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ح�ضرات املُ�ساهمني الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يف وقت كتابة هذا التقريرُ ،فجعنا جميعا بوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد– ط ّيب اهلل ثراه .ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وفي�ض مغفرته و ُي�سكنه ف�سيح جناته ،و�إِ َّنا للِ َهّ ِ َو�إِ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِاج ُعونَ  .لقد �أر�سى املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل دعائم النمو والتطور يف بلدنا الرائع �سلطنة ُعمان بف�ضل حكمته
الفريدة ونظرته ال�سديدة .ونحن �إذ نعت ُّز مبا لعبناه من دور متوا�ضع يف جت�سيد هذه الر�ؤية ومب�شاركتنا يف م�سرية النه�ضة املباركة ،ف�إننا نتعهد مبوا�صلة ال�سري على الطريق
التي ر�سمها للبالد ،يحدونا ال�صدق والوفاء لر�ؤيته الرامية اىل بناء �أُ ّمة قوية واقت�صاد حيوي.
أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية الثانية
با�سم اهلل وبعونه وتوفيقهُ ،ي�سعدين ،نيابة عن جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع� ،أن � ّ
والع�شرين لل�شركة و�أعر�ض عليكم التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املدققة وتقرير مراقب احل�سابات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
�أهم النقاط حول الأداء الت�شغيلي ل�سنة 2019
لقد �شهدت �سنة  2019تقري ًبا �أدنى معدل منو بعد ال�سنوات التي تلت الأزمة املالية التي حدثت يف �سنة  .2008وقد حققت اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي منوا
بن�سبة  %0.8فقط (وف ًقا لتقديرات البنك الدويل) يف �ضوء تراجع قطاع البناء والت�شييد ب�سبب التباط�ؤ �أو انعدام النمو الكايف .كما �ساهمت ال�سيناريوهات ال�شبيهة
بحرب جتارية بني الواليات املتحدة وال�صني وال�شكوك ب�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي يف تراجع الطلب على احلديد يف جميع �أنحاء العامل ويف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث ّ
ف�ضل امل�ستثمرون توخي نهج االنتظار واملراقبة طوال ال�سنة .كذلك ،ومع و�صول �سوق العقارات يف الإمارات العربية املتحدة اىل مرحلة الت�شبع،
فقد انخف�ض ا�ستهالك ق�ضبان الت�سليح ،الذي ُيعترب م�ؤ�شرا على ن�شاط البناء والت�شييد ،بن�سبة ت�صل �إىل  %23مقارنة مع الفرتة نف�سها من ال�سنة املا�ضية ،ما �أدى �إىل
انخفا�ض متوا�صل يف الأ�سعار ،با�ستثناء ارتفاع وحيد يف �أ�سعار املواد اخلام يف منت�صف ال�سنة .وقد �أثرت العوامل املذكورة �أعاله على املبيعات ،وال �سيما هوام�ش ربح م�صنع
انخفا�ضا مماثلاً
ً
الأنابيب ،حيث عمدت العديد من �شركات �إعادة درفلة احلديد يف املنطقة اىل �إغالق حمالتها �أو خف�ض الكميات ب�شكل كبري .كما �شهدت �سلطنة ُعمان
يف ن�شاط امل�شروعات ،ما �أدى �إىل تراجع الطلب على احلديد يف ال�سوق املحلية � ً
أي�ضا.
ورغم هذه الظروف املُعاك�سة ،فقد متكنت ال�شركة من احلفاظ على �إجمايل حجم مبيعاتها عند نف�س م�ستوى ال�سنة املا�ضية تقري ًبا ،مع �أن هوام�ش الربح قد ت�أثرت بتلك
الظروف .وعالوة على ذلك ،فقد �شهد ال�سوق �أزمة ُندرة �سيولة حادة ب�سبب طبيعة الدورة االقت�صادية ،مما ا�ضط ّر ال�شركة اىل تكوين خُم�ص�ص ا�ستثنائي بقيمة 830
�ألف ريال ُعماين مقابل املدفوعات املت�أخرة وف ًقا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية .كما ح�صلت ال�شركة على ت�أمني �ضد خماطر االئتمان لتوفري �ضمان لذممها
املدينة �إىل �أق�صى حد ممكن والتخفيف من وط�أة ُندرة ال�سيولة يف ال�سوق .وقد �أبقت ال�شركة على ربحيتها يف هذه الظروف املعاك�سة وحافظت على كميات مبيعاتها يف
�سوق مليئة بال�ضغوطات ،وذلك بف�ضل قدرتها املُت� ّأ�صلة على التعامل مع ظروف ال�سوق املتغرية من خالل اجلهود املُتّ�سقة للت�أقلم مع الأو�ضاع واجتياز ال�صعوبات واتخاذ
تدابري مالئمة خلف�ض التكاليف� ،أينما كان ذلك ممك ًنا.
من املتوقع �أن ت�شهد الأ�سواق انتعا�شا يف �سنة  2020مع عودة االقت�صاد العاملي اىل وترية النمو يف حدود  .%3.4كما ُيتوق ُع �أن ت�ستعيد دول جمل�س التعاون اخلليجي ن�سق
منوها مبتو�سط  %2تقري ًبا .و�ستُمكننا الإجراءات التي اتخذناها لتح�سني الكفاءة من اال�ستفادة من االنتعا�ش االقت�صادي عندما ي�ستعيد النمو ن�سقه الطبيعي.

الو�صف
الإنتاج -طن مرتي
املبيعات -طن مرتي
قيمة املبيعات -ريال ُعماين
�صايف الربح (بالريال ال ُعماين)

2019
401.387
405.258
103.980.951
308.321

املجموعة
2018
412.370
414.541
116.145.843
2.780.311

النمو %
()%3
()%2
()%10
()%89

2019
401.387
405.394
103.739.165
275.562

ال�شركة الأم
2018
412.370
415.568
116.194.987
2.727.961

النمو %
()%3
()%2
()%11
()%90

ُ
اخلطط امل�ستقبلية
لقد �أدركت �شركتنا �أن الطريقة الوحيدة للتعامل بنجاح مع حالة ال�سوق املتغرية با�ستمرار تك ُمن يف تبني �سيا�سة االبتكار والتطوير والتحديث والتنويع املتوا�صل .ويف
هذا ال�صدد ،نحن ن�سعى �إىل دخول قطاعات ال�سوق واملناطق اجلغرافية املختلفة مبنتجات وخدمات جديدة .ونحن ب�صدد تنفيذ نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة يف
كامل عمليات /دوائر ال�شركة ملزيد تعزيز الكفاءة والتحكم يف التكاليف .ون�أمل � ً
أي�ضا يف حت�سني خدمة العمالء با�ستخدام الأدوات املختلفة املُتاحة يف نظام تخطيط
موارد امل�ؤ�س�سة .ومن خالل عمليات التح�سني والتحديث ،نحن نخطط � ً
أي�ضا لزيادة كميات الإنتاج يف م�صنع الق�ضبان التجارية وم�صنع الأنابيب يف غ�ضون ال�سنتني
القادمتني.

�إنه ملن دواعي �سرور جمل�س الإدارة �أن يو�صي بتوزيعات نقدية بواقع  5بي�سة لل�سهم الواحد ل�سنة 2019م .نورد يف اجلدول التايل توزيعات الأرباح خالل ال�سنوات
الأخرية.

ال�سنة

2014

2015

2016

2017

2018

توزيعات نقدية ( بالبي�سة )

22

9

23

24
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ن ُُظم الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
متتلك ال�شركة ُن ُظم الرقابة الداخلية الكافية واملالئمة ل�صون جميع الأ�صول وحمايتها من اال�ستخدام �أو الت�ص ّرف غري املُ�صرح به والت�أكد من �أن كافة التعامالت ُمرخ�ص
بها و ُم�سجلة ب�شكل �صحيح .كما �أن نظام الرقابة الداخلية مدعوم بربنامج �شامل للتدقيق الداخلي واملراجعة الإدارية وال�سيا�سات والتوجيهات والإجراءات املُوثقة .وقد
ُ�صمم نظام الرقابة الداخلية للت�أكد من �أن كافة املعلومات �سليمة وجديرة باالعتماد عليها يف �إعداد القوائم املالية واملحافظة عليها.
يوجد بال�شركة جلنة تدقيق م�شكلة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة غري تنفيذيني ،وهي تتولىّ مراجعة �أعمال التدقيق قبل عر�ضها على جمل�س االدارة.
تك ُمن القوة الكربى ل�شركتكم يف قيمة الأ�شخا�ص املُنت�سبني �إليها وروح البذل والعطاء التي جتمع بينهم� .إ�ضافة اىل ذلك ،ف�إنها تتمتع ب�سمعة طيبة يف ال�سوق من حيث
اجلودة واالعتمادية ،وكل هذه العنا�صر ت�ساهم ب�شكل �إيجابي يف حتقيق م�ستقبل زاهر.
تولىّ الأفا�ضل /بي دي �أو ،مراقب ح�سبات ال�شركة ،تدقيق احل�سابات حتى تاريخ  31دي�سمرب  ،2019وتقريرهم مرفق بالطي.
�أغتنم هذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر ،نيابة عن جمل�س الإدارة ،اىل فريق الإدارة بال�شركة واالحتاد وم�س�ؤويل البنوك واملوردين والعمالء و�سوق م�سقط للأوراق املالية وجميع
امل�ساهمني ملا قدموه من دعم وتعاون مما يعك�س ثقتهم بنا .و�أود �أي�ضا �أن �أ�سجل خال�ص تقديرنا للإدارة واملوظفني ملا بذلوه من جهود يف �سبيل حتقيق هذه النتائج الطيبة.
نو ُّد يف املقام الأول �أن ُن�شيد بالقيادة الر�شيدة لفقيد الأمة جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط ّيب اهلل ثراه -وما حتقق يف عهده الزاهر من منو ورخاء يف �سلطنة ُعمان
التي �أ�صبحت واح ًة لل�سالم والتنمية امل�ستدامة .كما نغتنم هذه الفر�صة لن�ؤكد والءنا ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املُعظم ،حفظه اهلل ورعاه،
راجني من العلي القدير �أن ُيوفق جاللته لقيادة �سلطنة ُعمان �إىل نه�ضة ُمتجددة ،و�آخذين على �أنف�سنا العهد بدعم كل م�ساعي جاللته الرامية اىل النهو�ض بال�سلطنة
ورفعها �إىل �أعلى مراتب الرخاء والنماء واالزدهار.

واهلل ويل التوفيق
نيابة عن جمل�س الإدارة

�أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان
رئي�س جمل�س الإدارة
 17فرباير 2020

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

توزيعات الأرباح

2018

2019
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�إنه ملن دواعي ُ�سرور �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع �أن ُتقدم تقرير مناق�شة وحتليل الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
البيئة االقت�صادية العاملية
لقد توا�صل الطباط�ؤ يف ال�سوق العاملية بنف�س الوترية منذ بدايته يف �سنة  2018ب�سبب �ضعف الدورة ال�صناعية وعدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سة التجارية مع ت�صاعد التوتر بني الواليات
املتحدة وال�صني والتطورات املتعلقة بخروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي .يُق ّد ُر النمو االقت�صادي العاملي يف �سنة  2019بن�سبة  ،%3ما يجعله �أبط�أ معدل منو منذ �أزمة �سنة .2008
وهذا التقدير هو �أقل بن�سبة  %0.5مقارنة مع التقدير الذي قدمه �صندوق النقد الدويل يف نهاية ال�سنة املالية  ،2018مما يدل بو�ضوح على �أن حدة التباط�ؤ فاقت التوقعات يف جميع
�أنحاء العامل يف �سنة  .2019وملواجهة هذا التباط�ؤ ،عمدت البنوك املركزية يف جميع �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك االحتياطي الفيدرايل الأمريكي والبنك املركزي الأوروبي وبنوك
الأ�سواق النا�شئة الكبرية ،اىل خف�ض �أ�سعار الفائدة� ،أكرث من مرة يف بع�ض احلاالت ،لغر�ض حتفيز النمو .وقد �ساعدت تلك التدابري على التخفيف من خماطر التباط�ؤ العميق.
و�شهدت �أ�سواق النفط ن�شاطا كبريا يف �سنة  ،2019حيث ا�ستقر �سعر خام برنت يف الربع املنتهي يف دي�سمرب  2019تقريبا يف نف�س امل�ستوى الذي كان عليه يف بداية �سنة  .2019وهذا
�أمر رائع للغاية بالنظر �إىل �أن �أ�سعار النفط �صمدت �أمام التحديات التي �شهدها ال�سوق عقب الهجمات التي تعر�ضت لها من�ش�آت �أرامكو وخف�ض الإمدادات بكميات كبرية قبل دول
�أوبك والعقوبات املُ�سلطة على دولتني من �أوبك� .أما يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،فقد بلغ منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي التقديري  %0.8فقط (وفقا لتقديرات البنك
معاك�سا و�أظهرت من ًوا قويًا بدعم من الإنفاق العام ال�ضخم،
الدويل) ،مع تراجع حاد يف النمو املرتبط بالنفط� .إال �أن القطاعات غري النفطية يف جميع �أنحاء املنطقة �شهدت اجتاهً ا ً
ً
حيث �أن ُ�ص ّناع القرار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يدركون جيدا �أن منو القطاعات غري النفطية ي�ساهم ب�شكل كبري يف تطور تلك االقت�صادات ،بدال من اعتمادها على النفط
فقط .وم ّثل الهبوط احلاد يف معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف االقت�صاد الهندي حد ًثا �إقليم ًيا هاما حيث بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل  %5يف �سنة  ،2019مقابل %6.8
يف �سنة  .2018ومن املتوقع �أن يتح�سن النمو وي�شهد انتعا�شا يف �سنة � ،2020إال �أن ت�أثريه كان كبريا على التدفقات التجارية ،وخا�صة احلديد ،اىل دول جمل�س التعاون اخلليجي.
هيكل ال�صناعة وتطور �أعمال ال�شركة
لقد �أثر التباط�ؤ الذي �شهدته خمتلف االقت�صادات ت�أثريا كبريا على �صناعة احلديد .يف ال�سابق� ،شهدت بع�ض االقت�صادات الكربى تباط�أ يف �أوقات خمتلفة ،ولكن �سنة 2019
متيزت بحدوث تباط�ؤ يف العديد من االقت�صادات الكربى ب�شكل متزامن ويف وقت واحد تقري ًبا .وقد �أدى ذلك �إىل انخفا�ض ملحوظ يف الطلب على منتجات احلديد املرتبطة بالبناء
والت�شييد ،خا�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .كذلك ،فقد �أ�صبحت جتارة احلديد ذات طابع �إقليمي بحت ،حيث فر�ضت بع�ض البلدان �أو ال ُكتل ،مثل الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي ،ر�سوما جمركية �أو ا�شرتطت االلتزام بح�ص�ص محُ ددة .وقد �أدت جميع العوامل املذكورة �أعاله �إىل تراجع هوام�ش الربح ب�شكل م�ستمر وانخفا�ض �شديد يف �صايف �أرباح
خمتلف �شركات احلديد العاملة يف املنطقة .كما واجهت ال�صناعة م�شكلة �أخرى متثلت يف ُندرة ال�سيولة ،مما جعل تلبية �أهداف املبيعات حتديًا �صع ًبا للغاية.
لقد ت�أثرت �شركتنا كثريا بالو�ضع ال�سائد يف ال�سوق و ُندرة ال�سيولة .وقد متكنت ال�شركة من احلفاظ على ال�شحنات يف نف�س امل�ستوى التي كانت عليه يف ال�سنة ال�سابقة� ،إال �أن ظروف
ال�سوق �أثرت كثريا على هام�ش الربح وانخف�ض �صايف الربح ب�شكل كبريُ .
وا�ضط ّرت ال�شركة اىل تكوين خم�ص�ص ا�ستثنائي بقيمة  830،000ريال عُ ماين مقابل املدفوعات املت�أخرة
وف ًقا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية .كما ح�صلت ال�شركة على ت�أمني �ضد خماطر االئتمان لتوفري �ضمان لذممها املدينة �إىل �أق�صى حد ممكن والتخفيف من وط�أة ُندرة
ال�سيولة يف ال�سوق .نحن نعتقد �أن الأ�سواق �ست�شهد انتعا�شا ،و�إن كان تدريج ًيا ،ولكننا ُندرك جيدا �أن تنويع املنتجات والأ�سواق ميثل حجر الزاوية لأي جناح و�أرباح م�ستدامة .لذلك،
ف�إن ال�شركة ُملتزمة بتخ�صي�ص م�صروفات ر�أ�سمالية �إ�ضافية لتنويع منتجاتها و�أ�سواقها و�ضمان الربحية امل�ستمرة .كما �أن منو �أعمال ال�شركة �سيتعزز تدريج ًيا بف�ضل الإجراءات
الإ�ضافية املتخذة يف الأ�سواق ،مثل زيادة التوا�صل مع العمالء عرب مرافق التوزيع التابعة لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ودبي.
الر�ؤية امل�ستقبلية
من املتوقع �أن ي�شهد االقت�صاد العاملي حت�سنا يف �سنة  2020بعد حالة النمو ال�ضعيف التي �سادت طوال �سنة  .2019ومن املتوقع �أن ترتاجع حدة التوتر بني الواليات املتحدة وال�صني
بعد الإعالن عن اتفاق جتاري جزئي بني الدولتني ،و�أن تكون هناك نتيجة �إيجابية حمتملة خلروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي .ويبدو �أن خماطر الركود العاملي بد�أت ترتاجع،
حيث يتوقع �صندوق النقد الدويل �أن يتعافى االقت�صادي العاملي ويحقق منوا ي�صل �إىل  %3.4يف �سنة  2020بف�ضل حت�سن الأداء املتوقع ب�شكل رئي�سي من االقت�صادات النا�شئة.
ومن املتوقع �أن ت�شهد اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي ً
انتعا�شا يف �سنة  2021-2020بعد �أن كان �أدا�ؤها دون امل�ستوى املطلوب يف �سنة  .2019وت�شري تقديرات البنك الدويل
اىل �أن جميع االقت�صادات الرئي�سية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �ستحقق منوا يقارب � %2أو �أكرث يف �سنة  .2020وقد مت و�ضع توقعات موازنة  2020يف �سلطنة عمان بكثري من
احليطة والواقعية ،من حيث احلفاظ على اال�ستدامة املالية وخف�ض الدين العام وحتقيق منو اقت�صادي �أعلى ،مع موا�صلة خلق فر�ص العمل وحتقيق اال�ستقرار يف معدل الت�ضخم.
ورغم �أن النفط والغاز ميثالن حتى الآن الدعامة الأ�سا�سية جلميع الأن�شطة االقت�صادية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ف�إن هناك تدابري تهدف اىل حتقيق التنويع االقت�صادي
بعيد ًا عن النفط والغاز ،وقد بد�أت هذه التدابري ُت�ؤتي �أُكلها .ويف جميع دول املنطقة� ،ساعدت اال�ستثمارات يف الطاقة املتجددة على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف ال�سوق
املحلية ،وبالتايل التقليل التدريجي من االعتماد على قطاع النفط.
حتليل الأق�سام والأداء بح�سب املنتجات
تبيع ال�شركة خم�سة �أنواع خمتلفة من منتجات احلديد .فيما يلي الأداء بح�سب املنتجات:

الو�صف
�أنابيب �سوداء
�أنابيب مجُ لفنة
�أق�سام جوفاء
�ألواح �سي ال تي
منتجات م�صنع الق�ضبان التجارية
املجموع

2019
78٫310
71٫977
23٫169
22٫503
209٫299
405٫258

كمية املبيعات بالطن مرتي
املجموعة
النمو %
2018
)(%13
89٫684
72٫201
)(%18
28٫383
%454
4٫061
)(%5
220٫212
)(%2
414٫541

2019
78٫618
72٫508
23٫169
22٫446
208٫653
405٫394

ال�شركة الأم
2018
90٫056
71٫968
28٫383
4٫061
221٫096
415٫568

النمو %
)(%13
%1
)(%18
%453
)(%6
)(%2

الو�صف
2019
103.980.951
مبيعات
9.224.783
�إجمايل الربح
467.092
ايرادات �أخرى
5.206.679
م�صروفات بيع وتوزيع
3.316.324
تكلفة �إدارية
815.378
تكلفة متويل -ال�صايف
م�صروفات �ضريبة الدخل 45.173
308.321
�صايف الربح
0.002
ربحية ال�سهم الواحد

املجموعة

2018
116.145.843
12.198.916
2.161
5.386.765
2.498.685
1.045.706
489.610
2.780.311
0.022

االختالف
%10%24%21515
%3%33
%22%91%89%91-

ال�شركة الأم
2018
2019
116.194.987
103.739.165
12.018.109
8.988.831
2.161
467.092
5.378.472
5.193.840
2.386.679
3.142.072
1.037.548
799.276
489.610
45.173
2.727.961
275.562
0.022
0.002

االختالف
%11%25%21515
%3%32
%23%91%90%91-

ا�ستعرا�ض الأداء الت�شغيلي
لقد حافظت ال�شركة على متو�سط مبيعات �شهري يف حدود  33،772طن مرتي يف �سنة  ،2019وهو �أقل قليال من متو�سط املبيعات ل�سنة  2018الذي بلغ  34،545طن مرتي يف
ال�شهر .كما �شهدت قيمة املبيعات انخفا�ضا كبريا من  116.1مليون ريال عُ ماين يف �سنة  2018اىل  103.9مليون ريال عُ ماين يف �سنة  .2019ويُعزى هذا االنخفا�ض يف قيمة
أ�سا�سا اىل هبوط �أ�سعار املبيعات ب�سبب الرتاجع الكبري يف الطلب على احلديد.
املبيعات � ً
يتمتع ق�سم ت�صنيع الأنابيب حالي ًا بطاقة �إنتاج قدرها 300٫000طن مرتي يف ال�سنة ،من �ضمنها 90٫000طن مرتي من املنتجات املجلفنة يف ال�سنة .وقد متكن ق�سم الأنابيب
احلديدية خالل ال�سنة من �إنتاج وبيع  195.959طن مرتي يف �سنة  2019مقارنة مع  194.329طن مرتي يف ال�سنة ال�سابقة .وقد متكنا من حتقيق مبيعات �أعلى رغم ركود ال�سوق
من خالل تنويع الأ�سواق وتكثيف املبيعات يف املناطق املتوفرة.
ويف ق�سم ت�صنيع الق�ضبان التجارية ،كانت املبيعات �أقل من ال�سنة ال�سابقة ب�سبب حدة املناف�سة يف ال�سوق وتوا�صل هبوط الأ�سعار .يف �سنة  ،2019قمنا ببيع  209٫299طن مقابل
 220٫212طن من املنتجات يف �سنة  .2018وتبلغ الطاقة الإنتاجية احلالية للم�صنع حوايل  ،%70وهي �أقل من طاقة ال�سنة ال�سابقة التي بلغت حوايل .%73
املوارد الب�شرية والتعمني
يبلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة � 632شخ�صا .وت�سعى ال�شركة اىل حت�سني كفاءتها يف ال�سوق من خالل تدريب املوظفني وتطوير مهاراتهم ال�شخ�صية.
علما ب�أن توفر القوى العاملة املاهرة واملتدربة والعمل اجلاد قد �ساهم ب�شكل كبري يف حت�سني الإنتاجية وزيادة املبيعات .ونحن فخورون بتحقيق ن�سبة تعمني قدرها  %42يف �شركتنا.
ال�صحة وال�سالمة
ُتويل ال�شركة �أهمية كربى ل�صحة موظفيها و�سالمتهم ،وقد مت تنفيذ تدابري �سالمة كافية يف م�صانع ال�شركة للوقاية من احلوادث� ،إ�ضافة اىل ت�شكيل جلان �سالمة يف جميع
امل�ستويات الوظيفية وجلنة عُ ليا جتتمع كل �شهر.
يُوجد بال�شركة عيادة جمهزة باملرافق الالزمة لتقدمي الرعاية الطبية الأ�سا�سية للموظفني .ويعمل يف العيادة ممُ ر�ض متفرغ ،ويوج ُد طبيب غري متفرغ ب�شكل يومي.
كما ح�صلت ال�شركة على وثيقة ت�أمني �صحي جماعي ملوظفيها و�أفراد عائالتهم من �شركة ت�أمني مرموقة يف �سلطنة عُ مان .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�شركة لديها وثيقة ت�أمني جماعي
على احلياة لكافة موظفيها.
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة
تعتقد ال�شركة �أن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر التطور لأي ن�شاط جتاري .وال�شركة تعترب نف�سها جزءا من مت�ساكني �صحار واملجتمع ال ُعماين ككل.
ونحن نقدم الكثري من الدعم للأ�شخا�ص املُعوزين يف جماالت العالج الطبي والتوظيف والتعليم ،وتربعت ال�شركة مببلغ مماثل ،لفائدة الأ�شخا�ص املُعوزين وذوي االحتياجات
اخلا�صة ,كما قامت ال�شركة برعاية عديد من الندوات الثقاقية والفعاليات التي تدعم الفنون والأن�شطة الريا�ضية املختلفة.

