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 المساهمين  ائيعزأ

 
لجمعية العمومية للشرآة لعرض التقرير لالحادي عشر  السنوي الجتماعا في نيابة عن مجلس االدارة ، أود أن أرحب بكم

 . 2008ديسمبر  31سابات عن السنة المنتهية في الح مدققيوتقرير  دققةالسنوي والبيانات المالية الم
 

 
   لحديد وتأثيراتهاعن صناعة ا عامة نظرة

 
شهدنا نموا في معظم اقتصاديات العالم مما أدى إلى نقص حاد في معظم المواد الخام  2008من عام  األولى أشهرالتسعة في 

إلى أدى النقص  اهذ. د الغذائية األساسية من األرز والقمحالالزمة للصناعة ، من النفط والصلب وآذلك شهدنا نقصا في الموا
آذلك رأينا نقص حاد وارتفاع األسعار الذي لم . تضخمية اسعار وغيرها من المنتجات ، على نحو فعال خلق ضغوطاألارتفاع 

 عنافي الحقيقة آنا قد بولألنابيب ، الطلب الهائل ناآما شهد ،نابيبأل، المادة الخام الرئيسية الالزمة ل لملفات الحديديسبق له مثيل 
 وأ ملفات الحديدبسبب عدم توافر  واءا، س ها رغم الصعوبات التي واجهتناإنتاجمن تمكنا  والتي حينها آمية أآبر من األنابيب

 ا متفائلةوآانت النظرة عموم، االولى التسعة شهراأل في أرباح قياسية تم تسجيل نتيجة لذلكو. القيود المفروضة على االنتاج
 .بالنسبة للفترة المتبقية من العام 

 
هذا التغيير في انخفاض اسعار  شاهدناوقد . بين عشية وضحاها ة  قد غيرت آل هذاأزمة الرهن العقاري في الواليات المتحد

بما  و .أنحاء العالمق األوراق المالية في آل اسوأ إنهيارالطلب على آل شيء يختفي، مما أدى إلى و؛  ) الحديدبما فيها ( السلع
 االجراءات األسعار ، إال أن هذه لوقف انهيارتخفيضات آبيرة في االنتاج  عن شرآاتالآبرى فقد أعلنت  الحديدصناعة  يخص

وآانت  .هذه األحداث المأساوية العالمي بصورة سلبية بسبب االقتصاد  لقد تأثر .إيجابية أتي بنتائجوغيرها من التدابير  لم ت
تأجيل  وتمفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي  ء البنا في أعمال ؤ آبيرطاتبوحدث  األآثر تضررا نشاءاتاأل أعمال
 .أو إلغائها نهام الكثير

 
 :األداء التشغيلي

 
باإلضافة إلى إنهيار . بسبب انخفاض الطلب، ازدادت مستويات المخزونات لدينا وآذلك آانت الواردات  أآثر من الصادرات

.  ، أصبحت قيمة المخزونات لدينا اعلى بكثير من قيمة االسعار في السوق ، مما أدى إلى خسائر بالدخلملفات الحديدسعار أ
 .2008، بينما نرى هبوطا واضحا في االشهر األخيرة من عام 2007بالتشغيل خالل عام  آبيراويوضح الجدول ادناه نموا 

 
نسبة الزيادة 2007ديسمبر31 2008ديسمبر 31  البيـــانات

27%  141,718  179,314 
الطن ب -اإلنتاج

 المتري

26%  139,623  176,702 
الطن ب -المبيعات

 المتري

76%  44,495,120  78,435,733 
بالريال -المبيعات

 العماني

5% 1,630,592  1,719,062 
/ األرباح

 )ع.ر(خسائرال
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أشهر من  3نموا آبيرا مقارنة بالعام السابق ، واضعة في اعتبارها أن آخر  شهدت الشرآة أن ، في الجدول أعالهتدل األرقام و

ظروف السوق  منوأعتقد أن إدارة الشرآة تمكنت من االستفادة بشكل جيد . انخفاضا في الطلب والمبيعات تشهد 2008عام 
 . على حد سواء في دول مجلس التعاون الخليجي وآذلك الصادراتواضحا  النمو لقد آان. بيةيجااإل
 

 آفاق المستقبل 
 

واعتقد ان . وما هو مدى االطار الزمني العادة االنتعاشومما ال شك فيه أن هناك الكثير من عدم الثقة بالنسبة القتصاديات العالم 
أوال في الواليات المتحدة حيث بدأت  أي عودة لإلنتعاش ستكونستغرق وقتا للشفاء وتاالضرار التي لحقت باالقتصاد عميقة وس

في ظل هذه  العمل ان .من دون مبالغة لهاسيكون صعبا  2009معظم أو جزء من عام  أن وال يساورني شك في. هذه الكارثة
 الظروف 

غيب عن تالكثير من نقاط القوة التي ينبغي أال لديها  مشرآتك أن ولكني أعتقد. اتلكثير من الضغوطفي مواجهة ادارة اإلسيضع 
 : البال ، وهي 

 
 
وضع الشرآة في موقف  مما ، 2007عام   أل بي ل باياوتاالى شرآة جلوب اسهم حصلت  الشرآة على رأسمال نتيجة بيع . 1

من قبل  االعتبار عينب ن يؤخذوباإلضافة إلى ذلك ال بد أ. تحمل الصدمات المالية الحالية على نحو أفضل مكنها منقوي 
 حملة األسهم من لبعضا ئفاجي قدسهم الواحد ، وهذا لل بيسه 0.250 لغتبللسهم  المساهمين في الشرآة ان القيمة الدفترية

 .لقيمة الدفتريةلتقريبا  %75 بمقداريجري تداول أسهمها ) 23/2/2009(  ولغايةالوقت الحالي  في بينما 
 
 
على ما آان عليه في  سيبقى نابيب لدينااألال أرى أن الطلب على منتجات  فإنيريو االقتصادي والمالي ، بموجب هذا السينا. 2

ولكننا نتوقع مع بداية االنتاج في المشروع الجديد سيقلل من حدة تأثير الهبوط الحاد في انتاج االنابيب ومبيعتعها ،  2008عام 
 داخل دول مجلس التعاون الخليجي ضئيل جدا ، القضبان إنتاج وتوريد فإن مستوى في الوقت الراهن. مقارنة بالسنة الماضية

عوض جزءا من العجز في الطلب على يهذا المنتج سوف  أن عن طريق الواردات ، لذلك أتوقع يأتي أآثر االستهالك وأن
 .مبيعات اضافية الشرآة هو االسراع في تشغيل المشروع الجديد وتحقيق دارةإل ي االول التحد. نابيباأل
 
 
وهذا يعتبر تحدي جديد ، ولكني على ثقة تامة من ان االدارة ترقى  .المخزون منخفض من ستوىممن الضروري العمل مع . 3

 .لمستوى هذا التحدي
 
فإن ك ، وعندما يحدث ذل مجددًا عود إلى الحياةتاالقتصادات سوف أن ال ننسى ، ن ضافة الى النقاط المذآورة أعاله ، ينبغي أأ

 ؛ التاليةلمزايا ول  ،آاملبشكل  البنية التحتية تكم ستستفيد منشرآ
 
 تكاليف ، وأعتقد أن الجزيرة لديها قاعدة ، وذلك لقرب الميناء.أهمية موقع صحار في سلطنة عمان يعطي الشرآة قوة تنافسية• 

 .صالحنافي أوقات الشدة وهذا عامل حاسم في  تنفع منخفضة
  
 تباقة التي وضعت للحد من التكاليفالتدابير االس •

 
آان االنتاج متوقفا على . طن سنويا 600000االنتاجية  تهاتبلغ طاقسالشرآة ، فإن  المشروع الجديد أعمالومع إضافة • 

الى مستوى جديد عند عودة الحياة  ترقىشرآتكم سوف  فان مع إضافة هذه العملية الجديدة. األنابيب فقط في العام الماضي
 . بيعيةالط
 
 . في سوق دبي المالي ، جعلها الشرآة العمانية الوحيدة المدرجة هناك الجزيرة شرآة ان ادراج • 



استخدام  ( فاق جديدة لتحسين االرباح عن طريق،  يفتح ا APIشهادة االعتماد على  الشرآة حصول• 
 ). منتجاتنا لألعمال البترولية
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سيكون بكل تأآيد عاما صعبا لجميع االقتصاديات في العالم، وعلى عكس الكثير من منافسينا في المنطقة فاننا في  2009عام 
يفه ماليا مما شرآة الجزيرة نشعر بأن االوضاع المالية قوية بما يكفي لتحمل هذه الصدمة، ومن المتوقع زوال الالعبين الضع

وهذ االثر االيجابي سيستغرق بعض الوقت ليتطور والصبر . سيعطي الشرآة الفرصة المكانية البدء في زيادة حصتها في السوق
 .هو العامل الرئيسي

  
ما يعاني نفس الهموم اذا  االدارة  أن مجلس ، وأقولبسبب الهبوط الحاد في سعر السهم  قلقهم المساهمين أشاركأود هنا أن 

من المستغرب أن  هآنفا ، فإن هذآرتم وآما . الجزيرةحديد في المائة من أسهم  80حوالي  تبلغالمجلس  أسهم أعضاء أن عرفنا  
بعض  أنآما . ذلك أجد أن من الصعب فهم،أحد المساهمين الرئيسيين آاب ، وتآتإلا باقل من سعرسهم االيجري تداول 

ترسم صورة ' المستند عليها مستويات منخفضة ، وذلك ألن األسسصهم بهمين لبيع حصالمساببعض تؤدي  التقديرات الضعيفة 
 تسعر السهم قد دل حرآة عتقد اناال اني أ ،شرآات أخرى سوف تواجه تحديات قاسية هذا العام و صحيح أن الجزيرة ،. مختلفة

  .آان أآبر لمساهمينأعلى أن  رد فعل 
 

  انظام الرقابة الداخلية ومدى آفايته
 

تملك الشرآة نظام رقابة داخلية فعال ومناسب للتأآد من أن جميع األصول مصانة ومحمية من االستخدام غير القانوني ومن أن 
والنظام الداخلي مدعوم ببرنامج شامل للتدقيق الداخلي والمراجعة االدارية . المعامالت مرخص لها ومسجلة بشكل صحيح

د صمم نظام الرقابة الداخلية للتأآد من أن السجالت المالية وغيرها من السجالت يمكن والسياسات واالجراءات الموثقة، وق
  .االعتماد عليها في االعداد والحفاظ على القوائم المالية

 
  .تدقيق مشكلة من أعضاء غير تنفيذيين لمراجعة أعمال التدقيق قبل عرضها على مجلس االدارةلشرآة لجنة ل

 
 الجودة واالعتماد بسبببسمعة طيبة في السوق  تمتعها، إضافة إلى ذلك ،  هامنتسبينوعية وروح  في تكمن لشرآةل الكبرى قوةال 

وتشكر ادارة الشرآة مبادرة المنتسبين على موقفهم  .مزدهرساهم مساهمة إيجابية في المستقبل اليسوف  اهذآل ، و عليها
 .خالل التخفيض الطوعي لرواتبهم النبيل ومساهمتهم الطوعية في التقليل من حدة الصدمة من

 
قد أرفق ، و 2008ديسمبر  31 حتى تاريخحسابات ال بتدقيقبالشرآة قاموا الحسابات  مدققيتوش ،  آند تياألفاضل ديلو

 . التقرير
 

للتنمية أود أن أعرب عن امتناني العميق لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد للتشجيع والدعم الذي تقدمه حكومته  ،وأخيرا
في هذا المنعطف ، نيابة عن المجلس ، أود أن أتوجه بالشكر إلى سوق مسقط لألوراق المالية ، و .الصناعية في سلطنة عمان

سوق دبي المالي ، والمصرفيين ، والعمالء وجميع المساهمين لما قدموه من دعم وتوسيع نطاق المشارآة في العملية والذي 
تسويق وإنتاج  وادارة  ،مجلس إدارة الشرآة ، وأيضا أود أن أسجل خالص تقديرنا للجميع بدوره يعكس الثقة التي وضعها

 . والعاملين لما بذلوه من جهود في سبيل تحقيق هذا األداء
 
 
 

 محمد عبداهللا موسى
 رئيس مجلس االدارة
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 مناقشة وتحليالت اإلدارة

 
 31ع بأن تقدم تقرير مناقشة وتحليالت اإلدارة للسنة المنتهية في .ع.م.يسر إدارة شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش

 .2008ديسمبر 
 

 هيكل الصناعة والتنمية 
 

ومع ذلك ، فإن . ، شهد العالم مرة أخرى ظاهرة صحيه للعرض والطلب على الحديد 2008الربع الثالث من عام  حتى
وأصبح الحماس متزايد في السوق مما يؤدي إلى اإلفراط . االرتفاع الهائل في أسعار الحديد  شوهدأيضا في هذه الفترة

. مصانع الحديد للوصول إلى االنتاج األقصى لسعتها أصبح الضغط متزايدا على. في في المحزون الزائد والطلب
انهيار األسواق المالية ، والتي نتجت بالدرجة عن العديد من البنوك وبيوت االستثمار الخاصة في الواليات المتحدة ، 

وأدى ذلك إلى انخفاض هائل في الطلب والعرض . وتسببت بذعر في السوق العالمية ، وصعوبة في تمويل المشاريع
٪ من طاقتها مع  50عملت مصانع الحديد على خفض انتاجها الى . 2008وأدى إلى خلل خالل الربع األخير من عام 

. 2008طلب منخفض ، وانخفضت األسعار إلى الثلث من الذروة التي شهدتها األسعار حتى  الثلث الثالث من عام 
 .على الرغم من أننا نتوقع استقرار االسعار التوقعات بانخفاض الطلب من المتوقع ان تستمر للعام القادم ،

 
 الفرص والمخاطر الرئيسية

 
ستحاول اإلدارة معالجة المشكلة االقتصادية من خالل . يبقى تقلب األسعار الخطر األآبر، آما ذآر في السابق

 .عات المنتجاتالمحافظة على مستويات المخزون ، وتحسين سلسلة التوريد و خدمة العمالء ومحاولة التحرك في قطا
وبهذا . في السعي لتحقيق هذه األهداف ،رآزت إدارة الشرآة على بناء القدرات وزيادة الثقة واإللتزام آشهادة لها

المزيد من  تباإلضافة إلى ذلك ، فإن على الشرآة فتح .خالل العام CEو ULو APIالسياق حصلت على شهادات 
 APIأرامكو وحرآة الدخول إلى السوق بمقاييس  شهادة. لسعودية وافريقياالسبل لزيادة األعمال في المملكة العربية ا

 .2009آهدفين ينبغي الوفاء بهما في عام 
 

التشغيل العام للمصنع يسير بشكل . 2008سبتمبر / تم إجراء التجارب الساخنة في خط الدرفلة الجديد في أغسطس 
و بعض مناطق التحكم بالقدرة على التشغيل اآللي آان يتعين  ومع ذلك ، لوحظ أن االنتهاء من السعة المنتهية. مرضي

ومن المسلم به أيضا في ذلك الوقت ان السوق بانخفاض متموج ، و . التصدي لها من أجل تحقيق السعة الالزمة
باإلعتبار جميع التعديالت  ومن ثم آان من الحكمة أن البدء بالتفكير في المحطة بعد األخذ. الطلب منخفض جدا

على نفس الشي ، ويتوقع اإلنتهاء من جميع هذه األمور في الوقت المناسب للمصنع  HTCعمل خبراء .التصحيحاتو
 . 2009للدخول في اإلنتاج التجاري في أوائل الثلث الثاني من عام 

 
 : نظرة للمستقبل 

 
فترة من االستقرار النسبي  باعتبارها  2009، وأوائل عام  2008بمتابعة انخفاض األسعار التي شهدها أواخر عام 

