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†Mصرات امل�صاهم Úالكرام
ال�صÓم عليكم ورMمة اˆ وبركات¬.
أرMب بكم ‘ اجتما´ ا÷معية العامة ال�صنوية الع�صريø
با�صم اˆ وبعون¬ وتوفيق¬o .ي�صعدين .نيابة ع› øل�س ادارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م .´.´.اأن ا q
لل�صركة واأعرVس عليكم التقرير ال�صنوي والقواFم املالية املدققة وتقرير مراقب ا◊�صابات ع øال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2017


لقد كان� âصنة � 2017صنة جيدة بالن�صبة ل�صركتكمM .ي“ åكن âم øبيع وت�صليم عم¡FÓا اأعل≈ كميات م øاملنتجات عل≈ االإطÓق بل¨ 400^895 âط øمرتي .اأي بزيادة
قدرها  %19مقارنة بنف�س الفرتة م øال�صنة ال�صابقة .وارتفع بذلك �صا‘ االأربا ìبن�صبة  %6مقارنة بال�صنة ال�صابقة ليبل≠  4^857مليون ريال عماين .وقد –ق≥ هذا االإ‚اR
ÓNل �صنة مليÄة بالتحدياتM .ي åبداأت �Ãصتويات عالية ن�صبيا م øاأ�صعار املواد اخلام وتلت¡ا فرتات م øالتقلبات نتيجة تاأKري �صوق ا◊ديد بالعقود االآجلة ‘ ال�ص.Ú
وهذا عل≈ عك�س �صنة  2016التي بداأناها îÃزون م øاملواد اخلام منîف†صة االأ�صعار .تلت¡ا موجة ت�صاعدية ‘ االأ�صعار‡ .ا اأد iاإR ¤يادات كبرية ‘ االأربا .ìو‘ �صنة
 2017بداأنا ب�صيناريو عك�صيM .ي åانت¡ج âاقت�صادات دول ›ل�س التعاون اخلليجي �صيا�صات مالية Mذرة نتج عن¡ا انîفاVس االإنفاق العام .وقد تفاقم هذا الركود ب�صبب
الق†صايا ا÷يو�صيا�صية التي اأKرت تاأKريا كبريا عل≈ التجارة االإقليمية ‘ ›ال قطا´ االإن�صا .Aوبالتايل اإجمايل الطلب عل≈ ا◊ديد .ومع Pلك .ي�صرين االإفادة باأن ال�صركة
‚ح ‘ âالتعام πمع هذ√ ال¶رو ±ال�صعبة ‘ ال�صوق و“كن âمR øيادة Mجم املبيعات واالأربا.ì
توا�ص πالركود ‘ �صوق م�صروعات دول ›ل�س التعاون اخلليجي .واعتبارا م øمنت�صف دي�صمرب  .2017بل¨ âقيمة العقود امل�oصندة ‘ املنطقة ÓNل ال�صنة اأك Ìم108 ø
مليار دوالر اأمريكي بقلي .πوهو رقم دون القيمة املحققة ‘ ال�صنة ال�صابقة وقدرها  119مليار دوالر واأق πبكãري م øمبل≠  177مليار دوالر املحق≥ ‘ �صنة  .2015وقد تاأKر
االإنفاق عل≈ امل�صروعات باأ�صعار النفط التي  ⁄تتجاو Rعتبة  50دوالرا للربمي� ‘ πصنة ‡ - 2017ا دفع با◊كومات اإ ¤تاأجي πتنفيذ اخلطط ا÷ديدة وامل�صروعات
الطموMة .وفيما ي�îس اإجمايل قيمة العقود امل�oصندة ‘ دول ›ل�س التعاون اخلليجي باملقارنة مع نف�س الفرتة م øال�صنة ال�صابقة .فقد �ص¡د اإجمايل االإيرادات ارتفاعا ‘
�صلطنة عمان واالإمارات العربية املتحدة ÚM ‘ .كان هنا∑ انîفاVس ‘ الكوي âوقطر والبحري øبن�صبة  %43و %34و %28عل≈ التوايل.
بتوج¡ات ا�صت¡ ∑Óا◊ديد .فقد ظ πالطلب Vصعيفا ‘ اأ�صواقنا االأ�صا�صية ÓNل �صنة  .2017و‘ الواقع .فقد واج¡ âال�صركة –ديات و�صعوبات كبرية ‘
فيما يتعل≥ t
منت�صف �صنة  2017مM øي åالطلب ‘ ال�صوق ب�صبب الوVصع ال�صيا�صي امل†صطر ‘ Üاملنطقة وا�صتمر الرتاجع عل≈ مد iبقية ال�صنة .ورZم Pلك .فقد قام âال�صركة بالعديد
م øالت�صحيحات ‘ منت�صف ال�صنة و“كن âم øالتعام πمع الوVصع ب�صك πجيد ي�صتح≥ الãنا .Aونتيجة لذلك .ارتفع Mجم املبيعات بن�صبة  %19وارتفع âاالأربا ìبن�صبة %6
باملقارنة مع نف�س الفرتة م øال�صنة ال�صابقة .و“ك øق�صم اأنابيب ا◊ديد م øاإنتاج وبيع  189^986ط� ‘ øصنة  2017مقارنة مع  167^757ط ‘ øال�صنة ال�صابقة .و‘
ق�صم ت�صنيع الق†صبان التجارية“ .كنا م– øقي≥ Rيادة كبرية ‘ Mجم االإنتاج مÓN øل الت�ص¨ي πالكام πملناوبت Úم øالعم� ‘ .πصنة  .2017قمنا ببيع  210^910طø
مقاب 168^194 πط øم øاملنتجات ‘ �صنة  .2016وتبل≠ الطاقة االإنتاجية ا◊الية للم�صنع  .%65وهي اأعل≈ م øطاقة ال�صنة ال�صابقة التي بل¨ .%55 âوقد –قق âالزيادة
‘ Mجم اإنتاج الوMدات دون Mدو çاأي Rيادة ‘ امل�صروفات الراأ�صمالية .وهو اإ‚ا Rجدير بالãنا .Aوا�صتوجبM âالة ال�صوق اأن نقوم بتوفري االإمدادات ‘ الوق âاملنا�صب
باأ�صعار تناف�صية لل¨اية ‡ا ت�صبب ‘ Vص¨و• هاFلة عل≈ وMدات الت�ص¨ي πمM øيV åصرورة اإجرا Aت¨يريات متكررة ÷دول االإنتاج مع املحاف¶ة عل≈ التكلفة املنîف†صة .ومع
Pلك .فاإن براعة فري≥ العم πب�صركة ا÷زيرة مكنتنا م øتلبية متطلبات ال�صوق وكذلك Nف†س التكاليف .وبالتايل ا◊فا® عل≈ هوام�س الرب íرZم التقلبات التي �ص¡دت¡ا
اأ�صعار املواد اخلام.
ومع Pلك .وفيما يتعل≥ بال�صوق .فقد –�صن âاالأوVصا´ بحلول ن¡اية ال�صنة وكان الربع االأNري م� øصنة  2017اأف†ص πبقلي πم øا÷ز Aال�صاب≥ م øال�صنة الأ�صبا Üتلفة .وقد
م �– πãqص øاأ�صعار النفط عل≈ مدار ال�صنة .وعمليات التîزي øقب πتطبي≥ Vصريبة القيمة امل†صافة املقرتMة ‘ االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية ‘ �صنة
 .2018اأMد االأ�صبا Üالتي �صاعدت عل≈ ارتفا´ اال�صت¡ ‘ ∑Óالربع االأNري م øال�صنة ‘ دول ›ل�س التعاون اخلليجي .كما ارتفع âاالآمال باأن يزداد ا�صت¡ ∑Óا◊ديد ‘
اأماك øاأNر iم øمنطقة ال�صرق االأو�صط بعد اأن NفM âدة ال�صراعات وما oيتوقع بعدها م øاأعمال اإعادة اإعمار .وال �صيما ‘ العراق.
اإن الرتكيز عل≈ عدد قلي πم øاالأ�صواق قد يجع πال�صركة عرVصة ملîاطر التقلبات التي تطراأ عل≈ تلك االأ�صواق .لذلك .وا�صل âال�صركة الرتكيز عل≈ تنويع اأ�صواق الت�صدير
ل¨رVس ا◊د م øاالعتماد عل≈ اأ�صواق الت�صدير التقليدية .كما ركزت ال�صركة عل≈ تو�صيع نطاق توRيع منتجات¡ا وا�صتحوPت بالتايل عل≈ �Mصة بن�صبة  ‘ %100ال�صركة
ال�صعودية .وم øاملتوقع اأن Áoكننا Pلك م øجني اأربا ‘ ìال�صنوات القادمة مع بد Aاململكة العربية ال�صعودية ‘ تنفيذ اإ�صMÓات هيكلية ‘ اإطار �صعي¡ا ا◊ãي åلتقليπ
اعتمادها عل≈ االقت�صاد القاFم عل≈ النفط.
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مع –�ص øاأ�صعار النفط وتوا�صN πف†س االإنتاج .نح øنتوقع اأن ت�صتقر اأ�صعار النفط ‘ م�صتويات¡ا ا◊الية .كما اأن ال�صيا�صات املالية ا◊ذرة واإيرادات Vصريبة القيمة
امل†صافة �صت�صاعد عل≈ –فيز النمو وتوفري ال�صيولة بحلول الن�صف الãاين م� øصنة  .2018وك πهذا يب�صر بكN πري لقطا´ البنا Aوالت�صييد .وبالتايل لقطا´ ا◊ديد.
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رZم التح�ص øالطفيف الذي �صت�ص¡د√ ال�صوق ‘ �صنة  .2018ال تزال التحديات االأ�صا�صية قاFمة .لذلك �صنوا�ص πالرتكيز عل≈ –�ص Úا�صتîدامات امل�صانع والتحكم ال�صارم
‘ التكاليف وRيادة هوام�س الرب íامل�صتدامة مÓN øل تنويع االأ�صواق وكذلك املناط≥ ا÷¨رافية.

2017




توا�ص πال�صركة �صعي¡ا ملزيد االنت�صار ا÷¨را‘ والو�صول اإ ¤العم ‘ AÓال�صوق عرب اإن�صا AاRن /مكاتب “ãي ‘ πاالأ�صواق االإقليمية الرFي�صية .و‘ هذا ال�صدد .اتîذت
ال�صركة قرارا بفت íزن ‘ دبي .وم øاملتوقع اأن يبداأ عمليات¬ ‘ منت�صف �صنة ‡ .2018ا �صيدعم ج¡ود ال�صركة للو�صول اإ ¤اأMد االأ�صواق االأكM Ìيوية ‘ املنطقة.
و” اأي†صا اتîا Pالتدابري الRÓمة لتنويع ف¶ة املنتجات ‘ ك Óامل�صنع .Úوم øاملتوقع اأن توDتي هذ√ التدابري اأoكل¡ا ‘ �صنة  .2018و” كذلك Rيادة اإنتاج ومبيعات ق†صبان
الت�صلي íعند ال†صرورة .وPلك ل†صمان تواRن اأف†ص πلطاقات االإنتاج لدينا .وم øاملتوقع اأن تتح�ص øهوام�س الرب íاملتاأتية عP øلك مÓN øل اال�صتفادة م øعمليات اRننا
االإقليمية ‘ �صنة .2018




اإن¬ مل øدواعي �صرور ›ل�س االإدارة اأن يoو�صي بتوRيعات نقدية بواقع  %24ل�صنة  2017تبل≠  24بي�صة لل�ص¡م الواMد .نورد ‘ ا÷دول التايل توRيعات االأرباÓN ìل ال�صنوات االأNرية.

áæ°ùdG
توRيعات نقدية

2012
%16

2013
%20

2014
%22

2015
%9

2016
%23

oن ¶oم الرقابة الداNلية ومد iكفايت¡ا
“تلك ال�صركة oن ¶oم الرقابة الداNلية الكافية واملFÓمة للتاأكد م øاأن جميع االأ�صول oم�صانة ومية م øاال�صتîدام Zري امل�oصر ìب¬ وم øاأن كافة التعامÓت مر�Nس ب¡ا
وم�صجلة ب�صك� πصحي .íكما اأن ن¶ام الرقابة الداNلية مدعوم بربنامج �صام πللتدقي≥ الداNلي واملراجعة االإدارية وال�صيا�صات والتوجي¡ات واالإجراAات املoوKقة .وقد �oصمم
ن¶ام الرقابة الداNلية للتاأكد م øاأن كافة املعلومات �صليمة وجديرة باالعتماد علي¡ا ‘ اإعداد القواFم املالية واملحاف¶ة علي¡ا.
يوجد بال�صركة ÷نة تدقي≥ م�صكلة م øاأع†صا› Aل�س اإدارة Zري تنفيذي .Úوهي q
تتو ¤مراجعة اأعمال التدقي≥ قب πعرVص¡ا عل≈ ›ل�س االدارة.
تك oم øالقوة الكرب iل�صركتكم ‘ قيمة االأ�صîا�س املoنت�صب Úاإلي¡ا ورو ìالبذل والعطا Aالتي Œمع بين¡م .اإVصافة اP ¤لك .فاإن¡ا تتمتع ب�صمعة طيبة ‘ ال�صوق مM øيå
ا÷ودة واالعتمادية .وك πهذ√ العنا�صر ت�صاهم ب�صك πاإيجابي ‘ –قي≥ م�صتقبR πاهر.
q
تو ¤االأفاVص /πكي بي ام جي .مراقب �Mصابات ال�صركة .تدقي≥ ا◊�صابات Mت≈ تاري 31 ïدي�صمرب  .2017وتقريرهم مرف≥ بالطي.
و‘ اخلتام .اأود اأن اأتقدم .نيابة ع øال�صركة و›ل�س اإدارت¡ا .اإ ¤املقام ال�صامي ملوالنا †Mصرة �صاMب ا÷Óلة ال�صلطان قابو�س ب� øصعيد املع¶م .يحف¶¬ اˆ ويرعا√.
باأNل�س عبارات ال�صكر والعرفان عل≈ الدعم والت�صجيع الذي تولي¬ Mكومة جÓلت¬ الر�صيدة للتنمية ال�صناعية ‘ �صلطنة عمان.
كما اأZتنم هذ√ الفر�صة الأتوج¬ بال�صكر .نيابة ع› øل�س االإدارة .ا ¤فري≥ االإدارة بال�صركة واال–اد وم�صوDويل البنو∑ واملوردي øوالعم AÓو�صوق م�صقط لÓأوراق املالية وجميع
امل�صاهم Úملا قدمو√ م øدعم وتعاون ‡ا يعك�س Kقت¡م بنا .واأود اأي†صا اأن اأ�صجN πال�س تقديرنا لÓإدارة واملوظف Úملا بذلو√ م øج¡ود ‘ �صبي– πقي≥ هذ√ النتاFج الطيبة.
واˆ ويل التوفي≥
نيابة ع› øل�س االإدارة

�صليمان مد �صاه Úالربيع
رFي�س ›ل�س االإدارة
 18فرباير 2018
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اإن¬ مل øدواعي �oصرور اإدارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.اأن oتقدم تقرير مناق�صة و–لي πاالإدارة لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2017

لقد �ص¡د االقت�صاد العاملي –�صنا ‘ �صنة  2017وو�ص πاإ ¤اأعل≈ م�صتو‰ iو ‘ Kماين �صنوات وفقا ملن¶مة التعاون االقت�صادي والتنمية .ومع Pلك .هنا∑ Mاجة ملزيد م øاال�صتãمار
للحفا® عل≈ ن�ص≥ ‰و ‡ا� ‘ πKصنة  .2018وت�صري التقديرات اإ ¤اأن النمو بل≠  %3^6ل¡ذ√ ال�صنة .وكان âال�ص Úوال¡ند اأ�صر´ االقت�صادات ‰وا ‘ �صنة  .2017وMقق âمنطقة اليورو
اأقو‰ iو ل¡ا ÓNل عقد م øالزم øبن�صبة M .%2^4ي åفاق‰ âو االقت�صادات املتقدمة الرFي�صية االأNر .iويoقدر النمو ‘ الواليات املتحدة بن�صبة  %2^1ل�صنة  .2017اإال اأن النمو ظπ
Vصعيفا ‘ دول ›ل�س التعاون اخلليجي ‘ �صنة  .2017وPلك رZم ا÷¡ود التي بذلت¡ا ا◊كومات لرفع االإيرادات Zري النفطية .وارتفع âاأ�صعار النفط بحلول ن¡اية ال�صنة .ولك øالنمو
تناق�س اأي†صا نتيجة امل�صاك πا÷يو�صيا�صية ال�صاFدة ‘ املنطقة .وقد اأدت ال†ص¨و• الناجمة عM øالة العجز املايل اإ ¤انîفاVس اال�صتãمارات‡ .ا اأد iاإ ¤تراجع الطلب عل≈ ا◊ديد.
ووا�صل âم�صا πFال�صيولة هيمنت¡ا عل≈ ال�صوق .وال �صيما قطا´ ا◊ديدo .
واVصطرت ال�صركة اإ ¤توNي ا◊ذر للتعام πمع ال†ص¨و• وم�صا πFال�صيولة ‘ ال�صوق.

لقد توا�ص πتاأKري ‰و االقت�صاد ال�صيني واŒاهات االأ�صعار عل≈ �صناعة ا◊ديد ‘ �صنة � ‘ .2017صنة  2016كان هنا∑ �صعور �صاFد برتاجع اال�صتîدام ال¶اهري للحديد ‘ ال�ص .Úاإال
اأن¬ ÓNفا لتلك التوقعات فقد كان اال�صتîدام ال¶اهري للحديد ‘ ال�ص ÚداFما فوق Mاجز  %10مقارنة بنف�س الفرتة م øال�صنة ال�صابقة .وقد ق qلP πلك م øتوفر ال�صادرات ب�صك πعام.
و ⁄ن�ص¡د Mركة ن�صيطة ‘ ال�صوق مM øي åالعدد كبري م øعروVس الت�صدير التي �ص¡دناها ‘ ا÷ز Aاالأول م� øصنة  .2016وقد اأدP iلك ا ¤ارتفا´ اأ�صعار ا◊ديد ‘ العا .⁄وNا�صة
‘ دول ›ل�س التعاون اخلليجي التي تعتمد ب�صك πكبري عل≈ واردات منتجات اللفاFف امل�صطحة ون�صف امل�صطحة .واRداد ال†ص¨ط عل≈ توفر ال�صادرات ‘ الربع االNري م øال�صنة نتيجة
املتابعة ال�صارمة م øا◊كومة ال�صينية لتطبي≥ املعايري البيÄية واإÓZق /التقلي πم øعدد امل�صانع املoت�صببة ‘ التلو .çورZم اأن كP πلك �صاعد عل≈ Rيادة االأ�صعار وعدم اإZراق املنتجات
الن¡اFية .فقد تراجع âاخليارات اخلا�صة بامل�صادر .وانîف†ص âبالتايل القدرة عل≈ توفري املواد اخلام باأ�صعار تناف�صية .ووفقا للتقديرات ال�صناعية .فقد انîف†ص âواردات ا◊ديد
م øال�ص Úاإ ¤منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا ودول ›ل�س التعاون اخلليجي بن�صبة ت�ص πاإ .%40 ¤و‘  ÚMاأن اأZلبية هذ√ العنا�صر تعود ا ¤ان�ص¨ال ال�ص Úبنف�ص¡ا .فاإن اأMد
االأ�صبا ÜالرFي�صية االأNر iيتم ‘ πãانîفاVس اال�صتîدام ال¶اهري للحديد ‘ املنطقة ب�صبب عوام πاقت�صادية .كما اأن �صوق العقود االآجلة ‘ ال�ص Úاأبق âاالأ�صعار متقلبة وZري متوقعة
ÓNل اأZلب فرتات ال�صنة‡ .ا جع πقرارات ال�صرا� Aصعبة لل¨اية.
لذلك فقد o
اVصط qرت االأطرا ±الفاعلة ‘ �صوق ا◊ديد بدول ›ل�س التعاون اخلليجي ا ¤مواج¡ة عدد kا م øالتحديات .وي�صرنا االإفادة باأن¬ رZم �ص íال�صيولة ‘ ال�صوق وتقلبات تكاليف
املواد اخلام وانîفاVس الطلب .فقد “كن âاالإدارة م øاتîا Pقرارات �صراM Aكيمة .مع –قي≥ Rيادة اإVصافية ‘ املنتجات وف¶ة ال�صوق .و” اتîا› Pموعة م øاالإجراAات ‘ �صنة
 .2017م πãاال�صتحوا Pبن�صبة  %100عل≈ ال�صركة ال�صعودية .وتنويع اأ�صواق الت�صدير .وRيادة اأق�صام اإVصافية اإ ¤ف¶ة الق†صبان التجارية ولفاFف ق†صبان الت�صلي .íوي�صرنا االإفادة باأن
جميع هذ√ التدابري {الذكية zاأVصاف âنوعا م øاملرونة وRيادة ‘ اخليارات املتوفرة ‡ا �صاعد �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية عل≈ Œاو Rعتبة  400^000ط øمرتي م øاملبيعات.
اأي بزيادة قدرها  %20مقارنة بنف�س الفرتة م øال�صنة ال�صابقة ‘ .وق âعرف âفي¬ املنطقة باأكمل¡ا انîفاVصا ‘ اال�صتîدام ال¶اهري للحديد .اإال اأن الربحية  ⁄تتح�صÃ øا يتما�ص≈
مع الزيادة ‘ Mجم املبيعات ب�صبب اMتدام املناف�صة ‘ ال�صوق املحلية وتراجع الطلب والقيود الناŒة ع øامل�صاك πا÷يو�صيا�صية القاFمة ‘ املنطقة .علما باأن النتاFج املحققة .مM øيå
Rيادة االإنتاج واملبيعات ‘ �صوق مليÄة بالتحديات .ما هي اإال �ص¡ادة عل≈ ‚ا ìالعم πا÷ماعي واإ�ÓNس جميع موظفي �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية وقيادت¡ا وتفاني¡م ‘ العم.π

