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أعزائي المساھمين
نيابة عن مجلس االدارة أود ان ارحب بكم في الجمعية العمومية الثانية عشر للشركة لتقديم التقرير السنوي والبيانات
المالية المراجعة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتھية في  31ديسمبر 2009م.
نظرة عامة على صناعة الحديد واثرھا على اعمالنا
أبتدأ العام بانخفاض حاد في اسعار ملفات الحديد بسبب الركود االقتصادي ،وأزمة السيولة النقدية و التراكم الكمي
الھائل في مخزون منتجات الحديد مما دفع المشترين الى االمتناع عن اي التزامات جديدة .لقد تأثر الطلب بصورة
شديدة خالل الربع االول من العام ،ورغم التصريف اال ان الشركات كان لديھا مخزون متراكم من العام السابق.بدأت
عودة المشترين الى السوق ببط في الربع الثاني  ،ولكن التحسن الطفيف في الطلب لم يستمر لمدة ستتة اشھر .كانت
كارثة دبي المالية لھا االثر السلبي الكبير على سوق المال والسلع لدول مجلس التعاون الخليجي .لم يكن االنھيار قد
اصاب سوق المال فقط بل تعداه الى قطاع البناء الذي انھار بشكل مباشر و كان له االثر المباشر في انخفاض الطلبات
على منتجات الحديد.
بالرغم من ان معظم االقتصادات لم تتعافى تماما من ركود عام  ، 2008اال ان الصين استمرت كمحرك للنمو حيث
دفعت عاليا باسعار المواد الخام االساسية لصناعة الحديد في الربع الثالث من العام .عالوة على ذلك فان معظم
شركات الحديد في العالم قامت باغالق بعض خطوط االنتاج وتعمل بشكل جزئي وصل الى اقل من  %50من الطاقة
االنتاجية .ومع تصريف المخزون بحلول منتصف  ،2009تحسن الطلب على الحديد ورافق ذلك ارتفاعا بطيئا في
االسعار خالل النصف الثاني من العام.
خالل االربعة اشھر االخيرة من عام  ،2009عادت ثقة المستھلك وكذلك االعالن الذي صدر من الحكومة االمريكية
على انخفاض ھامشي في مستوى البطالة الذي اعتبرته السوق من العالمات المشجعة ،التي انعكست على سجل
طلبيات شركتنا في المنطقة .مع استقرار اسعار النفط  ،فاننا نتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي الى ضخ المزيد
من االموال في مجاالت البنية التحتية والبناء كما يتبين من الميزانيات الضخمة التي وافقت عليھا بعض دول مجلس
التعاون الخليجي مثل السعودية والكويت .ان صناعة البناء والتشييد في السعودية وقطر وعمان لم تتأثر كثيرا بسبب
الركود كما ھو الحال في دبي وعليه فھاك كثير من المشاريع الجديدة تم االعالن عنھا من قبل ھذه الحكومات.خالل
عام  2009شھدنا ان التباطؤ االولي لم يدم طويال والطلبات الجديدة بدأت تأتي من جميع انحاء دول مجلس التعاون
الخليجي  ،ومع ارتفاع اسعار النفط التي تجاوزت  60دوالر للبرميل خالل الربعين الثاني والثالث  ،لكن بعدھا لوحظ
ھناك انخفاض في الربع الرابع نجم عن أزمة دبي العالمية.
االداء التشغيلي
ان الطلب الكلي الذي شھدناه في عام  2009ھبط الى نصف طلب عام  ،2008بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي مقترنا
مع انخفاض اسعار الحديد ،كذلك شوھدت بعض بوادر االنتعاش ولكنھا لم تكن بما فيه الكفاية لرفع مستوى انتاجنا لما
كنا عليه عام  .2008وكما موضح في الجدول ادناه فاننا تمكنا من موازنة وضعنا نسبة الى الوضع انذاك مقارنة بعام
 2008كما شھدنا نموا تدريجيا .والواقع ان االدارة حققت انجازا كبيرا بعد ان تمكنت من ادخال المشروع الجديد حيز
االنتاج التجاري خالل الربع الرابع.
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االداء المالي للشركة:
البيا نات