توفر البيانات االقتصادية األخيرة ضآلة من الراحة  مع تراجع االنتاج الصناعي وارتفاع البطالة . ألسواق المعادن
نتوقع توحيد في هذه الصناعة بين أصغر الالعبين الذين . وبوادر قليلة أي تحول رئيسي في األسواق اإلقليمية والدولية

هذا باالقتران مع تقليص النفقات اإلجمالية ، وفقدان المشاريع الجديدة . لمالحة داخل األزمة الماليةلم يتمكنوا من ا
 .تشير إلى احتمال مزيد من الضيق العميق في األسواق في المستقبل

يه العالم ورغم آل هذا ،  تم رفع أسعار المعادن ، مما يشير إلى أنه في حين أن االقتصاد قد يكون مفاجًأ لما يبدو عل
 إلى حد ،سيوضع في الحسبان  2009من سوء األحوال ، فإن مزيدا من التدهور في األوضاع في أوائل عام 
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ثقة في األعمال التجارية ، ويشير التحسن األولي في بعض المؤشرات ، لألفضل ما زالت هشة على الرغم من ال.آبير
 .الى ان سوق الحديد العالمية ذو رؤية حية مصغرة، وتوفير قدر من التشجيع

 
 :  المخاطر والمخاوف

٪ في آخر  6للمرة األولى بعد ثالثة عقود وبعد أن بلغ متوسط معدل النمو السنوي  . تواجه صناعة الحديد تحديا آبيرا
ويتوقع . 2010هذا ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام . ن النمو سيكون سلبيا، فإ 2008سنوات ، من عام  6

 2007، بالمقارنة مع مستويات االنتاج في عام  2011خبراء الحديد أن هذا االتجاه سيكون بالشكل اإليجابي في عام 
ويتوقع ان تبقى على نفس  أسعار المواد الخام قد انخفضت بشكل آبير ،). مليار طن من انتاج الصلب الخام 1.34(

جاريه ، ويتوقع أن تنخفض إلى حد آبير  حجريفحم الالالحديد و معدنمفاوضات أسعار . المستوى أو بزيادة طفيفة
 .الشحن قد انخفضت نتيجة النخفاض آميات الحمولة وانخفاض أسعار النفط. وفقا ألسعار الخردةالحاضرة

 

دم توافر تمويل المشاريع المؤجلة أو إلغاء العديد من المشاريع اإلقليمية ، على الرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي وع
تواصل حكومات . فإن التوقعات على المدى الطويل لسوق الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو واعدة أآثر
ملين في صناعة دول مجلس التعاون الخليجي لإلحتفاظ بما يكفي من الفوائض الكبيرة ، والدعم الحكومي للمتعا

وباإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع  حدوث انتعاش في أسعار . الصلب اإلقليمية بمعزل جيد من آثار التباطؤ العالمي
 .والذي سيكون وقود النمو االقتصادي اإلقليمي واالستثمار الرأسمالي 2010النفط عام 

منتجاتها إلى السوق االمريكية  صديرالشرآة بتفي العامين الماضيين قامت . إستمرت شرآتكم بتوسيع مدى تسويقها
وقد وضعت نفسها باعتبارها صانع الجودة ، وتخطط الشرآة لزيادة األداء في . والكندية من خالل نهج تسويقي مبتكر

ذلك بإضافة ارتفاع أحجام األنابيب وغيرها من الدرجات والعمل بشكل وثيق لمرافق هذه األسواق لصالحها ، و
 .التخزين في أمريكا الشمالية

 

وتحتفظ الشرآة بسياسة قسط التسعير في السوق المحلية ، وسياسة تسعير تنافسية في الصادرات خارج دول مجلس 
عار المنافسين من أن مثل هذه المنتجات للشرآة غير مبالغ يقوم فريق التسويق بالمراقبة عن آثب أس.التعاون الخليجي

 .بأسعارها في السوق

 
يظهر تحليل السوق بأن توجه السوق لألنابيب واألقسام مشجع للغاية، حيث أن تنوع المنتجات وتزايدها مكن الشرآة 

مر الذي يسهل الوصول إلى آما حظيت الشرآة بالعديد من شهادات الجودة، األ.  من التفوق على المنافسين اآلخرين
إن صورة الجودة التي بنيت بكفاءة في السنوات الماضية ستكون عامال مساعدا وفعاال في بيع .  العمالء الجيدين

نتوقع أن نقوي شبكات التوزيع في السنة الحالية ليمهد ذلك . منتجات توسعة الطاقة اإلنتاجية واألنواع الجديدة
وسيساعد مشروع التوسعة في تحسين القوة الشرائية للشرآة وخاصة في .  هولة ويسرلألصناف الجديدة أن تروج بس

تعتزم الشرآة فتح . في السوق الدولية) والزنك ملفات الحديد القضبان الحديديةمثل (شراء المواد الخام األساسية 
 .مع العمالء تفاعل مباشرو ليكون هناك تواصلخاصة أو وآالء في المملكة العربية السعودية  مكاتب

 
، وقيود السوق 2009الثاني من عام  الربعسيتم الشروع به في  )MBM( المشروع الجديد االنتاج التجاري من

في حين أن السيطرة على التكلفة على آل الجبهات . المشابهة لذلك آما هو الحال بالنسبة لألنابيب والمواسير متوقعة
. 9001: ة للجودة ، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي سيتم ممارسته ، آما نخطط للحصول على شهاد

 .2009العمل قد بدأ بالفعل ، ويمكن الحصول على الشي نفسه في عام 



 
 

 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 2008ديسمبر  31 -مناقشة وتحليالت االدارة 

 
 : الضوابط الداخلية ومدى آفايتها 

 
اخلية مؤسسة بالشرآة بشكل جيد، حيث أن للشرآة قسم تدقيق داخلي لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وتقوم إن الرقابة الد

تتم . لجنة التدقيق بمراجعة التقارير بانتظام، آما قام مجلس اإلدارة بمراجعة نظم الرقابة الداخلية للشرآة خالل السنة
آما يتوفر للشرآة نظام لتقنية المعلومات .  لداخلية ومن ثم تطبيقهدراسة المقترحات المتعلقة بأي تغيير في الرقابة ا

 .تعتمد عليه للتأآد من التدفق الدقيق للمعلومات في الشرآة
 

 تحليل األقسام واألداء من ناحية المنتج
 

 :فيما يلي بيان األداء حسب بالمنتجات.  تبيع الشرآة ثالثة أنواع من منتجات األنابيب
 

 لطن المتريحجم المبيعات با
 الزيادة% 2007 2008 

 %46 52,783 77,172 األنابيب السوداء
 %16 58,724 68,061 األنابيب المطلية بالزنك

 %10 28,116 30,860 األقسام
 %26 139,623 176,093 اإلجمالي

 
 

 المراجعة المالية
 

 2008و  2007مقارنة األداء المالي بين عام 
 
 )المبالغ بالريال العماني(
 

 الزيادة%  2007 2008 البيانات
 76.28%44,495,120 78,435,733 المبيعات

 28.66% 5,824,544 7,494,062 الربح يلاجما
 0.19% 1,229,061 1,231,367 الصافي–تكاليف التمويل 
 53.25% 2,964,891 4,543,633 التكاليف اإلدارية
 5.43% 1,630,592 1,719,062 صافي األرباح

 7.69% 0.013 0.014 سهم الواحدالربح لل
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 استعراض العمليات 

االنابيب طن متري من   179,314قامت الشرآة يتصنيع. خالل فترة قيد المراجعة ،شهدت الشرآة انجازات هامة
مليون ريال عماني في عام  44,495زادت المبيعات من ). طن متري 139,623:  2007( 2008في سنة  الحديدية
وقد حققت الشرآة مبيعات قياسية جديدة من حيث قيمة . 2008مليون ريال عماني في عام  78.435إلى  2007

 اريع تم تعليقها ولكن في الربع األخير شهد تراجع آبير في المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي والمش. المبيعات

 

في حين الصادرات إلى أمريكا الشمالية أبقتنا نسير قدما ، فقدنا . إنهيار تام آنتيجة لإلنهيار العالمي المنطقة و تشهد
بسبب نقص الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي ، مما أدى إلى زيادة ) تقديراتآ(طن متري  10,000أآثر من 

ريال عماني للمتر  8، توجب على الشرآة شطب أآثر من  لحديداجئ في أسعار ابسبب اإلنهيار المف. المخزونات
 .آشرط الزم لتقدير قيمة المخزون في السوق ، مما آان له األثر المباشر على خط اإلنتاج

 
طن متري من  80,000والتي تتضمن . طن متري من األنابيب سنويا 300,000تعمل الشرآة حاليا بسعة إنتاجية 

في ظل التطور والتوسع المستمرين في خدمات اإلنتاج والعمل الجاد والمبتكر في السوق .سنويا  جلفنةالم المنتجات
 أن حقن رأس المال االضافي أدى.رآزت الشرآة في التنوع اإلنتاجي لمقابلة المعايير العالية التي يتوقعها العمالء من

لقد . المشروع الجديدآة وآذلك ساعد الشرآة على استكمال إلى تعزيز الميزانية العمومية للشر 2007في أواخر عام 
ونحن . نتاج بسبب نقص امدادات الغاز ، وتباطؤ الطلب في السوق ، والتخطيط لتغييرات في المصنعتم ايقاف اإل

 نتوقع أن يبدأ المصنع االنتاج التجاري 
 

تاج وتلبية طلبات العمالء من حديد الزوايا مدى زيادة االن هذا المشروع سيزيد من. 2009في الربع الثاني من عام 
 .طن متري في السنة 300,000مع قدرة انتاجية تبلغ وحديد القنوات والقضبان 

 

ونحن بشرآةالجزيرة  قوتنا تكمن بقاعدة العمالء الواسعة ، و نسعى دائما لإلضافة إلى ذلك والدخول في أسواق جديدة 
رة على نشر منتجاتها على نطاق أوسع وتمهيد قاعدة الطريق لمستقبل وستقدم هذه الشرآة القد. في بلدان أخرى

 .التوسع في منتجاتنا

 
 :التعمين

 
وخصوصا أنهم آادر % 44إننا فخورون بمستوى التعمين الذي حققناه في هذه الشرآة والذي يصل حاليا إلى نسبة 

 .منتج ومعطاء ومساهم بشكل آبير في نجاح مؤسستنا
 
 

  
 

 عضو
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 ع.ع.م.ش شرآة الجزيرة للمنتجات الحديديةإلى مساهمي 
   
م بتاريخ 16/2003جراءات المنصوص عليها في تعميم الهيئة العامـة لسوق المال رقم إللقد قمنا با

ـ 2003ـر ديسمب 29 ة    م وإدارةنظيـرير ت ـول تقم ح ات الحديدي رة للمنتج رآة الجزي  ع.ع.م.ش ش
ادئ تنظي   وتطبيق المرفق  ـ ًا لميثـوإدارة الشرآات وفق   مـمب ة ـات المساهم ـإدارة شرآ ونظيم ـاق ت ـ

م    يم رق ب التعم ادر بموج ة الص و  3 خـم بتاري11/2002العام ه 2002يوني د  وتعديالت وقواع
ات القرار اإلداري   وتوجيه ول اإلفصاحات الصادرة ب ال ح وق الم ة لس ة العام م الهيئ  5        رق
الدولية  لمعاييرلوفقا  قمنا بالمراجعة. 2007يونيو 27المال بتاريخ لهيئة العامة لسوق ا الصادر من

ة  دمات ذات العالق ت و للخ ي ت ى  الت اء عل ا  إم بن ق عليه راءات متف ذه ا   .ج ت ه د تم راءات إلوق ج
 .العامة لسوق المال بالميثاق الصادر عن الهيئة البنكلتزام إلمساعدتكم فقط في تقييم 

 

 :وفيما يلي ما توصلنا اليه  
 

ام  أل الشرآة  تطبيق  ةعادل  بصورة يعكس   الشرآات عن تنظيم وإدارة  الشرآةتقرير أن وجدنا  حك
ة     يثاق ويخلو من أي أخطاء جوهريةالم رة الزمني ا الفت ، فيما عدا إحدى الحاالت التي تجاوزت فيه

 .بين إجتماعي مجلس اإلدارة الحد األقصى المسموح به وهو أربعة أشهر
 

دولي المعيار أو  الدولية التدقيقجراءات أعاله ال تشكل تدقيقًا أو مراجعة وفقًا لمعايير إلوبما أن ا  ال
 .م وإدارة الشرآاتـتنظيتقرير  بخصوص،  فال نعرب عن أي تأآيدات   لعمليات المراجعة

 

د  إلوفي حال قمنا بالمزيد من ا ة جراءات أو ت ر  قيق أو مراجع ادئ تنظي   تقري   م وإدارة الشرآات ـمب
ايير و ًا لمع دقيقفق ة  الت دوليأو الدولي ار ال ة  المعي ات المراجع ا علفلعملي ائل ربم ا بمس رى ألمن خ

 .وذآرناها لكم 
 

ذا ال    ى من ه م و  أعد هذا التقرير فقط للغرض المنصوص عليه في الفقرة األول ـقرير ولعلمك يجب  ت
تخدامه تم إس ذا التقرييتعل .غرض آخرألي  أال ي يم وقريط بتر فقق ه رة  إدارةر تنظ رآة الجزي ش

ة  ات الحديدي ي    ع.ع.م.ش للمنتج مينه ف ب تض ذي يج ة ف  وال نة المنتهي نوي للس ر الس            يالتقري
مبر  31 ن   2008ديس ة ع ات مالي مل أي بيان ة وال يش ات الحديدي رة للمنتج رآة الجزي  ع.ع.م.ش ش
 . آكل

 
 ) الشرق األوسط(ديلويت آند توش 

 سلطنة عمان  -مسقط 
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والتعديالت الالحقة، إعتمد مجلس اإلدارة  2002يونيو  3بتاريخ ) الهيئة(وفقًا لتعميم الهيئة العامة لسوق المال 

 .ا مع المساهمين وسلوك المجلس في إدارة شؤونهمجموعة من السياسات لتنظيم وإدارة الشرآة تغطي عالقته
 
 
 فلسفة الشرآة حول ميثاق تنظيم وإدارة الشرآة -أ 
 

أنه لكي تنجح شرآة ما على أساس مستمر، ) الشرآة(ع .ع.م.ترى شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
ولهذه الغاية، .  ئها والمجتمعفيجب عليها اإلحتفاظ بمعايير عالية لتنظيم وإدارة الشرآة تجاه موظفيها وعمال

فقد رآزنا، آشرآة على التنظيم واإلدارة الجيدين واللذين هما المحرك الرئيسي للنمو الثابت والمربح وخلق 
 .قيمة إضافية طويلة األجل لمساهمينا

 
 ع إلتزامها بالميثاق آما هو مطلوب.ع.م.وفي هـذا التقرير تؤآـد شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش

 .26بالمادة رقم 
 

أدرجت الشرآة أسهمها في سوق دبي المالي ، آما أنها إلتزمت بمختلف متطلبات اإلفصاح الصادرة عن 
 .2008سوق دبي المالي ، وإستمرت على هذا النهج خالل عام 

 
 مجلس اإلدارة  –ب 
 

 تشكيل المجلس )أ (  
 

خالل العام ، آان تشكيل مجلس اإلدارة  .أعضاء 7، تكّون مجلس اإلدارة من 2008ديسمبر  31آما في 
 :على النحو التالي

 
 عدد األعضاء  الفترة

 7 ديسمبر 31 –يناير  1
 

الذي يمثل الشرق األوسط لإلستثمار (تم إنتخاب آافة األعضاء بصفتهم الشخصية بإستثناء الفاضل موآيش سوهاني 
و الفاضل جوزيف ) م.م.الرحمن حسن وشرآاه ش الذي يمثل شرآة موسى عبد(والفاضل راجيف آولكارني ) م.م.ش

