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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 :
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

كي بي �إم جي
املدقق الداخلي

ديلوت �آند تو�ش
امل�ست�شار القانوين

حممد �إبراهيم لال�ست�شارات القانونية واملحاماة

البنوك

بنك ظفار �ش.م.ع.ع  ،البنك الوطني العماين �ش.م.ع.ع ،البنك الأهلي �ش.م.ع.ع ،بنك اخلليج الدويل،
بنك �صحار �ش.م.ع.ع  ،بنك عمان العربي �ش.م.ع.ع  ،بنك �أبو ظبي الوطني ،بنك باركليز �ش.م.ع  ،بنك
�أبوظبي التجاري.

�أع�ضاء جمل�س االدارة
الفا�ضل� .سليمان حممد �شاهني الربيع

رئي�س جمل�س الإدارة

الفا�ضل .راجيف كولكرين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الفا�ضل .غامن �سليمان الغنيمان

ع�ضو

الفا�ضل .تقي علي �سلطان

ع�ضو

الفا�ضل�.شراد ديوراج جني

ع�ضو

الفا�ضل .يا�سر عبداهلل �سامل الرا�شدي

ع�ضو

الفا�ضل .جوك�شي ماناف

ع�ضو

2016

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية التا�سع ع�شر
با�سم اهلل وبعونه وتوفيقهُ ،ي�سعدين ،نيابة عن جمل�س ادارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع� ،أن � ّ
لل�شركة و�أعر�ض عليكم التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املدققة وتقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2016
�أهم النقاط حول الأداء الت�شغيلي ل�سنة 2016
لقد كانت �سنة � 2016سنة جيدة بالن�سبة ل�شركتكم ،حيث متكنت من ت�سليم �أعلى كميات على الإطالق بلغت  335.951طن مرتي� ،أي بزيادة قدرها  %18بال�سنة ال�سابقة ،وارتفع
بذلك �صايف الأرباح بن�سبة  %167مقارنة بال�سنة ال�سابقة .وقد حتقق هذا الإجناز خالل �سنة مليئة بالتحديات وات�سمت مبعطيات متباينة .ورغم انتعا�ش �أ�سعار احلديد خالل
الن�صف الأول من ال�سنة وارتفاعها من م�ستوياتها املنخف�ضة يف بداية ال�سنة ،فقد ظل الطلب ُمتدنيا يف �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سبب هبوط �أ�سعار النفط وا�ضطرار
احلكومات املحلية اىل توخي احلذر والتعقل يف عمليات الإنفاق .بينما �شهدت �أ�سعار النفط بع�ض التح�سن خالل ال�سنة لت�صل �إىل  50دوالرا بحلول نهاية ال�سنة ،وقد تدعّ مت الأ�سعار
بف�ضل االتفاق املقرتح بني �أوبك والدول املنتجة من خارج �أوبك على خف�ض �إجمايل الإنتاج ،وكان من املتوقع �أن ت�ستقر الأ�سعار يف حدود  60-45دوالرا للربميل .ولكن هذا التح�سن
يف �أ�سعار النفط مل مُيكن بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي من حتقيق التوازن يف موازناتها ،مما يجعلها مجُ ربة على موا�صلة نهج التق�شف والتقلي�ص يف الإنفاق.
�سجلت �سوق م�شاريع دول جمل�س التعاون اخلليجي منوا �سلبيا للمرة الأوىل يف �سنة  2016وفقا لوكالة مراقبة ن�شاط امل�شاريع التي تتوىل تتبع �صايف �أرباح العقود املُ�سندة
مقابل ن�سبة الإجناز .وقد ن�ش�أ �صايف اخل�سارة يف �سنة  ،2016من بني عوامل �أخرى ،عن انخفا�ض عدد الطلبيات الكبرية التي هبطت خالل  2016اىل �أدنى م�ستوى يف
� 10سنوات نظرا لأن انخفا�ض �أ�سعار النفط �أدى اىل تراجع اال�ستثمار يف قطاع النفط والغاز وقيام احلكومات وال�شركات التابعة لها بخف�ض الإنفاق على م�شاريع البنية
الأ�سا�سية .فقد مت �إ�سناد ت�سعة عقود فقط خالل �سنة  2016بقيمة �أكرث من  1مليار دوالر �أمريكي ،وهو انخفا�ض كبري مقارنة بالعقود امل�سندة يف �سنة  2015والتي بلغ
عددها  25عقدا بقيمة  1مليار دوالر �أمريكي.
خالفا لتوجهات دول جمل�س التعاون اخلليجي ،كان اال�ستهالك العاملي للحديد �أف�ضل بقليل ،حيث ارتفع الطلب العاملي على احلديد بن�سبة  ،%0.2مع انخفا�ض ح�صة ال�صني
من اال�ستهالك من � %48إىل  %43وفقا لرابطة ال�صلب العاملية .وقد تزامن ذلك مع �سعي ال�صني اىل �إزالة ال ُقدرات غري الفعالة ،مما �أدى اىل انتعا�ش �أ�سعار ق�ضبان اخلام
ولفائف احلديد يف �سنة  2016وارتفاعها بحوايل  %20عن م�ستوياتها يف نهاية ال�سنة املالية  .2015ولكن هذا مل ي�ؤد بال�ضرورة �إىل حت�سن �أ�سعار املنتجات النهائية نظرا لرتاجع
م�ستوى الطلب� .شهدت �أ�سعار املنتجات احلديدية ارتفاعا كبريا يف الربع الثاين من ال�سنة ،ثم انخف�ضت ب�شدة يف الربع الثالث من ال�سنة ،مما يجعل املحافظة على هوام�ش
الربح �أمرا �صع ًبا .لكن ال�شركة متكنت من �إدارة هذه التقلبات من خالل �سل�سلة من االجراءات مثل املراقبة الوثيقة للمخزون وتنويع قطاعات ال�سوق وزيادة االنت�شار اجلغرايف.
حقق م�صنع الق�ضبان التجارية خالل ال�سنة �أعلى �إنتاج على الإطالق بلغ  168.194طن مرتي ،وذلك بف�ضل زيادة ح�صة التعامالت مع عمالء الق�ضبان التجارية احلاليني
والتداول التجاري وتوريد ق�ضبان الت�سليح اىل ال�سوق ب�شكل منتظم .وح�صلت ال�شركة �أي�ضا على �شهادة «كار�س» املرموقة عن جودة ق�ضبان الت�سليح خالل ال�سنة ،وهذا من
�ش�أنه �أن يعزز قدرة ال�شركة على زيادة �إمدادات ق�ضبان الت�سليح يف ال�سوق .ونحن ب�صدد احل�صول على االعتمادات والت�صديقات الأخرى من اجلهات املختلفة .وقد بد�أنا
ت�شغيل م�صنع الق�ضبان التجارية على مدار � 24ساعة اعتبارا من �شهر يناير  .2017ونحن نتوقع �إنتاج وبيع كمية �إ�ضافية من ق�ضبان الت�سليح قدرها  5.000طن مرتي يف
ال�شهر ،علما ب�أن هذا الإنتاج الإ�ضايف �سي�ؤدي اىل رفع ن�سبة الطاقة املُ�ستخدمة اىل �أكرث من  %70مقارنة مع امل�ستوى احلايل البالغ  %55فقط.
�شهد �إنتاج م�صنع الأنابيب ارتفاعا طفيفا فقط ع ّما كان عليه يف ال�سنة املالية  2015وذلك نتيجة انخفا�ض الطلب وزيادة املناف�سة .كما ُ
ا�ضطررنا اىل مواجهة حتقيقات
مكافحة الإغراق التي بد�أتها الأطراف الأمريكية املُعرت�ضة على �إمداداتنا من الأنابيب �إىل الواليات املتحدة .وقد ت�سبب ذلك يف تباط�ؤ عمليات الت�صدير يف الربع الثالث،
مما �أثر على �إنتاج م�صنع الأنابيب .وقد فر�ضت وزارة التجارة الأمريكية يف نهاية املطاف ر�سوم مكافحة الإغراق بواقع  .%7.34ورغم �أن هذه الر�سوم تُع ُّد يف حد ذاتها
�إجرا ًء �سلبي ًا ،ف�إن �أغلب م�صانع املنطقة التي تُ�صدّر منتجاتها اىل الواليات املتحدة خ�ضعت لر�سوم مماثلة .ومع ذلك ،ولغر�ض املحافظة على ا�ستقرار مبيعاتنا الإجمالية
وتقليل االعتماد على ال�سوق الأمريكية ،فقد توجهنا نحو �أ�سواق ت�صدير �أخرى يف �سنة  ،2016ونحن ن�أمل �أن ُنعزّز ح�ضورنا يف هذه الأ�سواق خالل ال�سنة املالية .2017
على الرغم من خمتلف ال�ضغوط ال�سلبية مثل تقلبات الأ�سعار وتباط�ؤ الطلب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والإجراءات التجارية يف الواليات املتحدة ،متكنت �شركتكم يف
�سنة  2016من ت�سجيل زيادة كبرية يف �صايف الأرباح بن�سبة  %167مقارنة مع �سنة  .2015وقد ت�س ّنى ذلك بف�ضل توخي �سل�سلة من التدابري العملية لتنويع قطاعات ال�سوق
وزيادة مبيعات الق�ضبان التجارية وتو�سيع االنت�شار اجلغرايف ملبيعاتنا .وقد تزامنت تلك التدابري مع الإدارة اجليدة للمخزون والتحكم يف التكاليف يف امل�صانع املعنية.
وارتفعت كميات الإنتاج واملبيعات بن�سبة  %20و %18على التوايل ،كما هو ُمبني �أدناه.
 31دي�سمرب 2016
الو�صف
333.303
الإنتاج  -طن مرتي
335.951
املبيعات  -طن مرتي
67.822.976
املبيعات (ريال عماين)
الربح( /اخل�سارة) (بالريال العماين) 4.579.446

 31دي�سمرب 2015
276.909
285.383
68.862.381
1.715.008

النمو %
%20
%18
)%(1
%167

ُ
اخلطط امل�ستقبلية
يف �ضوء تعايف �أ�سعار النفط وارتفاعها من م�ستوياتها املنخف�ضة يف �سنة  ،2015وكذلك خف�ض االنتاج املتفق عليه بني �أوبك والدول من خارج �أوبك ،نحن نتوقع �أن توا�صل
دول جمل�س التعاون اخلليجي الإنفاق على امل�شاريع الرئي�سية .ويف ر�أينا ،ف�إن ذلك ُيبقي على حركة االقت�صاد وي�ضمن ا�ستمرار ا�ستهالك احلديد بوترية م�ستقرة .وقد

غريت �صناعات احلديد ال�صينية تركيزها ووجهته نحو �صايف الدخل بدلاً من �إجمايل الإيرادات ،مما ي�ساعد على توا�صل ا�ستقرار الأ�سعار يف �سنة � .2017إال �أن امل�شاكل
التي تواجهها تركيا بخ�صو�ص الطلب املحلي وانخفا�ض قيمة العملة ميكن �أن تت�سبب يف �ضغوط �إ�ضافية نتيجة تدفق ال�صادرات ب�أ�سعار منخف�ضة من تركيا اىل دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على ت�سعري املنتجات احلديدية الطويلة يف املنطقة.
لغر�ض �إدارة هذه املخاطر ،تعمل �شركتكم ،بالتعاون مع �شركات احلديد الأخرى واجلهات احلكومية يف �سلطنة عمان ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،على تقدمي الدعم
الكايف ل�صناعة احلديد املحلية .ون�أمل �أن تتخذ حكومات املنطقة �إجرا ًء �صارم ًا لوقف عمليات الإغراق وتدفق املنتجات احلديدية من ال�شركات الأجنبية املناف�سة املدعومة
من احلكومات� .إذ �أنه يف غياب مثل هذه التدابري ،ف�إن �صناعات احلديد يف املنطقة �ستظل ُعر�ضة ملخاطر املناف�سة غري العادلة .نحن نرجو �أن تُقدم حكومات املنطقة على
انتهاج �سيا�سة �أكرث واقعية وا�ستباقية للدفاع عن ال�صناعات املحلية وحمايتها من املناف�سة �أو املمار�سات غري العادلة.
يف �ضوء ما تقدم ،نحن ملتزمون ب�أداء دورنا عرب اال�ستمرار يف الرتكيز على حت�سني ا�ستخدامات امل�صنع ،وموا�صلة التحكم يف التكاليف وزيادة هوام�ش الربح امل�ستدامة
من خالل تنويع قطاعات ال�سوق واملناطق اجلغرافية.
توزيعات الأرباح
خالل ال�سنة ،دفعت ال�شركة توزيعات �أرباح مرحلية بن�سبة  .%14و�إنه ملن دواعي �سرور جمل�س الإدارة �أن ُيو�صي بتوزيعات نقدية بواقع  %9ل�سنة  2016تبلغ  9بي�سة لل�سهم
الواحد .نورد يف اجلدول التايل توزيعات الأرباح خالل ال�سنوات الأخرية.
2016
2015
2014
2013
2012
2011

ال�سنة

توزيعات نقدية
%9
%9
%22
%20
%16
%15

توزيعات مرحلية
%14
-

ن ُُظم الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
متتلك ال�شركة ُن ُظم الرقابة الداخلية الكافية واملالئمة 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 والإجراءات املُوثقة .وقد ُ�صمم
نظام الرقابة الداخلية للت�أكد من �أن كافة املعلومات �سليمة وجديرة باالعتماد عليها يف �إعداد القوائم املالية واملحافظة عليها.

2016

يوجد بال�شركة جلنة تدقيق م�شكلة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة غري تنفيذيني ،وهي تتولىّ مراجعة �أعمال التدقيق قبل عر�ضها على جمل�س االدارة.
تك ُمن القوة الكربى ل�شركتكم يف قيمة الأ�شخا�ص املُنت�سبني �إليها وروح البذل والعطاء التي جتمع بينهم� .إ�ضافة اىل ذلك ،ف�إنها تتمتع ب�سمعة طيبة يف ال�سوق من حيث
اجلودة واالعتمادية ،وكل هذه العنا�صر ت�ساهم ب�شكل �إيجابي يف حتقيق م�ستقبل زاهر.
تولىّ الأفا�ضل /كي بي ام جي ،مراقب ح�سبات ال�شركة ،تدقيق احل�سابات حتى تاريخ  31دي�سمرب  ،2016وتقريرهم مرفق بالطي.

كما �أغتنم هذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر ،نيابة عن جمل�س الإدارة ،اىل فريق الإدارة بال�شركة واالحتاد وم�س�ؤويل البنوك واملوردين والعمالء و�سوق م�سقط للأوراق املالية
وجميع امل�ساهمني ملا قدموه من دعم وتعاون مما يعك�س ثقتهم بنا .و�أود �أي�ضا �أن �أ�سجل خال�ص تقديرنا للإدارة واملوظفني ملا بذلوه من جهود يف �سبيل حتقيق هذه النتائج
الطيبة.
واهلل ويل التوفيق

