2012

contact@jazeerasteel.com

املحتـويـــــــات
3
4
6
9
10
18
19
20
21
22
23

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

جمل�س االدارة
تقرير رئي�س جمل�س االدارة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية
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املكتب الرئي�سي

�صندوق بريد ،40 :منطقة �صحار ال�صناعية
الرمز الربيدي� ،327 :صحار
�سلطنة عمان
هاتف968 26751763 / 4 / 5 :
فاك�س968 26751766 :
بريد الكرتوينcontact@jazeerasteel.com :
املوقع االلكرتوينwww.jazeerasteel.com :

البنوك

مكتب املبيعات

�صندوق بريد 38648 :مكتب رقم601:
الربج الذهبي ،كورني�ش البحرية
ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة
هاتف9716 5735308 / 309 :
فاك�س9716 573513 :
بريد الكرتوينmarketing@jazeerasteel.com :

مدقق ال�شركة

ارن�ست �أند يوجن

املدقق الداخلي

براي�س وترهاو�س كوبر �أل �أل بي

بنك ظفار �ش.م.ع.ع  ،بنك �أت�س �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع  ،البنك الوطني العماين �ش.م.ع.ع  ،البنك الأهلي �ش.م.ع.ع  ،بنك �صحار �ش.م.ع.ع  ،بنك
عمان العربي �ش.م.ع.ع  ،بنك باركليز �ش.م.ع  ،بنك �أبوظبي التجاري
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
الفا�ضل� .سليمان حممد �شاهني الربيع
الفا�ضل .راجيف كولكرين

رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الفا�ضل .غامن �سليمان الغنيمان

ع�ضو

الفا�ضل .راجيف ناكاين

ع�ضو

الفا�ضل .تقي علي �سلطان

ع�ضو

الفا�ضل�.شراد ديوراج جني

ع�ضو

الفا�ضل� .أحمد خمي�س

ع�ضو
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تقرير جمل�س االدارة

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يُ�سعدين نياب ًة عن جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع� ،أن �أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية اخلام�سة ع�شر لل�شركة
و�أعر�ض عليكم التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املدققة وتقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2012
�أهم النقاط حول الأداء الت�شغيلي ل�سنة 2012
خالل الن�صف الأول من ال�سنة ،متكنت ال�شركة من زيادة �أرباحها بن�سبة  %33مقارنة مع الفرتة نف�سها من ال�سنة املا�ضية ،ويعود ذلك �أ�سا�ساً �إىل ارتفاع
وال�صلب والتخطيط ال�سليم لإدارة املواد اخلام� .إال �أن هذه املوجة الإيجابية توقفت يف الن�صف الثاين من ال�سنة مع انخفا�ض الطلب
الطلب على احلديد
ُ
امل ُ ّطرد وتذبذب الأ�سعار .وقد ت�سارعت وترية الرتاجع ب�سبب الأخبار ال�سيئة التي راجت حول �إمكانية دخول االقت�صاد العاملي يف حالة ركود ثانية .وعلى
الرغم من هذه العوامل ال�سلبية ،فقد متكنت �شركتكم من حتقيق منو �سنوي يف الأرباح بن�سبة  %13مقارنة بال�سنة املا�ضية .وقد حتقق ذلك بف�ضل
مبادرات الإدارة الرامية �إىل التحكم يف التكاليف والإدارة الناجحة للم�صروفات .كما �أن تنويع موردي املواد اخلام �ساعد ال�شركة على خف�ض خماطر
الرتكيز والتحكم يف املخزون املُتوفر ،يف حني انخف�ضت تكاليف الفائدة والتمويل ب�شكل كبري بعد املفاو�ضات اجليدة التي �أجرتها ال�شركة مع البنوك التي
تتعامل معها.
وكما هو مو�ضح يف اجلدول التايل ،فقد متكنا من ت�سجيل منو هام وقيا�سي يف جميع املجاالت مقارنة مع �سنة :2011
الو�صف (بالريال العماين)
الإنتاج  -طن مرتي
املبيعات  -طن مرتي
املبيعات  -ريال عماين
الربح)/اخل�سارة(

 31دي�سمرب 2012
294.875
295.550
98.314.618
3.418.137

 31دي�سمرب 2011
266.991
263.435
91.196.884
3.030.793

 %النمو
%10.44
%12.19
%7.80
%12.78

ُ
اخلطط امل�ستقبلية
لقد �شهد الن�صف الثاين من �سنة  2012العديد من التحديات يف �ضوء الأزمة اخلانقة التي مرت بها �أ�سواق املواد اال�ستهالكية على امل�ستوى العاملي .ومع
ا�ستقرار �أ�سعار النفط ،نتوقع املزيد من الإنفاق على م�شروعات البنية التحتية من قبل حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي بف�ضل فوائ�ض املوازنة
املتوفرة يف �سنة  .2013وهذا من �ش�أنه �أن يخلق املزيد من فر�ص العمل ،كما �ستكون هناك زيادة يف ا�ستهالك احلديد يف جميع الدول اخلليجية.

4
التقــريــــــر
ال�سنــــــــوي
2012

ُ
فر�ضها على �صادرات ال�صلب
وي�س ّ ُرنا �أي�ضاً الإ�شارة �إىل �أن �شركتكم قد بذلت جهداً حثيثاً يف �سبيل �إعفائها من ر�سوم مكافحة الإغراق التي كان من املُزمع
ُ
العماين �إىل الواليات املتحدة الأمريكية .وبالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أ�شكر فريق العمل لدينا واحلكومة العمانية على ما بذلوه من جهود جبارة
دفاعاً عن موقفنا.
ويف ظل االنتعا�ش املُطرد لالقت�صاد الأمريكي و�إلغاء ر�سوم مكافحة االغراق ،ف�إننا نتوقع الرتكيز على ال�سوق الأمريكي الذي بد�أ بالتعايف .كما ن�سعى
جاهدين �إىل تو�سيع النطاق اجلغرايف لعملياتنا ،حيث �أن �شركة اجلزيرة تعمل حالياً على تعزيز ح�ضورها يف �أ�سواق �أخرى مثل اململكة العربية ال�سعودية
و�شمال �إفريقيا و�أوروبا ال�شرقية لت�سويق منتجاتها من الأنابيب والق�ضبان التجارية.
وتنوي ال�شركة خالل عام  2013ا�ستكمال درا�سة اجلدوى للعديد من امل�شاريع الهامة مثل تركيب وحدة ق�ضبان الت�سليح يف م�صنع الق�ضبان التجارية .علماً
ب�أن هذه النفقات املُربجمة �ست�ؤدي �إىل زيادة �إجمايل مبيعات ال�شركة من �أطنان احلديد.
وفيما يخ�ص ال�سيطرة على النفقات ،ف�إننا نراقب عن كثب الأخبار املتواترة حول �إمكانية تطبيق زيادة يف احلد الأدنى لأجور القطاع اخلا�ص ،علماً ب�أنها
خطوة �إيجابية تهدف �إىل جلب املزيد من الكفاءات واخلربات نحو القطاع اخلا�ص ،ولكن تكاليفها �ست�ؤدي �إىل خف�ض هوام�ش الربح يف القطاع ال�صناعي
الذي يُعاين �ضغوطات كبرية ب�سبب املناف�سة يف املنطقة .وقد اتخذت �شركتكم الإحتياطات الالزمة للتحكم يف النفقات .ومبزيد من اال�ستثمار يف الت�شغيل
الآيل والتدريب ،ف�إنها �ستتمكن من موا�صلة التحكم يف النفقات الت�شغيلية وال�سيطرة عليها.

توزيعات الأرباح
�إنه ملن دواعي �سرور جمل�س الإدارة �أن يُو�صي بتوزيعات نقدية بواقع  %16ل�سنة  2012تبلغ  16بي�سة لل�سهم الواحد .نورد يف اجلدول التايل توزيعات الأرباح
خالل اخلم�س �سنوات الأخرية.
ال�سنة
2011
2010
2009
2008
2007

توزيعات نقدية
% 15
%9
%7
-

�أ�سهم جمانية
-

نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
متتلك ال�شركة �أنظمة رقابة داخلية فعالة ومنا�سبة للت�أكد من �أن جميع الأ�صول ُم�صانة وحممية من اال�ستخدام غري املُ�صرح به ومن �أن كافة التعامالت
مرخ�ص بها وم�سجلة ب�شكل �صحيح .كما �أن نظام الرقابة الداخلية مدعوم بربنامج �شامل للتدقيق الداخلي واملراجعة الإدارية وال�سيا�سات والتوجيهات
�صمم نظام الرقابة الداخلية للت�أكد من �أن كافة املعلومات �سليمة وجديرة باالعتماد عليها يف �إعداد البيانات املالية واملحافظة
والإجراءات املُوثقة .وقد ُ
عليها.
يوجد بال�شركة جلنة تدقيق م�شكلة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة غري تنفيذيني ملراجعة �أعمال التدقيق قبل عر�ضها على جمل�س االدارة.
تكمن قوة �شركتكم يف نوعية الأ�شخا�ص املُنت�سبني �إليها وروح البذل والعطاء التي جتمع فيما بينهم� ،إ�ضافة �إىل متتعها ب�سمعة طيبة يف ال�سوق من حيث
اجلودة وامل�صداقية ،وكل هذه العنا�صر ت�ساهم ب�شكل �إيجابي يف حتقيق م�ستقبل زاهر.
توىل الأفا�ضل /ارن�ست اند يوجن ،مراقب ح�سبات ال�شركة ،تدقيق احل�سابات حتى تاريخ  31دي�سمرب  ،2012وتقريرهم مرفق بالطي.
ويف اخلتام� ،أود �أن �أتقدم ،نيابة عن ال�شركة وجمل�س �إدارتها� ،إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،يحفظه اهلل ويرعاه ،ب�أخل�ص
عبارات ال�شكر والعرفان على الدعم والت�شجيع الذي توليه حكومته الر�شيدة للتنمية ال�صناعية يف �سلطنة عمان.
كما �أغتنم هذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر ،نيابة عن جمل�س الإدارة� ،إىل �سوق م�سقط للأوراق املالية وم�س�ؤويل البنوك والعمالء وجميع امل�ساهمني ملا قدموه
من دعم وتعاون مما يعك�س ثقتهم بنا .و�أود �أي�ضاً �أن �أ�سجل خال�ص تقديرنا للإدارة واملوظفني ملا بذلوه من جهود يف �سبيل حتقيق هذه النتائج.
واهلل ويل التوفيق
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نيابة عن جمل�س الإدارة

�سليمان حممد �شاهني الربيع
رئي�س جمل�س الإدارة
 17فرباير 2013

تقرير مناق�شات وحتليالت جمل�س الإدارة

�إنه ملن دواعي ُ�سرور �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش م ع ع �أن تُقدم تقرير مناق�شة وحتليل الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2012
البيئة االقت�صادية العاملية
�شهد االقت�صاد العاملي يف ال�سنة املا�ضية منواً متباطئاً ،وما زالت هناك ت�سا�ؤالت كثرية حول كيفية �أداء الأ�سواق يف الأيام القادمة على الرغم من وجود
توقعات بزيادة منو الإقت�صاد العاملي خالل �سنة  .2013وقد �ساعدت الإجراءات التي اتخذها الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية على تفادي
وقوع الأزمة يف الوقت الراهن .كما �أن الدول النا�شئة والدول النامية متر بحالة من النمو املعتدل ،ولكن ن�سبة النمو تبقى �ضئيلة فيما يخ�ص قطاع احلديد
الذي يت�سم بكرثة العر�ض وقلة الطلب.
هيكل ال�صناعة وتطور ال�شركة
كما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة� ،شهدت �صناعة احلديد �أ�صعب مراحلها خا�صة يف �ضوء املناف�سة احلادة خالل �سنة  .2012وقد ارتفعت �أ�سعار احلديد
يف الن�صف الأول من �سنة  2012على خلفية زيادة الطلب وارتفاع تكلفة احلديد اخلام وحت�سن �أن�شطة قطاع البناء والت�شييد .ولكن الأ�سعار ما لبثت �أن
تراجعت يف الن�صف الثاين من �سنة  2012ب�سبب هبوط �أ�سعار احلديد اخلام ووجود فائ�ض من املنتجات وزيادة العر�ض يف ال�سوق والتخل�ص ال�سريع من
املخزون .لذلك ،فقد كان الطلب على منتجات احلديد �أقل بكثري يف الن�صف الثاين مقارنة بالن�صف الأول من �سنة .2012
تت�سم �أ�سعار احلديد ب�صفة عامة بح�سا�سية و�سرعة يف الت�أثر باملناخ االقت�صادي املحلي والعاملي .حيث �أن التطورات الإيجابية التي �شهدها قطاع الإ�سكان
يف الواليات املتحدة الأمريكية والإ�ستقرار الن�سبي يف منطقة الإحتاد الأوروبي قد ت�ؤدي �إىل ارتفاع طفيف يف الطلب على احلديد يف الن�صف الأول من
�سنة  ،2013ولكننا ال منلك ر�ؤية وا�ضحة حول التطورات التي ميكن �أن تقع يف الن�صف الثاين من �سنة .2013
ي�شهد الطلب على منتجات احلديد ارتفاعاً ملحوظاً يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بف�ضل تطور �أن�شطة البناء والت�شييد ومنو اال�ستثمارات .كما �أن
احلكومات اخلليجية تُنف ُق ب�سخاء على م�شاريع تطوير البنية الأ�سا�سية يف �ضوء ا�ستقرار �أ�سعار النفط فوق م�ستوى  100دوالر �أمريكي )�سعر �سلة �أوبك(.
لقد ارتفعت مبيعات �شركة اجلزيرة ب�شكل كبري منذ ت�أ�سي�سها .ومع احتمال زيادة النمو يف �أ�سواق احلديد ،ا�ستعدت ال�شركة لهذه التوقعات من خالل زيادة
الطاقة الإنتاجية وتو�سيع �شبكة التوزيع على مدى الفرتة .وقد جنحت �إدارة �شركة اجلزيرة يف �إدارتها احلذرة مل�ستويات املخزون نظراً لتذبذب �أ�سعار املواد
مبجريات الأحداث يف الأ�سواق العاملية .وقد مت ذلك بنجاعة من خالل املحافظة على م�ستوى حم�سوب املخاطر من املخزون لتفادي
اخلام و�سرعة ت�أثرها ُ
�أي تكد�س يف لفائف احلديد وق�ضبان اخلام .كما متكنت الإدارة من حت�سني �سل�سلة توريد املواد اخلام وتنويع م�صادرها وتعزيز عالقة ال�شركة بعمالئها.
لقد متكنت �شركة اجلزيرة من زيادة �إنتاجها من �أنابيب احلديد خالل ال�سنة احلالية وحققت �أرقام �إنتاج قيا�سية يف �سنة  ،2012وذلك بف�ضل العمل اجلاد
الذي قام به جميع املوظفني وعمال امل�صنع وكذلك الدعم الكبري من جانب فريق الت�سويق الذي كان فعاالً جداً يف حت�صيل امل�ستحقات.
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وفيما يخ�ص م�صنع الق�ضبان التجارية ،تعكف الإدارة حالياً على ا�ستك�شاف �أ�سواق جديدة .وقد و�صل امل�صنع فع ً
ال �إىل طاقة الإنتاج املُحددة له بال�ساعات
يف العديد من الأق�سام ،وبلغ �إجمايل طاقة الإ�ستغالل ن�سبة  %38يف �سنة  ،2012والتي من املتوقع �أن ترتفع �إىل  %47خالل �سنة .2013
النظرة امل�ستقبلية
من املتوقع �أن ينمو الطلب على منتجات ال�شركة ب�شكل جيد يف امل�ستقبل يف �ضوء خطط الإ�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا .كما �أن هناك طلبات جديدة على منتجات ال�شركة من العراق و�إفريقيا.
�إ�ضافة اىل ذلك ،تعمل �شركة اجلزيرة على ا�ستك�شاف قنوات جديدة لزيادة حجم �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية والعراق وكذلك الولوج �إىل �أ�سواق
جديدة يف �إفريقيا و�أ�سرتاليا.
حتليل الأق�سام والأداء بح�سب املنتجات
تبيع ال�شركة �أربعة �أنواع خمتلفة من منتجات احلديد .فيما يلي الأداء بح�سب املنتجات:

كمية املبيعات بالطن املرتي
 %الزيادة

الو�صف

2012

2011

�أنابيب �سوداء

67.926

62.859

%8

�أنابيب مجُ لفنة

82.844

76.367

%8

�أق�سام جوفاء

31.288

24.133

% 30

منتجات م�صنع الق�ضبان التجارية

113.492

100.076

% 13

املجموع

295.550

263.435

% 12

الأداء املايل لل�شركة
فيما يلي ملخ�ص عن الأداء املايل لل�شركة يف �سنة  2012مقارن ًة مع �أداء �سنة :2011
)املبلغ بالريال العماين(
الو�صف

2012

2011

 %الزيادة( /االنحفا�ض)

