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المهمة:
دعم وإنشاء ورعاية الشركات الناجحة التي تخلق وتعزز القيمة 

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

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

التركيز على التنفيذ والتميز بالعمل.

قيمنا االساسيه:
نحن نحترم االفراد

نحن نهتم بمجتمعنا

نحن صادقون في اتصاالتنا

نحن نتصرف بنزاهة

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

ا�سهم الخاصة وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة"

الرؤية

المهمة

القيمة
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المكتب المسجل:
ص.ب: 468

الرمز البريدي: 131
الحمرية

سلطنة عمان

الموقع الرئيسي ألعمال الشركة:
فيال رقم: 897، السكة رقم: 3013

شاطئ القرم
الصاروج

info@alanwar.om :البريد اإللكتروني
www.alanwar.om :الموقع اإللكتروني

٢١  - ٢٠٢٠ التقرير السنوي  
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٨أعضاء مجلس اإلدارة

٩اإلدارة التنفيذية

١٠-١4تقرير مجلس اإلدارة

١5تقرير مراجعي الحسابات حول ميثاق تنظيم وإدارة الشركات

١6 - ٢٣تقرير تنظيم وإدارة الشركة

٢4 - ٣٠تقرير مناقشة اإلدارة وتحليالتها

٣١قائمة بكبار مساهمي الشركة

٣٢ - ٣7 تقرير مراجعي الحسابات حول القوائم المالية

٣٨بيان المركز المالي الموحد

٣٩بيان الدخل الشامل الموحد

4٠ بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

4١ بيان التدفقات النقدية الموحد

4٢ -65 إيضاحات حول البيانات المالية الموحد

66بيان المركز المالي للشركة األم

67بيان الدخل الشامل للشركة األم
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ا�دارة التنفيذيةأعـضـــاء مجلس ا�دارة

مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس ا�دارة

ناصر بن سعيد الهادي
عضو مجلس ا�دارة

ورئيس لجنة التدقيق 

خالد مسعود أنصاري
الرئيس التنفيذي 

جيريش أم راماكريشنان
عضو مجلس ا�دارة

عبدالرضا بن مصطفى سلطان
عضو مجلس ا�دارة  

شبير بن موسى اليوسف
نائب رئيس مجلس ا�دارة

ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
و اللجنة التنفيذية

الشيخ  
محمد بن عبد ا� الرواس

عضو مجلس ا�دارة

مايكل هانسن
عضو مجلس ا�دارة

أحمد ابراهيم
مساعد المدير المالي

مبارك بن سعيد الغزالي
مدير ا�دارة وا�لتزام

ديراج شيدوال،
 مدير- التدقيق الداخلي وادارة المخاطر
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مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس ا�دارة

ناصر بن سعيد الهادي
عضو مجلس ا�دارة

ورئيس لجنة التدقيق 

خالد مسعود أنصاري
الرئيس التنفيذي 

جيريش أم راماكريشنان
عضو مجلس ا�دارة

عبدالرضا بن مصطفى سلطان
عضو مجلس ا�دارة  

شبير بن موسى اليوسف
نائب رئيس مجلس ا�دارة

ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
و اللجنة التنفيذية

الشيخ  
محمد بن عبد ا� الرواس

عضو مجلس ا�دارة

مايكل هانسن
عضو مجلس ا�دارة

أحمد ابراهيم
مساعد المدير المالي

مبارك بن سعيد الغزالي
مدير ا�دارة وا�لتزام

ديراج شيدوال،
 مدير- التدقيق الداخلي وادارة المخاطر
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تقريـر مجلـس اإلدارة 
عن السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م

حضرات المساهمـين الكـرام،،،   

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

شركتكم وأدائها للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

استعراض نتائج المجموعة
الشركة  أعمال  فئات  وتبذل  استثماراتها.  إدارة  في  واستباقي  حذٍر  نهٍج  باعتماد  لإلستثمارات  األنوار  استمرت 
تداعيات  عن  الناتجة  وتحدياتها  الصعبة  اإلقتصادية  البيئة  هذه  ضمن  استقرارها  على  للحفاظ  جهدها  قصارى 
جائحة كوفيد-١٩ وانخفاض أسعار النفط. ولقد أثبتت بعض الشركات الشقيقه قدرتها على تحّمل ظروف السوق 
الصعبة وحافظت على ربحيتها، بينما تعّثر أداء بعض اإلستثمارات األخرى بسبب ظروف السوق المحبطة هذه. 
لكن بشكٍل عام، نرى أن الشركات التي استثمرنا فيها مستعدٌة لمواجهة هذه األوقات العصيبة. ويبقى هدفنا 

األّول هو ضمان أدائنا اللتزاماتنا واإلستعداد لتلّقف الفرص التي ستنشأ عند تحّسن الظروف الألقتصادية.

نستعرض فيما يلي ملخص حصيلة أداء الشركة:

البيان - ألف ريال عمانى

مجموع االيرادات

مجموع المصروفات

الربح قبل خسائر القيمة العادلة

)خسارة( القيمة العادلة لألصول المالية

صافي الربح

١,65١

)١,64٣(

7

)٢٨٢(

)٢٧٥(

٢,٠٢٩

)١,5٢٢(

5٠7

)٣٣٠(

١٧٧

٢٠١٩ - ٢٠٢٠٢٠٢٠ - ٢١



التقرير السنوي
٢٠٢١

١١

سّجلت الشركة صافي خسائر مجّمعة بقيمة ٢75،٠٠٠ ريال ُعماني للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ مقارنة 
بأرباح بلغت ١77،٠٠٠ ريال ُعماني للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى خسارة 
األخرى  واالستثمارات  مسقط  بورصة  في  السوقية  إستثماراتنا  في  عماني  ريال   ٢٨٢،٠٠٠ البالغة  العادلة  القيمة 

بالقيمة العادلة.
نسبة  وبلغت  عماني.  ريال  مليون   ٣١ قيمته  ما   ٢٠٢١ مارس   ٣١ في  بالشركة  المساهمين  حقوق  بلغت  ولقد 

الديون إلى حقوق المساهمين ٠.6٠ : ١ وهي نسبة جّيدة بالمقارنة مع ٠.56 : ١ في السنة السابقة.
كما بلغ صافي األصول للسهم الواحد ١55 بيسة في ٣١ مارس ٢٠٢١، مقابل ١6٣ بيسة في السنة السابقة.

وبلغ سعر سهم الشركة ٨6 بيسة في ٣١ مارس ٢٠٢١ وتم تداوله بسعر منخفض عند مستوى 55٪ من قيمته 
الدفترية.

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

توزيعات األرباح 
نظًرا للتحديات التي واجهتها الشركة خالل العام، ال يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح لهذا العام. 

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

نتائج الشركات التابعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وهي كالتالي:
 األنوار العالمية لإلستثمار ش.م.م، وهي شركة تابعة بنسبة ١٠٠٪.

 األنوار للتعليم ش.م.م )األنوار للتنمية ش.م.م سابًقا(، وهي شركة تابعة بنسبة ١٠٠٪.
 األنوار للضيافة ش.م.ع.م، وهي شركة تابعة بنسبة ١٠٠٪ وتنشط في مجال الضيافة.

األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م، وهي شركة تابعة بنسبة ١٠٠٪.
حصة األرباح/ )الخسائر( التي حققتها الشركات الشقيقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، )الرواد العالمية 
لخدمات التعليم ش م ع م لغاية ٣١ يناير ٢٠٢١(، وهي الشركات التي تملك األنوار لإلستثمارات فيها ما بين ٢٠٪ 

و5٠٪ من رأسمالها، أو تتمتع بتأثير كبير عليها.
توزيعات األرباح من إستثمارات أخرى.

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

أداء االستثمارات
الشركات التابعة

١- شركة األنوار العالمية لالستثمار ش.م.م
تملك الشركة إستثمارات بقيمة 7,٨٩6,٢٢4 ريال ُعماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. 

٢- األنوار للتعليم ش م م )األنوار للتنمية ش.م.م سابًقا(
تملك الشركة استثمارات بقيمة 5١٢,٨4١ ريال ُعماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣- شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م
تم توقيع إتفاقية إدارة - فندق نوفوتيل مسقط مع شركة أكور العالمية لتطوير وإدارة فندق أعمال من فئة 4 

نجوم - نوفوتيل مسقط - العذيبة ، بالقرب من المطار على أرض مملوكة للشركة.
ويُقدر مجموع تكلفة تطوير المشروع بحوالي ١١.5 مليون ريال ُعماني، وسيتم تمويله من خالل أفضل تركيبة 
من القروض وحصص الملكية. وفي هذا السياق، لقد حصلنا على جميع التراخيص من الجهات المعنية. إال أننا 

تمّهلنا في سير المشروع بسبب تداعيات جائحة كوفيد-١٩.

.١

.٢

.3

.4
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4- شركة األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م
قامت األنوار لإلستثمارات ش م ع ع مع األنوار العالمية لإلستثمار ش.م.م واألنوار للتعليم ش.م.م )شركة 
قوانين  حسب  عمان  سلطنة  في  مقفلة  ُعمانية  مساهمة  شركة  بتأسيس  سابًقا(  ش.م.م  للتنمية  األنوار 

السلطنة بإسم » األنوار لإلستثمارات الصناعية ش.م.ع.م« )الشركة(.
ولقد تم إنشاء هذه الشركة بهدف نقل الحصص في الشركات الصناعية الشقيقه إليها لتكّون باقة إستثمارية 
واحدة. ويهدف ذلك أيًضا إلى البحث عن مستثمرين إستراتيجيين لنسبة تصل إلى 4٠٪ من حقوق الملكية في 

تلك الشركة، وإلى تنمية المجموعة من خالل عمليات اإلستحواذ والدمج وتعزيز التكنولوجيا.

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

ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  للسنة  ُعماني  ريال   ٩,٠٠٩,٨٣٨ بلغت  إيراداٍت  عن  للسيراميك  المها  شركة  أعلنت 
٢٠٢٠، مقارنة مع 7,44٠,٠٨4 ريال ُعماني للسنة السابقة، ما يُمثل ارتفاًعا بنسبة ٢١٪.  وبلغ صافي أرباح السنة بعد 
الضريبة ١,5٢4,٣١١ ريال ُعماني، مقارنة مع مبلغ ١,٠١١,٣١٢ ريال ُعماني في السنة السابقة، مسّجلًة زيادًة بنسبة ٪5١ 

تُعزى بصورة رئيسية إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أسعاٍر أفضل وتنفيذ مبادرات التحسين.
٢- فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

 ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  للسنة  ُعماني  ريال   ٣4,٣٨٠,٩٣٢ بقيمة  إيرادات  عن  للطاقة  فولتامب  أعلنت 
السابقة. وقد سّجلت فولتامب للطاقة خسائر )منسوبة لمساهمي  السنة  بانخفاض بنسبة ١6٪ مقارنة مع 
الشركة األم( بعد الضريبة قدرها ٣57,٠٢٣ للسنة مقارنة مع أرباح بقيمة ٣4٢,75٩ ريال ُعماني للفترة المماثلة 
تزامنت مع  التوزيع،  الشركة منافسًة كبيرة في أسعار محّوالت  إلى ذلك، شهدت  باإلضافة  الفائتة.  السنة  من 
ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مما أّثر على نتائج أداء الشركة. وسّجلت الشركة أيًضا انخفاًضا في حجم 
مبيعات محّوالت الطاقة لديها خالل سنة ٢٠٢٠. في هذا اإلطار، نّفذت الشركة عدًدا من مبادرات ضبط التكاليف 

بهدف الحّد من خسائرها.
٣- العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.ع 

بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، حققت العربية فالكون للتأمين إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 
١٨,٢٨5,٨٣٨ ريال ُعماني، مقارنة مع ١6,٩٠4,6٣٢ ريال ُعماني في السنة السابقة، أي بزيادة بنسبة ٨٪. وبلغ صافي 
األرباح بعد الضريبة للسنة ١,66٨,76٠ ريال ُعماني مقارنة مع ١,١٢٢,١44 ريال ُعماني في السنة السابقة، أي بزيادة 
للتخلص  تامة  بعناية  محفظتها  هيكلة  بإعادة  للتأمين  فالكون  العربية  قامت  ذلك،  على  عالوة   .٪4٩ بنسبة 
تدريجًيا من الحسابات الكبيرة الخاسرة، وبذلت أيًضا جهوًدا للحصول على أعمال جديدة. وقد أّدت جهود اإلدارة 

إلى انخفاض كبير في نسبة صافي المطالبات إلى ٣4٪ عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع 4٩٪ في ٢٠١٩.
4- الُرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م

اإليرادات  انخفاًضا في  التعليم  العالمية لخدمات  الُرواد  ٢٠٢٠، سجلت شركة  ٣١ يوليو  المنتهية في  السنة  خالل 
واألرباح قبل الضريبة والذي يرجع بصفة أساسية إلى انتقال الطالب إلى المدارس ذات الرسوم الدراسية المنخفضة. 

ولقد حصلت المدرسة على االعتماد الكامل لتدريس مناهج البكالوريا الدولية.
5- الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع )نبيل(

للسنة  ُعماني  ريال   ١٢,6٩4,55٣ بقيمة  إيرادات  عن  المحدودة  البسكويت  لصناعة  الوطنية  الشركة  أعلنت 
نمًوا  محققًة  السابقة،  السنة  في  الفترة  نفس  عن  ُعماني  ريال    ١٢,55١,4٩6 مقابل   ٢٠٢٠ يونيو   ٣٠ في  المنتهية 
بنسبة ١٪ عن السنة الفائتة. وبلغ صافي الربح ٨75,4١٩ ريال ُعماني للسنة هذه مقابل 77٠,٢٩7 ريال ُعماني عن 
السنة السابقة، ُمسجلًة بذلك نُمًوا بواقع ١4٪ عن السنة السابقة. وتُعتبر العالمة التجارية »نبيل« من العالمات 

التجارية البارزة في السوق العماني وتمتع بحضور تجاري جيد في دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى.
6- الشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع

 ٨٩١,6٨٨ قدره  أرباح  وصافي  ُعماني  ريال   ٢٠,٣٩5,674 بقيمة  إيرادات  عن  للمنظفات  الوطنية  الشركة  أعلنت 
ا في اإليرادات بنسبة 4٪ وارتفاًعا في صافي األرباح  ريال ُعماني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ما يمثل نمّوً
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الرئيسية »بحر« على مركزها في سوق  التجارية  العالمة  السابقة. وقد حافظت  السنة  بنسبة 44٪ مقارنة مع 
سلطنة عمان، وأعيد تحديد موقعها التجاري لتصبح المنتج الرائد في مجالي الصحة والنظافة فباتت العالمة 

لتجارية األولى في ُعمان.
7- ُعمان كلورين ش.م.ع.ع

 ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر  المنتهية في  ريال عماني للسنة  بلغت ١6٣,١5,5٩7  إيرادات  سجلت مجموعة ُعمان كلورين 
بالمقارنة مع ١5,٠46,٠١7 ريال عماني في السنة السابقة، أي أنها حققت ارتفاًعا بنسبة 4٪.  أما بالنسبة إلى صافي 
األرباح )المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم( عن تلك الفترة، فقد بلغت ١٠4,٣٨١ ريال ُعماني بالمقارنة مع خسائر 

بقيمة ١54,566 ريال ُعماني للفترة الموازية السابقة.
وسّجل مشروعنا في ُعمان صافي أرباح بقيمة ١,45٨,745 ريال ُعماني بالمقارنة مع ١,6٣٢,٢٣5 ريال ُعماني في 
الفترة السابقة، أي بانخفاٍض بنسبة ١١٪. وقد أدى انخفاض مبيعات الصودا الكاوية إلى تراجع اإليرادات، مما أّثر على 
ربحية الشركة. وفي هذا الصدد، من المقّرر أن تنطلق عام ٢٠٢١ أعمال توسعة القدرة اإلنتاجية للمحطة الحالية 

ا في اليوم الواحد. للشركة في صحار من 45 إلى 75 طّنً
أفصحت شركة يونيون كلورين )اإلمارات(، وهي شركة تابعة، عن صافي خسارة قدره ٩4٩,٣١٠ ريال ُعماني 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبلغت حصة الشركة األم من هذه الخسارة 56٨,6٣6 ريال ُعماني. وعلى 
الرغم من وصول معدل استخدام القدرة اإلنتاجية للمحطة إلى ١٠١٪، انخفضت اإليرادات بسبب انخفاض السعر 
العالمي لرقائق الصودا الكاوية مما كّبد الشركة التابعة خسائر. لكن خسائرها تقّلصت بنسبة ٣٨٪ في السنة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بالمقارنة مع الفترة المماثلة في عام ٢٠١٩.
صافي  عن  أعلنت  فقد  أيضا،  تابعة  شركة  وهي  )قطر(،  م،  م  ذ  كلورين  الخليج  شركة  إلى  بالنسبة  أما 
الشركة األم  من  ٢٠٢٠، بلغت حصة  ٣١ ديسمبر  المنتهية في  السنة  ريال ُعماني في  خسائر بقيمة ٠٨٨,4٩5,١ 
هذه الخسارة 76٢,4٩5 ريال ُعماني. وتُعزى هذه الخسائر بشكٍل رئيسي إلى أن معدل استخدام القدرة اإلنتاجية 
الربع  في  الكالسيوم  كلوريد  محطة  لعمليات  المتوقع  االنطالق  ومع   .٪4٣ بنسبة  منخفًضا  يزال  ال  للمحطة 
الثاني من عام ٢٠٢١ على يد المشروع المشترك »الكيماويات المتحدة«، ستتمكن شركة الخليج كلورين من 
االستفادة القصوى من قدرتها اإلنتاجية، مما سينعكس تحّسًنا ألدائها التشغيلي. وتجدر اإلشارة إلى أن انطالق 

العمليات كان مقّرًرا في عام ٢٠٢٠، لكنه تأّجل بسبب جائحة كوفيد-١٩.

 استثمارات كبيرة أخرى
١. سندات أومينفست الدائمة

يسري على سندات أومنفيست الدائمة سعر فائدة يبلغ 7.75٪ في السنة، وتُدفع الفائدة هذه مرتين خالل العام 
في شهري يونيو وديسمبر. وهذا السعر مضمون لمدة 5 سنوات، يعاُد بعدها تحديده حسب الصيغة المتفق 

عليها. وقد جنت الشركة فائدًة تبلغ حوالي 544,٠٠٠ ريال عماني للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.
٢. شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار ش م ع ع

ريال   5,75١,6٠5 الدفترية  قيمتها  وتبلغ   ٪٨.٣٣ بنسبة  الملكية  حقوق  في  حصة  لإلستثمارات  األنوار  تمتلك 
الخسائر  أن  حين  في  عماني،  ريال   6,٢4١,6١٠ لإلستثمار  السوقية  القيمة  وتبلغ   ،٢٠٢١ مارس   ٣١ في  كما  ُعماني 
٣١ مارس  ريال ُعماني كما في  تبلغ 4٩٠,٠٠5  السوقية  القيمة  المحّققة والمدرجة بسبب تدهور  التراكمية غير 
٢٠٢١. عالوة على ذلك، إستثمرت الشركة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال ُعماني في سندات شركة ظفار الدولية للتنمية واإلستثمار 
بسعر فائدة سنوية قيمتها ٩٪. وكما في ٣١ مارس ٢٠٢١، وصلت الفائدة التراكمية إلى ٩4,٠٠٠ ريال ُعماني تقريًبا، 
لكن شركة ظفار الدولية للتنمية واإلستثمار لم تسدد أي دفعات فائدة مستحقة منذ تاريخ إصدار السندات بل 

أّجلتها إلى مواعيد أخرى مستقبليه.

٣. شركة ألموندز جلوبال سيكيوريتيز المحدودة، الهند
سيكيوريتيز  جلوبال  ألموندز  شركة  في   ٪١١.٩4 بنسبة  الملكية  حقوق  في  حصة  لإلستثمارات  األنوار  تمتلك 
المحدودة، وهي شركة لألوراق المالية مدرجة في بورصة بومباي في الهند، وتنشط في مجال الوساطة المالية 
إلى  ودخلت  أعمالها  ألموندز  شركة  نّوعت  ولقد  الصحية.  والرعاية  اإلستثمارية  والبنوك  الشركات  وتمويل 
قطاعات جديدة خالل هذه السنة. وتبلغ القيمة الدفترية لحصتنا في الشركة 476,٩7٢ ريال ُعماني كما في ٣١ 

مارس ٢٠٢١، بينما تبلغ  حصتنا من صافي أصولها ٩6١,٠٠٠ ريال ُعماني.
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التعمين
أصحاب  وتطوير  وتدريبهم،  الُعمانيين  الموظفين  بتعيين  دائًما  ملتزمٌة  لإلستثمارات  األنوار  مجموعة  إّن 

المواهب والكفاءات المحلية وترقيتهم. إذ بلغت نسبة التعمين في الشركة 5٠٪ في ٣١ مارس ٢٠٢١.