‘ ظ πال¶رو ±املالية املتوقعة ومع بع†س الدعم املايل .يتوقع املراقبون االقت�صاديون ‰و النا œاملحلي االإجمايل العاملي ا◊قيقي بحوايل  .%4وهو اأعل≈ م øتقديرات �صنة  2017بحوايل
� ‘ .%0^3صياق ‰و بلدان م πãال¡ند بوترية تقار %7^4 Üوتوقع –قي≥ بلدان م πãدول ›ل�س التعاون اخلليجي اأدا Aاأف†ص πعل≈ Nلفية –�ص øاأ�صعار النفط .كما اأن فرVس Vصريبة القيمة
امل†صافة ‘ اKن Úم øاقت�صادات دول ›ل�س التعاون اخلليجي الرFي�صية .وهما اململكة العربية ال�صعودية واالإمارات العربية املتحدة .م øاملتوقع اأن يجلب اإيرادات اإVصافية ‘ الن�صف الãاين
م� øصنة M 2018ي� åصيتوفر للحكومات املزيد م øال�صيولة الإنفاق¡ا عل≈ تنفيذ امل�صروعات الرFي�صية .وم øاملرج íاأن oتطب≥ دول م� πãصلطنة عمان والكويV âصريبة القيمة امل†صافة ‘ �صنة
 .2019وبالتايل فاإن وVصع املنطقة كك� πصيكون اأف†ص ‘ πال�صنوات القادمة .وهذا يoب�صر باخلري ل�صناعة البنا Aوالت�صييد .وبالتايل لكام� πصناعة ا◊ديد ‘ املنطقة.
رZم اأن الوVصع ا÷يو�صيا�صي امل†صطر ‘ Üاملنطقة يت�صبب ‘ تباطو Dالنمو .نح øنر iاأن¬ ‘ Vصو Aالتطورات املذكورة اأع .√Óفاإن الطلب �صيزداد ب�صك πمعقول بف†ص πبرنامج التحول
الوطني ‘ اململكة العربية ال�صعودية وامل�صروعات اخلا�صة ÃعرVس اإك�صبو  ‘ 2020دبي وZريها م øم�صروعات البنية االأ�صا�صية ‘ املنطقة .وبنا Aعل≈ ما تقدم .ينب¨ي عل≈ املنطقة اأن
تتكيف مع {الوVصع الطبيعي ا÷ديدM zي åيتع Úعل≈ ال�صركات والعاÓFت اأن تعتاد عل≈ دفع Vصريبة القيمة امل†صافة ‘ Vصو Aتوج¬ ا◊كومات نحو –�صي πجز Aكبري م øاإيرادات¡ا مø
م�صادر اأNرZ iري النفط .اإن اإدارة العجز واالإنفاق ا◊ذر يoح qتمان اأن –�ص πامل�صروعات ال†صرورية فقط عل≈ ال†صو Aاالأ†Nصر لتنفيذها .وبالتايل فل øتتمك øاإال ال�صركات �صريعة التاأقلم
م øاال�صتفادة م øاخليارات املحدودة املتاMة و–قي≥ اأدا Aجيد.
‘ ما ي�îس �صوق ا◊ديد .نتوقع اأم تكون ال�ص Úاأك Ìان†صباطا ن¶را الإعÓن ا◊كومة ال�صينية ع�{ øصيا�صة �صفر ‰و ‘ النا œل�صنة  .z2018وت�صتوجب هذ√ ال�صيا�صة اأن تقل�س م�صانع
ا◊ديد الطاقة املتقادمة Ãقدار  1^25ط øمرتي ل¨رVس جلب  1ط øمرتي م øالطاقة ا÷ديدة .وهذا يتطلب املزيد م øتر�صيد �صادرات ا◊ديد م øال�ص Úاإ ¤بقية العا .⁄اإال اأن Pلك
�صيتواRن مع التباطو Dالطفيف املتوقع ‘ ‰و االقت�صاد ال�صيني ‘ �صنة  .2018كما �صيزداد ا�صتîدام القدرات االإقليمية وNا�صة ‘ اململكة العربية ال�صعودية .وبعد اأن �صمح âا◊كومة
ال�صعودية بت�صدير ا◊ديد .نح øنتوقع عل≈ وج¬ اخل�صو�س اأن تتدف≥ ق†صبان الت�صلي íاإ ¤االأ�صواق املحلية م πãاالإمارات والكوي...âال .ïوهذا م� øصاأن¬ اأن ي†ص¨ط عل≈ االأ�صعار ‘ هذ√
االأ�صواق.
�صيتوا�صV πص¨ط التكاليف عل≈ �صناعة ا◊ديد ‘ �صنة  2018مع Nف†س م�صتو iدعم اخلدمات العامة م πãالك¡ربا Aوال¨ا Rعما كان علي¬ ‘ ال�صاب≥ .لذلك .ورZم وجود فر�س ‘ دول
›ل�س التعاون اخلليجي وبقية العا� ‘ ⁄صنة  .2018فاإننا �صنواج¬ بع†س التحديات.
لذلك ل øتتمك øاإال ال�صركات �صريعة التاأقلم مŒ øاو Rهذ√ ال¶رو ±ال�صاFدة ‘ ال�صوق .و�صتوا�ص� πصركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية ن¡ج¡ا االبتكاري واإجراAات¡ا اال�صتباقية ‘
اال�صتãمار Mت≈ –اف ßعل≈ قدرت¡ا عل≈ التكيف ال�صريع مع ظرو ±ال�صوق.
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كªية املبيعات Hال ø£مÎي
الوUس∞
اأنابيب �صوداA
اأنابيب ›oلفنة
اأق�صام جوفاA
منتجات م�صنع الق†صبان التجارية
املجمو´

املªéوYة
2016 Èª°ùjO 31 2017 Èª°ùjO 31
63^307
79^305
74^938
80^370
29^656
30^045
169^881
210^012
337^782
399^732

ال�سركة ا’ΩC
2016 Èª°ùjO 31 2017 Èª°ùjO 31 % ƒªædG
63^267
79^460 %25
74^834
80^483
%7
29^656
30^045
%1
168^194
210^907 %24
335^951
400^895 %18

% ƒªædG
%26
%8
%1
%25
%19

2017


فيما يلي االأدا Aاملايل لل�صركة ‘ �صنة  2017مقارنة مع اأدا� Aصنة :2016
)املبل≠ بالريال العماين(

الوUس∞
مبيعات
اإجمايل الربí
تكلفة “وي -πال�صا‘
تكلفة اإدارية
�صا‘ الربí
ربحية ال�ص¡م الواMد

املªéوYة
2016 Èª°ùjO 31 2017 Èª°ùjO 31
68^299^139
96^620^476
12^319^876
13^338^014
318^570
657^471
7^400^574
7^967^354
4^600^552
4^713^189
0^037
0^038
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تبيع ال�صركة اأربعة اأنوا´ تلفة م øمنتجات ا◊ديد .فيما يلي االأدا Aبح�صب املنتجات:

ال�سركة ا’ΩC
2016 Èª°ùjO 31 2017 Èª°ùjO 31 % ƒªædG
67^822^976
96^682^747 %41
12^238^118
13^205^902
%8
315^850
653^614 %106
7^342^822
7^694^626
%8
4^579^446
4^857^662
%2
0^037
0^039
%3



% ƒªædG
%43
%8
%107
%5
%6
%5


لقد Mاف¶ âال�صركة عل≈ متو�صط مبيعات �ص¡ري ‘ Mدود 33^407ط øمرتي ‘ �صنة  .2017وهو اأعل≈ بكãري م øمتو�صط املبيعات ل�صنة  2016الذي بل≠  27^995ط øمرتي ‘ ال�ص¡ر.
أ�صا�صا ا ¤ارتفا´
كما �ص¡دت قيمة املبيعات ارتفاعا كبريا م 67^8 øمليون ريال عماين ‘ �صنة  2016ا 96^7 ¤مليون ريال عماين ‘ �صنة  .2017و oتعز iهذ√ الزيادة ‘ قيمة املبيعات ا k
كمية املبيعات وRيادة اأ�صعار املواد اخلام.
يتمتع ق�صم ت�صنيع االأنابيب Mالي kا بطاقة اإنتاج قدرها 300^000ط øمرتي ‘ ال�صنة .مV øصمن¡ا 90^000ط øمرتي م øاملنتجات املجلفنة ‘ ال�صنة .و“ك øق�صم االأنابيب ا◊ديدية
ÓNل ال�صنة م øاإنتاج وبيع  189^986ط øمرتي ‘ �صنة  2017مقارنة مع  167^757ط øمرتي ‘ ال�صنة ال�صابقة .وقد “كنا م– øقي≥ مبيعات اأعل≈ رZم ركود ال�صوق مÓN øل تنويع
االأ�صواق وتكãيف املبيعات ‘ املناط≥ املتوفرة.
و‘ ق�صم ت�صنيع الق†صبان التجارية“ .كنا م– øقي≥ Rيادة كبرية ‘ Mجم االإنتاج مÓN øل الت�ص¨ي πالكام πملناوبت Úم øالعم� ‘ .πصنة  .2017قمنا ببيع  210^910ط øمقابπ
 168^194ط øم øاملنتجات ‘ �صنة  .2016وتبل≠ الطاقة االإنتاجية ا◊الية للم�صنع Mوايل  .%65وهي اأعل≈ م øطاقة ال�صنة ال�صابقة التي بل¨M âوايل .%55

يبل≠ اإجمايل عدد موظفي ال�صركة � 635ص�îصا .وت�صع≈ ال�صركة ا�– ¤ص ÚكفاAت¡ا ‘ ال�صوق مÓN øل تدريب املوظف Úوتطوير م¡ارات¡م ال�ص�îصية.
علما باأن توفر القو iالعاملة املاهرة واملتدربة والعم πا÷اد ي�صاهم ب�صك πكبري ‘ –�ص Úاالإنتاجية وRيادة املبيعات .ونح øفîورون بتحقي≥ ن�صبة تعم Úقدرها � ‘ %38صركتنا.

oتويل ال�صركة اأهمية كرب iل�صحة موظفي¡ا و�صÓمت¡م .وقد ” تنفيذ تدابري �صÓمة كافية ‘ م�صانع ال�صركة للوقاية م øا◊واد .çاإVصافة ا ¤ت�صكي÷ πان �صÓمة ‘ جميع امل�صتويات
و÷نة ع oليا Œتمع ك� πص¡ر.
يوجد بال�صركة عيادة ›¡زة باملراف≥ الRÓمة لتقد Ëالرعاية الطبية االأ�صا�صية للموظف .Úويعم ‘ πالعيادة ‡oرVس متفر .Æويوج oد طبيب Zري متفر Æب�صك πيومي.
كما �Mصل âال�صركة عل≈ وKيقة تاأم� Úصحي جماعي ملوظفي¡ا واأفراد عاÓFت¡م م� øصركة تاأم Úمرموقة ‘ �صلطنة عمان .وعÓوة عل≈ Pلك .فاإن ال�صركة لدي¡ا وKيقة تاأم Úجماعي عل≈
ا◊ياة لكافة موظفي¡ا.

تعتقد ال�صركة اأن امل�صوDولية االجتماعية لل�صركات عن�صر اأ�صا�صي م øعنا�صر التطور الأي ن�صا• Œاري .وال�صركة تعترب نف�ص¡ا جزAا م øمت�صاكني �صحار واملجتمع العماين كك.π
ونح øنقدم الكãري م øالدعم لÓأ�صîا�س املoعوRي› ‘ øاالت العÓج الطبي والتوظيف والتعليم .وÓNل ال�صنة .ترب´ املوظفون باأجر ن�صف يوم .وتربع âال�صركة Ãبل≠ ‡ا .πKلفاFدة
االأ�صîا�س املoعوRي øوPوي االMتياجات اخلا�صة.
كما قام âال�صركة برعاية العديد م øالندوات الãقافية والفعاليات التي تدعم الفنون واالأن�صطة الرياVصية املîتلفة.

رFي�س ›ل�س االإدارة
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وفق kا لتعميم ال¡يÄة العامة ال¡يÄة ل�صوق املال بتاري 3 ïيونيو  2002وتعديÓت¬ الMÓقة .اعتمد ›ل�س االإدارة ›موعة م� øصيا�صات ا◊وكمة التي تن¶م عÓقت¬ مع امل�صاهم Úو–دد
�صلو∑ املجل�س ‘ اإدارة �صوDون¬.

اإن �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.مo ´.´.توDم øباأن ا�صتمرار ‚ا ìال�صركة ب�صك πم�oصتدام يتوقف عل≈ اعتمادها ملعايري Mوكمة عالية Œا√ موظفي¡ا وعم¡FÓا واملجتمع .وقد
ركزت ال�صركة داk Fما عل≈ ا◊وكمة ا÷يدة التي تعترب الدافع الرFي�صي لتحقي≥ ‰و Kاب âوربحية داFمة عل≈ املد iالطوي πوكذلك Nل≥ قيمة م†صافة مل�صاهمي ال�صركة.
وتوDكد �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ‘ ´.´.هذا التقريرالتزام¡ا التام Ãيãاق ا◊وكمة.

ا�J - Cسكي πاملéل�¢
كما ‘  31دي�صمرب  .2017تاأ qلف ›ل�س االإدارة م 7 øاأع†صا .Aوفيما يلي ت�صكي› πل�س االإدارة ÓNل ال�صنة:
IÎØdG

Yد Oا†YCسا› Aل� ¢ا’OEارI

 1يناير –  31دي�صمرب

 7اأع†صاA

” انتîا Üجميع االأع†صا Aب�صفت¡م ال�ص�îصية با�صتãنا AالفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع )الذي � πãÁصركة جلوب πباياوت فاند األ بي(.

الØاVسS /πسليªا¿ ª øHد الرHي™ – رئي�› ¢ل� ¢ا’OEارI
ي�ص¨ πالفاVص� /πصليمان Mالي kا من�صب �صريك ‘ �صركة جلوبال كابيتال ما‚منP .âرا´ اال�صتãمارات البديلة لبي âاال�صتãمار العاملي التي “لك¡ا بالكام .πتîرج الفاVص/π
�صليمان م øجامعة كورني πبالواليات املتحدة االأمريكية وهو Mا�ص πاأي†صا عل≈ �ص¡ادة املاج�صتري ‘ اإدارة االأعمال م øكلية االأعمال بلندن .اململكة املتحدة .وقد بداأ Mيات¬
امل¡نية ‘ ›ال اال�صتãمار امل�صر‘ وعمليات االندماج واال�صتحوا Pمع �صركة برا�صك -اململكة املتحدة) -التي ا�صتحو Pعلي¡ا بنك كاوبتينج( .والتح≥ فيما بعد ببيâ
اال�صتãمار العامليM .ي åتو ¤القيادة وامل�صاركة ‘ عمليات التاأ�صي�س والرتكيز والرقابة اال�صرتاتيجية لل�صركات العاملة ‘ القطاعات التالية :التطوير العقاري والبناA
والت�صييد والرعاية ال�صحية واللياقة البدنية والتكاف πو�صركات “وي πامل�oصت¡لك .كما كان ع†صو kا ‘ �صركة اي�ص âجي âكابت πجروP .Üرا´ Mقوق امللكية اخلا�صة للبنك
االأهلي التجاري ‘ اململكة العربية ال�صعودية .والتي مقرها دبي .دولة االإمارات العربية املتحدة.
الØاVس /πراLي∞ كولكارين – نائب رئي�› ¢ل� ¢ا’OEارI
اإن الفاVص /πكولكارين ا�صب قانوين م øال¡ند .وهو كذلك ا�صب قانوين معتمد م øالواليات املتحدة االأمريكية .ويتمتع بîربة م¡نية تفوق � 30صنة ‘ ›ال املالية.
وقد تو ¤وظاFف اإدارية عليا ‘ العديد م øال�صركات ‘ �صلطنة عمان.
الØاVسZ /πاS øH Âسليªا¿ ال¨نيªا¿ – †Yسو ›ل� ¢ا’OEارI
يحم πالفاVصZ /πا� Âص¡ادة درا�صات عليا ‘ التجارة الدولية ويتمتع بîربة تربو ع� 32 øصنة ‘ ›ال اف ßاالأوراق املالية واال�صتãمار البدي πواإدارة �صنادي≥ االأ�ص¡م
والتîطيط االإ�صرتاتيجي واإدارة وت�îصي�س االأ�صول .وي�ص¨ πعدة منا�صب عليا ‘ �صركات تلفة .وهو ع†صو ›ل�س اإدارة Zري تنفيذي وZري م�صتق.π
الØاVسJ /πقي Y øHلي Sسل£ا¿ – †Yسو ›ل� ¢ا’OEارI
اإن الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة الباكالوريو�س ‘ التجارة م øجامعة الكوي .âويتمتع بîربة تزيد ع� 33 øصنة ‘ قطا´ البنو∑ .ق†ص≈ من¡ا � 28صنة
لد iالبنك الوطني العماين و�صنة ‘ لندن لد iك πم øبنك اأو ±اأمريكا وبنك االFتمان والتجارة الدولية .وقد �ص¨ πالفاVص /πتقي �صلطان عدة منا�صب اإدارية ‘ البنك
الوطني العماين كان اآNرها املدير العام قب πتقاعد√ ‘ يناير  .2011وهو يعمM πاليا م�صت�صارا لد› iموعة تاول .وقب πان†صمام¬ ا› ¤ل�س اإدارة �صركتنا ب�صفت¬ ع†صوا.
�ص¨ πالفاVص /πتقي �صلطان من�صب رFي�س ›ل�س اإدارة �صركة ا÷زيرة للîدمات �س.م ´.´.ملدة � 7صنوات وال�صركة االأهلية لل�صناعات التحويلية �س.م ´.´.ملدة � 6صنوات.
الØاVسT /πساراO Oيورا†Y -ÚL êسو ›ل� ¢ا’OEارI
ي�ص¨ πالفاVص /πج Úمن�صب �صريك ب�صركة جلوبال كابيتال ما‚من âليمتد .ولدي¬ Nربة اأك Ìم� 23 øصنة ‘ ›ال –لي πاال�صتãمارات وتقييم االأ�ص¡م Zري املدرجة
‘ بلدان تلفة Ãنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا وتركيا وال¡ند .ولدي¬ اأي†صا Nربة � 12صنة ‘ تعامÓت االأ�ص¡م اخلا�صة .وهو يتوM ¤اليا االإ�صرا ±عل≈
اال�صتãمارات ‘ �صنادي≥ امللكية اخلا�صة التي تديرها �صركة جلوبال كابيتال ما‚من .âم øب ÚالتعامÓت الرFي�صية التي اأ�صر ±علي¡ا نذكر تي اأي ‘ )�صركة
مت�îص�صة ‘ اإن�صا Aواإدارة املطارات برتكيا( و�صركة رعاية �صحية متكاملة مقرها ‘ دولة االإمارات العربية املتحدة والكوي .âو�صوق دبي املايل .وبار�صفنا çدفلربR
)�صركة مت�îص�صة ‘ العقارات والبنية االأ�صا�صية ‘ ال¡ند( و�صركة اخلدمات اللوج�صتية التي تركز عل≈ ال�صحنات الكبرية Pات االأMجام Zري عادية وتزاول ن�صا•
الت�صنيع ‘ ال¡ند .وقب πالتحاق¬ ب�صركة جلوبال كابيتال ما‚من .âعم πالفاVص /πج Úل Óاأوال الأبحا çاالأ�ص¡م لد� iصركة بتليفاال وكاراين لÓأوراق املالية
اخلا�صة املحدودةM .ي πã“ åدور√ ‘ بح åو–لي� πصركات البنية االأ�صا�صية وتكتÓoت ال�صركات .م øب Úال�صركات التي �صمل¡ا البح åوالتحلي πنذكر {‘ ا�س ان
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الØاVس /πياSسر Yبد اˆ Sسا ⁄الراTسدي – †Yسو ›ل� ¢ا’OEارI
اإن الفاVص /πيا�صر عبد اˆ �صا ⁄الرا�صدي Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة البكالوريو�س ‘ العلوم .ت�îص�س oا�صبة .م øجامعة ال�صلطان قابو�س .وهو ي�ص¨M πاليا من�صب مدير
دعم التعامÓت اال�صتãمارية ‘ �صندوق االMتياطي العام للدولة .وRارة املالية � -صندوق الÌوة ال�صيادية ل�صلطنة عمان .ويتمتع الفاVص /πيا�صر بîربة اأك Ìم� 16 øصنة ‘
›ال املحا�صبة والتموي πواال�صتãمار ‘ �صندوق االMتياطي العام للدولة.
الØاVسL /πوك�سي مانا†Y -±سو ›ل� ¢ا’OEارI
يتمتع الفاVص /πجوك�صي مانا ±بîربة Mوايل � 13صنة ‘ ›ال االأ�ص¡م اخلا�صة و“وي πال�صركات .وهو ي�ص¨ πمن�صب ع†صو ›ل�س اإدارة ‘ جلوبال كابيتال ما‚من‘ â
تركياM .ي åتو ¤اأدوارا هامة ‘ ›موعة بيكاكÓر وعمليات اال�صتãمار وما بعد اال�صتãمار ‘ ياركيجي واأو÷ارالر ‘ تركيا .وقب πان†صمام¬ اإ ¤املكتب العاملي ‘ ا�صطنبول
‘ �صنة  .2008عم πالفاVص /πجوك�صي لد iاآونلو و�صركا√ .اأMد اأهم البنو∑ اال�صتãمارية العاملة بن�صا• كبري ‘ قطا´ الدمج واال�صتحوا Pعل≈ املو�Dص�صات املتو�صطة .و‘
ال�صاب≥ .كان الفاVص /πجوك�صي ع†صوا ‘ فري≥ “وي πال�صركات ‘ العاملية لÓأوراق املالية .وعم πاأي†صا لد iبرو�صان تليكوم .وهو يتمتع بîربة هاFلة ‘ ›ال املو�Dص�صات
املتو�صطة العاملة ‘ االأ�ص¡م اخلا�صة .والت�îصي�س .وعمليات الدمج واال�صتحوا .Pكما قدqم ا�صت�صارات ا ¤كربيات ال�صركات املالية واال�صرتاتيجية .الفاVص /πجوك�صي
Mا�ص πعل≈ املاج�صتري والبكالوريو�س ‘ ال¡ند�صة املالية واالإدارية .م øجامعة بوZاRي ‘ تركيا.
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ال) zمالكة اأكرب نطاق تردد لÓت�صاالت عل≈ ال�صعيد العاملي( وكابÓت تورن) âال�صركة االأك ÌكفاAة ‘ ت�صنيع كابÓت التوRيع ‘ ال¡ند( وzكي اإي �صي zالدولية
)اأكرب �صركة ب ‘ åال¡ند ولدي¡ا فرو´ ‘  20بلدا( .وقد �Mص πالفاVص /πج Úعل≈ تقييم {املoحل πالنجم� ‘ zصوق االأوراق املالية بال¡ند ل�صنة  2004م› øلة {Pي
ويك) zوهي ›لة اأعمال اأ�صبوعية راFدة ‘ ال¡ند( .علما باأن الفاVص /πجM Úا�ص πعل≈ املاج�صتري ‘ اإدارة االأعمال م øكلية االأعمال بجامعة مدل�صيك�س )لندن.
اململكة املتحدة(.