�أي ان فينكات
الرئي�س التنقيذي

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

مراجعة الأداء املايل
فيما يلي الأداء املايل لل�شركة يف �سنة  2019مقارنة مع �أداء �سنة :2018
(املبلغ بالريال ال ُعماين)

2018

2019
7

2019
8

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

وفقا مليثاق حوكمة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،اعتمد جمل�س الإدارة جمموعة من �سيا�سات احلوكمة التي تنظم عالقته مع امل�ساهمني وحتدد �سلوك
املجل�س يف �إدارة �ش�ؤونه .و�إنه ملن دواعي �سرور ال�شركة �أن تقدم تقرير احلوكمة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2019وقد �أ�صدر الأفا�ضل /بي دي �أو ُعمان ،مراقب
احل�سابات اخلارجي ،تقريرا منف�صال حول تقرير حوكمة ال�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
 )1فل�سفة ال�شركة حول ميثاق احلوكمة
�إن �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع) حديد اجلزيرة( ُت�ؤمن ب�أن ا�ستمرار جناح ال�شركة ب�شكل ُم�ستدام يتوقف على اعتمادها ملعايري حوكمة عالية جتاه
موظفيها وعمالئها واملجتمع .وقد ركزت ال�شركة دائما على احلوكمة اجليدة التي تعترب الدافع الرئي�سي لتحقيق منو ُم�ستدام وربحية ثابتة على املدى الطويل وكذلك خلق
قيمة م�ضافة مل�ساهمي ال�شركة.
وت�ؤكد �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع يف هذا التقريرامتثالها التام ب�أحكام ميثاق احلوكمة.
�أ .جمل�س الإدارة
ب .ت�شكيل املجل�س
كما يف  31دي�سمرب  ، 2019ت�أ ّلف جمل�س الإدارة من � 7أع�ضاء .وفيما يلي ت�شكيل جمل�س الإدارة خالل ال�سنة:

الفرتة
 1يناير –  31دي�سمرب

عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة
� 7أع�ضاء

نبذة موجزة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
· الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بهوان – رئي�س جمل�س الإدارة
تتمتع الفا�ضلة� /أمل مبهارات قيادية بارزة وخربة وا�سعة يف جمال الأعمال التجارية ،ولديها �سجل حافل من عمليات التحويل والدمج الناجحة ،وامل�شاريع
التجارية اجلديدة ،وعمليات تطوير امل�ؤ�س�سات وحتويلها �إىل مراكز ربحية قوية مع خلق قيمة م�ؤ�س�سية وتعزيز �سمعة العالمة التجارية .وقد �أولت اهتمامها
عائدا �إىل منوذج �أعمال الت�صنيع عايل الإنتاجية مع خلق قيمة و�سمعة جتارية
وتركيزها خالل ال�سنتني ال�سابقتني ملجال التحول من الأعمال التجارية الأقل ً
جيدة لل�شركات .ويتميز �أ�سلوب عملها بدقة حتديد الأهداف واملثابرة لتحقيق النجاح ،والفطنة احلادة يف جمال الأعمال والتحلي بنظرة ا�ست�شرافية ثاقبة،
وتوخي نهج ا�ستباقي و�إبداعي يف حل امل�شاكل ،مع مزيج ف ّعال من التحليالت البديهية واملعرفية ،ومهارات اتخاذ القرارات احلكيمة ،والقدرة على �سرعة فهم
واعتماد اجتاهات التقنيات احلديثة ومناذج العمل اجلديدة� ،إ�ضافة اىل مهارات االت�صال الفائقة ومراعاة اجلانب الإن�ساين يف الأعمال مع الرتكيز على ح�سن
الأداء وحتقيق النتائج املرجوة.
ُ
ت�شغل الفا�ضلة� /أمل حاليا من�صب نائب رئي�س جمموعة �سهيل بهوان القاب�ضة �ش.م.م� ،إحدى كربيات امل�ؤ�س�سات التجارية التي تخ�صع لإدارة احرتافية يف �سلطنة عُ مان .كما
�أن الفا�ضلة� /أمل ع�ضو يف جمال�س �إدارة البنك الوطني العماين �ش.م.ع.ع وال�شركة الوطنية لل�صناعات الدوائية �ش.م.ع.م و�شركة النفط العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع وكلية
عمان لطب الأ�سنان وت�شغل �أي�ضا من�صب الع�ضو املنتدب يف �شركة «دي �إت�ش �إل» العاملية لل�شحن ،وهي حا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف الإدارة والبكالوريو�س يف الرتبية من
جامعة ال�سلطان قابو�س يف �سلطنة عمان.
· الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان – نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان حا�صل على �شهادة الباكالوريو�س يف التجارة من جامعة الكويت ،ويتمتع بخربة تزيد عن � 33سنة يف قطاع البنوك ،ق�ضى منها � 28سنة
لدى البنك الوطني العماين و�سنة يف لندن لدى بنك �أوف �أمريكا وبنك االئتمان والتجارة الدولية .وقد �شغل الفا�ضل /تقي �سلطان عدة منا�صب �إدارية يف البنك الوطني
العماين كان �آخرها املدير العام قبل تقاعده يف يناير  ،2011وهو حاليا ع�ضو يف فريق االدارة العليا مبجموعة تاول .وقبل ان�ضمامه اىل �شركتنا كع�ضو يف جمل�س الإدارة،
�شغل الفا�ضل /تقي �سلطان من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للخدمات �ش.م.ع.ع ملدة � 8سنوات وال�شركة الأهلية لل�صناعات التحويلية �ش.م.ع.ع ملدة � 7سنوات.
· الفا�ضل /عبد القادر بن دروي�ش البلو�شي – ع�ضو جمل�س الإدارة
يتمتع الفا�ضل /عبد القادر بخربة تزيد عن � 42سنة يف جمال القطاع امل�صريف ،منها � 25سنة لدى بنك م�سقط �ش.م.ع.ع �شغل خاللها العديد من املنا�صب الإدارية قبل
تقاعده كمدير عام ل�سيا�سة وتخطيط االئتمان .والفا�ضل /عبد القادر حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة هرييوت وات باململكة املتحدة و�شهادة
حما�سب قانوين ُمعتمد من جمل�س املحا�سبة بوالية �أوريغون يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة النفط العمانية للت�سويق
�ش.م.ع.ع و�شركة عمان لل�سرياميك �ش.م.ع.ع.
· الفا�ضل /راهول كار – ع�ضو جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /راهول كار حما�سب قانوين ،وهو يعمل حال ًيا م�ست�شا ًرا مال ًيا لرئي�س جمموعة �سهيل بهوان القاب�ضة �ش.م.م ،وهو �أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة التدقيق
يف بنك عمان الوطني� .ش م ع ع ،كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف ال�شركة العمانية املتحدة للت�أمني �ش م ع ع.
· الفا�ضل /يا�سر بن عبد اهلل بن �سامل الرا�شدي – ع�ضو جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /يا�سر عبد اهلل �سامل الرا�شدي حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم ،تخ�ص�ص محُ ا�سبة ،من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وهو ي�شغل حاليا من�صب مدير
دعم التعامالت اال�ستثمارية يف �صندوق االحتياطي العام للدولة ،وزارة املالية � -صندوق الرثوة ال�سيادية ل�سلطنة عمان .ويتمتع الفا�ضل /يا�سر بخربة �أكرث من � 18سنة
يف جمال املحا�سبة والتمويل واال�ستثمار يف �صندوق االحتياطي العام للدولة.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

تقرير تنظيم و�إدارة ال�شركة

2018

2019
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· الفا�ضل /عبد اهلل بن �سامل بن �سعيد العرميي – ع�ضو جمل�س الإدارة
الفا�ضل /عبد اهلل بن �سامل بن �سعيد العرميي موظف محُ ّنك وحا�صل على دبلوم عال يف املحا�سبة ،وقد بد�أ م�سريته املهنية لدى جمموعة �سهيل بهوان يف �سنة .1995
�أم�ضى الفا�ضل /عبد اهلل �أكرث من � 10سنوات لدى «اف اند �أيه» حيث توىل م�س�ؤوليات خمتلفة .وبالنظر �إىل ما يتمتع به من قدرة الت�أثري على الأفكار ومهارات �إدارة
الأفراد ،فقد مت تكليفه مبعاجلة امل�سائل الإدارية �ضمن �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية .وبف�ضل حما�سه وقوة ن�شاطه ،مت تكليفه �أي�ضا باملوارد الب�شرية .قام
بتطوير �أنظمة جديدة وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات جيدة ،وتوىل تطوير عالقة ال�شركة مع اجلهات احلكومية .كما �أن له م�ساهمات عديدة يف �أن�شطة املجموعة ال يمُ كن
عدُّها وح�ص ُرها.
واىل جانب م�سريته املهنية� ،شغل الفا�ضل /عبد اهلل � ً
أي�ضا من�صب ع�ضو يف منظمة العمل الدولية ممثال عن �سلطنة ُعمان ،وكانت له م�شاركة ن�شطة يف درا�سة ظروف العمل
يف �سلطنة عمان ومراجعة قانون العمل العماين وتعديله.
· الفا�ضل /براديب بي .نافر – ع�ضو جمل�س الإدارة
�إن الفا�ضل /نافر مهند�س كيميائي متخرج من املعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي وحا�صل على �شهادة الدرا�سات العليا يف �إدارة الت�سويق من معهد جاجناالل باجاج،
مومباي� .إ�ضافة �إىل خربة � 10سنوات يف املبيعات والت�سويق يف �شركات رائدة يف جمال الب�ضائع اال�ستهالكية �سريعة احلركة والأدوية يف الهند ،يتمتع الفا�ضل /نافر بخربة
تزيد عن � 29سنة يف قطاع جتارة احلديد يف �سلطنة ُعمان والإمارات العربية املتحدة ،و�شغل منا�صب �إدارية خمتلفة يف جمموعة �سهيل بهوان ،وهو ير�أ�س �أن�شطة جتارة
احلديد واالت�صاالت ب�شركة �أمتو�ست جروب يف الإمارات العربية املتحدة ،ويتوىل من�صب رئي�سها التنفيذي منذ ثمان �سنوات.
� )2سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س واجلمعية العامة ال�سنوية الأخرية
عقد جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل �سنة  ،2019وذلك يف التواريخ التالية:

 31 )1يناير 2019

� 29 )2أبريل 2019

� 27 )4أكتوبر 2019

 24 )5دي�سمرب 2019

 29 )3يوليو 2019

وبلغت �أق�صى فرتة فا�صلة بني كل اجتماعني  91يوم ًا يف �سنة  ،2019يف حني كان هناك فرتة  98يوما فا�صلة بني �آخر اجتماع يف �سنة  2018و�أول اجتماع يف �سنة .2019
فيما يلي �سجل ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س الواردة �أعاله واجلمعية العامة ال�سنوية الأخرية:

ا�سم الع�ضو

فئة
الع�ضوية

اجلمعية
العامة ال�سنوية

اجتماعات جمل�س الإدارة
2019/1/31

2019/4/29

2019/7/29

2019/10/27

2019/12/24

2019/3/26

الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان

غري
تنفيذي

√

√

√

√

√

√

الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان

غري
تنفيذي
وم�ستقل

√

√

√

غائب

غائب

√

الفا�ضل /عبد القادر بن دروي�ش البلو�شي

غري
تنفيذي
وم�ستقل

√

√

√

√

√

√

الفا�ضل /راهول كار

غري
تنفيذي

√

√

√

√

√

√

الفا�ضل /يا�سر بن عبد اهلل بن �سامل الرا�شدي

غري
تنفيذي
وم�ستقل

√

√

√

√

√

√

الفا�ضل /عبد اهلل بن �سامل بن �سعيد العرميي

غري
تنفيذي

√

√

√

√

√

√

الفا�ضل /براديب بي .نافر

غري
تنفيذي

√

√

غائب

√

√

غائب

· ا�ستقال الفا�ضل /ديبا�شي�ش ماجومدر يف  16يناير  ،2019ومت تعيني الفا�ضل /راهول كار ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤقت اعتبارا من  24يناير  ،2019ومت بعد ذلك انتخابه
ع�ضوا يف جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املنعقدة يف  26مار�س .2019
توىل �أمني �سر املجل�س تن�سيق االجتماعات وفق توجيهات �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ومت عقد االجتماعات بجداول �أعمال �شاملة مع تدوين �سري املداوالت يف حما�ضر
اجتماعات .ويرفع الرئي�س التنفيذي تقارير �إىل جمل�س الإدارة حول عمليات ال�شركة ،وتتم مناق�شة جميع امل�سائل ذات ال�صلة ل�ضمان منو ال�شركة وتطورها.

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان
الفا�ضل /عبد القادر بن دروي�ش البلو�شي
الفا�ضل /راهول كار

ا�سم ال�شركة
�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع
البنك الوطني العماين �ش.م.ع.ع
�شركة النفط العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع
�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع
�شركة النفط العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع
�شركة خزف عمان �ش.م.ع.ع
�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع
البنك الوطني العماين �ش.م.ع.ع
ال�شركة العمانية املتحدة للت�أمني �ش م ع ع

املن�صب
رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال �أحد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �أكرث من �أربع �شركات م�ساهمة عامة يوجد مقر �أعمالها الرئي�سي يف �سلطنة عمان� ،أو هو رئي�س
جمل�س �إدارة �أكرث من �شركتني من هذه ال�شركات .وال �أحد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة عامة و�شركة م�ساهمة �أخرى لها
نف�س الأغرا�ض ويوجد مقر �أعمالها الرئي�سي يف �سلطنة عمان.
�إدارة ال�شركة
فيما يلي �أ�سماء موظفي الإدارة العليا يف �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ونبذة عن وظائفهم وم�س�ؤولياتهم:
· الفا�ضل� /أيه ان فينكات -الرئي�س التنفيذي
�إن الفا�ضل /ايه ان فينكات حا�صل على البكالوريو�س يف هند�سة التعدين من املعهد الهندي للتكنولوجيا بجامعة روركي ،مع �شهادة �إ�ضافية يف الإدارة املالية من كلية
كزافييه للإدارة ،جم�شيدبور ،الهند ،ولديه خربة �أكرث من � 28سنة يف �صناعة احلديد العاملية مبختلف امل�ستويات الإدارية يف جميع �أنحاء العامل ،مع تركيز خا�ص على
دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق الأو�سط والهند .وقد �شغل يف ال�سابق من�صب نائب الرئي�س  -املبيعات  -يف �شركة حديد الإمارات� ،أبو ظبي ،دولة الإمارات العربية
املتحدة .وكان ع�ضوا يف جلنة الإدارة التنفيذية ولعب دورا فعاال يف منو وحدة �إعادة ت�شكيل اللفائف احلديدية بطاقة  1.5مليون طن وتطويرها اىل م�صنع حديد متكامل
بطاقة  3.5مليون طن .ت�شمل جتربته العديد من املناطق اجلغرافية والأ�سواق وقطاعات الإنتاج يف �صناعة احلديد ،مما مينحه معرفة وا�سعة ب�ش�ؤون الإنتاج والأ�سواق.
وقد �أثبت قدراته يف �إدارة العمليات والت�سويق واملبيعات والوظائف التجارية ،وله �سجل حافل يف قيادة فرق العمل متعددة الثقافات وحتقيق �أداء قيا�سي خالل فرتة زمنية
ق�صرية جدا .وقد جنح يف �إدارة التغيريات يف امل�ؤ�س�سات الكبرية يف ظروف �صعبة للغاية ب�سوق مليئة بالتحديات .بد�أ الفا�ضل� /أيه ان فينكات م�سريته املهنية مع تاتا
�ستيل يف وظيفة مهند�س ،وانتقل الحقا �إىل �شركة �أر�سيلور ميتال لي�شغل يف النهاية من�صب الع�ضو املنتدب ل�صناعة �إدارة الأ�صول يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والهند.
· الفا�ضل /جون �شي�شجريي راو – مدير الت�شغيل يف م�صنع الق�ضبان التجارية
�إن الفا�ضل /جون حا�صل على �شهادة مهند�س يف هند�سة الإنتاج ويتمتع بخربة تفوق � 38سنة من اخلدمة بعدة م�صانع حديد يف م�ستويات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن �أن�شطة
الإنتاج والتوزيع وجميع الأن�شطة التابعة يف ال�شركة ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
· الفا�ضل /بيجوي جون – رئي�س ال�ش�ؤون املالية
�إن الفا�ضل /بيجوي حما�سب قانوين ولديه خربة � 22سنة على م�ستوى الإدارة يف جمال الوظائف املالية واحل�سابات يف خمتلف ال�صناعات ،وهو م�س�ؤول عن جميع امل�سائل
املالية والتجارية وتقنية املعلومات بال�شركة ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة.
· الفا�ضل� /أرون كومار �سينها – رئي�س الت�سويق
�إن الفا�ضل� /أرون حا�صل على �شهادة الدرا�سات العليا يف �إدارة الت�سويق ولديه خربة � 30سنة يف جمال �صناعة �أنابيب احلديد يف م�ستويات �إدارية خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن
جميع �أن�شطة الت�سويق بال�شركة ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
· الفا�ضل /يو�سف الكمايل -رئي�س الإدارة واملوارد الب�شرية
�إن الفا�ضل /يو�سف حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف التاريخ ولديه �إجمايل خربة � 37سنة ،وقد تقاعد من وزارة الرتبية والتعليم بوظيفة مدير مدر�سة .يعمل الفا�ضل/
يو�سف بال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وهو م�س�ؤول عن الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ،ويعمل حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي .كما �أنه ي�ضطلع مب�س�ؤولية
�إ�ضافية وي�ؤدي مهمة م�ست�شار الرئي�س التنفيذي حول ال�ش�ؤون احلكومية والعالقات اخلارجية مع ال�شركات.
· الفا�ضل /فريندا كومار �شارما – م�ساعد املدير العام مب�صنع الق�ضبان التجارية
�إن الفا�ضل /فريندا حا�صل على �شهادة جامعية يف الهند�سة امليكانيكية ولديه خربة � 30سنة يف العديد من م�صانع احلديد مب�ستويات خمتلفة ،وهو م�س�ؤول عن جميع
�أن�شطة الإنتاج والتوزيع والأن�شطة التابعة يف م�صنع الق�ضبان التجارية ،ويعمل حتت �إ�شراف مدير الت�شغيل.
د) املعلومات التي ُت ُ
عر�ض على جمل�س الإدارة
ت�شمل هذه املعلومات ،من بني م�سائل �أخرى ،ما يلي:
•املوازنة الر�أ�سمالية وموازنة عمليات الت�شغيل وحتديثها كل ثالثة �أ�شهر
•النتائج الف�صلية لل�شركة قبل تقدميها �إىل �سوق م�سقط للأوراق املالية والهيئة العامة ل�سوق املال
•تقارير الإدارة ال�شهرية

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

ج) ال�شركات �أو اللجان الأخرى التي ي�شغل فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة من�صب ع�ضو �أو رئي�س

2018

2019
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•حما�ضراجتماعات جلنة التدقيق واللجان الأخرى
•املعلومات حول توظيف كبار املوظفني وا�ستقالتهم و�إقالتهم ،مع حتديث الهيكل التنظيمي
•الدعاوى القانونية الهامة
•احلوادث اجل�سيمة والوقائع اخلطرية وم�شاكل التلوث� ،إن ُوجدت
•الف�شل اجلوهري يف الوفاء بااللتزامات املالية امل�ستحقة اىل ال�شركة �أو عليها
•امل�سائل اخلا�صة باملطالبات الهامة املتعلقة بامل�س�ؤولية العامة �أو امل�س�ؤولية عن منتجات ال�شركة
•اتفاقيات �أو مقرتحات امل�شاريع امل�شرتكة
•التعامالت التي تت�ضمن دفع مبالغ مالية نظري امللكية الفكرية �أو ال�شهرة �أو حقوق العالمة التجارية
•�أي م�شاكل هامة مرتبطة بالعالقات ال�صناعية مبا يف ذلك االتفاقيات حول الأجور اجلديدة
•بيع اال�ستثمارات والأ�صول والأق�سام التي ال تقع يف نطاق الن�شاط املُعتاد لل�شركة.
•عدم االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية
ُ
• تفا�صيل خماطر العمالت الأجنبية واخلطوات املتخذة للتحوط من هذه املخاطر.
ت ُ
ُعر�ض املعلومات الواردة �أعاله على جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع ب�شكل منتظم و�أينما برزت احلاجة لذلك وكانت امل�س�ألة جوهرية .ويتم
تقدمي هذه املعلومات كجزء من جداول الأعمال قبل انعقاد اجتماعات جمل�س الإدارة� ،أو يتم �إدراجها �أثناء �سري �أعمال االجتماعات.
هـ) �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين لهم تعامالت �أطراف ذات عالقة �أو عالقات مالية �أو عالقات عمل جوهرية مع ال�شركة
خالل ال�سنة ،مل تكن بني �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أي تعامالت �أطراف ذات عالقة جوهرية ذات طبيعة مالية من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي اىل ت�ضارب يف امل�صالح مع ال�شركة ككل .يتم �إبرام العقود والتعامالت يف نطاق الن�شاط املُعتاد وفق ًا لل�شروط التجارية العادية على �أ�سا�س عرو�ض �أ�سعار تناف�سية
مع احرتام ال�شفافية يف تقدمي العطاءات.
و) مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ي�ستحق جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدل ح�ضور اجتماعات بواقع  250ريال عماين عن كل اجتماع يح�ضره الع�ضو خالل ال�سنة .كما تدفع ال�شركة بدل ح�ضور اجتماعات
جلنة التدقيق بقيمة  350ريال عماين لرئي�س اللجنة و 175ريال عماين لكل ع�ضو من الأع�ضاء الآخرين .وي�ستلم �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  175ريال عماين
نظري ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة خالل ال�سنة .بعد ذلك ،يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املنعقدة يف  26مار�س  ، 2019وافق امل�ساهمون على بدل ح�ضور
االجتماعات كما يلي:
• 400ريال عماين نظري ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة.
• 300ريال عماين جلميع الأع�ضاء نظري ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جلنة التدقيق وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل ال�سنة.
مت خالل ال�سنة دفع مكف�أة بقيمة  57٫000ريال عماين اىل � 7أع�ضاء جمل�س �إدارة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م.
وفقا للوائح ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،تبلغ مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة  30٫720ريال عماين عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م.
فيما يلي تفا�صيل بدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة امل�ستحق اىل الأع�ضاء لل�سنة (بالريال العماين):

ا�سم الع�ضو
الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان
الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان
الفا�ضل /عبد القادر بن دروي�ش البلو�شي
الفا�ضل /راهول كار
الفا�ضل /يا�سر بن عبد اهلل بن �سامل الرا�شدي
الفا�ضل /عبد اهلل بن �سامل بن �سعيد العرميي
الفا�ضل /براديب بي .نافر
املجموع

اجتماعات جمل�س الإدارة
1٫850
1٫050
1٫850
1٫850
1٫850
1٫850
1٫450
11٫750

جلنة التدقيق جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
1٫075
1٫250
900
3٫225

475
475
475
1٫425

املجموع (ر.ع)
2٫325
2٫125
3٫100
2٫750
2٫325
2٫325
1٫450
16٫400

ز) كيفية تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تلتزم ال�شركة بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية واملُحددة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال وكذلك النظام الأ�سا�سي لل�شركة والتي تتطلب �أن يتم
تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة دائما من خالل اجلمعية العامة ال�سنوية.
ح) جلنة التدقيق
�ش ّكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق تت�ألف من ع�ضوين م�ستقلني .وطبقا ملتطلبات املادة  7من ميثاق حوكمة ال�شركات ،ف�إن �إثنني من �أع�ضاء جلنة التدقيق لهما دراية جيدة
بال�ش�ؤون املالية وال�صناعية والقوانني واللوائح ال�سارية على �شركات امل�ساهمة العامة.