املبيعات

98.314.618

91.196.884

%8

�إجمايل الربح

11.335.776

10.042.337

% 12

تكلفة متويل  -ال�صايف

)(1.258.281

)(1.828.389

)% (31

تكاليف �إدارية

)(6.659.358

)(5.183.155

% 28

�صايف الربح

3.418.137

3.030.793

% 13

ربحية ال�سهم الواحد

0.027

0.024

% 14

مراجعة الأداء الت�شغيلي
خالل ال�سنة التي ي�شملها هذا التقرير ،حت�سن متو�سط املبيعات ال�شهري لل�شركة من  22.000طن مرتي يف �سنة  2011اىل �أكرث من  24.600طن مرتي
يف �سنة  .2012كما ارتفعت قيمة املبيعات من  91.2مليون ريال عماين يف �سنة  2011اىل  98.3مليون ريال عماين يف �سنة .2012
يتمتع ق�سم ت�صنيع الأنابيب حالياً بطاقة �إنتاج ا�ستيعابية قدرها  300.000طن مرتي من الأنابيب ،من �ضمنها  80.000طن مرتي من املنتجات
املجلفنة يف ال�سنة .وقد متكنت ال�شركة خالل ال�سنة من حت�سني طاقة اال�ستغالل ورفعها من  %55يف �سنة  2011اىل  %61يف �سنة  .2012وقد �أنتج
ق�سم الأنابيب وباع  182.058طن مرتي يف �سنة  2012مقارنة مع  163.359طن مرتي يف ال�سنة املا�ضية .ويعود هذا التح�سن الكبري �إىل التحديث
والتو�سع امل�ستمرين ملرافق الإنتاج والعمل املبتكر يف ال�سوق .وقد قامت ال�شركة �أي�ضاً بالرتكيز على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات زبائنها يف هذا
القطاع.
من ناحية �أخرى ،متكنت ال�شركة من بيع  113.492طن مرتي يف ق�سم ت�صنيع الق�ضبان التجارية� .إال �أن الطلب على منتجات الق�ضبان التجارية مل يتح�سن
كما توقعناه ،وا�ضطررنا �إىل موا�صلة الإنتاج مبناوبة واحدة .وتعكف الإدارة حالياً على درا�سة جدوى �إ�ضافة وحدة ق�ضبان الت�سليح من خالل �إدخال بع�ض
التغيريات يف م�صنع الق�ضبان التجارية احلايل .وبهذه التغيريات ،تتوقع الإدارة �أن تتح�سن طاقة اال�ستغالل ب�شكل كبري.
املوارد الب�شرية والتعمني
خالل ال�سنة ،التحق � 60شخ�صاً بالعمل لدى ال�شركة وبذلك يكون لدينا  609موظفني .ولغر�ض حت�سني كفاءتها يف ال�سوق ،ف�إن ال�شركة تويل �أهمية كربى
لتدريب املوظفني وتطوير مهاراتهم ال�شخ�صية ،وبالأخ�ص املوظفني العمانيني.
حيث �أن توفر القوى العاملة املاهرة واملتدربة والعمل اجلاد ي�ساهم ب�شكل كبري يف حت�سني الإنتاجية وزيادة املبيعات .ونحن فخورون بتو�صلنا �إىل حتقيق
ن�سبة تعمني قدرها  %36يف �شركة اجلزيرة .
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ال�صحة وال�سالمة
تويل ال�شركة �أهمية كربى ل�صحة و�سالمة موظفيها ،وقد مت تطبيق �إجراءات �سالمة مالئمة وكافية يف م�صانع ال�شركة لتفادي وقوع �أي حادث.
مت خالل ال�سنة نقل عيادة ال�شركة �إىل مبنى مجُ هز جديد يف مقر م�صنع الأنابيب حيث تتوفر ت�سهيالت تقدمي الرعاية الطبية الأ�سا�سية للموظفني .ويعمل
يف العيادة ممُ ر�ض متفرغ ،ويوج ُد طبيب غري متفرغ ب�شكل يومي.
كما ح�صلت ال�شركة على وثيقة ت�أمني �صحي جماعي ملوظفيها و�أفراد عائالتهم من �شركة ت�أمني مرموقة يف �سلطنة عمان .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�شركة
لديها وثيقة ت�أمني جماعي على احلياة لكافة موظفيها.
امل�س�ؤولية االجتماعية
تعتقد ال�شركة �أن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر التطور لأي ن�شاط جتاري .وتعترب ال�شركة نف�سها جزءاً من مت�ساكني �صحار
واملجتمع العماين ككل.
وتعمل ال�شركة على تعزيز حماية البيئة من خالل مبادرات مكافحة التلوث مثل تركيب حمطة معاجلة املياه امل�ستعملة وحمطة ت�صفية النفايات.
وقد قدمنا الكثري من الدعم للأ�شخا�ص املُعوزين يف جماالت العالج الطبي والتوظيف والتعليم .وخالل ال�سنة ،تربع املوظفون ب�أجر ن�صف يوم ،وتربعت
ال�شركة مببلغ مماثل ،لتقدمي العالج الطبي للأ�شخا�ص املُعوزين.
كما قامت ال�شركة برعاية عديد الندوات الثقاقية والفعاليات التي تدعم الفنون املختلفة.

ع�ضو جمل�س الإدارة
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تقرير مراقبي احل�سابات حول ميثاق تنظيم و�إدارة ال�شركة
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تقرير تنظيم و�إدارة ال�شركة

وفقاً لتعميم الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  3يونيو  2002وتعديالته الالحقة ،اعتمد جمل�س الإدارة جمموعة من �سيا�سات احلوكمة التي تنظم عالقته
مع امل�ساهمني وحتدد �سلوك املجل�س يف �إدارة �ش�ؤونه.
�أ)

فل�سفة ال�شركة حول ميثاق احلوكمة

�إن �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع تُ�ؤمن ب�أن ا�ستمرار جناح ال�شركة يتوقف على اعتمادها ملعايري حوكمة عالية جتاه موظفيها وعمالئها
واملجتمع ب�صفة عامة .وقد ركزت ال�شركة على عنا�صر احلوكمة اجليدة التي تعترب الدافع الرئي�سي لتحقيق منو ثابت وربحية دائمة على املدى الطويل
وكذلك خلق قيمة م�ضافة مل�ساهمي ال�شركة.
وت�ؤكد �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية يف هذا التقرير التزامها التام بامليثاق طبقاً ملتطلبات املادة .26
ب)

جمل�س الإدارة

�أ) ت�شكيل املجل�س
كما يف  31دي�سمرب  ،2012تك ّون جمل�س الإدارة من � 7أع�ضاء .وفيما يلي ت�شكيل جمل�س الإدارة خالل ال�سنة:
الفرتة
 1يناير –  31دي�سمرب

عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة
� 7أع�ضاء

وقد مت انتخاب جميع الأع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية با�ستثناء الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع (الذي ميثل �شركة جلوبل باياوت �أل بي).
نبذة موجزة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع – رئي�س جمل�س الإدارة
ي�شغل الفا�ضل� /سليمان حالياً من�صب �شريك يف �شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ،ذراع اال�ستثمارات البديلة لبيت اال�ستثمار العاملي التي متلكها بالكامل.
تخرج الفا�ضل� /سليمان من جامعة كورنيل بالواليات املتحدة الأمريكية وهو حا�صل �أي�ضاً على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية الأعمال بلندن،
اململكة املتحدة .وقد بد�أ حياته املهنية يف جمال اال�ستثمار امل�صريف وعمليات االندماج والإ�ستحواذ مع �شركة برا�سك )التي ا�ستحوذ عليها بنك كاوبتينج(،
والتحق فيما بعد ببيت اال�ستثمار العاملي حيث توىل القيادة وامل�شاركة يف عمليات الت�أ�سي�س والرتكيز والرقابة اال�سرتاتيجية لل�شركات العاملة يف القطاعات
التالية :التطوير العقاري والبناء والت�شييد والرعاية ال�صحية واللياقة البدنية والتكافل و�شركات متويل املُ�ستهلك .كما كان ع�ضواً يف �شركة �إي�ست جيت كابتل
جروب ،ذراع حقوق امللكية اخلا�صة للبنك الأهلي التجاري يف اململكة العربية ال�سعودية ،والتي مقرها دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
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الفا�ضل /راجيف كولكارين – نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /كولكارين حما�سب قانوين من الهند ،وهو كذلك حما�سب قانوين معتمد من الواليات املتحدة الأمريكية .ويتمتع بخربة مهنية تفوق � 25سنة
يف جمال املالية ،وقد توىل وظائف �إدارية عليا يف العديد من ال�شركات يف �سلطنة عمان.
الفا�ضل /غامن بن �سليمان الغنيمان – ع�ضو جمل�س الإدارة
يحمل الفا�ضل /غامن �شهادة درا�سات عليا يف التجارة الدولية ولديه خربة تزيد عن � 27سنة يف جمال حمافظ الأوراق املالية واال�ستثمار البديل و�إدارة �صناديق
الأ�سهم والتخطيط الإ�سرتاتيجي و�إدارة وتخ�صي�ص الأ�صول ،وي�شغل عدة منا�صب عليا يف �شركات خمتلفة .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي وم�ستقل.
الفا�ضل /راجيف ناكاين – ع�ضو جمل�س الإدارة
ي�شغل الفا�ضل /ناكاين من�صب ال�شريك املنتدب يف �شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ليمتد ،ولديه خربة وا�سعة تزيد عن � 18سنة يف جمال اال�ستثمار
امل�صريف واخلدمات املالية واالت�صاالت والإعالم وجتارة التجزئة واخلدمات اللوج�ستية والرعاية ال�صحية والتعليم والعقارات .وقد �شغل من�صب مدير
اال�ستثمار لدى �شركة �إي�ست جيت كابيتال التي تدير  500مليون دوالر �ضمن �صناديق امللكية اخلا�صة ،ورئي�س اال�ستثمار امل�صريف لدى بيت اال�ستثمار
العاملي ،الكويت ،حيث قاد تعامالت بلغ جمموعها  8.5مليار دوالر �أمريكي .كما عمل مديراً لعمليات االندماج واال�ستحواذ لدى �شركة مركز �سلطان للمواد
الغذائية يف الكويت ،حيث �أ�س�س منوذج امللكية اخلا�صة يف قطاعات جتارة التجزئة والأغذية وامل�شروبات ،وقاد عملية اال�ستحواذ على �شركة �سيفواي
الأردن و�إدماجها بنجاح .ويف بداية حياته املهنية ،توىل الفا�ضل /وظائف بحثية ومنا�صب هامة يف الهند والكويت ،وهو حا�صل على املاج�ستري يف االقت�صاد
القيا�سي واالقت�صاد الريا�ضي والبكالوريو�س يف الريا�ضيات من الهند ،وهو �أي�ضا حملل مايل معتمد منذ �سنة .2001
الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان – ع�ضو جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /تقي حا�صل على �شهادة الباكالوريو�س يف التجارة من جامعة الكويت ،ويتمتع بخربة تزيد عن � 31سنة يف قطاع البنوك ،ق�ضى منها � 28سنة
لدى البنك الوطني العماين و�سنة يف لندن لدى كل من بنك �أوف �أمريكا وبنك االئتمان الدويل والتجارة .وقد �شغل الفا�ضل /تقي عدة منا�صب �إدارية

يف البنك الوطني العماين كان �آخرها املدير العام قبل تقاعده يف يناير  .2011ويعمل الفا�ضل /تقي حالياً م�ست�شاراً لدى جمموعة تاول .وقبل ان�ضمامه
�إىل جمل�س �إدارة �شركتنا� ،شغل الفا�ضل /تقي من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للخدمات �ش.م.ع.ع ملدة � 7سنوات وال�شركة الأهلية لل�صناعات
التحويلية �ش.م.ع.ع ملدة � 6سنوات.
الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني – ع�ضو جمل�س الإدارة
ي�شغل الفا�ضل /جني من�صب �شريك ب�شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ليمتد ،ولديه خربة �أكرث من � 18سنة يف جمال حتليل الإ�ستثمارات وتقييم الأ�سهم
غري املدرجة يف بلدان خمتلفة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا والهند وتركيا .ولديه �أي�ضا خربة � 8سنوات يف تعامالت امللكية اخلا�صة ،وهو يتوىل
حالياً الإ�شراف على عدد من الإ�ستثمارات يف �صناديق امللكية اخلا�صة التي تديرها �شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ليمتد .من بني التعامالت الرئي�سية
التي �أ�شرف عليها نذكر فون للت�أجري )وهي �إحدى �أكرب ع�شر �شركات ت�أجري يف تركيا( وتاف )�شركة متخ�ص�صة يف �إن�شاء و�إدارة املطارات برتكيا( و�سوق
دبي املايل وبار�سفناث دفلربز )�شركة متخ�ص�صة يف العقارات والبنية الأ�سا�سية يف الهند( و �شركة ت�شييد العقارية )�شركة متخ�ص�صة يف العقارات يف قطر(
و�شركة اخلدمات اللوج�ستية التي تركز على ال�شحنات الكبرية ذات الأحجام غري عادية وتزاول ن�شاط الت�صنيع يف الهند .وقبل التحاقه ب�شركة جلوبال كابيتال
ماجنمنت ،عمل الفا�ضل /جني حمل ً
ال �أوالً لأبحاث الأ�سهم لدى �شركة بلتيفاال وكاراين للأوراق املالية اخلا�صة املحدودة ،حيث متثل دوره يف بحث وحتليل
�شركات البنية الأ�سا�سية وتكتُالت ال�شركات .من بني ال�شركات التي �شملها البحث والتحليل نذكر “يف ا�س ان ال” )مالكة �أكرب نطاق تردد لالت�صاالت على
ال�صعيد العاملي( وكابالت تورنت )ال�شركة الأكرث كفاءة يف ت�صنيع كابالت التوزيع يف الهند( و”كي �إي �سي” الدولية )�أكرب �شركة بث يف الهند ولديها فروع يف
 20بلدا( .وقد ح�صل الفا�ضل /جني على تقييم “املُحلل النجم” يف �سوق الأوراق املالية بالهند ل�سنة  2004من جملة “ذي ويك” )وهي جملة �أعمال رائدة يف
الهند( .علماً ب�أن الفا�ضل /جني حا�صل على املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية الأعمال بجامعة مدل�سيك�س )لندن ،اململكة املتحدة(.
الفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س – ع�ضو جمل�س الإدارة
ي�شغل الفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س من�صب نائب رئي�س ب�شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ليمتد ،ولديه خربة �أكرث من � 9سنوات يف جمال اال�ست�شارات
املالية وا�ستثمارات امللكية اخلا�صة يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا والهند .وقبل التحاقه ب�شركة جلوبال كابيتال ماجنمنت ،عمل الفا�ضل/
�أحمد حممد خمي�س م�ست�شاراً بدائرة اال�ست�شارات املالية لدى «كي بي ام جي» بالكويت .وكجزء من مهام وظيفته يف دائرة امللكية اخلا�صة ب�شركة جلوبال
كابيتال ماجنمنت ،توىل الفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س �إن�شاء وهيكلة و�إمتام العديد من �صفقات امللكية اخلا�صة و�أجرى اختبارات الرقابة املالية ل�شركات
خمتلفة يف جمال الرتبية والرعاية ال�صحية والأكل وامل�شروبات والعقارات وقطاعات اخلدمات الأخرى .كما �ساعد �شركات املحافظ يف �صياغة وتطبيق
ا�سرتاتيجيات خمتلفة تهدف اىل تعزيز قيمة حقوق امل�ساهمني .وهو ي�شغل حالياً من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة النموذجية للمطاعم بالأردن وكذلك
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �سبائك للت�أجري واال�ستثمار بالكويت .والفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س حا�صل على بكالوريو�س يف االقت�صاد من كلية لندن
اجلامعية ،و�شهادة املحا�سبة واملالية من كلية لندن للإقت�صاد وماج�ستري يف املالية من جامعة لي�سرت باململكة املتحدة.
ب) �سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س واجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية الأخرية
عقد جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل �سنة  ،2012وذلك يف التواريخ التالية:
 22فرباير 2012
� 29أبريل 2012
� 24أكتوبر 2012

 26مار�س 2012
 26يوليو 2012

وبلغت �أق�صى فرتة فا�صلة بني كل اجتماعني  90يوماً يف �سنة  ،2012يف حني كان هناك فرتة  118يوماً فا�صلة بني �آخر اجتماع يف �سنة  2011و�أول
اجتماع يف �سنة .2012
فيما يلي �سجل ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س:

اجتماعات جمل�س الإدارة

اجلمعية العامة
ا�سم الع�ضو
فئة الع�ضوية  2012/10/24 2012/7/26 2012/4/29 2012/3/26 2012/2/22ال�سنوية
√
√
√
√
√
√
غري تنفيذي
الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع
√
√
√
√
√
√
غري تنفيذي وم�ستقل
الفا�ضل /راجيف كولكارين
غائب
√
√
√
غائب
غائب
الفا�ضل /غامن �سليمان الغنيمان غري تنفيذي وم�ستقل
غائب
√
غائب
√
غائب
√
غري تنفيذي وم�ستقل
الفا�ضل /راجيف ناكاين
√
√
غائب
√
√
√
غري تنفيذي وم�ستقل
الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان
غائب
غائب
√
√
غائب
غري تنفيذي وم�ستقل لي�س ع�ضوا
الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني
√
√
√
√
√
غري تنفيذي وم�ستقل لي�س ع�ضوا
الفا�ضل� /أحمد خمي�س
لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا
√
غري تنفيذي
الفا�ضل /جوزيف جوزيف
لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا لي�س ع�ضوا
غائب
غري تنفيذي وم�ستقل
الفا�ضل� /سوبراتا ميرتا
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توىل �أمني �سر املجل�س تن�سيق االجتماعات وفق توجيهات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومت عقد االجتماعات بجداول �أعمال �شاملة مع تدوين �سري املداوالت
يف حما�ضر اجتماعات .يقوم الرئي�س التنفيذي ب�إر�سال تقارير حول عمليات ال�شركة �إىل جمل�س الإدارة ،وتتم مناق�شة جميع امل�سائل ذات ال�صلة ل�ضمان
منو ال�شركة وتطورها.
ج) ال�شركات �أو اللجان الأخرى التي ي�شغل فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة من�صب ع�ضو �أو رئي�س
ال �أحد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �أكرث من �أربع �شركات م�ساهمة عامة يوجد مقر �أعمالها الرئي�سي يف �سلطنة عمان،
�أو هو رئي�س جمل�س �إدارة �أكرث من �شركتني من هذه ال�شركات .وال �أحد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة
عامة و�شركة م�ساهمة �أخرى لها نف�س الأغرا�ض ومتار�س نف�س الأن�شطة ويوجد مقر �أعمالها الرئي�سي يف �سلطنة عمان .وبنا ًء عليه ،ف�إن �شركة اجلزيرة
للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ت�ؤكد التزامها باملادة  95من قانون ال�شركات التجارية رقم  4/1974وتعديالتها.
�إدارة ال�شركة
فيما يلي �أ�سماء موظفي الإدارة العليا ونبذة عن وظائفهم وم�س�ؤولياتهم يف �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع:
د /با�سكر دتا – الرئي�س التنفيذي
ح�صل د /با�سكر دتا على بكالوريو�س التقنية )مع مرتبة ال�شرف( من كلية التقنية بالهند وعلى �شهادة املاج�ستري والدكتوراه من اململكة املتحدة ،ولديه خربة
تزيد عن � 40سنة يف قطاع �صناعات احلديد يف جمال العمليات و�إدارة م�شاريع متنوعة ت�شمل املنتجات ذات اجلودة التجارية واحلديد املخلوط بدرجات
ب�سيطة وعالية واحلديد املقاوم لل�صد�أ يف م�صانع احلديد املتكاملة و�شبه املتكاملة .وقد عمل د /با�سكر دتا يف �شركة تاتا للحديد و�شركة اركيلور ميتال
وتوىل من�صب نائب الرئي�س ،الرئي�س واملدير التنفيذي يف �شركات عديدة ،وهو يعمل حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة.
الفا�ضل /جون �شي�شجريي راو – مدير الت�شغيل يف م�صنع الق�ضبان التجارية
يحمل الفا�ضل /جون �شهادة جامعية يف هند�سة الإنتاج ويتمتع بخربة �أكرث من� 30سنة يف عدة م�صانع حديد يف م�ستويات خمتلفة .وهو م�س�ؤول عن �أن�شطة
الإنتاج والتوزيع وجميع الأن�شطة التابعة يف م�صنع الق�ضبان التجارية ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
الفا�ضل� /أرون كومار �سينها – مدير عام الت�سويق
يحمل الفا�ضل� /أرون �شهادة الدرا�سات العليا يف �إدارة الت�سويق ولديه خربة � 23سنة يف جمال �صناعة �أنابيب احلديد يف م�ستويات �إدارية خمتلفة ،وهو
م�س�ؤول عن جميع �أن�شطة الت�سويق بال�شركة يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
الفا�ضل /بيجوي جون – املراقب املايل
�إن الفا�ضل /بيجوي حما�سب قانوين ولديه خربة � 15سنة يف الوظائف الإدارية يف جماالت املالية واحل�سابات بقطاعات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن جميع
امل�سائل املالية بال�شركة ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة.
الفا�ضل /يو�سف الكمايل – مدير املوارد الب�شرية
يحمل الفا�ضل /يو�سف �شهادة البكالوريو�س يف التاريخ ولديه �إجمايل خربة � 30سنة ،وقد تقاعد من وزارة الرتبية والتعليم بوظيفة مدير مدر�سة .يعمل
الفا�ضل /يو�سف بال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وهو م�س�ؤول عن جميع امل�سائل املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي.
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الفا�ضل /رايف كولكرين – م�ساعد مدير عام العمليات مب�صنع �أنابيب احلديد
يحمل الفا�ضل /رايف �شهادة جامعية يف الهند�سة امليكانيكية ولديه خربة � 27سنة يف خمتلف م�صانع احلديد مب�ستويات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن �أن�شطة
الإنتاج والتوزيع وجميع الأن�شطة التابعة يف م�صنع الق�ضبان التجارية ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
الفا�ضل� /أندرانيل �شودري – مدير الت�سويق الدويل
يحمل الفا�ضل� /أندرانيل �شهادة الدرا�سات العليا يف االقت�صاد ولديه خربة � 29سنة يف قطاع �صناعة احلديد يف جمال ت�سويق املنتجات احلديدية على
امل�ستوى الدويل ،وهو م�س�ؤول عن جميع �أن�شطة التطوير والت�سويق يف الدول الأخرى غري دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س
التنفيذي لل�شركة.
د) املعلومات التي ُتعر�ض على جمل�س الإدارة
ت�شمل هذه املعلومات ،من بني م�سائل �أخرى ،ما يلي:
املوازنة الر�أ�سمالية وموازنة عمليات الت�شغيل وحتديثها كل ثالثة �أ�شهر
النتائج الف�صلية لل�شركة قبل تقدميها �إىل �سوق م�سقط للأوراق املالية والهيئة العامة ل�سوق املال
تقارير الإدارة ال�شهرية
حما�ضر اجتماعات جلنة التدقيق واللجان الأخرى
املعلومات حول توظيف موظفي الإدارة العليا وا�ستقالتهم و�إقالتهم ،مع حتديث الهيكل التنظيمي
-

الدعاوى القانونية الهامة
احلوادث اجل�سيمة والوقائع اخلطرية وم�شاكل التلوث� ،إن ُوجدت
ف�شل جوهري يف الوفاء بااللتزامات املالية امل�ستحقة اىل ال�شركة �أو عليها
الأمور اخلا�صة باملطالبات الهامة املتعلقة بامل�س�ؤولية العامة �أو امل�س�ؤولية عن منتجات ال�شركة
اتفاقيات �أو مقرتحات امل�شاريع امل�شرتكة
التعامالت التي تت�ضمن دفع مبالغ مالية نظري امللكية الفكرية �أو ال�شهرة �أو حقوق العالمة التجارية
	�أي م�شاكل هامة مرتبطة بالعالقات ال�صناعية مبا يف ذلك االتفاقيات حول الأجور اجلديدةبيع اال�ستثمارات والأ�صول والأق�سام التي ال تقع �ضمن �سياق الأعمال العادية لل�شركة
عدم االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية
تفا�صيل خماطر العمالت الأجنبية واخلطوات املُتخذة للتحوط من هذه املخاطر
تُعر�ض املعلومات الواردة �أعاله على جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية ب�شكل منتظم و�أينما برزت احلاجة لذلك وكانت امل�س�ألة جوهرية .ويتم
تقدمي هذه املعلومات كجزء من جداول الأعمال قبل انعقاد اجتماعات جمل�س الإدارة� ،أو يتم �إدراجها �أثناء �سري �أعمال االجتماعات.
هـ) �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين لهم تعامالت �أطراف ذات عالقة �أو عالقات مالية �أو عالقات عمل جوهرية مع ال�شركة
خالل ال�سنة ،مل تكن بني �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أي تعامالت �أطراف ذات عالقة جوهرية ذات طبيعة مالية من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي اىل ت�ضارب يف امل�صالح مع ال�شركة ككل .يتم �إبرام العقود والتعامالت يف �سياق الأعمال العادية وفقاً لل�شروط ال�سارية على الأطراف الأخرى
وعلى �أ�سا�س عرو�ض �أ�سعار تناف�سية مع احرتام ال�شفافية يف تقدمي العطاءات.
و) مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ي�ستحق جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدل ح�ضور اجتماعات بواقع 250ريال عماين عن كل اجتماع يح�ضره الع�ضو �أثناء ال�سنة .كما تدفع ال�شركة �إىل �أع�ضاء
جمل�س الإدارة مبلغا قدره  175ريال عماين نظري ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جلنة التدقيق وجلنة املكاف�آت خالل ال�سنة.
مت خالل ال�سنة دفع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة  36.000ريال عماين عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
املكاف�أة امل�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وفقاً للوائح ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال تبلغ  40.500ريال عماين لثالثة �أع�ضاء جمل�س �إدارة عن
�سنة ، 2012وذلك ب�شرط احل�صول على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية القادمة.
فيما يلي تفا�صيل بدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة امل�ستحقة اىل الأع�ضاء لل�سنة (بالريال العماين):
ا�سم الع�ضو
الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع
الفا�ضل /راجيف كولكارين
الفا�ضل /جوزيف جوزيف
الفا�ضل /غامن �سليمان الغنيمان
الفا�ضل /راجيف ناكاين
الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان
الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني
الفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س
املجموع

اجتماعات جمل�س
الإدارة
1.250
1.250
250
750
750
1.000
500
1.000
6.750

جلنة التدقيق
875
350
350
525
2.100

جلنة املكاف�آت
350
350
175
875

املجموع (ر.ع)
1.600
2.475
600
925
750
1.000
850
1.525
9.725

خالل ال�سنة ،مل يُطالب الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع والفا�ضل /راجيف ناكاين والفا�ضل /جوزيف جوزيف والفا�ضل� /أحمد حممد خمي�س
والفا�ضل� /شاراد جني ببدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة .كما �أن الفا�ضل /جوزيف جوزيف والفا�ضل� /أحمد حممد
خمي�س والفا�ضل� /شاراد جني مل يُطالبوا ببدل ح�ضور اجتماعات جلنة التدقيق ،يف حني مل يُطالب الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع ببدل ح�ضور
اجتماعات جلنة املكاف�آت.
ز) كيفية تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تلتزم ال�شركة بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية والهيئة العامة ل�سوق املال والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والتي تتطلب �أن يتم تر�شيح
�أع�ضاء جمل�س الإدارة دائما من خالل اجلمعية العامة ال�سنوية.
ح) جلنة التدقيق
�شكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق تت�ألف من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني .وطبقاً ملتطلبات املادة  7من ميثاق حوكمة ال�شركات ،ف�إن �إثنني من �أع�ضاء جلنة التدقيق
لهما معرفة ودراية جيدة بال�ش�ؤون املالية وال�صناعية والقوانني واللوائح ال�سارية على �شركات امل�ساهمة العامة.
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فيما يلي ال�شروط املرجعية للجنة التدقيق:
رفع تو�صية اىل جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات امل�ستقل لتويل تدقيق البيانات املالية لل�شركة.
تقييم �أداء مراقب احل�سابات امل�ستقلي وا�ستبداله �أينما كان ذلك مالئماً.
مراجعة البيانات املالية املُدققة ومناق�شتها مع الإدارة ومراقب احل�سابات امل�ستقل .وا�ستناداً �إىل هذه املراجعة ،تقدم اللجنة تو�صياتها �إىل جمل�س
الإدارة حول �إدراج البيانات املالية �ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة.
مراقبة التقارير وكافة اجلوانب املحا�سبية والرقابية واملالية لأن�شطة الإدارة التنفيذية.
فح�ص �أي ن�شاط يتم داخل ال�شركة.
طلب معلومات من �أي موظف من املوظفني.
مناق�شة املعلومات املالية املرحلية الواردة يف التقرير الف�صلي لل�شركة مع مندوب عن الإدارة قبل تقدميها اىل اجلهات املعنية )وميكن �أن تتم هذه
املناق�شة مع اللجنة ككل �أو مع رئي�س اللجنة �شخ�صياً �أو عرب الهاتف(.
الإ�شراف على �أن�شطة التدقيق الداخلي ،مبا فيها املناق�شات التي تتم مع لإدارة ومراقب احل�سابات الداخلي حول تنظيم ق�سم التدقيق الداخلي
و�أهدافه وم�س�ؤولياته وخططه ونتائجه وموازنته وموظفيه.
املناق�شة مع الإدارة ومراقب احل�سابات الداخلي ومراقب احل�سابات امل�ستقل حول جودة وكفاية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة ومدى االلتزام بها،
وتقدمي ت�أكيد ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص كفاية �آلية التدقيق الداخلي يف ال�شركة.
املناق�شة مع الإدارة و�/أو حمامي ال�شركة حول �أي م�سائل قانونية )مبا فيها �سري الدعاوى القائمة( يمُ كن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على البيانات
املالية لل�شركة و�أي تقارير �أو حتقيقات هامة من جهات تنظيمية �أو حكومية.
جتد ُر املالحظة �أن دور جلنة التدقيق يت�ضمن م�سائل محُ ددة وفقاً للملحق  3من ميثاق تنظيم و�إدارة ال�شركات املدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية
ال�صادر مبوجب التعميم رقم  2002/11بتاريخ  3يونيو  .2002خالل ال�سنة ،توقفت ال�شركة عن تداول �أ�سهمها يف �سوق دبي املايل.
عقدت جلنة التدقيق خم�سة اجتماعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2012فيما يلي تواريخ تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور �أع�ضاء اللجنة:
اجتماعات جلنة التدقيق
2012/10/12 2012/7/26
2012/4/29
2012/2/22
2012/2/21
املن�صب
ا�سم الع�ضو
√
√
√
√
√
ع�ضو
الفا�ضل /راجيف كولكارين
غائب
√
√
لي�س ع�ضوا
لي�س ع�ضوا
ع�ضو
الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني
√
√
√
لي�س ع�ضوا
لي�س ع�ضوا
ع�ضو
الفا�ضل� /أحمد خمي�س
لي�س ع�ضوا
لي�س ع�ضوا
لي�س ع�ضوا
√
√
ع�ضو
الفا�ضل /جوزيف جوزيف
يبلغ بدل ح�ضور االجتماعات امل�ستحق لأع�ضاء جلنة التدقيق 2.100ريال ُعماين عن �سنة .2012
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ط) الرقابة الداخلية
تتوىل جنة التدقيق ،نياب ًة عن جمل�س الإدارة ،املراجعة املنتظمة لأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة .ولدى ال�شركة م�ؤ�س�سة تدقيق داخلي تتوىل
مراجعة خمتلف امل�سائل بال�شركة و�إ�صدار تقارير ب�ش�أنها �إ�ضافة اىل التو�صيات وتعليقات الإدارة عليها .تراجع جلنة التدقيق تقارير مراقب احل�سابات
رب كافية وذات جدوى .وقد قامت جلنة التدقيق بتعيني مراقب ح�سابات
الداخلي ب�شكل منتظم .علماً ب�أن �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة تُعت ُ
داخلي متفرغ منذ �أغ�سط�س  2011ف�صاعداً� .إال �أن �أن�شطة التدقيق الداخلي لكامل ال�سنة �أجنزها مكتب التدقيق براي�س ووترهاو�س كوبرز ،حما�سبون
قانونيون ،م�سقط ،وبلغت �أتعاب التدقيق املدفوعة /امل�ستحقة  11.400ر.ع عن كامل �سنة .2012
ج) مكاف�أة الإدارة
تتكون مكاف�أة املوظفني التنفيذيني من جزء ثابت و�آخر متغري .يت�ضمن اجلزء الثابت الراتب والبدالت ومكاف�أة نهاية اخلدمة ،يف حني يتمثل اجلزء املتغري
يف حوافز مرتبطة بالأداء تحُ
ت�سب بنا ًء على مقايي�س �أداء محُ ددة م�سبقاً.
ُ
خالل �سنة  ،2012بلغ �إجمايل تكلفة �أكرب  7موظفني تنفيذيني بال�شركة  297.439ريال ُعماين )رواتب وعنا�صر �أخرى بقيمة 286.114ريال عماين
ومكاف�أة نهاية خدمة بقيمة  11.325ريال عماين(.
تبلغ فرتة الإنذار بالن�سبة له�ؤالء املوظفني التنفيذيني �شهر واحد ،مع دفع مكاف�آت نهاية اخلدمة وفقاً لأحكام قانون العمل العماين.
عقد العمل
تُرب ُم �شركة اجلزيرة عقود عمل ر�سمية مع كل موظف من موظفيها ،علماً ب�أن هذه العقود تتفق مع اللوائح ال�صادرة عن وزارة القوى العاملة و�أحكام قانون
العمل العماين.