نيابة عن جمل�س الإدارة
�سليمان بن حممد بن �شاهني الربيع
رئي�س جمل�س الإدارة
 20فرباير 2016
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ويف اخلتام� ،أود �أن �أتقدم ،نيابة عن ال�شركة وجمل�س �إدارتها� ،إىل املقام ال�سامي ملوالنا 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 حكومة جاللته الر�شيدة للتنمية ال�صناعية يف �سلطنة عمان.
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�إنه ملن دواعي ُ�سرور �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع �أن ُتقدم تقرير مناق�شة وحتليل الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2016
البيئة االقت�صادية العاملية
�شهدت �سنة  2016ركودا يف �أن�شطة التجارة العاملية ،ووقوع �أحداث غري متوقعة مثل الربيك�سيت (الت�صويت ل�صالح خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي) ،وهبوط �أ�سعار النفط وتراجع
ثقة امل�ستثمرين نتيجة تقلبات ال�سوق .ووفقا لتقديرات البنك الدويل ،فقد انخف�ض النمو العاملي �إىل  %2.3يف �سنة  -2016وهو �أ�ضعف �أداء منذ الأزمة املالية العاملية� .إال �أنه من املتوقع
�أن يرتفع النمو العاملي �إىل  %2.7يف �سنة  .2017كما �أن منو االقت�صاد الأمريكي الذي تراجع �إىل  %1.6يف �سنة  2016فمن املتوقع �أن يرتفع �إىل  %2.2يف �سنة  2017وفقا لتقديرات
البنك الدويل .وهناك دافع رئي�سي �آخر لنمو االقت�صاد العاملي -حيث �شهدت ال�صني تباط�ؤ يف منوها �إىل  ،%6.7ومن املتوقع �أن ي�سجل تراجعا معتدال �إىل  %6.5يف �سنة  .2017وقد �أثر
هذا النمو املعتدل على ا�ستهالك احلديد يف ال�صني .كما تعافت �أ�سعار النفط اخلام وارتفعت من �أدنى م�ستوياتها يف حدود  30دوالرا للربميل يف �أوائل �سنة  2016لت�صل �إىل م�ستوياتها
احلالية� ،إال �أنه ما زلنا يف حدود ن�صف م�ستويات ما قبل �سنة  ،2015ولكن هذا االنتعا�ش املتوا�ضع يف �أ�سعار النفط ال يكفي لتمكني اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي من موا�صلة
الإنفاق على امل�شروعات نظرا لأن توازن املوازنات ال يتحقق �إال �إذا ارتفعت �أ�سعار النفط اىل م�ستويات �أعلى .وقد �أدى ذلك �إىل تقل�ص عدد امل�شروعات املُ�سندة وتراجع الطلب على
احلديد يف �سنة .2016
هيكل ال�صناعة وتطور �أعمال ال�شركة
لقد توا�صل ت�أثري منو االقت�صاد ال�صيني واجتاهات الأ�سعار على �صناعة احلديد يف جميع �أنحاء العامل يف �سنة  .2016حيث ارتفع الإنتاج العاملي من احلديد اخلام ب�أقل من  %1مقارنة
بنف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة .وبلغت كميات الإنتاج  1.628مليار طن مرتي يف �سنة  ،2016مقابل  1.615مليار طن مرتي يف �سنة  .2015ورغم ذلك ،انخف�ضت ح�صة ال�صني من
اال�ستهالك العاملي بن�سبة  %5يف �سنة  2016وفقا لرابطة ال�صلب العاملية .وقد �شرعت ال�صني يف اتخاذ �إجراءات جادة لإزالة ال ُقدرات غري الفعالة وتعزيز القدرات يف �سنة  .2016ومع
ذلك ال يزال هناك فائ�ض �إنتاج يف ال�صني.
لقد ات�سمت �سنة  2016مبيزة جديدة وهي زيادة اعتماد امل�شرتين ال�صينيني لـ«جتارة العقود الآجلة» يف تعامالت احلديد .وقد ت�سبب ذلك يف تقلبات كبرية وحدوث فجوة بني ال�سوق
الفعلية و�سوق العقود الآجلة ،مما �ص ّعب كثريا من عملية اتخاذ قرارات ال�شراء يف �سنة  .2016وقد تدخلت اجلهات املنظمة لل�سوق يف ال�صني و�أ�صدرت تدابري تنظيمية خمتلفة للحد من
�أن�شطة امل�ضاربة غري املربرة ،ولكن العقود الآجلة لعبت دورا هاما يف ت�سعري احلديد لأول مرة يف �سنة  .2016ولغر�ض �إدارة هذه التقلبات ،اتخذت �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدة
قرارات على درجة عالية من احلكمة والتعقل ا�ستنادا �إىل بيانات واقعية وحتليل �شامل لل�سوق ،مما نتج عنه زيادة يف الأرباح املحققة.
�إن الطلب على احلديد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مرتبط اىل حد كبري ب�أن�شطة البناء والت�شييد ويتوقف على الظروف التي ت�شهدها �صناعة النفط .حيث �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط
وما نتج عنه من �ضغط على موازنات احلكومات اخلليجية ت�سبب يف تراجع م�ستوى ال�سيولة ودورة الدُفعات يف �صناعة احلديد واالقت�صاد ككل .ورغم �أن ال�شركة بذلت جهودا كبرية
لتح�سني حجم املبيعات وهوام�ش الربح ب�شكل م�ستمر ،فقد ا�ضطرت اىل اتخاذ موقف حذر لتفادي التعر�ض ملزيد من خماطر االئتمان يف ال�سوق.
ا�ستنادا اىل االجتاه ال�سائد يف ال�سوق وم�ستويات الأ�سعار ،قامت �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية بزيادة �إنتاجها ومبيعاتها يف مراحل خمتلفة من ال�سنة ،مع توخي احلذر والتحفظ
يف الأ�شهر الأخرى التي كانت فيها ظروف ال�سوق غري مالئمة .وعلى الرغم من تباط�ؤ الطلب وتذبذب �أ�سعار املنتجات ،فقد متكنت ال�شركة من ت�سجيل كميات �إنتاج ومبيعات قيا�سية
على مدار ال�سنة ،حيث حققت �أف�ضل مبيعات على الإطالق بكمية قدرها  335.951طن مرتي .وقد حتقق هذا الإجناز بف�ضل العمل اجلماعي و�إخال�ص جميع موظفي �شركة اجلزيرة
للمنتجات احلديدية وتفانيهم يف العمل.
الر�ؤية امل�ستقبلية
من املتوقع �أن تكون �سنة � 2017أف�ضل قليال بالن�سبة لالقت�صاد الكلي العاملي مقارنة مع �سنة  ،2016من خالل حتقيق زيادة متوا�ضعة يف النمو العاملي بن�سبة � .%0.4إال �أن هذا النمو
العاملي لن يحدث ب�شكل متنا�سق يف جميع الأ�سواق .حيث �ستوا�صل �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي اعتمادها على �إيرادات النفط لتمويل جزء كبري من منوها .وميثل اتفاق �أوبك
والدول من خارج �أوبك على خف�ض �إنتاج النفط ب�إجمايل  1.8مليون برميل يف اليوم تقريبا خطوة يف االجتاه ال�صحيح لتحقيق التوازن بني العر�ض والطلب ،ورغم التوجه احلايل لإعادة
التوازن من خالل خف�ض الإمدادات والزيادة البطيئة يف اال�ستهالك ،ف�إن خمزونات النفط العاملية ال تزال عند م�ستويات عالية .ويف حال التطبيق الكامل لتخفي�ضات الإنتاج املتفق عليها
وامتدادها �إىل الن�صف الثاين من �سنة  ،2017ف�إن خمزونات النفط �ستتقل�ص بوترية �أ�سرع مما ي�ساعد على ارتفاع الأ�سعار ،وهذا �سيمكن بدوره دول جمل�س التعاون اخلليجي من موا�صلة
متويل �أهم امل�شروعات االقت�صادية .ويف الواقع ،ف�إننا ال نتوقع زيادة كبرية يف �أ�سعار النفط يف �سنة  ،2017لذلك �سيكون الطلب يف نف�س م�ستوى �سنة � ،2016أو �أعلى بن�سبة طفيفة.
هناك خطر �آخر يتهدد �صناعة احلديد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ويت�سبب يف تراجعها وهو �أداء االقت�صاد الرتكي الذي يُعت ُرب مُ�ص ّدرًا رئي�سيا للمنتجات احلديدية الطويلة اىل
املنطقة .ولكن االقت�صاد الرتكي ت�أثر �سلبًا بالأحداث ال�سيا�سية املختلفة و�ضعف العملة املحلية وتزايد ال�شكوك حول الو�ضع ال�سيا�سي مما جعل الناجت املحلي الإجمايل يرتاجع يف �سنة
 2016وذلك للمرة الأوىل منذ � 7سنوات .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة �صادرات املنتجات احلديدية الطويلة �إىل الأ�سواق اخلليجية وبالتايل ال�ضغط على هوام�ش ربح منتجي
احلديد يف املنطقة.
ويف اجلانب الإيجابي ،ف�إن الإعالن املتوقع من عقود رئي�سية لإن�شاءات ك�أ�س العامل  ،2020وا�ستمرار ن�شاط البناء والت�شييد يف �سلطنة عمان والإمارات العربية املتحدة
والكويت ميثل عامال محُ فزا لزيادة طفيفة يف الطلب على احلديد .كما �أن ا�ستقرار �أ�سعار النفط وو�ضوح الر�ؤية حول اجتاهاتها �سي�ساعد على حت�سني و�ضع ال�سيولة يف
الأ�سواق .وهناك عن�صر �إيجابي �آخر وهو �أن املوازنة ال�سعودية تت�ضمن زيادة بن�سبة  %7.8يف الإيرادات ال�ضريبية مقارنة بالإيرادات الفعلية املحققة خالل �سنة ،2016
وهذا من �ش�أنه �أن يعود بالفائدة على املنطقة ككل.
ولكن �أية �أخبار �سلبية من ال�صني بخ�صو�ص القطاع العقاري و�إدارة االئتمان وفائ�ض الإنتاج يف خمتلف القطاعات ،وال �سيما احلديد ،ميكن �أن متثل خطرا حمتمال على
االقت�صاد العاملي .كما �أن العالقات بني الإدارة الأمريكية اجلديدة وال�صني ميكن �أن يكون لها تداعيات اقت�صادية ال مُيكن قيا�سها كميا يف الوقت احلايل.
وباخت�صار� ،ستكون �سنة  2017مزيجا من التحديات املختلفة وبع�ض الفر�ص املتوفرة ،و�ستعمل �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية على التخفيف من �آثار التحديات وحتقيق �أق�صى
ا�ستفادة من تلك الفر�ص.
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)
الو�صف
�أنابيب �سوداء
�أنابيب مجُ لفنة
�أق�سام جوفاء
منتجات م�صنع الق�ضبان التجارية
املجموع

2016
63.267
74.834
29.656
168.194
335.951

2015
59.897
80.308
22.667
122.511
285.383

النمو%
%7
(%)7
%31
%37
%18

مراجعة الأداء املايل
فيما يلي الأداء املايل لل�شركة يف �سنة  2016مقارنة مع �أداء �سنة :2015
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الو�صف
مبيعات
�إجمايل الربح
تكلفة متويل -ال�صايف
تكلفة �إدارية
�صايف الربح
ربحية ال�سهم الواحد
ا�ستعرا�ض الأداء الت�شغيلي
لقد حافظت ال�شركة على متو�سط مبيعات �شهري يف حدود 23.090طن مرتي يف �سنة  ،2015يف حني ارتفع متو�سط املبيعات ال�شهري يف �سنة  2016اىل  27.995طن مرتي .كما
أ�سا�سا اىل انخفا�ض �أ�سعار احلديد اخلام.
انخف�ضت قيمة املبيعات من  68.9مليون ريال عماين يف �سنة  2015اىل  67.8مليون ريال عماين يف �سنة  .2016ويُعزى تراجع قيمة املبيعات � ً
يتمتع ق�سم ت�صنيع الأنابيب ً
حاليا بطاقة �إنتاج قدرها  300.000طن مرتي من الأنابيب ،من �ضمنها 90.000طن مرتي من املنتجات املجلفنة يف ال�سنة .ومتكنت ال�شركة خالل ال�سنة من
الو�صول اىل طاقة ا�ستخدام بن�سبة  %55مقارنة مع ن�سبة  %52يف �سنة  .2015و�أنتج ق�سم الأنابيب وباع  167.757طن مرتي يف �سنة  2016مقارنة مع  162.872طن مرتي يف ال�سنة ال�سابقة.
ونظرا للرتاجع ال�شامل للطلب ،متكنا من حتقيق زيادة طفيفة يف كميات الإنتاج .وقد قامت ال�شركة بالرتكيز على تطوير وتنويع منتجاتها لتلبية املعايري العالية الحتياجات زبائنها.
متكنت ال�شركة من بيع  168.194طن مرتي يف ق�سم ت�صنيع الق�ضبان التجارية لعام  ،2016مقارنة مع  122.511طن مرتي يف �سنة  .2015و ُتعزى زيادة كميات الإنتاج بن�سبة %27
�أ�سا�سا اىل مبيعات ق�ضبان الت�سليح .وقد �أ�صبحت وحدة ق�ضبان الت�سليح جاهزة للإنتاج ،وقد ح�صلنا على �شهادة االعتماد «كار�س» يف الربع الأخري من �سنة  .2016ونحن نتوقع �إنتاج
وبيع كمية �إ�ضافية من ق�ضبان الت�سليح قدرها  5.000 - 4.000طن مرتي يف ال�شهر .علما ب�أن هذا الإنتاج الإ�ضايف �سي�ؤدي اىل رفع ن�سبة الطاقة املُ�ستخدمة اىل �أكرث من  %70مقارنة
مع امل�ستوى احلايل البالغ  %55فقط.
املوارد الب�شرية والتعمني
يبلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة  608موظفا .،وت�سعى ال�شركة اىل حت�سني كفاءتها يف ال�سوق من خالل تدريب املوظفني وتطوير مهاراتهم ال�شخ�صية ،علما ب�أن توفر القوى العاملة
املاهرة واملتدربة والعمل اجلاد ي�ساهم ب�شكل كبري يف حت�سني الإنتاجية وزيادة املبيعات .ونحن فخورون بتحقيق ن�سبة تعمني قدرها  %36يف �شركتنا.
ال�صحة وال�سالمة
ُتويل ال�شركة �أهمية كربى ل�صحة موظفيها و�سالمتهم ،وقد مت تنفيذ تدابري �سالمة كافية يف م�صانع ال�شركة للوقاية من احلوادث� ،إ�ضافة اىل ت�شكيل جلان �سالمة يف جميع امل�ستويات
وجلنة عُ ليا جتتمع كل �شهر.
يوجد بال�شركة عيادة جمهزة باملرافق الالزمة لتقدمي 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 .وال�شركة تعترب نف�سها جزءا من �أهل �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.
ونحن نقدم 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 ،لفائدة
الأ�شخا�ص املُعوزين وذوي االحتياجات اخلا�صة.
كما قامت ال�شركة برعاية العديد من الندوات الثقاقية والفعاليات التي تدعم الفنون والأن�شطة الريا�ضية املختلفة.

2016

2016
67.822.976
12.238.118
315.850
7.342.822
4.579.446
0.037

2015
68.862.381
7.627.012
452.655
5.459.349
1.715.008
0.014

(املبلغ بالريال العماين)
النمو%
(%)1
%60
(%)30
%35
%167
%164
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وفق ًا لتعميم الهيئة العامة الهيئة 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.
فل�سفة ال�شركة حول ميثاق احلوكمة
�إن �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ُت�ؤمن ب�أن ا�ستمرار جناح ال�شركة ب�شكل ُم�ستدام يتوقف على اعتمادها ملعايري حوكمة عالية جتاه موظفيها وعمالئها
واملجتمع .وقد ركزت ال�شركة دائ ًما 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 التقريرالتزامها التام مبيثاق احلوكمة.
جمل�س الإدارة
ت�شكيل املجل�س
كما يف  31دي�سمرب  ، 2016ت�أ ّلف 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

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 حالي ًا 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�ضا 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 واال�ستحواذ مع �شركة برا�سك -اململكة املتحدة( -التي ا�ستحوذ عليها بنك كاوبتينج) ،والتحق فيما بعد ببيت
اال�ستثمار الدويل 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�ضو ًا يف �شركة اي�ست جيت كابتل جروب ،ذراع حقوق امللكية اخلا�صة للبنك
الأهلي التجاري يف اململكة العربية ال�سعودية ،والتي مقرها دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
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� 29سنة 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 ويتمتع بخربة تربو عن � 31سنة 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 /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 � 32سنة يف قطاع البنوك ،ق�ضى منها � 28سنة لدى البنك الوطني
العماين و�سنة يف لندن لدى كل من بنك �أوف �أمريكا وبنك االئتمان والتجارة الدولية .وقد �شغل الفا�ضل /تقي �سلطان عدة منا�صب �إدارية يف البنك الوطني العماين
كان �آخرها املدير العام قبل تقاعده يف يناير  ،2011وهو يعمل حاليا م�ست�شارا لدى جمموعة تاول .وقبل ان�ضمامه اىل جمل�س �إدارة �شركتنا� ،شغل الفا�ضل /تقي �سلطان
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 � 21سنة يف جمال حتليل اال�ستثمارات وتقييم الأ�سهم غري املدرجة
يف بلدان خمتلفة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وتركيا والهند .ولديه �أي�ضا خربة � 11سنوات يف تعامالت الأ�سهم ،وهو يتوىل حاليا الإ�شراف على اال�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 بقطر) 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 حملال �أوال 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 �أ�سبوعية رائدة يف الهند) .علما 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 /يا�سر عبد اهلل �سامل الرا�شدي – ع�ضو جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /يا�سر عبد اهلل �سامل الرا�شدي حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم ،تخ�ص�ص محُ ا�سبة ،من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وهو ي�شغل حاليا من�صب مدير
دعم التعامالت اال�ستثمارية يف �صندوق االحتياطي العام للدولة ،وزارة املالية � -صندوق الرثوة ال�سيادية ل�سلطنة عمان .ويتمتع الفا�ضل /يا�سر بخربة �أكرث من � 15سنة
يف جمال املحا�سبة والتمويل واال�ستثمار يف �صندوق االحتياطي العام للدولة.
الفا�ضل /جوك�شي ماناف -ع�ضو جمل�س الإدارة
يتمتع الفا�ضل /جوك�شي ماناف بخربة حوايل � 12سنة يف جمال الأ�سهم اخلا�صة ومتويل ال�شركات ،وهو ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف جلوبال كابيتال ماجنمنت
يف تركيا ،حيث توىل �أدوارا هامة يف جمموعة بيكاكالر وعمليات اال�ستثمار وما بعد اال�ستثمار يف غريجي�سي و�أوجلارالر يف تركيا .وقبل ان�ضمامه �إىل املكتب العاملي يف
ا�سطنبول يف �سنة  ،2008عمل الفا�ضل /جوك�شي لدى �آونلو و�شركاه� ،أحد �أهم البنوك اال�ستثمارية العاملة بن�شاط كبري يف قطاع الدمج واال�ستحواذ على امل�ؤ�س�سات
املتو�سطة .ويف ال�سابق ،كان الفا�ضل /جوك�شي ع�ضوا يف فريق متويل ال�شركات يف العاملية للأوراق املالية ،وعمل �أي�ضا لدى برو�سام تليكوم .وهو يتمتع بخربة تراكمية هائلة
يف جمال امل�ؤ�س�سات املتو�سطة العاملة يف الأ�سهم اخلا�صة ،والتخ�صي�ص ،وعمليات الدمج واال�ستحواذ ،كما قدّم ا�ست�شارات اىل كربيات ال�شركات املالية واال�سرتاتيجية.
الفا�ضل /جوك�شي حا�صل على املاج�ستري والبكالوريو�س يف الهند�سة املالية والإدارية من جامعة بوغازي يف تركيا.
�سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س واجلمعية العامة ال�سنوية الأخرية
عقد جمل�س الإدارة �أربعة اجتماعات خالل �سنة  ،2016وذلك يف التواريخ التالية:
 16 .1فرباير 2016

� 27 .2إبريل 2016

 27 .3يوليو 2016

� 30 .4أكتوبر 2016

وبلغت �أق�صى فرتة فا�صلة بني كل اجتماعني  113يوم ًا يف �سنة  ،2016يف حني كان هناك فرتة  114يوما فا�صلة بني �آخر اجتماع يف �سنة  2015و�أول اجتماع يف �سنة .2016