ا�سم الع�ضو
الفا�ضل /عبد القادر بن دروي�ش البلو�شي
الفا�ضل /تقي بن علي �سلطان
الفا�ضل /راهول كار

املن�صب
رئي�س
ع�ضو
ع�ضو

2019/1/31
√
√
لي�س ع�ضوا

اجتماعات جلنة التدقيق
2019/7/29
2019/4/29
√
√
√
√
√
√

2019/10/26
√
√
√

يبلغ بدل ح�ضور االجتماعات امل�ستحق /املدفوع لأع�ضاء جلنة التدقيق  3٫225ريال ُعماين عن �سنة .2019
ط) الرقابة الداخلية
تولت جلنة التدقيق ،نيابة عن جمل�س الإدارة ،املراجعة املنتظمة لأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة .وقامت جلنة التدقيق بتعيني مراقب ح�سابات داخلي
متفرغ اعتبارا من �شهر �أغ�سط�س  .2011ولدى ال�شركة م�ؤ�س�سة تدقيق داخلي تتوىل مراجعة خمتلف امل�سائل بال�شركة و�إ�صدار تقارير ب�ش�أنها� ،إ�ضافة اىل التو�صيات
وتعليقات الإدارة عليها .وتُراجع جلنة التدقيق تقارير مراقب احل�سابات الداخلي ب�شكل منتظم .علما ب�أن �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة تُعت ُرب كافية.
توىل مكتب التدقيق ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) ،حما�سبون قانونيون ،م�سقط� ،إجناز �أن�شطة التدقيق الداخلي لكامل ال�سنة ،وبلغ اجمايل �أتعاب التدقيق املدفوعة/
امل�ستحقة  12٫500ريال عماين عن كامل �سنة .2019
وفقا لقرار الهيئة العامة ل�سوق املال رقم  2018/10والإطار الدويل للممار�سات املهنية ،مت ندب مور �ستيفن�س �ش.م.م لإجراء «تقييم اجلودة اخلارجي لوحدة التدقيق
الداخلي» بال�شركة .وقد خ ُل�ص مور �ستيفن�س �ش.م.م �إىل �أن ن�شاط التدقيق الداخلي لل�شركة «يتفق ُجزئ ًيا» مع معايري الإطار الدويل للممار�سات املهنية ومتطلبات قرار
مما يعني �أن هناك نقائ�ص يف املمار�سة تُعت ُرب انحرافا عن املعايري واملتطلبات املحلية� ،إال �أن هذه النقائ�ص مل ُ
حتل دون �أداء
الهيئة العامة ل�سوق املال رقم ّ ،2018/10
وحدة التدقيق الداخلي مل�س�ؤولياتها على نحو مقبول.
ي) جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تعمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف نطاق اخت�صا�صاتها ووظائفها التي حدّدها جمل�س الإدارة.
 تت�ضمن �أهم م�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:•و�ضع معايري قائمة على الأداء لتحديد مكاف�آت وحوافز �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
•تخطيط التعاقب الوظيفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
•البحث عن �أ�شخا�ص م�ؤهلني وتر�شيحهم لع�ضوية جمل�س الإدارة
•امل�ساعدة يف اختيار الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للإدارة التنفيذية.
 -عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ( )2اجتماعني خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2019فيما يلي تاريخ االجتماعني و�سجل ح�ضور �أع�ضاء اللجنة بهما:

ا�سم الع�ضو
الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان
الفا�ضل /يا�سر بن عبد اهلل بن �سامل الرا�شدي
الفا�ضل /عبد اهلل بن �سامل بن �سعيد العرميي

املن�صب
رئي�س
ع�ضو
ع�ضو

اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
2019/12/24
2019/1/31
√
√
√
√
√
√

يبلغ �إجمايل بدل ح�ضور االجتماعات امل�ستحق /املدفوع لأع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  1٫425ريال ُعماين عن �سنة .2019

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

 فيما يلي مهام ووظائف جلنة التدقيق:•رفع تو�صية اىل جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات امل�ستقل لتويل تدقيق القوائم املالية لل�شركة.
•تقييم �أداء مراقب احل�سابات امل�ستقل وا�ستبداله �أينما كان ذلك مالئما.
•مراجعة القوائم املالية املُدققة ومناق�شتها مع الإدارة ومراقب احل�سابات امل�ستقل .وا�ستنادا اىل هذه املراجعة ،تقدم اللجنة تو�صياتها اىل جمل�س الإدارة حول �إدراج
القوائم املالية املدققة �ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة.
•مراقبة التقارير وكافة اجلوانب املحا�سبية والرقابية واملالية لأن�شطة الإدارة التنفيذية.
•فح�ص �أي ن�شاط يتم داخل ال�شركة
•طلب معلومات من �أي موظف من املوظفني.
•مناق�شة املعلومات املالية املرحلية الواردة يف التقرير الف�صلي لل�شركة مع مندوب عن الإدارة قبل تقدميها اىل اجلهات املعنية (وميكن �أن تتم هذه املناق�شة مع
اللجنة ككل �أو مع رئي�س اللجنة �شخ�صيا �أو عرب الهاتف).
•الإ�شراف على �أن�شطة التدقيق الداخلي ،مبا فيها املناق�شات التي تتم مع الإدارة ومراقب احل�سابات الداخلي حول تنظيم ق�سم التدقيق الداخلي ومدى مو�ضوعيته
و�أهدافه وم�س�ؤولياته وخططه ونتائجه وموازنته وموظفيه.
•املناق�شة مع الإدارة ومراقب احل�سابات الداخلي ومراقب احل�سابات امل�ستقل حول جودة وكفاية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة ومدى االلتزام بها ،وتقدمي ت�أكيد
ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص مدى كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة.
•املناق�شة مع الإدارة و� /أو حمامي ال�شركة حول �أي م�سائل قانونية (مبا فيها �سري الدعاوى القائمة) يمُ كن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية لل�شركة و�أي
تقارير �أوا�ستف�سارات جوهرية من اجلهات التنظيمية �أو احلكومية.
ُت�ؤدي جلنة التدقيق وظائفها وفقا لل�سيا�سة املُعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ومبا يتفق مع القرارات ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
 -عقدت جلنة التدقيق �أربعة اجتماعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2019فيما يلي تواريخ تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور �أع�ضاء اللجنة:

2018

2019
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ج) مكاف�أة الإدارة
تتكون مكاف�أة املوظفني التنفيذيني من جزء ثابت و�آخر متغري .يت�ضمن اجلزء الثابت الراتب والبدالت ومكاف�أة نهاية اخلدمة ،يف حني يتمثل اجلزء املتغري يف حوافز
ت�سب بنا ًء على مقايي�س �أداء محُ ددة م�سبق ًا.
مرتبطة بالأداء تحُ ُ
خالل �سنة  ،9102بلغ �إجمايل تكلفة �أكرب موظفني تنفيذيني بال�شركة  088٫105ريال ُعماين (رواتب وعنا�صر �أخرى بقيمة 526٫584ريال عماين ومكاف�أة نهاية خدمة
بقيمة  552٫61ريال عماين).
ً
تبلغ فرتة الإنذار بالن�سبة له�ؤالء املوظفني التنفيذيني �شهر واحد ،مع دفع مكاف�آت نهاية اخلدمة وفقا لأحكام قانون العمل العماين.
عقد العمل
ُربم �شركة اجلزيرة عقود عمل ر�سمية مع كل موظف من موظفيها ،علما ب�أن هذه العقود تتفق مع اللوائح ال�صادرة عن وزارة القوى العاملة و�أحكام قانون العمل العماين.
ت ُ
د) تقييم �أداء جمل�س الإدارة
وف ًقا للمبد�أ الرابع مليثاق حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية ،قام امل�ساهمون بتعيني الأفا�ضل /مور �ستيفنز �ش.م.م لتويل تقييم �أداء جمل�س
الإدارة .وبنا ًء عليه ،قدّم مور �ستيفنز التقرير �إىل امل�ساهمني ،ومتت املوافقة عليه يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املنعقدة يف  26مار�س  .2019جتري عملية التقييم
ب�أن يكون كل دورة ولي�س �سنو ًيا وف ًقا ملا �أق ّره امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية.
هـ) تفا�صيل عدم االمتثال من قبل ال�شركة
مل تتعر�ض ال�شركة لأي جزاءات �أو قيود من قبل �سوق م�سقط للأوراق املالية �أو الهيئة العامة ل�سوق املال �أو �أي جهات �أخرى بخ�صو�ص �أي م�سائل تتعلق ب�سوق ر�أ�س املال
خالل الثالث �سنوات الأخرية.
و) و�سائل وقنوات الإت�صال بامل�ساهمني وامل�ستثمرين
لدى �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع موقها الإلكرتوين اخلا�ص على �شبكة االنرتنت حتت عنوان  www.jazeerasteel.comوالذي مت �إن�شا�ؤه لأجل
ّ
اطالع عمالئنا و�شركائنا عرب العامل .ويحتوي املوقع على موا�صفات تف�صيلية ملختلف املنتجات التي تُ�صنعها ال�شركة مع التحديث الفوري لكافة املعلومات احليوية املتعلقة
بال�شركة ونتائجها املالية ال�سنوية والبيانات ال�صحفية الر�سمية واملُعطيات املُوجهة اىل املحللني.
مت ن�شر النتائج الف�صلية /ال�سنوية يف �صحف حملية �صادرة باللغتني العربية والإجنليزية ،ومت حتميل النتائج على املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية .وبناء
عليه ،مل يتم �إر�سال النتائج اىل كل م�ساهم على حده نظر ًا لتوفرها يف ال�صحف وعلى املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية .وبالن�سبة للم�ساهمني الراغبني يف
احل�صول على ن�سخة من النتائج ،ميكنهم حتميلها من املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية �أو االت�صال مبكتبنا مبا�شرة.
يتم توزيع ن�سخة من تقرير مناق�شة وحتليل الإدارة مع القوائم املالية.
ز) بيانات �أ�سعار ال�سوق
فيما يلي بيانات �أ�سعار ال�سوق – �أعلى � /أدنى �سعر -خالل كل �شهر من �سنة :2019

ال�شهر
يناير 2019
فرباير 2019
مار�س 2019
�أبريل 2019
مايو 2019
يونيو 2019
يوليو 2019
�أغ�سط�س 2019
�سبتمرب 2019
�أكتوبر 2019
نوفمرب 2019
دي�سمرب 2019

�سعر �سهم ال�شركة
(القيمة بالريال العماين)
�أدنى �سعر
�أعلى �سعر
0/270
0/277
0/270
0/270
0/245
0/270
0/243
0/243
0/220
0/220
0/229
0/229
0/218
0/218
0/218
0/218
0/209
0/220
0/185
0/189
0/133
0/168
0/115
0/135

م�ؤ�شر �سوق م�سقط لالوراق املالية (�صناعة)
الأعلى
5.041
4.899
4.861
4.913
4.653
4.809
4.646
4.446
4.457
4.634
4.595
4.505

الأدنى
4.792
4.747
4.625
4.644
4.502
4.606
4.387
4.309
4.294
4.316
4.181
4.399

5000

0.300

4800

0.250

4600
0.200

0.150

4400
4200
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توزيع ملكية الأ�سهم
ُنور ُد يف اجلدول التايل منوذج توزيع كل فئة من فئات الأ�سهم وعدد املالكني ون�سبة امللكية كما يف  31دي�سمرب :2019

 %من جمموع
الأ�سهم القائمة
%15.95
%21.22
%11.83

عدد الأ�سهم

عدد املُ�ساهمني

�أقل من %1
 %1اىل �أقل من %5
 %5اىل �أقل من %10

19.918.271
26.509.118
14.772.611

737
10
2

�أكرث من %10

63.697.960

1

%51.00

املجموع

124.897.960

750

%100.00

الفئة

فيما يلي منوذج ملكية �أكرث من  %5كما يف  31دي�سمرب :2019

ا�سم امل�ساهم

2018

2019

4000
2019 2019 2019

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

ُيقدم الر�سم البياين التايل �أداء �سعر �سهم ال�شركة مقارنة مع امل�ؤ�شر العام ل�سوق م�سقط للأوراق املالية لقطاع ال�صناعة يف �سلطنة عمان خالل �سنة :2019

عدد الأ�سهم

 %من ر�أ�س املال

الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان

63٫697٫960

%51.00

�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

7٫816٫270

%6.26

�صندوق االحتياطي العام للدولة

6٫956٫341

%5.57

املجموع

78٫470٫571

%62.83

ال متلك ال�شركة �أي �صكوك ودائع عاملية �أو �صكوك ودائع �أمريكية �أو كفاالت �أو �أي �أدوات قابلة للتحويل اعتبارا من  31دي�سمرب  ،2019وبالتايل ال يوجد �أي ت�أثري على
حقوق امللكية.
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ح) نبذة مهنية عن مراقب احل�سابات القانوين
يتوىل بي دي �أو �ش.م.م مهام ُمراقب احل�سابات القانوين لل�شركة ،وهو يعمل يف �سلطنة عمان منذ �سنة  .1976بي دي �أو �ش.م.م ع�ضو ذو كيان قانوين م�ستقل يف بي دي
�أو الدولية ،وهي خام�س �أكرب م�ؤ�س�سة يف العامل يف جمال اخلدمات املهنية ،وتقدم خدمات الت�أكد من �صحة الإف�صاحات واال�ست�شارات ال�ضريبية ،ولديها �أكرث من 88٫000
موظف يعملون �ضمن �شبكة عاملية ت�ضم 1٫800مكتب ُموزعة على  167بلدً ا ومنطقة.
ُ
بي دي �أو �ش.م.م ُمعتمد من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لتدقيق ح�سابات �شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سلطنة ُعمان .وقد �أ�صدر بي دي �أو �ش.م.م فاتورة
بقيمة 12٫750ريال عماين نظري اخلدمات املهنية التي قدّمها لل�شركة خالل �سنة  7٫000( 2019ريال عماين عن �أعمال التدقيق و 5٫100ريال عماين عن املراجعة
املحدودة و 650ر.ع عن خدمات �أخرى).
ط) تفا�صيل عدم االمتثال لأحكام ميثاق حوكمة ال�شركات
مت �إعداد تقرير حوكمة ال�شركة طبقا لأحكام ميثاق حوكمة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
ُقر ب�أن:
ي) �إن جمل�س الإدارة ي ُ
ال�شركة قامت بو�ضع كافة الأنظمة والإجراءات وتوثيقها ر�سمي ًا وتطبيقها .ولدى ال�شركة «لوائح داخلية» ُمنف�صلة مت �صياغتها وفقا للمتطلبات التنظيمية .كما قام جمل�س
الإدارة مبراجعة هذا الدليل واعتماده .وحتتوي «اللوائح الداخلية» على كافة الإجراءات ال�ضرورية واملن�صو�ص عليها .وقد قام جمل�س الإدارة مبراجعة هذه اللوائح.
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �ضمان �إعداد القوائم املالية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية وتف�سرياتها ال�صادرة من جلنة
تف�سريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية العماين وقواعد و�شروط الإف�صاح ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
لي�س هناك �أي �أحداث جوهرية من �ش�أنها الت�أثري على ا�ستمرارية �شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع وقدرتها على موا�صلة عمليات �إنتاجها خالل ال�سنة املالية
القادمة.

						
رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة
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البيان��ات املالية
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
قائمة املركز املايل املوحدة واملنف�صلة
كما يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

املجموعة

ال�شركة الأم

2018

2019

16٫954٫667
335٫178
258٫244
17٫548٫089

18٫225٫827
258٫244
18٫484٫071
20٫364٫973
29٫522٫266
3٫761٫299
53٫648٫538
72٫132٫609

اي�ضاح

2019

6
7
8

16٫977٫863
464٫479
17٫442٫342

18٫251٫247
18٫251٫247

الأ�صول املتداولة
9
خمزون
ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى 10
11
�أر�صدة بنكية ونقدية
جمموع الأ�صول املتداولة

15٫718٫077
29٫481٫805
4٫895٫730
50٫095٫612

20٫913٫467
28٫767٫030
3٫939٫089
53٫619٫586

15٫100٫770
30٫216٫842
4٫763٫496
50٫081٫108

جمموع الأ�صول

67٫537٫954

71٫870٫833

67٫629٫197

الأ�صول
�أ�صول غري متداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أ�صول حق اال�ستخدام
ا�ستثمار يف �شركة تابعة
جمموع الأ�صول غري املتداولة

2018

حقوق امللكية وااللتزامات
ر�أ�س املال واالحتياطيات
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
احتياطي قانوين
�أرباح حُمتجزة
جمموع ر�أ�س املال واالحتياطيات

12
12
13

12٫489٫796
13٫856٫484
4٫163٫266
11٫446٫309
41٫955٫855

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

12٫489٫796
13٫856٫484
4٫163٫266
11٫723٫582
42٫233٫128

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

االلتزامات غري املتداولة
التزامات منافع املوظفني
التزامات الإيجار
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع االلتزامات غري املتداولة

16
7
24

1٫250٫866
675٫726
275٫824
2٫202٫416

1٫015٫363
462٫005
1٫477٫368

1٫231٫414
549٫643
275٫824
2٫056٫881

1٫003٫767
462٫005
1٫465٫772

االلتزامات املتداولة
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اقرتا�ضات بنكية
التزامات �إيجار
�ضريبة دخل واجبة ال�سداد
جمموع االلتزامات املتداولة

17
15
7
24

12٫450٫788
10٫656٫131
90٫626
182٫138
23٫379٫683

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

12٫438٫144
10٫656٫131
62٫775
182٫138
23٫339٫188

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

67٫537٫954

71٫870٫833

67٫629٫197

72٫132٫609

0٫336

0٫352

0٫338

0٫354

جمموع حقوق امللكية االلتزامات
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
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وافق جمل�س الإدارة على هذه القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة ال�سنوية املُدققة الواردة على ال�صفحات  17اىل  58و�ص ّرح ب�إ�صدارها يف  17فرباير  ،2020ووقعها نيابة عنه:

رئي�س جمل�س االدارة

ع�ضو جمل�س ادارة

(تظهر بالريال ال ُعماين)

املجموعة
اي�ضاح
ايرادات
تكلفة املبيعات

18

اجمايل الأرباح
ايرادات �أخرى

21

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

103,980,951

116,145,843

103,739,165

116,194,987

()94,756,168

()103,946,927

()94,750,334

()104,176,878

9,224,783

12,198,916

8,988,831

12,018,109

467,092
9,691,875

2,161
12,201,077

467,092
9,455,923

2,161
12,020,270

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
قائمة الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الأخر املوحدة واملنف�صلة
كما يف  31دي�سمرب 2019

2018

امل�صروفات
م�صروفات بيع وتوزيع

19

)(5,206,679

)(5,386,765

)(5,193,840

)(5,378,472

م�صروفات عمومية و�إدارية

20

)(3,278,456

)(2,484,199

)(3,104,204

)(2,372,193

م�صروفات ت�شغيل �أخرى

22

()37,868

()14,486

()37,868

()14,486

)(8,523,003

)(7,885,450

)(8,335,912

)(7,765,151

�أرباح الت�شغيل لل�سنة

1,168,872

4,315,627

1,120,011

4,255,119

بال�صايف من ايرادات التمويل)تكاليف التمويل( 23

)(815,378

)(1,045,706

)(799,276

)(1,037,548

�صايف �أرباح ال�سنة قبل ال�ضريبة

353,494

3,269,921

320,735

3,217,571

()45,173

()489,610

()45,173

()489,610

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة و�إجمايل الدخل
ال�شامل لل�سنة

308,321

2,780,311

275,562

2,727,961

�صايف الأرباح من�سوب �إىل ال�شركة الأم:

308,321

2,780,311

0.002

0.022

م�صروفات �ضريبة الدخل

عائد ال�سهم الواحد  -الأ�سا�سي واملخف�ض

24

26

0.002

0.022

2019
25

االي�ضاح

ر�أ�س املال

كما يف  1يناير 2018

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة و�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

عالوة �إ�صدار �أ�سهم

12٫489٫796
-

احتياطي قانوين

13٫856٫484
-

12٫489٫796

كما يف  1يناير 2019

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة و�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

املجموعة
4٫163٫266
-

13٫856٫484

12٫489٫796
12٫489٫796

توزيعات �أرباح مدفوعة

التعديل الناجت عن اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم � 16أول مرة
(بال�صايف من ال�ضريبة)

كما يف  31دي�سمرب 2018

توزيعات �أرباح مدفوعة

4٫163٫266

13٫856٫484
13٫856٫484

14

3

4٫163٫266
4٫163٫266

14

26

كما يف  31دي�سمرب 2019

2019

�أرباح حُمتجزة

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

()279٫980
13٫136٫355
308٫321
()1٫998٫367
11٫446٫309

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

املجموع

44٫143٫121
2٫780٫311
()2٫997٫551
43٫925٫881

()279٫980
43٫645٫901
308٫321
()1٫998٫367
41٫955٫855

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة واملنف�صلة
كما يف  31دي�سمرب 2019
قائمة التغريات يف حقوق ملكية امل�ساهمني املُج ّمعة واملُنف�صلة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)
ُ

االي�ضاح

كما يف  1يناير 2018

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة و�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

ر�أ�س املال

12٫489٫796
-

عالوة �إ�صدار �أ�سهم

احتياطي قانوين

13٫856٫484
-

�أرباح حُمتجزة

4٫163٫266
-

12٫489٫796

كما يف  1يناير 2019

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة و�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

املجموع

13٫968٫347
2٫727٫961

13٫856٫484

12٫489٫796
-

ال�شركة الأم
44٫477٫893
2٫727٫961
4٫163٫266

13٫856٫484
-

12٫489٫796

كما يف  31دي�سمرب 2019

توزيعات �أرباح مدفوعة

التعديل الناجت عن اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم � 16أول مرة
(بال�صايف من ال�ضريبة)

كما يف  31دي�سمرب 2018

توزيعات �أرباح مدفوعة

()2٫997٫551
13٫698٫757

4٫163٫266
-

13٫856٫484

14

()2٫997٫551
44٫208٫303
()252٫370
13٫446٫387
275٫562
()1٫998٫367

4٫163٫266

14

3

)(252٫ 370
43٫955٫933
275٫562
()1٫998٫367

11٫723٫582

2019

42٫233٫128

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة واملنف�صلة
كما يف  31دي�سمرب 2019

2018

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

قائمة التدفقات النقدية املُج ّمعة واملُنف�صلة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 		 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)
ُ
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ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي
2019
28

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

(تظه ُر بالريال ال ُعماين)

اي�ضاح 2019
�أن�شطة الت�شغيل
�صايف �أرباح ال�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت لـ:
دخل فائدة
فائدة على االقرتا�ضات البنكية
فائدة على التزامات الإيجار
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستهالك �أ�صول حق اال�ستخدام
(ا�سرتداد) /انخفا�ض قيمة خمزون متقادم
وبطيء احلركة
انخفا�ض قيمة�( /إفراج عن) خ�سائر الديون املتوقعة
عن الذمم التجارية املدينة
خ�سارة الت�صرف يف ممتلكات و�آالت ومعدات
خم�ص�ص التزامات منافع املوظفني
�أرباح الت�شغيل قبل تغريات ر�أ�س املال العامل
تغريات ر�أ�س املال العامل
خمزون
ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�ضريبة دخل مدفوعة
التزامات منافع املوظفني مدفوعة
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
متح�صالت من الت�صرف يف ممتلكات
و�آالت ومعدات
دخل فائدة م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
فائدة مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة
مدفوعات التزامات الإيجار
�سداد اقرتا�ضات بنكية
متح�صالت من اقرتا�ضات بنكية
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

املجموعة

ال�شركة الأم

2018

2019

353٫494

3٫269٫921

320٫735

3٫217٫571

23
23
23
6
7

)(57٫561
834٫345
38٫594
1٫880٫707
64٫979

)(5٫887
1٫051٫593
2٫086٫643
-

)(57٫561
826٫452
30٫385
1٫878٫483
41٫475

)(5٫887
1٫043٫435
2٫084٫105
-

9

)(335٫931

49٫085

)(343٫647

62٫284

10

823٫272

)(125٫708

830٫157

)(122٫939

22
16

37٫868
305٫192
3٫944٫959

14٫486
197٫259
6٫537٫392

37٫868
296٫855
3٫861٫202

14٫486
192٫546
6٫485٫ 601

5٫531٫321
)(1٫538٫044
997٫841
8٫936٫077
)(550٫321
()69٫689
8٫316٫067

)(5٫509٫687
2٫117٫319
1٫074٫554
4٫219٫578
)(832٫123
()65٫912
3٫321٫543

5٫607٫850
)(1٫524٫731
994٫248
8٫938٫569
)(550٫321
()69٫208
8٫319٫040

)(5٫245٫370
1٫892٫523
1٫091٫780
4٫224٫534
)(832٫123
()65٫912
3٫326٫499

)(647٫316

)(1٫206٫139

)(647٫316

)(1٫205٫777

2٫125

6٫940

2٫125

6٫940

57٫561
()587٫630

5٫887
()1٫193٫312

57٫561
()587٫630

5٫887
()1٫192٫950

)(828 101
)(1٫998٫367
)(87٫625
)(46٫515٫447
42٫657٫744
()6٫771٫796

)(811٫999) (1٫046٫504
)(1٫998٫367) (2٫997٫551
)(61٫144
)(46٫515٫447) (78٫674٫026
42٫657٫744
81٫027٫952
()6٫729٫213( )1٫690٫129

956٫641
3٫939٫089
4٫895٫730

438٫102
3٫500٫987
3٫939٫089

16

6
23

14
15
15

11

1٫002٫197
3٫761٫299
4٫763٫496

ّمت عر�ض االف�صاح وفقا ملعيار املحا�سبة الدولية رقم « 7قائمة التدفقات النقدية» يف االي�ضاح  34من القوائم املالية.

