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املدقق الداخلي

ديلوت اآند تو�س

امل�ست�سار القانوين

مكتب الدكتور عمر البلو�صي للمحاماة و
اال�صت�صارات القانونية
البنوك

البنك االأهلي ،بنك ظفار ،بنك م�صقط ،بنك �صحار ،بنك اخلليج الدويل ،البنك الوطني العماين ،بنك
عمان العربي ،بنك اأبوظبي التجاري ،بنك االمارات دبي الوطني.
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†Mسرات امل�oسا Úªgالكرا,Ω
ال�سY ΩÓليكh ºرªMة اˆ hبركا,¬J
أرMب بكم ‘ اجتماع ا÷معية العامة ال�صنوية ا◊ادية
با�صم اˆ وبعون¬ وتوفيق¬o ،ي�صعدين ،نيابة ع› øل�س ادارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع ،اأن ا q
والع�صري øلل�صركة واأعرVس عليكم التقرير ال�صنوي والقوائم املالية املدققة وتقرير مراقب ا◊�صابات ع øال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2018
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لقد �ص¡دت جميع قطاعات االأعما∫ التجارية اأداo Aمتميزا ‘ الن�صف االأو∫ م� øصنة  ،2018ولك øالن�صف الثاين ات�صم ب¶¡ور –ديات �صديدةM .ي� åص¡دت ال�صوق تراجع kا
Mاد kا ‘ م�صتو iالطلب واالأ�صعار ‘ الن�صف الثاين م øال�صنة .وكان âهنا∑ Vص¨وطات هائلة عل≈ هوام�س الرب ‘ íقطاع ا◊ديد نتيجة ال¶رو ±ال�صائدة التي كان âاأقرÜ
اM ¤رŒ Üارية ،وزيادة ا◊ماية ‘ االأ�صواق املîتلفةo ،
و�ص íال�صيولة ‘ االأ�صواق ،مث πدو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي ،وانîفاVس الطلب ب�صك πملحو® ‘ الن�صف الثاين
م øال�صنة .كما تباطاأت عمليات اال�صترياد ‘ منطقة اليورو ب�صك πكبري ‘ الن�صف الثاين م øال�صنة ‘ انت¶ار ال�صي¨ة الن¡ائية للقيود الكمية التي “ âمناق�صت¡ا .وقد
اأدت ك πهذ√ العوام πاإ ¤تراجع كبري ‘ اأ�صعار املنتجات الن¡ائية ⁄ ÚM ‘ ،تنîف†س اأ�صعار املواد اخلام بال�صرعة نف�ص¡ا نتيجة انقطاع االإمدادات ب�صبب العقوبات ...ال.ï
وقد اأKر هذا ب�صك πكبري عل≈ هوام�س الرب ‘ íالن�صف الثاين م øال�صنة .وفيما يتعل≥ باقت�صاد دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي ،فقد كان âهنا∑ مو�Dصرات اإيجابية “ثلâ
‘ –�ص øاأ�صعار النفط مقارنة بال�صنة املالية  ،2017اإال اأن ا◊كومات انت¡ج� âصيا�صة اإنفاق Mذرة للحفا® عل≈ التوازنات املالية .وقد Mاف¶� âصلطنة oعمان عل≈ ن¡ج¡ا
ا◊ذر ‘ اإدارة موازنت¡ا ،لذلك  ⁄تك øهنا∑ زيادة كبرية ‘ االإنفاق وبالتايل ‘ الطلب عل≈ ا◊ديد .اأما بالن�صبة لل�صوق الرئي�صية االأNر ،iدولة االإمارات العربية املتحدة،
فقد واج¡ âم�صكلة زيادة املîزون العقاري التي اأدت اإ ¤تباطو Dكبري ‘ اأ�صواق البنا Aوالت�صييد ‘ الربع الثال åوالرابع م øال�صنة ،وبالتايل اإ ¤انîفاVس مفاج ‘ Åالطلب
عل≈ ا◊ديد .ون¶را الرتفاع �صعر {ليبور zاالأ�صا�صي  ،فقد ارتفع âتكاليف الفائدة لدينا بن�صبة  %50تقري kبا ،مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا م øال�صنة ال�صابقة.
لذلك ،ورZم ‚ا ìال�صركة ‘ زيادة اإجمايل Mجم املبيعات بن�صبة  ‘ %4بيÄة مليÄة بالتحديات ،فقد تاأKرت هوام�س الرب íكثريا نتيجة االأ�صبا Üاملîتلفة املذكورة اأع.√Ó
اإال اأن¬ ‘ Vصو Aتوا�ص�– πص øاأ�صعار النفط ب�صك πمعقو∫ عل≈ مد iال�صنة ،واالنفراج املتوقع ‘ العÓقات التجارية ب Úالواليات املتحدة وال�ص ،Úوالتîفي†س املoنت¶ر
للر�صوم ا÷مركية االأمريكية املفروVصة عل≈ تركيا ،نح øنتوقع اأن تبداأ اأ�صواق ا◊ديد العاملية ،وبالتايل اأ�صواق دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي ‘ ،االنتعا�س والتعا‘ بحلو∫
الربع الثاين م� øصنة  .2019باالإVصافة اإP ¤لك ،ومع التزام Mكومات دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي بزيادة االإنفاق عل≈ م�صروعات البنية االأ�صا�صية بدعم م øارتفاع اأ�صعار
“اما اأن ا◊فا® عل≈ القدرة التناف�صية مM øي åالتكلفة و–�صÚ
النفط ،فاإننا نر iاأن االأوVصاع �صت�ص¡د –�صنا مع تقدم ال�صنة .ورZم ك πهذ√ العوام ،πفاإن ال�صركة تoدر∑ k
الكفاAة هو مفتا ìالنجا ‘ ìاالأعما∫ التجارية ،وما فت âÄال�صركة تkركز ب�صك πم�صتمر عل≈ هذ√ امل�صاألة .لقد عملنا عل≈ تنويع قطاعات عمÓئنا ب�صك πم�صتمر مM øيå
املنتجات واالأ�صواق ،واأجرينا تنويعا بن�ص≥ بطي ‘ Aاأ�صواق الت�صدير مث πاأفريقيا ...اإل .ïو ∫ÓNال�صنة ،تطورت العمليات ‘ اململكة العربية ال�صعودية وبداأت –ق≥ اأرباMا،
رZم كون¡ا اأرباMا طفيفة بع†س ال�صي .Aوك πهذا oيب�صر بكN πري ،ونح øنر iاأن ال�صوق ال�صعودية �صت�ص¡د ‰وا كبريا ‘ ن¡اية املطا ±بف†ص πمعطيات¡ا الدÁوZرافية
االإيجابية وارتفاع ن�صبة ال�صباV Üصم�o øصكان اململكة .كما بداأت ال�صركة ‘ ت�ص¨ي πاأو∫ Nط ملعا÷ة اللفائف وت�صنيع االألوا ìا◊ديدية ‘ الربع الرابع م� øصنة .2018
منتجا اآNر اإ ¤ف¶ة منتجاتنا ا◊اليةo ،وÁكننا م øتنويع مبيعاتنا .ونتوقع اأن oيوفر اخلط ا÷ديد  15،000ط øمرتي اإVصا‘ م øاملبيعات ‘
وهذا م� øصاأن¬ اأن oي†صيف k
�صنة  ،2019مع ما يتبع¡ا م øزيادة ‘ االأربا .ìكما بداأنا ‘ ت�ص¨ي πزننا ‘ دبي ‘ �صنة  ،2018ونح øن�صع≈ با�صتمرار ا ¤بنا Aف¶ة اأعما∫ ن�صطة عرب هذا املîزن،
ولك øمع ا◊ر�س عل≈ عدم مناف�صة موزعينا فيما يتعل≥ باملنتجات التقليدية.

الوUس∞
االإنتاج -ط øمرتي
املبيعات -ط øمرتي
قيمة املبيعات -ريا∫ عماين
�صا‘ الرب) íبالريا∫ العماين(

2018
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املªéوYة
2017
399,323
399,732
96,620,476
4,713,189

النªو %
%3
%4
%20
)%(41

ال�سركة الΩC
2017
2018
399,323
412,370
400,895
415,568
96,682,747
116,194,987
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‘ Mالة بقا Aاأ�صعار النفط ‘ م�صتويات معقولة ،نح øنتوقع املزيد م øاال�صتثمارات امل�صتدامة ‘ البنية االأ�صا�صية وامل�صروعات االأNر .iكما اأن ال�صيا�صات املالية ا◊ذرة
واإيرادات Vصريبة القيمة امل†صافة �صت�صاعد عل≈ –فيز النمو وتوفري ال�صيولة مع تقدم �صنة  .2019وك πهذا oيب�صر بكN πري لقطاع البنا Aوالت�صييد ،وبالتايل لقطاع ا◊ديد.
وبالن¶ر ا ¤التحديات املتوقعة التي �صت�ص¡دها ال�صوق ‘ �صنة  ،2019فاإننا �صنوا�ص πالرتكيز عل≈ –�ص Úا�صتîدامات امل�صانع والتحكم ال�صارم ‘ التكاليف وزيادة
هوام�س الرب íامل�صتدامة م ∫ÓN øتنويع االأ�صواق وكذلك املناط≥ ا÷¨رافية.
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“تلك ال�صركة oن ¶oم الرقابة الداNلية الكافية واملÓئمة للتاأكد م øاأن جميع االأ�صو∫ 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 القوائم املالية واملحاف¶ة علي¡ا.
يوجد بال�صركة ÷نة تدقي≥ م�صكلة م øاأع†صا› Aل�س اإدارة Zري تنفيذي ،Úوهي q
تتو ¤مراجعة اأعما∫ التدقي≥ قب πعرVص¡ا عل≈ ›ل�س االدارة.
تك oم øالقوة الكرب iل�صركتكم ‘ قيمة االأ�صîا�س املoنت�صب Úاإلي¡ا ورو ìالبذ∫ 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�صتقب πزاهر.
q
تو ¤االأفاVص /πكي بي ام جي ،مراقب �Mصبات ال�صركة ،تدقي≥ ا◊�صابات Mت≈ تاري 31 ïدي�صمرب  ،2018وتقريرهم مرف≥ بالطي.
و‘ اخلتام ،اأود اأن اأتقدم ،نيابة ع øال�صركة و›ل�س اإدارت¡ا ،اإ ¤املقا Ωال�سامي ملولنا †Mسرة UساMب ا÷Óلة ال�سل£ا¿ قابو ¢SبS øسعيد املع¶ ,ºيح ¬¶Øاˆ hيرYا√،
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√ النتائج
الطيبة.
hاˆ  ‹hالتوaيق

نيابة › øYل� ¢الإOارة

اCم πبنS âس¡ي πبS øسا ⁄ب¡وا¿
رئي�› ¢ل� ¢الإOارة
2019 ôjÉæj 31
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اإن¬ مل øدواعي �صرور ›ل�س االإدارة اأن oيو�صي بتوزيعات نقدية بواقع  %16ل�صنة  2018تبل≠  16بي�صة لل�ص¡م الواMد .نورد ‘ ا÷دو∫ التايل توزيعات االأربا ∫ÓN ìال�صنوات
االأNرية.
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اإن¬ مل øدواعي �oصرور اإدارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية .¢Tم.ع.ع اأن oتقدم تقرير مناق�صة و–لي πاالإدارة لل�صنة املنت¡ة ‘  31دي�صمرب . 2018
á«ŸÉ©dG ájOÉ°üàb’G áÄ«ÑdG
�ص¡د االقت�صاد العاملي بداية اإيجابية ‘ �صنة  2018عل≈ Nلفية االأدا Aا÷يد لÓأن�صطة ال�صناعية والتجارية ‘ �صنة  .2017اإال اأن وترية النمو انîف†ص ‘ âمنت�صف ال�صنة نتيجة
تراجع Kقة امل�صتثمري .øو�صج πاالقت�صاد العاملي انîفاVصا Ãقدار  6نقا• تقريبا ‘ مو�Dصر مديري امل�صرتيات الت�صنيعي وفقا لتقارير �صندوق النقد الدويل م øن¡اية �صنة 2017
وMت≈ �صنة  .2018وهذا Áث πبك πوVصو ìانîفاVصا Mادا يoوMي بوجود انكما�س اقت�صادي .وقد اأدP iلك اإ ¤تباطو Dالطلب عل≈ جميع املنتجات ،وNا�صة ال�صلع االأ�صا�صية مث πا◊ديد
وZري√ .وم øب Úاالأ�صبا Üالرئي�صية التي تقف ورا Aهذا الرتاجع ‘ وترية النمو نذكر فرVس الر�صوم م øقب πاالقت�صادات الرئي�صية ،وNا�صة الواليات املتحدة االأمريكية‡ ،ا دفع
البلدان املتاأKرة بتلك الر�صوم اإ ¤اتîا Pتدابري oم†صادة ،وقد نتج عP øلك فقدان Kقة امل�صتثمري øعل≈ نحو �صريع ب�صبب Mالة ال�صك وعدم اليق Úال�صائدة ‘ ال�صوق .ورZم ال�صيا�صة
ا◊مائية املنت¡جة ‘ ال�صوق ،فقد �ص¡د االقت�صاد االأمريكي ‰وا �صريعا ‘ �صنة  ،2018ويعود Pلك جزئي kا اإ ¤التîفي†صات ال†صريبية وزيادة االإنفاق التي عزqزت الطلب .وقد نتج
عP øلك كل¬ ارتفاع قيمة الدوالر االأمريكي مقاب πالعديد م øالعمÓت ‘ العا‡ ،⁄ا اأد iاإ ¤تراجع قيمة العمÓت املîتلفة مقاب πالدوالر االأمريكي ،وNا�صة اللرية الرتكية التي
انîف†ص âقيمت¡ا ب�صك πملحو® مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا م øال�صنة ال�صابقة .كما اأد iارتفاع اأ�صعار الفائدة ‘ الواليات املتحدة و�صعود قيمة الدوالر االأمريكي اإ ¤زيادة تكاليف
االقرتاVس ‘ دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي واأ�صواق اأNر iمث πتركيا .وقد اأدP iلك اإ ¤ارتفاع تكاليف الفائدة )ليبور( بن�صبة  %50تقري kبا ل�صركتنا  ∫ÓNال�صنة‡ ،ا زاد مø
ال†ص¨ط عل≈ �صا‘ الرب .íورZم اأن تطبي≥ Vصريبة القيمة امل†صافة ‘ االإمارات واململكة العربية ال�صعودية م qث πعن�صرا اإيجابي kا لÓقت�صاد الكلي ،فقد اأد iاإ ¤نق�س ‘ ال�صيولة عل≈
املد iالق�صري ن¶را الأن ال�صوق ال تزا∫ تعتمد عل≈ فرتات ائتمانية طويلة تتعد iفرتة الت�صويات اخلا�صة با�صرتداد مبال≠ Vصريبة القيمة امل†صافة .وقد �ص¡دت ال�صنة عام� Óصلبيا
اآNر ،وهو ان�صحا Üالواليات املتحدة االأمريكية م øاالتفاق النووي االإيراين الذي Nل≥ Mالة م øال�صك وعدم اليق Úعل≈ امل�صتو iاالإقليمي و�ص qبب اVصطرابات ‘ التدفقات التجارية.
كما ازدادت االأوVصاع تعقيدا بعد فرVس ر�صوم عل≈ واردات ا◊ديد واالأملنيوم اإ ¤الواليات املتحدة Ãوجب املادة  232م øقانون التو�صع التجاري االأمريكي .وقد ت�صبب âجميع العوامπ
املذكورة اأع ‘ √Óكب íوترية النمو االقت�صادي الذي �ص¡دنا√ ‘ اأواNر �صنة  2017واأوائ� πصنة  2018واأدت اإ ¤ن¡اية Mذرة ومت�صائمة ‘ �صنة .2018
ácô°ûdG ∫ÉªYCG Qƒ£Jh áYÉæ°üdG πµ«g
لقد ت�صبب فرVس الر�صوم عل≈ واردات ا◊ديد واالأملنيوم اإ ¤الواليات املتحدة Ãوجب املادة  232م øقانون التو�صع التجاري االأمريكي ‘ Mدو çاVصطرابات كبرية ‘ تدف≥ Œارة
ا◊ديد ،كما اأن الزيادة الMÓقة ‘ ر�صوم واردات ا◊ديد الرتكي بن�صبة  %50اأدت اإ ¤انîفاVس Mاد ‘ اأ�صعار Mديد البنا Aوالت�صييد ،وانتقل âعدو iانîفاVس االأ�صعار ا¤
منتجات ا◊ديد االأNر .iوانîف†ص âاأ�صعار املنتجات الن¡ائية ب�صكM πاد ÚM ‘ ،اأن اأ�صعار املواد اخلام  ⁄تنîف†س بال�صرعة نف�ص¡ا‡ ،ا اأد iا ¤تقل�س هوام�س ربo íم�صنعي
ا◊ديد ،وب�صكN πا�س oم�صنعي اللفائف ا◊ديدية .وقد ازداد الوVصع تعقيدا بعد Nروج الواليات املتحدة االأمريكية م øاالتفاق النووي االإيراين ‡ا ت�صببM ‘ âدو çاVصطرابات
‘ اإمدادات املواد اخلام م øاإيران التي كان âقب πهذ√ التطورات اأMد كبار oموردي املواد اخلام وا◊ديد ن�صف امل�oص qنع ا ¤منطقة دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي .وكما Pكرنا اآن kفا،
فقد اأدP iلك اإ ¤فقدان Kقة امل�صتثمري øوبالتايل تباطو Dكبري ‘ عمليات ال�صرا ‘ Aالن�صف الثاين م øال�صنة ،وNا�صة ‘ منطقة دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي .وقد اأدP iلك اإ¤
انîفاVس �صريع لل¨اية ‘ اأ�صعار ال�صلع ا÷اهزة ،رZم اأن اأ�صعار املواد اخلام انîف†ص âبوترية اأبطاأ ب�صبب اVصطرابات العرVس الناŒة ع øالعقوبات املفروVصة عل≈ اإيران .ورZم
اأن ال�ص Úكان âقد اأعلن âع øهدف¡ا املoتمث�{ ‘ πصيا�صة النمو ال�صفري ‘ zاإجمايل Mجم اإنتاج ا◊ديد ل�صنة  ،2018فقد Mقق âزيادة بواقع  %8^3تقريبا ‘ اإنتاج ا◊ديد لفرتة
يناير ونوفمرب  ،2018مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا م øال�صنة ال�صابقة .اإال اأن مو�Dصر مديري امل�صرتيات ‘ ال�ص Úانîف†س اإ ¤دون ‡ 50ا ي�صري اإ ¤وجود انكما�س اقت�صادي ،وهذا
م� øصاأن¬ اأن يوKDر اأي†صا عل≈ ا�صت¡ ∑Óا◊ديد .اإال اأن¬ مع ارتفاع اإنتاج ا◊ديد فعل kيا بن�صبة  %8+مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا م øال�صنة ال�صابقة ،فاإن املواد االإVصافية وجدت طريق¡ا
ب�ص¡ولة اإ ¤اأ�صواق الت�صدير ‡ا اأKر ب�صك πاأكرب عل≈ عملية ت�صعري ا◊ديد ‘ االأ�صواق العاملية .وقد اأدت جميع العوام πاملذكورة اأع √ÓاإV ¤ص¨ط هائ πعل≈ هوام�س الرب ،íوال
�صيما ‘ الن�صف الثاين م� øصنة  ،2018وهذا ما يoف�صر التحديات ال�صعبة التي واج¡o âم�صنعي اللفائف ا◊ديدية ‘ دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي  ∫ÓNال�صنة .ومع Pلك ،فقد
“كن� âصركتنا م øالتحكم ‘ الوVصع ،واإن كان Pلك باأربا ìاأق ∫ÓN ،πهذ√ الفرتة بف†ص πا�صتîدام اأف†ص πاملمار�صات للتحكم ‘ التكلفة واإدارة املîزون وال�صوق .ولك øال�صركة
ملتزمة بزيادة امل�صروفات الراأ�صمالية ل¨رVس تنويع اأ�صواق¡ا ومنتجات¡ا وVصمان –قي≥ ربحية oم�صتدامة .كما اأن Nطواتنا املتزايدة التي نتبع¡ا ‘ ال�صوق ،مث πتعزيز التوا�ص πمع
االأ�صواق عرب مراف≥ توزيع منتجاتنا ‘ اململكة العربية ال�صعودية ودبي� ،ص oتمكننا تدريجي kا م– øقي≥ اأربا ìوزيادة النمو .كما اأن املراف≥ االإVصافية ،مث πمراف≥ معا÷ة اللفائف،
�ص oتعزز اإيرادات ال�صركة واأربا¡Mا ،اإVصافة اإ ¤تعزيز ارتباطنا بعمÓئنا م ∫ÓN øتقدN Ëدماتنا ل¡م ب�صلة عمÓت اأو�صع واأك Ìتنوعا.
á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG
يبدو اأن اأZلب Nربا Aاالقت�صاد واملحلل Úاملالي Úمتفقون عل≈ اأن املîاطر املرتبطة بال�صوDون ال�صيا�صية “ث πالت¡ديدات االأك ÌتاأKريا عل≈ ن�ص≥ النمو االقت�صادي .ويتوقع �صندوق
النقد الدويل اأن ينîف†س ‰و النا œاملحلي االإجمايل العاملي اإ� ‘ %3^5 ¤صنة  ،2019ما Áث πتراجعا بن�صبة  %0^2مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا م øال�صنة ال�صابقة .و‘ � ÚMصيتوا�صπ
تباطو‰ Dو االقت�صاد ال�صيني ب�صك πتدريجي عل≈ مد iتطور√ ،فاإن هنا∑ ‚ kما جديدkا �صاعدا ،اأال وهو ال¡ند التي م øاملتوقع اأن –ق≥ ‰وا بن�صبة  ،2019 ‘ %7^7مقارنة مع
ن�صبة � ‘ %7^5صنة  .2018وم øاملتوقع اأن تزيد دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي م øموازنة االإنفاق الأج– πفيز اقت�صادات¡ا التي �ص¡دت تباطوDا ‘ ن¡اية �صنة  .2018ونتيجة لذلك،
م øاملتوقع اأن –ق≥ اململكة العربية ال�صعودية ،وهي املحر∑ الرئي�صي لÓقت�صاد اخلليجي‰ ،وا بن�صبة � ‘ %2^6صنة  ،2019اأي بزيادة قدرها  %0^2مقارنة مع الفرتة نف�ص¡ا مø
ال�صنة ال�صابقة .وم øاملتوقع اأن oتنف≥ االإمارات العربية املتحدة عل≈ املد iالق�صري  9^2مليار درهم لتموي πم�صروعات البنية االأ�صا�صية ‘ اإطار ا�صتعدادات¡ا الMت†صان معرVس
اإك�صبو  .2020وبف†ص πاالرتفاع الطفيف ‘ اأ�صعار نفط� ،صتوا�ص� πصلطنة ع oمان التزام¡ا بتنفيذ م�صروعات تلفة ‘ Nطو• اأنابيب¡ا الأج πدعم ال�صبا Üالطمو ÚMالذيÁ øثلون
ال�صريحة الكرب iم� øصكان¡ا .وك πهذا يoب�صر بكN πري بالن�صبة القت�صادات دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي .ومع Pلك ،فاإن اأZلب هذ√ التدابري واالإجراAات �ص oتوDتي اأoكل¡ا ‘ ن¡اية
الربع الثاين م� øصنة  2019و�صتتح�ص øب�صك πتدريجي .لذلك ،ورZم وجود مو�Dصرات م øاالأم πب�îصو�س م�صتقب� πصناعة ا◊ديد واالقت�صاد كك ‘ πدو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي،
فاإن ال�صركة تدر∑ “ا kما اأن الرتكيز امل�صتمر عل≈ الكفاAة والتحكم ‘ التكاليف وتنويع االأ�صواق واملنتجات Áoث πال�صبي πاالأقوم للحفا® عل≈ ربحية م�صتدامة.
�صتتوا�صV πص¨و• التكاليف عل≈ �صناعة ا◊ديد ‘ �صنة  2019مع انîفاVس دعم اخلدمات العامة مث πالك¡ربا Aوال¨از دون م�صتويات¬ ال�صابقة .ويجب عل≈ Mكومات دو∫ ›ل�س
التعاون اخلليجي اأن Œoري مراجعة جدية للر�صوم املفروVصة داNليا ،مث πر�صوم التîلي�س عل≈ ا◊دود ،التي ت†صاعف âعدة مرات  ∫ÓNال�صنة ال�صابقة‡ ،ا يوKDر تاأKري kا كبريا عل≈
اأربا� ìصركات ا◊ديد ويجع πا�صتمرار عمليات¡ا م�صاألة �صعبة لل¨اية.
–∏«äÉéàæŸG Ö°ùëH AGOC’Gh ΩÉ°ùbC’G π
تبيع ال�صركة اأربعة اأنواع تلفة م øمنتجات ا◊ديد .فيما يلي االأدا Aبح�صب املنتجات:

‹ÉŸG AGOC’G á©LGôe
فيما يلي االأدا Aاملايل لل�صركة ‘ �صنة  2018مقارنة مع اأدا� Aصنة :2017

2018
94،121
71،968
28،383
221،096
415،568

النªو %
%18
)%(11
)%(6
%5
%4

)املبل≠ بالريا∫ ال oعماين(

2018
الوUس∞
116،145،843
مبيعات
12،198،916
اإجمايل الربí
تكلفة “وي -πال�صا‘ 1،045،706
8،372،899
تكلفة اإدارية
2،780،311
�صا‘ الربí
ربحية ال�ص¡م الواMد 0^22

املªéوYة
2017
96،620،476
13،338،014
657،471
7،967،354
4،713،189
0^38

الخت% ±Ó
%20
)%(9
%59
%5
)%(41
)%(42

2018
116،194،987
12،018،109
1،037،548
8،252،600
2،727،961
0^22

ال�سركة الΩC
2017
96،682،747
13،205،902
653،614
7،694،626
4،857،662
0^39

الخت% ±Ó
%20
)%(9
%59
%7
)%(44
)%(44

»∏«¨°ûàdG AGOC’G ¢VGô©à°SG
لقد Mاف¶ âال�صركة عل≈ متو�صط مبيعات �ص¡ري ‘ Mدود  33،711ط øمرتي ‘ �صنة  ،2018وهو اأعل≈ قلي Óم øمتو�صط املبيعات ل�صنة  2017الذي بل≠  33،407ط øمرتي ‘
ال�ص¡ر .كما �ص¡دت قيمة املبيعات ارتفاعا كبريا م 96^6 øمليون ريا∫ ع oماين ‘ �صنة  2017ا 116^1 ¤مليون ريا∫ ع oماين ‘ �صنة  .2018و oتعز iهذ√ الزيادة ‘ قيمة املبيعات
أ�صا�صا ا ¤ارتفاع كمية املبيعات وزيادة اأ�صعارها.
ا k
k
يتمتع ق�صم ت�صنيع االأنابيب Mاليا بطاقة اإنتاج قدرها  300،000ط øمرتي ‘ ال�صنة ،مV øصمن¡ا  90،000ط øمرتي م øاملنتجات املجلفنة ‘ ال�صنة .وقد “ك øق�صم االأنابيب
ا◊ديدية  ∫ÓNال�صنة م øاإنتاج وبيع  194،329ط øمرتي ‘ �صنة  2018مقارنة مع  189،720ط øمرتي ‘ ال�صنة ال�صابقة .وقد “كنا م– øقي≥ مبيعات اأعل≈ رZم ركود ال�صوق
م ∫ÓN øتنويع االأ�صواق وتكثيف املبيعات ‘ املناط≥ املتوفرة.
و‘ ق�صم ت�صنيع الق†صبان التجارية“ ،كنا م– øقي≥ زيادة كبرية ‘ Mجم االإنتاج م ∫ÓN øالت�ص¨ي πالكام πملناوبت Úم øالعم� ‘ .πصنة  ،2018قمنا ببيع  220،212ط øمقابπ
 210،012ط øم øاملنتجات ‘ �صنة  .2017وتبل≠ الطاقة االإنتاجية ا◊الية للم�صنع Mوايل  ،%73وهي اأعل≈ م øطاقة ال�صنة ال�صابقة التي بل¨M âوايل .%70
Úª©àdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG
يبل≠ اإجمايل عدد موظفي ال�صركة � 640ص�îصا .وت�صع≈ ال�صركة ا�– ¤ص ÚكفاAت¡ا ‘ ال�صوق م ∫ÓN øتدريب 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 وزيادة املبيعات .ونح øفîورون بتحقي≥ ن�صبة تعم Úقدرها � ‘ %40صركتنا.
áeÓ°ùdGh áë°üdG
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≥ الÓزمة 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 عائÓت¡م م� øصركة تاأم Úمرموقة ‘ �صلطنة ع oمان .وعÓوة عل≈ Pلك ،فاإن ال�صركة لدي¡ا وKيقة تاأم Úجماعي
عل≈ ا◊ياة لكافة موظفي¡ا.
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG
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 ال oعماين كك.π
ونح øنقدم الكثري م øالدعم لÓأ�صîا�س املoعوزي› ‘ øاالت العÓج الطبي والتوظيف والتعليم .و ∫ÓNال�صنة ،تربع املوظفون باأجر ن�صف يوم ،وتربع âال�صركة Ãبل≠ ‡ا،πK
لفائدة االأ�صîا�س املoعوزي øوPوي االMتياجات اخلا�صة.
كما قام âال�صركة برعاية عديد الندوات الثقاقية والفعاليات التي تدعم الفنون واالأن�صطة الرياVصية املîتلفة.