2017


S - Üس†M πéسور ا†YCسا› Aل� ¢ا’OEار ‘ IاLتªاYات املéل�h ¢ا÷ªعية العامة ال�سنوية ا’CخIÒ
عقد ›ل�س االإدارة اأربعة اجتماعات ÓNل �صنة  .2017وPلك ‘ التواري ïالتالية:
(1

 20فرباير 2017

(2

 25اأبري2017 π

(3

 23يوليو 2017

(4

 26اأكتوبر 2017

وبل¨ âاأق�ص≈ فرتة فا�صلة ب Úك πاجتماع 95 Úيوم kا ‘ �صنة  ÚM ‘ .2017كان هنا∑ فرتة  113يوما فا�صلة ب ÚاآNر اجتما´ ‘ �صنة  2016واأول اجتما´ ‘ �صنة .2017
فيما يلي �صج†M πصور ك πع†صو م øاأع†صا› Aل�س االإدارة ‘ اجتماعات املجل�س الواردة اأع √Óوا÷معية العامة ال�صنوية االأNرية:
اSس ºالع†سو

اLتªاYات ›ل� ¢ا’OEارI

ا÷ªعية
العامة ال�سنوية

2017/10/26 2017/07/23 2017/04/25 2017/02/20

2017/3/23

Äaة الع†سوية

الفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع

Zري تنفيذي

√

ZاFب

√

√

√

الفاVص /πراجيف كولكارين

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

√

√

√

√

الفاVصZ /πا� Âصليمان ال¨نيمان

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

ZاFب

√

√

ZاFب

الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

√

√

√

√

الفاVص� /πصاراد ديوراج جÚ

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

√

√

√

ZاFب

الفاVص /πيا�صر عبد اˆ �صا ⁄الرا�صدي

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

√

√

√

√

الفاVص /πجوك�صي مانا±

Zري تنفيذي وم�صتقπ

√

√

√

√

ZاFب

تو ¤اأم� Úصر املجل�س تن�صي≥ االجتماعات وف≥ توجي¡ات اأع†صا› Aل�س االإدارة .و” عقد االجتماعات بجداول اأعمال �صاملة مع تدوي� øصري املداوالت ‘ اVصر اجتماعات .يقوم الرFي�س
التنفيذي باإر�صال تقارير Mول عمليات ال�صركة اإ› ¤ل�س االإدارة .وتتم مناق�صة جميع امل�صاP πFات ال�صلة ل†صمان ‰و ال�صركة وتطورها.
 (êال�سركات ا hCاللéا¿ ا’Cخر iالتي ي�س¨a πي¡ا ا†YCسا› Aل� ¢ا’OEار Iمنüسب †Yسو ا hCرئي�¢
ال اأMد م øاأع†صا› Aل�س االإدارة ي�ص¨ πمن�صب ع†صو ›ل�س اإدارة ‘ اأك Ìم øاأربع �صركات م�صاهمة عامة يوجد مقر اأعمال¡ا الرFي�صي ‘ �صلطنة عمان .اأو هو رFي�س
›ل�س اإدارة اأك Ìم� øصركت Úم øهذ√ ال�صركات .وال اأMد م øاأع†صا› Aل�س االإدارة ي�ص¨ πمن�صب ع†صو ›ل�س اإدارة ‘ �صركة م�صاهمة عامة و�صركة م�صاهمة اأNر iل¡ا
نف�س االأZراVس ويوجد مقر اأعمال¡ا الرFي�صي ‘ �صلطنة عمان .وبنا Aعلي¬ .فاإن �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.توDكد التزام¡ا باأMكام املادة  95م øقانون
ال�صركات التجارية رقم  4/1974وتعديÓت¬.
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فيما يلي اأ�صما Aموظفي االإدارة العليا ‘ �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.ونبذة ع øوظاFف¡م وم�صوDوليات¡م:
الØاVس /πا¿ aينكات -الرئي� ¢التنØيòي
اإن الفا�ص /πان فينكات Mا�ص πعل≈ البكالوريو�س ‘ هند�صة التعدي øم øاملع¡د ال¡ندي للتكنولوجيا بجامعة روركي .مع �ص¡ادة اإVصافية ‘ االإدارة املالية م øكلية كزافيي¬
لÓإدارة .جم�صيدبور .ال¡ند .ولدي¬ Nربة اأك Ìم� 26 øصنة ‘ �صناعة ا◊ديد العاملية îÃتلف امل�صتويات االإدارية ‘ جميع اأنحا Aالعا .⁄مع تركيز Nا�س عل≈ دول ›ل�س
التعاون اخلليجي وال�صرق االأو�صط وال¡ند .وقد �ص¨ ‘ πال�صاب≥ من�صب ناFب الرFي�س  -املبيعات � ‘ -صركة Mديد االإمارات .اأبوظبي .دولة االإمارات العربية املتحدة.
وكان ع†صوا ‘ ÷نة االإدارة التنفيذية ولعب دورا فعاال ‘ ‰و وMدة اإعادة ت�صكي πاللفاFف ا◊ديدية بطاقة  1^5مليون ط øوتطويرها ا ¤م�صنع Mديد متكام πبطاقة
 3^5مليون ط .øت�صمŒ πربت¬ العديد م øاملناط≥ ا÷¨رافية واالأ�صواق وقطاعات االإنتاج ‘ �صناعة ا◊ديد‡ .ا Áنح¬ معرفة وا�صعة ب�صوDون االإنتاج واالأ�صواق .وقد اأKبâ
قدرات¬ ‘ اإدارة العمليات والت�صوي≥ واملبيعات والوظاFف التجارية .ول¬ �صجM πاف ‘ πقيادة فرق العم πمتعددة الãقافات و–قي≥ اأدا Aقيا�صي ÓNل فرتة Rمنية ق�صرية
جدا .وقد ‚ ‘ íاإدارة الت¨يريات ‘ املو�Dص�صات الكبرية ‘ ظرو� ±صعبة لل¨اية بال�صوق .بداأ الفاVص /πان فينكات م�صريت¬ امل¡نية مع تاتا �صتي ‘ πوظيفة م¡ند�س .وانتقπ
الMقا اإ� ¤صركة اأر�صيلور ميتال لي�ص¨ ‘ πالن¡اية من�صب الع†صو املنتد Üل�صناعة اإدارة االأ�صول ‘ دول ›ل�س التعاون اخلليجي وال¡ند.
الØاVسL /πو¿ Tسي�سÒéي را – hرئي� ¢الت�س¨ي ‘ πمüسن™ الق†سبا¿ التéارية
يحم πالفاVص /πجون �ص¡ادة م¡ند�س ‘ هند�صة االإنتاج ويتمتع بîربة اأك Ìم� 36 øصنة ‘ عدة م�صانع Mديد ‘ م�صتويات تلفة .وهو م�صوDول ع øاأن�صطة االإنتاج والتوRيع
وجميع االأن�صطة التابعة ‘ م�صنع الق†صبان التجارية .ويعم â– πاإ�صرا ±الرFي�س التنفيذي لل�صركة.
الØاVسH /πيéوي Lو¿ – رئي� ¢ال�سو ¿hDاملالية
اإن الفاVص /πبيجوي ا�صب قانوين ولدي¬ Nربة � 20صنة عل≈ م�صتو iاالإدارة ‘ ›ال الوظاFف املالية وا◊�صابات ‘ تلف ال�صناعات .وهو م�صوDول ع øجميع امل�صاπF
املالية والتجارية وتقنية املعلومات املتعلقة بال�صركة .ويعم â– πاإ�صرا ±الرFي�س التنفيذي و›ل�س االإدارة.
الØاVس /πاCر ¿hكومار Sسين¡ا – رئي� ¢الت�سويق
يحم πالفاVص /πاأرون �ص¡ادة الدرا�صات العليا ‘ اإدارة الت�صوي≥ ولدي¬ Nربة � 28صنة ‘ ›ال �صناعة اأنابيب ا◊ديد ‘ م�صتويات اإدارية تلفة .وهو م�صوDول ع øجميع
اأن�صطة الت�صوي≥ بال�صركة ‘ منطقة دول ›ل�س التعاون اخلليجي .ويعم â– πاإ�صرا ±الرFي�س التنفيذي لل�صركة.
الØاVس /πيوSس∞ الكªا‹ -رئي� ¢ا’OEارh Iاملوار Oالب�سرية
يحم πالفاVص /πيو�صف �ص¡ادة البكالوريو�س ‘ التاري ïولدي¬ اإجمايل Nربة � 35صنة .وقد تقاعد م øوRارة الرتبية والتعليم بوظيفة مدير مدر�صة .يعم πالفاVص /πيو�صف
بال�صركة منذ تاأ�صي�ص¡ا وهو م�صوDول ع øاالأن�صطة املتعلقة باإدارة املوارد الب�صرية وال�صوDون االإدارية .ويعم â– πاإ�صرا ±الرFي�س التنفيذي .كما اأن¬ ي†صطلع �ÃصوDولية اإVصافية
ويوDدي م¡مة م�صت�صار الرFي�س التنفيذي Mول ال�صوDون ا◊كومية والعÓقات اخلارجية مع ال�صركات.
الØاVس /πاCندرانيT πسوOري – رئي� ¢الت�سويق الد‹h
يحم πالفاVص /πاأندراني� πص¡ادة الدرا�صات العليا ‘ االقت�صاد ولدي¬ Nربة � 33صنة ‘ قطا´ �صناعة ا◊ديد ‘ ›ال ت�صوي≥ املنتجات ا◊ديدية عل≈ امل�صتو iالدويل .وهو
م�صوDول ع øجميع اأن�صطة التطوير والت�صوي≥ ‘ الدول االأNرZ iري دول ›ل�س التعاون اخلليجي .ويعم â– πاإ�صرا ±الرFي�س التنفيذي.
الØاVسÒa /πندا كومار Tسارما – م�ساYد املدير العاüÃ Ωسن™ الق†سبا¿ التéارية
يحم πالفاVص /πفريندا �ص¡ادة جامعية ‘ ال¡ند�صة امليكانيكية ولدي¬ Nربة � 28صنة ‘ العديد م øم�صانع ا◊ديد �Ãصتويات تلفة .وهو م�صوDول ع øجميع اأن�صطة االإنتاج
والتوRيع واالأن�صطة التابعة ‘ م�صنع الق†صبان التجارية .ويعم â– πاإ�صرا ±مدير العمليات.
 (Oاملعلومات التي o Jo
عرY ¢Vل≈ ›ل� ¢ا’OEارI
ت�صم πهذ√ املعلومات .م øب Úم�صا πFاأNر .iما يلي:
• املواRنة الراأ�صمالية ومواRنة عمليات الت�ص¨ي πو–دي¡ãا كKÓK πة اأ�ص¡ر
• النتاFج الف�صلية لل�صركة قب πتقد¡Áا اإ� ¤صوق م�صقط لÓأوراق املالية وال¡يÄة العامة ل�صوق املال
• تقارير االإدارة ال�ص¡رية
• اVصراجتماعات ÷نة التدقي≥ واللجان االأNرi
• املعلومات Mول توظيف كبار املوظف Úوا�صتقالت¡م واإقالت¡م .مع –دي åال¡يك πالتن¶يمي
• الدعاو iالقانونية ال¡امة
• ا◊واد çا÷�صيمة والوقاFع اخلطرية وم�صاك πالتلو .çاإن oوجدت
• الف�ص πا÷وهري ‘ الوفا Aبااللتزامات املالية امل�صتحقة ا ¤ال�صركة اأو علي¡ا
• االأمور اخلا�صة باملطالبات ال¡امة املتعلقة بامل�صوDولية العامة اأو امل�صوDولية ع øمنتجات ال�صركة
• اتفاقيات اأو مقرتMات امل�صاريع امل�صرتكة
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•

اأي م�صاك πهامة مرتبطة بالعÓقات ال�صناعية Ãا ‘ Pلك االتفاقيات Mول االأجور ا÷ديدة

•

بيع اال�صتãمارات واالأ�صول واالأق�صام التي ال تقع Vصم� øصياق االأعمال العادية لل�صركة.

•

عدم االلتزام Ãتطلبات ا÷¡ات الرقابية

•

تفا�صي πاطر العمÓت االأجنبية واخلطوات املoتîذة للتحو• م øهذ√ املîاطر
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•

التعامÓت التي تت†صم øدفع مبال≠ مالية ن¶ري امللكية الفكرية اأو ال�ص¡رة اأو Mقوق العÓمة التجارية

ت o
oعرVس املعلومات الواردة اأع √Óعل≈ ›ل�س اإدارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.ب�صك πمنت¶م واأينما برRت ا◊اجة لذلك وكان âامل�صاألة جوهرية .ويتم
تقد Ëهذ√ املعلومات كجز Aم øجداول االأعمال قب πانعقاد اجتماعات ›ل�س االإدارة .اأو يتم اإدراج¡ا اأKنا� Aصري اأعمال االجتماعات.
gـ( ا†YCسا› Aل� ¢ا’OEار Iالòي øل¡J ºعامÓت اWCراP ±ات ÓYقة اÓY hCقات مالية اÓY hCقات L πªYوgرية م™ ال�سركة
ÓNل ال�صنة ⁄ .تك øب� Úصركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.واأع†صا› Aل�س اإدارت¡ا اأي تعامÓت اأطراP ±ات عÓقة جوهرية Pات طبيعة مالية م� øصاأن¡ا اأن
توDدي ا ¤ت†صار ‘ Üامل�صال íمع ال�صركة كك .πيتم اإبرام العقود والتعامÓت ‘ �صياق االأعمال االعتيادية وفق kا لل�صرو• التجارية العادية عل≈ اأ�صا�س عروVس اأ�صعار تناف�صية
مع اMرتام ال�صفافية ‘ تقد ËالعطاAات.

2017


 (hمكاaاBت ا†YCسا› Aل� ¢ا’OEارI
ي�صتح≥ جميع اأع†صا› Aل�س االإدارة بدل †Mصور اجتماعات بواقع  250ريال عماين ع øك πاجتما´ يح†صر√ الع†صو ÓNل ال�صنة .كما تدفع ال�صركة بدل †Mصور اجتماعات
÷نة التدقي≥ بقيمة  350ريال عماين لرFي�س اللجنة و 175ريال عماين لك πع†صو م øاالأع†صا AاالآNري .øوي�صتلم اأع†صا÷ Aنة املكافاآت  175ريال عماين ن¶ري †Mصور كπ
اجتما´ م øاجتماعات اللجنة ÓNل ال�صنة.
” ÓNل ال�صنة دفع مكافاأة بقيمة 60^000ريال عماين ا 4 ¤اأع†صا› Aل�س اإدارة ع øال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2016
وفق kا للوا íFال�صادرة ع øال¡يÄة العامة ل�صوق املال .تبل≠ مكافاأة اأع†صا› Aل�س االإدارة 68^000ريال عماين .وهي م�صتحقة ا 4 ¤اأع†صا› Aل�س اإدارة ع øال�صنة املنت¡ية
‘  31دي�صمرب  .2017ب�صر• ا◊�صول عل≈ موافقة امل�صاهم ‘ Úاجتما´ ا÷معية العامة ال�صنوية القادمة.
فيما يلي تفا�صي πبدل †Mصور اجتماعات ›ل�س االإدارة امل�صتح≥ ا ¤االأع†صا Aلل�صنة )بالريال العماين(:
اSس ºالع†سو

اLتªاYات ›ل� ¢ا’OEارI

÷نة التدقيق

÷نة املكاaاBت

املªéو´ )ر(´.

الفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع

750

-

175

925

الفاVص /πراجيف كولكارين

1^000

1^400

-

2^400

الفاVصZ /πا� Âصليمان ال¨نيمان

750

-

175

925

الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان

1^000

700

-

1^700

الفاVص� /πصاراد ديوراج جÚ

1^000

-

-

1^000

الفاVص /πيا�صر عبد اˆ �صا ⁄الرا�صدي

1^000

-

175

1^175

الفاVص /πجوك�صي مانا±

1^000

700

-

1^700

املجمو´

6^500

2^800

525

9^825

ÓNل ال�صنةo ⁄ .يطالب الفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع والفاVص� /πصاراد ج ÚوالفاVص /πجوك�صي مانا ±ببدل †Mصور اجتماعات ›ل�س االإدارة ومكافاأة اأع†صاA
›ل�س االإدارة .كما اأن الفاVص /πجوك�صي ماناo ⁄ ±يطالب ببدل †Mصور اجتماعات ÷نة التدقي≥o ⁄ ÚM ‘ .يطالب الفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع ببدل †Mصور
اجتماعات ÷نة املكافاآت.
 (RكيØية JرTسي íا†YCسا› Aل� ¢ا’OEارI
تلتزم ال�صركة باالإجراAات املن�صو�س علي¡ا ‘ قانون ال�صركات التجارية وال¡يÄة العامة ل�صوق املال والن¶ام االأ�صا�صي لل�صركة والتي تتطلب اأن يتم تر�صي íاأع†صا› Aل�س
االإدارة داFما مÓN øل ا÷معية العامة ال�صنوية.

3/6/18 4:52 PM

Al Jazeera_arabic.indd 13

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20
2017


÷ - ìنة التدقيق
�صك› πل�س االإدارة ÷نة تدقي≥ تتاألف مKÓK øة اأع†صا Aم�صتقل .Úوطبقا ملتطلبات املادة  7م øميãاق Mوكمة ال�صركات .فاإن اإKن Úم øاأع†صا÷ Aنة التدقي≥ ل¡ما دراية
جيدة بال�صوDون املالية وال�صناعية والقوان Úواللوا íFال�صارية عل≈ �صركات امل�صاهمة العامة.
 فيما يلي م¡ام ووظاFف ÷نة التدقي≥:• رفع تو�صية ا› ¤ل�س االإدارة بتعي Úمراقب ا◊�صابات امل�صتق πلتويل تدقي≥ القواFم املالية لل�صركة.
• تقييم اأدا Aمراقب ا◊�صابات امل�صتق πوا�صتبدال¬ اأينما كان Pلك مFÓما.
• مراجعة القواFم املالية املoدققة ومناق�صت¡ا مع االإدارة ومراقب ا◊�صابات امل�صتق .πوا�صتنادا ا ¤هذ√ املراجعة .تقدم اللجنة تو�صيات¡ا ا› ¤ل�س االإدارة Mول اإدراج
القواFم املالية املدققة Vصم øالتقرير ال�صنوي لل�صركة.
• مراقبة التقارير وكافة ا÷وانب املحا�صبية والرقابية واملالية الأن�صطة االإدارة التنفيذية.
• فح�س اأي ن�صا• يتم دا πNال�صركة
• طلب معلومات م øاأي موظف م øاملوظف.Ú
• مناق�صة املعلومات املالية املرMلية الواردة ‘ التقرير الف�صلي لل�صركة مع مندو Üع øاالإدارة قب πتقد¡Áا ا ¤ا÷¡ات املعنية )وÁك øاأن تتم هذ√ املناق�صة مع اللجنة
كك πاأو مع رFي�س اللجنة �ص�îصيا اأو عرب ال¡اتف(.
• االإ�صرا ±عل≈ اأن�صطة التدقي≥ الداNليÃ .ا في¡ا املناق�صات التي تتم مع االإدارة ومراقب ا◊�صابات الداNلي Mول تن¶يم ق�صم التدقي≥ الداNلي واأهداف¬ وم�صوDوليات¬
وNطط¬ ونتاFج¬ ومواRنت¬ وموظفي¬.
• املناق�صة مع االإدارة ومراقب ا◊�صابات الداNلي ومراقب ا◊�صابات امل�صتقM πول جودة وكفاية اأن¶مة الرقابة الداNلية بال�صركة ومد iااللتزام ب¡ا .وتقد Ëتاأكيد
ملجل�س االإدارة ب�îصو�س مد iكفاية اأن¶مة الرقابة الداNلية بال�صركة.
• املناق�صة مع االإدارة و /اأو امي ال�صركة Mول اأي م�صا πFقانونية )Ãا في¡ا �صري الدعاو iالقاFمة( Áoك øاأن يكون ل¡ا تاأKري جوهري عل≈ القواFم املالية لل�صركة واأي
تقارير اأو –قيقات هامة م øج¡ات تن¶يمية اأو Mكومية.
k
Œد oر امل¶MÓة اأن دور ÷نة التدقي≥ يت†صم øم�صاo πFددة وفقا للملح≥  3م øميãاق Mوكمة ال�صركات املدرجة ‘ �صوق م�صقط لÓأوراق املالية ال�صادر Ãوجب التعميم
رقم  2002/11بتاري 3 ïيونيو .2002
 عقدت ÷نة التدقي≥ اأربعة اجتماعات ÓNل ال�صنة املالية املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2017فيما يلي تواري ïتلك االجتماعات و�صج†M πصور اأع†صا Aاللجنة:اLتªاYات ÷نة التدقيق

اSس ºالع†سو

املنüسب

الفاVص /πراجيف كولكارين

ع†صو

√

الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان

ع†صو

√

√

الفاVص /πجوك�صي مانا±

ع†صو

√

√

2017/2/20

2017/4/25

2017/7/23

2017/10/26

√

√

√

√

√

√

√

يبل≠ بدل †Mصور االجتماعات امل�صتح≥ الأع†صا÷ Aنة التدقي≥  2^800ريال oعماين ع� øصنة .2017
•  -الرقاHة الداخلية
تتو÷ ¤نة التدقي≥ .نيابة ع› øل�س االإدارة .املراجعة املنت¶مة الأن¶مة الرقابة الداNلية املعمول ب¡ا ‘ ال�صركة .ولد iال�صركة مو�Dص�صة تدقي≥ داNلي تتو ¤مراجعة
تلف امل�صا πFبال�صركة واإ�صدار تقارير ب�صاأن¡ا اإVصافة ا ¤التو�صيات وتعليقات االإدارة علي¡ا .وتoراجع ÷نة التدقي≥ تقارير مراقب ا◊�صابات الداNلي ب�صك πمنت¶م.
علما باأن اأن¶مة الرقابة الداNلية املعمول ب¡ا ‘ ال�صركة تoعت oرب كافية .وقد قام÷ âنة التدقي≥ بتعي Úمراقب �Mصابات داNلي متفر Æمنذ اأ�Zصط�س  2011ف�صاعدا .اإال اأن
اأن�صطة التدقي≥ الداNلي لكام πال�صنة اأ‚زها مكتب التدقي≥ ديلوي âاآند تو�س .ا�صبون قانونيون .م�صقط .وبل≠ اجمايل اأتعا Üالتدقي≥ املدفوعة /امل�صتحقة 10^125
ريال عماين ع øكام� πصنة .2017
ي  -ال�سركة üHسدJ OنØي òمت£لبات ميãاM ¥وكªة ال�سركات ا÷ديد:
• برنامج تعريفي ر�صمي الأع†صا› Aل�س االإدارة ا o
÷دoد;
• Nطة ر�صمية للتعاقب الوظيفي لÓإدارة التنفيذية و›ل�س االإدارة اأو رFي�س ›ل�س االإدارة;
• Nطة ر�صمية الإدارة املîاطر معتمدة م øقب› πل�س االإدارة;
• oمدونة �صلو∑ داNلية ب�îصو�س االأÓNقيات وال�صلو∑ امل¡ني الأع†صا› Aل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية;
• الن¶ام الداNلي ملجل�س االإدارة وامل�صوDولية االجتماعية لل�صركة.
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تتكون مكافاأة املوظف Úالتنفيذي Úم øجزK Aاب âواآNر مت¨ري .يت†صم øا÷ز Aالãاب âالراتب والبدالت ومكافاأة ن¡اية اخلدمة ÚM ‘ .يتم πãا÷ز Aاملت¨ري ‘ Mوافز
ت�صب بنا  Akعل≈ مقايي�س اأداo Aددة م�صبق kا.
مرتبطة باالأداo –o A
ÓNل �صنة  .2017بل≠ اإجمايل تكلفة اأكرب موظف Úتنفيذي Úبال�صركة  492^687ريال oعماين )رواتب وعنا�صر اأNر iبقيمة 477^771ريال عماين ومكافاأة ن¡اية Nدمة
بقيمة  14^916ريال عماين(.
تبل≠ فرتة االإنذار بالن�صبة ل¡وDال Aاملوظف Úالتنفيذي� Úص¡ر واMد .مع دفع مكافاآت ن¡اية اخلدمة وفق kا الأMكام قانون العم πالعماين.
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Yقد العπª
oربم �صركة ا÷زيرة عقود عم πر�صمية مع ك πموظف م øموظفي¡ا .علما باأن هذ√ العقود تتف≥ مع اللوا íFال�صادرة ع øوRارة القو iالعاملة واأMكام قانون العم πالعماين.
ت o


2017


 ⁄تتعرVس ال�صركة الأي Zرامات اأو قيود م øقب� πصوق م�صقط لÓأوراق املالية اأو ال¡يÄة العامة ل�صوق املال اأو اأي ج¡ات اأNر iب�îصو�س اأي م�صا πFتتعل≥ ب�صوق راأ�س املال
ÓNل ال� çÓãصنوات االأNرية.

