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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 

امل�صاهميـــــــــن	الكــــــــــــــرام	،،،،

ال�صالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته	،،،

ي�صرين	بالأ�صالة	عن	نف�صي	ونيابة	عن	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	وجميع	العاملني	بال�صركة	اأن	نرحب	بكم	يف	الإجتماع	

الثامن	والع�صرون	للجمعية	العامة	ال�صنوية	لن�صتعر�س	م�صرية	�صركتكم	�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س	.م.ع.ع	والنتائج	

املالية	للعام	املن�صرم،	كما	اأود	اأن	اأقدم	التقرير	ال�صنوي	والبيانات	املالية	املدققة	لل�صنة	املالية	املنتهية	يف	31	مار�س	

اإلتزام	ال�صركة	بتطبيق	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�صركات	امل�صاهمة	 2017م،	مقرونًا	بتقريري	مراقبي	احل�صابات	ومدى	

العامة.	

العائدات و ملخ�س الأداء:

حققت	�صركتكم	اإجمايل	اأرباح	بلغت	1.652.248	مليون	ر.ع	بعد	اأن	عانت	خالل	الأربع	�صنوات	املا�صية	من	خ�صائر	

اإقت�صاديات	دول	العامل	نتيجة	التباطوؤ	الإقت�صادي	ب�صبب	اإنخفا�س	 متخطية	التحديات	التي	عانت	منها	الكثري	من	

اأ�صعار	النفط	.	

�صركة	 الأم	 ال�صركة	 لكل	من	 2017م	 31	مار�س	 اإنتهت	يف	 التي	 املالية	 لل�صنة	 املدققة	 املالية	 البيانات	 التقرير	 ي�صمل	

الأ�صماك	العمانية	�س.م.ع.ع	وال�صركتان	التابعتان	وهما	�صركة	الأ�صماك	العمانية	يف	املنطقة	احلرة	بال�صارقة	و�صركة	

الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	.

اإن	العام	2016-2017م	هو	العام	الثاين	لتطبيق	الإ�صرتاتيجية	املعتمدة	للثالث	�صنوات	2015-2018م	والتي	تعتمد	

على	:

الأرباح	 حتقيق	 	•

امل�صروفات	 على	 ال�صيطرة	 	•

التوازن نقطة	 حتقيق	 	•

حتقيق	منو	الأعمال. 	•
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وقد	�صعت	ال�صركة	جاهدة	لتحقيق	الإ�صرتاتيجية	املذكورة	متبعة	اخلطوات	التالية:

حتقيق	عائدات	ت�صغيل	بلغت	27.94	مليون	ر.ع	مقارنة	بعائدات	ت�صغيل	بلغت	يف	العام	املا�صي	2015-2016م		 	•
25.96	مليون	ر.ع	)بزيادة	ن�صبتها	8%(	بالإ�صافة	اإىل	حتقيق	نتائج	قيا�صية	خالل	العام	املن�صرم	اأهمها:

90%	يف	معظم	فروعها	العاملة	حمققة	التوازن	بني	�صراء	كميات	كبرية	من	الأ�صماك	وحتقيق	 بلغ	 اإنتاج	 حتقيق	 	•
الإنتاج	الذي	يعترب	من	الأرقام	القيا�صية	التي	حتققت	خالل	الأعوام	املن�صرمة	ولتحقيق	اأكرب	قدر	من	الإنتاج	

قام	فريق	الفنيني	باإدارة	العمليات	الت�صغيلية	وبالتاأكد	من	اإ�صتغالل	الطاقة	الإنتاجية	باأمثل	طريقة	وباأقل	تكاليف	

ممكنة.	

وحتقيق	 لها	 اأ�صوق	 فتح	 و	 لدعمها	 واملتو�صطة	 ال�صغرية	 املوؤ�ص�صات	 من	 عدد	 مع	 اإتفاقيات	 عدة	 يف	 الدخول	 	•
الأهداف	التي	اأن�صئت	من	اأجلها	ال�صركة.

ال�صقيقة	الأمني	للمخازن	والتربيد	عائدات	ت�صغيل	بلغت	3.498.097	مليون	ر.ع	خالل	ال�صنة	 ال�صركة	 حتقيق	 	•
املالية	احلالية	2016-2017م	مقارنة	بعائدات	ت�صغيل	بلغت	3.348.012	مليون	ر.ع	يف	العام	املا�صي	2015-

2016م	.

الإ�صرتاتيجية	احلالية	التي	تنتهجها	ال�صركة	اإىل	تفعيل	دور	املبيعات	املحلية	لتكون	قادرة	على	 اخلطة	 ت�صعى	 	•
امل�صاهمة	بفاعلية	يف	توفري	الأمن	الغذائي	للمواطنني	واملقيمني	.

تنمية املوارد الب�شرية والتعمني :

من	اأولويات	تنفيذ	اخلطة	الإ�صرتاتيجية	،	ركزت	الإدارة	التنفيذية	على	حت�صني	نوعية	خطط	التنمية	الفردية	حيث	

قامت	ال�صركة	بتعيني	الدكتور	/	خالد	بن	من�صور	بن	�صبيل	الزدجايل	،	رئي�صًا	تنفيذيًا	لل�صركة	اإعتبارًا	من	�صهر	يناير	

2017م	.

و	الدكتور	خالد	الزدجايل	حا�صل	على	�صهادة	الدكتوراه	يف	اإدارة	املوارد	الزراعية	من	جامعة	دبلن	يف	اإيرلندا		وقد	

�صغل	عدة	منا�صب	قبل	الآن	حيث	كان	مديرًا	عامًا	ملوانئ	ال�صيد	ومديرًا	عامًا	للتخطيط	والتطوير	بوزارة	الزراعة	

نائب	 2014	وتوىل	من�صب	 العمانية	منذ	عام	 الأ�صماك	 اإدارة	�صركة	 ال�صمكية	كما	مثل	احلكومة	يف	جمل�س	 والرثوة	

رئي�س	جمل�س	الإدارة	ورئي�س	اللجنة	التنفيذية،	وله	خربات	متعددة	يف	جمال	التخطيط	واإدارة	امل�صاريع	حيث	عمل	على	

التخطيط	والإعداد	الفني	وال�صراف	على	تنفيذ	القوانني	والأنظمة	والت�صريعات	املنظمة	للعمل	الزراعي	وال�صمكي	على	

م�صتوى	ال�صلطنة	ودول	جمل�س	التعاون	لدول	اخلليج	العربي.	

وت�صعى	الإدارة	التنفيذية	جاهدة	اإىل	اإعادة	ترتيب	ا�صرتاتيجيتها	الرامية	اإىل	�صمان	ا�صتمرارية	تقدم	اأن�صطتها،	وقد	

اإتخذت	يف	�صبيل	ذلك	خطوات	عديدة	ملواجهة	التحديات	وبناء	برامج	تنمية	املهارات	القيادية	وذلك	من	خالل	و�صع	

تلك	 على	 بناءًا	 للموظفني	 املكافاآت	 وو�صع	 ال�صركة،	 الأق�صام	يف	 ق�صم	من	 لكل	 	) الرئي�صية	 الأداء	 موؤ�صرات	 	( نظام	

امل�صوؤولية	 ب�صكل	منا�صب.	وكجزء	من	مبادرات	 للق�صم	 الرئي�صية	 الأداء	 ملوؤ�صرات	 املوظف	 املوؤ�صرات	يف	حالة	حتقيق	

طاقاتهم	 وت�صخري	 واإعدادهم	 العليا	 املنا�صب	 يف	 العمانيني	 للموظفني	 العايل	 التعليم	 ال�صركة	 رعت	 الإجتماعية،	

لي�صبحوا	قادة	امل�صتقبل	يف	هذا	القطاع	.
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امل�شاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي:

اأنحاء	 الأ�صماك	يف	جميع	 وتوفري	 الغذائي	 الأمن	 لتحقيق	 الر�صيدة	 	دعم	مبادرة	احلكومة	 ال�صركة	يف	 م�صاهمة	من	

ال�صلطنة	يف	كل	الأوقات،حيث	قامت	باإتخاذ	عدة	خطوات	بالتن�صيق	مع	وزارة	الزراعة	والرثوة	ال�صمكية	املوقرة	وقد	

اأ�صهمت	تلك	اجلهود	بفاعلية	يف	احلفاظ	على	اأ�صعار	الأ�صماك	خا�صة	يف	موا�صم	الندرة	وخالل	�صهر	رم�صان	املبارك،	

وذلك	عن	طريق	الإحتفاظ	مبخزون	من	الأ�صماك	ليتم	بيعها	يف	ال�صوق	املحلي	خالل	الفرتة	املذكورة	.	

نظرة م�شتقبلية:

يف	اإطار	خطط	التو�صعة	املتوا�صلة،	مت	تنفيذ	املرحلة	الثانية	ملخازن	الأمني	باإ�صافة	تو�صعة	تبلغ	3000	طن	مرتي،	وهي	

على	و�صك	الإنتهاء	خالل	زمن	قيا�صي	يبلغ	11	�صهرًا.	ومبجرد	النتهاء	من	املرحلة	الثانية	للتو�صعة	،	�صتكون	ال�صعة	

التخزينية	الإجمالية	للمخازن	9000	طن	مرتي	وبالتايل	�صتكون	املخازن	هي	من		اأكرب	املن�صاأت	من	نوعها	يف	عمان.

اإ�صافة	اإىل	اأن	ق�صم	الأغذية	مبخازن	الأمني	الذي	ي�صعى	اإىل	النمو	الراأ�صي	من	خالل	اإ�صافة	العديد	من	العالمات	

التجارية	العاملية	للبيع	والتوزيع	ليكون	الوكيل	احل�صري	لها	يف	�صلطنة	عمان	ودول	جمل�س	التعاون	اخلليجي.	

كما	تتطلع	الإدارة	اإىل	دخول	�صركة	الأ�صماك	العمانية	يف	�صراكة	لتنفيذ	عمليات	ال�صيد	التجارية	مع	ال�صركاء	الأجانب	

لإ�صتغالل	املوارد	البحرية	املتوفرة	يف	املياه	العمانية.

تقوم	ال�صركة	بامل�صاهمة	يف	دعم	املوؤ�ص�صات	ال�صغرية	واملتو�صطة	وذلك	بتقدمي	الدعم	املادي	والتقني	بهدف	ت�صجيع	

تلك	املوؤ�ص�صات	على	اإن�صاء	حمالت	لبيع	الأ�صماك	يف	جميع	اأنحاء	ال�صلطنة.

امل�شئولية جتاه املجتمعات املحلية :

روؤية	 اإىل	 بالإ�صافة	 البحرية	عالية	اجلودة،	 املنتجات	 بتقدمي	جمموعة	منتقاة	مب�صوؤولية	من	 ملتزمة	 �صركتكم	 تظل	

ال�صركة	يف	تاأمني	الأعذية	ذات	اجلودة	العالية	لعمالئنا	املحليني	والدوليني.

امل�صتوردين	يف	قطاع	 ثقة	 البحرية	احلائزة	على	 املنتجات	 العالية	من	 التجارية	ذات	اجلودة	 العالمة	 ال�صركة	 ولدى	

الأغذية	ملنتجاتنا	�صواًء	باجلملة	اأو	بالتجزئة	مع	التاأكيد	على	�صمعة	ال�صركة	وقيمها	بقوة	من	قبل	عمالئنا	وزبائننا	.

ح�ص�س	 و�صمن	 م�صتدامة	 م�صادر	 من	 ال�صيد	 عمليات	 يف	 �صيدها	 يتم	 التي	 الأ�صماك	 جميع	 على	 احل�صول	 يتم	

البحرية	 املنتجات	 توريد	 �صل�صلة	 تتبع	 ال�صركة	نظام	حمكم	)ERP	(	ميكنها	من	 لدى	 اإن	 بها.	كما	 امل�صرح	 ال�صيد	

من	م�صادر�صيدها	)	ال�صيادين	،	�صفن	ال�صيد	،	مناطق	الإنزال(	وعلى	ال�صعيد	الجتماعي،	قامت	ال�صركة	برعاية	

ودعم	العديد	من	الفعاليات	الجتماعية	للمجتمعات	املحلية	يف	منا�صباتها	املختلفة.	وقد	�صاركت	بن�صاط	يف	تدريب	

ال�صيادين	على	حت�صني	طرق	�صيد	الأ�صماك	اإىل	جانب	تثقيفهم	يف	ممار�صات	ال�صيد	ال�صديقة	للبيئة.	وقد	دعت	

التي	 الو�صائل	 ا�صتثمارها	اخلا�س	يف	 �صواء	مبا�صرة	من	خالل	 البيئة	وحت�صينها،	 اإىل	حماية	 تاأ�صي�صها	 ال�صركة	منذ	

ت�صمح	باحرتام	الطبيعة،	اأو	عن	طريق	ت�صجيع	�صن	القوانني	واللوائح	التي	حتميها.

الرقابـة الداخليـة :

اإن	نظام	الرقابة	الداخلية	لل�صركة	ين�صجم	مع	حجم	عملياتها	واأن�صطتها	التجارية	ويتوافق	مع	متطلبات	الهيئة	العامة	

اأن�صاأت	ال�صركة	وحدة	للتدقيق	الداخلي	تتبع	ملجل�س	الإدارة	اإ�صافة	اإىل	تعيني	اإحدى	بيوت	اخلربة	 ل�صوق	املال	حيث	
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مكتب	)بروتيفتي(	للقيام	باأعمال	التدقيق	اإىل	جانب	ق�صم	التدقيق	الداخلي	بال�صركة	.	تقـوم	جلنة	التدقيق	الداخلي	

بالإ�صافة	 الداخلييـن	 واملدقـقيـن	 الداخليـة	 الرقابـة	 فعالية	 با�صتعرا�س	 منتظـم	 وب�صكـل	 الدارة	 من	جمل�س	 املنبثقة	

اإليها	ح�صة		 األت	 التي	 اإىل	ذلك	فاإن	ال�صركة	تخ�صع	من	خالل	متلك	ال�صركة	العمانية	لالإ�صتثمار	الغذائي	القاب�صة	

احلكومة	املوقرة		التي	متتلك	24%	من	اأ�صهمها	اإىل	تدقيق	جهاز	الرقابة	املالية	و	الإدارية	للدولة	مما	ي�صفي	املزيد	من	

الإطمئنان	على	املعامالت	الإدارية	واملالية	لل�صركة	،	و	تلتزم	ال�صركة	بكافة	القوانني	و	اللوائح	املعمول	بها	يف	�صلطنة	

عمان	.

�شكر وتقدير :

يف	اخلتام	،	يت�صرف	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	لل�صركة	باأن	يرفعوا	اأ�صمى	اآيات	ال�صكر	والعرفان	اإىل	

املقام	ال�صامي	ملولنا	ح�صرة	�صاحب	اجلاللة	ال�صلطان	قابو�س	بن	�صعيد	املعظم	– حفظه	اهلل	ورعاه	واأ�صبغ	عليه	نعمة	
ال�صحة	والعافية	والعمر	املديد	– على	قيادته	احلكيمة	امللهمة	،	ونظرته	ال�صائبة	،	وتوجيهاته	ال�صديدة	التي	و�صعت	

البالد	يف	م�صار	النمو	والرخاء	الدائمني	باإذن	اهلل.	

واللتـزام	 والثقـة	 املخت�صة	 احلكومية	 اجلهات	 جانب	 من	 املتوا�صـل	 الدعـم	 اأي�صـًا	 ال�صركـة	 اإدارة	 يقـدر	جمل�س	 كما	

من	جانـب	امل�صاهميـن	والعمـالء	واملورديـن	والبنـوك	وجميع	العاملني	يف	ال�صركة	على	جهودهم	ال�صادقة	و	املقدرة	،	

متمنني	للجميع	كل	التوفيق	من	اهلل	جل	وعال	.

وال�صالم	عليكم	ورحمة	اهلل	تعاىل	وبركاته	،،،

حممد بن حمد امل�شروري

رئـــي�س جمـل�س الإدارة
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واإدارة	 ال�صركة	 واإدارة	 تنظيم	 املقررة	يف	ميثاق	 باملعايري	 كاماًل	 اإلتزامًا	 �ــس.م.ع.ع.	 العمانية	 الأ�صماك	 �صركة	 تلتزم	

ال�صركات	امل�صاهمة	العامة	ال�صادرة	عن	الهيئة	العامة	ل�صوق	املال	.

فل�شفة ال�شركة: 	.1
تقوم	ال�صركة	بتطبيق	ما	ورد	يف	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�صركات	امل�صاهمة	العامة	بطريقة	اإقت�صادية	فعالة	تن�صجم	 	

مع	ن�صاطها،كما	توا�صل	ال�صركة	الإحتفاظ	بعالقاتها	التجارية	املتميزة	ب�صفافية	�صواءًا	مع	امل�صاهمني	اأو	الزبائن	

اأو	املتعاملني،وال�صركة	م�صتمرة	يف	اإتباع	ال�صيا�صات	والأنظمة	والإجراءات	اخلا�صة	بالإف�صاح	حيث	تقوم	دائمًا	

بالإف�صاح	فورًا	عن	اأية	معلومات	جوهرية	قد	توؤثر	على	اأداء	ال�صركة.

يتكون	جمل�س	الإدارة	من	اأع�صاء	موؤهلني	غري	تنفيذيني	ميكن	الإعتماد	عليهم	،	ويقوم	جمل�س	الإدارة	باإختيار	 	

جلان	من	الأع�صاء	من	وقت	لآخر	للنظر	يف	بع�س	الأعمال	التي	تتطلب	عناية	خا�صة.	وقد	خول	جمل�س	الإدارة	

الإدارة	التنفيذية	لل�صركة	للقيام	بالعمليات	اليومية	الالزمة	لإدارة	ن�صاط	ال�صركة	مبوجب	تخويل	ال�صالحيات	

املعتمد	من	قبل	جمل�س	الإدارة	،	ويقوم	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	و	اللجان	املنبثقة	منه	بح�صور	جميع	الأجتماعات	

بفاعلية	لتاأدية	املهام	املكلفني	بها.	وتويل	ال�صركة	عناية	خا�صة	بالتدقيق	الداخلي	والرقابة	الداخلية	تتنا�صب	

مع	طبيعة	ن�صاطها	وت�صع	نظامًا	حمكمًا	للتدقيق	للتاأكد	من	دقة	العمليات	.	كما	اأن	ال�صركة	تلتزم	اإلتزامًا	كاماًل	

بكافة	القوانني	واللوائح	املعمول	بها	يف		ال�صلطنة.

جمل�س الإدارة:  .2

بناءًا	على	ن�س	املادة	)19(	من	النظام	الأ�صا�صي	لل�صركة	يتكون	جمل�س	الإدارة	من	ثمانية	اأع�صاء	م�صتقلني	غري	 	

تنفيذيني	يتم	اإنتخاب	�صتة	منهم	كل	ثالث	�صنوات	عن	طريق	الإقرتاع	املبا�صر	من	قبل	اجلمعية	العامة	العادية	

ال�صنوية	،	بينما	يتم	تعيني	الإثنني	الباقيني	واملمثلني	حل�صة	ال�صركة	العمانية	لالإ�صتثمار	الغذائي	القاب�صة	من	

قبل	ال�صركة	مالكة	الأ�صهم.

امل�صاهمة	 �صركات	 واإدارة	 تنظيم	 املن�صو�س	عليها	يف	ميثاق	 بالواجبات	 القيام	 الإدارة	م�صئولية	 يتوىل	جمل�س	 	

العامة	والتي	ت�صتمل	على	�صبيل	املثال	ل	احل�صر	على	التايل:

حتديد	الروؤية	امل�صتقبلية	لل�صركة،	انطالقا	من	ر�صالتها	واأغرا�صها	واأهدافها،	وو�صع	موؤ�صرات	اأداء	قابلة	 	•
للتنفيذ	يف	اإطار	زمني	معقول	ميكن	قيا�صها	مبو�صوعية،	مع	حتديثها	دوريًا.	

اعتماد	ال�صيا�صات	التجارية	واملالية	املرتبطة	باأداء	اأعمالها	وحتقيق	اأغرا�صها،	ومراجعتها	دوريًا	�صمانا	 	•
لنجاعتها.	

ال�صركة.	 ا�صرتاتيجية	 لتنفيذ	 لأخرى	 فرتة	 من	 ومراجعتها	وحتديثها	 الالزمة	 و�صع	اخلطط	 	•

ال�صركة.	 اأمور	 بت�صريف	 املتعلقة	 الداخلية	 والأنظمة	 اللوائح	 اعتماد	 	•

بال�صركة	ومتابعة	تطبيقها	وفقًا	ملتطلبات	اجلهات	الرقابية.	 اخلا�صة	 الإف�صاح	 �صيا�صة	 اعتماد	 	•

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة
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تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(

حتديد	الخت�صا�صات	وال�صالحيات	الالزمة	لالإدارة	التنفيذية،	والت�صديق	على	�صيا�صة	تفوي�س	وتنفيذ	 	•
الأعمال	املنوطة	بها.	

اأعمال	الإدارة	التنفيذية،	والتاأكد	من	ح�صن	�صري	العمل	مبا	يحقق	اأهداف	ال�صركة	ول	يتعار�س	 مراقبة	 	•
مع	القوانني	والأنظمة	املعمول	بها.	

العالقة.	 ذات	 الأطراف	 وتعامالت	 �صفقات	 	مراجعة	 	•
وحقوقهم	 مهامهم	 وحتديد	 الأع�صاء	 ت�صمية	 الت�صكيل	 قرار	 يت�صمن	 بحيث	 متخ�ص�صة؛	 جلان	 ت�صكيل	 	•

وواجباتهم.	

اأهداف	 وتطويرها،	وحتقيق	 ال�صركة	 اأعمال	 لأجل	جناح	 بال�صركة	 وال�صيا�صات	 النظم	 فعالية	 	التاأكد	من	 	•
ال�صركة.	

	تعيني	�صاغلي	املنا�صب	التنفيذية	التالية:	الرئي�س	التنفيذي،	املديرالعام،	رئي�س	وحدة	التدقيق	الداخلي،	 	•
اأو	�صابط	اللتزام	)اإن	وجد(،	وحتديد	حقوقهم	وم�صوؤولياتهم.	

من	املجل�س	واملنا�صب	التنفيذية	امل�صار	اإليها	اأعاله	ب�صكل	�صنوي	على	القل.	 املنبثقة	 املتخ�ص�صة	 اللجان	 اأداء	 	قيا�س	 	•
لل�صركة. وال�صنوية	 الف�صلية	 املالية	 البيانات	 اعتماد	 	•

ولت�صهيل	تطبيق	مبادئ	حاكمية	ال�صركات،	تلتزم	اإدارة	ال�صركة	باأن	ت�صع	اأمام	جمل�س	الإدارة	على	الأقل	احلد	 	

الأدنى	من	املعلومات	الواجب	تقدميها	للمجل�س	وفق	حكم	املادة	)4(	من	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�صركات	امل�صاهمة	

العامة.

ونورد يف اجلدول اأدناه اأ�شماء اأع�شاء املجل�س و�شفتهم على النحو التايل :-  

�شفة الع�شويةالوظيفةاأ�شم ع�شو جمل�س الإدارة

�شركات 

امل�شاهمة العامة 

التي لديه 

ع�شوية يف 

جمل�س اإدارتها

املكرم	ال�صـيـخ/	مـحـمـد	بـن	حـمـد	بن	علي	

املـ�صروري

رئي�س	املجل�س

غري	تنفيذي		م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية

-

جمعة	 بن	 نا�صـر	 بـن	 �صـالـح	 *الفا�صل/	
العـريـمـي

نائب	الرئي�س

غري	تنفيذي		م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية

2

بن	 �صعيــــد	 بن	 الأميــــر	 الفا�صل/عبـــد	

حممــد

ع�صو

غري	تنفيذي		م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية	

-

نا�صر	 بــن	 هــالل	 بـن	 �صـالح	 ال�صـيـخ/	

الـمـعـولـي

ع�صو

غري	تنفيذي		م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية

3
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يو�صف	 بن	 علي	 بن	 اهلل	 مــال	 	/ الفا�صل	

الزدجايل

ع�صو

غري	تنفيذي		م�صتقل	،	

ممثل	لوزارة	املالية

-

م�صعود	 بــن	 عــامــر	 بــن	 م�صلم	 الفا�صل/	

العمري

ع�صو

غري	تنفيذي			م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية

-

هديب	 بــن	 خلفان	 بــن	 ــاب	 ذي 	/ الفا�صل	

ال�صيابي

ع�صو

غري	تنفيذي			م�صتقل	،	

ب�صفته	ال�صخ�صية

-

بن	 الوهاب	 عبد	 بنت	 نهلة	 	/ *املهند�صة	
اأحمد	احلمدية

ع�صو

غري	تنفيذي			م�صتقل	،	

ممثل	لل�صركة	العمانية	

لالإ�صتثمار	الغذائي	

القاب�صة

-

*كان	الدكتور	خالد	بن	من�صور	بن	�صبيل	الزدجايل	ي�صغل	من�صب	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	اإىل	اأن	مت	تعيينه	  

كرئي�س	تنفيذي	اإعتبارًا	من	تاريخ	2017/1/9م	.