 31ديسمبر 2009

 31ديسمبر 2008

نسبة الزيادة)/النقصان(

االنتاج – طن متري
المبيعات – طن متري
المبيعات -﷼ عماني
االرباح)/الخسائر( ر.ع

493،138
139،133
39،966،713
)(774،042

179،314
176،702
78،435،733
1،718،328

)(% 23
)(% 22
)(% 49
---

لقد تم استخدام  %20من الطاقة االنتاجية للمشوع الجديد والخسارة الناجمة تعزى بمجملھا الى بداية التشغيل
للمشروع.
نظرة الى المستقبل:
بدأت اقتصاديات العالم تعود بصورة بطيئة الى حالتھا الطبيعية واالقتصاد االمريكي على وجه الخصوص يتعافى
بوتيرة اسرع مما كان متوقعا وكذلك اوربا من الناحية االخرى ايضا .وبعض دول مجلس التعاون تسير بثبات كما
ذكرنا سابقا ،ما عدا الكويت واالمارات عليھا التعافي من الصدمات االقتصادية والمالية للفترة .2009-2008
ان العمل في مثل ھذه الضروف سوف يضع االدارة تحت الكثير من الضغوط والتحديات .ولكن اعتقد ان الشركة
تمتلك الكثير من نقاط القوة التي يجب ان ال تنسى وعلى سبيل المثال ال الحصر اذكر ما يلي:
 -1ان عملية حقن رأس المال من قبل شركة جلوبل التي حدثت عام  2007قد وضعت ميزانية الشركة في موقف قوي
جدا الستيعاب الخسائر.
 -2لقد تمكنت الشركة من السيطرة على المستحقات وتحصيل االموال النقدية مقدما مما مكنھا من ادارة التدفقات
النقدية بصورة جيدة.ان الدورة الزمنية الفعالة ھذه ساعدت الشركة للحد من االقتراض بدرجة كبيرة .ان للشركة
ميزانية متعافية قلما يوجد لھا مثيل في الكثير من شركات الحديد في دول مجلس التعاون والعالم.
 -3من خالل احداث الوضع االقتصادي والمالي العام ارى ان الطلب على منتجاتنا يتحسن بصورة بطيئة ونحن
ماضون على انتاج قياسات اكبر في المشروع الجديد بناءا على متطلبات السوق والتي ستمكننا من مضاعفة االنتاج
سبع مرات في  2010مقارنة مع) 15،093طن متري عام  .(2009ان انتاج ومبيعات المشروع الجديد في سوق
مجلس التعاون ضئيل جدا ويبقى التحدي يواجه االدارة في كيفية االستفادة من السوق لتحقيق اعلى مبيعات.
 -4لقد عملت ادارة الشركة في العام الماضي في ظل مستوى متدني من المخزون ومن المتوقع ان يستمر ھذا
الوضع في عام  2010مما سيضع االدارة تحت ضغوط عالية وتحديات جديدة ،ولكني من دون ادنى شك اثق بان
االدارة سترتقي بالشركة الى المستوى المناسب.
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باالضافة الى النقاط الواردة اعاله فاننا يجب ان ال ننسى ان كل االقتصادات كانت سلبية النمو في الناتج المحلي العام
في عام  . 2009ولكن عمليا في عام  2010من المتوقع النمو االيجابي ومع توفير التسھيالت الالزمة التي ستستغلھا
الشركة لتحقيق اعلى نمو ممكن.وھذه معززة بما يلي:
• قرب الشركة من ميناء صحار مقارنة مع الشركات االخرى في المنطقة.
• تستخدم الشركة كافة وسائل تخفيض التكاليف وھي ناجحة في التفاوض مع مختلف مقدمي
الخدمات.
• باضافة المشروع الجديد فان حجم وتنوع االنتاج سييعزز من طيف منتجات الشركة التي تبيعھا.
ان شھادة المعھد االمريكي للنفط ) ( APIالتي حازت عليھا منتجاتنا فسحت المجال الدخال منتجاتنا الى
) االستخدامات في الحقول النفطية( خصوصا وان اسعار النفط تجاوزت عتبة  $65دوالر امريكي للبرميل.
نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايتھا
تمتلك الشركة نظام رقابة داخلية فعال ومناسب للتأكد من أن جميع األصول مصانة ومحمية من االستخدام غير
القانوني ومن أن المعامالت مرخص لھا ومسجلة بشكل صحيح .والنظام الداخلي مدعوم ببرنامج شامل للتدقيق
الداخلي والمراجعة االدارية والسياساتت واالجراءات الموثقة ،وقد صمم نظام الرقابة الداخلية للتأكد من أن السجالت
المالية وغيرھا من السجالت يمك االعتماد عليھا في االعداد والحفاظ على القوائم المالية.
للشركة لجنة تدقيق مشكلة من أعضاء غير تنفيذيين لمراجعة أعمال التدقيق قبل عرضھا على مجلس االدارة.
القوة الكبرى لشركة تكمن في نوعية روح منتسبيھا ،اضافة الى ذلك ،تمتعھا بسمعة طيبة في السوق بسبب الجودة
واالعتماد عليھا ،وكل ھذا سوف يساھم مساھمة اجابية في المستقبل المزدھر.وتشكر ادارة الشركة مبادرة المنتسبين
على موقفھم النبيل ومساھمتھم الطوعية في التقليل من حدة الصدمة من خالل التخفيض الطوعي لرواتبھم في
العام  2009عندما كان الوضع المالي والتسويق للشركة في حالة متعبة.
األفاضل ديلويت آند توش ،مدققي الحسلبات بالشركة قاموا بتدقيق الحسابات حتى تاريخ  31ديسمبر  ،2009ةقد أرفق
التقرير.
وأخيرا ،أود أن أعرب عن امتناني العميق لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد للتشجيع والدعم الذي تقدمه
حكومته للتنمية الصناعية في سلطنة عمان .وفي ھذا المنعطف  ،نيابة عن المجلس  ،أود أن أتوجه بالشكر إلى سوق
مسقط لألوراق المالية  ،سوق دبي المالي  ،والمصرفيين  ،والعمالء وجميع المساھمين لما قدموه من دعم وتوسيع
نطاق المشاركة في العملية والذي بدوره يعكس الثقة التي وضعھا مجلس إدارة الشركة  ،وأيضا أود أن أسجل خالص
تقديرنا للجميع ،ادارة و تسويق وإنتاج والعاملين لما بذلوه من جھود في سبيل تحقيق ھذا األداء.