التوقعات المستقبلية
نتوقع أن تكون السنة المقبلة مليئة بالتحديات نتيجة تعليق النشاطات العامة بصورة مؤقتة من أجل إحتواء 

تفّشي فيروس كورونا في سلطنة ُعمان ودول العالم أجمع.
وفي ظّل الظروف السائدة في أسواق رأس المال، ترى األنوار لإلستثمارات فرصًة لبدء مشاريع استثمارية جديدة. 
ونحن بصدد دراسة الفرص المتاحة في قطاعاتنا اإلستراتيجية، والتي ستساعد على تنويع محفظتنا االستثمارية.

التابعة ستستمر بأداء دوٍر محوري  عالوة على ذلك، نحن واثقون بأن األنوار لإلستثمارات ومجموعة شركاتها 
في تحقيق النمو االقتصادي لسلطنة ُعمان، واستحداث فرص العمل لمواطنيها، وجذب االستثمارات األجنبية 

إليها.
مساهمي  مع  ملزمة  غير  تفاهم  مذكرة  للسيراميك  المها  الشقيقة،  وشركتها  لإلستثمارات  األنوار  وقعت 
غالبية  على  المشترك  اإلستحواذ  إمكانية  لبحث   ٢٠٢١ مايو   ٢٩ في  م  م  ش  السيراميك  إلنتاج  الهائل  شركة 

أسهم شركة الهائل.
شكر وعرفان

صاحب  لحضرة  السامي  للمقام  التحّيات  أطيب  لتوجيه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  أوّد 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد - حفظه اهلل ورعاه - آملين من المولى عّز وجّل أن يوفقه وحكومته 

على قيادة السلطنة وشعبها نحو المزيد من االزدهار والتقّدم.
االستثمار  وترويج  والصناعة  للتجارة  وزيًرا  اليوسف  محمد  بن  قيس  معالي  تعيين  تم  قد  بأنه  يعلم  والجميع 
بموجب المرسوم السلطاني ٢٠٢٠/١١١، مما اقتضى منه التخلي عن عضوية مجلس إدارة األنوار لالستثمارات ش 
شركاتها  ومجموعة  شركتنا  في  القّيمة  بمساهماته  نشيد  أن  نوّد  وإننا   .٢٠٢٠ أغسطس   ١٩ من  اعتباًرا  ع  ع  م 
التي ساعدت مجموعتنا على  الثمينة  الماضيين، ونشكره على توجيهاته اإلستراتيجية  العقدين  التابعة طوال 
النمّو والتطّور. كما نتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة الملقاة على عاتقه، ونسأل اهلل أن يوفقه في مسعاه.

ويتوجه مجلس اإلدارة بخالص الشكر لوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، وللهيئة العامة لسوق المال، 
وبورصة مسقط، والبنوك، ومراقبي الحسابات، والمساهمين على دعمهم المستمر لشركة األنوار لالستثمارات 

ومجموعة شركاتها التابعة.
كما أوّد أُعرب عن عميق امتناني وتقديري لمجالس إدارة جميع شركات مجموعة األنوار على التوجيهات السديدة 
مجموعة  في  الموظفين  وجميع  اإلدارة  فريق  الى  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتوجه  كما  الشركات،  هذه  إدارات  إلى 

األنوار على إخالصهم وتفانيهم في العمل.
وأخيًرا وليس آخًرا، أوُد أيًضا 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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عضو مستقل/ غير المنصبأسم عضو مجلس اإلدارة
طريقة التمثيلمستقل

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

نفسه - مساهم غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالفاضل/شبير بن موسى اليوسف

نفسه - مساهمغير مستقلعضوالفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان

نفسه - غير مساهممستقلعضوالشيخ/ محمد بن عبداهلل الرواس

نفسه - غير مساهممستقلعضوالفاضل/ناصر بن سعيد الهادي

ممثل الخنجي لإلستثمار ش م مغير مستقلعضوالفاضل/ مايكل هانسن 

ممثل شركة فينكورب غير مستقلعضوالفاضل / جريش أم راماكريشنان
لالستثمار ش.م.م

األنوار لإلستثمارات ش م ع ع
)تعرف سابقا باألنوار القابضة ش م ع ع(

تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 3١ مارس ٢0٢١

١.فلسفة 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 )تعرف سابقا باألنوار القابضة ش م ع ع(، يدعم مجلس إدارة 
للشركة  العامة  والسياسات  اإلستراتيجية  ومراقبة  اعتماد  عن  مسؤول  وهو  الحوكمة،  معايير  أعلى  الشركة 
الرقابة وخطة األعمال والموازنة السنوية.  وتكون اإلدارة مسؤولة  إدارة المخاطر وأنظمة  بما فيها سياسات 
والمتواصلة  الفعالة  المراقبة  لضمان  المناسب  الوقت  في  المالئمة  بالمعلومات  اإلدارة  مجلس  تزويد  عن 
للمسائل االستراتيجية والمالية والتشغيلية واإللتزام بالقوانين واللوائح السارية.  ويؤكد مجلس اإلدارة أن األنوار 
لإلستثمارات تطبق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الُمدرجة الصادر 
التي تُصدرها الهيئة العامة لسوق المال  عن الهيئة العامة لسوق المال )الميثاق( والقواعد واإلرشادات األخرى 

من وقت آلخر.
.)IFRSs( يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات للمعايير الدولية للتقارير المالية 

٢.تشكيل مجلس اإلدارة
خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ تألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات 
اإلدارة  مجلس  تشكيل  بأن  علما  وموضوعية.  مستقلة  أحكاما  وجماعي  فردي  بشكل  ويمارسون  متنوعة 
العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  االدارة في  أعضاء مجلس  أنتخاب  الميثاق. تم  أحكام  يتفقان مع  واستقالليته 

السنوية والتي عقدت في ٢4 يونيو ٢٠١٨ لفترة ٣ سنوات. 
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3.اجتماعات مجلس اإلدارة
إجتمع مجلس اإلدارة 5 مرات خالل العام. عقدت هذه االجتماعات في 4 يونيو ٢٠٢٠، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، ١١ نوفمبر ٢٠٢٠، ١٣ يناير ٢٠٢١ و ١١ فبراير 

.٢٠٢١

بدالت حضور اإلجتماعات المسددة لألعضاء لكل إجتماع كما يلى :

رئيس المجلس  ١,75٠ ريال عماني،  نائب الرئيس ١,٢٠٠ ريال عماني باقي األعضاء  ١,١٠٠ ريال عماني

قامت شركة فينكورب لإلستثمار ش م م بتغيير ممثلها في األنوار لإلستثمارات ش م ع ع لبحل الفاضل/جريش راماكريشنان 
والصناعة  للتجارة  وزيرا  تعيينه  بعد   ٢٠٢٠ أغسطس   ١٩ في  المجلس  من  استقال  الذي  اليوسف  محمد  بن  قيس  معالي/  محل 

وترويج اإلستثمار.

قامت الخنجي لإلستثمار ش م م بتغيير ممثلها في األنوار لإلستثمارات ش م ع ع لبحل الفاضل/ مايكل هانسن محل الفاضل/

قابوس بن عبداهلل الخنجي ابتداءا من ٩ يونيو ٢٠٢٠.  

4. لجان مجلس االدارة 
لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

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

عضو اللجنة  الشيخ/ محمد بن عبداهلل الرواس     
عضو اللجنة  الفاضل/ مايكل هانسن     
عضو اللجنة الفاضل/ جيريش أم راماكريشنان     

معالي/ قيس بن محمد اليوسف     رئيس اللجنة )فترة من العام(
عضو اللجنة )فترة من العام( الفاضل/ قابوس بن عبداهلل الخنجي    

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

التنفيذية.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

عميد متقاعد/ مسعود بن حميد الحارثي
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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 ثمانية مرات خالل العام في ٢٣ أبريل ٢٠٢٠، ١١ مايو ٢٠٢٠، ٣ يونيو 
٢٠٢٠، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، ٢ سبتمبر ٢٠٢٠، ١١ و ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠، ٨ فبراير ٢٠٢١ و ٣ مارس ٢٠٢١.

أتعاب حضور االجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل اجتماع هي 65٠ 
ريال عماني لرئيس اللجنة و 55٠ ريال عماني لبقية األعضاء.

لجنة التدقيق:
هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وتضم ٣ أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس وهم:

رئيس اللجنة  الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي    
عضو   الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان   
عضو  الشيخ / محمد بن عبداهلل الرواس    

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

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

من قبل المجلس.

المجاالت الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي: 
دراسة والتوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

مراجعة خطط التدقيق وتقارير التدقيق.
الشركات  حوكمة  لميثاق  وفقا  الداخلي  التدقيق  متطلبات  بجميع  لإلتزام  الداخلي  المدقق  مهام  متابعة 

ومتابعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية باإلضافة إلى القوائم المالية.
فحص األحتياالت المالية.

مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها.
التمحيص في مراجعة نواحي عدم االلتزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات 

اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. 
مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعامالت األطراف ذات العالقة. 

تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومجلس اإلدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خالل العام في ٨ مايو ٢٠١٩ و ١ أغسطس ٢٠١٩ و ١١ نوفمبر ٢٠١٩ و 5 فبراير ٢٠٢٠.

٥.  تقييم المجلس

معين  ثالث  طرف  قبل  من  ومستقل  محايد  بشكل  اإلدارة  مجلس  أداء  تقييم  يتم  أن  يجب  الميثاق  بحسب 
الجمعية  وافقت  العامة.  الجمعية  أو  اإلدارة  مجلس  يحددها  لمعايير  وفًقا  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من 
إطار  لمعايير  ،وفًقا  غزالي  ماك  كرو  وهو  مستقل  ثالث  طرف  تعيين  على   ٢٠٢٠ يونيو   ٣٠ في  عقدت  التي  العامة 
التقييم. أجرى المستشارون المعينون عملية التقييم خالل العام وقدموا تقريًرا يتضمن توصيات وخلصوا إلى 

أن »الغالبية العظمى من معايير التقييم إيجابيه«.
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٦. نبذه 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 7٣ 
سنة خبرة في الخدمة العسكرية. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع وهو 

وعضو في مجالس إدارة شركات أخرى باالضافة إلى شركة عمان كلورين ش م ع ع.

الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف

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

للتعدين )الواليات المتحده(، بكالوريوس هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات من جامعة السلطان قابوس. 

تقلد سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان لإلستثمارات والتمويل ش م ع ع ومدير عام شركة داماك 
القابضة باإلمارات العربية ومدير عام مجموعة األول للوجيستيات ش م م ومدير عام  ترك عمان ش م م، كما 

عمل مهندسا في شركة تنمية نفط عمان. 

حاليا يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين ش م ع ع وعضو مجلس إدارة شركة 
المها للسيراميك ش م ع ع، شركة عمان كلورين ش م ع ع ،شركة يونيون كلورين ش م م وشركة كاكتس 

بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م. كما يشغل عضوية مجلس المناقصات في سلطنة عمان.

خالل مسيرته المهنية شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة بنك صحار ش م ع ع وشركة تاجير للتمويل ش 
م ع ع  وشركة المركز المالي ش م ع ع ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش م ع ع.

الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان

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

ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة. وهو قنصل فخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عمان.

الشيخ/ محمد بن عبداهلل الرواس

آسيا  في  شخص  كأول   ٢٠٠5 ديسمبر  منذ  لوتون  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الفخريه  الدكتوراه  على  حاصل 
والشرق األوسط يحصل على تلك الدكتوراة من هذه الجامعه العريقة وذلك لجهودة في قطاع التعليم العالي 
فى سلطنةعمان خالل فترة رئاسته لمجلس إدارة كلية مجان الجامعيه. كما أنه حاصل على بكالوريوس ادارة 
أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهره كما يشغل عضوية بعض الشركات من ضمنها الشركة 

العمانية لخدمات الطيران ش م ع م و شركة عمان واإلمارات لإلستثمار القابضة ش م ع ع. 

الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي

البنوك والشركات اإلستثماريه  لديه خبره تزيد عن ٢٣ سنه في مجال المال واألعمال حيث عمل في مختلف 
المرموقه وشغل فيها مناصب قيادية. حاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المهاره الوطنيه. كما 
شارك في تأسيس العديد من الشركات فى سلطنة عمان ويشغل منصب عضو في مجالس إداراتها. شارك في 

العديد من الدورات والمؤتمرات العلميه الدوليه في مجال اإلستثمار وأسواق المال. 
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الفاضل/ مايكل هانسن

بعد تخرجه في علوم اإلدارة من كلية األعمال بجامعة أستون في إنجلترا ، برمنغهام في عام ١٩٨١ ، حصل مايكل 
هانسن على مؤهالته المهنية كمحاسب إداري معتمد ومسوق قانوني. بعد ممارسة المحاسبة لعدة سنوات 
انضم  عندما   ، المتحدة  المملكة   ،  Inchcape PLC مع  الدولية  المهنية  حياته  بدأ   ، المتحدة  المملكة  في 
هذه  وخالل   .١٩٩١ عام  في  مالي  كمراقب  عمان   ، مسقط  في  نشره  تم  ما  وسرعان  الدولي  المالي  فريقهم  إلى 
الفترة ، عمل عبر دعم مجلس التعاون الخليجي الطموحات اإلقليمية لمجموعة إنشكيب وُعّين أيًضا منسًقا 
هانسن  السيد  انضم   ،٢٠٠٢ عام  في  الشركات.  من  العديد  يغطي  عمان  لسلطنة  إنشكيب  لمجموعة  داخلًيا 
إلى مجموعة الفطيم كمدير إداري ألعمال السيارات واإللكترونيات الرائدة في عمان ، وفي عام ٢٠١٢ تم تعيينه 
كرئيس قطري لمجموعة الفطيم في عمان والذي تضمن لفترة من الوقت عملياتها في قطر إدارة عالقات 
نمو  ودفع   ، والقطرية  العمانية  التنظيمية  األطر  من  لكل  االمتثال  وضمان   ، الحوكمة  وتوفير  المستثمرين، 
األعمال التجارية عبر قطاعات متعددة تشمل السيارات ، والتجزئة ، والعقارات ، والتأمين ، والمساعدة في تطوير 
مشاريع التجزئة على نطاق واسع. وتشمل مهامه الحالية الحوكمة والقيادة التنفيذية والمناصب االستشارية 

لمجموعة قابضة ، وشركات التصنيع والتجارة والتوزيع.

الفاضل/ جيريش أم راماكريشنان

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال في تخصص المالية والموارد البشرية من جامعة آنا بالهند وأكمل 
الجزء األول من مؤهله المهني كمحاسب إداري معتمد من الواليات المتحدة. لديه خبرة في الخدمات المصرفية 
اإلستثمارية ، واإلدارة المالية للشركات ، واألسواق المالية الدولية ، وإدارة الثروات ، والتدقيق ، والتخطيط والتحليل 
المالي. إنضم إلى مجموعة اليوسف في عام ٢٠٠٩ ويعمل حالًيا كمدير للشؤون المالية واالستثمار في مجموعة 

اليوسف.

٧. عملية ترشيح أعضاء مجلس االدارة
تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال واللوائح واالجراءات المتعلقة 

بترشيح أعضاء مجلس األدارة.

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

9. نبذة موجزة عن اعضاء اإلدارة العليا مع السلطات التنفيذية

خالد مسعود أنصاري، الرئيس التنفيذي 

في   KPMG شركة  في  المهنية  حياته  بدأ  وويلز.  إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين  مجمع  في  زميل  عضو 
إنجلترا عام ١٩٨٠. وانتقل إلى مكتب KPMG في سلطنة عمان )والمعروف سابقا بمكتب بيت مارويك ميتشل 
لقد  الشركة.  عن  المسؤول  الشريك  وكان   .٢٠١٨ سبتمبر   ٣٠ في  الشركة  وغادر   ،١٩٨6 عام  في  وشركاهم( 
الماضية. قام بتقديم  الـ ٣٣  التجارية في سلطنة عمان على مدار األعوام  طور خالد خبرة واسعة في األعمال 
اإلستشارات والمساعدة المهنية للشركات العامة المدرجة والخاصة والهيئات الحكومية في تنفيذ العديد من 

المشاريع ، بعضها ذو أهمية وطنية. كما طور استراتيجيات لعدد كبير من الشركات.

ديراج شيدوال، مدير، التدقيق الداخلي وادارة المخاطر 

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

خبرة ومعرفة واسعه في عمليات التدقيق الداخلي لقطاع البنوك والتمويل. 

مبارك بن سعيد الغزالي، مدير اإلدارة واإللتزام

األنوار  شركة  لدى  يعمل  واإللتزام.  البشرية،  الموارد  اإلدارة،  التأمين،  مجال  في  عاما   ٢4 تتجاوز  خبرة  لديه 
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البشرية  الموارد  إدارة  العام وشهادة في  الدبلوم  العام ٢٠٠5. حاصل على شهادة  لإلستثمارات ش م ع ع منذ 
وحضر العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في مختلف المجاالت كالموارد البشرية ومهارات 
اإلدارة التنفيذية والقيادة الفعالة، وورش العمل التي ينظمها سوق مسقط لألوراق المالية والهيئة العامة لسوق 

المال والجهات الحكومية األخرى.

احمد ابراهيم ، مساعد المدير المالي

اكثر من ١٩ عام في عدة  ، لديه خبرة  الزقازيق بمصر  ابراهيم حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة  احمد 
العمليات  وإدارة  مراقبة  هي  األساسية  خبرته  االستثمار،   وشركات  الصابون  ومصانع  االعالنات  مثل  قطاعات 

المالية فى الشركة.

١0. وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

على  يحتوي  والذي  السنوية  العادية  العامة  الجمعية  لحضور  للمساهمين  المقدم  اإلعالن  تقديم  يتم 
إلى  بالبريد  إرساله  يتم  كما  المال  لسوق  العامة  الهيئة  إلى  العالقة  ذات  األطراف  مع  التعامالت  تفاصيل 

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 طبقًا 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. 

الربعيه  األولية  المالية  نتائجها  باالفصاح عن  الشركة  المال قامت  لقانون رأس  التنفيذية  الالئحة  حسب 
والسنوية غير المدققة خالل ١5 يوم من نهاية كل فترة.    

اإللكتروني  الموقع  خالل  من  اإلدارة  لمجلس  الهامة  القرارات  عن  باإلفصاح  آلخر  حين  من  الشركة  تقوم 
   www.alanwar.om للشركة  الرسمي  اإللكتروني  الموقع  إلى  باإلضافة  المالية.  لألوراق  مسقط  لسوق 

لمستثمريها والذي يتم تحديثه من حين آلخر. 

يشكل تقرير مناقشة اإلدارة وتحليالتها جزء من التقرير السنوي للشركة.

١١. المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أجمالي  المجلس حيث تم دفع مبلغ  المحددة من قبل  اإلدارة  احتساب بدل حضور جلسات مجلس  تم 
وقدره 6١,٩٠٠ ريال عماني )5٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية)٢٠١٩-٢٠٢٠( ألعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور 

اإلجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.  

( نظير مصاريف سفر   ٢٠١٩-٢٠٢٠ المالية  السنة  ريال عماني في   ٨4٠( العام  أي مبلغ خالل هذا  يتم دفع  لم 
لألعضاء لحضور إجتماعات باإلضافة الى المبالغ المذكورة أعاله.

تم تحديد الرواتب والبدالت المدفوعة للموظفين من قبل مجلس اإلدارة بعد التقييم الدقيق استناداً إلى 
الرواتب والبدالت المخصصة لخمسة من كبار موظفي الشركة  المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ وقدره ١٩4,66٩ ريال عماني )٢4٨,٠٠٠ ريال عماني في ٢٠١٩-

 .)٢٠٢٠

لم يعتمد مجلس اإلدارة أى مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  لسنة ٢٠٢٠-٢١ )ال شئ في ٢٠١٩-٢٠(. 