*الفا�صل	/	�صالح	بن	نا�صر	بن	جمعة	العرميي	،	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	،	مت	تعيينه	بتاريخ	2017/2/12م.	  

*	مت	تعيني	املهند�صة	/	نهلة	بنت	عبد	الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية	يف	ع�صوية	جمل�س	الإدارة	اإعتبارًا	من	تاريخ	  

2017/2/12م	.

فيما يلي بيان بتواريخ عقد اإجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منه :   

تاريخ عقدهال�شفةاأ�شم الع�شو�شفة الإجتماع

كافـــــــــة	الأع�صــــــــــاء					جمل�س	الإدارة

الأول	:	2016/5/3م

الثاين	:	2016/6/5م

الثالث	:	2016/6/6م

الرابع	:	2016/6/12م

اخلام�س	:2016/6/22م

ال�صاد�س	:2016/6/30م

ال�صابع	:2016/8/1م

الثامن	:2016/10/19م

التا�صع	:2016/11/7م

العا�صر	:2016/11/13م

احلادي	ع�صر	:	2016/12/27م

الثاين	ع�صر	:	2017/1/9م

الثالث	ع�صر	:	2017/2/12م.

الرابع	ع�صر	:	2017/3/27م

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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اللجنة	التنفيذية

بن	 نا�صـر	 بن	 �صالـح	 *الفا�صل/	
جمعـة	العرميي

علي	 بــن	 اهلل	 مـــال	 	/ الــفــا�ــصــل	

يو�صف	الزدجايل

بن	 عامـر	 بن	 م�صلـم	 	/ الفا�صل	

م�صعود	العمري

عبد	 بــنــت	 نــهــلــة	 	/ *املهند�صة	
الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية

	الرئي�س

ع�صـــو

ع�صـــو

ع�صــــو

الأول	:2016/4/26م

الثاين	:2016/7/20م	

الثالث	:	2016/8/2م

الرابع	:	2016/9/6م

اخلام�س	:2016/9/29م

ال�صاد�س	:	2016/10/17م

ال�صابع	:	2017/3/26م

جلنة	التدقيق	الداخلي

ـــــر	بن	 ـــ ــل/	عــبـــــدالأمــيـــ ــا�ــص ــف ال

�صعيــــد	بن	حممـــــد

بن	 هــالل	 بــن	 �صــالح	 ال�صيخ/	

نا�صـر	املعولـي

بن	 خلفان	 بن	 ذيــاب	 	/ الفا�صل	

هديب	ال�صيابـــي

الرئيـ�س

ع�صــو

			ع�صــو

الأول	:	2016/6/6م

الثاين:2016/8/1م	

الثالث:	2016/9/4م

الرابع:	2016/11/6م

اخلام�س:2017/2/8م

2016-2017م   املالية  ال�شنة  خالل  لالإجتماعات  املجل�س  اأع�شاء  الأفا�شل  ح�شور  جدول   

واإجمايل  ما تقا�شاه كل ع�شو كاأتعاب بدل ح�شور اجلل�شات :

اأ�شماء الأفا�شل اأع�شاء جمل�س 

الإدارة

اجلمعية 

العامة

جمل�س  

الإدارة

جلنة 

التدقيق

اللجنة 

التنفيذية

اإجمايل 

ما تقا�شاه 

الف ر.ع

علي	 بن	 حـمـد	 بـن	 مـحـمـد	 ال�صـيـخ/	 املكرم	

املـ�صروري

5.500غري	ع�صوغري	ع�صو11ح�صر

65.600غري	ع�صو10ح�صرالدكتور/	خالد	بن	من�صور	بن	�صبيل	الزدجايل

76.600غري	ع�صو12ح�صرالفا�صل/	�صـالـح	بـن	نا�صـر	بن	جمعة	العـريـمـي

6.700غري	ع�صو145ح�صرالفا�صل/عبدالأمري	بن	�صعيد	بن	حممد

6.050غري	ع�صو135ح�صرال�صـيـخ/	�صـالح	بـن	هــالل	بن	نا�صر	الـمـعـولـي

76.950غري	ع�صو14ح�صرالفا�صل	/	مال	اهلل	بن	علي	يو�صف	الزدجايل

66.300غري	ع�صو12مل	يح�صررالفا�صل/	م�صلم	بن	عامر	بن	م�صعود	العمري

6450غري	ع�صو145ح�صرالفا�صل	/	ذياب	بن	خلفان	بن	هديب	ال�صيابي

11.050غري	ع�صو2-املهند�صة	/	نهلة	بنت	عبد	الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية

51.200الجمايل

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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الرت�شيح لع�شوية جمل�س الإدارة :  .3

يتم	اإنتخاب	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	مرة	كل	ثالث	�صنوات	وبناءًا	عليه	فمن	املقرر	اإنتخاب	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	 	

فاإنه	 لل�صركة	 الأ�صا�صي	 النظام	 	 املادة	)19(	من	 وبناءًا	على	 العادية.	 العامة	 اإجتماع	اجلمعية	 اجلديد	خالل	

ي�صرتط	على	الأ�صخا�س	الذين	يرغبون	يف	الرت�صيح	لع�صوية	املجل�س	،	اإمتالك	احلد	الأدنى	من	الأ�صهم	املوؤهلة	

وهو		30000	�صهم	ثالثني	األف	�صهم.

على	اأي	م�صاهم	يرغب	يف	تر�صيح	نف�صه	– وتنطبق	عليه	ال�صروط	املذكورة	اأعاله	– اأن	يتقدم	باإ�صتالم	اإ�صتمارة	 	

الرت�صيح	من	املقر	الرئي�صي	لل�صركة	اأو	الهيئة	العامة	ل�صوق	املال	وتعبئة	البيانات	املطلوبة	واإيداعها	لدى	ال�صركة	

قبل	يومني	كحد	اأدنى	من	تاريخ	اإنعقاد	اجلمعية	العامة،	علمًا	باأنه	لن	يتم	اإ�صتالم	اأي	اإ�صتمارات	بعد	اإنق�صاء	

الفرتة	املحددة	قانونًا	وامل�صار	اإليها	اأعاله	.	وعلى	الذين	يودون	الرت�صح		التاأكد	من	دقة	البيانات	و	املعلومات	

املال	 راأ�س	 التجارية	وقانون	�صوق	 ال�صركات	 اأحكام	قانون	 تتفق	مع	 اإجراءات	تر�صيحهم	 واأن	 املطلوب	توفريها	

والقرارات	واللوائح	ال�صادرة	ذات	ال�صلة.

جلنة التدقيق الداخلي :  .4

مت	ت�صكيل	جلنة	التدقيق	الداخلي	من	قبل	جمل�س	الإدارة	بع�صوية	ثالثة	من	الأع�صاء	م�صتقلني	غري	تنفيذيني	،	 	

وتتمثل	مهام	اللجنة	و	اأهدافها	الرئي�صية	على	التايل:

اللجنة التنفيذية :  .5

مت	ت�صكيل	اللجنة	التنفيذية	املنبثقة	من	جمل�س	الإدارة	بقرار	جمل�س	الإدارة	يف	اإجتماعه	الأول	للدورة	احلالية	 	

الفا�صل/	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة،	وتعقد	 التنفيذيني	يراأ�صها	 اأربعة	من	الأع�صاء	امل�صتقلني	الغري	 بع�صوية	

اللجنة	اإجتماعاتها	كلما	اإ�صتدعت	احلاجة	لذلك	بهدف	ممار�صة	ال�صالحيات	والإخت�صا�صات	املخولة	لها	من	

قبل	املجل�س	فيما	يخت�س	ببع�س	امل�صائل	املحددة	والعاجلة	ذات	ال�صلة	باأن�صطة	ال�صركة	كما	تقوم	اللجنة	اأي�صًا	

مبراجعة	م�صروع	املوازنة	ال�صنوية	لل�صركة	وترفع	تو�صياتها	ملجل�س	الإدارة.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:  .6

ال�صابع	 اإجتماعها	 التنفيذية	للقيام	مبهمة	جلنة	الرت�صيحات	واملكافاأت	يف	 اأع�صاء	اللجنة	 عني	جمل�س	الإدارة	 	

الذي	اإنعقد	بتاريخ	2016/11/7م		وتتمثل	اأهم	اأاإخت�صا�صاتها	يف	:

التنفيذية.	 بالإدارة	 اخلا�صة	 التعاقب	 تقدمي	خطة	 	•

الإدارة.	 رئي�س	جمل�س	 الأقل	 على	 اأو	 الإدارة	 اخلا�صة	مبجل�س	 التعاقب	 اأو	خطة	 �صيا�صة	 اقرتاح	 	•

ع�صو	جمل�س	الإدارة	وم�صوؤولياته،	مبا	يف	ذلك	رئي�س	املجل�س،	مبا	 لدور	 تف�صيلي	 وظيفي	 و�صف	 اإعداد	 	•
ي�صهل	عملية	تعريف	الأع�صاء	مبهامهم	واأدوراهم،	وقيا�س	اأدائهم.	

اأ�صخا�س	موؤهلني	لاللتحاق	باملجل�س	كاأع�صاء	موؤقتني	وتر�صيحهم	عند	�صغور	مقعد	من	مقاعد	 البحث	عن	 	•
ع�صوية	جمل�س	الإدارة.	

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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التنفيذية	 املنا�صب	 لتويل	 موؤهلني	 اأ�صخا�س	 عن	 البحث	 لل�صركة،	 الأ�صا�صي	 النظام	 مع	 يتعار�س	 ل	 مبا	 	•
وتر�صيحهم	بح�صب	طلب	اأو	توجيه	املجل�س.	

التنفيذية.	 لالإدارة	 واحلوافز	 والبدلت	 املكافاآت	 منح	 �صيا�صة	 اإعداد	 	•

ال�صركة.	 واأداء	 ال�صوق	 اأو�صاع	 العتبار	 بعني	 اأخذا	 دوري،	 ب�صكل	 ال�صيا�صات	 هذه	 مراجعة	 	•

الإدارة،	 جمل�س	 موافقة	 على	 احل�صول	 بعد	 للجنة،	 امل�صالح،	 ت�صارب	 جتنب	 العتبار	 بعني	 الأخذ	 مع	 	•
ال�صتعانة	باأي	جهة	اأخرى	للح�صول	على	اأي	ا�صت�صارات	يف	�صبيل	اأداء	مهامها.	

املكافاآت:  .7

ال�صركة	 اإدارة	 الأم	وجمل�س	 ال�صركة	 اإدارة	 ملجل�س	 ر.ع	 	6.100 ومبلغ	 	 ع	 ر.	 األف	 	51.200 مبلغ	 دفع	 مت	 اأ-	

ال�صقيقة	على	التوايل	كبدل	ح�صور	جل�صات	ملجل�س	الإدارة	واللجان	املتخ�ص�صة	.	ومت	دفع	مكافاأت	لأع�صاء	

جمل�س	اإدارة		ال�صركة	ال�صقيقة	)الأمني	للمخازن	والتربيد(	مبلغ	38.000	.	ريال	.

كما	بلغ	اإجمايل	ما	اإ�صتلمه	اأكرب	�صبعة	موظفني	يف	ال�صركة	كرواتب	ومنافع	وعالوات	وزيادات	ومكافاآت	 ب	-		

نهاية	اخلدمة	واملعا�صات...	اإلخ	خالل	ال�صنة	املالية	املنتهية	يف31	مار�س	2017م	،	مبلغ	قدره	)170.192(	

ريال	عماين	.

م�صتحقات	املدقق	اخلارجي	لل�صنة	املالية	2016-2017م	مبلغ	10.500	ريال	عماين ج-	

اإقرار عدم وجود خمالفات قانونية على ال�شركة :  .8

مل	يتم	ت�صجيل	اأية	خمالفة	قانونية	من	قبل	الهيئة	العامة	ل�صوق	املال	على	ال�صركة	خالل	ال�صنة	املالية	املنتهية	يف	 	

31	مار�س	2017م.

طريقة التوا�شل مع امل�شاهمني :  .9

باإ�صتعداد	 اإخطار	امل�صاهمني	 يتم	ن�صر	احل�صابات	الربع	�صنوية	يف	�صحيفتني	)عربية	و	اإجنليزية(	ويتم	 اأ-	

ال�صركة	اإر�صال	تفا�صيل	احل�صابات	لأي	م�صاهم	يطلب	ذلك	.

مع	 التي	متت	 والتعامالت	 الإدارة	 تقرير	جمل�س	 مع	 املدققة	 املالية	 للك�صوفات	 ال�صنوية	 التقارير	 اإر�صال	 ب-	

الأطراف	ذات	العالقة	والدعوة	حل�صور	اإجتماع	اجلمعية	العامة	ال�صنوية	اإىل	كل	م�صاهم	ح�صب	عنوانه	

الربيدي	.

من	خالل	تقرير	جمل�س	الإدارة	وتقرير	التحليل	الإداري	اللذان	يعتربان	جزءًا	من	هذا	التقرير	. ت-	

متتلك	ال�صركة	موقع	خا�س	بها	على	�صبكة	املعلومات	العاملية	)الإنرتنت(	تن�صر	به	كافة	البيانات	واملعلومات	 ث-	

  www.omanfisheries.com	:	املوقع	عنوان	لديها.	املتوفرة	والت�صهيالت	وفروعها	ال�صركة	مبنتجات	املتعلقة

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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معلومات ال�شوق :  -10

	اجلدول	التايل	يو�صح	املتو�صط	ال�صهري	لأ�صعار	التداول	مقابل	حجم	التداول	واملوؤ�صر	العام	خالل	ال�صنة	 اأ-	

املالية	املنتهية	يف	31	مار�س	2017م.

موؤ�شر �شوق م�شقطاأقل �شعراأعلى �شعرال�شهر

          5.943        0.066        0.069 ابريل	2016

          5.811        0.059        0.060 مايو	2016

          5.777        0.060        0.061 يونيو	2016

          5.844        0.061        0.062 يوليو	2016

          5.735        0.061        0.061 اأغ�صط�س2016

          5.726        0.063        0.064 �صبتمرب	2016

          5.481        0.059        0.059 اأكتوبر	2016

          5.488        0.060        0.060 نوفمرب	2016

          5.783        0.060        0.061 دي�صمرب	2016

          5.776        0.100        0.102 يناير	2017

          5.780        0.154        0.169 فرباير	2017

          5.551        0.177        0.180 مار�س	2017

ب	– توزيع	اأ�صهم	ال�صركة	:

يتكون	راأ�س	مال	ال�صركة	من	125	مليون	�صهم	بقيمة	اإ�صمية		مائة	بي�صة		لل�صهم	الواحد	. 	

اأكرب	امل�صاهمني	كما	يف	2016/3/31م	:- 	

الن�شبةعدد الأ�شهم التي ميلكهاالعدداأ�شم امل�شاهم

24%130.000.000حكومة	�صلطنة	عمان

76%1563095.000.000باقي	امل�صاهمني

مراجعة نظام املراقبة الداخلية ومدى �شالحيته :  .11

ال�صركة	 قامت	 فقد	 ذلك	 �صبيل	 ويف	 الداخلية	 املراقبة	 نظام	 باإجراءات	 والإرتقاء	 تطوير	 على	 ال�صركة	 تعمل	 	

بتعيني	مدقق	داخلي	ب�صفة	دائمة	وتقوم	جلنة	التدقيق	الداخلي	بالتاأكد	ب�صورة	منتظمة	من	فعالية	وجودة	تلك	

الأ�صاليب	والنظم.

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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املدقق الداخلي :  .12

يعمل	بق�صم	التدقيق	الداخلي	لل�صركة	كل	من	الفا�صل	/	�صهزاد	قانديو	،	وهو	حا�صل	على	�صهادة	زمالة	املحا�صبني	 	

من	معهد	زمالة	املحا�صبني	يف	باك�صتان،	ولديه	خربة	خم�صة	�صنوات	يف	جمال	التدقيق	و�صنتان	كمدقق	لبنك	يف	

باك�صتان.	بالإ�صافة	اإىل	اأن	ال�صركة	قد	عينت	مكتب	بروتيفتي	كمدقق	داخلي	،	وهو	من	املكاتب	العاملية	التي	تقدم	

خدمات	تدقيق	احل�صابات	ولديه	فروع	يف	169	دولة.

ملحة موجزة عن مراقبي احل�شابات :  .13

كي	بي	اأم	جي	عمان	– هي	ع�صو	من	�صركة	)KPMG(	العاملية	،	وهي	�صركة	ذات	اأ�صل	�صوي�صري	ولديها	فروع	 	

يف	148	دولة		و	821	مكتب	ويعمل	بها	اأكرث	من	110	األف	موظف	يف	جميع	اأنحاء	العامل	وتعمل	يف	جمال	التدقيق	

و	تقدير	ال�صريبة	وخدمات	الإ�صت�صارات	عرب	تخ�ص�صات	الأن�صطة	الإقت�صادية	املختلفة	لل�صركات	وهي	�صركة	

70	موظف	 متخ�ص�صة	يف	هذه	املجالت	ودائمًا	ما	تقوم	بتقدمي	اأف�صل	اخلدمات	لعمالئها	.	ولديها	اأكرث	من	

يعملون	يف	�صلطنة	عمان	منذ	1975م.

امل�شت�شار القانوين :  .14

مت	تعيني	مكتب	�صليمان	البو�صعيدي	للمحاماة	والإ�صت�صارات	القانونية	لل�صركة	واملكتب	ي�صم	عدد	من	املحامني	 	

من	ذوي	اخلربة	ويقوم	املكتب	بالإ�صراف	على	اجلوانب	القانونية	املتعلقة	بعمل	ال�صركة	.

اإلتزام جمل�س الإدارة :  .15

تاأكد	جمل�س	الإدارة	من	اأن	ال�صركة	قد	قامت	بالإجراءات	التالية	: 	

تقدمي	تقريرعن	القوائم	املالية	لل�صركة	ومدى	تقيدها	بالقوانني	واللوائح	. اأ-	

مدى	اإلتزام	ال�صركة	بو�صع	الأنظمة	واللوائح	الداخلية	بكافة	اأنواعها	ومدى	مالءمتها	لو�صع	ال�صركة	ومدى	 ب-	

الإلتزام	بتطبيقها	.

تقدمي	تقرير	يفيد	مدى	مقدرة	ال�صركة	على	الإ�صتمرار	يف	مزاولة	عملها	لل�صنة	املالية	القادمة	. ت-	

املخول بالتوقيع                                                                                                     املخول بالتوقيع

رئي�س جلنة التدقيق الداخلي رئي�س جمل�س الإدارة                                                                 

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة )تابع(
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تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

مقدمــــــــة

ي�صر	اإدارة	�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ع.ع	تقدمي	تقرير	مناق�صات	وحتليالت	الإدارة	لل�صنة	املالية	2016 – 2017 

م	بهدف	تقييم	نتائج	عملياتها	وو�صعها	املايل	لل�صنة	املالية	املنتهية	يف	31	مار�س	2017م.	وينبغي	قراءة	هذا	التقرير	

والنتائج	املالية	مقرونة	مع	تقريرنا	املايل	املوحد	لل�صنة	املالية	2016 - 2017	م	والبيانات	ذات	ال�صلة	بتاريخ	31	مار�س	

2017م.

ال�صادر	من	ح�صرة	 	79/87 رقم	 ال�صامي	 ال�صلطاين	 املر�صوم	 �س.م.ع.ع	مبوجب	 العمانية	 الأ�صماك	 �صركة	 تاأ�ص�صت	

الأ�صماك	 �صركة	 دمج	 الذي	مبوجبه	مت	 	- ورعاه	 اهلل	 -	حفظه	 املعظم	 �صعيد	 بن	 قابو�س	 ال�صلطان	 �صاحب	اجلاللة	

الوطنية	العمانية	مع	�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ع.ع	التي	بداأت	اأعمالها	اعتبارًا	من	2	اأبريل	1989م	براأ�س	مال	

مدفوع	وقدره	12.500	مليون	ريال	عماين،	و	يبلغ	عدد	م�صاهمي	ال�صركة	اأكرث	من	17	األف	م�صاهمًا	ومتتلك	احلكومة	

24%	منها	عن	طريق	ال�صركة	العمانية	لالإ�صتثمار	الغذائي	القاب�صة	�س.م.ع.م.

´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

12^500^000

º¡°SC’G OóY

125^000^000

º¡°ùdG ô©°S  

0^100

خطة العمل و روؤية ور�شالة ال�شركة:

تعترب	ال�صنة	املالية	2016-2017م	ال�صنة	الثانية	من	اخلطة	ال�صرتاتيجية	ملدة	ثالث	�صنوات	)2018-2015(.

حققت	�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ع.ع	يف	هذا	العام	قفزة	هائلة	من	حيث	الأرباح	بلغت	1.652.248	مليون	ريال	

متتالية	من	اخل�صائر	منذ	 �صنوات	 اأربع	 بعد	 اأرباحًا	 فيها	 ال�صركة	 التي	حتقق	 الأوىل	 ال�صنة	 وتعترب	هذه	هي	 عماين.	

2012-2013م.

وفيما	يلي	عر�س	لإجمايل	الأداء	خالل	اخلم�س	�صنوات	الأخرية:

17-2016 16-2015 15-2014 14-2013 13-2012 12-2011 11-2010 التفا�شيل/ ال�شنة 

29.066 27.304 24.542 19.795 26.309 26.592 17.915 اإجمايل	الإيرادات

1.208 )278( )1.774( )782( )222( 863 531 الربح	/	اخل�صارة	الت�صغيلية

)91( )22( 34 144 258 259 419 �صايف	الدخل	الآخر

1.116 )300( )1.740( )638( 36 1.122 981 الربح	قبل	ال�صريبة

536 )146( )14( )73( 34 )126( )109( �صريبة

1.652 )446( )1.754( )711( 70 996 872 الربح	بعد	ال�صريبة
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تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

اإن	هذا	التحول	يف	اأداء	ال�صركة	جدير	بالثناء	على	الرغم	من	تاأثر	الإقت�صاد	العاملي	واملحلي	الناجم	عن	تقلب	اأ�صعار	

النفط	الذي	اأثر	على	اأداء	معظم	ال�صركات	يف	�صلطنة	عمان	و	اإىل	حد	كبري	القطاع	الزراعي.

ووا�صلت	ال�صركة	الرتكيز	على	املحاور	الرئي�صية	للخطة	الإ�صرتاتيجية	للثالث	�صنوات،	والتي	تتمحور	حول:

áeGóà°ùŸG á«ëHôdG∞«dÉµàdG ‘ ºµëàdG

∫OÉ©àdG á£≤f ójó–
 ƒ‰ ±Gó¡à°SG

ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

القوة	 اأن	 ملبداأ	 التنفيذية	 الإدارة	 اإقــرار	 مع	 والإدارة،	 الأعمال	 جانب	 هامة	يف	 تغيريات	 اإحــداث	 يف	 ال�صركة	 �صرعت	

الأ�صا�صية	لل�صركة	تكمن	يف	الت�صويق	واجلودة،	وبناء	على	ذلك	مت	الرتكيز	يف	تلك	املجالت	مع	ال�صيطرة	على	التكاليف	

يف	الن�صطة	الأخرى	من	خالل	تاأجري	بع�س	اأن�صطتها	اإىل	طرف	ثالث	والرتكيز	فقط	على	امل�صاريع	التي	حتقق	اأرباحًا.

مت	تخفي�س	تكاليف	الت�صغيل	باأكرث	من	=/650.000	ريال	عماين	لتكون	فقط		)2.868.506ر.ع(	مقارنة	بالعام	

ال�صابق	)3, 353.450		ر.ع(

 ´.Q 2^868^506

2017-2016

´.Q 3^353^450 

2016-2015

تكاليف الت�شغيل لعام 2016-2017م مقارنة مع 2015-2016م

وقد	مت	تعزيز	ق�صم	اجلودة	ل�صمان	التفتي�س	ال�صارم	لكل	مرحلة	من	مراحل	الإنتاج،	ويقوم	ق�صم	اجلودة	برفع	تقاريره	

مبا�صرة	اإىل	الرئي�س	التنفيذي.	وقد	اأدى	ذلك	اإىل	خف�س	كبري	يف	عدد	ال�صكاوى	املتعلقة	بجودة	املنتجات	اإىل	م�صتوى	

اأقل	من	1	%،	كما	رفع	من	�صمعة	العالمة	التجارية	ملنتجات	ال�صركة.