 ).الذي يمثل شرآة جلوبل باياوت أل بي(جوزيف 
 

 ملخص تعريفي عن أعضاء مجلس اإلدارة
 

 رئيس مجلس اإلدارة  –موسى  محمد عبدهللا •
رجل أعمال بخبرة عشر سنوات في مجاالت مختلفة وخاصة في مجال المنتجات الحديدية ومؤسس الشرآة، 

إستقال من منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس . اإلدارة اإلستراتيجية العامة للشرآةمسؤول عن 
 .وعين آرئيس لمجلس إدارة الشرآة إعتبارًا من ذلك التاريخ 2007أآتوبر  21اإلدارة في 

 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة –صالح ناصر عبود الحبسي  •

                 مجال البنوك وقطاع اإلستثمار ، وشغل عدة مناصب  سنة في 20يملك خبرة . عضو غير تفيذي ومستقل     
 .عليا في شرآات متعددة
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 عضو مجلس اإلدارة-عمر القوقا •
سنة في هذا المجال  25ن في المجال المالي بخبرة أحد آبار اإلختصاصيي. عضو غير تنفيذي ومستقل

 .شغل عدة مناصب عليا في شرآات متعددة بالمنطقة. ومجاالت أخرى
 

 عضو مجلس اإلدارة –شاليش آومار داش  •
سنة في هذا المجال  23أحد آبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة . عضو غير تنفيذي ومستقل

 .عليا في شرآات متعددة بالمنطقة شغل عدة مناصب. ومجاالت أخرى
 

 عضو مجلس اإلدارة –جوزيف جوزيف  •
يمثل . شغل مناصب إدارية في عدة شرآات. سنة في المجال المالي والصناعات األخرى 12مهندس بخبرة 

 .شرآة جلوبل باياوت أل بي
 

 اإلدارةعضو مجلس  –موآيش سوهاني  •
يمثل . شغل عدم مناصب عليا في سلطنة عمان. سنة 33أحد آبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة 

 . م.م.شرآة الشرق األوسط لإلستثمار ش
 

 عضو مجلس اإلدارة –راجيف آولكارني  •
. شغل مناصب إدارية في عدة شرآات. سنة 20أحد آبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة 
 .م.م.يمثل شرآة موسى عبد الرحمن حسن وشرآاه ش

 
 
ضور أعضاء مجلس اإلدارة إجتماعات المجلس وإجتماع الجمعية العامة السنوية سجل ح )ب(

 األخير
 

تواريخ عقد تلك اإلجتماعات موضحة . 2008تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام 
 :أدناه

 
 2008يوليو  23 .2 2008مارس  3 .1
  2008ديسمبر  18 .4 2008أآتوبر  29 .3

 
آانت الفترة بين آخر إجتماع في سنة . يومًا 142هي  2008عين في سنة آانت أقصى فترة بين آل إجتما

 .يومًا 134هي  2008وأول إجتماع في سنة  2007
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:المذآورة موضح أدناه سجل حضور آل من أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس  

 
 
 
 

 إسم العضو

 
 
 فئة 

 العضوية

الجمعية العامة  إجتماعات مجلس اإلدارة
 العادية

3/3/2008 23/7/2008 29/10/2008 18/12/2008 23/3/2008 

محمد عبد اهللا / الفاضل
 موسى

 غير تنفيذي
 مستقل

√ √ √ 
  

√ 
  

 غائب

صالح ناصر / الفاضل
 الحبسي 

 غير تنفيذي
 مستقل

 √ √ √ غائب √

 غير تنفيذي عمر القوقا/ الفاضل
 مستقل

 غائب غائب غائب √ غائب

شايلش آومار / الفاضل
 داش

 غير تنفيذي
 مستقل

 غائب √ غائب √ √

 غير تنفيذي جوزيف جوزيف/ الفاضل
 مستقل

 غائب √ √ √ √

موآيش / الفاضل
 سوهاني

 غير تنفيذي
 مستقل

√ √ √ √ √ 

راجيف / الفاضل
 آولكارني

 ر تنفيذيغي
 مستقل

√ √ √ √ √ 

 
أجريت اإلجتماعات بجداول أعمال شاملة . قام أمين سر المجلس بتنسيق اإلجتماعات وفق توجيهات أعضاء مجلس اإلدارة

الرئيسي التنفيذي يرسل تقاريره حول أعمال الشرآة إلى مجلس اإلدارة وتتم .  وتم تدوين المداوالت في محاضر إجتماعات
 .وتتم أيضًا مناقشة آافة القضايا ذات العالقة بخصوص نمو وتطور الشرآة.  ارير في آل إجتماعمراجعة تلك التق

 
الشرآات أو الجمعيات األخرى التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة  أو عضوًا أو رئيسًا  )ج(

 لمجلس إدارة
 الوظيفة أسم الشرآة إسم العضو

 ع.ع.م.جزيرة للمنتجات الحديدية ششرآة ال محمد عبداهللا موسى/ الفاضل
 ع.ع.م.شرآة عمان للمرطبات ش

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس 
 اإلدارة

 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش موآيش سوهاني/ الفاضل
 ع.ع.م.الشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش

 ع.ع.م.الشرآة الوطنية للصناعات الدوائية ش
 ع.ع.م.شرآة خزف عمان ش

 عضو مجلس إدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش راجيف آولكارني/ الفاضل
 عضو مجلس إدارة ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش عمر القوقا/ الفاضل
 ع.ع.م.زيرة للمنتجات الحديدية ششرآة الج صالح ناصر الحبسي/ الفاضل

 ع.ع.م.شرآة العمانية للخدمات المالية ش
 ع.ع.م.البنك الوطني العماني ش

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة

 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش شايليش آومار داش/ الفاضل
 ع.ع.م.شرآة الشروق لإلستثمارات ش

 إدارة عضو مجلس
 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش جوزيف جوزيف/الفاضل



 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 2008ديسمبر  31تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في 

 
شرآات مساهمة عامة مقر عملها الرئيسي في لم يكن أي من أعضاء المجلس عضوًا في أآثر من أربع مجالس إدارة 
لم يكن أي من األعضاء عضوًا في مجلس . سلطنة عمان أو رئيس مجلس إدارة ألآثر من أثنين من تلك الشرآات

وبالتالي . إدارة أي شرآة مساهمة عامة أو شرآة مساهمة أخرى تنفذ نفس األنشطة ومقر عملها الرئيسي سلطنة عمان
من قانون الشرآات التجارية رقم ) المعدلة( 95ع إلتزامها بالمادة رقم .ع.م.للمنتجات الحديدية شتؤآد شرآة الجزيرة 

4/1974. 
 

 الشرآة إدارة
 

رة  شرآة في المهمين للموظفين المسؤوليات ووصف والمناصب فيما يلي األسماء ة ش  للمنتجات  الجزي ع .ع.م.الحديدي
 :ونبذة تعريفية بسيطة عنهم 

 
 الرئيس التنفيذي –دوتا باشكار . دآتور •

دة        .آي.من آي) مرتبة الشرف(بكالوريوس تقنية  ة المتح دآتوراة  من المملك ى الماجستير وال د ، وحصل عل . تي ، الهن
ين المنتجات        35لديه خبرة تتجاوز  ا ب وع م سنة في قطاع الصناعات الحديدية في مجال التشغيل وإدارة المشاريع تتن

ة    ذات الجودة التجارية إلى ال د المتكامل . حديد المخلوط بدرجات بسيطة وعالية والحديد المقاوم للصدأ في مصانع الحدي
دة            ذي في ع دير التفي رئيس والم رئيس وال د مناصب نائب ال ال وتقل ور ميت د وشرآة أرآيل ا للحدي عمل في شرآة تات

 .شرآات
 

  المدير المالي –فينكاتيسان . آيه.بي •
ال المالية والحسابات في مختلف المجاالت بمستويات إدارية، وهو مسؤول عن سنة في مج 18محاسب قانوني بخبرة 

 .آل األمور المالية الخاصة بالشرآة ويتبع للرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة
 

 مدير التسويق –أرون آومار سينها  •
يات إدارية مختلفة، سنة في صناعة أنابيب الحديد بمستو 19يحمل شهادة الماجستير في إدارة التسويق ولديه خبرة 

 .وهو مسؤول عن جميع أنشطة التسويق بالشرآة في منطقة الخليج ويتبع للرئيس التنفيذي للشرآة
 

 مدير التشغيل –رافي آولكرني  •
سنة في مختلف مصانع الحديد بمستويات مختلفة ، وهو مسؤول  24يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية ويملك خبرة 

 .المتعلقة باإلنتاج والتوزيع ويتبع الرئيس التنفيذي للشرآة عن جميع أنشطة المصنع
 

 مدير التسويق الدولي –أندرانيل شودري  •
سنة في قطاع صناعة الحديد في مجال تسويق المنتجات الحديدية على المستوى الدولي ،  25خريج إقتصاد بخبرة 

دول مجلس التعاون الخليجي ، ويتبع الرئيس وهو مسؤول عن آافة أنشطة التطوير والتسويق في الدول األخرى عدا 
 .التنفيذي للشرآة

 
 المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة) د           

 
 :تشمل المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة ، فيما بين أمور أخرى، ما يلي 

 
 .الموازنة التقديرية الرأسمالية وموازنة عمليات التشغيل وتحديثهما على أساس ربع سنوي 
 .النتائج ربع السنوية للشرآة قبل تقديمها إلى سوق مسقط لألوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال 
 .تقارير اإلدارة الشهرية 
 .محاضر إجتماعات لجنة التدقيق ولجان المجلس األخرى 
 .المعلومات المتعلقة بتوظيف وإستقالة وإقالة ومكافأة الموظفين الرئيسيين مع هيكل إداري معدل 
 .القضايا القانونية المهمة 



 
 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش

 2008ديسمبر  31تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في 
 

 .الحوادث الجسيمة والوقائع الخطيرة والمشاآل المتعلقة بالتلوث إن وجدت 
 .فشل جوهري في الوفاء بالتزامات الشرآة المالية 
 .لق بدعاوى المسؤولية العامة المحتملة أو الدعاوى المتعلقة بمنتجات الشرآةاألمور التي تتع 
 .إتفاقيات المشاريع المشترآة التي تدخل فيها الشرآة 
 .الصفقات التي تتضمن دفع مبالغ آبيرة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والشهرة وحقوق العالمة التجارية 
 .جال عمل الشرآة ويشمل ذلك أية اتفاقية جديدة لمستوى األجورأية مشاآل ناتجة عن العالقات الصناعية بم 
 .بيع االستثمارات واألصول واألقسام التي ال تقع في سياق النشاط االعتيادي للشرآة 
 .عدم اإللتزام بمتطلبات الجهات الرقابية 
للحد من  حاالت تفاصيل تعرض الشرآة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية والخطوات المتخذة 

 .هذه المخاطر
 

ع تحت العناوين .ع.م.يتم بشكل دوري تقديم آافة المعلومات لمجلس إدارة شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
ويتم تقديم تلك المعلومات سواًء آجزء من .  الموضحة أعاله حيثما برزت الحاجة لذلك وآان األمر جوهريًا

 .تدرج في سياق اإلجتماعات جداول أعمال إجتماعات المجلس مسبقًا أو
 
أعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم معامالت جوهرية مع أطراف ذات عالقة أو عالقات مالية           ) هـ

 أو عالقات عمل مع الشرآة
 

خالل العام لم تكن هناك معامالت جوهرية مع أطراف ذات عالقة أو معامالت مالية بين شرآة الجزيرة 
. ع وأعضاء مجلس إدارتها والتي قد ينتج عنها تضارب في المصالح مع الشرآة آكل.ع.م.للمنتجات الحديدية ش

يتم إبرام العقود والصفقات العادية في سياق النشاط اإلعتيادي وفقًا للشروط المتعامل بها مع الغير بناًء على 
 .أساس عروض أسعار تنافسية وعطاءات ذات شفافية

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة) و

 
ريال عماني لكافة  175ريال عماني لرئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس ومبلغ  200دفعت الشرآة مبلغ 

ودفعت . األعضاء اآلخرين مقابل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة عن آل اجتماع حضروه خالل العام
نة ريال عماني ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل أتعاب حضور اجتماعات لجنة التدقيق ولج 125الشرآة أيضا مبلغ 

 .التسيير التي حضروها خالل العام
 

 
 إسم العضو

 -أتعاب 
إجتماعات 
 مجلس اإلدارة

 -أتعاب 
إجتماعات 
 لجنة التدقيق

 مخصصات
 أعضاء

 اإلجمالي
 ع.ر

 4,800 4,000 - 800 محمد عبداهللا موسى/ الفاضل
 4,975 4,000 375 600 صالح ناصر الحبسي/ الفاضل
 ,1754 4,000 - 175 عمر القوقا/ الفاضل
 ,5254 4,000 - 525 شايليش آومار داش/ الفاضل
 5,075 4,000 375 700 جوزيف جوزيف/ الفاضل
 ,7004 4,000 - 700 موآيش سوهاني/ الفاضل
 5,200 4,000 500 700 راجيف آولكارني/ الفاضل
 33,450 28,000 1,250 4,200 المجموع



 
 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش

 2008ديسمبر  31تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في  تقرير
 

جوزيف / شايليش آومار داش والفاضل/ عمر القوقا والفاضل/ خالل العام الماضي لم يطالب آًال من الفاضل
 .جوزيف بأية أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 
 عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة) ز

 
وضعها قانون الشرآات التجارية والهيئة العامة لسوق المال بالتزامن مع  تلتزم الشرآة باإلجراءات التي

النظام األساسي للشرآة والذي ينص على أن تكون تسمية أعضاء مجلس اإلدارة من خالل الجمعية العامة 
 .العادية

 
 لجنة التدقيق ) ح
 

وبما يتفق مع متطلبات . لينأسس مجلس اإلدارة المنتخب حديثًا لجنة تدقيق تتألف من ثالثة أعضاء مستق
من الميثاق، فإن إثنين من أعضاء لجنة التدقيق على معرفة باألمور المالية والصناعية  7المادة رقم 

 .والقوانين واللوائح التي تنظم شرآات المساهمة العامة
 

 :الشروط المرجعية للجنة التدقيق موضحة أدناه - 1 
 

 .حسابات مستقلين لمراجعة القوائم المالية للشرآة التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقبي •
 .تقييم أداء مراقبي الحسابات المستقلين وحيثما آان ذلك مالئمًا استبدالهم •
وبناًء على تلك .  مراجعة القوائم المالية المدققة ومناقشتها مع اإلدارة ومراقبي الحسابات المستقلين •

مجلس حول تضمين القوائم المالية للشرآة في التقرير المراجعة، ستقوم اللجنة بتقديم توصياتها لل
 .السنوي للشرآة

 .متابعة آافة نواحي التقارير والنواحي المحاسبية والرقابية المالية ألنشطة اإلدارة التنفيذية •
 .فحص أي نشاط ضمن الشرآة •
 .طلب المعلومات من أي من الموظفين •
اإلدارة، المضمنة بتقارير الشرآة ربع السنوية  مناقشة المعلومات المالية المرحلية، مع ممثل من •

يمكن أن تعقد تلك المناقشات مع اللجنة آكل أو مع رئيس اللجنة أو من خالل .  (قبل تقديمها للهيئة
 ).الهاتف

اإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي، بما فيها المناقشات مع اإلدارة والمدققين الداخليين وتنظيم  •
 .خطط ونتائج وموازنة وموظفي التدقيق الداخليوأهداف ومسؤوليات و

المناقشة مع اإلدارة والمدققين الداخليين والمدققين المستقلين حول نوعية وآفاية االلتزام بأنظمة  •
الرقابة الداخلية بالشرآة وتقديم تأآيد لمجلس اإلدارة بخصوص آفاية بيئة التدقيق الداخلي في 

 .الشرآة
) بما فيها وضع أية دعاوى قائمة(محامي الشرآة بشأن أية أمور قانونية  أو/المناقشة مع اإلدارة و •

التي قد يكون لها اثر على القوائم المالية للشرآة وأية تقارير أو تحقيقات هامة من جهات تنظيمية 
 .أو حكومية

 
تنظيم وإدارة من ميثاق  3وال بد من التوضيح أن دور لجنة التدقيق يتضمن أمورًا محددة وفقًا للمرفق رقم 

يونيو  3المـؤرخ  11/2002المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية الصادر بموجب التعميم رقـم  الشرآات
2002. 