١٢. تفاصيل عدم االلتزام من جانب الشركة

لم يتم فرض على الشركة أي عقوبات من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط لألوراق المالية أو أي 
الهيئات القانونية األخرى.
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١3. بيانات أسعار السوق
أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ على النحو التالي:

١4.  نمط توزيع األسهم
الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١:

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

النسبة المئوية عدد المساهمينالتوزيع
النسبة المئوية لمجموع األسهمعدد األسهملمجموع األسهم

7٪٨٣١٣,575,٨٨6٪١١,55٩ إلى 5٠,٠٠٠

5٪7٩,5٣5,٣7٨٪5٠,٠٠١١٢٢ إلى ١٠٠,٠٠٠

6٪4١٢,١64,46٣٪١٠٠,٠٠١٨٢ إلى ٢٠٠,٠٠٠

٩٪٣١7,7٨١,6٣٨٪٢٠٠,٠٠١56 إلى 5٠٠,٠٠٠

7٣٪٣١46,٩4٢,6٣4٪5٠٠,٠٠١4٩ فما فوق

١٠٠٪١00٢00,000,000٪١,٨٦٨المجموع

سعر سهم الشركة – معدل االنخفاض واالرتفاع الشهري

 
 
13. Market price data   

 
The performance of the Company’s share price during the financial year ended 31st March 2021 against 
MSX Index is shown below: 
 

  
 

 
 
 
The monthly high and low share price of the company during the financial year ended 31st March 2021 
was as under: 
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١٥. المسؤولية االجتماعية للشركة 

تلتزم األنوار لإلستثمارات بدعم المجتمع والبيئة. ولقد وسعت األنوار من دعمها لوزارة الصحة وغرفة التجارة 
والصناعة عمان لمواجهة جائحة كورونا فى سلطنة عمان ولمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية ، فضال 
والمحرومين في  واأليتام  المعوقين  التي ساعدت على تحسين مستوى حياة  الخيرية  والفعاليات  البرامج  عن 
جميع أنحاء السلطنة. خالل العام تم دفع مبلغ ٢٢,5٠٠ ريال عماني الى وزارة الصحة و غرفة تجارة وصناعة عمان 
كدعم لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ والذي تم إعتماده من قبل الجمعيه العامة العادية التي عقدت في ٣٠ يونيو 

.٢٠٢٠

١٦. المالمح المهنية للمدقق القانوني

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

االقتصادية في أنحاء العالم.

تأسست إرنست آند ينج - الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ عام ١٩٢٣م ويعمل بها حالًيا ما يزيد عن 6,7٠٠ 
من المهنيين. وقد بدأت الشركة أعمالها في سلطنة ُعمان في عام ١٩74م وتعد حاليا أحدى الشركات الرائدة 
في السلطنة. وتشكل إرنست آند ينج - الشرق األوسط وشمال إفريقيا جًزءا من إرنست آند ينج - أوروبا والشرق 
االوسط والهند وإفريقيا التي تعمل مع ما يفوق عن 4,5٠٠ شريكا وحوالي ١٠6,٠7٩ مهنيا. وفي كافة أرجاء العالم 
من  مزيد  على  وللحصول  مكتب.   7٢٨ على  موزعين  مهنيا   ٢56,5٠٠ وتوظف  دولة   ١5٠ من  أكثر  في  متوزعين 

. ey.com المعلومات يرجي زيارة الموقع اإللكتروني

بلغت أتعاب تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ وتقرير اإللتزام بقانون حوكمة الشركات 
٩,5٠٠ ريال عماني.

١٧. مجاالت محددة من عدم االلتزام ألحكام حوكمة الشركات واألسباب
تم إعداد هذا التقرير وفًقا لميثاق حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحقات ٣ من ميثاق 

حوكمة الشركات الصادر في يوليو ٢٠١5 والذي تم تحديثه في ديسمبر ٢٠١6.

١٨.  إقرار 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.

الخارجي  المدقق  مع  والمناقشات  الداخلي  التدقيق  لنتائج  التدقيق  لجنة  دراسة  خالل  من  اإلدارة  .مجلس 
باإلضافة إلى تفحص معلومات اإلدارة الدورية ومناقشتها مع اإلدارة ، قد قام بمراجعة عمليات الرقابة الداخلية 
إلى  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  مراجعته  اإلدارة  مجلس  وانتهى   .٢٠٢١ مارس   ٣١ في  المنتهية  المالية  السنة  خالل 

اقتناعهم بفاعلية هذه األنظمة خالل العام. 

مسعود بن حميد الحارثي                                       ناصر بن سعيد الهادي        
رئيس مجلس اإلدارة               رئيس لجنة المراجعة                        
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تقرير تحليل ومناقشة اإلدارة
إستراتيجية اإلستثمار: الوضوح والتمّيز والثبات

شركات  في  الخاص  واإلستثمار  الخاصة  الملكية  نموذج  على  لإلستثمارات  لألنوار  اإلستثماري  اإلطار  يتمحور 
تنميتها  بهدف  الخاصة  الشركات  في  واإلستثمار  األسهم  بامتالك  يتمّثل  نموذٌج  وهو  العامة،  المساهمة 

وتحسين أداء أعمالها.
هذه  ولتحقيق  أهدافنا.  إلى  والوصول  الكفاءة  تحقيق  إلى  لالستثمارات  فياألنوار  دائما  نسعى  ذلك،  على  عالوة 
التي يديرها مديرون حريصون على تخفيض  التركيز على االستثمار في الشركات  األهداف، فإننا ننتهج سياسة 

التكاليف وزيادة الكفاءة.
بعد االستثمار، يصبح دورنا ببساطة إرساء بيئة عمل تمّكن الرؤساء التنفيذيين من زيادة نجاحاتهم اإلدارية 

وتوليد قيمة أكبر للمساهمين.
نحن ننتهج المرونة في تخصيص رأس المال ونتوخى الحرص في عمليات االستحواذ، مّما يعّزز مركزنا بالسوق 
ويزيده صالبة وقوة. كما أننا نتصرف بحكمة وحذر عند امتالك حصص في شركات أخرى من حيث الحصول على 
حصص مسيطرة/غير مسيطرة أو حصص أقلية تتمتع بأهمية معتبرة في الشركات، ويبقى هذا رهن طبيعة 

الفرصة المتاحة.

القابضة  )األنوار  ع  ع  م  ش  لإلستثمارات  األنوار  تأسست 
مساهمة  كشركة   ١994 ديسمبر   ٢0 في  سابًقا(  ش.م.ع.ع 
عامة مدرجة في بورصة مسقط. ووافقت الجمعية العامة غير 
تغيير  على   ٢0٢١ يناير   3 بتاريخ  المنعقد  اجتماعها  في  العادية 
وقد  إستثماريه.  شركة  إلى  قابضة  شركة  من  الشركة  وضع 
بناء  من  الماضية  والعشرين  السّت  السنوات  مدى  على  تمكنا 
شركات ناجحة وتخارجنا من بعض منها ببيع الحصص أو طرحها 

لإلكتتاب العام.  

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

 الطموح لمركز الريادة ضمن شركات
االستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي

 االستثمار في
 الشركات التي
 لديها نموذج
 اعمال قابل

 للتطوير وخالق
مستدام

 تعزيز حوكمة
 الشركات

 وضمان توفر
 نظم واجراءات
رقابية كافية

 التركيز على
 تنفيذ العمليات
بشكل ممتاز
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اقتصاد سلطنة ُعمان والتوقعات المستقبلية

عرف اقتصاد السلطنة تحديات كبيرة في سنة ٢٠٢٠، إذ تزامنت جائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض أسعار النفط مما 
أطلق سلسلة عقبات أمام االقتصاد الوطني. ودفع ذلك حكومة السلطنة إلى اتخاذ حزٍم من التدابير الوقائية 
ومنها إغالق الحدود، واإلقفال الجزئي أو الكّلي، وخفض نسبة حضور الموّظفين إلى أماكن العمل. وقد تركت 

هذه اإلجراءات آثاًرا على النشاط االقتصادي. 

أعلنت حكومة السلطنة ميزانية عام ٢٠٢١ التي تضمنت عجًزا مالًيا بقيمة ٢.٢4 مليار ريال ُعماني. لكن بفضل 
التدابير االقتصادية والمالية التي طّبقتها عام ٢٠٢٠ باإلضافة إلى جهود التنويع االقتصادي بما فيها إصالح آليات 
الدعم الحكومي المقّرر تطبيقها في سنة ٢٠٢١، انخفض اإلنفاق العام المقّدر إلى ١٠.٨٨ مليار ريال ُعماني لعام 

٢٠٢١ أي بانخفاض نسبته ١4٪، بالمقارنة مع اإلنفاق العام الذي بلغ ١٢.66 مليار ريال ُعماني عام ٢٠٢٠.

يبلغ مجموع اإليرادات العامة المتوقعة ٨.6 مليار ريال ُعماني لسنة ٢٠٢١، بافتراض سعر نفط يساوي 45 دوالًرا 
أمريكًيا للبرميل.

ترمي ميزانية ٢٠٢١ إلى تحقيق عدٍد من األهداف، على رأسها االستدامة المالية من أجل الوصول إلى مستهدفات 
النمو االقتصادي، وتنويع االقتصاد، وتحقيق مستويات االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر المطلوبة. عالوة 
االقتصادي  النمو  تسريع  في  أكبر  دور  أداء  من  الخاص  القطاع  تمكين  على   ٢٠٢١ ميزانية  تعمل  ذلك،  على 

واستحداث المزيد من الوظائف.

التدابير االقتصادية والمالية بهدف تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-١٩ وآثار  الحكومة مجموعة من  وضعت 
انخفاض أسعار النفط، وبالتالي الحّد من أعباء اإلنفاق العام.

أوضح تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية )يونيو ٢٠٢٠( الصادر عن البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج 
المحلي اإلجمالي لسلطنة ُعمان بنسبة 4٪ في ٢٠٢٠، ويعود لتسجيل نمو بنسبة ٢٪ في ٢٠٢١.

بدأت حكومة السلطنة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباًرا من ١6 أبريل ٢٠٢١ بمعدل 5٪، ومن المتوقع أن 
تحّقق إيرادات بقيمة ٣٠٠ مليون ريال ُعماني سنوًيا.

استعراض أداء بورصة مسقط

على مدى السنوات الخمس األخيرة، انخفض مؤشر بورصة مسقط )٣٠( بأكثر من 4١٪ من 6,٢٣٨ نقطة في أبريل 
٢٠١5 إلى ٣,7٠٨ نقطة في مارس ٢٠٢١. فباتت أسهم الكثير من الشركات يتم تداولها أقل من قيمتها الدفترية:
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القيمة السوقية حسب القطاع )مليار ريال ُعماني(

منذ مارس ٢٠١٨، انخفض مجموع القيمة السوقية لبورصة مسقط بحوالي ١.٣6 مليار ريال ُعماني. وبلغت قيمة 
السنة  عن   ٪٣٨.٠٢- بنسبة  انخفاًضا  مسّجلًة   ،٢٠٢٠ عام  خالل  ُعماني  ريال  مليون   44١ المتداولة  المالية  األوراق 

السابقة التي بلغت 7١٢ مليون ريال ُعماني.

الُفرص 
تتمسك األنوار لالستثمارات بالتفاؤل الحذر بشأن االقتصاد الُعماني وإمكانية االستثمار في قطاعاتنا المختارة.

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

ولديها ميزانية عامة قوية، تجد نفسها في وضع ممتاز يؤهلها لالستفادة من الفرص االستثمارية الجذابة. 
عالوة على ذلك، نسعى دائًما بصفتنا شركة استثمار إلى تطوير أعمالنا، مع الحرص على الدخول في استثمارات 

ذات قيمة عالية.
استثنائي  إدارة  فريق  جانب  إلى  وجه،  أفضل  على  مهامه  بأداء  ملتزٍم  إدارٍة  مجلس  وجود  من  نستفيد  أننا  كما 
فرصة  دائًما  هناك  فإّن  التحديات،  بعض  وجود  الرغم  وعلى  وفعالة.  راسخة  مؤسسية  ثقافة  إطار  في  يعمل 
من  حققناه  بما  فخورون  فإننا   ،٢٠٢١ مارس   ٣١ في  المنتهية  المالية  السنة  في  خوضنا  ومع  والتحسن.  للتطور 

إنجازات، ويحدونا األمل والتفاؤل حول المستقبل.

تحليل األداء

مارس ٢0٢١مارس ٢0٢0مارس ٢0١9مارس ٢0١٨الوصف 

٣.٨٢٣.7١٣.١٩٣،7٣البنوك واالستثمارات  

٢.٨٠٢.١4١.٨٣١،٨4الخدمات 

١.١4٠.٨5٠.٨5٠،٨٣ الصناعة 

٧.٧٦٦.٧0٥.٧٧٦،40إجمالي القيمة السوقية 

مسار النمو طويل األجل لحقوق الملكية الموحدة لمساهمي األنوار لالستثمارات
)٢٠٠٨-٢٠٢١(

  )مليون ريال ُعماني(
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إجمالي األرباح ٢57٪ على ١5 سنة، بمعدل نمو سنوي مرّكب ٩.5٪ للمساهمين
لالستثمارات  األنوار  في  المساهمون  جنى  و٢٠٢٠-٢٠٢١،   ٢٠٠7-٢٠٠6 الماليتين  السنتين  بين  الممتدة  الفترة  خالل 
إجمالي عائدات بلغ ٢57٪ )توزيعات األرباح المستلمة + تغّير سعر السهم( أي ما يمثل معّدل نمو سنوي مرّكب 

بقيمة 5.٩٪.

محفظتنا  في  كبيرة  تعامالت  أي  بغياب  رئيسي  بشكل   ٢٠٢١ مارس   ٣١ في  المنتهية  للسنة  الربحية  تأثرت 
االستثمارية، وانخفاض أرباح الشركات الشقيقة، وتراجع القيمة السوقية الستثماراتنا تراجًعا ملحوًظا في بورصة 

مسقط.

تاريخ أسعار األسهم وتعديالت توزيعات األرباح النقدية على أساس توزيعات أرباح األسهم

توليد القيمة لمساهمي شركة األنوار لالستثمارات في الفترة الممتدة بين السنتين الماليتين
٢٠٠ -٢٠٢١6 
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توزيعات األرباح النقدية المدفوعة في السنوات الخمس الماضية

تركيبة الديون إلى حقوق الملكية لشركة األنوار لالستثمارات

)ألف ريال ُعماني(

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

ولقد حققت محفظتنا االستثمارية نمًوا على مدى السنوات الماضية، مع حسن التحكم في وضع الدين واإلبقاء 
عليه في مستويات مقبولة. واعتباًرا من ٣١ مارس ٢٠٢١، بلغت نسبة الدين\حقوق الملكية في األنوار لالستثمارات 

.٠.6٠

الحِذر مع تركيز بشكٍل رئيسي على قطاعات  بالتفاؤل  إيجابًيا يتمّيز  تابعت األنوار لالستثمارات اعتمادها نهًجا 
بتبسيط  المتعلقة  مهامها  وأداء  التزاماتها  تنفيذ  في  الشركة  وتستمر  والتعليم.  المالية  والخدمات  التصنيع 
للمتطلبات  واالمتثال  المصروفات،  الرقابية، وضبط  الضوابط  القانونية، وتفعيل  المتطلبات  األعمال، واستيفاء 
تتمّيز  التي  سياساتنا  مع  لدينا  النمو  إستراتيجيات  مواءمة  على  المقبلة  المراحل  في  وسنعمل  الرأسمالية. 

بالحذر والحيطة.
التصنيع  مجال  في  ممتازة  استثمارات  مجموعة  ولدينا  وتركيز.  حرص  بكل  استثماراتها  مع  الشركة  تتعامل 
الخدمات  األخرى للشركة، فتتمثل في  المجموعات االستثمارية  أما  ثابتة ومستقرة.  بوتيرة  تدّر عائدات جّيدة 
المالية التي تشكل قطاًعا ناضًجا يتمتع بآفاق نموٍّ واعدة. كما أن لنشاط التعليم إمكانيات نموٍّ عالية للغاية 
ومن المتوقع أن يشهد توسًعا سريًعا. علًما بأّن أغلب استثمارات الشركة هي استثمارات إستراتيجية، وال تملك 
الشركة سوى نسبة قليلة جًدا من االستثمارات القابلة للتداول. ويتمثل هدفنا في ضمان زيادة الربحية، وبالتالي 

تعزيز قيمة كل فئة من فئات استثماراتنا المختلفة.
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الكبيرة األخرى في  التاليان عائداتنا وحصتنا من صافي أصول الشركات الشقيقة واالستثمارات  الجدوالن  يوضّح 
السنة المنتهية في 3١ مارس ٢0٢١:

االستثمارات األخرى

إجمالي ا�صول
٥٠ مليون ر.ع

االستثمارات 
الصناعية

 ٢٣ مليون ر.ع
(٪٤٦)

 قطاع التعليم
 ٥ مليون ر.ع

(٪١٠) 

االستثمارات في 
الخدمات المالية 

والسندات

 ٢٠ مليون ر.ع
(٪٤٠) 

الفرص الناشئة
 ٢ مليون ر.ع

(٪٤) 

الدين: ١٨ مليون ر.ع حقوق ملكية: ٣١ مليون ر.ع

ُعمان كلورين

فولتامب للطاقة

المها للسيراميك

الوطنية للمنظفات

الوطنية لصناعة البسكويت 
مشروع فندق نوفوتيلالمحدودة 

استثمارات في سوق مسقط 
ل�وراق المالية

االستثمارات المعادلة النقد

شركة ظفار الدولية للتنمية 
واالستثمار القابضة

العربية فالكون للتأمين

ألموندز جلوبال

الشركة الُعمانية العالمية للتنمية 
واالستثمار- السندات الدائمة

شركة ظفار الدولية للتنمية 
واالستثمار القابضة – السندات

بنك ظفار

الُرواد العالمية لخدمات التعليم

فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.م

الشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع

الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع

ُعمان كلورين ش.م.ع.ع

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

٪٢4.6٨

٪٢٣.74

٪٢٢.6٢

٪٢5.٢4

٪٢٩.٢٢

٪٢٢.١5

٪4٣.5١

٪١١.54

٪٨.٣٣

٪4.٠٣

٪١١.٩4

٪٠.٣

7,٠٠٠

5,75٢

١,٠٠٠

477

٩5١

-

)6١٢(

-

١٨٩

١4٣

NA

-

NA

-

٣6

544

-

٩4

-

-

7,٠٠٠

7,67٠

١,٠٠٠

٩6٠

١,6٢١

4,7١١

٢,7١٨

4,5٠١

4,65٨

٢,٢4٠

7,5٨٣

4,5٢١

)٨٨(

٣6٢

٣77

٢٢5

٢6٨

٢٣

)٨٣(

١٠٠

٣٠٠

٢٣4

٢١5

44

١٨٩

-

 4,٨١4

 ٢,445

4,4٠4

٣,64٢

٢,١٠٠

4,٩5٩

١,٨67

الشركة

الشركة

الحصة )%(

الحصة )%(

القيمة
الدفترية
)ألف ر.ع(

القيمة
الدفترية
)ألف ر.ع(

الحصة من الربح/
)الخسارة(
)ألف ر.ع(

األرباح بالقيمة 
العادلة

)ألف ر.ع(

الحصة في صافي 
األصول

)ألف ر.ع(

الحصة في صافي 
األصول

)ألف ر.ع(

توزيعات
 األرباح

)ألف ر.ع(

توزيعات
 األرباح

)ألف ر.ع(

الدخل
)ألف ر.ع(

الشركة الُعمانية العالمية للتنمية 
واالستثمار- السندات الدائمة )%7.75(

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار 
القابضة – السندات )٩%(

ألموندز جلوبال سيكيوريتيز المحدودة

بنك ظفار

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار 
القابضة ش.م.ع.ع
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فيما يلي الركائز األساسية إلستراتيجيتنا االستثمارية للسنوات الثالث القادمة:
١- التحسين المستدام لعمليات الشركات المستثمر فيها.

٢- الفرص المناسبة لتسييل االستثمارات أو االستحواذ عليها.
٣- اإلدارة الفّعالة للنقد من خالل تحديد أولوية الفرص االستثمارية.