ا�سم الع�ضو

اجتماعات جمل�س الإدارة

العامة
ال�سنوية

جمعية عامة

2016/10/30 2016/7/27 2016/4/27 2016/2/16

2016/3/20

2016/8/22

فئة الع�ضوية

الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع

غري تنفيذي

√

√

غائب

√

√

√

الفا�ضل /راجيف كولكارين

غري تنفيذي وم�ستقل √

√

√

غائب

√

√

الفا�ضل /غامن �سليمان الغنيمان

غري تنفيذي وم�ستقل غائب

√

غائب

√

غائب

غائب

الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان

غري تنفيذي وم�ستقل √

√

√

غائب

غائب

غائب

الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني

غري تنفيذي وم�ستقل √

√

√

√

غائب

غائب

الفا�ضل /يا�سر عبد اهلل �سامل الرا�شدي غري تنفيذي وم�ستقل √

√

√

غائب

√

√

غري تنفيذي وم�ستقل √

√

√

√

غائب

غائب

الفا�ضل /جوك�شي ماناف

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.
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فيما يلي �سجل ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س الواردة �أعاله واجلمعية العامة ال�سنوية الأخرية:
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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 .وبناء عليه ،ف�إن �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ت�ؤكد التزامها
ب�أحكام املادة  95من قانون ال�شركات التجارية رقم  1974/4وتعديالته.
�إدارة ال�شركة
فيما يلي �أ�سماء موظفي الإدارة العليا يف �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ونبذة عن وظائفهم وم�س�ؤولياتهم:
الفا�ضل� /أي ان فينكات -الرئي�س التنفيذي
�إن الفا�ضل� /أي ان فينكات حا�صل على البكالوريو�س يف هند�سة التعدين من املعهد الهندي للتكنولوجيا بجامعة روركي ،باال�ضافة اىل �شهادة الإدارة املالية املتقدمة من
كلية كزافييه للإدارة ،جم�شيدبور ،الهند ،ولديه خربة �أكرث من � 25سنة يف �صناعة احلديد العاملية مبختلف امل�ستويات الإدارية يف جميع �أنحاء العامل ،مع تركيز خا�ص على
دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق الأو�سط والهند .وقد �شغل يف ال�سابق من�صب نائب الرئي�س  -املبيعات  -يف �شركة حديد الإمارات� ،أبوظبي ،دولة الإمارات العربية
املتحدة .وكان ع�ضوا يف جلنة الإدارة التنفيذية ولعب دورا فعاال يف منو وحدة �إعادة ت�شكيل اللفائف احلديدية بطاقة  1.5مليون طن وتطويرها اىل م�صنع حديد متكامل
بطاقة  3.5مليون طن .ت�شمل جتربته العديد من املناطق اجلغرافية والأ�سواق وقطاعات الإنتاج يف �صناعة احلديد ،مما مينحه معرفة وا�سعة ب�ش�ؤون الإنتاج والأ�سواق.
وقد �أثبت قدراته يف �إدارة العمليات والت�سويق واملبيعات والوظائف التجارية ،وله �سجل حافل يف قيادة فرق العمل متعددة الثقافات وحتقيق �أداء قيا�سي خالل فرتة زمنية
ق�صرية جدا .وقد جنح يف �إدارة التغيريات يف امل�ؤ�س�سات الكبرية يف ظروف �صعبة للغاية بال�سوق .بد�أ الفا�ضل� /أي ان فينكات م�سريته املهنية مع تاتا �ستيل يف وظيفة
مهند�س ،وانتقل الحقا �إىل �شركة �أر�سيلور ميتال لي�شغل من�صب الع�ضو املنتدب لدول اخلليج العربية والهند.
الفا�ضل /جون �شي�شجريي راو – رئي�س الت�شغيل يف م�صنع الق�ضبان التجارية
يحمل الفا�ضل /جون �شهادة جامعية يف هند�سة الإنتاج ويتمتع بخربة �أكرث من � 35سنة 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 – رئي�س الت�سويق
يحمل الفا�ضل� /أرون �شهادة الدرا�سات العليا يف �إدارة الت�سويق ولديه خربة � 27سنة 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 /يجوي جون – رئي�س ال�ش�ؤون املالية
�إن الفا�ضل /يجوي حما�سب قانوين ولديه خربة � 19سنة يف الوظائف الإدارية يف جماالت املالية واحل�سابات بقطاعات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن امل�سائل املالية والتجارية
وتقنية املعلومات بال�شركة ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة.
الفا�ضل /يو�سف الكمايل رئي�س الإدارة واملوارد الب�شرية
يحمل الفا�ضل /يو�سف �شهادة البكالوريو�س يف التاريخ ولديه �إجمايل خربة � 34سنة ،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 .كما �أنه ي�ضطلع مب�س�ؤولية �إ�ضافية وي�ؤدي
مهمة م�ست�شار الرئي�س التنفيذي حول ال�ش�ؤون احلكومية والعالقات اخلارجية.
الفا�ضل� /أندرانيل �شودري – رئي�س الت�سويق الدويل
يحمل الفا�ضل� /أندرانيل �شهادة الدرا�سات العليا يف االقت�صاد ولديه خربة � 32سنة 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.
الفا�ضل /فريندا كومار �شارما – م�ساعد املدير العام مب�صنع الق�ضبان التجارية
يحمل الفا�ضل /فريندا �شهادة جامعية يف الهند�سة امليكانيكية ولديه خربة � 27سنة يف العديد من م�صانع احلديد مب�ستويات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن جميع �أن�شطة الإنتاج
والتوزيع والأن�شطة التابعة يف م�صنع الق�ضبان التجارية ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
د) املعلومات التي ُت ُ
عر�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�ضراجتماعات 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
•الف�شل اجلوهري 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 اجلديدة
•بيع 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
ت ُ
ُعر�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 وفق ًا 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 بدل ح�ضور اجتماعات
جلنة التدقيق بقيمة  350ريال عماين لرئي�س اللجنة و 175ريال عماين لكل ع�ضو من الأع�ضاء الآخرين ،وي�ستلم �أع�ضاء جلنة املكاف�آت  175ريال عماين نظري ح�ضور كل
اجتماع من اجتماعات اللجنة خالل ال�سنة.
وفق ًا للوائح ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،تبلغ مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة 60.000ريال عماين ،وهي م�ستحقة اىل � 4أع�ضاء جمل�س �إدارة عن ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2016ب�شرط احل�صول على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية القادمة.

2016

مت خالل ال�سنة دفع مكاف�أة بقيمة 32.000ريال عماين اىل � 4أع�ضاء جمل�س �إدارة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2015

فيما يلي تفا�صيل بدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة امل�ستحق اىل الأع�ضاء لل�سنة (بالريال العماين):
اجتماعات جمل�س الإدارة

جلنة املكاف�آت

الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع
الفا�ضل /راجيف كولكارين

750
750

1.400

175
175

925
2.325

الفا�ضل /غامن �سليمان الغنيمان

500

-

-

500

الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان
الفا�ضل� /شاراد ديوراج جني
الفا�ضل /يا�سر عبد اهلل �سامل الرا�شدي
الفا�ضل /جوك�شي ماناف
املجموع

750
1.000
750
1.000
5.500

525
700
2.625

350

1.275
1.000
750
1.700
8.475

خالل ال�سنة ،مل ُيطالب الفا�ضل� /سليمان بن حممد الربيع والفا�ضل� /شاراد جني والفا�ضل /جوك�شي ماناف ببدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة ومكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .كما �أن الفا�ضل /جوك�شي ماناف مل ُيطالب ببدل ح�ضور اجتماعات جلنة التدقيق ،يف حني مل ُيطالب 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.
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جلنة التدقيق

املجموع (ر.ع)
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ح) جلنة التدقيق
�شكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق تت�ألف من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني .وطبقا 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.
I.Iفيما يلي مهام ووظائف جلنة التدقيق:
•رفع تو�صية اىل جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات امل�ستقل لتويل تدقيق القوائم املالية لل�شركة.
•تقييم �أداء مراقب احل�سابات امل�ستقل وا�ستبداله �أينما كان ذلك مالئما.
•مراجعة القوائم املالية املُدققة ومناق�شتها مع الإدارة ومراقب احل�سابات امل�ستقل .وا�ستنادا اىل هذه املراجعة ،تقدم اللجنة تو�صياتها اىل جمل�س الإدارة حول
�إدراج القوائم 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�صيا �أو عرب الهاتف).
•الإ�شراف على �أن�شطة التدقيق الداخلي ،مبا فيها املناق�شات التي تتم مع الإدارة 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) مُيكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على القوائم 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 وفق ًا للملحق  3من ميثاق حوكمة ال�شركات املدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية ال�صادر مبوجب التعميم
رقم  2002/11بتاريخ  3يونيو .2002
IIIIعقدت جلنة التدقيق �أربعة اجتماعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2016فيما يلي تواريخ تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور
�أع�ضاء اللجنة:

ا�سم الع�ضو
الفا�ضل /راجيف كولكارين

املن�صب
ع�ضو

الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان

ع�ضو

الفا�ضل /جوك�شي ماناف

ع�ضو

√
√
√

2016/2/16

اجتماعات جلنة التدقيق
2016/7/27
2016/4/27
√
√
√
√

√
√

√

2016/10/28

غائب
√

يبلغ بدل ح�ضور االجتماعات امل�ستحق لأع�ضاء جلنة التدقيق  2.625ريال ُعماين عن �سنة .2016
ط) الرقابة الداخلية
تتوىل جلنة التدقيق ،نيابة 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 .وتُراجع جلنة التدقيق تقارير مراقب احل�سابات الداخلي ب�شكل منتظم.
علما ب�أن �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة تُعت ُرب كافية وف ّعالة .وقد قامت جلنة التدقيق بتعيني مراقب ح�سابات داخلي متفرغ منذ �أغ�سط�س  2011ف�صاعدا.
�إال �أن �أن�شطة التدقيق الداخلي لكامل ال�سنة �أجنزها مكتب التدقيق ديلويت �آند تو�ش ،حما�سبون قانونيون ،م�سقط ،وبلغت �أتعاب التدقيق املدفوعة /امل�ستحقة 10.125
ريال عماين عن كامل �سنة .2016
ج) تقوم ال�شركة بعملية تنفيذ املتطلبات �أدناه للقانون اجلديد حلوكمة ال�شركات :
•برنامج تعريفي ر�سمي الدارة املجل�س املعني حديثا.
•خطة متعاقبة ر�سمية خلالفة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة �أو الرئي�س.
•خطة �إدارة خماطر ر�سمية معتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
•�سيا�سة داخليه للأخالق وال�سلوك املهني للمديرين والإدارة التنفيذية.
•ميثاقي ملجل�س الإدارة وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات.

د) 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
ت�سب بنا ًء على مقايي�س �أداء محُ ددة م�سبق ًا.
مرتبطة بالأداء تحُ ُ
خالل �سنة  ،2016بلغ �إجمايل تكلفة �أكرب  7موظفني تنفيذيني بال�شركة  327.971ريال ُعماين (رواتب وعنا�صر �أخرى بقيمة 313.953ريال عماين ومكاف�أة نهاية خدمة
بقيمة  14.018ريال عماين).
تبلغ فرتة الإنذار بالن�سبة له�ؤالء املوظفني التنفيذيني �شهر واحد ،مع دفع مكاف�آت نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام قانون العمل العماين.
عقد العمل
ُربم �شركة اجلزيرة عقود عمل ر�سمية مع كل موظف من موظفيها ،علما ب�أن هذه العقود تتفق مع اللوائح ال�صادرة عن وزارة القوى العاملة و�أحكام قانون العمل العماين.
ت ُ
هـ) تفا�صيل عدم االلتزام من قبل ال�شركة
مل تتعر�ض ال�شركة 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 تتعلق ب�سوق ر�أ�س املال
خالل الثالث �سنوات الأخرية.
وـ) 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 لأجل اطالع 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 ال�سنوية
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.
وبناء عليه ،مل يتم �إر�سال النتائج اىل كل م�ساهم على حده نظر ًا 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 القوائم املالية.
ز) بيانات �أ�سعار ال�سوق

(القيمة بالريال العماين)

ال�شهر

�أدنى �سعر

�أعلى �سعر

الأدنى

الأعلى

يناير 2016

163/0

132/0

5.422

4.867

فرباير 2016

168/0

140/0

5.439

5.166

مار�س 2016

148/0

132/0

5.566

5.283

�أبريل 2016

199/0

141/0

5.966

5.465

مايو 2016

225/0

190/0

6.020

5.811

يونيو 2016

215/0

181/0

5.906

5.757

يوليو 2016

272/0

210/0

5.921

5.777

�أغ�سط�س 2016

273/0

228/0

5.917

5.735

�سبتمرب 2016

242/0

230/0

5.791

5.710

�أكتوبر 2016

244/0

224/0

5.725

5.477

نوفمرب 2016

230/0

216/0

5.526

5.404

دي�سمرب 2016

255/0

222/0

5.793

5.492
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�سعر �سهم ال�شركة

م�ؤ�شر �سوق م�سقط لالوراق املالية (�صناعة)

2016

فيما يلي بيانات �أ�سعار ال�سوق – �أعلى و�أدنى �سعر -خالل كل �شهر من �سنة :2016

2016

ُيقدم الر�سم البياين التايل �أداء �سعر �سهم ال�شركة مقارنة مع امل�ؤ�شر العام ل�سوق م�سقط للأوراق املالية لقطاع ال�صناعة يف �سلطنة عمان خالل �سنة :2016
�أداء �ســهم ال�شــركة مقارنة مع امل ـ�ؤ�شر العــام ل�سـوق م�سقط للأوراق املالية

�أداء �سهم ال�شركة ح�سب م�ؤ�شر �سوق م�سقط للأوراق املالية
0.300

6000

0.250

5750

0.200

5500

0.150

5250

0.100

دي�سمرب نوفمرب	�أكتوبر �سبتمرب	�أغ�سط�س يوليو
2015 2015 2015 2015 2015 2015

�سعر �سهم اجلزيرة بالريال العماين

يونيو
2015

مار�س
2015

مايو	�أبريل
2015 2015

يناير
2015

فرباير
2015

م�ؤ�شر �سوق م�سقط للقطاع ال�صناعي
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�سعر �سهم اجلزيرة بالريال العماين

16

5000

م�ؤ�شر �سوق م�سقط للقطاع ال�صناعي

توزيع ملكية الأ�سهم
ُنور ُد يف اجلدول التايل منوذج توزيع فئات الأ�سهم وعدد املالكني ون�سبة امللكية:

الفئة

عدد املُ�ساهمني

عدد الأ�سهم

من جمموع الأ�سهم القائمة %

�أقل من %1

22.671.548

822

%18.15

 %1اىل �أقل من %5

24.701.312

10

%19.78

 %5اىل �أقل من %10

13.827.140

2

%11.07

�أكرث من %10

63.697.960

1

%51.00

املجموع

124.897.960

835

%100.00

فيما يلي منوذج ملكية �أكرث من  %5كما يف  31دي�سمرب :2016

ا�سم امل�ساهم

جمموع الأ�سهم

من ر�أ�س املال %

�صندوق جلوبال باياوت �أل بي

63.697.960

%51.00

�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

7.345.799

%5.88

�صندوق االحتياطي العام للدولة

6.481.341

%5.19

املجموع

77.525.100

%62.07

ال متلك ال�شركة �أي �صكوك ودائع عاملية �أو�صكوك ودائع �أمريكية �أو كفاالت �أو �أي �أدوات قابلة للتحويل اعتبارا من  31دي�سمرب  ،2016وبالتايل ال يوجد �أي ت�أثري على
حقوق امللكية.

ح) نبذة مهنية عن مراقب احل�سابات القانوين
عني م�ساهمو ال�شركة مكتب كي بي ام جي مراقبا حل�سابات ال�شركة ل�سنة ُ .2016يعت ُرب كي بي ام جي م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال التدقيق وا�ست�شارات ال�ضرائب واال�ست�شارات
الأخرى يف �سلطنة عمان ،وهو جزء من كي بي ام جي اخلليج الأدنى التي ت�أ�س�ست يف �سنة  .1973يعمل لدى مكتب كي بي ام جي يف �سلطنة عمان �أكرث من  180موظفا،
من �ضمنهم � 3شركاء و� 5أع�ضاء جمل�س �إدارة و 24مديرا ،من بينهم مواطنون عمانيون .وكي بي ام جي هي �شبكة عاملية من ال�شركات املهنية املتخ�ص�صة يف تقدمي
خدمات التدقيق وا�ست�شارات ال�ضرائب واال�ست�شارات الأخرى .تن�شط كي بي ام جي يف  152دولة ولديها حوايل  189.000موظف يعملون يف ال�شركات الأع�ضاء يف جميع
�أنحاء العامل .علما ب�أن ال�شركات الأع�ضاء امل�ستقلة ل�شبكة كي بي ام جي تنت�سب اىل كي بي ام جي الدولية التعاونية (“كي بي ام جي الدولية”) ،وهي م�ؤ�س�سة �سوي�سرية.
�إن مكتب كي بي ام جي يف �سلطنة عمان ُمعتمد من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لتدقيق ح�سابات �شركات م�ساهمة العامة .خالل �سنة  ،2016بلغت قيمة فاتورة كي بي ام
 19.900ريال عماين نظري اخلدمات املهنية املقدمة اىل ال�شركة ( 7.750ريال عماين عن التدقيق ال�سنوي و 12.150ريال عماين عن �أعمال التدقيق واملراجعة املرحلية
واخلدمات املهنية الأخرى).
ط) تفا�صيل عدم االلتزام ب�أحكام ميثاق حوكمة ال�شركات
مت �إعداد تقرير احلوكمة طبقا لأحكام مياثق حوكمة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
قر ب�أن:
ظ) �إن جمل�س الإدارة ُي ُ
ال�شركة قامت بو�ضع كافة الأنظمة والإجراءات وتوثيقها ر�سمي ًا 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 واملن�صو�ص عليها .وقد قام جمل�س الإدارة مبراجعة هذه اللوائح.
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �ضمان �إعداد القوائم املالية طبقا 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.