لد� iصركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.موق¡ا االإلكرتوين اخلا�س عل≈ �صبكة االنرتن â– âعنوان  www.jazeerasteel.comوالذي ” اإن�صاو √Dالأجπ
اط ´ÓعمFÓنا و�صركاFنا عرب العا .⁄ويحتوي املوقع عل≈ موا�صفات تف�صيلية ملîتلف املنتجات التي ت�oصنع¡ا ال�صركة مع التحدي åالفوري لكافة املعلومات ا◊يوية املتعلقة
بال�صركة ونتاFج¡ا املالية ال�صنوية والبيانات ال�صحفية الر�صمية واملoعطيات املoوج¡ة ا ¤املحلل.Ú
” ن�صر النتاFج الف�صلية /ال�صنوية ‘ ال�صحف املحلية ال�صادرة بالل¨ت Úالعربية واالإ‚ليزية .و” –مي πالنتاFج عل≈ املوقع االلكرتوين ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية .وبناA
علي¬ ⁄ .يتم اإر�صال النتاFج ا ¤ك πم�صاهم عل≈ Mد√ ن¶ر kا لتوفرها ‘ ال�صحف وعل≈ املوقع االلكرتوين ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية .وبالن�صبة للم�صاهم ÚالراZب‘ Ú
ا◊�صول عل≈ ن�صîة م øالنتاFجÁ .كن¡م –ميل¡ا م øاملوقع االلكرتوين ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية اأو االت�صال Ãكتبنا مبا�صرة.
” توRيع ن�صîة م øتقرير مناق�صة و–لي πاالإدارة مع القواFم املالية.

فيما يلي بيانات اأ�صعار ال�صوق – اأعل≈  /اأدن≈ �صعرÓN -ل ك� πص¡ر م� øصنة :2017
Sسعر Sس¡ ºال�سركة
)القيªة Hالريا∫ العªاين(

ال�س¡ر

3/6/18 4:52 PM

موTDسر Sسو ¥م�سق§ لhÓرا ¥املالية )UسناYة(

اYCل≈ Sسعر

اOCن≈ Sسعر

ا’YCل≈

ا’OCن≈

يناير 2017

0^277

0^245

5^818

5^692

فرباير 2017

0^273

0^250

5^870

5^780

مار�س 2017

0^245

0^208

5^826

5^540

اأبري2017 π

0^263

0^221

5^630

5^463

مايو 2017

0^275

0^255

5^533

5^382

يونيو 2017

0^255

0^228

5^437

5^115

يوليو 2017

0^272

0^230

5^174

4^990

اأ�Zصط�س 2017

0^250

0^244

5^090

4^879

�صبتمرب 2017

0^270

0^230

5^160

4^976

اأكتوبر 2017

0^267

0^240

5^235

4^959

نوفمرب 2017

0^272

0^252

5^124

5^012

دي�صمرب 2017

0^280

0^271

5^111

5^007
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Sسعر Sس¡ ºا÷õيرH Iالريا∫ العªاين

2017

oيقدم الر�صم البياين التايل اأدا� Aصعر �ص¡م ال�صركة مقارنة مع املو�Dصر العام ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية لقطا´ ال�صناعة ‘ �صلطنة عمان ÓNل �صنة :2017
اأدا� Aص``¡م ال�ص``ركة مقارنة مع امل `و�Dصر الع``ام ل�ص`وق م�صقط لÓأوراق املالية



 Èª°ùjOنوÈªa
2017
2017

اCكتوHر Sسبت Èªا�ZCس¢�£
2017
2017
2017
Sسعر Sس¡ ºا÷õيرH Iالريا∫ العªاين

ƒ«dƒj
2017

ƒ«fƒj
2017

مايو
2017

اHEري πمارÈa ¢Sاير ôjÉæj
2017
2017
2017
2017
موTDسر Sسو ¥م�سق§ للق£ا´ الüسناYي




oنور oد ‘ ا÷دول التايل ‰وPج توRيع ك πفÄة م øفÄات االأ�ص¡م وعدد املالك Úون�صبة امللكية كما ‘  31دي�صمرب :2017
الÄØة

Yد Oامل�oساÚªg

Yد Oا’SCس¡º

 %مª› øو´ ا’SCس¡ ºالقائªة

اأق πم%1 ø

18^343^525

712

%14^69

 %1ا ¤اأق πم%5 ø

28^554^335

12

%22^86

 %5ا ¤اأق πم%10 ø

14^302^140

2

%11^45

اأك Ìم%10 ø

63^697^960

1

%51^00

املªéو´

124^897^960

727

%100^00

فيما يلي ‰وPج ملكية اأك Ìم %5 øكما ‘  31دي�صمرب :2017
›ªو´ ا’SCس¡º

 %م øرا ¢SCاملا∫

اSس ºامل�ساºg

63^697^960

%51^00

�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

7^345^799

%5^88

�صندوق االMتياطي العام للدولة

6^956^341

%5^57

78^000^100

%62^45

�صندوق جلوبال باياوت األ بي

املجمو´

ال “لك ال�صركة اأي �صكو∑ وداFع عاملية اأو�صكو∑ وداFع اأمريكية اأو كفاالت اأو اأي اأدوات قابلة للتحوي πاعتبارا م 31 øدي�صمرب  .2017وبالتايل ال يوجد اأي تاأKري عل≈ Mقوق
امللكية.
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” اإعداد تقرير Mوكمة ال�صركة طبقا الأMكام ميãاق Mوكمة ال�صركات ال�صادر ع øال¡يÄة العامة ل�صوق املال.

2017


 
k
ال�صركة قام âبوVصع كافة االأن¶مة واالإجراAات وتوKيق¡ا ر�صميا وتطبيق¡ا .ولد iال�صركة {لوا íFداNليةo zمنف�صلة ” �صياZت¡ا وفقا للمتطلبات التن¶يمية .كما قام ›ل�س
االإدارة Ãراجعة هذا الدلي πواعتماد√ .و–توي {اللوا íFالداNلية zعل≈ كافة االإجراAات ال†صرورية واملن�صو�س علي¡ا .وقد قام ›ل�س االإدارة Ãراجعة هذ√ اللوا.íF
›ل�س االإدارة م�صوDول عV øصمان اإعداد القواFم املالية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة ع› øل�س املعايري املحا�صبية الدولية وتف�صريات¡ا ال�صادرة م÷ øنة
تف�صريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�صركات التجارية العماين ل�صنة  1974وتعديÓت¬ وقواعد و�صرو• متطلبات االإف�صا ìال�صادرة ع øال¡يÄة العامة ل�صوق
املال.
لي�س هنا∑ اأي اأMدا çجوهرية م� øصاأن¡ا التاأKري عل≈ ا�صتمرارية �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م ´.´.وقدرت¡ا عل≈ موا�صلة عمليات اإنتاج¡ا ÓNل ال�صنة املالية
القادمة.

رFي�س ›ل�س االإدارة
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ع Úم�صاهمو ال�صركة مكتب كي بي ام جي مراقبا ◊�صابات ال�صركة ل�صنة o .2017يعت oرب كي بي ام جي مو�Dص�صة راFدة ‘ ›ال التدقي≥ وا�صت�صارات ال†صراFب واال�صت�صارات
االأNر� ‘ iصلطنة عمان .وهو جز Aم øكي بي ام جي اخلليج االأدن≈ التي تاأ�ص�ص� ‘ âصنة  .1973يعم πلد iمكتب كي بي ام جي ‘ �صلطنة عمان اأك Ìم 180 øموظفا .مø
Vصمن¡م � 3صركا Aو 5اأع†صا› Aل�س اإدارة و 24مديرا .م øبين¡م مواطنون عمانيون .وكي بي ام جي هي �صبكة عاملية م øال�صركات امل¡نية املت�îص�صة ‘ تقدN Ëدمات
التدقي≥ وا�صت�صارات ال†صراFب واال�صت�صارات االأNر .iتن�صط كي بي ام جي ‘  152دولة ولدي¡ا Mوايل  189^000موظف يعملون ‘ ال�صركات االأع†صا ‘ Aجميع اأنحاA
العا .⁄علما باأن ال�صركات االأع†صا Aامل�صتقلة ل�صبكة كي بي ام جي تنت�صب ا ¤كي بي ام جي الدولية التعاونية ){كي بي ام جي الدولية .(zوهي مو�Dص�صة �صوي�صرية.
اإن مكتب كي بي ام جي ‘ �صلطنة عمان oمعتمد م øقب πال¡يÄة العامة ل�صوق املال لتدقي≥ �Mصابات �صركات امل�صاهمة العامةÓN .ل �صنة  .2017بل¨ âقيمة فاتورة كي بي ام
 13^500ريال عماين ن¶ري اخلدمات امل¡نية املقدمة ا ¤ال�صركة.



ع†صو ›ل�س االإدارة
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املجموعة
اي†صا2017 ì
ر´.
اUCسو∫
اUCسو∫  ÒZمتداhلة
‡تلكات .اآالت ومعدات
ا�صتãمار ‘ �صركة فرعية
اإجمايل االأ�صول Zري متداولة

6
25

اUCسو∫ متداhلة
زون
 ·Pمدينة Œارية واأNرi
اأر�صدة لد iالبنك وباليد
›ªو´ ا’UCسو∫ املتداhلة
›ªو´ ا’UCسو∫

7
8
9

Mقو ¥امللكية hا’لتõامات
Mقو ¥امللكية
راأ�س املال
عÓوة ا�صدار
اMتياWي قانوين

10
10
11

اأربا ìتجزة
›مو´ Mقوق امللكية
Mقوق االأقلية
�صا‘ Mقوق امللكية
االلتزامات
التزامات Zري متداولة
م�صتحقات تر∑ اخلدمة
Vصريبة موDجلة
›ªو´ ا’لتõامات  ÒZاملتداhلة
التزامات متداولة
قروVس  -جز Aمتداول
 ·PداFنة Œارية واأNرi
Vصريبة د πNم�صتحقة
›ªو´ ا’لتõامات املتداhلة
›ªو´ ا’لتõامات
›ªو´ Mقو ¥امللكية hا’لتõامات
�صا‘ اأ�صول ال�ص¡م الواMد

19^153^177
19^153^177
15^452^865
30^755^598
3^500^987
49^709^450
68^862^627

2016
ر´.

20^403^756
20^403^756
12^300^983
20^418^200
4^968^723
37^687^906
58^091^662

ال�صركة االأم
2017
ر´.

19^125^581
258^244
19^383^825
15^181^887
31^260^656
3^309^721
49^752^264
69^136^089

2016
ر´.

20^367^746
20^367^746
12^245^235
20^570^257
4^760^626
37^576^118
57^943^864

12^489^796
13^856^484
4^163^266

12^489^796
13^856^484
3^801^280

12^489^796
13^856^484
4^163^266

12^489^796
13^856^484
3^801^280

13^630^532
44^140^078
44^140^078

10^884^287
41^031^847
)(222^632
40^809^215

13^937^153
44^446^699
44^446^699

10^565^559
40^713^119
40^713^119

14
21

884^016
518^036
1^402^052

607^223
544^477
1^151^700

877^133
518^036
1^395^169

593^926
544^477
1^138^403

13
15
21

12^159^908
10^306^754
853^835
23^320^497
24^722^549
68^862^627

11^072^087
4^394^615
664^045
16^130^747
17^282^447
58^091^662

12^159^908
10^280^478
853^835
23^294^221
24^689^390
69^136^089

11^072^087
4^356^210
664^045
16^092^342
17^230^745
57^943^864

23

0^353

0^329

0^356

0^326

هذ√ القواFم املالية املرMلية �صر ìبا�صدارها واعتمدها ›ل�س االدارة بتاري 18 ïفرباير 2018م ووقع¡ا بالنياية ع øاملجل�س:

رFي�س ›ل�س االإدارة

ع†صو ›ل�س االإدارة

االي†صاMات املذكورة بال�صفحات  29ا 53 ¤ت�صك πجزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القواFم املالية
تقرير مراجعي ا◊�صابات مذكور بال�صفحات 21 – 18

3/6/18 4:53 PM

Al Jazeera_arabic.indd 24

2017
ر´.

املجموعة
2016
ر´.

2017
ر´.

ال�صركة االأم
2016
ر´.

اي†صاì
ايرادات
تكلفة املبيعات
اجمايل الربí
م�صاريف بيع وتوRيع
م�صاريف ادارية وعمومية
م�صاريف ت�ص¨ي πاأNرi
اأربا ìالت�ص¨يπ
تكاليف “ويπ
ايرادات “ويπ
الرب íقب πال†صريبة
Vصريبة الدπN

5
16
17
18

20
20
21

�صا‘ الرب íو›مو´ الد πNال�صامπ
للفرتة
الرب íالعاFد ا:¤
ال�صركة االأم
Mقوق االأقلية

عاFد ال�ص¡م الواMد العاFد ا¤
م�صاهمي ال�صركة

22

96^620^476
)(83^282^462
13^338^014
)(5^051^521
)(2^079^673
)(30^478

68^299^139
)(55^979^263
12^319^876
)(3^732^937
)(2^942^751
)(33^816

96^682^747
)(83^476^845
13^205^902
)(5^042^191
)(1^816^275
)(30^478

67^822^976
)(55^584^858
12^238^118
)(3^724^629
)(2^893^261
)(33^862

6^176^342
)(696^681
39^210
5^518^871
)(805^682

5^610^372
)(389^685
70^935
5^291^622
)(691^070

6^316^958
)(692^824
39^210
5^663^344
)(805^682

5^586^366
)(386^785
70^935
5^270^516
)(691^070

4^713^189

4^600^552

4^857^662

4^579^446

4^723^867
)(10^678
4^713^189

4^672^770
)(72^218
4^600^552

0^038

0^037

0^039
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0^037
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Mقوق م�صاهمي
ال�صركة االأم
ر´.
39^231^730
4^672^770
)(2^872^653
41^031^847

اأرباì
تجزة
ر´.
9^542^114
4^672^770
)(457^944
)(2^872^653
10^884^287

اMتياطي
قانوين
ر´.
3^343^336
457^944
3^801^280

3^801^280
361^986
4^163^266

عÓوة
اإ�صدار
ر´.
13^856^484
13^856^484

13^856^484
13^856^484

راأ�س
املال
ر´.
12^489^796
12^489^796

12^489^796
12^489^796

املجموعة

 1يناير 2016
�صا‘ الرب íو›مو´ االيرادات ال�صاملة لل�صنة
ول ا ¤االMتياطي القانوين
معامÓت مع امل�صاهم Úمãبوتة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
توRيعات مدفوعة )اإي†صا(12 ì

 31دي�صمرب 2016

 1يناير 2017
�صا‘ الرب íو›مو´ االيرادات ال�صاملة لل�صنة
ول ا ¤االMتياطي القانوين
معامÓت مع امل�صاهم Úمãبوتة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
توRيعات مدفوعة )اإي†صا(12 ì
MياRة فاFدة Zري م�صيطرة
2016 Èª°ùjO 31

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20
Mقوق
االأقلية
ر´.
)(150^414
)(72^218
)(222^632

10^884^287
4^723^867
)(361^986
)(1^124^082
491^554
13^630^532

املجمو´
ر´.
39^081^316
4^600^552
)(2^872^653
40^809^215

41^031^847
4^723^867
)(1^124^082
491^554
44^140^078

االي†صاMات املذكورة بال�صفحات  29ا 53 ¤ت�صك πجزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القواFم املالية
تقرير مراجعي ا◊�صابات مذكور بال�صفحات 21 – 18

)(222^632
)(10^678
233^310
-



40^809^215
4^713^189
)(1^124^082
258^244
44^140^078

2017
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ال�صركة االأم

املجمو´

اأرباì
تجزة

اMتياطي
قانوين

عÓوة
اإ�صدار

راأ�س
املال

 1يناير 2016

�صا‘ الرب íو›مو´ االيرادات ال�صاملة لل�صنة

ول ا ¤االMتياطي القانوين

ر´.

12^489^796
-

ر´.

13^586^484
-

ر´.

3^343^336
457^944

ر´.

9^316^710
4^579^446
)(457^944

ر´.

39^006^326
4^579^446
)(2^872^653
10^565^559
10^565^559
4^857^662
)(361^986

3^801^280
3^801^280
361^986

13^856^484
13^856^484
-

12^489^796
12^489^796
-

توRيعات مدفوعة )اإي†صا(12 ì

 31دي�صمرب 2016

 1يناير 2017

�صا‘ الرب íو›مو´ االيرادات ال�صاملة لل�صنة

ول ا ¤االMتياطي القانوين

معامÓت مع امل�صاهم Úمãبوتة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
)(2^872^653
40^713^119
40^713^119
4^857^662
-

)(1^124^082
13^937^153

4^163^266

13^856^484

12^489^796

توRيعات مدفوعة )اإي†صا(12 ì

2017 Èª°ùjO 31

معامÓت مع امل�صاهم Úمãبوتة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
)(1^124^082
44^446^699
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املجموعة
اإي†صاì
اأن�صطة الت�ص¨يπ
الرب íقب πال†صريبة
تعديÓت ملا يلي:
اإيرادات فواFد
فواFد قروVس
ا�صت¡∑Ó
�ص�س تدين القيمة)/انعكا�س( املîزون
�ص�س ديون م�صكو∑ في¡ا
�NصاFر بيع ‡تلكات ومعدات واآالت
م�صتحقات ن¡اية اخلدمة
تدف≥ نقدي م øالت�ص¨ي πقبM πركة راأ�س املال
العامπ
ت¨ريات راأ�س املال العام:π
املîزون
 ·Pمدينة Œارية واأNرi
 ·PداFنة Œارية واأNرi
نقد م øالت�ص¨يπ
فواFد مدفوعة اأKنا Aال�صنة
م�صتحقات ن¡اية اخلدمة اأKنا Aال�صنة
Vصريبة مدفوعة اأKنا Aال�صنة
�صا‘ النقد النا œم øاأن�صطة الت�ص¨يπ
اأن�صطة اال�صتãمار
م�صرتيات ‡تلكات ومعدات واآالت
متح�صÓت م øبيع ‡تلكات ومعدات واآالت
�صا‘ املقاب πاملدفو´ القتنا� Aصركة تابعة
فواFد مقبوVصة
�صا‘ النقد امل�صتîدم ‘ اأن�صطة اال�صتãمار
اأن�صطة التمويπ
توRيعات مدفوعة
متح�صÓت م øقروVس بنكية
دفعات �صداد قروVس بنكية
�صا‘ النقد امل�صتîدم ‘ اأن�صطة التمويπ
�صا‘ الت¨ري ‘ النقد وما ‘ Mكم النقد
نقد وما ‘ Mكم النقد ‘ بداية ال�صنة
نقد وما ‘ Mكم النقد ‘ ن¡اية ال�صنة
نقد باليد واأر�صدة بنكية

20
20
6
7
8

6
25
20

12
13
13

ال�صركة االأم
2016
ر´.

2017
ر´.

2017
ر´.

2016
ر´.

5^518^871

5^291^622

5^663^344

5^270^516

)(39^210
696^681
2^027^716
3^366
)(438^502
32^515
306^228
8^107^665

)(70^935
389^685
2^039^277
)(978^986
612^918
43^301
190^984
7^517^866

)(39^210
692^824
2^018^536
491
)(526^242
32^515
304^454
8^146^712

)(70^935
386^785
2^021^902
)(969^924
771^217
43^301
187^374
7^640^236

)(3^155^248
)(9^950^622
5^974^140
975^935
)(758^682
)(29^435
)(642^333
)(454^515

202^322
)(3^574^083
1^917^607
6^063^712
)(333^787
)(44^939
)(224^999
5^459^987

)(2^937^143
)(10^215^883
5^986^269
979^955
)(754^823
)(21^247
)(642^333
)(438^448

)(131^721
)(3^515^825
1^885^368
5^878^058
)(330^887
)(44^724
)(224^999
5^277^448

)(819^760
10^108
)(258^244
90^936
)(976^960

)(339^965
6^500
19^209
)(314^256

)(818^996
10^108
)(258^244
90^936
)(976^196

)(339^413
6^500
19^209
)(313^704

)(1^124^082
69^905^552
)(68^817^731
)(36^261
)(1^467^736
4^968^723
3^500^987
3^500^987

)(2^872^653
37^591^772
)(37^748^069
)(3^028^950
2^116^781
2^851^942
4^968^723
4^968^723

)(1^124^082
69^905^552
)(68^817^731
)(36^261
)(1^450^905
4^760^626
3^309^721
3^309^721

)(2^872^653
37^591^772
)(37^748^069
)(3^028^950
1^934^794
2^825^832
4^760^626
4^760^626
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�صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س م ´ ´ ){ال�صركة zاأو {ال�صركة االأم (zهي �صركة م�صاهمة عمانية عامة م�صجلة طبقا لقانون ال�صركات التجارية ‘ �صلطنة
عمان .واأ�ص¡م ال�صركة مدرجة ‘ �صوق م�صقط لÓأوراق املالية .االأن�صطة الرFي�صية لل�صركة هي انتاج وبيع املنتجات ا◊ديدية وامل�ص¨والت املرتبطة ب¡ا.
و لل�صركة م�صنع .Úم�صنع االأنابيب وم�صنع الق†صبان .بداأ االنتاج التجاري مل�صنع االأنابيب ‘ مايو  1999فيما بداأ م�صنع الق†صبان انتاج¬ ‘ اكتوبر 2009
وÓNل ال�صنة  2015اأVصاف âال�صركة اأي†صا م�صنع النتاج Mديد الت�صلي.í
“تلك ال�صركة االأم  %100م øاأ�ص¡م �صركة ا÷زيرة العمانية للمنتجات ا◊ديدية املحدودة – �صركة Pات م�صوDولية دودة ){ال�صركة التابعة .(zم�صجلة ‘
اململكة العربية ال�صعودية .تتم πãاالن�صطة الرFي�صية لل�صركة التابعة ‘ ا�صترياد وبيع منتجات ال�صلب امل�صنعة م øقب πال�صركة االأم .ا�صتحوPت ال�صركة االأم عل≈
�Mصة  %51م øاأ�ص¡م ال�صركة التابعة ‘  15يونيو  2015و�Mصل âعل≈ �Mصة  %49املتبقية ‘  31مار�س .2017
تت†صم øالبيانات املالية املوMدة للمجموعة لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  2017نتاFج ال�صركة االأم و�صركت¡ا التابعة )ي�صار اإلي¡ما معا ب` {املجموعة.(z
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�صندوق جلوبال باياوت األ بي .جزيرة كاÁانÁ .لك  %51م øاالأ�ص¡م وهو ال�صركة االأم الن¡اFية لل�صركة.