د) تفا�صيل عدم االلتزام من قبل ال�شركة
فر�ضت الهيئة العامة ل�سوق املال غرامة على ال�شركة ب�سبب الت�أخري يف الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالتقا�ضي حول ر�سوم مكافحة الإغراق والر�سوم
التعوي�ضية يف الواليات املتحدة الأمريكية .وفيما عدى ذلك ،ف�إن ال�شركة مل تتعر�ض لأي غرامات �أو قيود من قبل �سوق م�سقط للأوراق املالية �أو الهيئة
العامة ل�سوق املال �أو �أي جهات �أخرى بخ�صو�ص �أي م�سائل تعلق ب�سوق ر�أ�س املال خالل الثالث �سنوات املا�ضية.
هـ) و�سائل وقنوات الإت�صال بامل�ساهمني وامل�ستثمرين
لدى ال�شركة موقعها الإلكرتوين اخلا�ص على �شبكة االنرتنت حتت عنوان  www.jazeerasteel.comوالذي مت �إن�شا�ؤه من �أجل عمالئنا و�شركائنا عرب
العامل .ويحتوي املوقع على موا�صفات تف�صيلية ملختلف املنتجات التي تُ�صنعها ال�شركة مع حتديث لكافة املعلومات احليوية املتعلقة بال�شركة ونتائجها املالية
والبيانات ال�صحفية الر�سمية واملُعطيات املُوجهة اىل املحللني.
مت ن�شر النتائج الف�صلية /ال�سنوية يف ال�صحف املحلية ال�صادرة باللغتني العربية والإجنليزية ،ومت حتميل النتائج على املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق
املالية .وبنا ًء عليه ،مل يتم �إر�سال النتائج اىل كل م�ساهم على حده نظراً لتوفرها يف ال�صحف وعلى املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية .وبالن�سبة
للم�ساهمني الراغبني يف احل�صول على ن�سخة من النتائج ،ميكنهم حتميلها من املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية �أو االت�صال مبكتبنا مبا�شرة.
مت توزيع ن�سخة من تقرير مناق�شة وحتليل الإدارة مع البيانات املالية.
و) بيانات �أ�سعار ال�سوق
فيما يلي بيانات �أ�سعار ال�سوق – �أعلى و�أدنى �سعر -خالل كل �شهر من �سنة :2012
ال�شهر

�أعلى �سعر

يناير 2012
فرباير 2012
مار�س 2012
�أبريل 2012
مايو 2012
يونيو 2012
يوليو 2012
�أغ�سط�س 2012
�سبتمرب 2012
�أكتوبر 2012
نوفمرب 2012
دي�سمرب 2012

�أدنى �سعر
(القيمة بالريال العماين)
0.243
0.253
0.260
0.288
0.290
0.280
0.280
0.298
0.285
0.282
0.296
0.310

0.236
0.250
0.256
0.280
0.282
0.280
0.278
0.291
0.280
0.282
0.295
0.305

يُبني الر�سم البياين التايل �أداء �سعر �سهم ال�شركة مقار ًنة مع امل�ؤ�شر العام ل�سوق م�سقط للأوراق املالية لقطاع ال�صناعة يف �سلطنة عمان خالل �سنة :2012
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توزيع ملكية الأ�سهم
نُور ُد يف اجلدول التايل منوذج توزيع فئات الأ�سهم وعدد املالكني ون�سبة امللكية:
الفئة
�أقل من %1
 %1اىل �أقل من %5
 %5اىل �أقل من %10
�أكرث من %10
املجموع

عدد الأ�سهم
28.903.905
25.838.051
6.458.044
63.697.960
124.897.960

عدد ا ُمل�ساهمني
1054
10
1
1
1.066

فيما يلي منوذج ملكية �أكرث من  %5كما يف  31دي�سمرب :2012
ا�سم امل�ساهم
�صندوق جلوبال باياوت �أل بي
بنك الوطني العماين -ح�ساب �صندوق التوازن اال�ستثماري -بنك م�سقط
املجموع

 %من جمموع الأ�سهم القائمة
% 23.13
% 20.70
% 5.17
% 51.00
% 100.00
جمموع الأ�سهم
63.697.960
6.458.044
70.683.160

 %من ر�أ�س املال
%51.00
%5.17
%56.17

ال متلك ال�شركة �أي �صكوك ودائع عاملية �أو�صكوك ودائع �أمريكية �أو كفاالت �أو �أي �أدوات قابلة للتحويل اعتباراً من  31دي�سمرب  ،2012وبالتايل ال يوجد
�أي ت�أثري على حقوق امللكية.
ز) نبذة مهنية عن مراقب احل�سابات القانوين
�إن مكتب �إرن�ست ويونغ هو مراقب احل�سابات القانوين لل�شركة .ومكتب �إرن�ست ويونغ هو واحد من �أقدم مكاتب التدقيق امل�سجلة يف �سلطنة ُعمان ،ولديه
مكتب دائم يف ال�سلطنة منذ �سنة  .1974ي�ضم املكتب  180موظفاً متخ�ص�صاً ،وهم يعملون حتت �إ�شراف �ستة �شركاء .ي�شكل مكتب �سلطنة ُعمان جزءاً من
ن�شاط ارن�ست ويونغ يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،حيث يوجد � 102شريكاً و�أكرث من  5.626موظفاً متخ�ص�صاً ُموزعني على  18مكتباً عرب
 13بلداً يف جميع �أنحاء املنطقة .علماً ب�أن ن�شاط منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ع�ضو يف �شبكة �إرن�ست ويونغ العاملية التي تعمل يف �أكرث من 140
بلداً ولديها حوايل  167.000موظفاً يف جميع �أنحاء العامل .بلغت �أتعاب التدقيق املدفوعة /امل�ستحقة  15.326ر.ع عن كامل �سنة .2012
ح) تفا�صيل عدم االلتزام مبياثق تنظيم و�إدارة ال�شركات
مت �إعداد تقرير احلوكمة طبقا ملياثق تنظيم و�إدارة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
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قر مبا يلي:
ط) �إن جمل�س الإدارة يُ ُ
ً
ً
�أن ال�شركة قامت بو�ضع كافة الأنظمة والإجراءات وتوثيقها ر�سميا وتطبيقها .ولدى ال�شركة “لوائح داخلية” ُمنف�صلة مت �صياغتها وفقا للمتطلبات
التنظيمية .كما قام جمل�س الإدارة مبراجعة هذا الدليل واعتماده .وحتتوي “اللوائح الداخلية» على كافة الإجراءات ال�ضرورية املن�صو�ص عليها .وقد قام
جمل�س الإدارة مبراجعة هذه اللوائح.
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �ضمان �إعداد البيانات املالية طبقاً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية وتف�سرياتها
ال�صادرة من جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية العماين ل�سنة  1974وتعديالته وقواعد و�شروط الإف�صاح ال�صادرة
عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
لي�س هناك �أي �أحداث جوهرية من �ش�أنها الت�أثري على ا�ستمرارية �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية وقدرتها على موا�صلة عمليات الإنتاج خالل ال�سنة
املالية القادمة.

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

البيانات املالية
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني للم�ساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان املركز املايل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
املمتلكات والآالت واملعدات
املوجودات املتداولة
			
الب�ضاعــة
الذمم املدينة التجارية والأر�صدة املدينة الأخرى
النقد والنقد املعادل
جمموع املوجودات املتداولة
			
جمموع املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
			
ر�أ�س املـال
عالوة �إ�صدار
الإحتياطي القانوين
�أرباح حمتجزة
		
جمموع حقوق امل�ساهمني
املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة
�إقرتا�ضات
		
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إلتزام ال�ضريبة امل�ؤجلة
جمموع املطلوبات غري املتداولة 		
املطلوبات املتداولة
�إقرتا�ضات – اجلزء املتداول
ذمم دائنة جتارية و�أر�صدة دائنة �أخرى
			
جمموع املطلوبات املتداولة
			
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

6

25.751.687

27.241.682

7
8
9

27.805.259
25.967.650
1.434.051
55.206.960
80.958.647

20.502.400
25.428.899
1.648.419
47.579.718
74.821.400

�إي�ضاح

10
10
11

13
14
21

13
15

23

12.489.796
13.856.484
2.195.875
6.233.641
34.775.796

6.002.502
122.161
925.014
7.049.677

24.040.223
15.092.951
39.133.174
46.182.851
80.958.647
0.278

12.489.796
13.856.484
1.854.061
5.030.793
33.231.134

1.155.000
82.991
857.530
2.095.521

25.603.444
13.891.301
39.494.745
41.590.266
74.821.400
0.266

مت �إعتماد �إ�صدار هذه البيانات املالية وفقاً لقرار جمل�س الإدارة بتاريخ  17فرباير .2013

رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  27جزءاً من هذه البيانات املالية.

ع�ضو جمل�س الإدارة
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�إي�ضاح
			
�إيرادات
تكلفة املبيعات
		
�إجمايل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
ربح الت�شغيل
�صايف تكاليف التمويل
الربح قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة الدخل
ربح و�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
ّ
واملخف�ض لل�سهم الواحد
العائد الأ�سا�سي
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ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  27جزءاً من هذه البيانات املالية.

16

17
18

20

21
22

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

91.196.884 98.314.618
((81.154.547) )86.978.842
10.042.337 11.335.776
((3.511.442) )4.342.275
((1.604.323) )2.106.953
)(44.065
()120.461
4.882.507
4.766.087
((1.828.389) )1.258.281
3.507.806
()89.669
3.418.137
0.027

3.054.118
)(23.325
3.030.793
0.024

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�أربـــــــــاح
حمتجـــــزة

املجمـوع

ر�أ�س املـال
(�إي�ضاح )10
ريال عماين

عــــــــالوة
�إ�صــــــــدار
(�إي�ضاح )10
ريال عماين

الإحتياطـي
القانونــــي
(�إي�ضاح )11
ريال عماين

ريال عماين

ريال عماين

يف  1يناير 2011
ربح و�إجمايل �إيرادات �شاملة لل�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة )�إي�ضاح (12
املحول �إىل الإحتياطي القانوين
يف  31دي�سمرب 2011

12.489.796
12.489.796

13.856.484
13.856.484

1.550.982
303.079
1.854.061

3.427.161
3.030.793
)(1.124.082
)(303.079
5.030.793

31.324.423
3.030.793
)(1.124.082
33.231.134

ربح و�إجمايل �إيرادات �شاملة لل�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة )�إي�ضاح (12
املحول �إىل الإحتياطي القانوين
يف  31دي�سمرب 2012

12.489.796

13.856.484

341.814
2.195.875

3.418.137
)(1.873.475
)(341.814
6.233.641

3.418.137
)(1.873.475
34.775.796
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�إي�ضاح

التقــريــــــر
ال�سنــــــــوي
2012

3.507.806

3.054.118

()3.229
1.261.510
2.220.786
851.856
505.969
129.958
39.170
8.513.826

)(5.076
1.833.465
2.169.149
308.827
93.081
44.131
17.577
7.515.272

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�ضريبة
ت�سويات:
�إيرادات فوائد
الفائدة على الإقرتا�ضات
�إ�ستهالك
خم�ص�ص ب�ضاعة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
اخل�سارة من بيع ممتلكات والآت ومعدات
�صايف املحول �إىل مكاف�آت نهاية اخلدمة
التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل احلركة يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
الب�ضاعة
الذمم املدينة التجارية والأر�صدة املدينة الأخرى
الذمم الدائنة التجارية والأر�صدة الدائنة الأخرى

((4.988.113) )8.154.715
((5.448.258) )1.044.720
9.648.343
1.068.129

النقد من الت�شغيل
فوائد مدفوعة خالل ال�سنة
�ضرائب مدفوعة خالل ال�سنة

6.727.244
382.520
((1.776.797) )1.127.989
()22.185

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
فوائد م�ستلمة

22

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

20
20
6
7
8
14

6
20

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف التغري يف الإقرتا�ضات

()767.654

4.950.447

()889.747
28.998
3.229

)(787.612
7.912
5.076

()857.520

)(774.624

((1.124.082) )1.873.475
)(3.352.779
3.470.024

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

1.596.549

)(4.476.861

نق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف  31دي�سمرب
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة ميثل:
النقد والأر�صدة البنكية
�سحب على املك�شوف من البنوك

()28.625
1.417.496
1.388.871

)(301.038
1.718.534
1.417.496

1.434.051
()45.180

1.648.419
)(230.923

1.388.871

1.417.496

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  27جزءاً من هذه البيانات املالية.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

 - 1ال�شكل القانوين
�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع )“ال�شركة”( هي �شركة م�ساهمة ُعمانية عامة م�سجلة وفقاً لقانون ال�شركات التجارية ل�سلطنة ُعمان .العنوان
امل�سجل لل�شركة ومرافق امل�صنع هو �ص.ب 40 :منطقة �صحار ال�صناعية ،الرمز الربيدي � ،327سلطنة ُعمان .يتم �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف �سوق م�سقط
للأوراق املالية .تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف �صناعة وبيع املنتجات احلديدية مبا يف ذلك الأعمال امل�صاحبة لها.
لدى ال�شركة مرفقني �أحدهما للأنابيب احلديدية والآخر للق�ضبان احلديدية .بد�أت الأعمال التجارية ملرفق الأنابيب احلديدية يف مايو  1999وبد�أت
�أعمال مرفق الق�ضبان احلديدية يف �أكتوبر .2009
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�س�س الإعداد
ً
تعد البيانات املالية وفقا ملبد�أ الكلفة التاريخية.
لقد مت عر�ض البيانات املالية بالريال ال ُعماين وهي العملة امل�ستخدمة لإعداد هذه البيانات املالية.
فقرة الإلتزام
ً
لقد مت �إعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ،واملتطلبات املنطبقة لقانون ال�شركات التجارية والهيئة العامة ل�سوق املال يف �سلطنة ُعمان.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات
ال�سيا�سات املحا�سبية تتما�شى مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة ب�إ�ستثناء التايل:
لقد تبنت ال�شركة معايري التقارير املالية الدولية وتف�سريات جلنة معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة كما يف  1يناير :2012
معيار املحا�سبة الدويل ) 12املعدَّل( �ضرائب الدخل  -ال�ضرائب امل�ؤجلة :ا�سرتداد الأ�صول املعنية؛
معيار التقرير املايل الدويل  7الأدوات املالية :الإف�صاحات  -تعزيز متطلبات �إف�صاح �إلغاء الإعرتاف.
�إن تبني املعايري �أو التف�سريات يتم و�صفها فيما يلي:
َّ
(املعدل) �ضرائب الدخل  -ال�ضرائب امل�ؤجلة :ا�سرتداد الأ�صول املعنية
معيار املحا�سبة الدويل 12
يو�ضح التعديل حتديد ال�ضريبة امل�ؤجلة على العقارات اال�ستثمارية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ويقدم افرتا�ض قابل للدح�ض ب�أن ال�ضريبة امل�ؤجلة على
العقارات اال�ستثمارية التي مت قيا�سها با�ستخدام منوذج القيمة العادلة يف معيار املحا�سبة الدويل  40ينبغي �أن حتدد على �أ�سا�س �أنه �سيتم ا�سرتداد قيمتها
الدفرتية من خالل البيع .ويت�ضمن ا�شرتاط �أن ال�ضريبة امل�ؤجلة على الأ�صول غري القابلة للإ�ستهالك التي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج �إعادة التقييم يف
معيار املحا�سبة الدويل  16ينبغي دائماً قيا�سها على �أ�سا�س البيع .التعديل �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2012ومل يكن له
ت�أثري على املركز املايل و�أداء ال�شركة� ،أو �إف�صاحاتها.
معيار التقرير املايل الدويل  7الأدوات املالية :الإف�صاحات  -تعزيز متطلبات �إف�صاح �إلغاء الإعرتاف
يتطلب التعديل �إف�صاح �إ�ضايف حول الأ�صول املالية التي مت نقلها ولكن مل يتم �إلغاء الإعرتاف بها لتمكني م�ستخدم البيانات املالية للمجموعة فهم عالقة
تلك الأ�صول التي مل يتم �إلغاء الإعرتاف بها مع �إلتزاماتها املرتبطة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتطلب التعديل �إف�صاحات عن امل�شاركة امل�ستمرة للكيان يف الأ�صول
امللغى الإعرتاف بها لتمكني امل�ستخدمني من تقييم طبيعة تلك امل�شاركة ،واملخاطر املرتبطة بامل�شاركة .التعديل �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف
�أو بعد  1يوليو  .2011ال يوجد لدى ال�شركة �أية �أ�صول بهذه اخل�صائ�ص بالتايل مل يكن هناك �أي ت�أثري على عر�ض بياناتها املالية.
املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية لي�ست نافذة بعد
يتم الإف�صاح فيما يلي عن املعايري والتف�سريات التي مت �إ�صدارها ،ولكن مل ت�صبح �سارية املفعول ،حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية لل�شركة .تنوي ال�شركة
تبني هذه املعايري ،يف حال قابلة للتطبيق ،عندما ت�صبح �سارية املفعول.
معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى  -تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1
غي جتميع البنود الواردة يف بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى .البنود التي ميكن �إعادة ت�صنيفها )�أو «املعاد
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1يُ رِّ
تدويرها»( �إىل الربح �أو اخل�سارة يف مرحلة م�ستقبلية من الوقت )على �سبيل املثال ،عند �إلغاء الإعرتاف �أو الت�سوية( �سيتم عر�ضها ب�شكل منف�صل عن البنود
التي لن يُعاد ت�صنيفها �أبداً� .إن التعديل ي�ؤثر على العر�ض فقط ولي�س لديه �أي ت�أثري على املركز املايل لل�شركة.