2018

)(1٫038٫346
)(2٫997٫551
)(78٫674٫026
81٫027٫952
()1٫681٫971
451٫578
3٫309٫721
3٫761٫299

(تظهر بالريال ال ُعماين)

1 .1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش.م.ع.ع («ال�شركة الأم») هي �شركة م�ساهمة ُعمانیة عامة م�سجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة وف ًقا ملتطلبات قانون
ال�شركات التجارية العماين� .أ�سهم ال�شركة ُمدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالیة  .تتمثل الأن�شطة الرئی�سیة لل�شركة الأم يف ت�صنيع وبیع املنتجات احلدیدیة
مبا يف ذلك الأعمال املرتبطة بها.
تُ�ش ّغ ُل ال�شركة الأم م�صنعنی ،وهما م�صنع الأنابیب وم�صنع الق�ضبان التجارية .بد�أت العمليات التجارية مل�صنع الأنابیب يف مایو  ،1999يف حني با�شر م�صنع
الق�ضبان التجارية عملياته يف �أكتوبر  .2009خالل �سنة � ،2015أ�ضافت ال�شركة � ً
أي�ضا مرفقا جديدً ا لت�صنيع منتجات حدید الت�سلیح يف م�صنع الق�ضبان
التجارية احلايل.
متلك ال�شركة الأم ن�سبة  %100من �أ�سهم �شركة اجلزیرة ال ُعمانیة للمنتجات احلدیدیة املحدودة («ال�شركة التابعة») وهي �شركة حمدودة امل�س�ؤولیة م�سجلة
يف اململكة العربیة ال�سعودیة .تتمثل الأن�شطة الرئی�سیة لل�شركة التابعة يف ا�ستریاد وبیع منتجات احلديد التي تُ�ص ّنعها ال�شركة الأم .ا�ستحوذت ال�شركة الأم
على ح�صة  %51من �أ�سهم ال�شركة التابعة يف  15یونیو ّ ،2015ثم ا�ستحوذت على ح�صة  %49املتبقیة يف  31مار�س .2017
القوائم املالیة املُج ّمعة كما يف ولل�سنة املنتهیة يف  31دي�سمرب  2019تت�ضمن نتائج عمليات ال�شركة الأم و�شركتها التابعة ( ُی�شار �إلیهما م ًعا بـ»املجموعة»).
املركز الرئي�سي لأعمال ال�شركة كائن يف �صحار ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.

�2 .2أ�سا�س الإعداد
�أ -بيان االمتثال

ّمت �إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن املجل�س الدويل للمعايري املحا�سبية والتف�سريات ال�صادرة عن
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية ال ُعماين وقواعد و�شروط الإف�صاح ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
ب� -أ�سا�س العر�ض

ّمت �إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة طبقا ملبد�أ التكلفة التاريخية وافرتا�ض مبد�أ اال�ستمرارية ،املُعدلة لبع�ض الأ�صول وااللتزامات املُدرجة بقيمتها
العادلة طبقا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية .كما �أنّ �إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب ا�ستخدام
بع�ض التقديرات املحا�سبية الها ّمة .وت�ضطر الإدارة � ً
أي�ضا اىل ا�ستخدام �أحكام �أثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
(ج) العملة امل�ستخدمة

ّمت عر�ض هذه القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة بالريال ال ُعماين وهي عملة الت�شغيل والإقرار لل�شركة الأم.
3 .3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
التح�سينات /التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية /معايري املحا�سبة الدولية ال�صادرة فى دورة 2017-2015

التعديالت /التح�سينات على معايري التقارير املالية الدولية /معايري املحا�سبة الدولية ت�ضمنت العديد من التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية/
معايري املحا�سبة الدولية والتى يعتربها املجل�س الدويل للمعايري املحا�سبية غري عاجلة ولك ّنها �ضرورية .ت�شمل التح�سينات على معايري التقارير املالية الدولية
تعديالت نتج عنها تغيريات حما�سبية لأغرا�ض العر�ض والإقرار والقيا�س� ،إ�ضافة اىل تعديالت على امل�صطلحات والرتاكيب يف بع�ض معايري التقارير املالية
الدولية .ت�سري التعديالت على الفرتات املحا�سبية امل�ستقبلية للمجموعة مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�سارية واملعتمدة يف �سنة 2019

�إنّ املعايري اجلديدة التالية والتعديالت على املعايري احلالية �أو تف�سريات املعايري املن�شورة �إلزامية لأول مرة لل�سنة املالية التي

:تبد�أ يف  1يناير  2019وقد ّمت اعتمادها يف �إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة

املعيار �أو التف�سري
معيار التقارير املالية الدولية رقم 16

2018

2019
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وافق جمل�س االدارة على �إ�صدار هذه القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة يف  17فرباير .2020

املُ�سمى
الإيجارات
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير 2019
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة (تابع)

فيما يلي تفا�صيل �أثر هذا املعيار .املعايري والتف�سريات اجلديدة واملُعدّلة الأخرى والتف�سريات ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التي �ستنطبق
�أول مرة يف القوائم املالية ال�سنوية القادمة لي�س من املتوقع �أن ت�ؤثر على املجموعة نظ ًرا لأ ّنها ال تنطبق على �أن�شطة املجموعة �أو تتطلب حما�سبة تتفق مع
ال�سيا�سات املحا�سبية احلالية للمجموعة.
معيار التقارير املالية الدولية رقم « -16الإيجارات»

معيار التقارير املالية الدولية رقم  16يحل حمل معيار املحا�سبة الدولية رقم « 17الإيجارات» .وكنتيجة العتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم � ،16أق ّرت
املجموعة ب�أ�صول حق اال�ستخدام والتزامات الإيجار جلميع العقود التي تمُ ثل� ،أو تت�ضمن� ،إيجا ًرا .بالن�سبة للإيجارات املُ�ص ّنفة حال ًيا ك�إيجارات ت�شغيلية،
مبوجب املتطلبات املحا�سبية ال�سابقة ،ف�إنّ املجموعة مل تُقر بالأ�صول �أو االلتزامات التابعة ،وبد ًال من ذلك قامت بتوزيع مدفوعات الإيجار بطريقة الق�سط
الثابت على مدى فرتة الإيجار ،مع الإف�صاح يف القوائم املالية للمجموعة وال�شركة الأم عن �إجمايل االرتباط.
اعتمدت املجموعة معيار التقارير املالية الدولية رقم  16اعتبا ًرا من  1يناير  ،2019وبالتايل ،فقد �أق ّرت املجموعة بالإيجارات يف قائمة املركز املايل املُج ّمعة
واملُنف�صلة كما يف  1يناير � .2019إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،قررت املجموعة � ً
أي�ضا قيا�س �أ�صول حق اال�ستخدام بالرجوع �إىل قيا�س التزام الإيجار يف ذلك التاريخ.
وبنا ًء عليه ،وف ًقا للأحكام االنتقالية الواردة يف معيار التقارير املالية الدولية املالية رقم  ،16بد ًال من الإقرار مب�صروفات الت�شغيل لرتتيبات الإيجار الت�شغيلي،
فقد �أق ّرت املجموعة بتكاليف التمويل عن التزامات الإيجار و�إطفاء �أ�صول حق اال�ستخدام التابعة لها .وقد �أدّى ذلك �إىل زيادة يف الأرباح املف�صح عنها قبل
الفوائد والإ�ستهالك وال�ضريبة مببلغ تكاليف الإيجار الت�شغيلي.
� -أ�صول حق اال�ستخدام

تُق ُّر املجموعة ب�أ�صول حق اال�ستخدام والتزامات الإيجار يف تاريخ بدء الإيجار .يتم قيا�س �أ�صول حق اال�ستخدام مبدئ ًيا بالتكلفة ،التي ت�شمل املبلغ الأويل
اللتزام الإيجار املعدل ب�أي مدفوعات �إيجار ّمتت يف �أو قبل تاريخ بدء الإيجار ،زائدً ا �أي تكاليف مبا�شرة �أولية ُمتح ّملة وتقدير تكاليف تفكيك و�إزالة الأ�صل
ناق�صا �أي حوافز �إيجار ُم�ستلمة.
املعني �أو ترميم الأ�صل املعني �أو املوقع الذي يوجد فيهً ،
يتم �إطفاء �أ�صول حق اال�ستخدام الح ًقا با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت من تاريخ بداية الإيجار �إىل نهاية الأعمار الإنتاجية لأ�صول حق اال�ستخدام �أو
نهاية فرتة عقد الإيجار� ،أيهما يحدث �أولاً  .الأعمار الإنتاجية التقديرية لأ�صول حق اال�ستخدام يتم حتديدها على نف�س �أ�سا�س العمر التعاقدي لعقد الإيجار.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم تخفي�ض �أ�صول حق اال�ستخدام ب�شكل دوري بخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت ،ويتم تعديلها نتيجة بع�ض عمليات �إعادة قيا�س
التزامات الإيجار.
يتم احت�ساب الإطفاء بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية لأ�صول حق اال�ستخدام.
 -التزام الإيجار

يتم قيا�س الإيجار مبدئ ًيا بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التي مل يتم دفعها يف تاريخ بداية الإيجار ،واملخ�صومة با�ستخدام معدل الفائدة ال�ضمني يف
الإيجار �أو� ،إن كان من غري املمكن حتديد هذا املعدل ب�سهولة ،معدل االقرتا�ض الت�صاعدي للمجموعة .وب�شكل عام ،ت�ستخدم املجموعة معدل اقرتا�ضها
الت�صاعدي كمعدل خ�صم.
مدفوعات الإيجار املدرجة يف قيا�س التزام الإيجار ت�شمل املدفوعات الثابتة ،مبا يف ذلك املدفوعات الثابتة الأ�سا�سية.
يتم قيا�س التزام الإيجار بالتكلفة املُطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ويتم �إعادة قيا�سه عندما يكون هناك تغيري يف مدفوعات الإيجار امل�ستقبلية
نا�شىء عن التغيري يف م�ؤ�شر �أو معدل ،و�إن كان هناك تغيري يف تقدير املجموعة للمبلغ املتوقع دفعه مبوجب �ضمان القيمة املتبقية� ،أو �إن غيرّ ت املجموعة
تقييمها ملا �إذا كانت �ستمار�س خيار ال�شراء �أو التمديد �أو الإنهاء.
عندما يتم �إعادة قيا�س التزام الإيجار بهذه الطريقة ،يتم �إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفرتية لأ�صول حق اال�ستخدام� ،أو يتم ت�سجيلها يف الربح �أو
اخل�سارة �إن ّمت تخفي�ض القيمة الدفرتية لأ�صول حق اال�ستخدام �إىل �صفر.
العر�ض والإف�صاح

تعر�ض املجموعة �أ�صول حق اال�ستخدام التي ال ت�ستويف تعريف العقار اال�ستثماري الوارد يف التزامات الإيجار �ضمن قائمة املركز املايل املُج ّمعة.
الإيجارات ق�صرية الأجل و�إيجارات الأ�صول ذات القيمة املنخف�ضة

اختارت املجموعة عدم الإقرار ب�أ�صول حق اال�ستخدام والتزامات الإيجار لعقود �إيجار الأ�صول ق�صرية الأجل التي تكون مدة �إيجارها � 12شه ًرا �أو �أقل
و�إيجارات الأ�صول ذات القيمة املنخف�ضة .تُق ُّر املجموعة مبدفوعات الإيجار املرتبطة بهذه الإيجارات كم�صروف بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة
الإيجار.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة (تابع)
معيار التقارير املالية الدولية رقم « -16الإيجارات» (تابع)
تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم « - 16الإيجارات»

قامت املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم  16با�ستخدام طريقة الأثر الرجعي املعدل اعتبا ًرا من  1يناير  .2019وبنا ًء عليه ،ف�إ ّنه مل يتم
تعديل �أرقام املقارنة الواردة يف القوائم املالية املُج ّمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018والتي ّمت الإقرار بها وف ًقا ملعيار املحا�سبة الدولية رقم  17وتف�سري
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  4ومعايري جلنة تف�سريات املعايري رقم  15ورقم .27
عند اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم  ،16تُق ُّر املجموعة بالتزامات الإيجار فيما يتعلق بالإيجارات التي ّمت ت�صنيفها �ساب ًقا كـ»�إيجارات ت�شغيلية»
وفقا ملبادئ معيار املحا�سبة الدولية رقم « 17الإيجارات» .يتم قيا�س هذه االلتزامات بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار املتبقية ،خم�صومة با�ستخدام معدل
االقرتا�ض الت�صاعدي للم�ست�أجر كما يف  1يناير .2019
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

فيما يلي ت�سوية �إجمايل ارتباطات الإيجار الت�شغيلي كما يف  31دي�سمرب  2018مع التزامات الإيجار التي ّمت الإقرار بها يف  1يناير :2019

اجمايل ارتباطات االيجار الت�شغيلي املُف�صح عنها يف  31دي�سمرب 2018
خم�صومة با�ستخدام معدل االقرتا�ض الت�صاعدي بواقع %5
�إجمايل التزامات الإيجار الت�شغيلي املُدرجة مبوجب معيار التقارير املالية الدولية رقم
 16يف  1يناير 2019

املجموعة

ال�شركة الأم

1٫073٫255
)(219٫278

850٫029
)(176٫467

853٫977

673٫562

يعر�ض اجلدول التايل �أثر اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم  16على قائمة املركز املايل املُجمعة واملُنف�صلة كما يف  1يناير:2019
ال�شركة الأم

ح�سب العر�ض الأ�صلي كما يف
 31دي�سمرب 2018

معيار التقارير املالية
الدولية رقم 16

 1يناير 2019

الأ�صول
�أ�صول حق اال�ستخدام

-

376٫653

376٫653

االلتزامات
االلتزامات الإيجار
التزامات �ضريبية م�ؤجلة

462٫005

673٫562
)(44٫536

673٫562
417٫469

حقوق امللكية
�أرباح حمتجزة

13٫698٫757

)(252٫370

13٫446٫387

املجموعة

ح�سب العر�ض الأ�صلي كما يف
 31دي�سمرب 2018

معيار التقارير املالية
الدولية رقم 16

 1يناير 2019

الأ�صول
�أ�صول حق اال�ستخدام

-

529٫458

529٫458

االلتزامات
التزامات الإيجار
التزامات �ضريبية م�ؤجلة

462٫005

853٫977
)(44٫536

853٫977
417٫469

حقوق امللكية
�أرباح حمتجزة

13٫416٫335

)(279٫980

13٫136٫355
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة (تابع)
املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة وال�سارية يف �سنة  2019ولكنّها ال تنطبق

�إنّ التعديالت اجلديدة التالية على املعايري احلالية وتف�سريات املعايري املن�شورة �إلزامية للفرتات املحا�سبية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � 2019أو الفرتات
الالحقة ،ولك ّنها ال تنطبق على عمليات املجموعة:
ي�سري على الفرتات ال�سنوية
امل�سمى
املعيار �أو التف�سري
التي تبد�أ يف �أو بعد
معيار املحا�سبة الدولية رقم 12

�ضرائب الدخل

 1يناير 2019

معيار املحا�سبة الدولية رقم 19

منافع املوظفني

 1يناير 2019

معيار املحا�سبة الدولية رقم 23
معيار املحا�سبة الدولية رقم 28
معيار التقارير املالية الدولية رقم 9
معيار التقارير املالية الدولية رقم 3
معيار التقارير املالية الدولية رقم 11
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 23

تكاليف االقرتا�ض
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حما�صة
الأدوات املالية
جتميع الأعمال
الرتتيبات امل�شرتكة
عدم اليقني ب�ش�أن معاجلات �ضريبة الدخل

 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019

معيار املُحا�سبة الدولية رقم �»-12ضرائب الدخل»

تو�ضح التعديالت �أنّ نتائج �ضريبة الدخل املرتتبة عن توزيعات الأرباح مرتبطة ب�شكل مبا�شر بالتعامالت �أو الأحداث ال�سابقة التي �أنتجت الأرباح القابلة
للتوزيع �أكرث منها بالتوزيعات �إىل املالكني .لذلك ،فقد �أق ّرت املجموعة بنتائج �ضريبة الدخل املرتتبة عن توزيعات الأرباح �ضمن الربح �أو اخل�سارة� ،أو الدخل
ال�شامل الآخر �أو حقوق امللكية وفق ًا للبند الأ�صلي الذي �أق ّرت فيه بتلك التعامالت �أو الأحداث ال�سابقة.
تُط ّبق املجموعة التعديالت لفرتات الإقرار ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .عندما تُط ّبق املجموعة هذه التعديالت
�أول مرة ،ف�إ ّنها تُط ّبقها على نتائج �ضريبة الدخل املُرتتبة عن توزيعات الأرباح التي ّمت قيدها يف �أو بعد بداية �أقرب فرتة مقارنة.
ونظ ًرا لأنّ املمار�سة احلالية للمجموعة تتفق مع هذه التعديالت ،ف�إ ّنه مل يكن لها �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة.
معيار املُحا�سبة الدولية رقم »-19منافع املوظفني»

�إنّ التعديالت على معيار املحا�سبة الدولية رقم  19تتناول املُحا�سبة عندما يحدث تعديل للخطة �أو يتم تقييدها �أو ت�سويتها خالل فرتة الإقرار .تحُ دد
التعديالت �أ ّنه عندما يقع تعديل للخطة �أو تقييدها �أو ت�سويتها خالل فرتة الإقرار ال�سنوية ،ف�إ ّنه يتعني على املجموعة حتديد تكلفة اخلدمة احلالية للفرتة
املتبقية بعد فرتة تعديل اخلطة �أو تقييدها �أو ت�سويتها ،وذلك با�ستخدام االفرتا�ضات االكتوارية املُ�ستعملة لإعادة قيا�س �صايف التزام املنفعة املُحدد (الأ�صل)
مبا يعك�س املنافع املقدمة مبوجب اخلطة و�أ�صول اخلطة بعد ذلك احلدث .كما يتعني على املجموعة حتديد �صايف الفائدة بالن�سبة للفرتة املتبقية من بعد
فرتة تعديل اخلطة �أو تقييدها �أو ت�سويتها با�ستخدام �صايف التزام املنفعة املُحدد (الأ�صل) مبا يعك�س املنافع املقدمة مبوجب اخلطة و�أ�صول اخلطة بعد ذلك
احلدث ،ومعدل اخل�صم امل�ستخدم لإعادة قيا�س �صايف التزام املنافع املُحدد (الأ�صل).
مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة ،نظ ًرا لأ ّنه مل يكن لها �أي تعديالت �أو عمليات تقييد �أو ت�سويات ُمقررة خالل
الفرتة.
تو�ضح التعديالت �أنّ املجموعة تعالج ،كجزء من الإقرتا�ضات العامة� ،أي اقرتا�ض ّمت �أ�صلاً لتطوير �أ�صل م�ؤهل عند اكتمال جميع الأن�شطة الالزمة لإعداد
هذا الأ�صل لغر�ض اال�ستخدام �أو البيع املق�صود.
تُط ّبق املجموعة التعديالت على تكاليف االقرتا�ض املُتح ّملة يف �أو بعد بداية فرتة الإقرار ال�سنوية التي تُط ّبق فيها املجموعة هذه التعديالت �أول مرة .تُط ّبق
املجموعة هذه التعديالت على فرتات الإقرار ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املُبكر.
ونظ ًرا لأنّ املمار�سة احلالية للمجموعة تتفق مع هذه التعديالت ،ف�إ ّنه مل يكن لها �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة (تابع)
املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة وال�سارية يف �سنة  2019ولكنّها ال تنطبق (تابع)
معيار املُحا�سبة الدولية رقم »-28ا�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات املحا�صة»

تُو�ضح التعديالت �أنّ املجموعة تُط ّبق معيار التقارير املالية الدولية رقم  9على احل�ص�ص طويلة الأجل يف �شركة زميلة �أو �شركة حما�صة التي ال تخ�ضع لطريقة
حقوق امللكية ولك ّنها تُ�ش ّكل ،يف جوهرها ،جز ًءا من �صايف اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة �أو �شركة املحا�صة (ح�ص�ص طويلة الأجل)ُ .يعترب هذا التو�ضيح
مالئ ًما لأ ّنه ُيوحي ب�أنّ منوذج خ�سارة الديون املتوقعة الوارد يف معيار التقارير املالية الدولية رقم  9ينطبق على هذه احل�ص�ص طويلة الأجل.
كما �أو�ضحت التعديالت �أ ّنه عند تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم  ،9ف�إنّ املجموعة ال ت�أخذ يف االعتبار �أي خ�سائر لل�شركة الزميلة �أو �شركة املحا�صة،
�أو �أي خ�سائر انخفا�ض قيمة عن �صايف اال�ستثمار ،والتي ّمت الإقرار بها كتعديالت على �صايف اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة �أو �شركة املحا�صة تن�ش�أ عن تطبيق
معيار املحا�سبة الدولية رقم  »-28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة».
مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة نظ ًرا لأنّ املجموعة لي�س لديها ح�ص�ص طويلة الأجل يف �شركات زميلة �أو �شركات حما�صة.
معيار التقارير املالية الدولية رقم »-9الأدوات املالية»

طب ًقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  ،9ميكن قيا�س �أداة الدين بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،على �أن تكون التدفقات
النقدية التعاقدية تمُ ّثل «فقط مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي غري املدفوع» (مقيا�س مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة فقط) ويتم
االحتفاظ بالأداة �ضمن منوذج الأعمال املُالئم لهذا الت�صنيف .تُو�ضح التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم � 9أنّ الأ�صل املايل يجتاز مقيا�س
مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة فقط ب�صرف النظر عن احلدث �أو الظرف الذي ي�ؤدي �إىل الإنهاء املبكر للعقد وبغ�ض النظر عن الطرف الذي يدفع �أو
ي�ستلم ً
تعوي�ضا معقوال عن الإنهاء املبكر للعقد .مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة.
تُو�ضح التعديالت �أ ّنه عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ن�شاط جتاري يمُ ّثل عملية م�شرتكة ،ف�إ ّنها تُط ّبق متطلبات جتميع الأعمال املُحقق على
مراحل ،مبا يف ذلك �إعادة قيا�س احل�ص�ص اململوكة �سابقا يف �أ�صول والتزامات العملية امل�شرتكة بالقيمة العادلة .وعند القيام بذلك ،تقوم اجلهة امل�ستحوذة
ب�إعادة قيا�س كامل ح�صتها اململوكة �سابقا يف العملية امل�شرتكة.
تُط ّبق املجموعة هذه التعديالت على جتميع الأعمال التي يكون تاريخ اال�ستحواذ عليها يف �أو بعد بداية فرتة الإقرار ال�سنوية الأوىل التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير
 ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة نظ ًرا لعدم وجود �أي ُمعاملة ّمت فيها احل�صول على �سيطرة ُم�شرتكة.
معيار التقارير املالية الدولية رقم »-3جتميع الأعمال»

تُو�ضح التعديالت �أ ّنه عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ن�شاط جتاري يمُ ّثل عملية م�شرتكة ،ف�إ ّنها تُط ّبق متطلبات جتميع الأعمال املُحقق على
مراحل ،مبا يف ذلك �إعادة قيا�س احل�ص�ص اململوكة �سابقا يف �أ�صول والتزامات العملية امل�شرتكة بالقيمة العادلة .وعند القيام بذلك ،تقوم اجلهة امل�ستحوذة
ب�إعادة قيا�س كامل ح�صتها اململوكة �سابقا يف العملية امل�شرتكة.
تُط ّبق املجموعة هذه التعديالت على جتميع الأعمال التي يكون تاريخ اال�ستحواذ عليها يف �أو بعد بداية فرتة الإقرار ال�سنوية الأوىل التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير
 ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة نظ ًرا لعدم وجود �أي ُمعاملة ّمت فيها احل�صول على �سيطرة ُم�شرتكة.

