
 

السوق األولية  الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال بسلطنةالسوق األولية  الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال بسلطنة          حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يفحتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يف                
  ....................بتاريخ بتاريخ ....... ....... عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم 
 وكفاية املعلومات الواردة يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية  وكفاية املعلومات الواردة يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحةومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحة

 ..عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص 

  ))عع..عع..مم..شش ( (القابضةالقابضة  نوارنوارشرآة األشرآة األ
   سلطنة ُعمان سلطنة ُعمان١٣١١٣١، الرمز البريدي ، الرمز البريدي الحمريةالحمرية) ) ٤٦٨٤٦٨((ب ب ..صص

  ٢٤٦٩٢٥٠٧٢٤٦٩٢٥٠٧: : اآساآس ف ف٢٤٦٩٢٥٠٣٢٤٦٩٢٥٠٣: : هاتفهاتف
  
  
  
  

  نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال تتعلق بإصدارنشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال تتعلق بإصدار
   آحق أفضلية آحق أفضلية الحاليين الحاليينللمساهمينللمساهمين سهم  سهم ٢٢٫٧٫٧٠٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠
    موظفي الشرآةموظفي الشرآةلل  ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠و و 

  مصاريف اصدارمصاريف اصدار بيسة  بيسة ٢٠٢٠ة إلى ة إلى باإلضافباإلضافُعماني واحد ُعماني واحد   بسعر ريالبسعر ريال
  
  
  مم٢٠٠٢٠٠٦٦//    ٣٣//٢٢٦٦    : : تاريخ بداية االآتتابتاريخ بداية االآتتاب

مم٢٠٠٢٠٠٦٦//  ٤٤//١٦١٦  ::تاريخ إغالق االآتتابتاريخ إغالق االآتتاب   
  
  

  بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط 
  ))عع..عع..مم..شش ( (بنك ظفاربنك ظفار

  ))عع..عع..مم..شش((بنك الوطني الَعماني بنك الوطني الَعماني الال
  

  مدير اإلصدارمدير اإلصدار
  مم..مم..الشرآة المتحدة لألوراق المالية شالشرآة المتحدة لألوراق المالية ش

  
  ١١٢١١٢، روي، الرمز البريدي ، روي، الرمز البريدي ))٢٥٦٦٢٥٦٦. (. (بب..صص

  مسقط، سلطنة ُعمانمسقط، سلطنة ُعمان
  ٢٤٢٤٧٨٨٦٧١٧٨٨٦٧١، فاآس ، فاآس ٢٤٢٤٧٨٨٦٤٧٧٨٨٦٤٧: : هاتفهاتف

  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

١

  المحتوياتالمحتويات  
  

  ٢٢................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ينين هام للمستثمر هام للمستثمربيان
  الفصل األولالفصل األول

 ٣............................................................................................................................التعريفاتالتعريفاتوو  المصطلحاتالمصطلحات
  الفصل الثانيالفصل الثاني

 ٤.................................................................................................المصدرةالمصدرة  والجهةوالجهة  اإلصداراإلصدار  عنعن  عامةعامة  معلوماتمعلومات
  الفصل الثالثالفصل الثالث

 ٦...................................................................................................................................اإلصداراإلصدار  مصاريفمصاريف
  الفصل الرابعالفصل الرابع

 ٧..................................................................................................حصيلتهحصيلته  استخداماستخدام  وآيفيةوآيفية  اإلصداراإلصدار  منمن  الغرضالغرض
  الفصل الخامسالفصل الخامس

 ٩..............................................................................بشأنهابشأنها  الصادرةالصادرة  والتراخيصوالتراخيص  وأغراضهاوأغراضها  الشرآةالشرآة  عنعن  معلوماتمعلومات
  السادسالسادسالفصل الفصل 

 ١٠.....................................................................................................................................لتاريخيلتاريخياا  األداءاألداء
 ١٣.......................................................................................للشرآةللشرآة  المستقبليةالمستقبلية  والخطةوالخطة  اإلصداراإلصدار  حصيلةحصيلة  استخداماستخدام

  الثامنالثامنالفصل الفصل 
 ١٨...............................................................................................المتوقعةالمتوقعة  األرباحاألرباح  عاتعاتوتوزيوتوزي  السهمالسهم  سعرسعر  حرآةحرآة

  الفصل التاسعالفصل التاسع
 ١٩..............................................................................................................المتوقعةالمتوقعة  المجمعةالمجمعة  الماليةالمالية  البياناتالبيانات

  الفصل العاشرالفصل العاشر
 ٢٥.............................................................................................الشرآاتالشرآات  علىعلى  الرقابةالرقابة  ضوابطضوابط  ميثاقميثاق  حولحول  تقريرتقرير

  عشرعشرالفصل الحادي الفصل الحادي 
 ٢٩.......................................................................................الشرآةالشرآة  موظفيموظفي  وآباروآبار  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  --  الشرآةالشرآة  إدارةإدارة

  الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر
 ٣٢...............................................................................................................................الشرآةالشرآة  أسهمأسهم  ملكيةملكية

  عشرعشرالفصل الثالث الفصل الثالث 
 ٣٣...............................................................................................................فيفهافيفهاتختخ  وآيفيةوآيفية  المخاطرةالمخاطرة  عواملعوامل

  الرابع عشرالرابع عشرالفصل الفصل 
 ٣٥...................................................................................................................المساهمينالمساهمين  وحقوقوحقوق  مسؤوليةمسؤولية

  الخامس عشرالخامس عشرالفصل الفصل 
 ٣٦.......................................................................................................................االآتتاباالآتتاب  وإجراءاتوإجراءات  شروطشروط

 ٣٩...........................................................................األفضليةاألفضلية  بحقوقبحقوق  والتداولوالتداول  االآتتاباالآتتاب  إلجراءاتإلجراءات  الزمنيالزمني  البرنامجالبرنامج
  السابع عشرالسابع عشرالفصل الفصل 

 ٤٠.....................................................................................................الشرآةالشرآة  موظفيموظفي  واآتتابواآتتاب  الخاصالخاص  االآتتاباالآتتاب
  عشرعشرالفصل الثامن الفصل الثامن 

 ٤١............................................................................................................................................التعهداتالتعهدات
  التاسع عشرالتاسع عشرالفصل الفصل 

 ٤٤.....................................................................................................................................الماليةالمالية  البياناتالبيانات
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٢

  
  ينينبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر

  
  
  

  ::يرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرينيرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرين
  
  
  
  

  ينينبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر
ع المستثمر على آافة المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول ع المستثمر على آافة المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالإن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطال

  ..االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللها االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللها 
  

هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم تحذف منها أي معلومات هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم تحذف منها أي معلومات 
  .. في األوراق المالية المطروحة من عدمه في األوراق المالية المطروحة من عدمهاسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثمارهاسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثمارهأسأس
  

  صحةصحةعن عن المسؤولية الكاملة المسؤولية الكاملة مجتمعين ومنفردين مجتمعين ومنفردين  يتحملون  يتحملون ة الشرآةة الشرآةأعضاء مجلس إدارأعضاء مجلس إدار لألوراق المالية ممثلة في  لألوراق المالية ممثلة في إن الجهة المصدرةإن الجهة المصدرة
 حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة  حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة آدونآدون المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ويؤ المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ويؤوآفايةوآفاية

  .. مضللة مضللة بالنشرة بالنشرةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورة يؤدي  يؤدي عدم وجود معلومات أخرىعدم وجود معلومات أخرىلضمان لضمان 
  

   أن يستثمر في األوراق أن يستثمر في األوراقعلى آل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا آان من المناسبعلى آل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا آان من المناسبيتعين يتعين هذا وهذا و
 سياقها الصحيح، ويتعين على المستثمر أيضًا عدم اعتبار هذه النشرة  سياقها الصحيح، ويتعين على المستثمر أيضًا عدم اعتبار هذه النشرة  المطروحة ، آخذا بعين االعتبار آل الحقائق المبينة في المطروحة ، آخذا بعين االعتبار آل الحقائق المبينة فيالماليةالمالية

ية ية بمثابة توصية من الجهة المصدرة لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل آل مستثمر مسؤولبمثابة توصية من الجهة المصدرة لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل آل مستثمر مسؤول
الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب، وعن إجراء تقييمه الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب، وعن إجراء تقييمه 
المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار 

  . .  األوراق المطروحة لالآتتاب من عدمه األوراق المطروحة لالآتتاب من عدمهبشأن االستثمار فيبشأن االستثمار في
  

    ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشرآة وال عن األوراق المالية     ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشرآة وال عن األوراق المالية 
ية معلومات أو تقديم تلك ية معلومات أو تقديم تلك المطروحة لالآتتاب من غير األشخاص المذآورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأالمطروحة لالآتتاب من غير األشخاص المذآورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأ

  ..اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل الجهة المصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصداراإلفادات فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل الجهة المصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصدار
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٣

  
  الفصل األولالفصل األول

  
  التعريفاتالتعريفاتالمصطلحات والمصطلحات و

  
  ..خرخرمجلس إدارة الشرآة المنتخب من قبل المساهمين في الشرآة من وقت آلمجلس إدارة الشرآة المنتخب من قبل المساهمين في الشرآة من وقت آل    ::  المجلسالمجلس

  
  ..یوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجاریةیوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجاریة      : : یوم العملیوم العمل

  
   أو أي تاریخ یتم تحدیده من قبل مدیر اإلصــدار وبعد موافقة أو أي تاریخ یتم تحدیده من قبل مدیر اإلصــدار وبعد موافقة٢٠٠٢٠٠٦٦//    ٤٤  //١٦١٦  تاریخ  تاریخ      : : تاریخ اإلقفالتاریخ اإلقفال

  ..الجهات المختصةالجهات المختصة        
  قانون الشرآاتقانون الشرآات

  .. وتعدیالته وتعدیالته٧٤٧٤//٤٤مرسوم السلطاني رقم مرسوم السلطاني رقم قانون الشرآات التجاریة لسلطنة ُعمان الصادر بالقانون الشرآات التجاریة لسلطنة ُعمان الصادر بال    ::التجاریةالتجاریة
  

  ..، شرآة مساهمة عمانية عامة، شرآة مساهمة عمانية عامة))عع..عع..مم..شش((شرآة األنوار القابضةشرآة األنوار القابضة      ::  الشرآةالشرآة
  

  ..م ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارةم ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارة..مم..الشرآة المتحدة لألوراق المالية شالشرآة المتحدة لألوراق المالية ش      ::مدیر اإلصدارمدیر اإلصدار
  

  النظام األساسي النظام األساسي 
  ..آةآةالنظام األساسي وعقد التأسيس للشرالنظام األساسي وعقد التأسيس للشر    : : وعقد التأسيسوعقد التأسيس

  
ى   ..لنشرةلنشرةاا سهم موضوع هذه  سهم موضوع هذه ٢٢٫٫٧٠٠٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠األسهم المطروحة آحق أفضلية وقدرها  األسهم المطروحة آحق أفضلية وقدرها    : : أسهم حق األفضليةأسهم حق األفضلية ى    باإلضافة إل  باإلضافة إل

  .. سهم سيتم طرحها لموظفي الشرآة سهم سيتم طرحها لموظفي الشرآة٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠
  

  ..عع..عع..مم..شرآة األنوار القابضةششرآة األنوار القابضةش  : :   الشرآة الطارحةالشرآة الطارحة
  

  ).).مم..عع..مم..شش(( شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية  شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية   ::وآيل التحویل والتسجيلوآيل التحویل والتسجيل
   روي روي١١٢١١٢ رمز بریدي  رمز بریدي ٩٣٣٩٣٣ب ب .. وعنوانهم ص وعنوانهم صمكتب مور ستيفنزمكتب مور ستيفنز    ::  مراقبو الحساباتمراقبو الحسابات

  ٢٤٨١٢٤٨١  ٢٠٤٣٢٠٤٣ فاآس  فاآس ٢٤٨١٢٤٨١  ٢٠٤١٢٠٤١هاتف هاتف 
  

  ..حملة األسهم في الشرآةحملة األسهم في الشرآة    : : المساهمونالمساهمون
  

  ..الطرحالطرح  هذاهذا  موضوعموضوع  األسهم العادیة التي تصدرها الشرآة وبقيمة اسمية ریال ُعماني واحــد والتي هياألسهم العادیة التي تصدرها الشرآة وبقيمة اسمية ریال ُعماني واحــد والتي هي  ::األسهماألسهم
   بأسهم  بأسهم المكتتبونالمكتتبون

من خالل إآمال   من خالل إآمال   المتقدمون بطلبات لالآتتاب في األســهم المطروحة من المساهمين الحاليين خالل فترة الطرح             المتقدمون بطلبات لالآتتاب في األســهم المطروحة من المساهمين الحاليين خالل فترة الطرح               ::حق األفضليةحق األفضلية
  ..طلب االآتتاب وتقدیمها لبنوك االآتتاب قبل موعد االقفالطلب االآتتاب وتقدیمها لبنوك االآتتاب قبل موعد االقفال

  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط   : : بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  ))عع..عع..مم..شش ( (ظفارظفاربنك بنك 

  ))عع..عع..مم..شش ( (الوطني الُعمانيالوطني الُعمانيالبنك البنك 
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرةمعلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة
  
  
  

  ) .) .الشرآةالشرآة) () (عع..عع..مم..شش((شرآة األنوار القابضةشرآة األنوار القابضة  الجهة المصدرةالجهة المصدرة

  المرآز الرئيسي للشرآة ومقرها القانوني في محافظة مسقط ، سلطنة عمان المرآز الرئيسي للشرآة ومقرها القانوني في محافظة مسقط ، سلطنة عمان     المرآز الرئيسي للشرآةالمرآز الرئيسي للشرآة

  ..١٣١١٣١ ، الرمز البریدي  ، الرمز البریدي ٤٦٨٤٦٨ص ب ص ب :  :  عنوانهاعنوانها  

  ..، شاطئ القرم، شاطئ القرم٣٠١٣٣٠١٣ سكة  سكة ٨٩٧٨٩٧مبنى رقم مبنى رقم : : ع ع الموقالموق  

  ١١//٤٥٦٦٥٤٥٦٦٥//٢٢  رقم السجل التجاريرقم السجل التجاري

  مم١٩٩٤١٩٩٤ دیسمبر  دیسمبر ٢٠٢٠  تاريخ التسجيلتاريخ التسجيل

  ..مدة الشرآة غير محددة وقد بدأت من تاریخ تسجيلها بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مدة الشرآة غير محددة وقد بدأت من تاریخ تسجيلها بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة     مدة الشرآةمدة الشرآة

  .. سهم  سهم ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ریال عماني مقسم إلى  ریال عماني مقسم إلى ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠آة بمبلغ آة بمبلغ حدد راس المال المصرح به للشرحدد راس المال المصرح به للشر    رأس المال المصرح بهرأس المال المصرح به

  .. سهم  سهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ریال عماني مقسم إلى  ریال عماني مقسم إلى ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠راس المال المصدر والمدفوع للشرآة راس المال المصدر والمدفوع للشرآة   والمدفوعوالمدفوع  راس المال المصدرراس المال المصدر

  . .  مارس من آل عام  مارس من آل عام ٣١٣١ إبریل وتنتهي في  إبریل وتنتهي في ١١تبدأ السنة المالية للشرآة في تبدأ السنة المالية للشرآة في     السنة المالية للشرآةالسنة المالية للشرآة

سهم سيتم سهم سيتم ))٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠((سهم عادي ومنها خمسون ألف سهم عادي ومنها خمسون ألف ) ) ٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠((مليونين وسبعمائة وخمسون ألف مليونين وسبعمائة وخمسون ألف   دد ونوع األسهم المصدرةدد ونوع األسهم المصدرةعع
  . . طرحها لموظفي الشرآةطرحها لموظفي الشرآة

..من رأسمال الشرآة الحاليمن رأسمال الشرآة الحالي% % ٥٥٥٥تبلغ نسبة عدد األسهم المطروحة تبلغ نسبة عدد األسهم المطروحة   نسبة عدد األسهم المطروحة نسبة عدد األسهم المطروحة    

  نسبة االآتتاب من رأسمال الشرآةنسبة االآتتاب من رأسمال الشرآة
  طروحةطروحةباألسهم المباألسهم الم

 بتاریخ  بتاریخ  لدي شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية لدي شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق الماليةیحق لكل مساهم مسجل في سجالت الشرآةیحق لكل مساهم مسجل في سجالت الشرآة
أو سهم واحد جدید مقابل أو سهم واحد جدید مقابل . . د مقابل آل سهم واحد یمتلكه بتاریخ الحق د مقابل آل سهم واحد یمتلكه بتاریخ الحق یی سهم جد سهم جد٠٫٥٤٠٫٥٤الحق االآتتاب ب الحق االآتتاب ب 

  .. سهم یمتلكه حاليا سهم یمتلكه حاليا١٫٨٥١٫٨٥آل آل 

  ) .) .عع.. ر ر١١((ریال عماني واحد ریال عماني واحد     القيمة االسمية للسهمالقيمة االسمية للسهم

  ..طلبطلبالال بيسة آمصاریف إصدار یدفع بالكامل عند تقدیم  بيسة آمصاریف إصدار یدفع بالكامل عند تقدیم ٢٠٢٠باالضافة إلى باالضافة إلى ) ) عع.. ر ر١١((ریال عماني واحد ریال عماني واحد     سعر إصدار السهمسعر إصدار السهم

  أسهم عادیةأسهم عادیة  نوع وخصائص األسهم المصدرةنوع وخصائص األسهم المصدرة

  ))مليونين وسبعمائة وخمسون ألف ریال ُعمانيمليونين وسبعمائة وخمسون ألف ریال ُعماني( ( ع  ع  ..رر٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠  إجمالي قيمة األسهم المصدرةإجمالي قيمة األسهم المصدرة

  يلةيلةاألغراض األساسية لحصاألغراض األساسية لحص  
  االآتتاباالآتتاب

تقویة قاعدة رأس المال طویلة األجل للشرآة من خالل سداد القروض البينية المستخدمة في المشارآة تقویة قاعدة رأس المال طویلة األجل للشرآة من خالل سداد القروض البينية المستخدمة في المشارآة 
  بتأسيس بتأسيس 

من من % % ٢٧٫٧٧٢٧٫٧٧ون ریال ُعماني ونسبة مساهمة ون ریال ُعماني ونسبة مساهمة يي مل مل١٫٥٣٠١٫٥٣٠شرآة الصقر للتأمين بحصة قدرها شرآة الصقر للتأمين بحصة قدرها   
  راسمالهاراسمالها

من من % % ٣٢٣٢مساهمة مساهمة  ألف ریال ُعماني ونسبة  ألف ریال ُعماني ونسبة ٩٧٩٩٧٩شرآة المها للسيراميك بحصة قدرها شرآة المها للسيراميك بحصة قدرها   
  راسمالهاراسمالها

وحصة الشرآة من الزیادة تبلغ وحصة الشرآة من الزیادة تبلغ ) ) إحدى الشرآات التابعةإحدى الشرآات التابعة((رفع رأسمال شرآة الشمس للتغليف رفع رأسمال شرآة الشمس للتغليف   
   ألف ریال ُعماني ألف ریال ُعماني١٨٨١٨٨

  م  م  ٢٠٠٦٢٠٠٦//      ٣٣  //  ١٩١٩      تاريخ الحقتاريخ الحق

أهلية المكتتب في األسهم أهلية المكتتب في األسهم 
  المطروحةالمطروحة

لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل المسجلين بسجالت الشرآة المسجلين بسجالت الشرآة ) ) عع..عع..مم..شش((لمساهمي شرآة األنوار القابضةلمساهمي شرآة األنوار القابضة
ما لم یتصرف بالحقوق آليا أو جزئيا خالل فترة التداول لحق األفضلية، ما لم یتصرف بالحقوق آليا أو جزئيا خالل فترة التداول لحق األفضلية، األوراق المالية في تاریخ الحق األوراق المالية في تاریخ الحق 
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  ..وآل مستثمر یقوم بشراء الحقوق من سوق مسقط لألوراق الماليةوآل مستثمر یقوم بشراء الحقوق من سوق مسقط لألوراق المالية

حق حق ((تاريخ بداية االآتتاب تاريخ بداية االآتتاب 
    ))األفضليةاألفضلية

  م  م  ٢٠٠٦٢٠٠٦//    ٣٣  //  ٢٦٢٦  

حق حق ((   االآتتاب االآتتابتاريخ إنتهاءتاريخ إنتهاء
  ))األفضليةاألفضلية

  م  م  ٢٠٠٦٢٠٠٦//      ٤٤//  ١٦١٦

الحد األدنى والحد األقصى الحد األدنى والحد األقصى 
  لالآتتاب في الطلب الواحدلالآتتاب في الطلب الواحد

 یتجاوز الحد األعلى  یتجاوز الحد األعلى الالیجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن یجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن 
  المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحقالمحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحق

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//١٠١٠ والمنعقدة بتاریخ  والمنعقدة بتاریخ جمعية العامة الغير عادیةجمعية العامة الغير عادیةتمت الموافقة على االآتتاب من قبل التمت الموافقة على االآتتاب من قبل ال  تاريخ الموافقة على الطرحتاريخ الموافقة على الطرح

  الشرآة المتحدة لألوراق الماليةالشرآة المتحدة لألوراق المالية  مدير اإلصدارمدير اإلصدار

  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط   بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  ))عع..عع..مم..شش((بنك ظفار بنك ظفار 

  ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني الُعماني البنك الوطني الُعماني 

  ب للتداول في السوق بتاریخب للتداول في السوق بتاریخسيتم إدراج حق االآتتاسيتم إدراج حق االآتتا  ::وقوقحقحقالالتداول تداول 

م ، سيتم عرض األسهم المتبقية التي م ، سيتم عرض األسهم المتبقية التي ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ١٠١٠طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة  للشرآة في طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة  للشرآة في   االآتتاب الخاصاالآتتاب الخاص
لم یتم االآتتاب بها خالل فترة ممارسة حق األفضلية على أعضاء مجلس اإلدارة بالتساوي وبحد أعلى لم یتم االآتتاب بها خالل فترة ممارسة حق األفضلية على أعضاء مجلس اإلدارة بالتساوي وبحد أعلى 

 بن حميد الحارثي، حسين جاسم النویس، شبير بن موسى اليوسف،  بن حميد الحارثي، حسين جاسم النویس، شبير بن موسى اليوسف، مسعودمسعود: :  سهم آالتالي  سهم آالتالي ٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠
  ..عبدالرضا بن مصطفى سلطان، نواف غباش أحمد المري، فيصل بن محمد اليوسفعبدالرضا بن مصطفى سلطان، نواف غباش أحمد المري، فيصل بن محمد اليوسف

 سهم  سهم ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠م ، سيتم عرض م ، سيتم عرض ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ١٠١٠طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة  للشرآة في طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة  للشرآة في   إآتتاب موظفي الشرآةإآتتاب موظفي الشرآة
ضمن الشروط المحددة في ضمن الشروط المحددة في الآتتاب بها خالل فترة ممارسة حق األفضلية الآتتاب بها خالل فترة ممارسة حق األفضلية للإضافية على موظفي الشرآة إضافية على موظفي الشرآة 

  ..الفصل الثامن عشرالفصل الثامن عشر

من قانون سوق رأس من قانون سوق رأس ) ) ١١٠١١٠((تعتبر الشرآة عضو في سوق مسقط لألوراق المالية طبقًا ألحكام المادة    تعتبر الشرآة عضو في سوق مسقط لألوراق المالية طبقًا ألحكام المادة        إدراج األسهم المكتتب بهاإدراج األسهم المكتتب بها
 سيقوم مجلس اإلدارة بتقدیم طلب إلى  سيقوم مجلس اإلدارة بتقدیم طلب إلى  وبناء عليه وبناء عليه٩٨٩٨//٨٠٨٠المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 

الجهات المختصة إلدراج األسهم المكتتب بها آحق أفضلية أو عن طریق االآتتاب الخاص مع األسهم الجهات المختصة إلدراج األسهم المكتتب بها آحق أفضلية أو عن طریق االآتتاب الخاص مع األسهم 
  ..الحالية بالسوق طبقًا للقوانين والنظم المعمول بها في تاریخ تقدیم الطلب الحالية بالسوق طبقًا للقوانين والنظم المعمول بها في تاریخ تقدیم الطلب 

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ١٠١٠المنعقدة بتاریخ المنعقدة بتاریخ ) ) عع..عع..مم..شش((نوار القابضة نوار القابضة وافقت الجمعية العامة غير العادیة لشرآه األوافقت الجمعية العامة غير العادیة لشرآه األ    الموافقات الصادرةالموافقات الصادرة
 على رفع رأس مال الشرآة من خالل طرح حق األفضلية  على رفع رأس مال الشرآة من خالل طرح حق األفضلية والمعتمدة من الهيئة العامة لسوق المالوالمعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال

للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق وفي حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق وفي حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة 
 خالل خمسة عشر یوما من تاریخ إنتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بعرض  خالل خمسة عشر یوما من تاریخ إنتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بعرض حق األفضلية ، ستقوم الشرآةحق األفضلية ، ستقوم الشرآة

آذلك آلفت الجمعية مجلس اإلدارة آذلك آلفت الجمعية مجلس اإلدارة . .  سهم إلى أعضاء مجلس اإلدارة سهم إلى أعضاء مجلس اإلدارة٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠األسهم المتبقية وبحد أعلى األسهم المتبقية وبحد أعلى 
  . . باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة راس المال باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة راس المال 

أسماء مراقبي الحسابات للسنوات أسماء مراقبي الحسابات للسنوات 
  الثالث األخيرةالثالث األخيرة

   روي روي١١٢١١٢ رمز بریدي  رمز بریدي ٩٣٣٩٣٣ب ب .. وعنوانهم ص وعنوانهم صمكتب مور ستيفنزمكتب مور ستيفنز  
    ٢٤٨١٢٤٨١  ٢٠٤٣٢٠٤٣ فاآس  فاآس ٢٤٨١٢٤٨١  ٢٠٤١٢٠٤١هاتف هاتف 

  ١١٢١١٢ روي رمز بریدي  روي رمز بریدي ١٦٣٣١٦٣٣ب ب .. وعنوانهم ص وعنوانهم صقانونقانونفي الفي المكتب حمدان الدرعي محامون ومستشارون مكتب حمدان الدرعي محامون ومستشارون   إسم المستشار القانونيإسم المستشار القانوني
  ٢٤٧٨٧٨٨٩٢٤٧٨٧٨٨٩ فاآس  فاآس ٢٤٧٨٧٦٦٧٢٤٧٨٧٦٦٧هاتف هاتف 

  ية للشرآةية للشرآةال یوجد متعهد بالتغطال یوجد متعهد بالتغط  المتعهد بالتغطيةالمتعهد بالتغطية

إجمالي مصاريف االصدار وبنوك إجمالي مصاريف االصدار وبنوك 
  االآتتاباالآتتاب

   ریال ُعماني ریال ُعماني٤٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  مصاريف اإلصدارمصاريف اإلصدار

  

  --::ریال عماني تفاصيلها على النحو  التالي ریال عماني تفاصيلها على النحو  التالي           ٤٣٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠          تقدر تكلفة إصدار أسهم حق األفضلية بمبلغتقدر تكلفة إصدار أسهم حق األفضلية بمبلغ
  

  ))عع..رر((المبلغ المبلغ   البندالبند
    

  ١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠  أتعاب بنوك االآتتابأتعاب بنوك االآتتاب
  ٥٫٥٠٠٥٫٥٠٠   والمالي والماليعاب المستشار القانونيعاب المستشار القانونيأتأت

  ٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠  تكلفة اإلعالنات تكلفة اإلعالنات 
  ٤٫٠٠٠٤٫٠٠٠  أتعاب إدارة اإلصدارأتعاب إدارة اإلصدار

  ٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠  تكلفة الطباعةتكلفة الطباعة
  ٤٫٠٠٠٤٫٠٠٠  مصاریف اعتماد الهيئة العامة لسوق المالمصاریف اعتماد الهيئة العامة لسوق المال

  ٧٫٥٠٠٧٫٥٠٠  مصروفات أخرىمصروفات أخرى
  ٤٣٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠  المجموعالمجموع

  
عة آمصاریف إصدار على آل سهم مكتتب فيه ،و أیة زیادة في مصاریف عة آمصاریف إصدار على آل سهم مكتتب فيه ،و أیة زیادة في مصاریف  بيسة المدفو بيسة المدفو٢٠٢٠مصاریف اإلصدار من حصيلة مبلغ مصاریف اإلصدار من حصيلة مبلغ مقابلة مقابلة   تم مبدئياتم مبدئياييسس

  .. بعد اتمام عملية الطرح بعد اتمام عملية الطرح٢٠٠٧٢٠٠٧//٢٠٠٦٢٠٠٦اإلصدارعن المبالغ المحصلة فعليا من االآتتاب سيتم تحميلها على البيانات المالية للشرآة لعام اإلصدارعن المبالغ المحصلة فعليا من االآتتاب سيتم تحميلها على البيانات المالية للشرآة لعام 
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  الغرض من اإلصدار وآيفية استخدام حصيلتهالغرض من اإلصدار وآيفية استخدام حصيلته
  

  الغرض من اإلصدار الغرض من اإلصدار 
  

ا                  ا                 یتلخص الغرض األساسي للشرآة في التعرف وتحدید فرص استثماریة مجدیة والعمل على استغاللها من خالل تاسيس شرآات أو المشارآة به یتلخص الغرض األساسي للشرآة في التعرف وتحدید فرص استثماریة مجدیة والعمل على استغاللها من خالل تاسيس شرآات أو المشارآة به
دتين            ي دراسة وتأسيس شرآتين جدی ق قامت الشرآة بالمساهمة ف ذا المنطل ة، ومن ه وال شرآات مختلف ك حصص في رؤوس أم الي تمل دتين           وبالت ي دراسة وتأسيس شرآتين جدی ق قامت الشرآة بالمساهمة ف ذا المنطل ة، ومن ه وال شرآات مختلف ك حصص في رؤوس أم الي تمل وبالت
وار                    رر مجلس إدارة شرآة األن د ق وار                   تعمالن في مجالين جدیدین ، واحدة في مجال التأمين العام والثانية في مجال تصنيع بالط السيراميك، ولهذا فق رر مجلس إدارة شرآة األن د ق تعمالن في مجالين جدیدین ، واحدة في مجال التأمين العام والثانية في مجال تصنيع بالط السيراميك، ولهذا فق

  ..االستثمار استراتيجيا في آال الشرآتين باإلضافة إلى تقویة المرآز المالي لبعض الشرآات التابعةاالستثمار استراتيجيا في آال الشرآتين باإلضافة إلى تقویة المرآز المالي لبعض الشرآات التابعة
ة            ٢٠٠٥٢٠٠٥ لقد تم تأسيس هذه الشرآات في عام         لقد تم تأسيس هذه الشرآات في عام         دئي من خالل قروض بيني ل مب ى تموی ة            ولتمویل حصصها في هذه الشرآات فقد حصلت الشرآة عل دئي من خالل قروض بيني ل مب ى تموی ولتمویل حصصها في هذه الشرآات فقد حصلت الشرآة عل

مؤقتة من البنوك لمقابلة جدول المشاریع، وسيتم استخدام حصيلة اآتتاب حق األفضلية في دعم التمویل طویل األجل للشرآة وسداد هذه القروض                 مؤقتة من البنوك لمقابلة جدول المشاریع، وسيتم استخدام حصيلة اآتتاب حق األفضلية في دعم التمویل طویل األجل للشرآة وسداد هذه القروض                 
    ..البينيةالبينية

  
  ::المشاریع التاليةالمشاریع التالية بتأسيس  بتأسيس ٢٠٠٥٢٠٠٥التزمت الشرآة في عام التزمت الشرآة في عام 

  

 مليون ریال ُعماني،  مليون ریال ُعماني، ٥٫٤٥٫٤ برأسمال وقدره  برأسمال وقدره ٢٠٠٥٢٠٠٥وهي شرآة تأمين وطنية تأسست في عام وهي شرآة تأمين وطنية تأسست في عام ) ) الصقرالصقر((م م ..عع..مم..شرآة الصقر للتأمين ششرآة الصقر للتأمين ش  
من من % % ٢٧٫٧٧٢٧٫٧٧ مليون ریال ُعماني براسمال الشرآة مقابل حصة قدرها  مليون ریال ُعماني براسمال الشرآة مقابل حصة قدرها ١٫٥٣٠١٫٥٣٠وقد قامت شرآة األنوار باستثمار مبلغ وقدره  وقد قامت شرآة األنوار باستثمار مبلغ وقدره  

  رأسمالهارأسمالها

  ٣٣ وبرأسمال وقدره  وبرأسمال وقدره ٢٠٠٥٢٠٠٥وهي شرآة حدیثة التأسيس لتصنيع بالط السيراميك تأسست في وهي شرآة حدیثة التأسيس لتصنيع بالط السيراميك تأسست في ) ) المهاالمها((م م ..عع..مم..ا للسيراميك شا للسيراميك ششرآة المهشرآة المه  
  رأسمالهارأسمالهامن من % % ٣٢٣٢الف ریال ُعماني مقابل حصة قدرها الف ریال ُعماني مقابل حصة قدرها ٩٧٩٩٧٩مالیين ریال ُعماني، وقد قامت شرآة األنوار باستثمار مبلغ وقدره مالیين ریال ُعماني، وقد قامت شرآة األنوار باستثمار مبلغ وقدره 

ت التابعة لشرآة األنوار القابضة، وتعمل الشرآة في مجال التغليف المرن، لقد قامت ت التابعة لشرآة األنوار القابضة، وتعمل الشرآة في مجال التغليف المرن، لقد قامت وهي واحدة من الشرآاوهي واحدة من الشرآا: : شرآة الشمس للتغليفشرآة الشمس للتغليف  
 من خالل ترآيب معدات جدیدة والذي تطلب من الشرآة رفع رأسمالها، حصة شرآة  من خالل ترآيب معدات جدیدة والذي تطلب من الشرآة رفع رأسمالها، حصة شرآة ٢٠٠٥٢٠٠٥الشرآة بمضاعفة انتاجها في عام الشرآة بمضاعفة انتاجها في عام 

  .. ریال ُعماني ریال ُعماني١٨٧٫٥٠٠١٨٧٫٥٠٠الزیادة تبلغ الزیادة تبلغ نوارالقابضة من هذه نوارالقابضة من هذه األاأل
  

 مليون ریال ُعماني من البنوك لمقابلة متطلبات التمویل  مليون ریال ُعماني من البنوك لمقابلة متطلبات التمویل ٢٫٠٥٠٢٫٠٥٠لقد قامت شرآة األنوار القابضة بالحصول على قرض بيني للتمویل وقدره لقد قامت شرآة األنوار القابضة بالحصول على قرض بيني للتمویل وقدره 
  ..يةيةالمذآورة أعاله، وتتطلب ترتيبات التمویل سداد هذه المبالغ بمجرد تحصيل األموال من االآتتاب بحق األفضلالمذآورة أعاله، وتتطلب ترتيبات التمویل سداد هذه المبالغ بمجرد تحصيل األموال من االآتتاب بحق األفضل

  
  ..ولهذا یكون الغرض الرئيسي لحق األفضلية هو تقویة قاعدة رأس المال طویلة األجل للشرآةولهذا یكون الغرض الرئيسي لحق األفضلية هو تقویة قاعدة رأس المال طویلة األجل للشرآة

  
 مليون ریال ُعماني من خالل طرح  مليون ریال ُعماني من خالل طرح ٧٫٧٥٠٧٫٧٥٠ ریال ُعماني إلى  ریال ُعماني إلى  مليون مليون٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠وافق مجلس اإلدارة على العرض المقدم بزیادة رأسمال المدفوع من وافق مجلس اإلدارة على العرض المقدم بزیادة رأسمال المدفوع من 

   سهم لموظفي الشرآة سهم لموظفي الشرآة٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠م وتخصيص م وتخصيص  سه سه٢٫٧٠٠٫٠٠٠٢٫٧٠٠٫٠٠٠حق أفضلية للمساهمين الحاليين ب حق أفضلية للمساهمين الحاليين ب 
  

   ریال ُعماني ریال ُعماني٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال الحالي رأس المال الحالي 
   ریال ُعماني ریال ُعماني٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠  الطرح المقترح الطرح المقترح 

   ریال ُعماني ریال ُعماني١١٫٠٠٠٫٠٠٠  سعر الطرحسعر الطرح
   للسهم الواحد للسهم الواحد٠٫٠٢٠٠٫٠٢٠  مصاریف اإلصدارمصاریف اإلصدار

   للسهم الواحد للسهم الواحد١٫٠٢٠١٫٠٢٠  إجمالي سعر الطرح إجمالي سعر الطرح 
  

 من أعضاء مجلس اإلدارة طبقا  من أعضاء مجلس اإلدارة طبقا ٦٦ سهم من قبل   سهم من قبل  ٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠االآتتاب بالكمية المتبقية وبحد  أعلى االآتتاب بالكمية المتبقية وبحد  أعلى في حال بقاء أیة آميات ما بعد االآتتاب فسيتم في حال بقاء أیة آميات ما بعد االآتتاب فسيتم 
  :: آالتالي آالتاليم م ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ١٠١٠المنعقدة بتاریخ المنعقدة بتاریخ ) ) عع..عع..مم..شش((العامة غير العادیة لشرآه األنوار القابضة العامة غير العادیة لشرآه األنوار القابضة لما تمت الموافقة عليه باجتماع الجمعية لما تمت الموافقة عليه باجتماع الجمعية 

  
  

  عدد األسهمعدد األسهم  اإلســــماإلســــم
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  ارثيارثيمسعود بن حميد الحمسعود بن حميد الح
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  حسين جاسم النویسحسين جاسم النویس

  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  شبيربن موسى اليوسفشبيربن موسى اليوسف
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  عبدالرضا بن مصطفى سلطانعبدالرضا بن مصطفى سلطان

  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  نواف غباش أحمد المرينواف غباش أحمد المري
  ٣٣٫٣٣٥٣٣٫٣٣٥  فيصل بن محمد اليوسففيصل بن محمد اليوسف

  ٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠  اإلجمالياإلجمالي
  
  

  استخدام حصيلة اإلصدار استخدام حصيلة اإلصدار 

ي   اب حق األفضلية ف ن اآتت تغالل المتحصالت م يتم اس ي  س اب حق األفضلية ف ن اآتت تغالل المتحصالت م يتم اس دةس ة قاع دةتقوی ة قاع رآةتقوی ة األجل للش ال طویل رآة رأس الم ة األجل للش ال طویل تثمارات  رأس الم ي اس تخدامه ف ن خالل اس تثمارات  م ي اس تخدامه ف ن خالل اس  م
  ::استراتيجية، التوزیع المعتمد لحصيلة االآتتاب هي آالتالياستراتيجية، التوزیع المعتمد لحصيلة االآتتاب هي آالتالي
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ل     ال مقاب ل  رأس م ال مقاب عر  ٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠رأس م هم بس عر   س هم بس ال ١١ س ال  ری  ری

  ُعماني للسهمُعماني للسهم
  ٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠  

      ::سيتم استخدام المتحصل في سيتم استخدام المتحصل في   ١١
    ١٫٥٣٠١٫٥٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  حصة برأسمال شرآة الصقر للتأمينحصة برأسمال شرآة الصقر للتأمين  
    ٩٧٩٫٢٠٠٩٧٩٫٢٠٠  حصة برأسمال شرآة المها للسيراميكحصة برأسمال شرآة المها للسيراميك  ٢٢
    ١٨٧٫٥٠٠١٨٧٫٥٠٠  مساهمة إضافية في شرآة الشمس للتغليفمساهمة إضافية في شرآة الشمس للتغليف  ٣٣
  ٢٫٦٩٦٫٧٠٠٢٫٦٩٦٫٧٠٠    إجمالي االستثماراتإجمالي االستثمارات  
  

ك             ٢٫٧٥٠٢٫٧٥٠لقد قامت الشرآة بالحصول على قرض بيني بقيمة إجمالية          لقد قامت الشرآة بالحصول على قرض بيني بقيمة إجمالية           ال لتل ات جدول األعم ة متطلب اني من بنك مسقط لمواجه ال ُعم ون ری ك              ملي ال لتل ات جدول األعم ة متطلب اني من بنك مسقط لمواجه ال ُعم ون ری  ملي
  . . مشاریع، ومن المقترح أن یتم سداد آامل القرض من حصيلة اآتتاب حق األفضليةمشاریع، ومن المقترح أن یتم سداد آامل القرض من حصيلة اآتتاب حق األفضليةالال

تقوم الشرآة بالبحث عن فرص استثماریة جدیدة بشكل مستمر، وبهذا سيتم استخدام المبالغ المتبقيه طبقا لسياسات وقرارات مجلس اإلدارة، وبأخذ تقوم الشرآة بالبحث عن فرص استثماریة جدیدة بشكل مستمر، وبهذا سيتم استخدام المبالغ المتبقيه طبقا لسياسات وقرارات مجلس اإلدارة، وبأخذ 
ة مع                  . . یب والمتوقع یب والمتوقع النشاط المتزاید القتصادیات دول الخليج في الماضي القر       النشاط المتزاید القتصادیات دول الخليج في الماضي القر        تثماریة متوافق ى فرص اس ة مع                  فإنه یعتقد أن بإمكان الشرآة التعرف عل تثماریة متوافق ى فرص اس فإنه یعتقد أن بإمكان الشرآة التعرف عل

  ..تطلعات مساهمي الشرآةتطلعات مساهمي الشرآة
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   الخامس الخامسالفصلالفصل

  معلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنهامعلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنها
  

  أغراض الشرآةأغراض الشرآة
ال الصناعية        ١٩٩٤١٩٩٤عام  عام   من    من    دیسمبر  دیسمبر ٢٠٢٠شرآة األنوار القابضةهي شرآة مساهمة عامة تأسست في سلطنة عمان في            شرآة األنوار القابضةهي شرآة مساهمة عامة تأسست في سلطنة عمان في             وار لألعم ال الصناعية         بإسم شرآة األن وار لألعم  بإسم شرآة األن