23
التقــريــــــر
ال�سنــــــــوي
2012

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
َّ
(املعدل) منافع املوظفني
معيار املحا�سبة الدويل 19
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت عديدة على معيار املحا�سبة الدويل  .19متتد هذه التغيريات من التغيريات الأ�سا�سية مثل �إزالة �آلية
املمر ومفهوم العائدات املتوقعة من �أ�صول اخلطة �إىل التو�ضيحات الب�سيطة و�إعادة ال�صياغة� .إن التعديل لي�س لديه �أي ت�أثري على املركز املايل لل�شركة.
معيار املحا�سبة الدويل  32يتم تقا�ص الأ�صول املالية مقابل املطلوبات املالية  -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 32
تو�ضح هذه التعديالت معنى «لديها حاليا حق قانوين ملزم للتقا�ص» .تو�ضح التعديالت �أي�ضاً تطبيق معيار املحا�سبة الدويل  32معيار التقا�ص على نظم
الت�سوية )مثل نظم غرفة املقا�صة املركزية( التي تطبق �آليات الت�سوية الإجمالية التي لي�ست يف وقت واحد .لي�س من املتوقع �أن ت�ؤثر هذه التعديالت على
املركز املايل �أو �أداء ال�شركة وت�صبح �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2014
معيار التقرير املايل الدويل  1قرو�ض احلكومة  -التعديالت على معيار التقرير املايل الدويل 1
تتطلب هذه التعديالت من املتبنني لأول مرة تطبيق متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  20حما�سبة املنح احلكومية والإف�صاح عن امل�ساعدات احلكومية ،ب�أثر
م�ستقبلي على القرو�ض احلكومية القائمة يف تاريخ التحول �إىل معيار التقرير املايل الدويل .يجوز للكيانات �إختيار تطبيق متطلبات معيار التقرير املايل
الدويل �) 9أو معيار املحا�سبة الدويل  ،39ح�سب االقت�ضاء( ومعيار املحا�سبة الدويل  20على القرو�ض احلكومية ب�أثر رجعي يف حال قد مت احل�صول على
املعلومات الالزمة للقيام بذلك يف وقت املحا�سبة الأولية لهذا القر�ض .اال�ستثناء مينح املتبني لأول مرة الإعفاء من القيا�س ب�أثر رجعي للقرو�ض احلكومية
ب�سعر فائدة �أقل من �سعر ال�سوق .التعديل نافذ املفعول للفرتات ال�سنوية يف �أو بعد  1يناير  .2013التعديل لي�س له �أي ت�أثري على ال�شركة.
معيار التقرير املايل الدويل  7اف�صاحات – يتم تقا�ص الأ�صول املالية مقابل املطلوبات املالية  -التعديالت على معيار التقرير املايل
الدويل 7
تتطلب هذه التعديالت من كيان الإف�صاح عن معلومات حول حقوق من �أجل تقا�ص الرتتيبات ذات ال�صلة )على �سبيل املثال� ،إتفاقيات ال�ضمان( .ف�إن
الإف�صاحات توفر للم�ستخدمني معلومات مفيدة يف تقييم ت�أثري ترتيبات املقا�صة يف ظل مركز املن�ش�أة املايل� .إن الإف�صاحات اجلديدة مطلوبة جلميع
الأدوات املالية املعرتف بها التي يتم تقا�صها وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :العر�ض .تنطبق الإف�صاحات �أي�ضاً على الأدوات املالية املدرجة
التي تخ�ضع لرتتيبات تقا�ص واجبة النفاذ رئي�سية �أو اتفاقية مماثلة ،بغ�ض النظر �سواء يتم تقا�صها وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  .32هذه التعديالت ال
ت�ؤثر على املركز املايل �أو �أداء ال�شركة وت�صبح �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
معيار التقرير املايل الدويل  9الأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
معيار التقرير املايل الدويل  ،9ال�صادر ،يعك�س املرحلة الأوىل من عمل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية حول ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل  39وينطبق
على ت�صنيف وقيا�س الأ�صول املالية واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�سبة الدويل  .39كان املعيار يف البداية �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2013لكن التعديالت على معيار التقرير املايل الدويل  9والتاريخ الفعال الإلزامي ملعيار التقرير املايل الدويل  9والإف�صاحات
االنتقالية ،ال�صادرة يف دي�سمرب  ،2011قد نقلت التاريخ الإلزامي ال�ساري املفعول �إىل  1يناير  .2015يف املراحل الالحقة� ،سيعالج جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية حما�سبة التحوط وانخفا�ض قيمة املوجودات املالية� .إن تبني املرحلة الأوىل من معيار التقرير املايل الدويل � 9سيكون له ت�أثري على ت�صنيف وقيا�س
املوجودات املالية لل�شركة.
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معيار التقرير املايل الدويل  10البيانات املالية املوحدة ،معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املنف�صلة
معيار التقرير املايل الدويل  10ي�ستبدل جزء من معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة الذي يعالج حما�سبة البيانات املالية املوحدة.
كما يعالج امل�سائل التي �أثريت يف التف�سري  – 12-SICتوحيد البيانات املالية للمن�ش�آت ذات الغر�ض اخلا�ص.
ي�ؤ�س�س معيار التقرير املايل الدويل  10منوذج رقابة واحد ينطبق على جميع الكيانات مبا يف ذلك الكيانات ذات الأغرا�ض اخلا�صة .ف�إن التغيريات التي
�أدخلها معيار التقرير املايل الدويل  10تتطلب من الإدارة �إ�صدار �أحكام هامة لتحديد الكيانات التي تخ�ضع لل�سيطرة وبالتايل يتطلب توحيدها من قبل
ال�شركة الأم ،مقارن ًة مع متطلبات التي كانت يف معيار املحا�سبة الدويل  .27بناءاً على التحليالت الأولية املنجزة ،لي�س من املتوقع �أن يكون لدى معيار
التقرير املايل الدويل � 10أي ت�أثري على اال�ستثمارات احلالية لل�شركة.
ي�صبح هذا املعيار �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
معيار التقرير املايل الدويل  11الرتتيبات امل�شرتكة
معيار التقرير املايل الدويل  11حل حمل معيار املحا�سبة الدويل  31احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة و التف�سري  13-SICالكيانات حتت ال�سيطرة
امل�شرتكة – امل�ساهمات غري النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك .معيار التقرير املايل الدويل  11يزيل اخليار ملحا�سبة الكيانات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
با�ستخدام التوحيد الن�سبي .بدالً من ذلك ،ف�إن الكيانات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة التي تفي بتعريف امل�شروع امل�شرتك ينبغي حما�سبتها ب�إ�ستخدام طريقة
حقوق امللكية .التعديل ال ي�ؤثر على ال�شركة.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
معيار التقرير املايل الدويل  12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف الكيانات الأخرى
ي�شمل معيار التقرير املايل الدويل  12كافة الإف�صاحات التي كانت يف ال�سابق يف معيار املحا�سبة الدويل  27املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة ،وكذلك كافة
الإف�صاحات التي مت ت�ضمينها �سابقاً يف املعيارين املحا�سبني الدوليني  31و  .28تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص املن�ش�أة يف ال�شركات التابعة ،والرتتيبات
امل�شرتكة وال�شركات ال�شقيقة والكيانات املنظمة .يتطلب �أي�ضاً عدد من الإف�صاحات اجلديدة ،ولكن لي�س لها �أي ت�أثري على املركز املايل �أو �أداء ال�شركة.
هذا املعيار ي�صبح �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
معيار التقرير املايل الدويل  13قيا�س القيمة العادلة
يحدد معيار التقرير املايل الدويل  13م�صدر واحد للإر�شاد حتت معايري التقارير املالية الدولية جلميع قيا�سات القيمة العادلة .معيار التقرير املايل الدويل
 13ال يتغري عندما يتطلب من الكيان �إ�ستخدام القيمة العادلة ،ولكن يوفر توجيهات ب�ش�أن كيفية قيا�س القيمة العادلة حتت معايري التقارير املالية الدولية
عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة �أو م�سموح بها .تقوم ال�شركة حالياً بتقييم الأثر الذي �سوف يكون لهذا املعيار على املركز املايل والأداء ،ولكن ا�ستنادا
�إىل التحليالت الأولية ،ال يتوقع حدوث ت�أثري جوهري .هذا املعيار ي�صبح �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
التح�سينات ال�سنوية مايو 2012
هذه التح�سينات ال يكون لها ت�أثري على ال�شركة ،ولكن ت�شمل ما يلي:
معيار التقرير املايل الدويل  1التبني �أول مرة ملعايري التقارير املالية الدولية
يو�ضح هذا التح�سن ب�أن الكيان الذي توقف عن تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف املا�ضي ويختار� ،أو يتطلب تطبيق معايري التقارير املالية الدولية،
لديه خيار �إعادة تطبيق معيار التقرير املايل الدويل � .1إذا مل يتم �إعادة تطبيق معيار التقرير املايل الدويل  ،1ينبغي على الكيان �إعادة �إعداد بياناته املالية
ب�أثر رجعي كما لو مل يتوقف عن تطبيق معايري التقارير املالية الدولية.
معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض البيانات املالية
يو�ضح هذا التح�سن الفرق بني معلومات املقارنة الإ�ضافية الطوعية واحلد الأدنى من املعلومات املطلوبة للمقارنة .عام ًة ،احلد الأدنى املطلوب هو معلومات
مقارنة بالفرتة ال�سابقة.
معيار املحا�سبة الدويل  16املمتلكات والآالت واملعدات
يو�ضح هذا التح�سن �أن �أجزاءاً كبرية من قطع الغيار ومعدات ال�صيانة التي تلبي تعريف املمتلكات والآالت واملعدات لي�ست خمزون.
معيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية ،العر�ض
يو�ضح هذا التح�سن ب�أن �ضرائب الدخل النا�شئة عن التوزيعات على حاملي الأ�سهم يتم حما�سبتها وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل � 12ضرائب الدخل.
معيار املحا�سبة الدويل  34التقارير املالية املرحلية
يتما�شى التعديل مع متطلبات الإف�صاح عن �إجمايل موجودات القطاع مع �إجمايل مطلوبات القطاع يف البيانات املالية املرحلية .هذا التو�ضيح ي�ضمن �أي�ضاً
�أن تتما�شى الإف�صاحات املرحلية مع الإف�صاحات ال�سنوية.
هذه التح�سينات �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة يتم �إظهارها فيما يلي:
ممتلكات و�آالت ومعدات
تدرج بنود املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة خم�صوماً منها الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة .تتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة يف �سبيل
�إحالل �أحد مكونات املمتلكات والآالت واملعدات والتي تتم املحا�سبة عنها ب�شكل منف�صل ،مبا يف ذلك م�صروفات �إعادة الت�أهيل والفح�ص ال�شامل .تتم ر�سملة
امل�صروفات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية اخلا�صة ببنود املمتلكات والآالت واملعدات وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه .يتم
�إدراج كافة امل�صروفات الأخرى كم�صروف يف الأرباح �أو اخل�سائر عند تكبدها.
تخف�ض تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات �إىل قيمها املتبقية ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة كما يلي :
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
مباين
�آالت ومعدات
�أدوات وقطع غيار
�سيارات
�أثاث وتركيبات
�أجهزة حا�سب �آيل ومعدات �أخرى