محمد عبدﷲ موسى
رئيس مجلس االدارة
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مناقشة اإلدارة وتحليلھا
يسر إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع تقديم تقرير مناقشة وتحليالت االدارة للسنة المنتھية في 31
ديسمبر .2009
ھيكل الصناعة والتنمية
بدأت سنة  2009مع وضع انتعاشي بطيء وخالل الربع األول كانت السوق تواجه أزمة سيولة ضخمة والناس
يحجمون عن القيام بأعمال تجارية عمل ًيا لم يكن ھناك نشاط شراء في السوق .ابتداء من الربع الثاني من عام ،2009
وبدأت عودة المشترين إلى السوق والمخزونات على كافة مستويات قد استھلكت .لوحظ كذلك تحسن بأسعار الحديد في
ھذه الفترة بسبب عامل التكلفة من مصانع الحديد .لكن الطلب في نھاية المطاف كان بطيئا والمشتركين كانوا حذرين
للغاية .مصانع الحديد أعادة تشغيل األفران خالل الربع الثالث وبدأت في زيادة االستفادة من القدرات الخاصة بھا.
األسواق الناشئة ،وتحديدًا الصين والھند ،حيث كان االستھالك المحلي ال ھوادة فيھا ،وكان قاد ًرا على استيعاب اإلنتاج
الرئيسي الذي تم القيام به على الصعيد العالمي .على الرغم من أن الواليات المتحدة بدأت تتعافى تدريج ًيا من حالة
الركود الحالية ،فمن المتوقع أن يستغرق عامين آخرين لتحقيق االنتعاش التام ،حيث واألسواق األوروبية ال تزال في
وضع الركود مع الطلب المنخفض جدًا وعدد قليل جدًا من المشترين.
دول مجلس التعاون تشھد نموا مختلطا أيضا ،وتزايد حالة عدم اليقين خالل الربع األخير ،مع االنھيار المالي في دبي
ودبي العالمية .ھذا إضافة إلى النمو الباھت في المنطقة وأثارت ھذه المخاوف بين دول مجلس التعاون الخليجي
والتجار وخاصة في دبي مع البعض منھم غير قادرين على تحمل مزيد من البطئ .وكنتيجة لذلك ،اتخذ نشاط البناء
اإلقليمي المعقد الخلفي وجميع مصانع الصلب في دولة اإلمارات اضطرت إلى تقليص اإلنتاج أو إغالقھا .ومع ذلك،
أواخر ديسمبر ،بدأت األسواق تتعافى مع إعادة ھيكلة الديون في مؤسسات دبي من قبل البنوك والمؤسسات الحكومية.
في ھذه األثناء ،أبو ظبي أصبح أكثر نشا ًطا ونشاط البناء في المنطقة قد بدأ يرتفع مرة أخرى.
مفاتيح الفرص والتھديدات:
تقلب األسعار ما زال الخطر األكبر ،كما ذكر في الماضي .وستحاول اإلدارة معالجة ھذه المشكلة عن طريق الحفاظ على
مستويات المخزون االقتصادي ،وتحسين سلسة التوريد وخدمة العمالء وتحاول التحرك في أجزاء المنتج .في السعي
لتحقيق ھذه األھداف ،إدارة شركتكم قد ركزت على بناء القدرات وزيادة االعتماد على االلتزام .في ھذه العملية ،وقد
حصلت الشركة على شھادات إي بي إل و يو إل وشھادات م سي إي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الشركة فتحت المزيد من
السبل لزيادة النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية وإفريقيا .وشھادة إف إم وأرامكو والتحرك نحو إي بي آي
ھي الھدفين التي ينبغي الوفاء بھا ھذا العام.
اإلنتاج التجاري من إم بي إم بدأ في الربع األخير من عام  2009وھذه الطاحونة من المتوقع أن يزداد حجمھا في
األشھر المقبلة ،وكمية اإلنتاج من المتوقع أن تصل إلى  %50من القدرة على استخدامھا بنھاية عام .2010
آفاق المستقبل:
في أعقاب االنخفاض الحاد في سعر التجزئة األخير من عام  2008وأوائل عام  ،2009واألسعار في أسواق المعادن
اليوم شبه محسومة .البيانات االقتصادية توفر الراحة قليال بدل الكآبة مع تراجع اإلنتاج الصناعي وارتفاع معدالت
البطالة وبوادر تحول في األسواق اإلقليمية والدولية الرئيسية .نحن ال نتوقع من عمليات االندماج في الصناعة من بين
أصغر الالعبين الذين لم يتمكنوا من اجتياز األزمة المالية .ھذا إلى جانب تقليص في النفقات العامة ،وفقدان للمشاريع
الجديدة ،يشير إلى أسواق محتملة ضيقة جدًا بالمستقبل.
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على الرغم من كل ھذا ،أسعار المعادن قد ارتفعت ،مما يشير إلى أنه في حين أن االقتصاديين ال يزال متفاجئين في
وضعية العالم وكيف يبدو سي ًئا ھكذا ،لمزيد من التدھور في األوضاع في أوائل عام  2009قد يكون إلى حد كبير بأسعار
فيھا تحسن طفيف في بعض المؤشرات الرئيسية ،بما في ذلك األفضل وإن كان ال يزال ھ ً
شا مستوى الثقة في األعمال
التجارية ،يشير إلى أن سوق الحديد العالمية قد تكون رؤية مصغرة ،وتوفير قدر من التشجيع .من االنخفاض األولي في
إنتاج الصلب مما يدل على خفض عدد المؤشرات في األرقام من حوالي  ،%20وأرقام نھاية العام فقط وصلت إلى
حوالي  %8من تلك عام .2008
المخاطر والمخاوف:
كبيرا .للمرة األولى بعد ثالثة عقود وبعد أن بلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب من
صناعة الصلب تواجه تحد ًيا
ً
 %6في  6سنوات من عام  ،2008ولقد كان النمو سلب ًيا بنسبة  %8في عام 2009م .العديد من توقعات النمو بالصلب
للمحللين يتوقعون زيادة في االنتاج بنحو  %8في عام  ،2010ومستويات اإلنتاج لعام  1.34) 2007مليار طن من
إنتاج الصلب الخام( بحلول عام  .2011أسعار المواد الخام قد انخفضت بصورة ملحوظة ،ولكن من اتجاه آخر ،من
المتوقع أن يزيد بدرجة كبيرة .ومفاوضات سعر ركاز الحديد وفحم الكوك ھي بالتأكيد أن تكون بزيادته وھناك بالفعل
زيادة كبيرة في أسعار الخردة .الشحن فقط ينزل بسبب انخفاض الحمولة وانخفاض أسعار النفط .وعلى الرغم من
تباطؤ االقتصاد العالمي وعدم وجود المشاريع المتاحة ،والتي حصلت على إلغاء وتأجيل ،وتوقعات المدى الطويل
بالنسبة لدول مجلس التعاون سوق الصلب تبدو واعدة أكثر .تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لعقد ما
يكفي من فوائض كبيرة تدعمھا الحكومة والجھات الفاعلة في صناعة الحديد في المنطقة معزولة بشكل جيد من آثار
التباطؤ العالمي .باإلضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط في عام  2009من مستوى  35دوالرا إلى  75دوالرا غذى
النمو االقتصادي االقليمي واالستثمار الرأسمالي ،وخاصة في السعودية وقطر وأبو ظبي وسلطنة عمان.
أن شركتكم في استمرار في توسعة أسواقھا .في العامين الماضيين ،قامت الشركة بتصدير منتجات إلى الواليات المتحدة
وكندا من خالل نھج تسويقي مبتكر .فرضت نفسھا كشركة مصنعة للجودة ،وتخطط الشركة إلى االستفادة من األداء في
ھذه األسواق لمصلحتھا ،وذلك بإضافة أنابيب بأحجام أعلى الدرجات وغيرھا ،والعمل بشكل وثيق لديھا مرافق التخزين
في أمريكا الشمالية.
وتحتفظ الشركة بميزة سياسة التسعير في السوق المحلية وعلى سياسة تسعير تنافسية في الصادرات خارج دول
ضا سعرھا
مجلس التعاون الخليجي .فريق التسويق يراقب عن كثب أسعار المنافسين على أن منتجات الشركة ھي أي ً
الصحيح في السوق.
ويكشف تحليل السوق أن توقعات السوق بالنسبة لألنابيب واألقسام مشجعة .منتجات الشركة واسعة النطاق
واالبتكارات المستمرة للمنتجات ذات قيمة مضافة قد منحت الشركة ميزة التفوق على المنافسين .عالوة ذلك ،قد حصلت
الشركة على شھادات الجودة للوصول للعمالء إلى أعلى مستوى ،إن مستوى الجودة التي أنشئت في السنوات الماضية،
سيعزز من توسيع القدرة على تسويق منتجات جديدة .ونتوقع تعزيز شبكة التوزيع في السنة الحالية بحيث التسويق
لمجموعة جديدة من المنتجات سوف تغدو على نحو سلس .إن ھذا التوسيع من شأنه أيضا أن يساعد على تحسين
القدرات الشرائية وخاصة المواد الخام )مثل اللفائف الساخنة والصلب والزنك( في السوق الدولية .الشركة لديھا خطط
إلنشاء مكاتبھا الخاصة أو وكاالت في المملكة العربية السعودية حتى ال يكون ھناك تفاعل مباشر مع العمالء والشركة .
االنتاج التجاري من )إم بي إم( بدأ في الربع األخير من عام  .2009نخطط أيضا للحصول على شھادة للجودة ،في
المقام األول آيزو ،9001 :وقد بأ التحرك للحصول على ذلك بعام 2010م.
لدى الشركة ضوابط داخلية راسخة .قامت الشركة بتدقيق داخلي راسخ بأن يقيم نظم الرقابة الداخلية .لجنة التدقيق
ضا على نظم الرقابة الداخلية في
استعرضت تقارير منتظمة .باإلضافة إلى ذلك ،خالل العام ،واستعرض المجلس أي ً
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الشركة .أي تغيير في نظم الرقابة الداخلية التي يتم التوصية به دراسته وتنفيذه .الشركة أيضا لديھا نظام لتكنولوجيا
المعلومات التي يدعم ھذه المنظمة ويضمن تدفق المعلومات الكافية داخل الشركة.
الضوابط الداخلية ومدى كفايتھا:
تحليل القطاعات والمنتجات ذات األداء الحكيم
وتبيع الشركة ثالثة أنواع مختلفة من منتجات الصلب .وإليكم المنتج مقابل األداء كما ھو موضح أدناه:
كمية المبيعات بالطن المتري
التفاصيل
األنابيب السوداء
األنابيب المدلفه
األقسام
منتجات الطاحونة
االجمالي