 
 

 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 2008ديسمبر  31تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في 

 
تواريخ . 2008ديسمبر  31السنة المالية المنتهية  تم عقد أربعة إجتماعات للجنة التدقيق خالل - 2

 :اإلجتماعات وسجل حضور األعضاء موضح أدناه
  

 فئةإسم عضو اللجنة
 العضو

 تاريخ إنعقاد إجتماع لجنة التدقيق
3/3/2008 23/7/2008 29/10/2008 31/12/2008 

صالح / الفاضل
 ناصر الحبسي

 √ √ غائب √ رئيس اللجنة

جوزيف /الفاضل
 وزيفج

 غائب √ √ √ عضو 

راجيف / الفاضل
 آولكارني

 √ √ √ √ عضو 

 
 .ريال ُعماني آأتعاب حضور خالل العام 1.250ألعضاء لجنة التدقيق مبلغ دفع 

 
 

 الرقابة الداخلية ) ط
 

لدى .  تراجع لجنة التدقيق، نيابة عن مجلس اإلدارة، بشكل منتظم الرقابة الداخلية السائدة بالشرآة
 داخلي لمراجعة والتقرير عن القضايا المختلفة بالشرآة باإلضافة إلى تقديم الشرآة مدقق 

إن . تراجع لجنة التدقيق تقارير المدقق الداخلي على أساس منتظم. التوصيات وتعليقات اإلدارة عليها
مسقط  مور ستيفنس ، محاسبون قانونيون ،/ يتولى األفاضل. أنظمة الرقابة الداخلية السائدة بالشرآة آافية

 .ريال عماني 12.500، القيام بأنشطة التدقيق الداخلي وآانت األتعاب المدفوعة لهم 
 

 مكافأة اإلدارة ) ج 
 

يتضمن الجزء الثابت الراتب وقيمة البدالت .  تتكون مكافأة الموظفين التنفيذيين من جزء ثابت وآخر متغير
باألداء تحتسب بناًء على مقاييس أداء محددة  الجزء المتغير هو حوافز مرتبطة.  ومكافأة نهاية الخدمة

 .مسبقًا
 

رواتب (ريال ُعمانـي  157.971، بلغ إجمالي تكلفة أآبر خمس تنفيذيين بالشرآة 2008خالل عام 
 ).ريال عماني 26.221ريال عمانـي وحوافـز أداء  4.583ريال عمانـي ونهايـة خدمـة  127.167

 
ؤولين هي شهر واحد مع دفع مكافآت نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل فترة اإلنذار بالنسبة لهؤالء المس

 .العماني
 

بجانب المراجعة الدورية للرواتب، لدى الشرآة أيضا خطة حوافز لكل الموظفين، وتعتمد على إنتاجيتهم 
 .الجماعية

 



 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 2008ديسمبر  31في  تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية

 
 عقد العمل

 
تلك العقود تتوافق مع أحكام وقوانين وزارة القوى العاملة . ترتبط الشرآة بعقود رسمية مع آل موظف

 .وقانون العمل العماني
 
 تفاصيل عدم اإللتزام من قبل الشرآة     
 

مة لسوق المال أو أي جهات لم تفرض أي غرامات أو قيود من قبل سوق مسقط لألوراق المالية والهيئة العا
 .أخرى على الشرآة فيما يتعلق بأي قضية تتعلق بسوق رأس المال خالل السنوات الثالث الماضية

 
 وسائل وقنوات اإلتصال بالمساهمين والمستثمرين) د 
 

والذي تم إنشاؤه ww.jazeerasteel.comw لدى الشرآة موقعها الخاص على شبكة االنترنت تحت إسم 
ونحن بصدد تحديث هذا الموقع قريبًا وسنقوم . مبدئيًا من أجل خدمة عمالئنا عبر العالم والشرآاء اآلخرين

بإدخال آافة المعلومات الحيوية المتعلقة بالشرآة ونتائجها المالية والبيانات الصحفية الرسمية والبيانات 
 .المالييناإلستعراضية للمحللين 

 
لم يتم إرسال النتائج لكل مساهم . تم نشر النتائج ربع السنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية واالنجليزية

تم إبالغ المساهمين الذين يرغبون بالحصول على نسخة من النتائج االتصال . نظرًا لنشرها في الصحيفة اليومية
 .بمكتبنا مباشرة

 
 .ات وتحليالت اإلدارة برفقة القوائم الماليةتم توزيع نسخة من مناقش

 
 بيانات سعر السوق  )هـ 

 
 :2008أعلى وأقل األسعار خالل آل شهر في عام  –بيانات سعر السوق 

 
 )القيمة بالريال الُعماني( 

 أقل سعر أعلى سعر الشهر
 0.440 0.500 2008يناير 

 0.460 0.616 2008فبراير 
 0.580 0.770 2008مارس 

 0.690 0.750 2008بريل إ
 0.699 0.775 2008مايو 

 0.742 0.975  2008يونيو 
 0.945 1.210 2008يوليو 

 0.819 1.159 2008أغسطس 
 0.555 0.839 2008سبتمبر 
 0.450 0.720 2008أآتوبر 
 0.330 0.490 2008نوفمبر 
 0.257 0.340 2008ديسمبر 



 
 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش

 2008ديسمبر  31تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في 

 
أداء سعر السهم مقارنة مع مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية لقطاع الصناعة في سلطنة عمان خالل 

 :2008عام 
 

 توزيع ملكية أسهم الشرآة
 

 :جدول توزيع ملكية األسهم حسب عدد المساهمين وفئات نسب التملك
 

 
ملك األسهمفئات ت

 عدد
 األسهم 

 عدد 
 المساهمين

النسبة من مجموع 
 %األسهم القائمة 

 % 12.31 1057 15.370.842 %1أقل من 
 % 15.85 9 19.791.408 %5إلى أقل من % 1
 % 20.85 3 26.037.750 %10إلى أقل من % 5

 % 51.00 1 63.697.960 %10أآثر من 
 % 100 1070 124.897.960  المجموع 

 
 :آما يلي 2008ديسمبر  31آما في % 5ان نمط المساهمة بأآثر من آ
 

 %النسبة من رأس المال  مجموع األسهم إسم المساهم
 %51.00 63.697.960 جلوبال باياوت أل بي

 %9.00 11.520.900 م.م.موسى عبد الرحمن حسن وشرآاه ش
 %6.00 7.155.300 شرآة أبجر للتجارة

 %6.00 7.361.550 د الرحمنعبد اهللا موسى عب/الفاضل
 89.735.710 72.00% 



 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 2008ديسمبر  31تقرير تنظيم وإدارة الشرآة للسنة المنتهية في 

 
آفاالت أو أيـة أدوات قابلـة للتحويل إلى أسهم /صكوك ودائع أمريكية/ال توجد لـدى الشرآة أية صكوك ودائع عالمية

 .وبالتالي ال يوجد أي أثر على حقوق الملكية.  2008ديسمبر  31في 
  
 :لمحة موجزة عن المدقق القانوني لحسابات الشرآة)  و
 

ى مستوى      ديم أعل ا لتق إن ديلويت توش توهماتسو هي منظومة من الشرآات األعضاء حول العالم تكرس إهتمامه
ذها في   للخدمات المهنية واإلستشارية للعمالء وذلك من خالل ال ر  ترآيز على استراتيجية مشترآة يتم تنفي من  أآث

رات     . دولة 140 ارات المتخصصة والخب تقدم ديلويت الخدمات المهنية من خالل إتاحة المجال لإلستفادة من المه
ة      165.000العميقة لحوالي  ة التالي ة األربع ابات  : فرد منتشرين في العالم وذلك في المجاالت المهني دقيق الحس , ت

 . ة الضرائب، اإلستشارات اإلدارية واإلستشارات الماليةخبر
 

من الشرآات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية حيث تقدم خدمات ) الشرق األوسط(تعد ديلويت آند توش 
فرد مابين شرآاء  1.700تدقيق الحسابات ، الضرائب ، اإلستشارات اإلدارية واإلستشارات المالية من خالل 

إجمالي أتعاب التدقيق . فردًا متخصصًا 60شرآاء وأآثر من  3يضم مكتب عمان حاليًا . وموظفينومدراء 
 .ريال عماني 14.450هي  2008المستحقة عن مجمل سنة /المدفوعة

 
 تفاصيل عدم اإللتزام) ز
 

اق تنظيم وإدارة أو ميث 4/1974ال توجد أية حالة من عدم االلتزام بأي أمر يتعلق بقانون الشرآات التجارية رقم 
الشرآات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية الصادر عن الهيئة العامة للسوق المال أو 

وباإلضافة إلى ذلك، لم يتم فرض عقوبات أو .  تعليمات الهيئة أو ضوابط اإلدراج بسوق مسقط لألوراق المالية
ي سلطة تنظيمية أو أي أمر متعلق بسوق رأس المال خالل قيود على الشرآة من قبل السوق أو الهيئة أو أ

 .السنوات الثالث األخيرة
 
 :يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن) ح
 

منفصلة وفقا للمتطلبات " أحكام داخلية"تملك الشرآة . إعتمدت الشرآة ووثقت آافة األنظمة واإلجراءات رسميًا
آل اإلجراءات " األحكام الداخلية"توفر . م إعتمادهراجع أعضاء مجلس اإلدارة هذا الدليل وت. التنظيمية
 .راجع مجلس اإلدارة هذه األحكام. الضرورية

 
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التأآد من أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من 

 ةة تفسير إعـداد التقارير الماليـة الدولـيلجنمجلس المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة من 
قواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الهيئة و) وتعديالته( 1974ومتطلبات قانون الشرآات التجارية لعام 

 .العامة لسوق المال
 

ليست هناك أحداث مادية تؤثر على إستمرارية شرآة الجزيرة وقدرتها على إستمرار عمليات اإلنتاج خالل 
 .ة المالية القادمةالسن

 
 

 عضو                       رئيس مجلس اإلدارة
 
 



 
 المستقل قرير مدقق الحساباتت

 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية شإلى مساهمي 
 

 تقرير حول البيانات المالية
ة     قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة رة للمنتجات الحديدي والتي تتكون من     ع.ع.م.ش لشرآة الجزي

ة ،     وآل من بيانات ال 2008ديسمبر  31الميزانية العمومية آما في  وق الملكي رات في حق دخل ، التغي
ة ، وإيضاحات            بية الهام اريخ ، وملخص للسياسات المحاس ذلك الت ة ب ة للسنة المنتهي والتدفقات النقدي

ـة       . 32 - 3تفسيرية أخرى آما هي موضحة في الصفحات  ة للسنة المنتهي ات المالي دقيق البيان م ت لقد ت
تحفظ   والذين أصدروا تقريرهم خريـن من قبل مدققـي حسابـات آ 2007ديسمبر  31في  ر الم عـن  غي

 .2008 مارس 4 هذه البيانات المالية بتاريخ
 

 اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسؤولية 
س إن  ايير      مجل ًا للمع ة وفق ها بصورة عادل ة وعرض ات المالي ذه البيان داد ه ن إع ؤول ع اإلدارة مس

ة    ارير المالي ة للتق رآات  الدولي انون الش ب ق نة    وحس ة لس ب   1974التجاري ه وحس وائم وتعديالت ق
ارًا من   االفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال  وبر   1والنافذة إعتب . م 2007اآت

ات    داد وعرض البيان ـة لغرض إع ة داخلي اظ برقاب ق واالحتف ؤولية تصميم ، تطبي ذه المس وتشمل ه
وهرية ، سواء آانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل   المالية بصورة عادلة خاليًة من أخطاء ج

ة        مجلس  مسؤولية   بية معقول ديرات محاس ام بتق بية مناسبة والقي اع سياسات محاس ار وإتب اإلدارة اختي
 .حسب الظروف 

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

دقيقنا  ى ت تنادًا إل ات اس ذه البيان داء رأي حول ه دق. إن مسؤوليتنا هي إب ا بت د قمن ايير لق ًا للمع يقنا وفق
وم بتخطيط            ي وأن نق ات قواعد السلوك المهن د بمتطلب ايير أن نتقي ك المع الدولية للتدقيق ، وتتطلب تل

 .وإجراء التدقيق للحصول على تأآيد معقول فيما إذا آانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية 
 

ات          يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّي الغ واإلفصاحات في البيان ة للمب دقيق ثبوتي نات ت
يم مخاطر األخطاء           . المالية  ك تقي ا في ذل دقق الحسابات ، بم دير م ى تق تستند اإلجراءات المختارة إل

ال أو عن خطأ           ة ، سواء آانت ناشئة عن احتي ات المالي ك       . الجوهرية في البيان يم تل ام بتقي د القي وعن
دقق   ة        المخاطر ، يأخذ م ة الداخلي ار إجراءات الرقاب داد    للشرآة الحسابات في االعتب ة باإلع والمتعلق

والعـرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ،   
ة  .  الشرآةوليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى  يتضمن التدقيق آذلك تقييم مالئم

يم     ال ذلك تقي ل اإلدارة ، وآ ن قب دة م بية المع ديرات المحاس ة التق ة ومعقولي بية المتبع ات المحاس سياس
 .العرض اإلجمالي للبيانات المالية 

 
 .نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها آافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق 

 



 
 
 
 
 
 لالمستق قرير مدقق الحساباتت

 
 )تابع( ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية شإلى مساهمي 

 
 

 الـرأي
ـي       ـة ، الوضـع المال واحي الجوهري ع الن في رأينا ، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من جمي

دفقاتها     2008ديسمبر   31آما في   ع.ع.م.ش لشرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية الي ، وت ا الم وأدائه
 .ية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية النقد

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

انون    في رأينا أن البيانات المالية تتفق من آافة النواحي الجوهرية مع متطلبات اإلفصاح الواردة في ق
ام    ة لع ه وقو  1974الشرآات التجاري ال         وتعديالت ة لسوق الم ة العام اعد اإلفصاح الصادرة من الهيئ

 . 2007أآتوبر  1والنافذة إعتبارًا من 
 
 
 
 

 )الشرق األوسط(ديلويت آند توش 
       سلطنة عمان -مسقط 

 2009مارس  2
 
 
 



 
 الميزانية العمومية

   2008ديسمبر  31آما في 
  2008 2007 

 ريال عماني ريال عماني إيضاح الموجودات
      متداولة الالموجودات غير 

 21.334.837 31.972.035 7   والمعداتواآلالت الممتلكات 

    الموجودات المتداولة 
 8.698.134 18.582.527 8     ةــبضاعال

 13.488.299 21.029.322 9 األخرىالمدينة  واألرصدة الذمم المدينة
 10.224.189 8.498.506 10   النقد والنقد المعادل 

    

  48.110.355 32.410.622 
    

 53.745.459 80.082.390      مجموع الموجودات

        الملكيةحقوق 
     رأس المال واإلحتياطيات

 12.489.796 12.489.796 11     رأس المـال
 13.856.484 13.856.484 11 عالوة إصدار 

 1.188.730 1.360.636 12 اإلحتياطي القانوني
 1.815.216 3.362.372  أرباح محتجزة 

    

 29.350.226 31.069.288        الملكية حقوق  مجموع

    المطلوبات 
      متداولة الالمطلوبات غير 

 9.346.848 6.375.000 13  إقتراضات
 1.313.446 890.439 14  ةميسر ةض حكوميوقر

 289.295 175.636 14 منحة حكومية مؤجلة
 43.817 65.912 15    مكافآت نهاية الخدمة 

 364.838 470.926 22 ضريبة الدخل المؤجلة 
    

     7.977.913 11.358.244 

       المطلوبات المتداولة 
 9.734.984 38.221.560 13 الجزء المتداول –قتراضات إ
 505.098 505.098 14 الجزء المتداول – ةميسر ةض حكوميوقر