المخاطر واالعتبارات
وضعت األنوار لالستثمارات إطاًرا صلًبا إلدارة المخاطر يقوم على أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع 
االستثمار، واعتمد مجلس اإلدارة هذا اإلطار. في الواقع، إن إدارة المخاطر متجذرة لدينا في جميع جوانب األعمال 
األساسية وهي جزء ال يتجزأ من استراتيجية العمل. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد شركة األنوار نهًجا استباقًيا إلدارة 
المخاطر من أجل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية من خالل إجراء تقييم دوري للمخاطر في شركاتها 

وبيئتها التشغيلية، وعبر اتخاذ إجراءات استباقية للحّد من المخاطر الناشئة.
وثيقة  عمل  عالقات  خالل  من  استباقي  بشكل  المحفظة  شركات  على  تؤثر  التي  المخاطر  قضايا  إدارة  تتم 
الشركات  إدارة  مجالس  في  شركتنا  لممثلي  الدقيقة  الرقابة  على  وباالعتماد  فيها،  المستثمر  الشركات  مع 
الربح،  هوامش  التكاليف/تدني  كزيادة  متعددة  أشكال  المخاطر  هذه  تتخذ  عام،  وبشكل  فيها.  المستثمر 
كل  تضع  كما  أخرى.  لحلول  وتفضيلهم  العمالء  خيارات  وتغيُّر  األخرى،  التوريد  مصادر  من  اآلتية  والمنافسة 

شركة من الشركات المستثمر فيها آلية إدارة المخاطر الخاصة بها.
من جانب آخر، أّدى وباء كورونا إلى انخفاض حاّد في مستوى النشاط االقتصادي العالمي وعّطل األعمال وحياة 
هذا  في  تحديات  الزميلة  وشركاتها  لالستثمارات  األنوار  شركة  أنشطة  وتواجه  العالم.  أنحاء  جميع  في  الناس 
التكاليف، وتبسيط عمليات  الصفرية لترشيد  الموازنة  العمل ومنها  اتخذنا مجموعة من خطط  الصدد. لذلك 
التحديات  تلك  التغلب على  أجل  اإلنتاج، والسعي للحصول على دعم للصناعة من حكومة سلطنة عمان من 
على  المحافظة  في  حالًيا  هدفنا  ويكمن  الصعبة.  األوقات  هذه  في  لمساهمينا  أكبر  قيمة  تحقيق  ومواصلة 

قيمة استثماراتنا والتأكد من ربحيتها ومن أنها ال تواجه أي تحديات ترتبط بالسيولة.

شكر وتقدير
اإلدارة ولحكمتهم  التي يضيفها أعضاء مجلس  القّيمة  أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا للمساهمة  نوّد 
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 أنصاري
الرئيس التنفيذي 
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٪عدد األسهمالمساهمم

47,٣56,٢٠٩٢٣.67٨شركه فينكورب لالستثمار ش م م١

١6,٠٠٠,٠٠٠٨.٠٠٠عميد متقاعد/ مسعود بن حميد بن مالك الحارثى٢

١٠,٨٣7,54٨5.4١٩الخنجي للتنمية واالستثمار ش م م ٣

٩,٩٩6,٨٣74.٩٩٨الخنجى لالستثمار ش م م4

7,٠٠٠,٠٠٠٣.5٠٠شركه المجاز لالستثمار ذ.م.م5

4,٣١١,447٢.١56صندوق عمان لالستثمار6

٣,56٠,7٣6١.7٨٠عبدالرضا بن مصطفى بن عبد الرضا سلطان7

٣,٢75,٠٠٠١.6٣٨شبير بن موسى اليوسف٨

٢,٨٣6,٩7٣١.4١٨ اوبار لالستثمارات الماليه٩

٢,75٠,٠٠٠١.٣75طالب بن سبيل بن عبد الرحمن الراسي١٠

٢,5٨٣,745١.٢٩٢مشاريع العرين الوطنيه للتجاره ش. م. م١١

٢,٠٠٠,٠٠٠١.٠٠٠بدر بن علي بن محمد الكلباني١٢

قائمة بالمساهمين الذين يمتلكون ١٪ أو أكثر من أسهم الشركة كما في 3١ مارس ٢0٢١ م
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  وشركاتها التابعة  )شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع(سابقاً ش.م.ع.ع  لإلستثماراتاألنوار 
  بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
   

٢٠٢٠    ٢٠٢١   
  لایر عماني  إيضاحات

    باآلالف
  لایر عماني

  باآلالف 
  األصول

  
 

 

          
 ٣١٫١٠٩    ٣٠٫٩٧٢  ٣  استثمار في شركات شقيقة

  
 ١٥٫٧٤٣    ١٥٫٣٥٣  ٤  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

  
  ٢٫١٨٩    ٢٫٢٥٤  ٥  ممتلكات وأصول أخرى

         
ً  مديونيات   ٨٦٤    ١٫٣٤٤  ٦ أخرى ومدفوعات مقدما

         
 أرصدة نقدية وبنكية

 
  ١٫١٨٢    ٦٣  

  ٥١٫٠٨٧    ٤٩٫٩٨٦  إجمالي األصول
         

    حقوق المساهمين 
  ٢٠٬٠٠٠    ٢٠٬٠٠٠  ٧  رأس المال

         
  ٤٫٥٦٨    ٤٫٥٦٨  ٨  احتياطي قانوني

         
  )٢٩٤(    )٤٧٦(  ٩  احتياطي القيمة العادلة

         
  ٨٫٣٤٩    ٦٫٨٧٤  أرباح محتجزة

         
  ٣٢٫٦٢٣    ٣٠٫٩٦٦  حقوق المساهمين إجمالي

         
    االلتزامات

         
  ١٨٫٣٥٠    ١٨٫٧٢٥  ١٠  اقتراضات بنكية

         
  ١١٤    ٢٩٥  ١١  دائنيات

         
  ١٨٫٤٦٤    ١٩٫٠٢٠  إجمالي االلتزامات

         
  ٥١٫٠٨٧    ٤٩٫٩٨٦ إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

         
  ١٦٣    ١٥٥  ١٢ صافي األصول للسهم الواحد (بالبيسة)

         
  

    .٢٠٢١يونيو  ١٠ تم التصريح بإصدار البيانات المالية وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ
  
  
  
  
  

  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
  
  
  
  
  
  
  

  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
   

شركة األنوار لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي الموحد

كما في 3١ مارس ٢0٢١م

تشكل اإليضاحات المرفقة من 4٢ الي ٦٥ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة



التقرير السنوي
٢٠٢١

٣٩

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

كما في 3١ مارس  ٢0٢١م

تشكل اإليضاحات المرفقة من 4٢ الي ٦٥ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

  

٨  
  

  وشركاتها التابعة  )شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع(سابقاً ش.م.ع.ع  لإلستثماراتاألنوار 
  الموحدالدخل الشامل  بيان

  ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
  

    ٢٠٢٠   ٢٠٢١    

  لایر عماني   إيضاحات  
  باآلالف

  لایر عماني  
  باآلالف 

  

             

  حصة في نتائج شركات شقيقة
  
١٫٠٨٥  ٣  

  
١٫٠٠٦  

  ٦٦٤   ٢٥٤  ١٤  صافي إيرادات استثمار

  ٢٩   ٢٩  ١٥  إيرادات أخرى

  ١٫٦٩٩    ١٫٣٦٨    اإليراداتصافي

  )٤٢٥(    )٤٤١(  ١٦  مصروفات إدارية

  )١٫٠٢٢(    )١٫١١٧(  ١٧  تمويلالتكلفة

  )٢٥(   )٢٣(   المسؤوليات االجتماعية للشركة  مصروفات 

  )٥٠(   )٦٢(  ١٨ أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتأتعاب

  )١٫٥٢٢(    )١٫٦٤٣(    إجمالي المصروفات 

  ١٧٧    )٢٧٥(    لسنةلربح ال (الخسارة) /

         
          الشاملة األخرى: اإليرادات
  ٧٠    )١٤١(  ٣ الشاملة األخرى لشركات شقيقةاألرباح  / )الخسائر( حصة في
  )٢٢٨(   )٤١(  ٤ اإلستثمارقيمة في ) اإلنخفاضصافي (

  )١٥٨(    )١٨٢(    خسائر شاملة أخرى للسنة
  ١٩    )٤٥٧(   اإليرادات الشاملة للسنة (الخسائر) /إجمالي

  )٤.١(  ١٣ السهم الواحد (بالبيسة) (مصروفات) / إيرادات
  

٩.٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



التقرير السنوي
٢٠٢١

4٠

عة
تاب

ا ال
ه

كات
شر

ع و
ع.

م.
ش.

ت 
ارا

ثم
ست

إل
ر ل

وا
ألن

ة ا
رك

ش
حد

مو
ن ال

مي
اه

س
لم

ق ا
قو

 ح
في

ت 
يرا

تغ
ن ال

بيا
م

٢0
٢١

س 
مار

 3
ي ١

ة ف
هي

نت
لم

ة ا
سن

لل

دة
وح

لم
ة ا

لي
ما

ت ال
انا

بي
ه ال

هذ
ن 

 م
ءا

جز
 ٦

٥ 
لي

4 ا
٢ 

ن
 م

قة
رف

لم
ت ا

حا
ضا

إلي
ل ا

شك
  ت

٩  

ار 
نو

األ
ات

مار
ستث

لإل
 

ع 
ع.

.م.
ش

قاً 
ساب

)
.ع

.ع
ش.م

ضة 
قاب

ر ال
نوا

 األ
كة

شر
( 

عة 
تاب

 ال
تها

ركا
وش

  
ان

بي
 

ن 
همي

سا
الم

ق 
قو

 ح
في

ت 
يرا

لتغ
ا

حد
مو

ال
  

ي 
ة ف

هي
منت

 ال
سنة

لل
٣١ 

س 
مار

٢٠
٢١

  
    

 
 

مال
 ال

س
أ ر

 
ي 

اط
حتي

ا
ني

نو
قا

 
دلة

لعا
ة ا

قيم
 ال

طي
تيا

اح
 

زة
تج

مح
ح 

ربا
أ

  
لي

جما
اإل

  
 

  
  

ي 
مان

 ع
لایر

ف
آلال

ا ب
 

ي 
مان

 ع
لایر

ف
آلال

با
 

ف
آلال

 با
ني

عما
لایر 

 
ف

آلال
 با

ني
عما

لایر 
  

ي 
مان

 ع
لایر

ف
آلال

با
  

  
  

 
 

 
 

  
  

ي 
ف

١ 
ل 

بري
أ

٢٠
٢٠

 
  

٢٠
٬٠

٠٠
 

٤٫
٥٦

٨
 

)
٢٩

٤
( 

٨٫
٣٤

٩
  

٣٢
٫٦

٢٣
  

رة
سا

لخ
ا

ل 
سنة

ل
   

  
-  

- 
- 

)
٢٧

٥
(  

)
٢٧

٥
(  

رة 
سا

لخ
ا

سنة
 لل

رى
ألخ

ة ا
امل

لش
ا

 
  

-  
- 

)
١٨

٢
( 

-  
)

١٨
٢

(  
ي 

مال
إج

رة
سا

لخ
ا

 
سنة

 لل
ملة

شا
ال

 
  

-  
- 

)
١٨

٢
( 

)
٢٧

٥
(  

)
٤٥

٧
(  

عة
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

يعا
وز

ت
 

  
-  

- 
- 

)
١٫

٢٠
٠

(  
)

١٫
٢٠

٠
(  

ي 
ف

٣١ 
س 

مار
٢٠

٢١
 

  
٢٠

٬٠
٠٠

 
٤٫

٥٦
٨

 
)

٤٧
٦

( 
٦٫

٨٧
٤

  
٣٠

٫٩
٦٦

  
  

ي 
ف

١ 
ل 

ري
أب

٢٠
١٩

 
  

٢٠
٬٠

٠٠
 

٤٬
٥٥

٠
 

)
١٣

٦
( 

١٠
٬١

٩٠
  

٣٤
٬٦

٠٤
  

ال
ح 

رب
ل

سنة
ل

  
  

-  
- 

- 
١٧

٧
  

١٧
٧

 
سنة

 لل
رى

ألخ
ة ا

امل
لش

ة ا
ار

خس
ال

 
  

-  
- 

)
١٥

٨
( 

-  
)

١٥
٨

(  
سنة

 لل
ملة

شا
 ال

ت
ادا

ير
اإل

ي 
مال

إج
 

  
-  

- 
)

١٥
٨

( 
١٧

٧
  

١٩ 
ني

انو
 الق

طي
تيا

الح
ى ا

 إل
ول

مح
ال

 
  

-  
١٨ 

- 
)

١٨(  
- 

عة
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

يعا
وز

ت
 

  
-  

- 
- 

)
٢٫

٠٠
٠

(  
)

٢٫
٠٠

٠
(  

ي 
ف

٣١ 
س 

ار
م

٢٠
٢٠

 
  

٢٠
٬٠

٠٠
 

٤٫
٥٦

٨
 

)
٢٩

٤
( 

٨٫
٣٤

٩
  

٣٢
٫٦

٢٣
  

      
ن 

ة م
رفق

الم
ت 

حا
ضا

إلي
ل ا

شك
ت

١ 
ى 

إل
٢٥ 

لية
لما

ت ا
انا

لبي
ه ا

هذ
ن 

اً م
زء

ج
 

حدة
مو

ال
   

.



التقرير السنوي
٢٠٢١

4١

شركة األنوار لإلستثمارات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 3١ مارس ٢0٢١م

تشكل اإليضاحات المرفقة من 4٢ الي ٦٥ جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة

  

١٠  
  

  وشركاتها التابعة  )شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع(سابقاً ش.م.ع.ع  لإلستثماراتاألنوار 
  الموحدالتدفقات النقدية  بيان

  ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
   

  
٢٠٢٠  ٢٠٢١   

  لایر عماني   إيضاحات
  باآلالف

لایر عماني 
   باآلالف

 
    

   أنشطة التشغيل
    

  ١٫٨٦٧  ١٫٢٧٩   وإيرادات أخرىإيرادات توزيعات أرباح 

  )٦٩٧(  )٣٢٠(   أخرى وأصولالنقد المدفوع لمصروفات إدارية 

   ١٫١٧٠  ٩٥٩   التشغيلصافي النقد الناتج من أنشطة 
 

    

   أنشطة االستثمار
    

  )١٠٦(  )٦٧(  ٥  أصول أخرىشراء 

  ٦٫٠٢٥  ٦٩   استثمارات بيعمتحصالت من 

  -  ٣  ١٥  متحصالت من بيع أصول 

  )٢٫٠٧٦(  )١٤١(   شراء استثمارات

  ٣٫٨٤٣  )١٣٦(   أنشطة االستثمار ) الناتج منالمستخدم في( صافي النقد

 

   التمويلأنشطة 

  )٢٫٠٠٠(  )١٫٢٠٠(    إلى المساهمين مدفوعة توزيعات أرباح

  )١٫٠٢٢(  )١٫١١٧(  ١٧  رسوم تمويل

  ٨٫٩٠٠  ١١٫١٠٠  ١٠  اقتراضات

  )١٠٫٢٠٥(  )١٠٫٧٢٥(  ١٠  سداد اقتراضات

  )٤٫٣٢٧(  )١٫٩٤٢(   أنشطة التمويل المستخدم فيصافي النقد 

  
 خالل السنةصافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 
)٦٨٦  )١٫١١٩  

  ٤٩٦  ١٫١٨٢   النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

  ١٫١٨٢  ٦٣   النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.الموحدة البيانات  الماليةجزءاً من هذه  ٢٥إلى  ١المرفقة من اإليضاحات تشكل 
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4٢

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

في 3١ مارس ٢0٢١م

  وشركاتها التابعة  )شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع(سابقاً ش.م.ع.ع  لإلستثماراتاألنوار 
      

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢١مارس  ٣١ للسنة المنتهية في

  

١١  
  

  معلومات عامة   ١
  

ديسمبر  ٢٠("الشركة األم") هي شركة مساهمة عمانية عامة تم تأسيسها في األنوار لإلستثمارات ش.م.ع.ع (سابقاً شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع) 
والمشاركة  إلىمعاً "بالمجموعة") على الترويج  م وشركاتها التابعة (يُشار إليهاومسجلة في سلطنة عمان. وتشتمل األنشطة التجارية للشركة األ ١٩٩٤

في سلطنة عمان. أسهم الشركة األم مدرجة في سوق مسقط لألوراق  ة والتعليميةفي مجموعة من المشاريع في الخدمات المالية والقطاع الصناعي
  .٢٠٢١يناير  ٣قامت الشركة األم بتغيير إسمها بتاريخ  المالية.

  
  في شركات تابعة استثمارات  ٢

  حدة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة التالية. تم تأسيس كافة الشركات التابعة في سلطنة عمان.تتضمن البيانات المالية المو
     

  نسبة  النشاط الرئيسي  
  الملكية

  القيمة
  الدفتريّة

  القيمة
  الدفتريّة

  

                          ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
لایر عماني  %    

 باآلالف
  لایر عماني 

   باآلالف
شركة األنوار للتطوير األنوار للتعليم ش م م (سابقاً 

    )ش.م.م
  ٥٢٤  ٥٥٢  ١٠٠  التعليمأنشطة 

  ١٫٨٢٥  ١٫٣٤٠  ١٠٠  أنشطة االستثمار  شركة األنوار الدولية لالستثمارات ش.م.م 

  ٤٨٨  ٤٨٦  ١٠٠  نشاط الضيافة  شركة األنوار للضيافة ش.م.ع.م 

  ٥٠٠  ٤٩٨  ١٠٠  أنشطة االستثمار  ش.م.ع.مشركة األنوار لإلستثمارات الصناعية 

   ٣٫٣٣٧ ٢٫٨٧٦  
  
  استثمار في شركات شقيقة    ٣

  
  نتائج الشركات الشقيقة للمجموعة الموضحة أدناه. ويتم تأسيس كافة الشركات الشقيقة في سلطنة عمان.الموحدة تتضمن البيانات المالية    )أ(

  
 القيمة   

 الدفتريّة
 القيمة

 السوقية
  ٢٠٢١ ٢٠٢١ 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالفنسبة الملكية %النشاط الرئيسي  اسم الشركة الشقيقة
تصنيع المعدات   شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة 

  ٢٫٢٥٠  ٤٫٧١١  ٢٤٫٦٨ الكهربائية
تصنيع منتجات   ش.م.ع.عشركة المها للسيراميك 

  ٣٫٣٩٥  ٢٫٧١٨  ٢٣٫٧٤ السيراميك
تصنيع منتجات   ش.م.ع.عشركة المنظفات الوطنية 

  ٢٫٨٨٥  ٤٫٦٥٨  ٢٥٫٢٤ النظافة

تصنيع منتجات   الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش م ع ع
  ١٫١٥٧  ٢٫٢٤٠  ٢٩٫٢٢ البسكويت

تصنيع المواد   شركة ُعمان كلورين ش م ع ع
  ٣٫٦٩٧  ٧٫٥٨٣  ٢٢٫١٥ الكيمائية

  ٢٫٢١٩  ٤٫٥٠١  ٢٢٫٦٢ نشاط التأمين شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع
  ١٥٫٦٠٣ ٢٦٫٤١١    اإلجمالي المسعر

    الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.عشركة 
  -  ٤٫٥٢١  ٤٣٫٥١ خدمات التعليم

تصنيع منتجات   شركة األنوار هرمز لألسمنت ش.م.ع.ع
  -  ٤٠  ٤٠٫٠٠ اإلسمنت

  -  ٤٫٥٦١   اإلجمالي غير المسعر
   ٣٠٫٩٧٢   المجموع
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4٣

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

في 3١ مارس ٢0٢١م

  وشركاتها التابعة  )شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع(سابقاً ش.م.ع.ع  لإلستثماراتاألنوار 
      

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠٢١مارس  ٣١في للسنة المنتهية 

  

١٢  
  

  (تتمة) استثمار في شركات شقيقة    ٣
  

 القيمة   
 الدفتريّة

 القيمة
 السوقية

  ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالفنسبة الملكية %النشاط الرئيسي  اسم الشركة الشقيقة

تصنيع المعدات   شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة 
  ٢٫٩٣٣  ٤٫٩٣٢  ٢٤٫٦٨ الكهربائية

تصنيع منتجات   شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
  ٢٫٤٨١  ٢٫٦٥٧  ٢٣٫٧٤ السيراميك

تصنيع منتجات   شركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع
  ٢٫٥٧٦  ٤٫٦٤٩  ٢٥٫٢٤ النظافة

تصنيع منتجات   الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش م ع ع
  ١٫١٤٦  ٢٫٠١٥  ٢٩٫٢٢ البسكويت

تصنيع المواد   شركة ُعمان كلورين ش م ع ع
  ٤٫٧٩٨  ٧٫٧٣٦  ٢٢٫١٥ الكيمائية

  ٢٫٣٨٣  ٤٫٤٧٧  ٢٢٫٦٢ نشاط التأمين شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع
  ١٦٫٣١٧ ٢٦٫٤٦٦    اإلجمالي المسعر

    شركة الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.ع
  -  ٤٫٦٠٣  ٤٣٫٥١ خدمات التعليم