2009

2008

40,887
67,186
16,732
14,328
139,133

77 ,172
68,061
30,860
ـ
176,093

النسبة للزيادة
واالنخفاض
)(%47
)(%1
)(%46
ـ
)(%21

المراجعة المالية:
األداء المالي للشركة في عام  2008الذي يرد أدناه:
)القيمة بال﷼ العماني(
التفاصيل
المبيعات
الفائدة
التكلفة المالية ـ الصافي
تكاليف االدارة
صافي الربح
األرباح حسب السھم

2009

2008

39,966,718
4,116,269
)(1,585,063
)(3,305,246
)(774,040
)(0,006

78,435,733
7,494,062
)(1,231,367
)(4,543,633
1,719,062
0,014

النسبة للزيادة
واالنخفاض
)(%49
)(%45
%29
)(%27
)(%145
ـ

استعراض التشغيل:
خالل السنة قيد االستعراض  ،انتقلت الشركة من بيع ما يصل متوسطة من المبيعات الى  8,000طن متري بالربع
األول الى أعلى من  12000طن للمتر باألرباع األخرى  .ھكذا صنعت الشركة  138407طن متري من منتجات الصلب
في عام  179.314 ): 2009طن متري في .( 2008
وذلك بسبب انخفاض في أسعار المواد الخام  ،ودوران من حيث القيمة انخفضت من  78.435﷼ عماني في عام
 2008الى  39.967مليون ﷼ عماني في العام .2009
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في حين أن كمية المبيعات استمرت في االرتفاع في الربع الثاني والربع الثالث  ،في الربع األخير شھد تراجع كبير في
المبيعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كما توقفت مشاريع وشھدت المنطقة أضرار جانبية خاصة نتيجة
لتخفيض ديون دبي .بينما الصادرات الى أمريكا الشمالية جعلتنا نذھب بعيدا مع خسارة أكثر من  8,000طن متري
)تقديرات ( نظرا لقلة الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي  .في جميع المراحل حافظنا على المستويات الدنيا
للمخزون .
تمتلك الشركة حاليا قدرة إنتاجية من  000،300طن متري من األنابيب التي تضم  000،80طن متري من المنتجات
المدلفنة سنويا  .ومع ذلك  ،فان ظروف السوق السيئة دفعتنا لتشغيل خطوط األنابيب  %42من قدرتھا وھناك من قبل
مما أدى إلى  123.314طن متري من اإلنتاج  .من خالل التحديث المستمر والتوسع في مرافق االنتاج والعمل المبتكر
في السوق  ،كانت الشركة قد ركزت مجموعة منتجاتھا لتلبية معايير عالية من الزبائن في القطاع .
وضخ رأس المال في العام  2007عزز ميزانية الشركة العمومية  ،وجعلت من الممكن  ،مع موقف الخسارة الحلية .
الطاحونة الجديدة للدرفلة )ام بي ام ( قد ذھبت إلى اإلنتاج التجاري في الربع األخير من عام  .2009في الربع األخير
فقط نحو  15.093طن متري يمكن أن يتم إنتاجھا  ،وعليه السوق لألنابيب لم يكن في جميع دول مجلس التعاون
الخليجي مزدھر ودول مثل تركيا والصين واإلغراق في ھذا السوق .
وجنبا الى جنب مع ادارة الشركة الخليجية للصلب  ،أخذت المملكة العربية السعودية قضية مع السكرتارية التنفيذية ضد
االغراق بالرياض  ،المملكة العربية السعودية  .القرار نفسه من شأنه من المتوقع قريبا يؤدي الى توفير االغاثة لبعض
الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي  .عموما  ،ھذا العلف من المتوقع أن زيادة نطاق منتجات العمالء وتلبية
الطلب على الزوايا والمستطيالت ،والشقق والقنوات لتقييم القدرة على إنتاج  000،300طن متري سنويا.
نحن في الجزيرة نعتقد ان لدينا أعظم ثروة وھي قاعدة عمالء واسعة ،ونحن نسعى دائما لإلضافة إلى ھذا وأيضا
لدخول في أسواق جديدة .ھذا وسوف تقدم الشركة القدرة على نشر مخاطرھا على قاعدة أوسع ،ويمھد لنا طريقنا
لتوسعات المستقبلية في مجموعة منتجاتنا.
نحن فخورون لمستوى التعمين لھذه الشركة ،الذي يبلغ حاليا  %36وخصوصا أن العمانيين منتجين ومساھمين بقدر
كبير في نجاح شركتنا.

عضو
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
وفقا ً لتعميم الھيئة العامة لسوق المال )الھيئة( بتاريخ  3يونيو  2002والتعديالت الالحقة ،إعتمد مجلس
اإلدارة مجموعة من السياسات لتنظيم وإدارة الشركة تغطي عالقتھا مع المساھمين وسلوك المجلس في
إدارة شؤونه.