 2.796.907 2.308.531 16 خرىأدائنة  رصدةأوذمم دائنة 
    

     41.035.189 13.036.989 
    

 24.395.233 49.013.102     مجموع المطلوبات
    

 53.745.459 80.082.390  المطلوبات و الملكيةمجموع حقوق 
    

 صافي األصول للسهم الواحد 
 

24 0.249 0.235 
 

 
 

 عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
 

 المرفقة جزءا من البيانات المالية اإليضاحاتتشكل 



  ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
1 

 الدخـلبيان 
 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني إيضاح 

    

 44.495.120 78.435.733       إيرادات
 )38.661.969( )62.964.828( 17  تكلفة المبيعات

 )8.607( )7.976.843( 8 مخصص مخزون 
    

 5.824.544 7.494.062      الربح إجمالي
 )1.942.035( )3.408.031( 18 كلفة البيع والتوزيع   ت

 )913.850( )1.039.076( 19 مصروفات عمومية وإدارية
 )22.597( 9.562   تشغيل أخرى ) خسائر/ (إيرادات

    

 2.946.062 3.056.517  ربح التشغيل 
 )1.229.061( )1.231.367( 21 صافي تكاليف التمويل 

    

 1.717.001 1.825.150  ربح قبل الضريبة ال
 )86.409( )106.088( 22 الضريبة 

    

 1.630.592 1.719.062  ربح السنة
    

 عائد السهم الواحد
 

23 0.014 0.023 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقة جزءا من البيانات المالية اإليضاحاتتشكل 



  ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 الملكية بيان التغيرات في حقوق 

 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 رأس المـال
عــــــــالوة 
 إصــــــــدار

 حتياطـيإلا
 القانونــــي

أربـــــــــاح 
 محتجـــــزة

 
 المجمــــوع

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 
   

 7.493.354 347.683 1.025.671 ـ 6.120.000 2007يناير  1في 
 20.701.837 - - 14.332.041 6.369.796 إصدار أسهم
 )475.557( --)475.557( -تكلفة اإلصدار

 1.630.592 1.630.592 - - - ربح السنة
 - )163.059( 163.059 ـ ـ حتياطي القانونيإلالمحول إلى ا

   

 29.350.226 1.815.216 1.188.730 13.856.484 12.489.796 2008يناير  1في 
 1.719.062 1.719.062 ـ ـ ـ سنةربح ال

 ـ )171.906( 171.906 ـ ـ حتياطي القانونيإلالمحول إلى ا
      

 2008 سبتمبر 30في 
 

12.489.796 13.856.484 1.360.636 3.362.372 31.069.288 

 
 
 
 
 
 
 

 الماليةجزءا من البيانات  المرفقة اإليضاحاتتشكل 



 

 



 ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
 بيان التدفقات النقدية

 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

       األنشطة التشغيلية  
 1.717.001 1.825.150 الربح قبل الضريبة 

   : تسويات
 )77.502( )177.187( إيرادات فوائد

 1.323.766 1.408.554 الفائدة على اإلقتراضات 
 608.504 582.804  إستهالك

 8.607 6.863.195 مخصص بضاعة بطيئة الحرآة ومخزون متقادم 
 5.771 20.732 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 15.356 22.095 صافي المحول إلى مكافآت نهاية الخدمة 
 )795( )9.330( ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

   
  في التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحرآة

 3.590.708 10.536.013 رأس المال العامل
   :في رأس المال العامل) الزيادة/ (النقص

 1.693.285 )16.747.588( البضاعة 
 )2.150.238( )7.561.755( الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى
 1.123.358 )450.513( الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

   
 4.257.113 )14.223.843( من التشغيل)/ دم فيالمستخ( النقد

 )1.224.228( )1.446.417( فوائد مدفوعة 

   
 3.032.885 )15.670.260( من األنشطة التشغيلية)/ المستخدم في(صافي النقد 

     ستثمارية إلا التدفقات النقدية من األنشطة
 )8.184.018( )11.220.002( شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 795 9.330 ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 77.502 177.187 فوائد مستلمة 

   
 )8.105.721( )11.033.485( ستثماريةإلا صافي النقد المستخدم في األنشطة

     ية تمويلال التدفقات النقدية من األنشطة
 20.226.280 ــ  العائد المحصل من إصدار أسهم عادية 

 )6.008.206( 24.978.062 اإلقتراضات صافي المتحصالت من

   
 14.218.074 24.978.062 ليةتموينشطة الاألصافي النقد من 

   
 9.145.238 )1.725.683(    في النقد والنقد المعادلالتغير  صافي

 1.078.951 10.224.189 بداية السنة النقد والنقد المعادل في

   
 10.224.189 8.498.506 نةنهاية الس النقد والنقد المعادل في

 
 المرفقة جزءا من البيانات المالية اإليضاحاتتشكل 
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 يضاحات حول البيانات الماليةا
 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

                        
 الشكل القانوني -  1

هي شرآة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة ) الشرآة(ع .ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
هو مرافق المصنع والعنوان المسجل للشرآة . لشـرآات التجارية لسلطنة ُعمانوفقًا لقانون ا

تتمثل األنشطة  .سلطنة ُعمان ، 327منطقة صحار الصناعية ، الرمز البريدي  40: ب.ص
 .الرئيسية للشرآة في صناعة وبيع األنابيب والمواسير بما في ذلك األعمال المصاحبة لها

 
 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة - 2
 

عتماد جميع المعايير والتفسيرات بإ 2008ديسمبر  31نة المنتهية السقامت الشرآة خالل 
الجديدة والمعدلة المتعلقة بأنشطتها والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولجنة 
         تفسيرات التقارير المالية الدولية والواجب تطبيقها على الفترات المحاسبية التي تبدأ بتاريخ

  . 2008يناير  1
 

إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لم يؤدي إلى تغيرات في سياسات الشرآة 
 .ةالحالي السنةالمحاسبية ، ولم يؤثر على المبالغ الظاهرة في 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع(دولية الجديدة والمعدلة تطبيق معايير التقارير المالية ال - 2

 
دأ    م يب بتاريخ الموافقة على البيانات المالية ، آانت المعايير والتفسيرات التالية تحت اإلصدار ول

 :سريانها بعد 
يطبق للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
   

 2008يوليو  1 ءبرامج والء العمال13معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
   

 تحوطات صافي اإلستثمار في عمليات  16معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 2008أآتوبر  1أجنبية

   

 2009يناير  1 إتفاقيات بناء عقارات15معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
   

 تبين المعايير الدولية ألعداد التقارير  1ل رقم معيار التقارير المالية الدولية المعد
 2009يناير  1 المالية للمرة األولى

   

 2009يناير  1 الدفع على أساس األسهم2معيار التقارير المالية الدولية المعدل رقم
   

 2009يناير  1 قطاعات التشغيل  8معيار التقارير المالية الدولية رقم 
   

 2009يناير  1 عرض البيانات المالية 1ي الدولي المعدل رقم المعيار المحاسب
   

 2009يناير  1 ممتلكات وآالت معدات16المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009يناير  1 منافع موظفين19المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

ية واإلفصاح عن المنح الحكوم 20المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم 
 2009يناير  1 المساعدات الحكومية 

   

 2009يناير  1 تكاليف اإلقتراض23المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

التقرير المالي في اإلقتصاديات عالية  29المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم 
 2009يناير  1التضخم

   

 2009يناير  1 العرض: األدوات المالية 32قمالمعيار المحاسبي الدولي المعدل ر
   

 2009يناير  1 إنخفاض القيمة36المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009يناير  1 األصول غير الملموسة38المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009ناير ي 1 اإلستثمارات العقارية 40المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم 
   

 2009يناير  1 الزراعة 41المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم 
   

 2009يوليو  1 إندماج األعمال 3معيار التقارير المالية الدولية المعدل رقم 
   

األصول غير المتداولة المحتفظ بها  5معيار التقارير المالية الدولية المعدل رقم 
 2009يوليو  1 ة للبيع والعمليات المتوقع

   

 2009يوليو  1 إعادة تصنيف األصول المالية 7رقم  معيار التقارير المالية الدولية
   

 2009يوليو  1 توزيع األصول غير النقدية للمالك 17معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
   

 2009يوليو  1 ية الموحدة والمنفصلةالبيانات المال27المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009يوليو  1 اإلستثمار في شرآات شقيقة28المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009يوليو  1 الحصص في المشاريع المشترآة31المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
   

 2009يوليو  1 واإلعتراف والقياس األدوات المالية 39 المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم
 

اإلدارة أن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات في الفترات المقبلة لن يكون له أي تأثير تعتقد 
 .جوهري على البيانات المالية للشرآة 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ة المتبعة  ملخص للسياسات المحاسبي -  3
 

هذه السياسات مطبقة بشكل متوافق على آافة . ية الرئيسية لخصت فيما يليالسياسات المحاسب
 .المعروضة ما لم ينص على غير ذلك الفترات

 
 أساس اإلعداد

انون         البيانات المالية  ة وق ة الدولي ارير المالي ايير التق ًا لمع ة وطبق معدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخي
 .  وتعديالته 1974ت التجارية لعام الشرآا

 
داد    ب إع ة يتطل ات المالي تخدام بعض        البيان ة إس ة الدولي ارير المالي ايير التق ع مع ق م ا يتف بم

ة  بية الهام ديرات المحاس ق    .  التق ة تطبي ي عملي ديرها ف ة تق ن اإلدارة ممارس ًا م ب أيض ويتطل
بية م اإلفصاح عن المجاالت الت.  سياسات الشرآة المحاس ن ت رة م ة آبي ى درج ي تنطوي عل

 .5التقدير أو التعقيد باإليضاح رقم 
 

 ت ومعداتآالممتلكات و
ستهالك المتراآم وخسائر إلتدرج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصومًا منها ا

تتم رسملة المصروفات المتكبدة في سبيل إحالل أحد مكونات الممتلكات . نخفاض في القيمةإلا
ت إعادة الت والمعدات والتي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل، بما في ذلك مصروفاواآل

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع . التأهيل والفحص الشامل
كل يعتمد قتصادية المستقبلية الخاصة ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات ويمكن قياسها بشإلا

 .الدخل عند تكبدها بيانة المصروفات األخرى آمصروف في يتم إدراج آاف. عليه
 

تخفض تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات إلى قيمها المتبقية بأقساط متساوية على مدى 
 :األعمار اإلنتاجية المقدرة آما يلي

 سنوات 
 20 مباني 

 20 - 15 الت ومعداتآ
 5 سيارات 

 5 أثاث وترآيبات 
 3 معدات أخرى

 
دما يوضع   األع اله عن ات أع دى الفئ ى إح ول إل ى تح تهلك حت ذ ال تس د التنفي مالية قي ال الرأس م

 .األصل موضع اإلستخدام
 

اح       د أرب د تحدي ة وتراعى عن أرباح وخسائر إستبعادات األصول الثابتة تحدد وفقًا لقيمها الدفتري
 .للسنةالتشغيل 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف

 
 )  تابع(ملخص للسياسات المحاسبية المتبعة  -  3

 

 إنخفاض قيمة الموجودات
أو الوحدات (بتاريخ آـل ميزانـية عموميـة تقـوم الشرآة بمراجعة القيمة الدفترية ألصولهـا 

ل ، فـي لتحديـد ما إذا آان هناك مؤشر على وجود أي انخفاض في قيمة هـذه األصـو) المنتجة
حالة وجود أي مؤشر على االنخفاض في القيمة يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتحديد مدى 

 ).إن وجد(خسارة االنخفاض 
 

إن الخسارة الناتجة عن االنخفاض في قيمة الموجودات يتم تحديدها على أنها الفرق بين القيمة 
 .تم إثبات ذلك فورًا في بيان الدخل القابلة لإلسترداد والقيمة الدفترية لنفس األصل وي

 

في حال إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة ، تتم زيادة القيمة المدرجة لألصل إلى القيمة القابلة 
لإلسترداد التي تم تقديرها ، ويتم االعتراف بالزيادة آإيراد في بيان الدخل مباشرة ، على أن         

زيادة ، قيمته المدرجة فيما لو لم يتم اإلعتراف بخسائر ال تتجاوز القيمة المدرجة لألصل بعد ال
 .إنخفاض القيمة في السابق  

  
 مخزون

صافي القيمة السوقية أيهما ، وفقًا لسعر التكلفة أو  ، متضمنًا البضائع بالطريق يقيم المخزون
، وفي  عوتحدد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح وتتضمن التكلفة المباشرة للبضائ. أقل

والمصروفات العمومية  حالة البضائع تامة الصنع واألعمال قيد التنفيذ جزءًا مناسبًا من العمالة
تحدد القيمة السوقية الصافية على أساس األسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في . المباشرة

الضرورة ويكون مخصص عند . د مراعاة تكلفة اإلآمال والبيعسياق األعمال اإلعتيادية بع
 .للمخزون التالف وبطيئ الحرآة والراآد

 
 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

ة   تدرج  ة المدين ذمم التجاري ا خسائر ا     ال ة مخصومًا منه ة   إلبالتكلف وين   . نخفاض في القيم تم تك ي
ة  اض قيم ةمخصص إنخف ة المدين ذمم التجاري ى أن   ال ل موضوعي عل اك دلي ون هن دما يك عن

ديونيات     الشرآة لن تكو ًا للشروط األصلية للم . ن قادرة على تحصيل آافة المبالغ المستحقة وفق
الس  ة إف ي مرحل دين ف دخل الم ة أن ي دين وإحتمالي ة للم ة الجوهري عوبات المالي ر الص         تعتب
ى إنخفاض          ا مؤشرات عل ى أنه دفع عل أخر في ال أو إعادة هيكلة مالية والعجز عن تسديد أو الت

ة        . تجارية المدينةالذمم القيمة  ة لألصل والقيم ة الدفتري ين القيم رق ب إن مبلغ المخصص هو الف
 .  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية

 
 النقد والنقد المعادل 

تثمارا       بنقد النقد والنقد المعادليتمثل  وك وإس دى بن ا ل ع محتفظ به ت أخرى  في الصندوق وودائ
 .من تاريخ اإليداع قصيرة األجل وعالية السيولة بفترات إستحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل

 
 إقتراضات  

دة     ة المتكب اليف المعامل ًا تك ة ناقص ة العادل ي بالقيم كل أول ات بش درج اإلقتراض درج .  ت ت
ة  ًا بالتكلف أةاإلقتراضات الحق ين المتحصالت   المطف رق ب درج أي ف ة مخصومًا (وي ا تكلف منه

دة     بيان وقيمة اإلسترداد في ) المعامالت ة الفائ راض بإستخدام طريق الدخل على مدار فترة اإلقت
 .  الفعلية
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )  تابع(ملخص للسياسات المحاسبية المتبعة  -  3
 

 ات اإلجازة السنويةمكافآت نهاية الخدمة ومستحق 
تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد الموظفين بالشرآة في تاريخ الميزانية العمومية 

تدرج مستحقات اإلجازة . وتعديالته 2003الُعماني لعام  مع مراعاة متطلبات قانون العمل
الخدمات المقدمة من مقابل  ن ويكون إستحقاق لإللتزام المقدرالسنوية عند إستحقاقها للموظفي

يتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن . حتى تاريخ الميزانية العمومية قبل الموظفين
بمكافآت نهاية الخدمة  ةالمتعلق ات، بينما يتم اإلفصاح عن اإلستحقاقالمتداولة  المطلوبات
 .ةمتداولغير  آمطلوبات

 
أ  تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات     بالنسبة   مين ضد إصابات العمل   محددة والت

