بما في ذلك األدوات المالية المشتقة التي تمثل التزامات ،بالقيمة العادلة.
تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلية بحسـاب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصـيص الفائدة المحملة على مدى فترة معدل الفائدة الفعلية
المعنيـة .معـدل الفـائـدة الفعليـة هو المعـدل الـذي يخفض بـدقـة التـدفقـات النقـديـة الخـارجيـة المســـــتقبليـة التقـديريـة (بمـا في ذلـك جميع الرســــوم
والنقاط المدفوعة أو المسـتلمة والتي تشـكل جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية وتكاليف التعامالت والعالوات أو التخفيضـات األخرى)
من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصـر ،حيثما كان ذلك مالئما ،الى صـافي القيمة الدفترية عند اإلقرار األولي .تنطبق هذه الفئة
بشكل عام على االقتراضات والتزامات اإليجار والذمم التجارية الدائنة ،إلخ...
تشمل االلتزامات المالية للمجموعة اقتراضات بنكية وذمم دائنة .تقوم المجموعة بقياس االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة.
( )3شطب االلتزامات المالية
يتم شطب االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو عند إلغائه أو انقضائه .في حالة استبدال التزام مالي حالي بالتزام آخر من نفس
كثيرا ،أو في حالة تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،فإن هذا االستبدال أو التعديل يتم اعتباره شطبا
المقرض بشروط مختلفة
ً
لالتزام األصلي ،مع اإلقرار بااللتزام الجديد والفرق في القيمة الدفترية المعنية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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انخفاض قيمة األصول غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول غير المالية بالمجموعة في كل تاريخ إقرار لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة.
وإذا وجد مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.
يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد على قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع .ولتقدير القيمة في االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل
الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل.
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المدرجة في السنوات السابقة في كل تاريخ إقرار لتحديد وجود أي مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت
أو زالت .ويتم استرداد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد .ويتم استرداد
صافي
خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،بال
ً
من االستهالك أو اإلطفاء ،إن لم يتم إدراج أية خسائر النخفاض القيمة .يتم إدراج أي خسائر انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة كمصروف
وال يتم استردادها الحقا ً.

7-25

المقاصة
يتم عمل مقاصة باألصول وااللتزامات المالية واإلقرار بصافي المبلغ المدرج في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون هناك حق قانوني
لدى المجموعة في إجراء مقاصة بالمبالغ المدرجة والمجموعة تنوي تسويتها على أساس قيمتها الصافية أو بيع األصل وتسوية االلتزام في
وقت واحد.

8-25

ممتلكات وأصول أخرى
بنود الممتلكات واألصول األخرى مدرجة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،باستثناء األرض بملكية
حرةالتي ال تخضع لالستهالك .وتمثل تكلفة الممتلكات والمعدات سعر شرائها باإلضافة إلى النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ .وتدرج
التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل ،حسبما يكون ذلك مالئماً ،فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق
المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق .ويتم تحميل كافة مصروفات
اإلصالحات والصيانة األخرى على بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل السنة المالية التي يتم تحملها فيها.
يتم تحميل االستهالك على الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لكل فئة من الممتلكات واألصول
األخرى ،باستثناء األرض .وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة:
مفروشات وتركيبات
مركبات

السنوات
4
4

مرا إنتاجيًا غير محدد.
نظرا ألن لها ع ً
يتم إدراج األرض بالتكلفة وهي ال تخضع لالستهالك ً
يتم مراجعة القيمة المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية لألصول وتعديلها ،عندما يكون ذلك مالئماً ،في نهاية كل سنة إقرار.
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة التقديرية القابلة لالسترداد لذلك األصل فإنه يتم خفض قيمته مباشرة إلى القيمة القابلة
لالسترداد.
يتم تحديد األرباح والخســـائر الناتجة من التصـــرف في الممتلكات واألصـــول األخرى بالرجوع الى قيمتها الدفترية ويتم قيدها كإيراردات
أخرى ضمن بيان الربح أو الخسارة.
9-25

النقد والنقد المعادل
ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد  ،يتكون النقد والنقد المعادل من األرصدة البنكية ،بما في ذلك الودائع ألجل التي تبلغ فترة استحقاقها
اعتبارا من تاريخ اإليداع.
ثالثة أشهر أو أقل
ً
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25

 10-25مكافآت نهاية خدمة الموظفين
تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقا ً لشروط تعاقد الموظفين بالمجموعة في تاريخ اإلقرار مع مراعاة متطلبات قانون العمل العماني لسنة
َّ
الموظفين" .وتدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر الطائرة عند
 2003وتعديالته ووفقا ً لمعيار المحاسبية الدولية رقم " 19منافع
استحقاقها للموظفين ويكون استحقاق لاللتزام التقديري الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ اإلقرار .تدرج هذه
االلتزامات ضمن االلتزامات المتداولة بينما تدرج االلتزامات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة ضمن االلتزامات غير المتداولة.
المساهمات في خطة تقاعد محددة والتأمين ضد حوادث العمل بالنسبة للموظفين العمانيين وفقا ً لقانون التأمينات االجتماعية العماني لسنة
 1991كمصروف ضمن الربح أو الخسارة عند تحملها.
11-25

المخصصات
يتم اإلقرار بالمخصص عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو استداللي) حالي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقا
خارجيا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام ويتم تقدير المبالغ بشكل موثوق .وتقاس المخصصات بالقيمة الحالية للمصروفات المتوقع أن
تكون الزمة لتسوية االلتزام باستخدام معدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة
لذلك االلتزام .يتم اإلقرار بالزيادة في المخصص نظرا ً لمرور الزمن كمصروف فائدة.