أ-

فلسفة الشركة حول ميثاق تنظيم وإدارة الشركة
ترى شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع )الشركة( أنه لكي تنجح شركة ما على أساس
مستمر ،فيجب عليھا اإلحتفاظ بمعايير عالية لتنظيم وإدارة الشركة تجاه موظفيھا وعمالئھا
والمجتمع .ولھذه الغاية ،فقد ركزنا ،كشركة على التنظيم واإلدارة الجيدين واللذين ھما المحرك
الرئيسي للنمو الثابت والمربح وخلق قيمة إضافية طويلة األجل لمساھمينا.
وفي ھـذا التقرير تؤكـد شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع إلتزامھا بالميثاق كما ھو
مطلوب بالمادة رقم .26
أدرجت الشركة أسھمھا في سوق دبي المالي  ،كما أنھا إلتزمت بمختلف متطلبات اإلفصاح
الصادرة عن سوق دبي المالي  ،وإستمرت على ھذا النھج خالل عام .2009

ب – مجلس اإلدارة
)أ(

تشكيل المجلس

كما في  31ديسمبر  ،2009تكوّ ن مجلس اإلدارة من  7أعضاء .خالل العام  ،كان تشكيل
مجلس اإلدارة على النحو التالي:
عدد األعضاء
7

الفترة
 1يناير –  31ديسمبر

تم إنتخاب كافة األعضاء بصفتھم الشخصية بإستثناء الفاضل موكيش سوھاني )الذي يمثل
الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م( والفاضل راجيف كولكارني )الذي يمثل شركة موسى عبد
الرحمن حسن وشركاه ش.م.م( و الفاضل جوزيف جوزيف )الذي يمثل شركة جلوبل باياوت
أل بي(.
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ملخص تعريفي عن أعضاء مجلس اإلدارة
• محمد عبد موسى – رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال بخبرة عشر سنوات في مجاالت مختلفة وخاصة في مجال المنتجات الحديدية
ومؤسس الشركة ،مسؤول عن اإلدارة اإلستراتيجية العامة للشركة .إستقال من منصب العضو
المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة في  21أكتوبر  2007وعين كرئيس لمجلس إدارة الشركة
إعتباراً من ذلك التاريخ.
• صالح ناصر عبود الحبسي – نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تفيذي ومستقل .يملك خبرة  20سنة في مجال البنوك وقطاع اإلستثمار  ،وشغل عدة
مناصب عليا في شركات متعددة.
• جوزيف جوزيف – عضو مجلس اإلدارة
مھندس بخبرة  12سنة في المجال المالي والصناعات األخرى .شغل مناصب إدارية في عدة
شركات .يمثل شركة جلوبل باياوت أل بي.
• موكيش سوھاني – عضو مجلس اإلدارة
أحد كبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة  33سنة .شغل عدم مناصب عليا في سلطنة
عمان .يمثل شركة الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م.
• راجيف كولكارني – عضو مجلس اإلدارة
أحد كبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة  20سنة .شغل مناصب إدارية في عدة
شركات .يمثل شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ش.م.م.
• سوبراتا ميترا – عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي ومستقل  ،وھو أحد كبار اإلختصاصيين في المجال المالي بخبرة  12سنة
في مجال األسھم الخاصة  ،التمويل التجاري  ،اإلسثمار المصرفي والتخطيط المالي.
• غانم سليمان الغنيمان – عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي ومستقل .يحمل شھادات عليا في التجارة الدولية بخبرة تزيد عن  24عاما ً
في مجال محافظ األوراق المالية  ،اإلستثمار البديل  ،إدارة صناديق األسھم  ،التخطيط
اإلستراتيجي  ،إدارة وتخصيص األصول .شغل عدة مناصب إدارية في عدة شركات.
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)ب( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة إجتماعات المجلس وإجتماع الجمعية العامة السنوية
األخير
تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام  .2008تواريخ عقد تلك اإلجتماعات
موضحة أدناه:
 26 .2مارس 2009
 28 .4أكتوبر 2009

 2 .1مارس 2009
 18 .3أغسطس 2009

كانت أقصى فترة بين كل إجتماعين في سنة  2009ھي  145يوما ً .كانت الفترة بين آخر
إجتماع في سنة  2008وأول إجتماع في سنة  2009ھي  74يوما ً.
سجل حضور كل من أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس المذكورة موضح أدناه:
إجتماعات مجلس اإلدارة
إسم العضو
الفاضل /محمد عبد ﷲ
موسى
الفاضل /صالح ناصر
الحبسي
الفاضل /عمر القوقا
الفاضل /شايلش كومار
داش
الفاضل /جوزيف
جوزيف
الفاضل /موكيش
سوھاني
الفاضل /راجيف
كولكارني
الفاضل /سوبراتا ميترا
الفاضل /غانم سليمان
الغنيمان