معيار التقارير املالية الدولية رقم »-11الرتتيبات املُ�شرتكة»

يجوز للطرف الذي ُي�شارك يف عملية م�شرتكة ،ولكن لي�س له �سيطرة م�شرتكة عليها� ،أن يح�صل على �سيطرة م�شرتكة على العملية امل�شرتكة التي ُي�ش ّكل فيها
ن�شاط العملية امل�شرتكة ً
ن�شاطا جتار ًيا على النحو املُحدد يف معيار التقارير املالية الدولية رقم  .3تُو�ضح التعديالت �أنّ احل�ص�ص اململوكة �سابقا يف تلك
العملية امل�شرتكة ال يتم �إعادة قيا�سها.
تُط ّبق املجموعة هذه التعديالت على التعامالت التي حت�صل فيها على �سيطرة م�شرتكة يف �أو بعد بداية فرتة الإقرار ال�سنوية الأوىل التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
مل يكن لهذه التعديالت �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة نظ ًرا لعدم وجود �أي تعامالت ّمت فيها احل�صول على ال�سيطرة امل�شرتكة.
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم ’‘ 23عدم اليقني ب�ش�أن معاجلات �ضريبة الدخل’’

يتناول التف�سري املحا�سبة عن �ضرائب الدخل عندما تنطوي املعاجلات ال�ضريبية على عدم اليقني من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على تطبيق معيار املحا�سبة الدولية رقم
�« 12ضرائب الدخل» .وهو ال ينطبق على ال�ضرائب �أو الر�سوم التي تقع خارج نطاق معيار املحا�سبة الدولية رقم  ،12وال يت�ضمن على وجه التحديد املتطلبات
املتعلقة بالفوائد واجلزاءات املُ�صاحبة للمعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة .يتناول التف�سري على وجه التحديد ما يلي:
•ما �إذا كانت املجموعة تتناول املعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة ب�شكل ُمنف�صل؛
•االفرتا�ضات التي ت�ضعها املجموعة حول فح�ص املعاجلات ال�ضريبية من قبل ال�سلطات ال�ضريبية؛
•كيفية حتديد املجموعة للأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة (اخل�سارة ال�ضريبية) والأ�س�س ال�ضريبية واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة والأر�صدة ال�ضريبية غري
امل�ستخدمة ومعدالت ال�ضريبة؛ و
•كيفية تناول املجموعة للتغيريات يف احلقائق والظروف.

يتعني على املجموعة حتديد ما �إذا كانت �ستتناول كل معاجلة �ضريبية غري م�ؤكدة ب�شكل ُمنف�صل �أو مع واحدة �أو �أكرث من املعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة.
يجب اتباع النهج الذي يتوقع ب�شكل �أف�ضل الت�سوية لو�ضعية عدم اليقني.
ّ
هاما يف حتديد حاالت عدم اليقني ب�ش�أن ُمعاجلات �ضريبة الدخل .ونظ ًرا لأنّ املجموعة تعمل يف بيئة ُمركبة و ُمتعددة اجلن�سيات ،ف�إنها
تُط ّبق املجموعة ُحك ًما ً
تجُ ري تقييما ملا �إذا كان للتف�سري �أي �أثر على قوائمها املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

2019
33

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة ولكنها غري نافذة بعدُ يف �سنة 2019

2019

ّمت ا�صدار معايري املحا�سبة اجلديدة /املعدلة والتف�سريات التالية ،ولك ّنها لي�ست �إلزامية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2019ومل يتم تطبيقها يف
�إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019و�سيكون �أو قد يكون لها ت�أثريعلى القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة امل�ستقبلية
للمجموعة .ويف كافة احلاالت ،تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري اعتبا ًرا من تاريخ التطبيق كما هو مبني يف اجلدول �أدناه.
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(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -3اعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة (تابع)
املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة وال�سارية يف �سنة  2019ولكنّها ال تنطبق (تابع)
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم « 23عدم اليقني ب�ش�أن معاجلات �ضريبة الدخل» (تابع)

عند اعتماد التف�سري� ،أخذت املجموعة يف االعتبار ما �إذا كان لديها �أي و�ضعيات �ضريبية غري م�ؤكدة ،وال �سيما تلك املُتعلقة بالت�سعري التحويلي .الإقرارات
ال�ضريبية اخلا�صة باملجموعة وال�شركات التابعة يف مناطق خمتلفة تت�ضمن اخل�صومات املتعلقة بالت�سعري التحويلي ،وقد تعرت�ض ال�سلطات ال�ضريبية على
تلك املعاجلات ال�ضريبية .قررت املجموعة ،بنا ًء على التزامها ال�ضريبي ودرا�سة الت�سعري التحويلي� ،أ ّنه من املحتمل �أن تقبل ال�سلطات ال�ضريبية معاجلاتها
ال�ضريبية (مبا يف ذلك املعاجلات اخلا�صة بال�شركات التابعة) .وبنا ًء عليه ،مل يكن للتف�سري �أي �أثر على القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة.

املعيار �أو التف�سري

امل�سمى

ي�سري على الفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ يف �أو بعد

 1يناير 2022
عقود الت�أمني
معيار التقارير املالية الدولية رقم 17
معيار التقارير املالية الدولية رقم ’‘ 17عقود الت�أمني’’ يتطلب من ال�شركات حتديد حمافظ عقود الت�أمني التي تتكون من العقود التي تخ�ضع ملخاطر مماثلة
ويتم �إدارتها معا .ويجب تق�سيم كل حمفظة من عقود الت�أمني ال�صادرة �إىل ثالث جمموعات كحد �أدنى:
· جمموعة العقود التي تكون مجُ حفة عند االقرار الأويل� ،إن وجدت؛
· جمموعة العقود التي ال تنطوي على احتمال كبري عند االقرار الأويل لأن ت�صبح مجُ حفة يف وقت الحق� ،إن وجدت؛
· جمموعة العقود املتبقية يف املحفظة� ،إن وجدت.
ال يجوز للمجموعة �أن تُدرج العقود ال�صادرة على فرتات فا�صلة تزيد عن �سنة واحدة يف نف�س املجموعة .كذلك� ،إن كانت املحفظة تندرج �ضمن جمموعات
خمتلفة فقط لأنّ القانون �أو الالئحة ُ
حت ُّد من قدرة املجموعة العملية على حتديد �سعر �أو م�ستوى خمتلف من املنافع حلاملي وثائق الت�أمني ذوي اخل�صائ�ص
املختلفة ،يجوز للمجموعة ت�ضمني تلك العقود يف نف�س املجموعة.
ي�سري معيار التقارير املالية الدولية رقم  17على فرتات الإقرار ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2022وي�سمح بالتطبيق املبكر �إن ّمت �أي�ضا تطبيق معيار
التقارير املالية الدولية رقم « 15اليرادات من العقود املربمة مع العمالء» ومعيار التقارير املالية الدولية رقم « 9الأدوات املالية».
يجب على املجموعة تطبيق املعيار ب�أثر رجعي ما مل يكن ذلك غري عملي ،ويف هذه احلالة يكون لدى املجموعة خيار ا�ستخدام منهج الأثر الرجعي املعدل �أو
منهج القيمة العادلة.
يف تاريخ التطبيق الأويل للمعيار ،يجوز لل�شركات التي طبقت معيار التقارير املالية الدولية رقم  9القيام ب�أثر رجعي ب�إعادة حتديد و�إعادة ت�صنيف الأ�صول
املالية املحتفظ بها فيما يتعلق بالأن�شطة املرتبطة بالعقود التي تقع �ضمن نطاق املعيار.
ما كان يحدث �أي تغيري يف النتائج الت�شغيلية للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019لو �أنّ املجموعة اعتمدت ب�شكل مبكر �أ ًيا من املعايري املذكورة
�أعاله املنطبقة على املجموعة.
التطبيق املبكر للتعديالت �أو املعايري يف �سنة 2019

مل تُط ّبق املجموعة ب�شكل ُمبكر �أي معايري جديدة �أو ُمعدّلة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية
فيما يلى ملخصا للسياسات المحاسبية الرئيسية التى ت ّم تبنيها عند إعداد هذه القوائم المالية المُجمّعة والمُنفصلة .وقد ت ّم اعتماد هذه السياسات
بتثبات لكافة السنوات التي ت ّم عرضها ،ما لم يتم ذكر خالف ذلك.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
�أ� -أ�سا�س التجميع

القوائم املالية املُج ّمعة تت�ضمن القوائم املالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة حتى تاريخ االقرار .تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة الأم نفوذ على
ال�شركة املُ�ستثمر فيها ،وعندما تتعر�ض للمخاطر �أو يكون لها احلق يف العوائد املختلفة نتيجة ُم�شاركتها يف �أعمال ال�شركة املُ�ستمرث فيها ،ويكون با�ستطاعتها
ا�ستخدام نفوذها للت�أثري على عوائدها.
يتم جتميع نتائج ال�شركات اعتبا ًرا من تاريخ نقل ال�سيطرة �إىل ال�شركة الأم ،ويتوقف هذا التجميع اعتبا ًرا من تاريخ انتقال هذه ال�سيطرة خارج ال�شركة
الأم .وعلى وجه التحديد ،يتم قيد دخل وم�صروفات ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها �أو املت�صرف فيها خالل ال�سنة �ضمن قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل
ال�شامل الأخر املُج ّمعة اعتبا ًرا من التاريخ الذي تكت�سب فيه ال�شركة الأم ال�سيطرة وحتى تاريخ الذي تتوقف فيه �سيطرة ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة.
ﺗُط ّﺑق اﻟ�ﺷرهـﺔ ا�ﻷ م طرهـﻘﺔ اال�ستحواذ للمحا�سبة على جتميع الأعمال و ً
ﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌـهـﺎر اﻟﺗﻘﺎرهر اﻟﻣﺎﻟـهـﺔ اﻟدوﻟية رﻗم .3
يتم عر�ض ح�ص�ص الأقلية يف قائمة املركز املايل املُج ّمعة �ضمن حقوق ملكية امل�ساهمني ،ب�شكل ُمنف�صل عن حقوق امللكية املن�سوبة اىل امل�ساهمني .يتم
الإف�صاح عن ح�ص�ص الأقلية ب�شكل ُمنف�صل يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة .يتم قيا�س ح�صة الأقلية بن�سبة وتنا�سب مع ح�صتها
يف �صايف الأ�صول القابلة للتحديد امل�ستحوذ عليها يف تاريخ اال�ستحواذ.
عند ال�ضرورة ،يتم �إجراء تعديالت على القوائم املالية لل�شركات التابعة ملواءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة مع تلك التي ت�ستخدمها ال�شركة الأم.
كافة التعامالت بني ال�شركات والأر�صدة والأرباح واخل�سائر عن التعامالت املُربمة بني �شركاء ال�شركة الأم و�شركتها التابعة يتم ا�ستبعادها كجزء من عملية
التجميع.
ب) -املمتلكات والآالت واملعدات والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ

بنود املمتلكات والآالت واملعدات ُمدرجة بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة .یتم ر�سملة امل�صروفات املتح ّملة ال�ستبدال �أحد
مكونات بنود املمتلكات والآالت واملعدات الذي یتم املحا�سبة عنه ب�شكل ُمنف�صل ،مبا يف ذلك م�صروفات املعاينة والإ�صالحات الكبریة .كما یتم ر�سملة
تكالیف اختبار الأ�صول ملعرفة ما اذا كانت تعمل ب�شكل مالئم ،وذلك بعد خ�صم �صايف املتح�صالت من بیع �أي بنود ّمت انتاجها �أثناء �إح�ضار الأ�صل ملوقعه
وو�ضعه احلاليني .یتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة فقط عندما تزید من املنافع االقت�صادیة امل�ستقبلیة الكامنة يف بنود املمتلكات والآالت واملعدات ومیكن
قیا�سها ب�شكل موثوق .يتم قيد كافة امل�صروفات الأخرى يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املج ّمعة واملُنف�صلة كم�صروفات عند حت ّملها.
ّمت احت�ساب اال�ستهالك وفقا لطريقة الق�سط الثابت وذلك ل�شطب تكلفة كل �أ�صل �إىل قيمته التقديرية املتبقية على مدى عمره الإنتاجي.
تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات يتم خف�ضها اىل قيمتها املتبقية ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار االنتاجية التقديرية للأ�صول .فيما يلي الأعمار
الإنتاجية التقديرية:
ال�سنوات
25 - 20
املباين
25 - 15
�آالت ومعدات
5
مركبات
4
�أدوات وقطع غيار
5
مفرو�شات وتركيبات
5-3
معدات احلا�سب الآيل ومعدات �أخرى
يتم ر�سملة امل�صروفات املتح ّملة على �إن�شاء مرافق جديدة قبل بداية اال�ستخدام التجاري .يتم حتويل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ �إىل املمتلكات والآالت
واملعدات ويتم ا�ستهالكها يف وقت بداية ا�ستخدامها التجاري.
يتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية للأ�صول ،ويتم تعديلها� ،أينما كان ذلك مالئ ًما ،يف كل تاريخ �إقرار .عندما تكون القيمة الدفرتية للأ�صل �أعلى
من مبلغه التقديري القابل لال�سرتداد ،يتم خف�ضها على الفور �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد.
الأرباح �أو اخل�سائر من الت�صرف يف بنود ممتلكات و�آالت ومعدات يتم حتديدها على �أ ّنها الفرق بني متح�صالت املبيعات وقيمتها الدفرتية ،وت�ؤخذ يف
االعتبار عند حتديد النتائج الت�شغيلية لل�سنة.
ج� -أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

يتم �إدراج الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة مبا يف ذلك الدفعات الر�أ�سمالية املُ�سبقة املتحملة حتى تاريخ قائمة املركز املايل ،وهي ال تخ�ضع
لال�ستهالك .يبد�أ اال�ستهالك على الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ عندما ت�صبح الأ�صول جاهزة للغر�ض املحدد لها.
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 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
د -ا�ستثمار يف �شركة تابعة

ال�شركة التابعة هي ال�شركة التي متتلك فيها ال�شركة الأم �أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت �أو متار�س عليها �سيطرة .يف القوائم املالية لل�شركة الأم ،يتم �إدراج
ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة بالتكلفة ً
هـ -الأدوات املالية

يتم قيد الأدوات املالية عندما ت�صبح املجموعة طر ًفا يف ال�شروط التعاقدية للأداة .الأداة املالية هي �أي عقد ين�ش�أ عنه �أ�صل مايل ل�شركة والتزام مايل �أو
�أداة حقوق ملكية ل�شركة �أخرى.
الأ�صول املالية

تحُ دد املجموعة ت�صنيف �أ�صولها املالية عند الإقرار الأويل .وي�ستند الت�صنيف اىل منوذج �أعمال املجموعة لإدارة الأ�صول املالية وال�شروط التعاقدية
للتدفقات النقدية.
( )1الت�صنيف

يتم ت�صنيف الأ�صول املالية اىل فئات القيا�س التالية:
�أ) تلك التي يتم قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة (�سوا ًء من خالل الدخل ال�شامل الآخر �أو من خالل الربح �أو اخل�سارة)؛ و
ب) تلك التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة.
بالن�سبة للأ�صول التي ّمت قيا�سها بالقيمة العادلة ،يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر يف قائمة الربح واخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة للمجموعة .بالن�سبة
لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية ،اتخذت املجموعة عند الإقرار الأويل خيا ًرا ال رجعة فيه مبحا�سبة ا�ستثمار حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو الخسارة.
( )2القيا�س

عند الإقرار الأويل ،تقوم املجموعة بقيا�س الأ�صل املايل بقيمته العادلة زائدً ا ،يف حالة الأ�صول املالية غري املُدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة ،تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرة �إىل عملية اال�ستحواذ على الأ�صل املايل .يتم قيد تكاليف تعامالت الأ�صول املالية املُدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة عند حتملها.
ﻗﺎﻣت اﻟجمموعة بت�صنيف عمليات القيا�س بالقيمة العادلة ب�شكل ُﻣﺗكرر با�ستخدام ت�سل�سل القيمة العادلة الذي يعك�س �أهمية املعلومات امل�ستعملة يف عمليات
القيا�س .يت�ضمن ت�سل�سل القيمة العادلة امل�ستويات التالية:
 الأ�سعار املتداولة (غري ُمعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للأ�صول �أوااللتزامات املُ�شابهة (امل�ستوى ،)1 معلومات بخالف الأ�سعار املتداولة املُدرجة يف امل�ستوى  1والتي ميكن مالحظتها بالن�سبة للأ�صل �أو االلتزام� ،سواء ب�صفة مبا�شرة )�أي ك�أ�سعار( �أو ب�صفةغري مبا�شرة )م�ستخرجة من الأ�سعار( (امل�ستوى  ،)2و
 معلومات عن الأ�صل �أو االلتزام ال ت�ستند اىل بيانات �سوقية قابلة للمالحظة )معلومات غري قابلة للمالحظة( امل�ستوى .)3�أدوات الدين

ي�ستند القيا�س الالحق لأدوات الدين اىل منوذج �أعمال املجموعة لإدارة الأ�صول وخ�صائ�ص التدفقات النقدية للأ�صل .تُ�صنف املجموعة �أدوات الدين
بالتكلفة املطف�أة بنا ًء على ما يلي:
�أ) يتم االحتفاظ بالأ�صل �ضمن منوذج �أعمال بهدف حت�صيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
ب) ال�شروط التعاقدية تن�ش�أ عنها يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية متثل فقط مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي غري املدفوع.
يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة من خالل الأخذ يف االعتبار لأي تخفي�ض �أو �أق�ساط عند اال�ستحواذ والر�سوم �أو التكاليف التي ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من معدل
الفائدة الفعلية.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
هـ -الأدوات املالية (تابع)
الأ�صول املالية (تابع)
�أدوات حقوق امللكية

�إن اختارت املجموعة عر�ض �أرباح وخ�سائر القيمة العادلة عن ا�ستثمارات حقوق امللكية �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،ال يكون هناك �إعادة ت�صنيف الحق
لأرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة اىل الربح �أو اخل�سارة .يجب �أن يتوا�صل الإقرار بتوزيعات الأرباح من هذه اال�ستثمارات �ضمن قائمة الربح �أو اخل�سارة
والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة ك�إيرادات �أخرى عندما يت�أكد حق املجموعة يف ا�ستالم الدُفعات .ال توجد متطلبات انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات حقوق امللكية
التي ّمت قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .التغريات يف القيمة العادلة للأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة يجب
قيدها يف الأرباح( /اخل�سائر) الأخرى �ضمن قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة.
(� )3شطب الأ�صول املالية

تقوم املجموعة ب�شطب الأ�صل مايل عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صول� ،أو عندما تقوم بتحويل الأ�صل املايل وكافة خماطر وعوائد
ملكية الأ�صل ب�شكل كبري �إىل طرف �آخر .و�إن مل تقم املجموعة بتحويل كافة خماطر وعوائد امللكية �أو االحتفاظ بها ب�شكل كبري وا�ستمرت يف ال�سيطرة على
الأ�صل الذي ّمت حتويله ،ف�إنّ املجموعة تُقر بح�صتها املحتفظ بها يف الأ�صل وااللتزام املرتبط باملبالغ التي قد ت�ضطر �إىل دفعها .و�إن احتفظت املجموعة ب�شكل
كبري بكافة خماطر وعوائد ملكية الأ�صول املالية التي ّمت حتويلها ،ف�إنّ املجموعة ت�ستمر يف قيد الأ�صل املايل وتُقر � ً
أي�ضا باقرتا�ض م�ضمون عن املُتح�صالت
امل�ستلمة.
( )4انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية

رجح خل�سائر
تُطبق املجموعة منوذج خ�سائر الديون املُتوقعة لقيا�س وقيد خ�سارة انخفا�ض القيمة عن الأ�صول املالية .خ�سائر الديون املُتوقعة هي التقدير املُ ّ
الديون (�أي القيمة احلالية جلميع مبالغ العجز النقدي) على مدى العمر املُتوقع للأ�صل املايل .ميثل العجز النقدي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة
وفق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها .خ�سائر الديون املُتوقعة ت�أخذ يف االعتبار مبلغ املدفوعات وتوقيت دفعها ،وبالتايل ،تن�ش�أ
خ�سارة الديون حتى و�إن كانت املجموعة تتوقع ا�ستالم املدفوعات بالكامل ولكن يف وقت مت�أخر عن موعد اال�ستحقاق التعاقدي .تتطلب طريقة خ�سائر الديون
املُتوقعة تقييم خماطر االئتمان والف�شل يف ال�سداد وتوقيت التح�صيل منذ الإقرار الأويل ،وهذا يتطلب قيد خم�ص�ص خ�سائر الديون املُتوقعة يف قائمة الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة حتى بالن�سبة للذمم املدينة التي ن�ش�أت �أو ّمت اكت�سابها حدي ًثا.
يتم قيا�س انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية على �أ�سا�س خ�سائر الديون املُتوقعة ملدة � 12شهر ًا �أو خ�سائر الديون املُتوقعة على مدى عمر الأداة املالية ،وذلك
ا�ستناد ًا اىل ما �إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ الإقرار الأويل .متثل «خ�سائر الديون املُتوقعة ملدة � 12شه ًرا « خ�سائر الديون املُتوقعة
الناجتة عن حاالت الف�شل يف ال�سداد املحتملة خالل � 12شه ًرا بعد تاريخ الإقرار .ومتثل «خ�سائر الديون املُتوقعة على مدى عمر الأداة املالية» خ�سائر الديون
املُتوقعة التي تنتج عن جميع حاالت الف�شل يف ال�سداد املحتملة على مدى العمر املُتوقع للأ�صل املايل.
تت�سم الذمم التجارية املدينة ب�أنها ق�صرية الأجل ،عادة �أقل من � 12شه ًرا ،وبالتايل ف�إنّ خم�ص�ص اخل�سارة الذي ّمت قيا�سه كخ�سائر ديون ُمتوقعة على مدى
عمر الأداة املالية ال يختلف عن ذلك الذي ّمت قيا�سه كخ�سائر ديون ُمتوقعة ملدة � 12شه ًرا .ت�ستخدم املجموعة الطريقة العملية املنا�سبة يف معيار التقارير املالية
الدولية رقم  9لقيا�س خ�سائر الديون املُتوقعة عن الذمم التجارية املدينة با�ستخدام م�صفوفة خم�ص�صات على �أ�سا�س التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة.
ت�ستخدم املجموعة جتربة اخل�سائر ال�سابقة ومعدالت اخل�سارة امل�شتقة على �أ�سا�س االثني ع�شر �شهر ًا املا�ضية وتقوم بتعديل معدالت اخل�سارة ال�سابقة لتعك�س
املعلومات حول الظروف احلالية والتنب�ؤات املعقولة والقابلة للدعم والإثبات للظروف االقت�صادية امل�ستقبلية .تختلف معدالت اخل�سارة على �أ�سا�س التحليل
عموما �أعلى بالن�سبة للمبالغ التي انق�ضى عليها زمن �أطول.
الزمني للمبالغ املت�أخرة عن ال�سداد ،وهي ً
( )5االقرار بالدخل
دخل فائدة

بالن�سبة جلميع الأدوات املالية التي ّمت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة والأ�صول املالية التي حتمل فائدة ،يتم قيد دخل الفائدة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية ،وهو
املعدل الذي ي�ؤدي على خف�ض املقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية التقديرية عرب العمر املُتوقع للأداة املالية �أو لفرتة �أق�صر� ،أينما كان ذلك مالئما� ،إىل �صايف
القيمة الدفرتية للأ�صل املايل.