وقد	قام	ق�صم	الت�صويق	بالبحث	عن	اأ�صواق	جديدة	مع	الإحتفاظ	بح�صتها	يف	الأ�صواق	القائمة.	وبف�صل	الرتكيز	على	

الت�صويق	حققت	ال�صركة	الأم	للمرة	الأوىل	دورانًا	تاريخيًاعلى	�صعيد	الت�صدير	والت�صويق	املحلي،	اأدى	اإىل	حتقيق	اأرقام	

قيا�صية	يف	�صجالت	ال�صركة	مقارنة	بالأعوام	املا�صية.
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»∏ëŸG

2^418 

ôjó°üJ

38^496

دوران املخزون يف �شركة الأ�شماك العمانية ) طن مرتي(

كما	حققت	�صركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	للمرة	الأوىل	يف	تاريخها	اأرقامًا	قيا�صيًة	يف	دوران	املخزون	بلغت	2.326  

طن	مرتي	بقيمة	3.5	مليون	ريال	عماين.

3^3

Ω2016-2015 Ω2017-2016

3^5

دوران املخزون يف �شركة الأمني للمخازن والتربيد )مليون ر.ع(

اأهم الإجنازات الأخرى للفرتة 2017-2016:

تخفي�س	تكاليف	املوظفني	مببلغ	185.623	ريال	عماين		دون	امل�صا�س	باجلودة	والكفاءة.

2016-2017	م	مقابل	 العام	 ال�صابق	)1.663	مليون	ريال	عماين	يف	 بالعام	 22%	مقارنة	 انخفا�س	املخزون	بن�صبة	

2.134	مليون	ريال	عماين	يف	العام	2015-2016م(.

Ω2017-2016

1^663

Ω2016-2015

2^134

اإنخفا�س املخزون )مليون ر.ع(
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بـ	 	مقارنة	 م	 	2017 –  2016 ريال	عماين	يف	عام	 100%	)�صفر	 بن�صبة	 الأجل	 القرو�س	ق�صرية	 اإجمايل	 انخفا�س	

1.163	مليون	ريال	عماين	يف	2015 – 2016م(.

زيادة	معدل	دوران	املدينني	من	13	%	يف	2015-2016	اإىل	14	%	يف	2016-2017م،	مع	وجود	حتول	جذري	لل�صركة	

واملقدرة	الرا�صخة	على	النجاح	م�صرت�صدة	مبراقبة	م�صتمرة	من	قبل	الإدارة	التنفيذية	وجمل�س	الإدارة	؛	فاإنه	من	املوؤمل	

حتقيق	اأرباح	جيدة	يف	العام	القادم.

ÚæjóŸG

2016-2015
 ÚæjóŸG

2017-2016

1
4

1
3

معدل دوران املدينني )%(

نظام الرقابة الداخلية وكفايتها:

لدى	ال�صركة	هيكل	حوكمة	وم�صاءلة	را�صخ	لدعم	وتقييم	الإدارة	والإ�صراف	على	نظام	الرقابة	الداخلية	ويتم	تنظيم	

نظام	الرقابة	الداخلية	واإدارة	املخاطر	على	ثالث	م�صتويات	ت�صغيلية	هي	املجموعة،	العمليات	الت�صغيلية	والوحدات	

التابعة.	وي�صارك	كل	م�صتوى	ب�صكل	مبا�صر	يف	تنفيذ	الرقابة	الداخلية	وامل�صوؤولية	عن	ذلك	مت�صيًا	مع	درجة	املركزية	

الرقابة	 التنظيمية	لإدارة	 امل�صاءلة	 الداخلية	هياكل	 الرقابة	 اإدارة	 اإطار	 التنفيذية،	ويت�صمن	 الإدارة	 ت�صتهدفها	 التي	

الداخلية	لدعم	الإدارة	املالية	ال�صليمة	واأدوار	وم�صوؤوليات	كبار	املديرين	فيما	يتعلق	باإدارة	الرقابة	الداخلية،	ف�صال	

عن	اأدوار	املديرين	-	القيم	والأخالق	والتوا�صل	-	والتدريب	امل�صتمر	ب�صاأن	املتطلبات	القانونية،	ف�صال	عن	�صيا�صات	

واإجراءات	الإدارة	املالية	ال�صليمة	والرقابة.

تقييم الإدارة القائمة على املخاطر:

يتم	الر�صد	املنتظم	لإدارة	الرقابة	الداخلية،	ف�صاًل	عن	تقدمي	وتقييم	وخطط	العمل	ذات	ال�صلة	ملديري	الأق�صام	من	

خالل	اإدارة	التدقيق	الداخلي	وجلنة	التدقيق	الداخلي	ومبوجب	مبادئ	الرقابة	الداخلية	التي	ت�صكل	جزءًا	من	حوكمة	

وذلك	 املخاطر،	 واإدارة	 الداخلية	 الرقابة	 اإجراءات	 كفاءة	 مراقبة	 م�صوؤولية	 الداخلي	 التدقيق	 تتوىل	جلنة	 ال�صركة،	

مب�صاعدة	اإدارة	الرقابة	الداخلية	واملراجعة.

تدرك	ال�صركة	اأهمية	وجود	نظام	مالئم	للرقابة	الداخلية،	ولديها	اإدارة	للتدقيق	الداخلي	بالإ�صافة	اإىل	قيامها	بتعيني	

الرقابة	 اأنظمة	 م�صتقلة	عن	 تقارير	 لتقدمي	 الداخلي	 التدقيق	 اإدارة	 مع	 للتن�صيق	 الداخلي	 للتدقيق	 مكتب	متخ�ص�س	

الداخلية	املتبعة	لإدارة	العمليات،	وخالل	العام	احلايل	مل	تكن	لدى	مكتب	املدقق	الداخلي	اأية	مالحظات	هامة	تتعلق	

بنظام	الرقابة	الداخلية	اأو	�صوء	ال�صلوك	اأو	عدم	الإمتثال	من	جانب	ال�صركة.
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ب�صكل	�صارم	مبعايري	حتليل	 ال�صركة	 التزام	 للتاأكد	من	 لالأيزو	 وكيل	خارجي	 قبل	 ال�صركة	من	 تتم	مراجعة	عمليات	

املخاطر	ونقطة	التحكم	احلرجة	املعروفة	بالها�صب	ومل	يتم	الإبالغ	عن	وجود	خمالفات	ج�صيمة	يف	هذا	اجلانب.

اأبرز الأعمال ونظرة عامة على الأداء املايل:

41^045

äÉjÎ°ûŸG
40^914

äÉ©«ÑŸG

امل�شرتيات واملبيعات )طن مرتي(

للمبيعات	 1.156.670	ريال	عماين،	مع	ت�صجيل	رقم	قيا�صي	 اأرباح	�صافية	قدرها	 الأم	من	حتقيق	 ال�صركة	 متكنت	

قدره	40.914		مليون	طن	مرتي	اأي	ما	يعادل	23.56	مليون	ريال	عماين	وحتقيق	م�صرتيات	بلغت	41.045		طن	مرتي	

بقيمة	17.053	مليون	ريال	عماين.

1^156^670

2^356^000 

Net Profit

Turnover

Purchase

1^705^300 

الأداء املايل 2016-2017م

وقد	حتقق	هذا	على	الرغم	من	التباطوؤ	العاملي	واملناف�صة	ال�صديدة	يف	اأ�صواق	الت�صدير	من	امل�صدرين	غري	املنظمني.

املتاجرة	من	خالل	 اأن�صطة	 اأي�صا	يف	 بداأت	 ولكنها	 امل�صنوعة	يف	م�صانعها	اخلا�صة،	 املنتجات	 ال�صركة	على	 وركزت	

10.405		طن	مرتي	مع	 اأ�صاف	 امل�صتاأجرة	يف	�صلطنة	عمان	وخارجها.	هذا	امل�صروع	يف	حد	ذاته	 التجهيز	 م�صانع	

عائدات	اإجمالية	قدرها	3.372		مليون	ريال	عماين.

كما	مت	اتباع	ا�صرتاتيجيات	ل�صمان	النمو	امل�صتمر	لالأعمال	اأدى	اإىل	حتقيق	:

خالفًا	لل�صنوات	ال�صابقة	ركزت	ال�صركة	على	اأنواع	الأ�صماك	ذات	الهام�س	الربحي	العايل	مثل	اأ�صماك	احلبار،	 	•
�صيف	رندوه،	خن،	�صلعة	وهل�صا		لأ�صوق	الت�صدير	وكان	الرتكيز	الرئي�صي	هذا	العام	هو	احل�صول	على	مواد	خام	
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اأكرث	من	مراكز	الإنزال	وال�صيادين	مبا�صرًة	بدًل	من	الو�صطاء،	وقد	�صاعد	ذلك	ال�صركة	على	اإ�صافة	هام�س	هام	

من	خالل	خف�س	عمولة	الو�صطاء.

اإنتاجًا	قيا�صيًا	 اخلم�صة	التابعة	لل�صركة	وهي	غال،	الأ�صخرة،	م�صرية،	�صوقرة	و�صاللة	 الفروع	 جميع	 حققت	 	•
خالل	مو�صم	ال�صيد.

يوما. 	35 من	 اأقل	 اإىل	 يوما	 	115 من	 املدينني	 متو�صط			فرتة	حت�صيل	 انخف�س	 	•

املخزون	من	150	يوما	اإىل	اأقل	من	30	يوما	وبالتايل	زيادة	ن�صبة	دوران	املخزون. فرتة	 تخفي�س	 مت	 	•

براأ�صمالها	 حاليًا	 ال�صركة	 وتعمل	 الأجل	 ق�صرية	 القرو�س	 جميع	 ب�صداد	 ال�صركة	 قامت	 اآخرًا	 ولي�س	 واأخريًا	 	•
اخلا�س	بعد	تراكم	احتياطيات	نقدية	بقيمة	3.5	مليون	ريال	عماين	يف	ودائع	ق�صرية	الأجل.

ويبني	اجلدول	والر�صمني	البيانيني	التاليني	الأداء	الت�صغيلي	من	الناحية	املالية	والكمية:

17-2016 16-2015 15-2014 14-2013 13-2012 12-2011 11-2010 تفا�شيل/ ال�شنة

23.665 24.282 23.559 19.108 26.273 26.532 17.883 اإجمايل	الإيرادات

566 )1.539( )2.162( )1.003( )361( 895 520 الربح	/	اخل�صارة	الت�صغيلية

)20( 23 85 201 312 259 449 �صايف	الإيرادات	الأخرى

546 )1.516( )2.077( )802( )49( 1.154 969 الربح	قبل	احت�صاب	ال�صرائب

611 )7( - - 34 )126( )109( �صريبة

1.157 )1.523( )2.077( )818( )15( 1.028 860 الربح بعد ال�شريبة

البيانات املالية للعمليات الت�شغيلية :

π«°UÉØJ11-201012-201113-201214-201315-201416-201517-2016

 äÉ©«ÑŸG á«ªc

…ÎŸG ø£dÉH

17^49023^58033^79525^63533^92238^87640^914

äÉjÎ°ûŸG á«ªc

…ÎŸG ø£dÉH
18^49024^89636^02925^65438^06436^02941^045
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منو امل�شرتيات واملبيعات
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منو امل�شرتيات واملبيعات يف ال�شنوات ال�شبع املا�شية

اإ�صافية	اإىل	الأمام	لل�صعي	قدمًا	من	خالل	اعتماد	 اأن	توىل	الرئي�س	التنفيذي	مهامه،	اتخذت	ال�صركة	خطوات	 بعد	

ال�صرتاتيجيات	التالية:

املوردين	 كانوا	من	 الذين	 ال�صيادين	 	مع	 الت�صال	 ثقتهم	حيث	جرى	 ال�صيادين	وجتديد	 التوا�صل	مع	 اإعادة	 	•
الرئي�صيني	ال�صابقني	يف	الفروع	املختلفة	ل�صمان	توريدهم	لالأ�صماك	على	مدار	ال�صنة	وباأكرث	الأ�صعار	تناف�صية.

اأ�صحاب	املوؤ�ص�صات	ال�صغرية	واملتو�صطة	بهدف	دعمهم،	وقد	مت	توقيع	مذكرات	 بالتوا�صل	مع	 ال�صركة	 قامت	 	•
تفاهم	مع	عدد	منها	لتعمل	على	توريد	الأ�صماك	املجمدة	حتت	ا�صم	ال�صركة.

يف	 م�صتمر	 ب�صكل	 متواجدة	 لتكون	 ال�صركة	جلنة	 اأن�صاأت	 حيث	 لالأ�صماك	 املركزي	 ال�صوق	 يف	 الن�صط	 احل�صور	 	•
ال�صوق	املركزي	لالأ�صماك	�صواًء	البائعة	وامل�صرتية	لالأ�صماك	يف	جميع	الف�صول.

اأن�شطة ال�شركة وم�شادر الدخل واخلطط امل�شتقبلية:

الفرتة	 والتربيد	يف	 للمخازن	 الأمني	 �صركة	 تابعة	جديدة	وهي	 �صركة	 تاأ�صي�س	 والأفقي	مت	 الراأ�صي	 كجزء	من	منوها	

ال�صلع	ال�صاحلة	لالأكل	 اللوج�صتية	لطرف	ثالث،	وجتارة	 2012-2013م	وت�صارك	�صركة	الأمني	يف	تقدمي	اخلدمات	

وخدمات	التخزين.	وتبلغ	قدرتها	التخزينية	6000	طن	مرتي	من	املنتجات	الغذائية	املجمدة	واملربدة	مثل	الأ�صماك	

واملنتجات	ال�صمكية	والدجاج	واللحوم	واخل�صار	والفواكه.

ال�صنة	اخلام�صة	من	عملياتها،	 ريال	عماين	يف	 	567.560 ال�صريبة	قدرها	 بعد	 اأرباحًا	�صافيًة	 ال�صركة	 وقد	حققت	

وذلك	ب�صبب	ح�صولها	على	عقد	توريد	1.059		طن	مرتي	من	اللحوم	املجمدة		امل�صتوردة	من	نيوزيالندا	لوزارة	الدفاع	

وبيع	1.218		طن	مرتي	من	الدجاج	يف	ال�صوق	املحلي.

بالإ�صافة	اإىل	الأن�صطة	التجارية،	�صاهمت	�صركة	الأمني	اأي�صا	يًف	حتقيق	اإيرادات	بقيمة			0.834	مليون	ريال	عماين(
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مقارنة	بـ	1.040	مليون	ريال	يف	2015-2016م).	و	92.774	ريال	عماين	/	اإيرادات	من	ق�صم	اللوج�صتيات	)مقارنة	

مببلغ	199.971	ريال	عماين	يف	2015-2015(.
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ومن	اأجل	تعزيز	اإ�صتمرارية		النمو		ملخازن	الأمني	�صرعت	الإدارة	التنفيذية	يف	تو�صعة	املخازن	من	6000	طن	مرتي	اإىل	

9000	طن	مرتي	ومن	املقرر	افتتاح	املرحلة	الثانية	بحلول	يوليو	2017م،	ومبجرد	بدء	الت�صغيل	يف	التو�صعة	اجلديدة	�صتكون	

املخازن	واحدًة	من	اأكرب	خمازن	التربيد	يف	عمان	مع	املحطة	الواحدة	لتقدمي	اخلدمات	اللوج�صتية	وق�صم	املتاجرة.

الأن�شطة الأ�شا�شية ل�شركة الأ�شماك العمانية:

وفقًا	لإ�صرتاتيجية	الثالث	�صنوات،	مت	تق�صيم	العمليات	الت�صغيلية	لل�صركة	اإىل	ثالث	اأق�صام	مبينة	اأدناه:

∑Éª°SC’G ácô°T

´.´.Ω.¢T á«fÉª©dG

QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG

äÉeóÿGh 

 ¿hDƒ°T
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العمليات الت�شغيلية

اأق�صى	قدر	من	الفوائد	 اأجل	ا�صتخال�س	 التنفيذي	مت	و�صع		خطط	لإعادة	تنظيم	ال�صركة	من	 بتوجيه	من	الرئي�س	

من	املوارد	واإعادة	النظر	يف	الإ�صرتاتيجية	املعتمدة.	وفيما	يلي	بيان	بالعمليات	الت�صغيلية	لل�صركة	باأق�صامها	الثالثة	:
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عمليات �شراء الأ�شماك واملنتجات ال�شمكية:

�صهد	العام	206-2017م		مو�صم	اإنزال	قيا�صي	لالأ�صماك	مما	�صهل	قيام	ال�صركة	بت�صغيل	جميع	فروعها	باأق�صى	قدر	

ممكن	من	الطاقة	الإنتاجية	لت�صل	اإىل		27.461		طن	مرتي	مقارنة	مع	24.907		طن	مرتي	يف	عام	2015 – 2016م.	

كما	ركزت	ال�صركة	على	املزيد	من	الأنواع	ذات	العائد	املرتفع	من	اأجل	�صمان	�صايف	اأرباح	عايل.

اأما	الأنواع	اخلم�صة	الرئي�صية	التي	�صاهمت	يف	ارتفاع	�صايف	الدخل	فهي	كما	يلي:
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اأنواع الأ�شماك ذات العائد العايل

5^967 2^932

90

97

20^000

15^000

10^000

5^000

0

1^688

QÉÑ◊G

√hófQ ∞«°S

á©∏°V

É°ù∏g

øjOô°ùdG
QÉÑ

◊
G

á©∏°V

√h
ófQ

 ∞
«°S

É°ù
∏g

øjO
ô°ù

dG

(´.Q ¿ƒ«∏e) äÉ©«ÑŸG( øW ) á«ªµdG

املبيعات 2016-2017م

بالإ�صافة	اإىل	اإنتاج	ال�صركة	يف	م�صانعها	اخلا�صة	قامت	بدعم	عدد	من	اأ�صحاب	ال�صركات	ال�صغرية	واملتو�صطة	يف	

باإ�صم	�صركة	الأ�صماك	العمانية	وحقق	هذا	الن�صاط	التجاري	كمية	 عمان	والدول	املجاورة	لت�صويق	منتجات	ال�صركة	

اإ�صافية	بلغت10.404	طن	مرتي	بقيمة	اإجمالية	بلغت		3.373	مليون	ريال	عماين.

مع	زيادة	الدعم	الذي	تقدمه	ال�صركة	وتواجدها	امللمو�س	يف	جميع	مراكز	الإنزال	يف	خمتلف	املناطق	يف	ال�صلطنة	مكن	

ذلك	ال�صركة	من	احل�صول	على	معظم	كميات	اإنزال	الأ�صماك.

تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 
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كما	تقوم	ال�صركة	حاليًا	بت�صغيل	5	�صفن	�صيد	�صاحلي	يف	املياه	العمانية	وتعمل	على	تهيئة	عدد	8	�صفن	اأخرى	ومتا�صيا	

مع	ا�صرتاتيجية	ال�صركة	تقوم	ال�صركات	ال�صغرية	واملتو�صطة	بت�صغيل	القوارب	حاليا.	وقد	كفل	ذلك	تدريب	ال�صركات	

مناطق	 من	 لالأ�صماك	 م�صتمرة	 ب�صورة	 اخلام	 املواد	 توفري	 �صمان	 ف�صاًل	عن	 املجال،	 هذا	 واملتو�صطة	يف	 ال�صغرية	

الإنزال	اإىل	جانب	ح�صولها	على	اإيرادات	ثابتة.
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مقارنة كميات الأ�شماك املدرجة يف املوازنة والفعلية

الت�شويق:

توؤمن	ال�صركة	باأن	الت�صويق	هو	القوة	الرئي�صية	لبقائها،	ومن	ثم	فقد	مت	التاأكيد	على	تركيز	ال�صرتاتيجية	يف	جمال	

الت�صويق.	وقد	مت	اإختيار	ق�صم	الت�صويق	بدقة	مع	الرتكيز	على	الت�صويق	املحلي.	ول	يزال	ال�صرق	الأق�صى	هو	امل�صدر	

الرئي�صي	للدخل	بينما	تاأتي	اأمريكا	الالتينية	يف	املرتبة	الثانية.	بالإ�صافة	اإىل	اأن	ال�صركة		لديها	ح�صور	قوي	يف	اأ�صواق	

كل	من	اأوروبا	وال�صرق	الأو�صط	و�صمال	اأفريقيا	وعالوة	على	ذلك	مت	اإن�صاء	ق�صم	للمتاجرة	منف�صل	لت�صويق	منتجات	

ال�صركة	يف	ال�صوق	املحلي	والأ�صواق	اخلارجية.

الت�شدير:

املوازنة	 يف	 املو�صوع	 املبيعات	 رقم	 ال�صركة	 تخطت	 كما  امل�صدرة	 الأ�صماك	 كميات	 يف	 جيدة	 اأرقامًا	 ال�صركة	 حققت	

وحققت	اأي�صا	اأعلى	مبيعات	يف	تاريخها	و	اأظهرت	كمية	املبيعات	منوا	بن�صبة	11%	من	34.809	طن	مرتي	)2015 – 

2016م(.

وعالوة	على	ذلك	تعمل	ال�صركة	على	�صراء	الأ�صماك		ذات	الهام�س	الربحي	اجليد	بهدف	زيادة	الأرباح.
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الت�شويق املحلي:

توا�صل	ال�صركة	جهودها	لدعم	مبادرات	احلكومة	يف	حتقيق	الأمن	الغذائي	يف	�صلطنة	عمان،	كما	بذلت	جهودًا	اإ�صافية	

ل�صمان	توفري	الأ�صماك	الطازجة	يف	ال�صوق	املحلي	خا�صة	خالل	�صهر	رم�صان.	وحتتفظ	ال�صركة	مبخزون	يقدر	بحوايل	

1000	طن	مرتي	من	الأ�صماك	للت�صويق	املحلي	ل�صمان	وفرة	الأ�صماك	خالل	فرتة	ال�صيف.يتم	مراقبة	الأ�صعار	بانتظام	

وال�صيطرة	عليها	لتكون	يف	متناول	اليد	لل�صوق	املحلي،	ويبلغ	اإجمايل	املبيعات	لل�صنة	املالية	املا�صية	2.418		طن	مرتي.

وتنفيذًا	لتوجهات	احلكومة	ب�صرورة		توفري	الأ�صماك	يف	ال�صلطنة	فاإن	ال�صركة	ب�صدد	و�صع	خطة	ا�صرتاتيجية	للت�صويق	

املحلي	تهدف	اإىل	زيادة	املبيعات	يف	ال�صوق	املحلي	مبعدل	منو	�صنوي	مركب	يزيد	عن	50%	للعامني	املقبلني.
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قيمة وكمية الأ�شماك امل�شدرة

ملخ�س للمبيعات – اخلارجية واملحلية واملتاجرة:

التوزيع	 للدول	اخلارجية	ح�صب	 الت�صدير	 ال�صركة	من	 التي	حققتها	 للمبيعات	يو�صح	اجلهود	 بياين	 يلي	ر�صم	 وفيما	

اجلغرايف	والت�صويق	املحلي	واملتاجرة		حيث	بلغ	اإجمايل	املبيعات	املجمعة	حوايل	23.631	ريال	عماين.
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املبيعات ح�شب التوزيع اجلغرايف

العالمات التجارية للمنتجات:

اإن	العمل	على	و�صع	اأ�صل	العالمة	التجارية	العاملية	لل�صركة	لتكون	يف	راأ�س	قائمة	الختيار	يف	عمان	هي	واحدة	من	

ا�صرتاتيجيات	ال�صركة،	ومن	اأجل	حتقيق	ذلك	بداأت	ال�صركة	العديد	من	اأن�صطة	بناء	�صورة	العالمة	التجارية	لل�صركة،	

واإىل	جانب	العالمة	التجارية	»طاقة«،	فاإن	ال�صركة	تخطط	لإحياء	عالمتيها	التجاريتني	الأخريني	»�صدف«	و«ال�صمك	

هذا	 لتحقيق	 	 والتغليف	 التعبئة	 منتجات	 ت�صميم	 اأعيد	 وقد	 م�صتوياتهم.	 امل�صتهلكني	مبختلف	 اأذواق	 لإر�صاء	 املرح«	

الهدف	و	قامت	ال�صركة	برتويج	عالمتها	التجارية	من	خالل	بيع	منتجات	ال�صركة	يف	عبوات	جديدة	من	خالل	الإعالن	

يف	حمالت	ال�صوبرماركت	وال�صحف	املحلية	ولوحات	الإعالنات	وما	اإىل	ذلك.	

تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 
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ق�شم التمويل وال�شتثمار:

وحتقيق	 الإ�صتثمار	 من	 العائد	 تعظيم	 اإىل	 تهدف	 والتي	 وال�صتثمار	 للتمويل	 �صنوات	 الثالث	 ا�صرتاتيجية	 من	 كجزء	

فر�س	الإ�صتدامة	على	املدى	الطويل	واإجراء	درا�صة	جدوى	م�صبقة	على	خمتلف	خيارات	الإ�صتثمار	طويلة	الأمد	وزيادة	

الكفاءة	 زيادة	 اإىل	 الإ�صتثمار	 ق�صم	 ي�صعى	 ال�صركة	 اأ�صول	 على	 للعائد	 معدل	 اأف�صل	 و�صمان	 املالية	 لــالإدارة	 الكفاءة	

لال�صول	الثابتة	واملتداولة	من	اأجل	حتقيق	معدل	عائد	جمدي	لالإ�صتثمار.

امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة:

كون	�صركة	الأ�صماك	العمانية	واحدة	من	اأكرب	ال�صركات	العاملة	يف	ت�صويق	واإنتاج	املاأكولت	البحرية	يف	دول	جمل�س	

اإعجابهم		 التعاون	اخلليجي	ت�صمن	ال�صركة	م�صادر	دائمة	لتوفري	تلك	املنتجات،	وتقدم	اجلودة	اإىل	عمالئها	لتنال	

باأنواع	املاأكولت	البحرية.

كما	عملت	ال�صركة	على	�صمان	امتثال	املوردين	ملعايري	املوا�صفات	التي	يطالب	بها	الحتاد	الأوروبي	وت�صجيع	جميع	

عمالئها	على	تقييم	هذه	ال�صهادات،	وتعتمد	ال�صركة	على	ثقافة	قوية	لتوريد	الأ�صماك	من	ال�صيادين	املحليني	مما	

ي�صجعهم	على	اإ�صتدامة	ممار�صة	اأن�صطة	�صيد	الأ�صماك.

ولدى	 اجلــودة،	 عالية	 معايري	 تلبي	 التجارية	 عالماتها	 تباع	حتت	 التي	 املنتجات	 اأن	 العمانية	 الأ�صماك	 �صركة	 تعلن	

ال�صركة	وحدات	�صبط	اجلودة	تقوم	بالتفتي�س	على	مدار	ال�صاعة	يف	م�صانعها	كما	تقوم	باإبجراء	تفتي�س	منتظم	على	

م�صانع	املوردين	وال�صفن	واملزارع	وت�صمن	اأن�صطة	ال�صركة	تتبع	املنتج	من	م�صانعها	اإىل	امل�صنع	اأو	املورد	اأو	القوارب	

التي	قامت	بتزويد	ال�صركة	بالأ�صماك.

التدريب و التطوير:

توؤمن	ال�صركة	باأهمية	تدريب	وتطوير	موظفيها	من	خالل	ق�صم	املوارد	الب�صرية،	وكجزء	من	اأولويات	تنفيذ	خطة	العمل	

التدريب	الإداري	الالزم	لتعزيز	املهارات	 واإعطاء	 الفردية	 ال�صركة	على	حت�صني	جودة	خطط	تنمية	املهارات	 ركزت	

واملعرفة	املطلوبة	لتحقيق	الأهداف	املرجوة	بفعالية	وكفاءة.

وقد	اأعادت	الإدارة	التنفيذية	تنظيم	ا�صرتاتيجيتها	ل�صمان	ال�صتمرارية	يف	امل�صتقبل،	واتخذت	عدة	خطوات	ملواجهة	

التحديات	برفع	م�صتوى	املهارات،	وبرامج	بناء	القدرات،	وبرامج	تنمية	املهارات	القيادية،	ونظام	املكافاآت.	وقد	قامت	

ب�صكل	 الدائرة	 تلك	 يف	 املوظفني	 اأداء	 لتحقيق	 اإدارة،	 لكل	 الرئي�صية	 الأداء	 موؤ�صرات	 بو�صع	 اأي�صًا	 التنفيذية	 الإدارة	

يف	 العمانية	 للكوادر	 العايل	 التعليم	 برعاية	 قامت	 لل�صركة	 الجتماعية	 امل�صوؤولية	 يف	 امل�صاهمة	 من	 وكجزء	 منا�صب.	

الوظائف	العليا	وبالتايل	ال�صتفادة	من	اإمكانياتهم	لي�صبحوا	قادة	امل�صتقبل	يف	هذا	القطاع.

تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 
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املخاطر:

تعتمد	ال�صركة	على	�صراء	كميات	كبرية	من	الأ�صماك	امل�صادة		التي	تكون	بطبيعتها	عر�صة	لتاأثري	خمتلف	املعايري	مثل	

كمية	اإنزال	الأ�صماك	وهجرتها	من	مكان	اإىل	اأخر	متاأثرة	بالتغريات	املناخية،	وب�صبب	املناف�صة	املتزايدة	والوظائف	

املواطنني	 من	 املطلوب	 العدد	 على	 احل�صول	 يف	 �صعوبة	 ال�صركة	 تواجه	 الأخــرى	 القطاعات	 تقدمها	 التي	 املربحة	

العمانيني	ل�صيد	وجتهيز	الأ�صماك.

ا�شرتاتيجية وروؤية م�شتقبلية:

قام	الرئي�س	التنفيذي	بو�صع	خارطة	طريق	حتتوي	على	روؤية		وا�صحة	ملوا�صلة	زيادة	دوران	املخزون	مع	وجود	عالمات	

جتارية	عاملية	مت�صيًا	مع	ال�صرتاتيجية	احلالية	�صميت	)خطط	التنفيذ	ال�صريع(	وتتمحور	اأهم	اآليات	التنفيذ	يف:

الأ�صماك. قطاع	 الراأ�صي	يف	 النمو	 �صل�صلة	 لزيادة	 الربميي	 امل�صافة	يف	 القيمة	 م�صنع	 اإحياء	 	•

الأ�صماك	حتت	مظلة	واحدة	يف	 لتوفري	كافة	منتجات	 غال	ووجهة	كاملة	 يف	 	 حديث	 منوذجي	 م�صنع	 اإن�صاء	 	•
�صلطنة	عمان	ودول	جمل�س	التعاون	اخلليجي،	يحتوي	على	�صل�صلة	متكاملة	لتجهيز	واإعداد	الأ�صماك	من	البحر	

اإىل	املائدة.

مواقع	الإنزال	املختلفة	وجتري	حاليا	مناق�صات	مع	م�صتثمرين	اأجانب	يف	قطاعات	خمتلفة	ت�صمل	 مع	 التعاون	 	•
بع�صها	ال�صيد	التجاري	لالأ�صماك،	وعمليات	ال�صيد	ال�صاحلية	وم�صاريع	تبادل	املعارف.

التجارية	حيث	بداأت	ال�صركة	يف	جتديد	عالماتها	التجارية	“طاقة” و	“�صدف” و	“ال�صمك	 العالمة	 تطوير	 	•
التجارية	�صتكون	يف	 العالمات	 العمالء	ومعظم	هذه	 اأذهان	 لل�صركة	يف	 العريقة	 املا�صية	 الأيام	 املرح” لإعادة	
جميع	اأماكن	التوزيع	يف	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	خالل	الأ�صهر	القليلة	املقبلة	من	خالل	و�صع	خطة	عمل	

لت�صويق	هذه	العالمات	التجارية.

ا�صرتاتيجية	ال�صركة	من	اأجل	تبني	حتقيق	الأهداف	الذي	�صرتكز	ال�صركة	من	خالله	على	اإ�صافة	القيمة	 تطوير	 	•
وفر�س	حتقيق	هام�س	ربحي	جيد	مر�صي	باأثر	فوري.

حتقيق	 اأجل	 من	 الرتكيز	 وجمالت	 الأهداف	 حتديد	 خالل	 من	 التنفيذية	 والإدارة	 ال�صركة	 معايري	 حتديد	 	•
الأهداف	ال�صرتاتيجية.

تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 
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�شكر وعرفان:

نيابة	عن	الإدارة	التنفيذية	اأت�صرف	باأن	اأرفع	اأ�صمى	اآيات	ال�صكر	والعرفان	اإىل	املقام	ال�صامي	ملولنا	ح�صرة	�صاحب	

 اجلاللة	ال�صلطان	قابو�س	بن	�صعيد	املعظم	– حفظه	اهلل	ورعاه	واأ�صبغ	عليه	نعمة	ال�صحة	والعافية	والعمر	املديد	–

والرخاء	 النمو	 م�صار	 يف	 البالد	 و�صعت	 التي	 ال�صديدة	 وتوجيهاته	 ال�صائبة،	 ونظرته	 امللهمة،	 احلكيمة	 قيادته	 على	

الدائمني	باإذن	اهلل.	

كما	نتقدم	بال�صكر	اأجزله	اإىل	امل�صوؤولني	يف	وزارة	الزراعة	و	الرثوة	ال�صمكية	وعلى	راأ�صهم	معايل	الدكتور	فوؤاد	اإبن	

جعفر	ال�صاجواين	وزير	الزراعة	والرثوة	ال�صمكية	املوقر،	ووزارة	املالية،	وغرفة	جتارة	و�صناعة	عمان،	وجميع	الهيئات	

احلكومية	الأخرى	التي	دعمت	ال�صركة	لتحقيق	ما	حققناه.	واإىل	املكرم	ال�صيخ	جمل�س	الإدارة	رئي�س	واأع�صاء	املجل�س		

على	توجيهاتهم	امل�صتمرة	وثقتهم	ودعمهم	يف	اإدارة	ال�صركة	ب�صورة	ناجحة.	

وال�صكر	مو�صول	اإىل	جميع	ال�صيادين	و	عمالئنا	الكرام	واملوردين	لكامل	دعمهم	لل�صركة	باإخال�س	و	تعاونهم.																																														

الدكتور خالد بن من�شور بن �شبيل الزدجايل        

الرئيــــــــــ�س التنفيـــــــــــــــــذي         

تقريـر مناق�شـــات وحتليالت الإدارة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017
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املجموعةال�شركة الأم
2017201620172016

ر.عر.عر.عر.عاإي�صاح

الأ�شول
الأ�شول غري املتداولة
64,765,1995,694,2006,802,9557,961,345ممتلكات	واآلت	ومعدات

--7515.750515.750اإ�صتثمارات	يف	�صركات	تابعة

965.261-965.261-8اأ�صول	مالية	حمتفظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق

30624,42413.358543,68613.358اأ�صل	ال�صريبة	املوؤجلة

5,905,3737.188.5697,346,6418.939.964جمموع الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة
91,178,2061.504.7221,662,9452.134.087خمزون

104,114,0665.026.7703,951,4554.604.995ذمم	مدينة	واأر�صدة	مدينة	اأخرى

11256,936310.776256,936310.776اأ�صول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر

-3,000,000-333,000,000ودائع	ثابتة

121,536,6911.291.9741,575,2021.371.960نقد	وما	يف	حكم	النقد

10,085,8998.134.24210,446,5388.421.818جمموع الأ�شول املتداولة

15,991,27215.322.81117,793,17917.361.782جمموع الأ�شول

حقوق امل�شاهمني والإلتزامات
راأ�س املال والإحتياطيات

1312.500.00012.500.00012.500.00012.500.000راأ�س	املال	

143,312,4273.196.7603,362,4553.246.788اإحتياطي	قانوين

1529.26929.26929.26929.269اإحتياطي	راأ�صمايل

)2.874.686()1,338,105()4.297.868()3,256,865(خ�صائر	مرتاكمة	

12,584,83111,428,16114,553,61912,901,371جمموع حقوق امل�شاهمني

الإلتزامات
الإلتزامات	غري	املتداولة

1696,327133,4801,096,3071,333,464قر�س	لأجل

73.133---30اإلتزام	�صريبي	موؤجل

17128,847140.178135,350144.980مكافاآت	نهاية	اخلدمة

225,174273,6581,231,6571,551,577جمموع الإلتزامات غري املتداولة

الإلتزامات املتداولة
1634,67834,678234,682234,682اجلزء	اجلاري	من	قر�س	لأجل

1,000,000-1,000,000-18قر�س	ق�صري	الأجل

191,574,7421.487.4771,706,3631.538.322ذمم	دائنة	واأر�صدة	دائنة	اأخرى

66,858135,830--30خم�ص�س	ال�صريبة

--211,571,8471.098.837مبالغ	م�صتحقة	اإىل	اأطراف	ذات	عالقة

3,181,2673,620,9922,007,9032,908,834جمموع الإلتزامات املتداولة

3,406,4413.894.6503,239,5604,460,411جمموع الإلتزامات

15,991,27215.322.81117,793,17917.361.782جمموع حقوق امل�شاهمني والإلتزامات

200.1010.0910.1160.103�شايف الأ�شول لل�شهم الواحد 

2017	و	قام	بتوقيعها	بالنيابة	عن	 24	مايو	 اإ�صدارها	بتاريخ	 اعتمد	جمل�س	الإدارة	هذه	القوائم	املالية	و	وافق	على	

املجل�س	:	

حممد بن حمد امل�شروري

رئي�س	جمل�س	الإدارة

عبد الأمري بن �شعيد بن حممد

ع�صو	جمل�س	الإدارة

الإي�صاحات	بال�صفحات	9	اإىل	44	ت�صكل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	هذه	القوائم	املالية	املنف�صلة	و	املوحدة	.

تقرير	مراجع	احل�صابات	امل�صتقل	مذكور	ب�صفحة	1.

قائمة املركز املايل املنف�شلة و املوحدة 

كما	يف	31	مار�س	2016
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املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ر.عر.عر.عر.عاإي�صاح

2223,560,16922,610,35327,935,11325,958,365مبيعات

)21,893,671()22,652,964()20,181,680()19,691,584(24تكلفة	املبيعات

3,868,5852,428,6735,282,1494,064,694اإجمايل الربج 

231,112,7981,054,7441,131,3101,427,531اإيرادات	ت�صغيل	اأخرى

)1,342,941()1,157,318()1,131,820()883,167(25تكاليف	العاملني

)3,353,449()2,868,506()3,096,150()2,642,860(26م�صروفات	ت�صغيل	اأخرى

)1,118,787()1,158,421()842,583()868,023(6اإ�صتهالك	

44,490)21,126(44,490)21,126(6)خ�صائر(	/	اأرباح	بيع	اأ�صول	ثابتة

)278,462(1,208,088)1,542,646(566,207اأرباح / )خ�شائر( الت�شغيل

10,025)32,944(10,025)32,944(27�صايف	)خ�صائر(	/	اأرباح	ا�صتثمارات

2834,74876,83434,74876,834اإيرادات	متويل

)108,527()93,446()62,990()22,407(28تكاليف	متويل	

)300,130(1,116,446)1,518,777(545,604الأرباح / )اخل�شائر( قبل ال�شريبة

)146,082(535,802)7,394(30611,066ال�صريبة

و  ال�شامل  )اخلــ�ــشــارة(   / الدخل  جمموع 

)446,212(1,652,248)1,526,171(1,156,670�شايف الربح / )اخل�شارة( لل�شنة

– اأ�شا�شي  ال�شهم الواحد  ربح / )خ�شارة( 

)0.0036(0.013)0.012(290.009و خمفف 

الإي�صاحات	بال�صفحات	9	اإىل	44	ت�صكل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	هذه	القوائم	املالية	املنف�صلة	و	املوحدة	.

تقرير	مراجع	احل�صابات	امل�صتقل	مذكور	ب�صفحة	1.

قائمة الأرباح اأو اخل�شائر و الدخل ال�شامل الأخر املنف�شلة و املوحدة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017
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ال�شركة الأم

راأ�س املال

اإحتياطي

قانونـــي

اإحتياطي

راأ�شمايل

خ�شائر

املجموع مرتاكمة

ر.عر.عر.عر.عر.ع

12,954,332)2,771,697(112,500,0003,196,76029,269	ابريل	2015

)1,526,171()1,526,171(---�صايف	خ�صائر	ال�صنة

11,428,161)4,297,868(3112,500,0003,196,76029,269	مار�س	2016

جمموع الدخل ال�شامل و �شايف اأرباح 

1,156,6701,156,670---ال�سنة

-)115,667(-115,667-حمول	اإىل	الحتياطي	القانوين

12,584,831)3,256,865(3112.500.0003,312,42729.269 مار�س 2017

املجموعة

13,347,583)2,428,474(12,500,0003,246,78829,269يف	1	ابريل	2015

)446,212()446,212(---�صايف	ربح	ال�صنة

12,901,371)2,874,686(112,500,0003,246,78829,269	ابريل	2016

جمموع الدخل ال�شامل و �شايف اأرباح 

1,652,2481,652,248---ال�سنة

-)115,667(-115,667-حمول	اإىل	الإحتياطي	القانوين

14,553,619)1,338,105(3112,500,0003,362,45529,269 مار�س 2017 

الإي�صاحات	بال�صفحات	9	اإىل	44	ت�صكل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	هذه	القوائم	املالية	املنف�صلة	و	املوحدة	.

تقرير	مراجع	احل�صابات	امل�صتقل	مذكور	ب�صفحة	1.

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املنف�شلة و املوحدة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017
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املجموعةال�شركة الأم
2017201620172016

ر.عر.عر.عر.ع

اأن�شطة الت�شغيل
)300,130(1,116,446)1,518,777(545,604�صايف	الربح	/	)اخل�صارة(	قبل	ال�صريبة

ت�صويات	ملا	يلي:

868,023842,5831,158,4211,118,787		اإ�صتهالك	

176,820-176,820-�صطب	اأ�صول	ثابتة

184,000-184,000-		اأعمال	راأ�صمالية	قيد	التنفيذ	حمولة	اإىل	املخزون

)76,834()34,748()76,834()34,748(		اإيرادات	متويل

)15,003()19,742()15,003()19,742(		اإيرادات	توزيعات

خالل	 من	 العادلة	 بقيمتها	 مالية	 اأ�ــصــول	 بيع	 خ�صارة	

الأرباح	اأو	اخل�صائر

1,6283,2241,6283,224

)44,490(21,126)44,490(21,126خ�صائر	/	)اأرباح(	بيع	اأ�صول	ثابتة

146,000126,564146,000134,887خم�ص�س	ديون	م�صكوك	فيها

23,154-23,154-		خم�ص�س	قطع	غيار	قدمية	و	بطيئة	احلركة

22,40762,99093,446108,527		م�صاريف	متويل

من	 العادلة	 بقيمتها	 مالية	 لأ�صول	 العادلة	 القيمة	 ربح	

خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر

51,0581,75451,0581,754

1,379-1,379-		اإطفاء	ق�صط	اأ�صول	حمتفظ	بها	حتى	ا�صتحقاقها

30,95226,12932,65328,354خم�ص�س	م�صتحقات	ترك	اخلدمة

2,566,2881,344,429)206,507(1,632,308فائ�س / )عجز( الت�شغيل قبل تغريات راأ�س املال العامل

تغريات	راأ�س	املال	العامل:

326,5163,405,731471,1422,979,386املخزون

)841,371(509,610)836,264(768,772الذمم	املدينة	والأر�صدة	املدينة	الأخرى	

--473,010759,492م�صتحق	اإىل	اأطراف	ذات	عالقة	

)148,909(168,041)124,396(87,265الذمم	الدائنة	والأر�صدة	الدائنة	الأخرى	

3,287,8732,998,0563,715,0813,333,535النقد الناجت من الت�شغيل

)40,940()42,283()38,272()42,283(مكافاآت	نهاية	اخلدمة	مدفوعة

)7,394()136,631()7,394(-ال�صريبة	املدفوعة

3,245,5902,952,3903,536,1673,285,201�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل

اأن�شطة الإ�شتثمار
)507,902()89,224()447,766()26,052(�صراء	ممتلكات	واآلت	ومعدات

64,79962,80266,96262,802متح�صالت	من	بيع	ممتلكات	واآلت	ومعدات

من	 العادلة	 بالقيمة	 مالية	 اأ�صول	 بيع	 من	 متح�صالت	

1,1541,1191,1551,120خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر

28,14015,00328,14015,003توزيعات	م�صتلمة

25,38576,83425,38576,834فائدة	م�صتلمة

-965,261-965,261ت�صييل	ودائع	ثابتة

-)3,000,000(-)3,000,000(اإيداع	ودائع	ثابتة

)352,143()2,002,322()292,008()1,941,313(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( اأن�شطة الإ�شتثمار

اأن�شطة التمويل
)200.004()237,157(-)37,153(قر�س	طويل	الأجل	مدفوع

)1,986,927()1,000,000()1,986,927()1,000,000(قر�س	ق�صري	الأجل	)مدفوع(	/	م�صتلم

)108,527()93,446()62,990()22,407(فائدة	مدفوعة

)2,295,458()1,330,603()2,049,917()1,059,560(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

244,717610,465203,242637,600�شايف التغري يف النقد وما يف حكم النقد

1,291,974681,5091,371,960734,360النقد	وما	يف	حكم	النقد	يف	بداية	ال�صنة

1,536,6911,291,9741,577,2021,371,960النقد وما يف حكم النقد يف نهاية ال�شنة )اإي�شاح 12(

الإي�صاحات	بال�صفحات	9	اإىل	44	ت�صكل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	هذه	القوائم	املالية	املنف�صلة	و	املوحدة	.

تقرير	مراجع	احل�صابات	امل�صتقل	مذكور	ب�صفحة	1.

قائمة التدفقات النقدية املنف�شلة و املوحدة 

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017
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عـــام  - 1

�صركة	الأ�صماك	الُعمانية	�س.م.ع.ع	)»ال�صركة«	اأو	»ال�صركة	الأم«(	هي	�صركة	م�صاهمة	ُعمانية	عامة	م�صجلة	وفقًا	 	

لل�صركة	يف	�صراء	ومعاجلة	وت�صنيع	وبيع	 ال�صركات	التجارية	ل�صلطنة	ُعمان.	تتمثل	الأن�صطة	الرئي�صية	 لقانون	

الأ�صماك	الطازجة	واملجمدة	و�صيد	الأ�صماك	وبيع	حقوق	�صيد	الأ�صماك.	

يف	27	اأغ�صط�س	2005	قامت	ال�صركة	بتاأ�صي�س	�صركة	تابعة	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	،	�صركة	الأ�صماك	 	

�س.م.ح	 العمانية	 الأ�صماك	 �صركة	 عماين.	 ريال	 	15.750 قيمته	 م�صجل	 مبدئي	 براأ�صمال	 	، �س.م.ح	 العمانية	

م�صجلة	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	ك�صركة	باملنطقة	احلرة	،	هي	�صركة	تابعة	مملوكة	بالكامل	لل�صركة.	

تقوم	ال�صركة	التابعة	مبزاولة	اأن�صطة	توزيع	منتجات	ال�صركة	الأم	وبداأت	عملياتها	الت�صغيلية	يف	1	فرباير	2006.	

	، �س.م.م	 والتربيد	 للمخـازن	 الأمـني	 	، تابعة	يف	عمـان	 �صركة	 بتاأ�صيـ�س	 ال�صركة	 قامت	 	،2011 �صبتمرب	 	19 يف	 	

براأ�صمال	مبدئي	م�صجل	قيمته	500.000	ريال	عماين.	متتلك	ال�صركة	الأم	99%	من	راأ�صمال	ال�صركة	التابعة	،	

ومن	خالل	ع�صو	جمل�س	الإدارة	،	الفا�صل/	�صالح	بن	نا�صر	بن	جمعة	العرميي	،	متلك	ن�صبة	الـ	1%	املتبقية	من	

راأ�س	املال.	وبالتايل		فعليًا	تعترب	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	�صركة	تابعة	مملوكة	بالكامل	لل�صركة.	ال�صركة	

التابعة	م�صجلة	وفقًا	لقانون	ال�صركات	التجارية	يف	�صلطنة	عمان	وتعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	جمال	تخزين	الأ�صماك	

واللحوم	والدواجن	واخل�صار	والفواكه.

هذه	هي	القوائم	املالية	املنف�صلة	لل�صركة	و	القوائم	املالية	املوحدة	�صاملة	نتائج	ال�صركات	التابعة	)ُي�صار	اإليهم	 	

معًا	بـ	»املجموعة«(	بعد	تاريخ	القتناء	.	

اأ�شا�س الإعداد    - 2

مت	اإعداد	البيانات	املالية	لل�صركة	الأم	واملجموعة	وفقًا	ملبداأ	التكلفة	التاريخية	عدا	الأ�صول	املالية	بالقيمة	العادلة	 	

من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر	والتي	مت	قيا�صها	بالقيمة	العادلة	،	والأ�صول	املالية	املحتفظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق	

والتي	مت	قيا�صها	بالتكلفة	املطفاأة.

بيان الإلتزام  )1(

و	 الدولية	 املالية	 التقارير	 اإعــداد	 ملعايري	 وفقًا	 واملجموعة	 الأم	 لل�صركة	 املاليـة	 البيانات	 هذه	 اإعــداد	 مت	 	

قانون	 يف	 الــواردة	 ال�صلة	 ذات	 املتطلبات	 املالو	 �صوق	 هيئة	 عن	 املطبقةال�صادرة	 الإف�صاح	 متطلبات	

ال�صركات	التجارية	ل�صنة	1974	وتعديالته	.	