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

2016

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.
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2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان املركز املايل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
املجموعة

�صايف �أ�صول ال�سهم الواحد

2016
ر.ع

(معاد ت�صنيفها  -اي�ضاح )25

6

20.403.756

22.152.870

20.367.746

7
8
9

12.300.983
20.418.200
4.968.723
37.687.906
58.091.662

11.524.319
17.405.309
2.913.296
31.842.924
53.995.794

12.245.235
20.570.257
4.760.626
37.576.118
57.943.864

11.143.590
17.773.923
2.887.186
31.804.699
53.904.735

10
10
11

12.489.796
13.856.484
3.801.280
10.884.287
41.031.847
()222.632
40.809.215

12.489.796
13.856.484
3.343.336
9.542.114
39.231.730
()150.414
39.081.316

12.489.796
13.856.484
3.801.280
10.565.559
40.713.119
40.713.119

12.489.796
13.856.484
3.343.336
9.316.710
39.006.326
39.006.326

14
21

607.223
544.477
1.151.700

461.178
494.547
955.725

593.926
544.477
1.138.403

451.276
494.547
945.823

13
15
21

11.072.087
4.394.615
664.045
16.130.747
17.282.447
58.091.662

11.289.738
2.421.111
247.904
13.958.753
14.914.478
53.995.794

11.072.087
4.356.210
664.045
16.092.342
17.230.745
57.943.864

11.289.738
2.414.944
247.904
13.952.586
14.898.409
53.904.735

23

0.329

0.314

0.326

0.312

هذه القوائم املالية املرحلية �صرح با�صدارها و اعتمدها جمل�س االدارة بتاريخ  20فرباير  2017و وقعها بالنياية عن املجل�س:

رئي�س جمل�س الإدارة
االي�ضاحات املذكورة بال�صفحات  30اىل  51ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
تقرير مراجعي احل�سابات مذكور بال�صفحات20

22.100.036

ع�ضو جمل�س الإدارة

25
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�أ�صول متداولة
خمزون
ذمم مدينة جتارية و �أخرى
�أر�صدة لدى البنك و باليد
جمموع الأ�صول املتداولة
جمموع الأ�صول
حقوق امللكية و االلتزامات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة ا�صدار
احتياطي قانوين
�أرباح حمتجزة
جمموع حقوق امللكية
حقوق الأقلية
�صايف حقوق امللكية
االلتزامات
التزامات غري متداولة
م�ستحقات ترك اخلدمة
�ضريبة م�ؤجلة
جمموع االلتزامات غري املتداولة
التزامات متداولة
قرو�ض  -جزء متداول
ذمم دائنة جتارية و �أخرى
�ضريبة دخل م�ستحقة
جمموع االلتزامات املتداولة
جمموع االلتزامات
جمموع حقوق امللكية و االلتزامات

2015
ر.ع

2016

�أ�صول
�أ�صول غري متداولة
ممتلكات� ،آالت و معدات

2015
ر.ع
غري مدققة

2016
ر.ع

اي�ضاح

ال�شركة الأم

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
بيان الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

2016
ر.ع
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26

املجموعة
2015
ر.ع
غري مدققة
(انظر اي�ضاح )25

2016
ر.ع

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

اي�ضاح
ايرادات
تكلفة املبيعات
اجمايل الربح
م�صاريف بيع و توزيع
م�صاريف ادارية و عمومية
م�صاريف ت�شغيل �أخرى
�أرباح الت�شغيل
تكاليف متويل
ايرادات متويل
الربح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل

16
17
18

20
20
21

�صايف الربح و جمموع الدخل ال�شامل
للفرتة
الربح العائد اىل :
ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

عائد ال�سهم الواحد العائد اىل
م�ساهمي ال�شركة

22

68.299.139
()55.979.263
12.319.876
()3.732.937
()2.942.751
()33.816

69.293.351
()61.531.010
7.762.341
()3.549.465
()1.887.082
()21.148

67.822.976
()55.584.858
12.238.118
()3.724.629
()2.893.261
()33.862

68.862.381
()61.235.369
7.627.012
()3.537.859
()1.876.167
()21.148

5.610.372
()389.685
70.935
5.291.622
()691.070

2.304.646
()470.473
10.670
1.844.843
()24.175

5.586.366
()386.785
70.935
5.270.516
()691.070

2.191.838
()463.325
10.670
1.739.183
()24.175

4.600.552

1.820.668

4.579.446

1.715.008

4.672.770
()72.218
4.600.552

1.940.412
()119.744
1.820.668

0.037

0.016

االي�ضاحات املذكورة بال�صفحات  30اىل  51ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
تقرير مراجعي احل�سابات مذكور بال�صفحات20

0.037

0.014

املجموعة

 1يناير ( 2015غري موحدة)
حقوق الأقلية وقت االقتناء (غري مدققة)
�صايف الربح و جمموع االيرادات ال�شاملة لل�سنة
حمول اىل االحتياطي القانوين
معامالت مع امل�ساهمني مثبوتة مبا�شرة يف حقوق امللكية:
توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )12
 31دي�سمرب  2015غري مدققة (�إي�ضاح )25

 1يناير 2016
�صايف الربح و جمموع االيرادات ال�شاملة لل�سنة
حمول اىل االحتياطي القانوين
معامالت مع امل�ساهمني مثبوتة مبا�شرة يف حقوق امللكية:
توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )12
 31دي�سمرب 2016

�أرباح حمتجزة

احتياطي قانوين

عالوة �إ�صدار

ر�أ�س املال
ر.ع

املجموع

حقوق الأقلية

12.489.796
-

ر.ع
13.856.484
-

12.489.796

ر.ع
3.171.835
171.501

13.856.484

ر.ع
10.520.958
1.940.412
()171.501
3.343.336

حقوق م�ساهمي
ال�شركة الأم
ر.ع
40.039.073
1.940.412
()2.747.755
9.542.114

ر.ع
()30.670
()119.744
()2.747.755
39.231.730

ر.ع
40.039.073
()30.670
1.820.668
()150.414

12.489.796
13.856.484

3.801.280

()2.872.653
10.884.287

()2.872.653
41.031.847

()222.632

()2.872.653
40.809.215

39.081.316
)(150.414
39.231.730
9.542.114
3.343.336
13.856.484
4.600.552
()72.218
4.672.770
4.672.770
()457.944
457.944

()2.747.755
39.081.316

12.489.796
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ال�شركة الأم

 1يناير 2015

�صايف الربح و جمموع االيرادات ال�شاملة لل�سنة
حمول اىل االحتياطي القانوين
معامالت مع امل�ساهمني مثبوتة مبا�شرة يف
حقوق امللكية:
توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )12
 31دي�سمرب 2015

 1يناير 2016
�صايف الربح و جمموع االيرادات ال�شاملة لل�سنة
حمول اىل االحتياطي القانوين
معامالت مع امل�ساهمني مثبوتة مبا�شرة يف حقوق امللكية:
توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )12
 31دي�سمرب 2016

احتياطي
قانوين
ر.ع
3.171.835
171.501

3.343.336
3.343.336
457.944

عالوة
�إ�صدار
ر.ع
13.856.484
-

13.856.484
13.856.484
13.856.484

ر�أ�س
املال
ر.ع
12.489.796
-

12.489.796
12.489.796
12.489.796
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�أرباح
حمتجزة
ر.ع
10.520.958
1.715.008
()171.501

()2.747.755
9.316.710
9.316.710
4.579.446
()457.944

3.801.280

املجموع
ر.ع
40.039.073
1.715.008
-

()2.747.755
39.006.326
39.006.326
4.579.446
-

()2.872.653
10.565.559
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()2.872.653
40.713.119
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20
20
6
7
8

6
25
20
12

5.291.622

1.844.843

5.270.516

1.739.183

()70.935
389.685
2.039.277
()978.986
612.918
43.301
146.045
7.472.927

()10.670
470.473
2.009.146
()120.541
56.998
22.878
137.016
4.410.143

()70.935
386.785
2.021.902
()969.924
771.217
43.301
142.650
7.595.512

()10.670
463.325
1.999.858
()98.197
193.069
22.878
133.508
4.442.954

202.322
()3.574.083
1.917.607
6.018.773
()333.787
()224.999
5.459.987

12.128.460
10.374.968
()10.892.367
16.021.204
()500.640
()1.281.333
14.239.231

()131.721
()3.515.825
1.885.368
5.833.334
()330.887
()224.999
5.277.448

11.863.208
8.190.903
()8.492.422
16.004.643
()493.492
()1.281.333
14.229.818

()339.965
6.500
19.209
()314.256

()906.972
20.838
10.670
()875.464

()339.413
6.500
19.209
()313.704

()902.831
10.670
()892.161

()2.872.653
()156.297
()3.028.950
2.116.781
2.851.942
4.968.723

()2.747.755
()10.266.407
()13.014.162
349.605
2.502.337
2.851.942

()2.872.653
()156.297
()3.028.950
1.934.794
2.825.832
4.760.626

()2.747.755
()10.266.407
()13.014.162
323.495
2.502.337
2.825.832

4.968.723
4.968.723

2.913.296
()61.354
2.851.942

4.760.626
4.760.626

2.887.186
()61.354
2.825.832
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�أن�شطة الت�شغيل
الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت ملا يلي:
�إيرادات فوائد
فوائد قرو�ض
ا�ستهالك
�شطب خم�ص�ص ب�ضاعة
خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها
خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
م�ستحقات ترك اخلدمة
تدفق نقدي من الت�شغيل قبل حركة ر�أ�س املال
العامل
تغريات ر�أ�س املال العامل:
ب�ضاعة
ذمم مدينة جتارية و �أخرى
ذمم دائنة جتارية و �أخرى
نقد من الت�شغيل
فوائد مدفوعة �أثناء ال�سنة
�ضريبة مدفوعة �أثناء ال�سنة
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
م�شرتيات �أ�صول ثابتة
متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة
�صايف املقابل املدفوع القتناء �شركة تابعة
فوائد مقبو�ضة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
توزيعات مدفوعة
�صايف التغري يف القرو�ض
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف النقد وما يف حكم النقد
نقد و ما يف حكم النقد يف بداية ال�سنة
نقد و ما يف حكم النقد يف نهاية ال�سنة
و هو عبارة عن:
نقد باليد و �أر�صدة بنكية
م�سحوبات بنكية على املك�شوف

2016

�إي�ضاح 2016
ر.ع

املجموعة
2015
ر.ع
غري مدققة
(�إي�ضاح )25

2016
ر.ع

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 19

30

.1

ال�شكل القانوين

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش م ع ع («ال�شركة» �أو «ال�شركة الأم») هي �شركة م�ساهمة عمانية عامة م�سجلة طبقا لقانون ال�شركات التجارية يف �سلطنة عمان  ،و
�أ�سهم ال�شركة مدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية .الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة هي انتاج و بيع املنتجات احلديدية و امل�شغوالت املرتبطة بها.
و لل�شركة م�صنعني  ،م�صنع الأنابيب و م�صنع الق�ضبان .بد�أ االنتاج التجاري مل�صنع الأنابيب يف مايو  1999فيما بد�أ م�صنع الق�ضبان انتاجه يف اكتوبر  2009و خالل ال�سنة
� 2015أ�ضافت ال�شركة �أي�ضا م�صنع النتاج حديد الت�سليح.
�صندوق جلوبال باياوت �أل بي  ،جزيرة كاميان  ،ميلك  %51من الأ�سهم و هو ال�شركة الأم النهائية لل�شركة.
بتاريخ  15يونيو  2015قامت ال�شركة الأم باقتناء  %51يف �شركة اجلزيرة العمانية للمنتجات احلديدية �ش م م (“ال�شركة التابعة”) و ت�شمل القوائم املالية املوحدة نتائج
ال�شركة التابعة (و ي�شكالن مع ًا “املجموعة”) بعد تاريخ االقتناء .التفا�صيل ذات ال�صلة مبينة يف االي�ضاح  28من القوائم املالية املوحدة.
�	.2أ�سا�س االعداد و ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

� 1/2أ�سا�س االعداد
مت اعداد هذه القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية.
و قد مت اعداد القوائم املالية املوحدة طبقا ملعايري التبليغ املايل الدولية و متطلبات االف�صاح ال�صادرة عن هيئة �سوق املال و قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1974و
تعديالته.
القوائم املالية املوحدة مت اعدادها بعملة الريال العماين (ر.ع) مقرب ًا اىل �أقرب ريال و هي عملة العر�ض و الت�شغيل بال�شركة.

 2/2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي جرى اتباعها بانتظام لكافة الفرتات املعرو�ضة يف هذه القوائم املالية.

� 3/2أ�سا�س توحيد القوائم املالية
القوائم املالية املوحدة ت�شمل القوائم املالية لل�شركة الأم و ال�شركة التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم معدة حتى تاريخ نهاية كل �سنة .و تتحقق ال�سيطرة اذا كانت ال�شركة
الأم لديها نفوذ على ال�شركة امل�ستثمر فيها �أو ت�ؤثر عليها �أو لديها حقوق يف عوائد متغرية ب�سبب ا�ستحواذها على ال�شركة امل�ستثمر فيها و لديها القدرة على ا�ستخدام
نفوذها للت�أثري على عوائدها.
يتم توحيد (ح�سابات) ال�شركات من تاريخ انتقال ال�سيطرة �إىل ال�شركة الأم  ،و يتوقف من تاريخ توقف ال�شركة الأم لل�سيطرة .و ب�صفة خا�صة  ،تدخل �إيرادات و
م�صروفات ال�شركة التابعة  -املقتناة �أو املباعة � -أثناء ال�سنة �ضمن القائمة املوحدة للأرباح �أو اخل�سائر و الدخل ال�شامل الأخرمن تاريخ اكت�ساب ال�شركة الأم لل�سيطرة
حتى تاريخ توقف ال�شركة الأم عن مزاولة �سيطرتها على ال�شركة التابعة .و تطبق ال�شركة الأم طريقة االقتناء لإثبات توحيد ال�شركات حما�سبي ًا طبق ًا ملعيار التبليغ املايل
الدويل رقم 3
يتم عر�ض حقوق الأقلية يف القوائم املالية املوحدة �ضمن حقوق امللكية و لكن ب�شكل منف�صل عن حقوق امل�ساهمني  ،كما يتم الإف�صاح عنها ب�شكل منف�صل يف القائمة املوحدة
للأرباح �أو اخل�سائر و الدخل ال�شامل الأخر .تقا�س حقوق الأقلية بناء على ح�صة امل�ستحوذ املتنا�سبة من �صايف اال�صول القابلة للتحديد بتاريخ اال�ستحواذ.
عند ال�ضرورة  ،تجُ رى تعديالت على القوائم املالية لل�شركة التابعة جلعل ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة مطابقة لتلك ال�سيا�سات التي تتبعها ال�شركة الأم.
جميع املعامالت البينية و الأر�صدة و الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن معامالت بني اع�ضاء ال�شركة الأم يتم حذفها كاجراء من اجراءات عملية توحيد احل�سابات.

 4/2ممتلكات و �آالت و معدات
تُثبت املمتلكات و الآالت و املعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و تدين قيمتها  ،و يتم ر�سملة امل�صروفات التي تُنفق الحالل �أي من مكونات املمتلكات و الآالت و
املعدات و التي يتم اثباتها حما�سبيا منف�صلة مبا فيها �أعمال الفح�ص و العمرات الكبرية  ،كما يتم اي�ضا ر�سملة تكاليف اختبار الأ�صول ملعرفة ما اذا كانت تعمل ب�شكل
مالئم  ،و ذلك بعد خ�صم �صايف املتح�صالت من بيع �أي �صنف مت انتاجه �أثناء �إح�ضار الأ�صل ملوقعه و حلالته .يتم ر�سملة امل�صاريف الالحقة فقط عندما تعمل على
زيادة اجلدوى االقت�صادية امل�ستقبلية املوجودة �أ�صال بذلك البند من بنود املمتلكات و االالت و املعدات و ميكن قيا�س تلك اجلدوى ب�شكل وثيق  ،بينما تُثبت كافة امل�صاريف
الأخرى بالأرباح �أو اخل�سائر باعتبارها م�صاريف ايرادية عند ا�ستحقاقها.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
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تابع �أ�سا�س االعداد و ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 4/2تابع ممتلكات و �آالت و معدات
و يتم ا�ستهالك تكاليف املمتلكات و الآالت و املعدات اىل قيمتها املتبقية ب�أق�ساط مت�ساوية خالل عمرها االنتاجي املقدر و هي كما يلي :

مباين
�آالت و معدات
عدد يدوية و قطع غيار
مركبات
�أثاث و تركيبات
�أجهزة كومبيوتر و معدات �أخرى

�سنوات
20
20 - 15
4
5
5
5-3

ال تُ�ستهلك الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ اىل �أن يتم حتويلها اىل فئة من فئات الأ�صول الثابتة املذكورة �أعاله حني يتم تكون جاهزة لال�ستخدام.
و تُراجع القيمة املتبقية للأ�صول و �أعمارها االنتاجية و تعديلها ح�سب الأحوال و ذلك بنهاية كل فرتة مالية.
عندما تكون القيمة الدفرتية لأحد الأ�صول الثابتة �أكرب من املبلغ التقديري الذي ميكن ا�سرتجاعه  ،حينذاك يتم تخفي�ضه فورا اىل ذلك املبلغ الذي ميكن ا�سرتجاعه.
تحُ دد �أرباح �أو خ�سائر بيع بنود املمتلكات و الآالت و املعدات ب�أنها الفرق بني ح�صيلة بيع (تلك البنود) و قيمتها الدفرتية و ت�ؤخذ باالعتبار عند حتديد نتائج الت�شغيل للفرتة.