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

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

الوUس∞
اأنابيب �صوداA
اأنابيب ›oلفنة
اأق�صام جوفاA
منتجات م�صنع الق†صبان التجارية
املجموع

2018
93،745
72،201
28،383
220،212
414،541

كªية املبيعات بال ø£مÎي
املªéوYة
النªو %
2017
%18
79،305
)%(10
80،370
)%(6
30،045
%5
210،012
%4
399،732

ال�سركة الΩC
2017
79،460
80،483
30،045
210،907
400،895

2018
7

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

ácô°ûdG IQGOEGh º«¶æJ ¥Éã«e ∫ƒM äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J

2018
8

2018

9

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

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018
10

ácô°ûdG IQGOEGh º«¶æJ ôjô≤J
وفق kا مليثاق Mوكمة ال�صركات ال�صادر ع øال¡يÄة العامة ال¡يÄة ل�صوق املا∫ ،اعتمد ›ل�س االإدارة ›موعة م� øصيا�صات ا◊وكمة التي تن¶م عÓقت¬ مع امل�صاهم Úو–دد
�صلو∑ املجل�س ‘ اإدارة �صوDون¬ .واإن¬ مل øدواعي �صرور ال�صركة اأن تoقدم تقرير ا◊وكمة لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2018وقد اأ�صدر االأفاVص /πكي بي ام جي ،مراقب
ا◊�صابات اخلارجي ،تقريرا منف�صM Óو∫ تقرير Mوكمة ال�صركة لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2018
áªcƒ◊G ¥Éã«e ∫ƒM ácô°ûdG áØ°ù∏a - CG
اإن �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية .¢Tم.ع.ع )ا÷زيرة( oتوDم øباأن ا�صتمرار ‚ا ìال�صركة ب�صكo πم�صتدام يتوقف عل≈ اعتمادها ملعايري Mوكمة عالية Œا√ موظفي¡ا
وعمÓئ¡ا واملجتمع ك oك .πوقد ركزت ال�صركة دائ kما عل≈ ا◊وكمة ا÷يدة التي تعترب الدافع الرئي�صي لتحقي≥ ‰و Kاب âوربحية دائمة عل≈ املد iالطوي πوكذلك Nل≥ قيمة
م†صافة مل�صاهمي ال�صركة.
وتوDكد �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية .¢Tم.ع.ع ‘ هذا التقريرالتزام¡ا التام Ãيثاق ا◊وكمة.
ا› -Cل� ¢الإOارة
�J -Üسكي πاملéل�¢
كما ‘  31دي�صمرب  ، 2018تاأ qلف ›ل�س االإدارة م 7 øاأع†صا .Aوفيما يلي ت�صكي› πل�س االإدارة  ∫ÓNال�صنة:

الÎØة
 1يناير –  31دي�صمرب

Yد Oا†YCسا› Aل� ¢الإOارة
 7اأع†صاA

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øY IõLƒe IòÑf
الØاVسلة /اCم πبنS âس¡يS πسا ⁄ب¡وا¿ – رئي�› ¢ل� ¢الإOارة
تتمتع الفاVصلة /اأم¡Ã πارات قيادية بارزة وNربة وا�صعة ‘ ›ا∫ االأعما∫ التجارية ،ولدي¡ا �صجM πاف πم øعمليات التحوي πوالدمج الناجحة ،وامل�صاريع التجارية
ا÷ديدة ،وعمليات تطوير املو�Dص�صات و–ويل¡ا اإ ¤مراكز ربحية قوية ،وقد اأول âاهتمام¡ا وتركيزها  ∫ÓNال�صنت Úال�صابقت Úملجا∫ التحو∫ م øاالأعما∫ التجارية االأقπ
عائد kا اإ‰ ¤وPج اأعما∫ الت�صنيع عايل االإنتاجية مع Nل≥ قيمة و�صمعة Œارية جيدة لل�صركات .ويتميز اأ�صلو Üعمل¡ا بدقة –ديد االأهدا ±واملثابرة لتحقي≥ النجا،ì
والفطنة ا◊ادة ‘ ›ا∫ االأعما∫ والتحلي بن¶رة ا�صت�صرافية Kاقبة ،وتوNي ن¡ج ا�صتباقي واإبداعي ‘  πMامل�صاك ،πمع مزيج ف qعا∫ م øالتحليÓت البدي¡ية واملعرفية،
وم¡ارات اتîا Pالقرارات ا◊كيمة ،والقدرة عل≈ �صرعة ف¡م واعتماد اŒاهات التقنيات ا◊ديثة و‰اPج العم πا÷ديدة ،اإVصافة ا ¤م¡ارات االت�صا∫ الفائقة ومراعاة
ا÷انب االإن�صاين ‘ االأعما∫ مع الرتكيز عل≈ �Mص øاالأدا Aو–قي≥ النتائج املرجوة“.
o
ت�ص¨ πالفاVصلة /اأمM πاليا من�صب نائب رئي�س ›موعة �ص¡ي πب¡وان القاب†صة �س.م.م ،اإMد iكربيات املو�Dص�صات التجارية التي ت�îصع الإدارة اMرتافية ‘ �صلطنة oعمان.
كما اأن الفاVصلة /اأم πع†صو ‘ ›ال�س اإدارة البنك الوطني العماين �س.م.ع.ع وال�صركة الوطنية لل�صناعات الدوائية �س.م.ع.ع و�صركة النفط العمانية للت�صوي≥ �س.م.ع.ع
وكلية عمان لطب االأ�صنان وت�ص¨ πاأي†صا من�صب الع†صو املنتد� ‘ Üصركة ”دي اإت�س اإ∫“ العاملية لل�صح ،øوهي Mا�صلة عل≈ �ص¡ادة املاج�صتري ‘ االإدارة والبكالوريو�س ‘
الرتبية م øجامعة ال�صلطان قابو�س ‘ �صلطنة عمان.
الØاVسJ /πقي بY øلي Sسل£ا¿ – نائب رئي�› ¢ل� ¢الإOارة
اإن الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة الباكالوريو�س ‘ التجارة م øجامعة الكوي ،âويتمتع بîربة تزيد ع� 33 øصنة ‘ قطاع البنو∑ ،ق†ص≈ من¡ا � 28صنة
لد iالبنك الوطني العماين و�صنة ‘ لندن لد iبنك اأو ±اأمريكا وبنك االئتمان 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 تاو∫ .وقب πان†صمام¬ ا� ¤صركتنا كع†صو ‘ ›ل�س اإدارت¡ا� ،ص¨π
الفاVص /πتقي �صلطان من�صب رئي�س ›ل�س اإدارة �صركة ا÷زيرة للîدمات .¢Tم.ع.ع ملدة � 7صنوات وال�صركة االأهلية لل�صناعات التحويلية .¢Tم.ع.ع ملدة � 6صنوات.
الØاVسY /πبد القاOر بO øرhي� ¢البلوTسي – †Yسو ›ل� ¢الإOارة
يتمتع الفاVص /πعبد القادر بîربة تزيد ع� 41 øصنة ‘ ›ا∫ القطاع امل�صر‘ ،من¡ا � 25صنة لد iبنك م�صقط �س.م.ع.ع �ص¨ÓN πل¡ا العديد م øاملنا�صب االإدارية قبπ
تقاعد√ كمدير عام ل�صيا�صة وتîطيط االئتمان .والفاVص /πعبد القادر Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة املاج�صتري ‘ اإدارة االأعما∫ م øجامعة هرييوت وات باململكة املتحدة و�ص¡ادة
ا�صب قانوين oمعتمد م› øل�س املحا�صبة بوالية اأوري¨ون ‘ الواليات املتحدة االأمريكية ،وهو ي�ص¨ πمن�صب ع†صو ›ل�س اإدارة ‘ �صركة النفط العمانية للت�صوي≥
�س.م.ع.ع و�صركة عمان لل�صرياميك �س.م.ع.ع.
الØاVسO /πيباTسي� ¢ماLومدر – †Yسو ›ل� ¢الإOارة
اإن الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر ا�صب قانوين م øال¡ند ،وهو Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة ماج�صتري اإدارة االأعما∫ ‘ التموي πواملاج�صتري ‘ املحا�صبة م øجامعة وي�صرتن
اإلينوي ،ولدي¬ Nربة تفوق � 25صنة ‘ ›ا∫ املالية والتدقي≥ .و�ص¨ πالفاVص /πديبا�صي�س منا�صب اإدارية عليا بالعديد م øال�صركات ‘ الواليات املتحدة االأمريكية .وهو
يعم πلد› iموعة �صركات �ص¡ي πب¡وان� ،صلطنة عمان ،منذ � 11صنة ،وي�ص¨M πاليا من�صب املدير املايل للمجموعة.
الØاVس /πياSسر بY øبد اˆ بS øسا ⁄الراTسدي – †Yسو ›ل� ¢الإOارة
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�صتثمارية ‘ �صندوق االMتياطي العام للدولة ،وزارة املالية � -صندوق الÌوة ال�صيادية ل�صلطنة عمان .ويتمتع الفاVص /πيا�صر بîربة اأك Ìم� 17 øصنة
‘ ›ا∫ املحا�صبة والتموي πواال�صتثمار ‘ �صندوق االMتياطي العام للدولة.

الØاVس /πبراOيب بي .ناaري – †Yسو ›ل� ¢الإOارة
اإن الفاVص /πنافري م¡ند�س كيميائي متîرج م øاملع¡د ال¡ندي للتكنولوجيا بدل¡ي وMا�ص πعل≈ �ص¡ادة الدرا�صات العليا ‘ اإدارة الت�صوي≥ م øمع¡د جا‚اال∫ باجاج،
مومباي .اإVصافة اإN ¤ربة � 10صنوات ‘ املبيعات والت�صوي≥ ‘ �صركات رائدة ‘ ›ا∫ الب†صائع اال�صت¡Óكية �صريعة ا◊ركة واالأدوية ‘ ال¡ند ،يتمتع الفاVص /πنافر بîربة
تزيد ع� 28 øصنة ‘ قطاع Œارة ا◊ديد ‘ �صلطنة oعمان واالإمارات العربية املتحدة ،و�ص¨ πمنا�صب اإدارية تلفة ‘ ›موعة �ص¡ي πب¡وان ،وهو يراأ�س اأن�صطة Œارة
ا◊ديد واالت�صاالت ب�صركة اأ“و�ص âجرو ‘ Üاالإمارات العربية املتحدة ،ويتو ¤من�صب رئي�ص¡ا التنفيذي منذ Kمان �صنوات.
S (Üس†M πéسور ا†YCسا› Aل� ¢الOCارة ‘ اLتªاYات املéل�h ¢ا÷ªعية العامة ال�سنوية الخÒة
 ۱عقد ›ل�س االإدارة Nم�صة اجتماعات � ∫ÓNصنة  ،2018وPلك ‘ التواري ïالتالية:

 18 (1فرباير 2018
 25 (4يوليو 2018

 24 (3اأبري2018 π

 25 (2مار�س 2018
 25 (5اأكتوبر 2018

وبل¨ âاأق�ص≈ فرتة فا�صلة ب Úك πاجتماع 92 Úيوم kا ‘ �صنة  ÚM ‘ ، 2018كان هنا∑ فرتة 115يوما فا�صلة ب ÚاآNر اجتماع ‘ �صنة  2017واأو∫ اجتماع ‘ �صنة . 2018
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

Äaة
الع†سوية

الفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان

Zري تنفيذي

الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان
الفاVص /πعبد القادر ب øدروي�س البلو�صي

Zري تنفيذي
وم�صتقπ
Zري تنفيذي
وم�صتقπ

الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر

Zري تنفيذي

الفاVص /πيا�صر ب øعبد اˆ ب� øصا ⁄الرا�صدي

Zري تنفيذي
وم�صتقπ

الفاVص /πعبد اˆ ب� øصا� ⁄صعيد العرÁي

Zري تنفيذي

الفاVص /πبراديب بي .نافري

Zري تنفيذي

الفاVص /πراجيف كولكارين

Zري تنفيذي
وم�صتقπ

الفاVص /πجت Óفنكات راو

Zري تنفيذي

الفاVص� /πصليمان ب øمد الربيع

Zري تنفيذي

الفاVصZ /πا Âب� øصليمان ال¨نيمان
الفاVص� /πصاراد ديوراج جايø
الفاVص /πجوك�صي مانا±

Zري تنفيذي
وم�صتقπ
Zري تنفيذي
وم�صتقπ
Zري تنفيذي
وم�صتقπ

2018/2/18

ا÷ªعية
اLتªاYات ›ل� ¢الإOارة
العامة ال�سنوية
2018/3/25 2018/10/25 2018/7/25 2018/4/24 2018/3/25

لي�ص âع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

√

√

√

√

√

√

√

Zائب

Zائب

√

√

Zائب

√

√

√

Zائب

√

√

√

Zائب

√

√

√

√

√

√

√

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

√
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة
لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة

√

Zائب

√

√

Zائب

Zائب

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

Zائب

√

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة
لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة
لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة
لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة

√
Zائب
√
√

لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س
االإدارة
لي�س ع†صوا ‘ ›ل�س لي�س ع†صوا ‘
›ل�س االإدارة
االإدارة
√

Zائب
√
Zائب
Zائب
Zائب

√M :اVصر لÓجتماع
· ‘ اجتماع ا÷معية العامة املنعقد ‘  25مار�س  ،2018انت¡ âفرتة ع†صوية ك πم øالفاVص� /πصليمان ب øمد ب� øصاه Úالربيعي والفاVصZ /πا Âب� øصليمان ال¨نيمان
والفاVص� /πصاراد ديوراج جاي øوالفاVص /πجوك�صي مانا ±و ⁄يرت�صحوا لÓنتîابات ا÷ديدة .و” انتîا ÜالفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان والفاVص /πعبد
القادر ب øدروي�س البلو�صي والفاVص /πدبا�صي�س ماجومدر والفاVص /πجت Óفنكات راو كاأع†صا› Aل�س اإدارة oجدد.
· ا�صتقا∫ الفاVص /πجات Óفينكات راو ‘  26اأبري ،2018 πو” تعي ÚالفاVص /πعبد اˆ �صا� ⁄صعيد العرÁي ع†صو ›ل�س اإدارة موDق âاعتبارا م 28 øيونيو .2018

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

الØاVسY /πبد اˆ بS øساS ⁄سعيد العرÁي – †Yسو ›ل� ¢الإOارة
الفاVص /πعبد اˆ ب� øصا ⁄العرÁي موظف q oنك وMا�ص πعل≈ دبلوم عا∫ ‘ املحا�صبة ،وقد بداأ م�صريت¬ امل¡نية لد› iموعة �ص¡ي πب¡وان ‘ �صنة  .1995اأم†ص≈
الفاVص /πعبد اˆ اأك Ìم� 10 øصنوات لد“ iا ±اند اأي¬“ Mي åتو ¤م�صوDوليات تلفة .وبالن¶ر اإ ¤ما يتمتع ب¬ م øقدرة التاأKري عل≈ االأفكار وم¡ارات اإدارة االأفراد،
فقد ” تكليف¬ Ãعا÷ة امل�صائ πاالإدارية Vصم øاإدارة املوارد الب�صرية وال�صوDون االإدارية .وبف†صM πما�ص¬ وقوة ن�صاط¬ ” ،تكليف¬ اأي†صا باملوارد الب�صرية .قام بتطوير اأن¶مة
جديدة ووVصع �صيا�صات واإجراAات جيدة ،وتو ¤تطوير عÓقة ال�صركة مع ا÷¡ات ا◊كومية .كما اأن ل¬ م�صاهمات عديدة ‘ اأن�صطة املجموعة ال Áك øعدها و�Mصرها.
وا ¤جانب م�صريت¬ امل¡نية� ،ص¨ πالفاVص /πعبد اˆ ا k
أي†صا من�صب ع†صو ‘ من¶مة العم πالدولية ‡ث Óع� øصلطنة oعمان ،وكان âل¬ م�صاركة ن�صطة ‘ درا�صة ظرو ±العمπ
‘ �صلطنة عمان ومراجعة قانون العم πالعماين وتعديل¬.

2018
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ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018

· ا�صتقا∫ الفاVص /πراجيف كولكارين ‘  31اأكتوبر  ،2018و” تعي ÚالفاVص /πبراديب نافري ع†صو ›ل�س اإدارة موDق âاعتبارا م 26 øنوفمرب .2018
· ا�صتقا∫ الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر ‘  16يناير ، 2019و” تعي ÚالفاVص /πراهو∫ كار ع†صو ›ل�س اإدارة موDق âاعتبارا م 23 øيناير .2019
تو ¤اأم� Úصر املجل�س تن�صي≥ االجتماعات وف≥ توجي¡ات اأع†صا› Aل�س االإدارة .و” عقد االجتماعات بجداو∫ اأعما∫ �صاملة مع تدوي� øصري املداوالت ‘ اVصر
اجتماعات .يقوم الرئي�س التنفيذي باإر�صا∫ تقارير Mو∫ عمليات ال�صركة اإ› ¤ل�س االإدارة ،وتتم مناق�صة جميع امل�صائP πات ال�صلة ل†صمان ‰و ال�صركة وتطورها.
ƒ°†Y hCG ¢ù«FQ Ö°üæe Éæàcô°T IQGQOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG É¡«a π¨°ûj »àdG áeÉ©dG ¬ªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG (ê

اSس†Y ºسو ›ل� ¢الإOارة
الفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان

12
الفاVص /πعبد القادر ب øدروي�س البلو�صي
الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر

اSس ºال�سركة
�صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع
البنك الوطني العماين �س.م.ع.ع
ال�صركة الوطنية لل�صناعات الدوائية �س.م.ع.ع
�صركة النفط العمانية للت�صوي≥ �س.م.ع.ع
�صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع
�صركة النفط العمانية للت�صوي≥ �س.م.ع.ع
�صركة عمان لل�صرياميك �س.م.ع.ع
�صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع
�صركة عمان لل�صرياميك �س.م.ع.ع

املنüسب
رئي�س ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة
ع†صو ›ل�س االإدارة

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 الرئي�صي ‘ �صلطنة عمان ،اأو هو رئي�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 الرئي�صي ‘ �صلطنة عمان .وبنا Aعلي¬ ،فاإن �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية .¢Tم.ع.ع توDكد التزام¡ا باأMكام املادة 95م øقانون
ال�صركات التجارية رقم  4/1974وتعديÓت¬.
ácô°ûdG IQGOEG
فيما يلي اأ�صما Aموظفي االإدارة العليا ‘ �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية .¢Tم.ع.ع ونبذة ع øوظائف¡م وم�صوDوليات¡م:
الØاVس /πاCي¬ ا¿ aينكات -الرئي� ¢التنØيòي
اإن الفا�ص /πاي¬ ان 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� 27 øصنة ‘ �صناعة ا◊ديد العاملية îÃتلف امل�صتويات االإدارية ‘ جميع اأنحا Aالعا ،⁄مع تركيز Nا�س عل≈
دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي وال�صرق االأو�صط وال¡ند .وقد �ص¨ ‘ πال�صاب≥ من�صب نائب الرئي�س  -املبيعات � ‘ -صركة Mديد االإمارات ،اأبو ظبي ،دولة االإمارات العربية
املتحدة .وكان ع†صوا ‘ ÷نة االإدارة التنفيذية ولعب دورا فعاال ‘ ‰و وMدة اإعادة ت�صكي πاللفائف ا◊ديدية بطاقة  1^5مليون ط øوتطويرها ا ¤م�صنع Mديد متكامπ
بطاقة  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 اأKب âقدرات¬ ‘ اإدارة العمليات والت�صوي≥ واملبيعات والوظائف التجارية ،ول¬ �صجM πاف ‘ πقيادة فرق العم πمتعددة الثقافات و–قي≥ اأدا Aقيا�صي  ∫ÓNفرتة زمنية
ق�صرية جدا .وقد ‚ ‘ íاإدارة الت¨يريات ‘ املو�Dص�صات الكبرية ‘ ظرو� ±صعبة لل¨اية بال�صوق .بداأ الفاVص /πاأي¬ ان فينكات م�صريت¬ امل¡نية مع تاتا �صتي ‘ πوظيفة
م¡ند�س ،وانتق πالMقا اإ� ¤صركة اأر�صيلور ميتا∫ لي�ص¨ ‘ πالن¡اية من�صب الع†صو املنتد Üل�صناعة اإدارة االأ�صو∫ ‘ دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي وال¡ند.
الØاVسL /πو¿ Tسي�سÒéي را – hمدير الت�س¨ي ‘ πمüسن™ الق†سبا¿ التéارية
اإن الفاVص /πجون Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة م¡ند�س ‘ هند�صة االإنتاج ويتمتع بîربة اأك Ìم�37 øصنة ‘ عدة م�صانع Mديد ‘ م�صتويات تلفة ،وهو م�صوDو∫ ع øاأن�صطة االإنتاج
والتوزيع وجميع االأن�صطة التابعة ‘ م�صنع الق†صبان التجارية ،ويعم â– πاإ�صرا ±الرئي�س التنفيذي لل�صركة.
الØاVس /πبيéوي Lو¿ – رئي� ¢ال�سو ¿hDاملالية
اإن الفاVص /πبيجوي ا�صب قانوين ولدي¬ Nربة� 21صنة عل≈ م�صتو iاالإدارة ‘ ›ا∫ الوظائف املالية وا◊�صابات ‘ تلف ال�صناعات ،وهو م�صوDو∫ ع øجميع امل�صائπ
املالية والتجارية وتقنية املعلومات املتعلقة بال�صركة ،ويعم â– πاإ�صرا ±الرئي�س التنفيذي و›ل�س االإدارة.
الØاVس /πاCر ¿hكومار Sسين¡ا – رئي� ¢الت�سويق
اإن GلفاVص /πاأرون Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة الدرا�صات العليا ‘ اإدارة الت�صوي≥ ولدي¬ Nربة � 29صنة ‘ ›ا∫ �صناعة اأنابيب ا◊ديد ‘ م�صتويات اإدارية تلفة ،وهو م�صوDو∫ عø
جميع اأن�صطة الت�صوي≥ بال�صركة ‘ منطقة دو∫ ›ل�س التعاون اخلليجي والدو∫ االNر ،iويعم â– πاإ�صرا ±الرئي�س التنفيذي لل�صركة.

الØاVسÒa /πندا كومار Tسارما – م�ساYد املدير العاüÃ Ωسن™ الق†سبا¿ التéارية
اإن الفاVص /πفريندا Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة جامعية ‘ ال¡ند�صة امليكانيكية ولدي¬ Nربة � 29صنة ‘ العديد م øم�صانع ا◊ديد �Ãصتويات تلفة ،وهو م�صوDو∫ ع øجميع
اأن�صطة االإنتاج والتوزيع واالأن�صطة التابعة ‘ م�صنع الق†صبان التجارية ،ويعم â– πاإ�صرا ±مدير الت�ص¨ي.π
o Jo »àdG äÉeƒ∏©ŸG (O
©IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô
ت�صم πهذ√ املعلومات ،م øب Úم�صائ πاأNر ،iما يلي:
• املوازنة الراأ�صمالية وموازنة عمليات الت�ص¨ي πو–ديث¡ا كKÓK πة اأ�ص¡ر
• النتائج الف�صلية لل�صركة قب πتقد¡Áا اإ� ¤صوق م�صقط لÓأوراق املالية وال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫
• تقارير االإدارة ال�ص¡رية
• اVصراجتماعات ÷نة التدقي≥ واللجان االأNرi
• املعلومات Mو∫ توظيف كبار املوظف Úوا�صتقالت¡م واإقالت¡م ،مع –دي åال¡يك πالتن¶يمي
• الدعاو iالقانونية ال¡امة
• ا◊واد çا÷�صيمة والوقائع 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
• التعامÓت التي تت†صم øدفع مبال≠ مالية ن¶ري امللكية الفكرية اأو ال�ص¡رة اأو Mقوق العÓمة التجارية
• اأي م�صاك πهامة مرتبطة بالعÓقات ال�صناعية Ãا ‘ Pلك االتفاقيات Mو∫ االأجور ا÷ديدة
• بيع اال�صتثمارات واالأ�صو∫ واالأق�صام التي ’ تقع Vصم� øصياق االأعما∫ العادية لل�صركة.
• عدم االلتزام Ãتطلبات ا÷¡ات الرقابية
• تفا�صي πاطر العمÓت االأجنبية واخلطوات املoتîذة للتحو• م øهذ√ املîاطر.
ت o
oعرVس املعلومات الواردة اأع √Óعل≈ ›ل�س اإدارة �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع ب�صك πمنت¶م واأينما برزت ا◊اجة لذلك وكان âامل�صاألة جوهرية .ويتم
تقد Ëهذ√ املعلومات كجز Aم øجداو∫ االأعما∫ قب πانعقاد اجتماعات ›ل�س االإدارة ،اأو يتم اإدراج¡ا اأKنا� Aصري اأعما∫ االجتماعات.
ácô°ûdG ™e ájôgƒL πªY äÉbÓY hCG á«dÉe äÉbÓY hCG ábÓY äGP ±GôWCG äÓeÉ©J º¡d øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG (`g
 ∫ÓNال�صنة ⁄ ،تك øب� Úصركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع 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 االأعما∫ االعتيادية وفق kا لل�صرو• التجارية العادية عل≈ اأ�صا�س عروVس اأ�صعار
تناف�صية مع اMرتام ال�صفافية ‘ تقد ËالعطاAات.
IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG äBÉaÉµe (h
ي�صتح≥ جميع اأع†صا› Aل�س االإدارة بد∫ †Mصور اجتماعات بواقع  250ريا∫ عماين ع øك πاجتماع يح†صر√ الع†صو  ∫ÓNال�صنة .كما تدفع ال�صركة بد∫ †Mصور اجتماعات
÷نة التدقي≥ بقيمة  350ريا∫ عماين لرئي�س اللجنة و 175ريا∫ عماين لك πع†صو م øاالأع†صا AاالآNري .øوي�صتلم اأع†صا÷ Aنة املكافاآت  175ريا∫ عماين ن¶ري †Mصور كπ
اجتماع م øاجتماعات اللجنة  ∫ÓNال�صنة.
”  ∫ÓNال�صنة دفع مكافاأة بقيمة  68،000ريا∫ عماين ا 4 ¤اأع†صا› Aل�س اإدارة ع øال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب .2017
وفق kا للوائ íال�صادرة ع øال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫ ،تبل≠ مكافاأة اأع†صا› Aل�س االإدارة  57،000ريا∫ عماين ع øال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  ،2018ب�صر• ا◊�صو∫ عل≈
موافقة امل�صاهم ‘ Úاجتماع ا÷معية العامة ال�صنوية القادمة.