 1/2اSCسا ¢Sا’YداO
” اعداد هذ√ القواFم املالية املوMدة واملنف�صلة عل≈ اأ�صا�س مبداأ التكلفة التاريîية.
و قد ” اعداد القواFم املالية املوMدة طبقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية ومتطلبات االف�صا ìال�صادرة ع øهيÄة �صوق املال وقانون ال�صركات التجارية
ل�صنة  1974وتعديÓت¬.
القواFم املالية املوMدة ” اعدادها بعملة الريال العماين )ر (´.مقرب kا ا ¤اأقر Üريال وهي عملة العرVس والت�ص¨ي πبال�صركة.
 2/2مل ¢üîال�سياSسات املëاSسبية ال¡امة
فيما يلي مل�îس ال�صيا�صات املحا�صبية ال¡امة التي جر iاتباع¡ا بانت¶ام لكافة الفرتات املعروVصة ‘ هذ√ القواFم املالية.
 2/3اSCساJ ¢SوMيد القوائ ºاملالية
القواFم املالية املوMدة ت�صم πالقواFم املالية لل�صركة االأم وال�صركة التي ت�صيطر علي¡ا ال�صركة االأم معدة Mت≈ تاري ïن¡اية ك� πصنة .وتتحق≥ ال�صيطرة اPا كانâ
ال�صركة االأم لدي¡ا نفو Pعل≈ ال�صركة امل�صتãمر في¡ا اأو توKDر علي¡ا اأو لدي¡ا Mقوق ‘ عواFد مت¨رية ب�صبب ا�صتحواPها عل≈ ال�صركة امل�صتãمر في¡ا ولدي¡ا القدرة
عل≈ ا�صتîدام نفوPها للتاأKري عل≈ عواFدها.
يتم توMيد )�Mصابات( ال�صركات م øتاري ïانتقال ال�صيطرة اإ ¤ال�صركة االأم .ويتوقف م øتاري ïتوقف ال�صركة االأم لل�صيطرة .وب�صفة Nا�صة .تد πNاإيرادات
وم�صروفات ال�صركة التابعة  -املقتناة اأو املباعة  -اأKنا Aال�صنة Vصم øالقاFمة املوMدة لÓأربا ìاأو اخل�صاFر والد πNال�صام πاالأNرم øتاري ïاكت�صا Üال�صركة االأم
لل�صيطرة Mت≈ تاري ïتوقف ال�صركة االأم ع øمزاولة �صيطرت¡ا عل≈ ال�صركة التابعة .وتطب≥ ال�صركة االأم طريقة االقتنا AالإKبات توMيد ال�صركات ا�صبي kا طبق kا
ملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم .3
يتم عرVس Mقوق االأقلية ‘ القواFم املالية املوMدة VصمM øقوق امللكية ولك øب�صك πمنف�ص πعM øقوق امل�صاهم .Úكما يتم االإف�صا ìعن¡ا ب�صك πمنف�ص‘ π
القاFمة املوMدة لÓأربا ìاأو اخل�صاFر والد πNال�صام πاالأNر .تقا�س Mقوق االأقلية بنا Aعل≈ �Mصة امل�صتحو Pاملتنا�صبة م� øصا‘ اال�صول القابلة للتحديد بتاريï
اال�صتحوا.P
عند ال†صرورةŒo .ر iتعديÓت عل≈ القواFم املالية لل�صركة التابعة ÷ع πال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة مطابقة لتلك ال�صيا�صات التي تتبع¡ا ال�صركة االأم.
جميع املعامÓت البينية واالأر�صدة واالأربا ìاأو اخل�صاFر الناŒة ع øمعامÓت ب Úاع†صا Aال�صركة االأم يتم Mذف¡ا كاجرا Aم øاجراAات عملية توMيد ا◊�صابات.
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‡ 4/2تلكات hا’Bت hمعدات
تãoب âاملمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�صا اال�صت¡ ∑Óاملرتاكم وتدين قيمت¡ا .ويتم ر�صملة امل�صروفات التي تoنف≥ الÓMل اأي م øمكونات املمتلكات واالآالت واملعدات
والتي يتم اKبات¡ا ا�صبيا منف�صلة Ãا في¡ا اأعمال الفح�س والعمرات الكبرية .كما يتم اي†صا ر�صملة تكاليف اNتبار االأ�صول ملعرفة ما اPا كان âتعم πب�صك πمFÓم.
وPلك بعد �Nصم �صا‘ املتح�صÓت م øبيع اأي �صنف ” انتاج¬ اأKنا Aاإ†Mصار االأ�ص πملوقع¬ و◊الت¬ .يتم ر�صملة امل�صاريف الMÓقة فقط عندما تعم πعل≈ Rيادة ا÷دوi
االقت�صادية امل�صتقبلية املوجودة اأ�ص Óبذلك البند م øبنود املمتلكات واالالت واملعدات وÁك øقيا�س تلك ا÷دو iب�صك πوKي≥ .بينما تãoب âكافة امل�صاريف االأNر iباالأرباì
اأو اخل�صاFر باعتبارها م�صاريف ايرادية عند ا�صتحقاق¡ا.
و يتم ا�صت¡ ∑Óتكاليف املمتلكات واالآالت واملعدات ا ¤قيمت¡ا املتبقية باأق�صا• مت�صاوية ÓNل عمرها االنتاجي املقدر وهي كما يلي:



Sسنوات
20

مباين
اآالت ومعدات

20 - 15

عدد يدوية وقطع Zيار

4

مركبات

5

اأKا çوتركيبات

5

اأج¡زة كومبيوتر ومعدات اأNرi

5-3

ال ت�oصت¡لك االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ ا ¤اأن يتم –ويل¡ا ا ¤فÄة م øفÄات االأ�صول الãابتة املذكورة اأع ÚM √Óتكون جاهزة ل�Óصتîدام.
و تoراجع القيمة املتبقية لÓأ�صول واأعمارها االنتاجية وتعديل¡ا �Mصب االأMوال وPلك بن¡اية ك πفرتة مالية.
عندما تكون القيمة الدفرتية الأMد االأ�صول الãابتة اأكرب م øاملبل≠ التقديري الذي Áك øا�صرتجاع¬M .ينذا∑ يتم تîفي†ص¬ فورا اP ¤لك املبل≠ الذي Áك øا�صرتجاع¬.
–oدد اأربا ìاأو �NصاFر بيع بنود املمتلكات واالآالت واملعدات باأن¡ا الفرق ب�M Úصيلة بيع )تلك البنود( وقيمت¡ا الدفرتية وتوNDذ باالعتبار عند –ديد نتاFج الت�ص¨ي πللفرتة.
J 5/2دين القيªة
بن¡اية ك πفرتة مالية .تقوم املجموعة Ãراجعة املبال≠ الدفرتية الأ�صول¡ا لتحديد ما اPا كان يوجد اأي مو�Dصر عل≈ Mدو çاأي �Nصارة لتلك االأ�صول .واPا تب Úوجود م πãتلك
املو�Dصرات .فان¬ يتم تقدير املبل≠ القاب πل�Óصرتجا´ لÓأ�صM πت≈ Áك– øديد مقدار �Nصارة تدين القيمة ان وجدت.
اPا ” تقدير مبل≠ االأ�ص πاملمك øا�صرتجاع¬ باأق πم øقيمت¬ الدفرتية .فان قيمة االأ�ص πالدفرتية يتم تîفي†ص¡ا ا ¤املبل≠ املمك øا�صرتجاع¬ .و oيãب âتدين القيمة فورا
باالربا ìاو اخل�صاFر.
و عند �صطب اأي �NصاFر تدين القيمة الMقا .فان¬ يتم Rيادة القيمة الدفرتية لÓأ�ص πا ¤التقدير املعدل ملبل¨¬ الذي Áك øا�صرتجاع¬ .وتãoب âالزيادة كد πNفورا .ب�صر•
اأال يزيد املبل≠ الدفرتي الذي اRداد ع øاملبل≠ الدفرتي الذي كان �صيتم –ديد√ فيما لو  ⁄تãoب�N âصارة تدين قيمة �صابقا.
و بن¡اية ك πفرتة مالية .يتم اجرا Aتقييم بحãا ع øاأي دلي πموVصوعي باMتمال تدين قيمة اأMد االأ�صول املالية –ديدا .واPا تب Úوجود Pلك الدلي πفان �Nصارة تدين القيمة
يتم اKبات¡ا ‘ قاFمة االأربا ìاأو اخل�صاFر .ويتم –ديد تدين القيمة بالطرق التالية:
اأ  -بالن�صبة لÓأ�صول املدرجة بقيمت¡ا العادلة .فان تدين قيمت¡ا هو الفرق ب Úتكلفت¡ا وقيمت¡ا العادلة ناق�صا اي �NصاFر ناŒة ع øتدين قيمت¡ا مãبوتة �صابقا
‘ قاFمة االربا ìاو اخل�صاFر.
 - Üبالن�صبة لÓأ�صول املدرجة بالتكلفة .فاإن تدين قيمت¡ا هو الفرق ب Úالقيمة الدفرتية والقيمة ا◊الية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية امل�îصومة Ãعدل العاFد
ا◊ايل ‘ ال�صوق الأ�ص πمايل ‡ا.πK
ج  -بالن�صبة لÓأ�صول املدرجة بتكلفت¡ا املطفاأة .فان تدين قيمت¡ا هو الفرق ب Úقيمت¡ا الدفرتية والقيمة ا◊الية للتدفقات النقدية املتوقعة م�صتقب� Óصومة
باأ�صعار الفاFدة الفعلية االأ�صلية.
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J 5/2دين القيªة )Jا(™H

اأ�صول مالية:

اأ -
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oي�صطب االأ�ص πاملايل )اأو �Mصب االأMوال جز Aم øاأMد االأ�صول املالية اأو جز Aم› øموعة اأ�صول مالية مت�صاب¡ة( ‘ االأMوال التالية:
•

انق†صاM Aقوق قب†س تدفقات نقدية م øاالأ�صπ

•

قيام املجموعة بتحويM πقوق¡ا ‘ قب†س تدفقات نقدية م øاالأ�ص πاأو –مل¡ا التزام kا ب�صداد كام πالتدفقات النقدية املقبوVصة  -بدون تاأNري
ملمو�س  -ا ¤اأMد االأطرا ±االأNر iوف≥ ترتيبات {“رير zمعينة.

•

اإما )اأ( قيام املجموعة بتحوي πمع¶م اطر وعواFد االأ�ص πاأو ) (Üعدم قيام املجموعة بتحوي πمع¶م اطر وعواFد االأ�ص πوال االMتفا®
ب¬ .ولك øقيام¡ا بتحوي� πصيطرت¡ا عل≈ االأ�ص.π

-Ü

2017


التزامات مالية
oي�صطب اأMد االلتزامات املالية ‘ Mالة االإبرا Aم øااللتزام اأو اإل¨او √Dاأو اإنق†صا Aاأجل¬ .وعندما oي�صتبدل التزام مايل موجود بالتزام مايل اأNر م øنف�س
املقرVس ب�صرو• تلفة جد oا اأو عندما يتم تعدي� πصرو• اأMد االلتزامات ا◊الية ب�صك πكبري فان Pلك اال�صتبدال اأو التعديo πيعام πمعاملة �صطب
االلتزام االأ�صلي واإKبات التزام جديد .مع اKبات فروقات املبال≠ الدفرتية الناŒة عP øلك اال�صتبدال  /التعدي�M ‘ πصا Üاالأربا ìاأو اخل�صاFر.

 6/2امل¿hõî
املîزون .وي�صم πالب†صاعة بالطري≥ .يتم تقييم¬ بالتكلفة اأو قيمت¬ البيعية اأي¡ما اأق .πو–دد التكلفة بطريقة متو�صط التكلفة وت�صم πالتكاليف املبا�صرة للمواد و‘ -
Mالة الب†صاعة التامة االنتاج واالأعمال قيد التنفيذ �M -صة منا�صبة م øالعمالة وامل�صاريف املبا�صرة� .صا‘ القيمة البيعية هو ال�صعر الذي Áك øاأن تoبا´ ب¬ الب†صاعة
‘ �صياق الن�صا• االعتيادي .يتم تكوي� øص�س  -عند ال†صرورة  -لÓأ�صنا ±الراكدة واملعيبة واملتقادمة.
 7/2ا’hOCات املالية
اأ  -اأدوات مالية Zري م�صتقة
ت�صم πاالأدوات املالية Zري امل�صتقة ا�صتãمارات ‘ �صركات و�صندات دي ·P .øمدينة Œارية و ·Pمدينة اأNر .iمبال≠ م�صتحقة م øاأطراP ±ات عÓقة .نقد وما
‘ Mكم النقد .قروVس و�صلفيات و ·PداFنة Œارية و ·PداFنة اأNر .iالنقد وما ‘ Mكم النقد ي�صم πاأر�صدة نقدية ووداFع بفرتات ا�صتحقاق ال تزيد عKÓK øة
�ص¡ور .امل�صحوبات البنكية عل≈ املك�صو ±التي oي�صتح≥ �صدادها عند الطلب وت�صك πجزk Aا ال يتجزاأ م øمن¶ومة النقد باملجموعة تدV πNصم øمكونات النقد وما ‘
Mكم النقد الأZراVس قاFمة التدف≥ النقدي.
تãoب âاالأدوات املالية Zري امل�صتقة اأوال بقيمت¡ا العادلة RاFد kا  -بالن�صبة لÓأدوات بدون قيمة عادلة مÓN øل االأربا ìاأو اخل�صاFر  -اأي تكاليف مبا�صرة تتعل≥
ÃعامÓت تلك االأدوات .والMق kا لذلك االإKبات املبدFي .يتم قيا�س االأدوات املالية Zري امل�صتقة بتكلفت¡ا املطفاأة با�صتîدام طريقة الفاFدة الفعلية ناق�ص kا اأي �NصاFر
نا�صÄة ع øتدين قيمت¡ا.
 8/2املüîسüسات
تãoب âامل�îص�صات عندما يكون لد iاملجموعة التزام Mايل )قانوين او ا�صتنتاجي( نتيجة Mد� çصاب≥ و oيحتم πان ت†صطر املجموعة ا ¤ت�صوية Pلك االلتزام وÁكø
تقدير مبل≠ االلتزام ب�صك πموKوق .املبل≠ املãبوت كم�îص�س هو اف†ص πتقدير للمقاب πاملطلو Üلت�صوية االلتزام ا◊ايل بن¡اية الفرتة املالية .اNذا باالعتبار املîاطر
وال�صكو∑ املحيطة بااللتزام .وعند تقدير امل�îص�س با�صتîدام التدفقات النقدية املقدرة لت�صوية االلتزام ا◊ايل .فان قيمت¬ الدفرتية هي القيمة ا◊الية لتلك
التدفقات النقدية.
عندما يتوقع ا�صرتجا´ بع†س او كافة الفواFد االقت�صادية املطلوبة لت�صوية �ص�س م øطرP ±ي عÓقةo .يãب âامل�صتح≥ كاأ�ص πان كان م øاملوDكد افرتاVصيا ان
اال�صرتداد �صوo ±يقب†س ومبل≠ الذمة املدينة Áك øتقدير√ ÃوKوقية.
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 9/2م�ستëقات ن¡اية اÿدمة hا’LاRات
ت�oصتح≥ منافع ن¡اية اخلدمة طبقا ل�صرو• تعي Úموظفي ال�صركة االأم املوDهل ‘ Úتاري ïاإعداد التقارير املالية اأNذا باالعتبار اأMكام قانون العم πالعماين وتعديÓت¬.
�ص�س تعوي†صات املوظف Úبال�صركة التابعة يتم تكوين¬ باملبال≠ امل�صتحقة الدفع Ãوجب قانون العم πال�صعودي املطب≥ عل≈ فرتات اخلدمة املرتاكمة للموظف Úبن¡اية
الفرتة املالية.
ا�صتحقاقات املوظف Úع øاالجاRات ال�صنوية يتم اKبات¡ا عند ا�صتحقاق¡ا ويتم تكوي� øص�س لÓلتزامات التقديرية الناŒة ع øفرتات Nدمة املوظفM Úت≈ تاري ïن¡اية
الفرتة .وتد πNهذ√ امل�صتحقات Vصم øااللتزامات املتداولة بينما تلك املتعلقة Ãكافاأة ن¡اية اخلدمة يتم االف�صا ìعن¡ا باعتبارها التزام Zري متداول.
ا�صرتاكات التاأمينات االجتماعية وتاأم Úا�صابات العم πللموظف Úالعماني Úطبقا لقانون التاأمينات االجتماعية ل�صنة  1991يتم اKبات¡ا كم�صاريف باالأربا ìواخل�صاFر
عند ا�صتحقاق¡ا.
 10/2ا’Eيéارات
تدرج مدفوعات اإيجارات الت�ص¨ي πتãoبV âصم øامل�صاريف ‘ قاFمة االأربا ìاأو اخل�صاFر عل≈ اأ�صا�س منت¶م  πãÁالنمط الزمني ملزايا ال�صركة .تدرج ال�صركة انîفاVس
مدفوعات عقود االيجار الت�ص¨يلي ‘ الفرتة االولية للتاأجري لتمãي πالنمط الزمني للمزايا.
 11/2ال†سرائب
يتم تكوي� øص�س لل†صراFب طبقا لقوان Úال†صراFب ‘ عمان وال�صعودية
ال†صريبة ا◊الية
و هي ال†صريبة امل�صتحقة املتوقعة عل≈ الد πNال†صريبي لل�صنة با�صتîدام املعدالت املطبقة ‘ تاري ïن¡اية الفرتة املالية واية تعديÓت عل≈ ال†صريبة امل�صتحقة ع� øصنوات
�صابقة.
ال†صريبة املوDجلة
تoب âال†صريبة املوDجلة عل≈ الفروق املوDقتة ب Úاملبال≠ الدفرتية ل�Óصول وااللتزامات الZراVس اإعداد التقارير املالية واملبال≠ امل�صتîدمة الZراVس ال†صريبة .مبل≠ ال†صريبة
املوDجلة امل�îص�س هو عل≈ ا�صا�س اال�صلو Üاملتوقع لتحق≥ او ت�صوية املبال≠ الدفرتية ل�Óصول وااللتزامات با�صتîدام معدالت ال†صريبة �صارية املفعول ‘ تاري ïاإعداد التقارير
املالية.
اأ�ص πال†صريبة املوDجلة oيãب âفقط بالقدر الذي يحتم πمع¬ توافر ارباV ìصريبية م�صتقبلية Áك øمقابل¡ا ا�صتîدام اخل�صاFر ال†صريبية Zري امل�صتîدمة واالVصافات .اأ�صول
ال†صريبة املوDجلة يتم تîفي†ص¡ا بالقدر الذي ال يحتم πمع¬ –ق≥ الفاFدة ال†صريبية Pات ال�صلة.
يتم مقا�صة اأ�صول والتزامات ال†صريبة املوDجلة فقط عند وجود  ≥Mملزم قانوين بعم πاملقا�صة.
J 12/2وRيعات Yل≈ ا’SCس¡ ºالعاOية
تãoب âالتوRيعات باعتبارها التزام وت�îصم مM øقوق امللكية عند موافقة م�صاهمي ال�صركة االأم علي¡ا.
 13/2ا’يراOات
تãب âااليرادات بالقدر الذي يحتم πمع¬ ان تتدف≥ فواFد اقت�صادية ا ¤املجموعة وÁك øتقدير االيراد ب�صك πموKوق في¬ .و oيقدر االيراد بالقيمة العادلة للمقاب πاملقبوVس
با�صتبعاد اخل�صميات وا◊�صومات وVصريبة املبيعات وا÷مار∑.
ايرادات بيع الب†صاFع بعد اخل�صم التجاري تãب âباالربا ìواخل�صاFرعند انتقال مع¶م اطر وعواFد امللكية ا ¤امل�صرتي .وال ي�صج πايراد ان كان âتوجد �صكو∑ كبرية
ب�îصو�س ا�صرتداد املقاب πامل�صتح≥ .التكاليف Pات ال�صلة او اMتمال ارجا´ الب†صاعة.
a 14/2وائد الدخh πاملüساري∞
يتم اKبات ايرادات وم�صاريف الفواFد عل≈ اأ�صا�س اال�صتحقاق با�صتîدام طريقة معدل الفاFدة الفعلي.
كافة الفواFد والتكاليف االNر iاملتعلقة بالقروVس تãب âم�صاريف عند ا�صتحقاق¡ا كجز Aم øتكاليف التموي πوتãب âعل≈ ا�صا�س اال�صتحقاق فيما عدا فواFد القروVس املتف≥
–ديدا عل≈ ا�صتîدام¡ا لتموي πان�صا Aا�صول ف¡≈ يتم ر�صملت¡ا مع تكلفة اال�ص.π
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 15/2معامÓت HعÓªت اLنبية
عملة الت�ص¨ي πوالعرVس
البنود الداNلة Vصم øقواFم ال�صركة املالية تقا�س بعملة الريال العماين )ر (´.وهي العملة امل�صتîدمة ‘ عمان وهي البيÄة االقت�صادية التي تعم πفي¡ا ال�صركة
)عملة الت�ص¨ي.(π
–ول املعامÓت بعمÓت اجنبية ا ¤عملة الت�ص¨ي πبا�صتîدام ا�صعار ال�صر ‘ ±تاري ïاملعاملة .اربا ìو�NصاFر �صر ±العمÓت الناŒة ع øت�صوية تلك املعامÓت
وم øالتحوي πبا�صعار التبادل ‘ تاري ïن¡اية الفرتة ل�Óصول وااللتزامات املالية بعمÓت اجنبية تãب âباالربا ìواخل�صاFر.
 16/2مكاaا› ICل� ¢ا’OارI
تتبع ال�صركة قانون ال�صركات التجارية ل�صنة  1974وتعديÓت¬ واأNر التوجي¡ات ال�صادرة ع øهيÄة �صوق املال ب�îصو�س –ديد املبال≠ املدفوعة ا ¤اع†صاA
›ل�س االدارة و–م πتلك املكافاأت بح�صا Üاالربا ìاو اخل�صاFر ‘ ال�صنة التي ت�îص¡ا.
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J 17/2قارير ق£اYات الت�س¨يπ
القطا´ هو مكون ‡يز م øال�صركة يعم πعل≈ تزويد منتجات او Nدمات )ن�صا• القطا´( او تقد Ëمنتجات او Nدمات دا πNبيÄة اقت�صادية معينة )ج¨رافية
القطا´( )يتم مراجعة نتاFج الت�ص¨ي πب�صك πمنت¶م م øقب� πصانع القرار الت�ص¨يلي الرFي�صي للمن�صاأة( املعرVصة ملîاطر وعواFد تîتلف ع øتلك املوجودة ‘
قطاعات اأNر.i
 18/2را ¢SCاملا∫
ت�صنف االأ�ص¡م العادية كحقوق ملكية .يتم اإدراج¡ا بالتكاليف االVصافية املن�صوبة مبا�صرة اإ ¤اإ�صدار اال�ص¡م العادية وNيارات اال�ص¡م ك�îصومات مM øقوق
امللكية بعد �Nصم اأية تاأKريات Vصريبية.
 19/2معايL Òديد�ØJh IسÒات JhعديÓت S ÒZسارية املØعو∫ Hعد
اإن عدد م øاملعايري ا÷ديدة والتعديÓت عل≈ املعايري والتف�صريات لي�ص� âصارية املفعول بعد للفرتات ال�صنوية التي تبداأ ‘ اأو بعد  1يناير  2017و ⁄يتم تطبيق¡ا
عند اإعداد هذ√ البيانات املالية .فيما يلي تلك التي قد تكون Pات �صلة بال�صركة .ال تîطط ال�صركة لتطبي≥ هذ√ املعايري مبكرا.
املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم ) 9االأدوات املالية(
ي†صع املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم ) 9االأدوات املالية( متطلبات م� øصاأن¡ا ت�صنيف وقيا�س االأ�صول املالية وااللتزامات املالية وبع†س العقود لبيع اأو
�صرا Aاأ�صناZ ±ري مالية .ويح πهذا املعيار  πمعيار املحا�صبة الدويل رقم ) 39االأدوات املالية( :الت�صنيف والقيا�س.
فيما يلي مل�îس لبع†س البنود ال¡امة التي م øاملحتم πاأن تكون هامة ‘ ف¡م التاأKري واملجاالت املت†صررة م øتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم .9
-1