فئة
العضوية
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل

الجمعية العامة
العادية

2009/3/2

2009/3/26

2009/8/18

2009/10/28

2009/3/26

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

غائب

غائب

غائب

ليس عضواً

غائب

√

غائب

√

غائب

غائب

√

√

√

√

√

غائب

غائب

غائب

√

غائب

√

√

√

√

√

ليس عضواً

ليس عضواً

غائب

√

ليس عضواً

ليس عضواً

ليس عضواً

ليس عضواً

غائب

ليس عضواً

إستقال الفاضل .عمر القوقا بتاريخ  18أغسطس  2009وتم تعين الفاضل /سوبراتا ميترا في نفس
اليوم ،كما إستقال الفاضل .ساليش كومار داش بتاريخ  28أكتوبر  2009وتم تعين الفاضل غانم
سليمان الغنيمان في نفس اليوم .
قام أمين سر المجلس بتنسيق اإلجتماعات وفق توجيھات أعضاء مجلس اإلدارة .أجريت اإلجتماعات
بجداول أعمال شاملة وتم تدوين المداوالت في محاضر إجتماعات .الرئيسي التنفيذي يرسل تقاريره
حول أعمال الشركة إلى مجلس اإلدارة وتتم مراجعة تلك التقارير في كل إجتماع .وتتم أيضا ً مناقشة
كافة القضايا ذات العالقة بخصوص نمو وتطور الشركة.
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)ج( الشركات أو الجمعيات األخرى التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة
أو عضواً أو رئيسا ً لمجلس إدارة
الوظيفة
أسم الشركة
إسم العضو
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
الفاضل /محمد
عضو مجلس اإلدارة
شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.ع
عبدﷲ موسى
عضو مجلس إدارة
الفاضل /موكيش شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع
سوھاني
الشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش.م.ع.ع عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
شركة خزف عمان ش.م.ع.ع
عضو مجلس إدارة
الفاضل /راجيف شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
كولكارني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الفاضل /صالح شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
عضو مجلس إدارة
شركة العمانية للخدمات المالية ش.م.ع.ع
ناصر الحبسي
عضو مجلس إدارة
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
الفاضل/جوزيف
عضو مجلس إدارة
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
جوزيف
الفاضل/سوبراتا
عضو مجلس إدارة
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
ميترا
الفاضل /غانم
عضو مجلس إدارة
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
سليمان الغنيمان
لم يكن أي من أعضاء المجلس عضواً في أكثر من أربع مجالس إدارة شركات مساھمة عامة
مقر عملھا الرئيسي في سلطنة عمان أو رئيس مجلس إدارة ألكثر من أثنين من تلك الشركات.
لم يكن أي من األعضاء عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساھمة عامة أو شركة مساھمة
أخرى تنفذ نفس األنشطة ومقر عملھا الرئيسي سلطنة عمان .وبالتالي تؤكد شركة الجزيرة
للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع إلتزامھا بالمادة رقم ) 95المعدلة( من قانون الشركات التجارية
رقم .1974/4
إدارة الشركة
فيم ا يل ي األس ماء والمناص ب ووص ف المس ؤوليات للم وظفين المھم ين ف ي ش ركة الجزي رة
للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع ونبذة تعريفية بسيطة عنھم :
• دكتور .باشكار دوتا – الرئيس التنفيذي
بكالوريوس تقني ة )مرتب ة الش رف( م ن آي.آي.ت ي  ،الھن د  ،وحص ل عل ى الماجس تير وال دكتوراة
من المملكة المتحدة .لديه خبرة تتجاوز  35سنة في قطاع الص ناعات الحديدي ة ف ي مج ال التش غيل
وإدارة المش اريع تتن وع م ا ب ين المنتج ات ذات الج ودة التجاري ة إل ى الحدي د المخل وط ب درجات
بسيطة وعالي ة والحدي د المق اوم للص دأ ف ي مص انع الحدي د المتكامل ة .عم ل ف ي ش ركة تات ا للحدي د
وشركة أركيلور ميتال وتقلد مناصب نائب الرئيس والرئيس والمدير التفيذي في عدة شركات.
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• بي.كيه .فينكاتيسان – المدير المالي
محاسب قانوني بخبرة  18سنة في مجال المالية والحسابات في مختلف المجاالت بمستويات
إدارية ،وھو مسؤول عن كل األمور المالية الخاصة بالشركة ويتبع للرئيس التنفيذي ومجلس
اإلدارة.
• أرون كومار سينھا – مدير التسويق
يحمل شھادة الماجستير في إدارة التسويق ولديه خبرة  19سنة في صناعة أنابيب الحديد
بمستويات إدارية مختلفة ،وھو مسؤول عن جميع أنشطة التسويق بالشركة في منطقة الخليج
ويتبع للرئيس التنفيذي للشركة.
• رافي كولكرني – مدير التشغيل
يحمل شھادة في الھندسة الميكانيكية ويملك خبرة  24سنة في مختلف مصانع الحديد بمستويات
مختلفة  ،وھو مسؤول عن جميع أنشطة المصنع المتعلقة باإلنتاج والتوزيع ويتبع الرئيس
التنفيذي للشركة.
• أندرانيل شودري – مدير التسويق الدولي
خريج إقتصاد بخبرة  25سنة في قطاع صناعة الحديد في مجال تسويق المنتجات الحديدية على
المستوى الدولي  ،وھو مسؤول عن كافة أنشطة التطوير والتسويق في الدول األخرى عدا دول
مجلس التعاون الخليجي  ،ويتبع الرئيس التنفيذي للشركة.
• جون شيشجيري – مدير التشغيل
يحمل شھادة في مجال ھندسة اإلنتاج بخبرة  30سنة في مختلف مصانع الحديد في مختلف
المستويات  .وھو مسؤول عن جميع أنشطة المصنع المتعلقة باإلنتاج والتوزيع ويتبع الرئيس
التنفيذي للشركة.
د( المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة
تشمل المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة  ،فيما بين أمور أخرى ،ما يلي :
½ الموازنة التقديرية الرأسمالية وموازنة عمليات التشغيل وتحديثھما على أساس ربع سنوي.
½ النتائج ربع السنوية للشركة قبل تقديمھا إلى سوق مسقط لألوراق المالية والھيئة العامة
لسوق المال.
½ تقارير اإلدارة الشھرية.
½ محاضر إجتماعات لجنة التدقيق ولجان المجلس األخرى.
½ المعلومات المتعلقة بتوظيف وإستقالة وإقالة ومكافأة الموظفين الرئيسيين مع ھيكل إداري
معدل.
½ القضايا القانونية المھمة.
½ الحوادث الجسيمة والوقائع الخطيرة والمشاكل المتعلقة بالتلوث إن وجدت.
½ فشل جوھري في الوفاء بالتزامات الشركة المالية.
½ األمور التي تتعلق بدعاوى المسؤولية العامة المحتملة أو الدعاوى المتعلقة بمنتجات
الشركة.
½ إتفاقيات المشاريع المشتركة التي تدخل فيھا الشركة.
½ الصفقات التي تتضمن دفع مبالغ كبيرة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والشھرة وحقوق العالمة
التجارية.
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½
½
½
½

أية مشاكل ناتجة عن العالقات الصناعية بمجال عمل الشركة ويشمل ذلك أية اتفاقية جديدة
لمستوى األجور.
بيع االستثمارات واألصول واألقسام التي ال تقع في سياق النشاط االعتيادي للشركة.
عدم اإللتزام بمتطلبات الجھات الرقابية.
حاالت تفاصيل تعرض الشركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية والخطوات
المتخذة للحد من ھذه المخاطر.

يتم بشكل دوري تقديم كافة المعلومات لمجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
تحت العناوين الموضحة أعاله حيثما برزت الحاجة لذلك وكان األمر جوھريا ً .ويتم تقديم تلك
المعلومات سوا ًء كجزء من جداول أعمال إجتماعات المجلس مسبقا ً أو تدرج في سياق اإلجتماعات.
ھـ( أعضاء مجلس اإلدارة الذين لھم معامالت جوھرية مع أطراف ذات عالقة أو عالقات مالية
أو عالقات عمل مع الشركة
خالل العام لم تكن ھناك معامالت جوھرية مع أطراف ذات عالقة أو معامالت مالية بين شركة
الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع وأعضاء مجلس إدارتھا والتي قد ينتج عنھا تضارب في
المصالح مع الشركة ككل .يتم إبرام العقود والصفقات العادية في سياق النشاط اإلعتيادي وفقا ً
للشروط المتعامل بھا مع الغير بنا ًء على أساس عروض أسعار تنافسية وعطاءات ذات شفافية.
و( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
دفعت الشركة مبلغ  200﷼ عماني لرئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس ومبلغ  175﷼ عماني
لكافة األعضاء اآلخرين مقابل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة عن كل اجتماع حضروه خالل
العام .ودفعت الشركة أيضا مبلغ  125﷼ عماني ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل أتعاب حضور
اجتماعات لجنة التدقيق ولجنة التسيير التي حضروھا خالل العام.
تدفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً للقرارات التنظيمية الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال
 ،وتخضع لموافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
أتعاب حضور اإلجتماعات المدفوعة لكل عضو خالل العام )بال﷼ العماني( موضحة أدناه:
إجتماعات
مجلس اإلدارة
إسم العضو
الفاضل /محمد عبدﷲ موسى
الفاضل /صالح ناصر الحبسي
الفاضل /عمر القوقا
الفاضل /شايليش كومار داش
الفاضل /جوزيف جوزيف
الفاضل /موكيش سوھاني
الفاضل /راجيف كولكارني
الفاضل/سوبراتا ميترا
الفاضل /غانم سليمان الغنيمان
المجموع

800
800
350
700
175
700
175
3,700
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إجتماعات
لجنة التدقيق
375
375
500
1,250

اإلجمالي
)ر.ع(
800
1,175
350
1,075
175
1,200
175
4,950
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خالل العام الماضي لم يطالب كالً من الفاضل /عمر القوقا والفاضل /شايليش كومار داش
والفاضل /جوزيف جوزيف والفاضل /سوبراتا ميترا بأية أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة.
كما لم يطالب الفاضل /جوزيف جوزيف باية أتعاب حضور جلسات لجنة التدقيق.