ان ، آمصروف 1991للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام  د    ببي دخل عن ال
  .تكبدها

 
 أخرى أرصدة دائنةو ذمم تجارية دائنة

تحتسب اإللتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت 
 .للشرآة أم لم تصدرعنها فواتير 

 
 والمؤجلة  الحاليةضريبة الدخل  

 
 .تحتسب الضريبة وفقًا لقوانين وتشريعات الضريبة في سلطنة عمان 

 
الدخل بإستثناء الحد الذي يتعلق ببنود مدرجة مباشرة بحقوق  ببيان الحاليةتدرج ضريبة الدخل 

 .الملكيةحقوق  ببيان، ففي تلك الحالة تدرج  المساهمين
 
تسب إلتزام الضريبة المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بالميزانية العمومية على الفروق يح

ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ  المطلوباتو للموجوداتالمؤقتة بين القيم الدفترية 
حتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على النمط إيستند .  المستخدمة ألغراض الضريبة

ستخدام المعدالت الضريبية إب المطلوباتو للموجوداتأو سداد القيمة الدفترية  المتوقع لتحقق
 .المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ الميزانية العمومية

 
الذي يتيح إحتمال توفر أرباح ضريبية مستقبلية يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد 

يتم تخفيض أصل الضريبة . ية غير المستخدمةستغالل الخسائر والمنافع الضريبإتمكن من 
 .المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه استغالل المنافع الضريبية المرتبطة بها

 
الضريبية المؤجلة فقط عندما يتوفر حق قانوني يتطلب  المطلوباتو الموجوداتيتم خصم 
 .خصمها

 
 س المال رأ

 .تصنف األسهم العادية آحقوق مساهمين
 

ال  وق المساهمين            تعرض تك ة حق دة في قائم ادة التي تعزى مباشرة إلصدار أسهم جدي يف الزي
 .، بعد خصم الضرائب، من المتحصالت آتخفيض
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 إيرادات
ع بضائع وخدمات في        تتمثل اإليرادات بال قيمة العادلة للسعر المستلم أو مستحق القبض عن بي

رآة     طة الش ة ألنش ال اإلعتيادي ياق األعم ردودات     .  س م الم د خص رادات بع رض اإلي تع
 .والمسحوبات والخصومات

 
ن         ون م ه ويك د علي كل يعتم رادات بش غ اإلي اس مبل ن قي دما يمك رادات عن رآة اإلي درج الش ت

ايير محددة لكل         المحتمل أن تدفق ا اء بمع تم الوف دما ي تقبلية للشرآة وعن لمنافع اإلقتصادية المس
وق حتى     . أدناهنشطة الشرآة آما هو مبين من أ اس بشكل موث ال يعتبر مبلغ اإليرادات قابًال للقي

البيع       ة ب ة اإللتزامات العرضية المتعلق ائج       .  يتم حل آاف ى النت ديراتها عل د الشرآة في تق وتعتم
 .ة واألخذ باإلعتبار نوع العميل ونوع المعاملة وتفاصيل آل إتفاقيةالتاريخي

 
ي   ائع ف ع البض رادات بي درج إي انت ة    بي د الجوهري اطر والعوائ ل المخ تم تحوي دما ي دخل عن ال

وردة خالل        .  للملكية إلى المشتري واتير المصدرة عن البضائع الم ة الف تتمثل المبيعات في قيم
 .والخصوماتالعام بعد خصم المردودات 

 
 إيرادات ومصروفات وفوائد

 
 .تحتسب إيرادات ومصروفات الفوائد على أساس اإلستحقاق

 
دها    تم تكب دما ي ق باإلقتراضات عن ا يتعل دة فيم اليف األخرى المتكب د والتك ة الفوائ تصرف آاف
د خالل          تثناء مصروف الفوائ ى أساس اإلستحقاق، بإس آجزء من تكاليف التمويل وتحتسب عل

ة حيث        فترة  ل إنشاء األصول المؤهل د لتموي اإلنشاء على اإلقتراضات المنفذة على وجه التحدي
 .تتم رسملة تلك الفوائد مع تكلفة األصول المعنية

 
 معامالت عمالت أجنبية

 
 العملة التنفيذية وعملة العرض 

لذي هو عملة وا) ع.ر(الريال العماني للشرآة بإستخدام  بالبيانات الماليةتقاس البنود المدرجة 
                شرآة بها البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل ال سلطنة عمان والتي تعد بدورها

 .معروضة بالريال الُعماني بيانات الماليةال"). العملة التنفيذية("
 

 المعامالت واألرصدة 
اريخ   لالمعامالت بعمالت أجنبية تدرج قيمتها بالريال الُعماني وفقًا ألسعار ا صرف السائدة في ت

ًا    إلاألصول وا. المعاملة اني وفق ال الُعم لتزامات المالية المنفذة بعمالت أجنبية تدرج قيمتها بالري
ائد عار الصرف الس ةألس ة العمومي اريخ الميزاني ي ت ي . ة ف ة ف روق صرف العمل الج ف انتع  بي

 .الدخل
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية -  4
 

 عوامل المخاطر المالية 
دة      رات في معدالت الفائ إن أنشطة الشرآة تعرضها لمختلف المخاطر المالية بما فيها آثار التغي

ك    (بالسوق  ا في ذل دة      بم ة ومعدالت الفائ ان   و) معدالت صرف العمالت األجنبي مخاطر اإلئتم
ؤ     يرآ. ومخاطر السيولة ى التنب درة عل ز برنامج إدارة المخاطر للشرآة بشكل عام على عدم الق

وم اإلدارة  . تملة على األداء المالي للشرآةباألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية المح تق
 .بإدارة المخاطر وفقًا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة

 
 مخاطر السوق )أ(

 
 يةمخاطر صرف العملة األجنب 

، إال أنها مستقلة بشكل أساسي عن التغيرات في معدالت صرف العملة  تعمل الشرآة عالميًا
األجنبية حيث أن تعامالتها بالعملة األجنبية هي بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي والدرهم 

 .  اإلماراتي المرتبطان بالريال الُعماني
 

 ادلةمخاطر معدالت الفائدة للتدفق النقدي والقيمة الع 
ع تحت الطلب وودا      دى الشرآة ودائ ة األجل     ل ع ألجل وإقتراضات طويل وك    . ئ دى بن ع ل الودائ

ة     والفائدة على اإلقتراضات تستحق د بشروط تجاري ا فوائ ى اإلقتراضات     . عنه م الحصول عل ت
ى       اوض عل ادة التف د إع ر عن ي تخضع للتغيي ة والت نوية ثابت دالت س ل حسب مع يرة األج قص

ارف    .  يتم في العادة على أساس سنويالتسهيالت والذي  دة المتع إال أنه لو تغيرت معدالت الفائ
اليف  فسيكون الحد األقصى للتغي% 0.5بمعدل ) الليبور(عليها بين البنوك بلندن  ر في صافي تك

ل  اني  188.387التموي ال ُعم اني 130.595 :2007(ري ال ُعم ي ).  ري رآة ه ة الش إن سياس
ى إقتراضات حسب     تم         الحصول عل ة ي نوية ثابت ة أو إقتراضات بمعدالت س دة ثابت معدالت فائ

 . تعديلها بتاريخ التجديد
 

 ئتمانإلمخاطر ا ) ب(
 

  التعرض لمخاطر اإلئتمان
 

آان الحد األقصى لمخاطر . تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان
 :اإلئتمان بتاريخ الميزانية العمومية آما يلي

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 12.998.126 19.663.454 الذمم المدينة 
 420.885 1.365.868  أرصدة مدينة أخرى
 10.224.189 8.163.314 النقد والنقد المعادل

   
 

29.192.636 23.643.200 

 
 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية
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 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 ) تابع( إدارة المخاطر المالية -  4
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية 
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  ) ب(
 

ان على المديونيات محدودة بقيمها الدفترية حيث أن اإلدارة تراجع تلك األرصدة ـئتمإلر اـمخاط
.  بإنتظام من أجل تقدير إمكانية تحصيلها وتكون مخصصًا لألرصدة المشكوك في تحصيلها

ئتمان مع العمالء والذي يكون مدعومًا إلئتمان بشكل رئيسي من خالل شروط اإلتدار مخاطر ا
الصادرات ئتمان إأما بخطابات إعتماد مؤآدة أو من خالل التأمين من خالل وآالة ضمان 

ال يوجد ترآيز لمخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالمديونيات التجارية حيث . م بسلطنة ُعمان.ع.م.ش
 .امل الشرآة مع العديد من العمالء الموزعين عالميًاتتع

 
، تقوم لجنة اإلئتمان بالشرآة  وبالنسبة ألي عميل محتمل عندما ال يتوفر تصنيف إئتماني مستقل

ي والخبرة السابقة وعوامل باإلعتبار مرآزه المال ةبتقييم نوعية اإلئتمان الخاص بالعميل آخذ
رجية وفقًا لحدود الفردية إستنادًا إلى تصنيفات داخلية أو خايتم تحديد حدود اإلئتمان . أخرى

 .  وتتم مراقبة إستخدام حدود اإلئتمان بشكل منتظم. وضعها المجلس
 

 متضمنة مستحقات من أطراف ذات عالقة ذمم مدينة
 

 2007ديسمبر  31 2008ديسمبر  31 
 الرصيد حد اإلئتمان الرصيد حد اإلئتمان 

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني يريال عمان المجموعة
     

 مغطاة بالكامل بواسطة  - أ
 6.118.673 6.118.673الدفع مقابل الوثائق/خطاب إعتماد

 
2.989.989 

 
2.929.989 

 مغطاة من قبل وآالة ضمان  - ب
 4.231.049 9.341.000 إئتمان الصادرات

 
9.135.000 

 
7.997.666 

 وآالة مغطاة جزئيًا من قبل  - ج
 5.092.5009.324.252إئتمان الصادرات

 
1.551.500 

 
2.154.149 

     
     

 
 

20.552.173 19.673.974 13.676.489 13.081.804 

 
بل وآالة تمت الموافقة على آافة مبيعات اإلئتمان وتم تعزيزها سواًء بخطاب إعتماد أو من ق

تتوقع اإلدارة أية خسائر من أولئك العمالء ، ال  وباإلضافة إلى ذلك. ضمان إئتمان الصادرات
 .من حيث عدم السداد

 
 مخاطر السيولة  )ج(

 

على اإلحتفاظ بنقٍد آاٍف وتوفر تسهيالت إئتمانية ملتزم  تنطوي إدارة مخاطر السيولة الحذرة
تبقي اإلدارة على المرونة في التمويل عن طريق المحافظة على توفرها وفقًا لخطوط . بها آافية

 .تمان ملتزم بهاإئ
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع( إدارة المخاطر المالية -  4
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية 
 
 ) تابع(مخاطر السيولة  )ج(
 

القة إستنادًا ضمن مجموعات اإلستحقاق ذات الع يحلل الجدول التالي اإللتزامات المالية للشرآة
المبالغ .  إلى فترة اإلستحقاق المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي

الرصيد المستحق . المعروضة بالجدول هي التدفقات النقدية المتعاقد عليها غير المخصومة
 . جوهريًاخالل إثني عشر شهرًا يساوي األرصدة الدفترية لها حيث أن أثر الخصم ليس 

 
 

 المجموع
 

 أقل من سنة
 
 سنة 2 – 1

   5 - 2بين 
 سنــــــوات

آثر من خمس أ
 واتــــــــــــسن

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني  2008ديسمبر  31في 
      

 ـ 4.635.000 1.740.000 38.221.560 44.596.560 إقتراضات
 ـ 497.839 536.667 536.667 1.571.173 قروض حكومية ميسرة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة 
 ـ - - 2.308.531 2.308.531 أخرى

      

      

 ـ 5.132.839 2.276.667 41.066.758 48.476.264 
      

      2007ديسمبر  31في 
 2.217.003 5.220.000 1.909.845 9.734.984 19.081.832 إقتراضات 

 ــ  1.034.505 2.107.839536.667536.667 قروض حكومية ميسرة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة 

 ــ  - - 2.796.907 2.796.907 أخرى
      

      

 23.986.578 13.068.558 2.446.512 6.254.505 2.217.003 
      

 
 رأس المالمخاطر إدارة  

بعة على أساس إن أهداف الشرآة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة الشرآة على المتا
اإلستمرارية من أجل تقديم عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين واإلحتفاظ 

 .بهيكل رأس مال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال
 

، قد تعدل الشرآة مبلغ التوزيعات النقدية  من أجل اإلبقاء على هيكل رأس المال أو تعديله
لمال للمساهمين أو تصدر أسهم جديدة أو تبيع أصول المدفوعة للمساهمين أو تعيد رأس ا

 .لتخفيض ديون
 

.  ، تراقب الشرآة رأس المال على أساس نسبة المديونية وتطبيقًا للعرف السائد في مجال العمل
ويتم إحتساب صافي الدين . لي رأس المالويتم إحتساب النسبة آصافي الدين مقسم على إجما

آما هو مبين بالميزانية  المتداولةوغير  المتداولةاإلقتراضات متضمنة (آإجمالي اإلقتراضات 
حقوق "نه أويحتسب إجمالي رأس المال على . والنقد المعادلمخصومًا منها النقد ) العمومية
 . آما هي مبينة في الميزانية العمومية زائد صافي الدين" المساهمين
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع( إدارة المخاطر المالية -  4
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية  
 

 ) تابع( رأس المالمخاطر إدارة 
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 19.081.832 44.596.560 )13إيضاح (إقتراضات 
 2.107.839 1.571.173 )14إيضاح (قروض حكومية ميسرة 

 
  

 21.189.671 46.167.733 إجمالي اإلقتراضات 
 )10.224.189( )8.498.506( )10إيضاح ( المعادلوالنقد النقد : ناقصًا

   

 10.965.482 37.669.227 صافي الدين
 29.350.226 31.069.288 الملكيةإجمالي حقوق 

   

 40.315.708 68.738.515 إجمالي رأس المال
   

 نسبة المديونية
 

55% 27% 

 
 تقدير القيمة العادلة

درة     تم إفتراض ان مق ات و للموجودات أن القيم اإلسمية مخصومًا منها أية تسويات إئتم  المطلوب
ي تستحق خالل أ ة والت ةالمالي ا العادل ارب قيمه ام تق ل من ع ة . ق يم العادل ر الق اتتعتب  للمطلوب

ر  ة غي ةالمالي رة م المتداول ة الميس روض الحكومي تثناء الق ة حيث بإس ا الدفتري ة لقيمه ا قارب أنه
تم التوصل إلى القيمة العادلة للقرض الحكومي الميسر عن طريق    . تحمل معدالت فائدة متغيرة

ذي   ع  تخصم التدفقات النقدية للتسديدات بإستخدام معدل خصم يعتمد على معدل اإلقتراض ال توق
 . اإلدارة أنه سيكون متاحًا للشرآة بتاريخ الميزانية العمومية

 
 التقديرات المحاسبية الهامة  -  5

منة        رى متض ل أخ ة وعوام رة التاريخي ى الخب ز عل تمر وترتك كل مس ديرات بش يم التق تم تقي ي
 .توقعات أحداث يعتقد أنها معقولة حسب الظروف

 
 مؤجلةال يبةضرال

ة  .  2009مايو  15حتى  ضريبة الدخلالشرآة معفاة من   قدرت الشرآة إلتزام الضريبة المؤجل
ى   مالية عل موحات الرأس ادة المس ديرات زي ى تق تنادًا إل اء إس رة اإلعف ة فت ي نهاي ع ف المتوق

، والذي ينتج عنه فروق زمنية ضريبية   ، يحتسب التغيير في التقديرات وتبعًا لذلك.  اإلستهالك
 .أن يتغير التقدير ايتوقع فيه التي السنة، في  مؤقتة والتي يتم عكسها خالل فترة اإلعفاء
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع(التقديرات المحاسبية الهامة  -  5
 