و       ،  ، ١١//٤٥٦٦٥٤٥٦٦٥//٢٢ وسجلت لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رقم            وسجلت لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رقم           ع  ع  ..عع..مم..والتجاریة ش والتجاریة ش  و      وقد تم تغيير إسم وأهداف الشرآة في یوني وقد تم تغيير إسم وأهداف الشرآة في یوني
تلخص أهداف الشرآة في     ع ع ..عع..مم.. إلى شرآة األنوار القابضة ش   إلى شرآة األنوار القابضة ش  ٢٠٠٣٢٠٠٣من عام   من عام    تلخص أهداف الشرآة في     وت ة، وفي تطویر     إدارة أو المشارآة ف  إدارة أو المشارآة ف  وت ة، وفي تطویر     ي إدارة الشرآات التابع ي إدارة الشرآات التابع

  ..األعمال التجاریة من خالل المشارآة في رؤوس أموال شرآات جدیدة أو قائمة واالستثمار في األسواق الماليةاألعمال التجاریة من خالل المشارآة في رؤوس أموال شرآات جدیدة أو قائمة واالستثمار في األسواق المالية
  
تفادة  ، ،  والخدمات  والخدمات التصنيع التصنيع تتبنى الشرآة توجه الحكومة العمانية في دعم قطاع          تتبنى الشرآة توجه الحكومة العمانية في دعم قطاع          وو تفادة  ولالس ذا التوجه الحكومي     و رسملة الفرص  و رسملة الفرص  ولالس ذا التوجه الحكومي      الناتجة عن ه د   الناتجة عن ه د  ، فق ، فق

ا         لهذا  لهذا  اختارت الشرآة تبني فكرة المشارآة في رؤوس أموال الشرآات الصناعية والخدمية، و           اختارت الشرآة تبني فكرة المشارآة في رؤوس أموال الشرآات الصناعية والخدمية، و            تثمر به ارس الشرآات المس ا         تم تثمر به ارس الشرآات المس  متنوعة من      متنوعة من     أنشطة أنشطة تم
تثمارات           األ األحيث المنتجات المصنعة أو الخدمات المقدمة أو    حيث المنتجات المصنعة أو الخدمات المقدمة أو     ة اس ى مراجع إن الشرآة تحرص عل ك ف ى ذل ا، باإلضافة إل تثمارات          سواق التي تعمل به ة اس ى مراجع إن الشرآة تحرص عل ك ف ى ذل ا، باإلضافة إل في  في  ها ها سواق التي تعمل به

دة ل                  االستثماریة الخاصة     االستثماریة الخاصة    ةةمحفظمحفظالال ة أوتأسيس مشاریع جدی تثمارات حالي دة ل                 و إضافة استثمارات جدیدة أو التخلص من اس ة أوتأسيس مشاریع جدی تثمارات حالي د من   و إضافة استثمارات جدیدة أو التخلص من اس د من   لتأآ تمرار  لتأآ تمرار  اس ة  اس ة  مطابق مطابق
  .. على المدى الطویل على المدى الطویل الشرآة الشرآةألهداف واستراتيجية مساهميألهداف واستراتيجية مساهمياالستثمارات االستثمارات هذه هذه 

  
  ..ي للشرآة وعقد التأسيس في المقر الرئيسي للشرآةي للشرآة وعقد التأسيس في المقر الرئيسي للشرآةویمكن اإلطالع على التفاصيل الكاملة ألغراض الشرآة  والنظام األساسویمكن اإلطالع على التفاصيل الكاملة ألغراض الشرآة  والنظام األساس

  
  التراخيص الصادرة التراخيص الصادرة 

  
م            تم تسجيل الشرآة  تم تسجيل الشرآة   م             لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رق ام        ٢٠٢٠ في     في    ١١//٤٥٦٦٥٤٥٦٦٥//٢٢ لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رق ام         دیسمبر من ع  هي شرآة قابضة      هي شرآة قابضة     وو  م،م،١٩٩٤١٩٩٤ دیسمبر من ع

تم في الوحدات التا                  اج ت ات التصنيع واالنت إن عملي تم في الوحدات التا                 بطبيعتها القانونية وبالتالي ف اج ت ات التصنيع واالنت إن عملي ذه األغراض، و            بطبيعتها القانونية وبالتالي ف م تأسيسها له ي ت ة والت ذه األغراض، و            بع م تأسيسها له ي ت ة والت ك         بع بة تمل ى نس اءا عل ك          بن بة تمل ى نس اءا عل  بن
تملك تملك وويشار لهم بالشرآات المستثمر بها، يشار لهم بالشرآات المستثمر بها، سس و و األجل األجل استثمار قصير استثمار قصيرووقد تكون هذه الوحدات على شكل شرآات تابعة أوشقيقة أقد تكون هذه الوحدات على شكل شرآات تابعة أوشقيقة أالشرآة في آل منها الشرآة في آل منها 

  ..اابات أعمالهبات أعمالهلمزاولة أنشطتها حسب متطللمزاولة أنشطتها حسب متطلالالزمة الالزمة من الشرآات المستثمر بها تراخيص من الشرآات المستثمر بها تراخيص شرآة شرآة آل آل 
  
  

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥  ولغايةولغاية  مم٢٠٠١٢٠٠١حرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق المالية من عام حرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق المالية من عام 
    

هم     العقود المنفذةالعقود المنفذة  نهاية عامنهاية عام دد األس هم   ع دد األس ع
  المتداولةالمتداولة

ة  الي القيم ة إجم الي القيم إجم
  عع..رر

عر  ى س عر أعل ى س أعل
  ))عع..رر((

  ))عع..رر((أدنى سعر أدنى سعر 

٠٫٢٦٠٠٫٢٦٠  ٠٫٥٤٠٠٫٥٤٠  ٤٤٩٫٨٢٧٤٤٩٫٨٢٧  ١٫٠٢٣٫١٢٤١٫٠٢٣٫١٢٤  ٧٨٢٧٨٢  ٢٠٠١٢٠٠١  
٠٫٣٦٠٠٫٣٦٠  ١٫٣٠٠١٫٣٠٠  ٢٫٢١٨٫٦٢٣٢٫٢١٨٫٦٢٣  ٢٫٩٢٧٫١٧٧٢٫٩٢٧٫١٧٧  ١٨٨١١٨٨١  ٢٠٠٢٢٠٠٢  
٠٫٨٧٠٠٫٨٧٠  ١٫٧٠٠١٫٧٠٠  ٣٫٥٠١٫٢٩٨٣٫٥٠١٫٢٩٨  ١٫٨٢٣٫٣٨٧١٫٨٢٣٫٣٨٧  ١٥٣٠١٥٣٠  ٢٠٠٣٢٠٠٣  
١٫٤٠٠١٫٤٠٠  ١٫٦٧٠١٫٦٧٠  ٣٫٥٠١٫٢٩٨٣٫٥٠١٫٢٩٨  ٢٫٢٨٣٫٣٦٠٢٫٢٨٣٫٣٦٠  ١٥٩١١٥٩١  ٢٠٠٤٢٠٠٤  
١٫٥٤٠١٫٥٤٠  ٢٫٤١٠٢٫٤١٠  ٥٫٠١٥٫٦٤٦٥٫٠١٥٫٦٤٦  ٢٫٤٤٧٫٨٤٩٢٫٤٤٧٫٨٤٩  ١٧٣٥١٧٣٥  ٢٠٠٥٢٠٠٥  

  
  

ال الشرآة        ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو    مایو   ١٠١٠المنعقدة بتاریخ   المنعقدة بتاریخ   ) ) عع..عع..مم..شش((وافقت الجمعية العامة غير العادیة لشرآه األنوار القابضة         وافقت الجمعية العامة غير العادیة لشرآه األنوار القابضة          ع رأس م ال الشرآة        م على رف ع رأس م  من خالل      من خالل     م على رف
اب لموظفي الشرآة وفي حال عدم        ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠سهم  آحق األفضلية للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق وعدد        سهم  آحق األفضلية للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق وعدد        ٢٫٧٠٠٫٠٠٠٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ددددطرح ع طرح ع  اب لموظفي الشرآة وفي حال عدم         سهم آاآتت  سهم آاآتت

رة ممارسة حق        اء فت رة ممارسة حق       االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، ستقوم الشرآة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ إنته اء فت االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، ستقوم الشرآة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ إنته
ى       األفضلاألفضل ة وبحد أعل ى       ية بعرض األسهم المتبقي ة وبحد أعل ا بالتساوي       ٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠ية بعرض األسهم المتبقي اب به ى أعضاء مجلس اإلدارة لالآتت ا بالتساوي        سهم إل اب به ى أعضاء مجلس اإلدارة لالآتت ة مجلس     . .  سهم إل ذلك آلفت الجمعي ة مجلس     آ ذلك آلفت الجمعي آ

  ..اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة راس المالاإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة راس المال
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  **الموحدةالموحدةالسنوية السنوية ملخص النتائج ملخص النتائج 
  

  باأللف ریال ُعمانيباأللف ریال ُعماني
  ٢٠٠١٢٠٠١مارس مارس   ٢٠٠٢٢٠٠٢مارس مارس   ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس مارس   ٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس   ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس مارس   البيانالبيان

  ملخص قائمة الدخلملخص قائمة الدخل
    ٤،٧٢٧٤،٧٢٧    ٤،٧٣٣٤،٧٣٣    ٤،١١٤٤،١١٤    ٧،١٨٣٧،١٨٣    ٨،٦٤٣٨،٦٤٣   إجمالي اإلیرادات  إجمالي اإلیرادات 
  ))٤،٧٢٧٤،٧٢٧((  ))٣،٧٩٧٣،٧٩٧((  ))٣،٣٣٨٣،٣٣٨((  ))٦،٢٨٧٦،٢٨٧((  ))٧،٩٠٨٧،٩٠٨((   مصاریف التشغيل  مصاریف التشغيل 

    ٩٣٦٩٣٦    ٩٣٦٩٣٦    ٧٧٦٧٧٦    ٨٩٦٨٩٦    ٧٣٥٧٣٥   إجمالي أرباح التشغيل  إجمالي أرباح التشغيل 
  ))٦٢٦٦٢٦((  ))٦٢٦٦٢٦((  ))٢٩٥٢٩٥((  ))٧٩٧٩((  ))٢٧٢٢٧٢((  ) ) ييصافصاف(( مصاریف أخرى  مصاریف أخرى 

  ))٣٩٥٣٩٥((  ))٣٠٠٣٠٠((  ))١١٥١١٥((  ))٢٠٧٢٠٧((  ))٢٢٦٢٢٦((   صافي مصاریف التمویل  صافي مصاریف التمویل 
  ))٧٧((    ٤٠٧٤٠٧    ٣٦٢٣٦٢    ٣٧٨٣٧٨    ٢٣٠٢٣٠   حصة األرباح من شرآات شقيقة  حصة األرباح من شرآات شقيقة 

  --  --    ٦٨٣٦٨٣  --    ٣٥٤٣٥٤   أرباح من بيع استثمارات  أرباح من بيع استثمارات 
    ٨٨٨٨    ٤١٧٤١٧    ١،٤١١١،٤١١    ٩٨٨٩٨٨    ٨٢١٨٢١   أرباح قبل الضرائب  أرباح قبل الضرائب 

  ))١١٢١١٢((  ))١٠١٠٤٤((  ))٥٤٥٤((  ))١٢١٢((  ))٦٥٦٥((   ضرائب  ضرائب 
  ))٢٤٢٤((    ٣١٣٣١٣    ١،٣٥٧١،٣٥٧    ٩٧٦٩٧٦    ٧٥٦٧٥٦   الربح بعد الضریبة  الربح بعد الضریبة 

  ))٤١٢٤١٢((  ))٢٦٧٢٦٧((  ))١٧١١٧١((  ))١٨٠١٨٠((  ))٨١٨١((   حصة األقلية  حصة األقلية 
  ))٤٣٦٤٣٦((    ٤٦٤٦    ١،١٨٦١،١٨٦    ٧٩٦٧٩٦    ٦٧٥٦٧٥   صافي األرباح لمساهمي الشرآة األم  صافي األرباح لمساهمي الشرآة األم 

  ملخص الميزانية العموميةملخص الميزانية العمومية
    ٥،٠٠٠٥،٠٠٠    ٥،٠٠٠٥،٠٠٠    ٥،٠٠٠٥،٠٠٠    ٥،٠٠٠٥،٠٠٠    ٥،٠٠٠٥،٠٠٠   رأس المال  رأس المال 

    ٤،٥٦٢٤،٥٦٢    ٤،٦٠١٤،٦٠١    ٥،٧٨٠٥،٧٨٠    ٦،٥٧٦٦،٥٧٦    ٦،٨٦،٨٧٦٧٦   حقوق الملكية  حقوق الملكية 
    ١،٠٢٩١،٠٢٩    ٨٩٨٨٩٨    ٨٠٩٨٠٩    ١،٠٠٤١،٠٠٤    ١،١١٣١،١١٣   حصة األقلية  حصة األقلية 

    ٢،٥٢٣٢،٥٢٣    ٢،٠٨٧٢،٠٨٧    ٨٦٨٨٦٨    ١،٣٧٨١،٣٧٨    ١،٦٥٠١،٦٥٠   خصوم طویلة األجل  خصوم طویلة األجل 
    ٣،٩٦٩٣،٩٦٩    ٢،٩٨٨٢،٩٨٨    ٢،٨٩٥٢،٨٩٥    ٤،٦٢٤٤،٦٢٤    ٥،١٨٢٥،١٨٢   الخصوم الجاریة  الخصوم الجاریة 
    ١٢،٠٨٣١٢،٠٨٣    ١٠،٥٧٤١٠،٥٧٤    ١٠،٣٥٢١٠،٣٥٢    ١٣،٥٨٢١٣،٥٨٢    ١٤،٨٢١١٤،٨٢١     و حقوق الملكية و حقوق الملكية إجمالي الخصوم إجمالي الخصوم

            
    ١،٨٥٦١،٨٥٦    ١،٧٧٨١،٧٧٨    ١،١٣٥١،١٣٥    ٢،٢٦٦٢،٢٦٦    ٢،٩٧٦٢،٩٧٦   مباني، أراضي والمعدات  مباني، أراضي والمعدات 
    ٦،٤٠٥٦،٤٠٥    ٥،٩٥٨٥،٩٥٨    ٥،٥٧٨٥،٥٧٨    ٥،٩٨٥٥،٩٨٥    ٥،٢٣٩٥،٢٣٩   إستثمارات طویلة األجل  إستثمارات طویلة األجل 

    ٣١٤٣١٤    ٢٧١٢٧١    ١٦١١٦١    ١٤٢١٤٢    ١٤٦١٤٦   أصول ثابتة أخرى  أصول ثابتة أخرى 
    ٣،٥٠٨٣،٥٠٨    ٢،٥٦٧٢،٥٦٧    ٣،٤٧٨٣،٤٧٨    ٥،١٨٩٥،١٨٩    ٦،٤٦٠٦،٤٦٠   األصول الجاریة  األصول الجاریة 
    ١٢،٠٨٣١٢،٠٨٣    ١٠،٥٧٤١٠،٥٧٤    ١٠،٣٥٢١٠،٣٥٢    ١٣،٥٨٢١٣،٥٨٢    ١٤،٨٢١١٤،٨٢١   إجمالي األصول  إجمالي األصول 

            
    ٠٫٩١٢٠٫٩١٢    ٠٫٩٢٠٠٫٩٢٠    ١٫١٥٦١٫١٥٦    ١٫٣١٥١٫٣١٥    ١٫٣٧٥١٫٣٧٥   صافي القيمة الدفتریة  صافي القيمة الدفتریة 

  ))٠٫٠٨٧٠٫٠٨٧((    ٠٫٠٠٩٠٫٠٠٩    ٠٫٢٣٧٠٫٢٣٧    ٠٫١٥٩٠٫١٥٩    ٠٫١٣٥٠٫١٣٥  للسهم الواحد للسهم الواحد ) ) الخسارةالخسارة/(/( صافي الربح صافي الربح
  --  --  --    ٠٫٠٧٥٠٫٠٧٥    ٠٫٠٧٥٠٫٠٧٥  للسهم الواحد للسهم الواحد / /  أرباح موزعة  أرباح موزعة 

      oomm..ggoovv..mmssmm..wwwwwwقط لألوراق المالية   قط لألوراق المالية   تفاصيل البيانات تجدونها على موقع سوق مستفاصيل البيانات تجدونها على موقع سوق مس* * 

اح        .  .    ٢٠٠٣٢٠٠٣--٢٠٠٠٢٠٠٠ع على الدوام ارباحا باستثناء الفترةع على الدوام ارباحا باستثناء الفترة..عع..مم..شرآة االنوار القابضة ششرآة االنوار القابضة شوزعت وزعت  ع ارب امين الماضيين قامت الشرآة بتوزی اح        في الع ع ارب امين الماضيين قامت الشرآة بتوزی في الع
ى    لقد تمكنت القد تمكنت اوو .  .  لكل سهم لكل سهمریال ُعمانيریال ُعماني    ٠٫٠٧٥٠٫٠٧٥نقدیة بمقدار نقدیة بمقدار  ى    لشرآة من محو الخسائر المتراآمة عليها و زیادة صافي االصول ال ع ع .. ر ر  ١٫٣٧٥١٫٣٧٥لشرآة من محو الخسائر المتراآمة عليها و زیادة صافي االصول ال

ام            وو    ..لكل سهم  لكل سهم   دة في الشرآة ع تثمارات جدی م ضخ اس ه ت ام            من المالحظ ایضا ان دة في الشرآة ع تثمارات جدی م ضخ اس ه ت ذه           ٢٠٠٥٢٠٠٥من المالحظ ایضا ان ذ الهدف من ه دم ملحوظ في تنفي ق تق م تحقي د ت ذه            و ق ذ الهدف من ه دم ملحوظ في تنفي ق تق م تحقي د ت  و ق
ا السوق  السوق   السهم في    السهم في    سعر  سعر  یبلغ    یبلغ   ..االستثماراتاالستثمارات ا حالي ذي    ع للسهم ع للسهم .. ر ر١،٨٠٠١،٨٠٠ حوالي   حوالي  حالي ذي  وال ى    وال د عالوة عل ى    یع د عالوة عل ة  یع ة الدفتری ة  القيم ة الدفتری ا یعكس نظرة     ألأللل  القيم ا یعكس نظرة     صول مم صول مم

  ..شرآةشرآةمن المن الالسوق الى االستثمارات الحالية و المقترحة السوق الى االستثمارات الحالية و المقترحة 

  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

١١

  االستثمارات الحاليةاالستثمارات الحالية

تثمار في شرآتين                     د قامت باالس تة شرآات و ق تثمار في شرآتين                    تمتلك الشرآة استثمارات في س د قامت باالس تة شرآات و ق ام   اضافيتين في   اضافيتين في   تمتلك الشرآة استثمارات في س ام    ع ارس  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ ع ارس  وتم ة مجموعة    وتم ة مجموعة    الشرآات الحالي الشرآات الحالي
  :: من االنشطة من االنشطةمتنوعةمتنوعة

  

II..  ش م مش م م((شرآة فولتامب الصناعيةشرآة فولتامب الصناعية:(:(  

وار القابضة     وار القابضة    هي شرآة تابعة لالن ك الشرآة   هي شرآة تابعة لالن ك الشرآة    تتمل يين من المنتجات        . . من رأسمالها  من رأسمالها  % % ٥٧٥٧٫٫٤٤ تتمل وعين اساس ى تصنيع ن يين من المنتجات        حيث تعمل عل وعين اساس ى تصنيع ن    و والمحوالت المحوالت : : حيث تعمل عل
ة اقالت الحرآ ةن اقالت الحرآ تعمل  و  و   ،،ن تعمل یس ذان یس ذان ه انه انالمنتج اء و   المنتج رآات الكهرب ل ش ن قب ا م اء و    اساس رآات الكهرب ل ش ن قب ا م ة اساس رآات الخدمي ةالش رآات الخدمي اعوو  الش اعقط از ال القط ازنفط و الغ اج . . نفط و الغ اج وتحت رآات وتحت رآات الش الش

ر من خمسة               وتعمل  وتعمل  ..الصناعية و التجاریة الكبرى و شرآات االسكان لمنتجات و خدمات شرآة فولتامب           الصناعية و التجاریة الكبرى و شرآات االسكان لمنتجات و خدمات شرآة فولتامب            ذ اآث ذا المجال من ر من خمسة               شرآة فولتامب في ه ذ اآث ذا المجال من شرآة فولتامب في ه
ان واسواق     منتجاتها  منتجاتها  جودة  جودة  آما أن   آما أن   عشر عاما و قد قامت بتطویراعمالها و سمعتها التجاریة            عشر عاما و قد قامت بتطویراعمالها و سمعتها التجاریة             ان واسواق     معتمد عليها في سلطنة عم اون  معتمد عليها في سلطنة عم اون  دول مجلس التع ا  ..دول مجلس التع ا  آم آم

اریين        أنهاأنها اریين        معتمدة من قبل مجموعة آبيرة من االستش د من             ،،معتمدة من قبل مجموعة آبيرة من االستش ل العدی د من              و تستعمل من قب ل العدی ة شرآات   شرآات   الال و تستعمل من قب ة الخدمي يج        الخدمي يج         في السلطنة و دول الخل د نجحت    . .  في السلطنة و دول الخل د نجحت    ولق ولق
غ      ٢٠٠٠٢٠٠٠ في توقيع عقد تزوید حوالي    في توقيع عقد تزوید حوالي   ٢٠٠٥٢٠٠٥الشرآة في عام    الشرآة في عام     ة تبل د إجمالي ة عق غ       محول بقيم ة تبل د إجمالي ة عق ن      ١٠١٠ محول بقيم ى مدى الس اني عل ال ُعم ين ری ن       مالی ى مدى الس اني عل ال ُعم ين ری ثالث   مالی ثالث  وات ال وات ال

  ..القادمة، وسيمنح هذا العقد الشرآة القدرة على زیادة قدرتها اإلنتاجية في المستقبل القریب وبالتالي المنافسة على المشاریع الكبيرة في المنطقةالقادمة، وسيمنح هذا العقد الشرآة القدرة على زیادة قدرتها اإلنتاجية في المستقبل القریب وبالتالي المنافسة على المشاریع الكبيرة في المنطقة

د انتجت شرآة فولتامب و باعت   , ,   بخصوص المحوالت   بخصوص المحوالت  د انتجت شرآة فولتامب و باعت   لق ى منتجات  منتجات  لق ى حت اج  , , ١٠١٠MMVVAAمستوى  مستوى  حت ى االنت درة عل ك فولتامب الق ا تمتل اج  آم ى االنت درة عل ك فولتامب الق ا تمتل  حسب  حسب آم
اما بخصوص ناقالت الحرآة فان فولتامب  اما بخصوص ناقالت الحرآة فان فولتامب  . . المواصفات الخاصة التي یحددها العمالء باالضافة الى المنتجات المصنعة حسب مواصفات فولتامب       المواصفات الخاصة التي یحددها العمالء باالضافة الى المنتجات المصنعة حسب مواصفات فولتامب       

  . . ترآز على منتجات الضغط المنخفضترآز على منتجات الضغط المنخفض

المحوالت  المحوالت  ((آال القسمين  آال القسمين  آما أن آما أن . . ٩٠٠٩٠٠١١تحقق الشرآة ارباحا بصورة مستمرة و لدیها نظام ممتاز لضبط الجودة حيث حصلت على شهادة االیزو                تحقق الشرآة ارباحا بصورة مستمرة و لدیها نظام ممتاز لضبط الجودة حيث حصلت على شهادة االیزو                
  ..٢٠٠٣٢٠٠٣عام عام للحصال على آأس صاحب الجاللة السلطان المعظم للشرآات الصناعية الممتازة حصال على آأس صاحب الجاللة السلطان المعظم للشرآات الصناعية الممتازة ) ) و ناقالت الحرآةو ناقالت الحرآة

و                   : : نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية  ى نم دل عل ي ت راءة المؤشرات الواضحة والت و االقتصادي، وبق دعم النم ة متطلب أساسي ل ع الطاق د وتوزی ة تولي و                   تعتبر عملي ى نم دل عل ي ت راءة المؤشرات الواضحة والت و االقتصادي، وبق دعم النم ة متطلب أساسي ل ع الطاق د وتوزی ة تولي تعتبر عملي
ي الالنشاط اال النشاط اال  ي القتصادي ف تهلكين  قتصادي ف د من المس ة الطلب المتزای ة لمواجه دراتها االنتاجي ع ق ى رف ة عل ع شرآات الخدمات العام ة حرصت جمي تهلكين  منطق د من المس ة الطلب المتزای ة لمواجه دراتها االنتاجي ع ق ى رف ة عل ع شرآات الخدمات العام ة حرصت جمي منطق

ات         ن المنتج عة م ا الواس الل مجموعاته ن خ و م ذا النم ن ه تفادة م زا لالس ا متمي ب موقع رآة فولتام ل ش راد، تحت اریين واألف ناعيين والتج ات        الص ن المنتج عة م ا الواس الل مجموعاته ن خ و م ذا النم ن ه تفادة م زا لالس ا متمي ب موقع رآة فولتام ل ش راد، تحت اریين واألف ناعيين والتج الص
م             والخدمات، وذلك في سل   والخدمات، وذلك في سل    ي ت ة المبيعات الت ة لخدم وفير السعة الالزم ة لت م             طنة ُعمان أو في منطقة الخليج على حد السواء، وتعمل الشرآة بفاعلي ي ت ة المبيعات الت ة لخدم وفير السعة الالزم ة لت طنة ُعمان أو في منطقة الخليج على حد السواء، وتعمل الشرآة بفاعلي
  ..تقدیرها للفترة القادمةتقدیرها للفترة القادمة

IIII..   محدودة المسؤوليةمحدودة المسؤولية((شرآة الشمس للتغليف شرآة الشمس للتغليف:(:(  

د عمال    من رأسمالها من رأسمالها  %  % ٦٢٫٥٦٢٫٥ تتملك الشرآة     تتملك الشرآة    هي شرآة تابعة لالنوار القابضة    هي شرآة تابعة لالنوار القابضة     ى تزوی د عمال     حيث تعمل عل ى تزوی ة المطبوعة      حيث تعمل عل ات المرن ا بالمغلف ة المطبوعة     ئه ات المرن ا بالمغلف الم ((ئه الم االف ). ). االف
ائق البطاطس  , , الشوآالتهالشوآالته, , البسكویتالبسكویت: : تستعمل هذه االفالم في عدد آبير و متنوع من المنتجات مثل     تستعمل هذه االفالم في عدد آبير و متنوع من المنتجات مثل      ائق البطاطس  رق ان  , , المثلجات المثلجات , , العصائر العصائر , , رق ان  و منتجات االلب . . و منتجات االلب

ى منتجات تغليف مطب   ة ال م بحاج ذین ه الء ال ن العم ر م ل الكثي ن قب رآة الشمس مفضلة م ى منتجات تغليف مطب  منتجات ش ة ال م بحاج ذین ه الء ال ن العم ر م ل الكثي ن قب رآة الشمس مفضلة م ي تغطي منتجات ش ودة و الت ة الج ة عالي ي تغطي وع ودة و الت ة الج ة عالي ع ججوع ع مي مي
 و هي اآلن تقوم بخدمة مجموعة       و هي اآلن تقوم بخدمة مجموعة      ٢٠٠٥٢٠٠٥ طن شهریا في عام       طن شهریا في عام      ٤٠٠٤٠٠قامت الشرآة بمضاعفة انتاجها الى      قامت الشرآة بمضاعفة انتاجها الى      . . احتياجاتهم من حيث المواصفات و الكمية     احتياجاتهم من حيث المواصفات و الكمية     

 و حصلت   و حصلت  ١٩٩٩١٩٩٩لها في عام لها في عام بدأت شرآة الشمس للتغليف اعمابدأت شرآة الشمس للتغليف اعما. . عریضة من العمالء و االسواق في الشرق االوسط و شمال افریقيا و جنوب آسيا            عریضة من العمالء و االسواق في الشرق االوسط و شمال افریقيا و جنوب آسيا            
ى االعالن عن توزیعات            . .   منذ اآثر من ثالث سنوات          منذ اآثر من ثالث سنوات        ٩٠٠٠٩٠٠٠على شهادة الجودة االیزو     على شهادة الجودة االیزو      اح و تهدف ال ى االعالن عن توزیعات            شرآة الشمس للتغليف شرآة تحقق ارب اح و تهدف ال شرآة الشمس للتغليف شرآة تحقق ارب

  ..ارباح قریباارباح قریبا

  

ات ال       : : نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية  ى المغلف ات ال       یعتبر معدل انفاق المستهلكين للمتجات الغذائية المغلفة محرك أساسي للطلب عل ى المغلف ا شرآة الشمس      یعتبر معدل انفاق المستهلكين للمتجات الغذائية المغلفة محرك أساسي للطلب عل ي تنتجه ة والت ا شرآة الشمس      مرن ي تنتجه ة والت مرن
واد                  للتغليف،للتغليف، ى الم اع الطلب عل ى ارتف واد                   ونعتقد أنه بارتفاع معدالت الدخل الفائض لدي المستهلكين في المنطقة مؤخرا أن هذا سيؤدي باإلضافة إل ى الم اع الطلب عل ى ارتف  ونعتقد أنه بارتفاع معدالت الدخل الفائض لدي المستهلكين في المنطقة مؤخرا أن هذا سيؤدي باإلضافة إل

لقد رفعت  لقد رفعت  . . ي العالمات التجاریة المسجلة   ي العالمات التجاریة المسجلة   ارتفاع الطلب على التنغليف ذو الجودة العالية من المصنعين للمنتجات ذو          ارتفاع الطلب على التنغليف ذو الجودة العالية من المصنعين للمنتجات ذو          الغذائية المغلفة بل وأیضا إلى      الغذائية المغلفة بل وأیضا إلى      
  وبةوبة وال زالت تعمل على رفع الطاقة لمواجهة الطلب المتوقع وأیضا الجودة العالية المطل وال زالت تعمل على رفع الطاقة لمواجهة الطلب المتوقع وأیضا الجودة العالية المطل٢٠٠٥٢٠٠٥شرآة الشمس للتغليف طاقتها االنتاجية في عام شرآة الشمس للتغليف طاقتها االنتاجية في عام 

IIIIII..  مم..عع..مم..شرآـة األنـوار وبالنـك ششرآـة األنـوار وبالنـك ش  ::      

ـار                   مالهامالهامن رأس   من رأس    %  % ٥٧٥٧ تتملك الشرآة      تتملك الشرآة     هي شرآة تابعة لالنوار القابضة    هي شرآة تابعة لالنوار القابضة     ي ُتصنع من خالل استثم ـر القطـع الت ـاج وتصدی ى انت ـار                    حيث تعمل عل ي ُتصنع من خالل استثم ـر القطـع الت ـاج وتصدی ى انت  حيث تعمل عل
ة و       . . المستهلكينالمستهلكين  تطبيقاتتطبيقات الهندسة و  الهندسة و  و وو المستخدمة على نطاق واسع في المرآبات     و المستخدمة على نطاق واسع في المرآبات     , , طریقـة الصـب طریقـة الصـب  ا في المنطق دة من نوعه ة و       تعتبر الشرآة الوحي ا في المنطق دة من نوعه تعتبر الشرآة الوحي

ـي                   ..عع..مم..شرآـة األنـوار وبالنـك ش   شرآـة األنـوار وبالنـك ش   حصلت  حصلت  .  .  انتاجها باآمله مخصص للتصدیر   انتاجها باآمله مخصص للتصدیر    ـل الشریك األلمان اون من قب ي والتع دعم الفن ى ال ـي                   م منذ بدایتها عل ـل الشریك األلمان اون من قب ي والتع دعم الفن ى ال م منذ بدایتها عل
ة الصب  , , فينجـوس بالنك جي أم بي أتش  فينجـوس بالنك جي أم بي أتش   ة الصب  احدى الشرآات الرائدة في اوروبا في استثمار طریق دأت  . . احدى الشرآات الرائدة في اوروبا في استثمار طریق دأت  ب ـك ش   ب ـوار وبالن ـة األن ـك ش   شرآ ـوار وبالن ـة األن م نشاطها  م نشاطها  ..عع..مم..شرآ

دورها  , , بتصنيع صبيات شبه جاهزة لفينجـوس بالنك جي أم بي أتش      بتصنيع صبيات شبه جاهزة لفينجـوس بالنك جي أم بي أتش       ي ب دورها  الت ي ب ة        الت ا في السوق االوروبي ال الصبيات و بيعه وم باآم ة         آانت تق ا في السوق االوروبي ال الصبيات و بيعه وم باآم ام   . .  آانت تق ام   في ع في ع
ة المتحد    ٢٠٠٥٢٠٠٥ ي المملك ا ف ا لزبائنه وم اآلن بتصدیر منتجاته ا حيث تق دة عمالئه يع قاع دأت الشرآة بتوس ة المتحد     ب ي المملك ا ف ا لزبائنه وم اآلن بتصدیر منتجاته ا حيث تق دة عمالئه يع قاع دأت الشرآة بتوس دةة ب د و الهن ـوار شرآة شرآة  نجحت  نجحت وو. .  و الهن ـوار األن األن

  .             .             نتج قبل شحنهنتج قبل شحنهالمالمة إلى مستوى اتمام ة إلى مستوى اتمام باالضافباالضاف المعدنية  المعدنية ة منتجاتهاة منتجاتهاوبالنـك في تنویع قاعدوبالنـك في تنویع قاعد

ایر                  اج التجاري في ین ایر                   مقر شرآة األنـوار وبالنـك تقع في منطقة نزوى الصناعية و بدأت االنت اج التجاري في ین ى      . . ٢٠٠١٢٠٠١  مقر شرآة األنـوار وبالنـك تقع في منطقة نزوى الصناعية و بدأت االنت ـوار بالك عل ـة األن ـت    شرآ ى      حصل ـوار بالك عل ـة األن ـت    شرآ حصل
  ..٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام  في عام ٩٠٠١٩٠٠١شهـادة الجـودة أیزو شهـادة الجـودة أیزو 

  

ادن   استخدام مختلف   استخدام مختلف   في  في  وهذه المرونة وهذه المرونة مختلف أنواع المعادن، مختلف أنواع المعادن، تصنيع القطع من   تصنيع القطع من   بالنك من   بالنك من    و  و لقد تمكنت شرآة األنوار   لقد تمكنت شرآة األنوار   : : نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية  واع المع ادن   أن واع المع أن
أحجام تشغيل مختلفة مكنت الشرآة من مواجهة طلبات عمالء من أوروبا والهند، لقد عملت الشرآة    أحجام تشغيل مختلفة مكنت الشرآة من مواجهة طلبات عمالء من أوروبا والهند، لقد عملت الشرآة    باالضافة لقدرة التعامل مع     باالضافة لقدرة التعامل مع     في تصنيع القطع    في تصنيع القطع    

رات     حثيثا على زیادة نطاق المنتجات ونوعية اتمام المنتج التي یمكن ان          حثيثا على زیادة نطاق المنتجات ونوعية اتمام المنتج التي یمكن ان           درة للفت ة المبيعات المق رات     تقدمها، وتعتبر سعة الشرآة الحالية آافية لمواجه درة للفت ة المبيعات المق تقدمها، وتعتبر سعة الشرآة الحالية آافية لمواجه
  ..في الشرآةفي الشرآة% % ٩٧٩٧والتي سترتفع نسبة تملكها إلى والتي سترتفع نسبة تملكها إلى % % ٤٠٤٠تفاوض شرآة األنوار القابضة حاليا لتملك حصة األقلية البالغة تفاوض شرآة األنوار القابضة حاليا لتملك حصة األقلية البالغة  و  و ..القادمةالقادمة
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IIVV..  عع..عع..مم..الشرآـة الوطنيـة لمنتجـات األلمونيـوم شالشرآـة الوطنيـة لمنتجـات األلمونيـوم ش::  

ات                   من رأسمالها و  من رأسمالها و  % % ٣٨٣٨ تتملك الشرآة     تتملك الشرآة    نوار القابضة نوار القابضة هي شرآة شقيقة لال   هي شرآة شقيقة لال    ا في عملي وم المستخدمة اساس ات                    تعمل في مجال تصنيع منتجات االلمني ا في عملي وم المستخدمة اساس  تعمل في مجال تصنيع منتجات االلمني
ا      . .  طن شهریا   طن شهریا  ١٢٠٠١٢٠٠الوطنية لمنتجات االلمنيوم لدیها طاقة انتاجية من منتجات االلمنيوم تتجاوز      الوطنية لمنتجات االلمنيوم لدیها طاقة انتاجية من منتجات االلمنيوم تتجاوز      . .  التصنيع  التصنيع البناء و البناء و  د لمنتج ل الوحي ا الوآي ا أنه ا      آم د لمنتج ل الوحي ا الوآي ا أنه آم

WWIICCOONNAA  ة من        ولقد تمت مالحظة ولقد تمت مالحظة  األوسط،  األوسط،  في الشرق   في الشرق وم االنتاجي ة لمنتجات االلمني درات الشرآة  الوطني ة من        ق وم االنتاجي ة لمنتجات االلمني درات الشرآة  الوطني ل     حيث  حيث  ق ة من قب ة و الكمي ل     النوعي ة من قب ة و الكمي النوعي
  ..من االنتاج شهریامن االنتاج شهریا% % ٨٥٨٥تم حاليًا تصدیر أآثر من تم حاليًا تصدیر أآثر من ییحيث حيث . . أوروبا و افریقياأوروبا و افریقيا, , الشرآات في السلطنةالشرآات في السلطنة

  ..دیرا الدائها المتميزدیرا الدائها المتميز تق تق٢٠٠٥٢٠٠٥حصلت الشرآة الوطنية على آاس جاللته للتميز الصناعي عام حصلت الشرآة الوطنية على آاس جاللته للتميز الصناعي عام 

  

ذب     بب لقد خلقت دیناميكيات العرض والطلب في أسواق السلع األولية وخاصة في األلمنيوم          لقد خلقت دیناميكيات العرض والطلب في أسواق السلع األولية وخاصة في األلمنيوم         ::نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية  اع األسعار وتذب ز بارتف ذب     يئة تسعير تتمي اع األسعار وتذب ز بارتف يئة تسعير تتمي
ام  ولقد قدرت شرآة نابكو هذا الوضع وبالتالي وضعت إجراءات لمواجهة هذه الوضع في بيئة المو    ولقد قدرت شرآة نابكو هذا الوضع وبالتالي وضعت إجراءات لمواجهة هذه الوضع في بيئة المو    آبير في نطاق السعر،     آبير في نطاق السعر،      ام  اد األولية في ع   ٢٠٠٥٢٠٠٥اد األولية في ع

  .. ونتوقع استمرار هذه النتائج وتحسنها في المستقبل القریب ونتوقع استمرار هذه النتائج وتحسنها في المستقبل القریب٢٠٠٥٢٠٠٥وقد فرزت هذه االجراءات نتائج في عام وقد فرزت هذه االجراءات نتائج في عام 

  

VV..  م م ..مم..شرآـة عمـإن للمنتجـات الحفريـة ششرآـة عمـإن للمنتجـات الحفريـة ش::  

لبارایت المستخدم في حفر اآلبار لبارایت المستخدم في حفر اآلبار البنتونایت و ا البنتونایت و ا طين  طين   تعمل على انتاج      تعمل على انتاج     وومن رأسمالها   من رأسمالها    %  % ٢٢٫٦٦٧٢٢٫٦٦٧  حيث تمتلك حيث تمتلك , , هي شرآة شقيقة لالنوار القابضة    هي شرآة شقيقة لالنوار القابضة    
ة      تطویر  تطویر   قامت الشرآة بالمساعدة محليا في        قامت الشرآة بالمساعدة محليا في       ، و ، و تعتبر الشرآة مورد رئيسي لشرآة تنمية نفط عمان       تعتبر الشرآة مورد رئيسي لشرآة تنمية نفط عمان       . . النفطيةالنفطية ة      منتجات حسب مواصفات شرآة تنمي منتجات حسب مواصفات شرآة تنمي

  ..نفط عمان حيث حازت على رضى زبائنهانفط عمان حيث حازت على رضى زبائنها

ر          ::نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية  ر           ال زالت شرآة عمان للمنتجات الحفریة مورد موثوق ولفت نح الشرآة                 ال زالت شرآة عمان للمنتجات الحفریة مورد موثوق ولفت وم بم دورها تق ي ب ان والت ة نفط ُعم ة لشرآة تنمي نح الشرآة                ة طویل وم بم دورها تق ي ب ان والت ة نفط ُعم ة لشرآة تنمي ة طویل
ع أن                            دیها ونتوق ع مستوى الجودة ل ى رف ة ومستمرة، وتعمل الشرآة باستمرار عل ع أن                           عقود تورید بصورة دوری دیها ونتوق ع مستوى الجودة ل ى رف ة ومستمرة، وتعمل الشرآة باستمرار عل تقبل،     ستمر  ستمر  ییعقود تورید بصورة دوری و الشرآة في المس تقبل،     نم و الشرآة في المس نم

  . . انشاءاهللانشاءاهللا

  

VVII..  مم..مم..شرآـة ُعمـان للمواد الكاشطـة ششرآـة ُعمـان للمواد الكاشطـة ش::  

د  . . من رأسمالها من رأسمالها % % ١٩٫٣١٩٫٣ و تتملك الشرآة  و تتملك الشرآة  في منطقة الخليج في منطقة الخليج--المستخدمة في عمليات تنظيف االسطح المعدنية     المستخدمة في عمليات تنظيف االسطح المعدنية     --ة  ة  هي اآبر مصنع للمواد الكاشط    هي اآبر مصنع للمواد الكاشط     د  لق لق
الي المساهمة في ال   الى آواشط مستخدمة في الصناعة        الى آواشط مستخدمة في الصناعة          صناعيةصناعيةالالمخلفات  مخلفات  أحد ال أحد ال شارآت الشرآة بنجاح في تحویل خبث النحاس        شارآت الشرآة بنجاح في تحویل خبث النحاس         الي المساهمة في ال   وبالت ى  ااحف حف وبالت ى  ظ عل ظ عل

ر ثالث احواض      ––ميع آواشط خبث النحاس التي طلبتها مؤسسة دبي لالحواض الجافة       ميع آواشط خبث النحاس التي طلبتها مؤسسة دبي لالحواض الجافة       لقد نجحت الشرآة في تصنيع ج     لقد نجحت الشرآة في تصنيع ج     . . البيئةالبيئة ر من اآب ر ثالث احواض      التي تعتب ر من اآب التي تعتب
ذ   . .  طن من المواد الكاشطة طن من المواد الكاشطة١٥٠١٥٠٫٫٠٠٠٠٠٠ تقوم الشرآة سنویا بمعالجة و تصنيع حالي          تقوم الشرآة سنویا بمعالجة و تصنيع حالي          و  و ..جافة في العالم  جافة في العالم   ذ   بدأت الشرآة العمل من د دأبت    ١٥١٥بدأت الشرآة العمل من ا و ق د دأبت     عام ا و ق  عام