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

الØاVس /πيوSس∞ الكªا‹ -رئي� ¢الOارة hاملوار الب�سرية
اإن الفاVص /πيو�صف Mا�ص πعل≈ �ص¡ادة البكالوريو�س ‘ التاري ïولدي¬ اإجمايل Nربة � 36صنة ،وقد تقاعد م øوزارة الرتبية والتعليم بوظيفة مدير مدر�صة .يعم πالفاVص/π
يو�صف بال�صركة منذ تاأ�صي�ص¡ا وهو م�صوDو∫ ع øاالأن�صطة املتعلقة باإدارة املوارد الب�صرية وال�صوDون االإدارية ،ويعم â– πاإ�صرا ±الرئي�س التنفيذي .كما اأن¬ ي†صطلع �ÃصوDولية
اإVصافية ويوDدي م¡مة م�صت�صار الرئي�س التنفيذي Mو∫ ال�صوDون ا◊كومية والعÓقات اخلارجية مع ال�صركات.
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فيما يلي تفا�صي πبد∫ †Mصور اجتماعات ›ل�س االإدارة امل�صتح≥ ا ¤االأع†صا Aلل�صنة )بالريا∫ العماين(:

اSس ºالع†سو
الفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان
الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان
الفاVص /πعبد القادر ب øدروي�س البلو�صي
الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر
الفاVص /πيا�صر ب øعبد اˆ ب� øصا ⁄الرا�صدي
الفاVص /πعبد اˆ ب� øصا� ⁄صعيد العرÁي
الفاVص /πراجيف كولكارين
الفاVص /πجت Óفنكات راو
الفاVص� /πصليمان ب øمد ب� øصاه Úالربيع
الفاVص� /πصاراد ديوراج جايø
الفاVص /πجوك�صي مانا±
املªéو´

اLتªاYات ›ل� ¢الإOارة
1،000
750
750
750
1،250
500
500
250
250
250
250
6,500

÷نة التدقيق ÷نة الTÎسيحات hاملكاaاBت املªéو´ )ر(´.
175
1،050
525
525
175
2,450

175
350
175
175
875

1,175
925
1,800
1,275
1,600
675
1,025
250
425
250
425
9,825

 ∫ÓNال�صنةo ⁄ ،يطالب الفاVص� /πصليمان ب øمد ب� øصاه Úالربيع والفاVص� /πصاراد ج ÚوالفاVص /πجوك�صي مانا ±ببد∫ †Mصور اجتماعات ›ل�س االإدارة ومكافاأة
اأع†صا› Aل�س االإدارة .كما اأن الفاVص /πجوك�صي ماناo ⁄ ±يطالب ببد∫ †Mصور اجتماعات ÷نة التدقي≥o ⁄ ÚM ‘ ،يطالب الفاVص�/ πصليمان ب øمد ب� øصاهÚ
الربيع ببد∫ †Mصور اجتماعات ÷نة املكافاآت.
IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG í«°TôJ á«Ø«c (R
تلتزم ال�صركة باالإجراAات املن�صو�س علي¡ا ‘ قانون ال�صركات التجارية وال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫ والن¶ام االأ�صا�صي لل�صركة والتي تتطلب اأن يتم تر�صي íاأع†صا› Aل�س
االإدارة دائما م ∫ÓN øا÷معية العامة ال�صنوية.
≥«bóàdG áæ÷ (ì
�ص qك› πل�س االإدارة ÷نة تدقي≥ تتاألف م øاأKنان اأع†صا Aم�صتقل .Úوطبقا ملتطلبات املادة  7م øميثاق Mوكمة ال�صركات ،فاإن اإKن Úم øاأع†صا÷ Aنة التدقي≥ ل¡ما دراية
جيدة بال�صوDون املالية وال�صناعية والقوان Úواللوائ íال�صارية عل≈ �صركات امل�صاهمة العامة.
 فيما يلي م¡ام ووظائف ÷نة التدقي≥:· رفع تو�صية ا› ¤ل�س االإدارة بتعي Úمراقب ا◊�صابات امل�صتق πلتويل تدقي≥ القوائم املالية لل�صركة.
· تقييم اأدا Aمراقب ا◊�صابات امل�صتق πوا�صتبدال¬ اأينما كان Pلك مÓئما.
· مراجعة القوائم 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 Mو∫ اإدراج
القوائم 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 رئي�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 Mو∫ تن¶يم ق�صم التدقي≥ الداNلي واأهداف¬ وم�صوDوليات¬
وNطط¬ ونتائج¬ وموازنت¬ وموظفي¬.
· املناق�صة مع االإدارة ومراقب ا◊�صابات الداNلي ومراقب ا◊�صابات امل�صتقM πو∫ 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 Mو∫ اأي م�صائ πقانونية )Ãا في¡ا �صري الدعاو iالقائمة( Áoك øاأن يكون ل¡ا تاأKري جوهري عل≈ القوائم املالية لل�صركة واأي
تقارير اأو –قيقات هامة م øج¡ات تن¶يمية اأو Mكومية.
oتوDدي ÷نة التدقي≥ وظائف¡ا وفقا لل�صيا�صة املoعتمدة م øقب› πل�س االإدارة وÃا يتف≥ مع القرارات ال�صادرة ع øال¡يÄة العاة ل�صوق املا∫.

اSس ºالع†سو

املنüسب

الفاVص /πعبد القادر ب øدروي�س البلو�صي
الفاVص /πتقي ب øعلي �صلطان
الفاVص /πديبا�صي�س ماجومدر
الفاVص /πراجيف كولكارين
الفاVص /πجوك�صي مانا±

ع†صو
ع†صو
ع†صو
ع†صو
ع†صو

2018/2/18
لي�س ع†صوا
√
لي�س ع†صوا
√
√

اLتªاYات ÷نة التدقيق
2018/7/25
2018/4/24
√
√
لي�س ع†صوا
لي�س ع†صوا
√
√
*√
√
لي�س ع†صوا
لي�س ع†صوا

2018/10/25
√
لي�س ع†صوا
√
*√
لي�س ع†صوا

√M :اVصر لÓجتماع; *√  :ا◊†صور بالوكالة
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 -عقدت ÷نة التدقي≥ اأربعة اجتماعات  ∫ÓNال�صنة املالية املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2018فيما يلي تواري ïتلك االجتماعات و�صج†M πصور اأع†صا Aاللجنة:

2018

يبل≠ بد∫ †Mصور االجتماعات امل�صتح≥ /املدفوع الأع†صا÷ Aنة التدقي≥  2،450ريا∫ oعماين ع� øصنة .2018
•( á«∏NGódG áHÉbôdG
تتو÷ ¤نة التدقي≥ ،نيابة ع› øل�س االإدارة ،املراجعة املنت¶مة الأن¶مة الرقابة الداNلية املعمو∫ ب¡ا ‘ ال�صركة .وقد قام÷ âنة التدقي≥ بتعي Úمراقب �Mصابات داNلي متفرÆ
منذ اأ�Zصط�س  2011ف�صاعدا .ولد iال�صركة مو�Dص�صة تدقي≥ داNلي تتو ¤مراجعة تلف امل�صائ πبال�صركة واإ�صدار تقارير ب�صاأن¡ا اإVصافة ا ¤التو�صيات وتعليقات االإدارة علي¡ا.
و oتراجع ÷نة التدقي≥ تقارير مراقب ا◊�صابات الداNلي ب�صك πمنت¶م .علما باأن اأن¶مة الرقابة الداNلية املعمو∫ ب¡ا ‘ ال�صركة oتعت oرب كافية .تو ¤مكتب التدقي≥ ديلوي âاآند تو�س،
ا�صبون قانونيون ،م�صقط ،اإ‚از اأن�صطة التدقي≥ الداNلي لكام πال�صنة ،وبل≠ اجمايل اأتعا Üالتدقي≥ املدفوعة /امل�صتحقة  11،750ريا∫ عماين ع øكام� πصنة .2018
…( ÷äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ
تعم÷ πنة الرت�صيحات واملكافاآت ‘ اإطار Vصم øاNت�صا�صات¡ا وظائف¡ا التي Mددها ›ل�س االإدارة.
 تت†صم øاأهم م�صوDوليات ÷نة الرت�صيحات واملكافاآت ما يلي:· وVصع معايري قائمة عل≈ االأدا Aلتحديد مكافاآت وMوافز اأع†صا› Aل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية
· تîطيط التعاقب الأع†صا› Aل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية
· البح åع øاأ�صîا�س موDهل Úوتر�صيح¡م لع†صوية ›ل�س االإدارة
· امل�صاعدة ‘ اNتيار االأ�صîا�س املوDهل ÚلÓإدارة التنفيذية.
 -عقدت ÷نة الرت�صيحات واملكافاآت ) (2اجتماع ∫ÓN Úال�صنة املالية املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2018فيما يلي تواري ïتلك االجتماعات و�صج†M πصور اأع†صا Aاللجنة:

اSس ºالع†سو

املنüسب

الفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان
الفاVص /πيا�صر ب øعبد اˆ ب� øصا ⁄الرا�صدي
الفاVص /πعبد اˆ ب� øصا� ⁄صعيد العرÁي
الفاVص� /πصليمان ب øمد ب� øصاه Úالربيع

رئي�س
ع†صو
ع†صو
ع†صو

اLتªاYات ÷نة الTÎسيحات hاملكاaاBت
2018/10/25
2018/02/18
√
لي�ص âع†صوا
√
√
√
لي�س ع†صوا
لي�س ع†صوا
√

يبل≠ بد∫ †Mصور االجتماعات امل�صتح≥ /املدفوع الأع†صا÷ Aنة الرت�صيحات واملكافاآت  875ريا∫ oعماين ع� øصنة .2018

√M :اVصر لÓجتماع

IQGOE’G ICÉaÉµe (ê
تتكون مكافاأة املوظف Úالتنفيذي Úم øجزK Aاب âواآNر مت¨ري .يت†صم øا÷ز Aالثاب âالراتب والبدالت ومكافاأة ن¡اية اخلدمة ÚM ‘ ،يتمث πا÷ز Aاملت¨ري ‘ Mوافز
ت�صب بنا  Akعل≈ مقايي�س اأداo Aددة م�صبق kا.
مرتبطة باالأداo –o A
� ∫ÓNصنة  ،2018بل≠ اإجمايل تكلفة اأكرب موظف Úتنفيذي Úبال�صركة  541،978ريا∫ oعماين )رواتب وعنا�صر اأNر iبقيمة  527،837ريا∫ عماين ومكافاأة ن¡اية Nدمة
بقيمة  14،141ريا∫ 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.
 Yقد العπªoربم �صركة ا÷زيرة عقود عم πر�صمية مع ك πموظف م øموظفي¡ا ،علما باأن هذ√ العقود تتف≥ مع اللوائ íال�صادرة ع øوزارة القو iالعاملة واأMكام قانون العم πالعماين.
ت o
IQGOE’G ¢ù∏› AGOCG º««≤J (O
وف kقا للمبداأ الرابع مليثاق Mوكمة �صركات امل�صاهمة العامة ال�صادر ع øهيÄة ال�صوق املالية ،واف≥ امل�صاهمون ‘ اجتماع ا÷معية العامة ال�صنوية املنعقد ‘  25مار�س 2018
عل≈ معايري تقييم اأدا› Aل�س اإدارة ال�صركة .وبنا  Akعل≈ Pلك ،قام امل�صاهم Úبتعي ÚاالأفاVص /πمور �صتيفنز �س.م.م لتويل تقييم اأدا› Aل�س االإدارة وف kقا للمعايري املعتمدة
وتقد Ëتقرير االأدا Aاإ ¤امل�صاهم ‘ Úاجتماع ا÷معية العامة ال�صنوية املoقرر عقد√ ‘  26مار�س .2019
ácô°ûdG πÑb øe ΩGõàd’G ΩóY π«°UÉØJ (`g
 ⁄تتعرVس ال�صركة الأي جزاAات اأو قيود م øقب� πصوق م�صقط لÓأوراق املالية اأو ال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫ اأو اأي ج¡ات اأNر iب�îصو�س اأي م�صائ πتتعل≥ ب�صوق راأ�س املا∫
 ∫ÓNالث� çÓصنوات االأNرية.
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øjôªãà°ùŸGh ÚªgÉ°ùŸÉH ∫É°üJE’G äGƒæbh πFÉ°Sh (h
لد� iصركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع موق¡ا االإلكرتوين اخلا�س عل≈ �صبكة االنرتن â– âعنوان  www.jazeerasteel.comوالذي ” اإن�صاو √Dالأجπ
اطÓع عمÓئنا و�صركائنا 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 ونتائج¡ا املالية ال�صنوية والبيانات ال�صحفية الر�صمية واملoعطيات املoوج¡ة ا ¤املحلل.Ú
” ن�صر النتائج الف�صلية /ال�صنوية ‘ ال�صحف املحلية ال�صادرة بالل¨ت Úالعربية واالإ‚ليزية ،و” –مي πالنتائج عل≈ املوقع االلكرتوين ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية .وبناA
علي¬ ⁄ ،يتم اإر�صا∫ النتائج 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◊�صو∫ عل≈ ن�صîة م øالنتائجÁ ،كن¡م –ميل¡ا م øاملوقع االلكرتوين ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية اأو االت�صا∫ Ãكتبنا مبا�صرة.
” توزيع ن�صîة م øتقرير مناق�صة و–لي πاالإدارة مع القوائم املالية.
¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG äÉfÉ«H (R
فيما يلي بيانات اأ�صعار ال�صوق – اأعل≈  /اأدن≈ �صعر ∫ÓN -ك� πص¡ر م� øصنة: 2018

ال�س¡ر
يناير 2018
فرباير 2018
مار�س 2018
اأبري2018 π
مايو 2018
يونيو 2018
يوليو 2018
اأ�Zصط�س 2018
�صبتمرب 2018
اأكتوبر 2018
نوفمرب 2018
دي�صمرب 2018

Sسعر Sس¡ ºال�سركة
)القيªة بالريا∫ العªاين(
اOCن≈ Sسعر
اYCل≈ Sسعر
0/275
0/310
0/310
0/318
0/310
0/346
0/324
0/334
0/308
0/324
0/300
0/310
0/286
0/300
0/270
0/282
0/270
0/282
0/275
0/280
0/279
0/279
0/274
0/279

موTDسر Sسو ¥م�سق§ لhÓرا ¥املالية )UسناYة(
الYCل≈
6،892
6،862
6،846
6،652
6،442
6،155
6،107
5،607
5،682
5،540
5،398
5،336

الOCن≈
6،653
6،759
6،584
6،270
6،048
6،054
5،588
5،453
5،453
5،334
5،226
4،991

oيقدم الر�صم البياين التايل اأدا� Aصعر �ص¡م ال�صركة مقارنة مع املو�Dصر العام ل�صوق م�صقط لÓأوراق املالية لقطاع ال�صناعة ‘ �صلطنة عمان � ∫ÓNصنة: 2018
اOCاS Aســ¡ ºال�ســركة مقارنة م™ امل ـوTDسر العــا Ωل�سـو ¥م�سق§ لhCÓرا ¥املالية

0^400
0^380
0^360
0^340
0^320
0^300
0^280
0^260
0^240
0^220
0^200

7000
6500
6000
5500
5000
4500
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Yد OالSCس¡º

Yد Oامل�oساÚªg

17،973،245
28،454،144
14،772،611
63،697،960
124,897,960

689
11
2
2
704

الÄØة
اأق πم%1 ø
 %1ا ¤اأق πم%5 ø
 %5ا ¤اأق πم%10 ø
اأك Ìم%10 ø
املªéو´

 %مª› øو´
الSCس¡ ºالقائªة
%14^39
%22^78
%11^83
%51^00
%100^00
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 ™jRƒJملكية الSCس¡º
oنور oد ‘ ا÷دو∫ التايل ‰وPج توزيع ك πفÄة م øفÄات االأ�ص¡م وعدد املالك Úون�صبة امللكية كما ‘  31دي�صمرب :2018

2018

فيما يلي ‰وPج ملكية اأك Ìم %5 øكما ‘  31دي�صمرب :2018

اSس ºامل�ساºg
الفاVصلة /اأم πبن� âص¡ي πب� øصا ⁄ب¡وان
ال�صي� /ïص¡ي πب� øصا ⁄ب øعبد اˆ ب øب¡وان املîيني
�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
�صندوق االMتياطي العام للدولة
املªéو´

اªLا‹ الSس¡º
32،473،470
31،224،490
7،816،270
6،956،341
78,470,571

 %م øرا ¢SCاملا∫
%26^00
%25^00
%6^26
%5^57
%62^83

’ “لك ال�صركة اأي �صكو∑ ودائع عاملية اأو �صكو∑ ودائع اأمريكية اأو كفاالت اأو اأي اأدوات قابلة للتحوي πاعتبارا م 31 øدي�صمرب  ،2018وبالتايل ’ يوجد اأي تاأKري عل≈
Mقوق امللكية.
ÊƒfÉ≤dG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe øY á«æ¡e IòÑf (ì
ع Úم�صاهمو ال�صركة مكتب كي بي ام جي مراقبا ◊�صابات ال�صركة ل�صنة  .2018تاأ�ص�س كي بي ام جي oعمان ‘ �صنة  ،1973وهو جز Aم øكي بي ام جي اخلليج االأدن≈
املحدودة ،ويعم πلدي¬ اأك Ìم 180 øموظفا ،مV øصمن¡م Nم�صة �صركا Aو�صتة اأع†صا› Aل�س اإدارة و 30مديرا ،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†صرائب واال�صت�صارات االأNر .iتن�صط كي بي ام جي ‘  153دولة ولدي¡ا Mوايل 207،000
موظف يعملون ‘ ال�صركات االأع†صا ‘ Aجميع اأنحا Aالعا .⁄علما باأن ال�صركات االأع†صا Aامل�صتقلة ل�صبكة كي بي ام جي تنت�صب ا ¤كي بي ام جي الدولية التعاونية )”كي
o
وت�صف بنف�ص¡ا عل≈ هذا النحو.
بي ام جي الدولية“( ،وهي مو�Dص�صة �صوي�صرية .و ك πمو�Dص�صة كي بي ام جي “ث πكيانا منف�ص Óوم�صتق Óقانو kنا،
بل¨ âقيمة فاتورة كي بي ام جي  15،000ريا∫ عماين ل�صنة  2018ن¶ري اخلدمات امل¡نية املقدمة ا ¤ال�صركة 8،000) .ريا∫ عماين ن¶ري اأعما∫ التدقي≥ و 7،000ريا∫
عماين ن¶ري اأعما∫ مراجعة دودة وNدمات اأNر.(i
•( äÉcô°ûdG áªcƒM ¥Éã«e ΩÉµMCÉH ΩGõàd’G ΩóY π«°UÉØJ
” اإعداد تقرير Mوكمة ال�صركة طبقا الأMكام ميثاق Mوكمة ال�صركات ال�صادر ع øال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫.
:¿CÉH ô≤o
®( o j IQGOE’G ¢ù∏› ¿EG
ال�صركة قام âبوVصع كافة االأن¶مة واالإجراAات وتوKيق¡ا ر�صمي kا وتطبيق¡ا .ولد iال�صركة ”لوائ íداNلية“ oمنف�صلة ” �صياZت¡ا وفقا للمتطلبات التن¶يمية .كما قام ›ل�س
االإدارة Ãراجعة هذا الدلي πواعتماد√ .و–توي ”اللوائ íالداNلية { عل≈ كافة االإجراAات ال†صرورية واملن�صو�س علي¡ا .وقد قام ›ل�س االإدارة Ãراجعة هذ√ اللوائ.í
›ل�س االإدارة م�صوDو∫ عV øصمان اإعداد القوائم 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
املا∫.
لي�س هنا∑ اأي اأMدا çجوهرية م� øصاأن¡ا التاأKري عل≈ ا�صتمرارية �صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع وقدرت¡ا عل≈ موا�صلة عمليات اإنتاج¡ا  ∫ÓNال�صنة املالية
القادمة.

رئي�› ¢ل� ¢الإOارة

†Yسو ›ل� ¢الإOارة
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á∏°üØæŸGh IóMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG áªFÉb
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
املªéوYة

اUCسو∫
اUCسو∫  ÒZمتداhلة
‡تلكات ،اآالت و معدات
ا�صتثمار ‘ �صركة فرعية
اإجمايل االأ�صو∫ Zري متداولة

اي†صا2018 ì
ر´.
7
26

اUCسو∫ متداhلة
زون
 ·Pمدينة Œارية و اأNرi
اأر�صدة لد iالبنك و بال�صندوق
›ªو´ الUCسو∫ املتداhلة
›ªو´ الUCسو∫

8
9
10

Mقو ¥امللكية  hاللتõامات
Mقو ¥امللكية
راأ�س املا∫
عÓوة ا�صدار
اMتياطي قانوين
اأربا ìتجزة
›ªو´ Mقو ¥امللكية

11
11
12

الإلتõامات
التõامات  ÒZمتداhلة
مكافاأة ن¡اية اخلدمة للموظفÚ
Vصريبة موDجلة
›ªو´ اللتõامات  ÒZاملتداhلة

15
22

الإلتõامات املتداhلة
قروVس  -جز Aمتداو∫
 ·Pدائنة Œارية و اأNرi
Vصريبة د πNم�صتحقة
›ªو´ اللتõامات املتداhلة

14
16
22

18,251,247
18,251,247
20,913,467
28,767,030
3,939,089
53,619,586
71,870,833

12,489,796
13,856,484
4,163,266
13,416,335
43,925,881

1,015,363
462,005
1,477,368

ال�سركة الΩC
2017
ر.ع

2018
ر´.

2017
ر.ع

19،153،177
19،153،177

18,225,827
258,244
18,484,071

19،125،581
258،244
19،383،825

15،452،865
30،755،598
3،500،987
49،709،450
68،862،627

12،489،796
13،856،484
4،163،266
13،630،532
44،140،078

884،016
518،036
1،402،052

20,364,973
29,522,266
3,761,299
53,648,538
72,132,609

12,489,796
13,856,484
4,163,266
13,698,757
44,208,303

1,003,767
462,005
1,465,772

15،181،887
31،260،656
3،309،721
49،752،264
69،136،089

12،489،796
13،856^484
4،163،266
13،937،153
44،446،699

877،133
518،036
1،395،169

14,513,834
11,408,109
545,641
26,467,584

12،159،908
10،306،754
853،835
23،320،497

14,513,834
11,399,059
545,641
26,458,534

12،159،908
10،280،478
853،835
23،294،221

›ªو´ اللتõامات

27,944,952

24،722،549

27,924,306

24،689،390

›ªو´ Mقو ¥امللكية  hاللتõامات

71,870,833

68،862،627

72,132,609

69،136،089

0^352

0^353

0^354

0^356
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Uسا‘ اUCسو∫ ال�س¡ ºالواMد

�صر ìبا�صدار هذ√ القوائم املالية و اعتمدها ›ل�س االدارة بتاري 31 ïيناير 2019م و وقع¡ا بالنياية ع øاملجل�س:

رئي�› ¢ل� ¢الOارة

†Yسو ›ل� ¢اOارة

ت�صك πاالي†صاMات املذكورة بال�صفحات  7ا 41 ¤جزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القوائم املالية.
يرد تقرير مراجعي ا◊�صابات بال�صفحات ) 1اأ( – ) 1د(.

املªéوYة
2018
ر´.

ال�سركة الΩC
2017
ر.ع

2018
ر´.

2017
ر.ع

اي†صاì
ايرادات
تكلفة املبيعات
اªLا‹ الربí
م�صاريف بيع و توزيع
م�صاريف ادارية و عمومية
عك�س �Nصائر انîفاVس قيمة الذ·
التجارية املدينة
م�صاريف ت�ص¨ي πاأNرi
اCربا ìالت�س¨يπ
تكاليف “ويπ
ايرادات “ويπ
الرب íقب πال†سريبة
م�صروفات Vصريبة الدπN

6
17
18
19
9

21
21
22

Uسا‘ الربª› h íو´ الدخ πال�سامπ
للÎØة
الرب íالعائد ا: ¤
ال�صركة االأم
�Mص�س Zري م�صيطرة

Yائد ال�س¡ ºالواMد العائد ا¤
م�ساªgي ال�سركة ال) ΩCر(.´.
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116,145,843
)(103,946,927
12,198,916
)(5,386,765
)(2,609,907

96،620،476
)(83،282،462
13،338،014
)(5،051،521
)(2،518،175

116,194,987
)(104,176,878
12,018,109
)(5,378,472
)(2,495,132

96،682،747
)(83،476،845
13،205،902
)(5،042،191
)(2،342،517

125,708
)(12,325

438،502
)(30،478

122,939
)(12,325

526،242
)(30،478

4,315,627
)(1,051,593
5,887
3,269,921
)(489,610

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

4,255,119
)(1,043,435
5,887
3,217,571
)(489,610

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

2,780,311

4،713،189

2,727,961

4،857،662

2,780,311
2,780,311

4،723،867
)(10،678
4،713،189

-

-

0^022

0^038

0^022

0^039

ت�صك πاالي†صاMات املذكورة بال�صفحات  7ا 41 ¤جزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القوائم املالية.
يرد تقرير مراجعي ا◊�صابات بال�صفحات ) 1اأ( – ) 1د(.

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á∏°üØæŸGh IóMƒŸG ôNC’G πeÉ°ûdG πNódGh ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G áªFÉb
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

2018
25

اCربا ìتõéة
ر´.
10،884،287
4^723^867
)(361،986

)(1،124،082
)(491،554
13،630،532
13,630,532
3،043

اMتياWي قانوين
ر´.
3،801،280
361،986

4،163،266
4,163,266
4،163،266

4,163,266

hÓYة اإUسدار
ر´.
13،856،484
-

13،856،484
13,856,484
13،856،484

13,856,484

را ¢SCاملا∫
ر´.
12،489،796
-

12،489،796
12^489^796
12،489،796

12,489,796

2017 ôjÉæj 1
�صا‘ الرب íو ›موع االيرادات ال�صاملة لل�صنة
و∫ ا ¤االMتياطي القانوين

معامÓت مع امل�صاهم Úمدرجة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
توزيعات اأربا ìمدفوعة )اإي†صا(13 ì
Mيازة فائدة Zري م�صيطرة

O 31ي�س2017 Èª

 , 2018 ôjÉæj 1كªا hرOت ‘ التقرير ال�سابق
تعدي πم øتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية 9
) ان¶ر اي†صا(1-2 ì
” اإYاOة البيا¿ ‘ 2018 ôjÉæj 1

معامÓت م™ امل�سا ÚªgمدرLة مباTسرة ‘ Mقو ¥امللكية:
توزيعات اأربا ìمدفوعة )اإي†صا(13 ì

O 31ي�س2018 Èª

املªéوYة

Mقو ¥م�ساªgي
ال�سركة الΩC
ر´.
41،031،847
4،723،867
-

)(1،124،082
)(491،554
44،140،078
44,140,078
3،043

13،633،575
2،780،311
)(2،997،551
13,416,335

�صا‘ الرب íو ›موع االيرادات ال�صاملة لل�صنة

44،143،121
2،780،311
)(2،997،551
43,925,881
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ت�صك πاالي†صاMات املذكورة بال�صفحات  7ا 41 ¤جزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القوائم املالية.
يرد تقرير مراجعي ا◊�صابات بال�صفحات ) 1اأ( – ) 1د(.

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

)(222،632
)(10،678
-

ر´.

40،809،215
4،713،189
-

233،310
-

43,925,881

)(2،997،551

2،780،311

44،143،121

44,140,078
3،043

44،140،078

)(1،124،082
)(258،244

ر´.

üMس ÒZ ¢üم�سي£رة املªéو´

2018

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á∏°üØæŸGh IóMƒŸG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG áªFÉb
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

ال�سركة الΩC

 1يناير 2017

�صا‘ الرب íو ›موع االيرادات ال�صاملة لل�صنة
و∫ ا ¤االMتياطي القانوين
معامÓت مع امل�صاهم Úمدرجة مبا�صرة ‘ Mقوق امللكية:
توزيعات اأربا ìمدفوعة )اإي†صا(13 ì
 31دي�صمرب 2017

 , 2018 ôjÉæj 1كªا hرOت ‘ التقرير ال�سابق
تعدي πم øتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية  ) 9ان¶ر اي†صا(1-2 ì
” اإYاOة البيا¿ ‘ 2018 ôjÉæj 1
�صا‘ الرب íو ›موع االيرادات ال�صاملة لل�صنة

معامÓت م™ امل�سا ÚªgمدرLة مباTسرة ‘ Mقو ¥امللكية:
توزيعات اأربا ìمدفوعة )اإي†صا(13 ì
‘  31دي�صمرب 2018

را ¢SCاملا∫
ر´.
12،489،796
12،489،796
12,489,796
12,489,796
-

12,489,796

hÓYة اإUسدار
ر´.
13،856،484
13،856،484
13,856,484
13,856,484
-

13,856,484

اMتياWي قانوين
ر´.
3،801،280
361،986
4،163،266
4,163,266
4,163,266
-

4,163,266

اCربا ìتõéة
ر´.
10،565،559
4،857،662
)(361،986
)(1،124،082
13،937،153
13,937,153
31،194
13,968,347
2,727,961

)(2،997،551
13,698,757

املªéو´
ر´.
40،713،119
4،857،662
)(1،124،082
44،446،699
44,446,699
31،194
44,477,893
2,727,961

)(2،997،551
44,208,303

ت�صك πاالي†صاMات املذكورة بال�صفحات  7ا 41 ¤جزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القوائم املالية.
يرد تقرير مراجعي ا◊�صابات بال�صفحات ) 1اأ( – ) 1د(.