عملة العر�س و الت�شغيل  )2(

مت	اإعداد	هذه	القوائم	املالية	بعملة	الريال	العماين	و	هي	عملة	العر�س	و	الت�صغيل	لدى	كل	من	ال�صركة	الأم	 	

و	املجموعة	.

اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017
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مبداأ ال�شتمرارية  )3(

بلغ	 اأنها	حققت	ربحًا	 اإل	 	 	2017 31	مار�س	 3,256,865	ريال	حتى	 اإىل	 ال�صركة	لت�صل	 تراكمت	خ�صائر	 	

1,156,670	ريال	عن	ال�صنة	و	لديها	تدفقات	نقدية	موؤكدة	مببلغ	3,245,590	و	ت�صريامليزانيات	التقديرية	

لل�صنوات	القادمة	اىل	منو	مربح	و	اإيجاد	تدفقات	نقدية	موؤكدة.	و	بالتايل	،	ترى	الدارة	اأن	ال�صكوك	املادية	

حول	ا�صتخدام	مبداأ	ال�صتمرارية	لإعداد	القوائم	املالية	ل	وجود	لها	.	

اأ�شا�س التوحيد  )4(

ت�صمل	القوائم	املالية	املوحدة	كل	من	القوائم	املالية	لل�صركة	الأم	و	القوائم	املالية	لل�صركات	التي	تتحكم	 	

بها.	يتحقق	التحكم	عندما	تكون	لل�صركة	الأم	القدرة	على	التحكم	يف	ال�صيا�صات	املالية	والت�صغيلية	لإحدى	

ال�صركات	لتحقيق	منافع	من	اأن�صطتها.

ال�صركات	التابعة	هي	�صركات	)�صاملة	ال�صركات	ذات	الأغرا�س	اخلا�صة(	التي	متار�س	املجموعة	�صيطرة	 	

عليها.	تتحقق	ال�صيطرة	عندما	يكون	لل�صركة	الأم:		

• �صلطة	على	ال�صركة	امل�صتثمر	بها; 	

• حقوقًا	على	عوائد	خمتلفة	من	م�صاركتها	مع	ال�صركة	امل�صتثمر	بها;	

• القدرة	على	اإ�صتخدام	�صلطتها	لتحقيق	عوائدها	

تقوم	ال�صركة	باإعادة	تقييم	ما	اإذا	كانت	ت�صيطر	اأم	ل	على	�صركة	م�صتثمر	بها		،	اإذا	كان	احلقائق	والظروف	 	

ت�صري	اإىل	وجود	تغريات	يف	واحد	اأو	اأكرث	من	عوامل	ال�صيطرة	الثالثة	املذكورة	اأعاله.

عندما	يكون	لدى	ال�صركة	اأقل	من	غالبية	حقوق	الت�صويت	يف	�صركة	م�صتثمر	بها	،	تكون	لها	ال�صيطرة	على	 	

الأن�صطة	ذات	 لتوجيه	 العملية	 القدرة	 كافية	ملنحها	 الت�صويت	 تكون	حقوق	 بها	عندما	 امل�صتثمر	 ال�صركة	

ال�صلة	لل�صركة	امل�صتثمر	بها	من	جانب	واحد.

يبداأ	توحيد	�صركة	تابعة	عندما	تتحقق	ال�صيطرة	لل�صركة	الأم	على	ال�صركة	التابعة	،	ويتوقف	عندما	تفقد	 	

ال�صركة	الأم	ال�صيطرة	على	ال�صركة	التابعة.	على	وجه	التحديد	،	يتم	ت�صمني	اأرباح	وم�صاريف	ال�صركة	

ال�صيطرة	 تاريخ	حتقق	 من	 املوحدة	 اخل�صائر	 اأو	 الأربــاح	 يف	 ال�صنة	 خالل	 امل�صتبعدة	 اأو	 املحققة	 التابعة	

لل�صركة	الأم	وحتى	تاريخ	فقدان	ال�صركة	الأم	لل�صيطرة	على	ال�صركة	التابعة.

تن�صب	الأرباح	اأو	اخل�صائر	وكل	مكّون	من	مكونات	الإيرادات	ال�صاملة	الأخرى	اإىل	مالكي	ال�صركة	الأم	واإىل	 	

حقوق	الأقلية.	ين�صب	جمموع	الدخل	ال�صامل	لل�صركة	التابعة	اإىل	مالكي	ال�صركة	الأم	واإىل	حقوق	الأقلية	

حتى	لو	اأدى	ذلك	اإىل	عجز	يف	الر�صيد.
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يتم	بالكامل	اإ�صتبعاد	كافة	الأ�صول	والإلتزامات	وحقوق	امللكية	والإيرادات	وامل�صاريف	والتدفقات	النقدية	 	

املتعلقة	بالتعامالت	بني	�صركات	املجموعة	عند	التوحيد.

ت�صتخدم	طريقة	القتناء	لإحت�صاب	اقتناء	املجموعة	ل�صركات	تابعة	عند	انتقال	ال�صيطرة	اىل	املجموعة.	 	

املفروزة	 الأ�صول	 �صايف	 كذلك	 و	 العادلة	 بقيمته	 عادة	 ُيقا�س	 القتناء	 مقابل	 املحول	 )الثمن(	 املقابل	

املقتناة	.	ُتخترب	ال�صهرة	النا�صئة	�صنويا	للوقوف	على	اأي	تدن	يف	القيمة	.	ُت�صجل	تكاليف	املعامالت	�صمن	

امل�صاريف	عند	ا�صتحقاقها	عدا	ما	تعلق	منها	بطرح	�صندات	دين	اأو	اأ�صهم	.

التغري	يف	حقوق	ملكية	�صركة	تابعة	،	دون	تغري	يف	ال�صيطرة	،	يحت�صب	كمعاملة	حقوق	ملكية. 	

يف	حال	فقدان	املجموعة	ال�صيطرة	على	ال�صركة	التابعة	،	فاإنها: 	

• تلغي	الإعرتاف	بالأ�صول	)مبا	فيها	ال�صهرة(	والإلتزامات	اخلا�صة	بال�صركة	التابعة؛	

• تلغي	الإعرتاف	بالقيمة	الدفرتية	لأي	ح�ص�س	اأقلية؛	

• تلغي	فروقات	التحويل	املرتاكمة	واملدرجة	يف	حقوق	امللكية؛	

• تعرتف	بالقيمة	العادلة	للمقابل	امل�صتلم؛	

• تعرتف	بالقيمة	العادلة	لأي	اإ�صتثمار	م�صتبقى؛	

• تعرتف	باأي	فائ�س	اأو	عجز	يف	الربح	اأو	اخل�صارة؛	

• تعيد	ت�صنيف	ح�صة	ال�صركة	الأم	من	املكونات	التي	مت	اإدراجها	�صابقًا	يف	اإيرادات	�صاملة	اأخرى	اإىل		

الأرباح	اأو	اخل�صائر.

تت�صمن	البيانات	املالية	املوحدة	ال�صركات	التابعة	التالية	التي	متلك	املجموعة	�صيطرة	عليها: 	

الأن�شطة الرئي�شية
ن�شبة احليازة نهاية 

ال�سنة

بلد 

التاأ�شي�س
اإ�شم  ال�شركة 

2016 2017

�صراء	وبيع	الأ�صماك	ومنتجاتها %100 %100 31	مار�س الإمارات

العمانية	 الأ�ـــصـــمـــاك	 �ــصــركــة	

�س.م.ح

تــخــزيــن	الأ�ـــصـــمـــاك	والــلــحــوم	

ــــــدواجــــــن	واخلــــ�ــــصــــروات	 وال

والفواكه

%100 %100 31	مار�س

�صلطنة	

ُعمان

ــمــخــازن	 ــل �ـــصـــركـــة	الأمــــــــني	ل

والتربيد	�س.م.م
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اأثناء	كافة	الفرتات	املالية	املعرو�صة	يف	هذه	 فيما	يلي	ال�صيا�صات	املحا�صبية	الهامة	التي	مت	تطبيقها	بانتظام	 	

القوائم	املالية:	

ممتلكات و اآلت و معدات  

والآلت	 املمتلكات	 تكلفـة	 املرتاكم.	 الإ�صتهالك	 منها	 خم�صومًا	 بالتكلفة	 واملعدات	 والآلت	 املمتلكات	 تدرج	 	

واملعدات	هي	�صعر	�صرائها	م�صافًا	اإليه	اأي	م�صروفات	عر�صية	من�صوبة	مبا�صرة	حليازة	البند.	تدرج	التكاليف	

الالحقة	�صمن	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	اأو	تدرج	كاأ�صل	منف�صل،	حيثما	كان	ذلك	مالئمًا	،	فقط	عندما	يكون	

حمتماًل	اأن	تتدفق	املنافع	الإقت�صادية	امل�صتقبلية	املتعلقة	بالبند	اإىل	املجموعة		وميكن	قيا�س	البند	ب�صكل	يعتمد	

عليه.	حتّمل	كافة	الإ�صالحات	وال�صيانة	الأخرى	على	الأرباح	اأو	اخل�صائر	خالل	ال�صنة	املالية	التي	تتكبد	فيها.

الإنتاجية	 الأعمار	 مدار	 على	 مت�صاوية	 باأق�صاط	 املتبقية	 قيمها	 اإىل	 واملعدات	 والآلت	 املمتلكات	 تكلفة	 تخف�س	 	

املقدرة	لالأ�صول	واملتمثلة	فيما	يلي:

عدد	ال�صنوات

10 – 25مباِن	وكبائن

3 – 10اآلت	ومعدات

5 - 15زوارق	و�صفن	�صيد

3 – 5�صيارات	

3 – 10اأثاث	وتركيبات	ومعدات	مكتب

ل	يتم	اإ�صتهالك	الأعمال	الراأ�صمالية	قيد	التنفيذ	اإىل	اأن	يتم	نقلها	اإىل	اإحدى	الفئات	اأعاله	وذلك	عندما	ت�صبح	 	

جاهزة	لالإ�صتخدام.

تتم	مراجعة	القيم	املتبقية		والأعمار	الإنتاجية	لالأ�صول	،	وتعدل	عندما	يكون	ذلك	مالئمًا	،	بتاريخ	كل	تقرير.	 	

عندما	تكون	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	اأكرب	من	القيمة	املقدر	اإ�صرتدادها	عن	ذلك	الأ�صل	تخف�س	قيمته	فورًا	اإىل	

القيمة	املتوقع	اإ�صرتدادها.

حتدد	اأرباح	وخ�صائر	اإ�صتبعادات	املمتلكات	والآلت	واملعدات	وفقًا	لقيمها	الدفرتية	وتراعى	عند	حتديد	اأرباح	 	

الت�صغيل.

اإ�شتثمارات يف �شركات تابعة  

اأو	متار�س	�صيطرة	 ال�صركة	التابعة	هي	ال�صركة	التي	متلك	فيها	ال�صركة	الأم	اأكرث	من	ن�صف	حق	الت�صويت	،	 	

عليها.	يف	البيانات	املالية	املنف�صلة	لل�صركة	الأم	،	يتم	اإدراج	ال�صتثمار	بال�صركة	التابعة	بالتكلفة	مطروحًا	منها	

اإنخفا�س	القيمة.
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الأدوات املالية   

ت�صنف	املجموعة	اأدواتها	املالية	�صمن	الفئات	التالية:	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر،	حمتفظ	 	

بها	حتى	الإ�صتحقاق	وقرو�س	ومديونيات.	يعتمد	الت�صنيف	على	الغر�س	من	اإقتناء	الأ�صول	املالية.		تقوم	الإدارة	

بتحديد	ت�صنيف	اأ�صولها	املالية	عند	الإدراج	املبدئي.

اأ�شول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر   

اإذا	�صنفتها	 اأو	 اأ�صا�صًا	بغر�س	البيع	على	املدى	الق�صري	 اإقتناوؤها	 اإذا	مت	 ت�صنف	الأ�صول	املالية	يف	هذه	الفئة	 	

الإدارة	كذلك.

تكاليف	 وحتمل	 العادلة	 بالقيمة	 مبدئيًا	 اخل�صائر	 اأو	 الأرباح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 الأ�صول	 تدرج	 	

لحقًا	 اخل�صائر	 اأو	 الأرباح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 الأ�صول	 تدرج	 اخل�صائر.	 اأو	 الأرباح	 يف	 املعاملة	

بالقيمة	العادلة.

حتدد	القيمة	العادلة	لالإ�صتثمارات	املدرجة	على	اأ�صا�س	الأ�صعار	احلالية.	تدرج	الأرباح	اأو	اخل�صائر	النا�صئة	من	 	

التغريات	بالقيمة	العادلة	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	يف	الفرتة	التي	تن�صاأ	بها.

وقامت	 اأو	مت	حتويلها	 الإ�صتثمارات	 من	 املالية	 التدفقات	 اإ�صتالم	 حق	 ينتهي	 عندما	 الإ�صتثمارات	 اإدراج	 يلغى	 	

املجموعة	لحقًا	بتحويل	كافة	خماطر	وعوائد	امللكية.

كافة	م�صرتيات	ومبيعات	الإ�صتثمارات	مدرجة	بتاريخ	املتاجرة	،	وهو	التاريخ	الذي	تلتزم	فيه	املجموعة	ب�صراء	اأو	 	

بيع	اأ�صل.

اإ�شتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق  

للتحديد	 قابلة	 اأو	 ثابتة	 دفعات	 لها	 م�صتقة	 غري	 مالية	 اأ�صول	 هي	 الإ�صتحقاق	 حتى	 بها	 املحتفظ	 الإ�صتثمارات	 	

وتواريخ	اإ�صتحقاق	ثابتة	ويكون	لإدارة	املجموعة	نية	اإيجابية	وقدرة	على	الإحتفاظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق.

املطفاأة	 بالتكلفة	 وتقا�س	لحقًا	 بالتكلفة	 مبدئي	 ب�صكل	 الإ�صتحقاق	 حتى	 بها	 املحتفظ	 الإ�صتثمارات	 اإدراج	 يتم	 	

باإ�صتخدام	طريقة	العائد	الفعلي	خم�صومًا	منها	اأي	خم�ص�س	لالنخفا�س	بالقيمة.

حتت�صب	الفوائد	م�صتحقة	القب�س	من	الإ�صتثمارات	املحتفظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق	على	اأ�صا�س	الإ�صتحقاق. 	

قرو�س ومديونيات  

القرو�س	واملديونيات	هي	اأ�صول	مالية	غري	م�صتقة	ذات	دفعات	ثابتة	اأو	قابلة	للتحديد	ولي�صت	مدرجة	يف	�صوق	 	

ن�صط		تدرج	�صمن	الأ�صول	املتداولة	،	باإ�صتثناء	ما	ي�صتحق	بعد	اأكرث	من	12	�صهرًا	بعد	تاريخ	التقرير،	ففي	تلك	

احلالة	تدرج	كاأ�صول	غري	متداولة.	تتاألف	قرو�س	ومديونيات	املجموعة	من	ودائع	ثابتة	،	امل�صتحق	من	اأطراف	

ذات	عالقة		ذمم	مدينة	واأر�صدة	مدينة	اأخرى	يف	بيان	املركز	املايل.
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الذمم املدينة والأر�شدة املدينة الأخرى  

تدرج	الذمم	املدينة	والأر�صدة	املدينة	الأخرى	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	وتدرج	لحقًا	بالتكلفة	املطفاأة	باإ�صتخدام	 	

طريقة	الفائدة	الفعلية	ناق�صًا	خم�ص�س	الإنخفا�س	بالقيمة.	يتم	تكوين	خم�ص�س	اإنخفا�س	قيمة	مديونيات	

جتارية	عندما	يكون	هناك	دليل	مو�صوعي	على	اأن	املجموعة	لن	تكون	قادرة	على	حت�صيل	كافة	املبالغ	امل�صتحقة	

وفقًا	لل�صروط	الأ�صلية	للمديونيات.	تعترب	ال�صعوبات	املالية	اجلوهرية	للمدين	واإحتمالية	اأن	يدخل	املدين	يف	

مرحلة	اإفال�س	اأو	اإعادة	هيكلة	والعجز	عن	ت�صديد	اأو	التاأخر	يف	الدفع	على	اأنها	موؤ�صرات	على	اإنخفا�س	قيمة	

املديونية	التجارية.	اإن	مبلغ	املخ�ص�س	هو	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	والقيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	

اأو	اخل�صائر	�صمن	 الأرباح	 اأي	خم�ص�س	يف	 مبلغ	 يدرج	 	 الفعلية.	 الفائدة	 املخ�صومة	ح�صب	معدل	 امل�صتقبلية	

»م�صروفات	ت�صغيل	اأخرى«.		يتم	اإدراج	الإ�صرتدادات	الالحقة	للمبالغ	امل�صطوبة	�صابقا	يف	»م�صروفات	ت�صغيل	

اأخرى«	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر.

نقد وما مياثل النقد  

الودائع	 مت�صمنة	 	، البنوك	 لدى	 الأر�صدة	 كافة	 اأن	 املجموعة	 تعترب	 	، النقدية	 التدفقات	 بيان	 اإعداد	 لأغرا�س	 	

ق�صرية	الأجل	،	والتي	ت�صتحق	خالل	ثالثة	اأ�صهر	اأو	اأقل	من	تاريخ	الإيداع	،	مبثابة	ما	مياثل	النقد.

تدين القيمة  

تلك	 اأن	 على	 تدل	 موؤ�صرات	 اأية	 ملعرفة	 لأ�صولها	 الدفرتية	 املبالغ	 املجموعة	مبراجعة	 تقوم	 	، تقرير	 كل	 بتاريخ	 	

الأ�صول	قد	اأ�صابتها	خ�صارة	نتيجة	تدين	قيمتها.	و	اإذا	تبني	وجود	اأي	من	تلك	املوؤ�صرات	،	فان	املبلغ	الذي	ميكن	

ا�صرتجاعه	)جراء	الت�صرف	يف	تلك	الأ�صول(	يتم	حتديده	بهدف	حتديد	مقدار	اخل�صارة	،	اإن	وجدت	.	

و	اإذا	كان	املبلغ	الذي	ميكن	ا�صرتجاعه	لأحد	الأ�صول	مت	تقديره	باأقل	من	مبلغه	الدفرتي	،	فانه	يتم	تخفي�س	املبلغ	 	

الدفرتي	لالأ�صل	اإىل	املبلغ	الذي	ميكن	ا�صرتجاعه	.	و	ُتثبت	خ�صارة	تدين	القيمة	فورًا	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	.	

و	عندما	يتم	لحقًا	�صطب	خ�صارة	تدين	القيمة	،	فانه	يتم	زيادة	املبلغ	الدفرتي	لالأ�صل	اإىل	التقدير	املعدل	ملبلغه	 	

الذي	ميكن	ا�صرتجاعه	و	ُتثبت	الزيادة	كايرادات	فورًا	ب�صرط	األ	تكون	الزيادة	يف	املبلغ	الدفرتي	اأكرب	من	املبلغ	

الدفرتي	الذي	كان	ميكن	حتديده	اإذا	مل	يكن	قد	مت	اإثبات	خ�صارة	تدين	قيمة	�صابقًا	.	

و	يتم	التقييم	بتاريخ	اإعداد	كل	تقرير	لتحديد	ما	اإذا	كان	يوجد	دليل	مو�صوعي	باأن	اأ�صاًل	ماليًا	معينًا	رمبا	تكون	 	

قيمته	قد	تدنت	.	و	اإذا	تبني	وجود	مثل	هذا	الدليل	،	فانه	يتم	اإثبات	اأية	خ�صارة	تدين	قيمة	يف	قائمة	الأرباح	اأو	

اخل�صائر،	و	يتم	حتديد	خ�صارة	تدين	القيمة	كما	يلي	:	

العادلة	 القيمة	 و	 التكلفة	 بني	 الفرق	 هو	 قيمتها	 تدين	 فان	 	، العادلة	 بقيمتها	 دفرتيًا	 املثبوتة	 لالأ�صول	 بالن�صبة	 	

ناق�صًا	اأية	خ�صائر	تدين	قيمة	مثبوتة	�صابقًا	يف	قائمة	الأرباح	اأو	اخل�صائر	.	
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بالن�صبة	لالأ�صول	املثبوتة	بالتكلفة	املطفئة	،	فان	تدين	قيمتها	هو	الفرق	بني	املبلغ	الدفرتي	و	القيمة	احلالية	 	

للتدفقات	النقدية	املتوقعة	م�صتقباًل	خم�صومة	ب�صعر	الفائدة	الأ�صلي	الفعلي	.	

اأ�شول مالية   

ُي�صطب	الأ�صل	املايل	)اأو	جزء	من	اأ�صل	مايل	اأو	جزء	من	جمموعة	اأ�صول	مالية	مت�صابهة	بح�صب	الأحوال(	يف	 	

الأحوال	التالية	:	

عند انق�شاء حقوق قب�س تدفقات نقدية من الأ�شل   

قيام	املجموعة	بتحويل	حقوقها	با�صتالم	تدفقات	نقدية	من	الأ�صل	اأو	تنازلها	عن	اأحد	اللتزامات	بدفع	التدفقات	 	

النقدية	املقبو�صة	بالكامل	بدون	تاأخري	مادي	اإىل	طرف	اأخر	مبوجب	ترتيبات	حوالة	.	

بتحويل	كافة	 اأو	)ب(	مل	تقم	 الأ�صل	 و	عوائد	 بتحويل	معظم	خماطر	 :	)اأ(	قد	قامت	 تكون	املجموعة	 اأن	 اإما	 	

خماطر	وعوائد	الأ�صل	و	ل	بالحتفاظ		بها	و	لكنها	قامت	بتحويل	ال�صيطرة	على	الأ�صل	.		

اأ�شول غري مالية  

و	 املخزون	 )با�صتثناء	 املالية	 غري	 لأ�صولها	 الدفرتية	 املبالغ	 مبراجعة	 مايل	 تقرير	 كل	 بتاريخ	 املجموعة	 تقوم	 	

اأ�صول	ال�صريبة	املوؤجلة(	و	ذلك	ملعرفة	اأي	موؤ�صر	يدل	على	تدين	قيمة	تلك	الأ�صول	.	و	اإذا	تبني	وجود	اأي	من	

ُتثبت	 و	 بالبيع(	 الأ�صل	 يف	 الت�صرف	 )نتيجة	 ا�صرتجاعه	 ميكن	 الذي	 املبلغ	 تقدير	 يتم	 فانه	 	، املوؤ�صرات	 تلك	

خ�صارة	تدين	القيمة	اإذا	كان	املبلغ	الدفرتي	لأحد	الأ�صول	اأو	الوحدة	املنتجة	للنقد	يزيد	عن	مبلغه	الذي	ميكن	

ا�صرتجاعه	.	و	ُتثبت	خ�صائر	تدين	القيمة	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	،	و	ل	ُت�صطب	خ�صارة	تدين	قيمة	ال�صهرة	.		

املخزون  

اأ�صا�س	 اأقل.	حتدد	تكلفة	املخزون	على	 اأيهما	 اأو	�صايف	القيمة	ال�صوقية	 يتم	تقييم	املخزون	وفقًا	ل�صعر	التكلفة	 	

القيمة	 العالقة.	�صايف	 وامل�صروفات	ذات	 للمواد	 املبا�صرة	 بالتكلفة	 املخزون	 يتمثل	 بالتكلفة.	 املرجح	 املتو�صط	

ال�صوقية	هو	�صعر	البيع	املتوقع	يف	�صياق	الن�صاط	الإعتيادي	بعد	مراعاة	تكاليف	البيع.	يتم	تكوين	خم�ص�س	عند	

ال�صرورة	للب�صائع	الراكدة	وبطيئة	احلركة	والتالفة.

مكافاآت نهاية اخلدمة وبدل الإجازة ال�شنوية  

ت�صتحق	مكافاآت	نهاية	اخلدمة	وفقًا	ل�صروط	تعاقد	املوظفني	باملجموعة	يف	تاريخ	التقرير	مع	مراعاة	متطلبات	 	

2003	وتعديالته	وقانون	العمل	الإماراتي.	تدرج	م�صتحقات	الإجازة	ال�صنوية	وبدل	 قانون	العمل	الُعماين	لعام	

ال�صفر	عند	اإ�صتحقاقها	للموظفني	ويكون	اإ�صتحقاق	لالإلتزام	املقدر	النا�صئ	مقابل	اخلدمات	املقدمة	من	قبل	

املوظفني	حتى	تاريخ	التقرير.	
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للموظفني	 بالن�صبة	 العمل	 اإ�صابات	 �صد	 والتاأمني	 م�صاهمات	حمددة	 ذات	 تقاعد	 خطة	 يف	 امل�صاهمات	 تدرج	 	

الُعمانيني	وفقًا	لقانون	التاأمينات	الإجتماعية	لعام	1991،	كم�صروف	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	عند	تكبدها.		