 5/2تدين القيمة

ب.بالن�سبة للأ�صول املدرجة بتكلفتها املطف�أة  ،فان تدين قيمتها هو الفرق بني قيمتها الدفرتية و القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة م�ستقبال خم�صومة ب�أ�سعار
الفائدة الفعلية الأ�صلية.
�أ�صول مالية:
ُي�شطب الأ�صل املايل (�أو ح�سب الأحوال جزء من �أحد الأ�صول املالية �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مت�شابهة) يف الأحوال التالية:
•انق�ضاء حقوق قب�ض تدفقات نقدية من الأ�صل
•قيام املجموعة بتحويل حقوقها يف قب�ض تدفقات نقدية من الأ�صل �أو حتملها التزام ًا ب�سداد كامل التدفقات النقدية املقبو�ضة  -بدون ت�أخري ملمو�س  -اىل �أحد
الأطراف الأخرى وفق ترتيبات «مترير» معينة.
•�إما ( �أ ) قيام املجموعة بتحويل معظم خماطر و عوائد الأ�صل �أو (ب) عدم قيام املجموعة بتحويل معظم خماطر و عوائد الأ�صل و ال االحتفاظ به  ،و لكن قيامها
بتحويل �سيطرتها على الأ�صل.
�أ�صول غري مالية:
بتاريخ كل تقرير تقوم املجموعة مبراجعة املبالغ الدفرتية لأ�صولها غري املالية (بخالف املخزون و �أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة) لتحديد ما اذا كان يوجد �أي م�ؤ�شر على تدين
قيمتها .و اذا تبني وجود �أي م�ؤ�شر فانه يتم تقدير املبالغ القابلة للتح�صيل عن تلك الأ�صول .كما يتم اختبار ال�شهرة �سنويا بحثا عن �أي تدن يف قيمتها� .أي خ�سارة لتدين
القيمة يتم اثباتها اذا كان املبلغ الدفرتي لأحد الأ�صول �أو لأحد الوحدات املنتجة للنقد يزيد عن مبلغه القابل للتح�صيل .خ�سائر تدين القيمة يتم اثباتها باالرباح او
اخل�سائر  ،و ال تُ�شطب خ�سارة تدين قيمة ال�شهرة.
التزامات مالية
ُي�شطب �أحد االلتزامات املالية يف حالة الإبراء من االلتزام �أو �إلغا�ؤه �أو �إنق�ضاء �أجله .و عندما ُي�ستبدل التزام مايل موجود بالتزام مايل �أخر من نف�س املقر�ض ب�شروط
خمتلفة جد ُا �أو عندما يتم تعديل �شروط �أحد االلتزامات احلالية ب�شكل كبري فان ذلك اال�ستبدال �أو التعديل ُيعامل معاملة �شطب االلتزام الأ�صلي و �إثبات التزام جديد ،
مع اثبات فروقات املبالغ الدفرتية الناجتة عن ذلك اال�ستبدال  /التعديل يف ح�ساب الأرباح �أو اخل�سائر.
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�أ.بالن�سبة للأ�صول املدرجة بقيمتها العادلة  ،فان تدين قيمتها هو الفرق بني تكلفتها و قيمتها العادلة ناق�صا اي خ�سائر ناجتة عن تدين قيمتها مثبوتة �سابقا يف قائمة
االرباح او اخل�سائر.

2016

بنهاية كل فرتة مالية  ،تقوم املجموعة مبراجعة املبالغ الدفرتية لأ�صولها لتحديد ما اذا كان يوجد �أي م�ؤ�شر على حدوث �أي خ�سارة لتلك الأ�صول ،و اذا تبني وجود مثل تلك
امل�ؤ�شرات  ،فانه يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتجاع للأ�صل حتى ميكن حتديد مقدار خ�سارة تدين القيمة ان وجدت.
اذا مت تقدير مبلغ الأ�صل املمكن ا�سرتجاعه ب�أقل من قيمته الدفرتية  ،فان قيمة الأ�صل الدفرتية يتم تخفي�ضها اىل املبلغ املمكن ا�سرتجاعه .و ُيثبت تدين القيمة فورا
باالرباح او اخل�سائر.
و عند �شطب �أي خ�سائر تدين القيمة الحقا  ،فانه يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل اىل التقدير املعدل ملبلغه الذي ميكن ا�سرتجاعه  ،و تُثبت الزيادة كدخل فورا  ،ب�شرط
�أال يزيد املبلغ الدفرتي الذي ازداد عن املبلغ الدفرتي الذي كان �سيتم حتديده فيما لو مل تُثبت خ�سارة تدين قيمة �سابقا.
و بنهاية كل فرتة مالية  ،يتم اجراء تقييم بحثا عن �أي دليل مو�ضوعي باحتمال تدين قيمة �أحد الأ�صول املالية حتديدا  ،و اذا تبني وجود ذلك الدليل فان خ�سارة تدين
القيمة يتم اثباتها يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر .و يتم حتديد تدين القيمة بالطرق التالية:
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 6/2املخزون
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املخزون  ،و ي�شمل الب�ضاعة بالطريق  ،يتم تقييمه بالتكلفة �أو قيمته البيعية �أيهما �أقل .و حتدد التكلفة بطريقة متو�سط التكلفة و ت�شمل التكاليف املبا�شرة للمواد و  -يف
حالة الب�ضاعة التامة االنتاج و الأعمال قيد التنفيذ  -ح�صة منا�سبة من العمالة و امل�صاريف املبا�شرة� .صايف القيمة البيعية هو ال�سعر الذي ميكن �أن تُباع به الب�ضاعة يف
�سياق الن�شاط االعتيادي .يتم تكوين خم�ص�ص  -عند ال�ضرورة  -للأ�صناف الراكدة و املعيبة و املتقادمة.

 7/2الأدوات املالية
�أ � -أدوات مالية غري م�شتقة
ت�شمل الأدوات املالية غري امل�شتقة ا�ستثمارات يف �شركات و �سندات دين ،ذمم مدينة جتارية و ذمم مدينة �أخرى ،مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة  ،نقد و ما يف
حكم النقد  ،قرو�ض و �سلفيات و ذمم دائنة جتارية و ذمم دائنة �أخرى .النقد و ما يف حكم النقد ي�شمل �أر�صدة نقدية و ودائع بفرتات ا�ستحقاق ال تزيد عن ثالثة �شهور.
امل�سحوبات البنكية على املك�شوف التي ُي�ستحق �سدادها عند الطلب و ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من منظومة النقد باملجموعة تدخل �ضمن مكونات النقد و ما يف حكم النقد
لأغرا�ض قائمة التدفق النقدي.
تُثبت الأدوات املالية غري امل�شتقة �أوال بقيمتها العادلة زائد ًا  -بالن�سبة للأدوات بدون قيمة عادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر � -أي تكاليف مبا�شرة تتعلق مبعامالت تلك
الأدوات .والحق ًا لذلك الإثبات املبدئي ،يتم قيا�س الأدوات املالية غري امل�شتقة بتكلفتها املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�ص ًا �أي خ�سائر نا�شئة عن تدين قيمتها.
االلتزامات املالية:
يتم الغاء االعرتاف باملطلوبات املالية يف حال ان االلتزام مبوجب هذه املطلوبات املالية مت �سداده �أو الغاءه �أو انتهاء �صالحيته  ،ويف حال �أن مطلوبات مالية حالية مت
ا�ستبدالها ب�آخرى من ذات املقر�ض ب�شروط خمتلفة اىل حد كبري �أو �أن �شروط االلتزام احلايل مت تعديلها اىل حد كبري  ،و على �سبيل املثال يتم معاملة التعديل �أو التبادل
على انه الغاء لالعرتاف باملطلوبات الأ�صلية و االعرتاف ملطلوبات جديدة و الفرق يف القيمة الدفرتية املعنية يتم االعرتاف به يف الربح �أو اخل�سارة.
ر�أ�س املال
تُ�صنف الأ�سهم العادية باعتبارها ح�ص�ص ملكية � ،أما التكاليف املتزايدة التي تعود مبا�شرة اىل طرح �أ�سهم عادية و ممار�سة خيارات الأ�سهم فانها تُثبت خ�صم ًا من
ح�ص�ص امللكية بعد خ�صم �أية �ضرائب.

 8/2قرو�ض و �سلفيات بفوائد
تُثبت كافة القرو�ض و ال�سلفيات مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل املقبو�ض ناق�صا التكاليف املتعلقة مبا�شرة باملعاملة.
بعد االثبات املبدئي  ،يتم الحقا قيا�س القرو�ض و ال�سلفيات بفوائد بتكلفتها املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .تُثبت الأرباح �أو اخل�سائر يف ح�ساب الأرباح �أو
اخل�سائر عند �شطب االلتزامات كذلك من خالل عملية االطفاء.

 9/2املخ�ص�صات
تُثبت املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل (قانوين او ا�ستنتاجي) نتيجة حدث �سابق و ُيحتمل ان ت�ضطر املجموعة اىل ت�سوية ذلك االلتزام و ميكن تقدير
مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق .املبلغ املثبوت كمخ�ص�ص هو اف�ضل تقدير للمقابل املطلوب لت�سوية االلتزام احلايل بنهاية الفرتة املالية  ،اخذا باالعتبار املخاطر و ال�شكوك
املحيطة بااللتزام .و عند تقدير املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة لت�سوية االلتزام احلايل  ،فان قيمته الدفرتية هي القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
عندما يتوقع ا�سرتجاع بع�ض او كافة الفوائد االقت�صادية املطلوبة لت�سوية خم�ص�ص من طرف ذي عالقة ُ ،يثبت امل�ستحق ك�أ�صل ان كان من امل�ؤكد افرتا�ضيا ان اال�سرتداد
�سوف ُيقب�ض و مبلغ الذمة املدينة ميكن تقديره مبوثوقية.

 10/2م�ستحقات نهاية اخلدمة و االجازات
تُ�ستحق منافع نهاية اخلدمة طبقا ل�شروط تعيني موظفي ال�شركة الأم امل�ؤهلني يف تاريخ التبليغ املايل �أخذا باالعتبار �أحكام قانون العمل العماين و تعديالته .خم�ص�ص
تعوي�ضات املوظفني بال�شركة التابعة يتم تكوينه باملبالغ امل�ستحقة الدفع مبوجب قانون العمل ال�سعودي املطبق على فرتات اخلدمة املرتاكمة للموظفني بنهاية الفرتة املالية.
ا�ستحقاقات املوظفني عن االجازات ال�سنوية يتم اثباتها عند ا�ستحقاقها و يتم تكوين خم�ص�ص لاللتزامات التقديرية الناجتة عن فرتات خدمة املوظفني حتى تاريخ نهاية
الفرتة  ،و تدخل هذه امل�ستحقات �ضمن االلتزامات املتداولة بينما تلك املتعلقة مبكاف�أة نهاية اخلدمة يتم االف�صاح عنها باعتبارها التزام غري متداولُ .يحت�سب االلتزام
با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة بامل�شروع و ُيخ�صم اىل قيمته احلالية با�ستخدام التقييم احلايل لل�سوق للقيمة الزمنية للنقد.
ا�شرتاكات الت�أمينات االجتماعية و ت�أمني ا�صابات العمل للموظفني العمانيني طبقا لقانون الت�أمينات االجتماعية ل�سنة  1991يتم اثباتها كم�صاريف بالأرباح و اخل�سائر
عند ا�ستحقاقها.
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 11/2الإيجارات
مدفوعات �إيجارات الت�شغيل تُثبت �ضمن امل�صاريف يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر بطريقة الق�سط الثابت خالل فرتة الإيجار.

 12/2ال�ضرائب
يتم تكوين خم�ص�ص لل�ضرائب طبقا لقوانني ال�ضرائب يف عمان و ال�سعودية
ال�ضريبة احلالية
و هي ال�ضريبة امل�ستحقة املتوقعة على الدخل ال�ضريبي لل�سنة با�ستخدام املعدالت املطبقة يف تاريخ نهاية الفرتة املالية و اية تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة عن �سنوات
�سابقة.
ال�ضريبة امل�ؤجلة
تُبت ال�ضريبة امل�ؤجلة على الفروق امل�ؤقتة بني املبالغ الدفرتية لال�صول و االلتزامات الغرا�ض التبليغ املايل و املبالغ امل�ستخدمة الغرا�ض ال�ضريبة .مبلغ ال�ضريبة
امل�ؤجلة املخ�ص�ص هو على ا�سا�س اال�سلوب املتوقع لتحقق او ت�سوية املبالغ الدفرتية لال�صول و االلتزامات با�ستخدام معدالت ال�ضريبة �سارية املفعول يف تاريخ
التبليغ املايل.
�أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة ُيثبت فقط بالقدر الذي يحتمل معه توافر ارباح �ضريبية م�ستقبلية ميكن مقابلها ا�ستخدام اخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة و اال�ضافات� .أ�صول
ال�ضريبة امل�ؤجلة يتم تخفي�ضها بالقدر الذي ال يحتمل معه حتقق الفائدة ال�ضريبية ذات ال�صلة.
يتم مقا�صة �أ�صول و التزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة فقط عند وجود حق ملزم قانوين بعمل املقا�صة.

 13/2توزيعات
تُثبت التوزيعات باعتبارها التزام و تخ�صم من حقوق امللكية عند موافقة م�ساهمي ال�شركة الأم عليها.

 14/2االيرادات

ايرادات بيع الب�ضائع بعد اخل�صم التجاري تثبت باالرباح و اخل�سائرعند انتقال معظم خماطر و عوائد امللكية اىل امل�شرتي .و ال ي�سجل ايراد ان كانت توجد �شكوك كبرية
بخ�صو�ص ا�سرتداد املقابل امل�ستحق  ،التكاليف ذات ال�صلة او احتمال ارجاع الب�ضاعة.

2016

تثبت االيرادات بالقدر الذي يحتمل معه ان تتدفق فوائد اقت�صادية اىل املجموعة و ميكن تقدير االيراد ب�شكل موثوق فيه .و ُيقدر االيراد بالقيمة العادلة للمقابل املقبو�ض
با�ستبعاد اخل�صميات و احل�سومات و �ضريبة املبيعات و اجلمارك.

 15/2ايرادات و م�صاريف التمويل
كافة الفوائد و التكاليف االخرى املتعلقة بالقرو�ض تثبت م�صاريف عند ا�ستحقاقها كجزء من تكاليف التمويل و تثبت على ا�سا�س اال�ستحقاق فيما عدا فوائد القرو�ض املتفق
حتديدا على ا�ستخدامها لتمويل ان�شاء ا�صول فهى يتم ر�سملتها مع تكلفة اال�صل.

 16/2معامالت بعمالت اجنبية
عملة الت�شغيل و العر�ض
البنود الداخلة �ضمن قوائم ال�شركة املالية تقا�س بعملة الريال العماين (ر.ع) و هي العملة امل�ستخدمة يف عمان و هي البيئة االقت�صادية التي تعمل فيها ال�شركة (عملة
الت�شغيل) اعدت القوائم املالية بالريال العماين مقربا اىل اقرب ريال.
حتول املعامالت بعمالت اجنبية اىل عملة الت�شغيل با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة .ارباح و خ�سائر �صرف العمالت الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت و من
التحويل با�سعار التبادل يف تاريخ نهاية الفرتة لال�صول و االلتزامات املالية بعمالت اجنبية تثبت باالرباح و اخل�سائر.

 17/2مكاف�أة جمل�س االدارة
تتبع ال�شركة قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1974و تعديالته و �أخر التوجيهات ال�صادرة عن هيئة �سوق املال بخ�صو�ص حتديد املبالغ املدفوعة اىل اع�ضاء جمل�س االدارة
و حتمل تلك املكاف�أت بح�ساب االرباح او اخل�سائر يف ال�سنة التي تخ�صها.
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يتم اثبات ايرادات و م�صاريف الفوائد على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 18/2التبليغ ح�سب قطاعات الت�شغيل
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القطاع هو مكون مميز من ال�شركة يعمل على تزويد منتجات او خدمات (ن�شاط القطاع) او تقدمي منتجات او خدمات داخل بيئة اقت�صادية معينة (جغرافية القطاع)
املعر�ضة ملخاطر و عوائد تختلف عن تلك املوجودة يف قطاعات �أخرى.