عندما تنخف�ض قيمة القر�ض �أو الذمم املدينة ،تقوم املجموعة بخف�ض القيمة الدفرتية �إىل قيمتها القابلة لال�سرتداد ،وهي التدفقات النقدية امل�ستقبلية
التقديرية املخ�صومة مبعدل الفائدة الفعلية الأ�صلية للأداة ،وت�ستمر يف خف�ض اخل�صم كدخل فائدة .يتم قيد دخل الفائدة على الأ�صول املالية منخف�ضة
القيمة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية الأ�صلية.
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 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
هـ -الأدوات املالية (تابع)
االلتزامات املالية

حتدد املجموعة ت�صنيف التزاماتها املالية عند الإقرار الأويل .ي�ستند الت�صنيف اىل منوذج الأعمال لإدارة االلتزامات املالية وال�شروط التعاقدية للتدفقات
النقدية.
( )1الت�صنيف

يتم ت�صنيف االلتزامات املالية اىل فئات القيا�س التالية:
�أ) تلك التي يتم قيا�سها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة؛ و
ب) تلك التي يتم قيا�سها بالتكلفة املُطف�أة.
( )2القيا�س

يتم قيد جميع االلتزامات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .االلتزامات املالية املحت�سبة بالتكلفة املُطف�أة مثل االقرتا�ضات يتم حما�سبتها بالقيمة العادلة املُحددة
على �أ�سا�س طريقة معدل الفائدة الفعلية بعد الأخذ يف االعتبار للتكاليف املن�سوبة مبا�شرة للمعاملة.
تقوم املجموعة بت�صنيف جميع التزاماتها املالية الحقا بالتكلفة املُطف�أة ،با�ستثناء االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .وﺗم الحقا
ﻗـيـﺎ�س هذه االلتزامات ،ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك الأدوات املالية امل�شتقة التي متثل التزامات ،ﺑﺎﻟﻘـيـﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلية بح�ساب التكلفة املُطف�أة لأداة الدين من خالل تخ�صي�ص الفائدة املحملة على مدى فرتة معدل الفائدة الفعلية املعنية.
معدل الفائدة الفعلية هو املعدل الذي ُيخف�ض بدقة التدفقات النقدية اخلارجية امل�ستقبلية التقديرية (مبا يف ذلك جميع الر�سوم والنقاط املدفوعة �أو
امل�ستلمة والتي ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلية وتكاليف التعامالت والأق�ساط �أو التخفي�ضات الأخرى) من خالل العمر املُتوقع لأداة الدين
�أو فرتة �أق�صر ،حيثما كان ذلك مالئما ،اىل �صايف القيمة الدفرتية عند الإقرار الأويل .تنطبق هذه الفئة ب�شكل عام على االقرتا�ضات والذمم التجارية
الدائنة� ،إلخ.
االلتزامات املالية للمجموعة تت�ضمن الذمم التجارية الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى والتزامات الإيجار واالقرتا�ضات البنكية .تقوم املجموعة بقيا�س
االلتزامات املالية بالتكلفة املُطف�أة.
(� )3شطب االلتزامات املالية

يتم �شطب االلتزام املايل عندما يتم الوفاء بااللتزام �أو عند �إلغائه �أو انق�ضائه .يف حالة ا�ستبدال التزام مايل حايل بالتزام �آخر من نف�س املُقر�ض ب�شروط
خمتلفة كثريا� ،أو يف حالة تعديل �شروط االلتزام احلايل ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا اال�ستبدال �أو التعديل يتم اعتباره �شطبا لالتزام الأ�صلي ،مع الإقرار
بااللتزام اجلديد والفرق يف القيمة الدفرتية يف قائمة قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة.
و -انخفا�ض قيمة الأ�صول غري املالية

يتم مراجعة القيمة الدفرتية لأ�صول املجموعة �أو وحدة توليد النقد ،بخالف الأ�صول املالية ،يف تاريخ كل قائمة مركز مايل مجُ ّمعة لتحديد ما �إذا كان هناك
�أي م�ؤ�شر على انخفا�ض القيمة .وحدة توليد النقد هي �أ�صغر جمموعة من الأ�صول القابلة للتحديد التي تولد التدفقات النقدية التي هي �إىل حد كبري م�ستقلة
عن الأ�صول واملجموعات الأخرى� .إذا وجد مثل هذا الدليل ،يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل .املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو وحدة توليد النقد
هو قيمته يف اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع� ،أيهما �أعلى .يتم �إدراج خ�سارة انخفا�ض القيمة عندما تزيد القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة
توليد النقد عن املبلغ القابل لال�سرتداد التقديري .يتم الإقرار بخ�سائر انخفا�ض القيمة يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة .يتم
ا�سرتداد خ�سائر انخفا�ض القيمة فقط �إذا كان هناك م�ؤ�شر على �أنّ خ�سائر انخفا�ض القيمة رمبا مل تعد موجودة وكان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة
لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد.
ز -املخزون

املخزون ،الذي ی�شمل الب�ضاعة يف الرتانزيت ،یتم تقییمه بالتكلفة �أو �صايف القیمة القابلة للتحقيق �أ ّیهما �أقل� .صايف القيمة القابلة للتحقيق هي �سعر البيع
ناق�صا التكاليف التقديرية للإجناز وم�صروفات البيع .يتم حتديد التكلفة بطريقة املتو�سط املرجح ،وهي تت�ضمن
التقديري يف نطاق الن�شاط املُعتادً ،
امل�صروفات املتحملة القتناء املخزون و�إح�ضاره اىل و�ضعه ومكانه احلاليني .فيما يتعلق بالب�ضاعة اجلاهزة والب�ضاعة قيد الت�صنيع ،ف�إنّ التكلفة تت�ضمن
تكلفة املواد وح�صة منا�سبة من امل�صروفات املبا�شرة .يتم تكوين خم�ص�ص ،عند ال�ضرورة ،للمخزون بطيء احلركة واجلامد.
ح -النقد والنقد املُعادل

لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية املُج ّمعة ،يتكون النقد والنقد املُعادل من نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة بنكية ،بال�صايف من ال�سحوبات على املك�شوف .تظهر
ال�سحوبات على املك�شوف كجزء من االلتزامات املتداولة �ضمن قائمة املركز املايل املُج ّمعة.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
ط -املخ�ص�صات

يتم الإقرار باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) نتیجة حدث �سابق وهناك احتمال لإلزام املجموعة بت�سویة هذا
االلتزام ،ومیكن تقدیر مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق .املبلغ املُدرج كمخ�ص�ص يمُ ثل �أف�ضل تقدیر للثمن املطلوب لت�سویة االلتزام احلايل يف نهایة �سنة االقرار،
مع الأخذ يف االعتبار للمخاطر وال�شكوك املحیطة بااللتزام .عند قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدیة التقديرية لت�سویة االلتزام احلايل ،ف�إنّ
قیمته الدفرتیة متثل القیمة احلالیة لتلك التدفقات النقدیة.
عندما ُيتوقع ا�سرتداد بع�ض �أو كافة املنافع االقت�صادية الالزمة لت�سوية خم�ص�ص من طرف �آخر ،يتم قيد الذمم املدينة ك�أ�صل �إن كان من �شبه امل�ؤكد �أنه
�سيتم ا�ستالم مبلغ ال�سداد وميكن قيا�س مبلغ الذمم املدينة ب�شكل موثوق.
ي -اقرتا�ضات بنكية

يتم �إثبات االقرتا�ضات البنكية مبدئيا بالقيمة العادلة ،بال�صايف من تكاليف املعاملة املتحملة .بعد ذلك ،يتم �إثبات االقرتا�ضات البنكية بالتكلفة املطف�أة.
�أي فرق بني املتح�صالت (بال�صايف من تكاليف املعاملة) والقيمة القابلة لال�سرتداد يتم قيدها يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة
على مدى فرتة االقرتا�ضات البنكية با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
ك -التزامات منافع املوظفني

ت�ستحق مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني وف ًقا ل�شروط التوظيف بالن�سبة للموظفني امل�ؤهلني بال�شركة الأم يف تاريخ الإقرار ،مع الأخذ يف االعتبار ملتطلبات قانون
العمل العماين ،وتعديالته .يتم تكوين خم�ص�ص مكاف�آت موظفي ال�شركة التابعة عن املبالغ م�ستحقة الدفع مبوجب قانون العمل ال�سعودي املنطبق على فرتة
اخلدمة املرتاكمة للموظفني يف تاريخ الإقرار .يتم احت�ساب االلتزام با�ستخدام طريقة تقدير املبالغ امل�ستحقة ح�سب الوحدة ويتم خ�صمها �إىل قيمتها احلالية.
ا�ستحقاقات الإجازة ال�سنوية للموظفني يتم قيدها عند ا�ستحقاقها لهم ،ويتم تكوين خُم�ص�ص عن االلتزامات التقديرية النا�شئة عن الإجازة ال�سنوية نتيجة
اخلدمات التي يقدمها املوظفون حتى تاريخ الإقرار .يتم �إدراج هذه امل�ستحقات �ضمن االلتزامات املتداولة ،بينما يتم الإف�صاح عن امل�ستحقات املتعلقة
مبكاف�آت نهاية اخلدمة �ضمن االلتزامات غري املتداولة.
امل�ساهمات يف خطة تقاعد حمددة والت�أمني �ضد املخاطر املهنية للموظفني ال ُعمانيني وف ًقا لقانون الت�أمينات االجتماعية العماين ل�سنة  1991يتم قيدها
كم�صروف يف الربح �أو اخل�سارة عند حت ّملها.
ل -ايرادات من العقود املُربمة مع العمالء

تقوم املجموعة بت�صنيع وبيع منتجات احلديد التي يتم ا�ستخدامها يف خمتلف ال�صناعات .يتم الإقرار باملبيعات عند حتويل ال�سيطرة على املنتجات� ،أي عند
ت�سليمها �إىل العمالء ،ويكون للعميل حرية الت�صرف بالكامل يف القناة وال�سعر لبيع املنتجات ،وال يكون هناك �أي التزام غري ُمنجز ومن �ش�أنه �أن ي�ؤثر على قبول
العميل للمنتجات .يتم الإقرار بايرادات املبيعات يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة عند حتويل خماطر التقادم واخل�سارة �إىل العميل،
وقبول هذا العميل للمنتجات وف ًقا لبنود عقد البيع� ،أو عند انق�ضاء �شروط القبول� ،أو يف حالة وجود دليل مو�ضوعي لدى املجموعة على ا�ستيفاء جميع معايري القبول.
م -ايرادات �أخرى

ت�ستحق االيرادات الأخرى على �أ�سا�س زمني ،ما مل يكن حت�صيلها مو�ضع �شك.
ن -تكاليف االقرتا�ض

يتم دفع تكاليف االقرتا�ض يف الفرتة التي يتم حت ّملها فيها .ومع ذلك ،ف�إنّ تكاليف االقرتا�ض املن�سوبة مبا�شرة �إىل اقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل م�ؤهل يتم
ر�سملتها كجزء من تكلفة الأ�صل اىل حني و�ضع الأ�صول لال�ستخدام التجاري ،وبعد ذلك يتم �صرف جميع تكاليف االقرتا�ض .الأ�صول امل�ؤهلة هي الأ�صول
التي ت�ستغرق بال�ضرورة فرتة كبرية من الوقت لت�صبح جاهزة لال�ستخدام املق�صود �أو للبيع.
�س -مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

تلتزم ال�شركة الأم ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية العماين ،و�أحدث التوجيهات املعنية الأخرى ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،بخ�صو�ص حتديد
املبلغ الذي �سيتم دفعه كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة .يتم حتميل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة على قائمة الربح واخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة
واملُنف�صلة يف ال�سنة التي تتعلق بها.
ع -توزيعات الأرباح

يقرتح جمل�س الإدارة على امل�ساهمني دفع توزيعات من �ضمن �صايف �أرباح املجموعة .وعند القيام بهذه التو�صية ،ي�أخد جمل�س الإدارة يف االعتبار بع�ض املعايري
املنا�سبة مبا فيها متطلبات قانون ال�شركات التجارية العماين.
توزيعات الأرباح اىل امل�ساهمني يتم قيدها كالتزام يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة على توزيعات الأرباح من قبل م�ساهمي ال�شركة الأم.
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 -4ملخ�ص عن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية (تابع)
ف -قطاعات الت�شغيل
القطاع هو �أحد املكونات املميزة للمجموعة وين�شط يف جمال توفري املنتجات �أو اخلدمات (قطاع الأعمال) �أو توفري منتجات �أو خدمات داخل بيئة اقت�صادية معينة (القطاع
اجلغرايف) ،وتخ�ضع نتائجه الت�شغيلية ملراجعة منتظمة من قبل �صانع القرار الت�شغيلي الأول للمجموعة ،وهو ُمعر�ض ملخاطر ولديه عوائد خمتلفة عن تلك املوجودة يف
القطاعات الأخرى.
�ص -العمالت الأجنبية
يتم قيد التعامالت بعمالت �أجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ التعامالت .والأرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية هذه التعامالت ومن حتويل الأ�صول وااللتزامات
املالية املقومة بعمالت �أجنبية اىل الريال العماين ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة ،يتم �إدراجها يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املُج ّمعة
واملُنف�صلة .الأ�صول وااللتزامات املالية املُقومة بعمالت �أجنبية يتم حتويلها ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة .البنود غري املالية التي ّمت قيا�سها من حيث التكلفة
التاريخية بعمالت �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حتديد القيمة الدفرتية.
ق� -ضريبة الدخل
یتم تكوین خم�ص�ص لل�ضريبة طبقا للقواننی واللوائح ال�ضريبية يف �سلطنة ُعمان.
يتم الإقرار بال�ضريبة احلالية �ضمن الربح �أو اخل�سارة ك�ضريبة متوقعة م�ستحقة على الدخل ال�ضریبي لل�سنة با�ستخدام املُعدّالت املطبقة �أو التي ّمت �س ّنها ب�شكل كبري يف
تاریخ قائمة املركز املايل املُج ّمعة واملُنف�صلة ،و�أي تعدیالت على ال�ضریبة امل�ستحقة فيما يتعلق بال�سنوات ال�سابقة.
يتم تكوين خم�ص�ص ال�ضريبة امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة التزام اﻟﻣيزاﻧـيـﺔ اﻟﻌﻣوﻣـيـﺔ على كافة االختالفات امل�ؤقتة يف تاريخ الإقرار ،ويتم احت�سابه مبعدالت ال�ضريبة
املتوقع تطبيقها على الفرتات التي �سيتم فيها ت�سوية االلتزامات ،على �أ�سا�س املعدالت ال�ضريبية (والقوانني) التي ّمت �سنها يف تاريخ قائمة املركز املاىل املُج ّمعة واملُنف�صلة.
يتم قيد الأ�صل ال�ضريبي امل�ؤجل فقط �إىل املدى الذي تتوافر معه �أرباح �ضريبية م�ستقبلية ميكن ا�ستغالل اخل�سائر والأر�صدة ال�ضريبية غري امل�ستخدمة مقابلها .يتم
تخفي�ض الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة بالقدر الذي ي�صبح من غري املحتمل معه حتقق املنافع ال�ضريبية ذات ال�صلة.
ر -حتديد القيمة العادلة
هناك عدد من ال�سيا�سات والإف�صاحات املحا�سبية للمجموعة التي تتطلب حتديد القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية وغري املالية .القيمة العادلة هي املبلغ املدفوع
مقابل ا�ستالم �أ�صل �أو �سداد التزام بني �أطراف ُمطلعة وراغبة يف �إبرام املعاملة التجاريةّ .مت حتديد القيمة العادلة لأغرا�ض القيا�س و� /أو الإف�صاح با�ستخدام �أ�ساليب
ُمعينة .يتم الإف�صاح عن املزيد من املعلومات حول االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة العادلة يف الإي�ضاحات املتعلقة بالأ�صل �أو االلتزام� ،أينما كان ذلك ينطبق.
 -5الأحكام املحا�سبية الهامة وامل�صادر الرئي�سية لعدم اليقني ب�ش�أن التقديرات
�إنّ �إعداد القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب من �إدارة املجموعة القيام ب�إ�ستعمال تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املُدرجة
للأ�صول وااللتزامات والإف�صاح عن الأ�صول وااللتزامات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة واملبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صروفات خالل فرتة االقرار.
�إنّ حتديد التقديرات يتطلب الأحكام التي ت�ستند اىل اخلربة ال�سابقة والظروف االقت�صادية احلالية واملتوقعة وكافة املعلومات الأخرى املتاحة .وميكن �أن تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات .فيما يلى �أهم املجاالت التي تتطلب من االدارة ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات يف هذه القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة:
 -1مراجعة انخفا�ض القيمة
�إنّ ﻣﻌﺎيري اﻟﺗﻘﺎرير اﻟﻣﺎﻟـيـﺔ اﻟدوﻟـيـﺔ ﺗﺗطﻟب ﻣن ا�ﻹ دارة �إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎ�ض ﻗـيـﻣﺔ �ﺳﻧوي للأ�صول ذات الأعمار غري املُحددة والأ�صول ذات الأعمار املُحددة �إن كانت
هناك �أﺣداث �أو ﺗﻐيرات ﻲﻓ اﻟظروف ﺗ�ﺷير �إﻟـي �أنّ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟدﻓﺗريـﺔ ﻟ�ﻸ �ﺻل ﻗد ﻻ ﺗيون ﻗﺎﺑﻟﺔ ﻟﻼ�ﺳﺗرداد .عل ًما ب�أنّ اختبار انخفا�ض القيمة هو جمال يت�ضمن �أحكام الإدارة
ويتطلب ،من بني �أمور �أخرى ،تقييما ملا �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صول ميكن دعمها و�إثباتها من خالل �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية امل�شتقة من
هذه الأ�صول با�ستخدام توقعات التدفقات النقدية التي ّمت خ�صمها مبعدل مالئم .عند احت�ساب �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ،يجب �إجراء بع�ض
االفرتا�ضات فيما يتعلق مب�سائل غري م�ؤكدة للغاية ،مبا يف ذلك توقعات الإدارة بخ�صو�ص ما يلي:
 )1منو الأرباح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء ،املُحت�سبة ك�أرباح ت�شغيلية ُمعدّلة قبل اال�ستهالك والإطفاء؛
 )2توقيت امل�صروفات الر�أ�سمالية امل�ستقبلية وك ّميتها؛
 )3معدالت النمو طويل الأجل؛ و
 )4اختيار معدالت اخل�صم لتعك�س املخاطر التي تنطوي عليها.
�إنّ تغيري االفرتا�ضات التي تختارها الإدارة ،وب�شكل خا�ص افرتا�ضات معدل اخل�صم ومعدل النمو امل�ستخدمة يف توقعات التدفقات النقدية ،ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل كبري على
تقييم انخفا�ض القيمة للمجموعة وال�شركة الأم وبالتايل على نتائج هذا التقييم.
 -2الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات
يتم �إ�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات املجموعة وفقا لطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمار الأ�صول االنتاجية .تقوم الإدارة مبراجعة دورية للأعمار االنتاجية
للممتلكات والآالت واملعدات .وت�ستند املراجعة على الو�ضع احلايل للأ�صول والفرتة التقديرية التى من املنتظر �أن ت�ستمر فيها املجموعة يف احل�صول على منافع

(تظهر بالريال ال ُعماين)

�إقت�صادية من الأ�صل.
 -5الأحكام املحا�سبية الهامة وامل�صادر الرئي�سية لعدم اليقني ب�ش�أن التقديرات (تابع)
 -3انخفا�ض قيمة املخزون
يتم قيد املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقيق �أ ُّيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدميا �أو متقادما ،يتم تقدير �صايف قيمته القابلة للتحقيق .بالن�سبة للح�سابات
الفردية الكبرية ،يتم �إجراء عملية التقييم على �أ�سا�س فردي .يتم تقييم املبالغ الفردية غري الكبرية ،ولك ّنها قدمية �أو متقادمة ،ب�شكل جماعي ويتم تكوين خم�ص�ص
بح�سب نوع املخزون ودرجة القدم �أو التقادم ،على �أ�سا�س �أ�سعار البيع ال�سابقة.
 -4خ�سائر انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة
يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم التجارية املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل املبالغ بالكامل .بالن�سبة للمبالغ الفردية الكبرية ،يتم �إجراء
عملية التقدير على �أ�سا�س فردي .املبالغ الفردية غري الكبرية ،ولكنها مت�أخرة عن تاريخ ال�سداد ،يتم تقييمها ب�شكل جماعي ويتم تكوين خم�ص�ص خل�سائر الديون املتوقعة
بح�سب فرتة ت�أخري ال�سداد عن موعد اال�ستحقاق وعلى �أ�سا�س معدالت التح�صيل ال�سابقة.
 -5مبد�أ اال�ستمرارية
تقوم �إدارة املجموعة مبراجعة املركز املايل للمجموعة على �أ�سا�س دوري وتقييم �شروط �أي متويل �إ�ضايف لتلبية متطلبات ر�أ�س املال العامل والأموال التقديرية الالزمة
للوفاء بااللتزامات عند ا�ستحقاقها.
 -6التزامات عر�ضية
بحكم طبيعتها ،يتم ت�سوية االلتزامات العر�ضية فقط عند وقوع واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية �أو عدم وقوعها .ويت�ضمن تقييم هذه االلتزامات العر�ضية ا�ستخدام
�أحكام وتقديرات هامة بخ�صو�ص نتائج الأحداث امل�ستقبلية.
 -7ال�ضريبة
هناك �شكوك فيما يتعلق بت�أويل اللوائح ال�ضريبية ومبلغ وتوقيت الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة يف امل�ستقبل .ونظ ًرا للنطاق الوا�سع للعالقات التجارية وطبيعة االتفاقيات
التعاقدية احلالية ،ف�إنّ الفروق النا�شئة بني النتائج الفعلية واالفرتا�ضات التي ّمت �إجرا�ؤها �أو التغيريات امل�ستقبلية على االفرتا�ضات ،قد ت�ستوجب �إجراء تعديالت م�ستقبلية
على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة وامل�صروفات التي ّمت فعال ت�سجيلها .ﺗﻘﻮم اﻟجمموعة ﺑتكوين خم�ص�صات ،على �أ�سا�س ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻟﻠنتائج اﻤﻟﺤﺘﻤﻠﺔ �ﻹ جناز قرارات
الربط اﻟ�ﻀﺮيبي ﻟﻠجمموعة .وي�ستند مبلغ هذه املخ�ص�صات �إىل عوامل خمتلفة ،مثل خربة عمليات الربط ال�ضريبي ال�سابقة والت�أويالت املختلفة للوائح ال�ضريبة من قبل
ال�شركة اخلا�ضعة لل�ضريبة واجلهة ال�ضريبية امل�س�ؤولة.
 -8عمليات قيا�س القيمة العادلة
هناك عدد من الأ�صول وااللتزامات املدرجة يف القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة وال�شركة الأم ينبغي قيا�سها و� /أو الإف�صاح عنها بالقيمة العادلة .وتت�ضمن
عملية قيا�س القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية وغري املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة للمجموعة وال�شركة الأم ا�ستخدام معلومات وبيانات �سوقية قابلة للمالحظة قدر
الإمكان .عل ًما ب�أنّ ت�صنيف بندٍ ما �ضمن امل�ستوى  1و 2و 3من الت�سل�سل الهرمي ي�ستند اىل �أدنى م�ستوى من املعلومات امل�ستخدمة التي لها ت�أثري كبري على قيا�س القيمة
العادلة للبند .ويتم قيد عمليات حتويل البنود بني امل�ستويات يف الفرتة التي حتدث فيها.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

2019
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 -6ممتلكات و�آالت ومعدات
( )1فيما يلي حركة املمتلكات والآالت واملعدات:

�أدوات وقطع غيار

مركبات

228٫915
22٫500
()11٫000
240٫415
141٫071
27٫292
()10٫999
157٫364

83٫051

�آالت ومعدات

28٫088٫024
88٫786
168٫957
()33٫952
28٫311٫815

14٫946٫963

1٫189٫446

()16٫268
16٫120٫141

12٫191٫674

املباين

8٫929٫411
8٫929٫411

4٫965٫494

411٫770

1٫631
5٫378٫895

3٫550٫516

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2019
ا�ستهالك ال�سنة اىل:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )18
م�صروفات عمومية و�إدارية
(اي�ضاح )20
متعلق بالت�صرفات
يف  31دي�سمرب 2019

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2019

املجموعة
مفرو�شات
وتركيبات

2٫457٫996
205٫706
()163٫352
2٫500٫350
2٫013٫315
195٫063
()141٫044
2٫067٫334

433٫016

2019
التكلفه
يف  1يناير 2019
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حتويالت خالل ال�سنة
ت�صرفات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2019
314٫912
5٫566
320٫478
242٫342
19٫280
261٫622

58٫856

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

472٫258
467٫979
)(374٫663
565٫574
-

احلا�سب الآيل
ومعدات �أخرى

493٫152
62٫485
()7٫585
548٫052
424٫236
36٫225
()7٫585
452٫876

95٫176

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

املجموع

40٫984٫668
647٫316
()215٫889
41٫416٫095
22٫733٫421
1٫796٫279
84٫428
()175٫896
24٫438٫232

565٫574

2019

16٫977٫863

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)
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 -6ممتلكات و�آالت ومعدات (تابع)
( )1فيما يلي حركة املمتلكات والآالت واملعدات:
�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

احلا�سب الآيل
ومعدات �أخرى

446٫874
43٫470
14٫489
()11٫681
493٫152
406٫188
29٫729
()11٫681
424٫236

68٫916

مفرو�شات وتركيبات

251٫313
20٫659
43٫500
()560
314٫912
228٫845
14٫055
()558
242٫342

72٫570

�أدوات وقطع غيار

2٫321٫387
301٫079
()164٫470
2٫457٫996
1٫961٫104
195٫723
()143٫512
2٫013٫315

444٫681

مركبات

239٫715
23٫945
()34٫745
228٫915
149٫960
25٫856
()34٫745
141٫071

87٫844

�آالت ومعدات

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

املباين

8٫537٫941
181٫572
209٫898
8٫929٫411

4٫533٫782

430٫081

1٫631
4٫965٫494

3٫963٫917

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2018
ا�ستهالك ال�سنة اىل:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )18
م�صروفات عمومية و�إدارية
(اي�ضاح )20
متعلق بالت�صرفات
يف  31دي�سمرب 2018