ذمم دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى  

تدرج	الذمم	الدائنة	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	وتقا�س	لحقًا	بالتكلفة	املطفاأة	باإ�صتخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية. 	

اأ�صدرت	عنها	فواتري	 امل�صتلمة	�صواًء	 الب�صائع	واخلدمات	 الواجب	�صدادها	مقابل	 للمبالغ	 الإلتزامات	 حتت�صب	 	

للمجموعة	اأم	مل	ت�صدر.

الإقرتا�شات  

تدرج	الإقرتا�صات	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	،	بال�صايف	من	تكاليف	املعاملة.	تدرج	الإقرتا�صات	لحقًا	بالتكلفة	 	

املطفاأة; اأي	فرق	بني	العوائد	)بال�صايف	من	تكاليف	املعاملة(	وقيمة	الإ�صرتداد	،	تدرج	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	
على	مدى	فرتة	الإقرتا�صات	باإ�صتخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.

املخ�ش�شات  

يتم	اإدراج	املخ�ص�س	عندما	يكون	لدى	املجموعة	التزام	قانوين	اأو	ا�صتدليل	نتيجة	حلدث	�صابق	ومن	املحتمل	 	

اأن	يتطلب	تدفق	خارج	للمنافع	القت�صادية	ل�صداد	ذلك	اللتزام.	اإذا	كان	الأثر	جوهريا	يتم	حتديد	املخ�ص�س	

عن	طريق	خ�صم	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	مبعدلت	خ�صم	ما	قبل	ال�صريبة	التي	تعك�س	تقديرات	ال�صوق	

احلالية	للقيمة	الزمنية	للنقود،	واملخاطر	املحددة	لذلك	اللتزام	،	اإن	كان	ذلك	مالئما.

حتقق الإيرادات  

املردودات	 من	 �صافيًا	 	، امل�صتحق	 اأو	 امل�صتلم	 للمقابل	 العادلة	 بالقيمة	 الب�صائع	 بيع	 من	 الإيرادات	 تدرج	 	

اإنتقال	املخاطر	والعوائد	الهامة	 واملخ�ص�صات	واخل�صومات	التجارية	واملرجتعات.	يتم	اإدراج	الإيرادات	عند	

املتعلقة	بامللكية	اإىل	امل�صرتي	وعندما	يكون	املقابل	امل�صتحق	قابل	لالإ�صرتداد	وميكن	تقدير	التكاليف	املتعلقة	بها	

والب�صاعة	املرجتعة	ب�صكل	موثوق	به	وعندما	ل	يكون	هناك	تدخل	م�صتمر	لالإدارة	يف	هذه	الب�صائع.

تتمثل	املبيعات	يف	قيمة	الفواتري	امل�صدرة	عن	الأ�صماك	املوردة	من	قبل	املجموعة	خالل	ال�صنة.	تدرج	مبيعات	 	

حقوق	ال�صيد	وفقًا	ملبداأ	الإ�صتحقاق.	

اإيرادات	تاأجري	معدات	جتهيز	الأ�صماك	ُتثبت	بطريقة	الق�صط	الثابت	خالل	فرتة	الإيجار	.	 	

معامالت العمالت الأجنبية  

الإقت�صادية	 البيئة	 باإ�صتخدام	عملة	 املجموعة	 �صركات	 �صركة	من	 لكل	 املالية	 بالبيانات	 املدرجة	 البنود	 تقا�س	 	

الرئي�صية	التي	تعمل	ال�صركة	بها	)»العملة	التنفيذية«(.	البيانات	املالية	املوحدة	معرو�صة	بـ«الريال	الُعماين«	وهو	

العملة	التنفيذية	لل�صركة	الأم	وعملة	العر�س	للمجموعة.
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يف	 ال�صائدة	 ال�صرف	 اأ�صعار	 باإ�صتخدام	 التنفيذية	 العملة	 اإىل	 الأجنبية	 بالعمالت	 املعامالت	 قيمة	 يتم	حتويل	 	

تواريخ	املعامالت	اأو	التقييم	عند	اإعادة	قيا�س	البند.	تدرج	اأرباح	وخ�صائر	�صرف	العملة	الأجنبية	الناجتة	عن	

ت�صوية	تلك	املعامالت	وعن	ال�صرف	وفقًا	ملعدلت	ال�صرف	بنهاية	ال�صنة	لالأ�صول	والإلتزامات	النقدية	املنفذة	

بعمالت	اأجنبية	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر.	

بالدرهم	 بها	 الإحتفاظ	 يتم	 	، �س.م.ح	 العمانية	 الأ�صماك	 �صركة	 وهي	 	، التابعة	 لل�صركة	 املحا�صبية	 ال�صجالت	 	

الإماراتي.	مت	حتويل	املبالغ	بالريال	الُعماين	يف	البيانات	املالية	املوحدة	مبعدل	�صرف	عملة	قدره	0.105	ريال	

ُعماين	لكل	درهم	اإماراتي	لبنود	الأرباح	اأو	اخل�صائر	وبيان	املركز	املايل	حيث	اأن	معدل	�صرف	الدرهم	الإماراتي	

اإىل	الريال	الُعماين	ظل	ثابتًا	فعليًا	خالل	ال�صنة	،	كونهما	مرتبطني	بالدولر	الأمريكي.

تكاليف واإيرادات التمويل  

باإيرادات	فوائد	عن	 اإيرادات	التمويل	 تتمثل	تكلفة	التمويل	يف	الفائدة	م�صتحقة	الدفع	على	القرو�س	،	وتتمثل	 	

اإ�صتحقاقها	 عند	 	 	 التمويل	 وتكاليف	 اإيرادات	 اإدراج	 يتم	 الإ�صتحقاق.	 حتى	 بها	 مالية	حمتفظ	 واأ�صول	 ودائع	

باإ�صتخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.

عائد ال�شهم الواحد  

تقوم	املجموعة	بعر�س	بيانات	العائد	الأ�صا�صي	لل�صهم	الواحد	لأ�صهمها	العادية.	يتم	اإحت�صاب	العائد	الأ�صا�صي	 	

على	 املجموعة	 الأم/	 لل�صركة	 العادية	 الأ�صهم	 حملة	 اإىل	 املن�صوبة	 اخل�صارة	 اأو	 الربح	 بق�صمة	 الواحد	 لل�صهم	

املتو�صط	املرجح	لعدد	الأ�صهم	العادية	القائمة	خالل	الفرتة.	

مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة  

مكافاآت	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	حمكومة	كما	هو	مبني	بقانون	ال�صركات	التجارية	واأنظمة	الهيئة	العامة	ل�صوق	 	

املال.	�صتعتمد	اجلمعية	العامة	ال�صنوية	مكافاآت	واأتعاب	ح�صور	جل�صات	جمل�س	الإدارة	وجلانه	الفرعية	�صريطة	

الإختياري	 القانوين	والإحتياطي	 الإحتياطي	 ال�صنوي	بعد	خ�صم	 الربح	 5%	من	�صايف	 الأتعاب	 األ	تتجاوز	تلك	

و�صداد	توزيعات	الأرباح	مل�صاهمي	ال�صركة	،	على	األ	تتجاوز	تلك	الأتعاب	مبلغ	200.000	ريال	ُعماين	يف	ال�صنة	

الواحدة.	يجب	األ	تتجاوز	اأتعاب	ح�صور	اجلل�صات	لكل	ع�صو	مبلغ	10.000	ريال	ُعماين	يف	ال�صنة	الواحدة.

توزيعات الأرباح  

تدرج	توزيعات	الأرباح	مل�صاهمي	ال�صركة	كاإلتزام	يف	البيانات	املالية	لل�صركة	يف	الفرتة	التي	تعتمد	فيها	من	قبل	 	

م�صاهمي	ال�صركة.

ال�شريبة  

تدرج	ال�صريبة	احلالية	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	على	اأنها	ال�صريبة	امل�صتحقة	الدفع	املتوقعة	حم�صوبة	على	اأ�صا�س	 	

تاريخ	 يف	 وا�صع	 نحو	 على	 تطبق	 التي	 تلك	 اأو	 املطبقة	 ال�صريبية	 املعدلت	 باإ�صتخدام	 لل�صنة	 ال�صريبي	 الدخل	

التقرير	واأية	تعديالت	لل�صريبة	امل�صتحقة	عن	�صنوات	�صابقة.
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  3

الأ�ص�س	 بني	 النا�صئة	 املوؤقتة	 الفروق	 جميع	 على	 الإلتزام	 طريقة	 باإ�صتخدام	 املوؤجلة	 الدخل	 �صريبة	 حتت�صب	 	

ال�صريبية	لالأ�صول	والإلتزامات	وقيمها	الدفرتية	لأغرا�س	التقارير	املالية.	ت�صتخدم	املعدلت	ال�صريبية	املطبقة	

حاليًا	لتحديد	قيمة	ال�صريبة	املوؤجلة.	تخ�صم	اأ�صول	واإلتزامات	ال�صريبة	املوؤجلة	نظرًا	لوجود	حق	قانوين	مطبق	

خل�صمها	يف	�صلطنة	عمان.

يف	 امل�صكوك	 الديون	 وخم�ص�س	 واملعدات	 والآلت	 املمتلكات	 اإ�صتهالك	 من	 الرئي�صية	 املوؤقتة	 الفروق	 تن�صاأ	 	

حت�صيلها	وخم�ص�س	للمخزون	بطئ	احلركة.

يدرج	اأ�صل	ال�صريبة	املوؤجلة	فقط	اإىل	احلد	الذي	يكون	توفر	اأرباح	�صريبية	م�صتقبلية	ميكن	يف	مقابلها	اإ�صتخدام	 	

الأ�صل	اأمرًا	حمتماًل	ويتم	تخفي�صها	لحقًا	بالقدر	الذي	ي�صبح	من	غري	املحتمل	معه	حتقق	املنفعة	ال�صريبية	

ذات	ال�صلة.

تقارير قطاعات الت�شغيل  

قطاع	الت�صغيل	هو	عبارة	عن	مكون	رئي�صي	باملجموعة	يقوم	بتوفري	منتجات	اأو	خدمات	)قطاع	ن�صاط(	اأو	توفري	 	

منتجات	اأو	خدمات	يف	بيئة	اقت�صادية	معينة	)قطاع	جغرايف(	حيث	يتوىل	�صانع	القرار	رئي�س	الت�صغيل	بال�صركة	

مراجعة	نتائج	قطاعات	الت�صغيل	دوريا	،	و	هي	قطاعات	معر�صة	ملخاطر	وعوائد	تختلف	عن	خماطر	و	عوائد	

امل�صوؤول	عن	تخ�صي�س	 هو	 و	 القرار	 �صانع	 الت�صغيل	 رئي�س	 باأنه	 الدارة	 ُيعرف	جمل�س	 و	 	. الأخرى	 القطاعات	

املوارد	و	تقييم	اأداء	قطاعات	الت�صغيل	و	اتخاذ	القرارات	ال�صرتاتيجية.	

4-   معايري و تف�شريات جديدة غري �شارية املفعول بعد

عدد	من	املعايري	اجلديدة	و	تعديالت	على	معايري	و	تف�صريات	مل	ي�صري	مفعولها	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	يف	1  	

ابريل	2016	اأو	بعد	ذلك	التاريخ	و	مل	يتم	تطبيقها	عند	اإعداد	هذه	القوائم	املالية	،	و	فيما	يلي	تلك	املعايري	التي	

قد	تكون	ذات	�صلة	باملجموعة	التي	ل	تعتزم	اإتباعها	قبل	تاريخ	�صريان	مفعولها	:	

باعتباره	 	2009 نوفمرب	 	12 املن�صور	يف	 و	 املالية(	 )الأدوات	 	9 رقم	 الدويل	 املالية	 التقارير	 اإعداد	 معيار	 	•
جزء	من	املرحلة	الأوىل	مل�صروع	�صامل	يقوم	به	املجل�س	الدويل	ملعايري	املحا�صبة	بحيث	يحل	حمل	معيار	

املحا�صبة	الدويل	رقم	39	حيث	يتناول	املعيار	اجلديد	ت�صنيف	وقيا�س	الأ�صول	املالية	و	متثل	متطلبات	هذا	

املعيار	اجلديد	تغيريًا	هائاًل	عن	املتطلبات	احلالية	للمعيار	39	من	حيث	الأ�صول	املالية	،	اإذ	يت�صمن	املعيار	

فئتني	رئي�صيتني	لقيا�س	الأ�صول	املالية:	الأ�صول	ذات	التكاليف	املطفاأة	و	الأ�صول	ذات	القيمة	العادلة.	و	

يلغي	هذا	املعيار	الفئات	احلالية	املذكورة	باملعيار	39	و	هي:	الأ�صول	املحتفظ	بها	حتى	تاريخ	ا�صتحقاقها،	

املعيار	اجلديد	على	 ي�صري	مفعول	 و	 التجارية.	 املدينة	 الذمم	 و	 	 	 	 	 	 القرو�س	 و	 للبيع	 املتوافرة	 الأ�صول	

الفرتات	ال�صنوية	التي	تبداأ	يف	1	يناير	2018	اأو	بعد	هذا	التاريخ	و	لكن	يجوز	تطبيقه	قبل	ذلك	التاريخ	.	
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

4-   معايري و تف�شريات جديدة غري �شارية املفعول بعد )تابع(

)اإيرادات	العقود	مع	الزبائن(	و	هو	ي�صع	اإطارًا	�صاماًل	لتحديد	مبلغ	 	15 الدويل	رقم	 املايل	 التبليغ	 معيار	 	•
الإيراد									و	اإثباته	و	توقيته	و	هو	يلغي	املعيارين	اأرقام	18	)الإيرادات(	و	11	)عقود	املقاولت(	و	التف�صري	

13	برامج	ولء	الزبائن	و	ي�صري	مفعول	املعيار	اجلديد	على	الفرتات	ال�صنوية	التي	تبداأ	يف	1	يناير	2018 

اأو	بعد	هذا	التاريخ	و	لكن	يجوز	تطبيقه	قبل	ذلك	التاريخ	.	

اإثبات	،	قيا�س	،	عر�س	الإيجارات	 اأ�ص�س	 16	)الإيجارات(	و	هو	يحدد	 التبليغ	املايل	الدويل	رقم	 معيار	 	•
و	الإف�صاح	عنها	لكل	من	طريف	العقد	امل�صتاأجر	و	املوؤجر.	و	ي�صري	مفعول	املعيار	اجلديد	على	الفرتات	

ال�صنوية	التي	تبداأ	يف	1	يناير	2019	اأو	بعد	هذا	التاريخ	و	لكن	يجوز	تطبيقه	قبل	ذلك	التاريخ	.	

و	ترى	الإدارة	اأن	تلك	املعايري	لي�س	من	املتوقع	اأن	توؤثر	كثريًا	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة		و	القوائم	 	

املالية	املنف�صلة	.	

التقديرات والأحكام املحا�شبية الهامة  - 5

باإعداد	 القيام	 الإدارة	 – من	 الدولية	 	 املالية	 التقارير	 اإعداد	 ملعايري	 – وفقًا	 املالية	 البيانات	 اإعداد	 يتطلب	 	

تقديرات	واإفرتا�صات	توؤثر	على	الأ�صول	والإلتزامات	املالية	الظاهرة	يف	تاريخ	التقرير	واملخ�ص�صات	الناجتة	

عنها	والتغريات	يف	القيمة	العادلة	لل�صنة.	هذه	التقديرات	مبنية	على	اإفرتا�صات	تت�صمن	العديد	من	العوامل	

التي	تختلف	درجة	التاأكد	منها	،	ويوؤدي	اإختالف	النتائج	الفعلية	عن	تقديرات	الإدارة	اإىل	تغريات	يف	الأ�صول	

والإلتزامات	امل�صتقبلية	املقدرة.

امل�شادر الرئي�شية لتقدير ال�شكوك   

فيما	يلي	الإفرتا�صات	الرئي�صية	املتعلقة	بامل�صادر	امل�صتقبلية	والرئي�صية	الأخرى	لتقدير	ال�صكوك	بتاريخ	التقرير	 	

،	والتي	تنطوي	على	خماطر	جوهرية	توؤدي	اإىل	تعديالت	هامة	يف	القيمة	الدفرتية	لالأ�صول	والإلتزامات	خالل	

ال�صنة	املالية	القادمة.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلت واملعدات  

الأعمار	 اإحت�صاب	 يتم	 املقدرة.	 الإنتاجية	 اأعمارها	 مدى	 على	 الأ�صول	 تكلفة	 لتنزيل	 الإ�صتهالك	 اإحت�صاب	 يتم	 	

الإنتاجية	املقدرة	وفقًا	لتقييم	الإدارة	بناء	على	عدة	عوامل	منها	الدورات	الت�صغيلية	وبرامج	ال�صيانة	والتاآكل	

والتلف	الطبيعيني	وذلك	باإ�صتخدام	اأف�صل	التقديرات.

خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها  

يتم	عمل	خم�ص�س	الديون	امل�صكوك	فيها	بناء	على	اأف�صل	تقديرات	الإدارة	لإمكانية	اإ�صرتداد	املبالغ	امل�صتحقة	 	

مع	عدد	اأيام	اإ�صتحقاق		تلك	الديون.
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التقديرات والأحكام املحا�شبية الهامة )تابع(  - 5

خم�ش�س املخزون بطىء احلركة   

ال�صيانة	 وبرامج	 الت�صغيلية	 الدورات	 بناء	على	عدة	عوامل	منها	 املخزون	بطىء	احلركة	 يتم	عمل	خم�ص�س	 	

والتاآكل	والتلف	الطبيعيني	وذلك	باإ�صتخدام	اأف�صل	التقديرات.

اأ�شول ال�شريبة املوؤجلة  

اأ�صول	ال�صريبة	املوؤجلة	ُتثبت	لكافة	اخل�صائر	ال�صريبية	غري	امل�صتخدمة	بالقدر	الذي	ُيحتمل	معه	اأن	تتوافر	اأرباح	 	

�صريبية	ميكن	مقابلها	تغطية	تلك	اخل�صائر	.	و	يتطلب	الأمر	اأحكامًا	ادارية	كبرية	لتحديد	مبالغ	اأ�صول	ال�صريبة	

املوؤجلة	التي	ميكن	اثباتها	على	اأ�صا�س	التوقيت	املحتمل	و	م�صتوى	الأرباح	ال�صريبية	امل�صتقبلية	مع	ا�صرتاتيجيات	

التخطيط	ال�صريبي	امل�صتقبلي	.	

ممتلكات واآلت ومعدات  - 6

ال�شركة الأم

اأر�س 

ومباين 

وكبائن

اآلت 

ومعدات

زوارق 

�شياراتو�شفن �شيد

اأثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

املكتب

اأعمال 

راأ�شمالية 

قيد 

املجموعالتنفيذ

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

عماين

ريال 

ُعماين

التكلفة

3.860.0093.951.6751.175.786626.736520.6621.045.80211.180.670يف	1	ابريل	2015

5.8502.89743.121447.766-104.405291.493اإ�صافات

-)696.211(8.976--163.331523.904حتويالت

)176,820()176,820(-----اأ�صول	م�صطوبة

)184,000()184,000(-----حمول	اإىل	املخزون

)87.962(-)2.208()83.526(-)2.228(-اإ�صتبعادات

14.127.7454.764.8441.175.786549.060530.32731.89211.179.654	ابريل	2016

26,052-2,16310,596-3,6759,618اإ�صافات

)1,105()1,105(-----م�صطوبة

)206,089(--)80,925()125,164(--اإ�صتبعادات

30,78710,998,512 4,131,4204,774,4621,050,622470,298540,923يف	31	مار�س	2017
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لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

ممتلكات واآلت ومعدات )تابع(  - 6

ال�شركة الأم

اأر�س 

ومباٍن 

وكبائن

اآلت 

ومعدات

زوارق 

�شياراتو�شفن �شيد

اأثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

املكتب

اأعمال 

راأ�شمالية 

قيد 

املجموعالتنفيذ

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

عماين

ريال 

ُعماين

الإ�صتهالك

4.712.521-1.616.1932.097.736334.132315.757348.703يف	1	ابريل	2015

842.583-191.831359.670134.36189.50067.221املحمل	لل�صنة

)69.650(-)2.218()64.895(-)2.537(-اإ�صتبعادات

5.485.454-1.808.0242.454.869468.493340.362413.706يف	1	ابريل	2016

868,023-218,204396,792126,15965,64261,226املحمل	لل�صنة

)120,164(--)38,613()81,551(--اإ�صتبعادات

6,233,313-2,026,2282,851,661513,101367,391474,932يف 31 مار�س 2017

القيمة	الدفرتية

2,105,1921,922,801537,521102,90765,99130,7874,765,199يف 31 مار�س 2017

2.319.7212.309.975707.293208.698116.62131.8925.694.200يف	31	مار�س	2016

خالل	ال�صنة	2016	قامت	املجموعة	ب�صطب	بع�س	بنود	اأعمال	راأ�صمالية	قيد	التنفيذ	على	اأ�صا�س	تقرير	جهاز	 	

الرقابة	املالية	و	الإدارية	و	هي	بنود	حتددت	باأنه	ل	جدوى	اأقت�صادية	م�صتقباًل	منها	.	

املجموعة

اأر�س 

ومباٍن 

وكبائن

اآلت 

ومعدات

زوارق 

�شياراتو�شفن �شيد

اأثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

املكتب

اأعمال 

راأ�شمالية 

قيـد 

املجموعالتنفيــــــــذ

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

عماين

ريال 

ُعماين

التكلفة

5.288.0185.127.4461.175.7861.067.385567.1001.053.00414.278.739يف	1	ابريل	2015

5.8507.86445.520507.902-122.905325.763اإ�صافات

-)696.211(8.976--163.331523.904حتويالت

)176,820()176,820(-----م�صطوب

)184,000(	)184,000(-----حمول	اإىل	املخزون

)87.962(-)2.208()83.526(-)2.228(-ا�صتبعادات

5.574.2545.974.8851.175.786989.709581.73241.49314.337.859يف	1	ابريل	2016

89,224-40,46212,176-3,67432,912اإ�صافات

-------حتويالت

)1,105()1,105(-----م�صطوبة

)213,739(--)88,575()125,164(--اإ�صتبعادات

5,577,9286,007,7971,050,622941,596593,90840,38814,212,239يف	31	مار�س	2017
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ممتلكات واآلت ومعدات )تابع(  - 6

املجموعة

اأر�س 

ومباٍن 

وكبائن

اآلت 

ومعدات

زوارق 

�شياراتو�شفن �شيد

اأثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

املكتب

اأعمال 

راأ�شمالية 

قيد 

املجموعالتنفيذ

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

ُعماين

ريال 

عماين

ريال 

ُعماين

الإ�صتهالك

5.327.377-1.832.8982.379.874334.132418.628361.845يف	1	ابريل	2015 

1.118.787-267.421460.329134.361177.87178.805املحمل	لل�صنة

)69.650(-)2.218()64.895(-)2.537(-اإ�صتبعادات

6.376.514-2.100.3192.837.666468.493531.604438.432يف	1	ابريل	2016 

1,158,421-295,433506,504126,159157,60272,723املحمل	لل�صنة

)125,651(--)44,100()81,551(--اإ�صتبعادات

7,409,284-2,395,7523,344,170513,101645,106511,155يف	31	مار�س	2017

القيمة	الدفرتية

3,182,1762,663,627537,521296,49082,75340,3886,802,955يف	31	مار�س	2017

3.473.9353.137.219707.293458.105143.30041.4937.961.345يف	31	مار�س	2016

خالل	ال�صنة	2016	قامت	املجموعة	ب�صطب	بع�س	بنود	اأعمال	راأ�صمالية	قيد	التنفيذ	على	اأ�صا�س	تقرير	جهاز	 	

الرقابة	املالية	و	الإدارية	و	هي	بنود	حتددت	باأنه	ل	جدوى	اأقت�صادية	م�صتقباًل	منها	.		