  ..مساهمينمساهمينبثبات على تحقيق االرباح و توزیعها على البثبات على تحقيق االرباح و توزیعها على ال

  
لقد حرصت الشرآة على بناء قاعدة عمالء من أحواض جافة أخرى عاملة في المنطقة، باالضافة إلى استهداف توسيع قاعدة لقد حرصت الشرآة على بناء قاعدة عمالء من أحواض جافة أخرى عاملة في المنطقة، باالضافة إلى استهداف توسيع قاعدة : : نظرة مستقبليةنظرة مستقبلية

عمالء من الصناعيين، وتهدف هذه الجهود إلى تخفيض مستوى المخاطرة في مجال الشرآة وحيث أن العوامل االقتصادیة في المنطقة مشجعة عمالء من الصناعيين، وتهدف هذه الجهود إلى تخفيض مستوى المخاطرة في مجال الشرآة وحيث أن العوامل االقتصادیة في المنطقة مشجعة 
..نا نعتقد أن مستقبل الشرآة في المستقبل المتوسط سيكون مشرقانا نعتقد أن مستقبل الشرآة في المستقبل المتوسط سيكون مشرقافإنفإن
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  السابعالسابعالفصل الفصل 

  استخدام حصيلة اإلصدار والخطة المستقبلية للشرآةاستخدام حصيلة اإلصدار والخطة المستقبلية للشرآة

  

ي   اب حق األفضلية ف ن اآتت تغالل المتحصالت م يتم اس ي  س اب حق األفضلية ف ن اآتت تغالل المتحصالت م يتم اس رآة س ة األجل للش ال طویل دة رأس الم ة قاع رآة تقوی ة األجل للش ال طویل دة رأس الم ة قاع تثمارات تقوی ي اس تخدامه ف ن خالل اس تثمارات  م ي اس تخدامه ف ن خالل اس  م
  ::یع المعتمد لحصيلة االآتتاب هي آالتاليیع المعتمد لحصيلة االآتتاب هي آالتالياستراتيجية، التوزاستراتيجية، التوز

  
        
ل     ال مقاب ل  رأس م ال مقاب عر  ٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠رأس م هم بس عر   س هم بس ال ١١ س ال  ری  ری

  ُعماني للسهمُعماني للسهم
  ٢٫٧٥٠٫٠٠٠٢٫٧٥٠٫٠٠٠  

      ::سيتم استخدام المتحصل في سيتم استخدام المتحصل في   ١١
    ١٫٥٣٠٫٠٠٠١٫٥٣٠٫٠٠٠  حصة برأسمال شرآة الصقر للتأمينحصة برأسمال شرآة الصقر للتأمين  
    ٩٧٩٫٢٠٠٩٧٩٫٢٠٠  حصة برأسمال شرآة المها للسيراميكحصة برأسمال شرآة المها للسيراميك  ٢٢
    ١٨٧٫٥٠٠١٨٧٫٥٠٠  لشمس للتغليفلشمس للتغليفمساهمة إضافية في شرآة امساهمة إضافية في شرآة ا  ٣٣
  ٢٫٦٩٦٫٧٠٠٢٫٦٩٦٫٧٠٠    إجمالي االستثماراتإجمالي االستثمارات  
  

 مليون ریال ُعماني آقرض بيني مقابل االصدار  مليون ریال ُعماني آقرض بيني مقابل االصدار ١٫٢٥٠١٫٢٥٠منها منها  مليون ریال ُعماني  مليون ریال ُعماني ٢٫٧٥٠٢٫٧٥٠ض بقيمة إجمالية ض بقيمة إجمالية وولقد قامت الشرآة بالحصول على قرلقد قامت الشرآة بالحصول على قر
  . . داد آامل القرض من حصيلة اآتتاب حق األفضليةداد آامل القرض من حصيلة اآتتاب حق األفضليةمن بنك مسقط لمواجهة متطلبات جدول األعمال لتلك المشاریع، ومن المقترح أن یتم سمن بنك مسقط لمواجهة متطلبات جدول األعمال لتلك المشاریع، ومن المقترح أن یتم س

تقوم الشرآة بالبحث عن فرص استثماریة جدیدة بشكل مستمر، وبهذا سيتم استخدام المبالغ المتبقيه طبقا لسياسات وقرارات مجلس اإلدارة، وبأخذ تقوم الشرآة بالبحث عن فرص استثماریة جدیدة بشكل مستمر، وبهذا سيتم استخدام المبالغ المتبقيه طبقا لسياسات وقرارات مجلس اإلدارة، وبأخذ 
ة مع               فإنه یعتقد أن ب   فإنه یعتقد أن ب   . . النشاط المتزاید القتصادیات دول الخليج في الماضي القریب والمتوقع        النشاط المتزاید القتصادیات دول الخليج في الماضي القریب والمتوقع         تثماریة متوافق ى فرص اس ة مع               إمكان الشرآة التعرف عل تثماریة متوافق ى فرص اس إمكان الشرآة التعرف عل

  ..تطلعات مساهمي الشرآةتطلعات مساهمي الشرآة

  : : القرض البينيالقرض البيني

  

ي   ى قرض بين م الحصول عل ي  ت ى قرض بين م الحصول عل ة ت ة بقيم اني ١٫٢٥٠١٫٢٥٠بقيم ال ُعم ون ری اني  ملي ال ُعم ون ری داده  ملي تم س ى أن ی قط عل ك مس ن بن داده م تم س ى أن ی قط عل ك مس ن بن ة  م ن متحصالت حق األفضلية لمواجه ة   م ن متحصالت حق األفضلية لمواجه  م
درها                      المتطلبات الرأسمالية الستثمارات الشرآة في رؤوس أموال آل         المتطلبات الرأسمالية الستثمارات الشرآة في رؤوس أموال آل          نویة ق دة س بة فائ تم احتساب نس ة، ی ات المرن يراميك والمغلف درها                      من شرآة الس نویة ق دة س بة فائ تم احتساب نس ة، ی ات المرن يراميك والمغلف من شرآة الس

اریخ             % % ٧٧ امال بت اریخ             على القرض تدفع شهریا بخصمها من الحساب الجاري للشرآة، یجب أن یتم سداد القرض آ امال بت و  ٣٠٣٠على القرض تدفع شهریا بخصمها من الحساب الجاري للشرآة، یجب أن یتم سداد القرض آ و   یوني ك إن   ٢٠٠٦٢٠٠٦ یوني ل ذل ك إن    أو قب ل ذل  أو قب
دى    في حق األفضلية المطروح في حق األفضلية المطروح من قبل آبار المستثمرین لالآتتاب من قبل آبار المستثمرین لالآتتابتعهداتتعهداتأمكن، لقد تم منح القرض بموجب    أمكن، لقد تم منح القرض بموجب     دى    وإیداع اآتتاباتهم في حق األفضلية ل  وإیداع اآتتاباتهم في حق األفضلية ل

  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ دیسمبر  دیسمبر ١٥١٥تتمة التفاقيات التسهيالت الموقعة من قبل الشرآة بتاریخ تتمة التفاقيات التسهيالت الموقعة من قبل الشرآة بتاریخ القرض القرض شروط شروط عتبر عتبر تت، و، وبنك مسقط بنك مسقط 

  

  ::االستثمارات المستقبليةاالستثمارات المستقبلية

  

ام       دین ع ام      قررت االنوار القابضة االستثمار في مجالين جدی دین ع أمي  --٢٠٠٥٢٠٠٥قررت االنوار القابضة االستثمار في مجالين جدی أمي   قطاع الت يراميك    قطاع الت يراميك   ن و صناعة بالط الس د  . . ن و صناعة بالط الس د  ویع امين     ویع تثمار في مجال الت امين     االس تثمار في مجال الت االس
ى  . . خطوة نحو تنویع محفظة الشرآة باتجاه قطاع الخدمات    خطوة نحو تنویع محفظة الشرآة باتجاه قطاع الخدمات     ى  أما االستثمار في مجال تصنيع بالط السيراميك  فجاء ليواآب  النمو المطرد للطلب عل أما االستثمار في مجال تصنيع بالط السيراميك  فجاء ليواآب  النمو المطرد للطلب عل

  ..ستيرادستيراد و الذي ما زال الى اآلن یعتمد بشكل اساسي على اال و الذي ما زال الى اآلن یعتمد بشكل اساسي على اال--مواد البناء في المنطقةمواد البناء في المنطقة

  

II..  فالكونفالكون((م م ..عع..مم..شرآة الصقر للتامين ششرآة الصقر للتامين ش((  

تخطط شرآة االنوار لدخول قطاع الخدمات لتنویع محفظتها الصناعية الموجهة و مواآبة النمو في قطاع التامين الذي یواآب نمو االقتصاد       تخطط شرآة االنوار لدخول قطاع الخدمات لتنویع محفظتها الصناعية الموجهة و مواآبة النمو في قطاع التامين الذي یواآب نمو االقتصاد       آانت  آانت  
  ..الوطني و تنویع االنشطة الصناعيةالوطني و تنویع االنشطة الصناعية

  

امين ش   الصقرالصقر شرآة    شرآة   --ن طریق تأسيس شرآة تامين وطنية     ن طریق تأسيس شرآة تامين وطنية     لدخول هذا المجال ع   لدخول هذا المجال ع     قامت االنوار بتقييم خياراتها   قامت االنوار بتقييم خياراتها    امين ش    للت م قامت     . . مم..عع..مم.. للت م قامت     ث شرآة الصقر    شرآة الصقر    ث
ة التاسيس         --))شرآة االتحاد الوطني  شرآة االتحاد الوطني   ( ( بتوسيع نشاطها في المنطقة عن طریق تملك شرآة تامين اجنبية           بتوسيع نشاطها في المنطقة عن طریق تملك شرآة تامين اجنبية          للتأمينللتأمين م اختصار مرحل ة التاسيس          وبالتالي ت م اختصار مرحل دأت    ،، وبالتالي ت دأت     و ب  و ب

  .. فوریا فوریا في ممارسة نشاطاتها في ممارسة نشاطاتهاشرآة الصقر للتأمينشرآة الصقر للتأمين

  

ة            ١٩٧٧١٩٧٧االتحاد الوطني نشاطه في عمان منذ عام        االتحاد الوطني نشاطه في عمان منذ عام        بدأ  بدأ   امين اجنبي ة             وهو یعمل في مجال التامين آفرع لشرآة ت امين اجنبي تقوم   . .  وهو یعمل في مجال التامين آفرع لشرآة ت تقوم   س أمين    س أمين    شرآة الصقر للت  بأخذ   بأخذ  شرآة الصقر للت
أمين سيستمر االتحاد الوطني بتملك حصة في    سيستمر االتحاد الوطني بتملك حصة في    و  و  . .  االعمال الجاریة لفرع مسقط التابع لمجموعة االتحاد الوطني         االعمال الجاریة لفرع مسقط التابع لمجموعة االتحاد الوطني         و  و رخصة التامين رخصة التامين  أمين شرآة الصقر للت   شرآة الصقر للت

  ..فة الى المساهمة و المشارآة في تطویر الشرآةفة الى المساهمة و المشارآة في تطویر الشرآةباالضاباالضا
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أمين   ن في  ن في  ييالمساهمالمساهمإن  إن  . .  مليون ریال عماني    مليون ریال عماني   ٥٫٤٠٠٥٫٤٠٠  شرآة الصقر للتأمين  شرآة الصقر للتأمين  یبلغ رأس مال    یبلغ رأس مال     أمين   شرآة الصقر للت م      شرآة الصقر للت وار القابضة ه م       باالضافة لشرآة األن وار القابضة ه  باالضافة لشرآة األن
ة في محافظهم   یملكون اعماال صن یملكون اعماال صن ممن ممن مستثمرون مؤسسون مثل البنوك و صنادیق التقاعد باالضافة الى مستثمرین       مستثمرون مؤسسون مثل البنوك و صنادیق التقاعد باالضافة الى مستثمرین        ة في محافظهم   اعية و خدمي د ة . . اعية و خدمي د ة لق م انتخاب  م انتخاب  لق

  ::مجلس إدارة لمتابعة أمور الشرآة وتسيير العمليات آالتاليمجلس إدارة لمتابعة أمور الشرآة وتسيير العمليات آالتالي

  

  
    ممثل عنممثل عن    

  نفســهنفســه  رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة  مسعود حميد الحارثيمسعود حميد الحارثي
  شرآة االتحاد الوطنيشرآة االتحاد الوطني  نائب الرئيسنائب الرئيس  طنوس فيغاليطنوس فيغالي
  مم..مم..مرآز الخدمات الوطنية للتأمين واالستثمار شمرآز الخدمات الوطنية للتأمين واالستثمار ش  عضوعضو  فيصل اليوسففيصل اليوسف

  الشرآة الوطنية للتجارةالشرآة الوطنية للتجارة  عضوعضو  انطوني جورجيوانطوني جورجيو
  بنك الشارقةبنك الشارقة  عضوعضو  و نيرجيزیانو نيرجيزیان
  شرآة األنوار القابضةشرآة األنوار القابضة  عضوعضو  إي إن فينكتإي إن فينكت

  بنك مسقطبنك مسقط  عضوعضو  سليمان اليحيائيسليمان اليحيائي

  

  ::قطاع التامين في عمانقطاع التامين في عمان

ام           بلغ  بلغ   ة ع ام           حجم سوق التامين في السلطنة مع نهای ة ع ون ر ١١٠١١٠ حوالي   حوالي  ٢٠٠٤٢٠٠٤حجم سوق التامين في السلطنة مع نهای ون ر  ملي ان شرآات     و و..عع.. ملي ان شرآات     توجد ثم بته        توجد ثم ا نس ى م ة تسيطر عل امين وطني بته       ت ا نس ى م ة تسيطر عل امين وطني ت
بة          . . من سوق التامين  من سوق التامين  % % ٧٠٧٠ بة          و هناك ثمان شرآات تامين اجنبية تعمل من خالل فروع لها داخل السلطنة و تسيطر على نس تم  ..من السوق  من السوق  % % ٣٠٣٠و هناك ثمان شرآات تامين اجنبية تعمل من خالل فروع لها داخل السلطنة و تسيطر على نس تم   ی  ی

ل      مراعاة للمنافسة بين الشرآات مم      مراعاة للمنافسة بين الشرآات مم     تقدیرهاتقدیرهایتم  یتم   التي    التي   وو) ) وليس من قبل المشرعين   وليس من قبل المشرعين   (( رسوم التامين من قبل السوق        رسوم التامين من قبل السوق       تحدیدتحدید ل     ا ینعكس في مصلحة العمي ا ینعكس في مصلحة العمي
  ..و التقدم طویل األجل للقطاعو التقدم طویل األجل للقطاع

  

  ::تقدم قطاع التأمين مرتبط بتقدم قطاع التأمين مرتبط ب

   ٥٥التوقعات متوسطة األجل أعلى من التوقعات متوسطة األجل أعلى من , , ٢٠٠٤٢٠٠٤عام عام % % ١٢١٢((نمو الناتج االجمالي للدولة نمو الناتج االجمالي للدولة(%(%  

   عاما عاما٢٠٢٠من المواطنين اقل من من المواطنين اقل من % % ٥٥٥٥((التوزیع الدیموغرافي للسكان التوزیع الدیموغرافي للسكان ((  

   تنظيمات الضمانتنظيمات الضمان/ / التامين آضمان للدیونالتامين آضمان للدیون/ / رسملة اعلى و معدالت نقدیة افضلرسملة اعلى و معدالت نقدیة افضل((اطار تنظيمي موجه نحو التطویر و التقدم اطار تنظيمي موجه نحو التطویر و التقدم(.....(.....  

  

ومي           تبلغتبلغ               اتج الق ومي            مساهمة قطاع التامين من الن اتج الق ثال             , , %%١٫٣١٫٣ مساهمة قطاع التامين من الن د م دول اخرى آالهن ا قورنت ب بة منخفضة اذا م ثال             و هي نس د م دول اخرى آالهن ا قورنت ب بة منخفضة اذا م ك   %) %) ٣٣((و هي نس ي تمتل ك   و الت ي تمتل و الت
  ..من قبل قطاع التامينمن قبل قطاع التامينلكننا نعتقد ان بيئة االقتصاد العامه مفضلة لكننا نعتقد ان بيئة االقتصاد العامه مفضلة . . معدل دخل اقلمعدل دخل اقل

  

ه     الذي یعكس الذي یعكس احدث المنضمين الى قطاع التامين في السلطنة هما العمانية القطریة للتامين و رویال اند سن للتامين و                احدث المنضمين الى قطاع التامين في السلطنة هما العمانية القطریة للتامين و رویال اند سن للتامين و                 ذي یحظى ب ام ال ه      مدى االهتم ذي یحظى ب ام ال  مدى االهتم
ال الشرآات    % % ٧٠٧٠  التنظيمات الحالية تشترط ان تمتلك الشرآات الخليجية   التنظيمات الحالية تشترط ان تمتلك الشرآات الخليجية   . . قطاع التامين العماني من قبل شرآات التامين في المنطقة        قطاع التامين العماني من قبل شرآات التامين في المنطقة         ال الشرآات    من راس م من راس م

والذي قد یجذب اهتمامات  والذي قد یجذب اهتمامات  . . امتيازامتيازعالمة عالمة و قطاع التامين في السلطنة مفتوح لالستثمار االجنبي و یمنح الفرصة لتطویر           و قطاع التامين في السلطنة مفتوح لالستثمار االجنبي و یمنح الفرصة لتطویر           . . العاملة في قطاع التامين   العاملة في قطاع التامين   
از   شرآات اقليمية للمشارآة في       شرآات اقليمية للمشارآة في        ذا االمتي از   ه ذا االمتي ة              . . ه الوراق المالي درجتان في سوق مسقط ل امين م اك شرآتي ت ة              هن الوراق المالي درجتان في سوق مسقط ل امين م اك شرآتي ت ار  ––هن ار  ظف دة    ظف ة المتح امين و العماني دة    للت ة المتح امين و العماني للت

دخول         و عليه فاننا نعتقد ان    و عليه فاننا نعتقد ان    . . للتامينللتامين دخول         ه یمكن لشرآة األنوار االستفادة من القيمة الضمنية الستثماراتها من خالل اإلدراج في السوق أو من خالل ال ه یمكن لشرآة األنوار االستفادة من القيمة الضمنية الستثماراتها من خالل اإلدراج في السوق أو من خالل ال
  ..في شراآات مع شرآات تأمين أخرىفي شراآات مع شرآات تأمين أخرى

  

  :: المستقبلية المستقبليةشرآة الصقر للتأمينشرآة الصقر للتأمينتوقعات توقعات 

وسينبع النمو في األعمال من خالل الدخول إلى سوق المشارآة في             وسينبع النمو في األعمال من خالل الدخول إلى سوق المشارآة في             . .  بالعمل ضمن الضوابط الحالية لالتحاد الوطني       بالعمل ضمن الضوابط الحالية لالتحاد الوطني      ننشرآة الصقر للتأمي  شرآة الصقر للتأمي  ستلتزم  ستلتزم  
ة                   و  و ..من قانون شرآات التامين   من قانون شرآات التامين   ) ) بب((٣٤٣٤البند  البند  التأمين من خالل    التأمين من خالل     امين الوطني ع شرآات الت ان جمي د ف ذا البن ة                   تحت ه امين الوطني ع شرآات الت ان جمي د ف ذا البن شرآة الصقر   شرآة الصقر    و من ضمنها    و من ضمنها   –– تحت ه

ة المضافة للعمل الحكومي          تتقاسم المخاطر والقي    تتقاسم المخاطر والقي   --للتأمينللتأمين ة المضافة للعمل الحكومي         م ا أل  م ا أل  طبق بقا   طبق ة محددة مس بقا   نظم ة محددة مس ذا یتحول   و و . . نظم ذا یتحول   به ز  به ز  ترآي أمين   ترآي أمين   شرآة الصقر للت ى تطویر     شرآة الصقر للت ى تطویر   إل إل
  ..العمل الحكوميالعمل الحكوميالخبرة في تسعير و إعادة تأمين و خدمة الخبرة في تسعير و إعادة تأمين و خدمة 

امين              شرآة الصقر للتأمين  شرآة الصقر للتأمين     تأمل  تأمل وو ة في استقطاب وآالء الت امين            عن طریق راس المال الجدید و القدرات االداریة المحلي ة في استقطاب وآالء الت امين    طل طل للعن طریق راس المال الجدید و القدرات االداریة المحلي دیم خدمات الت امين    ب تق دیم خدمات الت ب تق
  .. عاملين مهمين في استقطاب هذا القطاع عاملين مهمين في استقطاب هذا القطاعشرآة الصقر للتأمينشرآة الصقر للتأمين امكانيات اعادة التامين و ضوابط خدمة العمالء التي طورتها  امكانيات اعادة التامين و ضوابط خدمة العمالء التي طورتها  قد یكون قد یكون و و..لعمالئهملعمالئهم

  شرآة الصقر للتأمينشرآة الصقر للتأمينللملخص البيانات المالية المتوقعة ملخص البيانات المالية المتوقعة 

  ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

  ٢٠٠٧٢٠٠٧  ٢٠٠٦٢٠٠٦  ٢٠٠٥٢٠٠٥  ٢٠٠٤٢٠٠٤  
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  ٥٠٠٠٥٠٠٠  ٣٥٠٠٣٥٠٠  ٢٠٠٠٢٠٠٠  ١٢١٣١٢١٣  اطاطإجمالي األقسإجمالي األقس

  ٨٦٦٨٦٦  ٤٩١٤٩١  ٢٦٢٢٦٢  ٢٨٩٢٨٩  صافي نتائج البوالصصافي نتائج البوالص

  ٥٤٠٥٤٠  ٤٦٠٤٦٠  ٣٦٠٣٦٠  ١٦١٦  دخل االستثماردخل االستثمار

  ١٤٠٦١٤٠٦  ٩٥١٩٥١  ٦٢٢٦٢٢  ٣٠٥٣٠٥  المساهمةالمساهمة

  

  ٤٥١٤٥١  ٤٠٩٤٠٩  ٣٧٨٣٧٨  ٢١١٢١١  مصاریفمصاریفتكاليف ثابتة و تكاليف ثابتة و 

  ١٢٠١٢٠  ٦٥٦٥  ٣٠٣٠  --  ضرائبضرائب

  ٨٣٥٨٣٥  ٤٧٧٤٧٧  ٢١٤٢١٤  ٩٤٩٤  ربح بعد الضريبةربح بعد الضريبة

          

  ٦٨٠٩٦٨٠٩  ٦٠٢٥٦٠٢٥  ٥٥٩٠٥٥٩٠  ٦٦٩٦٦٩  حقوق المساهمينحقوق المساهمين

  ٢٩٠٦٢٩٠٦  ٢١٥٣٢١٥٣  ١٣٣٠١٣٣٠  ١٢٧٧١٢٧٧  التأمينالتأمينأموال أموال 

          

  ٪١٢٫٣٪١٢٫٣  ٪٧٫٩٪٧٫٩  ٪٣٫٨٪٣٫٨  ٪١٤٪١٤  العائد على حقوق المساهمينالعائد على حقوق المساهمين

  %%١٦٫٧١٦٫٧  %%١٣٫٦١٣٫٦  %%١٠٫٧١٠٫٧  %%٧٫٧٧٫٧  إجمالي األقساطإجمالي األقساط//الربح بعد الضریبةالربح بعد الضریبة

  

ى تح                      تثمار، وتهدف الشرآة إل ى لالس نة األول اح من الس ق أرب ادل وتحقي ى نقطة التع ى تح                     لدى شرآة الصقر للتأمين االمكانية للوصول إل تثمار، وتهدف الشرآة إل ى لالس نة األول اح من الس ق أرب ادل وتحقي ى نقطة التع ق حصة   لدى شرآة الصقر للتأمين االمكانية للوصول إل ق حصة   قب قب
  ..في الثالث سنوات األولى من التشغيلفي الثالث سنوات األولى من التشغيل% % ٥٥سوقية ال تقل عن سوقية ال تقل عن 

IIII..  مم..عع..مم..شرآة المها للسيراميك ششرآة المها للسيراميك ش::  

دت دتعه يراميك    عه الط الس روع لتصنيع ب ة مش وار القابضة رعای رآة االن يراميك  ش الط الس روع لتصنيع ب ة مش وار القابضة رعای رآة االن دأت    و و..ش دأت ب وار القابضة ب وار القابضة االن يس االن ي تأس يس ف ي تأس تقلة ف رآة مس تقلة  ش رآة مس ا -- ش رآة المه ا  ش رآة المه  ش
  .. لتنفيذ و تشغيل هذا المجال لتنفيذ و تشغيل هذا المجال--للسيراميكللسيراميك

  

  مشروع المهامشروع المهاخلفية خلفية 

تج        ى وحدة صناعية تستطيع ان تن تج       تم التفكير بالمشروع على اساس الحصول عل ى وحدة صناعية تستطيع ان تن ة تم التفكير بالمشروع على اساس الحصول عل ة  آبدای ى   آبدای ى   حت يراميك      ١٢٠٠٠١٢٠٠٠ حت ا من بالط الس ع یومي ر مرب يراميك       مت ا من بالط الس ع یومي ر مرب   وو. .  مت
تم  ..مم آحد اقصىمم آحد اقصىXX٧٥٠٧٥٠مممم٧٥٠٧٥٠المصنع القدرة على انتاج بالط الجدران و االرضيات بحجم       المصنع القدرة على انتاج بالط الجدران و االرضيات بحجم       یجب ان یملك    یجب ان یملك     تم   تم اختيار مواصفات المعدات والتي ی  تم اختيار مواصفات المعدات والتي ی

يط المنتجات،                          تت ار خل ة في اختي وفير مرون ة وت وفير الطاق ى ت درة عل نع الق نح الُمَص يط المنتجات،                          جهيزها لتم ار خل ة في اختي وفير مرون ة وت وفير الطاق ى ت درة عل نع الق نح الُمَص ة صحار           جهيزها لتم ع المصنع في منطق د موق م تحدی د ت ة صحار            لق ع المصنع في منطق د موق م تحدی د ت  لق
اء                  ية باالضافة لوجود المين ة و االسواق الرئيس واد االولي اء                 الصناعية لقربها من الم ية باالضافة لوجود المين ة و االسواق الرئيس واد االولي ى تخصيص األرض             ..الصناعية لقربها من الم م الحصول عل د ت ى تخصيص األرض              لق م الحصول عل د ت ان و       و  و  لق ان و    ستكون عم ستكون عم

   . .--بعد الست اشهر االولىبعد الست اشهر االولى––استقرار االنتاج استقرار االنتاج   بعدبعدآذلك آذلك   ستتم خدمة االسواق االفریقيةستتم خدمة االسواق االفریقية ثم  ثم  ومن ومناالسواق المستهدفة في المرحلة االولىاالسواق المستهدفة في المرحلة االولىاالمارات االمارات 

  

  تمويل المشروعتمويل المشروع

ى        ى       تكلفة مشروع المها تصل ال ون ر   ٨٫٠٨٫٠تكلفة مشروع المها تصل ال ون ر    ملي ى                ..عع.. ملي ذي یصل إل داخلي وال د ال دل العائ ر مع ى                ، ویعتب ذي یصل إل داخلي وال د ال دل العائ ر مع ى أساس       % % ١٩١٩، ویعتب ى أساس       محتسب عل عشر سنوات من      عشر سنوات من      محتسب عل
م  و و . . تكون خمس سنوات تقریباتكون خمس سنوات تقریباأن فترة السداد قد أن فترة السداد قد للمشروع للمشروع الداخلة الداخلة التدفقات النقدیة  التدفقات النقدیة  و تشير   و تشير   . . يل جذابة و مشجعة     يل جذابة و مشجعة     التشغالتشغ م  ت اآلتي   ت ل المشروع آ اآلتي   تموی ل المشروع آ : : تموی
. . تسهيالت بنكيةتسهيالت بنكيةمليون ریال مليون ریال   ٠٫٦٠٫٦  , , قرض بنكيقرض بنكيریال آریال آ مليون  مليون ٤٤ و  و قرض حكومي ميسرقرض حكومي ميسرریال  ریال   مليون    مليون   ٠٫٥٠٫٥  س المال و  س المال و  رأرأ ریال آأسهم في      ریال آأسهم في     ليونليون م  م ٣٣
ان      الهيكلة المحلية للتكلفة ونمط التمویل      الهيكلة المحلية للتكلفة ونمط التمویل     باعتبارباعتباروو ان   ف ادل س   نقطة   نقطة   ف ادل س   التع ة   % % ٤٥٤٥تحقق باستغالل  تحقق باستغالل  تتالتع ة   من السعة االنتاجي ة للمشروع    أي أن أي أن ..من السعة االنتاجي ات المالي ة للمشروع    البيان ات المالي البيان

  ..دارة المخاطردارة المخاطرإإمشجعة من وجهة نظر االستثمار و مشجعة من وجهة نظر االستثمار و 

ى دعم         ٢٠٠٥٢٠٠٥م في نوفمبر من عام      م في نوفمبر من عام      ..عع..مم..لقد تم تأسيس شرآة المها للسيراميك ش      لقد تم تأسيس شرآة المها للسيراميك ش       ى دعم         ، وحصل المشروع عل وار القابضة        ، وحصل المشروع عل ال من شرآة األن وار القابضة        رأس الم ال من شرآة األن رأس الم
إلدارة،                    ومن مساهمي شرآة األنوار   ومن مساهمي شرآة األنوار    م تشكيل مجلس ل إلدارة،                     ومن من مؤسسات استثماریة مثل صنادیق التقاعد والبنوك وشرآات األوراق المالية،آما ت م تشكيل مجلس ل  ومن من مؤسسات استثماریة مثل صنادیق التقاعد والبنوك وشرآات األوراق المالية،آما ت

  ::وتهدف الشرآة اساسا إلى تطبيق المشروع، وتم تشكيل مجلس اإلدارة من التالي أسماؤهموتهدف الشرآة اساسا إلى تطبيق المشروع، وتم تشكيل مجلس اإلدارة من التالي أسماؤهم

    

  ممثال عنممثال عن  ـةـةالصفــالصفــ  اإلســـماإلســـم

  منار الشرقمنار الشرق  رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة  مسعود حميد الحارثيمسعود حميد الحارثي

  مؤسسة مصطفى سلطانمؤسسة مصطفى سلطان  عضوعضو  عبدالرضا مصطفى سلطانعبدالرضا مصطفى سلطان

  صندوق تقاعد وزارة الدفاعصندوق تقاعد وزارة الدفاع  عضوعضو  نوح الزدجالينوح الزدجالي
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  األنوار القابضةاألنوار القابضة  عضوعضو  إي إن فينكتإي إن فينكت

    عضوعضو  فيصل محمد اليوسففيصل محمد اليوسف

  

  قطاع بالط السيراميك في الخليجقطاع بالط السيراميك في الخليج

ام                 قامت شرآة إي إف فيرغ    قامت شرآة إي إف فيرغ     اني من ع ام                 سون وشرآاه بدراسة جدوى لصالح شرآة األنوار القابضة في النصف الث اني من ع ذه الدراسة    ٢٠٠٤٢٠٠٤سون وشرآاه بدراسة جدوى لصالح شرآة األنوار القابضة في النصف الث ذه الدراسة    ، وألحقت ه ، وألحقت ه
  ::، وحسب استنتاجاتهم فإن حجم السوق اإلجمالي هو آالتالي، وحسب استنتاجاتهم فإن حجم السوق اإلجمالي هو آالتالي٢٠٠٥٢٠٠٥بدراسة سوقية في اإلمارات وقطر وُعمان في الربع األول من عام بدراسة سوقية في اإلمارات وقطر وُعمان في الربع األول من عام 

  

  

  سوق البالط الخليجيسوق البالط الخليجي

٢٠٠٤٢٠٠٤  

  مليون متر مربعمليون متر مربع

  --  ٢٠٠٠٢٠٠٠معدل النمو السنوي التراآمي من معدل النمو السنوي التراآمي من 
٢٠٠٤٢٠٠٤  

  ٪٣٠٪٣٠  ٢٤٠٢٤٠  اإلجمالياإلجمالي

  ٪٢٥٪٢٥  ٪٧٠٪٧٠  بالط السيراميكبالط السيراميك

  ٪٤٠٪٤٠  ٪٣٠٪٣٠  البورسلينالبورسلين

  ..إي إف فيرغسون وشرآاهإي إف فيرغسون وشرآاهدراسة سوقية معدة من قبل دراسة سوقية معدة من قبل : : المصدرالمصدر

  

و  . .  من حجم السوق العالمي من حجم السوق العالمي%%٤٤و لقد وصلت اآلن الى و لقد وصلت اآلن الى . . ٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠لقد آان سوق البالط الخليجي االسرع نموا في العالم خالل الفترة من        لقد آان سوق البالط الخليجي االسرع نموا في العالم خالل الفترة من         و  النم النم
دى الى نمو دى الى نمو  أ أ فتح الباب امام االستثمار االجنبي في مجال العقارات        فتح الباب امام االستثمار االجنبي في مجال العقارات       آما أن آما أن , , ميع االسواق الخليجية  ميع االسواق الخليجية  ججالقوي آان مدعوما باالستثمارات الموجهة من       القوي آان مدعوما باالستثمارات الموجهة من       

  .. المدى المتوسط المدى المتوسطالتوقعات لهذا القطاع واعدة علىالتوقعات لهذا القطاع واعدة علىوتبدو وتبدو . . متسارع في االنشطة العمرانية مدعوما باسعار النفط المرتفعةمتسارع في االنشطة العمرانية مدعوما باسعار النفط المرتفعة

  

ا اإل   ة رفعت طاقته ان المصانع الخليجي وردین ف ر الم ة نظ ن وجه ا اإل  م ة رفعت طاقته ان المصانع الخليجي وردین ف ر الم ة نظ ن وجه وظ م كل ملح ة بش وظ نتاجي كل ملح ة بش ه النتاجي ه الإال أن ة زال زالإال أن تم تلبي ة ی تم تلبي ر  ی ر  أآث ن أآث نم ن%%٦٠٦٠  م ن م ب  م ب  الطل  الطل
  ..من الخارجمن الخارجباإلستيراد باإلستيراد 

  

  

  ٢٠٠٠٢٠٠٠  ٢٠٠١٢٠٠١  ٢٠٠٢٢٠٠٢  ٢٠٠٣٢٠٠٣  ٢٠٠٤٢٠٠٤  

  ٦٧٦٧  ٧٩٧٩  ١٠٤١٠٤  ١٤٠١٤٠  ١٦٨١٦٨  سوق بالط السيراميكسوق بالط السيراميك

            

  ٤٤٤٤  ٤٤٤٤  ٥٦٥٦  ٦٦٦٦  ٦٩٦٩  المجلسالمجلسنتاجية لدول نتاجية لدول القدرة االالقدرة اال

  ٢٥٢٥  ٢٧٢٧  ٣٣٣٣  ٤٠٤٠  ٤٤٤٤  التورید الخليجيالتورید الخليجي

  ٤٢٤٢  ٥٢٥٢  ٧١٧١  ١٠٠١٠٠  ١٢٤١٢٤  التورید االجنبيالتورید االجنبي

        ٧٢٧٢  ٨٨٨٨  من اوروبامن اوروبا

        ٢٨٢٨  ٣٥٣٥  من اسيامن اسيا

  

  نظرة مستقبلية ألعمال المهانظرة مستقبلية ألعمال المها

اء فيه      و و صحار صحار منطقة  منطقة سيتم انشاء مصنع المها في    سيتم انشاء مصنع المها في     ى وجود مين اء فيه      التي تعتبر مدینة صناعية سریعة النمو باالضافة ال ى وجود مين ة تشير     ا ا  التي تعتبر مدینة صناعية سریعة النمو باالضافة ال ا األولي ا أن بحوثن ة تشير     آم ا األولي ا أن بحوثن آم
و تتميز صحار آذلك بموقعها الوسطي بين اسواق االمارات و شمال و تتميز صحار آذلك بموقعها الوسطي بين اسواق االمارات و شمال . .  مصادر للمواد الخام في شمال السلطنة بالقرب من صحار مصادر للمواد الخام في شمال السلطنة بالقرب من صحارإلى امكانية توفرإلى امكانية توفر

آل آل . . صحار او مسقط او االمارات  صحار او مسقط او االمارات  اما بالنسبة لالسواق االخرى فسيتم تغطيتها عن طریق البحر عبر ميناء            اما بالنسبة لالسواق االخرى فسيتم تغطيتها عن طریق البحر عبر ميناء            . .  یمكن الوصول اليها برا     یمكن الوصول اليها برا     التي  التي عمان و عمان و 
  ..هذه االسباب جعلت من صحار المكان المفضل القامة المشروعهذه االسباب جعلت من صحار المكان المفضل القامة المشروع

    %.%.١٠٠١٠٠ مليون عند العمل بطاقة  مليون عند العمل بطاقة ٥٫٣٦٠٥٫٣٦٠ستبلغ ایرادات المها للسيراميك ستبلغ ایرادات المها للسيراميك 
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  .. سنوات من التشغيل سنوات من التشغيل١٠١٠ول ول أأخالل خالل % % ١٩١٩  یبلغ یبلغ ) )   IIRRRR((معدل عائد داخلي معدل عائد داخلي المشروع المشروع یملك یملك 

د     . .  سنوات من التشغيل سنوات من التشغيل٥٥--٤٤  منمن  و سيتم تسدید جميع الدیون للبنوك خالل فترة  و سيتم تسدید جميع الدیون للبنوك خالل فترة  , , بابافترة تسدید الدین خمس سنوات تقری     فترة تسدید الدین خمس سنوات تقری      ة عن ادل النقدی د     تبلغ نقطة التع ة عن ادل النقدی تبلغ نقطة التع
  ..من التشغيل وهو ما یشير إلى جدوى المشروع وقدرته على تحمل الصدمات الخارجيةمن التشغيل وهو ما یشير إلى جدوى المشروع وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية% % ٤٠٤٠مستوى مستوى 

  
  م م ..مم..شرآة الشمس للتغليف ششرآة الشمس للتغليف ش

  
مواد تغليف رقيقة ومرنة لحزم مختلف أنواع المنتجـات مثـل البسكویـت ، والشوآوالتة ، مواد تغليف رقيقة ومرنة لحزم مختلف أنواع المنتجـات مثـل البسكویـت ، والشوآوالتة ، تعمل شرآة الشمس للتغليف على تزوید عمالئها بتعمل شرآة الشمس للتغليف على تزوید عمالئها ب

منتجات شرآة الشمس للتغليف قبوال واسعا في أوساط منتجات شرآة الشمس للتغليف قبوال واسعا في أوساط   تجدتجدو و . . والبطاطس ، ورقائق البطاطس ، والعصائر ، واآلیس آریم ، ومنتجات األلبان والبطاطس ، ورقائق البطاطس ، والعصائر ، واآلیس آریم ، ومنتجات األلبان 
لقد قامت لقد قامت . . ف ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم من ناحية الكميـة والمواصفـات ف ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم من ناحية الكميـة والمواصفـات مختلف العمالء الذین یرغبون في الحصـول على مواد تغليمختلف العمالء الذین یرغبون في الحصـول على مواد تغلي

م آما أنها اآلن تعمل على تقدیم خدماتها لمختلف األسواق في الشرق م آما أنها اآلن تعمل على تقدیم خدماتها لمختلف األسواق في الشرق ٢٠٠٥٢٠٠٥في الشهر في عام في الشهر في عام / /  طن  طن ٤٠٠٤٠٠الشرآة بمضاعفة سعتها اإلنتاجية إلى الشرآة بمضاعفة سعتها اإلنتاجية إلى 
  . . األوسط ، وشمال أفریقيا وجنوب آسيا األوسط ، وشمال أفریقيا وجنوب آسيا 

  
من األسهم العادیة لشرآة الشمس للتغليف وعليه فإن شرآة الشمس للتغليف تابعة لشرآة األنوار القابضة من األسهم العادیة لشرآة الشمس للتغليف وعليه فإن شرآة الشمس للتغليف تابعة لشرآة األنوار القابضة % % ٦٢٦٢٫٥٫٥بضة بنسبة بضة بنسبة تساهم األنوار القاتساهم األنوار القا

 ریال عماني بدال عن رأس المال السابق  ریال عماني بدال عن رأس المال السابق ٩٥٠٫٠٠٠٩٥٠٫٠٠٠م فقد تطلب األمر زیادة رأس مال الشرآة إلى م فقد تطلب األمر زیادة رأس مال الشرآة إلى ٢٠٠٥٢٠٠٥ونتيجة لمضاعفة اإلنتاج في عام ونتيجة لمضاعفة اإلنتاج في عام 
یتم استغالل األسهم اإلضافية في تلبية متطلبات االحتياجات النقدیة على المدى الطویل ، آما سوف یتم استغاللها یتم استغالل األسهم اإلضافية في تلبية متطلبات االحتياجات النقدیة على المدى الطویل ، آما سوف یتم استغاللها سوف سوف . .  ریال عماني  ریال عماني ٦٥٠٫٠٠٠٦٥٠٫٠٠٠

 مليون ریال عماني في  مليون ریال عماني في ٦٦من المتوقع أن تحقق شرآة الشمس للتغليف إیرادات تزید عن من المتوقع أن تحقق شرآة الشمس للتغليف إیرادات تزید عن . . أیضا في رأس المال العامل ، واألصول الثابتة للشرآة أیضا في رأس المال العامل ، واألصول الثابتة للشرآة 
  .  .  م م ٢٠٠٥٢٠٠٥عام عام 

  
م آما م آما ٢٠٠٦٢٠٠٦لعام لعام % % ١٠١٠  بنسبة   بنسبة أرباحأرباح توزیع  توزیع عنعننتاجية ورأس المال نتاجية ورأس المال اإلاإلفي ظل زیادة السعة في ظل زیادة السعة م م ..مم..قع أن تعلن شرآة الشمس للتغليف شقع أن تعلن شرآة الشمس للتغليف شمن المتومن المتو

م وسوف یتم استغالل هذه اإلیرادات لتلبية االحتياجات م وسوف یتم استغالل هذه اإلیرادات لتلبية االحتياجات ٢٠٠٦٢٠٠٦ ریال عماني في عام  ریال عماني في عام ٠٫٢٦٨٠٫٢٦٨//-- السهم  السهم العائد علىالعائد علىكون كون ییأنه من المتوقع أن أنه من المتوقع أن 
  . . المستقبلية المستقبلية 