 19/2معايري جديدة و تف�سريات غري �سارية املفعول بعد
عدد من املعايري اجلديدة  ،تعديالت على معايري �أخرى و تف�سريات مل يتم بعد �سريان مفعولها للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � 2015أو بعد هذا التاريخ و مل يتم
تطبيقها عند �إعداد هذه القوائم املالية .و فيما يلي املعايري التي قد تكون ذات �صلة ب�أن�شطة ال�شركة  ،و ال تعتزم ال�شركة �إتباع تلك املعايري قبل �سريان مفعولها ر�سمي ًا.
• املعيار  9من معايري التبليغ املايل الدولية :الأدوات املالية  ،وال�صادر يف يوليو  2014كجزء من املرحلة الأوىل مل�شروع �شامل يقوم به جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية لإحالل معيار املحا�سبة الدولية  39اخلا�ص بت�صنيف وقيا�س الأ�صول املالية .ومتثل متطلبات هذا املعيار تغريا كبريا عن املتطلبات
احلالية للمعيار� 39إذ يت�ضمن املعيار �أ�سلوبني رئي�سيني لقيا�س فئات الأ�صول املالية  :التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة .و يلغي املعيار فئات معيار املحا�سبة
الدويل  39و هي� :أ�صول مالية حمتفظ بها حتى ا�ستحقاقها  ،ومتاحة للبيع وقرو�ض وذمم مدينة و هو ملزم للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير
 2018ويجوز تطبيقه قبل هذا التاريخ.
• املعيار  15من معايريالتبليغ املايل الدولية � :إيرادات عقود مع الزبائن  ،حيث ي�ضع �إطار ًا �شام ًال لتحديد ما �إذا كان االيراد مثبوتا  ،مبلغه و وقت اثباته .هذا املعيار
�ألغى توجيهات اثبات االيرادات احلالية  ،مبا يف ذلك معايري املحا�سبة الدولية �أرقام ( 18الإيرادات) و( 11عقود االن�شاء) باال�ضافة اىل التف�سري  ، 13برامج
تف�ضيالت الزبائن  ،ال�صادر عن جلنة تف�سريات معايري التبليغ املايل الدولية .وي�سري مفعول هذا املعيار على فرتات التبليغ املايل ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير
 2018و لكن يجوز تطبيقه قبل هذا التاريخ.
و قد ارت�أت االدارة �أنه لي�س من املتوقع �أن يكون للمعيارين  9و  15ت�أثري ًا كبري ًا على القوائم املالية املوحدة و املنف�صلة للمجموعة.
•ملعيار  16من معايري التبليغ املايل الدولية :االيجارات  ،و هو يو�ضح �أ�س�س اثبات  ،قيا�س  ،عر�ض و االف�صاح عن االيجارات .و الهدف من هذا املعيار هو الت�أكد من
قيام كال طريف العقد �أي امل�ؤجر و امل�ست�أجر بتوفري املعلومات ذات ال�صلة بطريقة تعر�ض تلك املعامالت ب�أمانة وي�سري مفعول هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ يف  1يناير  2019و يجوز تطبيقه قبل هذا التاريخ.
لدى املجموعة ترتيب ًا مع امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية  ،املنطقة ال�صناعية يف �صحار ال�ستئجار قطعة �أر�ض مقامة عليها مبنى امل�صنع و املمتلكات و الآالت و
املعدات كما هو مبني بالإي�ضاح 27
و قد �شرعت املجموعة مبدئي ًا يف تقييم الأثر املحتمل على قوائمها املالية املوحدة  ،و حتى الأن ف�إن الأثر الذي تعرفت عليه هو �أن املجموعة �سوف تقوم ب�إثبات الأ�صول
و االلتزامات اجلديدة ال�ستئجارها الت�شغيلي للأر�ض .بالإ�ضافة لذلك � ،سوف تتغري طبيعة م�صاريف الإيجارات الأن حيث ا�ستبدل املعيار  16م�صاريف الإيجار
الت�شغيلي بق�سط ا�ستهالك ثابت �إىل حقوق ا�ستخدام �أ�صول و فوائد على التزامات اال�ستئجار.
و مل تقم املجموعة بعد بتحديد حجم �أثر اتباع املعيار  16على �أ�صولها و التزاماتها املذكورة بالقوائم املالية  ،و تتوقع املجموعة �أن تف�صح عن طريقتها االنتقالية و
حجم معلوماتها قبل اتباع املعيار.
تتوقع املجموعة �أال ي�ؤثر اتباع املعيار  16على قدرتها يف ا�ستيفاء �شروط احلد الأق�صى املعدل للرفع (املايل) التفاقية القرو�ض املبينة بالإي�ضاح 1/3
ادارة املخاطر املالية
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االدوات املالية املذكورة بقائمة املركز املايل هي عبارة عن نقد و ما يف حكم النقد و ذمم مدينة جتارية و �أخرى و ذمم دائنة جتارية و �أخرى و قرو�ض بنكية.
عوامل اخلطورة املالية
فكرة عامة
تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية ب�سبب ا�ستخدامها �أدوات مالية :
•خماطر ائتمان
•خماطر �سيولة
•خماطر ال�سوق
الربنامج العام الدارة خماطر املجموعة يركز على عدم امكانية التنب�ؤ باال�سواق املالية و ي�سعى اىل تقليل االثار ال�سلبية املحتملة على االداء املايل للمجموعة .و تقوم االدارة
بتنفيذ �إدارة املخاطر وفق �سيا�سات معتمدة من جمل�س االدارة.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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تابع ادارة املخاطر املالية

�أ  -خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خ�سائر مالية للمجموعة �إذا عجز �أحد الزبائن �أو الطرف الأخر يف �أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية  ،و هي تن�ش�أ �أ�سا�س ًا من املبالغ امل�ستحقة
القب�ض من الزبائن.
التعر�ض ملخاطر االئتمان
القيمة الدفرتية للأ�صول املالية متثل احلد الأق�صى ملخاطر ائتمان احل�سابات التالية بتاريخ التبليغ املايل:

ال�شركة الأم

املجموعة
2016

2015

2016

2015

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

(غري مدققة)
�صايف الذمم املدينة التجارية

18.756.534

16.556.637

19.155.082

16.958.473

دفعات مقدم ًا ملوردين و ذمم مدينة �أخرى

1.591.788

766.811

1.347.670

748.446

ار�صدة بنكية

4.961.275

2.902.703

4.754.261

2.876.593

25.309.597

20.226.151

25.257.013

20.583.512

خماطر ائتمان الذمم املدينة التجارية حمدودة بقيمتها الدفرتية حيث تقوم االدارة دوريا مبراجعة تلك االر�صدة لتقييم مدى قابليتها للتح�صيل و تكوين خم�ص�صات
لالر�صدة امل�شكوك يف حت�صيلها .و تدار خماطر االئتمان ا�سا�سا من خالل �شروط ائتمانية للزبائن مغطاة باعتمادات م�ستندية م�ؤكدة .ال يوجد تركيز ملخاطر االئتمان
حيث يوجد لدى ال�شركة عدد كبري من الزبائن منت�شرين عامليا

خماطر ال�سيولة هي املخاطر التى ال تتمكن املجموعة ب�سببها من الوفاء بالتزاماتها املالية حني ا�ستحقاقها �سواء نقدا او با�صول مالية �أخرى.
�إدارة خماطر ال�سيولة احلذرة ت�شمل �ضمني ًا احلفاظ على �سيولة كافية و جاهزية متويل كافية من �أموال ت�سهيالت ائتمانية مرتبط بها .و تعمل االدارة على توافر مرونة
متويل و ذلك باملواظبة على جاهزية متويل مبوجب �سقوف ائتمان مرتبط بها.
يبني اجلدول التايل حتليل االلتزامات املالية للمجموعة و ال�شركة الأم بتاريخ نهاية ال�سنة املالية و ذلك ح�سب جمموعات اال�ستحقاق على �أ�سا�س ال�سنوات املتبقية حتى
تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي:

املجموعة
املجموع

ر.ع

تدفقات نقدية

�أقل من

تعاقدية

�سنة واحدة

ر.ع

ر.ع

 31دي�سمرب 2016
قرو�ض بنكية

11.072.087

()11.104.026

()11.104.026

ذمم دائنة جتارية و �أخرى

4.394.615

()4.394.615

()4.394.615

15.466.702

()15.498.641

()15.498.641
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ب  -خماطر ال�سيولة

2016

بالن�سبة لكل زبون حمتمل  ،ال يوجد تقييم م�ستقل � ،إذ تقوم جلنة االئتمان باملجموعة بتقييم الأهلية االئتمانية للزبون اخذا يف االعتبار مركزه املايل ،اخلربات ال�سابقة و
عوامل �أخرى .و يتم حتديد حدود املخاطر لكل زبون على �أ�سا�س تقييمات داخلية �أو خارجية طبقا للحدود التي و�ضعها جمل�س االدارة  ،كما يتم مراقبة كمية اال�ستفادة من
حدود االئتمان دوريا .و يبني االي�ضاح  8تفا�صيل وافية و ذات �صلة بالذمم املدينة التجارية.

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
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 31دي�سمرب 2015
قرو�ض بنكية

11.289.738

()11.383.099

()11.383.099

ذمم دائنة جتارية و �أخرى

2.421.111

()2.421.111

()2.421.111

13.710.849

()13.804.210

()13.804.210

ال�شركة الأم
 31دي�سمرب 2016
قرو�ض بنكية

11.072.087

()11.104.026

()11.104.026

ذمم دائنة جتارية و �أخرى

4.356.210

()4.356.210

()4.356.210

15.428.297

()15.460.236

()15.460.236

11.289.738
2.414.944
13.704.682

()11.383.099
()2.414.944
()13.798.043

()11.383.099
()2.414.944
()13.798.043

 31دي�سمرب 2015
قرو�ض بنكية
ذمم دائنة جتارية و �أخرى
ج  -خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر تغري �أ�سعار ال�سوق  ،مثل �أ�سعار العمالت الأجنبية و �أ�سعار الفائدة التي ت�ؤثر على �إيرادات املجموعة �أو قيمة ما حتتفظ به من الأدوات املالية.
وتهدف �إدارة خماطر ال�سوق اىل �إدارة و�ضبط تعر�ض خماطر ال�سوق يف حدود معدالت مقبولة  ،بينما يتم حتقيق �أكرب عائد و ذلك مبراجعة و تعديل ا�سرتاتيجية املبيعات
با�ستمرار.
خماطر تبادل العمالت االجنبية
تزاول املجموعة ن�شاطها يف �أ�سواق عاملية �إال �أنها م�ستقلة متاما عن تقلبات �أ�سعار تبادل العمالت الأجنبية لأن �صفقاتها بعمالت �أجنبية تتم �أ�سا�س ًا بالدوالر الأمريكي و
الدرهم االماراتي و هما عملتني فعليا مربوطتني بالريال العماين.
خماطر معدالت الفائدة
لدى املجموعة ودائع حتت الطلب ،ودائع لأجل و قرو�ض طويلة الأجل .الودائع و القرو�ض هي بفوائد ب�شروط جتارية .املجموعة معر�ضة ملخاطر معدالت الفائدة الناجتة
عن قرو�ضها  ،و تدار هذه املخاطر باالحتفاظ بت�شكيلة مالئمة من ار�صدة مبعدالت فائد ثابتة و متغرية يف بداية ال�سنة املالية بح�سب االحوال .جزء كبري من قرو�ض
املجموعة هو ق�صري الأجل بطبيعته.
لكل تغيري بن�سبة  %0.5يف معدل الفائدة ،فان اثره على قائمة االرباح او اخل�سائر �سيكون بحوايل  31.557ريال (مقابل  42.320ريال بتاريخ  31دي�سمرب  )2015على
ا�سا�س م�ستوي االقرتا�ض بتاريخ نهاية الفرتة املالية.
خماطر �أ�سعار ال�سلع
تت�أثر املجموعة بتقلبات �أ�سعار احلديد  ،و تتطلب ان�شطتها الت�شغيلية م�شرتيات و انتاج م�ستمرين و لذلك حتتاج اىل امداد متوا�صل من احلديد وب�سبب تلك التقلبات
املتزايدة الكبرية فقد قام جمل�س االدارة بو�ضع و تنفيذ ا�سرتاتيجية الدارة املخاطر بخ�صو�ص خماطر ا�سعار ال�سلع و التخفيف منها .الدارة خماطر تقلبات ا�سعار املعدن
 ،تقوم االدارة بحذر بادارة املخزون مب�ستويات اقت�صادية .لدى املجموعة �سل�سلة توريد قوية من قاعدة موردين متنوعة لتحقيق ا�سعار تناف�سية و تقليل الدورة الزمنية
للتوريد .ت�سهيالت االنتاج احلالية باملجموعة هي اي�ضا مرنة من حيث التفاعل مع احتياجات الزبائن.

 1/3ادارة ر�أ�س املال
�أهداف املجموعة من ادارة ر�أ�س املال هي حماية قدرة املجموعة على موا�صلة ن�شاطها لتوفري عوائد للم�ساهمني و منافع للم�ستفيدين االخرين و احلفاظ على هيكل
ر�أ�سمايل ممتاز لتقليل تكلفة ر�أ�س املال.
و للحفاظ على او تعديل هيكل ر�أ�س املال  ،فقد تقوم املجموعة بتعديل مبلغ التوزيعات املدفوعة للم�ساهمني  ،عائد ال�سهم  ،ا�صدار ا�سهم جديدة او بيع ا�صول لتقليل الدين.
و انتظاما مع الأخرين يف هذه ال�صناعة  ،تراقب املجموعة ر�أ�س املال على ا�سا�س معدل الرفع املايل  ،و هو معدل يحت�سب ب�صايف الديون مق�سوما على جملة ر�أ�س املال ،و
الدين ال�صايف يحت�سب بانه جمموع القرو�ض (�شامال اجلارية و غري اجلارية كما هو مبني يف قائمة املركز املايل) ناق�صا االر�صدة البنكية .يحت�سب جمموع ر�أ�س املال بانه
«حقوق امللكية» املبينة يف قائمة املركز املايل زائدا �صايف الديون.

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
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 1/3تابع ادارة ر�أ�س املال
2016
ر.ع

املجموعة
2015
ر.ع

2016
ر.ع

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

قرو�ض بنكية (�إي�ضاح )13
ناق�ص ًا نقد و �أر�صدة بنكية (�إي�ضاح )9

11.072.087
()4.968.723

11.289.738
()2.913.296

11.072.087
()4.760.626

11.289.738
()2.887.186

�صايف الديون
جمموع حقوق امللكية
جمموع الديون و حقوق امللكية

6.103.364
40.809.215
46.912.579

8.376.442
39.081.316
47.457.758

6.311.461
40.713.119
47.024.580

8.402.552
39.006.326
47.408.878

معدل الديون

%13

%18

%13

%18

 3/3تقدير القيمة العادلة
القيمة الدفرتية لال�صول و االلتزامات املالية ذات اال�ستحقاق الذي يقل عن �سنة واحدة يفرت�ض انها تقارب قيمتها العادلة.القيمة العادلة لاللتزامات غري املتداولة تعترب
مقاربة لقيمتها الدفرتية.
الرتتيب الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة الرتتيب الهرمي التايل لتحديد و االف�صاح عن القيمة العادلة لالدوات املالية با�سلوب التقييم:
• امل�ستوى  :1ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ال�صول او التزامات مماثلة
• امل�ستوى  :2ا�ساليب اخرى تتم بها مراقبة كافة املدخالت ذات الت�أثري البالغ على القيمة العادلة امل�سجلة �سواء مبا�شرة او غري مبا�شر.

عند �إعداد البيانات املالية  ،يتعني على الإدارة و�ضع افرتا�ضات وتقديرات ت�ؤثر على الدخل ،امل�صروفات ،الأ�صول وااللتزامات ومتطلبات الإف�صاح املتعلقة بها .و يعترب
ا�ستخدام املعلومات املتوافرة وتطبيق الأحكام على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة و العوامل الأخرى �شيئ ًا مت�أ�ص ًال يف و�ضع التقديرات التي ُيعتقد �أنها معقولة يف ظل ظروف
ال�شركة .وقد تختلف النتائج الفعلية يف امل�ستقبل عن تلك التقديرات.
يتم ب�شكل متوا�صل تقييم التقديرات و االفرتا�ضات املحا�سبية و على ا�سا�س اخلربات التاريخية و عوامل اخرى منها التوقعات امل�ستقبلية لالحداث التي يعتقد ان تكون
منا�سبة ح�سب الظروف.

امل�صادر الرئي�سية لغمو�ض التقديرات
�أ  -خم�ص�ص الديون امل�شكوك فيها
تقدير املبالغ املمكن حت�صيلها عن املبالغ الرئي�سية مبفردها يتم على ا�سا�س فردي � ،أما عن املبالغ غري الرئي�سية ب�شكل فردي و لكنها تخطت تاريخ ا�ستحقاقها ،يتم
تقديرها جماعيا و يكون لها خم�ص�ص ح�سب طول الفرتة التي انق�ضت على ا�ستحقاقها على ا�سا�س معدالت التح�صيل التاريخية.

ب  -خم�ص�ص الب�ضاعة الراكدة و القدمية
يتم تقييم الب�ضاعة بالتكلفة او القيمة البيعية �أيهما �أقل .و عند تقادم الب�ضاعة يتم تقدير �صايف قيمتها البيعية  ،و بالن�سبة للمبالغ الكبرية يتم اجراء هذا التقييم لكل �صنف
على حده .املبالغ غري املادية و لكن ا�صبحت متقادمة ،يتم تقديرها جماعيا و تكوين خم�ص�ص لها ح�سب �صنف الب�ضاعة و درجة تقادمه على ا�سا�س ا�سعار البيع التاريخية.

ج  -الأعمار االنتاجية للأ�صول الثابتة
تقوم االدارة بتحديد االعمار االنتاجية لال�صول الثابتة الحت�ساب اال�ستهالك و ذلك بعد درا�سة اال�ستخدام املتوقع لال�صل او البلى الطبيعي و تراجع االدارة القيمة املتبقية
و االعمار االنتاجية و تعديل اال�ستهالك املتوقع حيثما ر�أت االدارة ان االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
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تقديرات و افرتا�ضات حما�سبية هامة

2016

• امل�ستوى  :3ا�ساليب ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري بالغ على القيمة العادلة امل�سجلة التي ال ت�ستند اىل بيانات �سوقية مراقبة.

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
.4

تابع تقديرات و افرتا�ضات حما�سبية هامة

تابع امل�صادر الرئي�سية لغمو�ض التقديرات
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د  -ا�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة
و هي تثبت لكافة اخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة بالقدر الذي يحتمل معه ان يتوافر ربح �ضريبي يتم به اطفاء اخل�سائر .افرتا�ضات ادارية هائلة مطلوبة لتحديد مبلغ
ا�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة التي تثبت على ا�سا�س التوقيت املحتمل و م�ستوى االرباح ال�ضريبية امل�ستقبلية مع ا�سرتاتيجيات التخطيط ال�ضريبي امل�ستقبلية.
.5

بيانات قطاعات الت�شغيل

قطاع الت�شغيل هو احد مكونات املن�ش�أة و يقوم بان�شطة حتحق منها ايرادات و يتحمل مب�صاريف منها ايرادات و م�صاريف تتعلق مبعامالت مع مكونات �أخرى داخل نف�س
املن�ش�أة و التي يتم مراجعة نتائجها الت�شغيلية مبعرفة �صانع القرار امل�س�ؤول عن الت�شغيل باملن�ش�أة التخاذ قرارات تتعلق باملوارد املخ�ص�صة للقطاع و تقييم �أدائه .ال�سيا�سات
املحا�سبية للقطاعات املذكورة بالقوائم املالية هي نف�سها ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة باالي�ضاح .2
البيانات املتعلقة بقطاعات الت�شغيل باملجموعة مبينة فيما يلي طبقا ملعيار التبليغ املايل الدويل  – 8قطاعات الت�شغيل – و هو معيار يتطلب حتديد قطاعات الت�شغيل على
ا�سا�س التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي يتم مراجعتها دوريا مبعرفة �صانع القرار امل�س�ؤول عن الت�شغيل باملجموعة لكي ميكن تخ�صي�ص موارد للقطاع و تقييم
�أدائه.