تصنيع منتجات   شركة األنوار هرمز لألسمنت ش.م.ع.ع
  -  ٤٠  ٤٠٫٠٠ اإلسمنت

  -  ٤٫٦٤٣   اإلجمالي غير المسعر
   ٣١٫١٠٩   المجموع

  
  في شركات شقيقة مبينة كما يلي: ستثماراتالحركات في اال  )ب(

    
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف 
     

  ٣٠٫٨٥٨   ٣١٫١٠٩  أبريل ١في 
  )٨٢٥(   )١٫٠٨١(  توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

  ١٫٠٠٦   ١٫٠٨٥  الحصة في األرباح خالل السنة
  ٧٠   )١٤١( الشاملة األخرى) / اإليراداتالخسائر( الحصة في

  ٣١٫١٠٩   ٣٠٫٩٧٢  مارس ٣١في 
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44
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١٣  
  

  
  
  (تتمة) استثمار في شركات شقيقة    ٣
  
  ) فيما يلي إجمالي األصول وااللتزامات واإليرادات للشركات الشقيقة للمجموعة:ج(
  

  
  اسم الشركة 

  
  األصول

  
  االلتزامات

  
  اإليرادات

صافي 
/  الربح

  (الخسارة)

الحصة في 
  الربح

الحصة في 
اإليرادات 
الشاملة 
  األخرى

لایر عماني   
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف 

لایر عماني 
 باآلالف 

لایر عماني 
  باآلالف 

لایر عماني 
  باآلالف

٢٠٢١          
  

 شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع 
  

٤١٫٦٨٣ 
  

٢١٫١١٢ 
  

٣٤٫٣٨١  
  
)٣٥٧( 

  
)٨٨(  

  
)٣٣(  

  -  ٣٦٢ ١٫٥٢٤  ٩٫٠١٠ ٢٫٧٨٤ ١٣٫٠٨٤ شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
  )١٢٠(  ٣٧٧ ١٫٦٦٩  ١٨٫٢٨٦ ٥٤٫١٧٥ ٧٣٫٦٤٤ شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع

  ١٢  ٢٣  ١٠٤  ١٥٫٥٩٧ ٦٣٫٥٩٢ ٩٢٫٤٠٧ شركة ُعمان كلورين ش م ع ع *
  -  ٢٢٥  ٨٩٢  ٢٠٫٣٩٦ ١٣٫٠٢٤ ٢٧٫٤٥٤ شركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع

  -  ٢٦٨  ٩١٩  ١٣٫٤٢٣ ٦٫٢٩٧ ١٣٫٤٨٦ الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش م ع ع
  -  )٨٢( )١٩٠(  ٢٫٦٥١ ٤٫٩٥٤ ٩٫٢٤٤ الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.ع
  -  -  - - ٢٩٧ ٣٩٧ شركة األنوار هرمز لألسمنت ش.م.ع.ع

  )١٤١(  ١٫٠٨٥      اإلجمالي
          

٢٠٢٠          
  

 شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع 
  

٥٢٫٢١٢ 
  

٣٠٫٩٢٦ 
  

٤١٫١٧٦  
  

٩٦٢  
  

٢٣٧  
  
)١٧١(  

  -  ٢٤١ ١٫٠١١  ٧٫٤٤٠ ٣٫٢٠٢ ١٢٫٨٠٣ شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
  ١٢٠  ٢٥٤ ١٫١٢٢  ١٦٫٩٠٥ ٤٣٫٤٢٤ ٦٢٫٣٧٥ شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع

  ٦  )١٠٣( )٤٦٥(  ١١٫٦٨٧ ٦١٫٦٢٤ ٩٢٫٠٦٠ شركة ُعمان كلورين ش م ع ع *
  ١١٥  ١٥٧  ٦٢١  ١٩٫٦٩٠ ١١٫٧٢٧ ٢٦٫٠٣١ شركة المنظفات الوطنية ش.م.ع.ع

  -  ٢٥٥  ٨٧٣  ١٢٫٩٧٢ ٤٫٧٨٩ ١١٫٢٠٩ الشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش م ع ع
  -  )٣٥(  )٧٩(  ٢٫٩٨٥ ٥٫٣٥٦ ٩٫٨٣٦ الرواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.ع
  -  - )١٨٢( - ٣٠٠ ٨ شركة األنوار هرمز لألسمنت ش.م.ع.ع

  ٧٠  ١٫٠٠٦      اإلجمالي
          
  

مليون  ٢٦ -٢٠٢٠مارس  ٣١( مليون لایر عماني ٢٣٫٨ بما يقارب ، بلغت قيمة صافي األصول النسبية لكافة الشركات الشقيقة٢٠٢١مارس  ٣١في 
  .لایر عماني)

  
حيث تم تحديد دليل موضوعي على انخفاض  الشقيقةخالل السنة الحالية، أجرت الشركة تقييًما النخفاض القيمة تجاه بعض االستثمارات في الشركات 

  ).صفر: ٢٠٢٠تعتقد اإلدارة أن انخفاض القيمة المحدد ليس جوهريًا للبيانات المالية ككل ( القيمة.
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١٤  
  

  
  
  
  مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات  ٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

  ٧٫٠٧٠  ٧٫٠٠٠  )١( %٧٫٧٥ – سندات امونفيست
  ٦٫٢٢٣  ٥٫٧٥٢  )٢(شركة ظفار الدولية للتنمية واإلستثمار القابضة ش م ع ع  

شركة ظفار الدولية للتنميةل%٩للتحويلسندات ثانوية غير مضمونة غير قابلة
  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠ )٣( ش م ع ع   واإلستثمار القابضة

  ٨٠٧  ٩٥١   ش م ع ع  بنك ظفار 
  ٢٨٨  ٤٧٧   )٤(الهند   الموندذ جلوبال لالوراق المالية

  ٢٠٨  -  الشمس للتغليف ش م م
  ٤٧  ٧٣  شركة الرتاج لالستثمار الكويت

  ١٠٠  ١٠٠  للمتاجرةاستثمارات محتفظ بها 
 ١٥٫٧٤٣  ١٥٫٣٥٣  
  

وبعد تاريخ   .٢٠١٩% سنوياً ألول خمس سنوات اعتبارا من يونيو ٧٫٧٥فائدة بنسبة  سندات امونفيست تحمل السندات المستدامة لشركة )١( 
 ٧ -٢٠٢٠( مليون لایر عماني ٧بمبلغ  ستثماراتذلك التاريخ، سيعاد تحديد سعر الفائدة وفقاً للصيغة المتفق عليها. تم رهن السندات واال

  كضمانات مقابل قروض.  )مليون لایر عماني
  

 سنوياً.  %٩تحمل فائدة بسعر ش م ع ع  شركة ظفار الدولية للتنمية واإلستثمار القابضةسندات  )٢( 
  

مليون لایر عماني. الحصة من صافي  ٥٫٨مدرجة بالقيمة السوقية بمقدار شركة ظفار الدولية للتنمية واإلستثمار القابضة ش م ع ع   )٣( 
 مليون لایر عماني. ٨٫١٠بلغت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١األصول في 

  
 ٩٤٣٫٠٠٠الحصة من صافي األصول بلغت  لایر عماني. ٤٧٧٫٠٠٠الموندذ جلوبال لالوراق المالية الهند مدرجة بالقيمة السوقية بمقدار  )٤( 

 لایر عماني.
  

مليون لایر عماني  ١٢٫٥١، بلغت االستثمارات المسعرة المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ٢٠٢١مارس  ٣١في  )٥( 
 مليون لایر عماني). ١٢٫٨٢ – ٢٠٢٠مارس  ٣١(
  

مارس  ٣١مليون لایر عماني ( ٢٫٧٧، بلغت االستثمارات المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٢٠٢١مارس  ٣١في  )٦( 
 مليون لایر عماني). ٢٫٦٧ – ٢٠٢٠

  
ألف لایر عماني  ٧٣، بلغت االستثمارات غير المسعرة المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٢٠٢١مارس  ٣١في  )٧( 

  الف لایر عماني). ٢٥٦ - ٢٠٢٠مارس  ٣١(
  
  

  فيما يلي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة: 
  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
 ٢٠٫٢٢٥ ١٥٫٧٤٣  أبريل ١في 

 ٢٫٠٧٦ ١٤١  مشتريات خالل السنة
)٦٩(  استبعادات خالل السنة  )٦٫٠٢٥(  

)١٣٩(  (خسارة) / ربح من البيع  ٢٥ 
  )٣٣٠(  )٢٨٢(  محول إلى بيان الدخل الشامل غير محققة صافي (خسائر) 
  )٢٢٨(  )٤١(  محول إلى إيرادات شاملة أخرى غير محققة صافي (خسائر) 

٣٥٣١٥٫  مارس ٣١في   ١٥٫٧٤٣ 
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١٥  
  

  (تتمة) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  ٤
  

   المدرجة بالقيمة العادلة: ستثماراتفيما يلي تحليل لال
    

   ٢٠٢٠  ٢٠٢٠   
   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
      

  ١٥٫٥١٧  ١٥٫٣٣٠   المصرفي وقطاع االستثماراتالقطاع
  ١٣  ١٧    قطاع الخدمات 

   ٢١٣  ٦    القطاع الصناعي
  ١٥٫٧٤٣  ١٥٫٣٥٣  

لایر عماني  ألف ٧٣لایر عماني) يمثل استثمارا مسعراً في الهند ومبلغ  ألف ٢٨٨ – ٢٠٢٠لایر عماني (ألف  ٤٧٧يتضمن االستثمار أعاله مبلغ 
  لایر عماني) ويمثل استثماراً غير مسعر في الكويت.  ألف ٤٧ – ٢٠٢٠(
  
  ممتلكات وأصول أخرى  ٥

 
 أرض ملك حر

   سيارات   أثاث وتركيبات  *

أعمال 
رأسمالية قيد 

  ** التنفيذ

 

  اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف 
لایر عماني 

   باآلالف 
لایر عماني 

 باآلالف 
لایر عماني  

  باآلالف 
                التكلفة:

  ٢٫٢٦٨  ٢٣٦ ٣٠  ٥٤  ١٬٩٤٨  ٢٠٢٠أبريل ١في
  ٦٧  ٦٦  -  ١  -  إضافات خالل السنة
  )٣٧(  - )٣٠(  )٧(  -  استبعاد خالل السنة

  ٢٫٢٩٨  ٣٠٢ -  ٤٨  ١٬٩٤٨  ٢٠٢١مارس ٣١في
           

            االستهالك المتراكم:
  ٧٩  - ٣٠  ٤٩  -  ٢٠٢٠أبريل ١في

  ٢  -  -  ٢  -  )١٦(إيضاح  المحمل للسنة
  )٣٧(  -  )٣٠(  )٧(  -  ستبعادات المتعلق باإل

  ٤٤  - -  ٤٤  -  ٢٠٢١مارس ٣١في
            الدفترية:صافي القيمة 

  ٢٫٢٥٤  ٣٠٢  -  ٤  ١٬٩٤٨  ٢٠٢١مارس ٣١في
  

 
أرض ملك حر 

   سيارات   أثاث وتركيبات  *

أعمال 
رأسمالية قيد 

  التنفيذ **

 

  اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 
   باآلالف 

لایر عماني 
   باآلالف 

لایر عماني 
 باآلالف 

لایر عماني  
  باآلالف 

                التكلفة:
  ٢٬١٦٣  ١٣٠ ٣٠  ٥٥  ١٬٩٤٨  ٢٠١٩أبريل ١في

  ١٠٦  ١٠٦  -  -  -  إضافات خالل السنة
  )١(  -  -  )١(  -  استبعاد خالل السنة

  ٢٫٢٦٨  ٢٣٦ ٣٠  ٥٤  ١٬٩٤٨  ٢٠٢٠مارس ٣١في
           

            االستهالك المتراكم:
  ٧٨  - ٣٠  ٤٨  -  ٢٠١٩أبريل ١في

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

  ٧٩  - ٣٠  ٤٩  -  ٢٠٢٠مارس ٣١في
            صافي القيمة الدفترية:

  ٢٫١٨٩  ٢٣٦  -  ٥  ١٬٩٤٨  ٢٠٢٠مارس ٣١في
  

تجري الشركة األم حاليًا عملية  أعضاء مجلس إدارة الشركة األم بصفتهم المالك المستفيد من األرض.أرض التملك الحر محتفظ بها من قبل بعض * 
  نقل األرض إلى إحدى الشركات التابعة لها.

الخدمات االستشارية التي تم  المصروفاتشملت  نجوم يقع في العذيبة. ٤تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المبالغ المتكبدة لغرض بناء فندق ** 
  .الحصول عليها لرسم وتصميم هيكل المبنى وإعداد الوثائق الفنية األخرى
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١٦  
  

ً  أخرىمديونيات   ٦     ومدفوعات مقدما

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
  لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف 

  ٧٢٦ ١٫٢٢٧ وفوائد مستحقة القبضمدفوعات مقدماً وتوزيعات أرباح

   ١٣٨ ١١٧ )١٨(إيضاح أطراف ذات عالقةمستحق من 
٨٦٤ ١٫٣٤٤  

  
  رأس المال  ٧

بيسة) للسهم  ١٠٠ -٢٠٢٠بيسة ( ١٠٠بقيمة  ) سهم٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ – ٢٠٢٠( ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠من يتكّون رأس مال الشركة األم المصرح به 
 ١٠٠ -٢٠٢٠بيسة ( ١٠٠بقيمة  سهم) ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٢٠٢٠سهم ( ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠من  يتكّون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل .الواحد

  .بيسة) للسهم الواحد
 

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

  
عدد األسهم الُمحتفظ 

  بها
٢٠٢١  
(%)   

عدد األسهم الُمحتفظ 
   بها

٢٠٢٠  
(%)  

           
  ٢٤   ٤٧٫٣٩٦٫١٤٠   ٢٤  ٤٧٫٣٥٦٫٢٠٩ شركة فينكورب لالستثمار ش.م.م 

  ٨   ١٥٫٢٤١٫٥٢٦   ٨  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ مسعود حميد مالك الحارثيالعميد المتقاعد 
  ٥   ١٠٬٠٦٧٬٦٨٦   ٥  ١٠٬٨٣٧٬٥٤٨ ش.م.م للتنمية واإلستثمارالخنجي

  ٥   ٩٬٩٩٦٬٥٦٩   ٥  ٩٬٩٩٦٬٨٣٧  الخنجي لالستثمار ش.م.م
  ٧   ١٤٫٨١٩٫٧٣٧   -  - صندوق النمو العماني –بنك مسقط

   ٤٩     ٤٢  
  
  احتياطي قانوني  ٨

التخصيص السنوي قانون الشركات التجارية في سلطنة ُعمان وتعديالته. ويجب أن يكون ليتم احتساب االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع وفقاً 
من أرباح العام بعد الضريبة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساوياً على األقل لثلث رأس المال المصدر والمدفوع  %١٠ بنسبة لالحتياطي القانوني

  التابعة.  وشركاتهاللشركة األم 
  
  احتياطي القيمة العادلة  ٩

. وهي تتعلق بشركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع للدخل الشامل اآلخر للشركات الشقيقةة قامت المجموعة بإدراج حصتها من احتياطي القيمة العادل
  وشركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع.

  
  بنكية اقتراضات  ١٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
لایر عماني 

 باآلالف 
لایر عماني 

 باآلالف 
  ١٨٫٣٥٠  ١٨٫٧٢٥ )٢١(إيضاح  االقتراضاتإجمالي

  ) ٧٫٧٢٥(  ) ١٠٫١٥٠(  االقتراضاتالجزء المتداول من 
  ١٠٫٦٢٥  ٨٫٥٧٥  االقتراضاتالجزء غير المتداول من 

  
  الحركة في اإلقتراضات هي كالتالي:

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
لایر عماني 

 باآلالف 
لایر عماني 

 باآلالف 
     
  ١٩٫٦٥٥  ١٨٫٣٥٠ إبريل١

  ٨٫٩٠٠  ١١٫١٠٠  إقتراضات مستلمة خالل السنة
  )١٠٫٢٠٥(  )١٠٫٧٢٥(  إقتراضات مسددة خالل السنة

  ١٨٫٣٥٠  ١٨٫٧٢٥  مارس ٣١
  

هي في طبيعة القروض طويلة األجل  االقتراضات إن. وبنك عماني واحد متوافق مع الشريعة من بنوك تجارية عمانية اقتراضاتلدى الشركة األم 
 معدل الربح ).%٥٫٧٥% إلى ٤٫٢٥من  - ٢٠٢٠سنوياً ( %٦٫٥% إلى ٥٫٥معدالت فائدة تتراوح من  التجارية االقتراضات. تحمل وقصيرة األجل

مليون لایر  ٣٠مكفولة برهن الستثمار الشركة األم في مبلغ إجمالي قدره االقتراضات وهذه  ٪ للقروض المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.٦٫٥ يبلغ
لایر عماني  ألف ٧٠٠). كما لدى الشركة األم تسهيالت حساب مكشوف لدى البنك بمبلغ ٤و ٣(إيضاحي  )مليون لایر عماني ٣٣ -٢٠٢٠( عماني

   . ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  لایر عماني) ألف ٩٥٠ – ٢٠٢٠(
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١٧  
  

  
  دائنيات  ١١
  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف 
  ٥٩ ٢٦٧  مصروفات مستحقة

  ٥٥ ٢٨  )١( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١١٤ ٢٩٥  

  
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف 
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)١(

  ٥٨ ٥٥  أبريل١في
  ٩  ٧  )١٦المحمل للسنة (إيضاح 

  )١٢( )٣٤( مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمبالغ مدفوعة مقابل 
  ٥٥ ٢٨  مارس٣١في

  
  صافي األصول للسهم الواحد   ١٢

  
نهاية يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

  السنة كما يلي:
  
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
   

  ٣٢٫٦٢٣ ٣٠٫٩٦٦ صافي األصول المنسوبة لمساهمي الشركة األم (ألف لایر عماني)

   ٢٠٠٬٠٠٠   ٢٠٠٬٠٠٠ مارس (باآلالف) ٣١عدد األسهم القائمة بتاريخ 
  ١٦٣  ١٥٥ صافي األصول للسهم الواحد (بالبيسة)

  
  ربحية السهم الواحد   ١٣
  

ة كما تحتسب ربحية السهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السن
  يلي:

  
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

  ١٧٧  )٢٧٥( الشركة األمربح السنة المنسوب إلى مساهمي(خسارة) /
  ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ (لایر عماني باالالف)مارس٣١كما فيالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

   ٩.٠  )٤.١( (بيسة)ةاألساسيالسهم الواحد (مصروفات) / إيرادات
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١٨  
  

  صافي إيرادات االستثمار  ١٤
  
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
عماني لایر   لایر عماني باآلالف

  باآلالف
      

  ٢٥  -  أرباح محققة من بيع استثمارات 
  ٩٤١ ٦٣٨  إيرادات فوائد من سندات

  -  )١٣٩(  خسارة في بيع شركة الشمس للتغليف ش م م 
  )٢٠١(  )٤٩٦(  خسارة القيمة العادلة في إستثمارات محلية

  )١٢٩(  ٢١٤  جنبيةاألستثمارات لإلربح / (خسارة) القيمة العادلة 
  ٢٨  ٣٧  إيرادات توزيعات أرباح

 ٦٦٤ ٢٥٤  
   

  إيرادات أخرى  ١٥
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
   

  ٢٩ ٢٦  أعضاء مجلس اإلدارة حضور أتعاب
  -  ٣  ربح من بيع أصول ثابتة 

  ٢٩ ٢٩  
  

  مصروفات إدارية   ١٦

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  باآلالفلایر عماني   لایر عماني باآلالف 

  ٣٠٣ ٢٣٥  )١( تكلفة توظيف
  ٣١ ٢٨  رسوم واشتراكات

  ٢٠ ١٥  مصروفات متنوعة
  ١٥ ١٢  إيجار مكتب ومرافق

  ١٥ ١٢  أتعاب تدقيق
  ١  ٨  أتعاب استشارات

  ١٠  ٨  أتعاب قانونية
  ٨  ٨ اجتماعات وندوات

  ١٣  ٧  ترويج أعمال
  ٤  ٣  اتصاالت

  ٣  ٣  تأمين
  ٢  ٢  )٥استهالك (إيضاح 

  - ١٠٠  مخصص الطوارئ 

 ٤٢٥ ٤٤١  
  

  فيما يلي تحليل تكلفة التوظيف: )١( 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
     

  ٢٦٠  ٢٠٣ رواتب
  ٣٠ ٢١  مزايا أخرى

  ٤  ٤  تكاليف ضمان اجتماعي
  ٩  ٧ )١١مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح

 ٣٠٣  ٢٣٥  
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١٩  
  

  
  تمويلال تكلفة   ١٧

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ٩٧٧  ١٫٠٧٨  مصروفات فوائد

  ٤٥ ٣٩  رسوم بنكية
  ١٫٠٢٢  ١٫١١٧  
  

  معامالت وأرصدة لدى أطراف ذات عالقة  ١٨
  

عليها. وفي سياق األعمال تبرم المجموعة معامالت مع المنشآت التي يملك بعض أعضاء مجلس اإلدارة حصة فيها ويستطيعون ممارسة نفوذ مؤثر 
عالقة. ارية وتمويالً إلى األطراف ذات االعتيادية تقدم تلك األطراف ذات العالقة بضائع وخدمات وتمويالً للمجموعة. وتقدم المجموعة أيضا خدمات إد

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

 موظفي اإلدارة العليا للسنة مما يلي:تتكون مكافأة 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
     

  ٢٥٧  ١٩٥  إجمالي تكاليف التوظيف
  ٥٠ ٦٢  أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٣٠٧  ٢٥٧  
  

 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي.إن أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تخضع 
 

  المبالغ المستحقة إلى ومن األطراف ذات عالقة فوائد وغير مكفولة بضمان وتستحق السداد عند الطلب كما يلي: ال تحمل 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
     

  ١١٧  ١١٧ شركة األنوار هرمز لإلسمنت ش.م.ع.م
  ١٤  - شركة المها للسيراميك ش.م.ع.م

  ٧  -  أطراف ذات عالقة أخرى 
 ١٣٨  ١١٧  
  

  الضرائب  ١٩
لغرض تحديد  ٪) على أرباحها الخاضعة للضريبة، وفقًا لقانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان.١٥: ٢٠٢٠٪ (١٥تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 

التعديالت على بعض البنود المتعلقة بالمصروفات وتستند إلى الفهم الحالي يتم إجراء  مخصص الضريبة، تم تعديل صافي ربح السنة ألغراض الضريبة.
  لمخصصات وأنظمة الضرائب.