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á∏°üØæŸGh IóMƒŸG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG áªFÉb
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

2018

27

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018
28

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á∏°üØæŸGh IóMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG áªFÉb
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

اإي†صاì
اCن�س£ة الت�س¨يπ
الرب íقب πال†صريبة
تعديÓت ملا يلي:
اإيرادات فوائد
فوائد قروVس
ا�صت¡∑Ó
�ص�س تدين قيمة املîزون
معكو�س ديون م�صكو∑ ‘ –�صيل¡ا
�Nصائر بيع ‡تلكات ومعدات واآالت
م�صتحقات ن¡اية اخلدمة
Jدaق نقدي م øالت�س¨ي πقبM πركة را ¢SCاملا∫
العامπ
ت¨ريات راأ�س املا∫ العام:π
املîزون
 ·Pمدينة Œارية و اأNرi
 ·Pدائنة Œارية و اأNرi
نقد م øالت�س¨يπ
فوائد مدفوعة اأKنا Aال�صنة
م�صتحقات ن¡اية اخلدمة اأKنا Aال�صنة
Vصريبة مدفوعة اأKنا Aال�صنة
Uسا‘ النقد النا œم øاCن�س£ة الت�س¨يπ
اCن�س£ة الSستªãار
م�صرتيات ‡تلكات ومعدات واآالت
متح�صÓت م øبيع ‡تلكات ومعدات واآالت
اقتنا�M Aص�س Zري م�صيطرة ‘ �صركة تابعة
فوائد مقبوVصة
Uسا‘ النقد امل�ستîد ‘ ΩاCن�س£ة الSستªãار
اCن�س£ة التªويπ
توزيعات مدفوعة
متح�صÓت م øقروVس بنكية
دفعات �صداد قروVس بنكية
Uسا‘ النقد امل�ستîد ‘ ΩاCن�س£ة التªويπ

21
21
7
8
9

7

املªéوYة

ال�سركة الΩC

2017
ر.ع

2018
ر.ع

3,269,921

5،518،871

3,217,571

5،663،344

)(5,887
1,051,593
2,086,643
49,085
)(125,708
14,486
197,259
6,537,392

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

)(5,887
1,043,435
2,084,105
62,284
)(122,939
14,486
192,546
6,485,601

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

)(5,509,687
2,117,319
1,074,554
4,219,578
)(1,046,504
)(65,912
)(832,123
2,275,039

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

)(5,245,370
1,892,523
1,091,780
4,224,534
)(1,038,346
)(65,912
)(832,123
2,288,153

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

2018
ر.ع

2017
ر.ع

)(1,206,139
6,940
5,887
)(1,193,312

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

)(1,205,777
6,940
5,887
)(1,192,950

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

)(2,997,551
81,027,952
(78,674,026
)(643,625

)(1،124،082
96،905،552
)(68،817،731
)(36،261

)(2,997,551
81,027,952
)(78,674,026
)(643,625

)(1،124،082
96،905،552
)(68،817،731
)(36،261

Uسا‘ الت¨ ‘ Òالنقد hما ‘ Mك ºالنقد
نقد و ما ‘ Mكم النقد ‘ بداية ال�صنة

438,102
3,500,987

)(1،467،736
4،968،723

451,578
3,309,721

)(1،450،905
4،760،626

نقد  hما ‘ Mك ºالنقد ‘ ن¡اية ال�سنة

3,939,089

3،500،987

3,761,299

3،309،721

نقد بال�صندوق و اأر�صدة بنكية

3,939,089

3،500،987

3,761,299

3،309،721

26
21
13
14
14

ت�صك πاالي†صاMات املذكورة بال�صفحات  7ا 41 ¤جزAا ال يتجزاأ م øهذ√ القوائم املالية.
يرد تقرير مراجعي ا◊�صابات بال�صفحات ) 1اأ( – ) 1د(.

�صركة ا÷زيرة للمنتجات ا◊ديدية �س.م.ع.ع{) .ال�صركة zاأو {ال�صركة االأم (zهي �صركة م�صاهمة oعمانية عامة م�صجلة Ãوجب قانون ال�صركات التجارية
‘ �صلطنة oعمان .اأ�ص¡م ال�صركة مدرجة ‘ �صوق م�صقط لÓأوراق املالية  .تتمث πاالأن�صطة الرئي�صية لل�صركة ‘ ت�صنيع وبيع املنتجات ا◊ديدية Ãا ‘ Pلك
املواد االأNر iاملرتبطة ب¡ا.

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

“لك ال�صركة م�صنع ،Úوهما م�صنع االأنابيب وم�صنع الق†صبان التجارية .بداأت العمليات التجارية مل�صنع االأنابيب ‘ مايو  ÚM ‘ ،1999با�صر م�صنع
الق†صبان التجارية عمليات¬ ‘ اأكتوبر � ∫ÓN .2009صنة  ،2015اأVصاف âال�صركة مرفقا جديدا لت�صنيع منتجات Mديد الت�صلي ‘ íم�صنع الق†صبان التجارية
ا◊ايل.

2018

á£°ûfC’Gh ÊƒfÉ≤dG πµ°ûdG .1

“لك ال�صركة االأم ن�صبة  %100م øاأ�ص¡م �صركة ا÷زيرة ال oعمانية للمنتجات ا◊ديدية املحدودة – �صركة دودة امل�صوDولية ){ال�صركة التابعة ،(zامل�صجلة
‘ اململكة العربية ال�صعودية .تتمث πاالأن�صطة الرئي�صية لل�صركة التابعة ‘ ا�صترياد وبيع منتجات ا◊ديد التي ت�oص qنع¡ا ال�صركة االأم .ا�صتحوPت ال�صركة االأم
عل≈ �Mصة  %51م øاأ�ص¡م ال�صركة التابعة ‘  15يونيو K ،2015م ا�صتحوPت عل≈ �Mصة  %49املتبقية ‘  31مار�س .2017
القوائم املالية املoج qمعة للمجموعة كما ‘ وال�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  2018تت†صم øنتائج عمليات ال�صركة االأم و�صركت¡ا التابعة ) oي�صار اإلي¡ما م kعا
ب`{املجموعة{(.
 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية
با�صتثنا Aما هو oموVص íاأدنا√ ،فاإن qال�صيا�صات املحا�صبية املoطبقة ‘ هذ√ القوائم املالية هي نف�ص¡ا التي  ”qتطبيق¡ا ‘ القوائم املالية كما ‘ ولل�صنة املنت¡ية
‘  31دي�صمرب .2017
قام âال�صركة مبدئ kيا بتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم z-15االإيرادات م øالعقود املoربمة مع العم zAÓواملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية
رقم  -9االأدوات املالية zاعتبا kرا م 1 øيناير  .2018وهنا∑ عدد م øاملعايري ا÷ديدة االأNر iال�صارية اعتبا kرا م 1 øيناير  2018ولك øلي�س ل¡ا تاأKري جوهري
عل≈ القوائم املالية لل�صركة.
ن¶ kرا للطرق االنتقالية التي اNتارت¡ا املجموعة ‘ تطبي≥ هذ√ املعايري ⁄ ،يتم تعدي πمعلومات املقارنة ‘ كام πهذ√ القوائم املالية لتعك�س متطلبات املعايري
ا÷ديدة ،با�صتثنا Aما ي¡د ±ا ¤العرVس املنف�ص πخل�صارة انîفاVس القيمة امل�صرتدة ع øالذ· التجارية املدينة.
أ�صا�صا ا ¤انîفاVس �Nصائر انîفاVس القيمة املoدرجة ع øاالأ�صو∫ املالية.
عل kما باأن qاأKر التطبي≥ املبدئي ل¡ذ√ املعايري oين�صب ا k
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق -9 ºالhOCات املاليةz
قام âال�صركة بتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم { 9االأدوات املالية zال�صادر ع› øل�س معايري املحا�صبة الدولية .وقد ط qبق âال�صركة املعيار
الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  9بتاري ïتطبي≥ مبدئي ‘  1يناير .2018
وقد اأدP iqلك اإ ¤ت¨يري ‘ ال�صيا�صات املحا�صبية لل�صركةM .ي åاأن متطلبات املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم “ 9ث πت¨يري kا جوهري kا مقارنة مع
معيار املحا�صبة الدولية رقم { -39االأدوات املالية :االإدراج والقيا�س.z
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
ونتي`جة لتطبي≥ المعي`ار الدويل الإعداد التقاري`ر المالي`ة رقم  ،9اعتمدت ال�صرك`ة تعدي`Óت ا�صتتباعية عل≈ معي`ار المMا�صبة الدولية رقم { -1عرVس القوائم
المالي`ة zوالتي ت�صتوجب عرVس انNفاVس قي`مة االأ�صو∫ المالي`ة ‘ بند منف�ص∫ Vصم øقائمة الرب íاأو ال�Nصارة والد ∫Nال�صام∫ ا آالNر ‘ .ال�صاب≥ ،كان
ن¡ج ال�صركة يتمث ‘ πاإدراج انîفاVس قيمة الذ· التجارية املدينة Vصم øامل�صروفات العمومية واالإدارية .ونتيجة لذلك ،قام âاملجموعة باإعادة ت�صنيف
ا�صرتداد �Nصائر انîفاVس القيمة املدرجة Ãوجب معيار املحا�صبة الدولية رقم  39م{ øم�صروفات عمومية واإدارية zاإ{ ¤ا�صرتداد �Nصائر انîفاVس قيمة
الذ· التجارية املدينة ‘ zقائمة الرب íاأو اخل�صارة والد ∫Nال�صام∫ ا آالNر لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  .2018باالإVصافة اإP ¤لك ،اعتمدت ال�صرك`ة
تعدي`Óت ا�صتتباعية عل≈ المعي`ار الدويل الإعداد التقاري`ر المالي`ة رقم  -7أ
{االدوات المالي`ة :ا إالف�صاMات ،zوقد ت qم ت•بي`قه`ا عل≈ ا إالف�صاMات املتعلقة ب�صنة
 2018ولك øلم ي`تم ت•بي`قه`ا ب�صك πعام عل≈ معلومات المقارنة.
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
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Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
فيما يلي oم qل�îس االأKر عل≈ القوائم املالية ‘ تاري ïتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  1) 9يناير :(2018
التüسني∞ الUCسلي
ÃوLب معيار
املoحاSسبة الدhلية
رق39 º

القيªة الدÎaية
التüسني∞ ا÷ديد
ÃوLب املعيار الد ‹hالUCسلية ÃوLب
لإYدا Oالتقارير املالية معيار املoحاSسبة
الدhلية رق39 º
رق9 º
ر´.
التكلفة املoطفاأة

2018

الUCسو∫ املالية
املªéوYة
Œ ·Pارية مدينة واأر�صدة مدينة اأNرi

قروVس و ·Pمدينة

30

ال�سركة الΩC
Œ ·Pارية مدينة واأر�صدة مدينة اأNرi

قروVس و ·Pمدينة

التكلفة املoطفاأة

28،489،634

29،016،321

القيªة الدÎaية
ا÷ديدة ÃوLب املعيار
الد ‹hلإYدا Oالتقارير
املالية رق9 º
ر´.
28،492،677

29،047،515

قرqرت املجموعة اأن تطبي≥ متطلبات انîفاVس القيمة Ãوجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  1 ‘ 9يناير � 2018صو ±يوDدي اإ ¤عك�س �ص�س
انîفاVس قيمة الذ· التجارية املدينة واالأر�صدة املدينة االأNر iعل≈ النحو التايل:

üس ¢üانØîا ¢Vالقيªة ‘ O 31ي�سÃ 2017 ÈªوLب معيار املoحاSسبة الدhلية رق39 º
عك�س �ص�س انîفاVس القيمة عند تطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 9
üس ¢üانØîا ¢Vالقيªة ‘ Ã 2018 ôjÉæj 1وLب املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق9 º

املªéوYة
ر´.

ال�سركة الΩC
ر´.

776,532
)(3،043
773،489

983,162
)(31،194
951،968

قام âال�صركة بتحديد اأKر تطبي≥ متطلبات انîفاVس القيمة Ãوجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  9عل≈ بقية االأ�صو∫ املالية ،و ⁄ينتج عن¬
اأي اأKر جوهري عل≈ االأر�صدة االفتتاMية اعتبا kرا م 1 øيناير  .2018وبنا  Akعلي¬ ،فاإن اأKر انîفاVس القيمة  ⁄يتم اأNذ√ ‘ االعتبار ‘ هذ√ القوائم املالية.
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
ي`oقدم املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  -9أ
{االدوات المالي`ة -zمت•لبات قائمة عل≈ مباد Çلت�صني`ف أاال�صو∫ المالي`ة .يحتوي املعيار عل≈ فÄتÚ
اأ�صا�صيت Úلقيا�س االأ�صو∫ املالية :التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة .و oيل¨ي املعيار الفÄات ا◊الية ملعيار املحا�صبة الدولية رقم  ،39وهي املحتف ßب¡ا Mت≈ تاريï
اال�صتحقاق واملتاMة للبيع والقروVس والذ· املدينة .ي�صتند ت�صنيف االأ�صو∫ املالية Ãوجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  9ب�صفة عامة ا¤
‰وPج االأعما∫ الذي يتم في¬ اإدارة االأ�صو∫ املالية و�Nصائ�س التدفقات النقدية التعاقديةÃ .وجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  ،9ال يتم اأبد kا
ف�ص πاالأدوات املالية امل�صتقة امل†صمنة ‘ العقود التي ت�صم πاأ�ص Óماليا يقع ‘ نطاق املعيار .وبدال مP øلك ،يتم تقييم االأداة املالية املîتلطة كك πل¨رVس
الت�صنيف.
يتم اإدراج االأ�صو∫ وااللتزامات املالية عندما ت�صب íال�صركة طر kفا ‘ ال�صرو• التعاقدية لÓأداة .تت†صم øاالأدوات املالية الرئي�صية لل�صركة الذ· التجارية
املدينة واالأر�صدة املدينة االأNر iوالنقد وما يعاد∫ النقد واالقرتاVصات ق�صرية االأج πوالذ· التجارية الدائنة واالأر�صدة الدائنة االأNر.i
الإOراh êالقيا ¢Sاملبدئي
يتم اإدراج الذ· التجارية املدينة مبدئي kا عند ن�صاأت¡ا .يتم اإدراج جميع االأ�صو∫ وااللتزامات املالية ااالأNر iمبدئ kيا عندما ت�صب íاملجموعة طر kفا ‘ االأMكام
التعاقدية لÓأداة.
يتم قيا�س االأ�ص πاملايل )ما  ⁄يكŒ ·P øارية مدينة بدون مكون “وي πكبري( اأو االلتزام املايل مبدئ kيا بالقيمة العادلة م†صا kفا اإلي¡ا  -بالن�صبة لبند لي�س
بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة  -تكاليف املعاملة املن�صوبة مبا�صر kة اإ ¤اقتنا √Aاأو اإ�صدار√ .يتم قيا�س الذ· املدينة التجارية بدون مكون “ويπ
كبري مبدئ kيا ب�صعر املعاملة.
عند االإدراج املبدئي ،يتم ت�صنيف االأ�ص πاملايل عل≈ اأن¬  ”qقيا�ص¬ بالتكلفة املطفاأة; القيمة العادلة م ∫ÓN øالد πNال�صام πاالآNر اأو اأدوات الدي ;øالقيمة
العادلة م ∫ÓN øالد πNال�صام πاالآNر اأو اأدوات Mقوق امللكية; القيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة.

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
يتم قيا�س االأ�ص πاملايل بالتكلفة املoطفاأة اإن ا�صتوف≈ ال�صرط Úالتالي ،Úوال يتم ت�صنيف¬ بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة:
•
•

يتم االMتفا® باالأ�صV πصم‰ øوPج اأعما∫ ي¡د ±اإ ¤االMتفا® باالأ�صو∫ لتح�صي πالتدفقات النقدية التعاقدية; و
تن�صاأ ع øال�صرو• التعاقدية لÓأ�ص πاملايل ‘ تواري ïددة تدفقات نقدية “oث πفقط مدفوعات املبل≠ االأ�صلي والفائدة عل≈ املبل≠ االأ�صلي Zري
املدفوع.

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
اأدوات Mقوق امللكية هي التي ال يتم االMتفا® ب¡ا للمتاجرة اأو اإ�صدارها كمقاب πعرVصي ‘ Œميع االأعما∫ ،والتي اNتارت املجموعة ب�صاأن¡ا ب�صك πن¡ائي
عند االإدراج املبدئي اإدراج الت¨ريات ‘ القيمة العادلة م ∫ÓN øالد πNال�صام πاالآNر بد kال م øالرب íاأو اخل�صارة .ويتم اإجرا Aهذا االNتيار عل≈ اأ�صا�س كπ
ا�صتثمار عل≈ Mد√.
اأدوات الدي øهي تلك التي “oث πفي¡ا التدفقات النقدية التعاقدية فقط املبل≠ االأ�صلي والفائدة ،ويتم –قي≥ هد‰ ±وPج اأعما∫ ال�صركة م�– ∫ÓN øصيπ
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع االأ�صو∫ املالية م kعا.
 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية )تابع(
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
الإOرا êاملبدئي )تابع(
الUCسو∫ املالية )تابع(
اأ�صو∫ مالية بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة
بالن�صبة ل`جمي`ع االأ�صو∫ المالي`ة Zي`ر الم�صنفة عل≈ اأ qن¡ا oمقا�صة بالتك`لفة الم•ف أاة اأو القي`مة العادلة من  ∫ÓNالد ∫Nال�صام∫ ا آالNر طبقا للتوVصي íالوارد
اأع √Óي`تم قي`ا�ص¡ا بالقي`مة العادلة من  ∫ÓNالرب íاأو ال�Nصارة.
Áك øت�صنيف االأ�صو∫ املالية ،عند االإدراج املبدئي ،بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة اإن كان الت�صنيف oيل¨ي اأو oيقل πب�صك πكبري م øاملعاملة Zري
املت�صقة التي قد تن�صاأ k ÓNفا لذلك م øقيا�س االأ�صو∫ اأو اإدراج االأربا ìاأو اخل�صائر الناŒة عن¡ا عل≈ اأ�صا�س تلف.
á«dÉŸG äÉeGõàd’G
يتم ت�صنيف االلتزامات املالية عل≈ اأ qن¡ا oمقا�صة بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة م�M ∫ÓN øصا Üالرب íاأو اخل�صارة .يتم ت�صنيف االلتزامات املالية
بالقيمة العادلة م�M ∫ÓN øصا Üالرب íاأو اخل�صارة اإن كانo âم�صنفة عل≈ اأ qن¡ا تف ßب¡ا للمتاجرة ،اأو اأداة مالية م�صتقة اأو اأن¡ا م�صنفة عل≈ هذا النحو
عند االإدراج املبدئي.
Áك øت�صنيف االلتزامات املالية ،عند االإدراج املبدئي ،بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة ‘ Mالة ا�صتيفا Aاملعايري التالية:
ﺃ(
ﺏ(
ﻩ(

oيل¨ي الت�صنيف اأو oيقل πب�صك πكبري م øعدم ات�qصاق املعاملة التي قد تن�صاأ k ÓNفا لذلك ع øقيا�س االلتزامات اأو اإدراج االأربا ìاأو اخل�صائر الناŒة
عن¡ا عل≈ اأ�صا�س تلف;
“oث πااللتزامات جز Akا م› øموعة االلتزامات املالية التي يتم اإدارت¡ا وتقييم اأدائ¡ا عل≈ اأ�صا�س القيمة العادلة وف kقا ال�صرتاتيجية موKقة الإدارة
املîاطر; اأو
–توي االلتزامات املالية عل≈ اأداة مالية م�صتقة oمد›ة ينب¨ي ت�صجيل¡ا ب�صك πمنف�ص.π

االلتزامات المالي`ة بالقي`مة العادلة من �M ∫ÓNصا Üالرب íاأو ال�Nصارة ي`تم قي`ا�ص¡ا بالقيمة العادلة ،ويتم اإدراج �صا‘ االأربا ìواخل�صائرÃ ،ا ‘ Pلك اأي
م�صروفات فائدة�M ‘ ،صا Üالرب íاأو ال�Nصارة.
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’Gh ≥MÓdG ¢SÉ«≤dG
á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
االأ�صو∫ املالية بالتكلفة املطفاأة
يتم قيا�س هذ√ االأ�صو∫ الk Mقا بالتكلفة املطفاأة با�صتîدام طريقة الفائدة الفعلية ،ويتم Nف†س قيمة التكلفة املطفاأة ب�îصائر انîفاVس القيمة .د πNالفائدة
واأربا ìويتم اإدراج �Nصائر �صر ±العمÓت االأجنبية وانîفاVس القيمة ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة ،ويتم قيد اأي رب íاأو �Nصارة عند ال�صطب ‘ �Mصا Üالربí
اأو اخل�صارة.
اأ�صو∫ مالية بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالد πNال�صام πاالآNر
اأدوات الديø
ﺃ(
يتم قيا�س هذ√ االأ�صو∫ الk Mقا بالقيمة العادلة .د πNالفائدة املoحت�صب با�صتîدام طريقة oمعد ∫qالفائدة الفعلية واأربا ìو�Nصائر �صر ±العمÓت
االأجنبية وانîفاVس القيمة يتم اإدراج¬ ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة .يتم قيد �صا‘ االأربا ìواخل�صائر االأNر ‘ iقائمة الد πNال�صام πاالآNر.
عند ال�صطب ،االأربا ìواخل�صائر املرتاكمة ‘ قائمة الد πNال�صام πاالآNر يتم اإعادة ت�صنيف¡ا ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة.
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املاليةJ) zاب™(

القيا ¢SالMÓق hالCرباh ìا�ÿسائر
الUCسو∫ املالية
ﺏ(

)Jاب™(
)Jاب™(

اأدوات Mقوق امللكية

يتم قيا�س هذ√ االأ�صو∫ الk Mقا بالقيمة العادلة .يتم قيد توزيعات االأربا ìكد�M ‘ πNصا Üالرب íاأو اخل�صارة ما  ⁄تك øتوزيعات االأربا“o ìث πبوVصو ìا�صرتداد
جز Aم øتكلفة اال�صتثمار� .صا‘ االأربا ìواخل�صائر االأNر iيتم قيدها ‘ قائمة الد πNال�صام πاالآNر وال يتم اأبد kا اإعادة ت�صنيف¡ا اإ�M ¤صا Üالرب íاأو
اخل�صارة.
اأ�صو∫ مالية بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة
يتم قيا�س هذ√ االأ�صو∫ الk Mقا بالقيمة العادلة� .صا‘ االأربا ìواخل�صائرÃ ،ا ‘ Pلك اأي فائدة اأو د πNتوزيعات اأربا ،ìيتم قيدها ‘ قائمة الرب íاأو اخل�صارة.
á«dÉŸG äÉeGõàd’G
يتم قيا�س االلتزامات املالية الk Mقا بالتكلفة املطفاأة با�صتîدام طريقة الفائدة الفعلية ،اإن كان Pلك ينطب≥ .طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة اMت�صاÜ
التكلفة املطفاأة اللتزام مايل وت�îصي�س م�صروفات الفائدة عل≈ مدار الفرتة Pات ال�صلةÁo .ثo πمعد ∫qالفائدة الفعلية املoعد ∫qالذي ي�îصم ب�صك πدقي≥
املدفوعات النقدية امل�صتقبلية التقديرية عل≈ مد iالعمر املتوقع لÓلتزام املايل اإ� ¤صا‘ القيمة الدفرتية عند االإدراج املبدئي.
يتم قيد م�صروفات الفائدة واأربا ìو�Nصائر �صر ±العمÓت االأجنبية ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة .كما يتم قيد اأي رب íاأو �Nصارة عند ال�صطب ‘ �MصاÜ
الرب íاأو اخل�صارة.
∞«æ°üàdG IOÉYEG
á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
ال تقوم ال�صركة باإعادة ت�صنيف االأ�صو∫ املالية اإال ‘ Mالة ت¨يري هد‰ ±وPج اأعما∫ اإدارة تلك االأ�صو∫ املالية .وم øاملتوقع اأن تكون هذ√ الت¨يريات نادرة
أطراN ±ارجية.
جد kا ن¶ kرا Mي åاأن هذ√ الت¨يريات يجب اأن تكون م¡ qمة لعمليات ال�صركة وم øاملمك øاإKبات¡ا ال m
ب�صك πكب mري بالن�صبة لعمليات¡اK ،م تoعي oد ت�صنيف جميع االأ�صو∫ املعنية باأKر م�صتقبلي م øاليوم االأو∫ لفرتة االإدراج
ت¨ري m
–oدد ال�صركة اأن‰ qوPج اأعمال¡ا قد q
القادمة )تاري ïاإعادة الت�صنيف( .ال يتم تعدي πالفرتات ال�صابقة.

اللتõامات املالية
–دد ال�صركة ت�صنيف االلتزامات املالية عند االإدراج املبدئي .وال oي�صم íباإعادة الت�صنيف الMق kا.
JعديÓت الUCسو∫ املالية hاللتõامات املالية
الUCسو∫ املالية
اإن  ”qتعدي� πصرو• اأMد االأ�صو∫ املالية ،تقوم ال�صركة بتقييم ما اإPا كان âالتدفقات النقدية لÓأ�ص πاملoعد ∫qتلفة ب�صك πجوهري .اإن كان âالتدفقات
النقدية تلفة اإM ¤د mكبري ،فاإنP qلك يعني انق†صا Aا◊قوق التعاقدية ‘ التدفقات النقدية الناŒة ع øاالأ�ص πاملايل االأ�صلي .و‘ هذ√ ا◊الة ،يتم �صطب
االأ�ص πاملايل االأ�صلي ويتم اإدراج اأ�ص πمايل جديد بالقيمة العادلة.
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
اإن  ⁄تîتلف التدفقات النقدية لÓأ�ص πاملoعد ∫qاملoدرج بالتكلفة املطفاأة اNتÓف kا جوهري kا ،فاإن qالتعدي πال ينتج عن¬ �صطب االأ�ص πاملايل .و‘ هذ√ ا◊الة ،تoعيد
ال�صركة اMت�صا Üاإجمايل القيمة الدفرتية لÓأ�ص πاملايل وتoق tر باملبل≠ النا œع øتعدي πاإجمايل القيمة الدفرتية كاأربا ìاأو �Nصارة تعدي�M ‘ πصا Üالرب íاأو
اخل�صارة.
اللتõامات املالية
اإن  ”qتعدي� πصرو• االلتزام املايل وكان âالتدفقات النقدية لÓلتزامات املoعدqلة تلفة ب�صك πجوهري ،يتم عندئذ mقيد التزام مايل جديد ا�صتنادkا ا¤
ال�صرو• املoعدqلة بالقيمة العادلة .والفرق ب Úالقيمة الدفرتية لÓلتزام املايل املoطفاأ وااللتزام املايل ا÷ديد بال�صرو• املoعدqلة يتم قيد√ ‘ �Mصا Üالرب íاأو
اخل�صارة.
Ö£°ûdG
الUCسو∫ املالية
يتT ºس£ب اUCس πما‹ )ا AõL hCم øاUCس πما‹ ا AõL hCمª› øوYة اUCسو∫ مالية م�ساب¡ة ,اCينªا كا¿ ين£بق( Yندما:
ا(C
(Ü
(ê

ينق†سي ا◊ق ‘ اSست ΩÓالتدaقات النقدية م øالUCسو∫;
–ت ßØال�سركة با◊ق ‘ اSست ΩÓالتدaقات النقدية م øالUCسو∫h ,لكن¡ا Jتح πªالتõاما بدaع¡ا بالكام ¿hO πاCي JاCخL Òوgري اW ¤ر±
KالÃ åوLب JرJيبات {“رير ;zاhC
Jقو Ωال�سركة بتحويM πقوق¡ا ‘ اSست ΩÓالتدaقات النقدية م øالUCسو∫ )hاJ (Cقو ΩبتحويªL πي™ املîاWر hالعوائد املرJب£ة بالUCسπ
ب�سك πكب Òا– ⁄ (Ü) hCو∫ ال�سركة – ⁄hت ßØبªéي™ املîاWر hالعوائد املرJب£ة بالUCس πب�سك πكبh ,Òلكن¡ا Jتنا øY ∫Rال�سي£رة Yل≈
الUCس.π

عند �صطب اأMد االأ�صو∫ املالية ،فاإن qالفرق ب Úالقيمة الدفرتية لÓأ�ص) πاأو القيمة الدفرتية التي  ”qت�îصي�ص¡ا للجز Aامل�صطو Üم øاالأ�ص (πو›موع )(1
ناق�صا اأي التزام جديد oمفرتVس( و) (2اأي رب íاأو �Nصارة مرتاكمة oمدرجة ‘ قائمة الدπN
املقاب πامل�صتلم )Ãا ‘ Pلك اأي اأ�ص πجديد  ”qا◊�صو∫ علي¬ k
ال�صام πاالآNر يتم قيدها ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة.
اعتبا kرا م 1 øيناير  ،2018فاإن qاأي رب�N/íصارة مرتاكمة oمدرجة ‘ قائمة الد πNال�صام πاالآNر فيما يتعل≥ باأداة Mقوق امللكية امل�oص qنفة بالقيمة العادلة مø
 ∫ÓNالد πNال�صام πاالآNر ال يتم قيدها ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة عند �صطب هذ√ االأداة .واأي فائدة ع øاالأ�صو∫ املالية املحولة واملوDهلة لل�صطب ،والتي
تن�صاأ اأو –oتج oز بال�صركة ،يتم اإدراج¡ا كاأ�ص πاأو التزام منف�صل.Ú
عندما تقوم ال�صركة بتحويM πقوق¡ا ‘ ا�صتÓم تدفقات نقدية م øاالأ�ص πاأو تقوم باإبرام ترتيب “رير ،فاإ qن¡ا Œoري تقييما ما اإPا كان âقد اMتف¶îÃ âاطر
وعوائد امللكية ومدP iلك االMتفا® .و‘ Mالة عدم –ويل¡ا ÷ميع اطر وعوائد االأ�ص πاأو اMتفاظ¡ا ب¡ا ب�صك πجوهري ،وعدم تنازل¡ا ع øال�صيطرة
عل≈ االأ�ص ،πفاإن ال�صركة ت�صتمر ‘ قيد االأ�ص πاملحو∫ ‘ Mدود ا�صتمرار م�صاركة ال�صركة ‘ هذا االأ�ص .πو‘ هذ√ ا◊الة ،تقوم ال�صركة ا k
أي†صا بقيد التزام
oم�صاMب .ويتم قي`ا�س االأ�ص πال oمq Mو∫ وااللتزام امل�oصاMب عل≈ اأ�صا�س ي`عك�س الMقوق وااللتزامات التي اMتفظ âبه`ا ال�صرك`ة.