 اإلستهالك
در         اجي المق ر اإلنت اس العم ى أس ودات عل ة الموج ل تكلف تهالك لتنزي اب اإلس تم إحتس تم . ي ي

يم إدارة ال   ًا لتقي دورات        إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفق ا ال دة عوامل منه ى ع اء عل شرآة بن
 .التشغيلية وبرامج الصيانة والتآآل والتلف الطبيعيين بإستخدام أفضل تقديراتها

 
 والمتقادم الحرآة مخصص المخزون البطيىء

يتم إحتساب مخصص تقادم المخزون بناء على تقديرات اإلدارة لعدة عوامل منها قابلية 
 .لتآآل والتلف الطبيعيين بإستخدام أفضل تقديراتهااإلستخدام وبرامج الصيانة وا

 
 مخصص الديون المشكوك فيها 

يتم إحتساب مخصص الديون المشكوك فيها بناء على تقديرات إدارة الشرآة المتعلقة بإسترداد 
 .عدد أيام إستحقاق تلك الديون والمبالغ المستحقة 

 
 التقارير المالية لقطاعات األعمال  -  6

 
 ملقطاع الع

وقد تم . ة وبيع األنابيب والمواسيرتعمل الشرآة في قطاع عمل رئيسي واحد وهو صناع
بالميزانية العمومية  والتي تخص قطاع العمل الرئيسي اإلفصاح عن آافة المعلومات المعنية

 .بيانات الماليةالدخل واإليضاحات حول ال بيانو
 

 القطاع الجغرافي
 :ي على أساس مواقع عمالء الشرآةتم إجراء التحليل الجغرافي التال

 
 2007ديسمبر  200831ديسمبر31 
 مديونيات مبيعات تجارية مديونيات مبيعات 

 تجارية
 ريال عماني ريال عماني ريال عمانيريال عماني 

 دول مجلس التعاون الخليجي
 متضمنة سلطنة عمان

 
63.068.068 14.458.968 

 
39.082.343 

 
11.841.865 

 722.740 2.514.349 4.771.797 12.692.382 أمريكا الشمالية 
 517.199 2.898.428 443.209 2.675.282 أخرى

     

 
 

78.435.732 19.673.974 44.495.120 13.081.804 

 

 .يتم تخصيص اإليرادات والرصيد المستحق على أساس الدولة التي يوجد فيه العميل 
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  ماليةايضاحات حول البيانات ال
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

                                                                                        
  والمعداتواآلالت الممتلكات  -  7

  
 يــــــــــمبان

 
 آالت ومعدات

 
 اراتـــــــسي

اث ــــــــــأث
 اتـــوترآيب

 
 خرىأمعدات 

ل رأسمالية اأعم
 قيــــد التـنفيــــذ

 
 المجموع

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 
        التكلفـــة 

 25.015.193 13.572.660 58.156 141.597 69.059 8.176.486 2.997.235 2008 يناير 1
 11.220.002 10.919.365 12.723 19.552 89.310 179.052 ـ ضافـــاتإ

 )33.422( ـ ـ ـ )33.422( ـ ـ   إستبعادات
        

 36.201.773 24.492.025 70.879 161.149 124.947 8.355.538 2.997.235 2008 ديسمبر 31
        

        اإلستهالك 
 3.680.356 ـ 58.155 121.283 62.628 2.509.517 928.773  2008يناير  1
        :محمل للسنةال

 558.908 ـ ـ ـ ـ 409.047 149.861 تكلفة المبيعات 
 23.896 ـ 2.375 6.641 14.880 ـ ـ مصروفات إدارية

 )33.422( ـ ـ ـ )33.422( ـ ـ إستبعادات 
        

 4.229.738 ـ 60.530 127.924 44.086 2.918.564 1.078.634 2008 برديسم 31
        

        الدفترية صافي القيمة
 31.972.035 24.492.025 10.349 33.225 80.861 5.436.974 1.918.601 2008 ديسمبر 31
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

                                                                                        
 ) تابع( والمعداتواآلالت الممتلكات  -  7

  
 يــــــــــمبان

 
 آالت ومعدات

 
 اراتـــــــسي

اث ــــــــــأث
 اتـــوترآيب

 
 خرىأمعدات 

ل رأسمالية أعما
 قيــــد التـنفيــــذ

 
 المجموع

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 
        فـــة التكل

 16.836.266 5.665.800 55.624 121.378 63.358 7.932.871 2.997.235 2007 يناير 1
 8.184.813 7.906.860 3.067 22.567 5.701 246.618 ـ ضافـــاتإ

 )5.886( ـ )535( )2.348( ـ )3.003( ـ   إستبعادات
        

 25.015.193 13.572.660 58.156 141.597 69.059 8.176.486 2.997.235 2007ديسمبر  31
        

        اإلستهالك 
 3.076.943 - 45.551 96.369 49.291 2.106.821 778.911  2007يناير  1

        :لسنةلالمحمل 
 555.561 ـ ـ ـ ـ 405.699 149.862 تكلفة المبيعات 

 52.943 ـ 13.139 26.467 13.337 ــ  ـ مصروفات إدارية
 )5.091( ـ )535( )1.553( ـ )3.003( ـ ادات إستبع

        

 3.680.356 ـ 58.155 121.283 62.628 2.509.517 928.773  2007ديسمبر  31
        

        صافي القيمة الدفترية
 21.334.837 13.572.660 1 20.314 6.431 5.666.969 2.068.462  2007ديسمبر  31
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  المالية ايضاحات حول البيانات
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع( والمعداتواآلالت الممتلكات  -  7
 

المباني المدرجة بالممتلكات واآلالت والمعدات مقامة على أرض مستأجرة من المؤسسة  )أ(
عقد اإليجار األولي ينتهي بتاريخ . ، منطقة صحار الصناعية العامة للمناطق الصناعية

 .مع وجود خيار لتجديده في نهاية فترة اإليجار 2022بريل إ 13
 
الح وزارة   )ب( ى لص ة األول ن الدرج رهن م عة ل رآة خاض دات الش ات وآالت ومع ممتلك

ان    التجارة والصناعة ة سلطنة ُعم ة إلقتراضات من        ، ، حكوم ورهن من الدرجة الثاني
 ).14و13إيضاح (بنوك تجارية 

 
 ةـبضاعال -  8

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 2.930.767 11.277.049 مواد خام
 3.040.171 4.026.380 بضاعة تامة الصنع
 1.059.948 2.257.689 أعمال قيد التنفيذ

 611.096 853.132 مواد مخزنية وقطع غيار
   

   

 18.414.250 7.641.982 
 1.056.152 168.277 بضائع بالطريق

   

 
 

18.582.527 8.698.134 

 
 :موضحة أدناهمتقادمة بطيىء الحرآة والو مشطوب مخصص المخزونفي حرآة ال )أ(  

   
 8.607 6.820.193 مواد خام

 ــ  704.174 بضاعة تامة الصنع
 ــ  410.630 أعمال قيد التنفيذ
 ــ  15.696 بضائع بالطريق

 ــ  26.150 مواد مخزنية وقطع غيار
   

   

 8.607 7.976.843 خالل السنة  مجموع المحمل
 )8.607( )43.002( مخصص بضاعة بطيئة الحرآة : ناقصًا

   

 بطيئة الحرآة و مشطوبة مخصص أصناف
 متقادمةو

 
7.933.841 

 
 ــ 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( ةـبضاعال -  8

 
ه  ـدمـح مقـن لصالـرهـع لـة خاضـون الشرآزـمخ )ب(  ح عن ا أفص ات آم ي اإلقتراض

 .14و13باإليضاح رقم 
 
 األخرىالمدينة  واألرصدةالذمم المدينة  -  9

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 12.998.126 19.663.454  ذمم تجارية مدينة
 )14.390( )35.122( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

   

 19.628.332 12.983.736 
 83.678 10.520 )25إيضاح (مستحق من أطراف ذات عالقة 

 276.160 469.147 مقدمات لموردين 
 139.462 219.516 مصروفات مدفوعة مقدمًا 

 5.263 701.807 ذمم مدينة أخرى
   

  
 

21.029.322 13.488.299 

 
 :فيما يلي حرآة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبينة

 
   

 8.619 14.390 لالرصيد المرّح
 5.771 20.732 السنةخالل  المحمل

   

 لالرصيد المرّح
 

35.122 14.390 

 
ه    الذمم التجارية المدينة )أ( للشرآة خاضعة لرهن لصالح مقدمي اإلقتراضات آما أفصح عن

 .14و13باإليضاح رقم 
 
ت   )ب( ر منخفضة       المديونيات التجارية التي فات موعد إس ة أشهر ال تعتب ل من ثالث حقاقها ألق

ال   7.047.674تجاوزت مديونيات تجارية قدرها  2008 ديسمبر 31آما في .  القيمة ري
اني  مبر  31(ُعم اني 2.808.167 :2007ديس ال ُعم د إ) ري م موع ن ل تحقاقها ولك س

اريخ  وتتعلق تلك المديونيات بعدد من العمالء المستقلين الذين ،  تنخفض قيمتها ليس لهم ت
 .  من العجز عن الدفع

 



  ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
16 

  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع(األخرى المدينة  واألرصدةالذمم المدينة  -  9
 

 :موضح على النحو التاليمتضمنًا المستحق من أطراف ذات عالقة عمار المديونيات أتحليل 
 

 2008 2007 
 ريال عماني يال عمانير 

   األعمار
 10.273.637 12.626.299 يومًا 90أقل من 

 2.268.024 6.194.899 يومًا 150 – 91بين 
 277.128 507.693 يومًا 180 – 151بين 

 263.015 345.083 يومًا 181أآثر من 
   

 
 

19.673.974 13.081.804 

 
وم لج ة حيث تق ان داخلي دى الشرآة سياسة إئتم ة توصيات اإلدارة بشأن ل ان بمراجع ة اإلئتم ن

وتحول اإلدارة أيضًا العمالء الموصى بهم لوآالة . ورها تقدم ذلك للمجلس إلعتمادهاإلئتمان وبد
 .ضمان الصادرات إلعتماد اإلئتمان الخاص بهم

 
ا . ريال عماني 690.857ة األخرى رسوم جمرآية قدرها ـمدينـم الـن الذمـتتضم)     ج(  ء تم إعف

ارًا من   . 2007ديسمبر  31الشرآة من الرسوم الجمرآية حتى  اير   1               إعتب ين
واد           2008 دا الم واد ع ع الم تيراد جمي ة عن إس ع رسوم جمرآي ، توجب على الشرآة دف
ة       ، والصناعة  التجارة بناء على قرارات وزارة . الخام د دفعت الشرآة رسوم جمرآي فق

رة التي        ريال عمان 690.857قدرها  ك عن الفت ام المستوردة وذل واد الخ ي عن جميع الم
ارك       . إستغرقتها إجراءات التخليص الجمرآي غ الجم ع مبل ادة دف وزارة بإع وم ال سوف تق

ائع      تالم البض عار إس تالم إش رد إس رآة بمج ى الش ة    . إل ن إمكاني ة م ى ثق إن اإلدارة عل
ذا فق        وزارة ، ل ن ال ة م وم الجمرآي غ الرس ل مبل يل آام د    تحص ت بن نيفها تح م تص د ت

 ".مستحقات أخرى"
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 النقد والنقد المعادل  -  10

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 1.012.414 1.573.944 لدى البنوك وبالصندوق نقد
 9.211.775 6.924.562 ودائع قصيرة األجل

   

 8.498.506 10.224.189 

 
دره    يد ق ل رص يرة األج ع قص من الودائ اني 306.240أدرج ض ال ُعم                    ري

اني   454.456 :2007ديسمبر  31( ال ُعم ارات        ) ري ه في حساب تحت الطلب باإلم محتفظ ب
الء  الع داعات العم دة إلي ة المتح دة ق  . ربي دل فائ ل بمع اب محم                   % 0.5دره الحس
نوياً %) 0.5 : 2007ديسمبر  31( ك   . س ى ذل ع قصيرة األجل       باإلضافة إل دى الشرآة ودائ ، ل

اني ش    وطني العم اني والتي تحمل        .ع.م.لدى البنك ال ال الُعم دوالر األمريكي والري ذة بال ع منف
  .سنويًا% 3.5معدل فائدة قدره 

 
 رأس المال   -  11

 المصدر والمدفوع بالكاملالمصرح به 
 2008 2007 2008 2007 
 ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني 

   

 12.489.796 15.000.00012.489.796 15.000.000عماني  ريال 0.100أسهم قيمة آل منها 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 21خ ـاريـد بتـذي عقـة الـاديـالعر ـة غيـة العامـاع الجمعيـي إجتمـ، ف ونـد المساهمـإعتم )أ (  

سهمًا  63.697.960، اإلصدار الجديد عن طريق إصدار خاص بعدد  2007أآتوبر 
وعقب .  بيسة للسهم الواحد 225ريال ُعماني بعالوة إصدار قدرها  20.701.837بمبلغ 

ريال ُعماني إلى  6.120.000هذا اإلصدار الخاص إزداد رأس المال المصدر من 
 .ريال ُعماني 12.489.796

 
ريال  475.557وقدرها  أدرجت عالوة اإلصدار بالصافي من تكاليف إصدار األسهم )ب(

 .عماني
 

ريال عماني للسهم الواحد بإجمالي  0.007إقترح مجلس اإلدارة توزيعات نقدية قدرها )  ج(
دية ريال عماني ، تحضع لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العا 874.286
 .السنوية
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   )تابع( رأس المال -  11

 

أو أآثر من أسهم الشرآة % 5تفاصيل المساهمين الرئيسيين الذين يملكون نسبة  )د(
 :موضحة أدناه

 

نسبة  عدد األسهم إسم المساهم
 المساهمة

 
2008 

 
2007 

 ريال عماني ال عمانيري %  
     

 6.369.796 6.369.796 51 63.697.960 صندوق جلوبال يايوت إل بي
 موسى عبد الرحمن حسن 

 1.152.090 1.152.090 9 11.520.900 م.م.وشرآاه ش
 715.530 715.530 6 7.155.300 م.م.شرآة أبجر للتجارة ش

 707.952 736.155 6 7.485.820الفاضل عبداهللا موسى عبد الرحمن
 

 حتياطي القانوني  إلا -  12
ام      اني لع ة الُعم ه  1974وفقًا لقانون الشرآات التجاري نويًا   وتعديالت اح    %10، تجنب س من أرب

وا    ا ي راآم م يده المت غ رص ى يبل اطي حت ذا اإلحتي اب ه ام لحس رآة  الع ال الش ث رأس م زي ثل
 .هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. المدفوع

 
   ضات إقترا -  13

 2008 2007  
 ريال عماني ريال عماني 

   متداولةغير 
 9.612.003 8.115.000 قرض ألجل –ع .ع.م.البنك الوطني الُعماني ش

 357.345 172.074 2قرض  –ع .ع.م.بنك ظفار ش
 المطلوباتضمن  المدرج المتداولالجزء : ناقصًا

 متداولةال
)1.912.074( )622.500( 

   

 6.375.000 9.346.848 

   متداولة
 8.348.215 33.145.963 قروض مقابل متحصالت عهدة

 284.027 3.151.509 آمبياالت مخصومة
 480.242 12.014 سحب على المكشوف من بنوك

 622.500 1.912.074 من إقتراضات ألجل المتداولالجزء 
   

 
 
 

38.221.560 9.734.984 

 إجمالي اإلقتراضات
 

44.596.560 19.081.832 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   )تابع(إقتراضات  -  13

 
اني ش )أ( وطني الُعم ك ال ن البن ل م رض ألج د  ع.ع.م.الق ق جدي اء مرف حوب إلنش المس