  
إن آافة هذه األشياء ما زالت قيد إن آافة هذه األشياء ما زالت قيد . . م في وضع خططها للمرحلة المقبلة م في وضع خططها للمرحلة المقبلة ..مم..لمتوقع في ظل زیادة رأس المال أن تبدأ شرآة الشمس للتغليف شلمتوقع في ظل زیادة رأس المال أن تبدأ شرآة الشمس للتغليف شمن امن ا

  ..المناقشة والحصول على موافقة مجلس إدارة الشرآة ثم بعدها نوصي المساهمين بمراجعة القرارات المتخذة المناقشة والحصول على موافقة مجلس إدارة الشرآة ثم بعدها نوصي المساهمين بمراجعة القرارات المتخذة 
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  الثامنالثامنالفصل الفصل 
  يعات األرباح المتوقعةيعات األرباح المتوقعةحرآة سعر السهم وتوزحرآة سعر السهم وتوز

  
  مم٢٠٠٥٢٠٠٥  ولغايةولغاية  مم٢٠٠١٢٠٠١حرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق المالية من عام حرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق المالية من عام 

    
هم     العقود المنفذةالعقود المنفذة  نهاية عامنهاية عام دد األس هم   ع دد األس ع

  المتداولةالمتداولة
ة  الي القيم ة إجم الي القيم إجم

  عع..رر
عر  ى س عر أعل ى س أعل

  ))عع..رر((
  ))عع..رر((أدنى سعر أدنى سعر 

٠٫٢٦٠٠٫٢٦٠  ٠٫٥٤٠٠٫٥٤٠  ٤٤٩٫٨٢٧٤٤٩٫٨٢٧  ١٫٠٢٣٫١٢٤١٫٠٢٣٫١٢٤  ٧٨٢٧٨٢  ٢٠٠١٢٠٠١  
٠٫٣٦٠٠٫٣٦٠  ١٫٣٠٠١٫٣٠٠  ٢٫٢١٨٢٫٢١٨٫٫٦٢٣٦٢٣  ٢٫٩٢٧٫١٧٧٢٫٩٢٧٫١٧٧  ١٨٨١١٨٨١  ٢٠٠٢٢٠٠٢  
٠٫٨٧٠٠٫٨٧٠  ١٫٧٠٠١٫٧٠٠  ٣٫٥٠١٫٢٩٨٣٫٥٠١٫٢٩٨  ١٫٨٢٣٫٣٨٧١٫٨٢٣٫٣٨٧  ١٥٣٠١٥٣٠  ٢٠٠٣٢٠٠٣  
١٫٤٠٠١٫٤٠٠  ١٫٦٧٠١٫٦٧٠  ٣٫٥٠١٫٢٩٨٣٫٥٠١٫٢٩٨  ٢٫٢٨٣٫٣٦٠٢٫٢٨٣٫٣٦٠  ١٥٩١١٥٩١  ٢٠٠٤٢٠٠٤  
١٫٥٤٠١٫٥٤٠  ٢٫٤١٠٢٫٤١٠  ٥٫٠١٥٫٦٤٦٥٫٠١٥٫٦٤٦  ٢٫٤٤٧٫٨٤٩٢٫٤٤٧٫٨٤٩  ١٧٣٥١٧٣٥  ٢٠٠٥٢٠٠٥  

  
آة بتوزیع ارباح آة بتوزیع ارباح في العامين الماضيين قامت الشرفي العامين الماضيين قامت الشر.  .    ٢٠٠٣٢٠٠٣--٢٠٠٠٢٠٠٠ع على الدوام ارباحا باستثناء الفترةع على الدوام ارباحا باستثناء الفترة..عع..مم..وزعت شرآة االنوار القابضة شوزعت شرآة االنوار القابضة ش

ع ع .. ر ر  ١٫٣٧٥١٫٣٧٥لقد تمكنت الشرآة من محو الخسائر المتراآمة عليها و زیادة صافي االصول الى لقد تمكنت الشرآة من محو الخسائر المتراآمة عليها و زیادة صافي االصول الى وو .  . لكل سهملكل سهمریال ُعماني ریال ُعماني     ٠٫٠٧٥٠٫٠٧٥نقدیة بمقدار نقدیة بمقدار 
 هذه  هذه  و قد تم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الهدف من و قد تم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الهدف من٢٠٠٥٢٠٠٥من المالحظ ایضا انه تم ضخ استثمارات جدیدة في الشرآة عام من المالحظ ایضا انه تم ضخ استثمارات جدیدة في الشرآة عام وو    ..لكل سهملكل سهم

صول مما یعكس نظرة صول مما یعكس نظرة ألأللل  القيمة الدفتریةالقيمة الدفتریةیعد عالوة على یعد عالوة على والذي والذي ع للسهم ع للسهم .. ر ر١،٨٠٠١،٨٠٠ حوالي  حوالي حالياحالياالسوق السوق  السهم في  السهم في  سعر سعر یبلغ  یبلغ ..االستثماراتاالستثمارات
  شرآةشرآةمن المن الالسوق الى االستثمارات الحالية و المقترحة السوق الى االستثمارات الحالية و المقترحة 

  
  ::ویوضح البيان التالي أداء الربحية المتوقع والتوزیعات المتوقعة لألعوام القادمةویوضح البيان التالي أداء الربحية المتوقع والتوزیعات المتوقعة لألعوام القادمة

  
  

  ٢،٠١٠ ٢،٠٠٩ ٢،٠٠٨ ٢،٠٠٧ ٢،٠٠٦ 
 ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني  
       

االيراداتااليرادات
 ٢٢،٣٥٦،٩٨٧ ٢١،٢٥٠،٤٦٧ ٢٠،٧٢٩،٧٣٨ ١٨،٠٣٨،٧١٧ ١٢،٠٢٢،١٩٥  مجموع االيراداتمجموع االيرادات

       
 (٢٠،٢٤٢،٨٦١) (١٩،٣١٢،٠٧٨)(١٩،٠١٥،٩١٥)(١٦،٢٦١،٠٣١)(١١،٠٣١،٨٢٢)  مصاریف تشغيلمصاریف تشغيل
 ٢،١١٤،١٢٦ ١،٩٣٨،٣٨٩ ١،٧١٣،٨٢٣ ١،٧٧٧،٦٨٦ ٩٩٠،٣٧٣  الربح التشغيليالربح التشغيلي

       
 - - - - (٣٠،٥٥٣)  مصروفات اخرىمصروفات اخرى

 ٢،١١٤،١٢٦ ١،٩٣٨،٣٨٩ ١،٧١٣،٨٢٣ ١،٧٧٧،٦٨٦ ٩٥٩،٨٢٠  خسائر من التشغيلخسائر من التشغيل//ارباحارباح
       

 (٤٩٠،٦٧٨) (٤٧٧،٦٧٨) (٤٨٣،٦٧٨) (٤٤٣،٥٦٦) (٣٧٥،٧٣٤)  مصاریف تمویلمصاریف تمویل
 ٨٤٦،١٥٣ ٦٥٧،٣٥٣ ٣٤٢،٣٥٨ ٢٢٨،٣٦٧ ١٢،٣٢٦  ارباح من شرآات تابعةارباح من شرآات تابعة
 - - - - ٢٩٦،١٧٤  ارباح من بيع استثماراتارباح من بيع استثمارات

 (١٨١،٦٨٠) (١٦٠،٩٢٠) (١٣٧،٢٨٠) (١٤٢،٣٢٠) (٧٥،٤٠٠)  ضریبة الدخلضریبة الدخل
 ٢،٢٨٧،٩٢١ ١،٩٥٧،١٤٤ ١،٤٣٥،٢٢٣ ١،٤٢٠،١٦٧ ٨١٧،١٨٧  الربح بعد الضريبةالربح بعد الضريبة

 (٥٨٨،٩٣٤) (٥٢٣،١٩٤) (٤٤٦،٨٧٨) (٤٧١،٩٩٩) (٢٣٠،٧٨٨)  حقوق االقليةحقوق االقلية
صافي االرباح لمساهمي الشرآة صافي االرباح لمساهمي الشرآة 

  ١،٦٩٨،٩٨٧١،٦٩٨،٩٨٧  ١،٤٣٣،٩٥٠١،٤٣٣،٩٥٠  ٩٨٨،٣٤٥٩٨٨،٣٤٥  ٩٤٨،١٦٨٩٤٨،١٦٨  ٥٨٦،٣٩٩٥٨٦،٣٩٩  االماالم

صافي الربح االساسي للسهم صافي الربح االساسي للسهم 
 ٠٫٣٤٠ ٠٫٢٨٧ ٠٫١٩٨ ٠٫١٩٠ ٠٫١١٧  الواحدالواحد

 ٠٫١٢٠ ٠٫١١٠ ٠٫١٠٠ ٠٫٠٨٥ ٠٫٠٧٥  التوزيعات لكل سهمالتوزيعات لكل سهم
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١٩

  
  التاسعالتاسعالفصل الفصل 

  البيانات المالية المجمعة المتوقعةالبيانات المالية المجمعة المتوقعة
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٢٠

  
  
  

       الميزانية العمومية المجمعةالميزانية العمومية المجمعة
       

  ٢،٠١٠ ٢،٠٠٩ ٢،٠٠٨ ٢،٠٠٧ ٢،٠٠٦ 
 ریال ُعماني ریال ُعماني ریال ُعماني ریال ُعماني ریال ُعماني  
       االصول الغير متداولةاالصول الغير متداولة
 ٣،٨١٤،٩٩٥ ٤،٣٠٥،٨٦٨ ٤،٤٨٥،٨٨٢ ٤،٦٢٤،٧٣٦ ٣،٢٤٦،٠٦٠  المعدات و االالتالمعدات و االالت
 ١٧٨،٩١٧ ١٧٨،٩١٧ ١٧٨،٩١٧ ١٧٨،٩١٧ ١٧٨،٩١٨  اصول غير ملموسةاصول غير ملموسة
 ٨،٤٧٤،٤٠٤ ٨،٠٧١،٤٤٨ ٧،٧٩٤،٣١١ ٧،٧٤١،٩٥٣ ٧،٢١٧،٣٨٨  استثماراتاستثمارات
 ١٢،٤٦٨،٣١٦ ١٠،٦٤٢،٣٦٦١٢،٥٤٥،٦٠٦١٢،٤٥٩،١١٠١٢،٥٥٦،٢٣٣  اصجمالي االصول الغير متداولةاصجمالي االصول الغير متداولة
       االصول النتداولةاالصول النتداولة
 ٥،٥٧٣،٤١٥ ٥،٢٧٨،١١٥ ٥،١٩٥،٧٤٦ ٤،٤١٩،٧١١ ٢،٨٤٥،٤٤٨  المخزونالمخزون
 ٨،٣٥٣،٥٦٠ ٧،٨٨٥،٢٣٤ ٧،٦٦٦،٤٥٨ ٦،٥٦٧،٦٧٩ ٤،١٠٣،٥٦٥  المدینون و المباغ المستحقة الدفعالمدینون و المباغ المستحقة الدفع
 ٢٠٤،٢٥٣ ٢١٨،١٢٩ ٢٨٧،٥٢١ ٤١٥،٢٢٩ ٣٦٥،٧٨٦  النقدیة في الصندوق و االرصدة لدى البنوكالنقدیة في الصندوق و االرصدة لدى البنوك
 ١٤،١٣١،٢٢٨ ١١،٤٠٢،٦١٩١٣،١٤٩،٧٢٥١٣،٣٨١،٤٧٨ ٧،٣١٤،٧٩٩  مجموع االصول المتداولةمجموع االصول المتداولة

 ٢٦،٥٩٩،٥٤٤ ١٧،٩٥٧،١٦٥٢٣،٩٤٨،٢٢٦٢٥،٦٠٨،٨٣٥٢٥،٩٣٧،٧١١  مجموع االصول مجموع االصول 
       حقوق الملكيةحقوق الملكية
 ٧،٧٥٠،٠٠٠ ٧،٧٥٠،٠٠٠ ٧،٧٥٠،٠٠٠ ٧،٧٥٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  راس المالراس المال
 ١،١٨١،٨٤٩ ١،٠٣٩،٠٨٩ ٩١٥،٣٠٦ ٨٣٣،٠٧٤ ٧٦٤،٨٦٥  االحتياطي القانونياالحتياطي القانوني

 ٩٣٠،٠٠٠ ٨٥٢،٥٠٠ ٧٧٥،٠٠٠ ٦٥٨،٧٥٠ ٣٧٥،٠٠٠  رح توزیعهارح توزیعهااالرباح المقتاالرباح المقت
 ٢،٣٨٣،٣٨٣ ١،٧٥٧،١٥٦ ١،٢٩٩،٤٨٩ ١،١٦٨،٣٧٦ ٩٤٧،١٦٧  ارباح محتجزةارباح محتجزة

       حقوق المساهمين في حقوق المساهمين في 
 ١٢،٢٤٥،٢٣٢ ١٠،٤١٠،٢٠٠١٠،٧٣٩،٧٩٥١١،٣٩٨،٧٤٥ ٧،٠٨٧،٠٣٢  مساهمة في الشرآات التابعةمساهمة في الشرآات التابعة
 ٢،١٧٠،٦٣١ ١،٨٤٨،٠٣٧ ١،٥٨٠،٤٩٦ ١،٣٢٨،٩٢٠ ١،٢٦٠،٦٩٥  حقوق االقليةحقوق االقلية

 من المعايير الدولية  من المعايير الدولية ٣٣تعديل معيار تعديل معيار 
 ٢٦١،٦٩٧ ٢٦١،٦٩٧ ٢٦١،٦٩٧ ٢٦١،٦٩٧ -  للتقارير الماليةللتقارير المالية

 ١٤،٦٧٧،٥٦٠ ١٢،٠٠٠،٨١٧١٢،٥٨١،٩٨٨١٣،٥٠٨،٤٧٩ ٨،٣٤٧،٧٢٧  مجموع حقوق المساهمينمجموع حقوق المساهمين
       
       المطلوبات الغير متداولةالمطلوبات الغير متداولة
 ٧١٧،٩٣٧ ١،٠٠٧،٥٦٥ ١،٣٩٧،١٩٣ ١،٧٨٦،٨٢١ ٣،٥٨٥،١٥٢  قروضقروض
 ٧١٧،٩٣٧ ١،٠٠٧،٥٦٥ ١،٣٩٧،١٩٣ ١،٧٨٦،٨٢١ ٣،٥٨٥،١٥٢  اجمالي المطلوبات الغير متداولةاجمالي المطلوبات الغير متداولة

       
       المطلوبات المتداولةالمطلوبات المتداولة
 ٥،٦٦٨،٦٩٨ ٥،٣٦٣،٣٩٨ ٥،٢٨٤،٥٠٥ ٤،٥٠٧،٢١٨ ٢،٩٣٣،١٣٧  مطلوبات و مدفوعات اخرىمطلوبات و مدفوعات اخرى
 ٤٦،٧٠٠ ٤٦،٧٠٠ ٤٦،٧٠٠ ٤٦،٧٠٠ ٤٦،٧٠٠  ضرائبضرائب

 ٥،١٤١،٩٥٨ ٥،٦٦٤،٨٧٨ ٥،٩٥١،٧٥٨ ٥،٢٥٩،٩٧٨ ٢،٨٩٧،٧٥٨  وض بنكيةوض بنكيةقرقر
 ٣٤٦،٦٩٢ ٣٤٦،٦٩٢ ٣٤٦،٦٩٢ ٣٤٦،٦٩٢ ١٤٦،٦٩٢  قروض ألجلقروض ألجل
 ١١،٢٠٤،٠٤٨ ١٠،١٦٠،٥٨٨١١،٦٢٩،٦٥٥١١،٤٢١،٦٦٨ ٦،٠٢٤،٢٨٧  مجموع المطلوبات المتداولةمجموع المطلوبات المتداولة

 ١١،٩٢١،٩٨٥ ١١،٩٤٧،٤٠٩١٣،٠٢٦،٨٤٨١٢،٤٢٩،٢٣٣ ٩،٦٠٩،٤٣٩  مجموع المطلوبات مجموع المطلوبات 
 ٢٦،٥٩٩،٥٤٤ ١٧،٩٥٧،١٦٥٢٣،٩٤٨،٢٢٦٢٥،٦٠٨،٨٣٥٢٥،٩٣٧،٧١١  مجموع حقوق المساهمين و المطلوباتمجموع حقوق المساهمين و المطلوبات
 ٢٫٤٤٩ ٢٫٢٨٠ ٢٫١٤٨ ٢٫٠٨٢ ١٫٤١٧  صافي االصول لكل سهمصافي االصول لكل سهم
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       قائمة الدخل المجمعةقائمة الدخل المجمعة

       
  ٢،٠١٠ ٢،٠٠٩ ٢،٠٠٨ ٢،٠٠٧ ٢،٠٠٦ 
 ريال ُعماني ل ُعمانيريا ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني  
       

االيراداتااليرادات
 ٢٢،٠٨٩،٤٨٧ ٢٠،٩٨٦،٤٨٧ ٢٠،٤٦٨،٧٣٨ ١٧،٧٤١،٨٠٠ ١١،٧٥٠،٩٤٥  ایرادات تشغيليةایرادات تشغيلية
 ١٣٣،٠٠٠ ١٣٣،٠٠٠ ١٣٣،٠٠٠ ١٣٣،٠٠٠ ١٣٣،٠٠٠  ارباح مستلمةارباح مستلمة
 ١٣٤،٥٠٠ ١٣٠،٩٨٠ ١٢٨،٠٠٠ ١٦٣،٩١٧ ١٣٨،٢٥٠  ایرادات اخرىایرادات اخرى

 ٢٢،٣٥٦،٩٨٧ ٢١،٢٥٠،٤٦٧ ٢٠،٧٢٩،٧٣٨ ١٨،٠٣٨،٧١٧ ١٢،٠٢٢،١٩٥  مجموع االيراداتمجموع االيرادات
       

 (٢٠،٢٤٢،٨٦١) (١٩،٣١٢،٠٧٨)(١٩،٠١٥،٩١٥)(١٦،٢٦١،٠٣١)(١١،٠٣١،٨٢٢)  مصاریف تشغيلمصاریف تشغيل
 ٢،١١٤،١٢٦ ١،٩٣٨،٣٨٩ ١،٧١٣،٨٢٣ ١،٧٧٧،٦٨٦ ٩٩٠،٣٧٣  الربح التشغيليالربح التشغيلي

       
 - - - - (٣٠،٥٥٣)  مصروفات اخرىمصروفات اخرى

 ٢،١١٤،١٢٦ ١،٩٣٨،٣٨٩ ١،٧١٣،٨٢٣ ١،٧٧٧،٦٨٦ ٩٥٩،٨٢٠  خسائر من التشغيلخسائر من التشغيل//ارباحارباح
       

 (٤٩٠،٦٧٨) (٤٧٧،٦٧٨) (٤٨٣،٦٧٨) (٤٤٣،٥٦٦) (٣٧٥،٧٣٤)  مصاریف تمویلمصاریف تمویل
 ٨٤٦،١٥٣ ٦٥٧،٣٥٣ ٣٤٢،٣٥٨ ٢٢٨،٣٦٧ ١٢،٣٢٦  ارباح من شرآات تابعةارباح من شرآات تابعة
 - - - - ٢٩٦،١٧٤  ارباح من بيع استثماراتارباح من بيع استثمارات

 ٢،٤٦٩،٦٠١ ٢،١١٨،٠٦٤ ١،٥٧٢،٥٠٣ ١،٥٦٢،٤٨٧ ٨٩٢،٥٨٧  قبل الضريبةقبل الضريبة) ) الخسائرالخسائر((الربحالربح
 (١٨١،٦٨٠) (١٦٠،٩٢٠) (١٣٧،٢٨٠) (١٤٢،٣٢٠) (٧٥،٤٠٠)  ضریبة الدخلضریبة الدخل

 ٢،٢٨٧،٩٢١ ١،٩٥٧،١٤٤ ١،٤٣٥،٢٢٣ ١،٤٢٠،١٦٧ ٨١٧،١٨٧  الربح بعد الضريبةالربح بعد الضريبة
       

 (٥٨٨،٩٣٤) (٥٢٣،١٩٤) (٤٤٦،٨٧٨) (٤٧١،٩٩٩) (٢٣٠،٧٨٨)  حقوق االقليةحقوق االقلية
       

ا اح لمس اصافي االرب اح لمس رآة صافي االرب رآة همي الش همي الش
  ١،٦٩٨،٩٨٧١،٦٩٨،٩٨٧  ١،٤٣٣،٩٥٠١،٤٣٣،٩٥٠  ٩٨٨،٣٤٥٩٨٨،٣٤٥  ٩٤٨،١٦٨٩٤٨،١٦٨  ٥٨٦،٣٩٩٥٨٦،٣٩٩  االماالم

هم    ي للس ربح االساس افي ال هم   ص ي للس ربح االساس افي ال ص
 ٠٫٣٤٠ ٠٫٢٨٧ ٠٫١٩٨ ٠٫١٩٠ ٠٫١١٧  الواحدالواحد

 ٠٫١٢٠ ٠٫١١٠ ٠٫١٠٠ ٠٫٠٨٥ ٠٫٠٧٥  التوزيعات لكل سهمالتوزيعات لكل سهم
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 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  قائمة التدفقات النقدية المجمعةقائمة التدفقات النقدية المجمعة

 ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني يريال ُعمان ريال ُعماني  
نشاطات تشغيلنشاطات تشغيل

نقد مدفوع من نقد مدفوع من , , رسومرسوم, , توزیعاتتوزیعات
 ٢٢،٥١٣،٢٨٤ ٢١،٥٣٥،٨٧٢ ١٩،٩٤١،٤٢١ ١٥،٦٩٥،٤١٧ ١١،٦٩٦،٢٠٢  العمالءالعمالء

 (١٩،٦٣٧،٤٨٧) (١٨،٧١٣،٥٧٩)(١٨،٤٣٥،٣٤٦)(١٥،٧٣٠،٩٧٥)(١١،٢٢٤،٦٢٩)  نقد مدفوع للموظفين و الموردیننقد مدفوع للموظفين و الموردین
 ٢،٨٧٥،٧٩٧ ٢،٨٢٢،٢٩٣ ١،٥٠٦،٠٧٥ (٣٥،٥٥٨) ٤٧١،٥٧٣   العمليات العملياتالنقد المحقق منالنقد المحقق من

 
 (٤٩٠،٦٧٨) (٤٧٧،٦٧٨) (٤٨٣،٦٧٨) (٤٤٣،٥٦٦) (٣٧٥،٧٣٤)  الفائدة المدفوعةالفائدة المدفوعة

 (١٨١،٦٨٠) (١٦٠،٩٢٠) (١٣٧،٢٨٠) (١٤٢،٣٢٠) (٧٥،٤٠٠)  ضریبة الدخل المدفوعةضریبة الدخل المدفوعة
 ٢،٢٠٣،٤٣٩ ٢،١٨٣،٦٩٥ ٨٨٥،١١٧ (٦٢١،٤٤٤) ٢٠،٤٣٩  التدفق النقدي من عمليات التشغيلالتدفق النقدي من عمليات التشغيل

نشاطات استثمارنشاطات استثمار
 (١٣٥،٩٢٧) (٤٤٥،٩٢٦) (٤٦٠،٩٢٦) (١،٩٢٥،٩٢٦) (٧٥٤،٠٠٣)  شراء معدات و مصانعشراء معدات و مصانع

 - - - - (١٥،٠٠٠)  مدفوعات الصول غير ملموسةمدفوعات الصول غير ملموسة
 (١٠٠،٠٠٠) (٧٥،٠٠٠) (٧٥،٠٠٠) (٧٥،٠٠٠) ٧٥٦،٤٩٣  المحقق من بيع استثماراتالمحقق من بيع استثمارات

 (١٥٠،٠٠٠) (١٠٠،٠٠٠) - (٤٠٠،٠٠٠) (٢،٨٣٠،٧٦٣)  استثماراتاستثمارات
التدفق النقدي من نشاطات التدفق النقدي من نشاطات 

 (٣٨٥،٩٢٧) (٦٢٠،٩٢٦) (٥٣٥،٩٢٦) (٢،٤٠٠،٩٢٦) (٢،٨٤٣،٢٧٣)  االستثماراالستثمار
انشطة التمويلانشطة التمويل

 - - - ٢،٧٥٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠  راس المال المدفوعراس المال المدفوع
 (١،١١٨،٨٤٠) (١،٠٣٠،٦٥٣) (٨٥٤،٠٥٢) (٥١٧،٠٧٦) (٤٨٥،١٤١)  توزیعات مدفوعةتوزیعات مدفوعة

 (٢٨٩،٦٢٨) (٣٨٩،٦٢٨) (٣٨٩،٦٢٨) (١،٥٩٨،٣٣١) ٢،٠٨٠،٣٦٤  ضضمدفوعات لتسدید قرومدفوعات لتسدید قرو
 (١،٤٠٨،٤٦٨) (١،٤٢٠،٢٨١) (١،٢٤٣،٦٨٠) ٦٣٤،٥٩٣ ١،٨٩٥،٢٢٣  التدفقات النقدية من التمويلالتدفقات النقدية من التمويل

 
في التدفق في التدفق ) ) النقصالنقص((صافي الزیادةصافي الزیادة

 ٤٠٩،٠٤٤ ١٤٢،٤٨٨ (٨٩٤،٤٨٩) (٢،٣٨٧،٧٧٧) (٩٢٧،٦١١)  النقديالنقدي
 (٥،٦٧١،٧٤٩) (٥،٨١٤،٢٣٧) (٤،٩١٩،٧٤٨) (٢،٥٣١،٩٧١) (١،٦٠٤،٣٦١)  رصيد افتتاحي للنقد و الصندوقرصيد افتتاحي للنقد و الصندوق

 (٥،٢٦٢،٧٠٥) (٥،٦٧١،٧٤٩) (٥،٨١٤،٢٣٧) (٤،٩١٩،٧٤٨) (٢،٥٣١،٩٧٢)  الرصيد الختامي للنقد و الصندوقالرصيد الختامي للنقد و الصندوق
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  قائمة التغيرات في حقوق الملكيةقائمة التغيرات في حقوق الملكية
  

  ...... من مارس من عام  من مارس من عام ٣١٣١لألعوام المنتهية في لألعوام المنتهية في 
  
  

االحتياطي  رأس المال
 قانونيال

األرباح 
 المحتجزة

توزيعات أرباح 
 مقترحة

 اإلجمالي

 ٦،٨٧٥،٦٣٣ ٣٧٥،٠٠٠ ٧٩٤،٩٠٣ ٧٠٥،٧٣٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١حتى تاریخ حتى تاریخ 
 ٥٨٦،٣٩٩ - ٥٨٦،٣٩٩ - -  صافي أرباح العامصافي أرباح العام

 - - (٥٩،١٣٥) ٥٩،١٣٥ -  تحویل إلى االحتياطي القانوني تحویل إلى االحتياطي القانوني 
 (٣٧٥،٠٠٠) (٣٧٥،٠٠٠) - - -  أرباح األسهم المدفوعة أرباح األسهم المدفوعة 
 - ٣٧٥،٠٠٠ (٣٧٥،٠٠٠) - -  أرباح األسهم المقترحة أرباح األسهم المقترحة 

 ٧،٠٨٧،٠٣٢ ٣٧٥،٠٠٠ ٩٤٧،١٦٧ ٥،٠٠٠،٠٠٠٧٦٤،٨٦٥    ٢٠٠٦٢٠٠٦ مارس  مارس ٣١٣١الرصيد حتى الرصيد حتى 
 ٩٤٨،١٦٨ - ٩٤٨،١٦٨ - -  صافي أرباح العامصافي أرباح العام

هم   دارات األس هم  إص دارات األس اطي   --إص ل لالحتي ق التحوی اطي    ح ل لالحتي ق التحوی  ح
  القانوني القانوني 

٢،٧٥٠،٠٠٠    ٢،٧٥٠،٠٠٠ 

 - - (٦٨،٢٠٩) ٦٨،٢٠٩ -  اطي القانوني اطي القانوني تحویل إلى االحتيتحویل إلى االحتي
 (٣٧٥،٠٠٠) (٣٧٥،٠٠٠) - - -  أرباح األسهم المدفوعة أرباح األسهم المدفوعة 
 - ٦٥٨،٧٥٠ (٦٥٨،٧٥٠) - -  أرباح األسهم المقترحة أرباح األسهم المقترحة 

 ١٠،٤١٠،٢٠٠ ٦٥٨،٧٥٠ ١،١٦٨،٣٧٦ ٧،٧٥٠،٠٠٠٨٣٣،٠٧٤  ٢٠٠٧٢٠٠٧ مارس  مارس ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ٩٨٨،٣٤٥ - ٩٨٨،٣٤٥ - -  صافي أرباح العامصافي أرباح العام

 - - (٨٢،٢٣٢) ٨٢،٢٣٢ -  تياطي القانوني تياطي القانوني تحویل لالحتحویل لالح
 (٦٥٨،٧٥٠) (٦٥٨،٧٥٠) - - -  أرباح األسهم المدفوعة أرباح األسهم المدفوعة 
 - ٧٧٥،٠٠٠ (٧٧٥،٠٠٠) - -  أرباح األسهم المقترحة أرباح األسهم المقترحة 

 ١٠،٧٣٩،٧٩٥ ٧٧٥،٠٠٠ ١،٢٩٩،٤٨٩ ٧،٧٥٠،٠٠٠٩١٥،٣٠٦  ٢٠٠٨٢٠٠٨ مارس  مارس ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ١،٤٣٣،٩٥٠ - ١،٤٣٣،٩٥٠ - -  صافي أرباح العامصافي أرباح العام

 - - (١٢٣،٧٨٣) ١٢٣،٧٨٣ -  ل لالحتياطي القانوني ل لالحتياطي القانوني تحویتحوی
 (٧٧٥،٠٠٠) (٧٧٥،٠٠٠) - - -  أرباح األسهم المدفوعة أرباح األسهم المدفوعة 
 - ٨٥٢،٥٠٠ (٨٥٢،٥٠٠) - -  أرباح األسهم المقترحة أرباح األسهم المقترحة 

 ١١،٣٩٨،٧٤٥ ٨٥٢،٥٠٠ ١،٧٥٧،١٥٦ ٧،٧٥٠،٠٠٠١،٠٣٩،٠٨٩    ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ١،٦٩٨،٩٨٧ - ١،٦٩٨،٩٨٧ - -  صافي أرباح العامصافي أرباح العام

 - - (١٤٢،٧٦٠) ١٤٢،٧٦٠ -  تحویل لالحتياطي القانوني تحویل لالحتياطي القانوني 
 (٨٥٢،٥٠٠) (٨٥٢،٥٠٠)  - -  أرباح األسهم المدفوعة أرباح األسهم المدفوعة 
 - ٩٣٠،٠٠٠ (٩٣٠،٠٠٠) - -  أرباح األسهم المقترحة أرباح األسهم المقترحة 

 ١٢،٢٤٥،٢٣٢ ٩٣٠،٠٠٠ ٢،٣٨٣،٣٨٣ ٧،٧٥٠،٠٠٠١،١٨١،٨٤٩    ٢٠١٠٢٠١٠ مارس  مارس ٣١٣١الرصيد حتى الرصيد حتى 
    
  

   :  : وائم الماليةوائم الماليةالمقترحات المتعلقة بالقالمقترحات المتعلقة بالق
  
  

باإلیضاحات المرفقة بالبيانات المالية باإلیضاحات المرفقة بالبيانات المالية لقد تم إعداد القوائم المالية المجمعة باالعتماد على السياسة المحاسبية المتبعة سابقا والموضحة لقد تم إعداد القوائم المالية المجمعة باالعتماد على السياسة المحاسبية المتبعة سابقا والموضحة   ..١١
  .. م م٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١المدققة للسنة المالية المنتهية في المدققة للسنة المالية المنتهية في 

  
یقوم أساس الدمج على المقایيس المالية یقوم أساس الدمج على المقایيس المالية . . االستثمارات التي تمتلكها االستثمارات التي تمتلكها تقوم القوائم المالية الخاصة بشرآة األنوار القابضة على دمج تقوم القوائم المالية الخاصة بشرآة األنوار القابضة على دمج   ..٢٢

الدولية الصادرة من لجنة المحاسبيـن وعلى حسب ما تقتضيه متطلبات قانون الشرآات التجاریة بسلطنة عمان ولوائح اإلفصاح الدولية الصادرة من لجنة المحاسبيـن وعلى حسب ما تقتضيه متطلبات قانون الشرآات التجاریة بسلطنة عمان ولوائح اإلفصاح 
  . . المعمول بها في الهيئة العامة لسوق المال المعمول بها في الهيئة العامة لسوق المال 

  
 للوصول إلى دمج  للوصول إلى دمج ) ) من حيث تصنيف الممتلكات  تابعة أو شقيقة، ومستوى الملكية، وتشكيلهامن حيث تصنيف الممتلكات  تابعة أو شقيقة، ومستوى الملكية، وتشكيلها( (    الوضـع الحالي للمحفظة الوضـع الحالي للمحفظةاعتماداعتمادلقد تم لقد تم 

ولكن یمكن تغيير هذه المحفظة المالية وفقا لالستثمارات والقرارات التي یتخذها مجلس اإلدارة من فترة إلى ولكن یمكن تغيير هذه المحفظة المالية وفقا لالستثمارات والقرارات التي یتخذها مجلس اإلدارة من فترة إلى . . مالية األنوار القابضة مالية األنوار القابضة 
  . . أخرى أخرى 
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التأمين العام وتصنيع بالط السراميك ، وقد تم أخذ نتائج هذه االستثمارات التأمين العام وتصنيع بالط السراميك ، وقد تم أخذ نتائج هذه االستثمارات  جدیدة مثل  جدیدة مثل شاریعشاریعلقد قررت األنوار القابضة االستثمار في ملقد قررت األنوار القابضة االستثمار في م  ..٣٣
   الشرآات من فترة إلى أخرى الشرآات من فترة إلى أخرىالتي تعدها هذهالتي تعدها هذهوالتقاریر المقدمة عن هذه المشاریع ووالتقاریر المقدمة عن هذه المشاریع ومن تقاریر دراسات الجدوى من تقاریر دراسات الجدوى 

  ..""الخطط المستقبليةالخطط المستقبلية""ل ل فصفصلقد تم تقدیم نبذة عن طبيعة هذه االستثمارات وملخص للنتائج المتوقعة فب لقد تم تقدیم نبذة عن طبيعة هذه االستثمارات وملخص للنتائج المتوقعة فب 
  

على السياسات على السياسات بناءا بناءا بارز في مالية الشرآة القابضة بارز في مالية الشرآة القابضة تأثير تأثير التي لها التي لها  بها و بها والشرآات المستثمرالشرآات المستثمروأداء وأداء رباح رباح توزیع األتوزیع األسياسات سياسات لقد تم اعتماد لقد تم اعتماد   ..٤٤
ذها ذها اااتخاتخسيتم سيتم ارات ارات إن هذه القرإن هذه القروفي المحصلة فوفي المحصلة ف. . من معلومات أو اتجاه في األداءمن معلومات أو اتجاه في األداءمتاح حاليا متاح حاليا لما هو متاح لما هو متاح أو وفقا أو وفقا لهذه الشرآات لهذه الشرآات السابقة السابقة 
 هو من  هو من  لشرآة األنوار القابضة لشرآة األنوار القابضةةةالمجمعالمجمع بها، وما تم تضمينه في القوائم المالية  بها، وما تم تضمينه في القوائم المالية المستثمرالمستثمرو و المعنية المعنية مجالس إدارات الشرآات مجالس إدارات الشرآات من قبل من قبل 

لخص لخص لقد تم تقدیم نبذة عن طبيعة هذه االستثمارات الحالية وملقد تم تقدیم نبذة عن طبيعة هذه االستثمارات الحالية وم. . واستيعابها لمثل هذه التوجهاتواستيعابها لمثل هذه التوجهات) ) األنوار القابضةاألنوار القابضة((وجه نظر الشرآة  وجه نظر الشرآة  
  ".".األداء التاریخياألداء التاریخي""فصل فصل لتوقعات األداء والتي تم اعتمادها آأساس لتقدیر اإلیرادات واألرباح المستقبلية في فصل لتوقعات األداء والتي تم اعتمادها آأساس لتقدیر اإلیرادات واألرباح المستقبلية في فصل 

ُیقصد بالتوقعات أداء الربحية إظهار نتائج متوقعة، وحيث أن هذه التقعات تغطي فترة تتجاوز السنة فبالضرورة هذه التوقعات ألدء ُیقصد بالتوقعات أداء الربحية إظهار نتائج متوقعة، وحيث أن هذه التقعات تغطي فترة تتجاوز السنة فبالضرورة هذه التوقعات ألدء   ..٥٥
  ..فقط على توقعات اإلدارة وخبرتهافقط على توقعات اإلدارة وخبرتهاالربحية هي موضوعية ومبينة الربحية هي موضوعية ومبينة 

و حيث أن هذه التوقعات تشير للمستقبل فإن النتائج الفعلية التي سيتم تحقيقها قد تختلف عن التوقعات وذلك ألنه قد تحدث بعض و حيث أن هذه التوقعات تشير للمستقبل فإن النتائج الفعلية التي سيتم تحقيقها قد تختلف عن التوقعات وذلك ألنه قد تحدث بعض 
  ..الظروف واألحداث في المستقبل لم یتم توقعها، وتأثير هذه األحداث قد یكون جوهریاالظروف واألحداث في المستقبل لم یتم توقعها، وتأثير هذه األحداث قد یكون جوهریا

  
 للشرآة األم وشرآاتها التابعة بناًءا على نسب الضرائب المعتمدة حاليا طبقا لقوانين سلطنة  للشرآة األم وشرآاتها التابعة بناًءا على نسب الضرائب المعتمدة حاليا طبقا لقوانين سلطنة لقد تم احتساب مخصصات الضرائبلقد تم احتساب مخصصات الضرائب  ..٦٦

  ..مع األخذ بعين االعتبار التعليمات واالستثناءات الصادرة والتي تنطبق على الشرآات حدیثة التأسيسمع األخذ بعين االعتبار التعليمات واالستثناءات الصادرة والتي تنطبق على الشرآات حدیثة التأسيس  ُعمانُعمان
إعداد البيانات المالية المتوقعة وذلك باستخدام فرضيات إعداد البيانات المالية المتوقعة وذلك باستخدام فرضيات  اتخذ مجلس إدارة شرآة األنوار القابضة العنایة الواجبة والمعقولة في  اتخذ مجلس إدارة شرآة األنوار القابضة العنایة الواجبة والمعقولة في لقدلقد  ..٧٧

تعتبر معقولة في ظل الظروف الحالية، لقد تم تقدیر عوائد الشرآات التابعة بناءًا على الموازنات الحالية لهذه الشرآات والطلبات تعتبر معقولة في ظل الظروف الحالية، لقد تم تقدیر عوائد الشرآات التابعة بناءًا على الموازنات الحالية لهذه الشرآات والطلبات 
المحققة من قبل المحققة من قبل اإلیرادات و الربحية اإلیرادات و الربحية نافسة، وفي حين اتخذت اإلدارة آل العنایة في وضع تقدیرات نافسة، وفي حين اتخذت اإلدارة آل العنایة في وضع تقدیرات ممالحالية وتقدیر األسواق والالحالية وتقدیر األسواق وال

الشرآات التابعة إال أنه ال یمكن ضمان أن النتائج الفعلية ستطابق التوقعات أو تقاربها أو أن االفتراضات ستبقى مقبولة ضمن فترة الشرآات التابعة إال أنه ال یمكن ضمان أن النتائج الفعلية ستطابق التوقعات أو تقاربها أو أن االفتراضات ستبقى مقبولة ضمن فترة 
  ..التوقعات أو ما بعدهاالتوقعات أو ما بعدها

  ::فيما یلي االفتراضات والتوقعات الرئيسية المستخدمةفيما یلي االفتراضات والتوقعات الرئيسية المستخدمة  ..٨٨
  

للشرآات التابعة، وهي تعمل في مجاالت المحوالت وناقالت الحرآة والمغلفات للشرآات التابعة، وهي تعمل في مجاالت المحوالت وناقالت الحرآة والمغلفات المجمعة المجمعة التشغيل التشغيل ن إیرادات ن إیرادات اإلیرادات المجمعة مكونة ماإلیرادات المجمعة مكونة م
المرنة والصب، وتحقق هذه الشرآات التابعة الجزء األآبر من إیراداتها من خدمة أسواق خارج ُعمان، وبشكل جوهري من أسواق الخليج المرنة والصب، وتحقق هذه الشرآات التابعة الجزء األآبر من إیراداتها من خدمة أسواق خارج ُعمان، وبشكل جوهري من أسواق الخليج 

اط االقتصادي في منطقة الخليج، فقد أظهرت معدالت االنفاق على البنى التحتية ومعدالت انفاق اط االقتصادي في منطقة الخليج، فقد أظهرت معدالت االنفاق على البنى التحتية ومعدالت انفاق وأوروبا، وبأخذ المعدالت القویة لنمو النشوأوروبا، وبأخذ المعدالت القویة لنمو النش
  ..المستهلكين مؤشرات قویة للنمو، نتوقع أن هذا الوضع سيستمر على المدى القصير والمتوسطالمستهلكين مؤشرات قویة للنمو، نتوقع أن هذا الوضع سيستمر على المدى القصير والمتوسط

  
 هي حصة الشرآة األم من  هي حصة الشرآة األم من  الشقيقة الشقيقةحصة االرباح من الشرآاتحصة االرباح من الشرآات، ، توزیعات أرباح مستلمة هي التوزیعات المستلمة من استثمارات أخرى توزیعات أرباح مستلمة هي التوزیعات المستلمة من استثمارات أخرى 

إجمالي األرباح للشرآات الشقيقة آل على حدة، التقدیرات المستقبلية مبينة على األداء الحالي واالتجاه التاریخي، األرباح المحققة من بيع إجمالي األرباح للشرآات الشقيقة آل على حدة، التقدیرات المستقبلية مبينة على األداء الحالي واالتجاه التاریخي، األرباح المحققة من بيع 
 توقيت متحصالت من بيع  توقيت متحصالت من بيع استثمارات تم اعتمادها بناًءا على المحقق فعال ولم یتم احتساب تقدیرات مستقبلية حيث من الصعب تقدیراستثمارات تم اعتمادها بناًءا على المحقق فعال ولم یتم احتساب تقدیرات مستقبلية حيث من الصعب تقدیر