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2018
33

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018
34

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية )تابع(
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
امل�صاركة امل�صتمرة لل�صركة ،التي تاأNذ �صكV πصمان عل≈ االأ�صو∫ املoح qولة ،ي`تم قي`ا�ص¡ا بالقي`مة الدفتري`ة أاال�صلي`ة لÓأ�ص πواأعل≈ Kم øينب¨ي عل≈ ال�صرك`ة
�صداد√ ،اأ tي¡ما اأق.π
اللتõامات املالية
يتم �صطب االلتزام املايل عندما يتم الوفا Aبااللتزام اأو عند اإل¨ائ¬ اأو انق†صا.√A
‘ Mالة ا�صتبدا∫ التزام مايل Mايل بالتزام اآNر م øنف�س املoقرVس ب�صرو• تلفة كثريا اأو ‘ Mالة تعدي� πصرو• االلتزام ا◊ايل ب�صك πجوهري ،فاإنq
هذا اال�صتبدا∫ اأو التعدي πيتم اعتبار√ �صط kبا لÓتزام االأ�صلي واإدراج التزام جديد ويتم قيد الفرق ‘ القيمة الدفرتية املعنية ‘ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة.
املقاUسة
يتم عم πمقا�صة باالأ�صو∫ وااللتزامات املالية واإدراج �صا‘ املبل≠ ‘ قائمة املركز املايل عندما  -وفقط عندما  -يكون لل�صركة  ≥Mقانوين ‘ اإجرا Aمقا�صة
باملبال≠ املoدرجة وال�صركة تعتزم ت�صويت¡ا عل≈ اأ�صا�س قيمت¡ا ال�صافية اأو بيع االأ�ص πوت�صوية االلتزام ‘ وق âواMد.
انØîا ¢Vقيªة الUCسو∫ املالية
ي` ∫Mالمعي`ار الدويل الإعداد التقارير المالي`ة رقم  9م ∫MنموPج {ال�Nصارة المتكبدة ‘ zمعي`ار المMا�صبة الدولية رقم  39مع ‰وPج oم�صتقبلي ل`�Nzصائر
االئتمان المتوقعة .zوهذا �صيتطلب الكثري م øاالأMكام Mو∫ كيفية تاأKري الت¨يريات ‘ العوام πاالقت�صادية عل≈ �Nصائر االئتمان المتوقعة التي �صيتم –ديدها
عل≈ اأ�صا�س االMتما∫ املoرج.í
تoق tر ال�صركة �îÃoص�صات خل�صائر االئتمان املتوقعة ع øاالأ�صو∫ املالي`ة التي  ”qقيا�ص¡ا بالتكلفة املoطف أاة.
قياü ¢Sسüسات ا�ÿسارة
تقوم ال�صركة قيا�س �ص�صات اخل�صارة عل≈ اأMد االأ�ص�س التالية:
تتكون االأ�صو∫ املالية بالتكلفة املطفاأة م øالذ· التجارية املدينة والنقد وما يعاد∫ النقدÃ .وجب املعيار الدويل الإعداد التقارير المالي`ة رقم  ،9يتم قيا�س
�ص�صات اخل�صارة ا�صتناد kا اإ ¤اأMد االأ�ص�س التالية:
-

�Nصائر االئتمان املتوقعة لفرتة � 12ص¡ kرا :هي �Nصائر ديون متوقعة تنتج ع øاأMدا çالتع Ìاملحتملة � 12 ∫ÓNص¡ kرا بعد تاري ïاالإدراج;
�Nصائر االئتمان املتوقعة عل≈ مد iعمر االأداة املالية :هي �Nصائر ديون متوقعة تنتج ع øجميع اأMدا çالتع Ìاملحتملة عل≈ مد iالعمر املتوقع لÓأداة
املالية.

تقوم ال�صركة بقيا�س �ص�صات اخل�صارة ع øالذ· التجارية املدينة Ãبل≠ يعاد∫ �Nصائر االئتمان املتوقعة عل≈ مد iعمر االأداة املالية.
عند –ديد ما اإPا كان âاطر االئتمان الأMد االأ�صو∫ املالية قد زادت ب�صك πكبري منذ االإدراج املبدئي وعند تقدير �Nصائر االئتمان املتوقعة ،فاإن ال�صركة
تاأNذ ‘ االعتبار املعلومات املعقولة والقابلة للدعم واالإKبات والتي تكون Pات �صلة ومتاMة دون تكلفة اأو ج¡د Zري oمربري .øوهذا ي�صم πاملعلومات والتحليπ
الك qمي والنوعي ا�صتناد kا اإ ¤اخلربة التاريîية لل�صركة والتقييم االئتماين امل�oصتنريÃ ،ا ‘ Pلك املعلومات اال�صت�صرافية.
 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية )تابع(
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
قياü ¢Sسüسات ا�ÿسارة )تابع(
اإن اأق�ص≈ فرتة يتم اأNذها ‘ االعتبار عند تقدير �Nصائر الديون هي الفرتة التعاقدية ال oق�صو iالتي تتعرVس ÓNل¡ا ال�صركة ملîاطر االئتمان.
تفرتVس ال�صركة اأن اطر االئتمان عل≈ اأ�ص πمايل قد زادت ب�صك πكبري منذ االإدراج املبدئي واأKنا Aتقدير اخل�صارة االئتمانية املتوقعة ،عندما يكون هنا∑
دلي πموVصوعي اأو مو�Dصر يتعل≥ باالأ�صو∫ املالية .وفيما يلي اأمثلة ع øهذ√ املو�Dصرات:

•
•
•
•
•

�صعوبة مالية كبرية لل oمقرتVس اأو ا÷¡ة امل�oصدرة;
تاأNر املoقرتVس ع øال�صداد;
اإعادة هيكلة مبل≠ م�صتح≥ ا ¤ال�صركة Ãوجب �صرو• لي�س ل¡ا بدي πبالن�صبة لل�صركة ،ومو�Dصرات عل≈ دNو∫ املقرتVس اأو ا÷¡ة امل�oصدرة ‘
مرMلة اإف�Óس;
اNتفا� Aصوق ن�صطة لÓأوراق املالية )اإن وجدت(; اأو
يوما.
اإن كانo âمتاأNرة ع øال�صداد الأك Ìمk 30 ø
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لزم ك� πصركة بالقيام بذلك .يجب اأن يكون التعريف oمت�ص kقا مع
ال oيع qر ±املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  9م�صطل{ íالتع ،zÌولكن¬ ‘ املقابo πي o
التعريف امل�oصتîدم الأZراVس اإدارة اطر االئتمان الداNلية لÓأداة املالية Pات ال�صلة ،ويجب اأن ياأNذ ‘ االعتبار املو�Dصرات النوعية  -مثN πرق التع¡دات
– اأينما كا Pلك مÓئما.

2018

تعترب ال�صركة اأن qاالأ�ص πاملايل ‘ Mالة تع Ìعندما يكون مZ øري املرج íاأن يقوم الطر ±املقاب πب�صداد التزامات¬ االئتمانية لل�صركة بالكام) πبنا  Akعل≈
املو�Dصر اأع ،(√Óدون ÷و Aال�صركة اإ ¤القيام باإجراAات مث πبيع االأوراق املالية )اإن كان– âتف ßباأي اأوراق مالية( ،اأو عندما يكون االأ�ص πاملايل متاأk Nرا
يوما.
ع øال�صداد الأك Ìمk 90 ø
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�Nصائر االئتمان املتوقعة عل≈ مد iعمر االأداة املالية“o :ث πهذ√ اخل�صائر �Nصائر االئتمان املتوقعة الناŒة ع øجميع اأMدا çالتع Ìاملoمكنة عل≈ مد iالعمر
املتوقع لÓأداة املالية ،اإن كان âهنا∑ زيادة كبرية ‘ اطر االئتمان اأو Ãوجب اال�صلو Üاملب�صط خل�صائر االئتمان املتوقعة ملدة � 12ص¡ kرا“o :ث πهذ√ اخل�صائر
جزAا م�N øصائر االئتمان املتوقعة الناŒة ع øاأMدا çالتع Ìاملمكنة � 12 ∫ÓNص¡ kرا بعد تاري ïاالإدراج )اأو فرتة اأق�صر اإن كان العمر املتوقع لÓأداة اأق πمø
� 12ص¡ kرا(.
الفرتة الق�صو iالتي توNDذ ‘ االعتبار عند تقدير �Nصائر االئتمان املتوقعة هي الفرتة التعاقدية الق�صو iالتي تتعرVس ÓNل¡ا ال�صركة ملîاطر االئتمان.
تنîف†س القيمة اال“انية لÓأ�صM ‘ πالة وقوع Mد çفعلي اأو اأMدا çفعلية يكون ل¡ا تاأKري �صلبي عل≈ التدفقات النقدية امل�صتقبلية التقديرية لÓأ�ص.π
 ⁄يتم تعريف م�صطل{ íالزيادة الكبرية ‘ اطر االئتمان ‘ zاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  ،9تoقرر ال�صركة كيفية تعريف¬ ‘ �صياق اأنواع
اأدوات¡ا املالية املحددة ‘ .ك πتاري ïاإدراجŒo ،ري ال�صركة تقييما ملا اإPا كان âاطر االئتمان ع øاالأدوات املالية قد زادت ب�صك πكبري منذ االإدراج املبدئي.
والإجرا Aالتقييم ،تاأNذ ال�صركة ‘ االعتبار الت¨ريات ‘ اطر التع Ìبد kال م øالت¨يريات ‘ مبل≠ �Nصائر االئتمان املتوقعة.
Œoري ال�صركة تقييما ما اإPا كان âهنا∑ زيادة كبرية ‘ اطر االئتمان ‘ ك πتاري ïاإدراج .اإن‰ qوPج انîفاVس القيمة الوارد ‘ املعيار الدويل الإعداد
‰وPجا متنا�ص kقا ،وÁك øاأن تتنق πاالأ�صو∫ دا πNوNارج فÄة �Nصائر االئتمان املتوقعة عل≈ مد iعمر االأداة املالية.
التقارير املالية رقم Áo 9ثπ
k
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املالية) zتابع(
قياü ¢Sسüسات ا�ÿسارة )تابع(
ولكي تكون {كبرية ،zفاإن qالزيادة املطلقة االأو�صع نطا kقا ‘ اطر التع Ìيجب اأن تتعل≥ باأ�صP πي اطر تع Ìاأعل≈ عند االإدراج املبدئي ،بدال م øاأ�صP πي
اطر تع Ìاأق πعند االإدراج املبدئي.
�Nصائر االئتمان املتوقعة “oث πتقدي kرا عل≈ اأ�صا�س االMتما∫ املoرج íخل�صائر الديون.
االأ�صو∫ املالية Pات القيمة االئتمانية Zري املنîف†صة ‘ تاري ïاالإدراج
يتم قيا�س االأ�صو∫ املالية Pات القيمة االئتمانية Zري املنîف†صة بالقيمة ا◊الية لكافة العجز النقدي )اأي الفرق ب Úالتدفقات النقدية امل�صتحقة ا ¤ال�صركة
وف kقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال�صركة ا�صتÓم¡ا(.
االأ�صو∫ املالية Pات القيمة االئتمانية املنîف†صة ‘ تاري ïاالإدراج
يتم قيا�س االأ�صو∫ املالية Pات القيمة االئتمانية املنîف†صة عل≈ اأن¡ا الفرق ب Úاإجمايل القيمة الدفرتية والقيمة ا◊الية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية
التقديرية �صومة Ãoعد ∫qالفائدة الفعلية االأ�صلي لÓأ�ص πاملايل .يتم قيد اأي تعدي�M ‘ πصا Üالرب íاأو اخل�صارة كاأربا ìاأو �Nصائر انîفاVس القيمة.
Yر ¢Vخ�سائر الئتªا¿ املتوقعة
�ص�صات اخل�صائر ع øاالأ�صو∫ املالية املoقا�صة بالتكلفة املطفاأة يتم �Nصم¡ا م øاإجمايل القيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ ويتم –ميل¡ا عل≈ قائمة الرب íاأو
اخل�صارة.
ال�س£ب
عموما عندما
يتم �صطب اإجمايل القيمة الدفرتية الأ�ص πمايل )اإ qما جزئ kيا اأو كل kيا( اإ ¤املد iالذي ال يوجد مع¬ اMتما∫ واقعي ال�صرتداد√ .وتكون هذ√ ا◊الة k
تoقرر ال�صركة اأن املدي øلي�س لدي¬ اأ�صو∫ اأو م�صادر دÁ πNك øاأن تoنتج تدفقات نقدية كافية ل�صداد املبال≠ اخلاVصعة لل�صطب .ومع Pلك ،قد تكون االأ�صو∫
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
املالية امل�صطوبة ما زالN âاVصعة الأن�صطة تنفيذ ل¨رVس االمتثا∫ لÓإجراAات التي تتîذها ال�صركة ال�صرتداد املبال≠ امل�صتحقة.
ال�سياSسات املحاSسبية امل£oبقة q Mت≈ O 31ي�س2017 Èª
انØîا ¢Vالقيªة
‘ ك πتاري ïاإدراج ،تقوم املجموعة Ãراجعة القيمة الدفرتية الأ�صول¡ا لتحديد ما اإPا كان هنا∑ اأي مو�Dصر عل≈ اأن تلك االأ�صو∫ قد تعرVص âخل�صارة انîفاVس
القيمةM ‘ .الة وجود مث πهذا املو�Dصر ،يتم تقدير املبل≠ القاب πل�Óصرتداد لÓأ�ص πل¨رVس –ديد مد�N iصارة انîفاVس القيمة ،اإن وجدت.
اإن كان املبل≠ القاب πل�Óصرتداد لÓأ�ص πاأق πم øقيمت¬ الدفرتية ،يتم Nف†س القيمة الدفرتية لÓأ�ص πاإ ¤قيمت¬ القابلة ل�Óصرتداد ،ويتم فور kا قيد انîفاVس
القيمة ‘ الرب íاأو اخل�صارة.
 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية )Jاب™(
 1-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -9 ºالhOCات املاليةJ) zاب™(
يتم اإجرا Aتقييم ‘ ك πتاري ïك πاإدراج لتحديد ما اإPا كان هنا∑ دلي πموVصوعي عل≈ اأن اأ�ص Óماليا oددا قد يكون منîف†س القيمةM ‘ .الة وجود هذا
الدلي ،πيتم قيد اأي �Nصارة النîفاVس القيمة ‘ قائمة الرب íاأو اخل�صارة .يتم –ديد انîفاVس القيمة عل≈ النحو التايل:
)ﺃ(
)ﺏ(
)ﺝ(

ناق�صا اأي �Nصائر انîفاVس قيمة ”q
بالن�صبة لÓأ�صو∫ املoدرجة بالقيمة العادلة ،فاإن qانîفاVس القيمة Áoث πالفرق ب Úالتكلفة والقيمة العادلةk ،
االإدراج ب¡ا �صاب kقا ‘ قائمة الرب íاأو اخل�صارة;
بالن�صبة لÓأ�صو∫ املoدرجة بالتكلفة ،فاإن qانîفاVس القيمة Áoث πالفرق ب Úالقيمة الدفرتية والقيمة ا◊الية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية �صومة
Ãoعد ∫qالعائد ال�صوق≈ ا◊ا ¤الأ�ص πمايل ‡ا;πK
بالن�صبة لÓأ�صو∫ املoدرجة بالتكلفة املطفاأة ،فاإن انîفاVس القيمة Áoث πالفرق ب Úالقيمة الدفرتية والقيمة ا◊الية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية
�صومة Ãoعد ∫qالفائدة الفعلية االأ�صلي.

 (1االأ�صو∫ املالية:
يتT ºس£ب اUCس πما‹ )ا AõL hCم øاUCس πما‹ ا AõL hCمª› øوYة اUCسو∫ مالية م�ساب¡ة ,اCينªا كا¿ ين£بق( Yندما:
•
•
•

ينق†سي ا◊ق ‘ اSست ΩÓالتدaقات النقدية م øالUCسو∫;
–ت ßØاملªéوYة با◊ق ‘ اSست ΩÓالتدaقات النقدية م øالUCسو∫ ,اªq – hCل âالتõاما بدaع¡ا بالكام ¿hO πاCي JاCخL Òوgري اW ¤ر±
KالÃ åوLب JرJيبات {–وي.zπ
Jقو) Ωا (CاملªéوYة بتحويªL πي™ املîاWر hالعوائد املرJب£ة بالUCس πب�سك πكب Òا–o ⁄ (Ü) hCو∫ املªéوYة – ⁄hت ßØبªéي™ املîاWر
hالعوائد املرJب£ة بالUCس πب�سك πكبh ,Òلكن¡ا JناRل øY âال�سي£رة Yل≈ الUCس.π

 (2االلتزامات املالية:
يتم �صطب االلتزام املايل عندما يتم الوفا Aبااللتزام اأو عند اإل¨ائ¬ اأو انق†صائ¬M ‘ .الة ا�صتبدا∫ التزام مايل Mايل باالتزام اآNر م øنف�س املoقرVس
ب�صرو• تلفة كثريا اأو ‘ Mالة تعدي� πصرو• االلتزام ا◊ايل ب�صك πجوهري ،فاإن هذا اال�صتبدا∫ اأو التعدي πيتم اعتبار√ �صطبا لÓتزام االأ�صلي ،مع
اإدراج االلتزام ا÷ديد والفرق ‘ القيمة الدفرتية املعنية ‘ قائمة الرب íاأو اخل�صارة.
الhOCات املالية
اأدوات مالية Zري oم�صتقة
أاالدوات املالية Zري امل�صتقة ت�صم πالذ· التجارية املدينة أ
واالر�صدة املدينة أاالNر iواملبال≠ امل�صتحقة م øاأطراP ±ات عÓقة والنقد وما يعاد∫ النقد
والقروVس واالقرتاVصات والذ· التجارية الدائنة واالأر�صدة الدائنة أاالNر .iالنقد وما يعاد∫ النقد ي�صم πاالأر�صدة النقدية والودائع بفرتة ا�صتحقاق اأ�صلية
ال تزيد عKÓK øة اأ�ص¡ر .ال�صحوبات عل≈ املك�صو ±الذي ت�صتح≥ ال�صداد عند الطلب وت�oصك πجز Akا ال يتجزاأ م øاإدارة النقد باملجموعة يتم اإدراج¡ا كاأMد
مكونات النقد وما يعاد∫ النقد ل¨رVس قائمة التدفقات النقدية.
االأدوات املالية Zري امل�صتقة يتم قيدها مبدئ kيا بالقيمة العادلة زائد kا ،بالن�صبة لÓأدوات Zري املoدرجة بالقيمة العادلة م ∫ÓN øالرب íاأو اخل�صارة ،اأي تكاليف
ناق�صا
من�صوبة مبا�صرة للمعاملة ‘ .وق âال ≥MلÓإدراج املبدئي ،يتم قيا�س االأدوات املالية Zري امل�صتقة بالتكلفة املطفاأة با�صتîدام طريقة الفائدة الفعليةk ،
اأي �Nصائر انîفاVس قيمة.

 -2الت¨Òات ‘ ال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية )Jاب™(
 2-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -15 ºاليراOات م øالعقو OاملÈoمة م™ العzAÓª
ي†صع املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  15اإطا kرا �صام  Ókلتحديد مقدار االيرادات وزم øقيدها ،وهو يح π πمعيار املحا�صبة الدولية رقم 18
{االيرادات zومعيار املحا�صبة الدولية رقم { 11عقود االإن�صا Aوالتف�صريات التابعة.z
اليراOات
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

Ãوجب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  ،15يتم اإدراج االيرادات عندما يكت�صب اأMد العم AÓال�صيطرة عل≈ الب†صاعة اأو اخلدمات .يتطلب –ديد
أMكاما.
توقي âنق πال�صيطرة  ‘ -نقطة زمنية معينة اأو عل≈ مد iفرتة زمنية -ا k

2018

وف kقا لÓأMكام االنتقالية الواردة ‘ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  ،15اعتمدت ال�صركة املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  15با�صتîدام
طريقة االأKر املرتاكم ،مع اإدراج اأKر التطبي≥ املبدئي ل¡ذا املعيار ‘ تاري ïالتطبي≥ املبدئي )اأي  1يناير  .(2018وبنا  Akعلي¬ ،فاإن املعلومات التي  ”qعرVص¡ا
ل�صنة  ⁄ 2017يتم تعديل¡ا ،اأي اأ qن¬ قد  ”qعرVص¡ا ،وفقا لÓإف�صا ìال�صاب≥Ã ،وجب معيار املحا�صبة الدولية رقم  18ومعيار املحا�صبة الدولية رقم 11
والتف�صريات Pات ال�صلة.
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Ãا اأن qتطبي≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  15لي�س ل¬ اأي تاأKري عل≈ القوائم املالية ،فاإن qال�صركة Œo ⁄ر اأي تعديÓت عل≈ قائمة املركز املايل
كما ‘  1يناير .2018
تq •oبق ال�صرك`ة المعي`ار الدويل إالعداد التقاري`ر المالي`ة رقم  15اعتبار kا من  1ي`ناي`ر  .2018ونتي`جة لPل∑q • ،بقت ال�صرك`ة ال�صي`ا�صة المMا�صبي`ة التالي`ة عند
اإعداد قوائمه`ا المالي`ة.
تoدرج ال�صركة االيرادات م øالعقود املoربمة مع العم AÓبنا  Akعل≈ ‰وPج اخلطوات اخلم�س املن�صو�س علي¬ ‘ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم :15
ا£ÿوة – :1ديد العقد )العقو (OاملÈoمة م™ اMCد الع :AÓªيتم تعريف العقد باأن¬ اتفاق ب Úطرف Úاأو اأك Ìين�صاأ عن¬ Mقوق والتزامات قابلة للتنفيذ
و oيحدد املعايري التي يجب تلبيت¡ا ‘ ك πعقد.
ا£ÿوة – : 2ديد التõامات الOCا ‘ AالعقدÁo :ث πالتزام االأدا AوMدة �Mصا Üووعد ‘ العقد املoربم مع اأMد العم AÓبتحوي πب†صاعة اأو Nدمة اإ ¤هذا
العمي.π
ا£ÿوة – : 3ديد Sسعر املعاملةÁo :ث� πصعر املعاملة املقاب πالذي تتوقع ال�صركة ا�صتÓم¬ ن¶ري –وي πالب†صاعة اأو اخلدمات املوعودة اإ ¤اأMد العم،AÓ
با�صتثنا Aاملبال≠ التي �– ”qصيل¡ا نيابة ع øاأطرا ±اأNر.i
ا£ÿوة üîJ : 4سيS ¢üسعر املعاملة للتõامات الOCا AالوارOة ‘ العقد :بالن�صبة للعقد الذي يت†صم øاأك Ìم øالتزام اأدا AواMد ،تقوم ال�صركة بت�îصي�س
�صعر املعاملة لك πالتزام اأداÃ Aبل≠ Áoث πاملقاب πالذي تتوقع ال�صركة ا�صتÓم¬ مقاب πالوفا Aبك πالتزام اأدا.A
الخWوة  : 5اإOرا êا إليـراOات YنOما ØJي الTسركة بالتõا ΩالOCا) Aا hCاKCنا Aالوaا Aب¬(
تفي ال�صركة بالتزام االأدا Aوتدرج االإيرادات Ãرور الوق ،âاإن  ”qا�صتيفا AاأMد املعايري التالية:
 -١العمي πي�صتلم الفائدة التي يوفرها اأدا Aال�صركة وي�صت¡لك¡ا ‘ الوق âنف�ص¬ اأKنا Aاأدا Aال�صركة; اأو
 -٢ينتج ع øاأدا Aال�صركة اإن�صا Aاأو –�ص Úاأ�ص πيكون –� âصيطرة العمي πعند اإن�صا Aاالأ�ص πاأو –�صين¬; اأو
 -٣ال ينتج ع øاأدا Aال�صركة اإن�صا Aاأ�ص πل¬ ا�صتîدام بدي πلل�صركة ،ويكون لل�صركة  ≥Mقاب πللتنفيذ ‘ املبال≠ املدفوعة مقاب πاالأدا Aاملoنجز Mت≈ تاري.¬î
بالن�صبة للتزامات االأدا Aالتي ال يتم في¡ا ا�صتيفا Aاأي م øال�صرو• املذكورة اأع ،√Óيتم اإدراج االإيرادات ‘ النقطة الزمنية التي يتم في¡ا الوفا Aبالتزام االأدا.A
 2-2املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -15 ºاليراOات م øالعقو OاملÈoمة م™ الع) zAÓªتابع(
املقاب πاملoت¨Ò
ترجيحا ،ويتم اإدراج¬ Vصم øاالإيرادات اإ ¤املد iالذي يكون م øاملحتم πجد kا مع¬ عدم ا�صرتداد
يتم تقدير املقاب πاملoت¨ري بقيمت¬ املتوقعة اأو باملبل≠ االأكÌ
k
االيرادات.
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
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Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
تو“ iويلي رئي�سي
تقوم ال�صركة بتقييم املحتو iالتمويلي الرئي�صي اإن كان âالفرتة الفا�صلة ب Úقيام العمي πبالدفع و–وي πالب†صاعة /اخلدمات )�صوا Aللمدفوعات امل�oصبقة اأو
املدفوعات املتاأNرة( تتجاوز �صنة واMدة .تقوم ال�صركة بتعدي πاملقاب πاملوعود بالن�صبة للقيمة الزمنية للما∫ با�صتîدام oمعد ∫qالفائدة املنا�صب الذي يعك�س
اطر االئتمان.
Jعدي πالعقد

2018

o
يحد çتعدي ‘ πالعقد عندما تواف≥ ال�صركة والعمي πعل≈ ت¨يري ‘ بنود العقد م� øصاأن¬ اأن oين�صM Åقو kقا والتزامات جديدة قابلة للتنفيذ اأو oي¨ري Mقوقا
والتزامات Mالية قابلة للتنفيذ .ال يتم اإدراج االإيرادات املتعلقة بالتعدي πا ÚM ¤املوافقة علي¬ .وÁك øاأن تكون املوافقة كتابية اأو �صفوية اأو Vصمنية Ãوجب
املمار�صات التجارية املoتعار ±علي¡ا.
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تoعالج ال�صركة تعديÓت العقد عل≈ اأن¡ا عقد منف�ص πاإن كان âتوDدي ا ¤اإVصافة التزام اأدا Aمنف�ص πوكان ال�صعر يعك�س �صعر البيع املoنفرد اللتزام االأدا.A
وفيما عدا Pلك ،يتم ا�صبة التعديÓت )Ãا ‘ Pلك التعديÓت التي توKDر فقط عل≈ �صعر املعاملة( كتعدي πللعقد االأ�صلي ،اإ qما باأKر م�صتقبلي اأو م∫ÓN ø
تعدي πتراكمي ال.≥M
تقوم ال�صركة باملحا�صبة ع øالتعدي πباأKر م�صتقبلي اإن كان âالب†صاعة اأو اخلدمات الواردة ‘ التعدي πتîتلف ع øتلك التي يتم –ويل¡ا قب πالتعدي .πو‘
املقاب ،πتقوم ال�صركة باملحا�صبة ع øالتعدي πم ∫ÓN øتعدي πتراكمي ال ≥Mاإن كان âالب†صاعة اأو اخلدمات الواردة ‘ التعديZ πري تلفة وهي جز Aمø
التزام اأدا AواMد يتم الوفا Aب¬ جزئيا فقط عند تعدي πالعقد.
JكلØة ا◊üسو∫ Yل≈ العقد JhنØي√ò
تقوم ال�صركة بر�صملة التكاليف االإVصافية للح�صو∫ عل≈ العقد املoربم مع اأMد العم AÓبا�صتثنا AاإPا كان âفرتة ا�صت¡ ∑Óهذ√ التكاليف اأق πم� øصنة واMدة.
اإن كان âالتكاليف املتح qملة ‘ اإ‚از العقد املoربم مع اأMد العم AÓال تقع Vصم øنطاق اإر�صادات اأNر -iمث πاملîزون اأو االأ�صو∫ املعنوية اأو املمتلكات واالآالت
واملعدات -عندئذ mتقوم ال�صركة بقيد االأ�ص πفقط اإن ا�صتوف âتكاليف االإ‚از املعايري التالية:
•

تتعل≥ مبا�صرة بعقد Mايل اأو عقد دد متوقع;

•

تoو qلد اأو �–oص øاملوارد التي �صيتم ا�صتîدام¡ا لتلبية التزامات االأدا ‘ Aامل�صتقب ;πو

•

م øاملتوقع ا�صرتدادها.