املنتجات و اخلدمات التي ت�ستمد القطاعات منها ايراداتها:
تعمل املجموعة و ال�شركة الأم يف قطاع ت�شغيلي واحد و هو انتاج و بيع املنتجات احلديدية (م�صنع الأنابيب و م�صنع الق�ضبان) و ترى االدارة �أن م�صنع الأنابيب و م�صنع
الق�ضبان لديهما ذات اخل�صائ�ص االقت�صادية و �أنهما مت�شابهني يف كل من النواحي التالية :
�أ .طبيعة املنتجات و اخلدمات
ب .طبيعة مراحل االنتاج
ت .نوع و فئة الزبائن ملنتجات و خدمات هذين امل�صنعني
ث .الطرق امل�ستخدمة لتوزيع منتجات و تقدمي خدمات هذين امل�صنعني
ج .طبيعة البيئة القانونية بح�سب الأحوال
يتم ا�ستخدام العمال و بع�ض املاكينات فيما بني امل�صنعني ح�سب �سعة ا�ستفادة كل م�صنع  ،و بالتايل فقد مت توحيد م�صنع الأنابيب و م�صنع الق�ضبان ليكون قطاع تقريري
واحد  ،كما مت االف�صاح عن كافة املعلومات ذات ال�صلة بهذا القطاع الرئي�سي يف قائمة املركز املايل و قائمة الأرباح �أو اخل�سائر و االي�ضاحات حول القوائم املالية.
و فيما يلي حتليل جغرايف مت جتميعه على �أ�سا�س مواقع زبائن املجموعة:

2016

املجموعة

دول جمل�س التعاون �شاملة عمان
�أمريكا ال�شمالية
�أخرى

ايرادات
ر.ع

ذمم مدينة جتارية
ر.ع

ايرادات
ر.ع

59.659.624
8.020.093
619.422
68.299.139

17.681.854
2.273.819
15.895
19.971.568

60.773.332
8.041.085
478.934
69.293.351

2015
(غري مدققة)
ذمم مدينة جتارية
ر.ع
15.791.285
1.367.468
17.158.753

ال�شركة الأم

دول جمل�س التعاون �شاملة عمان

59.183.461

18.374.772

60.342.362

16.329.192

�أمريكا ال�شمالية

8.020.093

2.273.819

8.041.085

1.367.468

�أخرى

619.422

15.895

478.934

-

68.822.976

20.664.486

68.862.381

17.696.660

�أثاث
و تركيبات
ر.ع
249.217
11.402
()13.501
247.118

229.268
8.265
()13.176
224.357

22.761

مركبات
ر.ع
207.870
25.675
()22.250
211.295

148.731
35.988
()22.249
162.470

48.825

عدد
و قطع
غيار
ر.ع
2.219.317
133.870
()121.787
2.231.400

1.747.363
189.401
()90.207
1.846.557

384.843

�آالت
و معدات
ر.ع
27.241.612
3.790
227.451
()119.382
27.353.471

10.962.673
1.364.176
()108.587
12.218.262

15.135.209

مباين
ر.ع
8.286.181
2.040
8.288.221

3.699.006

413.887
1.631
4.114.524

4.173.697

اال�ستهالك
 1يناير 2016
ا�ستهالك ال�سنة:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )16
م�صاريف ادارية و عمومية (اي�ضاح )18
م�ستبعدات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2016

.6

كومبيوتر
و معدات
�أخرى
ر.ع
409.783
14.079
()1.130
422.732

365.478
25.929
()1.130
390.277

32.455

ممتلكات و �آالت و معدات – املجموعة

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
ر.ع
691.408
282.979
()361.321
()7.100
605.966

-

605.966

التكلفة
 1يناير 2016
ا�ضافات
حتويالت �أثناء ال�سنة
م�ستبعدات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2016

املجموع
ر.ع
39.305.388
330.965
()285.150
39.360.203

17.152.519
1.967.464
71.813
()235.349
18.956.447

20.403.756

�أ .املباين �شاملة املمتلكات و الآالت و املعدات مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية  ،و تنتهي مدة االيجار الأوىل يف  13ابريل  2022مع خيار جتديد االيجار بنهاية املدة.

ب .ممتلكات و �آالت و معدات ال�شركة كانت مرهونة رهن �أول ل�صالح بنك ظفار �ش م ع ع مقابل قر�ض مت �سداده بالكامل يف عام  2016و رهن ثاين عن قرو�ض من بنوك جتارية �أخرى (اي�ضاح )13

ج .الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف  31دي�سمرب  2016متثل ب�صفة �أ�سا�سية لفائف قيد التحزيز.

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 19
2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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.6

151.740
56.130
-

2.090.975
241.917
()113.575
2.219.317

26.029.928
80.069
1.131.615
27.241.612

8.078.707

18.278

28.729

160.467

-

8.286.181

 1يناير ( 2015غري موحدة)

ا�ضافات

اقتناء �شركة تابعة

حتويالت �أثناء ال�سنة

م�ستبعدات

 31دي�سمرب 2015
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242.024
4.733
2.460
-

207.870

2016

386.830
19.036
5.355
()1.438
249.217

تابع ممتلكات و �آالت و معدات – املجموعة

1.440.551
784.856
()1.533.999
409.783

التكلفة
38.420.755
906.972
92.674
()115.013
691.408

15.200.814

-

323.146
3.032

220.002
548

90.284
27.701

1.653.174
-

9.627.825
-

3.286.383

3.412

 1يناير ( 2015غري موحدة)

اقتناء �شركة تابعة

1.928.174
80.972
()92.135

-

40.691
()1.391
365.478

8.718
229.268

30.746
148.731

184.933
()90.744
1.747.363

1.334.847
10.962.673

408.394

817

-

3.699.006

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )16

م�صاريف ادارية و عمومية (اي�ضاح )18

م�ستبعدات

 31دي�سمرب 2015

�صايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2015

4.587.175

16.278.940

471.954

59.139

19.949

44.305

691.408

17.152.518

ا�ستهالك ال�سنة:

34.693

اال�ستهالك

39.305.388
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22.152.870

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

�أثاث
و تركيبات
ر.ع
246.757
11.061
()13.501
244.317

228.586
7.993
()13.176
223.403

20.914

مركبات
ر.ع
151.740
25.675
()22.250
155.165

113.429
21.955
()22.249
113.135

42.030

عدد
و قطع
غيار
ر.ع
2.219.317
133.870
()121.787
2.231.400

1.747.363
189.401
()90.207
1.846.557

384.843

�آالت
و معدات
ر.ع
27.241.612
3.790
227.451
()119.382
27.353.471

10.962.672
1.364.176
()108.587
12.218.261

15.135.210

مباين
ر.ع
8.253.553
2.040
8.255.593

3.694.777

413.887
4.108.664

4.146.929

اال�ستهالك
 1يناير 2016
ا�ستهالك ال�سنة:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )16
م�صاريف ادارية و عمومية (اي�ضاح )18
م�ستبعدات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2016

.6

كومبيوتر
و معدات
�أخرى
ر.ع
404.186
13.868
()1.130
416.924

361.710
24.490
()1.130
385.070

31.854

تابع ممتلكات و �آالت و معدات – املجموعة

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
ر.ع
691.408
282.979
()361.321
()7.100
605.966

-

605.966

التكلفة
 1يناير 2016
ا�ضافات
حتويالت �أثناء ال�سنة
م�ستبعدات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2016

املجموع
ر.ع
39.208.573
339.413
()285.150
39.262.836

17.108.537
1.967.464
54.438
()235.349
18.895.090

20.367.746

�أ  -املباين �شاملة املمتلكات و الآالت و املعدات مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية  ،و تنتهي مدة االيجار الأوىل يف  13ابريل  2022مع خيار جتديد االيجار بنهاية املدة.

ب  -ممتلكات و �آالت و معدات ال�شركة كانت مرهونة رهن �أول ل�صالح بنك ظفار �ش م ع ع مقابل قر�ض مت �سداده بالكامل يف عام  2016و رهن ثاين عن قرو�ض من بنوك جتارية �أخرى (اي�ضاح )13

ج  -الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف  31دي�سمرب  2016متثل ب�صفة �أ�سا�سية لفائف قيد التحزيز.

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 19
2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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.6

151.740
-

2.090.975
241.917
()113.575
2.219.317

26.029.928
80.069
1.131.615
27.24.612

8.078.707

14.379

160.467

-

8.253.553

 1يناير 2015

ا�ضافات

حتويالت �أثناء ال�سنة

م�ستبعدات  /م�شطوبات

 31دي�سمرب 2015
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242.024
4.733
-

151.740

2016

386.830
18.794
()1.438
246.757

تابع ممتلكات و �آالت و معدات – املجموعة

1.440.551
784.856
()1.533.999
404.186

التكلفة
38.420.755
902.831
()115.013
691.408

اال�ستهالك

 1يناير 2015

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )16

م�صاريف ادارية و عمومية (اي�ضاح )18

م�ستبعدات  /م�شطوبات

3.286.383

408.394

-

-

 31دي�سمرب 2015

9.627.825

1.334.847
-

3.694.777

1.653.174

184.933
()90.744

10.962.672

90.284

23.145
-

1.747.363

220.002

8.584
-

113.429

323.146

39.955
()1.391

228.586

-

-

361.710

ا�ستهالك ال�سنة:
1.928.174
71.684
()92.135

-

�صايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2015

4.558.776

16.278.940

471.954

38.311

18.171

42.476

691.408

17.108.537

15.200.814

39.208.573

42
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
7

املخزون

ال�شركة الأم

املجموعة
2016

2015

2016

2015

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

(غري مدققة)
مواد خام

6.817.566

6.694.673

6.817.566

6.694.673

ب�ضاعة تامة ال�صنع

4.359.695

4.570.350

4.335.353

4.211.965

مواد ا�ستهالكية و قطع غيار

2.208.682

2.386.537

2.208.682

2.386.537

ب�ضاعة بالطريق

446.806

210.426

446.806

210.426

�أعمال قيد التنفيذ

850.644

1.023.729

850.644

1.023.729

14.683.393

14.885.715

14.659.051

14.527.330

()2.382.410

()3.361.396

()2.413.816

()3.383.740

12.300.983

11.524.319

12.245.235

11.143.590

ناق�صا :خم�ص�ص ب�ضاعة راكدة و قدمية

خمزون ال�شركة مرهون ل�صالح مقر�ضني كما هو مو�ضح باالي�ضاح 13

امل�شطوب �أثناء ال�سنة

()978.986

()120.541

()969.924

()98.197

 31دي�سمرب

2.382.410

3.361.396

2.413.816

3.383.740

 8ذمم مدينة جتارية و �أخرى

ذمم مدينة جتارية

19.971.568

17.158.753

20.664.486

17.696.660

خم�ص�ص تدين قيمة ذمم مدينة

()1.215.034

()602.116

()1.509.404

()738.187

18.756.534

16.556.637

19.155.082

16.958.473

دفعات مقدم ًا ملوردين

1.073.869

196.574

1.073.869

196.574

م�صاريف مدفوعة مقدما

69.878

81.861

67.505

67.004

ذمم مدينة �أخرى

517.919

570.237

273.801

551.872

20.418.200

17.405.309

20.570.257

17.773.923

فيما يلي حركة خم�ص�ص تدين قيمة الذمم املدينة التجارية:

 1يناير
م�ضاف �أثناء ال�سنة (�إي�ضاح )18
 31دي�سمرب

602.116
612.918
1.215.034

545.118
56.998
602.116

�أ  -الذمم املدينة التجارية لل�شركة الأم مرهونة ل�صالح مقر�ضني مقابل قرو�ض كما هو مبني باالي�ضاح 13
ب .جميع املبالغ تُ�ستحق بعد  120يوم من تاريخ الفاتورة

738.187
771.217
1.509.404

545.118
193.069
738.187
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 1يناير

3.361.396

3.481.937

3.383.740

3.481.937

2016

حركة خم�ص�ص الب�ضاعة الراكدة و القدمية هي كما يلي:

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
 8تابع ذمم مدينة جتارية و �أخرى
فيما يلي حتليل لأعمار الذمم املدينة التجارية:
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2016
ر.ع
�أقل من  120يوم
من  180 – 121يوم
من  270 – 181يوم
من  365 – 271يوم
من  730 – 366يوم
�أكرث من  730يوم
ناق�صا :خم�ص�ص ب�ضاعة راكدة و قدمية

15.757.064
2.034.025
859.743
730.164
344.132
246.440
19.971.568

املجموعة
2015
ر.ع
(غري مدققة)
14.055.179
2.487.634
346.590
14.425
229.272
25.653
17.158.753

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

2016
ر.ع
16.852.271
2.016.699
776.714
684.186
298.466
36.150
20.664.486

14.310.903
2.718.073
612.131
11.842
18.058
25.653
17.696.660

ج �-أثناء ال�سنة  2015دفعت ال�شركة الأم  518.154ريال ر�سوم جمركية حملية عن واردات لفائف معدنية .ح�صلت ال�شركة الأم على اعفاء جمركي من وزارة املالية و
تقدمت بطلب ال�سرتداد الر�سوم اجلمركية املدفوعة لدى ال�سلطات املخت�صة و قد مت ا�سرتداد املبلغ بالكامل �أثناء ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
د  -قامت ال�شركة ب�سداد مبلغ  18.911ريال ر�سوم �إغراق (مقابل  18.911ريال عام  )2015عن �صادرات اىل الواليات املتحدة الأمريكية حيث فر�ضت وزارة التجارة
الأمريكية ر�سوم �إغراق و حماية على �صادرات ال�شركة اىل الواليات املتحدة  ،غري انه يف  14نوفمرب � 2012أبطلت املفو�ضية الدولية للتجارة التابعة للواليات املتحدة قرار
وزارة التجارة الأمريكية بناءا على ا�ستئناف ال�شركة و �أ�صبح املبلغ الأن ميكن ا�سرتداده� .أثناء ال�سنة  2016فر�ضت وزارة التجارة الأمريكية  415.493ريال ر�سوم �إغراق
بواقع  %7.24على �صادرات اىل الواليات املتحدة و هو مبلغ مذكور �ضمن امل�صاريف امل�ستحقة (�إي�ضاح )15
� .9أر�صدة بنكية و نقد

نقد لدى البنك
نقد باليد

2.902.703
10.593
2.913.296

4.961.275
7.448
4.968.723

4.754.261
6.365
4.760.626

2.876.593
10.593
2.887.186

ت�شمل االر�صدة البنكية مبلغ  188.368ريال (مقابل  476.299ريال يف  31دي�سمرب  )2015يف ح�ساب بالدرهم االماراتي و مبلغ  1.204.685ريال (مقابل 880.344
ريال يف  31دي�سمرب  )2015يف ح�ساب بالدوالر االمريكي و مبلغ  208.097ريال (مقابل  26.110ريال يف  31دي�سمرب  )2015يف ح�ساب بالريال ال�سعودي.
10

ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س املال من � 124.897.960سهم عادي (مقابل � 124.897.960سهم يف  31دي�سمرب  )2015و قيمة ال�سهم الواحد  100بي�سه (مقابل  100بي�سه عام  )2015مدفوع بالكامل.

2016
ر.ع
ر�أ�س املال

م�صرح به
2015
ر.ع

15.000.000

15.000.000

2016
ر.ع

م�صدر و مدفوع بالكامل
2015
ر.ع

12.489.796

12.489.796

فيما يلي تفا�صيل امل�ساهمني الذين ميلكون � %10أو اكرث من ر�أ�س مال ال�شركة الأم :

�صندوق جلوبال بايوت

عدد الأ�سهم
63.697.960

عالوة الأ�صدار
عالوة اال�صدار مثبوتة بال�صايف بعد خ�صم تكاليف ا�صدار الأ�سهم.

2016
ن�سبة امللكية
%51

عدد الأ�سهم
63.697.960

2015
ن�سبة امللكية
%51

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
11

احتياطي قانوين

طبقا لقانون ال�شركات التجارية العماين ل�سنة  1974و تعديالته ُ ،يقتطع  % 10من الأرباح و حتويلها اىل ح�ساب احتياطي قانوين اىل ان يرتاكم ر�صيد هذا احل�ساب و
ي�صبح معادال لثلث ر�أ�س مال ال�شركة الأم املدفوع و هو احتياطي غري قابل للتوزيع.
12

توزيعات

ال يتم ت�سجيل التوزيعات باحل�سابات حتى يتم اعتمادها يف جمعية عمومية �سنوية .يف اجتماع عقده جمل�س االدارة بتاريخ  20فرباير  2017متت التو�صية بدفع توزيعات
نقدية مببلغ  9بي�سات لل�سهم الواحد بانتظار موافقة امل�ساهمني يف جمعية عمومية �سنوية  ،و ال تعك�س القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016هذا القرار الذي
�سيتم ت�سجيله حما�سبيا يف حقوق ملكية امل�ساهمني كتوزيع لأرباح حمتجزة لل�سنة التي تنتهي يف  31دي�سمرب 2017
�أثناء ال�سنة  2016مت دفع توزيعات نقدية بواقع  9بي�سات لل�سهم الواحد (مقابل  22بي�سه يف  31دي�سمرب  )2015جمموع مبالغها  1.124.082ريال (مقابل 2.747.755
ريال يف  31دي�سمرب  )2015طبقا ملوافقة امل�ساهمني عليها يف جمعيتهم العمومية االعتيادية املنعقدة بتاريخ  20مار�س 2016
اىل ذلك  ،مت دفع توزيعات مرحلية بواقع  14بي�سه لل�سهم الواحد جمموع مبالغها  1.748.571ريال طبقا ملوافقة امل�ساهمني عليها يف جمعية عمومية اعتيادية ُعقدت
بتاريخ  22اغ�سط�س 2016
مت خالل الفرتة حتويل توزيعات مل يت�سلمها �أ�صحابها بلغت  9.297ريال (مقابل  1.080ريال عام  )2015اىل ح�ساب �صندوق �أمانات امل�ستثمرين ح�سب توجيهات هيئة
�سوق املال يف عمان.