  ..مستقبلي بشكل منطقيمستقبلي بشكل منطقي
  

مصاریف التشغيل هو القيمة المجمعة للمصاریف المباشرة وغير المباشرة للشرآات التابعة والشرآة األم، تم احتساب تكلفة الشراء للمواد مصاریف التشغيل هو القيمة المجمعة للمصاریف المباشرة وغير المباشرة للشرآات التابعة والشرآة األم، تم احتساب تكلفة الشراء للمواد 
  ..قبلقبلبناًءا على األسعار الحالية ویتوقع أن تبقى العالقة بين التكلفة والمبيعات  آما هي في المستبناًءا على األسعار الحالية ویتوقع أن تبقى العالقة بين التكلفة والمبيعات  آما هي في المست

  
للتمویل للشرآات التابعة والشرآة األم، تم تقدیر رأس المال العامل والمصاریف الرأسمالية لمواجهة للتمویل للشرآات التابعة والشرآة األم، تم تقدیر رأس المال العامل والمصاریف الرأسمالية لمواجهة تمثل تكلفة التمویل التكلفة المجمعة تمثل تكلفة التمویل التكلفة المجمعة 

  ..تم احتساب مستویات رأس المال العامل بناًءا على المستویات والممارسات الحاليةتم احتساب مستویات رأس المال العامل بناًءا على المستویات والممارسات الحاليةاإلیرادات والنمو في عمليات التشغيل ، اإلیرادات والنمو في عمليات التشغيل ، 
  
  
تعدیل في المعایير الدولية للتقاریر المالية معيار رقم تعدیل في المعایير الدولية للتقاریر المالية معيار رقم "" ك ك٢٠٠٧٢٠٠٧ ریال ُعماني  إلى البيانات المتوقعة لعام  ریال ُعماني  إلى البيانات المتوقعة لعام ٢٦٧٫٦٩٧٢٦٧٫٦٩٧فة مبلغ فة مبلغ تمت إضاتمت إضا  ..٩٩

% % ٤٠٤٠وتم االفصاح عنها في بند مستقل تحت حقوق الملكية، حيث أنها شهرة سالبة نتجت عن االستحواذ على وتم االفصاح عنها في بند مستقل تحت حقوق الملكية، حيث أنها شهرة سالبة نتجت عن االستحواذ على " " دمج األعمالدمج األعمال :  : ٣٣
  ..م، آشرآة تابعةم، آشرآة تابعة..عع..مم..ألنوار و بالنك شألنوار و بالنك شآحصة اضافية من رأس مال شرآة اآحصة اضافية من رأس مال شرآة ا

  
 ریال ُعماني والقيمة العادلة لألصول والخصوم  ریال ُعماني والقيمة العادلة لألصول والخصوم ١١أن قيمة الشراء للحصة تبلغ  أن قيمة الشراء للحصة تبلغ  وقد تم االفتراض بناءا على المعلومات الحالية وقد تم االفتراض بناءا على المعلومات الحالية 

  ..مم٢٠٠٦٢٠٠٦ دیسمبر  دیسمبر ٣١٣١ ریال ُعماني آقيمة صافي قيمة أصول في  ریال ُعماني آقيمة صافي قيمة أصول في ٢٦١٫٦٩٨٢٦١٫٦٩٨المستحوذ عليها هي المستحوذ عليها هي 
  
صافي القيمة العادلة لألصول أعلى من قيمة األعمال صافي القيمة العادلة لألصول أعلى من قيمة األعمال مصلحة القائم بالتملك في مصلحة القائم بالتملك في دمج األعمال، وحيث أن دمج األعمال، وحيث أن : : ٣٣لمعيار لمعيار اا  يقيقطبطبتبعا لتتبعا لتوو

للقيمة العادلة ویتم إعادة تسجيل قيمة التملك، ویتم تسجيل الفرق من القيمة المتبقية للقيمة العادلة ویتم إعادة تسجيل قيمة التملك، ویتم تسجيل الفرق من القيمة المتبقية المدمجة یجب أن یعاد تقييم األصول والخصوم المدمجة یجب أن یعاد تقييم األصول والخصوم 
  ..الفائضة فورا في حساب األرباح والخسائرالفائضة فورا في حساب األرباح والخسائر

  
 من المعایير الدولية للتقاریر المالية وحيث أن العملية ستتم في المستقبل ولعدم القدرة على تقييم القيمة العادلة  من المعایير الدولية للتقاریر المالية وحيث أن العملية ستتم في المستقبل ولعدم القدرة على تقييم القيمة العادلة ٣٣وبااللتزام بالمعيار وبااللتزام بالمعيار 

المعایير الدولية المعایير الدولية : : ٣٣تعدیل طبقا للمعيارتعدیل طبقا للمعيار" " إدراج المبلغ في بند مستقل في حقوق الملكية تحت مسمى إدراج المبلغ في بند مستقل في حقوق الملكية تحت مسمى لألصول في تاریخ التملك، فقد تم لألصول في تاریخ التملك، فقد تم 
وتم افتراض أن فائض القيمة العادلة على قيمة التملك طبقا إلعادة تقييم صافي األصول سيتم تسجيله في حساب وتم افتراض أن فائض القيمة العادلة على قيمة التملك طبقا إلعادة تقييم صافي األصول سيتم تسجيله في حساب " " قاریر الماليةقاریر الماليةللتللت

  ..األرباح والخسائر بمجرد أن یتم إعادة تقييم األصول والخصوم للقيمة العادلةاألرباح والخسائر بمجرد أن یتم إعادة تقييم األصول والخصوم للقيمة العادلة
  
  

  
  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٢٥

  العاشرالعاشرالفصل الفصل 
  تقرير حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآاتتقرير حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآات

  ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ١١٣٣طبقا ل طبقا ل 
  
  ::فلسفة الشرآةفلسفة الشرآة) ) ١١((

اق ضوابط          ععع ویدعم المبادرات الصادرة عن الهيئة ال      ع ویدعم المبادرات الصادرة عن الهيئة ال      ..عع..مم..یرحب مجلس ادارة شرآة األنوار القابضة ش      یرحب مجلس ادارة شرآة األنوار القابضة ش       اق ضوابط          امة لسوق المال المتمثلة في وضع ميث امة لسوق المال المتمثلة في وضع ميث
  ..الرقابة على شرآات المساهمة المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ویلتزم المجلس بتبني هذا الميثاقالرقابة على شرآات المساهمة المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ویلتزم المجلس بتبني هذا الميثاق

  ..ستؤدي بدورها الى عمل الشرآة بكفاءةستؤدي بدورها الى عمل الشرآة بكفاءة  تمكين الشرآة من رعایة ثقافة االلتزام والشفافية والمحاسبة والتيتمكين الشرآة من رعایة ثقافة االلتزام والشفافية والمحاسبة والتيإلى إلى ؤدي تبني الميثاق ؤدي تبني الميثاق سيسي
  
  ::تشكيل مجلس االدارةتشكيل مجلس االدارة) ) ٢٢((
  

ى رواتب شهریة أ                  ى رواتب شهریة أ                 آل أعضاء مجلس االدارة جميعهم ليسوا مدراء تنفيذیين حيث أنه ال یوجد بينهم أعضاء متفرغون یحصلون عل ة   آل أعضاء مجلس االدارة جميعهم ليسوا مدراء تنفيذیين حيث أنه ال یوجد بينهم أعضاء متفرغون یحصلون عل نویة ثابت ة   و س نویة ثابت و س
  ..من الشرآةمن الشرآة

  
  ::اجتماعات مجلس االدارةاجتماعات مجلس االدارة) ) ٣٣((

  ::يتكون مجلس االدارة من االعضاء السبعة الواردة أسماءهم أدناهيتكون مجلس االدارة من االعضاء السبعة الواردة أسماءهم أدناه
    

  للطريقة التمثيطريقة التمثي
  الوظيفةالوظيفة

  
  فترة العضويةفترة العضوية

  
اريخ  اريخ ت ت

  االنتخاباتاالنتخابات
تقل و مس تقلعض و مس   //عض

  اسم عضو مجلس االدارةاسم عضو مجلس االدارة  غير مستقلغير مستقل
  ر مساهمر مساهميي غ غ--نفسهنفسه

  
س   يس مجل س  رئ يس مجل رئ

  االدارةاالدارة
   سنوات سنوات٣٣
  

٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٧٠٧//٢٣٢٣  
  

  عضو مستقلعضو مستقل
  

ن / / الفاضلالفاضل د ب ن حمي عود ب ن مس د ب ن حمي عود ب مس
  مالك الحارثيمالك الحارثي

    مساهم  مساهم--نفسهنفسه
  

  عضوعضو
  

   سنوات سنوات٣٣
  

٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٧٠٧//٢٣٢٣  
  

ر  و  غي ر عض و  غي عض
  مستقلمستقل

  
ل لالفاض ى   / / الفاض ن موس بير ب ى   ش ن موس بير ب ش

  عبداهللا اليوسفعبداهللا اليوسف
    مساهم  مساهم--نفسهنفسه

  
  عضوعضو

  
   سنوات سنوات٣٣  
  

٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٧٠٧//٢٣٢٣  
  

  عضو مستقلعضو مستقل
  

ل لالفاض ن  / / الفاض ا ب ن  عبدالرض ا ب عبدالرض
  مصطفى سلطانمصطفى سلطان

    مساهم  مساهم--نفسهنفسه
  

  ووعضعض
  

   سنوات سنوات٣٣
    

  
٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٧٠٧//٢٣٢٣  

  
  عضو مستقلعضو مستقل

  
ل لالفاض د  / / الفاض اش أحم واف غب د  ن اش أحم واف غب ن
  المريالمري

شرآة أبو ظبي للمواد شرآة أبو ظبي للمواد 
  الغذائيةالغذائية

  عضوعضو
  

   سنوات سنوات٣٣
  

٢٠٠٢٠٠٥٥//٠٧٠٧//١٦١٦  
  

  عضو مستقلعضو مستقل
  

  حمد راشد الظاهريحمد راشد الظاهري/ / الفاضلالفاضل
  

   مساهم مساهم––نفسه نفسه 

  عضوعضو
  
  

   سنوات سنوات٣٣
  
  

٢٠٠٢٠٠٥٥//٠٧٠٧//١٦١٦  
  
  عضو مستقلعضو مستقل  

ل لالفاض د مم/ / الفاض د حم ن حم ن ب داهللا ب داهللا عب عب
  الخنجيالخنجي

  
    

  ::في عضوية االدارة بصفة مؤقتة لوجود شاغر بسبب استقالة أحد األعضاءفي عضوية االدارة بصفة مؤقتة لوجود شاغر بسبب استقالة أحد األعضاءعضو دخل عضو دخل 
ة ش ف العالمي ة شاليوس ف العالمي    --م م ..مم..اليوس

  مساهممساهم
  
  

س   يس مجل ب رئ س  نائ يس مجل ب رئ نائ
  اإلدارةاإلدارة

  

  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٨٨//٢٩٢٩  تغيير ممثلتغيير ممثل
  

  عضو  غير مستقلعضو  غير مستقل
  
  

ل لالفاض يس/ / الفاض يسق د    ق ن محم د  ب ن محم ب
  اليوسفاليوسف

  
  عضو مجلس ادارة استقال في هذا العامعضو مجلس ادارة استقال في هذا العام

اریخ    ف العالميةف العالميةالجهة التي یمثلها مؤسسة اليوسالجهة التي یمثلها مؤسسة اليوس تقال بت اریخ  اس تقال بت اس
٢٠٠٥٢٠٠٥//٨٨//٢٩٢٩  

ل لالفاض ل/  /  الفاض لفيص د فيص ن محم د  ب ن محم  ب
  اليوسفاليوسف

  

  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٣٣//٢٦٢٦   مساهم مساهم––بنفسه بنفسه 
م ناصر /  /  الفاضلالفاضل ين جاس م ناصر حس ين جاس حس
  النویسالنویس

  دریاس فرام روزدریاس فرام روز/  /  الفاضلالفاضل  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٣٣      عع..عع..مم..نية الوطنية لالستثمار القابضة شنية الوطنية لالستثمار القابضة شالشرآة العماالشرآة العما
    
  
  

  ::مجالس ادارات الشرآات األخرى هو على  النحو التاليمجالس ادارات الشرآات األخرى هو على  النحو التاليتفاصيل عضوية أعضاء مجلس االدارة الحاليين في تفاصيل عضوية أعضاء مجلس االدارة الحاليين في 
  

  عع..عع..مم..صناعة قرطاسية الكمبيوتر شصناعة قرطاسية الكمبيوتر ششرآة شرآة عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة ) ) ١١((  مسعود بن حميد بن مالك الحارثيمسعود بن حميد بن مالك الحارثي/ / الفاضلالفاضل
    

  عع..عع..مم..رئيس مجلس ادارة الشرآة الوطنية لمنتجات األلمنيوم شرئيس مجلس ادارة الشرآة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش) ) ١١((  شبير بن موسى عبداهللا اليوسفشبير بن موسى عبداهللا اليوسف/ / الفاضلالفاضل
  ال یوجدال یوجد      بن موسى عبداهللا اليوسفبن موسى عبداهللا اليوسفقيس قيس / / الفاضلالفاضل
 ال یوجدال یوجد        محمد عبداهللا الخنجيمحمد عبداهللا الخنجي/ / الفاضلالفاضل
  ال یوجدال یوجد      حمد راشد الظاهريحمد راشد الظاهري/ / الفاضلالفاضل/ / الفاضلالفاضل
  ال یوجد ال یوجد               سلطانسلطانعبدالرضا عبدالرضا عبدالرضا بن مصطفى عبدالرضا بن مصطفى / / الفاضلالفاضل
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  ال یوجدال یوجد                     نواف غباش أحمد المري نواف غباش أحمد المري//الفاضلالفاضل
  

نائب رئيس مجلس نائب رئيس مجلس ) ) بب( (  ریال عماني  ریال عماني ٤٠٠٤٠٠رئيس مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة ) ) أأ: ( : ( عات المجلس آما یليعات المجلس آما یليأتعاب أعضاء مجلس االدارة عن حضور اجتماأتعاب أعضاء مجلس االدارة عن حضور اجتما
  . . اجتماع مجلس االدارة خمس مرات خالل السنةاجتماع مجلس االدارة خمس مرات خالل السنة  .. ریال عماني ریال عماني٢٥٠٢٥٠بقية أعضاء مجلس االدارة بقية أعضاء مجلس االدارة ) ) جج(( ریال عماني  ریال عماني ٣٠٠٣٠٠االدارة االدارة 

  
  ::تاليتالي طبقا للجدول ال طبقا للجدول ال العام ولغایة تاریخه العام ولغایة تاریخهخاللخاللاجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات اجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات 

  

  اجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخاجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخ

٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٣١٣١  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٧٧//١٦١٦  ٢٠٠٦٢٠٠٦//١١//١٦١٦  

ة  ة الجمعي الجمعي
ة  ة العام ة العمومي ة العام العمومي
ي  ي ف ف

  اسم عضو مجلس االدارةاسم عضو مجلس االدارة  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٧٧//١٦١٦

مسعود بن حميد بن مالك مسعود بن حميد بن مالك / / الفاضلالفاضل  حاضرحاضر  حاضرحاضر  حاضرحاضر  حاضرحاضر
  الحارثيالحارثي

   بن محمد اليوسف بن محمد اليوسفقيسقيس/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  حاضرحاضر
  شبير بن موسى عبداهللا اليوسفشبير بن موسى عبداهللا اليوسف/ / الفاضلالفاضل  حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
  عبدالرضا بن مصطفى سلطانعبدالرضا بن مصطفى سلطان/ / الفاضلالفاضل  حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
  نواف غباش أحمد المرينواف غباش أحمد المري/ / الفاضلالفاضل  حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
  حمد راشد الظاهريحمد راشد الظاهري/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر حاضرحاضر
  حمد عبداهللا الخنجيحمد عبداهللا الخنجيمم/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر حاضرحاضر

     بن محمد اليوسف بن محمد اليوسففيصلفيصل/  /  الفاضلالفاضل حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر  غير حاضرغير حاضر
  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٨٨//٢٩٢٩استقال بتاریخ استقال بتاریخ 

    حسين جاسم ناصر النویسحسين جاسم ناصر النویس/  /  الفاضلالفاضل        
  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٤٤//١١٧٧  ستقال بتاریخستقال بتاریخاا

  دریاس فرام روزدریاس فرام روز/  /  الفاضلالفاضل        
٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٣٣  

  
  :: أعضاء أعضاءثالثةثالثةم م اللجنة التنفيذیة هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس االدارة وتضاللجنة التنفيذیة هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس االدارة وتض  ))  أأ

   اللجنة التنفيذیة اللجنة التنفيذیةيسيسرئرئ      ليوسفليوسفااموسى موسى محمد محمد  بن  بن قيسقيس/ / الفاضلالفاضل
  اللجنة التنفيذیةاللجنة التنفيذیة  عضوعضو      شبير بن موسى عبداهللا اليوسفشبير بن موسى عبداهللا اليوسف/ / الفاضلالفاضل
  عضو اللجنة التنفيذیةعضو اللجنة التنفيذیة        نواف غباش أحمد المرينواف غباش أحمد المري/ / الفاضلالفاضل

  
  

االتي         على    على   ٢٠٠٥٢٠٠٥ فبرایر    فبرایر   ٢٠٢٠تمت الموافقة من قبل مجلس االدارة في اجتماعها بتاریخ          تمت الموافقة من قبل مجلس االدارة في اجتماعها بتاریخ           ة آ ة التنفيذی االتي        أن تكون أتعاب حضور االجتماعات للجن ة آ ة التنفيذی ) ) أأ: : أن تكون أتعاب حضور االجتماعات للجن
  .. ریال عماني ألعضاء اللجنة التنفيذیة ریال عماني ألعضاء اللجنة التنفيذیة١٥٠١٥٠) ) بب, ,  ریال عماني لرئيس اللجنة التنفيذیة ریال عماني لرئيس اللجنة التنفيذیة٢٠٠٢٠٠

  
  :: طبقا للجدول التالي طبقا للجدول التالي العام ولغایة تاریخه العام ولغایة تاریخهخاللخالل مرات  مرات خمسخمس  اللجنة التنفيذیةاللجنة التنفيذیةت ت اجتمعاجتمع

  

  اجتماعات اللجنة التنفيذية بتاريخاجتماعات اللجنة التنفيذية بتاريخ
٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//١٩١٩  ٢٠٠٥٢٠٠٥//١١١١//٢٦٢٦   عضو مجلس االدارةعضو مجلس االدارةاسم اسم   ٢٠٠٥٢٠٠٥//٤٤//٥٥  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٤٤  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٧٧//١٦١٦

   بن محمد اليوسف بن محمد اليوسفقيسقيس/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
  شبير بن موسى عبداهللا اليوسفشبير بن موسى عبداهللا اليوسف/ / الفاضلالفاضل حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
  نواف غباش أحمد المرينواف غباش أحمد المري/ / الفاضلالفاضل  غياب بعذرغياب بعذر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر

  أعضاء لجنة تنفيذية لجزء من العامأعضاء لجنة تنفيذية لجزء من العام

     بن محمد اليوسف بن محمد اليوسففيصلفيصل/  /  الفاضلالفاضل حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر
  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٨٨//٢٩٢٩استقال بتاریخ استقال بتاریخ 

  دریاس فرام روزدریاس فرام روز/  /  الفاضلالفاضل  حاضرحاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر
٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٣٣  

  
  
  ::لجنة التدقيقلجنة التدقيق) ) جج
  

  ::كون لجنو التدقيق من األعضاء الثالثة الواردة أسماؤهم أدناهكون لجنو التدقيق من األعضاء الثالثة الواردة أسماؤهم أدناهلجنة التدقيق منبثقة عن مجلس االدارة وتتلجنة التدقيق منبثقة عن مجلس االدارة وتت
  

  رئيس لجنة التدقيقرئيس لجنة التدقيق    سلطانسلطانعبدالرضا عبدالرضا عبدالرضا بن مصطفى عبدالرضا بن مصطفى / / الفاضلالفاضل
  عضو لجنة التدقيقعضو لجنة التدقيق          بن محمد اليوسفبن محمد اليوسف  قيسقيس/ / الفاضلالفاضل
  عضو لجنة التدقيقعضو لجنة التدقيق          حمد راشد الظاهريحمد راشد الظاهري/ / الفاضلالفاضل
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االتي       ٢٠٠٥٢٠٠٥ فبرایر  فبرایر ٢٠٢٠عها بتاریخ عها بتاریخ تمت الموافقة من قبل مجلس االدارة في اجتما تمت الموافقة من قبل مجلس االدارة في اجتما  دقيق آ ة الت االتي        على أن تكون أتعاب حضور االجتماعات للجن دقيق آ ة الت ) ) أأ: :  على أن تكون أتعاب حضور االجتماعات للجن
  .. ریال عماني ألعضاء لجنة التدقيق ریال عماني ألعضاء لجنة التدقيق١٥٠١٥٠) ) بب, ,  ریال عماني ارئيس لجنة التدقيق ریال عماني ارئيس لجنة التدقيق٢٠٠٢٠٠

  
  :: طبقا للجدول التالي طبقا للجدول التالي العام ولغایة تاریخه العام ولغایة تاریخهخاللخاللمرات مرات لجنة التدقيق  ثالث لجنة التدقيق  ثالث   تتاجتمعاجتمع

  

  يق بتاريخيق بتاريخاجتماعات لجنة التدقاجتماعات لجنة التدق

٢٠٠٥٢٠٠٥//٥٥//٢٥٢٥  
١١١١//١٢١٢//

  اسم عضو مجلس االدارةاسم عضو مجلس االدارة  ٢٠٠٦٢٠٠٦//١١//٢٥٢٥  ٢٠٠٥٢٠٠٥
  عبدالرضا بن مصطفى سلطانعبدالرضا بن مصطفى سلطان/ / الفاضلالفاضل حاضرحاضر حاضرحاضر حاضرحاضر
   بن محمد اليوسف بن محمد اليوسفقيسقيس/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  حاضرحاضر  حاضرحاضر
  حمد راشد الظاهريحمد راشد الظاهري/ / الفاضلالفاضل  غير حاضرغير حاضر  حاضرحاضر حاضرحاضر

  أعضاء لجنة تنفيذية لجزء من العامأعضاء لجنة تنفيذية لجزء من العام

مسعود بن حميد بن مالك مسعود بن حميد بن مالك / / الفاضلالفاضل  حاضرحاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر
  الحارثيالحارثي

     بن محمد اليوسف بن محمد اليوسففيصلفيصل/  /  الفاضلالفاضل حاضرحاضر  غير حاضرغير حاضر  غير حاضرغير حاضر
  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٨٨//٢٩٢٩استقال بتاریخ استقال بتاریخ 

  
  

  ::آل األعضاء من أصحاب الخبرات المعرفة بأساسيات المحاسبة والماليةآل األعضاء من أصحاب الخبرات المعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية
  

دقيق هي          . . امة لسوق المال  امة لسوق المال  ععالاليئة  يئة  ههشروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا للبنود العریضة الصادرة عن ال          شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا للبنود العریضة الصادرة عن ال           ة الت ا لجن ي تغطيه دقيق هي          المجاالت الرئيسية الت ة الت ا لجن ي تغطيه المجاالت الرئيسية الت
دققين         ر الم القوانين وتقری زام ب ة وااللت دققين        المواضيع التي تخص المحاسبة والمالي ر الم القوانين وتقری زام ب ة وااللت اریخ        . . المواضيع التي تخص المحاسبة والمالي دقيق بت ة الت ى الئحة لجن اریخ        وافق مجلس االدارة عل دقيق بت ة الت ى الئحة لجن ر  ١٠١٠وافق مجلس االدارة عل ر   فبرای  فبرای

٢٠٠٤٢٠٠٤..  
  
ة    عند ترشيح المرشحين یق   عند ترشيح المرشحين یق   : : عملية ترشيح أعضاء مجلس االدارة    عملية ترشيح أعضاء مجلس االدارة      ))١١(( ة والقيادی ة والحيادی ة    وم المجلس بالنظر في المهارات المهني ة والقيادی ة والحيادی ر سجل   . . وم المجلس بالنظر في المهارات المهني ر سجل   یعتب یعتب

ية            م الخصائص الرئيس تراتيجية أه ية           االنجازات والمعرفة بالصناعة والرؤیة االس م الخصائص الرئيس تراتيجية أه ق                . . االنجازات والمعرفة بالصناعة والرؤیة االس ا یتعل ة فيم انون الشرآات التجاری اع ق وم الشرآة باتب ق                تق ا یتعل ة فيم انون الشرآات التجاری اع ق وم الشرآة باتب تق
  ..بترشيح أعضاء مجلس االدارةبترشيح أعضاء مجلس االدارة

  
یقوم الرئيس التنفيذي بتسييرشؤون الشرآة تحت      یقوم الرئيس التنفيذي بتسييرشؤون الشرآة تحت      .. عقود صحيحة تحدد بوضوح شروط المرجعية       عقود صحيحة تحدد بوضوح شروط المرجعية      یتم تعيين أفراد ادارة الشرآة عن طریق      یتم تعيين أفراد ادارة الشرآة عن طریق        ))٢٢((

ذي في شهر دیسمبر               . . االشراف والتوجيه والرقابة من جانب مجلس االدارة      االشراف والتوجيه والرقابة من جانب مجلس االدارة       يس تنفي ين رئ م تعي ا ت دب وانم دیر منت ين م م الشرآة بتعي م تق ذي في شهر دیسمبر               ل يس تنفي ين رئ م تعي ا ت دب وانم دیر منت ين م م الشرآة بتعي م تق ل
٢٠٠٤٢٠٠٤..  

  
ذا                 . .  فيها  فيها  شخصية  شخصية لم یتم تنفيذ أیة معامالت الدارة الشرآة ایة مصلحة        لم یتم تنفيذ أیة معامالت الدارة الشرآة ایة مصلحة          ))٣٣(( ل ه ى مث ة المجلس عل ى موافق ذا                 لدى الشرآة نظام سائد للحصول عل ل ه ى مث ة المجلس عل ى موافق لدى الشرآة نظام سائد للحصول عل

ادي              ادي             النوع من المعامالت اذا طرأت في اطار النشاط  الع ة             . . النوع من المعامالت اذا طرأت في اطار النشاط  الع امالت مع االطراف ذات العالق ام بكل المع تم القي ة             ی امالت مع االطراف ذات العالق ام بكل المع تم القي ل   ,,ان وجدت ان وجدت , , ی ل   بأسعار تماث بأسعار تماث
ادي          ادي         األسعار السائدة بالسوق في اطار النشاط االعتي اع ط   . . األسعار السائدة بالسوق في اطار النشاط االعتي تم اتب اع ط   ال ی تم اتب اك            ال ی ه ليست هن ا أن امالت آم ذه المع ل ه بة لمث يم بالنس ة خاصة للتقي اك            ریق ه ليست هن ا أن امالت آم ذه المع ل ه بة لمث يم بالنس ة خاصة للتقي ریق

  ..معامالت جوهریة مع أطراف ذات عالقة یوجد ألعضاء مجلس االدارة مصلحة فيهامعامالت جوهریة مع أطراف ذات عالقة یوجد ألعضاء مجلس االدارة مصلحة فيها
  

  ::وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرينوسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
  
ذي                 ))٤٤(( ة وال نویة العادی ة الس ة العام ذي               یتم تقدیم االعالن المقدم للمساهمين لحضور الجمعي ة وال نویة العادی ة الس ة العام امالت مع األطراف ذات              یتم تقدیم االعالن المقدم للمساهمين لحضور الجمعي ى تفاصيل التع وي عل امالت مع األطراف ذات               یحت ى تفاصيل التع وي عل  یحت

  .. یتم ارساله بالبرید الى المساهمين بجانب تقریر مجلس االدارة والحسابات المدققة یتم ارساله بالبرید الى المساهمين بجانب تقریر مجلس االدارة والحسابات المدققة لالعتماد ومن ثم لالعتماد ومن ثمالعالقة الى الهيئة العامة لسوق المالالعالقة الى الهيئة العامة لسوق المال
  
ة             )    )    ٨٨(( ة العام نویة للشرآة حسب صيغة الهيئ ة             تقوم ادارة الشرآة باعداد النتائج ربع الس ة العام نویة للشرآة حسب صيغة الهيئ تم          تقوم ادارة الشرآة باعداد النتائج ربع الس ا ت نة آم ع س ال من جانب االدارة لكل رب تم          لسوق الم ا ت نة آم ع س ال من جانب االدارة لكل رب لسوق الم

ا                                ة طبق ال ونشرها في الصحف اليومي ة لسوق الم ة العام دیمها للهيئ تم تق ا من جانب مجلس االدارة لي دقيق واعتماده ة الت ا                               مراجعتها من قبل لجن ة طبق ال ونشرها في الصحف اليومي ة لسوق الم ة العام دیمها للهيئ تم تق ا من جانب مجلس االدارة لي دقيق واعتماده ة الت مراجعتها من قبل لجن
  ..لتوجيهات الهيئة العمة لسوق المال ویتم توفير نسخ منها للمساهمين حسب الطلبلتوجيهات الهيئة العمة لسوق المال ویتم توفير نسخ منها للمساهمين حسب الطلب

  
  ::ع المتعلق بمكافات أعضاء مجلس االدارةع المتعلق بمكافات أعضاء مجلس االدارةالمواضيالمواضي

  
ا     أرعة وثالثون أرعة وثالثون ( ( ماني  ماني  ریال عُ ریال عُ   ٣٤٣٤٠٠٠٠٠٠تم دفع مكافات تبلغ     تم دفع مكافات تبلغ     ) ) ٩٩(( اال عماني ا      ألف ری اال عماني ة في              ) )  ألف ری نة المنتهي ة في              ألعضاء مجلس االدارة خالل الس نة المنتهي  مارس    مارس   ٣١٣١ألعضاء مجلس االدارة خالل الس

اریخ      م  م  ٢٠٠٢٠٠٥٥ د بت ة المنعق ة العمومي اع الجمعي اریخ      بعد موافقة المساهمين في اجتم د بت ة المنعق ة العمومي اع الجمعي و   ١٦١٦بعد موافقة المساهمين في اجتم و یولي ا أن أ . . ٢٠٠٢٠٠٥٥  یولي ا أن أ آم دت      آم ي عق دت      تعاب حضور االجتماعات الت ي عق تعاب حضور االجتماعات الت
ام    ام   خالل الع د        والخاصة بأعضاء مجلس االدارة  والخاصة بأعضاء مجلس االدارة    ٢٠٠٢٠٠٦٦--٢٠٠٢٠٠٥٥خالل الع ا مجلس اإلدارة بع ي أقره ا للتعویضات الت ا لألعضاء الحاضرین وفق يتم دفعه د        س ا مجلس اإلدارة بع ي أقره ا للتعویضات الت ا لألعضاء الحاضرین وفق يتم دفعه س

  ..موافقة المساهمين في الجمعية العامة العادیة للشرآة موافقة المساهمين في الجمعية العامة العادیة للشرآة 
  
  
ة  . . من جانب مجلس االدارة استنادا الى المؤهل والخبرة والكفاءة للتنفيذیين    من جانب مجلس االدارة استنادا الى المؤهل والخبرة والكفاءة للتنفيذیين    , , يم الحاسم يم الحاسم بعد التقي بعد التقي . .  المدفوعة للموظفين   المدفوعة للموظفين  التعویضاتالتعویضاتتم تحدید   تم تحدید   ) ) ١٠١٠(( ة  قيم قيم

ددهم   التعویضاتالتعویضات الغ ع وظفي الشرآة الب ار م ددهم المخصصة لكب الغ ع وظفي الشرآة الب ار م ة ٥٥المخصصة لكب نة المالي ة  عن الس نة المالي ين أن ٤٨٤٨‚ ‚ ٤٩١٤٩١ بلغت  بلغت ٢٠٠٥٢٠٠٥  ––  ٢٠٠٤٢٠٠٤ عن الس ي ح اني ف ال عم ين أن  ری ي ح اني ف ال عم  ری
  .. ریال عماني ریال عماني٣٧٣٧‚ ‚ ٤٠٨٤٠٨ بلغت  بلغت ٢٠٠٤٢٠٠٤  ––  ٢٠٠٣٢٠٠٣مكافات العام مكافات العام 
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زام من جانب الشرآة) ) ١١١١(( زام من جانب الشرآةتفاصيل عدم االلت ة الع: : تفاصيل عدم االلت ى الشرآة من جانب الهيئ ات عل تم فرض أي غرام م ی ة العل ى الشرآة من جانب الهيئ ات عل تم فرض أي غرام م ی ال أو سوق مسقط اال ة لسوق الم ال أو سوق مسقط م ة لسوق الم م
  ..لألوراق المالية أو  أیة جهة رسميةلألوراق المالية أو  أیة جهة رسمية

  
 وحتى دیسمبر من        وحتى دیسمبر من       ٢٠٠٢٠٠٦٦  ––  ٢٠٠٥٢٠٠٥آان أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشرآة لغایة الربع الثالث من السنة المالية              آان أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشرآة لغایة الربع الثالث من السنة المالية              : : بيانات أسعار السوق  بيانات أسعار السوق  ) ) ١٢١٢((

  :: آما یلي آما یلي٢٠٠٥٢٠٠٥عام عام 
  

   ریال ُعماني ریال ُعماني––السعر األدنى السعر األدنى    ریال ُعماني ریال ُعماني––السعر األعلى السعر األعلى   الشهرالشهر
  ٢٫٢٧٠٢٫٢٧٠  ١٫٩٧٠١٫٩٧٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥إبریل إبریل 
  ٢٫٢١٠٢٫٢١٠  ٢٫٠٥٠٢٫٠٥٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥مایو مایو 

  ٢٫١٠٠٢٫١٠٠  ١٫٩٤٠١٫٩٤٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥یونيو یونيو 
  ٢٫٣٤٠٢٫٣٤٠  ٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥یوليو یوليو 

  ٢٫١٠٠٢٫١٠٠  ١٫٩٩٠١٫٩٩٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥أغسطس أغسطس 
  ٢٫٠٥٠٢٫٠٥٠  ١٫٩١٠١٫٩١٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمبر سبتمبر 
  ١٫٩١٠١٫٩١٠  ١٫٧١٫٧٢٠٢٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥أآتوبر أآتوبر 
  ١٫٨٥٠١٫٨٥٠  ١٫٧٥٠١٫٧٥٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥نوفمبر نوفمبر 
  ١٫٧٩٠١٫٧٩٠  ١٫٧٥٠١٫٧٥٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥دیسمبر دیسمبر 

    
  : :  آالتالي آالتالي٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١توزیع المساهمين ونمط األسهم التي یحتفظون بها آما في توزیع المساهمين ونمط األسهم التي یحتفظون بها آما في ) ) ١٣١٣((
  

  النسبة المئویة لألسهمالنسبة المئویة لألسهم  عدد المساهمينعدد المساهمين  عدد األسهمعدد األسهم  التوزیع التوزیع 
  %%٤٫٧٤٤٫٧٤  ٢٣٨٢٣٨  ٢٣٦٫٨٤٠٢٣٦٫٨٤٠  ٥٠٠٠٥٠٠٠ إلى  إلى ١١

  %%٢٫٠٦٢٫٠٦  ١٣١٣  ١٠٣٫٠٨٠١٠٣٫٠٨٠  ١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠ إلى  إلى ٥٠٠١٥٠٠١
  %%١٫١٢١٫١٢  ٤٤  ٥٦٫١٠٠٥٦٫١٠٠  ٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠ إلى  إلى ١٠٫٠٠١١٠٫٠٠١
  %%٤٫٤٠٤٫٤٠  ٧٧  ٢١٩٫٨٢٨٢١٩٫٨٢٨  ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ إلى  إلى ٢٠٫٠٠١٢٠٫٠٠١

  %%٨٧٫٦٨٨٧٫٦٨  ٦٦  ٤٫٣٨٤٫١٥٢٤٫٣٨٤٫١٥٢  ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠فوق فوق 
  %%١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠  ٢٦٨٢٦٨  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  اإلجمالياإلجمالي

  
  ::المالمح المهنية للمدقق القانونيالمالمح المهنية للمدقق القانوني

  
المي   ت التدقيق العالمية الرائدة التت التدقيق العالمية الرائدة التاامورستيفن هي شرآة تدقيق قانونية وهي احدى مؤسس مورستيفن هي شرآة تدقيق قانونية وهي احدى مؤسس ) ) ١٤١٤(( ي والع المي   ي تعمل على النطاقين المحل ي والع ى الصعيد   . . ي تعمل على النطاقين المحل ى الصعيد   عل عل

 موظف ذوي   موظف ذوي  ٢٠٢٠أما على الصعيد المحلي هناك أآثر من أما على الصعيد المحلي هناك أآثر من . .  دولة دولة٨٤٨٤ ألف موظف مهني في أآثر من     ألف موظف مهني في أآثر من    ١٣٠٠٠١٣٠٠٠العالمي تضم هذه المؤسسة أآثر من       العالمي تضم هذه المؤسسة أآثر من       
  ..الخبرة وتدار بواسطة شریكينالخبرة وتدار بواسطة شریكين

  
  : : الشرآات واألسباب المؤدیة الى ذلكالشرآات واألسباب المؤدیة الى ذلكالمجاالت المحددة لعدم االلتزام بنصوص ميثاق الرقابة على المجاالت المحددة لعدم االلتزام بنصوص ميثاق الرقابة على ) ) ١٥١٥((
  

  .. من الميثاق من الميثاق٤٤و و ١١آل البنود المحددة في الملحقين آل البنود المحددة في الملحقين   تم اعداد هذا التقریر بااللتزام مع ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآات وهو یغطيتم اعداد هذا التقریر بااللتزام مع ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآات وهو یغطي
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  عشرعشرالحادي الحادي الفصل الفصل 
  مجلس اإلدارة وآبار موظفي الشرآةمجلس اإلدارة وآبار موظفي الشرآة  --إدارة الشرآة إدارة الشرآة 

    
  اإلدارةاإلدارةمجلس مجلس 

  
  :: أعضاء آالتالي أعضاء آالتالي٧٧مجلس إدارة مكون من مجلس إدارة مكون من شرآة حاليا شرآة حاليا  ال الإدارةإدارةیتولى یتولى 

  
  األسهماألسهمعدد عدد   العنوانالعنوان

  المملوآةالمملوآة
    االسماالسم  الصفةالصفة  یمثلیمثل

بن حميد بن حميد مسعود مسعود   الرئيسالرئيس  نفسهنفسه  ال یملكال یملك   الحمریة الحمریة١١٢١١٢ رمز  رمز ٤٦٨٤٦٨ص ب ص ب 
  ثيثيررالحاالحا

١١  

   بن موسى بن موسىشبيرشبير  عضوعضو  نفسهنفسه  ٥٠٠٥٠٠   ميناء الفحل ميناء الفحل١١٦١١٦ رمز  رمز ٣٦٧٣٦٧ص ب ص ب 
  اليوسفاليوسف

٢٢  

نائب نائب   اليوسف العالميةاليوسف العالمية  ١١٫٫٥٠٣٥٠٣٫٫٤٤٠٩٠٩  مسقطمسقط  ١١١١٣٣ رمز  رمز ٢٠٠٢٠٠ص ب ص ب 
  الرئيسالرئيس

  ٣٣   اليوسف اليوسف بن محمد بن محمدقيسقيس

عبدالرضا مصطفى عبدالرضا مصطفى   عضوعضو  نفسهنفسه  ١٠٠٠٠١٠٠٠٠   روي روي١١٢١١٢ رمز  رمز ٣٣٤٠٣٣٤٠ص ب ص ب 
  سلطانسلطان

٤٤  

بنایة الخليج، شارع زعبيل، دبي ، اإلمارات بنایة الخليج، شارع زعبيل، دبي ، اإلمارات 
  العربية المتحدةالعربية المتحدة

  ٥٥   المرى المرىنواف غباشنواف غباش  عضوعضو  نفسهنفسه  ٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠

   أبو ظبي أبو ظبي٣٦٠٠٠٣٦٠٠٠ص ب ص ب 
  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

بوظبي الوطنية بوظبي الوطنية اا  ٢٥٠٢٥٠٫٫٠٠٠٠٠٠
  لالغذیةلالغذیة

  ٦٦  الظاهريالظاهري  حمد راشدحمد راشد  عضوعضو

   بن عبداهللا بن عبداهللامحمدمحمد  عضوعضو  الخنجي لالستثمارالخنجي لالستثمار  ٢٥٠٢٥٠٫٫٠٠٠٠٠٠   الخویر الخویر١٣٣١٣٣ رمز  رمز ١٥٣١٥٣ص ب ص ب 
  الخنجيالخنجي

٧٧  

  
  

  ١٥١٥ عامًا في الخدمة العسكریة باإلضافة إلى  عامًا في الخدمة العسكریة باإلضافة إلى ٢٩٢٩، ویحمل شهادة دبلوم إدارة ولدیه خبرة ، ویحمل شهادة دبلوم إدارة ولدیه خبرة مسعود بن حميد بن مالك الحارثيمسعود بن حميد بن مالك الحارثي/ / الفاضلالفاضل  
  ال وهو عضو مجلس إدارة في عدة شرآات ورئيس مجلس إدارة شرآة قرطاسية الكمبيوتر وهي شرآة مساهمة عامة ال وهو عضو مجلس إدارة في عدة شرآات ورئيس مجلس إدارة شرآة قرطاسية الكمبيوتر وهي شرآة مساهمة عامة سنة آرجل أعمسنة آرجل أعم

دارة و بكالوریوس اقتصاد وهو الرئيس التنفيذي دارة و بكالوریوس اقتصاد وهو الرئيس التنفيذي اإلاإل، ویحمل شهادة ماجستير في ، ویحمل شهادة ماجستير في قيس بن محمد بن موسى اليوسفقيس بن محمد بن موسى اليوسف/ / الفاضلالفاضل  
ابضة ورئيس اللجنة التنفيذیة آما یشغل منصب رئيس مجلس إدارة ابضة ورئيس اللجنة التنفيذیة آما یشغل منصب رئيس مجلس إدارة لمجموعة اليوسف ونائب رئيس مجلس إدارة شرآة األنوار القلمجموعة اليوسف ونائب رئيس مجلس إدارة شرآة األنوار الق

  األنوار بالنك وهو عضو مجلس أدارة في عدة شرآاتاألنوار بالنك وهو عضو مجلس أدارة في عدة شرآاتم م ..مم..فولتامب للتصنيع شفولتامب للتصنيع ششرآة شرآة 