اإن كان âالتكاليف املتح qملة لتنفيذ عقد تقع Vصم øنطاق اإر�صادات اأNر ،iفاإن ال�صركة تقوم باملحا�صبة ع øهذ√ التكاليف با�صتîدام هذ√ االإر�صادات االأNر.i
تقوم ال�صركة باإطفا Aاالأ�ص πاملoدرج ع øتكاليف ا◊�صو∫ عل≈ العقد و /اأو تنفيذ√ ب�صك πمنت¶مÃ ،ا يتف≥ مع ‰وPج –وي πالب†صاعة اأو اخلدمة التي يرتبط
ب¡ا االأ�صM ‘ .πالة وجود انîفاVس ‘ القيمة ،تقوم ال�صركة بقيد هذ√ اخل�صائر اإ ¤املد iالذي تكون في¬ القيمة الدفرتية لÓأ�ص πاأعل≈ م øاملبل≠ القابπ
ل�Óصرتداد.
ايراOات بي™ الب†ساYة
تقوم ال�صركة بت�صنيع وبيع منتجات ا◊ديد التي يتم ا�صتîدام¡ا ‘ تلف ال�صناعات .يتم اإدراج املبيعات عند –وي πال�صيطرة عل≈ املنتجات ،اأي عند
ت�صليم¡ا اإ ¤العم ،AÓويكون للعميM πرية الت�صر ±بالكام ‘ πالقناة وال�صعر لبيع املنتجات ،وال يكون هنا∑ اأي التزام Zري oمنجز وم� øصاأن¬ اأن يوKDر عل≈
قبو∫ العمي πللمنتجات .يتم اإدراج ايرادات املبيعات ‘ قائمة الرب íاأو اخل�صارة عند –وي πاطر التقادم واخل�صارة اإ ¤العمي ،πوقبو∫ هذا العميπ
للمنتجات وف kقا لبنود عقد البيع ،اأو عند انق†صا� Aصرو• القبو∫ ،اأو ‘ Mالة وجود دلي πموVصوعي لد iال�صركة عل≈ ا�صتيفا Aجميع معايري القبو∫.
ال�سياSسات املحاSسبية امل£oبقة q Mت≈ O 31ي�س2017 Èª
يتم اإدراج االيرادات اإ ¤املد iالذي يكون م øاملحتم πمع¬ تدف≥ املنافع االقت�صادية اإ ¤املجموعة وÁك øقيا�س االيرادات ب�صك πموKوق .يتم قيا�س االيرادات
بالقيمة العادلة للمقاب πامل�صتلم� ،صا‘ م øاخل�صومات والب†صاعة املرŒعة وVصرائب اأو ر�صوم املبيعات.
يتم اإدراج االيرادات م øبيع الب†صاعة بال�صا‘ م øاخل�صم التجاري Vصم øقائمة الرب íاأو اخل�صارة عندما يتم –وي πاأهم اطر وعوائد امللكية اإ¤
امل�صرتي .ال يتم اإدراج االإيرادات اإن كان âهنا∑ �صكو∑ كبرية فيما يتعل≥ با�صرتداد املقاب πامل�صتح≥ ،اأو التكاليف امل�صاMبة ،اأو اMتما∫ اإرجاع الب†صاعة.

 -٣اSCسا ¢SالإYداo h Oمل ¢ü qîال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية
 1-3اSCسا ¢SالإYداO
 ”qاإعداد القوائم املالية طبقا ملبداأ التكلفة التاريîية.
 ”qاإعداد القوائم املالية طبقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية ومتطلبات االإف�صا ìال�صادرة ع øال¡يÄة العامة ل�صوق املا∫ وقانون ال�صركات التجارية
ال oعماين ل�صنة  1974وتعديÓت¬.
 ”qاإعداد القوائم املالية بالريا∫ ال oعماين oمق qر kبا اإ ¤اأقر Üريا∫ oعماين ،وهو عملة الت�ص¨ي πوعملة عرVس القوائم املالية لل�صركة.
o 2-3مل ¢ü qîال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية
فيما يل≈ oم qل�îس ال�صيا�صات املحا�صبية الرئي�صية ،وقد  ”qتطبي≥ هذ√ ال�صيا�صات بثبات لكافة الفرتات التي ت¶¡ر ‘ هذ√ القوائم املالية ،ما  ⁄يتم Pكر ±ÓN
Pلك ‘ االي†صا.2 ì
 3-3اSCسا ¢Sالتªéي™
القوائم املالية املoج qمعة تت†صم øالقوائم املالية لل�صركة االأم وال�صركة التي ت�صيطر علي¡ا ال�صركة االأم Mت≈ تاري ïاالإدراج .تتحق≥ ال�صيطرة عندما يكون لل�صركة
االأم نفو Pعل≈ ال�صركة امل�oصتثمر في¡ا ،وعندما تتعرVس للمîاطر ويكون ل¡ا ا◊≥ ‘ العوائد املîتلفة نتيجة oم�صاركت¡ا ‘ اأعما∫ ال�صركة امل�oصتم Ìفي¡ا ،ويكون
با�صتطاعت¡ا ا�صتîدام نفوPها للتاأKري عل≈ عوائدها.
 3-3اSCسا ¢Sالتªéي™
يتم Œميع نتائج ال�صركات اعتبارا م øتاري ïنق πال�صيطرة اإ ¤ال�صركة االأم ،ويتوقف هذا التجميع اعتبارا م øتاري ïانتقا∫ هذ√ ال�صيطرة Nارج ال�صركة االأم.
وعل≈ وج¬ التحديد ،يتم قيد د πNوم�صروفات ال�صركة التابعة امل�صتحو Pعلي¡ا اأو امل�صتبعدة  ∫ÓNال�صنة Vصم øقائمة الرب íاأو اخل�صارة والد πNال�صام πاالأNر
املoج qمعة اعتبا kرا م øالتاري ïالذي تكت�صب في¬ ال�صركة االأم ال�صيطرة وMت≈ تاري ïالذي تتوقف في¬ �صيطرة ال�صركة االأم عل≈ ال�صركة التابعة .تq •oبق ال�صر∑ة
أاالم طري`قة اال�صتحوا Pللمحا�صبة عل≈ Œميع االأعما∫ وفق kا للمعي`ار الدويل الإعداد التقاري`ر المالي`ة رقم .3
يتم عرVس �Mصة االأقلية ‘ قائمة املركز املايل املoج qمعة VصمM øقوق امللكية ،ب�صك πمنف�ص πعM øقوق امللكية املن�صوبة ا ¤امل�صاهم .Úيتم االإف�صا ìعø
�Mصة االأقلية ب�صك πمنف�ص ‘ πقائمة الرب íاأو اخل�صارة والد πNال�صام πاالآNر املoج qمعة .يتم قيا�س �Mصة االأقلية بن�صبة وتنا�صب مع �Mصت¡ا ‘ �صا‘ االأ�صو∫
القابلة للتحديد امل�صتحو Pعلي¡ا ‘ تاري ïاال�صتحوا.P
عند ال†صرورة ،يتم اإجرا AتعديÓت عل≈ القوائم املالية لل�صركات التابعة ملواAمة ال�صيا�صات املحا�صبية امل�صتîدمة مع تلك التي ت�صتîدم¡ا ال�صركة االأم.
كافة التعامÓت ب Úال�صركات واالأر�صدة واالأربا ìواخل�صائر ع øالتعامÓت املoربمة ب Úاأع†صا Aال�صركة االأم يتم ا�صتبعادها كجز Aم øعملية التجميع.
‡ 4-3تلكات hاBلت hمعدات
بنود املمتلكات واالآالت واملعدات oمدرجة بالتكلفة ناق�صا اال�صت¡ ∑Óاملرتاكم و�Nصائر انîفاVس القيمة .يتم ر�صملة امل�صروفات املتح qملة ال�صتبدا∫ اأMد
مكونات بنود املمتلكات واالآالت واملعدات الذي يتم املحا�صبة عن¬ ب�صك πمنف�صÃ ،πا ‘ Pلك م�صروفات املعاينة واالإ�صMÓات الكبرية .كما يتم ر�صملة
تكاليف اNتبار االأ�صو∫ ملعرفة ما اPا كان âتعم πب�صك πمÓئم ،وPلك بعد �Nصم �صا‘ املتح�صÓت م øبيع اأي بنود  ”qانتاج¡ا اأKنا Aاإ†Mصار االأ�ص πملوقع¬
ووVصع¬ ا◊الي .Úيتم ر�صملة امل�صروفات الMÓقة فقط عندما تزيد م øاملنافع االقت�صادية امل�صتقبلية الكامنة ‘ بنود املمتلكات واالآالت واملعدات وÁكø
قيا�ص¡ا ب�صك πموKوق .يتم قيد كافة امل�صروفات االأNر ‘ iقائمة الرب íاأو اخل�صارة كم�صروفات عند – qمل¡ا.
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 -٣اSCسا ¢SالإYداo h Oمل ¢ü qîال�سياSسات املحاSسبية الرئي�سية
 3-3اSCسا ¢Sالتªéي™

)Jاب™(
)Jاب™(
)Jاب™(

تكاليف املمتلكات واالآالت واملعدات يتم Nف†ص¡ا ا ¤قيمت¡ا املتبقية باأق�صا• مت�صاوية عل≈ مد iاالأعمار االنتاجية التقديرية لÓأ�صو∫ .فيما يلي االأعمار
االإنتاجية التقديرية:
ال�صنوات
20
املباين
20 - 15
اآالت ومعدات
4
اأدوات وقطع Zيار
5
مركبات
5
مفرو�صات وتركيبات
5-3
معدات ا◊ا�صب االآيل ومعدات اأNرi
ال يتم ا�صت¡ ∑Óاالأعما∫ الراأ�صمالية قيد التنفيذ ا– ÚM ¤ويل¡ا اإ ¤اإMد iالفÄات املذكورة اأع √Óعندما تكون جاهزة ل�Óصتîدام.
-3
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)Jاب™(

‡ 4-3تلكات hاBلت hمعدات
يتم مراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية لÓأ�صو∫ ،ويتم تعديل¡ا ،اأينما كان Pلك مÓئ kما ‘ ،ك πتاري ïاإدراج.
عندما تكون القيمة الدفرتية لÓأ�ص πاأعل≈ م øمبل¨¬ التقديري القابلة ل�Óصرتداد ،يتم Nف†ص¡ا عل≈ الفور اإ ¤مبل¨¬ القاب πل�Óصرتداد.
االأربا ìاأو اخل�صائر م øا�صتبعاد بنود املمتلكات واالآالت واملعدات يتم –ديدها عل≈ اأ qن¡ا الفرق ب Úمتح�صÓت املبيعات وقيمت¡ا الدفرتية ،وتوNDذ ‘ االعتبار عند –ديد
النتائج الت�ص¨يلية للفرتة.
 5-3امل¿hõî
املîزون ،الذي ي�صم πالب†صاعة ‘ الرتانزي ،âيتم تقييم¬ بالتكلفة اأو �صا‘ القيمة القابلة للتحقي≥ اأ qي¡ما اأق .πويتم –ديد التكلفة بطريقة املتو�صط املرج íللتكلفة ،وهي
ت�صم πالتكاليف املبا�صرة للمواد ،وبالن�صبة للب†صاعة ا÷اهزة واالأعما∫ قيد التنفيذ�M ،صة منا�صبة م øالعمالة وامل�صروفات املبا�صرة� .صا‘ القيمة القابلة للتحقي≥ “oثπ
ال�صعر الذي Áك øبيع املîزون مقابل¬ ‘ �صياق االأعما∫ العادية بعد �Nصم تكاليف االإ‚از والبيع .ويتم عند ال†صرورة تكوي� øص�س للمîزون املتقادم وبطي Aا◊ركة
والتالف.
 6-3املüîسüسات
يتم اإدراج امل�îص�صات عندما يكون عل≈ املجموعة التزام Mايل )قانوين اأو ا�صتداليل( نتيجة Mد� çصاب≥ وهنا∑ اMتما∫ الإلزام املجموعة بت�صوية هذا االلتزام ،وÁكø
تقدير مبل≠ االلتزام ب�صك πموKوق .املبل≠ املoدرج كم�îص�س Áoث πاأف†ص πتقدير للثم øاملطلو Üلت�صوية االلتزام ا◊ايل ‘ ن¡اية �صنة االإدراج ،مع االأNذ ‘ االعتبار للمîاطر
وال�صكو∑ املحيطة بااللتزام .عند قيا�س امل�îص�س با�صتîدام التدفقات النقدية التقديرية لت�صوية االلتزام ا◊ايل ،فاإن qقيمت¬ الدفرتية “ث πالقيمة ا◊الية لتلك
التدفقات النقدية.
عندما oيتوقع ا�صرتداد بع†س اأو كافة املنافع االقت�صادية الÓزمة لت�صوية �ص�س م øطر ±اآNر ،يتم قيد الذ· املدينة كاأ�ص πاإن كان م� øصب¬ املوDكد اأن¬ �صيتم ا�صتÓم
مبل≠ ال�صداد وÁك øقيا�س مبل≠ الذ· املدينة ب�صك πموKوق.
 7-3مكاaاBت ن¡اية اÿدمة hاSستحقاقات الإLاRة
ت�صتح≥ مكافاآت ن¡اية اخلدمة وف kقا ل�صرو• توظيف املوظف ÚاملوDهل Úبال�صركة االأم ‘ تاري ïاالإدراج ،مع مراعاة متطلبات قانون العم πال oعماين وتعديÓت¬ .يتم تكويø
�ص�س مكافاآت موظفي ال�صركة التابعة ع øاملبال≠ م�صتحقة الدفع Ãوجب قانون العم πال�صعودي ال�صاري عل≈ فرتة Nدمة املوظف Úاملرتاكمة ‘ تاري ïاالإدراج .يتم
اMت�صا Üااللتزام با�صتîدام طريقة وMدة االئتمان املتوقعة ويتم �Nصم¡ا اإ ¤قيمت¡ا ا◊الية.

ا�صتحقاقات االإجازة ال�صنوية للموظف Úيتم قيدها عند ا�صتحقاق¡ا ل¡م ،ويتم تكوي� øص�س ع øااللتزامات التقديرية النا�صÄة ع øاخلدمات التي يقدم¡ا
املوظفون Mت≈ تاري ïاالإدراج .يتم اإدراج هذ√ امل�صتحقات Vصم øااللتزامات املتداولة ÚM ‘ ،اأن امل�صتحقات املتعلقة Ãكافاآت ن¡اية اخلدمة يتم االإف�صاì
عن¡ا Vصم øااللتزامات ال¨ري متداولة.
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 7-3مكاaاBت ن¡اية اÿدمة hاSستحقاقات الإLاRة

)Jاب™(
)Jاب™(

امل�صاهمات ‘ Nطة تقاعد ددة والتاأمV Úصد املîاطر امل¡نية للموظف Úال oعماني Úوف kقا لقانون التاأمينات االجتماعية ل�صنة  1991يتم قيدها كم�صرو±
‘ الرب íاأو اخل�صارة عند – qمل¡ا.
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 8-3الإيéارات
يتم قيد مدفوعات االإيجار الت�ص¨يلي كم�صرو ‘ ±قائمة الرب íاأو اخل�صارة عل≈ اأ�صا�س منت¶م Áoث πالنموPج الزمني ملنفعة ال�صركة .تoدرج ال�صركة مدفوعات االيجار
الت�ص¨يلي املنîف†صة ‘ الفرتة االولية لÓإيجار Ãا Áoث πالنموPج الزمني للمنفعة.

2018

 9-3ال†سريبة
يتم تكوي� øص�س لل†صريبة طبقا للقوان Úواللوائ íال†صريبية ‘ �صلطنة oعمان واململكة العربية ال�صعودية.
ال†سريبة ا◊الية
ال†صريبة ا◊الية هي ال†صريبة املتوقعة امل�صتحقة عل≈ الد πNال†صريبي لل�صنة با�صتîدام املoعدqالت املطبقة اأو التي � ”qص qن¡ا ب�صك πكبري ‘ تاري ïاالإدراج واأي تعديÓت عل≈
ال†صريبة امل�صتحقة فيما يتعل≥ بال�صنوات ال�صابقة.
ال†سريبة املوLDلة
يتم قيد ال†صريبة املوDجلة ع øالفروق املوDقتة ب Úالقيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ وااللتزامات الأZراVس اإعداد التقارير املالية واملبال≠ امل�صتîدمة الأZراVس Vصريبية� .ص�س مبل≠ ال†صريبة
املوDجلة هو عل≈ اأ�صا�س االأ�صلو Üاملتوقع لتحقي≥ اأو ت�صوية القيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ وااللتزامات با�صتîدام املoعدqالت املطبقة اأو التي � ”qص qن¡ا ب�صك πكبري ‘ تاري ïاالإدراج.
يتم قيد االأ�ص πال†صريبي املوDج πفقط اإ ¤املد iالذي تتوافر مع¬ اأرباV ìصريبية م�صتقبلية Áك øا�صت¨ ∫Óاخل�صائر واالأر�صدة ال†صريبية Zري امل�صتîدمة مقابل¡ا .يتم
تîفي†س االأ�صو∫ ال†صريبية املوDجلة بالقدر الذي ي�صب íمZ øري املحتم πمع¬ –ق≥ املنافع ال†صريبية Pات ال�صلة.
يتم عم πمقا�صة باأ�صو∫ والتزامات ال†صريبة املوDجلة فقط عندما يكون هنا∑  ≥Mقاب πللتنفيذ قانو kنا ‘ اإجرا Aهذ√ املقا�صة.
J 10-3وRيعات اCربا øY ìالSCس¡ ºالعاOية
توزيعات االأربا ìع øاالأ�ص¡م العادية يتم قيدها كالتزام ،ويتم �Nصم¡ا مM øقوق امللكية عند املوافقة علي¡ا م øقب πم�صاه`مي ال�صركة االأم.
O 11-3خh πمüسرahات الØائدة
يتم اMت�صا Üد πNوم�صروفات الفائدة عل≈ اأ�صا�س اال�صتحقاق با�صتîدام طريقة oمعد ∫qالفائدة الفعلية.
جميع الفوائد والتكاليف االأNر iاملتح qملة فيما يتعل≥ باالقرتاVصات يتم –ميل¡ا كم�صروفات عند – qمل¡ا ،كجز Aم øتكاليف التموي πويتم ا�صبت¡ا عل≈ اأ�صا�س
اال�صتحقاق ،با�صتثنا Aم�صروفات الفائدة عل≈ االقرتاVصات امل�صتîدمة –ديد kا لتموي πاإن�صا Aاأ�صو∫ موDهلة ،التي يتم ر�صملت¡ا مع تكلفة االأ�ص.π
J 12-3عامÓت العÓªت الLCنبية
عملة الت�ص¨ي πوعملة العرVس
البنود املoدرجة Vصم øالقوائم املالية لل�صركة يتم قيا�ص¡ا با�صتîدام الريا∫ ال oعماين ){ر.ع ،(zوهي oعملة �صلطنة oعمان ،كون¡ا البيÄة االقت�صادية التي تعم πفي¡ا ال�صركة
)عملة الت�ص¨ي.(π
التعامÓت بعمÓت اأجنبية يتم –ويل¡ا ا ¤عملة الت�ص¨ي πبا�صتîدام oمعدqالت ال�صر ±ال�صائدة ‘ تاري ïالتعامÓت .اأربا ìو �Nصائر �صر ±العمÓت االأجنبية الناŒة عø
ت�صوية تلك التعامÓت وع– øوي πاالأ�صو∫ وااللتزامات املالية املقومة بعمÓت اأجنبية Ãoعدqالت ال�صر ±ال�صائدة ‘ ن¡اية الفرتة يتم قيدها ‘ الرب íاأو اخل�صارة.
 13-3مكاaاCة ا†YCسا› Aل� ¢الإOارة
تلتزم ال�صركة االأم باأMكام قانون ال�صركات التجارية ل�صنة  1974وتعديÓت¬ واأMد çالتوجي¡ات املعنية ال�صادرة ع øهيÄة �صوق املا∫ ب�îصو�س –ديد املبال≠ التي �صيتم
دفع¡ا كمكافاأة ا ¤اأع†صا› Aل�س االإدارة .يتم –مي πمكافاأة اأع†صا› Aل�س االإدارة عل≈ �Mصا Üالرب íاأو اخل�صارة ‘ ال�صنة التي تتعل≥ ب¡ا.
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J 14-3قرير الق£ا´
القطاع هو اأMد املكونات املميزة للمجموعة وين�صط ‘ ›ا∫ توفري املنتجات اأو اخلدمات )قطاع االأعما∫( اأو توفري منتجات اأو Nدمات دا πNبيÄة اقت�صادية معينة )القطاع
ا÷¨را‘( ،وت†îصع نتائج¬ الت�ص¨يلية ملراجعة منت¶مة م øقب� πصانع القرار الت�ص¨يلي االأو∫ ،وهو oمعرVس ملîاطر ولدي¬ عوائد تلفة ع øتلك املوجودة ‘ القطاعات
االأNر.i
 15-3را ¢SCاملا∫
يتم ت�صنيف االأ�ص¡م العادية كحقوق ملكية .التكاليف االإVصافية املن�صوبة مبا�صرة اإ ¤اإ�صدار االأ�ص¡م العادية وNيارات االأ�ص¡م يتم قيدها ك�îصومات مM øقوق امللكية،
بال�صا‘ م øاأ iتاأKريات Vصريبية.
J 16-3عديÓت املعايh Òالت�ØسÒات ا÷ديدة  ÒZالناòaة بع oد
هنا∑ عدد م øاملعايري والتعديÓت والتف�صريات ا÷ديدة Zري النافذة بع oد للفرتات ال�صنوية التي تبداأ ‘  1يناير  ،2018و ⁄يتم تطبيق¡ا ‘ اإعداد هذ√ القوائم املالية .فيما
يلي املعايري والتعديÓت والتف�صريات ا÷ديدة Zري النافذة بع oد والتي تنطب≥ عل≈ عمليات ال�صركة .علما باأن ال�صركة ال تعتزم اعتمادها ب�صك πمبكر.
املعيار الد ‹hلإYدا Oالتقارير املالية رق{ -16 ºالإيéاراتz
ينب¨ي عل≈ املجموعة اعتماد املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  16اعتبا kرا م 1 øيناير  .2019طبقا للتوVصي íالوارد اأدنا√ ،قام âاملجموعة بتقييم االأKر
التقديري للتطبي≥ املبدئي للمعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  16عل≈ قوائم¡ا املالية املoج qمعة .وقد تت¨ري التاأKريات الفعلية العتماد املعيار ‘  1يناير 2019
ب�صبب ما يلي:
-

 ⁄تنت¬ املجموعة م øاNتبار وتقييم اآليات الرقابة عل≈ اأن¶مة تقنية املعلومات ا÷ديدة لدي¡ا; و

-

اإن qال�صيا�صات املحا�صبية ا÷ديدة oعرVصة للت¨يري ا ÚM ¤عرVس املجموعة لقوائم¡ا املالية االأو ¤التي تت†صم øتاري ïالتطبي≥ املبدئي.

نموPجا واMد kا ملحا�صبة االإي`جار دا πNالميزانية العمومي`ة للم�صت أاجريo .øيق tر امل�صتاأجر باأ�ص ≥M πاال�صتîدام
ي`قدم المعي`ار الدويل الإعداد التقارير المال`ي`ة رقم 16
k
الذي ÁoثM πق ‘ ¬qا�صتîدام االأ�ص πالكام øوالتزام اإيجار Áث πالتزام¬ بدفع مبال≠ االإيجار .هنا∑ اإعفاAات قيد بالن�صبة لÓإيجارات ق�صرية االأج πواالإيجارات Pات
القيمة املنîف†صة .وت¶ πا�صبة املوDجر oم�صاب¡ kة للمعيار ا◊ايل  -اأي اأن املوDجري øيوا�صلون ت�صنيف االإيجارات عل≈ اأن¡ا اإيجارات “ويلية اأو اإيجارات ت�ص¨يلية.
المعي`ار الدويل الإعداد التقارير المالي`ة رقم  16يح π πاإر�صادات ا إالي`جار الMالية ،بما ‘ Pل∑ معيار املحا�صبة الدولي`ة رقم  -17االإيجارات ،وتف�صير ÷نة
تف�صي`رات معاي`ي`ر التقاري`ر املالي`ة الدولي`ة رقم  -4تMديد ما اإPا ك`ان الترتيب ي`Mتوي عل≈ اإي`جار ،ومعيار اللجنة الدائمة لتف�صري املعايري رقم  -15االإي`جارات الت�ص¨يلية-
ا◊وافز ،ومعيار اللجنة الدائمة لتف�صري املعايري رقم  -27تقييم اأ�ص`` πاملعام``Óت ``Ãا ي�ص``م πال�ص``ك πالقانون``ي لÓإيجار.
.i

الإيéارات التي Jكو¿ aي¡ا املªéوYة م�ستاLCرة

�صتقوم املجموعة بقيد االأ�صو∫ وااللتزامات ا÷ديدة ع øاإيجارات¡ا الت�ص¨يلية ملراف≥ امل�صنع� .صتت¨ري االآن طبيعة امل�صروفات املتعلقة بتلك االإيجارات الأن
املجموعة �صتقوم بقيد مبل≠ اال�صت¡ ∑Óع øاأ�صو∫  ≥Mاال�صتîدام وم�صروفات الفائدة عل≈ التزامات االإيجار.
.ii

الإيéارات التي Jكو¿ aي¡ا املªéوYة م�ستاLCرة

وق� âصاب≥ ،قام âاملجموعة بقيد االيجارات كم�صرو ‘ ±قائمة الرب íاأو اخل�صارة عل≈ اأ�صا�س منت¶م Áث πالنموPج الزمني ملنفعة ال�صركة .باالإVصافة
‘ m
اإP ¤لك ،ل øتقوم املجموعة بقيد �ص�صات لÓإيجارات الت�ص¨يلية التي تoقيم¡ا عل≈ اأن¡ا اإيجارات ›حفة .وبد kال مP øلك� ،صتقوم املجموعة باإدراج املبال≠
امل�صتحقة Ãوجب عقد االإيجار ‘ التزامات االإيجار.
ال oيتوقع اأن يكون هنا∑ تاأKري كبري عل≈ االإيجارات التمويلية للمجموعة.
ا�صتنادkا اإ ¤املعلومات املتوفرة Mال kيا ،تoقدر املجموعة اأ qن¡ا �صتقوم بقيد التزامات اإيجار اإVصافية بقيمة  853،974ريا∫ oعماين كما ‘  1يناير .2019
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J 16-3عديÓت املعايh Òالت�ØسÒات ا÷ديدة  ÒZالناòaة بع oد
.iii

)تابع(
)تابع(

املرMلة النتقالية

تعتزم المجموعة تط`بي≥ المع`ي`ار الدويل إالعداد التقارير المال`ي`ة رقم  16مبدئ kيا ‘  1ي`ناير  ،2019با�صتNدام ا�صلو ÜاالأKر الرجعي املoعد .∫qلذلك� ،صيتم
اإدراج االأKر الرتاكمي العتماد املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  16كتعدي πللر�صيد االفتتاMي لÓأربا ìاملحتجزة ‘  1يناير  ،2019دون تعديπ
معلومات املقارنة.
تعتزم املجموعة تطبي≥ اال�صلو Üالعملي لÓإعفا Aم øتعريف االإيجار ‘ املرMلة االنتقالية .وهذا يعني اأن¡ا �صتطب≥ املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم
 16عل≈ جميع العقود املoربمة قب 1 πيناير  2019وامل�oصنفة كاإيجارات وف kقا ملعيار املحا�صبة الدولية رقم  17وتف�صري ÷نة تف�صريات التقارير املالية الدولية
رقم .4
-٤

اإOارة املîاWر املالية

تتكون االأدوات املالية املoدرجة ‘ قائمة املركز املايل م øالنقد وما يعاد∫ النقد والذ· التجارية املدينة واالأر�صدة املدينة االأNر iوالذ· التجارية الدائنة
واالأر�صدة الدائنة االأNر iواقرتاVصات بنكية.
-٤

اإOارة املîاWر املالية )تابع(

Yوام πاملîاWر املالية
نبòة Yامة
تتعرVس املجموعة للمîاطر التالية نتيجة ا�صتîدام¡ا لÓأدوات املالية:
•

اطر االئتمان

•

اطر ال�صيولة

•

اطر ال�صوق

oيركز الربنامج ال�صام πالإدارة املîاطر باملجموعة عل≈ عدم القدرة عل≈ التنبو Dباالأ�صواق املالية وي�صع≈ لتقلي πاالآKار ال�صلبية املحتملة عل≈ االأدا Aاملايل للمجموعة.
تقوم االإدارة باإدارة املîاطر Ãوجب ال�صيا�صات التي يواف≥ علي¡ا ›ل�س االإدارة ){›ل�س االإدارة.(z
(i

اWر الإ“ا¿

اطر االئتمان هي اطر – qم πاملجموعة خل�صارة مالية نتيجة عدم “ك øاأMد العم AÓاأو اأMد اأطرا ±االأداة املالية م øالوفا Aبالتزامات¬
أ�صا�صا ع øالذ· ا÷ارية املدينة م øالعم.AÓ
التعاقدية ،وتن�صاأ ا k
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J 16-3عديÓت املعايh Òالت�ØسÒات ا÷ديدة  ÒZالناòaة بع oد

التعر ¢VملîاWر الئتªا¿
“oث πالقيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ املالية ا◊د االأق�ص≈ ملîاطر االئتمان .فيما يلي م�صتو iالتعرVس ملîاطر االئتمان ‘ تاري ïاإدراج والذي نتج عن¬:
املªéوYة

2018
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Œ ·Pارية مدينة )ال�صا‘(
اأر�صدة مدينة اأNرi
اأر�صدة بنكية

ال�سركة الΩC

2018
ر´.