ز( عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
تلتزم الشركة باإلجراءات التي وضعھا قانون الشركات التجارية والھيئة العامة لسوق المال
بالتزامن مع النظام األساسي للشركة والذي ينص على أن تكون تسمية أعضاء مجلس اإلدارة
من خالل الجمعية العامة العادية.
ح( لجنة التدقيق
أسس مجلس اإلدارة المنتخب حديثا ً لجنة تدقيق جديدة تتألف من ثالثة أعضاء مستقلين .وبما
يتفق مع متطلبات المادة رقم  7من الميثاق ،فإن إثنين من أعضاء لجنة التدقيق على معرفة
باألمور المالية والصناعية والقوانين واللوائح التي تنظم شركات المساھمة العامة.
-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشروط المرجعية للجنة التدقيق موضحة أدناه:
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقبي حسابات مستقلين لمراجعة القوائم المالية
للشركة.
تقييم أداء مراقبي الحسابات المستقلين وحيثما كان ذلك مالئما ً استبدالھم.
مراجعة القوائم المالية المدققة ومناقشتھا مع اإلدارة ومراقبي الحسابات المستقلين.
وبنا ًء على تلك المراجعة ،ستقوم اللجنة بتقديم توصياتھا للمجلس حول تضمين القوائم
المالية للشركة في التقرير السنوي للشركة.
متابعة كافة نواحي التقارير والنواحي المحاسبية والرقابية المالية ألنشطة اإلدارة
التنفيذية.
فحص أي نشاط ضمن الشركة.
طلب المعلومات من أي من الموظفين.
مناقشة المعلومات المالية المرحلية ،مع ممثل من اإلدارة ،المضمنة بتقارير الشركة ربع
السنوية قبل تقديمھا للھيئة) .يمكن أن تعقد تلك المناقشات مع اللجنة ككل أو مع رئيس
اللجنة أو من خالل الھاتف(.
اإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي ،بما فيھا المناقشات مع اإلدارة والمدققين
الداخليين وتنظيم وأھداف ومسؤوليات وخطط ونتائج وموازنة وموظفي التدقيق
الداخلي.
المناقشة مع اإلدارة والمدققين الداخليين والمدققين المستقلين حول نوعية وكفاية االلتزام
بأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وتقديم تأكيد لمجلس اإلدارة بخصوص كفاية بيئة
التدقيق الداخلي في الشركة.
المناقشة مع اإلدارة و/أو محامي الشركة بشأن أية أمور قانونية )بما فيھا وضع أية
دعاوى قائمة( التي قد يكون لھا اثر على القوائم المالية للشركة وأية تقارير أو تحقيقات
ھامة من جھات تنظيمية أو حكومية.

وال بد من التوضيح أن دور لجنة التدقيق يتضمن أموراً محددة وفقا ً للمرفق رقم  3من ميثاق
تنظيم وإدارة الشركات المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية الصادر بموجب التعميم رقـم
 2002/11المـؤرخ  3يونيو .2002
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 - 2تم عقد أربعة إجتماعات للجنة التدقيق خالل السنة المالية المنتھية  31ديسمبر .2009
تواريخ اإلجتماعات وسجل حضور األعضاء موضح أدناه:
إسم عضو
اللجنة

فئة
العضو

الفاضل /صالح رئيس اللجنة
ناصر الحبسي
الفاضل/جوزيف عضو
جوزيف
الفاضل /راجيف عضو
كولكارني

/3/2
2009
غائب

تاريخ إنعقاد إجتماع لجنة التدقيق
2009/12/28
/12/10
/10/28
2009
2009
√
√
√

√

√

√

غائب

√

√

√

√

دفع ألعضاء لجنة التدقيق مبلغ  1,250﷼ عُماني كأتعاب حضور خالل العام.
ط(

ج(

الرقابة الداخلية
تراجع لجنة التدقيق ،نيابة عن مجلس اإلدارة ،بشكل منتظم الرقابة الداخلية السائدة بالشركة.
لدى الشركة مدقق داخلي لمراجعة والتقرير عن القضايا المختلفة بالشركة باإلضافة إلى تقديم
التوصيات وتعليقات اإلدارة عليھا .تراجع لجنة التدقيق تقارير المدقق الداخلي على أساس
منتظم .إن أنظمة الرقابة الداخلية السائدة بالشركة كافية .يتولى األفاضل /مور ستيفنس ،
محاسبون قانونيون  ،مسقط  ،القيام بأنشطة التدقيق الداخلي وكانت األتعاب المدفوعة لھم
 12,500﷼ عماني .باإلضافة إلى ذلك  ،قام مجلس اإلدارة بتعيين مدقق داخلي بدوام كامل
إعتباراً من أغسطس .2009
مكافأة اإلدارة
تتكون مكافأة الموظفين التنفيذيين من جزء ثابت وآخر متغير .يتضمن الجزء الثابت الراتب
وقيمة البدالت ومكافأة نھاية الخدمة .الجزء المتغير ھو حوافز مرتبطة باألداء تحتسب بنا ًء
على مقاييس أداء محددة مسبقا ً.
خالل عام  ،2009بلغ إجمالي تكلفة أكبر ستة تنفيذيين بالشركة  176,441﷼ عُمانـي
)رواتب  168,924﷼ عمانـي ونھايـة خدمـة  7,517﷼ عمانـي(.
فترة اإلنذار بالنسبة لھؤالء المسؤولين ھي شھر واحد مع دفع مكافآت نھاية الخدمة وفقا لقانون
العمل العماني.
بجانب المراجعة الدورية للرواتب ،لدى الشركة أيضا خطة حوافز لكل الموظفين ،وتعتمد على
إنتاجيتھم الجماعية.