  
 فيما يلي التسوية:  )أ(

 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

لایر عماني   
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  ١١١  )٢٧٥( الربح قبل الضرائبصافي  (الخسارة) / 
      األثر الضريبي على:

  ١٧  )٤١( المحملة حسب المعدالت المطبقةالضريبة
  ٤٧  ٨٤  غير قابلة للخصمبنود

  )١٥٤(  )٢٠٩(  بنود قابلة للخصم
  ٩٠  ١٦٦  ضريبة مؤجلة غير مسجلةأصل 

  -  -  
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٢٠  
  

  
  (تتمة) الضرائب  ١٩

  
. لم تدرج )لایر عمانيأألف  ٦٦٥ -٢٠٢٠( لایر عماني ألف ١٫٧٧٥ تقارب ٢٠٢١مارس  ٣١ترحيلها كما في ل متاحة لدى الشركة خسائر ضريبية

خاضعة  الشركة أصل الضريبة المؤجلة على أساس أن دخل الشركة في الغالب معفى من ضريبة الدخل وأنه لن يكون لديها أرباح مستقبلية كافية
  ة الدخل العماني. ستخدام الخسائر الضريبية. تخضع الخسائر الضريبية لمدة إنتهاء بموجب قانون ضريبللضريبة يمكن في مقابلها ا

  
  وضع الربوط الضريبية  )ب(

  
. يعتقد مجلس اإلدارة أن أي التزام ضريبي إضافي من المحتمل أن ينشأ ٢٠١٧تم إصدار الربوط الضريبية للشركة مع السلطات الضريبية حتى سنة 

  .٢٠٢١مارس  ٣١كما في للسنوات المفتوحة، لن يكون جوهريًا للمركز المالي للشركة  الربوطعند استكمال 
  

، لم يسمح جهاز الضرائب بكامل مصروفات التمويل والمصاريف اإلدارية ٢٠١٧إلى  ٢٠١٥في الربوط األخيرة الصادرة عن السنوات الضريبية من 
لایر عماني مما أدى إلى تقليل الخسائر المرحلة.  ٨٣٩٫٠٥٩ي الدخل الخاضع للضريبة بمبلغ المتكبدة خالل هذه السنوات مما أدى إلى تعديل إجمالي ف

سنة ال توافق الشركة على تقييم جهاز الضرائب، وبالتالي قامت بتقديم اعتراض على هذه الربوط. على الرغم من أن جهاز الضرائب قد رفض خالل 
أن الشركة قد قدمت استئنافًا إلى لجنة الضرائب الذي ال يزال قيد التنفيذ حتى تاريخ التقرير. بناءاً االعتراض الضريبي المقدم من الشركة، إال  ٢٠٢٠

 ٢٠١٨لایر عماني الذي قد ينتج عن السنوات المفتوحة من  ٣٤٠٫١٢٤على ذلك، لم تقم الشركة بتكوين مخصص لإللتزام الضريبي اإلضافي بمقدار 
 .٢٠٢٠إلى  ٢٠١٨ضرائب اعتراضات الشركة في االستئناف وإجراء تعديالت مماثلة للسنوات الضريبية من في حالة عدم قبول جهاز ال ٢٠٢٠إلى 

على تقييمها للعديد من العوامل بما في ذلك الخبرة السابقة  اً اللتزامات الضريبية كافية لجميع السنوات المفتوحة بناءل مخصصاتهاأن بتعتقد الشركة 
  قانون الضرائب.ل هاوتفسيرات

  
  توزيعات األرباح المقترحة  ٢٠

 ١٫٢مبلغ إجمالي ب %٦ – ٢٠٢٠لایر عماني  ( صفر مليون% من رأس المال بإجمالي مبلغ  صفراقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
  . )لایر عماني مليون

  
  إدارة المخاطر الماليّة    ٢١

  إطار الحوكمة  (أ) 
  

المستدام يكمن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للمجموعة في حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعيق التحقيق 
  إلدارة المخاطر. وكفءلوجود نظام فعال  الجوهريةألهداف األداء المالي المحددة. وتدرك اإلدارة األهمية 

  
  المخاطر المالية  (ب)

  
والنقد وما يماثل النقد. وفيما يلي المخاطر والمديونيات األخرى  المدرجة وغير المدرجة  ستثماراتمثّل األدوات المالية الرئيسية للمجموعة في االتت

  الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للمجموعة:
  
  مخاطر االئتمان )١( 
  مخاطر السيولة )٢( 
  مخاطر السوق )٣( 

  مخاطر أسعار الصرف  -
  مخاطر معدل الفائدة - 
  مخاطر األسعار - 

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

  
  مخاطر االئتمان  )١(

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

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

  السياسية أو الظروف األخرى.
  

ة كما هو بالنسبة لكافة فئات األصول الماليّة التي تحتفظ بها المجموعة، يكون الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفتري
  البيانات المالية بتاريخ التقرير.  هذهمفصح عنها في 
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٢١  
  

  (تابع)إدارة المخاطر الماليّة    ٢١
  يوضح الجدول أدناه التصنيف قصير األجل للبنوك التي تودع لديها المجموعة والشركة األم أمواالً حسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين:

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  

 التصنيف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 ١٫١٧٣ P٥٤-١  أرصدة بنكيّة 
 ٦ P٦-٢  أرصدة بنكيّة 
 ٣ P٣-٣  أرصدة بنكيّة 

 ١٫١٨٢ ٦٣ 
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير حسب النوع:

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  ٧٠١  ١٫٢٠٢ مديونيات (باستثناء المدفوعات مقدماً)

  ١٫١٨٢  ٦٣  أرصدة بنكية
 ١٫٨٨٣  ١٫٢٦٥  

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

  
  مخاطر السيولة  )٢(

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

  
  االستحقاق قوائم

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

  حتى عام واحد 
أكثر من عام 

  اإلجمالي  واحد

٢٠٢١ 
لایر عماني 

 باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ١٨٫٧٢٥  ٨٫٥٧٥ ١٠٫١٥٠  )١٠(إيضاح  اقتراضات بنكيّة

  ٢٩٥  ٢٦٧ ٢٨  دائنيات
 ١٩٫٠٢٠  ٨٫٨٤١ ١٠٫١٧٨  
  

٢٠٢٠  
حتى عام 

 واحد
أكثر من عام 

  اإلجمالي  واحد

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ١٨٫٣٥٠  ١٠٫٦٢٥ ٧٫٧٢٥ )١٠(إيضاح  اقتراضات بنكيّة

  ١١٤  ٥٩ ٥٥  دائنيات
 ١٨٫٤٦٤  ١٠٫٦٨٤ ٧٫٧٨٠  

  
  :استحقاق األصول الماليّة للمجموعة قوائمفيما يلي 

  خالل عام واحد 
استحقاق غير 

  اإلجمالي  محدد

٢٠٢١ 
لایر عماني 

 باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ٣٠٫٩٧٢ ٣٠٫٩٧٢ -  شقيقةاستثمار في شركات 

  ١٥٫٣٥٣ ١٥٫٢٥٨ ٩٥ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
  ١٫٣٤٤  -  ١٫٣٤٤ مديونيات

  ٦٣٢  - ٦٣٢  أرصدة نقديّة وبنكيّة
 ٤٨٬٣٠١ ٤٦٫٢٣٠  ٢٬٠٧١  

  
٢٠٢٠     

  ٣١٫١٠٩ ٣١٫١٠٩ -  استثمار في شركات شقيقة
  ١٥٫٧٤٣ ١٥٫٧٤٣ - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

  ٨٦٤  - ٨٦٤ مديونيات
  ١٫١٨٢  -  ١٫١٨٢  أرصدة نقديّة وبنكيّة

  ٤٨٫٨٩٨ ٤٦٫٧٥٩  ٢٫١٣٣  
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٢٢  
  

  (تتمة)إدارة المخاطر الماليّة    ٢١
  
  ) مخاطر السوق٣(
  

تعزى إلى األوراق مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة 
الحتفاظ بمحفظة المالية الفردية أو الُمصدر أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتاجر بها في السوق. تحد المجموعة من مخاطر السوق عن طريق ا

ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة فعالة للعوامل  متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة للتطورات في األسهم العالمية والمحلية وأسواق السندات. باإلضافة إلى
  الرئيسية التي تؤثر على حركة أسواق األسهم والسندات بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.

  
  مخاطر األسعار

  
ية بسبب تغير أسعار السوق (غير تلك التي تنشأ من مخاطر معدل مخاطر األسعار هي مخاطر تقلّب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المال

مل تؤثر على كافّة الفائدة أو مخاطر العملة)، سواًء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل محدد لألداة المالية بحد ذاتها أو للجهة التي أصدرت األداة، أو عوا
  األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.

  
المجموعة لمخاطر أسعار األسهم باألصول وااللتزامات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة التغيرات في أسعار السوق. وتتطلب سياسة مخاطر يتعلق تعرض 

 ستثماراتأسعار األسهم من المجموعة أن تدير هذه المخاطر من خالل وضع ومراقبة األهداف والعقبات على االستثمار وخطط التنوع والقيود على اال
وكما في تاريخ التقرير، ليس لدى المجموعة أي تركز جوهري ألسعار  في كل دولة والقطاع والسوق واالستخدام الحذر المخطط لألدوات المالية المشتقة.

  األسهم.
  

لایر  مليون ١٫٥ن بحوالي كان سيؤدي إلى التأثير على حقوق المساهمي %١٠بمعدل  المسعرةإن أي تغير في القيمة العادلة ألصول المجموعة الماليّة 
  لایر عماني).  مليون ١٫٦ – ٢٠٢٠( عماني

  
  مخاطر معدل صرف العملة

  
  ألجنبية.مخاطر أسعار الصرف هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملة ا

  
  المجموعة غير معرضة ألي مخاطر جوهرية ألسعار الصرف حيث أن سعر صرف اللایر العماني مربوط بالدوالر األمريكي.فإن كما في تاريخ التقرير، 

  
  مخاطر معدل الفائدة

ئدة السوقية. وتقوم المجموعة باالستثمار مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الفا
ائدة السوقية، في األوراق المالية وهي معّرضة لمخاطر معدل الفائدة. وتتمثل مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للمجموعة في مخاطر التغيرات في معدالت الف

  مما يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحمل فوائد.
  

نقطة أساسية مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن أرباح  ١٠٠، في حالة ارتفاع/انخفاض أسعار الفائدة في ذلك التاريخ بعدد ٢٠٢١مارس  ٣١ في
  ألف لایر عماني). ١٨٢ -٢٠٢٠ألف لایر عماني ( ١٧٦السنة كانت لتنخفض/ترتفع بمبلغ 
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٢٣  
  

  
  (تتمة)إدارة المخاطر الماليّة    ٢١

  تقدير القيمة العادلة(ج) 
، وقد تم تحديد المستويات المختلفة حسب أساليب التقييم العادلةيحلّل الجدول التالي األدوات المالية الُمقاسة في مرحلة الحقة بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة 

  كما يلي:
  

  : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة.١المستوى 
وهي ممكنة المالحظة لألصل أو االلتزام؛ بشكل مباشر (أي كاألسعار) أو بشكل  ١: المدخالت عدا األسعار المدرجة والمضمنة في المستوى ٢المستوى 

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

  
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى  ١المستوى  
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
٢٠٢١       

  
 مالية مدرجة بالقيمة العادلةأصول

       
١٥٫٣٥٣  ٧٣      -   ١٥٫٢٨٠   

    
٢٠٢٠    

  
   ١٥٫٧٤٣  ٢٥٦      -   ١٥٫٤٨٧ أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة

  
على  اإلدارة وتعمل. بشكل ضئيل األوراق المالية المتداولة وإحدىفي أسهم شركات غير مسعرة  استثماراتهي  ٣ضمن المستوى  ستثماراتإن اال
ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار تعادل قيمته العادلة تقريبا حيث إنه إما يتم تحديد االستثمار باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.  تقييم

ألساسية للشركة المستثمر فيها أو يتم إدراجها ضمن النقد وما يماثل النقد حيث تعادل القيمة القيمة العادلة لمحفظة جوهرية من األصول وااللتزامات ا
  .ستثماراتغير المعدلة تعد مؤشراً للقيمة العادلة لال صولوبالتالي، فإن صافي قيمة األالعادلة القيمة الدفترية. 

  
  مخاطر التشغيل  ٢٢

  
تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو الغش أو أحداث خارجية. وعندما تفشل الضوابط في العمل، مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر التي 

  يمكن أن تتسبب مخاطر التشغيل في اإلضرار بالسمعة أو أن يكون لديها آثار قانونية أو تنظيمية أو أن تؤّدي إلى خسارة مالية.
  

للضبط ومن خالل المراقبة واالستجابة للمخاطر المحتملة،  راسختشغيل، ولكن من خالل وضع إطار ال يمكن أن تتوقع المجموعة تفادي كافة مخاطر ال
  يكون بإمكان المجموعة أن تدير المخاطر.

  
لة حول اإلجراءات واألنظمة مع وجود فصل فعال للمهام و أنظمة وأدلة إرشاديةلدى المجموعة  وإجراءات التفويض  الوصولضوابط على المفصَّ

ة. وتتم مراقبة مخاطر العمل مثل التغيرات االستعانة بإطار عمل لالمتثال والمراجعة الداخليةويات وتدريب الموظفين وعمليات التقييم، إلخ، مع والتس
  العمل من خالل عملية التخطيط االستراتيجي ورصد الميزانيّة للمجموعة. وقطاعفي البيئة والتقنية 

  
  إدارة رأس المال  ٢٣

  
    الرئيسّي للمجموعة عند إدارة رأس المال في ضمان محافظتها على نسب رأسمالية سليمة وقوية بالصافي وكذلك نسبة جيدة لكفاية رأس المال.يكمن الهدف 

  
قوم الشركة ت تدير المجموعة هيكل رأس المال الخاص بها وتعدله، في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية. للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد

  األم بتعديل مبلغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين أو تعيد رأس المال للمساهمين أو تصدر أسهم جديدة. 
  

  ومصادر رأس المال من أجل ضمان زيادة العوائد للمساهمين. هيكل رأس المالتتطلع المجموعة إلى تحسين 
  

إدارة األصول وااللتزامات والمخاطر بشكل متناسق، وتقييم العجز بين مستويات رأس المال المبلغ عنها يتضمن منهج المجموعة إلدارة رأس المال 
ئص والمطلوبة بشكل منتظم واتخاذ اإلجراءات المالئمة للتأثير على الوضع الرأسمالي للمجموعة في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصا

  المخاطر.
  

. يتم في المعتاد توقع متطلبات رأس المال البنكية المال والذي تستخدمه المجموعة هو أموال حقوق المساهمين واالقتراضاتالمصدر الرئيسي لرأس 
ً المخاطر وتحليل الحساسية. ويخضع هذا الداخلي بشكل دوري، وتقييمها مقابل كٍل من توقعات رأس المال المتاحة ومعدل العائد  المتوقع متضمنا

  لموافقة مجلس اإلدارة. وهري بشكل جاإلجراء 
  
  السابقة. مقارنة بالسنةتغيرات جوهرية في سياسات وإجراءات المجموعة بشأن هيكلة رأسمالها خالل السنة  لم تطرأ أي
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٢٤  
  

  
  التقديرات واالجتهادات المحاسبيّة الهاّمة  ٢٤

  
التقارير الماليّة الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات التي قد تؤثر بما يتوافق مع معايير الموحدة يقتضي إعداد البيانات المالية 

دات على المبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإلفصاح عن األصول وااللتزامات الطارئة في تاريخ البيانات المالية الموحدة ومبالغ اإليرا
  يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية.والمصروفات المسجلة خالل فترة التقرير. كما 

  
خاللها تعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساٍس مستمر. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم

تقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل متعددة تنطوي على درجات متباينة، وربما هامة، التقديرات وأية فترات مستقبلية متأثرة. وتستند هذه ال
  من األحكام وعدم التيقن، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

  
  انخفاض قيمة األصول المالية   )١(
  

إلى تغير جوهري في محاسبة الشركة عن انخفاض القيمة عن طريق استبدال طريقة الخسائر المتكبدة الواردة  ٩الدولي تقرير المالي ال تبني معيارأدى 
من الشركة تسجيل مخصص  ٩بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية. ويتطلب معيار التقرير المالي الدولي  ٣٩ضمن المعيار المحاسبي الدولي  

مات القروض ر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتزالخسائ
تالية ما لم يطرأ وعقود الضمانات المالية. يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل فترة االثني عشر شهراً ال

خفضت ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االستحداث. وفي حالة أن يستوفي األصل المالي تعريف األصل المالي المشترى أو المستحدث والذي ان
طريقة انخفاض القيمة تم اإلفصاح عن تفاصيل قيمته االئتمانية، يستند المخصص إلى التغير في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل. 

   .الموحدة المتبعة من قبل الشركة في هذه البيانات المالية
  
   ستثماراتتصنيف اال  ) ٢(
  

وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط  صولتقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ باأل
 على أصل المبلغ القائم.

  
  قدير القيمة العادلةت )٣(
  

الخصم ومنحنيات  وعواملبلية التي ليس لها أسعار معلنة يتم فيها استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستق األسهمفي  ستثماراتالتقييم لال أساليبإن 
يستخدمها المشاركون في  التي خرىوأساليب التقييم األالعائد وأسعار السوق الحالية المعدلة بمخاطر السوق واالئتمان والنماذج والتكاليف المرتبطة 

  السوق حيث يكون ذلك مناسباً.
  
  دمج األعمال  )٤(
  

اإلدارة بعمل تقديرات مهمة لتحديد األصول واإللتزامات المحددة وكذلك اإللتزامات المحتملة والتي يمكن قياس لتوزيع تكلفة عملية دمج األعمال، تقوم 
هرة ووحدة توليد النقد قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد القيم المؤقتة للمحاسبة المبدئية والقيم النهائية لعمليات دمج األعمال وتحديد مبلغ الش

  ب أن توزع عليها.التي يج
  
   ١٩وباء كوفيد تأثير      ) ٥(
  

. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت وباءيمكن وصفه بأنه  ١٩كوفيد ، قامت منظمة الصحة العالمية بتقييم أن تفشي فيروس كورونا ٢٠٢٠مارس  ١١في 
ية. ونتيجة لذلك، شهدت الشركات انخفاًضا في حركة بسبب عدد من العوامل السياسية واالقتصاد ٢٠٢٠بين يناير ومارس  كبيرأسعار النفط بشكل 

  تعليق مؤقت للسفر وإغالق المرافق الترفيهية والمرافق العامة.والعمالء، حيث طلبت الحكومات ذلك، 
  

، اتخذت الحكومة والبنك المركزي العماني وغيرها من السلطات القضائية والهيئات التنظيمية المستقلة تدابير ١٩للتخفيف من األثر السلبي لوباء كوفيد 
بعاد االجتماعي وأصدرت توجيهات لدعم الشركات واالقتصاد بشكل عام، بما في ذلك تمديد المواعيد النهائية، وتسهيل استمرار األعمال من خالل اإل

  .البلدوتخفيف الضغط على االئتمان والسيولة في 
  

الجمهور تعتبر هذه الظروف مهمة وتؤثر على البيئة االقتصادية والمخاطر التي تعمل فيها المجموعة. يستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة و
  للتحديات، في التقدم والتطور السريع.