 ویحمل شهادة بكالوریوس في إدارة األعمال ولدیه خبرة في مجال البيع بالتجزئة وإدارة مراآز  ویحمل شهادة بكالوریوس في إدارة األعمال ولدیه خبرة في مجال البيع بالتجزئة وإدارة مراآز نواف غباش أحمد المرينواف غباش أحمد المري/ / الفاضلالفاضل  
ارة العقارات ویمثل مجموعة غباش للتجارة واألستثمار في مجالس أدارة عدة شرآات آما یمثل حكومة رأس الخيمة في ارة العقارات ویمثل مجموعة غباش للتجارة واألستثمار في مجالس أدارة عدة شرآات آما یمثل حكومة رأس الخيمة في التسوق وإدالتسوق وإد

  مجالس أدارة عدة و عضو لجنة تنفيذیة في مرآز صحارى مجالس أدارة عدة و عضو لجنة تنفيذیة في مرآز صحارى 

 سنوات  سنوات ٤٤ه ه  اليوسف ویحمل شهادتي ماجستير في الهندسة و ماجستير في إدارة األعمال ولدی اليوسف ویحمل شهادتي ماجستير في الهندسة و ماجستير في إدارة األعمال ولدیشبير بن موسى بن عبداهللاشبير بن موسى بن عبداهللا/ / الفاضلالفاضل  
 سنوات خبرة في شرآة عمان لالستثمار والتمویل آمساعد مدیر عام ویشغل  سنوات خبرة في شرآة عمان لالستثمار والتمویل آمساعد مدیر عام ویشغل ٣٣خبرة آمهندس بترول في شرآة تنمية نفط عمان وخبرة آمهندس بترول في شرآة تنمية نفط عمان و

  منصب المدیر العام لشرآة تراك عمانمنصب المدیر العام لشرآة تراك عمان

نظيف وتلميع نظيف وتلميع  سنوات في مجال خدمات الت سنوات في مجال خدمات الت٤٤ ویحمل شهادة بكالوریوس في االقتصاد ولدیه ویحمل شهادة بكالوریوس في االقتصاد ولدیهمحمد بن عبداهللا بن محمد الخنجيمحمد بن عبداهللا بن محمد الخنجي/ / الفاضلالفاضل  
 سنوات في مجال المقاوالت والنقل البري وسنتان في مجال بيع المواد الصحية والبالط والعقارات واالستثمار  سنوات في مجال المقاوالت والنقل البري وسنتان في مجال بيع المواد الصحية والبالط والعقارات واالستثمار ٤٤الرخام ومشتقاته والرخام ومشتقاته و

   شرآات شرآاتعدةعدةوهو عضو مجلس إدارة في وهو عضو مجلس إدارة في 

سة لدیه خبرة متنوعة سة لدیه خبرة متنوعة  ویحمل شهادتي ماجستير في إدارة األعمال و بكالوریوس في الهند ویحمل شهادتي ماجستير في إدارة األعمال و بكالوریوس في الهندحمد راشد حمد المطوع الظاهريحمد راشد حمد المطوع الظاهري/ / الفاضلالفاضل  
في مناصب إداریة لمجموعة من الشرآات الصناعية والتجاریة مثل مدیر عام شرآة العين للتوزیع و مدیر عام مصنع أبو ظبي في مناصب إداریة لمجموعة من الشرآات الصناعية والتجاریة مثل مدیر عام شرآة العين للتوزیع و مدیر عام مصنع أبو ظبي 
للدقيق والعلف و مدیر عام مصنع أبو ظبي لألنابيب والبالستيك و شغل منصب مدیر عام مدینة أبوظبي الصناعية وهو عضو اللجنة للدقيق والعلف و مدیر عام مصنع أبو ظبي لألنابيب والبالستيك و شغل منصب مدیر عام مدینة أبوظبي الصناعية وهو عضو اللجنة 

  المستشار الصناعي للشرآة القابضة العامةالمستشار الصناعي للشرآة القابضة العامةالتنفيذیة والتنفيذیة و

وهوعضو مجلس إدارة في وهوعضو مجلس إدارة في ) ) تخصص ماليةتخصص مالية(( ویحمل شهادة بكالوریوس تجارة  ویحمل شهادة بكالوریوس تجارة عبدالرضا بن مصطفى بن عبدالرضا سلطانعبدالرضا بن مصطفى بن عبدالرضا سلطان/ / الفاضلالفاضل  
  مم..مم..عدة شرآات و المدیر تنفيذي في مؤسسة مصطفى سلطان شعدة شرآات و المدیر تنفيذي في مؤسسة مصطفى سلطان ش

  
  
  
  

  دور ادارة الشرآة و مجلس االدارةدور ادارة الشرآة و مجلس االدارة
 اللجنة التنفيذیة و  اللجنة التنفيذیة و --ینقسم مجلس االدارة الى لجنتين فرعيتينینقسم مجلس االدارة الى لجنتين فرعيتين. . ط التي وضعها مجلس االدارة و تحت رقابتها الذاتيةط التي وضعها مجلس االدارة و تحت رقابتها الذاتيةتعمل الشرآة ضمن الضوابتعمل الشرآة ضمن الضواب

  ::اعضا اللجنتين هماعضا اللجنتين هم. . لجنة التدقيقلجنة التدقيق
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  ::اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية
   رئيسا رئيسا--    محمد اليوسفمحمد اليوسفبن بن قيس قيس   ..١١
   عضو عضو--     موسى اليوسف موسى اليوسف بن بنشبيرشبير  ..٢٢
   عضو عضو--    المرىالمرىنواف غباش نواف غباش   ..٣٣

  
  ::لجنة التدقيقلجنة التدقيق

   رئيسا رئيسا--  . . مصطفى سلطانمصطفى سلطانبن بن رضا رضا عبدالعبدال  ..١١
   عضو عضو--     اليوسف   اليوسف   بن محمد بن محمدقيسقيس  ..٢٢
   عضو عضو--  حمد راشد الظاهري         حمد راشد الظاهري           ..٣٣

  
  

لكل من هذه لكل من هذه . . واالستثمار التي یحددها مجلس اإلدارة واالستثمار التي یحددها مجلس اإلدارة / / شرآة قابضة تعمـل بصـورة مبدئيـة فـي مجـاالت الترویـج شرآة قابضة تعمـل بصـورة مبدئيـة فـي مجـاالت الترویـج عن عن شرآـة األنوار عبـارة شرآـة األنوار عبـارة 
یتولى أعمال اإلدارة فریق إدارة مهني مستقل یتولى أعمال اإلدارة فریق إدارة مهني مستقل . . مثلين في شرآة األنوار القابضة ومساهمين آخرین مثلين في شرآة األنوار القابضة ومساهمين آخرین الشرآات المستثمرة مجلس إدارة  بوجود مالشرآات المستثمرة مجلس إدارة  بوجود م

  . . یعمل تحت إشراف آافة مجالس إدارات الشرآات المستثمرة یعمل تحت إشراف آافة مجالس إدارات الشرآات المستثمرة 
  
  
  
  

  : : اإلداريين الرئيسيين اإلداريين الرئيسيين 
  : : يعمل على إدارة شئون الشرآة القابضة آل من يعمل على إدارة شئون الشرآة القابضة آل من 

  
   التنفيذي  التنفيذي رئيسرئيس ال ال--  تتفنكافنكاإي إن إي إن 

 مجال صناعة المواد اللوجستية وتقنية المعلومات وهو مهندس إلكتروني حاصل على  مجال صناعة المواد اللوجستية وتقنية المعلومات وهو مهندس إلكتروني حاصل على وو سنة في مجال الخدمات المالية  سنة في مجال الخدمات المالية ٢٢٢٢أآثر من أآثر من لدیه خبرة لدیه خبرة 
لقد لقد . .  بيالني بالهنـد آما أنه قد حصل أیضا على مؤهالت دراسات عليا في اإلدارة بمعهد اإلدارة الهندي بحيدر أباد  بيالني بالهنـد آما أنه قد حصل أیضا على مؤهالت دراسات عليا في اإلدارة بمعهد اإلدارة الهندي بحيدر أباد BBIITTSSشهادة الهندسة من شهادة الهندسة من 

م بوظيفة مدیر تنفيذي بشرآة محدودة خاصة ورائدة في مجال المواد م بوظيفة مدیر تنفيذي بشرآة محدودة خاصة ورائدة في مجال المواد ٢٠٠٤٢٠٠٤بل أن ینضم للعمل باألنوار القابضة في شهر دیسمبر بل أن ینضم للعمل باألنوار القابضة في شهر دیسمبر عمل المذآور قعمل المذآور ق
. . اللوجستية بالهند ، وقبل ذلك عمل بشرآة تأجير الموجودات والخدمات المالية المحدودة ، وتاتا الهندسية المحدودة بمختلف المستویات الوظيفية اللوجستية بالهند ، وقبل ذلك عمل بشرآة تأجير الموجودات والخدمات المالية المحدودة ، وتاتا الهندسية المحدودة بمختلف المستویات الوظيفية 

  .. أنظمة متعددة للعمل  أنظمة متعددة للعمل  خبرات و خبرات ومن خالل عمله السابق من اآتساب خبرة واسعة في العمل وعليه فقد انضم للشرآة وهو یحمل معهمن خالل عمله السابق من اآتساب خبرة واسعة في العمل وعليه فقد انضم للشرآة وهو یحمل معهلقد تمكن لقد تمكن 
  

  : : سانتوش شيتي ، المدير المالي سانتوش شيتي ، المدير المالي 
مل شهادة اعتماد مل شهادة اعتماد  سنة خبرة في مجال تقدیم الخدمات المحاسبية والوظائف المحاسبية بالشرآات وهو محاسب قانوني معتمد یح سنة خبرة في مجال تقدیم الخدمات المحاسبية والوظائف المحاسبية بالشرآات وهو محاسب قانوني معتمد یح١٦١٦لدیه اآثر من لدیه اآثر من 

  . . م م ٢٠٠٠٢٠٠٠یعمـل بشرآة األنوار القابضة منذ عام یعمـل بشرآة األنوار القابضة منذ عام وومن معهد المحاسبين القانونييـن بالهنـد من معهد المحاسبين القانونييـن بالهنـد 
  

  : : حاآمية الشرآات حاآمية الشرآات 
  

یتم إصدار تقریر سنوي بعد یتم إصدار تقریر سنوي بعد . . ع بموجب ميثاق الشرآات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ع بموجب ميثاق الشرآات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ..عع..مم..تعمل شرآة األنوار القابضة شتعمل شرآة األنوار القابضة ش
  . . الشرآة بمراجعته ویعد جزءا من التقریر السنوي الذي یتم إرساله للمساهمين وإدراجه بالهيئة العامة لسوق المال الشرآة بمراجعته ویعد جزءا من التقریر السنوي الذي یتم إرساله للمساهمين وإدراجه بالهيئة العامة لسوق المال قيام مدقق قيام مدقق 

  
  ..ع متقيدة بكافة الموجهات وال توجد لدیها أي مخالفات ع متقيدة بكافة الموجهات وال توجد لدیها أي مخالفات ..عع..مم..لقد ظلت شرآـة األنوار القابضة شلقد ظلت شرآـة األنوار القابضة ش

  
    تعامالت مع أطراف ذات العالقةتعامالت مع أطراف ذات العالقة

  
العالقة والذین دخلت معهم الشرآة في تعامالت ضمن مجال األعمال الطبيعية للشرآة خالل السنة المالية العالقة والذین دخلت معهم الشرآة في تعامالت ضمن مجال األعمال الطبيعية للشرآة خالل السنة المالية فيما یلي قائمة باألطراف ذوي فيما یلي قائمة باألطراف ذوي 

  ..مم٢٠٠٦٢٠٠٦//٢٠٠٥٢٠٠٥للسنةالمالية للسنةالمالية   تتلقيمة التعاماللقيمة التعامالتوقع توقع  و  و ٢٠٠٥٢٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٣٢٠٠٣  نوع العمليةنوع العملية  إسم الطرف ذو العالقةإسم الطرف ذو العالقة

تمت الموافقة على تمت الموافقة على 
التقدیرات في التقدیرات في 

الجمعية العامة الجمعية العامة 
العادیة العادیة 
٢٢٠٠٥٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤  

الفعلي الفعلي 
٢٠٠٥٢٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤  

القيمة المقدرة ل القيمة المقدرة ل 
٢٠٠٦٢٠٠٦//٢٠٠٥٢٠٠٥  

  الدخلالدخل
شرآة األنوار و بالنك شرآة األنوار و بالنك 

  ١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠  رسوم إدارةرسوم إدارة  مم..عع..مم..شش

رسوم إدارة رسوم إدارة   مم..مم..شرآة فولتامب ششرآة فولتامب ش
  ٤٥٠٤٥٠  ١٨٫٨٥٠١٨٫٨٥٠  ٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠  ٢٤٫٤٥٠٢٤٫٤٥٠  وأتعاب حضوروأتعاب حضور

  ٥٠٠٥٠٠  ٤٠٠٤٠٠  ٥٠٠٥٠٠  ٥٠٠٥٠٠  أتعاب حضورأتعاب حضور  مم..مم..الشمس للتغليف شالشمس للتغليف ش

كمبيوتر كمبيوتر شرآة قرطاسية الشرآة قرطاسية ال
  عع..عع..مم..شش

أتعاب حضور و أتعاب حضور و 
مكافآت مجلس مكافآت مجلس 

  إدارةإدارة
٤٫٨٠٠٤٫٨٠٠  ٣٫٨٠٠٣٫٨٠٠  ٥٫١٥٠٥٫١٥٠  --  

  ٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٤٫٠٠٠  --مكافآت مجلس مكافآت مجلس   مم..مم..شرآة ُعمان للحفریات ششرآة ُعمان للحفریات ش
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  إدارةإدارة

  مم..مم..ُعمان للمواد الكاشطة شُعمان للمواد الكاشطة ش
أتعاب حضور و أتعاب حضور و 

مكافآت مجلس مكافآت مجلس 
  إدارةإدارة

١١٫٢٠٠١١٫٢٠٠  ١٣٫٣٠٠١٣٫٣٠٠  ١٢٫٤٠٠١٢٫٤٠٠  ١٢٫٣٠٠١٢٫٣٠٠  

  مصاریفمصاریف
أتعاب حضور جلسات في أتعاب حضور جلسات في 

  ١٥٫٠٠٠١٥٫٠٠٠  ١١٫٩٠٠١١٫٩٠٠  ١٥٫٠٠٠١٥٫٠٠٠  ١١٫٩٥٠١١٫٩٥٠    رة األنوار القابضةرة األنوار القابضةمجلس إدامجلس إدا

    ٣٤٫٠٠٠٣٤٫٠٠٠  ٢٩٫٠٠٠٢٩٫٠٠٠  ٢٩٫٠٠٠٢٩٫٠٠٠    مكافأت مجلس إدارة مدفوعةمكافأت مجلس إدارة مدفوعة

طباعة التقریر طباعة التقریر   شرآة مطابع وقرطاسية ُعمانشرآة مطابع وقرطاسية ُعمان
  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٣٫٢٥٣٣٫٢٥٣  ١٫٥٠٠١٫٥٠٠  ١٫٢٤٥١٫٢٤٥  السنوي الخالسنوي الخ

  
دارة وطريقة انتخابه وعزله والتعرف على دارة وطريقة انتخابه وعزله والتعرف على ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بمسئوليات مجلس اإلدارة  من شروط األهلية لعضوية مجلس اإلولمعرفة التفاصيل المتعلقة بمسئوليات مجلس اإلدارة  من شروط األهلية لعضوية مجلس اإل

االطالع االطالع ومكتتب ومكتتب اختصاصات وواجبات ومسئوليات مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واألعمال المحظورة على المجلس أداؤها، يحق لكل مساهم اختصاصات وواجبات ومسئوليات مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واألعمال المحظورة على المجلس أداؤها، يحق لكل مساهم 
    .. الرئيسي الرئيسيوالمتوفرة في مقر الشرآةوالمتوفرة في مقر الشرآة على النظام األساسي للشرآةعلى النظام األساسي للشرآة
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  عشرعشرالثاني الثاني الفصل الفصل 

  ملكية أسهم الشرآةملكية أسهم الشرآة
  

    
  ..یوضح الفصل التالي طبيعة توزیع ملكية المساهمين لشرآة األنوار القابضة حسب تصنيفات مختلفةیوضح الفصل التالي طبيعة توزیع ملكية المساهمين لشرآة األنوار القابضة حسب تصنيفات مختلفة

  
  ))ألخألخ........أفراد، صنادیق، جهات حكوميةأفراد، صنادیق، جهات حكومية(( متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة المساهمين  متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة المساهمين همهم األس األس ملكية ملكيةتوزیعتوزیعجدول بجدول ب  --
  

  نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهـــمعدد األسهـــم  طبيعة المساهمطبيعة المساهم
  %%١١٫١١١٫١  ١١٫٫١٠٦١٠٦٫٫٥٧٢٥٧٢  أفرادأفراد

  %%٣٨٫٧٣٨٫٧  ٣٣٫٫٨٥٨٨٥٨٫٫١٤٥١٤٥  شرآاتشرآات
  %%٥٠٫٢٥٠٫٢  ٣٥٣٥٫٫٢٨٣٢٨٣  صنادیقصنادیق
  %%١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  اإلجمالياإلجمالي

  
  
  ..ة المساهمينة المساهمينحسب جنسيحسب جنسي متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها  متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها سهمسهمتوزیع ملكية األتوزیع ملكية األ  --
  

  نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهمعدد األسهم  طبيعة المساهمطبيعة المساهم

  %%٣٥٫٦١٣٥٫٦١  ١١٫٫٧٨٠٧٨٠٫٫٦٣٩٦٣٩  خليجيخليجي

  %%١٫٧١١٫٧١  ٨٥٨٥٫٫٦٢٢٦٢٢  اجانباجانب

  %%٦٢٫٦٨٦٢٫٦٨  ٣٣٫٫١٣٣١٣٣٫٫٧٣٩٧٣٩  عمانيعماني

  %%١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  اإلجمالياإلجمالي
  
  ..آثر من أسهم الشرآة،  وجنسياتهم وعدد األسهم التي یمتلكها آل منهم ونسبتها آثر من أسهم الشرآة،  وجنسياتهم وعدد األسهم التي یمتلكها آل منهم ونسبتها فأفأ% % ٥٥) ) آل منهم على حدةآل منهم على حدة((أسماء المساهمين الذین یملكون أسماء المساهمين الذین یملكون   --
  

  %%نسبة التملك نسبة التملك   عدد األسهمعدد األسهم  الجنسيةالجنسية  أسم المساهمأسم المساهم  تسلسلتسلسل
  ٣٠٫٠٦٨٣٠٫٠٦٨  ١٫٥٠٣٫٤٠٩١٫٥٠٣٫٤٠٩  عمانيةعمانية  مؤسسة اليوسف العالمية مؤسسة اليوسف العالمية   ١١
  ٢٣٫٠٢٠٢٣٫٠٢٠  ١٫١٥١٫٠٠٠١٫١٥١٫٠٠٠  إماراتيةإماراتية  خليجيخليجي//عهدةعهدة//شرآة الخدمات المالية شرآة الخدمات المالية   ٢٢
  ٥٥  ٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠  أماراتيأماراتي  المطوع الظاهريالمطوع الظاهريأحمد على خلفان أحمد على خلفان   ٣٣
  ٥٥  ٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠  عمانيةعمانية  الخنجي لالستثمار ش م م الخنجي لالستثمار ش م م   ٤٤
  ٥٥  ٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠  إماراتيةإماراتية  شرآة أبو ظبي الوطنية للمواد الغذائيةشرآة أبو ظبي الوطنية للمواد الغذائية  ٥٥
  %%٦٨٫٠٨٨٦٨٫٠٨٨  ٣٣٫٫٤٠٤٤٠٤٫٤٠٩٫٤٠٩    اإلجمالياإلجمالي  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٣٣

  عشرعشرالثالث الثالث الفصل الفصل 
  عوامل المخاطرة وآيفية تخفيفهاعوامل المخاطرة وآيفية تخفيفها

  
ي                یجب على المستثمرین المحتملين األخذ بعين       یجب على المستثمرین المحتملين األخذ بعين        ائل والت وار القابضةوأیضا الطرق والوس ي                االعتبار عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة بشرآة األن ائل والت وار القابضةوأیضا الطرق والوس االعتبار عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة بشرآة األن

ائل درء المخاطر                                   ار أن وس ين االعتب تثمرون بع ا، ویجب أن یأخذ المس ى تخفيفه وار القابضة ستعمل عل ائل درء المخاطر                                  یعتقد مجلس اإلدارة وإدارة شرآة األن ار أن وس ين االعتب تثمرون بع ا، ویجب أن یأخذ المس ى تخفيفه وار القابضة ستعمل عل یعتقد مجلس اإلدارة وإدارة شرآة األن
ا ذآر حسب       ناعات مجلس اإلدارة وإدارة شرآة األنوار القابضةناعات مجلس اإلدارة وإدارة شرآة األنوار القابضةالمذآورة أدناه هي من وجهة نظر وبناء على ق   المذآورة أدناه هي من وجهة نظر وبناء على ق    ا عم ا ذآر حسب     فقط وقد یكون تأثيرها مختلف ا عم فقط وقد یكون تأثيرها مختلف

  ..وجهة النظر هذهوجهة النظر هذه
  

  --::المخاطر العامة المخاطر العامة 
  
  ::المخاطر االقتصادية المخاطر االقتصادية ))١١  

  ..            نتائج أعمال الشرآة ونمو أعمالها مرتبطة بالنمو االجمالي لالقتصاد في السلطنة واألسواق المجاورة             نتائج أعمال الشرآة ونمو أعمالها مرتبطة بالنمو االجمالي لالقتصاد في السلطنة واألسواق المجاورة 
  
   : :ديةديةااقتصقتصآيفية تخفيف ّاثار المخاطر اإلآيفية تخفيف ّاثار المخاطر اإل          

تسعى الشرآة لتنویع أعمالها لتخفيف المخاطر في انخفاض النشاط االقتصادي في قطاع استثماري معين وذلك بالسعي لتنویع محفظة تسعى الشرآة لتنویع أعمالها لتخفيف المخاطر في انخفاض النشاط االقتصادي في قطاع استثماري معين وذلك بالسعي لتنویع محفظة 
  .. باضافة استثمار مهم في قطاع التأمين  باضافة استثمار مهم في قطاع التأمين ٢٠٠٥٢٠٠٥قامت الشرآة في عام قامت الشرآة في عام . . شرآاتها شرآاتها 

  . . تم زیادتها بضخ رأسمال جدید والذي یتم ترتيبه اّالن تم زیادتها بضخ رأسمال جدید والذي یتم ترتيبه اّالن محفظة االستثمار في الشرآة محفظة االستثمار في الشرآة 
التنویع في محفظة االستثمار سيمكن من توزیع المخاطر والحد منها بشكل آبير وتسعى الشرآة آذلك الى تنویع األسواق التي تعمل فيها لتقلل من التنویع في محفظة االستثمار سيمكن من توزیع المخاطر والحد منها بشكل آبير وتسعى الشرآة آذلك الى تنویع األسواق التي تعمل فيها لتقلل من 

  .. استثمار جدیدة لتوزیع استثماراتها والحد من المخاطر  استثمار جدیدة لتوزیع استثماراتها والحد من المخاطر مخاطر ارتباط نشاطها باقتصاد واحد وستعمل الشرآة باستمرار على البحث عن فرصمخاطر ارتباط نشاطها باقتصاد واحد وستعمل الشرآة باستمرار على البحث عن فرص
  
  : : مخاطر تقلبات أسعار العمالت مخاطر تقلبات أسعار العمالت ) ) ٢٢

        شرآة االنوار ليس لدیها احتماالت للتعرض لهزات أسعار العملة ومع ذلك جميع شرآات االستثمار معرضة للتعامل في العمالت األجنبية         شرآة االنوار ليس لدیها احتماالت للتعرض لهزات أسعار العملة ومع ذلك جميع شرآات االستثمار معرضة للتعامل في العمالت األجنبية 
  ..العمالت األجنبية العمالت األجنبية ببد والتصدیر والقروض د والتصدیر والقروض بسبب أعمالها التجاریة المرتبطة باالستيرابسبب أعمالها التجاریة المرتبطة باالستيرا

          
  ::آيفية تخفيف ّاثار مخاطر تقلبات أسعار العمالت آيفية تخفيف ّاثار مخاطر تقلبات أسعار العمالت   

        جميع شرآات االستثمار في المنطقة لدیها نظام للحمایة من مخاطر االدارة وتقلبات أسعار العملة المرتبط بنشاطها االقتصادي والتي یمكن         جميع شرآات االستثمار في المنطقة لدیها نظام للحمایة من مخاطر االدارة وتقلبات أسعار العملة المرتبط بنشاطها االقتصادي والتي یمكن 
  ..أن تدار بوسائل اداریة محترفة أن تدار بوسائل اداریة محترفة 

  ..الریال العماني قليلة جداالریال العماني قليلة جدامقابل مقابل صرف صرف الالمخاطرتقلبات في أسعار مخاطرتقلبات في أسعار حيث حيث  الخليج  الخليج المستثمر بها من منطقةالمستثمر بها من منطقةشرآات شرآات الالعمالء عمالء ویعد جزء آبير من ویعد جزء آبير من 
  
  : : مخاطراالسواق المالية مخاطراالسواق المالية ))٣٣

ق المالية حيث أنه من الممكن ق المالية حيث أنه من الممكن       جميع استثمارات شرآة األنوار القابضة المدرجة في األسواق المالية معرضة لتقلبات أسعار األسهم في األسوا      جميع استثمارات شرآة األنوار القابضة المدرجة في األسواق المالية معرضة لتقلبات أسعار األسهم في األسوا
  ..أن تشهد تقلبات بسبب األرتفاع أوالهبوط في أسعار األسهم في األسواق المالية أن تشهد تقلبات بسبب األرتفاع أوالهبوط في أسعار األسهم في األسواق المالية 

          
  ::آيفية تخفيف ّاثار مخاطر االسواق المالية آيفية تخفيف ّاثار مخاطر االسواق المالية   

  ..ضة لتقلبات األسعار ضة لتقلبات األسعار   االستثمار الرئيسي لشرآة األنوارفي األسواق المالية هو في الشرآة الوطنية لصناعة األلمنيوم وهي بالتالي معر  االستثمار الرئيسي لشرآة األنوارفي األسواق المالية هو في الشرآة الوطنية لصناعة األلمنيوم وهي بالتالي معر
على آل حال وبسبب اتباع معایير المحاسبة الدولية فان شرآة األنوار القابضة قامت بمعاملة استثماراتها في الشرآة الوطنية لأللمنيوم آشرآة على آل حال وبسبب اتباع معایير المحاسبة الدولية فان شرآة األنوار القابضة قامت بمعاملة استثماراتها في الشرآة الوطنية لأللمنيوم آشرآة 

  ..سعر السهم سعر السهم في في لتقلبات لتقلبات  یتم احتساب ا یتم احتساب اتابعة وعليه ال تابعة وعليه ال 
وبالتالي یعتقد أنه ستتعادل في النهایة هذه وبالتالي یعتقد أنه ستتعادل في النهایة هذه في الشرآة الوطنية لأللمنيوم في الشرآة الوطنية لأللمنيوم  طویلة  طویلة مستثمر طویل األجل ومنذ مدةمستثمر طویل األجل ومنذ مدةشرآة األنوار القابضة شرآة األنوار القابضة تعتبر تعتبر 
  ..التقلباتالتقلبات

  ..حدود على نتائج الشرآة حدود على نتائج الشرآة ممليست آبيرة ویعتقد انه سيكون لها تأثير ليست آبيرة ویعتقد انه سيكون لها تأثير ة ة تاجرتاجرممالمحفظة المخصصة للالمحفظة المخصصة لل
  
  ::مخاطر المنافسة مخاطر المنافسة ))٤٤
  

ال الشرآات القابضة ومعظم الشرآات العاملة في هذا القطاع معرضة ال الشرآات القابضة ومعظم الشرآات العاملة في هذا القطاع معرضة استثمارات األنوار القابضة معرضة دوما للمنافسة بسبب طبيعة أعماستثمارات األنوار القابضة معرضة دوما للمنافسة بسبب طبيعة أعم
  . . للمنافسة من داخل و خارج السلطنة للمنافسة من داخل و خارج السلطنة 

  
   :  : آيفية تخفيف ّاثار مخاطر المنافسةآيفية تخفيف ّاثار مخاطر المنافسة

اعدة اعدة مل في أسواق مختلفة وترآزجميع الشرآات على بناء قمل في أسواق مختلفة وترآزجميع الشرآات على بناء ق آما تع آما تع و وخطوط انتاج منوعةخطوط انتاج منوعةوو ,  , ةةة قویة قوییی فرق ادار فرق ادارالمستثمر بها المستثمر بها جميع الشرآات جميع الشرآات تملك تملك 
آما یملك ممثلي شرآة األنوار القابضة خبرة واسعة من التعامل آما یملك ممثلي شرآة األنوار القابضة خبرة واسعة من التعامل . . عمالء قویة والعمل باستمرارعلى تحسين خدماتها و منتجاتها المقدمة لعمالئهاعمالء قویة والعمل باستمرارعلى تحسين خدماتها و منتجاتها المقدمة لعمالئها

امل مع امل مع مع هذه المجاالت عبر الزمن وفي أسواق مختلفة والذي یتم مشارآته مع الشرآات المستثمر بها وهذا یمنح المجموعة قوة تنافسية للتعمع هذه المجاالت عبر الزمن وفي أسواق مختلفة والذي یتم مشارآته مع الشرآات المستثمر بها وهذا یمنح المجموعة قوة تنافسية للتع
  منافسيهامنافسيها

  
  
  ::مخاطرة البدء في مشاريع جديدة مخاطرة البدء في مشاريع جديدة ))٥٥

          
 مما یشير إلى  مما یشير إلى .. طبيعة عمل شرآة األنوار القابضة تتضمن أنشطة الترویج لمشاریع جدیدة والحصول على حصة آبيرة من هذه المشاریع  طبيعة عمل شرآة األنوار القابضة تتضمن أنشطة الترویج لمشاریع جدیدة والحصول على حصة آبيرة من هذه المشاریع 

  ..مخاطر فترة التأسيسمخاطر فترة التأسيس
  ..ئد على االستثمار ئد على االستثمار خالل فترة التحضير و البدء في تنفيذ المشروع لن یكون هناك أي عاخالل فترة التحضير و البدء في تنفيذ المشروع لن یكون هناك أي عا

  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار
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٣٤

  ::آيفية تخفيف ّاثار مخاطرة البدء في مشاريع جديدة آيفية تخفيف ّاثار مخاطرة البدء في مشاريع جديدة 
وبناء فریق ادارة جيد ذو خبرة الدارة المشروع وبناء فریق ادارة جيد ذو خبرة الدارة المشروع , ,       شرآة األنوار القابضة تتعامل مع هذا العامل عن طریق احتساب الهيكل المالي للمشروع       شرآة األنوار القابضة تتعامل مع هذا العامل عن طریق احتساب الهيكل المالي للمشروع 

  .. خالل هذه الفترات خالل هذه الفتراتواالشراف عليهواالشراف عليه
 آبيرة في بدء وانشاء  آبيرة في بدء وانشاء  سابقة سابقةصل لمجلس ادارة األنوار النجاح المشاریع حيث أن مجلس ادارة الشرآة لدیه خبرةصل لمجلس ادارة األنوار النجاح المشاریع حيث أن مجلس ادارة الشرآة لدیه خبرةاالشراف المستمر و المتوااالشراف المستمر و المتوا
   . .والتي یتم االستفادة منها في هذه المرحلةوالتي یتم االستفادة منها في هذه المرحلةمشاریع جدیدة و انجاحهامشاریع جدیدة و انجاحها
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٣٥

  عشرعشر  الرابعالرابعالفصل الفصل 
  مسؤولية وحقوق المساهمينمسؤولية وحقوق المساهمين

  
م على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها ، وال یسأل عن دیون الشرآة إال في حدود القيمة م على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها ، وال یسأل عن دیون الشرآة إال في حدود القيمة تقتصر مسؤولية المساهتقتصر مسؤولية المساه :  :  المساهم المساهماتاتمسؤوليمسؤولي: : أوال   أوال   

  ..االسمية لألسهم التي اآتتب فيهااالسمية لألسهم التي اآتتب فيها
  

جميع األسهم في شرآة المساهمة تتمتع بحقوق متساویة ومالزمة لحق ملكيتها وفيما یلي بيان بهذه الحقوق حسب جميع األسهم في شرآة المساهمة تتمتع بحقوق متساویة ومالزمة لحق ملكيتها وفيما یلي بيان بهذه الحقوق حسب  :  : حقوق المساهمحقوق المساهم:  :  ثانيا   ثانيا   
  --::لشرآات التجاریة وقانون سوق رأس المال ما یلي لشرآات التجاریة وقانون سوق رأس المال ما یلي أحكام قانون اأحكام قانون ا

    
  ..الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة   --١١

  ..حق األفضلية باالآتتاب بأسهم جدیدة حق األفضلية باالآتتاب بأسهم جدیدة   --٢٢

  ..الحق في االشتراك بتوزیع موجودات الشرآة عند التصفية الحق في االشتراك بتوزیع موجودات الشرآة عند التصفية   --٣٣

  ..األسهم وفقا للقانون األسهم وفقا للقانون صرف في صرف في الحق بالتالحق بالت  --٤٤

  ..اإلطالع على ميزانية الشرآة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين اإلطالع على ميزانية الشرآة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين في في الحق الحق   --٥٥

الحق بأن یدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن یشترك ویقترع في هذه الجمعيات شخصيا أو بواسطة وآيل الحق بأن یدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن یشترك ویقترع في هذه الجمعيات شخصيا أو بواسطة وآيل   --٦٦
  ) .) .ویكون له صوت واحد عن آل سهم عادى یمتلكهویكون له صوت واحد عن آل سهم عادى یمتلكه((

تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا آان مخالفا للقانون أو لنظام الشرآة أو تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا آان مخالفا للقانون أو لنظام الشرآة أو الحق بأن یتقدم بطلب إبطال أي قرار الحق بأن یتقدم بطلب إبطال أي قرار   --٧٧
  ..لنظامها الداخلي لنظامها الداخلي 

الحق بأن یقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشرآة عمال بالمادة الحق بأن یقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشرآة عمال بالمادة   --٨٨
  .. الشرآات التجاریة الشرآات التجاریةمن قانونمن قانون) ) ١١٠١١٠((

ظام األساسي على تقریر بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصویت أو األرباح أو ناتج التصفية ، ظام األساسي على تقریر بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصویت أو األرباح أو ناتج التصفية ، وإذا نص النوإذا نص الن  --٩٩
فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال یجوز تعدیل ذلك إال بقرار من الجمعية العامة غير فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال یجوز تعدیل ذلك إال بقرار من الجمعية العامة غير 

  ..یتعلق التعدیل به یتعلق التعدیل به العادیة وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي العادیة وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي 

على األقل من اسهم الشرآة وقف على األقل من اسهم الشرآة وقف  %  % ٥٥لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدیة یبدیها عدد من المساهمين الذین یملكون لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدیة یبدیها عدد من المساهمين الذین یملكون   --١٠١٠
قرارات الجمعية العامة للشرآة التي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين أو لألضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة ألعضاء قرارات الجمعية العامة للشرآة التي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين أو لألضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة ألعضاء 

  ..و غيرهم و غيرهم مجلس اإلدارة أمجلس اإلدارة أ
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  عشرعشر  الخامسالخامسالفصل الفصل 
  شروط وإجراءات االآتتابشروط وإجراءات االآتتاب

  
  أهلية االآتتاب في األسهم المطروحة  أهلية االآتتاب في األسهم المطروحة  

المسجلين بسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط المسجلين بسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط ) ) عع..عع..مم..شش((االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة األنوار القابضةاالآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة األنوار القابضة
 االآتتاب مفتوح لكل من یقوم بشراء  االآتتاب مفتوح لكل من یقوم بشراء ننآما أآما أ  ما لم یتم التصرف بالحقوق خالل فترة التداول بهاما لم یتم التصرف بالحقوق خالل فترة التداول بهاية في تاریخ الحق ية في تاریخ الحق لإلیداع وتسجيل األوراق الماللإلیداع وتسجيل األوراق المال

إذا لم یتم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، إذا لم یتم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، الحق من سوق مسقط لألوراق الماليةخالل فترة التداول بالحقوق، الحق من سوق مسقط لألوراق الماليةخالل فترة التداول بالحقوق، 
م بشراء األسهم م بشراء األسهم ٢٠٠٥٢٠٠٥  مایومایو  ١٠١٠طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة بتاریخ طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة بتاریخ   والمبينة أسماؤهم في الفصل السابع عشروالمبينة أسماؤهم في الفصل السابع عشرسيقوم المساهمون سيقوم المساهمون 

  .. سهم سهم٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠وبحد أقصى وبحد أقصى المتبقية بالتساوي ودفع قيمتها بالكامل  إلى الشرآة المتبقية بالتساوي ودفع قيمتها بالكامل  إلى الشرآة 
  

 فترة االآتتاب 
  مم٢٠٠٦٢٠٠٦//    ٣٣  //  ٢٦٢٦  الموافق الموافق   األحداألحد  یبدأ االآتتاب في یوم یبدأ االآتتاب في یوم 

  مم٢٠٠٦٢٠٠٦//    ٤٤  //١٦١٦    لموافق لموافق الثالثاء االثالثاء اوینتهي بنهایة ساعات العمل الرسمية للبنوك في یوم وینتهي بنهایة ساعات العمل الرسمية للبنوك في یوم 
  

      الحد األدنى واألقصى لالآتتابالحد األدنى واألقصى لالآتتاب
ألسهم المملوآة ألسهم المملوآة  یتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة ل یتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة لالالیجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن یجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن 

  بتاریخ الحقبتاریخ الحق
  

  آيفية االآتتاب آيفية االآتتاب 
یتم االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في تاریخ الحق بسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل یتم االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في تاریخ الحق بسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل 

ه إلى أحد بنوك االآتتاب أعاله بعد اإلطالع بعنایة ه إلى أحد بنوك االآتتاب أعاله بعد اإلطالع بعنایة األوراق المالية وذلك من خالل تعبئة الطلب المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع بياناته وتسليماألوراق المالية وذلك من خالل تعبئة الطلب المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع بياناته وتسليم
  ..على نشرة اإلصدار على نشرة اإلصدار 

عند عند  بيسة آمصاریف إصدار بيسة آمصاریف إصدار٢٠٢٠سهم باإلضافة إلى سهم باإلضافة إلى لكل لكل ) ) عع.. ر ر١١((على المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة ریال عماني واحد على المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة ریال عماني واحد 
  ..تقدیم الطلبتقدیم الطلب

  
ن صحة وسریان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وتأآيدًا على ذلك، فقد تم توجيه بنوك ن صحة وسریان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وتأآيدًا على ذلك، فقد تم توجيه بنوك یتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمایتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضما

  . . االآتتاب بقبول طلبات االآتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في طلب االآتتاب ونشرة اإلصداراالآتتاب بقبول طلبات االآتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في طلب االآتتاب ونشرة اإلصدار
  ..ة شروط وإجراءات االآتتاب بعنایة تامةة شروط وإجراءات االآتتاب بعنایة تامةعلى المكتتب قبل تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءعلى المكتتب قبل تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراء

  .. المدني المدنيرقمرقمالال و و،،على المكتتب تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداععلى المكتتب تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع
  على المكتتب تقدیم الطلب إلى أحد بنوك االآتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم آما هي محددة بالنشرة على المكتتب تقدیم الطلب إلى أحد بنوك االآتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم آما هي محددة بالنشرة 

  ))اآتتاب حق األفضليةاآتتاب حق األفضلية((ع ع ..عع..مم..األنوار القابضة شاألنوار القابضة ششرآة شرآة   ::في حالة سداد قيمة االآتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسمفي حالة سداد قيمة االآتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسم
  

  إخطارات التخصيص إخطارات التخصيص 
 یومًا من تاریخ إنتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم المكتتب بها وإصدار إخطارات التخصيص  یومًا من تاریخ إنتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم المكتتب بها وإصدار إخطارات التخصيص ١٥١٥سيقوم مدیر اإلصدار خالل سيقوم مدیر اإلصدار خالل 

  ..مكتتبين مكتتبين إلى الإلى ال
  

  إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة 
یتعهد مدیر اإلصدار بإعادة مبالغ طلبات االآتتاب المرفوضة عن طریق بنوك االآتتاب من خالل تحویلها إلى أرقام الحسابات المصرفية یتعهد مدیر اإلصدار بإعادة مبالغ طلبات االآتتاب المرفوضة عن طریق بنوك االآتتاب من خالل تحویلها إلى أرقام الحسابات المصرفية 

ر إعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب ، ر إعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب ، في حال فشل مدیر اإلصدافي حال فشل مدیر اإلصدا. .  یومًا من تاریخ قفل باب االآتتاب یومًا من تاریخ قفل باب االآتتاب١٥١٥المذآورة بطلبات االآتتاب وذلك خالل المذآورة بطلبات االآتتاب وذلك خالل 
  ..فإنه سيتعهد بدفع فائدة طبقًا لألسعار الساریة على الودائع البنكية لكامل مدة التأخير حتى تاریخ التحویل فإنه سيتعهد بدفع فائدة طبقًا لألسعار الساریة على الودائع البنكية لكامل مدة التأخير حتى تاریخ التحویل 

  
  االآتتاب الخاص االآتتاب الخاص 

 طبقًا لقرار الجمعية العامة غير  طبقًا لقرار الجمعية العامة غير بقابقاالجهات المذآورة ساالجهات المذآورة ساقوم قوم تتإذا لم یتم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة آحق األفضلية خالل فترة االآتتاب سإذا لم یتم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة آحق األفضلية خالل فترة االآتتاب س
 وتعدیالته بشراء األسهم المتبقية عن طریق اآتتاب  وتعدیالته بشراء األسهم المتبقية عن طریق اآتتاب ٧٤٧٤//٤٤م وأحكام قانون الشرآات التجاریة رقم م وأحكام قانون الشرآات التجاریة رقم ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ١٠١٠العادیة للشرآة المنعقدة بتاریخ العادیة للشرآة المنعقدة بتاریخ 