تفا�صيل	الأعمال	الراأ�صمالية	قيد	التنفيذ	هي	على	النحو	التايل:	 	

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

30,78731.89230,78731.892اأعمال	مدنية	

9.6019.601--تطوير	برامج	كومبيوتر	

30,78731.89240,38841.493

خالل	ال�صنة	2016	مت	�صراء	اآلت	و	معدات	للم�صنع	اجلديد	املقرر	اإن�صاوؤه	يف	�صاللة	.	 	
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

اإ�شتثمارات يف �شركات تابعة  - 7

فيما	يلي	تفا�صيل	ال�صتثمارات	يف	ال�صركات	التابعة	خالل	ال�صنة	احلالية	و	ال�صابقة: 	

ال�شركة الأم

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

515.750515.750يف	1	ابريل	و	31	مار�س

الأن�شطة الرئي�شية
ن�شبة احليازة  نهاية

ال�سنة

 بلد

التاأ�شي�س
اإ�شم  ال�شركة

2015 2016

�صراء	وبيع	الأ�صماك	ومنتجاتها %100 %100 31	مار�س الإمارات 	�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ح

تخزين	الأ�صماك	واللحوم	والدواجن	

واخل�صروات	والفواكه

%100 %100 31	مار�س

 �صلطنة

ُعمان

والتربيد	 للمخازن	 الأمــني	 �صركة	

�س.م.م

اأ�شول مالية حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق  - 8

ال�شركة الأم واملجموعة 

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

965.261966.640يف	1	ابريل

)1,379(-عالوة	مطفاأة	خالل	ال�صنة

-)965,261(قيمة	�صندات	م�صتحقة

965,261-31	مار�س

الأ�صول	املالية	املحتفظ	بها	حتى	تاريخ	الإ�صتحقاق	هي	عبارة	عن	�صندات	�صادرة	عن	بنك	جتاري	بفائدة	%8	 	

�صنويا	و	كان	تاريخ	ا�صتحقاقها	7	مايو	2016 



24

اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

خمزون    - 9

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,049,9061.244.2371,049,9061.244.237اأ�صماك

484,739629,365--خمزون	جتاري

143,959316.685143,959316,685مواد	تغليف

78,78783.12878,78783.128قطع	غيار	لل�صيانة

13,78615.97313,78615.973اأخرى

1,286,4381.660.0231,771,1772.289.388

:	خم�ص�س	قطع	غيار	لل�صيانة	بطيئة	احلركة	وتالفة
ً
)155.301(108,232)155.301()108,232(ناق�صا

1,178,2061.504.7221,662,9452.134.087

تفا�صيل	حركة	خم�ص�س	ب�صاعة	بطيئة	احلركة	كما	يلي	:	 	

ال�شركة الأم واملجموعة 

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

155.301132.147يف	1	ابريل

47,06923.154)خم�صوم(	/	م�صاف	خالل	ال�صنة		

108,232155.301يف	31	مار�س

ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى    - 10

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287ذمم	مدينة

ــًا:	خمــ�ــصــ�ــس	ديــــون	مــ�ــصــكــوك	يف	 ــاقــ�ــص ن

حت�صيلها

)310,564()164.564()318,887()172.887(

1,564,1392.915.9712,353,0933.620.400

--1,695,9971.248.564م�صتحق	من	اأطراف	ذات	عالقة	)اإي�صاح	21(

40,52538.455 40,52538.455اإيرادات	م�صتحقة

480,471492.6541,200,931548.180دفعات	مقدمًا	ملوردين

112,806143.179136,604162.857م�صاريف	مدفوعة	مقدمًا

220,128187.947220,302235.103مدينني	اأخرين

4,114,0665.026.7703,951,4554.604.995
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى )تابع(    - 10

يف	تاريخ	التقرير	،	كانت	ن�صبة	53	%	من	الذمم	املدينة	م�صتحقة	من	طرف	واحد	خارج	�صلطنة	عمان	و	�صتة	اأطراف	 	

يف	�صلطنة	عمان	)2016 – 53%	من	ثالثة	اأطراف	خارج	�صلطنة	عمان	وثالثة	اأطراف	يف	�صلطنة	عمان(.

تفا�صيل	حركة	خم�ص�س	الديون	امل�صكوك	يف	حت�صيلها	كما	يلي	: 	

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

164,56438.000172,88738.000يف	1	ابريل	

146,000126.564146,000134.887حممل	خالل	ال�صنة

31310,564164.564318,887172.887	مار�س

تفا�صيل	اإجمايل	خماطر	الذمم	املدينة	مبينة	اأدناه: 		

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,392,0642.565.8462,045,7703.227.619غري	م�صتحقة

تنخف�س	 ومل	 اإ�صتحقاقها	 موعد	 جتـــاوزت	

قيمتها

172,075350.125307,323392.781

واإنخف�صت	 اإ�صتحقاقها	 مــوعــد	 جتــــاوزت	

قيمتها

310,564164.564318,887172.887

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287

يف	31	مار�س	2017	،	الذمم	املدينة	التي	جتاوزت	موعد	اإ�صتحقاقها	ولكن	مل	تنخف�س	قيمتها	تتعلق	بعدد	من	 	

العمالء	امل�صتقلني	الذين	لي�س	لهم	تاريخ	من	العجز	عن	الدفع.	حتليل	اأعمار	الذمم	املدينة	التي	جتاوزت	موعد	

اإ�صتحقاقها	مو�صح	على	النحو	التايل:

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

136,655329.733271,903364.818من	2	اإىل	6		�صهر

35,42020.39235,42027.963اأكرث	من	6		�صهر

172,075350.125307,323392.781

�صايف	القيم	الدفرتية	للذمم	التجارية	املدينة	للمجموعة	هي	بالعمالت	التالية: 	
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى )تابع(    - 10

املجموعةال�شركة الأم 

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,031,2871.870.0711,115,1741.870.071دولر	اأمريكي

843,4161.210.4641,556,2621.922.672ريال	عماين

544544--درهم	اإماراتي

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287

احلد	الأق�صى	ملخاطر	الإئتمان	بتاريخ	التقرير	هو	القيمة	العادلة	لكل	فئة	من	الذمم	املدينة	املذكورة	اأعاله.	ل	 	

حتتفظ	املجموعة	باأي	�صمانة	كتاأمني.

اأ�شول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر    - 11

فيما	يلي	حركة	الإ�صتثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر: 	

ال�شركة الأم واملجموعة

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

1310.776316.874	ابريل

)4.344()2,782(ا�صتثمارات	مباعة	خالل	ال�صنة

)1.754()51,058(تغريات	القيمة	العادلة	

31256,936310.776	مار�س	

ميكن	حتليل	الإ�صتثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر	وفقًا	للقطاعات	كما	يلي: 	

ال�شركة الأم واملجموعة

20172016

القيمة التكلفة

العادلة

القيمة	العادلةالتكلفة

ريال	ُعماينريال	ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

30,51935,04239.29834.156بنوك

209,765165,845214.581215.262خدمات	

66,57156,04958.76161.358�صناعة

306,855256,936312.640310.776

فيما	يلي	تفا�صيل	الإ�صتثمارات	الهامة	التي	حتتفظ	بها	ال�صركة	الأم	واملجموعة	:			 		
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اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

اأ�شول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر )تابع(    - 11

التكلفةالقيمة	ال�صوقيةعدد	الأ�صهم%	من	حمفظة	2017

ريال	ُعماينريال	ُعماينالإ�صتثمار

12.584,19232.33029,617بنك	م�صقط	�س.م.ع.ع

16.329.60042.03245,140ال�صركة	العمانية	لالأت�صالت	�س.م.ع.ع

15.858.11040,67742,537اإ�س.اإم.اإن	للطاقة	القاب�صة	�س.م.ع.ع

46.2221.700118,831159,627ال�صركة	العمانية	القطرية	لالإت�صالت	�س.م.ع.ع

2016

10.499.67732.41837.688بنك	م�صقط	�س.م.ع.ع

14.629.80045.44550.064ال�صركة	العمانية	لالأت�صالت	�س.م.ع.ع

13.758.11042.53738.353اإ�س.اإم.اإن	للطاقة	القاب�صة	�س.م.ع.ع

51.4221.700159.624154.303ال�صركة	العمانية	القطرية	لالإت�صالت	�س.م.ع.ع

نقد واأر�شدة لدى البنك      - 12

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

41,73822.093 41,73822.093نقد	بال�صندوق

1,494,9531.269.8811,533,4641.349.867نقد	لدى	البنوك

1,536,6911.291.9741,575,2021.371.960

13 - راأ�س املال

 –  2016( بالكامل	 مدفوعة	 عادي	 �صهم	 	125.000.000 من	 وامل�صدر	 به	 امل�صرح	 املال	 راأ�س	 يتكون	 	

125.000.000	�صهم	عادي(	قيمة	كل	منها	0.100	ريال	عماين	)2016 - 0.100	ريال	عماين(.	

م�صاهموا	ال�صركة	الذين	ميلكون	ن�صبة	10%	اأو	اأكرث	من	اأ�صهم	ال�صركة	وعدد	الأ�صهم	التي	ميلكونها	كما	يلي: 	

20162015

ن�صبة	احليازةعدد	الأ�صهمن�شبة احليازةعدد الأ�شهم

%%

30.000.0002430.000.00024حكومة	�صلطنة	ُعمان



28

اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

14 - اإحتياطي قانوين

وفقـًا	لقانـون	ال�صركات	التجارية	الُعماين	لعام	1974	وتعديالته	،	جتنب	�صنويًا	10%	من	اأرباح	ال�صنة	حل�صاب	 	

هذا	الإحتياطي	حتى	يبلغ	ر�صيده	املرتاكم	ما	يوازي	ثلث	راأ�س	املال	املدفوع	لل�صركة	الأم	وال�صركة	التابعة	التي	

توجد	يف	�صلطنة	عمان.	هذا	الإحتياطي	غري	قابل	للتوزيع.	مل	يتم	جتنيب	اأي	ن�صبة	لل�صركة	الأم	خالل	ال�صنة	

نظرًا	للخ�صارة	املتكبدة.

15 - اإحتياطي راأ�شمايل 

مار�س	 	31 حتى	 امل�صروفات	 اإقتطاع	 بعد	 املقبو�صة	 الأ�صهم	 طرح	 ر�صوم	 فائ�س	 الراأ�صمايل	 الإحتياطي	 ميثل	 	

1990.	هذا	الإحتياطي	غري	قابل	للتوزيع.

16 - قرو�س لأجل

خالل	ال�صنة	2014	ح�صلت	ال�صركة	الأم	على	قر�س	لأجل	من	بنك	تنمية	عمان	مببلغ	167,612	ريال	عماين	و	 	

بفائدة	3%	و	ي�صدد		القر�س	على	20	ق�صط	ربع	�صنوي	.	كما	ح�صلت	اإحدى	ال�صركات	التابعة	على	قر�س	من	اأحد	

البنوك	التجارية	ُي�صدد	باأق�صاط	�صهرية	مت�صاوية	خالل	ع�صرة	�صنني	و	ُي�صتحق	الق�صط	ال�صهري	الأول	يف	ابريل	

2013	.	الت�صهيالت	م�صمونة	بكفالة	من	ال�صركة	الأم	و	بفائدة	2.9	%		يف	ال�صنة	الوىل	و	3	%	بعد	ذلك	حتى	يونيو	

2017	و	اعتبارًا	من	يوليو	2017	�صيكون	�صعر	الفائدة	6.3	%	على	الر�صيد	الباقي	من	القر�س		.		

املجموعةال�شركة الأم

20172016201720161

ر.عر.عر.عر.ع

131,005168,1581,330,9891,568,146قر�س	لأجل

)234,682()234,682( )34,678()34,678(اجلزء	اجلاري

96,327133,4801,096,3071,333,464اجلزء	غري	اجلاري

ي�صدد	القر�س	على	النحو	التايل: 	

34,67834,678234,682234,682خالل	�صنة	واحدة

234,682 234,682 34,67834,678من	2-3	�صنة

61,64998,802660,100698,814من	3-4	�صنوات	

201,525399,968--بعد	5	�صنوات

131,005168,1581,330,9891,568,146
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مكافاآت نهاية اخلدمة  -17

املجموعةال�شركة الأم  

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

140,178152.321144.980157.566يف	1	ابريل

30,95226.12932,65328.354املحمل	لل�صنة	

)40.940()42,283()38.272()42,283(امل�صدد	خالل	ال�صنة

31128,847140.178135,350144.980	مار�س

قرو�س ق�شرية الأجل  -18

خالل	ال�صنة	2015	ح�صلت	ال�صركة	على	قرو�س	ق�صرية	الأجل	من	بنوك	جتارية	حملية	بفائدة	ترتاوح	بني	2.8  	

%	اإىل3.5	%	و	قد	مت	�صدادها	قبل	31	مار�س	2017 

ذمم دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى  -19

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

720,364786.239793,514716.845ذمم	دائنة

761,741595.022819,584715.261م�صروفات	م�صتحقة

92,637106.21693,265106.216مدفوعات	مقدمًا	من	العمالء

1,574,7421.487.4771,706,3631.538.322

�شايف قيمة الأ�شول لل�شهم الواحد  -20

يتم	اإحت�صاب	�صايف	قيمة	الأ�صول	لل�صهم	الواحد	بق�صمة	�صايف	الأ�صول	املن�صوبة	مل�صاهمي	ال�صركة	الأم	على	عدد	 	

الأ�صهم	القائمة	يف	تاريخ	التقرير	كما	يلي:

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

12,584,83111,428,16114,553,61912,901,371�صايف	الأ�صول	)ريال	عماين(	

 125.000.000125.000.000125.000.000125.000.000عدد	الأ�صهم	

 0.1160.103 0.1010.091�صايف	الأ�صول	لل�صهم	الواحد	)ريال	عماين(
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21 - الأطراف ذات العالقة

�صركات	ميلك	 اآخرين	ومع	 موؤثر	وم�صاهمني	 نفوذ	 لديهم	 واملجموعة	عالقات	مع	م�صاهمني	 الأم	 ال�صركة	 لدى	 	

اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	م�صالح	فيها	)اأطراف	ذات	عالقة	اأخرى(.	كما	تتعامل	ال�صركة	الأم	مع	�صركات	تابعة	

يف	اإطار	�صري	العمل	العادي	،	تبيع	ال�صركة	الأم	واملجموعة	ب�صائع	وت�صرتي	ب�صائع	وخدمات	من	الأطراف	ذات	

عالقة.	

اأر�صدة	نهاية	ال�صنة	النا�صئة	من	مبيعات	وم�صرتيات	الب�صائع	واخلدمات	هي	كما	يلي: 	

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

ال�شركة الأم

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

1,665,4881.179.170�صركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م

30,50969.394�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ح	– ال�صارقة	

1,695,9971.248.564

املبالغ	امل�صتحقة	من	الأطراف	ذات	العالقة	بدون	فوائد	ولي�س	لها	جدولة	حمددة	لل�صداد	،	ولكن	الإدارة	و�صعت	 	

تقديرات	للمقابل	املتوقع	خالل	الإثني	ع�صر	�صهرًا	القادمة	و�صنفتها	باأنها	م�صتحقات	متداولة.

م�شتحق لأطراف ذات عالقة

ال�شركة الأم

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

1,571,8471.097.712�صركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م

1.125-�صركة	الأ�صماك	العمانية	�س.م.ح	– ال�صارقة	

1,571,8471.098.837

كانت التعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�شنة كما يلي:  

ال�شركة الأم

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

434,008643.296اإيجار	برادات

83,774199.971اإيجار	�صيارات

360,00024.000اأتعاب	الدارة	

-30,680اإيجارات	
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21 - الأطراف ذات العالقة )تابع(

اأتعاب ح�شور اجتماعات و مكافاآت   

ال�شركة الأم واملجموعة

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

57,30028.750اأتعاب	ح�صور	اجتماعات	جمل�س	الإدارة

-38,000مكافاأة		اأع�صاء	جمل�س	الإدارة

95,30028,750

مكافاأة	جمل�س	الدارة	ينظمها	قانون	ال�صركات	التجارية	و	لوائح	هيئة	�صوق		املال	.	اجلمعية	العمومية	ال�صنوية	 	

هي	التي	توافق	على	املكافاأة	و	بدلت	ح�صور	اجتماعات	جمل�س	الدارة	و	جلانه	الفرعية	ب�صرط	األ	تزيد	عن	%5	

حد	اأق�صى	من	�صايف	الربح	ال�صنوي	بعد	خ�صم	الحتياطي	القانوين	و	الحتياطي	الختياري	كتوزيع	للربح	على	

امل�صاهمني.	تلك	املكافاآت	ل	يجب	اأن	تزيد	عن	200,000	ريال	يف	ال�صنة	الواحدة.	بدل	ح�صور	اجتماعات	جمل�س	

الدارة	للع�صو	الواحد	يجب	األ	تزيد	عن	10,000	ريال	يف	ال�صنة	الواحدة	.		

ال�شركة الأم واملجموعةد(   تعوي�شات الدارة العليا

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

125,212122.696رواتب	وعالوات

19,31026.874منافع	اأخرى	وم�صروفات

7,4617.771مكافاأة	نهاية	اخلدمة

151,983157.341

املبيعات  -22

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

20,966,10918.197.70121,842,95618,091,621مبيعات	الت�صدير	

2,594,0604.412.6526,092,1577,866,744مبيعات	حملية	

23,560,16922.610.35327,935,11325,958,365
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23 - اإيرادات ت�شغيل اأخرى

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

400,188396.784--اإيرادات	متاجر

3,59652.7313,59652.731مبيعات	ثلج

125.807 18,251125.80718,251تعوي�س	من	الوزارة

663,014693,466672,014693,466اإيرادات	تاأجري

49.611-49.611-�صطب	خم�ص�س

24.610-24.610-بيع	خردة

15,52816.07615,52816.076تعوي�صات	من	التاأمني

--390,67524,000اأتعاب	الدارة

21,73468,44321,73368,446اأخرى

1,112,7981.054.7441,131,3101,427,531

ايرادات	التاأجري	تتعلق	بفروع	و	دكاكني	موؤجرة	اىل	اأطراف	اأخرى	لتجهيز	و	بيع	الأ�صماك	نيابة	عن	ال�صركة	الأم	 	

بتعوي�صات	متفق	عليها	.	

24 - تكلفة الب�شائع املباعة

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,088,9364.247.0061,088,9364.247.006خمزون	اأ�صماك	اأول	املدة

17,053,20913,600,43520,278,05415,775,241م�صرتيات	

1,147,6861.415.0701,147,6861.415.070م�صروفات	جتهيز	

561,351920,941561,351920,941مواد	تغليف	م�صتهلكة

434,651648,9826435,688ا�صتئجار	برادات		

50,28078,570220,822259,049ر�صوم	جمارك	و	تخلي�س

220,962260,998220,962260,998اجور	انتـــاج	

70,60851,50170,60851,501خدمات	مرافق	

5,57647,113             5,57547,113م�صاريف	انتاج	ثلج	

)1,088,936()941,674()1,088,936()941,674(خمزون	اأ�صماك	اآخر	املدة

19,691,58420,181,68022,652,96421,893,671
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25 - تكاليف العاملني

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

457,910594,645653,613753,805رواتب	واأجور	ومكافاآت

37,47349,74745,25556,615ا�صرتاكات	تاأمينات	اجتماعية

30,95226,12933,48528,354مكافاآت	نهاية	اخلدمة	

356,832461,299424,965504,167اأخرى

883,1671,131,8201,157,3181,342,941

م�شروفات ت�شغيل اأخرى  - 26 

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,514,6751,656,9031,521,6391,656,903�صحن

187,714237,478211,736345,930اإ�صالح	و�صيانة

54,601195,33765,869186,178م�صروفات	�صيارات

53,12782,54553,12782,545م�صاريف	قوارب

27,11093,26791,060172,965كهرباء	و	مياه	و	حمروقات

91,97693,54893,98893,549م�صاريف	ت�صدير

46,45354,87461,59373,494م�صروفات	متنوعة

61,52394,22064,00794,810دعاية	و	اعالن	

46,87969,62553,98372,693اأتعاب	مهنية

59,49466,80667,22776,024تاأمني

47,98368,14565,90091,125اإيجارات

31,11335,98537,59242,674م�صروفات	اإت�صالت

26,53335,91641,00645,393�صفر	و�صيافة

-38,000--مكافاأة	جمل�س	الإدارة	)اإي�صاح	21(

6,1598,7668,15911,331مطبوعات	واأدوات	مكتبية

51,20032,05057,30037,150بدل	ح�صور	اجتماعات	جمل�س	الإدارة	)اإي�صاح	21(																														

6,32010,3396,32010,339م�صاريف	بنكية

184,000120,000184,000120,000م�صتهلكات

13.782-13,782-م�صاريف	اأخرى

146,000126,564146,000126,564خم�ص�س	ديون	م�صكوك	فيها

2,642,8603,096,1502,868,5063,353,449
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27 - اإيرادات الإ�شتثمار - بال�شايف

ال�شركة الأم واملجموعة

20172016

ريال	ُعماينريال ُعماين

19,74215.003اإيرادات	توزيعات	

)3.224()1,628(خ�صارة	بيع	اأ�صول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر

التغري	يف	خ�صائر	القيمة	العادلة	لأ�صول	مالية	بقيمتها	العادلة	من		خالل	الأرباح	اأو	

)1.754()51,058(اخل�صائر	– بال�صايف	

)32,944()10.025(

28 - اإيرادات / تكاليف التمويل 

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

اإيرادات التمويل

34,74879034,748790فوائد	ودائع

فـــوائـــد	اأ�ـــصـــول	مــالــيــة	حمــتــفــظ	بــهــا	حتى	

76.044-76.044-الإ�صتحقاق

34,74876,83434,74876.834

تكاليف التمويل

على	 و�صحب	 الأجـــل	 ق�صري	 قــر�ــس	 فــوائــد	

)108.527()93,446()62.990()22,407(املك�صوف

29 - خ�شارة ال�شهم الواحد – اأ�شا�شية و خمففة

مت	التو�صل	خل�صارة	ال�صهم	الواحد	بق�صمة	�صايف	خ�صارة	ال�صنة	املن�صوب	مل�صاهمي	ال�صركة	الأم	على	املتو�صط	 	

ة	حمتملة	،	فاإن	العائد	املخّف�س	املعدل	لل�صهم	 املرجح	لعدد	الأ�صهم	القائمة.	وحيث	اأنه	ل	توجد	اأ�صهم	خمف�صّ

يطابق	العائد	الأ�صا�صي	لل�صهم	الواحد.

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

للم�صاهمني	 العائد	 )اخلــ�ــصــارة(	 	/ الــربــح	

)446,212(1,652,248)1,526,171(1,156,670)ريال	ُعماين(

125.000.000125.000.000125.000.000125.000.000متو�صط	عدد	الأ�صهم	

)ريــال	 الــواحــد	 ال�صهم	 )خ�صارة(	 	/ عائد	

)0.0036(0.013)0.012(0.009ُعماين(



35

اإي�شاحات )ت�شكل جزءًا من القوائم املالية املنف�شلة و املوحدة(  

لل�صنة	املنتهية	يف	31	مار�س	2017

30 - ال�شريبة

تخ�صع	ال�صركة	ل�صريبة	الدخل	وفقًا	لقانون	�صريبة	الدخل	ب�صلطنة	عمان	ح�صب	املعدل	املطبق	وقدره	12%	على	 	

2017	ارتفعت	ن�صبة	ال�صريبة	اىل	 30.000	ريال	عماين.	يف	فرباير	 الربح	اخلا�صع	لل�صريبة	الذي	يزيد	عن	

15%	و	األغي	حد	الإعفاء	و	كان	30,000	ريال	و	قد	اأثر	هذا	على	تقييم	اأ�صول	ال�صريبة	املوؤجلة	يف	31	مار�س	2017 

20172016ال�صركة	الأم

ريال	ُعماينريال ُعماين

�شريبة حالية:

7.394-�صريبة	�صنوات	�صابقة

�صريبة	موؤجلة:

-87,825عن	ال�صنة	احلالية

-)698,891(عن	�صنوات	�صابقة

7,394)611,066(�صريبة	الدخل

املجموعة 

�صريبة	حالية:	

67,659135,830ال�صنة	احلالية

7.394-�صنوات	�صابقة

67,659143.224�صريبة	الدخل

�صريبة	موؤجلة:

79,0352.858ال�صنة	احلالية	

-)682,496(�صنوات	�صابقة

)603,461(2,858

146.082)535,802(ال�صريبة	

قامت	املجموعة	بتكوين	خم�ص�س	لل�صريبة	طبقًا	لقانون	�صريبة	الدخل	يف	�صلطنة	عمان	بن�صبة	12%	من	الربح	 	

30,000	ريال	،	و	فيما	يلي	ت�صوية	�صريبة	الدخل	حم�صوبة	على	الربح	املحا�صبي	بن�صبة	 ال�صريبي	الزائد	عن	

ال�صريبة	املطبقة	مع	العبئ	ال�صريبي	لل�صنة:	
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30 - ال�شريبة )تابع(

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ر.عر.عر.عر.ع

)300,130(1,116,446)1,518,777(545,604الربح	/	)اخل�صارة(	قبل	ال�صريبة	

130,374131,294-61,872ال�صريبة	مبوجب	الن�صبة	املطبقة

)1,800()2,352()1,800()2,352(دخل	ُمعفى	

7,1409,1947,1889,194م�صاريف	غري	م�صموح	بخ�صمها	

-)682,496(-)698,891(�صريبة	موؤجلة	عن	�صنوات	�صابقة

7,394---�صريبة	متداولة	عن	�صنوات	�صابقة	

-15,807-17,565اأثر	ال�صريبة	املوؤجلة	ب�صبب	تغري	ن�صبة	ال�صريبة

-3,600-3,600تاأثري	اأدنى	حد	اإعفاء

-)7,923(--اأخرى

)611,066(7,394)535,802(146,082

با�صتخدام	معدل	�صريبة	 و	 اللتزام	 املوؤقتة	مبوجب	طريقة	 الفروق	 املوؤجلة	على	كافة	 الدخل	 حُتت�صب	�صريبة	 	

و	)العبئ(	 املايل	 املركز	 قائمة	 املوؤجلة	يف	 ال�صريبة	 ا�صول	 	�صايف	 	)2016 12%	يف	عام	 15%	)مقابل	 رئي�صي	

ال�صريبي	املوؤجل	/	امل�صاف	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	يعود	اىل	البنود	التالية:	

31 مار�سحممل على /1 ابريلال�شركة الأم

2017)م�شاف اىل(2016

اأو  ـــــــــاح  الأرب

اخل�شائر

ر.عر.عر.ع

اأ�صول	/	)التزامات(	�صريبة	موؤجلة:

2,40013,83516,235خم�ص�س	خمزون	قدمي

46,58546,585-خم�ص�س	ديون	م�صكوك	فيها

)33,467()25,864()7,603(ا�صتهالك

18,561576,510595,071خ�صائر	�صريبية	غري	م�صتغلة

13,358611,066624,424

املجموعة

اأ�صول	�صريبة	موؤجلة:

2,40013,83516,235خم�ص�س	خمزون	قدمي

47,83347,833-خم�ص�س	ديون	م�صكوك	فيها

)115,453()34,717()80,736(ا�صتهالك

18,561576,510595,071خ�صائر	�صريبية	غري	م�صتغلة

)59,775(603,461543,686
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30 - ال�شريبة )تابع(

31	مار�سحممل	على	/1	ابريلال�شركة الأم و املجموعة

2016)م�صاف	اىل(2015

اأو	 ــــــــــــــــاح	 الأرب

اخل�صائر

ر.عر.عر.ع

اأ�صول	�صريبة	موؤجلة:

2,400-2,400خم�ص�س	خمزون	قدمي

)7,603(	-)7,603(ا�صتهالك

)18,561(-18,561خ�صائر	�صريبية	غري	م�صتغلة

13,358-13,358

التزام	�صريبي	موؤجل:

)73,133()2,858()70,275(ا�صتهالك

اأثناء	ال�صنة	قامت	ال�صركة	الأم	باثبات	اأ�صول	�صريبة	موؤجلة	عن	خ�صائر	�صريبية	مرحلة	من	�صنوات	�صابقة	.	 	