2017
ر´.

2018
ر´.

2017
ر´.

26،053،792
29،378
3،930،810
30،013،980

28،489،634
37،548
3،489،609
32،016،791

26،845،976
29،378
3،753،071
30،628،425

29،016،321
31،002
3،301،073
32،348،396

تقت�صر اطر االئتمان ع øالذ· التجارية املدينة عل≈ قيمت¡`ا الدفرتية ن¶ kراأ الأن qاالإدارة تقوم Ãراجعة دورية ل¡ذ√ االأر�صدة لتقييم مد iقابليت¡`ا ال�صرتداد
أ�صا�صا م� ∫ÓN øصرو• ائتمانية للعم AÓمدعومة بîطابات اعتماد
وتكوي� øص�صات ع øاالأر�صدة امل�صكو∑ ‘ ا�صرتداده`ا .ويتم اإدارة اطر االئتمان ا k
م�صتند iموDكدة .ال يوجد تركيز ملîاطر االئتمان فيما يتعل≥ بالذ· التجارية املدينة Ãا اأن qاملجموعة لدي¡ا عدد كبري م øالعم AÓاملoنت�صريM øو∫ العا.⁄
تقوم ال�صركة بت�îصي�س درجة مل�صتو iالتعرVس ملîاطر االئتمان بنا  Akعل≈ البيانات التي ت�صاعد عل≈ التنبو Dبîطر اخل�صارة )Ãا ‘ Pلك عل≈ �صبي πاملثا∫
ال ا◊�صر الت�صنيفات اخلارجية والقوائم املالية املoدققة و�Mصابات االإدارة وتوقعات التدفقات النقدية واملعلومات ال�صحفية املتاMة Mو∫ العم (AÓوتطبي≥
اأMكام عل≈ اأ�صا�س التجار Üاالئتمانية ال�صابقة .يتم –ديد درجات اطر االئتمان با�صتîدام عوام πنوعية وك qمية تد∫ عل≈ اطر التع Ìوتتواف≥ مع
الت�صنيف االئتماين اخلارجي.
ي`تم تق�صي`م م�صتويات التعرVس للîطر Vصمن ك πدرجة من درجات مNاطر االئتمان �Mصب المن•قة الج¨رافي`ة ،وي`تم اMت�صا Üمعد∫ �Nصائر االئتمان املتوقعة
لك πق•اع ا�صتنادkا اM ¤الة الت أاNر ع øال�صداد وŒربة التعرVس الفعلي خل�صائر الديون عل≈ مد iال�صنوات الNم�س الماVصي`ة .يتم Vصر Üهذ√ املoعدqالت ‘
عوام πالتقييم لتعك�س الفروق ب Úال¶رو ±االقت�صادية  ∫ÓNالفرتة التي ÓN ”qل¡ا Œميع البيانات التاريîية وال¶رو ±ا◊الية وروDية ال�صركة لÓأوVصاع
االقت�صادية عل≈ مد iالعمر املتوقع للذ· املدينة.
ت�صتند عوام πالتقييم اإ ¤توقعات النا œاملحلي االإجمايل وت�صم πما يلي 0^9 :للبحري øو 0^29للكوي âو 0^81ل�صلطنة oعمان و 0^21لقطر و 0^30للمملكة
العربية ال�صعودية و 1^59لÓإمارات العربية املتحدة و 0^26للواليات املتحدة االأمريكية و 0^01لليم.ø
ال يوجد ت�صنيف م�صتق πلك πعمي πتم ،πوتقوم ÷نة االئتمان باملجموعة بتقييم ا÷ودة االئتمانية للعمي ،πمع اأNذ مركز√ املايل ‘ االعتبار وكذلك Nربت¬
ال�صابقة وعوام πاأNر .iيتم وVصع Mدود المNاطر الفردي`ة ا�صتنادkا ا ¤الت�صني`فات الداNلي`ة اأو الNارجي`ة وفقا للMدود التي ي`†صع¡ا مجل�س ا إالدارة .يتم
مراقبة ا�صتîدام Mدود االئتمان ب�صك πمنت¶م .ترد التفا�صيP πات ال�صلة بالذ· التجارية املدينة ‘ االإي†صا.9 ì
فيما يلي التحلي πالزمني للذ· التجارية املدينة و�Nصارة انîفاVس قيمت¡ا ‘ تاري ïاالإدراج:

املªéوYة

املتوSس§ املر íLملoعد∫q
%ا�ÿسارة

خ�سارة
القيªة الدÎaية

üس ¢üخ�سارة

Uسا‘
القيªة الدÎaية

من¢†Øî
القيªة الئتªانية

O 31ي�س2018 Èª
اCق πم 120 øيومkا
ب 180-121 Úيومkا
ب 270-181 Úيومkا
ب 365-271 Úيومkا
اCك Ìم 365 øيومkا

%1
%3
%10
%51
%57

22,279,834
2,939,463
1,109,180
15,191
357,905
26,701,573

242,698
92,400
105,462
7,704
199,517
647,781

22,037,136
2,847,063
1,003,718
7,487
158,388
26,053,792

’
نعم
نعº
نعº
نعº
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ال�سركة الΩC

املتوSس§ املر íLملoعد∫q
%ا�ÿسارة

)تابع(

خ�سارة
القيªة الدÎaية

üس ¢üخ�سارة

من¢†Øî
القيªة الئتªانية

Uسا‘
القيªة الدÎaية
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O 31ي�س2018 Èª
اCق πم 120 øيومkا
ب 180-121 Úيومkا
ب 270-181 Úيومkا
ب 365-271 Úيومkا
اCك Ìم 365 øيومkا

%2
%4
%12
%59
%59

457,484
120,017
193,894
6,365
51,269
829,029

22,620,940
3,375,277
1,580,961
10,614
87,213
27,675,005

’
نعم
نعº
نعº
نعº

22,163,456
3,255,260
1,387,067
4,249
35,944
26,845,976

لم –oدد المجموعة اأي �Nصارة انNفاVس قي`مة جوهري`ة ع øاالأ�صو∫ المالي`ة أاالNر iك`ما ‘ تاري` ïاالإدراج.
(ii

اWر ال�سيولة

اطر ال�صيولة ه`ي املîاطر النا�صÄة ع øعدم قدرة املجموعة عل≈ الوفا Aب�صا‘ متطلبات التموي .πوقد ين�صاأ اطر ال�صيولة ع øاVصطرا Üال�صوق اأو التîفي†صات
‡ا قد يوDدي اإ ¤عدم توفر بع†س م�صادر التموي.π
االئتمانية q
تعني االإدارة ا◊ذرة ملîاطر ال�صيولة االMتفا® بالنقد الكا‘ وتوفر التموي πم øاأموا∫ الت�ص¡`يÓت االئتمانية املoلتزم ب¡`ا– .اف ßاالإدارة عل≈ مرونة التمويÓت م∫ÓN ø
Vصمان توفر االأموا∫ وفقا ◊دود االئتمان املoلتزم ب¡`ا.
oيق�صم ا÷دو∫ التحليلي التايل االلتزامات املالية للمجموعة وال�صركة االأم ا› ¤موعات ا�صتحقاق ا�صتنادkا ا ¤ال�صنة املتبقية ‘ تاري ïاالإدراج اإ ¤تاري ïاال�صتحقاق
التعاقدي:

املªéوYة

املªéو´
ر´.

Jدaقات نقدية
Jعاقدية
ر´.

اCق πمS øسنة
ر´.

‘ O 31ي�س2018 Èª
اقرتاVصات بنكية

14,513,834

)(14,513,834

)(14,513,834

Œ ·Pارية دائنة واأر�صدة دائنة اأNرi

11,408,109

)(11,408,109

)(11,408,109

25,921,943

)(25,921,943

)(25,921,943

2018
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املجموعة
‘  31دي�صمرب 2017
اقرتاVصات بنكية
Œ ·Pارية دائنة واأر�صدة دائنة اأNرi
ال�سركة الΩC

)تابع(
)تابع(
املªéو´
ر´.
12،159،908
10،306،754
22،466،662
املªéو´
ر´.

‘ O 31ي�س2018 Èª
اقرتاVصات بنكية
Œ ·Pارية دائنة واأر�صدة دائنة اأNرi

ال�صركة االأم
‘  31دي�صمرب 2017
اقرتاVصات بنكية
Œ ·Pارية دائنة واأر�صدة دائنة اأNرi

14,513,834
11,399,059
25,912,893
املªéو´
ر´.
12،159،908
10،280،478
22،440،386

Jدaقات نقدية
Jعاقدية
ر´.
)(12،194،852
)(10،306،754
)(22،501،606
Jدaقات نقدية
Jعاقدية
ر´.
)(14,513,834
)(11,399,059
)(25,912,893

اCق πمS øسنة
ر´.
)(12،194،852
)(10،306،754
)(22،501،606
اCق πمS øسنة
ر´.
)(14,513,834
)(11,399,059
)(25,912,893

Jدaقات نقدية
Jعاقدية
ر´.

ر´.

)(12،194،852
)(10،280،478
)(22،475،330

)(12،194،852
)(10،280،478
)(22،475،330

اCق πمS øسنة

تتمث πاطر ال�صوق ‘ تاأKري الت¨ريات ‘ اأ�صعار ال�صوق ،مث πاأ�صعار �صر ±العمÓت االأجنبية و oمعدqالت الفائدة ،عل≈ د πNاملجموعة اأو قيمة Mيازات¡ا م øاالأدوات املالية.
يتمث πال¡د ±م øاإدارة اطر ال�صوق ‘ مراقبة التعرVس ملîاطر ال�صوق Vصم øمعايري مقبولة مع زيادة العائد عل≈ املîاطر .يتم اإدارة اطر ال�صوق م ∫ÓN øمراجعة
ا�صرتاتيجية املبيعات وتعدي πب�صك πم�صتمر.
اطر �صر ±العمÓت االأجنبية
“اما ع øت¨ريات اأ�صعار �صر ±العمÓت االأجنبية ن¶ kرا الأن �صفقات¡`ا بالعملة االأجنبية تتم اأ�صا�صا بالدوالر
تزاو∫ املجموعة ن�صاط¡`ا ‘ االأ�صواق العاملية ،ولكن¡ا م�صتقلة k
االأمريكي والريا∫ ال�صعودي والدره`م االماراتي ،وه`ي عمÓت Kابتة فعل kيا مقاب πالريا∫ ال oعماين.
اطر oمعدqالت الفائدة
لد iاملجموعة ودائع – âالطلب واقرتاVصات بنكية .الودائع لد iالبنو∑ واالقرتاVصات –م πفائدة ب�صرو• Œارية .املجموعة معرVصة ملîاطر oمعدqالت الفائدة الناŒة
ع øاقرتاVصات¡ا ،ويتم اإدارة ه`ذ√ املîاطر م ∫ÓN øاالMتفا® Ãزيج مÓئم م øاالأر�صدة Ãoعدqالت فائدة Kابتة وعائمة ‘ بداية ال�صنة املالية�M ،صب االقت†صا .Aجز Aكبري
م øترتيبات اقرتاVس املجموعة تت�صم ‘ طبيعت¡ا باأن¡ا ق�صرية االأج.π

ع øك πت¨يري بن�صبة o ‘ %0^5معدqالت الفائدة ،فاإن تاأKري√ عل≈ قائمة الرب íاأو اخل�صارة يقار Üمبل≠  52،874ريا∫ oعماين ) 31دي�صمرب  44،251 :2017ريا∫
oعماين( عل≈ اأ�صا�س م�صتو iاالقرتاVصات بال�صا‘ م øالودائع – âالطلب ‘ ن¡اية تاري ïاالإدراج.
اWر اSCسعار الب†ساYة
تتاأKر ال�صركة بتقلبات اأ�صعار ا◊ديد .وتتطلب اأن�صطت¡ا الت�ص¨يلية ال�صرا Aامل�صتمر والت�صنيع ،وبالتايل ف¡ي ت�صتوجب اإمدادات متوا�صلة م øا◊ديد .ون¶را
للتقلبات الكبرية ‘ االأ�صعار ،قام ›ل�س االإدارة بتطوير وتطبي≥ اإ�صرتاتيجية الإدارة اطر اأ�صعار الب†صاعة وكيفية التîفيف م øاآKارها .ول¨رVس اإدارة
اطر تقلبات اأ�صعار املعادن ،تقوم االإدارة باإدارة املîزون بحيطة وMذر �Ãصتويات اقت�صادية“ .تلك املجموعة �صل�صلة اإمدادات قوية مع قاعدة متنوعة
م øاملوردي øللح�صو∫ عل≈ اأ�صعار تناف�صية وNف†س الدورة الزمنية لل�صرا .Aكما تتميز مراف≥ االإنتاج ا◊الية للمجموعة باملرونة مM øي åاال�صتجابة لطلبات
العم.AÓ

 1-4اإOارة را ¢SCاملا∫
ت¡د ±املجموعة م ∫ÓN øاإدارة راأ�س املا∫ اإV ¤صمان مقدرة املجموعة عل≈ اال�صتمرار بالعمليات طبقا ملبداأ اال�صتمرارية بحيÁ åكن¡ا موا�صلة –قي≥ عوائد
كافية للم�صاهم Úومنافع الأ�صحا Üامل�صلحة االآNري øوا◊فا® عل≈ هيك πراأ�س املا∫ االأمث πللحد م øتكلفة راأ�س املا∫.
ول¨رVس ا◊فا® عل≈ هيك πراأ�س املا∫ اأو تعديل¬ ،يجوز للمجموعة تعدي πمبل≠ توزيعات االأربا ìاملدفوعة للم�صاهم Úاأو اإعادة راأ�س املا∫ اإ ¤امل�صاهم Úاأو
اإ�صدار اأ�ص¡م جديدة اأو بيع اأ�صو∫ خلف†س الديون.
تنت¡ج املجموعة نف�س ال�صيا�صة املتبعة م øقب πالنا�صط ÚاالآNري ‘ øال�صناعةM ،ي åاأن¡ا تراقب راأ�س املا∫ عل≈ اأ�صا�س oمعد ∫qاالإقراVس .يتم اMت�صا Üهذا
املoعد ∫qبق�صمة �صا‘ الدي øعل≈ اإجمايل راأ�س املا∫ .يتم اMت�صا� Üصا‘ الدي øباعتبار√ اإجمايل االقرتاVصات )Ãا ‘ Pلك {االقرتاVصات ا÷ارية وZري
ناق�صا النقد واالأر�صدة البنكية .يتم اMت�صا Üاإجمايل راأ�س املا∫ ك` {Mقوق ملكية zكما ت¶¡ر ‘ قائمة املركز
ا÷ارية zكما ت¶¡ر ‘ قائمة املركز املايل( k
املايل زائد kا �صا‘ الدي.ø
ال�سركة الΩC

املªéوYة
2018
ر´.

2017
ر.ع

2018
ر´.

2017
ر.ع

اقرتاVصات بنكية )اي†صا14( ì
يطر : ìنقد واأر�صدة بنكية )اي†صا10( ì
Uسا‘ الديø
اجمايل Mقوق امللكية
اªLا‹ الديMh øقو ¥امللكية

14,513,834
)(3,939,089
10,574,745
43,925,881
54,500,626

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

14,513,834
)(3,761,299
10,752,535
44,208,303
54,960,838

12،159،908
)(3،309،721
8،850،187
44،446،699
53،296،886

oمعد ∫qاالإقراVس

%19

%16

%20

%17

J 2-4قدير القيªة العاOلة
oي o
فرتVس اأن القيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ وااللتزامات املالية Pات فرتة ا�صتحقاق اأق πم� øصنة واMدة تقار Üقيمت¡`ا العادلة .القيمة العادلة لÓلتزامات املالية Zري املتداولة
تعترب مقاربة لقيمت¡`ا الدفرتية.
الت�سل�س πال¡رمي للقيªة العاOلة
ت�صتîدم املجموعة الت�صل�ص πال¡`رمي التايل لتحديد القيمة العادلة لÓأدوات املالية واالإف�صا ìعن¡ا باأ�صاليب التقييم التالية:
•

امل�صتو : 1 iاأ�صعار مدرجة )Zري oمعدqلة( ‘ اأ�صواق ن�صطة الأ�صو∫ اأو التزامات ‡اKلة;

•

�صجلة وتكون قابلة للم¶MÓة �صوا Aب�صفة مبا�صرة اأو Zري مبا�صر.
امل�صتو : 2 iتقنيات اأNر iتتوفر ل¡ا كافة املعلومات التي ل¡ا تاأKري كبري عل≈ القيمة العادلة املq o

•

�صجلة وال ت�صتند ا ¤بيانات �صوقية قابلة للم¶MÓة.
امل�صتو : 3 iتقنيات ت�صتîدم معلومات ل¡`ا تاأKري كبري عل≈ القيمة العادلة املq o
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يتطلب اإعداد القوائم املالية م øاالإدارة وVصع افرتاVصات وتقديرات م� øصاأن¡ا اأن توKDر عل≈ الد πNوامل�صروفات واالأ�صو∫ وااللتزامات املoف�ص íعن¡ا ‘ تاري ïاالإدراج
وامل�îص�صات والت¨ريات ‘ القيمة العادلة .عل kما باأن qهذ√ التقديرات ت�صتند بال†صرورة ا ¤افرتاVصات Mو∫ عدة عوام πتت†صم øدرجات متفاوتة ،ورÃا كبرية ،م øاالأMكام
‡ا يوDدي اإ ¤ت¨ريات م�صتقبلية ‘ االلتزامات واالأ�صو∫ التقديرية.
وعدم اليق ،Úوقد تîتلف النتائج الفعلية ع øتقديرات االإدارة q
يتم تقييم التقديرات واالأMكام ب�صكo πم�صتمر ،وهي ت�صتند ا ¤اخلربات ال�صابقة وعوام πاأNرÃ ،iا ‘ Pلك توقعات االأMدا çامل�صتقبلية التي oيعتق oد اأن¡ا معقولة ‘ ظπ
ال¶رو ±الراهنة.
املüساOر الرئي�سية لعد Ωاليق Úب�سا ¿Cالتقديرات
اأ.

�ص�س انîفاVس قيمة – قيا�س �ص�س �Nصائر االئتمان املتوقعة – oمطب≥ اعتبا kرا م 1 øيناير .2018

أMكاما ‘ وVصع هذ√ االفرتاVصات واNتيار
ت�صتند �ص�صات اخل�صارة ع øاالأ�صو∫ املالية ا ¤افرتاVصات Mو∫ اطر التع Ìو oمعدqالت اخل�صارة املتوقعة .ت�صتîدم ال�صركة ا k
املعلومات ‘ �Mصا ÜانîفاVس القيمة ا�صتنادkا اإ ¤اخلربة ال�صابقة لل�صركة والبيانات التاريîية ،وظرو ±ال�صوق ا◊الية باالإVصافة اإ ¤التقديرات اال�صت�صرافية ‘ ن¡اية كπ
فرتة اإدراج ”q .االإف�صا ìع øتفا�صي πاالفرتاVصات واملعلومات الرئي�صية امل�صتîدمة ‘ ال�صيا�صة املحا�صبية الواردة اأع.√Ó
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
�ص�س انîفاVس قيمة – قيا�س �ص�س �Nصائر االئتمان املتوقعة – Mت≈  31دي�صمرب .2018
يتم عم πتقدير للمبل≠ القاب πللتح�صي πللذ· التجارية املدينة عندما ي�صب íمZ øري املحتم�– πصي πاملبل≠ بالكام .πبالن�صبة للمبال≠ الفردية ال¡امة ،يتم اإجرا Aهذا
التقدير عل≈ اأ�صا�س فردي .املبال≠ Zري ال¡امة ب�صك πفردي ولك øانق†ص≈ موعد ا�صتحقاق¡ا يتم تقييم¡ا ب�صك πجماعي ويتم تطبي≥ امل�îص�س وف kقا لطو∫ املدة و oمعدqالت
اال�صرتداد ال�صابقة.
.Ü

�ص�س زون بطي Aا◊ركة واملتقادم

يتم االMتفا® باملîزون بالتكلفة اأو �صا‘ القيمة القابلة للتحقي≥ اأ qي¡ما اأق .πعندما ي�صب íاملîزون قدÁا اأو متقادما ،يتم عم πتقدير ل�صا‘ القيمة القابلة للتحقي≥.
بالن�صبة للمبال≠ الفردية ال¡امة ،يتم اإجرا Aهذا التقدير عل≈ اأ�صا�س فردي .املبال≠ Zري ال¡امة ب�صك πفردي ولكن¡ا قدÁة اأو متقادمة يتم تقييم¡ا ب�صك πجماعي ،ويتم تكويø
امل�îص�س وف kقا لنوع املîزون وفرتة عمر√ اأو تقادم¬ بنا  Akعل≈ اأ�صعار البيع ال�صابقة.
(3

االأعمار االإنتاجية للممتلكات واالآالت واملعدات

Jقو ΩاإOارة ال�سركة بتحديد الªYCار الإنتاLية التقديرية ملªتلكا¡Jا hاBل¡Jا hمعدا¡Jا ل¨ر ¢VاMت�سا ÜالSست¡Óكh .يت ºالتقدير بعد الCخ ‘ òالYتبار
لSÓستîدا Ωاملتوق™ لUCÓس πوالتاآك πوالتلف الطبيعيJ .Úقو ΩالإOارة ÃراLعة Sسنوية للقيªة املتبقية hالªYCار الإنتاLية ,م™ Jعدي πمبل≠ الSست¡Óك
امل�ستقبلي Yندما Jعتقد الإOارة ا ¿CالªYCار الإنتاLية îJتل∞  øYالتقديرات ال�سابقة.
(4

اأ�صو∫ Vصريبية موDجلة

يتم قيد االأ�صو∫ ال†صريبية املوDجلة لكافة اخل�صائر ال†صريبية Zري امل�صتîدمة اإ ¤املد iالذي يكون م øاملحتم πمع¬ توفر اأرباN ìاVصعة لل†صريبة Áك øا�صتîدام اخل�صائر
أMكام لتحديد مبل≠ االأ�صو∫ ال†صريبية املوDجلة التي Áك øقيدها ،بنا  Akعل≈ التوقي âاملرج íوم�صتو iاالأربا ìامل�صتقبلية اخلاVصعة لل†صريبة
مقابل¡ا .يتع Úعل≈ االإدارة وVصع ا m
وكذلك ا�صرتاتيجيات التîطيط ال†صريبي امل�صتقبلية.
-٥

معلومات الق£ا´

قطاع الت�ص¨ي πهو اأMد مكونات ال�صركة الذي يزاو∫ اأن�صطة Œارية تعود علي¬ باإيرادات اأو –مل¬ م�صروفاتÃ ،ا ‘ Pلك االإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بالتعامÓت
املربمة مع املكونات االأNر iلل�صركة ،وت†îصع نتائج القطاع الت�ص¨يلية ملراجعة منت¶مة م øقب� πصانع القرار الت�ص¨يلي االأو∫ بال�صركة ل¨رVس اتîا Pالقرارات Mو∫ املوارد
التي �صيتم ت�îصي�ص¡ا للقطاع ولتقييم اأدائ¬M ،ي åتتوفر لذلك معلومات مالية منف�صلة .ال�صيا�صات املحا�صبية للقطاعات املoف�ص íعن¡ا هي نف�ص¡ا ال�صيا�صات املحا�صبية
للمجموعة التي  ”qتناول¡ا ‘ االي†صا.3 ì
موVص íاأدنا√ املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�ص¨يلية للمجموعة وف kقا للمعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم  - 8قطاعات الت�ص¨ي .πي�صتوجب املعيار الدويل الإعداد
التقارير املالية رقم – 8ديد القطاعات الت�ص¨يلية عل≈ اأ�صا�س التقارير الداNلية Mو∫ مكونات املجموعة التي يتو� ¤صانع القرار الت�ص¨يلي االأو∫ باملجموعة مراجعت¡ا ب�صكπ
منت¶م ل¨رVس ت�îصي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائ¬.
املنتéات hاÿدمات التي Joنت  èoاإيراOات لق£اYات الت�س¨يπ
تعم πاملجموعة وال�صركة االأم ‘ قطاع ت�ص¨يلي واMد وه`و ت�صنيع وبيع املنتجات ا◊ديدية .كافة املعلومات املعنية ب¡`ذا القطاع الرئي�صي  ”qاالف�صا ìعن¡ا ‘ قائمة املركز
املايل وقائمة الرب íاأو اخل�صارة واالي†صاMات ع øالقوائم املالية.

و فيما يلي –لي πج¨را‘ ” Œميع¬ عل≈ اأ�صا�س مواقع زبائ øاملجموعة:
املªéوYة

دو∫ ›ل�س التعاون �صاملة عمان
اأمريكا ال�صمالية
اأNرi

2017

2018
ايراOات
ر´.

 ·Pمدينة Œارية
ر´.

ايرادات
ر.ع

 ·Pمدينة Œارية
ر.ع

93,176,120
21,133,804
1,835,919
116,145,843

23,730,774
2,869,010
101,789
26,701,573

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

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

ال�سركة الΩC
دو∫ ›ل�س التعاون �صاملة عمان

93,225,264

24,704,206

82،119،391

28،070،778

اأمريكا ال�صمالية

21,133,804

2,869,010

13،339،261

1،886،585

اأNرi

1,835,919

101,789

1،224،095

42،120

116,194,987

27,675,005

96،682،747

29،999،483

اªYCا∫
راSCسªالية
قيد التنØيò
ر´.
505،547
887،743
)(921،032
472,258

-

كومبيوJر
 hمعدات
اCخرi
ر´.
446،874
43،470
14،489
)(11،681
493,152

406،188

اKCاç
J hركيبات
ر´.
251،313
20،659
43،500
)(560
314,912

228،845

مركبات
ر´.
239،715
23،945
)(34،745
228,915

149،960

YدO
 hق™£
Zيار
ر´.
2،321،387
301،079
)(164،470
2,457,996

1،961،104

اBلت
 hمعدات
ر´.
27،690،834
48،750
352،066
)(3،626
28,088,024

13،560،555

مباين
ر´.

8،537،941
181،572
209،898
8,929,411

4،533،782

التكلØة

2018 ôjÉæj 1
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2018 Èª

الSست¡Óك
 1يناير 2018

‡ 7تلكات  hاBلت  hمعدات – املªéوYة

املªéو´
ر´.
39،993،611
1،206،139
)(215،082
40,984,668

20،840،434
472,258

29،729
)(11،681
424,236
68,916

14،055
)(558
242,342
72,570

25،856
)(34،745
141,071
87,844

195،723
)(143،512
2,013,315
444,681

1،389،568
)(3،160
14,946,963
13,141,061

430،081
1،631

4,965,494

3,963,917

تكلفة املبيعات )اي†صا(17 ì
م�صاريف ادارية و عمومية )اي†صا(19 ì

م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2018 Èª
�صا‘ القيمة الدفرتية
O 31ي�س2018 Èª

ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
2،015،372
71،271
)(193،656
22,733,421
18,251,247

اأ.

.Ü

ج.

‡تلكات  hاBلت  hمعدات – املªéوYة

املباين �صاملة املمتلكات و االآالت و املعدات مقامة عل≈ اأرVس م�صتاأجرة م øاملو�Dص�صة العامة للمناط≥ ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية.

‡تلكات و اآالت و معدات ال�صركة مرهونة رهK øاين ع øقروVس م øبنو∑ Œارية اأNر) iاي†صا(14 ì

االأعما∫ الراأ�صمالية قيد التنفيذ ‘  31دي�صمرب “ 2018ث πب�صفة اأ�صا�صية لفائف قيد التحزيز .

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2018

49

اKCاç
J hركيبات
ر´.
247،118
8،148
)(3،953
251،313

224،357
8،420
)(3،932
228،845
22،468

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

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

YدO
 hق™£
Zيار
ر´.
2،231،400
161،401
)(71،414
2،321،387

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

اBلت
 hمعدات
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

الSست¡Óك
 1يناير 2017
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(17 ì
م�صاريف ادارية و عمومية
)اي†صا(19 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2017 Èª

Uسا‘ القيªة الدÎaية
O 31ي�س2017 Èª

اأ.

.Ü

ج.

التكلØة
 1يناير 2017
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2017 Èª

كومبيوJر
 hمعدات
اCخرi
ر´.
422،732
31،078
)(6،936
446،874

390،277
22،656
)(6،745
406،188
40،686

املباين �صاملة املمتلكات و االآالت و املعدات مقامة عل≈ اأرVس م�صتاأجرة م øاملو�Dص�صة العامة للمناط≥ ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية.