الت�صنيف – االأ�صول املالية
يت†صم øاملعيار ا÷ديد KÓK 9ة مبادي Aت�صنيف لÓأ�صول املالية :االأ�صول Pات التكاليف املطفاأة والقيمة العادلة مÓN øل الد πNال�صام πاالآNر
والقيمة العادلة مÓN øل الرب íاأو اخل�صارة .وي�صتند ت�صنيف االأ�صول املالية – âاملعيار ا÷ديد  9ب�صك πعام عل≈ ‰وPج االأعمال الذي يدار مø
االأ�صول املالية و�Nصا�Fس التدفقات النقدية التعاقدية .ويل¨ي هذا املعيار الفÄات ا◊الية املذكورة باملعيار  39وهي :االأ�صول املحتف ßب¡ا Mت≈ تاريï
ا�صتحقاق¡ا والقروVس والذ· املدينة التجارية واالأ�صول املتوافرة للبيع.
اعتماد kا عل≈ النموPج التجاري املعني .القوان Úا÷ديدة بالعÓقة مع ت�صنيف االأ�صول املالية ل øتوDدي اإ�M ¤صول ت¨يري ‘ القيا�س والعرVس .قيا�س
االأدوات املالية – الذ· التجارية املدينة .واالأر�صدة البنكية والوداFع الãابتة �صي�صتمر قيا�ص¡ا Ãوجب طريقة التكلفة املطفاأة.

-2

تدهور القيمة – االأ�صول املالية
املعيار رقم  9يح‰ π πوPج {اخل�صارة املتكبدة zباملعيار  39مع ن¶رة م�صتقبلية ‰وPج {�Nصارة اعتماد متوقعة .zوهذا ي�صتلزم تقديرات كبرية Mول
كيفية تاأKري العوام πاالقت�صادية عل≈ ‰وPج �Nصارة اعتماد متوقعة .والتي �صيتم –ديدها عل≈ اأ�صا�س االMتمال املرج .íالنموPج ا÷ديد لتدهور
القيمة ينطب≥ عل≈ االأ�صول املالية التي يتم تقييم¡ا بالتكلفة امل�صت¡لكة اأو القيمة العادلة مÓN øل الرب íاأو اخل�صارة با�صتãنا Aاال�صتãمار ‘ اأدوات
Mقوق ملكية.
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 19/2معايL Òديد�ØJh IسÒات JhعديÓت S ÒZسارية املØعو∫ Hعد )Jا(™H
املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم ) 9االأدوات املالية( )تابع(

Ãوجب املعيار رقم  .9يتم قيا�س بدل اخل�صارة عل≈ اأي م øاالأ�ص�س التالية:
• � 12ص¡ر �Nصارة اعتماد متوقعة :هذ√ هي �Nصارة اعتماد متوقعة ناŒة ع øاMتمال �Mصول اإÓNل بال�صداد ÓNل � 12ص¡ر م øتاري ïالتقرير.

2017


• طول ا◊ياة �Nصارة اعتماد متوقعة :وهي �Nصارة اعتماد متوقعة ناŒة ع øاMتمال �Mصو�س اإÓNل بال�صداد عل≈ مد iالعمر املتوقع لÓأدوات املالية.
ينطب≥ مقيا�س �Nصارة اعتماد متوقعة طول ا◊ياة ‘ Mال كان âاطر االعتماد لÓأ�صول املالية بتاري ïالتقرير قد Rادت ب�صك πكبري منذ االإقرار املبدFي .وينطب≥
مقيا�س �Nصارة اعتماد متوقعة � 12ص¡ر ‘ Mال العك�س .يجو Rلل�صركة اأن تقرر اأن اطر اعتماد االأ�صول املالية  ⁄تزداد ب�صك πكبري ‘ Mال كان âاالأ�صول ل¡ا اطر
اعتماد منîف†صة بتاري ïالتقرير.
يتم �Mصا�N Üصارة االعتماد املتوقعة التقديرية عل≈ اأ�صا�س Nربة اخل�صارة الفعلية لÓعتماد عل≈ مد� iصنوات �صابقة مع درا�صة �صج πاأنوا´ العم / AÓالدفعات
وŒميع¡ا Vصم› øموعات عل≈ اأ�صا�س Mالة امل�صتحقات ال�صابقة .يتم تعدي πالن�صبة املÄوية التاريîية لÓإÓNل والتي يتم ا�صتîراج¡ا م øالبيانات التاريîية بالن�صبة
ملعلومات الروDية امل�صتقبلية التي تعترب م¡مة لل�صركة الإدرا∑ الباع åالفعلي مل�صتويات االإÓNل عل≈ مد iاالأعمار املتوقعة للم�صتحقات.
-3

الت�صنيف – االإلتزامات املالية
يحاف ßاملعيار الدويل ا÷ديد  9ب�صك πكبري املتطلبات املن�صو�س علي¡ا ‘ املعيار الدويل ا÷ديد  39لت�صنيف االلتزامات املالية .وعل≈ كM πال .جميع
ت¨ريات القيمة العادلة لÓلتزامات امل�îص�صة بالقيمة العادلة مÓN øل الرب íاأو اخل�صارة يتم –ديدها ‘ الرب íواخل�صارة .بينما يتم تقد Ëهذ√ القيم
العادلة طبق kا للمعيار الدويل ا÷ديد  9كما يلي:
• قيمة الت¨ري ‘ القيمة العادلة واملن�صوبة اإ ¤ت¨ريات اطر االإFتمان اخلا�صة باالإلتزامات ت¶¡ر ‘ الد πNال�صام πاالآNر ; و
• وت¶¡ر باقي قيمة الت¨ري ‘ القيمة العادلة ‘ الرب íواخل�صارة.

Ãوجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  .9ل øيكون هنا∑ تاأKري عل≈ ت�صنيف وقيا�س االلتزامات املالية.
-3

متطلبات االإف�صا ìواالنتقال
ي�صتلزم االإف�صا 9 ìاإف�صاMات جديدة ومكãفة .وب�صكN πا�س ع øاطر االعتماد واطر االعتماد املتوقعة .تقييم ال�صركة ي�صم– πلي πلتحديد البيانات
الناق�صة مقاب πاملجريات ا◊الية وتقوم ال�صركة بتنفيذ ت¨ريات ن¶ام الرقابة التي تعتقد اأن¬ Vصروري لتجميع البيانات املطلوبة� .صتقوم ال�صركة بتطبي≥
املعيار رقم  9للفرتة م 1 øيناير  2018ول øتقوم باإعادة تاأكيد الفرتات ال�صابقة .الفرق ب Úاملبال≠ املنقولة ال�صابقة وتلك املحددة Ãوجب املعيار  9بتاريï
التطبي≥ املبدFي �صيتم االإقرار ب¡ا ب�صك πعام ‘ االإيرادات املحتف ßب¡ا كما ‘  1يناير .2018

املعيار رقم { 15اإيرادات م øعقود مع عمzAÓ
املعيار  15يو�Dص�س اإطار عم� πصام πلتحديد مبل≠ االإيرادات ومت≈ يتم االإقرار ب¡ا .ويح π πالتوجي¡ات ا◊الية لÓإقرار باالإيرادات ومV øصمن¡ا املعيار املحا�صبي رقم
{ 18االإيرادات .zواملعيار املحا�صبي رقم { 11عقود املقاوالت zومعيار التقارير املالية رقم { 13برامج وال Aالعم.zAÓ
املعيار هو ‰وPج قاFم عل≈ الرقابة مقارنة باملعيار ا◊ايل لÓإيرادات والذي يركز اأ�صا�ص kا عل≈ املîاطر واملكافاأة ويوفر اإطار عم πعل≈ اأ�صا�س مبداأ وMيد ليتم تطبيق¬
عل≈ جميع العقود مع العم AÓالتي تدV πNصم øنطاق املعيار.
Ãوجب املعيار ا÷ديد يتم االإقرار عند �Mصول العمي πعل≈ رقابة �صلعة اأو Nدمة .يح�ص πنق πالرقابة عندما ي�صب íالعمي πقادر kا عل≈ مبا�صرة اال�صتîدام وا◊�صول
عل≈ منافع م øال�صلعة اأو اخلدمة .ويقدم املعيار ‰وPج جديد مN øم�س Nطوات لÓإقرار باالإيرادات عند تلبية التزامات االأدا .Aاملعيار ال ي�صم πالعقود التي تعترب اأن¡ا
عقود تاأجري .وعقود تاأم Úواأدوات مالية.
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 19/2معايL Òديد�ØJh IسÒات JhعديÓت S ÒZسارية املØعو∫ Hعد )Jا(™H
املعيار رقم { 15اإيرادات م øعقود مع عم) zAÓتابع(
ا�صتعداد kا العتماد املعيار رقم  15قام âال�صركة بدرا�صة املواVصيع التالية:
-1

اإايرادات م øبيع الب†صاFع
يتم اإKبات االيرادات عندما يح�ص πالعمي πعل≈ ال�صيطرة عل≈ الب†صاعة .اإPا كان العمي πي�صيطر عل≈ جميع االأعمال قيد التنفيذ Mي åيتم ت�صنيع املنتجات.
و�صيتم االعرتا ±باالإيرادات م øهذ√ العقود كما يتم ت�صنيع املنتجات .وMالي kا .ال تربم ال�صركة م πãهذ√ العقود مع العم.AÓ
واالإدارة ‘ املرMلة التم¡يدية لتقييم اأKر التطبي≥ عل≈ القواFم املالية.
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متطلبات االف�صا ìوالفرتة الزمنية
تعتزم ال�صركة تطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  15با�صتîدام طريقة التاأKري الرتاكمي .وPلك اعتبارا م øتاري ïتطبي≥ هذا املعيار مبدFيا
‘ تاري ïالتطبي≥ املبدFي( اأي  1يناير  .2018ونتيجة لذلك .ل øتطب≥ ال�صركة متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  15عل≈ فرتة املقارنة املقدمة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  - 16عقود االيجار
اإن عقود االيجار– .دد مباد Çاالعرتا ±والقيا�س والعرVس واالف�صا ìع øعقود االيجار لكال الطرف ‘ Úالعقد .اأي العمي{ (πامل�صتاأجر) zواملورد( {املوDجر) zوي�صري
مفعول¬ اعتبارا م 1 øيناير  .2019مع ال�صما ìبالتطبي≥ املبكر(.
واالإدارة ‘ املرMلة التم¡يدية لتقييم اأKر التطبي≥ عل≈ القواFم املالية.
 20/2معاي�ØJh ÒسÒات JhعديÓت Sسارية املØعو∫ ‘ YاJh 2017 Ωتعلق Hعªليات ال�سركة:
لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2017قام âال�صركة بتطبي≥ جميع املعايري والتف�صريات ا÷ديدة واملعدلة ال�صادرة ع› øل�س معايري املحا�صبة الدولية و÷نة تف�صريات
املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�صبة الدولية Pات ال�صلة بعمليات¡ا وت�صري عل≈ الفرتات التي تبداأ ‘  1يناير .2017
اإن تطبي≥ هذ√ املعايري والتف�صريات  ⁄ينتج عن¬ ت¨يريات ‘ ال�صيا�صات املحا�صبية لل�صركة و ⁄يوKDر عل≈ املبال≠ املدرجة للفرتات ا◊الية والفرتات ال�صابقة





االدوات املالية املذكورة بقاFمة املركز املايل هي عبارة ع øنقد وما ‘ Mكم النقد و ·Pمدينة Œارية واأNر iو ·PداFنة Œارية واأNر iوقروVس بنكية.
Yوام πا£ÿور Iاملالية
aكرY Iامة
تتعرVس املجموعة للمîاطر التالية ب�صبب ا�صتîدام¡ا اأدوات مالية:
•

اطر اFتمان

•

اطر �صيولة

•

اطر ال�صوق

الربنامج العام الدارة اطر املجموعة يركز عل≈ عدم امكانية التنبو Dباال�صواق املالية وي�صع≈ ا ¤تقلي πاالKار ال�صلبية املحتملة عل≈ االدا Aاملايل للمجموعة .وتقوم االدارة
بتنفيذ اإدارة املîاطر وف≥ �صيا�صات معتمدة م› øل�س االدارة.
ا - CاWر ا’ئتªا¿
اطر االFتمان هي �NصاFر مالية للمجموعة اإPا عجز اأMد الزبا øFاأو الطر ±االأNر ‘ اأداة مالية ع øالوفا Aبالتزامات¬ التعاقدية .وهي تن�صاأ اأ�صا�ص kا م øاملبال≠ امل�صتحقة
القب†س م øالزبا.øF
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ا - CاWر ا’ئتªا¿ )Jا(™H
التعرVس ملîاطر االFتمان
القيمة الدفرتية لÓأ�صول املالية “ πãا◊د االأق�ص≈ ملîاطر اFتمان ا◊�صابات التالية بتاري ïاإعداد التقارير املالية:

2017
ر´.

2017


�صا‘ الذ· املدينة التجارية
دفعات مقدم kا ملوردي øو ·Pمدينة اأNرi
ار�صدة بنكية

املجموعة
2016
ر´.
18^756^534
1^591^788
4^961^275
25^309^597

28^489^634
2^223^599
3^489^609
34^202^842

2017
ر´.
29^016^321
2^217^053
3^301^073
34^534^447

ال�صركة االأم
2016
ر´.
19^155^082
1^347^670
4^754^261
25^257^013

اطر اFتمان الذ· املدينة التجارية دودة بقيمت¡ا الدفرتية Mي åتقوم االدارة دوريا Ãراجعة تلك االر�صدة لتقييم مد iقابليت¡ا للتح�صي πوتكوي� øص�صات
لÓر�صدة امل�صكو∑ ‘ –�صيل¡ا .وتدار اطر االFتمان ا�صا�صا مÓN øل �صرو• اFتمانية للزبا øFم¨طاة باعتمادات م�صتندية موDكدة .ال يوجد تركيز ملîاطر االFتمان
Mي åيوجد لد iال�صركة عدد كبري م øالزبا øFمنت�صري øعامليا.
بالن�صبة لكR πبون تم .πال يوجد تقييم م�صتق .πاإ Pتقوم ÷نة االFتمان باملجموعة بتقييم االأهلية االFتمانية للزبون اNذا ‘ االعتبار مركز√ املايل .اخلربات ال�صابقة
وعوام πاأNر .iويتم –ديد Mدود املîاطر لكR πبون عل≈ اأ�صا�س تقييمات داNلية اأو Nارجية طبقا للحدود التي وVصع¡ا ›ل�س االدارة .كما يتم مراقبة كمية اال�صتفادة مø
Mدود االFتمان دوريا .ويب Úاالي†صا 8 ìتفا�صي πوافية وPات �صلة بالذ· املدينة التجارية.
 - ÜاWر ال�سيولة
اطر ال�صيولة هي املîاطر الت≈ ال تتمك øاملجموعة ب�صبب¡ا م øالوفا Aبالتزامات¡ا املالية .وقد تنتج اطر ال�صيولة م øتوقف ال�صوق اأو انîفاVس درجة االFتمان ‡ا قد
يوDدي اإ ¤عدم توفر بع†س م�صادر التموي.π
اإدارة اطر ال�صيولة ا◊ذرة ت�صمV πصمني kا ا◊فا® عل≈ �صيولة كافية وجاهزية “وي πكافية م øاأموال ت�ص¡يÓت اFتمانية مرتبط ب¡ا .وتعم πاالدارة عل≈ توافر مرونة
“وي πوPلك باملواظبة عل≈ جاهزية “ويÃ πوجب �صقو ±اFتمان مرتبط ب¡ا.
يب Úا÷دول التايل –لي πااللتزامات املالية للمجموعة وال�صركة االأم بتاري ïن¡اية ال�صنة املالية وPلك �Mصب ›موعات اال�صتحقاق عل≈ اأ�صا�س ال�صنوات املتبقية Mت≈ تاريï
اال�صتحقاق التعاقدي:

املجموعة

املجمو´
ر´.

 31دي�صمرب 2017
قروVس بنكية
 ·PداFنة Œارية واأNرi
املجموعة

 31دي�صمرب 2016
قروVس بنكية
 ·PداFنة Œارية واأNرi
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تدفقات نقدية
تعاقدية
ر´.

اأق πمø
�صنة واMدة
ر´.

12^159^908
10^306^754
22^466^662

)(12^194^852
)(10^306^754
)(22^501^606

)(12^194^852
)(10^306^754
)(22^501^606

املجمو´

تدفقات نقدية
تعاقدية
ر´.

اأق πمø
�صنة واMدة
ر´.

11^072^087
4^394^615
15^466^702

)(11^104^026
)(4^394^615
)(15^498^641

)(11^104^026
)(4^394^615
)(15^498^641

ر´.
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 - ÜاWر ال�سيولة )Jا(™H

ال�صركة االأم
 31دي�صمرب 2017
قروVس بنكية
 ·PداFنة Œارية واأNرi
 31دي�صمرب 2016
قروVس بنكية
 ·PداFنة Œارية واأNرi

12^159^908
10^280^478
22^440^386
11^072^087
4^356^210
15^428^297

)(12^194^852
)(10^280^478
)(22^475^330
)(11^104^026
)(4^356^210
)(15^460^236

)(12^194^852
)(10^280^478
)(22^475^330
)(11^104^026
)(4^356^210
)(15^460^236
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 - êاWر ال�سو¥
اطر ال�صوق هي اطر ت¨ري اأ�صعار ال�صوق .م πãاأ�صعار العمÓت االأجنبية واأ�صعار الفاFدة التي توKDر عل≈ اإيرادات املجموعة اأو قيمة ما –تف ßب¬ م øاالأدوات املالية.
وت¡د ±اإدارة اطر ال�صوق ا ¤اإدارة وVصبط تعرVس اطر ال�صوق ‘ Mدود معدالت مقبولة .بينما يتم –قي≥ اأكرب عاFد وPلك Ãراجعة وتعدي πا�صرتاتيجية املبيعات
با�صتمرار.
اWر Jبا ∫OالعÓªت ا’Lنبية
تزاول املجموعة ن�صاط¡ا ‘ اأ�صواق عاملية اإال اأن¡ا م�صتقلة “اما ع øتقلبات اأ�صعار تبادل العمÓت االأجنبية الأن �صفقات¡ا بعمÓت اأجنبية تتم اأ�صا�ص kا بالدوالر االأمريكي
والريال ال�صعودي والدرهم االماراتي وهي عمÓت مربوطة فعليا بالريال العماين.
اWر معد’ت الØائدI
لد iاملجموعة وداFع – âالطلب .وداFع الأج πوقروVس طويلة االأج .πالوداFع والقروVس هي بفواFد ب�صرو• Œارية .املجموعة معرVصة ملîاطر معدالت الفاFدة الناŒة عø
قروVص¡ا .وتدار هذ√ املîاطر باالMتفا® بت�صكيلة مFÓمة م øار�صدة Ãعدالت فاFد Kابتة ومت¨رية ‘ بداية ال�صنة املالية بح�صب االMوال .جز Aكبري م øقروVس املجموعة
هو ق�صري االأج πبطبيعت¬.
لك πت¨يري بن�صبة  ‘ %0^5معدل الفاFدة .فان اKر√ عل≈ قاFمة االربا ìاو اخل�صاFر �صيكون بحوايل  44^251ريال )مقاب 31^557 πريال بتاري 31 ïدي�صمرب  (2015عل≈
ا�صا�س م�صتوي االقرتاVس بتاري ïن¡اية الفرتة املالية.
اWر اSCسعار ال�سل™
تتاأKر املجموعة بتقلبات اأ�صعار ا◊ديد .وتتطلب ان�صطت¡ا الت�ص¨يلية م�صرتيات وانتاج م�صتمري øولذلك –تاج ا ¤امداد متوا�ص πم øا◊ديد وب�صبب تلك التقلبات املتزايدة
الكبرية فقد قام ›ل�س االدارة بوVصع وتنفيذ ا�صرتاتيجية الدارة املîاطر ب�îصو�س اطر ا�صعار ال�صلع والتîفيف من¡ا .الدارة اطر تقلبات ا�صعار املعدن .تقوم
االدارة بحذر بادارة املîزون �Ãصتويات اقت�صادية .لد iاملجموعة �صل�صلة توريد قوية م øقاعدة موردي øمتنوعة لتحقي≥ ا�صعار تناف�صية وتقلي πالدورة الزمنية للتوريد.
ت�ص¡يÓت االنتاج ا◊الية باملجموعة هي اي†صا مرنة مM øي åالتفاع πمع اMتياجات الزبا.øF
 1/3اOار Iرا ¢SCاملا∫
اأهدا ±املجموعة م øادارة راأ�س املال هي Mماية قدرة املجموعة عل≈ موا�صلة ن�صاط¡ا لتوفري عواFد للم�صاهم Úومنافع للم�صتفيدي øاالNري øوا◊فا® عل≈ هيك πراأ�صمايل
‡تا Rلتقلي πتكلفة راأ�س املال.
و للحفا® عل≈ او تعدي πهيك πراأ�س املال .فقد تقوم املجموعة بتعدي πمبل≠ التوRيعات املدفوعة للم�صاهم .ÚعاFد ال�ص¡م .ا�صدار ا�ص¡م جديدة او بيع ا�صول لتقلي πالدي.ø
و انت¶اما مع االأNري ‘ øهذ√ ال�صناعة .تراقب املجموعة راأ�س املال عل≈ ا�صا�س معدل الرفع املايل .وهو معدل يحت�صب ب�صا‘ الديون مق�صوما عل≈ جملة راأ�س املال.
والدي øال�صا‘ يحت�صب بان¬ ›مو´ القروVس )�صام Óا÷ارية وZري ا÷ارية كما هو مب ‘ ÚقاFمة املركز املايل( ناق�صا االر�صدة البنكية .يحت�صب ›مو´ راأ�س املال بان¬
{Mقوق امللكية zاملبينة ‘ قاFمة املركز املايل RاFدا �صا‘ الديون.
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 1/3اOار Iرا ¢SCاملا∫ )Jا(™H

املجموعة
2017
ر´.
قروVس بنكية )اإي†صا(13 ì
ناق�ص kا نقد واأر�صدة بنكية )اإي†صا(9 ì
�صا‘ الديون
›مو´ Mقوق امللكية
›مو´ الديون وMقوق امللكية
معدل الديون

12^159^908
)(3^500^987
8^658^921
44^140^078
52^798^999
%16

ال�صركة االأم
2016
ر´.