�سنوات
20
20 - 15
4
5
5
5-3

الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ال ت�ستهلك حتى حتول �إىل �إحدى الفئات �أعاله عندما تو�ضع مو�ضع الإ�ستخدام.
القيمة املتبقية للأ�صل والأعمار الإنتاجية يتم مراجعتها ويتم تعديلها كما هو منا�سباً يف نهاية كل �سنة مالية.
حيث تكون القيمة الدفرتية لأ�صل �أكرب من القيمة التقديرية القابلة للإ�سرتداد فمن ثم يتم تخفي�ضها على الفور �إىل قيمتها القابلة للإ�سرتداد.
حتدد �أرباح �أو خ�سائر �إ�ستبعادات املمتلكات والآالت واملعدات على �أنه الفرق بني عوائد املبيعات وقيمها الدفرتية وتراعى عند حتديد نتيجة الت�شغيل
للفرتة.
�إنخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
تقـوم ال�شركة بتاريخ كـل تقرير مبراجعة القيمة الدفرتية لأ�صولهـا لتحديـد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر على وجود �أي �إنخفا�ض يف قيمة هـذه الأ�صـول .فـي
حالة وجود �أي م�ؤ�شر على الإنخفا�ض يف القيمة يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لتحديد مدى خ�سارة الإنخفا�ض (�إن وجدت).
�إذا مت تقدير �أن املبلغ القابل للإ�سرتداد �أقل من القيمة الدفرتية لنف�س الأ�صل ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل �إىل قيمته القابلة للإ�سرتداد .ويتم
�إثبات �إنخفا�ض القيمة فوراً يف الأرباح �أو اخل�سائر.
يف حال �إ�سرتجاع خ�سائر �إنخفا�ض القيمة ،تتم زيادة القيمة املدرجة للأ�صل �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد التي مت تقديرها ،ويتم الإعرتاف بالزيادة مبا�شرة
ك�إيراد ،على �أن ال تتجاوز القيمة املدرجة للأ�صل بعد الزيادة ،قيمته املدرجة فيما لو مل يتم الإعرتاف بخ�سائر �إنخفا�ض القيمة يف ال�سابق.
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خمزون
ً
ً
يق ّيم املخزون ،مت�ضمنا الب�ضائع بالطريق ،وفقا ل�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة ال�سوقية �أيهما �أقل .وحتدد التكلفة على �أ�سا�س متو�سط التكلفة املرجح
وتت�ضمن التكلفة املبا�شرة للب�ضائع ،ويف حالة الب�ضائع تامة ال�صنع والأعمال قيد التنفيذ جزءاً منا�سباً من العمالة وامل�صروفات العمومية املبا�شرة .حتدد
القيمة ال�سوقية ال�صافية على �أ�سا�س الأ�سعار التي ميكن عندها بيع املخزون يف �سياق الأعمال الإعتيادية بعد مراعاة تكلفة الإكمال والبيع .ويتم تكوين
خم�ص�ص عند ال�ضرورة للمخزون التالف وبطيئ احلركة والراكد.
ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
تدرج الذمم التجارية املدينة بالتكلفة املطف�أة خم�صوماً منها خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة .يتم تكوين خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون
هناك دليل مو�ضوعي على �أن ال�شركة لن تكون قادرة على حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفقاً لل�شروط الأ�صلية للمديونيات .تعترب ال�صعوبات املالية
اجلوهرية للمدين و�إحتمالية �أن يدخل املدين يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية والعجز عن ت�سديد �أو الت�أخر يف الدفع على �أنها م�ؤ�شرات على
�إنخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة.
النقد والنقد املعادل
يتمثل النقد والنقد املعادل بنقد يف ال�صندوق وودائع حمتفظ بها لدى بنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل وعالية ال�سيولة بفرتات �إ�ستحقاق �أ�صلية
لثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإيداع.
القرو�ض والإقرتا�ضات التي تدفع عليها فائدة
كافة القرو�ض والإقرتا�ضات يتم �إدراجها مبدئياً بالقيمة العادلة للعو�ض امل�ستلم ناق�صاً تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرةً.
بعد الإدراج الأويل ،يتم قيا�س هذه القرو�ض الحقاً بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة ال�سائدة.
تدرج الأرباح واخل�سائر يف الربح �أو اخل�سارة عندما يتم �إ�ستبعاد الإلتزامات وكذلك من خالل عملية الإطفاء.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
املخ�ص�صات
يتم �إدراج املخ�ص�صات عند وجود �إلتزام حايل على ال�شركة (قانوين �أو �إ�ستداليل) نتيجة حلدث �سابق ،ميكن �أن تتطلب ال�شركة مبوجبه ت�سوية الإلتزام،
وميكن قيا�س مبلغ الإلتزام ب�شكل موثوق منه.
ميثل املبلغ املدرج كمخ�ص�ص �أف�ضل التقديرات للمقابل املطلوب لت�سوية الإلتزام احلايل يف نهاية �سنة التقرير ،مع الو�ضع يف الإعتبار املخاطر وعدم اليقني
املحيطة بالإلتزام .عندما يتم قيا�س املخ�ص�ص ب�إ�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة لت�سوية الإلتزام احلايل ،ف�إن قيمته الدفرتية متثل القيمة احلالية لتلك
التدفقات النقدية.
عندما يُتوقع �إ�سرتداد بع�ض �أو كافة املنافع الإقت�صادية املطلوبة لت�سوية خم�ص�ص ما من طرف ثالث ،يتم �إدراج املبلغ امل�ستحق ك�أ�صل �إذا كان من امل�ؤكد
�إ�ستالم املبلغ امل�ستحق و�أنه ميكن قيا�س مبلغ امل�ستحقات ب�شكل موثوق منه.
مكاف�آت نهاية اخلدمة وم�ستحقات الإجازة ال�سنوية
ت�ستحق مكاف�آت نهاية اخلدمة وفقاً ل�شروط تعاقد املوظفني بال�شركة امل�ؤهلني يف تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل ال ُعماين لعام 2003
وتعديالته .تدرج م�ستحقات الإجازة ال�سنوية عند �إ�ستحقاقها للموظفني ويكون �إ�ستحقاق للإلتزام املقدر مقابل اخلدمات املقدمة من قبل املوظفني حتى
تاريخ التقرير .يتم الإف�صاح عن تلك الإ�ستحقاقات �ضمن املطلوبات املتداولة ،بينما يتم الإف�صاح عن الإ�ستحقاقات املتعلقة مبكاف�آت نهاية اخلدمة
كمطلوبات غري متداولة.
تدرج امل�ساهمات يف خطة تقاعد ذات م�ساهمات حمددة والت�أمني �ضد �إ�صابات العمل بالن�سبة للموظفني ال ُعمانيني وفقاً لقانون الت�أمينات الإجتماعية لعام
 ،1991كم�صروف يف الأرباح �أو اخل�سائر عند تكبدها.
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
حتت�سب الإلتزامات للمبالغ الواجب �سدادها مقابل الب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة �سوا ًء �أ�صدرت عنها فواتري لل�شركة �أم مل ت�صدر.
�إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم بتاريخ كل بيان مركز مايل التقدير فيما �إذا كان هناك دلي ً
ال مو�ضوعياً ب�أن �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية قد تنخف�ض قيمتها ،ف�إذا ما قام مثل
ذلك الدليل ،فيتم �إدراج �أية خ�سارة يف �إنخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل ال�شامل.
يتم حتديد �إنخفا�ض القيمة كالتايل:
)�أ( بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ،ناق�ص �أية خ�سائر �إنخفا�ض قيمة مت �إدراجها
�سابقاً يف بيان الدخل ال�شامل؛
)ب( بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالتكلفة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة
ب�سعر ال�سوق احلايل لعائد �أ�صل مايل ممُ اثل؛
)ج( بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املخ�صومة ب�سعر الفائدة ال�سائد الأ�صلي.
�إلغاء الإعرتاف بالأ�صول والإلتزامات املالية
الأ�صول املالية:
يتم �إلغاء الإعرتاف بالأ�صل املايل (كلياً �أو جزئياً) عندما:
)�أ( ينتهي احلق من �إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل؛ �أو
)ب( تقوم ال�شركة بتحويل حقوقها لإ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو حت َّملت �إلتزام دفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون �أي ت�أخري جوهري
�إىل طرف ثالث مبقت�ضى ترتيبات “مترير من خالل”؛ و
)ج(	�إماَّ ) (1لقد قامت ال�شركة بتحويل جوهري لكافة املخاطر ومنافع امللكية� ،أو ) (2مل تقم ال�شركة بتحويل كما مل حتتفظ جوهرياً بكافة املخاطر
ومنافع ملكية الأ�صول ولكن قامت بتحويل الرقابة وال�سيطرة على الأ�صول �أو جزءاً من الأ�صول.
الإلتزامات املالية
يتم �إلغاء الإلتزام املايل عندما يتم �إ�ستيفاء الإلتزام التعاقدي �أو �إلغا�ؤه �أو تنتهي مدته .عندما يتم �إ�ستبدال �إلتزام مايل ب�إلتزام �آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط
خمتلفة جوهرياً� ،أو ب�شروط الإلتزام احلايل ويتم تعديله جوهرياً� ،إن ذلك الإ�ستبدال �أو التعديل يتم معاملته ك�إلغاء للإلتزام الأ�صلي و�إعرتاف بالإلتزام
اجلديد ،الفرق ب�ش�أن القيم الدفرتية يتم �إدراجه يف الأرباح �أو اخل�سائر.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
القيم العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حت�سب عليها فوائد بناءاً على التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستعمال �أ�سعار الفائدة لبنود م�شابهة يف �شروطها
وخ�صائ�ص خماطرها.
الإيجارات
يتم االعرتاف مبدفوعات الإيجار الت�شغيلى كم�صروفات فى بيان الدخل ال�شامل بنظام الق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار.
ال�ضريبة
حتت�سب ال�ضريبة وفقاً لقوانني وت�شريعات ال�ضريبة يف �سلطنة عمان.
ال�ضريبة احلالية
تدرج �ضريبة الدخل احلالية يف الأرباح �أو اخل�سائر ب�إ�ستثناء احلد الذي يتعلق ببنود مدرجة مبا�شرة بحقوق امللكية ،ففي تلك احلالة تدرج يف حقوق امللكية.
ال�ضريبة امل�ؤجلة
يحت�سب �إدراج �إلتزام ال�ضريبة امل�ؤجلة بالن�سبة لكافة الفروقات امل�ؤقتة بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات لأغرا�ض التقارير املالية وبني املبالغ
امل�ستخدمة لأغرا�ض ال�ضريبة .ي�ستند �إحت�ساب مبلغ خم�ص�ص ال�ضريبة امل�ؤجلة على النمط املتوقع لتحقق �أو �سداد القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
ب�إ�ستخدام املعدالت ال�ضريبية املطبقة �أو التي �ستطبق ب�شكل وا�سع يف تاريخ التقرير.
يدرج �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة فقط �إىل احلد الذي يتيح �إحتمال توفر �أرباح �ضريبية م�ستقبلية متكن من �إ�ستغالل اخل�سائر واملنافع ال�ضريبية غري
امل�ستخدمة .يتم تخفي�ض �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة �إىل احلد الذي ال ميكن معه �إ�ستغالل املنافع ال�ضريبية املرتبطة بها.
يتم خ�صم املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة فقط عندما يتوفر حق قانوين يتطلب خ�صمها.
ر�أ�س املال
ت�صنف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية.
تعر�ض تكاليف الزيادة التي تعزى مبا�شرة لإ�صدار �أ�سهم جديدة يف بيان حقوق امللكية كخ�صم من املتح�صالت.
توزيعات الأرباح من الأ�سهم العادية
تدرج توزيعات الأرباح من الأ�سهم العادية ك�إلتزامات وتخ�صم من حقوق امل�ساهمني عند �إعتمادها من م�ساهمي ال�شركة .تخ�صم توزيعات الأرباح املرحلية
من حقوق امل�ساهمني عند دفعها.
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الإيرادات
يتحقق الإيراد عند احتمال تدفق مزايا اقت�صادية لل�شركة وميكن قيا�س الإيراد ب�صورة موثوقة ،يقا�س الإيراد بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم مع ا�ستبعاد
اخل�صومات واملرجتعات و�ضرائب املبيعات �أو الر�سوم .تقيم ال�شركة ترتيبات �إيراداتها وفقا ملعايري حمددة من �أجل حتديد ما �إذا كانت تت�صرف بو�صفها
ُموكل �أو وكيل .لقد �إ�ستنتجت ال�شركة ب�أنها تت�صرف ك ُموكل يف جميع ترتيبات �إيراداتها ،وفيما يلي املوا�صفات الواجب ا�ستيفاءها قبل حتقق الإيراد:
املبيعات
يتم �إدراج �إيرادات بيع الب�ضائع يف بيان الدخل ال�شامل� ،صافية من عموالت البيع واخل�صم التجاري ،عندما تتحول خماطر ومكاف�آت امللكية الكبرية �إىل
امل�شرتي ،ال يتم �إدراج الإيرادات يف حالة وجود �شكوك وا�ضحة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة� ،أو التكاليف امل�صاحبة �أو احتمال رد الب�ضاعة.
الفوائد
ً
تدرج �إيرادات الفوائد عند �إ�ستحقاقها ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي ،بناءا على املعدل امل�ستخدم خل�صم املقبو�ضات النقدية املقدرة امل�ستقبلية من خالل
تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات املالية �إىل �صايف القيمة الدفرتية للموجودات املالية.
�إيرادات وم�صروفات وفوائد
حتت�سب �إيرادات وم�صروفات الفوائد على �أ�سا�س الإ�ستحقاق.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمه)
ت�صرف كافة الفوائد والتكاليف الأخرى املتكبدة فيما يتعلق بالإقرتا�ضات عندما يتم تكبدها كجزء من تكاليف التمويل وحتت�سب على �أ�سا�س الإ�ستحقاق،
ب�إ�ستثناء م�صروف الفوائد خالل فرتة الإن�شاء على الإقرتا�ضات املنفذة على وجه التحديد لتمويل �إن�شاء الأ�صول امل�ؤهلة حيث تتم ر�سملة تلك الفوائد مع
تكلفة الأ�صول املعنية.
معامالت عمالت �أجنبية
العملة التنفيذية وعملة العر�ض
تقا�س البنود املدرجة بالبيانات املالية لل�شركة ب�إ�ستخدام الريال العماين )“ر.ع”( والذي هو عملة �سلطنة عمان والتي تعد بدورها البيئة الإقت�صادية
الرئي�سية التي تعمل ال�شركة بها )العملة التنفيذية( .البيانات املالية معرو�ضة بالريال ال ُعماين مقربة �إىل �أقرب ريال عماين.
املعامالت والأر�صدة
املعامالت بعمالت �أجنبية تدرج قيمتها بالريال ال ُعماين وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة� .أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية الناجتة
عن ت�سوية تلك العامالت ومن التعامالت ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة للأ�صول والإلتزامات املالية املنفذة بعمالت �أجنبية تدرج يف الأرباح �أو
اخل�سائر.
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تقوم ال�شركة بتنفيذ قانون ال�شركات التجارية العماين لعام  1974وتعديالته ،و�أحدث التوجيهات املعنية الأخرى ال�صادرة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال
لأجل حتديد قيمة مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،يتم ح�ساب مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بيان الدخل ال�شامل لل�سنة التي ترتبط بها.
التقارير املالية لقطاعات الأعمال
يعترب القطاع مكوناً متميزاً لل�شركة يعني بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاع العمل( �أو بتقدمي منتجات �أو خدمات يف �إطار بيئة اقت�صادية معينة )قطاع
جغرايف( وهو عر�ضة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تتعر�ض لها القطاعات الأخرى.
�	1 - 3إدارة املخاطر املالية
الأدوات املالية املدرجة ببيان املركز املايل تتمثل بالنقد والنقد املعادل والذمم املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى والذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى
والقرو�ض.
عوامل املخاطر املالية
نظرة عامة
تواجه ال�شركة املخاطر التالية من جراء �إ�ستخدام الأدوات املالية:
خماطر الإئتمان
خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سوق
يركز جممل برنامج �إدارة خماطر ال�شركة على تقلبات الأ�سواق املالية ويحاول التقليل من الت�أثريات العك�سية على الأداء املايل لل�شركة .تتوىل �إدارة ال�شركة
م�س�ؤولية �إدارة املخاطر وفقاً ل�سيا�سات معتمدة من جمل�س الإدارة.
( )1خماطر الإئتمان
التعر�ض ملخاطر الإئتمان
متثل القيمة الدفرتية للأ�صول املالية احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان .كان احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان بتاريخ التقرير كما يلي:
2012
ريال عماين
الذمم املدينة التجارية
�أر�صدة مدينة �أخرى
نقد لدى البنوك

25.502.984
1.044.434
1.420.773
27.968.191

2011
ريال عماين
24.399.388
1.101.183
1.642.581
27.143.152
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�	- 1-3إدارة املخاطر املالية (تتمه)
خماطـر الإئتمـان على املديونيات حمدودة بقيمها الدفرتية حيث �أن الإدارة تراجع تلك الأر�صدة ب�إنتظام من �أجل تقدير �إمكانية حت�صيلها وتكون خم�ص�صاً
للأر�صدة امل�شكوك يف حت�صيلها .تدار خماطر الإئتمان ب�شكل رئي�سي من خالل �شروط الإئتمان مع العمالء والذي يكون مدعوماً بخطابات �إعتماد م�ؤكدة.
مت الإ�ستغناء عن خدمات وكالة �ضمان �إئتمان ال�صادرات �ش.م.ع.م ب�سلطنة ُعمان .ال يوجد تركيز ملخاطر الإئتمان فيما يتعلق باملديونيات التجارية حيث
تتعامل ال�شركة مع العديد من العمالء املوزعني عاملياً.
وبالن�سبة لأي عميل حمتمل عندما ال يتوفر ت�صنيف �إئتماين م�ستقل ،تقوم جلنة الإئتمان بال�شركة بتقييم نوعية الإئتمان اخلا�ص بالعميل �آخذة بالإعتبار
مركزه املايل واخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى .يتم حتديد حدود الإئتمان الفردية �إ�ستناداً �إىل ت�صنيفات داخلية �أو خارجية وفقاً حلدود و�ضعها جمل�س
الإدارة .وتتم مراقبة �إ�ستخدام حدود الإئتمان ب�شكل منتظم .التفا�صيل املتعلقة بالذمم املدينة التجارية يتم �إظهارها يف الإي�ضاح .8
خماطر ال�سيولة
()2
بنقد ٍ
تنطوي �إدارة خماطر ال�سيولة احلذرة على الإحتفاظ ٍ
كاف وتوفر ت�سهيالت �إئتمانية ملتزم بها كافية .تبقي الإدارة على املرونة يف التمويل عن طريق
املحافظة على توفرها وفقاً خلطوط �إئتمان ملتزم بها.
يحلل اجلدول التايل الإلتزامات املالية لل�شركة �ضمن جمموعات الإ�ستحقاق ذات العالقة �إ�ستناداً �إىل فرتة الإ�ستحقاق املتبقية بتاريخ التقرير �إىل تاريخ
الإ�ستحقاق التعاقدي.
املجموع

2012
�إقرتا�ضات
فوائد على �إقرتا�ضات
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
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2011
�إقرتا�ضات
فوائد على �إقرتا�ضات
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى

� 2 – 1سنة

بني 5 - 3
�سنــــــوات
ريال عماين

ريال عماين

�أقل من
�سنة
ريال عماين

ريال عماين

30.042.725
408.802
15.092.951

24.040.223
207.538
15.092.951

2.000.000
67.060
-

4.002.502
134.204
-

45.544.478

39.340.712

2.067.060

4.136.706

26.758.444
290.880
13.891.301

25.603.444
262.401
13.891.301

1.155.000
28.479
-

-

40.940.625

39.757.146

1.183.479

-

خماطر ال�سوق
()3
خماطر ال�سوق هي خماطر ت�أثري تغريات ب�أ�سعار ال�سوق ،مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،و�أ�سعار الفائدة ،ت�ؤثر على �إيرادات ال�شركة �أو قيمة ما متلكه
ال�شركة من الأدوات املالية  .الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة و�ضبط تعر�ضات خماطر ال�سوق �ضمن احلدود املقبولة ،ويف نف�س الوقت حتقيق
�أق�صى عائد ممكن من املخاطر .يتم �إدارة املخاطر باملراجعة امل�ستمرة لإ�سرتاتيجية املبيعات و�إجراء التعديالت عليها.
خماطر �صرف العملة الأجنبية
تعمل ال�شركة عاملياً� ،إال �أنها م�ستقلة ب�شكل �أ�سا�سي عن التغريات يف معدالت �صرف العملة الأجنبية حيث �أن تعامالتها بالعملة الأجنبية هي ب�شكل رئي�سي
بالدوالر الأمريكي والدرهم الإماراتي املرتبطان بالريال ال ُعماين.
خماطر �أ�سعار ال�سلع
تت�أثر ال�شركة من تقلب �أ�سعار ال�صلب .تتطلب �أن�شطتها الت�شغيلية ال�شراء اجلاري والت�صنيع وبالتايل تتطلب امدادات م�ستمرة من ال�صلب .نظرا لتزايد
معدل التذبذب ب�شكل كبري يف �سعر ال�صلب ،لقد و�ضع جمل�س ادارة ال�شركة و�سنت ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر املتعلقة مبخاطر �أ�سعار ال�سلع وتخفيفها.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�	- 1-3إدارة املخاطر املالية (تتمه)
خماطر التدفق النقدي والقيمة العادلة ملعدالت الفائدة
لدى ال�شركة ودائع حتت الطلب وودائع لأجل و�إقرتا�ضات طويلة الأجل .الودائع لدى بنوك والفائدة على الإقرتا�ضات ت�ستحق عنها فوائد ب�شروط جتارية.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار الفائدة الناجتة من قرو�ضها .تتم �إدارة املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�سب من الأر�صدة الثابتة واملتغرية لأ�سعار
الفائدة يف بداية ال�سنة املالية� ،إذا لزم الأمر.
كل تغيري بن�سبة  ٪5يف �سعر الفائدة ،ف�إن ت�أثري ذلك على بيان الدخل يقارب  142.001ريال عماين ) 125.579 - 2011ريال عماين( على �أ�سا�س م�ستوى
االقرتا�ض يف تاريخ بيان املركز املايل.
�	2 - 3إدارة ر�أ�س املال
�إن �أهداف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�س املال هي حماية قدرة ال�شركة على املتابعة على �أ�سا�س الإ�ستمرارية من �أجل تقدمي عائدات للم�ساهمني ومنافع لأ�صحاب
امل�صالح الآخرين والإحتفاظ بهيكل ر�أ�س مال مثايل لتقليل تكلفة ر�أ�س املال.
من �أجل الإبقاء على هيكل ر�أ�س املال �أو تعديله ،قد تعدل ال�شركة مبلغ التوزيعات النقدية املدفوعة للم�ساهمني �أو تعيد ر�أ�س املال للم�ساهمني �أو ت�صدر
�أ�سهم جديدة �أو تبيع �أ�صول لتخفي�ض ديون.
وتطبيقاً للعرف ال�سائد يف جمال العمل ،تراقب ال�شركة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�سبة املديونية .ويتم �إحت�ساب الن�سبة ك�صايف الدين مق�سم على �إجمايل
ر�أ�س املال .ويتم �إحت�ساب �صايف الدين ك�إجمايل الإقرتا�ضات (مت�ضمنة الإقرتا�ضات املتداولة وغري املتداولة كما هو مبني ببيان املركز املايل) خم�صوماً
منها النقد والنقد املعادل .ويحت�سب �إجمايل ر�أ�س املال على �أنه “حقوق ملكية” كما هي مبينة يف بيان املركز املايل زائد �صايف الدين.
2012
ريال عماين
�إقرتا�ضات )�إي�ضاح (13
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل )�إي�ضاح (10
�صايف الدين
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الدين وحقوق امللكية
ن�سبة املديونية

2011
ريال عماين

26.758.444 30.042.725
((1.648.419) )1.434.051
25.110.025 28.608.674
33.231.134 34.775.796
58.341.159 63.384.470
%43
%45

 3-3تقدير القيمة العادلة
القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�ستحقة �أقل من �سنة واحدة يفرت�ض ب�أنها تقارب قيمها العادلة .القيم العادلة للمطلوبات املالية غري املتداولة
تعترب ب�أنها تقارب قيمها الدفرتية.
القيمة العادلة الهرمية
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد الإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية عن طريق �أ�سلوب التقييم:
امل�ستوى  : 1الأ�سعار )غري املعدلة( املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو املطلوبات املطابقة؛
امل�ستوى  : 2تقنيات �أخرى جلميع املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ميكن مالحظتها� ،إما ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
امل�ستوى  : 3التقنيات التي ت�ستخدم املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة التي ال ت�ستند �إىل بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها.
 - 4التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
يتطلب �إعداد البيانات املالية من الإدارة القيام ب�إعداد تقديرات و�إفرتا�ضات ت�ؤثر على املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف تاريخ البيانات املالية
واملخ�ص�صات الناجتة عنها والتغريات يف القيمة العادلة .هذه التقديرات مبنية على �إفرتا�ضات تت�ضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة الت�أكد منها،
وي�ؤدي �إختالف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة �إىل تغريات يف الإلتزامات امل�ستقبلية املقدرة.
يتم تقييم التقديرات والأحكام ب�شكل م�ستمر وترتكز على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مت�ضمنة توقعات لأحداث م�ستقبلية يعتقد �أنها معقولة احلدوث
ح�سب الظروف.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 4التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة (تتمه)
امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
ً
يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل للمدينني التجاريني عندما يكون حت�صيل املبلغ بالكامل غري حمتمال .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�شكل فردي� ،إن هذا
التقدير ي�ؤدى على �أ�سا�س فردي� .أما بالن�سبة للمبالغ التي لي�ست هامة ب�شكل فردي ،والتي فات موعد �إ�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق
خم�ص�ص وفقاً لطول فرتة الإ�ستحقاق املت�أخرة عن الدفع� ،إ�ستناداً على معدالت الإ�سرتداد التاريخي.
يف تاريخ بيان املركز املايل ،بلغ �إجمايل املدينني التجاريني  25.502.984ريال عماين ) 24.399.388 -2011ريال عماين( وبلغ خم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها  664.824ريال عماين ) 158.855 -2011ريال عماين(� .سيتم �إدراج يف بيان الدخل ال�شامل �إي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات
امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة.
خم�ص�ص املخزون البطيء احلركة والتالف
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدمياً �أو ملغياً ،يتم عمل تقدير ل�صايف القيمة املتوقع حتقيقها.
املبالغ الهامة ب�شكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س فردي .املبالغ غري الهامة ب�شكل فردي ،يتم تقييم املخزون القدمي �أو امللغي ب�شكل جماعي
ويطبق خم�ص�ص وفقاً لنوع املخزون والدرجة العمرية �أو الإلغاء ،بنا ًء على �أ�سعار البيع التاريخية.
يف تاريخ بيان املركز املايل ،بلغ �إجمايل املخزون  29.789.587ريال عماين ) 21.634.872 -2011ريال عماين( وبلغت خم�ص�صات املخزون القدمي
وامللغي  1.984.328ريال عماين ) 1.132.472 -2011ريال عماين( .يتم �إثبات �أية فروقات بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف بيان الدخل ال�شامل.
العمر الإنتاجي للممتلكات والآالت واملعدات
تقوم �إدارة ال�شركة بتحديد العمر الإنتاجي التقديري ملمتلكاتها و�آالتها ومعداتها من �أجل �إحت�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف
عني الإعتبار الإ�ستخدام املتوقع للأ�صل والإهرتاء الفعلي .تقوم الإدارة �سنوياً مبراجعة القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي ويتم تعديل م�صروف الإ�ستهالك
امل�ستقبلي حيث تعتقد الإدارة ب�أن العمر الإنتاجي يختلف عن التقديرات ال�سابقة.
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
تدرج الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة عن جميع اخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة �إىل حد �أنه من املحتمل �أن الربح اخلا�ضع لل�ضريبة �سيكون متوفر مقابل
اخل�سائر التي ميكن اال�ستفادة منها .يتطلب من الإدارة �إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة التي ميكن �إثباتها ،بناءاً على التوقيت
املحتمل وم�ستوى الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة يف امل�ستقبل جنبا �إىل جنب مع ا�سرتاتيجيات التخطيط ال�ضريبي يف امل�ستقبل.
 - 5معلومات قطاعات الأعمال
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قطاع العمل هو �أحد مك ّونات املن�ش�أة الذي يرتبط ب�أن�شطة جتارية جتني من خاللها �أرباح وتتكبد خ�سائر مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر املتعلقة بتعامالت
مع مكونات �أخرى لنف�س املن�ش�أة ،والتي تتم مراجعة نتائجها الت�شغيلية ب�صورة دورية من جانب كبري م�س�ؤويل الت�شغيل باملن�ش�أة من �أجل �إتخاذ القرارات
حول تخ�صي�ص م�صادر لقطاع العمل وتقييم �أدائها ; والتي توجد لها معلومات مالية منف�صلة� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية للقطاعات التي مت التقرير عنها هي
نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة املبينة يف الإي�ضاح رقم .2
املعلومات املتعلقة بقطاعات �أعمال ال�شركة مو�ضحة �أدناه وفقاً ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  – 8قطاعات الت�شغيل .يتطلب معيار التقارير املالية
الدولية رقم  8حتديد قطاعات الت�شغيل على �أ�سا�س التقارير الداخلية حول مكونات ال�شركة التي تتم مراجعتها ب�صورة دورية من جانب كبري م�س�ؤويل
الت�شغيل من �أجل �إتخاذ القرارات حول تخ�صي�ص م�صادر لقطاع العمل وتقييم �أدائها.
املنتجات واخلدمات التي جتني منها قطاعات الأعمال التي مت التقرير عنها �أرباح ًا
تعمل ال�شركة يف قطاع عمل رئي�سي واحد وهو �صناعة وبيع املنتجات احلديدية .وقد مت الإف�صاح عن كافة املعلومات املعنية والتي تخ�ص قطاع العمل
الرئي�سي ببيان املركز املايل وبيان الدخل ال�شامل والإي�ضاحات حول البيانات املالية.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 5معلومات قطاعات الأعمال (تتمه)
مت �إجراء التحليل اجلغرايف التايل على �أ�سا�س مواقع عمالء ال�شركة:

دول جمل�س التعاون اخلليجي مت�ضمنة �سلطنة عمان
�أمريكا ال�شمالية
�أخرى

2011

2012
مديونيات
�إيرادات
جتارية
ريال عماين
ريال عماين
22.592.186 81.972.416
2.542.589 15.996.409
368.209
345.793

�إيرادات

مديونيات جتارية

ريال عماين
74.946.076
16.074.557
176.251

ريال عماين
20.326.187
3.929.285
143.916

25.502.984

91.196.884

24.399.388

98.314.618
يتم تخ�صي�ص الإيرادات واملديونيات التجارية على �أ�سا�س الدولة التي يوجد فيها العميل.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2012

يف  31دي�سمرب 2012

�إ�ستبعادات

م�صروفات عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )18

تكلفة املبيعات (�إي�ضاح )16

املحمل لل�سنة:

يف  1يناير 2012

الإ�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2012

�إ�ستبعادات

حتويالت

�إ�ضافات

يف  1يناير 2012

التكلفـــة

5.491.277

2.483.932

-

-

399.393

2.084.539

7.975.209

-

2.000

8.000

7.965.209

ريال عماين

مبانــــــــــي

18.465.670

7.049.836

()260.849

-

1.281.886

6.028.799

25.515.506

()396.179

375.764

108.827

25.427.094

ريال عماين

�آالت ومعدات

748.811

1.203.151

()12.937

-

431.760

784.328

1.951.962

()32.861

169.146

-

1.815.677

ريال عماين

�أدوات
وقطع غيار

86.722

59.318

()44.898

25.692

-

78.524

146.040

()48.600

-

68.745

125.895

ريال عماين

�سيــــــارات

40.567

204.718

-

22.466

-

182.252

245.285

-

-

9.660

235.625

ريال عماين

�أثــــــــــاث
وتركيبـــات

124.483

232.071

-

59.589

-

172.482

356.554

-

-

32.986

323.568

ريال عماين

�أجهــــــزة
حا�سب �آيل
ومعـــــــدات
�أخــــــــــرى

التقــريــــــر
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 - 6املمتلكات والآالت واملعدات
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794.157

-

-

-

-

-

794.157

-

()546.910

661.529

679.538

25.751.687

11.233.026

()318.684

107.747

2.113.039

9.330.924

36.984.713

()477.640

-

889.747

36.572.606

�أعمال
ر�أ�سمالية قيــــد
املجموع
التـنفيــــذ
ريال عماين
ريال عماين

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2011

يف  31دي�سمرب 2011

�إ�ستبعادات

م�صروفات عمومية و�إدارية )�إي�ضاح (18

تكلفة املبيعات )�إي�ضاح (16

املحمل لل�سنة:

يف  1يناير 2011

الإ�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2011

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

يف  1يناير 2011

التكلفـــة

5.880.670

2.084.539

-

-

397.091

1.687.448

7.965.209

-

28.650

7.936.559

مبانــــــــــي
ريال عماين

 - 6املمتلكات والآالت واملعدات (تتمه)

19.398.295

6.028.799

)(1.772

-

1.276.993

4.753.578

25.427.094

)(11.997

174.556

25.264.535

�آالت ومعدات
ريال عماين

1.031.349

784.328

)(15.897

-

388.833

411.392

1.815.677

)(56.494

156.657

1.715.514

�أدوات
وقطع غيار
ريال عماين

47.371

78.524

)(11.367

23.424

-

66.467

125.895

)(12.165

10.000

128.060

�سيــــــارات
ريال عماين

53.373

182.252

)(1.219

22.762

-

160.709

235.625

)(1.439

7.050

230.014

ريال عماين

151.086

172.482

)(651

60.046

-

113.087

323.568

)(854

33.521

290.901

ريال عماين

�أثــــاث وتركيبـــات
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�أجهـزة حا�سب �آيل
ومعـــدات �أخـــرى

35

679.538

-

-

-

-

-

679.538

-

377.178

302.360

�أعمال ر�أ�سمالية
قيــــد التـنفيــــذ
ريال عماين

27.241.682

9.330.924

)(30.906

106.232

2.062.917

7.192.681

36.572.606

)(82.949

787.612

35.867.943

املجموع
ريال عماين

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 6املمتلكات والآالت واملعدات (تتمه)
)�أ(

املباين املدرجة باملمتلكات والآالت واملعدات مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية .عقد
الإيجار الأويل ينتهي بتاريخ � 13إبريل  2022مع وجود خيار لتجديده يف نهاية فرتة الإيجار.

)ب( ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة خا�ضعة لرهن من الدرجة الأوىل ل�صالح وزارة التجارة وال�صناعة ،حكومة �سلطنة ُعمان ،ورهن من الدرجة الثانية
لإقرتا�ضات من بنوك جتارية )�إي�ضاح .(13
)ج(
-7

متثل الأعمل الر�أ�سمالية قيد التنفيذ حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي قيد الإن�شاء.
الب�ضاعـة
2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

مواد خام
ب�ضاعة تامة ال�صنع
مواد خمزنية وقطع غيار
ب�ضاعة يف الطريق
�أعمال قيد التنفيذ

10.438.488
6.766.200
2.212.578
8.993.389
1.378.932

10.647.192
6.998.247
2.221.682
142.103
1.625.648

ناق�صاً :خم�ص�ص خمزون

21.634.872 29.789.587
((1.132.472) )1.984.328
20.502.400 27.805.259

خمـزون ال�شركـة خا�ضـع لـرهـن ل�صالـح مقـدمـي الإقرتا�ضات كما �أف�صح عنه بالإي�ضاح .13
حركة خم�ص�ص املخزون مبينة �أدناه:

يف  1يناير
املح ّمل خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب
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 - 8الذمم املدينة التجارية والأر�صدة املدينة الأخرى

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

1.132.472
851.856
1.984.328

823.645
308.827
1.132.472

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

ذمم جتارية مدينة
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

25.502.984
()664.824

24.399.388
)(158.855

مقدمات ملوردين
م�صروفات مدفوعة مقدماً
�أر�صدة مدينة �أخرى

24.838.160
734.221
85.056
310.213
25.967.650

24.240.533
610.471
87.183
490.712
25.428.899

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 8الذمم املدينة التجارية والأر�صدة املدينة الأخرى (تتمه)
حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبينة فيما يلي:

يف  1يناير
املح ّمل خالل ال�سنة )�إي�ضاح (18
يف  31دي�سمرب

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

158.855
505.969
664.824

65.774
93.081
158.855

)�أ( الذمم التجارية املدينة لل�شركة خا�ضعة لرهن ل�صالح مقدمي الإقرتا�ضات كما �أف�صح عنه بالإي�ضاح .13
)ب( تعترب املبالغ م�ستحقة من قبل ال�شركة بعد  120يوم من تاريخ الفاتورة.
حتليل �أعمار الذمم املدينة مو�ضح على النحو التايل:

الأعمار
�أقل من  120يوماً
بني  180 -121يوماً
بني  270 – 181يوماً
بني  365 – 271يوماً
بني  730 – 366يوماً
�أكرث من  730يوماً

)ج(

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

21.395.225
3.227.908
740.250
29.414
3.990
106.197

22.126.700
1.897.034
226.005
24.773
30.629
94.247

25.502.984

24.399.388

ذمم مدينة �أخرى ت�شمل ر�سوم �إغراق مبقدار  281.872ريال عماين مدفوعة على الت�صدير �إىل الواليات املتحدة الأمريكية .فر�ضت دائرة التجارة
الأمريكية ر�سوم مكافحة الإغراق ور�سوم تعوي�ضية على ت�صدير ال�شركة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية .ومع ذلك لقد قررت هيئة التجارة الدولية
الأمريكية يف  14نوفمرب  2012ببطالن قرار دائرة التجارة الأمريكية بناءاً على �إ�ستئناف ال�شركة وبالتايل مت الآن �إ�سرتداد املبلغ املدفوع بالكامل.