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2018

املجموعة
املجموع

505٫547
887٫743
)(921٫032
472٫258
-

472٫258

2018
التكلفه
يف  1يناير 2018
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حتويالت خالل ال�سنة
ت�صرفات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2018

39٫993٫611
1٫206٫139
()215٫082
40٫984٫668
20٫840٫434
2٫015٫372
71٫271
()193٫656
22٫733٫421

18٫251٫247

(تظهر بالريال ال ُعماين)

2018

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2019
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 -6ممتلكات و�آالت ومعدات (تابع)
( )1فيما يلي حركة املمتلكات والآالت واملعدات:

�أدوات وقطع غيار

مركبات

174٫340
22٫500
()11٫000
185٫840

86٫496
27٫292
()10٫999
102٫789

83٫051

�آالت ومعدات

28٫088٫024
88٫786
168٫957
()33٫952
28٫311٫815

14٫946٫963

1٫189٫446
()16٫268
16٫120٫141

12٫191٫674

املباين

8٫896٫783
8٫896٫783

4٫956٫372

411٫770
5٫368٫142

3٫528٫641

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2019
ا�ستهالك ال�سنة اىل:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )18
م�صروفات عمومية و�إدارية (اي�ضاح )20
متعلق بالت�صرفات
يف  31دي�سمرب 2019

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2019

ال�شركة الأم
مفرو�شات
وتركيبات

2٫457٫996
205٫706
()163٫352
2٫500٫350

2٫013٫315
195٫063
()141٫044
2٫067٫334

433٫016

2019
التكلفه
يف  1يناير 2019
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حتويالت خالل ال�سنة
ت�صرفات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2019
312٫111
5٫566
317٫677

240٫827
19٫000
259٫827

57٫850
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�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

472٫258
467٫979
)(374٫663
565٫574

-

احلا�سب الآيل
ومعدات �أخرى

486٫695
62٫485
()7٫585
541٫595

418٫407
35٫912
()7٫585
446٫734

94٫861

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

املجموع

40٫888٫207
647٫316
()215٫889
41٫319٫634

22٫662٫380
1٫796٫279
82٫204
()175٫896
24٫364٫967

565٫574

2019

16٫954٫667

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -6ممتلكات و�آالت ومعدات )تابع(
( )1فيما يلي حركة املمتلكات والآالت واملعدات:
�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

احلا�سب الآيل
ومعدات �أخرى

440٫779
43٫108
14٫489
()11٫681
486٫695

400٫730
29٫358
()11٫681
418٫407
68٫288

مفرو�شات وتركيبات

248٫512
20٫659
43٫500
()560
312٫111

227٫611
13٫774
()558
240٫827
71٫284

�أدوات وقطع غيار

2٫321٫387
301٫079
()164٫470
2٫457٫996

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

مركبات

185٫140
23٫945
()34٫745
174٫340

95٫640
25٫601
()34٫745
86٫496
87٫844

�آالت ومعدات

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

املباين

8٫505٫313
181٫572
209٫898

8٫896٫783

4٫526٫291

430٫081
4٫956٫372

3٫940٫411

م�صروفات عمومية و�إدارية (اي�ضاح )20
متعلق بالت�صرفات
يف  31دي�سمرب 2018

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2018

ال�شركة الأم

املجموع

505٫547
887٫743
)(921٫032
472٫258

472٫258

ا�ستهالك ال�سنة اىل:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )18

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2018

يف  31دي�سمرب 2018

�إ�ضافات خالل ال�سنة
حتويالت خالل ال�سنة
ت�صرفات خالل ال�سنة

2018
التكلفه
يف  1يناير 2018

39٫897٫512
1٫205٫777
()215٫082
40٫888٫207

20٫771٫931
2٫015٫372
68٫733
()193٫656
22٫662٫380
18٫225٫827

( )2املباين املُدرجة يف بند املمتلكات والآالت واملعدات مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية يف منطقة �صحار ال�صناعية ،وتنتهي عقود الإيجار يف تواريخ خمتلفة.
( )5ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة الأم تخ�ضع لرهن من الدرجة الثانية مقابل االقرتا�ضات التي ّمت احل�صول عليها من البنوك التجارية (االي�ضاح .)15
أ�سا�سا لفائف حديدية قيد التحزيز.
( )8الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف  31دي�سمرب  2019تمُ ثل � ً

(تظهر بالريال ال ُعماين)

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

2019
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ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي
2019
46

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -6ممتلكات و�آالت ومعدات (تابع)
( )5خالل ال�سنة ،قامت �إدارة ال�شركة الأم بتغيري العمر الإنتاجي التقديري لبع�ض الآالت واملاكينات مب�صنع الق�ضبان التجارية من � 20سنة �إىل � 25سنة ا�ستنادًا �إىل
التقرير الذي قدّمه مهند�سون ا�ست�شاريون ُم�ستقلون .وافق جمل�س الإدارة على التقرير يف  29يوليو  .2019وبنا ًء عليه ،قامت ال�شركة الأم بتعديل العمر الإنتاجي التقديري
اعتبا ًرا من � 1أغ�سط�س .2019
يتم االحتفاظ بها حتى نهاية �أعمارها الإنتاجية التقديرية الأ�صلية� ،أدّى �إىل انخفا�ض يف م�صروف
أ�صول
ل
ا
�
افرتا�ض
على
هذه،
التقييم
�إنّ الت�أثري املايل لعملية �إعادة
أنّ
ّ
اال�ستهالك مببلغ 144٫164ريال عماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2019والتي �سيتوا�صل ت�أثريها يف ال�سنوات املقبلة.

� -7أ�صول حق اال�ستخدام
�أ -املمتلكات
ال�شركة الأم

املجموعة
2018

2019

2018

2019

التكلفة
يف  1يناير
ويف  31دي�سمرب

529٫458

اال�ستهالك املرتاكم
ا�ستهالك ال�سنة اىل:
تكلفة املبيعات (اي�ضاح )18
م�صروفات عمومية و�إدارية (اي�ضاح )20
يف  31دي�سمرب

41٫475
23٫504
64٫979

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب

464٫479

-

-

376٫653

-

-

41٫475
41٫475

-

-

335٫178

ب -االلتزامات
ال�شركة الأم

املجموعة
2019

2018

2019

2018

اجلزء اجلاري

90٫626

-

62٫775

-

اجلزء غري اجلاري

675٫726

-

549٫643

-

اجلزء اجلاري يف  31دي�سمرب

766٫352

-

612٫418

-

 -8ا�ستثمار يف �شركة تابعة

يف  15يونيو  ،2015ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ح�صة قدرها  %51يف �شركة اجلزیرة عُ مان للمنتجات احلدیدیة املحدودة («ال�شركة التابعة») ،وهي �شركة حمدودة امل�س�ؤولیة
ت�أ�س�ست يف اململكة العربیة ال�سعودیة .يف  31مار�س  ،2017ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ح�صة �إ�ضافية بن�سبة  %49يف ال�شركة التابعة ،ما زاد ح�صة ملكيتها اىل ن�سبة ،%100
بثمن قدره  258٫244ريال عماين مت دفعه اىل م�ساهم االقلية .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � ،2019أف�صحت ال�شركة التابعة �صايف �أرباح بقيمة  10٫294ريال عماين.

القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �شركة تابعة

2019

2018

258٫244

258٫244

ناق�صا انخفا�ض القيمة.
ُيدرج اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة بالتكلفة ً
ّ
أ�سا�سا نظرا لأن توقعات التدفقات
�أجرت املجموعة اختبار انخفا�ض القيمة على ا�ستثمارها يف ال�شركة التابعة وخل�صت �إىل �أنه ال حاجة اىل تكوين �أي خم�ص�ص ،وذلك � ً
النقدية التي �أعدتها �إدارة ال�شركة التابعة تُ�شري اىل ا�ستمرار ال�شركة التابعة يف الإف�صاح عن �أرباح.

(تظهر بالريال ال ُعماين)
 -9املخزون

املجموعة
مواد خام
ب�ضاعة جاهزة
مواد وقطع غيار
ب�ضاعة يف الرتانزيت
ب�ضاعة قيد الت�صنيع
يطرح :خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة ومتقادم

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

6٫851٫168
5٫589٫118
2٫841٫944
1٫131٫459
1٫403٫318
17٫817٫007
()2٫098٫930
15٫718٫077

11٫457٫980
6٫830٫980
2٫791٫569
547٫652
1٫720٫147
23٫348٫328
()2٫434٫861
20٫913٫467

6٫851٫168
5٫005٫825
2٫841٫944
1٫131٫459
1٫403٫318
17٫233٫714
()2٫132٫944
15٫100٫770

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

فيما يلي حركة مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم:

املجموعة

يف  1يناير
(ا�سرتداد) /انخفا�ض القيمة لل�سنة
يف  31دي�سمرب

2019

2018

2019

2018

2٫434٫861
()335٫931
2٫098٫930

2٫385٫776
49٫085
2٫434٫861

2٫476٫591
()343٫647
2٫132٫944

2٫414٫307
62٫284
2٫476٫591

يخضع مخزون الشركة األم لرهن لصالح المقرضين مقابل االقتراضات ،طب ًقا لإلفصاح الوارد في اإليضاح .15

 -10ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

28٫178٫476
()1٫471٫053
26٫707٫423
2٫034٫245

26٫701٫573
()647٫781
26٫053٫792
1٫978٫813

29٫128٫938
()1٫659٫186
27٫469٫752
2٫013٫072

27٫675٫005
()829٫029
26٫845٫976
1٫978٫813

28٫032٫605

29٫482٫824

28٫824٫789

635٫774
98٫651
28٫767٫030

608٫776
125٫242
30٫216٫842

635٫774
61٫703
29٫522٫266

ذمم جتارية مدينة  -الإجمايل
يطرح :خم�ص�ص خ�سائر الديون املتوقعة
ذمم جتارية مدينة  -ال�صايف
�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجمايل الأ�صول املالية بخالف النقد والنقد املعادل
28٫741٫668
امل�صنف بالتكلفة املُطف�أة
608٫776
دُفعات مُ�سبقة لل ُموردين
131٫361
م�صروفات مدفوعة مُقدمًا
29٫481٫805

2018

2019
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ال�شركة الأم

املجموعة

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

يوما ،ويتم الإقرار بها باملبالغ الأ�صلية
عموما بفرتة ائتمان من � 90إىل ً 180
( )1الذمم التجارية املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى بالتكلفة املُطف�أة ال حتمل فائدة ،وهي ً
التي تمُ ثل قيمها العادلة عند الإقرار الأويل.
(� )2إنّ �أق�صى حد للتعر�ض ملخاطر االئتمان يف تاريخ الإقرار هو القيمة العادلة لكل فئة من الذمم املدينة املذكورة �أعاله .ال حتتفظ املجموعة ب�أي �ضمانات.

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي
2019
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -10ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى (تابع)
( )5خ�سائر الديون املتوقعة
تُط ّبق املجموعة النهج املُب�سط ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  9لقيا�س خ�سائر الديون املُتوقعة با�ستخدام خم�ص�ص خ�سائر الديون املُتوقعة على مدى عمر الأداة املالية
للذمم التجارية املدينة .ولقيا�س خ�سائر الديون املُتوقعة ب�شكل جماعي ،يتم جتميع الذمم التجارية املدينة بنا ًء على خماطر االئتمان والتحليل الزمني املماثلني .ت�ستند
معدالت خ�سائر الديون املُتوقعة اىل خ�سائر الديون ال�سابقة للمجموعة التي �شهدتها خالل فرتة اخلم�س �سنوات ال�سابقة لنهاية ال�سنة .يتم عندئذٍ تعديل اخل�سائر ال�سابقة
يف �ضوء املعلومات احلالية واال�ست�شرافية حول عوامل االقت�صاد الكلي التي ت�ؤثر على عمالء املجموعة.
فيما يلي حركة خم�ص�ص خ�سائر الديون املُتوقعة للذمم التجارية املدينة:

املجموعة

الر�صيد االفتتاحي
�أثر اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم � 9أول
مرة
الر�صيد املُعدّل كما يف  1يناير
مبلغ( /ا�سرتداد) لل�سنة
الر�صيد اخلتامي

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

647٫781

776٫532

829٫029

983٫162

647٫781
823٫272
1٫471٫053

()3٫043
773٫489
()125٫708
647٫781

829٫029
830٫157
1٫659٫186

()31٫194
951٫968
()122٫939
829٫029

(د) الذمم التجارية املدينة لل�شركة الأم تخ�ضع لرهن ل�صالح املُقر�ضني مقابل االقرتا�ضات البنكية (�إي�ضاح .)15

(هـ) فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة:
املجموعة
يوما
�أقل من ً 120
يوما
بني ً 180 - 121
يوما
بني ً 270 - 181
بني  365 - 271يوما
يوما
بني ً 730 - 366
يوما
�أكرث من ً 730

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

23٫273٫553
3٫218٫659
521٫846
75٫975
807٫059
281٫384
28٫178٫476

22٫279٫834
2٫939٫463
1٫109٫180
15٫191
33٫489
324٫416
26٫701٫573

23٫957٫789
3٫435٫887
848٫328
75٫975
789٫190
21٫769
29٫128٫938

22٫620٫940
3٫375٫277
1٫580٫961
10٫614
23٫438
63٫775
27٫675٫005

والأر�صدة املدينة الأخرى تت�ضمن وديعة ر�سوم �إغراق بقيمة  1٫972٫586ريال ُعماين ( 31دي�سمرب  1٫949٫435 :2018ريال ُعماين) مدفوعة عن ال�صادرات �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية .منذ �سنة  ،2016فر�ضت وزارة التجارة الأمريكية ر�سوم مكافحة �إغراق بن�سبة  %7.36على �صادرات املجموعة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية،
والتي ّمت خف�ضها �إىل ن�سبة  %3.84يف يونيو  .2019كذلك ،يف دي�سمرب  ،2019قامت وزارة التجارة الأمريكية مبدئ ًيا بتعديل هذه الن�سبة �إىل  .%1.04ويف الوقت احلايل،
يتم التعامل مع الر�سوم املدفوعة كوديعة ،يف انتظار املراجعة الإدارية لوزارة التجارة الأمريكية� .إال �أنّ املجموعة قامت بقيد خم�ص�ص مببلغ 2٫343٫101ريال ُعماين
( 31دي�سمرب  2٫568٫042 :2018ريال ُعماين) �ضمن الذمم التجارية الدائنة والأر�صدة الدائنة االخرى بناء على ال�شحنة الفعلية �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.

 -11الأر�صدة البنكية والنقدية
املجموعة
نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنك

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

17٫498
4٫878٫232
4٫895٫730

8٫279
3٫930٫810
3٫939٫089

17٫496
4٫746٫000
4٫763٫496

8٫228
3٫753٫071
3٫761٫299

بالن�سبة لقائمة التدفقات النقدية املُج ّمعة ،يتكون النقد والنقد املعادل من الأرقام املذكورة �أعاله.
�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك ال حتمل فائدة .ر�صيد احل�ساب حتت الطلب لدى البنوك يك�سب معدالت فائدة �سنوية ترتاوح من  %0.75و  %1.75يف ال�سنة
( :2018من  %0.75و  %1.75يف ال�سنة).

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -12ر�أ�س املال وعالوة �إ�صدار �أ�سهم

م�سجل لدى وزارة ال�صناعة والتجارة ،يتكون من � 124٫897٫960سه ًما عاد ًيا (� 124٫897٫960 :2018سه ًما عاد ًيا) بقيمة  0/100ريال ُعماين
ر�أ�س املال ،كما هو ّ
( 0/100 :2018ريال ُعماين) لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل .يبلغ ر�أ�س املال املُ�صرح به لل�شركة الأم  15٫000٫000ريال ُعماين ( 15٫000٫000 :2018ريال ُعماين)،
متكون من � 15٫000٫000سهم بقيمة  0/100ريال ُعماين لل�سهم الواحد ( 0/100 :2018ريال ُعماين).

م�ص ّرح به
ر�أ�س املال

2019

2018

15٫000٫000

15٫000٫000

م�صدّر ومدفوع بالكامل
2018
2019
12٫489٫796

12٫489٫796

عالوة �إ�صدار الأ�سهم هي فائ�ض املبلغ املكتتب به يف ر�أ�س املال عن القيمة الإ�سمية .عالوة �إ�صدار الأ�سهم يتم �إثباتها بال�صايف من تكاليف �إ�صدار الأ�سهم.
فيما يلي تفا�صيل امل�ساهمني املالكني لن�سبة � %5أو �أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة وعدد الأ�سهم التي ميلكونها:

�أ�سماء امل�ساهمني
الفا�ضلة� /أمل بنت �سهيل بن �سامل بهوان
ال�شيخ� /سهيل بن �سامل بن عبد اهلل املخيني بهوان
�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
�صندوق االحتياطي العام للدولة

ن�سبة
امللكية

2019
املبلغ

ن�سبة
امللكية

2018
املبلغ

%51
%6.26
%5.57
%62.83

6٫369٫796
781٫627
695٫634
7٫847٫057

%26.00
%25.00
%6.26
%5.57
%62.83

3٫247٫347
3٫122٫449
781٫627
695٫634
7٫847٫057

 -13احتياطي قانوين
طبقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال ُعماين ،يجب القيام بتحويالت �سنوية بن�سبة  %10من �صايف الأرباح �إىل هذا االحتياطي اىل حني ي�صبح الر�صيد املرتاكم
لالحتياطي م�ساويا لثلث ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع بالكامل لل�شركة الأم ،وقد حتقق ذلك خالل �سنة  .2017هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

 -14توزيعات �أرباح

ال يتم املحا�سبة عن توزيعات الأرباح �إىل �أن تتم املوافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية .يف اجتماع جمل�س الإدارة املُنعقد يف  17فرباير  ،2020مت التو�صية بتوزيعات
�أرباح نقدية بواقع  5بي�سات لل�سهم الواحد بقيمة  624٫490ريال عماين للموافقة امل�ساهمني عليها يف اجتماع اجلمعية العامة .عل ًما ب�أنّ القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2019ال تعك�س هذا القرار ،و�سيتم قيد تلك التوزيعات �ضمن حقوق ملكية امل�ساهمني كجزء من الأرباح املحتجزة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
خالل �سنة  ،2019مت دفع توزيعات �أرباح نقدية بواقع  16بي�سة ( 24 :2018بي�سة) لل�سهم الواحد ب�إجمايل مبلغ قدره  1٫998٫367ريال عماين ( 2٫997٫551 :2018ريال
عماين) وذلك وف ًقا ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املُنعقد يف  26مار�س .2019
خالل ال�سنةّ ،مت حتويل توزيعات �أرباح غري ُمطالب بها بقيمة  1٫415ريال عماين ( 2٫128 :2018ريال عماين) �إىل ح�ساب �صندوق �أمانات امل�ستثمرين بنا ًء على
التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ب�سلطنة ُعمان.

 -15اقرتا�ضات بنكية
املجموعة
اقرتا�ضات بنكية ق�صرية الأجل

2019

2018

2019

10٫656٫131
10٫656٫131

14٫513٫834
14٫513٫834

10٫656٫131
10٫656٫131

ال�شركة الأم
2018
14٫513٫834
14٫513٫834

لدى املجموعة ت�سهيالت ائتمان مببلغ  65.72مليون ريال ُعماين ( 31دي�سمرب  71.50 :2018مليون ريال ُعماين) من بنوك جتارية حملية و�أجنبية .ال�سحوبات على
املك�شوف حتمل فائدة �سنوية مبعدالت ترتاوح بني � %5إىل  %6.5يف ال�سنة ( 31دي�سمرب  :2018ترتاوح بني  %4.5و %6.5يف ال�سنة) .القر�ض مقابل اي�صاالت �أمانة التي
ّمت احل�صول عليها من البنوك التجارية هي مبعدالت فائدة �سنوية ترتاوح بني  %2.75و %4.25يف ال�سنة ( 31دي�سمرب  :2018ترتاوح بني  %2.75و %4.5يف ال�سنة).
ت�سهيالت االئتمان م�ضمونة بوا�سطة رهن ُمواز على �أ�صول ال�شركة الأم.
القيمة الدفرتية القرتا�ضات املجموعة وال�شركة الأم مقومة بالعمالت التالية:

املجموعة
الريال العماين
الدوالر الأمريكي

2019

2018

2019

10٫656٫131
10٫656٫131

6٫000٫000
8٫513٫834
14٫513٫834

10٫656٫131
10٫656٫131

ال�شركة الأم
2018
6٫000٫000
8٫513٫834
14٫513٫834

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

2019
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

تغيري يف التدفقات النقدية الناجتة عن �أن�شطة التمويل
2019

املجموعة وال�شركة الأم
2018

اقرتا�ضات بنكية
يف  1يناير
متح�صالت من االقرتا�ضات
�سداد اقرتا�ضات
يف  31دي�سمرب

14٫513٫834
42٫657٫744
()46٫515٫447
10٫656٫131

12٫159٫908
81٫027٫952
()78٫674٫026
14٫513٫834

التغيري يف التدفقات النقدية

()3٫857٫703

2٫353٫926

 -16التزامات منافع املوظفني
املجموعة
يف  1يناير
خم�ص�ص لل�سنة
مدفوعات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2019

2018

2019

1٫015٫363
305٫192
()69٫689
1٫250٫866

884٫016
197٫259
()65٫912
1٫015٫363

1٫003٫767
296٫855
()69٫208
1٫231٫414

ال�شركة الأم
2018
877٫133
192٫546
()65٫912
1٫003٫767

 -17ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
املجموعة
ذمم جتارية دائنة
م�صروفات م�ستحقة
دُفعات ُم�سبقة من العمالء
�أر�صدة دائنة �أخرى

2019

2018

2019

7٫953٫646
4٫049٫568
359٫749
87٫825
12٫450٫788

5٫907٫301
5٫073٫095
335٫718
91٫995
11٫408٫109

7٫947٫586
4٫048٫866
357٫912
83٫780
12٫438٫144

ال�شركة الأم
2018
5٫908٫606
5٫072٫173
332٫561
85٫719
11٫399٫059

يوما من تاريخ فاتورة املُوردين.
يتم عاد ًة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  60اىل ً 90

 -18تكلفة املبيعات
املجموعة
تكلفة مواد م�ستهلكة
�أجور مبا�شرة
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
(اي�ضاح )6
�إطفاء �أ�صول حق اال�ستخدام (اي�ضاح )7
م�صروفات اخلدمات العامة
م�صروفات مبا�شرة �أخرى

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

86٫721٫644
4٫191٫757

95٫395٫351
4٫227٫744

86٫742٫223
4٫191٫757

95٫674٫818
4٫227٫744

1٫796٫279

2٫015٫372

1٫796٫279

2٫015٫372

41٫475
1٫470٫289
534٫724
94٫756٫168

1٫522٫467
785٫993
103٫946٫927

41٫475
1٫470٫289
508٫311
94٫750٫334

1٫522٫467
736٫477
104٫176٫878

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -19م�صروفات بيع وتوزيع
املجموعة

ر�سوم تعبئة و�إر�سال
عمولة على املبيعات
م�صروفات ترويج مبيعات
دعاية و�إعالن
م�صروفات بيع وتوزيع �أخرى

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

5٫102٫635
29٫788
19٫419
14٫098
40٫739
5٫206٫679

5٫295٫436
10٫905
21٫979
25٫999
32٫446
5٫386٫765

5٫095٫645
26٫694
19٫419
14٫098
37٫984
5٫193٫840

5٫290٫680
9٫438
21٫979
25٫961
30٫414
5٫378٫472

 -20م�صروفات عمومية و�إدارية
املجموعة
2019
1٫880٫296
تكاليف املوظفني
129٫438
م�صروفات �أخرى
127٫687
�أتعاب مهنية وقانونية
114٫860
�سفر وتنقالت
84٫054
م�صروفات االت�صاالت
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات (اي�ضاح 84٫428 )6
23٫504
�إطفاء �أ�صول حق اال�ستخدام (اي�ضاح )7
خ�سائر الديون(ا�سرتداد)خم�ص�ص/
823٫272
املتوقعة عن الذمم التجارية املدينة
10٫917
ت�أمني
3٫278٫456

2018

2019

2018

1٫946٫167
245٫506
143٫162
113٫093
76٫393
71٫271
-

1٫767٫019
104٫438
114٫225
113٫071
82٫524
82٫204
-

1٫846٫314
240٫181
138٫442
112٫279
74٫919
68٫733
-

)(125٫708
14٫315
2٫484٫199

830٫157
10٫566
3٫104٫204

)(122٫939
14٫264
2٫372٫193

 -21ايرادات �أخرى

�إ�سرتداد مبالغ اخرى
ايرادات متنوعة

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

466٫048
1٫044
467٫092

2٫161
2٫161

466٫048
1٫044
467٫092

2٫161
2٫161

 -22م�صروفات الت�شغيل الأخرى
املجموعة
2019
خ�سارة من الت�صرف يف ممتلكات و�آالت
ومعدات