12-25

االقتراضات
يتم اإلقرار باالقتراضات مبدئيا ً بالقيمة العادلة بالصافي من تكاليف المعاملة المتحملة .تص َّنف االقتراضات كالتزامات متداولة إال إذا كان
لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزامات لمدة  12شهرا ً على األقل بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد .ويتم اإلقرار
باالقتراضات الحقا ً بالتكلفة المطفأة ،ويتم إدراج أي فرق بين المت حصالت (بالصافي من تكاليف التعامالت) وقيمة االسترداد في الربح أو
الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
يتم إدراج القروض ألجل في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بقيمة المبلغ الرئيسي .تستحق األقساط خالل سنة واحدة كالتزام متداول.
ويتم تحميل الفائدة كمصروف عند استحقاقها ،ويتم إدراج المبالع غير المدفوعة ضمن الذمم الدائنة.
يتم اإلقرار بالقروض قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد بقيمة المبالغ الرئيسية .ويتم تحميل الفائدة كمصروف عند استحقاقها،
ويتم إدراج المبالع غير المدفوعة ضمن الذمم الدائنة.

13-25

رأس المال
يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يكون هناك التزام لتحويل النقد أو األصول األخرى .يتم عرض التكاليف اإلضافية المنسوبة
مباشرة ً إلى إصدار أسهم جديدة بحقوق الملكية كخصم ،بالصافي من الضريبة ،من المتحصالت.

14-25

اإليرادات

•

يتم اإلقرار باألرباح (/الخسائر) المتأتية من الشركات الزميلة على أساس النتائج المفصح عنها.

•

يتم اإلقرار بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

•

يتم اإلقرار بالسندات الدائمة عند االستالم.

•

يتم اإلقرار بدخل توزيعات األرباح من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الربح أو
الخسارة عندما يتأكد حق المجموعة في استالم الدفعات.

•

األرباح /الخسائر غير المحققة المتأتية من قيمة األصول المالية بالقيمة العادلة تمثل الفرق بين القيمة السوقية الحالية والقيمة الدفترية
لألصول المحددة على أساس السهم الفردي باستخدام المتوسط الم رجح لتكلفة األوراق المالية ويتم تحويلها إلى بيان الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحد.

•

يتم اإلقرار باألرباح  /الخسائر المحققة المتأتية من األصول المالية بالقيمة العادلة وتحويلها إلى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحد في سنة التصرف في األوراق المالية ذات الصلة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠٢٢
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15-25

ضريبة الدخل
تتكون ضريبة الدخل على نتائج السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة .يتم اإلقرار بالضريبة في الربح أو الخسارة ،باستثناء ما يتعلق
بالبنود التي تم قيدها مباشرة في حقوق الملكية.
مبلغ الضريبة الحالية التي يتم اإلقرار بها في الربح أو الخسارة هو مبلغ الضريبة المتوقع سدادها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة،
باستخدام معدالت الضريبة المنطبقة أو السارية بشكل كبير في تاريخ اإلقرار ،مع أي تعديالت على الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة.
يتم تكوين مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة الناشئة بين األوعية الضريبية لألصول وااللتزامات
وقيمها الدفترية ألغراض اإلقرار المالي .يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة السارية حاليا ً والتي من المتوقع تطبيقها
على الفروق المؤقتة عند استردادها بنا ًء على القوانين الضريبية المنطبقة أو السارية بشكل كبير في تاريخ اإلقرار.
يتم اإلقرار باألصل الضريبي المؤجل فيما يتعلق بالخسائر الضريبية المرحلة عندما يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن
في مقابلها استرداد هذه الخسائر الضريبية .تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في كل تاريخ إقرار ويتم خفضها إلى
الحد الذي ال يعود من المحتمل معه توفر أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء من األصل الضريبي المؤجل أو كله.
يتم عمل مقاصة باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني إلجراء مقاصة بأصول الضريبة الحالية مقابل
التزامات الضريبة الحالية وعندما تتعلق أصول والتزامات الضريبة المؤجَّلة بضرائب دخل فرضها نفس جهاز الضرائب إما على نفس
الشركة الخاضعة للضريبة أو على شركات أخرى خاضعة للضريبة بحيث تكون هناك نية لتسوية األرصدة على أساس الصافي.

 16-25مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية واألحكام المحددة من قبل الهيئة العامة
لسوق المال.
17-25

عائدات السهم الواحد
تقوم المجموعة بعرض بيانات عائدات السهم الواحد األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .ويتم احتساب عائدات السهم الواحد األساسية
بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .ويتم
تحديد عائدات السهم الواحد المخفضة بتعديل األربا ح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.

18-25

توزيعات األرباح
يتم اإلقرار بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة األم كالتزام في البيانات المالية الموحدة في السنة التي يتم فيها الموافقة على توزيعات
األرباح من قبل مساهمي الشركة األم.

19-25

القطاع التشغيلي
ال يوجد لدى المجموعة أي قطاع تشغيلي.

-26

ارتباطات رأسمالية
في  31مارس  ،2022بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية القائمة  74ألف لاير عماني ( 91 :2021ألف).

-27

أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب أو تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة ،أينما كان ذلك ضروريًا ،لتتفق مع طريقة العرض المعتمدة في البيانات
المالية الموحدة للسنة الحالية .عل ًما بأن إعادة التبويب أو التصنيف ال تؤثر على صافي الخسارة أو حقوق ملكية المساهمين المفصح عنها
سابقا.

-28

أحداث الحقة
في وقت الحق لنهاية السنة ،قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  21أبريل  2022زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  10مليون لاير
عماني .والشركة األم بصدد الحصول على موافقة الجهة الرقابية بشأن إصدار أسهم أفضلية .ليس هناك أي أحداث أخرى الحقة وقعت بعد
 31مارس  2022وقبل تاريخ التقرير والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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