  ..خاص ودفع آامل قيمتها إلى الشرآة خاص ودفع آامل قيمتها إلى الشرآة 
  

 بنوك االآتتاب 
  ::الآتتاب لدى إحدى البنوك التجاریة التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقطالآتتاب لدى إحدى البنوك التجاریة التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقطتقبل طلبات اتقبل طلبات ا

  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط 
  ))عع..عع..مم..شش((بنك ظفار بنك ظفار 

          ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني الَعماني البنك الوطني الَعماني 
  

، وعليه أیضًا توجيه ، وعليه أیضًا توجيه ویتعين على بنك االآتتاب قبول طلبات االآتتاب بعد التأآد من  استيفائها شكال وموضوعًا للمتطلبات الواردة في النشرةویتعين على بنك االآتتاب قبول طلبات االآتتاب بعد التأآد من  استيفائها شكال وموضوعًا للمتطلبات الواردة في النشرة
  ..المكتتبين إلى استيفاء أیة نواقص تظهر في الطلب المقدمالمكتتبين إلى استيفاء أیة نواقص تظهر في الطلب المقدم

    
   یتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اآتتابه إلى أحد بنوك االآتتاب قبل إنتهاء فترة االآتتاب ، هذا  ویحق لبنوك االآتتاب عدم قبول أي طلب    یتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اآتتابه إلى أحد بنوك االآتتاب قبل إنتهاء فترة االآتتاب ، هذا  ویحق لبنوك االآتتاب عدم قبول أي طلب 

  ..ریخ إنتهاء فترة االآتتاب ریخ إنتهاء فترة االآتتاب اآتتاب یرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تااآتتاب یرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تا
  

 قبول طلبات االآتتاب
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  --::یتعين على بنوك االآتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التالية یتعين على بنوك االآتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التالية 
  ..إذا لم یكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتبإذا لم یكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتب  --١١
  ..داردارإذا لم یتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصإذا لم یتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلص  --٢٢
  . . إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طریق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب آان إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طریق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب آان   --٣٣
  ..إذا لم یتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق الماليةإذا لم یتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية  --٤٤
 لدى شرآة مسقط  لدى شرآة مسقط يح للمكتتب المقيديح للمكتتب المقيد المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال یتطابق مع الرقم الصح المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال یتطابق مع الرقم الصحإذا آان رقم المساهمإذا آان رقم المساهم  --٥٥

  ..لإلیداع وتسجيل األوراق الماليةلإلیداع وتسجيل األوراق المالية
  . . المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمنصوص عليها في نشرة اإلصدارالوثائق الثبوتية الوثائق الثبوتية إذا لم ترفق بالطلب إذا لم ترفق بالطلب   --٦٦
  . . إذا لم یتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتبإذا لم یتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب  --٧٧
  . . اردة بالطلب صحيحةاردة بالطلب صحيحةإذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الوإذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الو  --٨٨
إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد القصر الذین یجوز لهم إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد القصر الذین یجوز لهم   --٩٩

  . . استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهماستخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم
نيابة عن شخص آخر نيابة عن شخص آخر ) ) یوقعیوقع((شرة بالنسبة للشخص الذي یكتتب شرة بالنسبة للشخص الذي یكتتب إذا لم یرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في النإذا لم یرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في الن  --١٠١٠

  ).).باستثناء اآلباء الذین یكتتبون عن أوالدهم القصرباستثناء اآلباء الذین یكتتبون عن أوالدهم القصر((
  ..المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارمن من إذا لم یستوف الطلب أیًا إذا لم یستوف الطلب أیًا   --١١١١

  
لفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي لمدیر اإلصدار عدم استيفاء الطلب لفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي لمدیر اإلصدار عدم استيفاء الطلب     إذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء ا    إذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء ا

للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار  فإنه یتعين عليه بذل العنایة الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار  فإنه یتعين عليه بذل العنایة الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا 
 یتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االآتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له  یتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االآتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنهتعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنه

  ..لتسليم طلبات االآتتاب إلى مدیر اإلصدارلتسليم طلبات االآتتاب إلى مدیر اإلصدار
  

 :رفض طلبات االآتتاب
الهيئة العامة لسوق المال الهيئة العامة لسوق المال     یجوز لمدیر اإلصدار رفض طلبات االآتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة     یجوز لمدیر اإلصدار رفض طلبات االآتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة 

  ..وتقدیم تقریر مفصل للهيئة یوضح تفاصيل طلبات االآتتاب المراد رفضها وأسباب الرفضوتقدیم تقریر مفصل للهيئة یوضح تفاصيل طلبات االآتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض
  

   إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جميع بنوك االآتتاب بأن هناك طلبات اآتتاب تحمل نفس رقم المساهم أو نفس الرقم    إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جميع بنوك االآتتاب بأن هناك طلبات اآتتاب تحمل نفس رقم المساهم أو نفس الرقم 
فأنه سوف یتم رفض جميع طلبات االآتتاب باعتبارها متكرر وانها تعود لنفس فأنه سوف یتم رفض جميع طلبات االآتتاب باعتبارها متكرر وانها تعود لنفس ) ) عدا األوالد القصرعدا األوالد القصر((حساب المصرفي حساب المصرفي المدني أو نفس رقم الالمدني أو نفس رقم ال

  . . المساهمالمساهم
 

 االستعالم والشكاوي
 الفائضة  الفائضة   على المكتتبين الذین یرغبون في االستفسار أو تقدیم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ  على المكتتبين الذین یرغبون في االستفسار أو تقدیم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ

عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االآتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع یتعين على المكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االآتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع یتعين على المكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك 
  ::على النحو التاليعلى النحو التالي

  
  

   البریدي ورقم الهاتف والفاآس والبرید اإللكتروني البریدي ورقم الهاتف والفاآس والبرید اإللكترونياسم المسؤول وعنوانهاسم المسؤول وعنوانه   االآتتاب االآتتاباسم بنكاسم بنك
  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط 

  
ص ب ص ب ٢٤٧٨٨٨٦٤٢٤٧٨٨٨٦٤  ––  ٢٤٧٩٨٢٢٠٢٤٧٩٨٢٢٠ فاآس  فاآس ٢٤٧٦٨٢١٣٢٤٧٦٨٢١٣ مدیر وحدة االستثمار البنكي  هاتف  مدیر وحدة االستثمار البنكي  هاتف ––آي فينيو آي فينيو 

   روي روي١١٢١١٢ رمز  رمز ١٣٤١٣٤
  ٢٤٧٦٨٠٦٤٢٤٧٦٨٠٦٤أحمد البوسعيدي أحمد البوسعيدي 

  ))عع..عع..مم..شش((بنك ظفاربنك ظفار
  

  ١٥٠٧١٥٠٧ ص ب  ص ب ٢٤٧٩١١٣١٢٤٧٩١١٣١ فاآس  فاآس ٤٢٣٤٢٣ محول  محول ٢٤٧٩٠٤٦٦٢٤٧٩٠٤٦٦ استشارات الشرآات هاتف  استشارات الشرآات هاتف ––إن رافي مدیر إن رافي مدیر 
   روي روي١١٢١١٢رمز رمز 

  نينيالوطني الُعماالوطني الُعمابنك بنك 
  ))عع..عع..مم..شش((

  ١١٢١١٢ رمز بریدي  رمز بریدي ٧٥١٧٥١ ص ب  ص ب ٢٤٧٧٨٩٣٤٢٤٧٧٨٩٣٤  فاآس   فاآس ٢٤٧٧٨٦٩٨٢٤٧٧٨٦٩٨ مسئول استثمارات هاتف  مسئول استثمارات هاتف ––راجيت دیوان راجيت دیوان 
  رويروي

  
إذا لم یستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسویة مع الشخص المكتتب، فإنه یتعين على بنك االآتتاب إحالة الموضوع إلى مدیر اإلصدار، إذا لم یستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسویة مع الشخص المكتتب، فإنه یتعين على بنك االآتتاب إحالة الموضوع إلى مدیر اإلصدار، 

 المكتتب بما یتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما یتعين على المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع  المكتتب بما یتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما یتعين على المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع ویتعين على بنك االآتتاب إفادةویتعين على بنك االآتتاب إفادة
  . . بنك االآتتاب فقط لمعرفة ما یتم التوصل إليه من قراراتبنك االآتتاب فقط لمعرفة ما یتم التوصل إليه من قرارات

  
 :األسهم غير المكتتب بهامعالجة 

   وفق ما ورد في الفصل السابع عشر من هذه النشرة وفق ما ورد في الفصل السابع عشر من هذه النشرةالآتتابالآتتابمعالجة عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل مدة امعالجة عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل مدة استتم ستتم 
  

على المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأآد من عدد األسهم المخصصة له من خالل مراجعة شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل على المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأآد من عدد األسهم المخصصة له من خالل مراجعة شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل 
 سوف تتم بالتزامن مع إجراءات  سوف تتم بالتزامن مع إجراءات األسهماألسهمت إدراج ت إدراج ن إخطارات التخصيص قد یتأخر وصولها بالبرید فضًال على إن إجراءان إخطارات التخصيص قد یتأخر وصولها بالبرید فضًال على إن إجراءاأأاألوراق المالية، إذ األوراق المالية، إذ 

  ..إرسال إخطارات التخصيصإرسال إخطارات التخصيص
  

 إدراج وتداول أسهم الشرآة 
  ..سوف یتم إدراج أسهم الشرآة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات الساریة في تاریخ تقدیم طلب اإلدراج سوف یتم إدراج أسهم الشرآة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات الساریة في تاریخ تقدیم طلب اإلدراج 
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 :المسؤوليات وااللتزامات
   بموجب بموجب لها لهاار وبنوك االآتتاب وشرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية االلتزام بالمسؤوليات والمهام المحددةار وبنوك االآتتاب وشرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية االلتزام بالمسؤوليات والمهام المحددةیتعين على مدیر اإلصدیتعين على مدیر اإلصد

 بينهم وبين الجهة  بينهم وبين الجهة  فيما فيماآما یتعين عليها االلتزام بأیة مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمةآما یتعين عليها االلتزام بأیة مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمةالتعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة، التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة، 
  . . ماليةماليةالمصدرة لألوراق الالمصدرة لألوراق ال

  
هذا ویتعين على األطراف المسؤولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الموآلة إليها، ویعد مدیر اإلصدار هذا ویتعين على األطراف المسؤولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الموآلة إليها، ویعد مدیر اإلصدار 

  هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرارهو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار
  

 متعلقة بالموافقة على االآتتاب بحق األفضليةاالخطارات ال
  

لكل مكتتب بالبرید طبقا للعناوین المسجلة لدي شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل لكل مكتتب بالبرید طبقا للعناوین المسجلة لدي شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل سيتم ارسال اخطارات بالموافقة على االآتتاب بحق االفضلية سيتم ارسال اخطارات بالموافقة على االآتتاب بحق االفضلية 
  ..األوراق المالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المالاألوراق المالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال

عالن عن قرار الموافقة على االآتتاب بحق األفضلية التأآد من عدد األسهم المكتتب بها وذلك من خالل مراجعة شرآة عالن عن قرار الموافقة على االآتتاب بحق األفضلية التأآد من عدد األسهم المكتتب بها وذلك من خالل مراجعة شرآة وعلى المكتتب فور االوعلى المكتتب فور اال
بالبرید فضال على أن إجراءات بالبرید فضال على أن إجراءات   مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية إذ أن اخطارات الموافقة على االآتتاب بحق األفضلية قد یتأخر وصولها مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية إذ أن اخطارات الموافقة على االآتتاب بحق األفضلية قد یتأخر وصولها 

..سال إخطارات الموافقة على االآتتابسال إخطارات الموافقة على االآتتابس المال سوف یتم بالتزامن مع اجراءات ارس المال سوف یتم بالتزامن مع اجراءات ارإدراج أسهم زیادة رأإدراج أسهم زیادة رأ
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  عشرعشرالسادس السادس الفصل الفصل 
  البرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضليةالبرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضلية

  
  

 عن حق األفضلية  عن حق األفضلية  وتعديالته، وإجراءات وأحكام التنازل وتعديالته، وإجراءات وأحكام التنازل٧٤٧٤//٤٤من قانون الشرآات التجارية رقم من قانون الشرآات التجارية رقم ) ) ٨٣٨٣(( المادة  المادة يجوز للمساهم بموجب أحكاميجوز للمساهم بموجب أحكام
التنازل عن حق األفضلية في االآتتاب في اسهم الزيادة في التنازل عن حق األفضلية في االآتتاب في اسهم الزيادة في م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ ديسمبر  ديسمبر ١٦١٦ بتاريخ  بتاريخ ٢٠٠٢٢٠٠٢//١٥٦١٥٦الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

الحقوق الحقوق ويكون للمتنازل إليهم االآتتاب في ويكون للمتنازل إليهم االآتتاب في    حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة، حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة، بيع بيعالشرآة، وعلى آل مساهم يرغب فيالشرآة، وعلى آل مساهم يرغب في  رأسمالرأسمال
  ت خالل ت خالل تداول بحق األفضلية بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحددتداول بحق األفضلية بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحددالالعلما بان فترة علما بان فترة ، ، بموجب هذا الحق أو التنازل عنهبموجب هذا الحق أو التنازل عنهاه اه المشترالمشتر
            مم٢٠٠٦٢٠٠٦//    ٤٤  //  ٥٥  الى الى   مم٢٠٠٦٢٠٠٦//  ٣٣  //  ٢٢٢٢ من  من الفترةالفترة

    
وممارستها وتسوية سجالت حملة الحقوق مع سجالت وممارستها وتسوية سجالت حملة الحقوق مع سجالت    وفيما يلي البرنامج الزمني المتوقع إلنهاء إجراءات التداول بحقوق األفضلية    وفيما يلي البرنامج الزمني المتوقع إلنهاء إجراءات التداول بحقوق األفضلية 

  ::المكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب بها وإدراجها، علمًا بأن أيام العمل تعني أينما وردت أيام العمل بسوق مسقط لألوراق الماليةالمكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب بها وإدراجها، علمًا بأن أيام العمل تعني أينما وردت أيام العمل بسوق مسقط لألوراق المالية
  

  اإلجــراءاإلجــراء  اليوماليوم
 .تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار من الهيئة العامة لسوق المال  ٢٠٠٦٢٠٠٦//  ٣٣  //  ١١١١
  الطرح الطرح   إعالنإعالنتاريخ نشر تاريخ نشر   ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٣٣   / /١٣١٣
وهو التاريخ الذي يؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهاية عمل هذا اليوم لالآتتاب           وهو التاريخ الذي يؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهاية عمل هذا اليوم لالآتتاب           : : تاريخ اآتساب الحق  تاريخ اآتساب الحق    ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٣٣ /  / ١٩١٩

  ..باسهم حق األفضليةباسهم حق األفضلية
  تاريخ إدراج الحقوقتاريخ إدراج الحقوق  ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٣٣ /  / ٢٢٢٢
  للمساهمينللمساهمينتاريخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل تاريخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل   ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٣٣ /  / ٢٣٢٣
  تاريخ بداية االآتتابتاريخ بداية االآتتاب  ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٣٣ /  / ٢٦٢٦
    ..نهاية فترة التداول بحقوق األفضليةنهاية فترة التداول بحقوق األفضلية  ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٤٤  /   / ٥٥
  نهاية فترة االآتتاب باسهم حق األفضليةنهاية فترة االآتتاب باسهم حق األفضلية  ٢٠٠٦٢٠٠٦ / /٤٤   / /١١١١
وك                     ٢٠٠٦٢٠٠٦//  ٤٤   / /١٩١٩ واردة من البن وك                   استكمال عملية فرز طلبات االآتتاب ومطابقة سجل أسماء حملة الحقوق النهائي مع طلبات االآتتاب ال واردة من البن استكمال عملية فرز طلبات االآتتاب ومطابقة سجل أسماء حملة الحقوق النهائي مع طلبات االآتتاب ال

وزارة التجارة والصنا                وقيد  وقيد األسهم لمستحقيها األسهم لمستحقيها وتسجيل  وتسجيل   وزارة التجارة والصنا             أسهم الزيادة لدى أمانة السجل التجاري ب ا بسوق     أسهم الزيادة لدى أمانة السجل التجاري ب ا بسوق     عة وإدراجه عة وإدراجه
  )) يومًا من تاريخ إغالق االآتتاب يومًا من تاريخ إغالق االآتتاب١٥١٥خالل خالل . (. (مسقط لألوراق الماليةمسقط لألوراق المالية
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  عشرعشر  السابعالسابعالفصل الفصل 
  االآتتاب الخاص واآتتاب موظفي الشرآةاالآتتاب الخاص واآتتاب موظفي الشرآة

  
  

مسقط مسقط المسجلين بسجالت الشرآة لدى شرآة المسجلين بسجالت الشرآة لدى شرآة ) ) عع..عع..مم..شش((االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة األنوار القابضةاالآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة األنوار القابضةإن إن 
اریخ الحق   ي ت ة ف جيل األوراق المالي داع وتس اریخ الحق  لإلی ي ت ة ف جيل األوراق المالي داع وتس يقوم   . . لإلی ة حق األفضلية ، س رة ممارس ة خالل فت هم المطروح ل األس اب بكام تم االآتت م ی يقوم   إذا ل ة حق األفضلية ، س رة ممارس ة خالل فت هم المطروح ل األس اب بكام تم االآتت م ی إذا ل

ع قيم     ٢٠٠٥٢٠٠٥  مایومایو  ١٠١٠طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة بتاریخ        طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادیة بتاریخ        التالية أسماؤهم   التالية أسماؤهم   المساهمون  المساهمون   ع قيم     م بشراء األسهم المتبقية بالتساوي ودف ا بالكامل    م بشراء األسهم المتبقية بالتساوي ودف ا بالكامل    ته ته
  .. سهم سهم٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠وبحد أقصى وبحد أقصى إلى الشرآة إلى الشرآة 

  
  عدد األسهمعدد األسهم  اإلســــماإلســــم

  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  مسعود حميد الحارثيمسعود حميد الحارثي
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  حسين جاسم النویسحسين جاسم النویس
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  شبير موسى اليوسفشبير موسى اليوسف

  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  عبدالرضا مصطفى سلطانعبدالرضا مصطفى سلطان
  ٣٣٫٣٣٣٣٣٫٣٣٣  نواف غباش أحمد المرعينواف غباش أحمد المرعي

  ٣٣٫٣٣٥٣٣٫٣٣٥  فيصل محمد اليوسففيصل محمد اليوسف
  ٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠  اإلجمالياإلجمالي

  
ال        ٢٠٠٢٢٠٠٢//٥٥الوزاري رقم   الوزاري رقم   قرار  قرار  الالاالشارة أنه بموجب    االشارة أنه بموجب    وتجدر  وتجدر   ال         بشأن ضوابط تخصيص أسهم الزیادة في رأس م ه ال      بشأن ضوابط تخصيص أسهم الزیادة في رأس م ة أن ه ال     الشرآات المساهمة العام ة أن الشرآات المساهمة العام

ة دون أن یخل              ألوراق المالي ة دون أن یخل             یجوز لمن خصصت أسهم الزیادة في رأس المال التصرف فيها قبل مضي سنة من تاریخ ادراجها في سوق مسقط ل ألوراق المالي یجوز لمن خصصت أسهم الزیادة في رأس المال التصرف فيها قبل مضي سنة من تاریخ ادراجها في سوق مسقط ل
  ..من الدرجة الثانية على تلك األسهممن الدرجة الثانية على تلك األسهمذلك بحق إجراء الرهن ذلك بحق إجراء الرهن 

 
  التخصيص لموظفي شرآة األنوار القابضةالتخصيص لموظفي شرآة األنوار القابضة

  
رر     ریا ریا١٫٠٢٠١٫٠٢٠ سهم من أسهم رأسمال الشرآة وبنفس الشروط لموظفي الشرآة وبسعر      سهم من أسهم رأسمال الشرآة وبنفس الشروط لموظفي الشرآة وبسعر     ٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠قررت الشرآة تخصيص عدد     قررت الشرآة تخصيص عدد      د ق اني، وق رر    ل ُعم د ق اني، وق ل ُعم

  ::مجلس إدارة الشرآة الخطة التالية لتحدید األحقية ونسبة التخصيص لكل موظف طبقا للتاليمجلس إدارة الشرآة الخطة التالية لتحدید األحقية ونسبة التخصيص لكل موظف طبقا للتالي
  

  ..الموظفون المسجلون في سجالت الرواتب لشرآة األنوار القابضة في تاریخ الموافقة على نشرة االصدارالموظفون المسجلون في سجالت الرواتب لشرآة األنوار القابضة في تاریخ الموافقة على نشرة االصدار  : : المستحقالمستحق
  

ة طلب        قيمتها  قيمتها  ز  ز  تجاوتجاوتتیحق لكل موظف االآتتاب بعدد أسهم ال      یحق لكل موظف االآتتاب بعدد أسهم ال        ::اإلستحقاقاإلستحقاق ه تعبئ ا یحق ل ة طلب        آحد أقصى ثالثة أضعاف راتبه الشهري، آم ه تعبئ ا یحق ل آحد أقصى ثالثة أضعاف راتبه الشهري، آم
  ..واحد فقط لذلكواحد فقط لذلك

  
    .. وعلى الموظف سداد مبلغ االآتتاب بالكامل وعلى الموظف سداد مبلغ االآتتاب بالكامل،،دة لتمویل هذا االآتتاب للموظفيندة لتمویل هذا االآتتاب للموظفينال تملك الشرآة خطة تمویل محدال تملك الشرآة خطة تمویل محد  ::التمویلالتمویل

  
غ           ::حجز األسهمحجز األسهم غ         سيتم حجز األسهم لمدة محددة تبل اریخ ا       ٢٤٢٤سيتم حجز األسهم لمدة محددة تبل اریخ ا        شهرا من ت ع           شهرا من ت ذي یرغب ببي ى الموظف ال ذلك عل ال الطرح، باإلضافة ل ع          قف ذي یرغب ببي ى الموظف ال ذلك عل ال الطرح، باإلضافة ل قف

ل      ك قب ل     أسهمه إبالغ مدیره بذلك، وفي حالة الرئيس التنفيذي فعليه إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وذل ك قب ة     ٧٧أسهمه إبالغ مدیره بذلك، وفي حالة الرئيس التنفيذي فعليه إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وذل ذ عملي ام من تنفي ة      أی ذ عملي ام من تنفي  أی
  .. شهرا حتى في حالة عدم بقاء الموظف على رأس عمله شهرا حتى في حالة عدم بقاء الموظف على رأس عمله٢٤٢٤البيع، سيستمر حجز األسهم لمدة البيع، سيستمر حجز األسهم لمدة 

  
  .. سهم، یتم إلغاء المتبقي من الطرح سهم، یتم إلغاء المتبقي من الطرح٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠إذا آان مجموع إآتتاب الموظفين في الطرح المقترح أقل من إذا آان مجموع إآتتاب الموظفين في الطرح المقترح أقل من   ::عدم التغطيةعدم التغطية

إذا تجاوزت طلبات االآتتاب المقدمة من موظفي الشرآة العدد المطروح للموظفين یتم تخصيص الكمية المطروحة على إذا تجاوزت طلبات االآتتاب المقدمة من موظفي الشرآة العدد المطروح للموظفين یتم تخصيص الكمية المطروحة على 
..ةةالمظفين بنسبة أحقية آل موظف في االآتتاب طبقا للشروط السابقالمظفين بنسبة أحقية آل موظف في االآتتاب طبقا للشروط السابق
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  عشرعشر  الثامنالثامنالفصل الفصل 

  التعهداتالتعهدات
  

 
  ::الشرآة المصدرة لألوراق المالية

        
  
  ::تعهدون بما یليتعهدون بما یليمجتمعين ومنفردین یمجتمعين ومنفردین یع ع ..عع..مم..األنوار القابضة شاألنوار القابضة ششرآة شرآة أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس إدارة إن إن   

ة وصحيحة وصائبة                 ة وصحيحة وصائبة                إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات آامل ة ل       إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات آامل ة الواجب م أخذ العنای د ت ة ل       ، وق ة الواجب م أخذ العنای د ت ة     ، وق د من عدم وجود أی ة     لتأآ د من عدم وجود أی ائق لتأآ ائق  حق  أو  أو  حق
  ..مضللةمضللةاإلصدار اإلصدار  یؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذآورة في نشرة  یؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذآورة في نشرة معلومات هامةمعلومات هامة

  ..االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشرآات التجاریة واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهماااللتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشرآات التجاریة واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما
  

 ع.ع.م.بضة ششرآة األنوار القا
  
  

  االسماالسم  الصفةالصفة  التوقيعالتوقيع
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 :مدیر اإلصدارشهادة 

  
ادة                   ادة          استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام الم ة والتعلي          ) ) ٣٣((استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام الم ه التنفيذی ال والئحت انون سوق رأس الم ة والتعلي          من ق ه التنفيذی ال والئحت انون سوق رأس الم ة    من ق ة    مات الصادرة من الهيئ   مات الصادرة من الهيئ

ال  ة لسوق الم ال العام ة لسوق الم د، ل، لالعام دق ة ق ا بمراجع ة  قمن ا بمراجع واّد األخرى  قمن ة والم ائق ذات العالق ّل الوث واّد األخرى آ ة والم ائق ذات العالق ّل الوث ـآ ة ب رة اإلصدار المتعلق داد  نش ة ألع ـالالزم ة ب رة اإلصدار المتعلق داد  نش ة ألع هم حق الالزم هم حق طرح أس طرح أس
  . . ع واالآتتاب الخاص الذي یتبعهع واالآتتاب الخاص الذي یتبعه..عع..مم..األفضلية لمساهمي وموظفي شرآة األنوار القابضة شاألفضلية لمساهمي وموظفي شرآة األنوار القابضة ش

 مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، والذین قد أآدوا على عدم حذف أي                  مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، والذین قد أآدوا على عدم حذف أي                 عع..عع..مم..األنوار القابضة ش  األنوار القابضة ش  شرآة  شرآة  یتحمل مجلس إدارة    یتحمل مجلس إدارة    
  ..معلومات جوهریة منه یمكن أن یؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضلًال معلومات جوهریة منه یمكن أن یؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضلًال 

دادها تحت إشرافنا، و       نؤآد بإننا قد بذلنا العنایة الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما یتعلق بنشرة اإلصدار التي               نؤآد بإننا قد بذلنا العنایة الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما یتعلق بنشرة اإلصدار التي                          دادها تحت إشرافنا، و       تم إع ة       تم إع ال المراجع ى أعم اء عل ة       بن ال المراجع ى أعم اء عل بن
ة و       المشار إليها والمناقشات مع    المشار إليها والمناقشات مع     ألوراق المالي ة في الشرآة المصدرة ل ة ممثل ة و       الجهة المصدرة لألوراق المالي ألوراق المالي ة في الشرآة المصدرة ل ة ممثل ا    الجهة المصدرة لألوراق المالي ا     أعضاء مجلس إدارته ئول  أعضاء مجلس إدارته ئول والمس ين ين والمس

ا      المراجعة    المراجعة   والجهات األخرى ذات العالقة،  وبناء على أعمال       والجهات األخرى ذات العالقة،  وبناء على أعمال          فيها    فيها   ننییاآلخراآلخر ي قمن ا     الت ي قمن ا   الت ا   به ة         به ذه الجهات المعني ة         مع ه ذه الجهات المعني لموضوع اإلصدار وتوقعات      لموضوع اإلصدار وتوقعات      مع ه
    ..قدمة إليناقدمة إلينامحتویات الوثائق الممحتویات الوثائق المالربحية وأسس ومبررات التسعير والربحية وأسس ومبررات التسعير و

  :: على ما یلي على ما یلينؤّآدنؤّآد      
نشرة اإلصدار نشرة اإلصدار في  في  ع والمتضمنة ع والمتضمنة ..عع..مم..الينا من شرآة األنوار القابضة شالينا من شرآة األنوار القابضة ش التي تضمن إن البيانات الواردة  التي تضمن إن البيانات الواردة  والمعقولة والمعقولةلقد قمنا باتخاذ العنایة الواجبة لقد قمنا باتخاذ العنایة الواجبة 
  ..المستندات األخرى المتعلقة بالطرحالمستندات األخرى المتعلقة بالطرحالمواّد والمواّد و و والوثائقالوثائقتتفق مع الحقائق الواردة في  تتفق مع الحقائق الواردة في  

ة معلومات                 م تخف ای ة ل ألوراق المالي ة المصدرة ل ة معلومات                على حسب إطالعنا والمعلومات المتوفرة لدینا من الجهة المصدرة لألوراق المالية، فان الجه م تخف ای ة ل ألوراق المالي ة المصدرة ل على حسب إطالعنا والمعلومات المتوفرة لدینا من الجهة المصدرة لألوراق المالية، فان الجه
  .  .  امة یمكن ان یؤدي حذفها الى جعل النشرة مضللة امة یمكن ان یؤدي حذفها الى جعل النشرة مضللة جوهریة ولم تحذف منها ایة معلومات هجوهریة ولم تحذف منها ایة معلومات ه

ه والالئحة             قواعد وشروط اإلفصاح      قواعد وشروط اإلفصاح     إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها یتفق مع جميع        إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها یتفق مع جميع         ال وتعدیالت ه والالئحة            المنصوص عليها في قانون سوق رأس الم ال وتعدیالت المنصوص عليها في قانون سوق رأس الم
ة                  دى الهيئ ه ل ة                 التنفيذیة لقانون سوق رأس المال وتعدیالتها ونموذج نشرة اإلصدار المعمول ب دى الهيئ ه ل ا تتفق مع        ،،التنفيذیة لقانون سوق رأس المال وتعدیالتها ونموذج نشرة اإلصدار المعمول ب ا تتفق مع         آم ه         آم ة وتعدیالت انون الشرآات التجاری ه        ق ة وتعدیالت انون الشرآات التجاری ق

  ..والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأنوالتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن
ة    ووإن البيانات والمعلومات التي تم  عرضها في  نشرة اإلصدار       إن البيانات والمعلومات التي تم  عرضها في  نشرة اإلصدار        ة العربي ة باللغ ة    المقدم ة العربي ة باللغ ة      ((المقدم ة اإلنجليزی ى اللغ ر الرسمية إل ا غي ة      وترجمته ة اإلنجليزی ى اللغ ر الرسمية إل ا غي صحيحة   صحيحة   ) ) وترجمته

اعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من       اعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من        لمس  لمس  حسب إطالعنا   حسب إطالعنا  عادلة و آافية  عادلة و آافية  وو
  .. طبقًا لقواعد وشروط اإلفصاح طبقًا لقواعد وشروط اإلفصاحخاللهاخاللها

 
 

                                                             التوقيع والختمالشرآة المتحدة لألوراق المالية
  
  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٣

 
 :ستشار القانونيالم

  
أن  اه ب ين اسمه أدن انوني المب د المستشار الق أن          یؤآ اه ب ين اسمه أدن انوني المب ار الق د المستش ذة بشأن طرح           یؤآ ة اإلجراءات المتخ ذة بشأن طرحآاف ة اإلجراءات المتخ ة موضوع النشرةآاف ة موضوع النشرة األوراق المالي ام األوراق المالي ع أحك ق م ام تتف ع أحك ق م    تتف

وائح والتعليمات                 وو ذات العالقة بنشاط الشرآة       ذات العالقة بنشاط الشرآة      القوانين والتشریعات القوانين والتشریعات  ال والل انون سوق راس الم ة وق وائح والتعليمات                 قانون الشرآات التجاری ال والل انون سوق راس الم ة وق الصادرة بمقتضاهما    الصادرة بمقتضاهما    قانون الشرآات التجاری
ة   ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشرآة    ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشرآة     ة العام ة    والقرارات المتخذة من الجمعي ة العام  والقرارات المتخذة من الجمعي

  ..نشرةنشرة، وإن الشرآة قد حصلت على آافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع ال، وإن الشرآة قد حصلت على آافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع الومجلس إدارة الشرآة ومجلس إدارة الشرآة 
 
 

                                                         التوقيع والختممكتب حمدان الدرعي
 



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٤

  التاسع عشرالتاسع عشرالفصل الفصل 
  البيانات المالية البيانات المالية 

  
  
  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٥

  
  ٢٢//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع

  
  الميزانية العمومية المجمعةالميزانية العمومية المجمعة

    ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 
  
  ٢٠٠٤٢٠٠٤  ٢٠٠٥٢٠٠٥  إیضاحإیضاح  
  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت    

        األصولاألصول
        

        أصول غير متداولةأصول غير متداولة
  ٢٫٢٦٦٢٫٢٦٦  ٢٫٩٧٦٢٫٩٧٦  ٣٣  ممتلكات ومعدات وماآيناتممتلكات ومعدات وماآينات

  ١٣٧١٣٧  ١٤٦١٤٦  ٤٤  أصول غير ملموسةأصول غير ملموسة
  ٥٫٩٨٥٥٫٩٨٥  ٥٫٢٣٩٥٫٢٣٩  دد /  / ٥٥  استثماراتاستثمارات

  ٥٥  --  ٢٠٢٠  أصول ضريبية مؤجلةأصول ضريبية مؤجلة
    ----------------  ----------------  

  ٨٫٣٩٣٨٫٣٩٣  ٨٫٣٦١٨٫٣٦١    إجمالي األصول غير المتداولةإجمالي األصول غير المتداولة
    ----------------  ----------------  

        أصول متداولةأصول متداولة
  ٧٢٧٢  --  دد /  / ٥٥  استثماراتاستثمارات
  ١٫٥٩٤١٫٥٩٤  ٢٫٠٦٥٢٫٠٦٥  ٦٦  مخزونمخزون

  ٢٫٧٤٣٢٫٧٤٣  ٣٫٦٧٨٣٫٦٧٨  ٧٧  ذمم مدينة ومدينون آخرونذمم مدينة ومدينون آخرون
  ٧٨٠٧٨٠  ٧١٧٧١٧  ٨٨  أرصدة بنكية ونقديةأرصدة بنكية ونقدية

    ----------------  ----------------  
  ٥٫١٨٩٥٫١٨٩  ٦٫٤٦٠٦٫٤٦٠    إجمالي االصول المتداولةإجمالي االصول المتداولة

    ----------------  ----------------  
  ١٣٫٥٨٢١٣٫٥٨٢  ١٤٫٨٢١١٤٫٨٢١    إجمالي األصولإجمالي األصول

    ================  ================  
        أموال والتزامات المساهمينأموال والتزامات المساهمين

        حصة المساهمينحصة المساهمين
  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  أأ /  / ٩٩  رأس المالرأس المال

  ٦٣٢٦٣٢  ٧٠٥٧٠٥  بب /  / ٩٩  احتياطي قانونياحتياطي قانوني
  ٥٦٩٥٦٩  ٧٩٦٧٩٦    إيرادات محتفظ بهاإيرادات محتفظ بها

  ٣٧٥٣٧٥  ٣٧٥٣٧٥  ١٦١٦  توزيعات أرباح مقترحةتوزيعات أرباح مقترحة
    ----------------  ----------------  

  ٦٫٥٧٦٦٫٥٧٦  ٦٫٨٧٦٦٫٨٧٦    ممحصة المساهمين المنسوبة إلى المساهمين بالشرآة األحصة المساهمين المنسوبة إلى المساهمين بالشرآة األ
  ١٫٠٠٤١٫٠٠٤  ١٫١١٣١٫١١٣  ١٠١٠  حصلة األقليةحصلة األقلية

    ----------------  ----------------  
  ٧٫٥٨٠٧٫٥٨٠  ٧٫٩٨٩٧٫٩٨٩    إجمالي حصة المساهمين ومصالح األقليةإجمالي حصة المساهمين ومصالح األقلية

    ----------------  ----------------  
        االلتزاماتااللتزامات

        التزامات غير جاریةالتزامات غير جاریة
  ١٫١٩٠١٫١٩٠  ١٫٤٥٧١٫٤٥٧  ١١١١  قروض ألجلقروض ألجل

  ١١٢١١٢  ٨٧٨٧  ١١١١  قرض حكومي مؤجلقرض حكومي مؤجل
  --  ١٧١٧  ٢٠٢٠  التزام ضريبي مؤجلالتزام ضريبي مؤجل

  ٧٦٧٦  ٨٩٨٩  بب /  / ٢٢٢٢  افع نهاية خدمة الموظفينافع نهاية خدمة الموظفينمنمن
    ----------------  ----------------  

  ١٫٣٧٨١٫٣٧٨  ١٫٦٥٠١٫٦٥٠    إجمالي االلتزامات غير الجاريةإجمالي االلتزامات غير الجارية
    ----------------  ----------------  

        التزامات جاریةالتزامات جاریة
  ٢٫٠١٩٢٫٠١٩  ٢٫٣٢٢٢٫٣٢٢  ١٣١٣  قروض بنكيةقروض بنكية
  ٧٤٧٤  ١٠٧١٠٧  ١١١١  قروض ألجلقروض ألجل

  ٢٫٥٠٤٢٫٥٠٤  ٢٫٧٠٦٢٫٧٠٦  ١٢١٢  ذمم دائنة ودائنون آخرونذمم دائنة ودائنون آخرون
  ٢٧٢٧  ٤٧٤٧  ٢٠٢٠  ضريبةضريبة

    ----------------  ----------------  
  ٤٫٦٢٤٤٫٦٢٤  ٥٫١٨٢٥٫١٨٢    إجمالي االلتزامات الجاريةإجمالي االلتزامات الجارية

    ----------------  ----------------  
  ٦٫٠٠٢٦٫٠٠٢  ٦٫٨٣٢٦٫٨٣٢    إجمالي االلتزاماتإجمالي االلتزامات

    ----------------  ----------------  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٦

  ١٣٫٥٨٢١٣٫٥٨٢  ١٤٫٨٢١١٤٫٨٢١    إجمالي أموال والتزامات المساهمينإجمالي أموال والتزامات المساهمين
    ================  ================  

   ريال ريال١١//٣١٥٣١٥   ريال ريال١١//٣٧٥٣٧٥  ١٤١٤  صافي األصول للسهم الواحدصافي األصول للسهم الواحد
    ================  ================  
  

، وتم التوقيع عليها بالنيابة عن المجلس من قبل ، وتم التوقيع عليها بالنيابة عن المجلس من قبل ٢٠٠٥٢٠٠٥ مایو  مایو ٣١٣١صادق مجلس إدارة الشرآة على هذه القوائم المالية ووافق على إصدارها بتاریخ صادق مجلس إدارة الشرآة على هذه القوائم المالية ووافق على إصدارها بتاریخ 
  ::آل منآل من

  
  

  عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
  . . ليةلية تشكل جزءا من هذه القوائم الما تشكل جزءا من هذه القوائم الما٢٧٢٧ إلى رقم  إلى رقم ١١اإلیضاحات المرفقة من رقم اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٧

  
  ٣٣//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع

  
  قائمة الدخل المجمعةقائمة الدخل المجمعة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  ٢٠٠٤٢٠٠٤  ٢٠٠٥٢٠٠٥  إیضاحإیضاح  
  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت    

        الدخلالدخل
  ٦٫٧٦٨٦٫٧٦٨  ٨٫١٨٧٨٫١٨٧  فف /  / ٢٢  دخل التشغيلدخل التشغيل

  ١٣٦١٣٦  ١٢٨١٢٨  دد /  / ٢٢  دخل توزيعات أرباحدخل توزيعات أرباح
  ٢٧٩٢٧٩  ٣٢٨٣٢٨  ١٧١٧  دخل آخردخل آخر

    ----------------  ----------------  
    ٧٫١٨٣٧٫١٨٣  ٨٫٦٤٣٨٫٦٤٣  
        

  ))٦٫٢٨٧٦٫٢٨٧((  ))٧٫٩٠٨٧٫٩٠٨((    مصروفات التشغيلمصروفات التشغيل
    ----------------  ----------------  

  ٨٩٦٨٩٦  ٧٣٥٧٣٥    إجمالي أرباح التشغيلإجمالي أرباح التشغيل
        

  ))٧٩٧٩((  ))٢٧٢٢٧٢((  ١٨١٨  مصروفات أخرىمصروفات أخرى
    ----------------  ----------------  

  ٨١٧٨١٧  ٤٦٣٤٦٣    أرباح من العملياتأرباح من العمليات
        

  ))٢٠٧٢٠٧((  ))٢٢٦٢٢٦((    تكلفة التمويلتكلفة التمويل
  ٣٧٨٣٧٨  ٢٣٠٢٣٠  لل /  / ٥٥  حصة من أرباح نتائج شرآة زميلةحصة من أرباح نتائج شرآة زميلة

  --  ٣٥٤٣٥٤  ١٩١٩  ربح من بيع استثمارات في شرآة زميلةربح من بيع استثمارات في شرآة زميلة
    ----------------  ----------------  
    ٩٨٨٩٨٨  ٨٢١٨٢١  
        

  ))١٢١٢((  ))٦٥٦٥((  ٢٠٢٠  الضريبةالضريبة
    ----------------  ----------------  
    ٩٧٦٩٧٦  ٧٥٦٧٥٦  
        

  ))١٨٠١٨٠((  ))٨١٨١((  ١٠١٠  مصالح األقليةمصالح األقلية
    ----------------  ----------------  

  ٧٩٦٧٩٦  ٦٧٥٦٧٥    صافي األرباح المنسوبة إلى المساهمين بالشرآة األمصافي األرباح المنسوبة إلى المساهمين بالشرآة األم
    ================  ================  

   ريال ريال٠٠//١٥٩١٥٩   ريال ريال٠٠//١٣٥١٣٥  ١٥١٥  أرباح السهمأرباح السهم
    ================  ================  

   ريال ريال٠٠//٠٧٥٠٧٥   ريال ريال٠٠//٠٧٥٠٧٥  ١٦١٦  توزیعات ارباح للسهمتوزیعات ارباح للسهم
    ================  ================  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية تشكل جزءا من هذه القوائم المالية٢٧٢٧ إلى  إلى ١١اإلیضاحات المرفقة من رقم اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٨

  ٤٤//صفحةصفحة   م ع ع م ع عشرآة األنوار القابضة ششرآة األنوار القابضة ش
  

  القائمة المجمعة للتغيرات في حصص المساهمينالقائمة المجمعة للتغيرات في حصص المساهمين
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
إیرادات إیرادات   احتياط قانونياحتياط قانوني  رأس المالرأس المال  