2016
ر.ع
غري متداولة
بنك ظفار – قر�ض لأجل (ا)
ناق�صا :جزء متداول مذكور بااللتزامات املتداولة
متداولة
قرو�ض ب�ضمان اي�صاالت قب�ض (ب)
م�سحوبات بنكية على املك�شوف (ب)
جزء متداول من قر�ض لأجل
اجمايل القرو�ض

2.002.502
()2.002.502
-

()11.072.087
()11.072.087
()11.072.087

9.225.882
61.354
2.002.502
11.289.738
11.289.738

2016
ر.ع
()1.002.502
()11.072.087
()11.072.087
()11.072.087

2.002.502
()2.002.502
9.225.882
61.354
2.002.502
11.289.738
11.289.738

�أ.متت املوافقة على قر�ض لأجل من بنك ظفار مببلغ  10مليون ريال عماين .جمموع املبالغ امل�سحوبة بلغت  9.502.502ريال  ،و هو قر�ض بفائدة �سنوية مبعدل الليبور
االمريكي لـ � 3شهور زائدا هام�ش  % 3و هو قر�ض م�ضمون برهن درجة اوىل على ممتلكات و �آالت و معدات ال�شركة  ،و ُي�سدد القر�ض على  20ق�سط مت�ساوي ربع �سنوي
بواقع  500.000ريال لكل ق�سط بدءا من يونيو  2012و قد مت �سداده بالكامل �أثناء ال�سنة 2016
ب.لدى ال�شركة ت�سهيالت ائتمانية مببلغ  80مليون ريال من بنوك جتارية حملية و �أجنبية .امل�سحوبات البنكية على املك�شوف هي بفوائد �سنوية ترتاوح بني  %4.5اىل %6.5
(مقابل  %6اىل  %7عام  .)2015ح�صلت ال�شركة على قرو�ض مقابل اي�صاالت قب�ض من بنوك جتارية بفائدة �سنوية ترتاوح بني  %2.5اىل ( % 3.5مقابل  %2اىل %3
عام  .)2015الت�سهيالت االئتمانية م�ضمونة برهن على الأ�صول املتداولة لل�شركة الأم
ج .القيمة الدفرتية لقرو�ض املجموعة و ال�شركة الأم مبينة بالعمالت التالية:

املجموعة
2016
ر.ع
ريال عماين
دوالر �أمريكي

1.000.000
10.072.087
11.072.087

2015
ر.ع
(غري مدففة)
61.354
11.228.384
11.289.738

ال�شركة الأم
2016
ر.ع

2015
ر.ع

1.000.000
10.072.087
11.072.087

61.354
11.228.384
11.289.738
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املجموعة
2015
ر.ع
(غري مدققة)

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

2016

13

قرو�ض بنكية

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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14

م�ستحقات ترك اخلدمة

 1يناير

461.178

322.938

451.276

317.768

م�ضاف �أثناء ال�سنة

190.984

150.882

187.374

146.150

مدفوع �أثناء ال�سنة

()44.939

()12.642

()44.724

()12.642

 31دي�سمرب

607.223

461.178

593.926

451.276

15

ذمم دائنة جتارية و �أخرى

ذمم دائنة جتارية

2.336.697

1.225.105

2.318.018

1.234.743

م�صاريف م�ستحقة الدفع

1.829.279

1.063.135

1.823.890

1.063.010

دفعات مقدم ًا من زبائن

196.974

100.812

196.974

98.993

م�ستحقات �أخرى

31.665

32.059

17.328

18.198

 31دي�سمرب

4.394.615

2.421.111

4.356.210

2.414.944

16

تكلفة املبيعات

خامات م�ستهلكة

48.630.122

54.629.177

48.235.716

54.333.536

�أجور مبا�شرة (�إي�ضاح )19

3.760.621

3.593.845

3.760.621

3.593.845

ا�ستهالك (�إي�ضاح )6

1.967.464

1.928.174

1.967.464

1.928.174

كهرباء و غاز و مياه

993.394

793.047

993.394

793.047

م�صاريف مبا�شرة �أخرى

627.662

586.767

627.662

586.767

55.979.263

61.531.010

55.584.858

61.235.369

17

م�صاريف بيع و توزيع

ال�شركة الأم

املجموعة
2016

2015

2016

2015

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

(غري مدققة)
م�صاريف تغليف و �شحن

3.628.179

3.461.906

3.626.059

3.462.549

عمولة مبيعات

28.467

53.270

27.790

49.704

دعاية و �إعالن

16.125

11.511

16.125

11.511

م�صاريف �أخرى

60.166

22.778

54.655

14.095

3.732.937

3.549.465

3.724.629

3.537.859

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
18

م�صاريف ادارية و عمومية

تكاليف املوظفني (�إي�ضاح )19

1.697.384

1.300.372

1.566.132

1.225.862

خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها

612.918

56.998

771.217

193.069

تدين قيمة �شهرة نا�شئة عن اقتناء �شركة تابعة

-

37.155

-

-

م�صاريف �أخرى

229.731

155.087

172.933

132.570

�أتعاب مهنية و قانونية

184.390

44.759

183.364

42.450

ديون رديئة م�شطوبة

-

88.541

-

88.541

�سفريات و انتقاالت

73.781

54.114

73.781

54.114

ا�ستهالك (�إي�ضاح )6

71.813

80.972

54.438

71.684

م�صاريف ات�صاالت

63.315

58.681

62.105

57.982

ت�أمني

9.419

10.403

9.291

9.895

2.942.751

1.887.082

2.893.261

1.876.167

19

تكاليف املوظفني

رعاية و ترفيه

245.778

240.179

234.178

232.130

منافع ترك اخلدمة

190.984

150.882

187.374

146.150

ت�أمينات اجتماعية

139.230

136.211

136.017

134.948

�سكن املوظفني

69.859

80.258

69.859

80.258

5.458.005

4.894.217

5.326.753

4.819.707

موزعة كما يلي :

تكلفة مبيعات (�إي�ضاح )16

3.760.621

3.593.845

3.760.621

3.593.845

م�صاريف ادارية و عمومية (�إي�ضاح )18

1.697.384

1.300.372

1.566.132

1.225.862

5.458.005

4.894.217

5.326.753

4.819.707

20

�صايف تكاليف التمويل

فوائد قرو�ض

389.685

470.473

386.785

463.325

ايرادات فوائد

()70.935

()10.670

()70.935

()10.670

318.750

459.803

315.850

452.655
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رواتب �أ�سا�سية و بدالت

4.812.154

4.286.687

4.699.325

4.226.221

2016

فيما يلي تكاليف املوظفني و هي داخلة �ضمن كل من تكلفة املبيعات و امل�صاريف االدارية و العمومية:

2016

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
 21ال�ضرائب

املجموعة
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ال�شركة الأم

2016

2015

2016

2015

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

(غري مدققة)
قائمة الدخل ال�شامل
�ضريبة حالية:
�ضرائب عن ال�سنة

641.140

226.923

641.140

226.923

�ضريبة م�ؤجلة:
�إن�شاء � /شطب فروقات �أخرى م�ؤقتة

49.930

()202.748

49.930

()202.748

جمموع �ضرائب ال�سنة

691.070

24.175

691.070

24.175

قائمة املركز املايل
التزامات غري متداولة
�ضريبة م�ؤجلة

544.477

494.547

544.477

494.547

التزامات متداولة
ال�سنة احلالية

664.045

247.904

664.045

247.904

�أ.احت�سبت ال�شركة �ضريبة الدخل بن�سبة  %12لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2016مقابل  %12يف  31دي�سمرب  )2015و فيما يلي ت�سوية لل�ضريبة مبوجب الربح املحا�سبي
للمجموعة :

الربح قبل ال�ضريبة

5.291.622

1.844.843

5.270.516

1.739.183

�ضريبة دخل  -ال�سنة احلالية
م�صاريف غري م�سموح بخ�صمها
�أخرى
�ضرائب �سنوات �سابقة
فائ�ض التزام �ضريبي مثبوت بالدفاتر

631.395
60
6.321
53.294
691.070

217.781
()193.606
24.175

628.862
60
8.854
53.294
691.070

205.102
()180.927
24.175

ب.الربوط ال�ضريبية حتى �سنة  2013مت ربطها مبعرفة دائرة ال�ضرائب  ،و ترى االدارة �أن �أية �ضرائب �إ�ضافية � -إن وجدت  -عن ال�سنوات التي مل تنتهي دائرة ال�ضرائب
من فح�صها لن تكون م�ؤثرة على املركز املايل للمجموعة بتاريخ اعداد البيانات املالية.
ج  .ال�ضريبة امل�ؤجلة هي عن الفروق امل�ؤقتة و حتت�سب ال�ضريبة امل�ؤجلة بن�سبة  %12و يعود �صايف االلتزام ال�ضريبي امل�ؤجل و ال�ضريبة امل�ؤجلة يف قائمة االرباح او اخل�سائر
اىل البنود التالية :

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
 21تابع ال�ضرائب

املجموعة و ال�شركة الأم
 1يناير
2016
ر.ع
�ضرائب م�ؤقتة
�أ�صول
خم�ص�ص
التزامات
ا�ستهالك �ضريبي معجل

�ضرائب م�ؤقتة
�أ�صول
خم�ص�ص
التزامات
ا�ستهالك �ضريبي معجل
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 31دي�سمرب
حممل على
قائمة الأرباح �أو اخل�سائر 2016
ر.ع
ر.ع

()406.200

69.714

()336.486

900.747
494.547

()19.784
49.930

880.963
544.477

 1يناير
2015
ر.ع

مفرج عنه �إىل
قائمة الأرباح �أو اخل�سائر
ر.ع

 31دي�سمرب
2015
ر.ع

()210.000

()196.200

()406.200

907.295
697.295

()6.548
()202.748

900.747
494.547

عائد ال�سهم

املجموعة
2016

2015

ال�شركة الأم
2016

2015

2016

ُيحت�سب عائد ال�سهم بق�سمة �أرباح امل�ساهمني بال�شركة الأم على متو�سط عدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة.

(غري مدققة)

ربح م�ساهمي ال�شركة الأم (ر.ع)

4.672.770

1.940.412

4.579.446

1.715.008

متو�سط عدد الأ�سهم (بالعدد)

124.897.960

124.897.960

124.897.960

124.897.960

عائد ال�سهم (ر.ع)

0.037

0.016

0.037

0.014

نظرا الن ال�شركة الأم مل ت�صدر �أ�سهم خمففة حمتملة  ،فان عائد ال�سهم املخفف هو نف�سه عائد ال�سهم اال�سا�سي.
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�صايف �أ�صول ال�سهم

�صايف �أ�صول م�ساهمي ال�شركة الأم (ر.ع)

41.031.847

39.231.730

40.713.119

39.006.326

عدد الأ�سهم بتاريخ القوائم املالية (بالعدد)

124.897.960

124.897.960

124.897.960

124.897.960

�صايف �أ�صول ال�سهم (ر.ع)

0.329

0.314

0.326

0.312

ُيحت�سب �صايف �أ�صول ال�سهم بق�سمة حقوق امل�ساهمني بتاريخ القوائم املالية على عدد الأ�سهم.
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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معامالت مع �أطراف ذات عالقة

الأطراف ذات العالقة ت�شمل م�ساهمني � ،أع�ضاء جمل�س االدارة و �شركات جتارية واقعة حتت �سيطرتهم �أو ي�ستطيعون ممار�سة نفوذ هائل على قراراتها املالية و الت�شغيلية
حيث �أبرمت املجموعة معامالت مع �شركات تتعلق بامل�ساهمني و �أع�ضاء جمل�س االدارة .و يف �سياق الن�شاط االعتيادي لل�شركة  ،تقوم تلك االطراف ذات العالقة بتزويد
املجموعة بب�ضائع و خدمات مبوجب معامالت تتم ب�شروط متفق عليها بني الطرفني .و فيما يلي املعامالت التي متت مع االطراف ذات العالقة خالل ال�سنة :

2016
ر.ع
ال�شركة التابعة
مبيعات
ا�سرتداد م�صروفات  /خدمات مدفوعة

املجموعة
2015
ر.ع

2016
ر.ع

ال�شركة الأم
2015
ر.ع

-

-

758.168
35.600
793.768

1.488.310
1.488.310

تعوي�ضات موظفي االدارة العليا
رواتب ا�سا�سية و بدالت

219.847

198.360

219.847

198.360

مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س االدارة
بدل ح�ضور اجتماعات املجل�س

60.000
8.475

32.000
12.400

60.000
8.475

32.000
12.400

يف  31دي�سمرب  2016كانت الذمم املدينة التجارية ت�شمل  538.535ريال م�ستحق من ال�شركة التابعة (مقابل  1.408.038ريال يف  31دي�سمرب  )2015بال�صايف بعد
خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها  572.526ريال (مقابل  408.344ريال يف  31دي�سمرب )2015
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ا�ستثمار يف ال�شركة التابعة

بتاريخ  15يونيو  2015اقتنت ال�شركة الأم  %51من ر�أ�س مال �شركة اجلزيرة العمانية للمنتجات احلديدية �ش م م («ال�شركة التابعة») و هي �شركة حمدودة امل�س�ؤولية
م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية  ،و بلغت م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�س املال  5.233ريال  ،فيما بلغت ال�شهرة النا�شئة عن االقتناء  37.155ريال و قد تدنت قيمتها بالكامل
يف عام  2015و يلخ�ص اجلدول التايل املبالغ امل�سجلة للأ�صول املقتناةو االلتزامات امل�ؤكدة يف تاريخ االقتناء و هو  15يونيو  2015و ال�شهرة الناجتة :
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تابع ا�ستثمار يف ال�شركة التابعة

ر.ع
مقابل االقتناء

()5.233

حقوق الأقلية  ،طبق ًا لن�سبة م�صلحتهم ( )%49يف املبالغ املثبوتة لأ�صول و التزامات ال�شركة التابعة
ناق�صا القيمة العادلة ل�صايف الأ�صول املفروزة املقتناة :
ممتلكات و �آالت و معدات
ب�ضاعة
ذمم مدينة جتارية و �أخرى
�أر�صدة بالبنك و باليد
م�ستحقات نهاية اخلدمة للموظفني
ذمم دائنة جتارية و �أخرى

30.670

ال�شهرة النا�شئة عن االقتناء

57.979
623.637
1.679.380
26.071
()6.394
()2.443.265
()62.592
37.155

بتاريخ  31دي�سمرب  2016بلغت اخل�سائر املرتاكمة لدى ال�شركة التابعة حوايل ن�صف مليون ريال عماين (مقابل � 300ألف ريال عماين يف  31دي�سمرب  )2015و بالتايل فان
ا�ستثمار ال�شركة الأم يف ال�شركة التابعة قد انخف�ض اىل قيمة ال�صفر يف  31دي�سمرب � ، 2015سوف ت�ستمر ال�شركة االم يف دعم ال�شركة التابعة لتمكنها من اال�ستمرار يف
عملياتها يف امل�ستقبل املنظور

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016فقد بلغت �صايف خ�سائر ال�شركة التابعة  147.384ريال عماين ( مقابل  244.376ريال عماين للفرتة من  15يونيو 2015
اىل  31دي�سمرب )2015
�إعادة ت�صنيف القوائم املالية املوحدة
�أرقام املقارنة لل�سنة  2015جرى �إعادة ت�صنيفها لأغرا�ض املقارنة لتعك�س ا�ستثمارات ال�شركة الأم يف ال�شركة التابعة التي ُذكرت بالتقرير على �أنها �شركة حما�صة يف
القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2015و طبق ًا ملعيار التقرير املايل الدويل رقم  10فان ال�شركة الأم تكون م�سيطرة على ال�شركة التابعة يف احلاالت التالية :
• �إذا كانت متلك  %51من ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
• �إذا كان با�ستطاعتها تعيني ثالثة من �أ�صل خم�سة �أع�ضاء مبجل�س االدارة مبا فيهم رئي�س املجل�س (حتى و لو مل متار�س ذلك االجراء)
• �إذا كانت ال�شركة الأم لديها حقوق يف عوائد متغرية ب�سبب ا�شرتاكها مع املن�ش�أة و با�ستطاعتها الت�أثري على تلك العوائد من خالل �سيطرتها على املن�ش�أة.
و بالتايل فان اال�ستثمار يف �شركة املحا�صة مت ت�صنيفه الأن ب�أنه ا�ستثمار يف �شركة تابعة اعتبارا من تاريخ االقتناء و هو  15يونيو 2015
26

ارتباطات

�أ  -ارتباطات �إيجارية
يف  31دي�سمرب  2016بلغ احلد الأدنى امل�ستقبلي عن كامل فرتة الإيجار املتبقية  1.039.572ريال عماين ارتباطات �إيجارية مبوجب اتفاقية ا�ستئجار الأر�ض � -أنظر
اي�ضاح �( 6أ) ( -مقابل  1.121.222ريال عماين يف  31دي�سمرب .)2015
طبق ًا ل�شروط الإيجار الت�شغيلي  ،فان احلد الأدنى ملجموع دفعات الإيجار امل�ستقبلية هو كما يلي :

2016
ر.ع
�أقل من �سنة واحدة
من � 5 – 2سنوات
�أكرث من � 5سنوات

91.529
366.114
581.929
1.039.572

املجموعة
2015
ر.ع
(غري مدققة)
81.400
366.114
673.708
1.121.222

2016
ر.ع
91.529
366.114
581.929
1.039.572

ال�شركة الأم
2015
ر.ع
81.400
366.114
673.708
1.121.222

2016
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تابع ارتباطات

ب  -ارتباطات م�شرتيات
ج  -ارتباطات ر�أ�سمالية
بتاريخ  31دي�سمرب  2016بلغت قيمة االرتباطات الر�أ�سمالية غري املنفذة  201.377ريال عماين (مقابل  44.867ريال عماين يف  31دي�سمرب )2015
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التزامات طارئة

�ضمانات بنكية

120.950

ال�ضمانات املذكورة �أعاله �صدرت يف ال�سياق االعتيادي للن�شاط.

78.300

120.950

78.300
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بتاريخ  31دي�سمرب  2016بلغت قيمة ارتباطات امل�شرتيات غري املنفذة  8.492.727ريال عماين (مقابل  2.141.639ريال عماين يف  31دي�سمرب )2015
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