ال�صريبية	عن	 الربوط	 2011	مت	النتهاء	منها.	 31	مار�س	 ال�صنوات	حتى	 الأم	عن	 لل�صركة	 ال�صريبية	 الربوط	 	

ال�صنوات	من	31	مار�س	2012	اىل	2016	مازالت	قيد	الفح�س	بدائرة	ال�صرائب	بوزارة	املالية	.	و	يرى	جمل�س	

 2017 31	مار�س	 اأية	�صرائب	ا�صافية	قد	ُتربط	لن	تكون	موؤثرة	على	املركز	املايل	لل�صركة	الأم	يف	 اأن	 الدارة	

العمانية	لالأ�صماك	FZE	م�صجلة	يف	موؤ�ص�صة	املنطقة	احلرة	مب�صوؤولية	حمدودة	يف	املنطقة	احلرة	العاملية	التابعة	
ملطار	ال�صارقة	باإمارة	ال�صارقة	و	هي	غري	خا�صعة	لل�صرائب	يف	المارات	العربيى	النتحدة	.	

�صركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	،	مل	يتم	اإعتماد	الربط	ال�صريبي	عن	الفرتة	املنتهية	يف	31	مار�س	عام	 	

2013	و	2014	من	قبل	ال�صلطات	ال�صريبية	العمانية.	يرى	جمل�س	الإدارة	اأن	اأية	�صرائب	اإ�صافية	قد	يتم	ربطها	

لن	تكون	جوهرية	بالن�صبة	للمركز	املايل	للمجموعة	يف	31	مار�س	2017.

31 - اإدارة املخاطر املالية

عوامل املخاطر املالية  

اإن	اأن�صطة	املجموعة	تعر�صها	ملخاطر	مالية	خمتلفة	مبا	فيها	خماطر	ال�صوق	)مت�صمنة	خماطر	�صرف	العملة	 	

برنامج	 يركز	 ال�صيولة.	 وخماطر	 الإئتمان	 وخماطر	 الفائدة(	 معدلت	 وخماطر	 الأ�صعار	 وخماطر	 الأجنبية	

اإدارة	املخاطر	للمجموعة	ب�صكل	عام	على	عدم	القدرة	على	التنبوؤ	بالأ�صواق	املالية	وي�صعى	لتقليل	الآثار	العك�صية	

لل�صيا�صات	املعتمدة	من	قبل	جمل�س	 باإدارة	املخاطر	وفقًا	 املحتملة	على	الأداء	املايل	للمجموعة.	تقوم	الإدارة	

الإدارة.
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خماطر ال�شوق  

خماطر	ال�صوق	هي	املخاطر	التي	تن�صاأ	نتيجة	تغري	اأ�صعار	ال�صوق	مثل	اأ�صعار	�صرف	العمالت	الأجنبية	و	اأ�صعار	 	

ادارة	خماطر	 الهدف	من	 مالية.	 اأدوات	 قيمة	ما	متلكه	من	 اأو	على	 املجموعة	 اإيرادات	 يوؤثر	على	 الفائدة	مبا	

ال�صوق	هو	ادارة	ال�صيطرة	على	التعر�س	ملخاطر	ال�صوق	و	جعلها	يف	حدود	معايري	مقبولة	مع	ال�صتفادة	الق�صوى	

من	عوائد	املخاطر	.	

خماطر �شرف العملة الأجنبية  

مالية	 التزامات	 اأو	 اأ�صول	 اأو	 م�صتقبلية	 جتارية	 معامالت	 تكون	 عندما	 الأجنبية	 العملة	 �صرف	 تن�صاأ	خماطر	 	

عن	 النا�صئة	 الأجنبية	 العملة	 ملخاطر	 املجموعة	 تتعر�س	 لل�صركة.	 التنفيذية	 العملة	 بعملة	غري	 منفذة	 مدرجة	

التعامل	بالدولر	الأمريكي	والدرهم	الإماراتي	والريال	ال�صعودي	واليورو.	بالن�صبة	ملعامالت	املجموعة	املنفذة	

بالدولر	الأمريكي	والريال	ال�صعودي	والدرهم	الإماراتي	،	فاإن	املجموعة	غري	معر�صة	ملخاطر	العملة	حيث	اأن	

الريال	العماين	والريال	ال�صعودي	والدرهم	الإماراتي	مرتبطني	بالدولر	الأمريكي.

يف	تاريخ	التقرير	ل	يوجد	ر�صيد	معلق	خا�س	مبعامالت	باليورو	،	و	بالتايل	فاإن	املجموعة	و	ال�صركة	الأم	غري	 	

معر�صني	ملخاطر	تبادل	عمالت	اأجنبية	.	

خماطر الأ�شعار  

خماطر	الأ�صعار	هي	خماطر	تذبذب	قيمة	اأداة	مالية	ب�صبب	التغريات	يف	اأ�صعار	ال�صوق	،	�صواًء	كان	�صبب	هذه	التغيريات	 	

درها	،	اأو	عوامل	توؤثر	على	كافة	الأوراق	املالية	بال�صوق.		 عوامل	توؤثر	على	اأوراق	مالية	ب�صورة	فردية	،	اأو	م�صّ

املالية	 لالأوراق	 م�صقط	 �صوق	 يف	 املتداولة	 الإ�صتثمارات	 ب�صبب	 الأ�صهم	 اأ�صعار	 ملخاطر	 معر�صة	 املجموعة	 اإن	 	

الإحتفاظ	 طريق	 عن	 املخاطر	 من	 املجموعة	 حتد	 اخل�صائر.	 اأو	 الأرباح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 امل�صنفة	

املجموعة	 تقوم	 	، ذلك	 اإىل	 بالإ�صافة	 لل�صوق.	 املنتظمة	 املراقبة	 طريق	 وعن	 واإ�صرتاتيجية	 خمتارة	 مبحافظ	

باملراقبة	الفعالة	للعوامل	الرئي�صية	التي	توؤثر	على	حركة	ال�صوق.	

احل�شا�شية  

املالية	 الأوراق	 على	 اخل�صائر	 	/ الأرباح	 على	 املالية	 لالأوراق	 م�صقط	 �صوق	 موؤ�صر	 اأثر	 التايل	 اجلدول	 يلخ�س	 	

لالأ�صهم	باإفـرتا�س	اأن	موؤ�صرات	الأ�صهـم	اإرتفعت	/	اإنخف�صت	مبعدل	5%	مع	بقاء	كافة	املتغريات	الأخرى	ثابتة:

املجموعةال�شركة الأماملوؤ�صر

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

12,84715.53912,84715.539�صوق	م�صقط	لالأوراق	املالية
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خماطر معدل الفائدة   

اأو	الفجوات	يف	مبالغ	 اإحتمالية	التغريات	يف	معدلت	الفائدة	وعدم	التطابق	 تن�صاأ	خماطر	معدل	الفائدة	عن	 	

الأ�صول	واللتزامات	التي	ت�صتحق	اأو	يعاد	ت�صعريها	يف	فرتة	حمددة.	املجموعة	معر�صة	ملخاطر	معدل	الفائدة	

التجارية	 البنوك	 يف	 الثابتة	 والودائع	 الإ�صتحقاق	 حتى	 بها	 املحتفظ	 املالية	 لالأ�صول	 بالن�صبة	 العادلة	 للقيمة	

والقر�س	ق�صري	الأجل	من	بنك	جتاري	حيث	اأنها	حتمل	معدلت	فائدة	ثابتة.

النقدي.	 للتدفق	 الفائدة	 معدل	 ملخاطر	 املجموعة	 تعر�س	 متغرية	 فائدة	 مبعدلت	 ال�صادرة	 الإقرتا�صات	 	

حتلل	 العادلة.	 للقيمة	 الفائدة	 معدل	 ملخاطر	 املجموعة	 تعر�س	 ثابتة	 فائدة	 مبعدلت	 ال�صادرة	 الإقرتا�صات	

اأ�صا�س	منتظم	كما	تعيد	تقييم	م�صدر	الإقرتا�صات	والتفاو�س	على	 املجموعة	خماطرها	مبعدل	الفائدة	على	

معدلت	الفائدة	ب�صروط	ل�صالح	املجموعة.

لو	اأن	معدل	الفائدة	تغري	يف	31	مار�س	2017		بن�صبة	0.5%	على	ال�صتثمارات	املحتفظ	بها	حتى	ا�صتحقاقها	،	ملا	 	

ازدادت	اأو	انخف�صت	ايرادات	الفوائد	)مقابل	4,825	ريال	عام	2016(	

لو	اأن	معدل	الفائدة	تغري	يف	31	مار�س	2016		بن�صبة	0.5%	على	القر�س	ق�صري	الأجل	،	ملا	ازداد	اأو	انخف�س	 	

م�صروف	الفوائد	)مقابل	15,220	ريال	عام	2016(	

خماطر الإئتمان   

خماطر	الإئتمان	هي	خماطر	تكبد	خ�صارة	مالية	يف	حالة	عدم	متكن	العميل	اأو	طرف	مقابل	من	الوفاء	باإلتزامه	التعاقدي.	 	

تن�صاأ	خماطر	الإئتمان	من	الودائع	الثابتة	والنقد	وما	مياثل	النقد		والإ�صتثمارات	املحتفظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق	وخماطر	

الإئتمان	للعمالء	مت�صمنة	املبالغ	القائمة	امل�صتحقة	من	اأطراف	ذات	عالقة	واملعامالت	امللتزم	بها.

القيمة	الدفرتية	لالأ�صول	املالية	متثل	احلد	الأق�صى	للتعر�س	ملخاطر	الإئتمان.	كان	التعر�س	ملخاطر	الإئتمان	 	

يف	تاريخ	التقرير	كما	يلي:

التعر�س ملخاطر الإئتمان  

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287ذمم	مدينة	جتارية

--1,695,9971.248.564م�صتحق	من	اأطراف	ذات	عالقة

220,128187.947220,302235.103ذمم	مدينة	اأخرى	

1,494,9531.269.8811,533,4641.349.867نقد	لدى	البنوك	

5,285,7815,786,9274,425,7465,378,257
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ال�صكاين	 التوزيع	 اإن	 لكل	عميل.	 الفردية	 رئي�صي	باخل�صائ�س	 ب�صكل	 الإئتمان	 تعر�س	املجموعة	ملخاطر	 يتاأثر	 	

لقاعدة	العمالء	الكبرية	يف	املجموعة	مت�صمنة	خماطر	العجز	عن	الدفع	يف	جمال	العمل	يف	البلد	الذي	يعمل	

اأ�صا�س	م�صتمر.	يتم	اإجراء	 اأقل	على	خماطر	الإئتمان.	تتم	مراقبة	خماطر	الإئتمان	على	 به	العميل	لها	تاأثري	

اأو	 تقييمات	الإئتمان	على	كافة	عمالء	الإئتمان.	كافة	خماطر	عمالء	الت�صدير	يتم	تغطيتهم	بخطاب	اإعتماد	

تاأمني	اأو	�صمان	بنكي.

لدى	املجموعة	تركيز	جوهري	ملخاطر	الإئتمان	تفا�صيلة	مو�صحة	يف	الإي�صاح	رقم	10.	تدير	املجموعة		تركيز	 	

خماطر	الإئتمان	عن	طريق	مراقبة	التح�صيالت	�صمن	فرتة	الإئتمان.

كان	اأق�صى	تعر�س	ملخاطر	الإئتمان	بالن�صبة	للذمم	املدينة	التجارية	يف	تاريخ	التقرير	لل�صركة	الأم	واملجموعة	 	

م�صنف	ح�صب	املنطقة	اجلغرافية	كالآتي:

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

843,4161.210.3751,640,6931.923.127زبائن	حمليني

1,031,2871.870.1601,031,2871.870.160زبائن	اأجانب

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287

ت�صنف	املجموعة	عمالئها	ما	بني	جممعات	ت�صوق	كبرية	و�صركات	خا�صة	و	زبائن	جتزئة	اآخرين.		كان	اأق�صى	 	

العميل	 نوع	 الأم	ح�صب	 وال�صركة	 للمجموعة	 التقرير	 تاريخ	 املدينة	يف	 للذمم	 بالن�صبة	 الإئتمان	 تعر�س	ملخاطر	

كالآتي:

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

24,29117.237 24,29117.237جممعات	ت�صوق	كبرية

1,347,4252.093.2912,144,9022.806.043�صركات	خا�صة

502,987970.007502,787970.007زبائن	جتزئة	اآخرين

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287

طبقًا	ل�صيا�صة	الئتمان	باملجموعة	،	فاإنه	يتم	متديد	فرتات	الئتمان	للزبائن	حتى	45	يوم	يف	الأحوال	العتيادية	 	

للعمل	.	و	مع	ذلك	ففي	بع�س	احلالت	و	ب�صبب	ظروف	ال�صوق	و	عالقات	العمل	التاريخية	مع	الزبون	فانه	يجوز	

متديد	فرتة	الئتمان	ملدة	15	يوما	اأخرى	.	جودة	ائتمان	الأ�صول	املالية	حتددها	تاريخ	وفاء	الزبائن	بالتزاماتهم	

،	معلومات	ال�صوق	ال�صتخبارية																و	خربات	الدارة	التجارية	.	
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خماطر ال�شيولة   

منهج	 يتمثل	 	 اإ�صتحقاقها.	 تواريخ	 يف	 باإلتزاماتها	 الوفاء	 على	 املجموعة	 قدرة	 عدم	 هي	خماطر	 ال�صيولة	 خماطر	 	

املجموعة	يف	اإدارة	ال�صيولة	هو	التاأكد	،	باأق�صى	حد	ممكن	،	من	توفرها	دائمًا	وب�صكٍل	كاٍف	للوفاء	باإلتزاماتها	عند	

اإ�صتحقاقها	يف	الأحوال	العادية	والإ�صطرارية	من	دون	تكبد	خ�صائر	غري	مقبولة	اأو	خماطر	ت�صر	ب�صمعة	املجموعة.

وفقًا	لإدارة	خماطر	ال�صيولة	احلذرة	،	يهدف	جمل�س	الإدارة	اإىل	الإحتفاظ	مبقدار	كاف	من	ال�صيولة	وكذا	قدر	 	

منا�صب	من	الت�صهيالت	الإئتمانية	امللتزم	بها.		

ال�شركة الأم

31	مار�س	2017

الـــــقـــــيـــــمـــــة 

الدفرتية

�شنة  مــن  اأقـــل 

واحدة

ـــة  ـــن ـــش ــــــــن � م

اإىل  ــــــدة  واح

�شنتني
اأكرث من �شنتني 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

--1,482,1051,482,105ذمم	دائنة	جتارية	و	دائنني	اأخرين

--1,571,8471,571,847مبالغ	م�صتحقة	اىل	اأطراف	ذات	عالقة	

131,00534,67834,67861,649قر�س	لأجل	

3,184,9573,088,63034,67861,649

ال�صركة	الأم

31	مار�س	2016

--1,381,2611,381,261ذمم	دائنة	جتارية	و	دائنني	اأخرين

--1,098,8371,098,837مبالغ	م�صتحقة	اىل	اأطراف	ذات	عالقة

--1,000,0001,000,000قر�س	ق�صري	الأجل

168,15834,67834,67898,802قر�س	لأجل

3,648,2563,514,77634,67898,802

املجموعة

31	مار�س	2017

--1,613,0981,613,098ذمم	دائنة	جتارية	و	دائنني	اأخرين

1,330,989234,682234,682861,625قر�س	لأجل

2,944,0871,847,780234,682861,625

31	مار�س	2016

--1,311,8671,311,867ذمم	دائنة	جتارية	و	دائنني	اأخرين

--1,000,0001,000,000قر�س	ق�صري	الأجل

1,568,146234,682234,6821,098,782قر�س	لأجل

3,880,0132,546,549234,6821,098,782
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اأو	 الأرباح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 الأ�صول	 باإ�صتثناء	 للمجموعة	 املالية	 والإلتزامات	 الأ�صول	 كافة	 	

اخل�صائر	مدرجة	بالتكلفة	املطفاأة.	الأ�صول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	اأو	اخل�صائر	،	عندما	تتوفر	

اأ�صعار	ال�صوق	املدرجة	،	يتم	ت�صمينها	يف	امل�صتوى	1.

امل�صتوى	1:	اأ�صعار	ال�صوق	املدرجة	)غري	املعدلة(	يف	اأ�صواق	ن�صطة	لأ�صول	مماثلة. 	

امل�صتوى	2:	املدخالت	بالن�صبة	لالأ�صول	التي	ل	تعتمد	على	بيانات	ال�صوق	القابلة	للمالحظة	)مدخالت	غري	قابلة	 	

للمالحظة(.

والتي	 املالية	 والإلتزامات	 لالأ�صول	 اإئتمان	مقدرة	 ت�صويات	 اأية	 منها	 الإ�صمية	خم�صومًا	 القيم	 اأن	 اإفرتا�س	 مت	 	

الثابتة	والقر�س	ق�صري	الأجل	 للودائع	 العادلة	 القيم	 العادلة.	تعترب	 اأقل	من	عام	تقارب	قيمها	 ت�صتحق	خالل	

مقاربة	لقيمها	الدفرتية	حيث	اأنها	حتمل	معدلت	فائدة	يعتقد	باأنها	ح�صب	معدلت	الفائدة	التجارية.

يلخ�س	اجلدول	التايل	القيم	الدفرتية	والقيم	العادلة	لالأ�صول	املالية	غري	املعرو�صة	يف	بيان	املركز	املايل	بقيمها	 	

العادلة.

ال�شركة الأم واملجموعة

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

1.013.403-965.261-اأ�صول	مالية	حمتفظ	بها	حتى	الإ�صتحقاق

33-       ودائع ثابتة

اأودعت	ال�صركة	ودائع	لأجل	لدى	بنوك	جتارية	حملية	بفائدة	تتاروع	بني	2.25%	اإىل	2.8%	و	ُت�صتحق	يف	اكتوبر	 	

2017

34 - التقارير املالية لقطاعات الأعمال

حتدد	الإدارة	قطاعات	الت�صغيل	وفقا	للتقارير	التي	يطلع	عليها	جمل�س	الإدارة	والتي	ت�صتخدم	لإتخاذ	القرارات	 	

الإ�صرتاتيجية.	ينظر	جمل�س	الإدارة	لالأعمال	على	م�صتوى	املجموعة	حيث	اأن	املجموعة	تعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	

القطاع	اجلغرايف	 بالإعتبار	 الإدارة	 ياأخذ	جمل�س	 كما	 الأ�صماك.	 وبيع	 و�صراء	ومعاجلة	 وهو	�صيد	 واحد	 قطاع	

اأي�صًا.	يقوم	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة	مبراجعة	التحليل	ال�صهري	للقطاعات	اجلغرافية	عن	طريق	مراقبة	الكمية	

م�صتوى	جمموعة	 قطاع	 على	 كبري	 ب�صكل	 الإدارة	 اأع�صاء	جمل�س	 يركز	 وحيث	 ال�صلة.	 ذوي	 واملدينني	 والقيمة	

واحدة	،	فاإن	كافة	التفا�صيل	ذات	العالقة	تدرج	يف	الأرباح	اأو	اخل�صائر	وبيان	املركز	املايل.		فيما	يلي	التوزيع	

اجلغرايف	لالإيرادات	والذمم	املدينة	وفقا	للتقارير	التي	اإطلع	عليها	اأع�صاء	جمل�س	الإدارة:
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34 - التقارير املالية لقطاعات الأعمال )تابع(

القطاع اجلغرايف  

فيما	يلي	التحليل	اجلغرايف	املتعلق	بقطاع	الن�صاط	الرئي�صي	،	على	اأ�صا�س	مواقع	عمالء	املجموعة: 	

مبيعات

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

11,797,2628.073.65211,797,2628.368.793ال�صرق	الأق�صى

3,222,4995.768.1867,597,4438.719.414دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	وال�صرق	الأو�صط

7,174,5956.372.3537,174,5956.372.353اأفريقيا	واأخرى

1,365,8132.396.1621,365,8132.396.162اأوروبا

23,560,16922.610.35327,935,11325.856.722

ذمم مدينة

املجموعةال�شركة الأم

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

195,325426.291195,325426.291ال�صرق	الأق�صى

852,0281.210.8611,649,3051.923.613دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	وال�صرق		الأو�صط

677,709985.959677,709985.959اأفريقيا	واأخرى

149,641457.424149,641457.424اأوروبا

1,874,7033.080.5352,671,9803.793.287

35 - اإدارة راأ�س املال

اإدارة	راأ�س	املال	هي	حماية	قدرة	املجموعة	على	الإ�صتمرار	وفقًا	ملبداأ	الإ�صتمرارية	 اإن	اأهداف	املجموعة	عند	 	

لتقدمي	عائدات	للم�صاهمني	ومنافع	لأ�صحاب	امل�صالح	الآخرين	وللحفاظ	على	هيكلة	راأ�صمالية	مثالية	من	اأجل	

تقليل	تكلفة	راأ�س	املال.		

من	اأجل	احلفاظ	على	هيكلة	راأ�س	املال	اأو	تعديلها	،	قد	تقوم	املجموعة	بتعديل	مبلغ	التوزيعات	النقدية	املدفوعة	 	

للم�صاهمني	اأو	اإعادة	راأ�صمال	اإىل	امل�صاهمني	اأو	اإ�صدار	اأ�صهم	جديدة	اأو	بيع	اأ�صول	لتخفي�س	الديون.
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36 - اإلتزامات عر�شية واإرتباطات

يف	31	مار�س	2017،	كان	لدى	ال�صركة	الأم	واملجموعة	اإلتزامات	عر�صية	تتعلق	ب�صمانات	بنكية	قدرها	370,953  	

ريال	ُعماين	)2016 – 436.934	ريال	ُعماين(	مقدمة	يف	�صياق	الأعمال	الإعتيادية	ول	يتوقع	اأن	ين�صاأ	عنها	

اأية	اإلتزامات	جوهرية.	كما	قدمت	ال�صركة	الأم	�صمانًا	مببلغ	2.000.000	ريال	عماين	)2016 : 2.000.000 

ريال	عماين(	اإىل	بنك	جتاري	حملي	مقابل	القر�س	الذي	ح�صلت	عليه	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	

املجموعةال�شركة الأم 

2017201620172016

ريال	ُعماينريال ُعماينريال	ُعماينريال ُعماين

578,3474.514--اإرتباطات	راأ�صمالية

17.365-17.365-اإرتباطات	م�صرتيات