  محتفظ بهامحتفظ بها
توزیعات توزیعات 

  أرباح مقترحةأرباح مقترحة
  المجموعالمجموع

  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت  آالف الریاالتآالف الریاالت  
    ))١٦١٦إیضاح إیضاح ((    ))بب//٩٩إیضاح إیضاح ((  ))أأ//٩٩إیضاح إیضاح ((  
            

  ٥٫٧٨٠٥٫٧٨٠  --  ٢٢٩٢٢٩  ٥٥١٥٥١  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٢٠٠٣٢٠٠٣ مارس  مارس ٣١٣١في في 
  ٧٩٦٧٩٦  --  ٧٩٦٧٩٦  --  --  صافي ربح السنةصافي ربح السنة

  --  --  ))٨١٨١((  ٨١٨١  --  تحویل إلى احتياط قانونيتحویل إلى احتياط قانوني
  --  ٣٧٥٣٧٥  ))٣٧٥٣٧٥((  --  --  توزیعات أرباح مقترحةتوزیعات أرباح مقترحة

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
  ٦٫٥٧٦٦٫٥٧٦  ٣٧٥٣٧٥  ٥٦٩٥٦٩  ٦٣٢٦٣٢  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٢٠٠٤٢٠٠٤ مارس  مارس ٣١٣١في في 

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

  ٦٫٥٧٦٦٫٥٧٦  ٣٧٥٣٧٥  ٥٦٩٥٦٩  ٦٣٢٦٣٢  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٢٠٠٤٢٠٠٤ مارس  مارس ٣١٣١في في 
  ٦٧٥٦٧٥  --  ٦٧٥٦٧٥  --  --  صافي ربح السنةصافي ربح السنة

  --  --  ))٧٣٧٣((  ٧٣٧٣  --  تحویل إلى احتياط قانونيتحویل إلى احتياط قانوني
  ))٣٧٥٣٧٥((  ))٣٧٥٣٧٥((  --  --  --  أرباح مسددة خالل السنةأرباح مسددة خالل السنة
  --  ))٣٧٥٣٧٥((  ))٣٧٥٣٧٥((  --  --  توزیعات أرباح مقترحةتوزیعات أرباح مقترحة

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
  ٦٫٨٧٦٦٫٨٧٦  ٣٧٥٣٧٥  ٧٩٦٧٩٦  ٧٠٥٧٠٥  ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

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

   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية تشكل جزءا من هذه القوائم المالية٢٧٢٧ إلى  إلى ١١اإلیضاحات المرفقة من رقم اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٤٩

  ٥٥//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  القائمة المجمعة للتدفقات النقدیةالقائمة المجمعة للتدفقات النقدیة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
٢٠٠٥٢٠٠٥  

  ))آالف الریاالت العمانيةآالف الریاالت العمانية((
٢٠٠٤٢٠٠٤  

  ))آالف الریاالت العمانيةآالف الریاالت العمانية((
          

          التدفق النقدي من أنشطة التشغيلالتدفق النقدي من أنشطة التشغيل
    ٦٫٨٥٨٦٫٨٥٨    ٨٫٢٣٧٨٫٢٣٧  دخل توزیعات أرباح ونقد مستلم من عمالءدخل توزیعات أرباح ونقد مستلم من عمالء

    ))٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠((    ))٧٫٩١٤٧٫٩١٤((  نقد مسدد إلى موردین وموظفيننقد مسدد إلى موردین وموظفين
  ----------------    ----------------    

    ٨٥٨٨٥٨    ٣٢٣٣٢٣  نقد ناتج من العملياتنقد ناتج من العمليات
          

    ))٢١٥٢١٥((    ))٢٣١٢٣١((  فائدة مسددةفائدة مسددة
    ))٤٧٤٧((    ))٢٣٢٣((  ضریبة مسددةضریبة مسددة

  ----------------    ----------------    
  ٥٩٦٥٩٦    ٦٩٦٩    صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيلصافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

          
          التدفق النقدي من أنشطة االستثمارالتدفق النقدي من أنشطة االستثمار

    ))٣٩٢٣٩٢((    ))١٫٠٦١١٫٠٦١((  شراء معدات وماآيناتشراء معدات وماآينات
    ٧٧    --  عائدات من بيع معدات وماآيناتعائدات من بيع معدات وماآينات

رات إضافية وتقديم األرصدة النقدية والبنكية رات إضافية وتقديم األرصدة النقدية والبنكية شراء استثماشراء استثما
    ))٨٤٠٨٤٠((    ))٣٠٣٠((  المعنية عند التجميعالمعنية عند التجميع

    ))١٢١٢((    ))١٦١٦((  شراء أصول غير ملموسةشراء أصول غير ملموسة
    ٣٤٣٤    ٨١١٨١١  عائدات بيع استثماراتعائدات بيع استثمارات

    ))١٩٥١٩٥((    --  شراء استثمارات من قبل الشرآة األمشراء استثمارات من قبل الشرآة األم
    ))١٩٣١٩٣((    ))٥٣٥٣((  شراء استثمارات من قبل شرآات زميلةشراء استثمارات من قبل شرآات زميلة

  ----------------    ----------------    
  ))١٫٥٩١١٫٥٩١((    ))٣٤٩٣٤٩((    أنشطة االستثمارأنشطة االستثمار) ) المستخدم فيالمستخدم في((صافي النقد صافي النقد 

          
          التدفق النقدي من أنشطة التمویلالتدفق النقدي من أنشطة التمویل

رأس مال إضافي مدخل من قبل المساهمين األقلية في شرآة رأس مال إضافي مدخل من قبل المساهمين األقلية في شرآة 
    --    ٧٥٧٥  زميلةزميلة

    ))٢٣٣٢٣٣((    ))٦١٦١((  ارباح مدفوعة لشرآة زميلةارباح مدفوعة لشرآة زميلة
    --    ))٣٧٥٣٧٥((  ارباح مدفوعة للشرآة األمارباح مدفوعة للشرآة األم

    ))١٤٧١٤٧((    ٢٧٥٢٧٥   ألجل ألجلصافي سداد قروضصافي سداد قروض
  ----------------    ----------------    

  ))٣٨٠٣٨٠((    ))٨٦٨٦((    صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويلصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
    ----------------    ----------------  

  ))١٫٣٧٥١٫٣٧٥((    ))٣٦٦٣٦٦((    النقص في النقد وما یعادل النقد خالل السنةالنقص في النقد وما یعادل النقد خالل السنة
          

  ١٣٦١٣٦    ))١٫٢٣٩١٫٢٣٩((    النقد وما يعادل النقد في بداية السنةالنقد وما يعادل النقد في بداية السنة
    ----------------    ----------------  
  ))١٫٢٣٩١٫٢٣٩((    ))١٫٦٠٥١٫٦٠٥((    قد وما یعادل النقد في نهایة السنةقد وما یعادل النقد في نهایة السنةالنالن
    ================    ================  

في نهاية السنة في نهاية السنة ) ) يي//٢٢إيضاح إيضاح ((صافي النقد وما يعادل النقد صافي النقد وما يعادل النقد 
          ::يتكون منيتكون من

          
  ٧٨٠٧٨٠    ٧١٧٧١٧    أرصدة بنكية ونقديةأرصدة بنكية ونقدية

  ))٢٫٠١٩٢٫٠١٩((    ))٢٫٣٢٢٢٫٣٢٢((    قروض بنكيةقروض بنكية
    ----------------    ----------------  
    ))١٫٢٣٩١٫٢٣٩((    ))١٫٦٠٥١٫٦٠٥((  
    ================    ================  
  

  .. تشكل جزءا من هذه القوائم المالية تشكل جزءا من هذه القوائم المالية٢٧٢٧ إلى رقم  إلى رقم ١١اإلیضاحات المرفقة من رقم اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  ٦٦//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع

  
  إیضاحات حول القوائم المالية المجمعةإیضاحات حول القوائم المالية المجمعة

  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 
  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسيةالشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  --١١
  

. .  في سلطنة عمان في سلطنة عمان١٩٩٤١٩٩٤ دیسمبر  دیسمبر ٢٨٢٨هي شرآة مساهمة عمانية عامة وتم تسجيلها في هي شرآة مساهمة عمانية عامة وتم تسجيلها في ) ) رآة األمرآة األمالشالش((ع ع . . عع. . مم. . شرآة األنوار القابضة ششرآة األنوار القابضة ش
تشمل المساهمة تشمل المساهمة ) ) ٥٥((وموضحة في اإلیضاح وموضحة في اإلیضاح ) ) وتعرف معًا بالمجموعةوتعرف معًا بالمجموعة((وشرآاتها التابعة وشرآاتها التابعة . . عع. . عع. . مم. . األنشطة التجاریة لشرآة األنوار القابضة شاألنشطة التجاریة لشرآة األنوار القابضة ش

  ..في ملكية الشرآات الصناعية بشكل عامفي ملكية الشرآات الصناعية بشكل عام
  
  ت المحاسبية الهامةت المحاسبية الهامةالسياساالسياسا  --٢٢
  

  أساس إعداد القوائم الماليةأساس إعداد القوائم المالية
  

تم إعداد القوائم المالية المجمعة بموجب المعایير الدولية للتقاریر المالية الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعایير المحاسبية، وتفسيراتها الصادرة تم إعداد القوائم المالية المجمعة بموجب المعایير الدولية للتقاریر المالية الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعایير المحاسبية، وتفسيراتها الصادرة 
وقوانين اإلفصاح وقوانين اإلفصاح ) ) وتعدیالتهوتعدیالته ( (١٩٧٤١٩٧٤ن الشرآات التجاریة العماني لعام ن الشرآات التجاریة العماني لعام من قبل اللجنة الدولية لتفسير قرارات التقاریر المالية، ومتطلبات قانومن قبل اللجنة الدولية لتفسير قرارات التقاریر المالية، ومتطلبات قانو

  ..والمتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المالوالمتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال
  
  االعتماد للمرة األولىاالعتماد للمرة األولى  ))أأ
  

دیدة قابلة للتطبيق على دیدة قابلة للتطبيق على وعلى الرغم من أن هذه المعایير الجوعلى الرغم من أن هذه المعایير الج. . في العام السابق اعتمدت المجموعة المعایير الدولية للتقاریر المالية الجدیدة التاليةفي العام السابق اعتمدت المجموعة المعایير الدولية للتقاریر المالية الجدیدة التالية
 أو بعدها، إال أن مجلس اإلدارة یعتقد أن تطبيق هذه المعایير الجدیدة قبل تاریخ النفاذ سيوفر للمستخدمين  أو بعدها، إال أن مجلس اإلدارة یعتقد أن تطبيق هذه المعایير الجدیدة قبل تاریخ النفاذ سيوفر للمستخدمين ٢٠٠٤٢٠٠٤ مارس  مارس ٣١٣١الفترات التي تبدأ من الفترات التي تبدأ من 

  ..معلومات مجدیة أآثر حول المرآز المالي للمجموعةمعلومات مجدیة أآثر حول المرآز المالي للمجموعة
  

  ))٢٠٠٤٢٠٠٤صادر في مارس صادر في مارس (( األعمال  األعمال دمجدمج: :  من المعایير الدولية للتقاریر المالية من المعایير الدولية للتقاریر المالية٣٣المعيار المعيار 
  تدهور قيمة األصولتدهور قيمة األصول): ): ٢٠٠٤٢٠٠٤معدل في معدل في (( من المعایير الدولية للمحاسبة  من المعایير الدولية للمحاسبة ٣٦٣٦المعيار المعيار 
  أصول غير ملموسةأصول غير ملموسة): ): ٢٠٠٤٢٠٠٤معدل في معدل في (( من المعایير الدولية للمحاسبة  من المعایير الدولية للمحاسبة ٣٨٣٨المعيار المعيار 

  
ا هو مسموح بموجب هذا المعيار وقامت بحساب جميع ا هو مسموح بموجب هذا المعيار وقامت بحساب جميع  من المعایير الدولية للتقاریر المالية بأثر رجعي آم من المعایير الدولية للتقاریر المالية بأثر رجعي آم٣٣قامت المجموعة بتطبيق المعيار قامت المجموعة بتطبيق المعيار 

  .. من المعایير الدولية للتقاریر المالية من المعایير الدولية للتقاریر المالية٣٣التشكيالت التجاریة بموجب المعيار التشكيالت التجاریة بموجب المعيار 
  

  ..وعةوعةوبخالف هذا، السياسات المحاسبية التالية قد تم تطبيقها بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبر جوهریة بالنسبة للقوائم المالية المجمعة للمجموبخالف هذا، السياسات المحاسبية التالية قد تم تطبيقها بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبر جوهریة بالنسبة للقوائم المالية المجمعة للمجم
  
  األسس المحاسبية األسس المحاسبية   ))بب
  

أعدت القوائم المالية المجمعة على أساس التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات المتوفرة للبيع والمدرجة بقيمتها العادلة واالستثمارات المحتفظ أعدت القوائم المالية المجمعة على أساس التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات المتوفرة للبيع والمدرجة بقيمتها العادلة واالستثمارات المحتفظ 
  ..بها لتاریخ االستحقاق والقروض الحكومية الميّسرة والمدرجة بالتكلفة المستهلكةبها لتاریخ االستحقاق والقروض الحكومية الميّسرة والمدرجة بالتكلفة المستهلكة

  
  ععأساس التجميأساس التجمي  ))جج
  

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل . . الميزانية العمومية المجمعة تشتمل على أصول والتزامات الشرآة األم وشرآاتها التابعةالميزانية العمومية المجمعة تشتمل على أصول والتزامات الشرآة األم وشرآاتها التابعة
  ..والمصروفات الهامة بين الشرآات عند التجميعوالمصروفات الهامة بين الشرآات عند التجميع

  
اسب غير متحققة ناتجة عن المعامالت ضمن اسب غير متحققة ناتجة عن المعامالت ضمن عند إعداد القوائم المالية المجمعة تم استبعاد األرصدة والمعامالت ضمن المجموعة، وأیة مكعند إعداد القوائم المالية المجمعة تم استبعاد األرصدة والمعامالت ضمن المجموعة، وأیة مك

  ..تم استبعاد المكاسب أو الخسارة غير المتحققة الناتجة من معامالت مع الشرآات الزميلة إلى مدى مصلحة المجموعة بالشرآةتم استبعاد المكاسب أو الخسارة غير المتحققة الناتجة من معامالت مع الشرآات الزميلة إلى مدى مصلحة المجموعة بالشرآة. . المجموعةالمجموعة
  
  االستثماراتاالستثمارات  ))دد
  

  شرآة تابعةشرآة تابعة
  

القوائم المالية للشرآات التابعة مدرجة ضمن القوائم المالية للشرآات التابعة مدرجة ضمن . . ویت أو ممارسة نفوذویت أو ممارسة نفوذالشرآة التابعة هي تلك التي تملك فيها المجموعة أآثر من نصف قوة التصالشرآة التابعة هي تلك التي تملك فيها المجموعة أآثر من نصف قوة التص
  ..القوائم المالية المجمعةالقوائم المالية المجمعة
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  ٧٧//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  تابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعةتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

  
  
  تابع السياسات المحاسبية الهامةتابع السياسات المحاسبية الهامة  --٢٢
  
  تابع االستثماراتتابع االستثمارات  ))دد
  

  شرآة زميلةشرآة زميلة
  

رآة الزميلة هي تلك التي تمارس فيها المجموعة نفوذًا مؤثرًا لكن ال تتحكم فيها، وهي مصنفة على أنها شرآة زميلة ویتم حسابها باستخدام رآة الزميلة هي تلك التي تمارس فيها المجموعة نفوذًا مؤثرًا لكن ال تتحكم فيها، وهي مصنفة على أنها شرآة زميلة ویتم حسابها باستخدام الشالش
  ..طریقة الملكيةطریقة الملكية

  
ساب حصة ساب حصة القوائم المالية المجمعة تشتمل على حصة المجموعة في إجمالي األرباح والخسارة المعترف بها للشرآات الزميلة على أساس حالقوائم المالية المجمعة تشتمل على حصة المجموعة في إجمالي األرباح والخسارة المعترف بها للشرآات الزميلة على أساس ح

  ..الملكيةالملكية
  

  استثمارات محتفظ بها لتاریخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها لتاریخ االستحقاق
  

وتدرج مبدئيًا وتدرج مبدئيًا . . االستثمارات المحتفظ بها بنية ومقدرة إیجابية لالحتفاظ بها لتاریخ االستحقاق تصنف على أنها محتفظ بها لتاریخ االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها بنية ومقدرة إیجابية لالحتفاظ بها لتاریخ االستحقاق تصنف على أنها محتفظ بها لتاریخ االستحقاق
  ..بالتكلفة والحقًا یعاد قياسها بالتكلفة المستهلكةبالتكلفة والحقًا یعاد قياسها بالتكلفة المستهلكة

  
  يعيعاستثمارات متوفرة للباستثمارات متوفرة للب

  
وتدرج مبدئيًا بالتكلفة والحقًا وتدرج مبدئيًا بالتكلفة والحقًا . . االستثمارات المتوفرة للبيع تمثل االستثمارات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية واستثمارات غير مدرجةاالستثمارات المتوفرة للبيع تمثل االستثمارات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية واستثمارات غير مدرجة

  ..یعاد قياسها بالقيمة العادلةیعاد قياسها بالقيمة العادلة
  

یتم تقييم االستثمارات یتم تقييم االستثمارات . . سقط لألوراق الماليةسقط لألوراق الماليةیتم تحدید القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع على أساس آخر سعر إغالق متوفر من سوق میتم تحدید القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع على أساس آخر سعر إغالق متوفر من سوق م
  ..یتم تحدید القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة على أساس تقدیرات اإلدارة للتدفقات النقدیة المستقبليةیتم تحدید القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة على أساس تقدیرات اإلدارة للتدفقات النقدیة المستقبلية. . غير المدرجة بالقيمة العادلةغير المدرجة بالقيمة العادلة

  
  ..األرباح والخسارة الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة تدرج في قائمة الدخل المجمعةاألرباح والخسارة الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة تدرج في قائمة الدخل المجمعة

  
  دخل توزیعات أرباحدخل توزیعات أرباح

  
یتم إدراج دخل الفائدة على االستثمارات المتوفرة للبيع یتم إدراج دخل الفائدة على االستثمارات المتوفرة للبيع . . یتم حساب دخل توزیعات األرباح من االستثمارات عند التأآد من الحق باستالم الدفعاتیتم حساب دخل توزیعات األرباح من االستثمارات عند التأآد من الحق باستالم الدفعات

  ..عند بروز االستحقاقعند بروز االستحقاق
  
  أصول غير ملموسةأصول غير ملموسة  ))هـهـ
  

  الشهرةالشهرة
  

مالية، الشهرة الناتجة عند امتالك الشرآات التابعة والزميلة تم إدراجها مبدئيًا بالتكلفة، آونها مالية، الشهرة الناتجة عند امتالك الشرآات التابعة والزميلة تم إدراجها مبدئيًا بالتكلفة، آونها  من المعایير الدولية للتقاریر ال من المعایير الدولية للتقاریر ال٣٣تبعًا لتطبيق المعيار تبعًا لتطبيق المعيار 
. . الزیادة بتكلفة تشكيلة العمل ألآثر من مصلحة القائم بالتملك في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واالرتباطات الطارئة التي تم تحدیدهاالزیادة بتكلفة تشكيلة العمل ألآثر من مصلحة القائم بالتملك في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واالرتباطات الطارئة التي تم تحدیدها

یتم تقييم خسارة تدهور یتم تقييم خسارة تدهور . . الشهرة السالبة تدرج فورًا في قائمة الدخل المجمعةالشهرة السالبة تدرج فورًا في قائمة الدخل المجمعة. . ة ناقص الخسارة المتراآمة لتدهور القيمةة ناقص الخسارة المتراآمة لتدهور القيمةالحقًا تقاس الشهرة بالتكلفالحقًا تقاس الشهرة بالتكلف
  ..القيمة بالنسبة للشهرة والناتجة عن تجميع الشرآات التابعة واالستثمارات في الشرآات الزميلة على أساس سنويالقيمة بالنسبة للشهرة والناتجة عن تجميع الشرآات التابعة واالستثمارات في الشرآات الزميلة على أساس سنوي

  
  ..ة للشهرة مدرجة ضمن المبالغ المنقولة لالستثمارة للشهرة مدرجة ضمن المبالغ المنقولة لالستثماربالنسبة للشرآات الزميلة، المبالغ المنقولبالنسبة للشرآات الزميلة، المبالغ المنقول

  
  رسوم المعرفة الفنيةرسوم المعرفة الفنية

  
الرسوم المسددة للمعرفة الفنية للحصول على الخبرات الالزمة لصناعة وتجميع بعض المحوالت واستخدام العالمات واألسماء التجاریة تدرج الرسوم المسددة للمعرفة الفنية للحصول على الخبرات الالزمة لصناعة وتجميع بعض المحوالت واستخدام العالمات واألسماء التجاریة تدرج 

  ).).أدناهأدناه" " ك ك " " راجع السياسة راجع السياسة ((بالتكلفة ناقص اإلطفاء وخسارة تدهور القيمة بالتكلفة ناقص اإلطفاء وخسارة تدهور القيمة 
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٥٢

  ٨٨//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  تابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعةتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامةتابع السياسات المحاسبية الهامة  --٢٢
  
  تابع األصول غير الملموسةتابع األصول غير الملموسة  ))هـهـ
  

  اإلطفاءاإلطفاء
  

یتم إطفاء یتم إطفاء . .  التقدیریة اإلنتاجية لألصول غير الملموسة التقدیریة اإلنتاجية لألصول غير الملموسةیتم تحميل اإلطفاء على قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعماریتم تحميل اإلطفاء على قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار
  .. سنوات من تاریخ توفرها لالستخدام سنوات من تاریخ توفرها لالستخدام٨٨ إلى  إلى ٥٥رسوم المعرفة الفنية على مدار األعمار اإلنتاجية التي تتراوح من رسوم المعرفة الفنية على مدار األعمار اإلنتاجية التي تتراوح من 

  
  ممتلكات ومعدات وماآيناتممتلكات ومعدات وماآينات  ))وو
  

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما . . هالك وتدهور القيمةهالك وتدهور القيمةالممتلكات والمعدات والماآينات تدرج بالتكلفة ناقص التكلفة المتراآمة لالستالممتلكات والمعدات والماآينات تدرج بالتكلفة ناقص التكلفة المتراآمة لالست
جميع المصروفات األخرى تدرج في قائمة الدخل المجمعة على أنها جميع المصروفات األخرى تدرج في قائمة الدخل المجمعة على أنها . . یكون من المحتمل أنها ستؤدي إلى زیادة المنافع االقتصادیة المستقبليةیكون من المحتمل أنها ستؤدي إلى زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلية

  ..مصروف عند تكبدهامصروف عند تكبدها
  

  ).).أدناهأدناه" " ك ك " " راجع السياسة راجع السياسة ((كلفة المتراآمة لالستهالك وتدهور القيمة، إن وجدت كلفة المتراآمة لالستهالك وتدهور القيمة، إن وجدت الممتلكات والمعدات والماآينات تدرج بالتكلفة ناقص التالممتلكات والمعدات والماآينات تدرج بالتكلفة ناقص الت
  

یتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل المجمعة على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار التقدیریة اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمعدات یتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل المجمعة على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار التقدیریة اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمعدات 
  ::تاليتالياألعمار اإلنتاجية التقدیریة هي آالاألعمار اإلنتاجية التقدیریة هي آال. . والماآيناتوالماآينات

  
  سنواتسنوات  
    

  ٢٠٢٠  ––  ٥٥  مبانيمباني
  ١٠١٠  ––  ٣٣  معدات وأجهزة وماآيناتمعدات وأجهزة وماآينات

  ٤٤  --  ٣٣  سيارات ومرآباتسيارات ومرآبات
  ٤٤  ––  ٣٣  مفروشات وترآيباتمفروشات وترآيبات

  
  أصول مستأجرةأصول مستأجرة  ))زز
  

یتم تصنيف إیجارات الممتلكات والمعدات والماآينات حيث تتحمل المجموعة آل المخاطر والمنافع الكبيرة الخاصة بالملكية على أنها تمویل یتم تصنيف إیجارات الممتلكات والمعدات والماآينات حيث تتحمل المجموعة آل المخاطر والمنافع الكبيرة الخاصة بالملكية على أنها تمویل 
المعدات والماآينات التي یتم الحصول عليها بطریقة التمویل التأجيري تدرج بمبالغ تعادل القيمة العادلة أو القيمة الحالية ألقل قسط المعدات والماآينات التي یتم الحصول عليها بطریقة التمویل التأجيري تدرج بمبالغ تعادل القيمة العادلة أو القيمة الحالية ألقل قسط . . ريريتأجيتأجي

" " سة سة راجع السياراجع السيا((وخسارة تدهور القيمة، إن وجدت وخسارة تدهور القيمة، إن وجدت ) ) أعالهأعاله" " و و " " راجع السياسة راجع السياسة ((تأجيري عند نشأة التأجير، أیهما أقل، ناقص االستهالك المتراآم تأجيري عند نشأة التأجير، أیهما أقل، ناقص االستهالك المتراآم 
  ).).أدناهأدناه" " ك ك 

  
  ..یتم إدراج دفعات إیجارات التشغيل في قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابتیتم إدراج دفعات إیجارات التشغيل في قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت. . اإلیجارات األخرى مصنفة على أنها إیجارات تشغيلاإلیجارات األخرى مصنفة على أنها إیجارات تشغيل

  
  المخزون  المخزون    ))حح
  

أسعار البيع التقدیریة في سياق األعمال أسعار البيع التقدیریة في سياق األعمال صافي القيمة القابلة للتحقيق هي صافي القيمة القابلة للتحقيق هي . . یتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أیهما أقلیتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أیهما أقل
تكلفة المواد الخام هي على أساس طریقة المعدل المرجح وتشمل المصروفات تكلفة المواد الخام هي على أساس طریقة المعدل المرجح وتشمل المصروفات . . العادیة، ناقص التكاليف التقدیریة إلنجاز العمل ومصروفات البيعالعادیة، ناقص التكاليف التقدیریة إلنجاز العمل ومصروفات البيع

  ..المتكبدة للحصول على المخزون ونقله إلى الموقع الحالي بحالته الحاليةالمتكبدة للحصول على المخزون ونقله إلى الموقع الحالي بحالته الحالية
  

والبضاعة المصنعة تشمل تكلفة المواد، وحصة مناسبة من المصاریف غير المباشرة، حيثما آان مناسبًا، على أساس الطاقة والبضاعة المصنعة تشمل تكلفة المواد، وحصة مناسبة من المصاریف غير المباشرة، حيثما آان مناسبًا، على أساس الطاقة األعمال قيد التنفيذ األعمال قيد التنفيذ 
  ..اإلنتاجية العادیةاإلنتاجية العادیة

  
  ..یتم حساب مخزون قطع الغيار في قائمة الدخل المجمعةیتم حساب مخزون قطع الغيار في قائمة الدخل المجمعة
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٥٣

  ٩٩//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  عةعةتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجم
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامةتابع السياسات المحاسبية الهامة  --٢٢
  
  ذمم مدينة ومدينون آخرونذمم مدينة ومدينون آخرون  ))طط
  

یتم تكوین مخصصات یتم تكوین مخصصات . . الدیون السيئة تشطب أو یتم تكوین مخصص لها فور بروزهاالدیون السيئة تشطب أو یتم تكوین مخصص لها فور بروزها. . الذمم المدینة الناتجة عن المجموعة تقاس بالتكلفةالذمم المدینة الناتجة عن المجموعة تقاس بالتكلفة
  ..للمستحقات المدینة المشكوك فيهاللمستحقات المدینة المشكوك فيها

  
  نقدنقدالنقد وما يعادل الالنقد وما يعادل ال  ))يي
  

لغرض قائمة التدفقات النقدیة، النقد وما یعادل النقد یتكون من أرصدة نقدیة وبنكية بتاریخ استحقاق ثالثة شهور من تاریخ الميزانية العمومية، لغرض قائمة التدفقات النقدیة، النقد وما یعادل النقد یتكون من أرصدة نقدیة وبنكية بتاریخ استحقاق ثالثة شهور من تاریخ الميزانية العمومية، 
  ..صافية من القروض البنكيةصافية من القروض البنكية

  
  تدهور القيمةتدهور القيمة  ))كك
      

  أصول ماليةأصول مالية
  

علي یشير إلى تدهور القيمة المنقولة لألصول المالية أو عدم إمكانية تحصيل علي یشير إلى تدهور القيمة المنقولة لألصول المالية أو عدم إمكانية تحصيل في تاریخ آل ميزانية عمومية، تقوم المجموعة بتقييم وجود دليل ففي تاریخ آل ميزانية عمومية، تقوم المجموعة بتقييم وجود دليل ف
  ..المستحقاتالمستحقات

  
المبلغ القابل للتحصيل المبلغ القابل للتحصيل . . یتم تحدید خسارة تدهور القيمة من الفرق بين المبلغ المنقول والمبلغ القابل للتحصيل وهي مدرجة في قائمة الدخل المجمعةیتم تحدید خسارة تدهور القيمة من الفرق بين المبلغ المنقول والمبلغ القابل للتحصيل وهي مدرجة في قائمة الدخل المجمعة

ال تخصم السيولة النقدیة المرتبطة بالمستحقات ال تخصم السيولة النقدیة المرتبطة بالمستحقات . . لمستقبلية المتوقعة مخصومة على المعدل األصلي النافذ للفائدةلمستقبلية المتوقعة مخصومة على المعدل األصلي النافذ للفائدةیمثل القيمة الحالية للسيولة النقدیة ایمثل القيمة الحالية للسيولة النقدیة ا
  ..القصيرة األمدالقصيرة األمد

  
  أصول غير ماليةأصول غير مالية

  
مومية، تقوم مومية، تقوم ، في تاریخ آل ميزانية ع، في تاریخ آل ميزانية ع))أعالهأعاله" " وو""إیضاح إیضاح ((عدا عن الشهرة الناتجة عند تجميع الشرآات التابعة واالستثمارات في الشرآات الزميلة عدا عن الشهرة الناتجة عند تجميع الشرآات التابعة واالستثمارات في الشرآات الزميلة 

في حال وجود مؤشر، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل في حال وجود مؤشر، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل . . المجموعة بتقييم وجود أیة مؤشرات على تدهور قيمة األصول غير الماليةالمجموعة بتقييم وجود أیة مؤشرات على تدهور قيمة األصول غير المالية
ى تدهور ى تدهور وعدا عن الشهرة، تقوم المجموعة أیضا بتقييم وجود أیة مؤشرات علوعدا عن الشهرة، تقوم المجموعة أیضا بتقييم وجود أیة مؤشرات عل. . لألصول وتقر بخسارة تدهور القيمة في قائمة الدخل المجمعةلألصول وتقر بخسارة تدهور القيمة في قائمة الدخل المجمعة
ویتم اإلقرار عن خسارة أو إلغاء ناتج تدهور القيمة في قائمة الدخل المجمعة ویتم اإلقرار عن خسارة أو إلغاء ناتج تدهور القيمة في قائمة الدخل المجمعة . . القيمة تم اإلقرار بها في سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرهاالقيمة تم اإلقرار بها في سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرها

  ..مباشرةمباشرة
  

  ..ىىالمبالغ القابلة للتحصيل المستخدمة هي صافي القيمة القابلة للتحصيل أو قيمة السوق وقيمتها المستخدمة، أیهما أعلالمبالغ القابلة للتحصيل المستخدمة هي صافي القيمة القابلة للتحصيل أو قيمة السوق وقيمتها المستخدمة، أیهما أعل
  
  منافع نهاية خدمة الموظفين منافع نهاية خدمة الموظفين   ))زز
  

یتم تكوین مخصص لمنافع یتم تكوین مخصص لمنافع . .  بالنسبة للموظفين العمانيين  بالنسبة للموظفين العمانيين ٩١٩١//٧٢٧٢یتم السداد إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم یتم السداد إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 
  ..ت العمل المتراآمة بتاریخ الميزانية العموميةت العمل المتراآمة بتاریخ الميزانية العموميةنهایة خدمة الموظفين األجانب على أساس االلتزام الناشئ بموجب قانون العمل العماني على فترانهایة خدمة الموظفين األجانب على أساس االلتزام الناشئ بموجب قانون العمل العماني على فترا

  
  مخصصاتمخصصات  ))مم
  

یتم اإلقرار بالمخصص في الميزانية العمومية عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو حكمي نتيجة ألحداث سابقة ومن المحتمل أن یتطلب یتم اإلقرار بالمخصص في الميزانية العمومية عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو حكمي نتيجة ألحداث سابقة ومن المحتمل أن یتطلب 
 المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المتوقعة بالمعدل الذي  المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المتوقعة بالمعدل الذي إذا آان التأثير جوهریًا، یتم تحدیدإذا آان التأثير جوهریًا، یتم تحدید. . خروج منافع اقتصادیة لتسویة االلتزامخروج منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام

  ..یظهر التقدیرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة بهذا االلتزام، حيثما آان هذا مناسبًایظهر التقدیرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة بهذا االلتزام، حيثما آان هذا مناسبًا
  
  الضماناتالضمانات  ))نن
  

المخصص هو على أساس البيانات التاریخية للضمان وترجيح المخصص هو على أساس البيانات التاریخية للضمان وترجيح . . یتم اإلقرار بمخصص الضمانات عندما یتم بيع المنتجات أو الخدمات المعنية بهایتم اإلقرار بمخصص الضمانات عندما یتم بيع المنتجات أو الخدمات المعنية بها
  ..جميع النتائج المحتملة مقابل االحتماالت المصاحبة لهاجميع النتائج المحتملة مقابل االحتماالت المصاحبة لها

  



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٥٤

  ١٠١٠//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  تابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعةتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامةتابع السياسات المحاسبية الهامة  --٢٢
  

  تحقاتتحقاتذمم دائنة ومسذمم دائنة ومس  ))سس
  

  ..یتم اإلقرار بااللتزامات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تسدیدها مقابل بضاعة وخدمات مستلمة، صدرت فيها فواتير على الشرآة أم لم تصدریتم اإلقرار بااللتزامات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تسدیدها مقابل بضاعة وخدمات مستلمة، صدرت فيها فواتير على الشرآة أم لم تصدر
  
  قروض حكومية ألجل ودخل مؤجلقروض حكومية ألجل ودخل مؤجل  ))عع
  

  القيمة المنقولةالقيمة المنقولة
  

على أنها القيمة الحالية على أنها القيمة الحالية ) )  من القوائم المالية من القوائم المالية١١١١إیضاح إیضاح ((لفائدة لفائدة تم تحدید القيمة المنقولة للقروض الحكومية ألجل المعفاة من الفائدة والقليلة اتم تحدید القيمة المنقولة للقروض الحكومية ألجل المعفاة من الفائدة والقليلة ا
  ..للقروض باستخدام معدل الفائدة الذي یظهر التكلفة الجاریة لقروض مشابهة وبشروط مشابهة من البنوك التجاریةللقروض باستخدام معدل الفائدة الذي یظهر التكلفة الجاریة لقروض مشابهة وبشروط مشابهة من البنوك التجاریة

  
  رسوم التمویلرسوم التمویل

  
 وهي بالتالي تمثل الفائدة الفعلية المتكبدة للسنة زائد مبلغ ناتج  وهي بالتالي تمثل الفائدة الفعلية المتكبدة للسنة زائد مبلغ ناتج برزت التكلفة النافذة للفائدة نتيجة حسابات القيمة العادلة للقروض الحكومية ألجل،برزت التكلفة النافذة للفائدة نتيجة حسابات القيمة العادلة للقروض الحكومية ألجل،

  ..عن الحرآة في القيمة المنقولة للقرض خالل السنةعن الحرآة في القيمة المنقولة للقرض خالل السنة
  

  دخل مؤجلدخل مؤجل
  

یتم اإلفساح عن مبلغ الدخل المؤجل المرتبط بالقرض الحكومي ألجل إلى قائمة الدخل بطریقة من شأنها توزیع الدخل على رسوم المعدل النافذ یتم اإلفساح عن مبلغ الدخل المؤجل المرتبط بالقرض الحكومي ألجل إلى قائمة الدخل بطریقة من شأنها توزیع الدخل على رسوم المعدل النافذ 
  ..ة المعنيةة المعنيةللفائدللفائد

  
  دخل من العملياتدخل من العمليات  ))فف
  

وتدرج في قائمة الدخل عندما وتدرج في قائمة الدخل عندما . . یمثل الدخل من العمليات قيمة الفواتير الصادرة مقابل بضاعة مباعة خالل السنة، صافية من الخصم والمرتجعاتیمثل الدخل من العمليات قيمة الفواتير الصادرة مقابل بضاعة مباعة خالل السنة، صافية من الخصم والمرتجعات
  ..یتم تحویل المخاطر والعوائد الكبيرة إلى المشتريیتم تحویل المخاطر والعوائد الكبيرة إلى المشتري

    
  تكلفة التمويلتكلفة التمويل  ))صص

  
یتم اإلقرار یتم اإلقرار . . دة المستحقة السداد على القروض، ودعم الفائدة، وهي صافية من الفائدة المستحقة على الودائع البنكيةدة المستحقة السداد على القروض، ودعم الفائدة، وهي صافية من الفائدة المستحقة على الودائع البنكيةتتكون رسوم التمویل من الفائتتكون رسوم التمویل من الفائ

  ..بتكلفة التمویل على أنها مصروف في قائمة الدخل المجمعة في الفترة التي تستحق خاللهابتكلفة التمویل على أنها مصروف في قائمة الدخل المجمعة في الفترة التي تستحق خاللها
  

الك وبناء بنود الممتلكات والمعدات والماآينات، على أنها تكلفة هذه الك وبناء بنود الممتلكات والمعدات والماآينات، على أنها تكلفة هذه تتم رسملة تكاليف التمویل، صافية من دخل الفائدة، والمنسوبة إلى امتتتم رسملة تكاليف التمویل، صافية من دخل الفائدة، والمنسوبة إلى امت
یتم اإلقرار بدخل الفائدة في یتم اإلقرار بدخل الفائدة في . . تكاليف التمویل المتكبدة قبل فترة البناء یتم اإلقرار بها في قائمة الدخل المجمعةتكاليف التمویل المتكبدة قبل فترة البناء یتم اإلقرار بها في قائمة الدخل المجمعة. . الممتلكات والمعدات والماآيناتالممتلكات والمعدات والماآينات

  ..ائد الفعلي لألصلائد الفعلي لألصلقائمة الدخل عند استحقاقه، مع األخذ بعين االعتبار العقائمة الدخل عند استحقاقه، مع األخذ بعين االعتبار الع
  
  الضريبة الضريبة   ))قق
  

یتم تكوین مخصص للضریبة الجاریة بموجب القوانين المالية في یتم تكوین مخصص للضریبة الجاریة بموجب القوانين المالية في . . الضریبة على أرباح أو خسارة السنة تتكون من ضریبة جاریة وضریبة مؤجلةالضریبة على أرباح أو خسارة السنة تتكون من ضریبة جاریة وضریبة مؤجلة
ویتم حسابها بالمعدالت ویتم حسابها بالمعدالت . .  اإلقرار اإلقراریتم تكوین مخصص للضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على آل االختالفات المؤقتة بتاریخیتم تكوین مخصص للضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على آل االختالفات المؤقتة بتاریخ. . سلطنة عمانسلطنة عمان

الضریبية المتوقع تطبيقها على الفترة التي خاللها من المتوقع أن تتم تسویة االلتزامات، وهي على أساس المعدالت والقوانين السائدة بتاریخ الضریبية المتوقع تطبيقها على الفترة التي خاللها من المتوقع أن تتم تسویة االلتزامات، وهي على أساس المعدالت والقوانين السائدة بتاریخ 
  ..الميزانية العموميةالميزانية العمومية

  
دات ضریبية غير المستعملة فقط إلى المدى الذي عنده یصبح من دات ضریبية غير المستعملة فقط إلى المدى الذي عنده یصبح من یتم اإلقرار باألصول الضریبية المؤجلة بالعالقة مع الخسائر المرّحلة واعتمایتم اإلقرار باألصول الضریبية المؤجلة بالعالقة مع الخسائر المرّحلة واعتما

  ..المحتمل تحقيق أرباح مستقبلية خاضعة للضریبةالمحتمل تحقيق أرباح مستقبلية خاضعة للضریبة



 
 المستشار القانوني   مدير اإلصدار

 م.م. شالمتحدة لألوراق الماليةالشرآة 

٥٥

  ١١١١//صفحةصفحة  شرآة األنوار القابضة ش م ع عشرآة األنوار القابضة ش م ع ع
  

  تابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعةتابع إیضاحات حول القوائم المالية المجمعة
  ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١في في 

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامةتابع السياسات المحاسبية الهامة  --٢٢
  
  
  العمالت األجنبية العمالت األجنبية   ))رر
  

األصول وااللتزامات المالية األصول وااللتزامات المالية . . المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية تم تحویلها إلى الریال العماني بحسب معدل الصرف السائد بتاریخ المعاملةالمعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية تم تحویلها إلى الریال العماني بحسب معدل الصرف السائد بتاریخ المعاملة
رج قائمة رج قائمة الفرق الناتج عن صرف العمالت مدالفرق الناتج عن صرف العمالت مد. . بالعمالت األجنبية بتاریخ الميزانية العمومية تم تحویلها بحسب معدل الصرف السائد بذلك التاریخبالعمالت األجنبية بتاریخ الميزانية العمومية تم تحویلها بحسب معدل الصرف السائد بذلك التاریخ

  ..الدخل المجمعةالدخل المجمعة
  

  التقرير القطاعيالتقرير القطاعي  ))شش
  

، أو في توفير منتجات وخدمات ضمن بيئة ، أو في توفير منتجات وخدمات ضمن بيئة ))قطاع تجاريقطاع تجاري((القطاع هو من المكونات المميزة حيث تعمل المجموعة في توفير منتجات أو خدمات القطاع هو من المكونات المميزة حيث تعمل المجموعة في توفير منتجات أو خدمات 
  ..ألخرىألخرى، والمعرض للمخاطر والمكاسب تختلف عن تلك السائدة في القطاعات ا، والمعرض للمخاطر والمكاسب تختلف عن تلك السائدة في القطاعات ا))قطاع جغرافيقطاع جغرافي((اقتصادیة معينة اقتصادیة معينة 

  
  