عقد العمل
ترتبط الشركة بعقود رسمية مع كل موظف .تلك العقود تتوافق مع أحكام وقوانين وزارة القوى
العاملة وقانون العمل العماني.
تفاصيل عدم اإللتزام من قبل الشركة
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لم تفرض أي غرامات أو قيود من قبل سوق مسقط لألوراق المالية والھيئة العامة لسوق المال أو
أي جھات أخرى على الشركة فيما يتعلق بأي قضية تتعلق بسوق رأس المال خالل السنوات الثالث
الماضية.
د ( وسائل وقنوات اإلتصال بالمساھمين والمستثمرين
لدى الشركة موقعھا الخاص على شبكة االنترنت تحت إسم www.jazeerasteel.comوالذي تم
إنشاؤه مبدئيا ً من أجل خدمة عمالئنا عبر العالم والشركاء اآلخرين .ونحن بصدد تحديث ھذا الموقع
قريبا ً وسنقوم بإدخال كافة المعلومات الحيوية المتعلقة بالشركة ونتائجھا المالية والبيانات الصحفية
الرسمية والبيانات اإلستعراضية للمحللين الماليين.
تم نشر النتائج ربع السنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية واالنجليزية .لم يتم إرسال النتائج
لكل مساھم نظراً لنشرھا في الصحيفة اليومية .تم إبالغ المساھمين الذين يرغبون بالحصول على
نسخة من النتائج االتصال بمكتبنا مباشرة.
تم توزيع نسخة من مناقشات وتحليالت اإلدارة برفقة القوائم المالية.
ھـ ( بيانات سعر السوق
بيانات سعر السوق – أعلى وأقل األسعار خالل كل شھر في عام :2009
الشھر
يناير 2009
فبراير 2009
مارس 2009
إبريل 2009
مايو 2009
يونيو 2009
يوليو 2009
أغسطس 2009
سبتمبر 2009
أكتوبر 2009
نوفمبر 2009
ديسمبر 2009

)القيمة بال﷼ ال ُعماني(
أقل سعر
أعلى سعر
0,116
0,266
0,110
0,203
0,170
0,237
0,185
0,224
0,192
0,293
0,304
0,475
0,260
0,384
0,320
0,357
0,350
0,417
0,340
0,411
0,332
0,385
0,290
0,349

أداء سعر السھم مقارنة مع مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية لقطاع الصناعة في سلطنة عمان خالل
عام :2009
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مؤشر سوق مسقط للقطاع الصناعي

سعر سھم الجزيرة باليال العماني

أداء سھم الشركة حسب مؤشر سوق مسقط لألوراق الماليـة

0
ديسمبر09-

نوفمبر09-

اكتوبر09-

سبتمبر 09-أغسطس09-

سعر سھم حديد الجزيرة بال﷼ الع ماني

يوليو09-

يونيو09-

مايو09-

أبريل09-

مارس09-

فبراير09-

يناير09-

مؤشر سوق مسقط للقطاع الصناعي

توزيع ملكية أسھم الشركة
جدول توزيع ملكية األسھم حسب عدد المساھمين وفئات نسب التملك:
فئات تملك األسھم
أقل من %1
 %1إلى أقل من %5
 %5إلى أقل من %10
أكثر من %10
المجموع

عدد
األسھم
25,329,012
26,550,088
9,320,900
63,697,960
124,897,960

عدد
المساھمين
1550
12
1
1
1564

النسبة من مجموع
األسھم القائمة %
% 20,28
% 21,26
% 7,46
% 51,00
% 100,00

كان نمط المساھمة بأكثر من  %5كما في  31ديسمبر  2009كما يلي:
إسم المساھم
جلوبال باياوت أل بي
موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ش.م.م

مجموع األسھم
63,697,960
9,320,900
73,018,860

النسبة من رأس المال %
% 51,00
% 7,46
% 58,46

ال توجد لـدى الشركة أية صكوك ودائع عالمية/صكوك ودائع أمريكية/كفاالت أو أيـة أدوات قابلـة
للتحويل إلى أسھم في  31ديسمبر  .2009وبالتالي ال يوجد أي أثر على حقوق الملكية.
و( لمحة موجزة عن المدقق القانوني لحسابات الشركة:
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إن ديلويت توش توھماتسو ھي منظومة من الش ركات األعض اء ح ول الع الم تك رس إھتمامھ ا لتق ديم
أعل ى مس توى للخ دمات المھني ة واإلستش ارية للعم الء وذل ك م ن خ الل التركي ز عل ى اس تراتيجية
مشتركة يتم تنفيذھا في أكثر من  140دولة .تق دم ديلوي ت الخ دمات المھني ة م ن خ الل إتاح ة المج ال
لإلستفادة من المھارات المتخصص ة والخب رات العميق ة لح والي  168,000ف رد منتش رين ف ي الع الم
وذلك في المجاالت المھنية األربعة التالية :تدقيق الحس ابات ,خب رة الض رائب ،اإلستش ارات اإلداري ة
واإلستشارات المالية.
تعد ديلويت آند توش )الشرق األوسط( من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المھنية حيث
تقدم خدمات تدقيق الحسابات  ،الضرائب  ،اإلستشارات اإلدارية واإلستشارات المالية من خالل
 1,700فرد مابين شركاء ومدراء وموظفين .يضم مكتب عمان حاليا ً  3شركاء وأكثر من  65فرداً
متخصصا ً .إجمالي أتعاب التدقيق المدفوعة/المستحقة عن مجمل سنة  2009ھي  15,445﷼
عماني.
ز( تفاصيل عدم اإللتزام
ال توجد أية حالة من عدم االلتزام بأي أمر يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم  1974/4أو ميثاق
تنظيم وإدارة الشركات المساھمة العامة المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية الصادر عن الھيئة
العامة للسوق المال أو تعليمات الھيئة أو ضوابط اإلدراج بسوق مسقط لألوراق المالية .وباإلضافة
إلى ذلك ،لم يتم فرض عقوبات أو قيود على الشركة من قبل السوق أو الھيئة أو أي سلطة تنظيمية
أو أي أمر متعلق بسوق رأس المال خالل السنوات الثالث األخيرة.
ح( يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن:
إعتمدت الشركة ووثقت كافة األنظمة واإلجراءات رسميا ً .تملك الشركة "أحكام داخلية" منفصلة
وفقا للمتطلبات التنظيمية .راجع أعضاء مجلس اإلدارة ھذا الدليل وتم إعتماده .توفر "األحكام
الداخلية" كل اإلجراءات الضرورية .راجع مجلس اإلدارة ھذه األحكام.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التأكد من أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية ،والتفسيرات الصادرة من لجنة تفسير إعـداد
التقارير الماليـة الدولـية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام ) 1974وتعديالته( وقواعد
اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال.
ليست ھناك أحداث مادية تؤثر على إستمرارية شركة الجزيرة وقدرتھا على إستمرار عمليات
اإلنتاج خالل السنة المالية القادمة.

عضو

رئيس مجلس اإلدارة
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