رهن من الدرجة       . سنوياً % 6.25يحمل فائدة بمعـدل  ، لألنابيب ذا القرض مضمون ب ه
د  األ ا واألخادي روع الزواي ى مش ى عل وات(ول ة ) القن ول الثابت ى األص ة وعل الحديدي
ةو ى  . المتداول داد عل تحق الس رض يس ا   62الق ل منه ة آ اوي قيم هري متس ط ش قس

 .  2008ريال عماني إعتبارًا من شهر سبتمبر  145.000
 

ق الرابع الذي تم الحصول عليه لتوسعة المرف ع.ع.م.من بنك ظفار ش2رقم القرض  )ب(
ر زائد ـ، يحمل فائدة بمعـدل الفائدة المتعارف عليه بين البنوك بلندن لثالثة أشه لألنابيب

هذا القرض مضمون برهن من الدرجة الثانية على األصول الثابتة . سنويًا% 2.25
قسط  23القرض يستحق السداد على . عائم على المخزون والمديونيات للشرآة ورهن

 .ريال ُعماني15.625آل منها شهري متساوي قيمة 
 
 :آما يلي المتداولةفترات إستحقاق اإلقتراضات غير  )ج(
 

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   :مبلغ مستحق
 1.909.845 1.740.000 خالل عامين

 5.220.000 4.635.000 من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام
 2.217.003 ــ  أآثر من خمسة أعوام

   

 
 

6.375.000 9.346.848 

 
إلى % 6تم الحصول على تسهيالت السحب على المكشوف بمعدالت فائدة تتراوح بين  )د(

سنويًا وقروض مقابل متحصالت عهدة بالريال %) 9.75إلى % 7 –%2007 (8
سنويًا وقروض مقابل متحصالت %) 6.75 –2007% (5.50الُعماني بمعدل فائدة 

ل فائدة حسب معدل الفائدة المتعارف عليه بين البنوك عهدة بالدوالر األمريكي بمعد
معدل الفائدة المتعارف عليه بين البنوك بلندن  – 2007% (2إلى % 1.5بلندن زائد 

سنويًا وآمبياالت مخصومـة بمعدل فائـدة حسب معدل الفائدة %) 2.5إلى % 2زائد 
فائدة المتعارف عليه معدل ال - 2007% (2.5المتعارف عليـه بين البنوك بلنـدن زائد 

معدالت الفائدة على تلك . سنويًا من بنوك تجارية%) 1.5بين البنوك بلندن زائد 
التسهيالت يمكن إعادة التفاوض عليها مع البنوك عند تجديد التسهيالت البنكية والتي تتم 

التسهيالت البنكيـة الرئيسية الخاصة بالشرآـة مضمونـة . في العادة على أساس سنوي
  .هن من الدرجة الثانية على األصول الثابتة ورهن المخزون والمديونياتبر
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   )تابع(إقتراضات  -  13

 
 :القيمة الدفترية إلقتراضات الشرآة منفذة بالعمالت التالية )هـ(
 

 2008 2007 
 ال عمانيري ريال عماني 

   

 17.317.330 31.675.414 ريال ُعماني
 1.764.502 12.921.146 دوالر أمريكي

   

 
 

44.596.560 19.081.832 

 
  ةميسر ةض حكوميوقر -  14

   
 قرض حكومي  - ع.ع.م.البنك الوطني الُعماني ش

 1.479.661 1.109.660 1ميسر رقم 
 ومي قرض حك - ع.ع.م.البنك الوطني الُعماني ش

 2ميسر رقم 
461.512 628.178 

   

 1.571.173 2.107.839 
 )289.295( )175.636( مؤجلةمنحة حكومية : ناقصًا

   

 1.395.537 1.818.544 
 )505.098( )505.098( الجزء المتداول: ناقصًا

   

 الجزء غير المتداول
 

890.439 1.313.446 

 
منح   :1قرض حكومي ميسر رقم  –ع .ع.م.اني شالقرض ألجل من البنك الوطني الُعم )أ(

القرض ضمن برنامج القروض الميسرة لحكومة سلطنة ُعمان مقابل آالت ومعدات 
سنويًا وهو مضمون برهن من %) 3 –2007% (3مرفق األنابيب ويحمل فائدة بمعدل 

. الدرجة األولى على أصول الشرآة الثابتة ومخزون ومديونيات مرفق األنابيب للشرآة
ريال  370.000أقساط سنوية متساوية بقيمة  10أصل القرض يستحق السـداد على 
 .  2002ُعماني بدأت إعتبارًا من شهر مايو 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ) تابع(قروض حكومية ميسرة  -  14

 

 
اني ش قرض ألجل من البنك الوطني الُع )ب( م      –ع .ع.م.م نح    :2قرض حكومي ميسر رق م

ة   القرض من أجل توسعة المرفق الرابع لألنابيب ضمن برنامج القروض الميسرة لحكوم
رهن من      %) 3 – 2007% (3سلطنة ُعمان ويحمل فائدة بمعدل  نويًا وهو مضمون ب س

.  للشرآة الدرجة األولى على أصول الشرآة الثابتة ومخزون ومديونيات مرفق األنابيب   
ى     داد عل تحق الس رض يس ل الق ـة    6أص اوية بقيم نوية متس اط س ال  166.667أقس ري

 .    2006ُعماني إعتبارًا من شهر ديسمبر 
 

 :آما يلي  ةالميسر ةض الحكوميوسدد القرت
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 536.667 536.667 أقل من سنة
 1.571.172 1.034.506 سنوات 5إلى  2بين 

   
 

 

 

 

 

 

1.571.173 2.107.839 

 
التقارير  ومعيار 1/2002حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في التعميم رقم  ) ج(

يتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للقرض "  39" رقم المالية الدولية 
مدى مدة القرض لمقابلة  ، ويتم االعتراف به آإيراد على" آمنحة حكومية مؤجلة"

إن الجزء . المصاريف الخاصة بالقرض والمفترض تعويضها بشكل دوري ومنتظم
         ة على ــالجاري من إيراد المنحة الحكومية المؤجلة تعادل تكاليف الفائدة المدفوع

 .الحالية  السنةالقرض ، لهذا فإنه ال يوجد تأثير على نتيجة 
 

   دمةمكافآت نهاية الخ -  15
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 38.461 43.817 الرصيد المرّحل
 74.733 62.243 )20إيضاح ( لسنةل محملال

 )69.377( )40.148( السنةمدفوعات خالل 
   

 الرصيد المرّحل
 

65.912 43.817 
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رصدة دائنة أخرىأذمم دائنة و -  16

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 1.757.820 1.419.528 ذمم دائنة
 724.591 655.678 مصروفات مستحقة
 76.365 71.015 مقدمات من عمالء

 13.000 19.373 )25إيضاح ( مستحق ألطراف ذات عالقة
 225.131 142.937 ذمم دائنة أخرى

   

 
 

2.308.531 2.796.907 

 
 المبيعاتتكلفة  -  17

   
 36.327.853 60.107.543 تكلفة المواد المستهلكة

 1.246.639 1.674.528 )20إيضاح (عمالة مباشرة 
 555.561 558.908 )7إيضاح ( إستهالك

 540.523 623.849 مصروفات مباشرة أخرى
   
 

62.964.828 38.670.576 

 
 لفة البيع والتوزيع   تك -  18

   
 1.626.406 2.879.316 مصروفات تعبئة وشحن
 115.850 138.941 عموالت على المبيعات

 161.453 326.187 قسط وآالة ضمان إئتمان الصادرات
 12.796 19.038 مصروفات ترويج مبيعات

 7.992 35.092 إعالن ودعاية
 17.538 9.457 أخرىمصروفات بيع وتوزيع 

   
 

 

 

 

3.408.031 1.942.035 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية
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 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 مصروفات عمومية وإدارية    -  19
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 503.557 659.549 )20إيضاح (تكاليف العاملين 
 2.524 4.470 تأمين

 64.645 102.998 سفر وتنقالت
 60.505 68.667 مصروفات إتصاالت

 52.943 23.896 )7إيضاح ( إستهالك
 25.294 46.916 أتعاب قانونية ومهنية
 204.382 132.580 مصروفات أخرى

   
 

1.039.076 913.850 

 
 تكاليف العاملين   -  20

 

املين   اليف الع ل تك رو    تتمث ة والمص ائع المباع ة البض من تكلف ة ض ة، المدرج       ،  فات اإلداري
 :بما يلي

 

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 1.416.536 1.744.276 رواتب أساسية وبدالت
 168.740 240.047 إيجار للعاملين

 74.733 62.243 )15إيضاح ( ت نهاية الخدمةآمكاف
 65.902 94.748 مصروفات رعاية للموظفين
 24.285 36.985 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

 - 155.778 العاملين مكافآت
   
 

2.334.077 1.750.196 
   

   :منسوبة إلى
 1.246.639 1.674.528 )17إيضاح ( تكلفة المبيعات  
 503.557 659.549 )19إيضاح (مصروفات عمومية وإدارية   

   

 2.334.077 1.750.196 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ايضاحات حول البيانات المالية
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 )تابع( 2008ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 

 صافي تكاليف التمويل   -  21
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 1.323.766 1.408.554 فوائد على إقتراضات بنكية
 )94.705( )177.187( فوائد إيرادات

   

 
 

1.231.367 1.229.061 

 
 الضريبة -  22

 
، آانت الشرآة 1999أغسطس  11المؤرخ  87/99لوزاري رقم وفقًا ألحكام القرار ا )أ ( 

و ـاة من الضرائب لفترة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة أعمالها التجارية وهـمعف
، بموجب القرار الوزاري رقم  منحت وزارة االقتصاد الوطني .1999مايو  15
رى ـوات أخـسنس ـرة خمـًا لفتـاءًا ضريبيـإعف 2004نوفمبر  22ؤرخ ـالم 89/2004

 .2009مايو  15تنتهي في 
 
 .الضرائب المحملة للعام الجاري تتعلق بالضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالفروق الزمنية )ب(

وفقًا لطريقة اإللتزام بإستخدام  المؤقتةحتسبت ضرائب الدخل المؤجلة على آافة الفروق ا
المؤجل وإحتساب  ينسب صافي اإللتزام الضريبي. %12معدل ضريبي أساسي يبلغ 

 :الضريبة المؤجلة في بيان الدخل إلى البنود التالية
 

   المحمل إلى       
 2008 الدخل 2007 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

    

    األصل
 )4.215( 8.440 )12.655( مخصص

    

   اإللتزام
 475.141 97.648 377.493 إستهالك ضريبي معجل

    

 364.838 106.088 470.926 

 
من الربوط الضريبية وإعتمدتها عن آافة في سلطنة عمان ات الضريبية ـت السلطـإنته )ج(

السنوات التي تعتقد اإلدارة بأن أي ضرائب يتم إحتسابها عن  .2004السنوات حتى العام 
لن يكون لها تأثير جوهري على  2007حتى  2005لم يتم إجراء ربط ضريبي عنها من 

 .لمرآز المالي للشرآة في تاريخ الميزانية العموميةا
 
 
 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية



  ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
25 

 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 عائد السهم الواحد    -  23
وسط المرجح على المت لمساهمي الشرآةالمنسوبة  األرباحالسهم الواحد بقسمة  عائد إحتسابتم 

عدا األسهم العادية التي إشترتها الشرآة وتحتفظ بها آأسهم  السنةخالل  لعدد األسهم المصدرة
   .خزينة

 2008 2007 
   

 1.630.592 1.719.062 )ع.ر(صافي األرباح المنسوبة لمساهمي الشرآة 
 

   

 124.897.960 القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
 

71.816.327 
 

   

 )ع.ر(السهم الواحد  عائد
 

0.014 0.023 

 
 صافي األصول للسهم الواحد  - 24

 

   
 29.350.226 31.069.288 )ع.ر(صافي األصول 

 

   

 124.897.960 عدد األسهم القائمة في نهاية السنة
 

124.897.960 
 

   

 )ع.ر( صافي األصول للسهم الواحد
 

0.249 0.235 

 
على  المساهمين في نهاية السنةحقوق ملكية للسهم الواحد بقسمة  األصولتم إحتساب صافي 

 .القائمةعدد األسهم 
 

 أطراف ذات عالقة    مع معامالت  -  25
ات العالقة في المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسات التي يمتلكون األطراف ذتتمثل 

إرتبطت الشرآة بمعامالت في سياق  .فيها سيطرة هامة على قراراتها المالية والتشغيلية
في سياق  .اإلعتيادية مع جهات تتعلق بمساهمين مهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة اإلعمال

تقوم الشرآة أيضًا . ت العالقة بضائع وخدمات للشرآةاألعمال اإلعتيادية تقدم تلك األطراف ذا
تم تنفيذ المعامالت التالية مع أطراف  السنة ،خالل . ضائع لتلك األطراف ذات العالقةببيع ب

 :ذات عالقة
 

 بيع بضائع  )1(
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 بيع بضائع
 

217.630 416.680 

 
 
 
 

 
  ايضاحات حول البيانات المالية

 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



  ع.ع.م.شرآة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش
26 

 
 )    تابع(أطراف ذات عالقة مع معامالت  -  25

 
 شراء خدمات )2(
 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 شراء خدمات
 

25.673 33.948 

 
 تعويضات لإلدارة العليا )3(
   

 157.971 رواتب أساسية وبدالت
 

170.096 
 

 
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )4(
   

 - 28.000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 

5.450 
 

8.275 
 

 
 

33.450 8.275 

 
 خدمات/بضائع شراء/أرصدة ناشئة عن بيع )5(
   

   :مستحق القبض من أطراف ذات عالقة
 83.678 10.520 أطراف ذات عالقة أخرى  -

   

   :مستحق الدفع ألطراف ذات عالقة
 776 - مساهمون مهمون  -
 12.224 19.373 أطراف ذات عالقة أخرى  -

   

 
 

19.373 13.000 

 
لق بالمبالغ المستحقة من األطراف فيما يتع 2007و 2008لم يطلب أي مخصص في عامي 

 .ذات العالقة
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  ايضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2008ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إرتباطات      -  26

 

 إرتباطات إيجارية )أ ( 
 

ة اإل   لإلرتباطات اإليجارية المستقبلية، بلغ الحد األدنى  2008ديسمبر  31في  ًا إلتفاقي يجار  وفق
اني  1.331.580مبلغ ) أ(7المتعلقة باألرض المشار إليها بإيضاح رقم   31(             ريال ُعم

مبر  ال ُع 1.403.720 – 2007ديس انيري ار ) م ة لإليج رة المتبقي ار  و. للفت روط اإليج ًا لش فق
 :التشغيلي بلغ الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية آما يلي

 

 2008 2007 
 ريال عماني عماني ريال 

   

 54.658 54.658 خالل أقل من عام واحد
 255.794 273.079 بين عامين وخمسة أعوام
 1.026.467 954.523 أآثر من خمسة أعوام

   

 
 

1.282.260 1.336.919 

 
 إرتباطات مشتريات )ب(
 

ريال ُعماني  1.382.789ات المعلقة ـريـات المشتـ، بلغت قيمة إرتباط 2008 برديسم 31في 
   ).ريال ُعماني 9.059.316 – 2007ديسمبر  31(

 
 إرتباطات رأسمالية  )ج(
 

ريال  365.279، آانت لدى الشـرآة إرتباطات رأسـمالية قدرها  2008 مبرديس 31في 
 ).ريال ُعماني 1.281.775 – 2007ديسمبر  31(ُعماني 

 
 إلتزامات عرضية       -  27

 2008 2007 
 ريال عماني ريال عماني 

   

 ضمانات بنكية
 

75.633 87.995 

 
 .صدرت الضمانات البنكية أعاله في إطار سير العمل العادي 

 
 الموافقة على البيانات المالية -  28

         تمت الموافقـة علـى هـذه البيـانـات الماليـة مـن قبـل اإلدارة والتصـريـح بإصـدارهـا في
 . 2009 مارس 2

 
 قام المقارنةأر -  29

 .الحالية  الفترةلتتناسب مع تصنيف أرقام  المقارنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام  
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