11^072^087
)(4^968^723
6^103^364
40^809^215
46^912^579
%13

2017
ر´.
12^159^908
)(3^309^721
8^850^187
44^446^699
53^296^886
%17

2016
ر´.
11^072^087
)(4^760^626
6^311^461
40^713^119
47^024^580
%13

J 3/3قدير القيªة العاOلة
القيمة الدفرتية ل�Óصول وااللتزامات املالية Pات اال�صتحقاق الذي يق πع� øصنة واMدة يفرتVس ان¡ا تقار Üقيمت¡ا العادلة.القيمة العادلة لÓلتزامات Zري املتداولة تعترب
مقاربة لقيمت¡ا الدفرتية.
الرتتيب ال¡رمي للقيمة العادلة
ت�صتîدم املجموعة الرتتيب ال¡رمي التايل لتحديد واالف�صا ìع øالقيمة العادلة لÓدوات املالية با�صلو Üالتقييم:
امل�صتو :1 iا�صعار مدرجة )Zري معدلة( ‘ ا�صواق ن�صطة ال�صول او التزامات ‡اKلة
امل�صتو :2 iا�صاليب اNر iتتم ب¡ا مراقبة كافة املدÓNت Pات التاأKري البال≠ عل≈ القيمة العادلة امل�صجلة �صوا Aمبا�صرة او Zري مبا�صر.
امل�صتو :3 iا�صاليب ت�صتîدم مدÓNت ل¡ا تاأKري بال≠ عل≈ القيمة العادلة امل�صجلة التي ال ت�صتند ا ¤بيانات �صوقية مراقبة.




عند اإعداد البيانات املالية .يتع Úعل≈ االإدارة وVصع افرتاVصات وتقديرات توKDر عل≈ الد .πNامل�صروفات .االأ�صول وااللتزامات ومتطلبات االإف�صا ìاملتعلقة ب¡ا .ويعترب
ا�صتîدام املعلومات املتوافرة وتطبي≥ االأMكام عل≈ اأ�صا�س اخلربة ال�صابقة والعوام πاالأNر� iصيk Äا متاأ�ص  ‘ ÓkوVصع التقديرات التي oيعتقد اأن¡ا معقولة ‘ ظ πظرو±
ال�صركة .وقد تîتلف النتاFج الفعلية ‘ امل�صتقب πع øتلك التقديرات.
يتم ب�صك πمتوا�ص πتقييم التقديرات واالفرتاVصات املحا�صبية وعل≈ ا�صا�س اخلربات التاريîية وعوام πاNر iمن¡ا التوقعات امل�صتقبلية لMÓدا çالتي يعتقد ان تكون
منا�صبة �Mصب ال¶رو.±
املüساOر الرئي�سية ل¨ªو ¢Vالتقديرات
اأ � -ص�س الديون امل�صكو∑ في¡ا
تقدير املبال≠ املمك�– øصيل¡ا ع øاملبال≠ الرFي�صية Ãفردها يتم عل≈ ا�صا�س فردي .اأما ع øاملبال≠ Zري الرFي�صية ب�صك πفردي ولكن¡ا تîط âتاري ïا�صتحقاق¡ا .يتم تقديرها
جماعيا ويكون ل¡ا �ص�س �Mصب طول الفرتة التي انق†ص âعل≈ ا�صتحقاق¡ا عل≈ ا�صا�س معدالت التح�صي πالتاريîية.
� - Üص�س الب†صاعة الراكدة والقدÁة
يتم تقييم الب†صاعة بالتكلفة او القيمة البيعية اأي¡ما اأق .πوعند تقادم الب†صاعة يتم تقدير �صا‘ قيمت¡ا البيعية .وبالن�صبة للمبال≠ الكبرية يتم اجرا Aهذا التقييم لكπ
�صنف عل≈ Mد√ .املبال≠ Zري املادية ولك øا�صبح âمتقادمة .يتم تقديرها جماعيا وتكوي� øص�س ل¡ا �Mصب �صنف الب†صاعة ودرجة تقادم¬ عل≈ ا�صا�س ا�صعار البيع
التاريîية.
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امل�صادر الرFي�صية ل¨موVس التقديرات )تابع(
اأ  -االأعمار االنتاجية لÓأ�صول الãابتة
تقوم االدارة بتحديد االعمار االنتاجية ل�Óصول الãابتة الMت�صا Üاال�صت¡ ∑ÓوPلك بعد درا�صة اال�صتîدام املتوقع ل�Óص πاو البل≈ الطبيعي وتراجع االدارة القيمة املتبقية
واالعمار االنتاجية وتعدي πاال�صت¡ ∑Óاملتوقع Mيãما راأت االدارة ان االعمار االنتاجية تîتلف ع øالتقديرات ال�صابقة.

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20





 - Üا�صول ال†صريبة املوDجلة
و هي تãب âلكافة اخل�صاFر ال†صريبية Zري امل�صتîدمة بالقدر الذي يحتم πمع¬ ان يتوافر ربV íصريبي يتم ب¬ اطفا Aاخل�صاFر .افرتاVصات ادارية هاFلة مطلوبة لتحديد مبل≠
ا�صول ال†صريبة املوDجلة التي تãب âعل≈ ا�صا�س التوقي âاملحتم πوم�صتو iاالربا ìال†صريبية امل�صتقبلية مع ا�صرتاتيجيات التîطيط ال†صريبي امل�صتقبلية.



2017




قطا´ الت�ص¨ي πهو اMد مكونات املن�صاأة ويقوم بان�صطة –ح≥ من¡ا ايرادات ويتحم�Ã πصاريف من¡ا ايرادات وم�صاريف تتعل≥ ÃعامÓت مع مكونات اأNر iدا πNنف�س
املن�صاأة والتي يتم مراجعة نتاFج¡ا الت�ص¨يلية Ãعرفة �صانع القرار امل�صوDول ع øالت�ص¨ي πباملن�صاأة التîا Pقرارات تتعل≥ باملوارد امل�îص�صة للقطا´ وتقييم اأدا .¬Fال�صيا�صات
املحا�صبية للقطاعات املذكورة بالقواFم املالية هي نف�ص¡ا ال�صيا�صات املحا�صبية املبينة باالي†صا2 ì
البيانات املتعلقة بقطاعات الت�ص¨ي πباملجموعة مبينة فيما يلي طبقا ملعيار اإعداد التقارير املالية الدويل  – 8قطاعات الت�ص¨ي – πوهو معيار يتطلب –ديد قطاعات الت�ص¨يπ
عل≈ ا�صا�س التقارير الداNلية Mول مكونات املجموعة التي يتم مراجعت¡ا دوريا Ãعرفة �صانع القرار امل�صوDول ع øالت�ص¨ي πباملجموعة لكي Áك øت�îصي�س موارد للقطا´
وتقييم اأدا.¬F
املنتجات واخلدمات التي ت�صتمد القطاعات من¡ا ايرادات¡ا:
تعم πاملجموعة وال�صركة االأم ‘ قطا´ ت�ص¨يلي واMد وهو انتاج وبيع املنتجات ا◊ديدية )م�صنع االأنابيب وم�صنع الق†صبان( .كما ” االف�صا ìع øكافة املعلومات Pات
ال�صلة ب¡ذا القطا´ الرFي�صي ‘ قاFمة املركز املايل وقاFمة االأربا ìاأو اخل�صاFر واالي†صاMات Mول القواFم املالية.
و فيما يلي –لي πج¨را‘ ” Œميع¬ عل≈ اأ�صا�س مواقع Rبا øFاملجموعة:

املجموعة

2017
äGOGôjG
ر´.

 ·Pمدينة Œارية
ر´.

دول ›ل�س التعاون �صاملة عمان
اأمريكا ال�صمالية
اأNرi

82^075^120
13^339^261
1^206^095
96^620^476

27^337^461
1^886^585
42^120
29^266^166

2016
ايرادات
ر´.

 ·Pمدينة Œارية
ر´.

59^659^624
8^020^093
619^422
68^299^139

17^681^854
2^273^819
15^895
19^971^568

ال�صركة االأم

دول ›ل�س التعاون �صاملة عمان
اأمريكا ال�صمالية
اأNرi
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2017
äGOGôjG
ر´.
82^119^391
13^339^261
1^224^095
96^682^747

 ·Pمدينة Œارية
ر´.
28^070^778
1^886^585
42^120
29^999^483

2016
ايرادات
ر´.
59^183^461
8^020^093
619^422
67^822^976

 ·Pمدينة Œارية
ر´.
18^374^772
2^273^819
15^895
20^664^486
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كومبيوتر
و معدات
اأNرi
ر´.
422^732
31^078
)(6^936
446^874

390^277
22^656
)(6^745
406^188

اأKاç
و تركيبات
ر´.
247^118
8^148
)(3^953
251^313

224^357
8^420
)(3^932
228^845

مركبات
ر´.
211^295
69^862
)(41^442
239^715

162^471
28^928
)(41^439
149^960
89^755

عدد
و قطع
Zيار
ر´.
2^231^400
161^401
)(71^414
2^321^387

1^846^557
175^441
)(60^894
1^961^104
360^283

اآالت
و معدات
ر´.
27^353^471
132^024
267^946
)(62^607
27^690^834

12^218^261
1^373^013
)(30^719
13^560^555
14^130^279

مباين
ر´.

8^288^221
158^473
91^247
8^537^941

4^114^524
417^627

1^631
4^533^782

4^004^159

 –

التكلفة
 1يناير 2017
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2017

اال�صت¡∑Ó
 1يناير 2015
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(16 ì
م�صاريف ادارية وعمومية )اي†صا(18 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
2017 Èª°ùjO 31
Uسا‘ القيªة الدÎaية
2017 Èª°ùjO 31
22^468

اأ  -املباين �صاملة املمتلكات واالآالت واملعدات مقامة عل≈ اأرVس م�صتاأجرة م øاملو�Dص�صة العامة للمناط≥ ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية.

40^686



‡ - Üتلكات واآالت ومعدات ال�صركة كان âمرهونة ره øاأول ل�صال íبنك ظفار �س م ´ ´ مقاب πقرVس ” �صداد√ بالكام ‘ πعام  2017ورهK øاين ع øقروVس م øبنو∑ Œارية اأNر) iاي†صا(13 ì

اأعمال
راأ�صمالية
قيد التنفيذ
ر´.
605^966
420^175
)(520^594
505^547

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20

املجمو´
ر´.
39^360^203
819^760
)(186^352
39^993^611

505^547

19^153^177

61^635
)(143^729
20^840^434

18^956^447
1^966^081

2017

ج  -االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ ‘  31دي�صمرب  πã“ 2017ب�صفة اأ�صا�صية لفاFف قيد التحزيز.
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اأKاç
و تركيبات
ر´.
249^217
11^402
)(13^501
247^118

229^268
8^265
)(13^176
224^357

22^761

مركبات
ر´.
207^870
25^675
)(22^250
211^295

148^731
35^988
)(22^249
161^471

48^825

عدد
و قطع
Zيار
ر´.
2^219^317
133^870
)(121^787
2^231^400

1^747^363
189^401
)(90^207
1^846^557

384^843

اآالت
و معدات
ر´.
27^241^612
3^790
227^451
)(119^382
27^353^471

10^962^673
1^364^176
)(108^587
12^218^261

15^135^209

مباين
ر´.
8^286^181
2^040
8^288^221

3^699^006

413^887
1^631
4^114^524

4^173^697

اال�صت¡∑Ó
 1يناير 2016
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(16 ì
م�صاريف ادارية وعمومية )اي†صا(18 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2016

�صا‘ القيمة الدفرتية
 31دي�صمرب 2016



كومبيوتر
و معدات
اأNرi
ر´.
409^783
14^079
)(1^130
422^732

365^478
25^929
)(1^130
390^277

32^455

 –

اأعمال
راأ�صمالية
قيد التنفيذ
ر´.
691^408
282^979
)(361^321
)(7^100
605^966

-

605^966

التكلفة
 1يناير 2016
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2016

املجمو´
ر´.
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

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20
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و قطع
Zيار
2^231^400
161^401
)(71^414

اآالت
و معدات
27^353^471
132^024
267^946
)(62^607
27^690^834

مباين

8^255^593

158^473

91^247

-

8^505^313

 1يناير 2017

اVصافات

–ويÓت اأKنا Aال�صنة

م�صتبعدات  /م�صطوبات

2017 Èª°ùjO 31



مركبات
155^165
69^570
)(39^595

2^321^387

 –

اأKاç
و تركيبات
244^317
8^148
)(3^953

185^140

عدد

و معدات
اأNرi
416^924
30^606
)(6^751

248^512

اال�صت¡∑Ó

 1يناير 2017

تكلفة املبيعات )اي†صا(16 ì

م�صاريف ادارية وعمومية )اي†صا(18 ì

م�صتبعدات  /م�صطوبات

4^108^664

417^627

-

-

12^218^261
1^373^013
)(30^719

2017 Èª°ùjO 31

1^846^557
175^441
)(60^894

4^526^291

113^135
22^097
)(39^592

13^560^555

223^403
8^140
)(3^932

1^961^104

ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
22^218
)(6^558

95^640

20^901

227^611

Uسا‘ القيªة الدÎaية

2017 Èª°ùjO 31

3^979^022

14^130^279

360^283

89^500

اأ  -املباين �صاملة املمتلكات واالآالت واملعدات مقامة عل≈ اأرVس م�صتاأجرة م øاملو�Dص�صة العامة للمناط≥ ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية.

40^049

400^730

385^070

440^779

كومبيوتر



‡ - Üتلكات واآالت ومعدات ال�صركة كان âمرهونة ره øاأول ل�صال íبنك ظفار �س م ´ ´ مقاب πقرVس ” �صداد√ بالكام ‘ πعام  2017ورهK øاين ع øقروVس م øبنو∑ Œارية اأNر) iاي†صا(13 ì

قيد التنفيذ
605^966
420^175
)(520^594

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20

املجمو´
39^262^836
818^996
505^547

-

39^897^512

-

505^547

19^125^581

20^771^931

)(141^695

52^455

1^966^081

18^895^090

)(184^320

راأ�صمالية

اأعمال

2017

ج  -االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ ‘  31دي�صمرب  πã“ 2017ب�صفة اأ�صا�صية لفاFف قيد التحزيز.
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اأKاç
و تركيبات
ر´.
246^757
11^061
)(13^501
244^317

228^586
7^993
)(13^176
223^403

20^914

مركبات
ر´.
151^740
25^675
)(22^250
155^165

113^429
21^955
)(22^249
113^135

42^030

عدد
و قطع
Zيار
ر´.
2^219^317
133^870
)(121^787
2^231^400

1^747^363
189^401
)(90^207
1^846^557

384^843

اآالت
و معدات
ر´.
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´.
8^253^553
2^040
8^255^593

3^694^777

413^887
4^108^664

4^146^929

اال�صت¡∑Ó
 1يناير 2016
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(16 ì
م�صاريف ادارية وعمومية )اي†صا(18 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2016

�صا‘ القيمة الدفرتية
 31دي�صمرب 2016



كومبيوتر
و معدات
اأNرi
ر´.
404^186
13^868
)(1^130
416^924

361^710
24^490
)(1^130
385^070

31^854

 –

اأعمال
راأ�صمالية
قيد التنفيذ
ر´.
691^408
282^979
)(361^321
)(7^100
605^966

-

605^966

التكلفة
 1يناير 2016
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2016

املجمو´
ر´.
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

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20
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املجموعة
2016
ر´.

2017
ر´.
مواد Nام
ب†صاعة تامة ال�صنع
مواد ا�صت¡Óكية وقطع Zيار
ب†صاعة بالطري≥
اأعمال قيد التنفيذ
ناق�صا� :ص�س ب†صاعة راكدة وقدÁة

8^605^607
5^227^711
2^333^987
317^169
1^354^167
17^838^641
)(2^385^776
15^452^865

ال�صركة االأم

6^817^566
4^359^695
2^208^682
446^806
850^644
14^683^393
)(2^382^410
12^300^983

2016
ر´.

2017
ر´.
8^605^607
4^985^264
2^333^987
317^169
1^354^167
17^596^194
)(2^414^307
15^181^887

6^817^566
4^335^353
2^208^682
446^806
850^644
14^659^051
)(2^413^816
12^245^235

زون ال�صركة مرهون ل�صال íمقرVص Úكما هو موVص íباالي†صا13 ì
Mركة �ص�س الب†صاعة الراكدة والقدÁة هي كما يلي:

املجموعة
2016
ر´.

2017
ر´.
 1يناير
م�صاريف)/معكو�صة( اأKنا Aال�صنة
 31دي�صمرب


2^382^410
3^366
2^385^776

ال�صركة االأم

3^361^396
)(978^986
2^382^410

2017
ر´.
2^413^816
491
2^414^307

3^383^740
)(969^924
2^413^816



املجموعة
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2016
ر´.

ال�صركة االأم

2017

2016

2017

2016

ر´.

ر´.

ر´.

ر´.

 ·Pمدينة Œارية

29^266^166

19^971^568

29^999^483

20^664^486

�ص�س تدين قيمة  ·Pمدينة

)(776^532

)(1^215^034

)(983^162

)(1^509^404

28^489^634

18^756^534

29^016^321

19^155^082

دفعات مقدم kا ملورديø

1^159^315

1^073^869

1^159^315

1^073^869

م�صاريف مدفوعة مقدما

42^365

69^878

27^282

67^505

 ·Pمدينة اأNرi

1^064^284

517^919

1^057^738

273^801

30^755^598

20^418^200

31^260^656

20^570^257
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فيما يلي Mركة �ص�س تدين قيمة الذ· املدينة التجارية:

2017
ر´.
 1يناير
م†صا ±اأKنا Aال�صنة )اإي†صا(18 ì
 31دي�صمرب

1^215^034
)(438^502
776^532

املجموعة
2016
ر´.
602^116
612^918
1^215^034

2017
ر´.
.1^509^404
)(526^242
983^162

ال�صركة االأم
2016
ر´.
738^187
771^217
1^509^404
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2017


اأ  -الذ· املدينة التجارية لل�صركة االأم مرهونة ل�صال íمقرVص Úمقاب πقروVس كما هو مب Úباالي†صا13 ì
 - Üجميع املبال≠ ت�oصتح≥ بعد  120يوم م øتاري ïالفاتورة
فيما يلي –لي πالأعمار الذ· املدينة التجارية:

2017
ر´.
اأق πم 120 øيوم
م 180 – 121 øيوم
م 270 – 181 øيوم
م 365 – 271 øيوم
م 730 – 366 øيوم
اأك Ìم 730 øيوم
ناق�صا� :ص�س ب†صاعة راكدة وقدÁة

26^151^999
2^209^419
204^396
49^869
171^367
479^116
29^266^166

املجموعة
2016
ر´.
15^757^064
2^034^025
859^743
730^164
344^132
246^440
19^971^568

2017
ر´.
26^680^099
2^543^269
543^774
48^790
147^138
36^413
29^999^483

ال�صركة االأم
2016
ر´.
16^852^271
2^016^699
776^714
684^186
298^466
36^150
20^664^486

ج  -قام âال�صركة ب�صداد مبل≠  1^026^736ريال ر�صوم اإZراق )مقاب 217^270 πريال عام  (2016ع� øصادرات ا ¤الواليات املتحدة االأمريكية Mي åفرVص âوRارة
التجارة االأمريكية ر�صوم اإZراق وMماية عل≈ �صادرات ال�صركة ا ¤الواليات املتحدةÓN .ل عام  .2016فرVص âوRارة التجارة االمريكية ر�صوما Vصد االإZراق عل≈
�صادرات ال�صركة اإ ¤الواليات املتحدة االأمريكية بن�صبة  .%7^36ويتم Mاليا التعام πمع الر�صوم املدفوعة كدفع ‘ .انت¶ار املراجعة االإدارية لوRارة التجارة االمريكية.
ومع Pلك� .صجل âال�صركة م�صاريف م�صتحقة Ãبل≠  1^335^924ريال عماين ) 31دي�صمرب  415^493 :2016ريال عماين( VصمŒ ·P øارية داFنة و ·PداFنة
اأNر iعل≈ اأ�صا�س ال�صحنة الفعلية اإ ¤الواليات املتحدة االمريكية.