37٫868
37٫868

ال�شركة الأم
2018
14٫486
14٫486

2019
37٫868
37٫868

2018

2019

ال�شركة الأم

املجموعة

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018
14٫486
14٫486

51

ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

� -23صايف تكاليف التمويل

املجموعة
2019

فائدة على االقرتا�ضات البنكية
فائدة على التزامات الإيجار
دخل فائدة

834٫345
38٫594
()57٫561
815٫378

 -24ال�ضريبة

املجموعة
2019

ال�شركة الأم

2018

2019

1٫051٫593
()5٫887
1٫045٫706

826٫452
30٫385
()57٫561
799٫276

2018

2018
1٫043٫435
()5٫887
1٫037٫548

ال�شركة الأم
2019

2018

قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل
املُج ّمعة واملُنف�صلة
�ضريبة حالية:
مبلغ �ضريبة لل�سنة
مبلغ �ضريبة لل�سنة ال�سابقة
�ضريبة م�ؤجلة:
ظهور /ا�سرتداد فروق م�ؤقتة �أخرى
اجمايل مبلغ ال�ضريبة لل�سنة

182٫138
4٫680

545٫641
-

182٫138
4٫680

545٫641
-

()141٫645
45٫173

()56٫031
489٫610

()141٫645
45٫173

()56٫031
489٫610

قائمة املركز املايل املُج ّمعة واملُنف�صلة
التزام غري متداول
�ضريبة م�ؤجلة

275٫824

التزام متداول
�ضريبة ال�سنة احلالية واجبة ال�سداد

182٫138

462٫005
545٫641

462٫005

275٫824

545٫641

182٫138

(�أ) قامت ال�شركة الأم باحت�ساب �ضريبة الدخل مبعدل �ضريبة فعلي قدره  %15لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2019دي�سمرب  .)%15 :2018لي�س لدى ال�شركة التابعة
�أي التزام �ضريبي كما يف تاريخ الإقرار .فيما يلي ت�سوية ال�ضريبة وفقا للأرباح املحا�سبية للمجموعة:

املجموعة

ال�ضريبة احلالية

2018

2019

353٫494

3٫269٫921

320٫735

3٫217٫571

53٫024

490٫488

48٫110

482٫636

10٫884

105

10٫884

105

)(7٫720

6٫869

)(7٫720

6٫869

2٫948

-

2٫948

-

)(13٫729

-

)(13٫729

-

4٫680
()4٫914
45٫173

()7٫852
489٫610

4٫680
45٫173

489٫610

2019
�صايف �أرباح ال�سنة قبل ال�ضريبة
م�صروف ال�ضريبة مبعدل ال�ضريبة ال ُعماين
15 -%
الأثر ال�ضريبي على امل�صروفات غري القابلة
للخ�صم
الأثر ال�ضريبي على خم�ص�صات الفروق امل�ؤقتة
القابلة للخ�صم
الأثر ال�ضريبي على الإقرار ب�صايف الأ�صول
ال�ضريبية امل�ؤجلة
الأثر ال�ضريبي على البنود القابلة للخ�صم التي
مل يتم �صرفها
الأثر ال�ضريبي للتعديالت فيما يتعلق بال�سنوات
ال�سابقة
الأثر ال�ضريبي على معدالت ال�ضريبة الأجنبية
اجمايل مبلغ ال�ضريبة لل�سنة

ال�شركة الأم

2018

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -24ال�ضريبة (تابع)
(ب ) التزام �ضريبي م�ؤجل
املجموعة
الر�صيد االفتتاحي
الإقرار ب�صايف الأ�صل ال�ضريبي امل�ؤجل عند
تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم 16
كما يف  1يناير 2019
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد اخلتامي

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

462٫005

518٫036

462٫005

518٫036

()44٫536
417٫469
()141٫645
275٫824

518٫036
()56٫031
462٫005

()44٫536
417٫469
()141٫645
275٫824

518٫036
()56٫031
462٫005

 -25تعامالت و�أر�صدة �أطراف ذات عالقة
اقة ت�شمل امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ؤ�س�سات جتارية لديها القدرة على ال�سيطرة �أو ممار�سة ت�أثري كبري يف القرارات املالية
الأطراف ذات العل
والت�شغيلية ومع الإدارة العليا� .أبرمت املجموعة تعامالت مع م�ؤ�س�سات ذات عالقة بامل�ساهمني �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يف نطاق الن�شاط املُعتاد ،تقوم هذه الأطراف ذات
العالقة بتوفري ب�ضاعة وتقدمي خدمات للمجموعة .تتم التعامالت ب�شروط متفق عليها بني الطرفني .خالل ال�سنةّ ،مت �إجراء التعامالت التالية مع �أطراف ذات عالقة:

املجموعة
2019
(�أ) �شركة تابعة
ايرادات
�سداد م�صروفات /خدمات متح ّملة
مبالغ م�ستحقة على ال�شركة التابعة

-

(ب) �أطراف �أخرى ذات عالقة
ايرادات
م�شرتيات
مبالغ م�ستحقة على �أطراف ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات عالقة

208٫955
58٫562
112٫313
1٫164

ال�شركة الأم
2018
436٫790
30٫814
103٫817
304

2019
3٫728٫790
11٫924
2٫213٫910
208٫955
58٫562
112٫313
1٫164

2018
3٫522٫652
11٫391
2٫139٫749
436٫790
30٫814
103٫817
304

(ج) مكاف�أة كبار موظفي الإدارة
رواتب �أ�سا�سية وعالوات

298٫662

282٫222

298٫662

282٫222

مكاف�أة اىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بدل ح�ضور جل�سات �أع�ضاء جمل�س الإدارة

16٫400

95٫000
9٫825

16٫400

95٫000
9٫825

(د) املبالغ امل�ستحقة من و�إىل �أطراف ذات عالقة هي دون �ضمان ودون فائدة وال تخ�ضع ل�شروط �سداد ثابتة.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

2019
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ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ـ��ر ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ���س�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وي

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -26عائدات ال�سهم الواحد
يتم احت�ساب عائدات ال�سهم الواحد بق�سمة �صايف الأرباح املن�سوبة اىل م�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة.

املجموعة
2019

2018

2019

2018

�صايف �أرباح ال�سنة

308٫321

2٫780٫311

275٫562

2٫727٫961

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

124٫897٫960

124٫897٫960

124٫897٫960

124٫897٫960

العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد من�سوب اىل
م�ساهمي ال�شركة الأم

0٫002

2019
54

ال�شركة الأم

0٫022

0٫022

0٫002

بما أنّ الشركة األم لم تصدر أي أسهم مُخفضة ،فإن العائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المُخفض للسهم.

� -27صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
يتم احت�ساب �صايف الأ�صول لل�سهم الواحد ا�ستنادًا اىل ق�سمة �صايف الأ�صول املن�سوبة �إىل امل�ساهمني العاديني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب.

ال�شركة الأم

املجموعة
2019

2018

2019

2018

�صايف الأ�صول

41٫955٫855

43٫925٫881

42٫233٫128

44٫208٫303

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

124٫897٫960

124٫897٫960

124٫897٫960

124٫897٫960

�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

0٫336

0٫352

0٫338

0٫354

 -28معلومات القطاع
تعمل املجموعة وال�شركة الأم يف قطاع ت�شغیلي واحد وهو ت�صنيع وبیع املنتجات احلدیدیة .كافة املعلومات املعنية بهذا القطاع الرئی�سي ّمت االف�صاح عنها يف قائمة املركز
املايل املُج ّمعة واملُنف�صلة وقائمة الربح �أو اخل�سارة املُج ّمعة واملُنف�صلة واالی�ضاحات عن القوائم املالیة املُج ّمعة واملُنف�صلة .
ّمت جتميع التحليل اجلغرايف التايل بنا ًء على موقع عمالء املجموعة:

2018

2019
االيرادات

املجموعة
دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا فيها �سلطنة
ُعمان
�شمال �إفريقيا
بلدان �أخرى

الذمم التجارية
املدينة
)الإجمايل (

االيرادات

الذمم التجارية
املدينة
)الإجمايل (

81٫128٫582

26٫037٫802

93٫176٫120

23٫730٫774

19٫017٫923
3٫834٫446
103٫980٫951

2٫140٫674
28٫178٫476

21٫133٫804
1٫835٫919
116٫145٫843

2٫869٫010
101٫789
26٫701٫573

(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -28معلومات القطاع (تابع)
2018

2019
االيرادات

ال�شركة الأم
دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا فيها �سلطنة
ُعمان
�شمال �إفريقيا
بلدان �أخرى

الذمم التجارية
املدينة
)الإجمايل (

االيرادات

الذمم التجارية
املدينة
)الإجمايل (

80٫886٫796

26٫988٫264

93٫225٫264

24٫704٫206

19٫017٫923
3٫834٫446
103٫739٫165

2٫140٫674
29٫128٫938

21٫133٫804
1٫835٫919
116٫194٫987

2٫869٫010
101٫789
27٫675٫005

� -29إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم املجموعة ب�إدارة ر�أ�س املال على النحو الذي ميكنها من موا�صلة عملياتها طبقا ملبد�أ اال�ستمرارية مع زيادة عوائد امل�ساهمني.
يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الأم من مبلغ ر�أ�س املال واالحتياطيات والأرباح املحتجزة .تقوم ال�شركة الأم ب�إدارة ر�أ�س املال من خالل �إجراء تعديالت على �إح�ضار ر�أ�س مال
�إ�ضايف يف �ضوء التغريات فى ظروف الأعمال.

 -30الأ�صول وااللتزامات املالية و�إدارة املخاطر
 )1الأ�صول وااللتزامات املالية
الأ�صول وااللتزامات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املُج ّمعة واملُنف�صلة تت�ضمن الأر�صدة البنكية والنقدية والذمم التجارية املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى
واالقرتا�ضات البنكية والتزامات الإيجار والذمم التجارية الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرىّ .مت الإف�صاح عن طرق الإقرار املُع ّينة املُتّبعة يف بيانات ال�سيا�سات الفردية
اخلا�صة بكل بند.

 )2ادارة املخاطر
تتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالية �إدارة املخاطر وفقا لل�سيا�سات التى وافق عليها جمل�س االدارة .تقوم ادارة ال�ش�ؤون املالية بتحديد وتقييم املخاطر املالية والتحوط منها بتن�سيق
وثيق مع جمل�س االدارة .تقدم ال�شركة الأم مبادئ لإدارة املخاطر ب�شكل عام� ،إ�ضافة اىل ال�سيا�سات التى تغطى جماالت ُمع ّينة.

ج) ادارة ر�أ�س املال
�إنّ الهدف الرئي�سي للإدارة هو �ضمان االحتفاظ بن�سبة ر�أ�سمال جيدة و�آمنة لكي تتمكن من تدعيم الن�شاط وزيادة قيمة امل�ساهمني.
تقوم املجموعة وال�شركة الأم ب�إدارة هيكل ر�أ�سمالها وعمل التعديالت عليه فى �ضوء التغريات التى ت�شهدها الظروف االقت�صادية .لي�س هناك �أي تغيريات فى الأهداف
وال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنتني املنتهيتني فى  31دي�سمرب  2019و.2018
ُدرج املجموعة وال�شركة الأم
تراقب املجموعة وال�شركة الأم ر�أ�سمالها با�ستخدام معدل الإقرا�ض ،وهو �صافى الدين مق�سوما على �إجمايل ر�أ�س املال زائدً ا �صايف الدين .ت ُ
ناق�صا والأر�صدة البنكية والنقدية .ر�أ�س املال يت�ضمن مبلغ
�ضمن �صايف الدين الذمم التجارية الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى واالقرتا�ضات البنكية والتزامات الإيجار ً
ر�أ�س املال واالحتياطيات والأرباح املحتجزة.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
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�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
(تظهر بالريال ال ُعماين)

 -30الأ�صول وااللتزامات املالية و�إدارة املخاطر (تابع)
ج) ادارة ر�أ�س املال (تابع)
ال�شركة الأم

املجموعة
2019

2018

2019

2018

ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة و�أخرى
اقرتا�ضات بنكية
التزامات �إيجار
ُيطرح� :أر�صدة بنكية ونقدية
�صايف الدين

12٫450٫788
10٫656٫131
766٫352
()4٫895٫730
18٫977٫541

11٫408٫109
14٫513٫834
()3٫939٫089
21٫982٫854

12٫438٫144
10٫656٫131
612٫418
()4٫763٫496
18٫943٫197

11٫399٫059
14٫513٫834
()3٫761٫299
22٫151٫594

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
احتياطي قانوين
الأرباح املحتجزة
�إجمايل ر�أ�س املال

12٫489٫796
13٫856٫484
4٫163٫266
11٫446٫309
41٫955٫855

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

12٫489٫796
13٫856٫484
4٫163٫266
11٫723٫582
42٫233٫128

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

�إجمايل ر�أ�س املال و�صايف الدين

60٫933٫396

65٫908٫735

61٫176٫325

66٫359٫897

معدل الإقرا�ض

%31

%33

%31

%33

� -31إدارة املخاطر املالية
�أ) خماطر ال�سوق
( )1خماطر �صرف العملة الأجنبية
يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة تغري معدالت �صرف العملة الأجنبية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �صرف العملة الأجنبية النا�شئة عن تقلبات خمتلف العمالت� .إنّ جزء كبري من الإيرادات وتكاليف الت�شغيل الرئي�سية ُمق ّوم بالريال العماين �أو
الدوالر الأمريكي .يتم تغطية ر�صيد تكاليف الت�شغيل املُق ّومة بالدوالر الأمريكي من خالل ثبات �سعر �صرف الريال العماين مقابل الدوالر الأمريكي .ومبا �أنّ �سعر �صرف
هذه العملة ثابت مقابل الريال ال ُعماين ،ف�إنّ الإدارة ال ترى �أنّ املجموعة معر�ضة لأي خماطر �صرف عملة �أجنبية.
ترى الإدارة �أنّ التحليل الدقيق لي�س �ضروريا نظ ًرا ملحدودية تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية.

( )2خماطر معدالت الفائدة
يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة تغريات معدالت الفائدة.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة نظ ًرا لأنّ املجموعة لديها ودائع حتت الطلب تك�سب فائدة واقرتا�ضات بنكية مبعدالت فائدة جتارية .فيما يلي التحليل الدقيق
ملعدالت الفائدة� :إذا ارتفعت معدالت الفائدة �أو انخف�ضت مبقدار  50نقطة مع ثبات كافة املتغريات الأخرى ،ف�إنّ �صايف �أرباح املجموعة يرتفع �أو ينخف�ض مببلغ 29٫463
ريال ُعماين ( 52٫874 :2018ريال ُعماين).

( )3خماطر الأ�سعار
يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة تغري �أ�سعار ال�سوق (بخالف تلك الناجتة من خماطر معدالت الفائدة �أو خماطر
العملة)� ،سواء كانت هذه التغريات نتيجة عوامل خا�صة بالأداة املالية الفردية �أو اجلهة امل�صدرة� ،أو عوامل م�ؤثرة على كافة الأدوات املالية امل�شابهة املتداولة يف ال�سوق.
لي�س لدى املجموعة �أي �أدوات حقوق ملكية وبالتايل لي�س من املتوقع �أن تتعر�ض ملخاطر الأ�سعار.

ب) خماطر االئتمان
خماطر االئتمان عن الذمم التجاریة املدینة تقت�صر على قیمتها الدفرتیة نظ ًر�أ لأنّ الإدارة تقوم مبراجعة دورية لهذه الأر�صدة لتقییم مدى قابلیتها ال�سرتداد وتكوین
أ�سا�سا من خالل �شروط ائتمانیة للعمالء مدعومة بخطابات اعتماد م�ستندی م�ؤكدة .ال
خم�ص�صات عن الأر�صدة امل�شكوك يف ا�سرتدادها .ويتم �إدارة خماطر االئتمان � ً
یوجد تركیز ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية املدينة مبا �أنّ املجموعة لديها عدد كبری من العمالء املُنت�شرين حول العامل.

(تظهر بالريال ال ُعماين)

تقوم املجموعة بتخ�صي�ص درجة مل�ستوى التعر�ض ملخاطر االئتمان بنا ًء على البيانات التي ت�ساعد على التنب�ؤ بخطر اخل�سارة (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
الت�صنيفات اخلارجية والقوائم املالية املُدققة وح�سابات الإدارة وتوقعات التدفقات النقدية واملعلومات ال�صحفية املتاحة حول العمالء) وتطبيق �أحكام على �أ�سا�س التجارب
االئتمانية ال�سابقة .يتم حتديد درجات خماطر االئتمان با�ستخدام عوامل نوعية وك ّمية تدل على خماطر الف�شل يف ال�سداد وتتفق مع الت�صنيف االئتماين اخلارجي.
يـﺗم ﺗﻘ�ﺳمي م�ستويات اﻟﺗﻌر�ض للخطر �ﺿﻣن كل درﺟﺔ ﻣن درجات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ح�سب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓيـﺔ ،ويـﺗم احت�ساب ﻣﻌدل خ�سائر الديون املتوقعة ﻟكل ﻗطﺎع
ا�ستنادًا اىل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ�ﺄﺧر عن ال�سداد وجتربة التعر�ض الفعلي خل�سائر الديون ﻋﻟـى ﻣدى اﻟ�ﺳﻧوات اﻟﺧﻣ�س اﻟﻣﺎ�ﺿيـﺔ .يتم �ضرب هذه املُعدّالت يف عوامل التقييم لتعك�س
الفروق بني الظروف االقت�صادية خالل الفرتة التي ّمت خاللها جتميع البيانات التاريخية والظروف احلالية ور�ؤية ال�شركة للأو�ضاع االقت�صادية على مدى العمر املتوقع
للذمم املدينة.
نظ ًرا لعدم وجود ت�صنيف م�ستقل لكل عميل حمتمل ،تقوم جلنة االئتمان باملجموعة بتقييم اجلودة االئتمانية للعميل ،مع الأخذ يف االعتبار ملركزه املايل وخربته ال�سابقة
وعوامل �أخرى .يتم و�ضع ﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔرديـﺔ ا�ستنادًا اىل اﻟﺗ�ﺻﻧيـﻔﺎت اﻟداﺧﻟيـﺔ �أو اﻟﺧﺎرﺟيـﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻟﺣدود اﻟﺗﻲ يـ�ضعها ﻣﺟﻟ�س ا�ﻹ دارة.

ــــــــــوي
ـــــ�سـ�ـن�ـ�ـ��وي
ـــــــــــــر�ـ�ـي���ـرس�ان�لـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�
ـــــــتـ�ق�ر ال�ـ�ـ�ـ
ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـا�ـ�ل�ري�

�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية (�ش.م.ع.ع)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

2018

مل حتدد املجموعة �أي خ�سائر انخفا�ض قيمة جوهرية عن الأ�صول املالية الأخرى كما يف تاريخ الإقرار.

ج) خماطر ال�سيولة

2019

يتمثل هذا اخلطر يف تعر�ض املجموعة اىل �صعوبة يف الوفاء بالتزاماتها املالية.
تقوم �إدارة املجموعة مبراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل منتظم للت�أكد من توفر �أموال كافية ،مبا يف ذلك الت�سهيالت االئتمانية غري امل�ستخدمة لدى البنوك ،للوفاء ب�أي
ارتباطات م�ستقبلية .وتقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية واملراقبة امل�ستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية.
فيما يلي منوذج خماطر ال�سيولة لل�شركة الأم:

االلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2019

املجموع

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اقرتا�ضات بنكية
التزامات �إيجار

12٫438٫144
10٫656٫131
612٫418
23٫706٫693

12٫438٫144
10٫656٫131
62٫775
23٫157٫050

549٫643
549٫643

االلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2018

املجموع

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اقرتا�ضات بنكية

11٫399٫059
14٫513٫834
25٫912٫893

11٫399٫059
14٫513٫834
25٫912٫893

-

فيما يلي منوذج خماطر ال�سيولة للمجموعة:

االلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2019

املجموع

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اقرتا�ضات بنكية
التزامات �إيجار

12٫450٫788
10٫656٫131
766٫352
23٫873٫271

12٫450٫788
10٫656٫131
90٫626
23٫197٫545

675٫726
675٫726

االلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2018

املجموع

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اقرتا�ضات بنكية

11٫408٫109
14٫513٫834
25٫921٫943

11٫408٫109
14٫513٫834
25٫921٫943

-
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(تظهر بالريال ال ُعماين)

د) خماطر �أ�سعار الب�ضاعة
تت�أثر املجموعة بتقلبات �أ�سعار احلديد .وتتطلب �أن�شطتها الت�شغيلية ال�شراء امل�ستمر والت�صنيع ،وبالتايل فهي ت�ستوجب �إمدادات متوا�صلة من احلديد .ونظ ًرا للتقلبات
الكبرية يف الأ�سعار ،قام جمل�س الإدارة بتطوير وتطبيق �إ�سرتاتيجية لإدارة خماطر �أ�سعار الب�ضاعة وكيفية التخفيف من �آثارها .ولغر�ض �إدارة خماطر تقلبات �أ�سعار
املعادن ،تقوم الإدارة ب�إدارة املخزون بحيطة وحذر مب�ستويات اقت�صادية .متتلك املجموعة �سل�سلة �إمدادات قوية مع قاعدة متنوعة من املوردين للح�صول على �أ�سعار
تناف�سية وخف�ض الدورة الزمنية لل�شراء .كما تتميز مرافق الإنتاج احلالية للمجموعة باملرونة من حيث اال�ستجابة لطلبات العمالء.

 -32االرتباطات
( )1ارتباطات �شراء
يف  31دي�سمرب  ،2019بلغت قيمة ارتباطات ال�شراء غري املدفوعة  9٫276٫692ريال عماين ( 15٫278٫159 :2018ريال عماين).

( )2ارتباطات ر�أ�سمالية
يف  31دي�سمرب  ،2019بلغت قيمة االرتباطات الر�أ�سمالية غري املدفوعة  604٫815ريال عماين ( 325٫724 :2018ريال عماين).

2019
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-33التزامات عر�ضية
املجموعة
�ضمانات بنكية غري مدفوعة

ال�شركة الأم

2019

2018

2019

2018

1٫503٫100

925٫600

1٫503٫100

925٫600

ّمت �إ�صدار ال�ضمانات املذكورة �أعاله يف نطاق الن�شاط املُعتاد.

� -34إي�ضاحات دعم لقائمة التدفقات النقدية
املجموعة:
الو�صف

 1يناير 2019

تدفقات نقدية
داخلية( /خارجية)

تغريات غري نقدية

 31دي�سمرب 2019

فائدة
توزيعات �أرباح
التزامات �إيجار
اقرتا�ضات بنكية

853٫977
14٫513٫834

)(828٫101
)(1٫998٫367
)(87٫625
)(3٫857٫703

-

)(828٫101
)(1٫998٫367
766٫352
10٫656٫131

ال�شركة الأم:
الو�صف

 1يناير 2019

تدفقات نقدية
داخلية( /خارجية)

تغريات غري نقدية

 31دي�سمرب 2019

فائدة
توزيعات �أرباح
التزامات �إيجار
اقرتا�ضات بنكية

673٫562
14٫513٫834

)(811٫999
)(1٫998٫367
)(61٫144
)(3٫857٫703

-

)(811٫999
)(1٫998٫367
612٫418
10٫656٫131

� -35أرقام املقارنة
ّمت �إعادة تبويب �أو ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة� ،أينما كان ذلك �ضروريا ،لتتفق مع طريقة العر�ض املُتبعة يف القوائم املالية لل�سنة احلالية .عل ًما ب�أنّ �إعادة
التبويب �أو الت�صنيف مل ت�ؤثر على �صايف الأرباح �أو قائمة التغريات يف حقوق ملكية امل�ساهمني املُف�صح عنها �ساب ًقا ،با�ستثناء �أثر اعتماد معيار التقارير املالية الدولية رقم
 16الذي ّمت تعديله من خالل حقوق ملكية امل�ساهمني املُج ّمعة واملُنف�صلة .ومبا �أنّ �أرقام ال�سنة ال�سابقة املقابلة مل يتم تعديلها لإظهار هذا الأثر ،فهي غري قابلة للمقارنة.

� -36أحداث الحقة
لي�س هناك �أى �أحداث الحقة وقعت بعد  31دي�سمرب  2019وقبل تاريخ املوافقة والتى من املتوقع �أن يكون لها ت�أثري كبري على هذه القوائم املالية املُج ّمعة واملُنف�صلة.