  
تأثير سلبي مستمر على الظروف االقتصادية وظروف السوق ويؤدي إلى فترة من التباطؤ االقتصادي العالمي، مما أدى  الوباءيمكن أن يكون لتفشي 

  ).٤ إيضاحبالقيمة العادلة ( المجموعةإلى انخفاض استثمارات 
  

  والتابعة المعنية. الشقيقةتأثير في حصة أرباح الشركة يتم تسجيل ال .١٩بكوفيد والتابعة للمجموعة أيًضا الشقيقةتأثرت الشركات 
  

في هذا الوقت، إذا استمر الوباء، فقد يكون له تأثير سلبي على  ١٩كوفيد ال تستطيع تقدير طول أو خطورة تأثير تفشي  المجموعةعلى الرغم من أن 
  .٢٠٢٢للعمليات المستقبلية والمركز المالي والسيولة في السنة المالية  المجموعةنتائج 
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٢٥  
  

 (تابع) التقديرات واالجتهادات المحاسبيّة الهاّمة  ٢٤
  
 ) إنخفاض قيمة اإلستثمار في شركة شقيقة٦(
  

إذا، وفقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر من  شقيقةالمجموعة انخفاض قيمة استثماراتها في شركة  تدرج
قبلية األولي بصافي االستثمار ("حدث خسارة") وحدث الخسارة هذا (أو األحداث) لها تأثير على التدفقات النقدية المست اإلدراجاألحداث التي وقعت بعد 

كن تحديد المقدرة من صافي االستثمار الذي يمكن تقديره بشكل موثوق. تطبق إدارة المجموعة أحكامها في تقييم مثل هذا الحدث. قد ال يكون من المم
ث منفصل. من . بدالً من ذلك، قد يكون التأثير المشترك للعديد من األحداث هو سبب الضرر بدالً من أي حداإلنخفاضحدث واحد منفصل تسبب في 

أو أي تغييرات مهمة في البيئة التكنولوجية أو السوقية أو االقتصادية أو  الشقيقةبين أمور أخرى، تتضمن هذه األحداث الصعوبات المالية للشركة 
ها. ال يعتبر االنخفاض في سعر مما يشير إلى أن تكلفة االستثمار في أداة حقوق الملكية قد ال يتم استرداد الشقيقةالقانونية التي تعمل فيها الشركة 

، بحد ذاته، دليالً على انخفاض القيمة من قبل اإلدارة، على الرغم من أنه قد يكون دليالً على انخفاض القيمة عند أخذها الشقيقةالسوق المدرج للشركة 
 األصولفي القيمة مذكورة في إيضاح "انخفاض قيمة  في االعتبار مع المعلومات المتاحة األخرى. إن التقدير واألحكام المتضمنة في تحديد االنخفاض

  غير المالية" أدناه.
  

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية )٨( 
 )٩(   

يمتها العادلة ناقًصا يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، التي هي أعلى من ق
لزمة، التي تتم االستبعاد وقيمتها في االستخدام. تستند القيمة العادلة ناقًصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع المتكاليف 

قيد االستخدام مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يعتمد حساب القيمة  ألصولعلى أسس تجارية، 
التي لم تلتزم بها على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة 

تم اختبارها. إن المبلغ القابل لالسترداد حساس المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء أصول وحدة إنتاج النقد التي ي
م ألغراض لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخد

ت الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدات االفتراضا إن. شقيقةاالستقراء. هذه التقديرات هي األكثر صلة باالستثمار في شركة 
  .٣بشكل أكبر في اإليضاح  يتم اإلفصاح عنها وشرحهاإنتاج النقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، 

  
 الهامةملخص السياسات المحاسبية   ٢٥

  
  .٢٠٢١مارس  ٣١على الظروف السائدة في  اً تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء

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

  
 أساس اإلعداد ١-٢٥

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

  ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال.   ذات الصلة في سلطنة ُعمان وتعديالته ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام 
  
التابعة (معا "المجموعة") وحصة المجموعة على الشركة األم وشركاتها  ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةالمالية  البياناتتشتمل هذه ) ب(

  في الشركات الشقيقة. 
  
  بالقيمة العادلة. المقاسة ستثماراتوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً باال الموحدةالمالية  البياناتتم إعداد هذه ) ج(
  
بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الجوهرية. ويتطلب أيضاً  الموحدةالمالية  البياناتيتطلب إعداد )د(

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

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

  العملة التنفيذية وعملة العرض) و(
الشركة للمجموعة وتُعرض بعملة اللایر العُماني وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل  الموحدة تُقاس البنود المدرجة بالبيانات المالية

لمعلومات المالية المعروضة باللایر العُماني إلى . تم تقريب جميع ابالشركة األمضمنها، كما أنّها العملة التنفيذيّة وعملة العرض الخاّصة  األم
  أقرب ألف، ما لم يُنص على غير ذلك.

  
  المعامالت واألرصدة  )ز(

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

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

األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في . وتُقاس فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير النقدية بالقيمة العادلة مثل الموحد الدخل الشامل بيان
  الدخل الشامل اآلخر.
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٢٦  
  

  
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢-٢٥
  

مارس  ٣١نتهية في تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة الم
  .٢٠٢٠أبريل  ١المعايير النافذة اعتباًرا من  تبني، باستثناء ٢٠٢٠

  
  :٢٠٢٠ إبريل ١أصبحت المعايير والتعديالت الجديدة التالية سارية المفعول اعتباًرا من 

  
  : دمج األعمال٣تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي   •
  الفائدة إصالح معيار سعر ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩ومعيار التقرير المالي الدولي  ٧تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي   •
  : تعريف األهمية النسبية الجوهرية٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •
  ٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في   •
  ١٩-، امتيازات اإليجار ذات الصلة بفيروس كوفيد ١٦تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي   •
  (المرحلة األولى من اإلصالحات المعيارية ألسعار الفائدة) IBORعر االنتقال المعروض بين البنوكس  •
  

  تعريف األهمية النسبية ٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
ا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو توفر التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية التي تنص على أن "المعلومات جوهرية إذ

فر تعتيمها على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية، والتي تو
النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل  معلومات مالية حول كيان محدد إلعداد التقارير ". توضح التعديالت أن األهمية

ثر فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق البيانات المالية. يعد التحريف في المعلومات أمًرا جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤ
ثير على البيانات المالية وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي تأ

  للمجموعة.
  

لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم  ال تؤثر المعايير المذكورة أعاله على البيانات المالية للشركة.
  تصبح سارية المفعول بعد.

  
  ادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ المعايير الص ٣-٢٥

  
المالية تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات 

  ح سارية المفعول. للمجموعة.  تعتزم المجموعة تبني هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن وجدت، عندما تصب
  
  (ال ينطبق على الشركة) عقود التأمين ١٧معيار التقرير المالي الدولي • 
  : تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي • 
  ٣تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي • 
  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود • 
   ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف تنفيذ العقد  -العقود المرهقة • 
  شركة تابعة كمتبني ألول مرة -ولى : تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األ١معيار التقرير المالي الدولي • 
  بالمائة" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ١٠الرسوم في اختبار " -األدوات المالية  - ٩معيار التقرير المالي الدولي • 
  الضرائب في قياسات القيمة العادلة. -الزراعة  ٤١معيار المحاسبة الدولي • 
  ١٩-، امتيازات اإليجار ذات الصلة بفيروس كوفيد ١٦المالي الدولي تعديالت على معيار التقرير   •
  

  لها تأثير كبير على البيانات المالية للشركة. إن التعديالت على تعريف األهمية النسبية الجوهرية ال يتوقع أن يكون 
  

  أساس التجميع   ٤-٢٥
  

  الشركات التابعة  (أ)
  

ا الكيانات التنظيميّة) التي يكون للمجموعة سيطرة عليها. وتسيطر المجموعة على الكيان عندما تكون الشركات التابعة هي جميع الكيانات (بما فيه
ى المجموعة معرضة، أو لديها الحق، في عائدات مختلفة من االرتباط بالكيان وتكون قادرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سلطتها عل

  ة بالكامل من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة. ويتم إلغاء تجميعها من تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة. الكيان. وتكون الشركات التابعة المجمع
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٢٧  
  

  
  
  

  (تابع)أساس التجميع   ٤-٢٥
  

  (تابع) الشركات التابعة  (أ)
  

صول المحولة تستخدم المجموعة طريقة الحيازة المحاسبية لحساب اندماج األعمال. السعر الذي تم تحويله لحيازة الشركة التابعة هو القيم العادلة لأل
قة بالحيازة وااللتزامات التي تم تكبدها لمالك سابق للشركة التي تمت حيازتها وحصص الملكية التي أصدرتها المجموعة. وتدرج التكاليف المتعل

الحقوق  كمصروفات عند تكبدها. تقوم المجموعة بإدراج أية حقوق غير مسيطرة في الشركة التي تمت حيازتها إما بالقيمة العادلة أو حصة مناسبة من
  غير المسيطرة لصافي أصول الشركة التي تمت حيازتها. 

  
لمحول والقيمة العادلة للحقوق غير المسيطرة على صافي األصول القابلة للتحديد اإلجمالي ا العوضتُقاس الشهرة بشكل مبدئي على أنها الزيادة في 

أقل من القيمة العادلة لصافي األصول للشركة التابعة التي تمت حيازتها، يتم إدراج الفرق  العوضالمقتناة وااللتزامات التي تم تحملها. وإذا كان هذا 
  في الربح أو الخسارة.

  
ت واألرصدة واإليرادات والمصروفات على المعامالت فيما بين شركات المجموعة، كما يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة يتم استبعاد المعامال

سات عن المعامالت بين الشركات المدرجة ضمن األصول. وعند الضرورة، تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة لضمان التوافق مع السيا
  لمجموعة. التي تعتمدها ا

  
أي كمعامالت مع المالكين بصفتهم  -غير المسيطرة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق مساهمين  الحصص معيتم إدراج المعامالت 

لصافي أصول الشركة التابعة ضمن  الدفتريةلقيمة مدفوع والحصة المتعلقة المقتناة في ا عوضمالكين. ويتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي 
  غير المسيطرة ضمن حقوق المساهمين. الحصصاستبعادات الناتجة من حقوق المساهمين. كما يتم أيضاً تسجيل األرباح أو الخسائر 

  
ع إدراج التغيّر في القيمة الدفتريّة عندما تفقد المجموعة السيطرة، يُعاد قياس أي حقوق محتفظ بها في الكيان إلى قيمتها العادلة بتاريخ فقدان السيطرة م

. وتكون القيمة العادلة هي القيمة الدفتريّة المبدئيّة ألغراض اإلدراج الالحق للحقوق المحتفظ بها كشركة شقيقة أو الموحد ضمن بيان الدخل الشامل
الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج أي مبالغ كانت مدرجة سابقاً في 

لشامل اآلخر يُعاد كانت المجموعة قد قامت باستبعاد األصول أو االلتزامات المتعلقة مباشرةً. ويمكن أن يعني ذلك أّن المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل ا
  تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

  
  شركات شقيقة  )ب(
  

هي كافة الكيانات التي تملك المجموعة نفوذاً جوهرياً عليها بدون سيطرة ويكون ذلك النفوذ مصحوباً بالعادة بنسبة مساهمة تتراوح الشركات الشقيقة 
في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة  ستثمارات. وتُحتسب االوتمثيل جوهري في مجلس إدارة الشركة الشقيقة من حقوق التصويت %٥٠و %٢٠بين 

ستثمر من اهمين المحاسبية. ووفقاً لهذه الطريقة، يتم إدراج االستثمار مبدئياً بالتكلفة وتتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية إلدراج حصة المحقوق المس
  ربح أو خسارة الشركة المستثمر بها بعد تاريخ الحيازة. 

  
تم اإلبقاء على التأثير الجوهري، تتم إعادة تصنيف حصة نسبية فقط من المبالغ المدرجة سابقاً لكن إذا انخفضت حصة الملكية في الشركة الشقيقة و

  عندما يكون ذلك مالئماً. الموحد الدخل الشامل بيانفي الدخل الشامل اآلخر إلى 
  

حركات ما بعد الحيازة وتدرج حصتها في د الموحبيان الدخل الشامل تدرج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة للشركة الشقيقة في 
حصتها مع مع تسوية مقابلة للقيمة الدفترية لالستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة الشقيقة  الموحدالمدرجة في الدخل الشامل 

زيد من الخسائر إال إذا تكبدت التزاماً قانونياً أو استداللياً في الشركة الشقيقة أو تتجاوزها، بما فيها أية مديونيات غير مضمونة، ال تدرج المجموعة الم
  أو دفعت مبالغ نيابة عن الشركة الشقيقة.

  
تسب تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الشقيقة، وفي حال حدوث ذلك، تح

القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد وبين القيمة الدفترية للشركة الشقيقة وتدرج ذلك المبلغ إلى جانب المجموعة مبلغ االنخفاض في 
الدخل الشامل. تُدَرج األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت التصاعدية والتنازلية بين المجموعة  بيانفي  "حصة الربح / (الخسارة) لشركة شقيقة"

في الشركات الشقيقة. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة  ذي صلةالمالية للمجموعة فقط إلى حد حقوق المستثمر غير  البياناتا الشقيقة في وشركاته
اً لضمان ريّ إال إذا قدمت المعاملة دليالً على انخفاض قيمة األصل المحول. وقد تم تغيير السياسات المحاسبيّة للشركات الشقيقة حيثما كان ذلك ضرو

  التوافق مع السياسات المعتمدة لدى المجموعة.
    

ديسمبر من العام السابق  ٣١لغاية  وشركاتها الشقيقة مارس وشركاتها التابعة ٣١المالية للشركة األم لغاية  البياناتعلى  الموحدةالمالية  البياناتتشتمل 
معامالت جوهرية أو أحداث أخرى، إن وجدت، والتي تحدث في الشركات الشقيقة باستخدام سياسات محاسبية متسقة. يتم إجراء تعديالت آلثار أي 

  والتابعة خالل الفترة الفاصلة.
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٢٨  
  

  
  
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  
  

  األصول المالية    ٥-٢٥
  

  األصول المالية وااللتزامات المالية  تصنيف  ١-٥-٢٥
  

من خالل الدخل الشامل والقيمة العادلة  التكلفة المهلكةالمالية: المقاسة ب صولثالث فئات تصنيف رئيسية لأل ٩يتضمن معيار التقرير المالي الدولي 
عادة إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله  ٩والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يستند التصنيف طبقا لمعيار التقرير المالي الدولي  اآلخر

  إدارة األصل المالي وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
  

 - فيما يتعلق بتص���نيف االلتزامات المالية ٣٩الدولي  لمعيار المحاس���بيلعلى نحو كبير باالش���تراطات القائمة  ٩الدولي  التقرير المالي معيارويحتفظ 
من خالل الخس���ائر المتحققة من االئتمان الخاص بالش���ركة التي تنش���أ متى اختارت الش���ركة قياس االلتزام بالقيمة العادلة األرباح أو باس���تثناء معاملة 

لدخل الش��امل اآلخر. وما يزال هناك فئتين لقياس االلتزامات المالية وهما: القيمة العادلة والخس��ائر في ا األرباححيث تدرج هذه  -األرباح أو الخس��ائر
 .المطفأةالتكلفة و

  اإلدراج األولي  )أ

. ويعتمد تص������نيف األدوات المالية عند اإلدراج األولي على ش������روطها التعاقدية المتاجرةتدرج األص������ول وااللتزامات المالية على نحو أولي في تاري� 
 المدرجةالمالية  ونموذج العمل المعني بإدارة األدوات. وتُقاس األدوات المالية على نحو أولّي بالقيمة العادلة، فيما عدا في حالة األص�������ول وااللتزامات

حيث تُض���اق تكاليف المعاملة للمبل� أو تُخص���م منه. وتُقاس الذمم التجارية المدينة بس���عر المعاملة. ويدرج  ،من خالل األرباح او الخس���ائرالعادلة  ةبالقيم
  . المكسب أو الخسارة المتحققة في اليوم األول عندما تكون القيمة العادلة لألدوات المالية عند اإلدراج األولي مختلفة عن سعر المعاملة

  ولالربح أو الخسارة في اليوم األ  )ب

وتقوم القيمة العادلة على أس���لوب التقييم باس���تخدام المدخالت الملحوظة في معامالت  عند االس���تحداثعندما يختلف س���عر معاملة األداة عن القيمة العادلة 
ا القيمة العادلة على النماذج . وفي تلك الحاالت التي تعتمد فيهالمتاجرةالسوق فقط، تدرج الشركة الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل 

تصبح المدخالت ، يُرحل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة وال يدرج في الربح أو الخسارة إال عندما ملحوظةفيها غير  المدخالتالتي تكون بعض 
  عند استبعاد األداة.ملحوظة و

 فئات قياس األصول وااللتزامات المالية   ج)

 كافة أصولها المالية بناًء على نموذج العمل الخاص بإدارة األصول وتُقاس الشروط التعاقدية لألصل إما بـ: ٢٠١٨أبريل  ١بدءاً من تصنف الشركة 

  ، أوالتكلفة المهلكة  •
  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو  •
  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  •

تص���نف وتقيس محفظة تداولها ومش���تقاتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس���ائر. وقد تص���نف الش���ركة األدوات المالية بالقيمة   المجموعةكما أن 
  كبير من أوجه تناقض القياس أو اإلدراج. العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان القيام بهذا يلغي أو يقلل على نحو

التزامات القروض، والضمانات المالية بالتكلفة المهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االحتفاظ بها  وغيروتُقاس االلتزامات المالية، 
  لغرض المتاجرة واستخدام األدوات المشتقة أو تطبيق تصنيف القيمة العادلة.
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٢٩  
  

  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  األصول المالية    ٥-٢٥
  

  تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية   ١-٥-٢٥
  

  (تتمة) اإلدراج األولي –األدوات المالية 
  

  التكلفة المهلكةاالستثمارات المالية ب  )أ

  إذا تحقق كال الشرطين التاليين: التكلفة المهلكةاألصول المالية إال ب المجموعةال تقيس  ٢٠١٨أبريل  ١اعتباراً من 

  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. الغرض منه االحتفاظ باألصول الماليةاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج العمل   •
على المبلغ فقط تفضي الشروط التعاقدية لألصل المالي في التواريخ المحددة إلى ظهور تدفقات نقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة     •

 األصلي المستحق.

  مثل:  حوظةملعلى أساس كل أداة على حده بل على مستوى أعلى يتعلق بالمحافظ المجمعة ويقوم على عوامل  المجموعةال يُقيم نموذج أعمال 

  العليا.كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وإبالغه لموظفي اإلدارة  •
  لمخاطرالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وتحديداً األسلوب الذي تُدار به تلك ا  •
  صلة)ية تعويض مديري األعمال (مثال: إذا كان التعويض يقوم على القيمة العادلة لألصول الُمدارة أو على التدفقات النقدية التعاقدية الُمحكيف  •
  

ا أدرجت كما يقوم تقييم نموذج األعمال على س������يناريوهات متوقعة على نحو معقول دون أن يؤخذ في االعتبار الس������يناريو "األس������وأ" أو "الُمجهد". فإذ
ال تغير تص��نيف األص��ول المالية المتبقية المحتفظ بها في ذلك  المجموعةالتدفقات النقدية بعد اإلدراج األولي بأس��لوب مختلف عن التوقعات األص��لية، فإن 

  النموذج لألعمال، بل إنها تدرج تلك المعلومات عند المضي قدماً في تقييم أصول نشأت أو تم شرائها حديثاً.