 - 9النقد والنقد املعادل

نقد لدى البنوك
نقد بال�صندوق

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

1.420.773
13.278
1.434.051

1.642.581
5.838
1.648.419

�أدرج �ضمن النقد لدى البنوك ر�صيد قدره  470.713ريال ُعماين ) 404.454 :2011ريال ُعماين( حمتفظ به يف ح�ساب حتت الطلب بالإمارات العربية
املتحدة بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لدى ال�شركة مبلغ  547.751ريال عماين ) 688.150 :2011ريال عماين( منفذ بالدوالر الأمريكي لإيداعات العمالء.
 - 10ر�أ�س املال
يت�ألف ر�أ�س املال من  31) 124.897.960دي�سمرب � (124.897.960 -2011أ�سهم عادية بقيمة  0.100ريال عماين ) 31دي�سمرب  0.100 : 2011ريال
عماين( لكل �سهم مدفوعة بالكامل.
امل�صدر واملدفوع بالكامل
امل�صرح به
2011
2011
2012
2012
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ر�أ�س املال

15.000.000

15.000.000

12.489.796

12.489.796
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 10ر�أ�س املال (تتمه)
�أدرجت عالوة الإ�صدار بال�صايف من تكاليف �إ�صدار الأ�سهم.
تفا�صيل امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ن�سبة � %10أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة مو�ضحة �أدناه:
�إ�سم امل�ساهم

�صندوق جلوبال بايوت �إل بي

2012
عدد الأ�سهم ن�سبة امل�ساهمة
%
63.697.960

51

2011
ن�سبة امل�ساهمة
عدد الأ�سهم
%
63.697.960

51

 - 11الإحتياطي القانوين
وفقاً لقانون ال�شركات التجارية ال ُعماين لعام  ،1974وتعديالته ،جتنب �سنوياً  %10من الأرباح حل�ساب هذا الإحتياطي حتى يبلغ ر�صيده املرتاكم ما يوازي
ثلث ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع .هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
 - 12توزيعات �أرباح مقرتحة
ال يتم احت�ساب توزيعات الأرباح حتى يتم اعتمادها يف اجلمعية العامة العادية ال�سنوية .يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ  17فرباير  2013اقرتح جملـ�س
الإدارة توزيعـات �أربـاح نقدية بواقـع  0.016ريـال عمانـي لل�سهم الواحـد قدرهـا  1.998.367ريال عماين .البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2012ال تعك�س هذا القرار والذي �سيتم احت�سابه يف حقوق امل�ساهمني كتخ�صي�ص من الأرباح املحتجزة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
يف �إجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية املنعقد يف  26مار�س  ،2012متت املوافقة من قبل امل�ساهمني على توزيعات �أرباح نقدية بواقـع  0.015ريـال
عمانـي ) 0.009 -2011ريال عماين( لل�سهم الواحـد جمموعها  1.873.475ريال عماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011وقد مت دفعها خالل �سنة
.2012
�	- 13إقرتا�ضات
2012
ريال عماين
غري متداولة
بنك ظفار �ش.م.ع.ع – قر�ض لأجل )�أ(
البنك الوطني ال ُعماين �ش.م.ع.ع – قر�ض لأجل )ب(
ناق�صاً :اجلزء املتداول املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
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2011
ريال عماين

8.002.502
2.895.000
((1.740.000) )2.000.000
6.002.502

متداولة
قرو�ض مقابل �إي�صاالت الأمانة
�سحب على املك�شوف من بنوك
اجلزء املتداول من القر�ض لأجل

1.155.000

21.995.043
45.180
2.000.000

23.632.521
230.923
1.740.000

�إجمايل الإقرتا�ضات

24.040.223
30.042.725

25.603.444
26.758.444

)�أ(

متت املوافقة على قر�ض لأجل من بنك ظفار �ش م ع ع مبقدار  10مليون ريال عماين� .إجمايل املبلغ امل�سحوب بلغ  9.502.501ريال عماين .تدفع
على القر�ض فائدة �سنوية ب�سعر � 3أ�شهر للدوالر الأمريكي املتداول بني البنوك يف �سوق لندن )ليبور( زائد � .٪3إن هذا القر�ض م�ضمون برهن من
الدرجة الأوىل على ممتلكات والآت ومعدات ال�شركة .وي�سدد القر�ض على  20ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي قيمة كل ق�سط  500.000ريال عماين
ابتداءاً من يونيو .2012

)ب( كان �سعر الفائدة على القر�ض لأجل من البنك الوطني ال ُعماين �ش.م.ع.ع امل�سحوب لإن�شاء مرفق جديد للق�ضبان احلديدية مبقدار � %5.75سنوياً
) 31دي�سمرب � %6.5 : 2011سنوياً( .هذا القر�ض م�ضمون برهن من الدرجة الأوىل على ممتلكات و�آالت ومعدات مرفق الق�ضبان احلديدية وبرهن
من الدرجة الثانية على ممتلكات و�آالت ومعدات مرفق الأنابيب احلديدية .مت �سداد القر�ض بالكامل يف مار�س .2012

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�	- 13إقرتا�ضات (تتمه)
)ج( فرتات �إ�ستحقاق الإقرتا�ضات غري املتداولة كما يلي:

من عام �إىل عامني
من ثالثة �أعوام �إىل خم�سة �أعوام

)د(

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

2.000.000
4.002.502

1.155.000
-

6.002.502

1.155.000

مت احل�صول على ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف ب�أ�سعار فائدة ترتاوح بني � %6إىل � %8سنوياً ) 31دي�سمرب � %6 – 2011إىل � %8سنوياً( ومت
احل�صول من بنوك جتارية على قرو�ض مقابل �إي�صاالت الأمانة ب�أ�سعار فائدة ترتاوح بني � %2.5إىل � %4سنوياً ) 31دي�سمرب � %5.5 – 2011إىل
� %6.5سنوياً( .الت�سهيالت البنكيـة الرئي�سية اخلا�صة بال�شركـة م�ضمونـة برهن بالت�ساوي على الأ�صول املتداولة لل�شركة.

)هـ( القيمة الدفرتية لإقرتا�ضات ال�شركة املنفذة بالعمالت التالية:

ريال ُعماين
دوالر �أمريكي

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

15.065.017
14.977.708

15.648.501
11.109.943

30.042.725

26.758.444

 - 14مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

يف  1يناير
املحمل لل�سنة
مدفوعات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

82.991
85.913
()46.743

65.414
78.895
)(61.318

122.161

82.991

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

13.517.009
1.478.658
93.699
3.585

12.730.154
948.751
205.523
6.873

15.092.951

13.891.301

 - 15ذمم دائنة جتارية و�أر�صدة دائنة �أخرى

ذمم دائنة جتارية
م�صروفات م�ستحقة
مقدمات من عمالء
�أر�صدة دائنة �أخرى

ال يوجد هناك مبالغ متبقية كتوزيعات �أرباح غري ُمطالب بها كما يف تاريخ بيان املركز املايل.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

 - 16تكلفة املبيعات

تكلفة املواد امل�ستهلكة
عمالة مبا�شرة )�إي�ضاح (19
�إ�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات )�إي�ضاح (6
م�صروفات مبا�شرة �أخرى

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

80.082.563
3.526.466
2.113.039
1.256.774

75.073.819
2.739.706
2.062.917
1.278.105

86.978.842

81.154.547

 - 17م�صروفات البيع والتوزيع

م�صروفات تعبئة و�شحن
عموالت على املبيعات
م�صروفات ترويج مبيعات
ق�سط وكالة �ضمان �إئتمان ال�صادرات
دعاية و�إعالن
م�صروفات بيع وتوزيع �أخرى

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

4.104.323
182.281
17.668
16.648
21.355

3.305.158
140.082
9.161
21.841
16.951
18.249

4.342.275

3.511.442

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

1.055.926
505.969
217.476
107.747
62.436
66.153
79.782
11.464

930.711
93.081
137.899
106.232
152.290
84.080
90.351
9.679

2.106.953

1.604.323

 - 18م�صروفات عمومية و�إدارية
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تكاليف العاملني )�إي�ضاح (19
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صروفات �أخرى
�إ�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات )�إي�ضاح (6
�أتعاب قانونية ومهنية
م�صروفات �إت�صاالت
�سفر وتنقالت
ت�أمني

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

 - 19تكاليف العاملني
تتمثل تكاليف العاملني ،املدرجة �ضمن تكلفة املبيعات وم�صروفات عمومية و�إدارية ،مبا يلي:

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

3.712.213
536.501
186.077
85.913
61.688

2.946.571
417.673
172.146
78.895
55.132

4.582.392

3.670.417

3.526.466
1.055.926

2.739.706
930.711

4.582.392

3.670.417

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

1.261.510
()3.229

1.833.465
)(5.076

1.258.281

1.828.389

ال�ضريبة احلالية:
ال�ضريبة على الربح لل�سنة
تعديالت �سنوات �سابقة

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

22.185

-

ال�ضريبة امل�ؤجلة:
�أ�صل وعك�س قيد فروقات م�ؤقتة �أخرى

67.484

23.325

�إجمايل امل�صروف ال�ضريبي لل�سنة

89.669

23.325

رواتب �أ�سا�سية وبدالت
م�صروفات �سكن للعاملني
م�صروفات رعاية للموظفني
مكاف�آت نهاية اخلدمة
تكاليف الت�أمينات الإجتماعية

من�سوبة �إىل:
تكلفة املبيعات )�إي�ضاح (16
م�صروفات عمومية و�إدارية )�إي�ضاح (18

� - 20صايف تكاليف التمويل

فوائد على �إقرتا�ضات
�إيرادات فوائد

 - 21ال�ضريبة

) �أ ( وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم  99/87امل�ؤرخ يف � 11أغ�سط�س  ،1999كانت ال�شركة معفـاة من �ضريبة الدخل لفرتة خم�س �سنوات من تاريخ بدء
مزاولة �أعمالها التجارية وهـو  15مايو  .1999منحت وزارة االقت�صاد الوطني ،مبوجب القرار الوزاري رقم  2004/89املـ�ؤرخ يف  22نوفمرب ،2004
ال�شركة �إعفـاءاً �ضريبيـاً ملدة خمـ�س �سنـوات �إ�ضافية �إنتهت يف  14مايو .2009
)ب( نظراً لوجود خ�سائر �ضريبة مرحلّة ،مل يتم �إحت�ساب م�صروف �ضريبة الدخل احلالية .لقد �صرحت ال�شركة بخ�سائر �ضريبية مرحلة مبقدار
 5.457.914ريال عماين ) 8.174.161 -2011ريال عماين( متوفرة للتقا�ص مقابل الأرباح امل�ستقبلية اخلا�ضعة لل�ضريبة حتى �سنة .2014
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
 - 21ال�ضريبة (تتمه)
)ج( يتعلق م�صروف �ضريبة الفرتة احلالية بال�ضريبة امل�ؤجلة فيما يتعلق بالفروقات امل�ؤقتة .يتم �إحت�ساب �ضرائب الدخل امل�ؤجلة على كافة الفروقات
امل�ؤقتة ب�إ�ستخدام معدل �ضريبي �أ�سا�سي قدره � .%12صايف الإلتزام ال�ضريبي امل�ؤجل وم�صروف ال�ضريبة امل�ؤجلة يف بيان الدخل ال�شامل من�سوبة
�إىل البنود التالية:
�ضريبة م�ؤجلة

 1يناير
2012
ريال عماين

املحمل �إىل
الأرباح �أو
اخل�سائر
ريال عماين

ريال عماين

الأ�صل
خم�ص�ص

()19.063

19.063

-

الإلتزام
�إ�ستهالك �ضريبي م�ؤجل

876.593

48.421

925.014

857.530

67.484

925.014

 1يناير
2011

املحمل �إىل
الأرباح �أو
اخل�سائر
ريال عماين

 31دي�سمرب
2011

ريال عماين
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ريال عماين

الأ�صل
خم�ص�ص

)(7.893

)(11.170

)(19.063

الإلتزام
�إ�ستهالك �ضريبي م�ؤجل

842.098

34.495

876.593

834.205

23.325

857.530

)د(
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 31دي�سمرب
2012

مت الإنتهاء من الربوط ال�ضريبية عن كافة ال�سنوات حتى �سنة  2008والفروقات ال�ضريبية مبقدار  22.185ريال عماين مقابل الدخل غري املعفى
قد مت دفعها عن ال�سنتني ال�ضريبيتني  2007و � 2008إىل ال�سلطات ال�ضريبية العمانية .تعتقد الإدارة ب�أن �أي �ضرائب يتم �إحت�سابها عن ال�سنوات
التي مل يتم �إجراء ربط �ضريبي عنها من  2009حتى  2012لن يكون لها ت�أثري جوهري على املركز املايل لل�شركة كما يف تاريخ بيان املركز املايل.

ّ
واملخف�ض لل�سهم الواحد
 - 22العائد الأ�سا�سي
مت �إحت�ساب العائد لل�سهم الواحد بق�سمة الأرباح املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة.
2011
2012
ريال عماين
ريال عماين
الأرباح املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة )ر.ع(

3.418.137

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

124.897.960 124.897.960

العائد الأ�سا�سي واملخ ّف�ض لل�سهم الواحد )ر.ع(

0.027

3.030.793

0.024

لغر�ض احت�ساب ربحية ال�سهم املخففة ،يتم تعديل املتو�سطاملرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة ب�إفرتا�ض حتويل جميع الأ�سهم العادية املحتملة املخففة .حيث مل
تعد هناك �أ�سهم خمففة حمتملة ،ف�إن ربحية ال�سهم املخففة مطابقة لعائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

� - 23صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

�صايف الأ�صول

34.775.796

33.231.134

عدد الأ�سهم يف تاريخ التقرير

124.897.960 124.897.960

�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

0.278

0.266

مت �إحت�ساب �صايف الأ�صول لل�سهم الواحد بق�سمة حقوق ملكية امل�ساهمني يف تاريخ التقرير على عدد الأ�سهم القائمة.
 - 24معامالت مع �أطراف ذات عالقة
تتمثل الأطراف ذات العالقة يف امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سات التي ميتلكون فيها �سيطرة هامة على قراراتها املالية والت�شغيلية� .إرتبطت
ال�شركة مبعامالت يف �سياق الإعمال الإعتيادية مع جهات تتعلق مب�ساهمني مهمني �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يف �سياق الأعمال الإعتيادية تقدم تلك
الأطراف ذات العالقة ب�ضائع وخدمات لل�شركة .تقوم ال�شركة �أي�ضاً ببيع ب�ضائع لتلك الأطراف ذات العالقة.
خالل ال�سنة ،مت تنفيذ املعامالت التالية مع �أطراف ذات عالقة :
بيع و�شراء ب�ضائع  /خدمات
خدمات مقدمة
م�صروفات نقل املواد

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

30.355

-

تعوي�ضات ملوظفي الإدارة العليا
رواتب �أ�سا�سية وبدالت

297.439

257.086

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أتعاب ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة

40.500
9.725
378.019

36.000
8.925
302.011

�	- 25إرتباطات
(� )1إرتباطات �إيجارية
يف  31دي�سمرب  ،2012بلغ احلد الأدنى الإ�ضايف للإرتباطات الإيجارية امل�ستقبلية وفقاً لإتفاقية الإيجار املتعلقة بالأر�ض امل�شار �إليها ب�إي�ضاح رقم �)6أ( مبلغ
 1.308.005ريال ُعماين ) 31دي�سمرب  1.375.301 – 2011ريال ُعماين( للفرتة املتبقية للإيجار .وفقاً ل�شروط الإيجار الت�شغيلي بلغ احلد الأدنى من
دفعات الإيجار امل�ستقبلية كما يلي:
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�	- 25إرتباطات (تتمه)
(� )1إرتباطات �إيجارية (تتمه)

خالل �أقل من عام واحد
بني عامني وخم�سة �أعوام
�أكرث من خم�سة �أعوام

2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

67.046
292.665
948.294
1.308.005

67.046
268.182
1.040.073
1.375.301

(� )2إرتباطات م�شرتيات
يف  31دي�سمرب  ،2012بلغت قيمة �إرتباطات امل�شرتيات القائمة  8.428.717ريال ُعماين ) 31دي�سمرب  14.790.953 – 2011ريال ُعماين(.
(� )3إرتباطات ر�أ�سمالية
يف  31دي�سمرب  ،2012بلغت قيمة الإرتباطات الر�أ�سمالية القائمة  97.455ريال ُعماين ) 31دي�سمرب � – 2011صفر ريال ُعماين(.
�	- 26إلتزامات عر�ضية

�ضمانات بنكية

�صدرت ال�ضمانات البنكية �أعاله يف �إطار �سري العمل العادي.
�	- 27أرقام املقارنة
متت �إعادة ت�صنيف �أو تعديل �أرقام املقارنة لتتوافق مع طريقة العر�ض املتبعة لل�سنة احلالية.
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2012
ريال عماين

2011
ريال عماين

57.443

57.943