املجموعة

نقد لد iالبنك
نقد باليد

ال�صركة االأم

2017
ر´.

2016
ر´.

2017
ر´.

2016
ر´.

3^489^609
11^378
3^500^987

4^961^275
7^448
4^968^723

3^301^073
8^648
3^309^721

4^754^261
6^365
4^760^626

ت�صم πاالر�صدة البنكية مبل≠  770^521ريال عماين ) 31دي�صمرب  188^368 :2016ريال عماين( تف ßب¬ ‘ �Mصا Üبالدرهم االإماراتي 1^520^378 .ريال عماين
) 31دي�صمرب  1^204^685 :2016ريال عماين( ‘ �Mصا Üبالدوالر االأمريكي و 188^536ريال عماين ) 31دي�صمرب  208^097 :2016ريال عماين( ‘ �Mصا Üبالريال
ال�صعودي.
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يتكون راأ�س املال م 31) 124^897^960 øدي�صمرب � (124^897^960 :2014ص¡م عادي بقيمة  0^100ريال عماين ) 31دي�صمرب  0^100 :2016ريال عماين( مدفو´
بالكام.π

2017
ر´.
15^000^000

راأ�س املال

2017


م�صر ìب¬
2016
ر´.
15^000^000

م�صدر ومدفو´ بالكامπ
2016
2017
ر´.
ر´.
12^489^796
12^489^796

فيما يلي تفا�صي πامل�صاهم ÚالذيÁ øلكون  %10اأو اك Ìم øراأ�س مال ال�صركة االأم:

�صندوق جلوبال باياوت األ بي

Yد Oا’SCس¡º
63^697^960

2017

ن�سبة امللكية

%51

عدد االأ�ص¡م
63^697^960

2016

ن�صبة امللكية

%51

عÓوة االأ�صدار
عÓوة اال�صدار مãبوتة بال�صا‘ بعد �Nصم تكاليف ا�صدار االأ�ص¡م.




طبقا لقانون ال�صركات التجارية العماين ل�صنة  1974وتعديÓت¬o .يقتطع  % 10م øاالأربا ìو–ويل¡ا ا�M ¤صا ÜاMتياطي قانوين ا ¤ان يرتاكم ر�صيد هذا ا◊�صا Üوي�صبí
معادال لãل åراأ�س مال ال�صركة االأم املدفو´ املحق≥ ÓNل العام وهو اMتياطي Zري قاب πلتوRيع.




ال يتم ت�صجي πالتوRيعات با◊�صابات Mت≈ يتم اعتمادها ‘ جمعية عمومية �صنوية ‘ .اجتما´ عقد√ ›ل�س االدارة بتاري 18 ïفرباير  â“ 2018التو�صية بدفع توRيعات
 0^024لك� πص¡م Ãبل≠  2^997^551ريال عماين بانت¶ار موافقة امل�صاهم ‘ Úجمعية عمومية �صنوية .وال تعك�س القواFم املالية لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  2017هذا
القرار الذي �صيتم ت�صجيل¬ ا�صبيا ‘ Mقوق ملكية امل�صاهم ÚكتوRيع الأربا ìتجزة لل�صنة التي تنت¡ي ‘  31دي�صمرب 2018
اأKنا Aال�صنة  ” 2017دفع توRيعات نقدية بواقع  9بي�صات لل�ص¡م الواMد ) 31دي�صمرب  0^023 :2016ريال عماين Ãا ‘ Pلك توRيعات اأربا ìمرMلية قدرها  0^014ريال
عماين )لل�ص¡م الواMد Ãبل≠  1^124^082ريال عماين(  31دي�صمرب  2^872^653 :2016ريال عماين Ãا ‘ Pلك توRيعات اأربا ìموDقتة بقيمة  1^748^571ريال عماين
‘ اجتماع¡م ال�صنوي ال�صنوي املنعقد بتاري 23 ïمار�س .2017
اP ¤لك ” .دفع توRيعات مرMلية بواقع  14بي�صة لل�ص¡م الواMد ›مو´ مبال¨¡ا  1^748^571ريال طبقا ملوافقة امل�صاهم Úعلي¡ا ‘ جمعية عمومية اعتيادية oعقدت
بتاري 22 ïا�Zصط�س 2016
” ÓNل الفرتة –وي πتوRيعات  ⁄يت�صلم¡ا اأ�صحاب¡ا بل¨ 678 âريال )مقاب 9^297 πريال عام  (2015ا�M ¤صا� Üصندوق اأمانات امل�صتãمري�M øصب توجي¡ات هيÄة �صوق
املال ‘ عمان.




قروVس Vصد اإي�صاالت اأمانة )اأ(

2017
ر´.
12^159^908

املجموعة
2016
ر´.
)(11^072^087

ال�صركة االأم
2016
2017
ر´.
ر´.
)(11^072^087
12^159^908

اجمايل القروVس

12^159^908

)(11^072^087

)(11^072^087

12^159^908

اأ  â“ -املوافقة عل≈ قرVس الأج πم øبنك ظفار Ãبل≠  10مليون ريال عماين› .مو´ املبال≠ امل�صحوبة بل¨ 9^502^502 âريال .وهو قرVس بفاFدة �صنوية Ãعدل الليبور
االمريكي ل` � 3ص¡ور RاFدا هام�س  % 3وهو قرVس م†صمون بره øدرجة او ¤عل≈ ‡تلكات واآالت ومعدات ال�صركة .و oي�صدد القرVس عل≈  20ق�صط مت�صاوي ربع �صنوي
بواقع  500^000ريال لك πق�صط بدAا م øيونيو  2012وقد ” �صداد√ بالكام πاأKنا Aال�صنة 2016
 - Üلد iال�صركة ت�ص¡يÓت اFتمانية Ãبل≠  70مليون ريال م øبنو∑ Œارية لية واأجنبية .امل�صحوبات البنكية عل≈ املك�صو ±هي بفواFد �صنوية ترتاو ìب %4^5 Úا%6^5 ¤
)مقاب %4^5 πا %6^5 ¤عام �M .(2016صل âال�صركة عل≈ قروVس مقاب πاي�صاالت قب†س م øبنو∑ Œارية بفاFدة �صنوية ترتاو ìب %2^75 Úا) % 4 ¤مقاب%2^5 π
ا %3^5 ¤عام  .(2016الت�ص¡يÓت االFتمانية م†صمونة بره øعل≈ االأ�صول املتداولة لل�صركة االأم.
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القيمة الدفرتية لقروVس املجموعة وال�صركة االأم مبينة بالعمÓت التالية:

املجموعة

ريال عماين
دوالر اأمريكي

ال�صركة االأم

2017
ر´.

2016
ر´.

2017
ر´.

2016
ر´.

3^000^000
9^159^908
12^159^908

1^000^000
10^072^087
11^072^087

3^000^000
9^159^908
12^159^908

1^000^000
10^072^087
11^072^087
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2017


الت¨ري ‘ التدفقات النقدية م øاأن�صطة التمويπ
املجموعة وال�صركة االأم
قروVس بنكية
 1يناير 2017
متح�صÓت م øقروVس
مدفوعات ل�صداد قروVس
 31دي�صمرب 2017
الت¨ري ‘ التدفقات النقدية



2016
ر´.
11^228^384
37^591^772
)(37^748^069
11^072^087
)(156^297

2017
ر´.
11^072^087
69^905^552
)(68^817^731
12^159^908
1^087^821



املجموعة
2016
ر´.

2017
ر´.
 1يناير
م�صاريف اأKنا Aال�صنة
مدفوعات اأKنا Aال�صنة
 31دي�صمرب


607^223
306^228
)(29^435
884^016

461^178
190^984
)(44^939
607^223

2016
ر´.

2017
ر´.
593^926
304^454
)(21^247
877^133

451^276
187^374
)(44^724
593^926



2017
ر´.
 ·PداFنة Œارية
م�صاريف م�صتحقة الدفع
دفعات مقدم kا مR øباøF
م�صتحقات اأNرi
 31دي�صمرب
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ال�صركة االأم

7^065^907
2^974^287
233^303
33^257
10^306^754

املجموعة

2016
ر´.

2017
ر´.

2^336^697
1^829^279
196^974
31^665
4^394^615

7^049^723
2^970^352
233^303
27^100
10^280^478

ال�صركة االأم

2016
ر´.

2^318^018
1^823^890
196^974
17^328
4^356^210
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2017
ر´.
Nامات م�صت¡لكة
اأجور مبا�صرة )اإي†صا(19 ì
ا�صت¡) ∑Óاإي†صا(6 ì
ك¡ربا AوZا Rوميا√
م�صاريف مبا�صرة اأNرi



74^884^574
4^304^660
1^966^081
1^472^411
654^736
83^282^462

املجموعة
2016
ر´.
48^630^122
3^760^621
1^967^464
993^394
627^662
55^979^263

2017
ر´.
75^078^957
4^304^660
1^966^081
1^472^411
654^736
83^476^845

م�صاريف ت¨ليف و�صحø
عمولة مبيعات
دعاية واإعÓن
م�صاريف اأNرi

ال�صركة االأم

2017
ر´.

2016
ر´.

2017
ر´.

2016
ر´.

3^461^906
53^270
11^511
22^778

3^628^179
28^467
20^418
16^125

4^908^589
31^835
20^144
21^277

3^626^059
27^790
20^418
16^125

65^396
5^051^521

39^748
3^732^937

60^346
5^042^191

34^237
3^724^629



املجموعة

تكاليف املوظف) Úاإي†صا(19 ì
�ص�س ديون م�صكو∑ في¡ا
م�صاريف اأNرi
اأتعا Üم¡نية وقانونية
�صفريات وانتقاالت
ا�صت¡) ∑Óاإي†صا(6 ì
م�صاريف ات�صاالت
تاأمÚ
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48^235^716
3^760^621
1^967^464
993^394
627^662
55^584^858



املجموعة



ال�صركة االأم
2016
ر´.

ال�صركة االأم

2017
ر´.

2016
ر´.

2017
ر´.

2016
ر´.

1^903^479
)(438^502
253^361
120^562
95^744
61^635
70^059
13^335
2^079^673

1^697^384
612^918
229^731
184^390
73^781
71^813
63^315
9^419
2^942^751

1^803^273
)(526^242
197^137
113^021
95^744
52^455
67^852
13^035
1^816^275

1^566^132
771^217
172^933
183^364
73^781
54^438
62^105
9^291
2^893^261
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فيما يلي تكاليف املوظف Úوهي داNلة Vصم øك πم øتكلفة املبيعات وامل�صاريف االدارية والعمومية:

2017
ر´.
رواتب اأ�صا�صية وبدالت
رعاية وترفي¬
منافع تر∑ اخلدمة
تاأمينات اجتماعية
�صك øاملوظفÚ

5^399^886
274^637
306^228
162^471
64^917
6^208^139

املجموعة
2016
ر´.
4^809^027
248^905
190^984
139^230
69^859
5^458^005

2017
ر´.
5^309^725
267^588
304^454
161^249
64^917
6^107^933

ال�صركة االأم
2016
ر´.
4^696^198
237^305
187^374
136^017
69^859
5^326^753

موRعة كما يلي:

2017
ر´.
تكلفة مبيعات )اإي†صا(16 ì
م�صاريف ادارية وعمومية )اإي†صا(18 ì


4^304^660
1^903^479
6^208^139

املجموعة
2016
ر´.
3^760^621
1^697^384
5^458^005

2017
ر´.
4^304^660
1^803^273
6^107^933

2017


ال�صركة االأم
2016
ر´.
3^760^621
1^566^132
5^326^753



املجموعة

فواFد قروVس
ايرادات فواFد
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2017
ر´.
696^681
)(39^210
657^471

2016
ر´.
389^685
)(70^935
318^750

ال�صركة االأم
2017
ر´.
692^824
)(39^210
653^614

2016
ر´.
386^785
)(70^935
315^850



2017
ر´.

املجموعة
2016
ر´.

2017
ر´.

ال�صركة االأم
2016
ر´.

قاFمة الد πNال�صامπ
Vصريبة Mالية:
VصراFب ع øال�صنة

832^123

641^140

832^123

641^140

Vصريبة موDجلة:
اإن�صا� / Aصطب فروقات اأNر iموDقتة
›مو´ VصراFب ال�صنة

)(26^441
805^682

49^930
691^070

)(26^441
805^682

49^930
691^070

قاFمة املركز املايل
التزامات Zري متداولة
Vصريبة موDجلة

518^036

544^477

518^036

544^477

التزامات متداولة
ال�صنة ا◊الية

853^835

664^045

853^835

664^045

اأ  -اMت�صب âال�صركة Vصريبة الد πNبن�صبة  %15لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب ) 2017مقاب 31 ‘ %12 πدي�صمرب بفا†Fس  3^000ر (2016 .´.وفيما يلي ت�صوية لل†صريبة
Ãوجب الرب íاملحا�صبي للمجموعة:
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الرب íقب πال†صريبة

2017

م�صاريف Vصريبة  2016 %12 -بفا†Fس  3^000ر827^831 (.´.

631^395

االأKر ال†صريبي عل≈ امل�صروفات Zري القابلة لل�îصم 105

60

105

االأKر ال†صريبي عل≈ امل�îص�صات ‘ الفروق املوDقتة
القابلة لل�îصم

)(180^044

62^148

)(180^044

62^148

التاأKري ال†صريبي ملعدالت ال†صراFب االأجنبية

21^671

)(2^533

-

-

االأKر ال†صريبي للت¨ريات ‘ معدالت ال†صراFب

136^119

-

136^119

-

805^682

691^070

805^682

691^070







ال�صركة االأم

املجموعة
2017

2016

2017

2016

ر´.

ر´.

ر´.

ر´.

5^518^871

5^291^622

5^663^344

5^270^516

849^502

628^862
60

اأ  -الربو• ال†صريبية Mت≈ �صنة  ” 2013ربط¡ا Ãعرفة داFرة ال†صراFب .وتر iاالدارة اأن اأية VصراFب اإVصافية  -اإن وجدت  -ع øال�صنوات التي  ⁄تنت¡ي داFرة ال†صراFب
م øفح�ص¡ا ل øتكون موKDرة عل≈ املركز املايل للمجموعة بتاري ïاعداد البيانات املالية.
 - Üال†صريبة املوDجلة هي ع øالفروق املوDقتة و–ت�صب ال†صريبة املوDجلة بن�صبة  %12ويعود �صا‘ االلتزام ال†صريبي املوDج πوال†صريبة املوDجلة ‘ قاFمة االربا ìاو اخل�صاFر
ا ¤البنود التالية:

ôjÉæj 1
2017
ر´.
VصراFب موDجلة
اأ�صول
�ص�س
التزامات
ا�صت¡V ∑Óصريبي معجπ

املجموعة وال�صركة االأم

VصراFب موDجلة
اأ�صول
�ص�س
التزامات
ا�صت¡V ∑Óصريبي معجπ
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مØرY êن¬ ا¤E
قائªة ا’CرHا ìاhC
ا�ÿسائر
ر´.

Èª°ùjO 31
2017
ر´.

)(336^486

)(163^800

)(500^286

880^963
544^477

137^359
)(26^441

1^018^322
518^036

 1يناير
2016
ر´.

 31دي�صمرب
م πعل≈
قاFمة االأربا ìاأو اخل�صاFر 2016
ر´.
ر´.

)(406^200

69^714

)(336^486

900^747
494^547

)(19^784
49^930

880^963
544^477
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oيحت�صب عاFد ال�ص¡م بق�صمة اأربا ìامل�صاهم Úبال�صركة االأم عل≈ متو�صط عدد االأ�ص¡م العادية امل�صدرة ÓNل ال�صنة.

املجموعة
ر´.
رب íم�صاهمي ال�صركة االأم )ر(´.
متو�صط عدد االأ�ص¡م )بالعدد(
عاFد ال�ص¡م )ر(´.

2017

4^723^867
124^897^960
0^038

ال�صركة االأم

2016

2017

ر´.

ر´.

4^672^770
124^897^960
0^037

4^857^662
124^897^960
0^039

ر´.

2016

4^579^446
124^897^960
0^037

ن¶را الن ال�صركة االأم  ⁄ت�صدر اأ�ص¡م ففة تملة .فان عاFد ال�ص¡م املîفف هو نف�ص¬ عاFد ال�ص¡م اال�صا�صي.

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي 20





2017






ر´.
�صا‘ اأ�صول م�صاهمي ال�صركة االأم )ر(´.
عدد االأ�ص¡م بتاري ïالقواFم املالية )بالعدد(
�صا‘ اأ�صول ال�ص¡م )ر(´.

2017

44^140^078
124^897^960
0^353

املجموعة
ر´.

2016

41^031^847
124^897^960
0^329

ر´.

2017

44^446^699
124^897^960
0^356

ال�صركة االأم
ر´.

2016

40^713^119
124^897^960
0^326

oيحت�صب �صا‘ اأ�صول ال�ص¡م بق�صمة Mقوق امل�صاهم Úبتاري ïالقواFم املالية عل≈ عدد االأ�ص¡م.




االأطراP ±ات العÓقة ت�صم πم�صاهم .Úاأع†صا› Aل�س االدارة و�صركات Œارية واقعة –� âصيطرت¡م اأو ي�صتطيعون ‡ار�صة نفو Pها πFعل≈ قرارات¡ا املالية والت�ص¨يلية
Mي åاأبرم âاملجموعة معامÓت مع �صركات تتعل≥ بامل�صاهم Úواأع†صا› Aل�س االدارة .و‘ �صياق الن�صا• االعتيادي لل�صركة .تقوم تلك االطراP ±ات العÓقة بتزويد
املجموعة بب†صاFع وNدمات Ãوجب معامÓت تتم ب�صرو• متف≥ علي¡ا ب Úالطرف .Úوفيما يلي املعامÓت التي “ âمع االطراP ±ات العÓقة ÓNل ال�صنة:

2017
ر´.
ال�صركة التابعة
مبيعات
ا�صرتداد م�صروفات N /دمات مدفوعة
تعوي†صات موظفي االدارة العليا
رواتب ا�صا�صية وبدالت
مكافاأت اأع†صا› Aل�س االدارة
بدل †Mصور اجتماعات املجل�س

-

املجموعة
2016
ر´.
-

2017
ر´.
2^431^123
336^827
2^767^950

ال�صركة االأم
2016
ر´.
758^168
35^600
793^768

262^309

219^847

262^309

219^847

68^000
9^825
77^825

60^000
8^475
68^475

68^000
9^825
77^825

60^000
8^475
68^475

‘  31دي�صمرب  2017كان âالذ· املدينة التجارية ت�صم 1^571^069 πريال م�صتح≥ م øال�صركة التابعة )مقاب 538^535 πريال ‘  31دي�صمرب  (2016بال�صا‘ بعد
�ص�س ديون م�صكو∑ في¡ا  469^274ريال )مقاب 572^526 πريال ‘  31دي�صمرب (2015
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‘  15يونيو  .2015ا�صتحوPت ال�صركة االم عل≈  %51م øاأ�ص¡م �صركة ا÷زيرة عمان للمنتجات ا◊ديدي¬ )�صركة Pات م�صوDولية دودة( {ال�صركة التابعةz
) .وهي �صركة Pات م�صوDولية دودة تاأ�ص�ص ‘ âاململكة العربية ال�صعودية.
‘  31دي�صمرب  .2016تراكم âال�صركة التابعة �NصاFر Ãبل≠  461^315ريال عماين ) 31دي�صمرب  313^931 :2015ريال عماين( وبالتايل ” تîفي†س
ا�صتãمار ال�صركة االأم ‘ ال�صركة التابعة اإ� ¤صفرالقيمة.
بتاري 31 ïمار�س  2017ا�صتحوPت ال�صركة االأم عل≈ �Mصة ملكية اإVصافية بن�صبة  ‘ %49ال�صركة التابعة‡ .ا رفع �Mصة ملكيت¡ا اإ %100 ¤مقاب258^244 π
ريال عماين .املدفو´ اإ ¤ا◊�صة Zري امل�صيطرة .بل≠ �صا‘ Mقوق امللكية لل�صركة التابعة  483^106ريال عماين ‘ تاري ïاال�صتحوا .Pوفقا لذلك .قامâ
املجموعة باإدراج �Nصارة Ãبل≠  491^554ريال عماين ‘ االربا ìاملدورة كما يلي:

ريا∫ ªYاين
القيمة الدفرتية لÓأ�صول Zري امل�صيطرة املكت�صبة )اخل�صاFر املرتاكمة(

)(233^310

املبل≠ املدفو´ اإ ¤ا◊�ص�س Zري امل�صيطرة

)(258^244

النق�س ‘ Mقوق امللكية العاFدة اإ ¤مالك ال�صركة االأم

)(491^554





اأ  -ارتباطات اإيجارية
‘  31دي�صمرب  2017بل≠ ا◊د االأدن≈ امل�صتقبلي ع øكام πفرتة االإيجار املتبقية  964^320ريال عماين ارتباطات اإيجارية Ãوجب اتفاقية ا�صتÄجار االأرVس ) -مقابπ
 1^039^572ريال عماين ‘  31دي�صمرب .(2016
طبق kا ل�صرو• االإيجار الت�ص¨يلي .فان ا◊د االأدن≈ ملجمو´ دفعات االإيجار امل�صتقبلية هو كما يلي:

ال�صركة االأم

املجموعة
2017

2016

2017

2016

ر´.

ر´.

ر´.

ر´.

اأق πم� øصنة واMدة

91^529

91^529

91^529

91^529

م� 5 – 2 øصنوات

366^114

366^114

366^114

366^114

اأك Ìم� 5 øصنوات

506^677

581^929

506^677

581^929

964^320

1^039^572

964^320

1^039^572

اأ  -ارتباطات م�صرتيات
بتاري 31 ïدي�صمرب  2017بل¨ âقيمة ارتباطات امل�صرتيات Zري املنفذة  6^650^309ريال عماين )مقاب 8^492^727 πريال عماين ‘  31دي�صمرب (2016
 - Üارتباطات راأ�صمالية
بتاري 31 ïدي�صمرب  2017بل¨ âقيمة االرتباطات الراأ�صمالية Zري املنفذة  388^457ريال عماين )مقاب 201^377 πريال عماين ‘  31دي�صمرب (2016
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ال�صركة االأم
2016
´.ر
120^950

2017
´.ر
232^600

املجموعة
2016
´.ر
120^950



2017
´.ر
232^600

صمانات بنكيةV

.•√ �صدرت ‘ ال�صياق االعتيادي للن�صاÓال†صمانات املذكورة اأع
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