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

تقيم الشركة الشروط التعاقدية لألصل المالي لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة  المجموعةفي خطوة ثانية لعملية تصنيف 
تنفيذ هذا االختبار بوصفه القيمة العادلة لألصل عند اإلدراج األولي وقد يتغير على  على المبلغ األصلي المستحق فقط. ويُعرف المبلغ األصلي ألغراض

  مدار عمر األصل المالي (مثال: إذا كان هناك مدفوعات للمبلغ األصلي أو إطفاء القسط/ الخصم)

والمخاطرة االئتمانية. وإلجراء تقييم اختبار دفعات  تمثل أهم عناص�������ر الفائدة الواردة في اتفاق اإلقراض على نحو نموذجي مقابل القيمة الزمنية للمال
بها األص��ل  يدرجالتقديرات وتدرس العوامل ذات الص��لة مثلة العملة التي  المجموعةالمبلغ األص��لي والفائدة على المبلغ األص��لي المس��تحق فقط تس��تخدم 

  المالي والمدة التي يتحدد فيها سعر الفائدة.

التي ال تتعلق  –ية التعاقدية دوط التعاقدية التي تنص على الحد األدنى للتعرض للمخاطر أو قابلية التأثر في التدفقات النقوعلى النقيض من ذلك، فإن الشر
ال تنشئ تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق. وفي تلك الحاالت، يتعين قياس  –باتفاق إقراض رئيسي 

  .من خالل األرباح أو الخسائرألصل المالي بالقيمة العادلة ا
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٣٠  
  

  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  األصول المالية    ٥-٢٥
  

  تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية   ١-٥-٢٥
  

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )ب

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

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

رات القيمة العادلة أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش������امل اآلخر الحقاً بالقيمة العادلة مع إدارج األرباح والخس������ائر الناجمة عن تغيوتُقاس 
. التكلفة المهلكةبالمسجلة في الدخل الشامل اآلخر. ويدرج إيراد الفوائد وأرباح العمالت األجنبية وخسائرها بنفس أسلوب إدراج األصول المالية الُمقاسة 

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

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

ستثماراتها في األسهم على أنها أدوات  المجموعةعند إجراء اإلدراج األولي، تختار  بين الحين واآلخر أن تصنف على نحو غير قابل لإللغاء بعض من ا
المعيار  حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خاللل الدخل الش����امل اآلخر عندما تس����توفي تلك االس����تثمارات تعريف حقوق ملكية المس����اهمين المقرر بموجب

  األدوات المالية: العرض وعدم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويُحدد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حده. ٣٢المحاسبي الدولي 

األرباح والخسائر . وتُدرج توزيعات األرباح النقدية في ضمن األرباح يُعاد إدراج األرباح والخسائر المتحققة على هذه األدوات الممثلة لحقوق الملكية وال
اداً لجزء من تكلفة األداة، من تلك العوائد باعتبارها اس��ترد المجموعةوذلك عند ثبوت حق الدفع ، فيما عدا عندما تس��تفيد  إيرادات تش��غيلية أخرىبوص��فها 

الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم  من خاللبالقيمة العادلة المدرجة الملكية  أدواتفي الدخل الشامل اآلخر. كما أن  هذه األرباح تسجلففي تلك الحالة 
  انخفاض القيمة. 

  األرباح أو الخسائراألصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل   د)

 بتص��نيفها اإلدارة والتي قامت المتاجرةتتمثل األص��ول المالية وااللتزامات المالية في هذه الفئة في تلك األص��ول وااللتزامات التي ال يُحتفظ بها ألغراض 
. وال تحدد اإلدارة األداة بالقيمة ٩الدولي ر المالي التقريمعيار قياس�������ها بالقيمة العادلة بموجب  عند إجراء اإلدراج األولي أو كان يتعين على نحو إلزامي

على أس��اس كل أداة على  التص��نيفعند القيام باإلدراج األولي إال عندما تس��توفي أحد المعايير التالية. ويُبت في هذا من خالل األرباح أو الخس��ائر العادلة 
  حده:

أو الخسائر المتحققة منها على  األرباحأو يقلل على نحو كبير المعاملة غير المتسقة الناجمة عن قياس األصول أو االلتزامات أو إدراج  التصنيفأن يلغي 
) ٣٩دولي ال يمعيار المحاسبال(أو أصولها المالية أو كليهما معاً بموجب  للمجموعةو أن تشكل االلتزامات جزءاً من االلتزامات المالية أ ،أساس مختلف

  ، موثقةالتي تُدار ويقيم أدائها على أساس القيمة العادلة وطبقاً إلدارة مخاطر أو استراتيجية استثمار 

و جوهري التدفقات النقدية التي بخالف ذلك يقتضيها العقد أو ما لم يتضح دمجة أو أكثر، ما لم تُعدل على نحو أن تتضمن االلتزامات أحد المشتقات المأ
  المشتقات المدمجة) يعد محظوراً.(أن فصل المشتق المدمج  –عند دراسة أداة مشابهة للمرة األولى  –بإجراء تحليل بسيط أو دون إجرائه 

بالقيمة العادلة. كما تدون  الموحد المركز المالي بيانفي  األرباح أو الخس�����ائرمن خالل األص�����ول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة  تس�����جل
نظراً  من خالل األرباح أو الخس���ائربالقيمة العادلة  لاللتزامات المص���نفةتغييرات القيمة العادلة في الربح والخس���ارة، باس���تثناء حركات القيمة العادلة 

الدخل الشامل  من خاللاالحتياطي االئتماني الخاص في تلك التغييرات في القيمة العادلة  وتسجل. عةللمجمولحدوث تغييرات في المخاطر االئتمانية 
 من خالل األرباح أو الخس��ائربالقيمة العادلة  األدوات المص��نفةالربح أو الخس��ارة. كما أن الفائدة المكتس��بة أو المتكبدة على إدراجها إلى اآلخر ويُعاد 

على أن يؤخذ في االعتبار أي خصم/ قسط وتكاليف  الفعليالفائدة  معدلوذلك باستخدام  على التواليائد أو مصروفات الفوائد تُستحق في إيرادات الفو
التي يتعين أن تُقاس بالقيمة  -  من أدوات حقوق الملكيةالمكتس�������بة  توزيعات األرباح إيرادات المعامالت المؤهلة كونها جزءاً مكمالً لألداة. كما أن

  وذلك عند ثبوت حق السداد. أخرى تشغيل اتباعتبارها إيراداألرباح أو الخسائر تقيد في  – من خالل األرباح أو الخسائرلة العاد

يتم تسجيل الفوائد المكتسبة على  معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ في االعتبار أي خصم / عالوة وتكاليف المعامالت المؤهلة كجزء ال يتجزأ من األداة.
يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من أدوات  األصول المطلوب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام سعر الفائدة التعاقدي.

  ي الدفع.حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند ثبوت الحق ف
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٣١  
  

  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  (تتمة) األصول المالية    ٥-٢٥
 

   إلغاء اإلدراج  ٢-٥-٢٥
  

  األصول الماليّة  (أ)
  

حقها التعاقدّي في استالم التدفقات  المجموعةيُـلغى إدراج األصول الماليّة عندما تنتهي مدة الحق في استالم التدفقات النقديّة من األصول أو عندما تحّول 
  النقديّة من األصول الماليّة وإّما:

  
  أن يكون قد تم تحويل كافّة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكيّة، أو  •
  تم تحويل كافّة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكيّة إال أنّه تم تحويل الضوابط.لم ي  •
  

  االلتزامات الماليّة  (ب)
  

  يتم إلغاء إدراج االلتزامات الماليّة عند انتهائها، أي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.
  

  إنخفاض قيمة األصول المالية ٣-٥-٢٥
بنهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. تنخفض قيمة  المجموعةتقوم 

 أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث أو
حدث وقع بعد اإلدراج األولي لألصل (حدث خسارة) ويوجد لحدث الخسارة ذاك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  أكثر من

  مالية يمكن تقديره بشكل موثوق.الصول األلألصل المالي أو مجموعة 
  

  وعي على وجود خسارة من انخفاض القيمة:تشمل المعايير التي تتّبعها المجموعة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موض
  
 صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو المدين؛  
 خرق بنود العقد مثل العجز أو التأخر عن سداد الفوائد أو المدفوعات األصلية؛  
 منح تنازل للمقترض لم يكن ليمنحه الُمقرض في ظروف أخرى؛  
 و إعادة هيكلة مالية أخرى؛وجود احتمال دخول المقترض في مرحلة إفالس أ  
 اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو  
 يخ إشارة البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة أصول مالية من تار

إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من األصول المالية بشكل فردي في المحفظة، بما اإلدراج المبدئي لتلك األصول، بالرغم من عدم 
  في ذلك:

  التغيرات السلبيّة في حالة السداد الخاّصة بالمقترضين في المحفظة؛ و )١( 
  الظروف االقتصاديّة الوطنيّة أو المحليّة المرتبطة بحاالت العجز عن السداد بالنسبة لألصول في المحفظة. )٢( 
  

  مدرجة بالتكلفة المهلكةأصول   )أ(
  في المقام األول بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة. المجموعةتقوم 

  
المستقبلية المقدرة بالنسبة لفئة القروض والمديونيات، يُقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

ية لألصل ويُدرج مبلغ الخسارة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) المخصومة حسب معدل الفائدة الفعليّة. وتُخفض القيمة الدفتر
  .الموحد الدخل الشامل بيانفي 

  
إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في سنة الحقة ويمكن أن يعزى االنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض القيمة 

  .الموحد الدخل الشامل بيانقيمة المدرجة سابقاً في خسارة االنخفاض في ال رد(مثل تحسن في التصنيف االئتماني للمدين)، يتم إدراج 
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٣٢  
  

  
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  
  

   انخفاض قيمة األصول غير المالية  ٦-٢٥
  

في تاريخ كل تقرير لتحديد وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة. وإذا وجد مثل هذا المؤشر،  المجموعةتتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية ب
  يتم تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده لألصل.

  
التكاليف اقصاً لة نتُدَرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفتريّة لألصل أو وحدة إنتاج النقد تزيد على قيمته عند االستخدام وقيمته العاد

الضريبة الذي البيع. ولتقدير القيمة عند االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  حتى
  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل.

  
وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة أو انتهاء  لتحديدخفاض في القيمة المدرجة في السنوات السابقة بتاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر االن

خسارة االنخفاض  ردخسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. ويتم  ردوجودها. ويتم 
الك، إن فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، صافيةً من االستهالك أو اإله في القيمة

  الحقاً. ردهالم يتم إدراج أية خسائر لالنخفاض في القيمة. يتم إدراج أي خسائر لالنخفاض في قيمة الشهرة مباشرة كمصروف وال يتم 
  

  المقاصة  ٧-٢٥
  

فقط عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة  الموحد المركز المالي بيانبيان صافي القيمة في فقد ويتم تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية 
  المبالغ المحتسبة وتكون هناك نية للمجموعة إما بإجراء تسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

  
  ممتلكات وأصول أخرى  ٨-٢٥

  
ة الممتلكات تُدرج الممتلكات واألصول األخرى بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن ُوجدت. وتمثّل تكلف

و تُدرج كأصل والمعدات سعر شرائها باإلضافة إلى النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ. وتُدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أ
ويكون من الممكن منفصل، حسبما يكون ذلك مالئماً، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى المجموعة 

  لسنة الماليّة التي تتكبد فيها.خالل ا الموحد الدخل الشامل بيانقياس تكلفة البند بشكل موثوق. وتُحمل كافة اإلصالحات والصيانة األخرى على 
  

واألصول على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل فئة من الممتلكات  الموحد الدخل الشامل في بيانيتم تحميل االستهالك 
  ، باستثناء األرض. وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:األخرى

  
 السنوات 

 ٤  وتركيباتأثاث
 ٤ سيارات

  
  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً، بنهاية كل سنة تقرير.

  عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فوراً إلى القيمة المتوقع استردادها.
بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتُدرج ضمن "إيرادات أخرى" وتُضمن في  واألصول األخرىتحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات يتم 

  .الموحد بيان الدخل الشامل
  

  النقد وما يماثل النقد  ٩-٢٥
  

البنكية، بما في ذلك الودائع ألجل التي تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ ، تعتبر األرصدة الموحد التدفقات النقدية بيانألغراض إعداد 
  اإليداع، بمثابة ما يماثل النقد.

  
  مكافآت نهاية الخدمة  ١٠-٢٥

  
ً لشروط تعاقد الموظفين مع   ٢٠٠٣في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل العُماني لعام  المجموعةتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقا

للموظفين ويكون  "منافع الموظَّفين". وتُدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها ١٩وتعديالته ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
بينما  المتداولةاستحقاق لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. تدرج هذه االلتزامات ضمن االلتزامات 

  .متداولتدرج االلتزامات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة كالتزاٍم غير 
  

مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون التأمينات االجتماعية لعام تُدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات 
  عند تكبدها. الموحد الدخل الشامل في بيانكمصروف  ١٩٩١
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٣٣  
  

  
  دائنيات   ١١-٢٥

  
هي التزامات سداد قيمة البضاعة أو الخدمات التي تم شراؤها من الموردين ضمن سياق األعمال الطبيعي. وتدرج هذه االلتزامات  الدائنياتالتزامات 

  عن المبلغ المدفوع لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء صدر بها فواتير إلى المجموعة أو لم يصدر.
  
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  مخصصات  ١٢-٢٥
  

التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج  المجموعةيتم إدراج المخصصات عندما يكون لدى 
الحالية للمصروفات المتوقع أن موارد اقتصادية تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وتم تقدير المبالغ بشكل موثوق. وتُقاس المخصصات بالقيمة 

ددة لذلك االلتزام. تكون الزمة لتسوية االلتزام باستخدام معدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المح
  وتُدرج الزيادة في المخصص نظراً لمرور الوقت كمصروف فائدة.

  
  اقتراضات  ١٣-٢٥

  
إال إذا كان لدى المجموعة  متداولةتُدرج االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة بالصافي من تكاليف المعاملة المتكبدة. وتُصنَّف االقتراضات كالتزامات 

بالتكلفة المهلكة، ويتم المركز المالي. تُدَرج االقتراضات الحقاً  بيانشهراً على األقل بعد تاريخ  ١٢حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزامات لمدة 
على مدى فترة االقتراضات  الموحد الدخل الشامل بيانتكاليف المعامالت) وقيمة االسترداد في  بعدإدراج أي فرق بين المتحصالت (بالصافي 

  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
  

. ويتم تحميل المستحقة خالل عام واحد كالتزام متداول يسية. تظهر األقساطبقيمتها الرئ الموحد المركز المالي بيانيتم إدراج القروض ألجل في تاريخ 
  دائنيات.ضمن الالفائدة كمصروف عند استحقاقها، ويتم إدراج المبالع غير المدفوعة 

  
حقاقها، ويتم إدراج المبالع بقيمتها الرئيسية. ويتم تحميل الفائدة كمصروف عند است الموحد المركز المالي في بيانيتم إدراج القروض قصيرة األجل 

  األخرى".الذمم الدائنة غير المدفوعة في " الدائنيات التجارية و
  

  رأس المال  ١٤-٢٥
ةً إلى تُصنف األسهم كحقوق مساهمين عندما ال يكون هناك التزام لتحويل النقد أو األصول األخرى. وتُعَرض التكاليف اإلضافيّة المنسوبة مباشر

  جديدة بحقوق المساهمين كاقتطاع، صافياً من الضريبة، من المتحصالت.إصدار أسهم 
  

  اإليرادات  ١٥-٢٥
  األرباح /(الخسائر) من الشركات الشقيقة على أساس النتائج المعلنة.يتم إدراج  
  
 .يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليّة  
  
  السندات المستدامة عند االستالم.يتم إدراج  
  
 الدخل  بيانالمتاحة للبيع في  واالستثمارات األرباح أو الخسائرإيرادات توزيعات األرباح من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  تدرج

  الشامل عندما يتقرر حق الشركة في قبض الدفعات.
  
  الفرق بين القيمة السوقية الحالية األرباح أو الخسائر تمثل األرباح / (الخسائر) غير المحققة في قيمة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل

الدخل  بيانويتم تحويلها إلى ألوراق المالية تكلفة اوسط المرجح لوالقيمة الدفترية لألصول المحددة على أساس السهم الفردي باستخدام المت
  .الموحد الشامل

  
  استبعاد األوراق المالية  سنةفي  الموحد الدخل الشامل بياناألصول المالية بالقيمة العادلة وتُحول إلى  منتُدرج األرباح / (الخسائر) المحققة

  ذات الصلة.
  

  ضريبة الدخل  ١٦-٢٥
باستثناء ما  الموحد الدخل الشامل في بيانتتمثل ضريبة الدخل على نتائج السنة بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة. وتُدرج مصروفات الضريبة 

  يتعلق ببنود مدرجة مباشرة بحقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تُدرج مباشرة في حقوق المساهمين.
  

على أنها الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للعام باستخدام  الموحد الدخل الشامل بيانتدرج تكلفة الضريبة الجارية في 
  معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

  
ام طريقة االلتزام لكافة الفروق المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبيّة لألصول وااللتزامات وقيمها الدفتريّة يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخد

عندما تعكس  ألغراض التقارير المالية. وتُقاس الضريبة المؤجلة حسب معدالت الضريبة المطبقة حالياً والتي من المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة
  ين المطبقة أو التي تُطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير.بناًء على القوان
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٣٤  
  

  
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٥
  

  (تتمة) ضريبة الدخل  ١٦-٢٥
  

هذه س يدرج األصل الضريبي المؤجل فيما يتعلق بالخسائر الضريبية المرحلة عندما يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية والتي يمكن عك
من المحتمل الخسائر الضريبية في مقابلها. تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة بتاريخ كل التقرير وتخفض إلى الحد الذي ال يعود 

  معه توفر أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء من األصل الضريبي المؤجل أو كله.
  

جلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة أصول الضريبة الجارية مقابل التزامات الضريبة الجارية تتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤ
لة بضرائب دخل تم فرضها من قبل نفس السلطة الضريبية إما على نفس الشركة الخاضعة للضري بة وعندما تتعلق أصول والتزامات الضريبة المؤجَّ

  يث تكون هناك نيّة لتسوية األرصدة على أساس الصافي.أو على شركات أخرى خاضعة للضريبة بح
  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ١٧-٢٥
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة بما ينص عليه قانون الشركات التجارية واألحكام المبينة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.إن 
  

ربحية السهم الواحد  ١٨-٢٥
الواحد األساسية بقسمة األرباح أو بعرض بيانات ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة ألسهمها العادية.  يتم احتساب ربحية السهم األم تقوم الشركة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام. يتم تحديد ربحية السهم الواحد  األم الخسائر المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة
لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المعدلة  المعدلة بتعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى حملة األسهم العادية والمتوسط المرجح

  المحتملة.
  

  توزيعات األرباح  ١٩-٢٥
  

في السنة التي تُعتمد فيها توزيعات األرباح من قبل مساهمي  الموحدة المالية البياناتكالتزام في األم تُدرج توزيعات األرباح للمساهمين بالشركة 
  .األم الشركة

  
  القطاعات التشغيلية  ٢٠-٢٥

  
  .ال يوجد لدى المجموعة أي قطاع تشغيلي

  
  القيمة العادلة  ٢١-٢٥

  
القيم العادلة  المجموعةتتطلّب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبيّة تحديد القيمة العادلة لكل من األصول وااللتزامات الماليّة وغير الماليّة. وتقيس 

  باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:
  
  : أسعار سوق مدرجة (غير معدلة) في سوق نشطة.١المستوى   •
  
: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األدوات المقيَّمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في السوق ٢المستوى   •

األسواق التي تعتبر أقل من نشطة، أو أساليب تقييم أخرى  النشطة ألدوات مشابهة وأسعار السوق المدرجة لألدوات المماثلة أو المشابهة في
  تكون فيها كافّة المدخالت الجوهريّة قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.

  
سعار المدرجة لألدوات : أساليب تقييم باستخدام مدخالت جوهريّة غير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األدوات المقيَّمة حسب األ٣المستوى   •

  المشابهة حيث يتعيّن على التعديالت أو االفتراضات الجوهريّة غير القابلة للمالحظة أن تعكس الفروق بين األدوات.
  

لقيمها  يُفترض أن تكون القيم االسمية مخصوماً منها أي تسويات ائتمان مقدرة لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام مقاربةً 
  العادلة. 

  
المتاجر بها في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في سوق األوراق المالية في  ستثماراتبالنسبة لال

  ق األصل.يتكاليف المعاملة الالزمة لتحقم العمل بتاريخ التقرير، معدالً بنهاية يو
  

  غير المتاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها من أساليب التقييم. ستثماراتدلة لاليتم تحديد القيمة العا
  

  .الموحد المركز المالي بيانتكون القيم العادلة لألصول وااللتزامات الماليّة وغير الماليّة األخرى في نهاية العام مقاربةً لقيمها الدفتريّة الُمدرجة في 
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