‡تلكات و اآالت و معدات ال�صركة مرهونة رهK øاين ع øقروVس م øبنو∑ Œارية اأNر) iاي†صا(14 ì

االأعما∫ الراأ�صمالية قيد التنفيذ ‘  31دي�صمرب “ 2017ث πب�صفة اأ�صا�صية لفائف قيد التحزيز .

505،547

-

-

-

اªYCا∫
راSCسªالية
قيد التنØيò
ر´.
605،966
420،175
)(520،594
505،547

2018

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

املªéو´
ر´.
39،360،203
819،760
)(186،352
39،993،611

18،956،447
1،966،081
61،635
)(143،729
20،840،434
19،153،177

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

50

كومبيوJر
 hمعدات
اCخرi
ر´.
440،779
43،108
14،489
)(11،681
486,695

400،730
29،358
)(11،681
418,407

اKCاç
J hركيبات
ر´.
248،512
20،659
43،500
)(560
312,111

227،611
13،774
)(558
240,827
71،284

مركبات
ر´.
185،140
23،945
)(34،745
174,340

95،640
25،601
)(34،745
86,496
87،844

YدO
 hق™£
Zيار
ر´.
2،321،387
301،079
)(164،470
2,457,996

1،961،104
195،723
)(143،512
2,013,315
444،681

اBلت
 hمعدات
ر´.
27،690،834
48،750
352،066
)(3،626
28,088,024

13،560،555

1،389،568
-

)(3،160
14,946,963

13،141،061

مباين
ر´.
8،505،313
181،572
209،898
8,896,783

4،526،291

430،081
-

4,956,372

3،940،411

الSست¡Óك
 1يناير 2018
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(17 ì
م�صاريف ادارية و عمومية
)اي†صا(19 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2018 Èª

Uسا‘ القيªة الدÎaية
O 31ي�س2018 Èª

‡ -7تلكات  hاBلت  hمعدات – ال�سركة الΩC
اªYCا∫
راSCسªالية
قيد التنØيò
ر´.
505،547
887،743
)(921،032
472,258

-

68،288

اأ.

.Ü

ج.

التكلØة
 1يناير 2018
اVصافات
–ويÓت اأKنا Aال�صنة
م�صتبعدات  /م�صطوبات
O 31ي�س2018 Èª

املªéو´
ر´.
39،897،512
1،205،777
)(215،082
40,888,207

20،771،931
2،015،372
68،733
)(193،656
22,662,380

472،258

51

18،225،827

املباين �صاملة املمتلكات و االآالت و املعدات مقامة عل≈ اأرVس م�صتاأجرة م øاملو�Dص�صة العامة للمناط≥ ال�صناعية  -منطقة �صحار ال�صناعية.

‡تلكات و اآالت و معدات ال�صركة مرهونة رهK øاين ع øقروVس م øبنو∑ Œارية اأNر) iاي†صا(14 ì

االأعما∫ الراأ�صمالية قيد التنفيذ ‘  31دي�صمرب “ 2017ث πب�صفة اأ�صا�صية لفائف قيد التحزيز .

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2018

YدO
 hق™£
Zيار
ر´.
2،231،400
161،401
)(71،414
2،321،387

1،846،557
175،441
)(60،894
1،961،104

360،283

اBلت
 hمعدات
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،255،593
158،473
91،247
8،505،313

4،108،664

417،627

-

4،526،291

3،979،022

اال�صت¡∑Ó
 1يناير 2017
ا�صت¡ ∑Óال�صنة:
تكلفة املبيعات )اي†صا(17 ì
م�صاريف ادارية و عمومية
)اي†صا(19 ì
م�صتبعدات  /م�صطوبات
 31دي�صمرب 2017

�صا‘ القيمة الدفرتية
 31دي�صمرب 2017

‡ -7تلكات  hاBلت  hمعدات  -ال�سركة الΩC

مركبات
ر´.
155،165
69،570
)(39،595
185،140

113،135
22،097
)(39،592
95،640

89،500

)Jاب™(
اKCاç
J hركيبات
ر´.
244،371
8،148
)(3،953
248،512

223،403
8،140
)(3،932
227،611

20،901

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

كومبيوJر
 hمعدات
اCخرi
ر´.
416،924
30،606
)(6،751
440،779

385،070
22،218
)(6،558
400،730

40،049

505،547

-

-

-

-

اªYCا∫
راSCسªالية
قيد التنØيò
ر´.
605،966
420،175
)(520،594
505،547

2018

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

املªéو´
ر´.
39،262،836
818،996
)(184،320
39،897،512

18،895،090
1،966،081
52،455
)(141،695
20،771،931

19،125،581

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

52

 8امل¿hõî
2018
ر´.

املªéوYة

11,457,980
مواد Nام
6,830,980
ب†صاعة تامة ال�صنع
2,791,569
مواد ا�صت¡Óكية و قطع Zيار
547,652
ب†صاعة بالطري≥
اأعما∫ قيد التنفيذ
1,720,147
23,348,328
ناق�صا� :ص�س ب†صاعة راكدة و قدÁة )(2,434,861
20,913,467
زون ال�صركة مرهون ل�صال íمقرVص Úكما هو موVص íباالي†صا14 ì
Mركة �ص�س الب†صاعة الراكدة و القدÁة هي كما يلي:

2017
ر´.

2018
ر.ع

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

11,457,980
6,324,216
2,791,569
547,652
1,720,147
22,841,564
)(2,476,591
20,364,973

2018
ر´.
2,385,776
49,085
2,434,861

املªéوYة

 ·Pمدينة Œارية
�ص�س تدين قيمة  ·Pمدينة
دفعات مقدم kا ملورديø
م�صاريف مدفوعة مقدما
 ·Pمدينة اأNرi

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

2018
ر´.
26,701,573
)(647,781
26,053,792
635,774
98,651
1,978,813
28,767,030

2017
ر´.
2،382،410
3،366
2،385،776
2017
ر´.
29،266،166
)(776،532
28،489،634
1،159،315
42،365
1،064،284
30،755،598

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع
2,414,307
62,284
2,476,591

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع
27,675,005
)(829,029
26,845,976
635,774
61,703
1,978,813
29,522,266

2017
ر.ع
2،413،816
491
2،414،307
2017
ر.ع
29،999،483
)(983،162
29،016،321
1،159،315
27،282
1،057،738
31،260،656

فيما يلي Mركة �ص�س تدين قيمة الذ· املدينة التجارية:
املªéوYة
2017
2018
ر´.
ر´.
1،215،034
776,532
 1يناير  ،كما Pكر �صابقا
)(3,043
تعدي πم øاعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 9
“ âاإعادة ا◊�صا 1 ‘ Üيناير
1،215،034
773,489
�صح) / øعك�س( لل�صنة
)(438،502
)(125,708
 31دي�صمرب
776،532
467,781
الذ· املدينة التجارية لل�صركة االأم مرهونة ل�صال íمقرVص Úمقاب πقروVس كما هو مب Úباالي†صا14 ì
جميع املبال≠ ت�oصتح≥ بعد  120يوم م øتاري ïالفاتورة
اأ.
فيما يلي –لي πالأعمار الذ· املدينة التجارية:
املªéوYة

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 و قدÁة

2018
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املªéوYة

 1يناير
م�صاريف)/معكو�صة( اأKنا Aال�صنة
 31دي�صمرب
 ·P 9مدينة Œارية  hاCخرi

ال�سركة الΩC

2017
ر.ع

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2018
ر´.
22,279,834
2,939,463
1,109,180
15,191
33,489
324,416
26,701,573

2017
ر´.
26،358،186
2،209،419
204،396
49،869
171،367
272،929
29^266^166

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع
983,162
)(31,194
951,968
)(122,939
829,029

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع
22,620,940
3,375,277
1,580,961
10,614
23,438
63,775
27,675,005

2017
ر.ع
1،509،404
1،509،404
)(526،242
983^162

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

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
 ·P 9مدينة Œارية  hاCخرi

)Jاب™(

ج قام âال�صركة ب�صداد مبل≠  1،949،435ريا∫ ر�صوم اإZراق )مقاب 1،026،736 πريا∫ عام  (2017ع� øصادرات ا ¤الواليات املتحدة االأمريكية
Mي åفرVص âوزارة التجارة االأمريكية ر�صوم اإZراق و Mماية عل≈ �صادرات ال�صركة ا ¤الواليات املتحدة  ∫ÓN ،عام  ،2016فرVص âوزارة 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 لوزارة التجارة االمريكية .ومع Pلك� ،صجل âال�صركة م�صاريف م�صتحقة Ãبل≠ 2،568،042ريا∫ عماين ) 31دي�صمرب  1،335،924 :2017ريا∫
عماين( VصمŒ ·P øارية دائنة و ·Pدائنة اأNر iعل≈ اأ�صا�س ال�صحنة الفعلية اإ ¤الواليات املتحدة االمريكية.
10

اCرUسدة بنكية  hنقد
املªéوYة

نقد لد iالبنك
نقد بال�صندوق

2018
ر´.
3,930,810
8,279
3,939,089

ال�سركة الΩC

2017
ر´.
3^489^609
11^378
3^500^987

2018
ر´.
3,753,071
8,228
3,761,299

2017
ر´.
3،301،073
8،648
3،309،721

ت�صم πاالر�صدة البنكية مبل≠  833،595ريا∫ عماين ) 31دي�صمرب  770،521 :2017ريا∫ عماين( تف ßب¬ ‘ �Mصا Üبالدرهم االإماراتي 1،978،969 ،ريا∫
عماين ) 31دي�صمرب  1،520،378 :2017ريا∫ عماين( ‘ �Mصا Üبالدوالر االأمريكي و  188،536ريا∫ عماين ) 31دي�صمرب  188،538 :2017ريا∫ عماين(
‘ �Mصا Üبالريا∫ ال�صعودي .
 11را ¢SCاملا∫
يتكون راأ�س املا∫ م 31) 124،897،960 øدي�صمرب � (124،897،960 :2017ص¡م عادي بقيمة  0^100ريا∫ عماين ) 31دي�صمرب  0^100 :2017ريا∫ عماين(
مدفوع بالكام. π

راأ�س املا∫

مüسر ìب¬
2018
ر´.

2017
ر.ع

15,000,000

15،000،000

مüسدر  hمدaو´ بالكامπ
2017
2018
ر.ع
ر´.
12,489,796

12،489،796

عÓوة االأ�صدار
عÓوة اال�صدار مثبوتة بال�صا‘ بعد �Nصم تكاليف ا�صدار االأ�ص¡م .
١٢

اMتياWي قانوين

طبقا لقانون ال�صركات التجارية العماين ل�صنة  1974و تعديÓت¬ o ،يقتطع  % 10م øاالأربا ìو –ويل¡ا ا�M ¤صا ÜاMتياطي قانوين ا ¤ان يرتاكم ر�صيد هذا
ا◊�صا Üو ي�صب íمعادال لثل åراأ�س ما∫ ال�صركة االأم املدفوع املحق≥  ∫ÓNالعام  2017وهو اMتياطي Zري قاب πلتوزيع.
١٣

JوRيعات

ال يتم ت�صجي πالتوزيعات با◊�صابات Mت≈ يتم اعتمادها ‘ جمعية عمومية �صنوية  ‘ .اجتماع عقد√ ›ل�س االدارة بتاري 31 ïيناير  â“ 2019التو�صية بدفع
توزيعات 16بي�صات لك� πص¡م Ãبل≠  1^998^367ريا∫ عماين بانت¶ار موافقة امل�صاهم ‘ Úجمعية عمومية �صنوية  ،و ال تعك�س القوائم املالية لل�صنة املنت¡ية
‘  31دي�صمرب  2018هذا القرار الذي �صيتم ت�صجيل¬ ا�صبيا ‘ Mقوق ملكية امل�صاهم Úكتوزيع الأربا ìتجزة لل�صنة التي تنت¡ي ‘  31دي�صمرب .2019
اأKنا Aال�صنة  ” 2017دفع توزيعات نقدية بواقع  0^024بي�صات لل�ص¡م الواMد ) 31دي�صمرب  0^009 :2017ريا∫ عماين( لل�ص¡م بقيمة  2،997،551ريا∫
عماين )  31دي�صمرب  1،124،082 :2017ريا∫ عماين ( اP ¤لك  ،طبقا ملوافقة امل�صاهم Úعلي¡ا ‘ جمعية عمومية اعتيادية oعقدت بتاري 25 ïمار�س .2018
”  ∫ÓNالفرتة –وي πتوزيعات  ⁄يت�صلم¡ا اأ�صحاب¡ا بل¨ 2،128 âريا∫ )مقاب 678 πريا∫ عام  (2017ا�M ¤صا� Üصندوق اأمانات امل�صتثمري�M øصب
توجي¡ات هيÄة �صوق املا∫ ‘ عمان.

١٤

قر ¢Vhبنكية

ال�سركة الΩC

املªéوYة
2018
ر´.

2017
ر.ع

2018
ر´.

2017
ر´.

قروVس Vصد اإي�صاالت اأمانة )اأ(

14,513,834

12،159،908

14,513,834

12^159^908

اªLا‹ القر¢Vh

14,513,834

12^159^908

14,513,834

12^159^908

لد iال�صركة ت�ص¡يÓت ائتمانية Ãبل≠  71^50مليون ريا∫ م øبنو∑ Œارية لية و اأجنبية  .امل�صحوبات البنكية عل≈ املك�صو ±هي بفوائد �صنوية
اأ.
ترتاو ìب %4^5 Úا) %6^5 ¤مقاب %4^5 πا %6^5 ¤عام �M . (2017صل âال�صركة عل≈ قروVس مقاب πاي�صاالت قب†س م øبنو∑ Œارية بفائدة �صنوية
ترتاو ìب %2^75 Úا) % 4^50 ¤مقاب %2^75 πا %4^00 ¤عام � 2017صنويا (  .الت�ص¡يÓت االئتمانية م†صمونة بره øعل≈ االأ�صو∫ املتداولة لل�صركة االأم
القيمة الدفرتية لقروVس املجموعة و ال�صركة االأم مبينة بالعمÓت التالية:
ال�سركة الΩC

املªéوYة
2018

2017

2018

2017

ر´.

ر´.

ر´.

ر´.

ريا∫ عماين

6,000,000

3،000،000

6,000,000

3،000،000

دوالر اأمريكي

8,513,834

9،159،908

8,513,834

9،159،908

14,513,834

12،159،908

14,513,834

12،159،908

الت¨ري ‘ التدفقات النقدية م øاأن�صطة التمويπ
املجموعة وال�صركة االأم

قر ¢Vhبنكية
2017 ôjÉæj 1
متحüسÓت م øقر¢Vh
مدaوYات ل�سدا Oقر¢Vh
O 31ي�س2017 Èª
الت¨ ‘ Òالتدaقات النقدية
١٥

2018

2017

ر´.

ر´.

12,159,908

11^072^087

81,027,952

69^905^552

)(78,674,026

)(68^817^731

14,513,834

12^159^908

2,353,926

1^087^821

م�ستحقات Jرك اÿدمة
ال�سركة الΩC

املªéوYة
2018

2017

2018

2017

ر´.

ر´.

ر´.

ر´.

 1يناير

884,016

607^223

877,133

593،926

م�صاريف اأKنا Aال�صنة )اإي†صا(19 ì

197,259

306^228

192,546

304^454

مدفوعات اأKنا Aال�صنة

)(65,912

)(29^435

)(65,912

)(21^247

 31دي�صمرب

1,015,363

884^016

1,.003,767

877^133

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2018
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ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
١٦

O ·Pائنة Œارية  hاCخرi

 ·Pدائنة Œارية

5,907,301

7^065^907

5,908,606

7^049^723

م�صاريف م�صتحقة الدفع

5,073,095

2^974^287

5,072,173

2،970،352

دفعات مقدم kا م øزبائø

335,718

233^303

332,561

233^303

م�صتحقات اأNرi

91,995

33^257

85,719

27^100

 31دي�صمرب

11,408,109

10^306^754

11,399,059

10^280^478

١٧

JكلØة املبيعات
املªéوYة

56

ال�سركة الΩC

2018

2017

2018

2017

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

Nامات م�صت¡لكة

95,395,351

74،884،574

95,674,818

75،078،957

اأجور مبا�صرة )اإي†صا(20 ì

4,227,744

4،304،660

4,227,744

4،304،660

ا�صت¡) ∑Óاإي†صا(7 ì

2,015,372

1،966،081

2,015,372

1،966،081

ك¡ربا Aو Zاز و ميا√

1,522,467

1،472،411

1,522,467

1،472،411

م�صاريف مبا�صرة اأNرi

785,993

654،736

736,477

654^736

103,946,927

83،282،462

104,176,878

83،476،845

18

مüساري∞ بي™ J hوRي™

م�صاريف ت¨ليف و �صحø

5,295,436

4،911،915

5,290,680

4،908،589

عمولة مبيعات

10,905

32،789

9,438

31،835

نفقات ترويج املبيعات

21,979

20،144

21,979

20،144

دعاية و اإعÓن

25,999

21،277

25,961

20،277

م�صاريف اأNرi

32,446

65،396

30,414

60،346

5,386,765

5،051،521

5,378,472

5،042،191

 19مüساري∞ اOارية ªY hومية
تكاليف املوظف) Úاإي†صا(20 ì

1,946,167

1،903،479

1,846,314

1،803،273

م�صاريف اأNرi

245,506

253،361

240,181

197،137

اأتعا Üم¡نية و قانونية

143,162

120،562

138,442

113،021

�صفريات و انتقاالت

113,093

95،744

112,279

95،744

ا�صت¡) ∑Óاإي†صا(7 ì

71,271

61،635

68,733

52،455

ديون رديÄة م�صطوبة

22,544

-

22,544

-

م�صاريف ات�صاالت

76,393

70،059

74,919

67،852

تاأمÚ

14,315

13،335

14,264

13،035

2,609,907

2,518,175

2,495,132

2،342،517

٢٠

Jكالي∞ املوÚØX

فيما يلي تكاليف املوظف Úو هي داNلة Vصم øك πم øتكلفة املبيعات و امل�صاريف االدارية و العمومية:
رواتب اأ�صا�صية و بدالت

5,446,102

5،399،886

5,363,501

5،309،725

رعاية و ترفي¬

295,175

274،637

285,478

267،588

منافع تر∑ اخلدمة ) اي†صا( 15 ì

197,259

306،228

192,546

304،454

تاأمينات اجتماعية

176,347

162،471

173,505

161،249

�صك øاملوظفÚ

59,028

64،917

59,028

64،917

6,173,911

6،208،139

6,074,058

6،107،933

2018
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موزعة كما يلي :
تكلفة مبيعات )اإي†صا(17 ì
م�صاريف ادارية و عمومية )اإي†صا(19 ì
٢١

4،304،660
1،903،479
6،208،139

4,227,744
1,946,167
6,173,911

Uسا‘ Jكالي∞ التªويπ
املªéوYة

فوائد قروVس
ايرادات فوائد
22

4،304،660
1،803،273
6،107،933

4,227,744
1,846,314
6,074,058

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع

2017
ر.ع

2018
ر.ع

2017
ر.ع

1,051,593
)(5,887
1,045,706

696،681
)(39،210
657،471

1,043,435
)(5,887
1,037,548

692،824
)(39،210
653،614

ال†سرائب

قائªة الدخ πال�سامπ
Vسريبة Mالية:
Vصرائب ع øال�صنة

545,641

Vسريبة موLDلة:
اإن�صا� / Aصطب فروقات اأNر iموDقتة
›ªو´ Vسرائب ال�سنة

)(56,031
489,610

قائªة املرك õاملا‹
التõامات  ÒZمتداhلة
Vصريبة موDجلة

462,005

التõامات متداhلة
ال�صنة ا◊الية

545,641

832،123

)(26،441
805،682

518،036

853،835

545,641

)(56,031
489,610

462,005

545,641

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

(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

832،123

)(26،441
805،682

518،036

853،835

ال ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـر ال ـ ــ�سنـ ـ ـ ـ ــوي
2018
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
22

ال†سرائب

)Jاب™(

)اأ( قام âال�صركة االأم بح�صاV Üصريبة الدÃ πNعد∫ Vصريبي فعا∫ بن�صبة  %15لل�صنة املنت¡ية ‘  31دي�صمرب  31) 2018دي�صمرب  .(%15 :2017ال تتحمπ
ال�صركة التابعة اأية التزامات Vصريبية كما ‘ تاري ïالتقرير .اإن مطابقة ال†صريبة �Mصب الرب íاملحا�صبي للمجموعة كما يلي:
الرب íقب πال†صريبة

3,269,921

490,488
م�صاريف Vصريبة 2017 %15 -
105
االأKر ال†صريبي عل≈ امل�صروفات Zري القابلة لل�îصم
االأKر ال†صريبي عل≈ امل�îص�صات ‘ الفروق املوDقتة 6,869
القابلة لل�îصم
)(7,852
التاأKري ال†صريبي ملعدالت ال†صرائب االأجنبية
االأKر ال†صريبي للت¨ريات ‘ معدالت ال†صرائب
489,610

5،518،871

3,217,571

5،663،344

827،831
105
)(180،044

482,636
105
6,869

849،502
105
)(180،044

21،671
136،119
805^682

489,610

136،119
805^682

) ” (Üاالنت¡ا Aم øالتقييم ال†صريبي Mت≈ عام  2013و” االتفاق علي¬ مع �صلطات ال†صرائب ‘ عمان .تعتقد االإدارة اأن ال†صرائب االإVصافية  ،اإن وجدت ،
لل�صنوات Zري املق�صمة ل øتكون م¡مة لل�صركة االأم واملركز املايل للمجموعة كما ‘ تاري ïالتقرير.
2018ôjÉæj 1
ر´.
Vصرائب موDجلة
اأ�صو∫
�ص�س
التزامات
ا�صت¡V ∑Óصريبي معجπ

مØرY êن¬ اإ ¤قائªة الCربا ìاO 31 hCي�س2018Èª
ôFÉ°ùÿG
ر´.
ر´.

)(500,286

5,000

)(495,286

1,018,322
518,036

)(61,031
)(56,031

957,291
462,005

املªéوYة  hال�سركة الΩC
ôjÉæj 1

Y πªل≈

O 31ي�سÈª

2017

قائªة الCربا ìا hCا�ÿسائر

2017

ر´.

ر´.

ر´.

Vسرائب موLDلة
اUCسو∫
�ص�س

)(336،486

)(163،800

)(500،286

التõامات
ا�صت¡V ∑Óصريبي معجπ

880،963

137،359

1،018،322

544،477

)(26،641

518،036

Y 23ائد ال�س¡º
oيحت�صب عائد ال�ص¡م بق�صمة اأربا ìامل�صاهم Úبال�صركة االأم عل≈ متو�صط عدد االأ�ص¡م العادية امل�صدرة  ∫ÓNال�صنة .
ال�سركة الΩC

املªéوYة
2018

2017

2018

2017

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

2,780,311
124,897,960

4،723،867
124^897^960

2,727,961
124^897^960

4،857^662
124^897^960

عائد ال�ص¡م مل�صاهمي ال�صركة االأم )ر.ع(

0^022

0^038

0^022

0^039
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2018

ن¶را الن ال�صركة االأم  ⁄ت�صدر اأ�ص¡م ففة تملة  ،فان عائد ال�ص¡م املîفف هو نف�ص¬ عائد ال�ص¡م اال�صا�صي .
٢٤
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Uسا‘ اUCسو∫ ال�س¡º

�صا‘ اأ�صو∫ م�صاهمي ال�صركة االأم )ر.ع(
عدد االأ�ص¡م بتاري ïالقوائم املالية )بالعدد(
�صا‘ االأ�صو∫ لل�ص¡م العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم
)ر.ع(

43,925,881
124^897^960

44،140،078
124^897^960

44,208,303
124^897^960

44،446،699
124^897^960

0^352

0^353

0^354

0^356

oيحت�صب �صا‘ اأ�صو∫ ال�ص¡م بق�صمة Mقوق امل�صاهم Úبتاري ïالقوائم املالية عل≈ عدد االأ�ص¡م .
٢٥

معامÓت م™ اWCراP ±ات ÓYقة

ت�صم πاالأطراP ±ات العÓقة م�صاهم ،Úاأع†صا› Aل�س االدارة و �صركات Œارية واقعة –� âصيطرت¡م اأو ي�صتطيعون ‡ار�صة نفو Pهائ πعل≈ قرارات¡ا
املالية و الت�ص¨يلية Mي åاأبرم âاملجموعة معامÓت مع �صركات تتعل≥ بامل�صاهم Úو اأع†صا› Aل�س االدارة  .و ‘ �صياق الن�صا• االعتيادي لل�صركة  ،تقوم
تلك االطراP ±ات العÓقة بتزويد املجموعة بب†صائع و Nدمات Ãوجب معامÓت تتم ب�صرو• متف≥ علي¡ا ب Úالطرف .Úو فيما يلي املعامÓت التي “ âمع
االطراP ±ات العÓقة  ∫ÓNال�صنة :
2018
ر´.
)(iال�صركة التابعة
مبيعات
ا�صرتداد م�صروفات N /دمات مدفوعة
املبال≠ امل�صتحقة عل≈ ال�صركة التابعة

-

املªéوYة

ال�سركة الΩC

2017
ر´.

2018
ر.ع

-

3,522,652
11,391
2,139,749

2017
ر´.
2^431^123
336^827
2،040،343

)(iiاالطرا ±االNرP iات العÓقة
مبيعات
امل�صرتيات
املبال≠ امل�صتحقة م øاأالطراP ±ات العÓقة
املبال≠ امل�صتحقة لÓطراP ±ات العÓقة

436،790
30،814
103،817
304

-

436,790
30,814
103,817
304

-

)(iiiتعوي†صات موظفي االدارة العليا
�صوDون املوظفÚ
رواتب ا�صا�صية و بدالت
مكافاأت اأع†صا› Aل�س االدارة
بد∫ †Mصور اجتماعات املجل�س

282,222

262،309

282,222

262،309

95,000
9,825
104,825

68،000
9،825
77،825

95,000
9,825
104,825

68،000
9،825
77،825
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(´.´.Ω.¢T) ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
٢٦

اSست�سªار ‘ ال�سركة Jابعة

‘  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 .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 ¤مقاب 258،244 πريا∫ عماين ،املدفوع اإ ¤ا◊�صة Zري امل�صيطرة .بل≠ �صا‘ Mقوق امللكية لل�صركة
التابعة  483،106ريا∫ عماين ‘ تاري ïاال�صتحوا .Pوفقا لذلك ،قام âاملجموعة باإدراج �Nصارة Ãبل≠  491،554ريا∫ عماين ‘ االربا ìاملدورة كما يلي:
القيمة الدفرتية لÓأ�صو∫ Zري امل�صيطرة املكت�صبة )اخل�صائر املرتاكمة(

ريا∫ ªYاين
)(233,310

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

)(258,244

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

)(491,554

تعتبر ا إالدارة اأن اال�صتKمار ‘ ال�صر∑ة التابعة لن ي`نNفVس ‘ قي`مت`¬ أالن ال�صر∑ة التابعة �صو ±تتمك øمن تMقي`≥ اأربا ‘ ìالم�صتقب∫ المنظور وفقا للتوقعات
المالي`ة.
٢٧

ارJباWات

اأ.

ارتباطات اإيجارية

‘  31دي�صمرب  2018بل≠ ا◊د االأدن≈ امل�صتقبلي ع øكام πفرتة االإيجار املتبقية  850،029ريا∫ عماين ارتباطات اإيجارية Ãوجب اتفاقية ا�صتÄجار االأرVس -
)مقاب 964،320 πريا∫ عماين ‘  31دي�صمرب . (2017
طبق kا ل�صرو• االإيجار الت�ص¨يلي  ،فان ا◊د االأدن≈ ملجموع دفعات االإيجار امل�صتقبلية هو كما يلي :
املªéوYة

اأق πم� øصنة واMدة
م� 5 – 2 øصنوات
اأك Ìم� 5 øصنوات
.Ü

ال�سركة الΩC

2018
ر.ع

2017
ر´.

2018
ر.ع

2017
ر´.

123,957
459,351
489,947
1,073,255

121،695
502،613
593،403
1،217،711

91,529
320,589
437,911
850,029

91^529
366،114
506^677
964^320

ارتباطات م�صرتيات

بتاري 31 ïدي�صمرب  2018بل¨ âقيمة ارتباطات امل�صرتيات Zري املنفذة  15،278،159ريا∫ عماين )مقاب 6،650،309 πريا∫ عماين ‘ 31
دي�صمرب (2017
ج.

ارتباطات راأ�صمالية

بتاري 31 ïدي�صمرب  2018بل¨ âقيمة االرتباطات الراأ�صمالية Zري املنفذة  325،724ريا∫ عماين )مقاب388،457 πريا∫ عماين ‘  31دي�صمرب
(2017
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التõامات Wارئة

Vصمانات بنكية

925,600

232،600

ال†صمانات املذكورة اأع� √Óصدرت ‘ ال�صياق االعتيادي للن�صا• .
٢٩

اCرقا Ωاملقارنة

” اإعادة ت�صنيف بع†س اأرقام املقارنة لتتف≥ مع العرVس املعتمد ‘ هذ√ القوائم املالية.

925,600

232،600

