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امل�ساهميـــــــــن الكــــــــــــــرام ،،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�ضرين	بالأ�ضالة	عن	نف�ضي	ونيابة	عن	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	وجميع	العاملني	بال�ضركة	اأن	
نرحب	بكم	يف	الإجتماع	الثالثون	للجمعية	العامة	ال�ضنوية	لن�ضتعر�س	م�ضرية	�ضركتكم	�ضركة	
التقرير	 اأقدم	 اأن	 اأود	 كما	 	، املن�ضرم	 للعام	 املالية	 والنتائج	 .م.ع.ع	 �س	 العمانية	 الأ�ضماك	

ال�ضنوي	والبيانات	املالية	املدققة	لل�ضنة	املالية	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2018م	،	مقرونًا	بتقريري	مراقبي	احل�ضابات	
ومدى	اإلتزام	ال�ضركة	بتطبيق	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�ضركات	امل�ضاهمة	العامة.	

العائدات و ملخ�س الأداء:
الغذائي	 لال�ضتثمار	 العمانية	 لل�ضركة	 املالية	 ال�ضنة	 مع	 العمانية	 الأ�ضماك	 ل�ضركة	 املالية	 ال�ضنة	 تتوافق	 اأن	 اأجل	 من	
القاب�ضة.	قامت	ال�ضركة	بتغيري	�ضنتها	املالية	التي	كانت	تبداأ	من	بداية	�ضهر	اأبريل	وتنتهي	يف	نهاية	�ضهر	مار�س	من	
كل	عام	ميالدي	لتبداأ	من	يناير	وتنتهي	يف	دي�ضمرب	من	كل	عام	ميالدي.	ومبا	اأن	العام	2018م	هو	العام	الذي	حتولت	
فيه	ال�ضنة	املالية	فقد	تقل�ضت	ال�ضنة	املالية	)2018م(	لت�ضبح	ت�ضعة	اأ�ضهر	من	)اأبريل	اإىل	دي�ضمرب(	ونتيجة	لذلك	،	
مل	ت�ضتطع	ال�ضركة	الإ�ضتفادة	من	تدويرالربحية	للربع	الأخري	من	العام	الذي	ي�ضاهم	عادة	باإيجابية	يف	النتائج	املالية	

لل�ضركة.

بالإ�ضافة	اإىل	ا�ضتمرار	الك�ضاد	القت�ضادي	العاملي	مع	التباطوؤ	التجاري	يف	التاأثري	�ضلًبا	على	الكمية	وقيمة	املبيعات.	
امل�ضتقبل	 تلك	اخل�ضائر	يف	 لتعوي�س	 واإتخذت	عدة	خطوات	 ر.ع	 بلغت	=/675.300	 �ضركتكم	خ�ضائر	 لذلك	حققت	

القريب	باإذن	اهلل.

لقد	اتخذت	الإدارة	التنفيذية	العديد	من	اخلطوات	يف	التحول	التنظيمي	عن	طريق	توظيف	كبار	املديرين	من	ذوي	
اخلربة	يف	املجالت	املختلفة	من	اأجل	تثبيت	ال�ضتقرار	على	املدى	الطويل	وحتقيق	النمو.

بالإ�ضافة	اإىل	ما	�ضبق	،	ي�ضرنا	اأن	نعلن	مل�ضاهمينا	الكرام	باأن	كل	م�ضانع	اإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	الرئي�ضية	يف	ال�ضركة	قد	
ح�ضلت	على	�ضهادة	الت�ضدير	اإىل	الإحتاد	الأوروبي	املرموقة	مع	اإلتزامها	بكل	مقايي�س	�ضبط	ومراقبة	اجلودة	ال�ضاملة.

وا�ضتمرارًا	لدعمها	للموؤ�ض�ضات	ال�ضغرية	واملتو�ضطة	لتعزيز	النمو	ال�ضامل	يف	القطاع	ال�ضمكي	قامت	ال�ضركة	ب�ضم	�ضت	
وحدات	جديدة	لإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	ت�ضاف	اإىل	وحدات	الإعداد	والتجهيز	،	وبذلك	تبلغ	القدرة	الإجمالية	حوايل	
75000	طن	مرتي	من	الطاقة	الإنتاجية	ال�ضنوية	،	والتي	ت�ضل	اإىل	الثلث	تقريًبا	من	اإجمايل	امل�ضيد	يف	عمان.	وذلك	
من	�ضاأنه	اأن	ي�ضمن	توا�ضل	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	و�ضركاتها	التابعة	،	لعب	دور	حموري	يف	منو	القطاع	ال�ضمكي	اإىل	

جانب	النمو	القت�ضادي	للبلد.

لقد	اإ�ضتمل	التقرير	على	البيانات	املالية	املدققة	لل�ضنة	املالية	التي	اإنتهت	يف	31	دي�ضمرب	2018م	لكل	من	ال�ضركة	الأم	
�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	�س.م.ع.ع	وال�ضركتان	التابعتان	لها	وهما	�ضركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	و�ضركة	

الأ�ضماك	العمانية	يف	املنطقة	احلرة	بال�ضارقة.

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
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ويف	�ضوء	ما	�ضبق	ميكن	حتليل	ملخ�س	الأداء	املايل	على	النحو	التايل:

حققت	ال�ضركة	عائدات	مبيعات	جممعة	بلغت	14.58	مليون	ريال	عماين	خالل	ال�ضنة	املالية		2018م	مقارنة	بعائدات	
– دي�ضمرب(	ومببلغ	23.76	مليون	 بلغت	18.02	مليون	ريال	عماين	مقارنة	بنف�س	الفرتة	من	العام	املا�ضي)اأبريل	
ريال	عماين		يف	ال�ضنة	املالية	2017-2018م	)اأبريل	– مار�س(	خالل	ال�ضنة	املالية	2018م	ركزت	ال�ضركة	ال�ضقيقة	
على	مبيعات	اأ�ضناف	الأ�ضماك	ذات	الهام�س	الربحي	ومنتجات	القيمة	امل�ضافة	وتتمثل	الأ�ضباب	الرئي�ضية	لإنخفا�س	

عوائد	املبيعات	يف	التايل:

قلة	اإنزال	الأ�ضماك	ذات	املردود	العايل	مثل	)ال�ضيف	رندو(	خالل	الذروة.	 		-1

توقف	الإنزال	يف	مواقع	اإنزال	الأ�ضماك	نتيجة	اإرتفاع	املوج	الذي	بداأ	مبكرًا	يف	�ضهر	مايو	بدًل	عن	اأواخر	�ضهر	 		-2
يونيو	.

قيود	ال�ضترياد	التي	فر�ضتها	ال�ضلطات	ال�ضينية	على	ممر	فيتنام	مما	يعوق	العمليات	التجارية	املعتادة	اإىل	 		.3
ال�ضني.

تغيري	معايري	اجلودة	لأ�ضماك	ال�ضاردين	يف	الربازيل	التي	اأثرت	�ضلبًا	على	قطاع	�ضيد	الأ�ضماك	باأكمله	يف	دول	 		.4
جمل�س	التعاون	اخلليجي	وبقية	دول	العامل	امل�ضدرة	للربازيل.

وا�ضلت	ال�ضركة	العمل	على	حت�ضني	اأداء	الإنتاج	يف	معظم	فروعها	بالإعتماد	على	كمية	اإنزال	الأ�ضماك	وتوفر	الأنواع	
والت�ضغيلية	 الفنية	 الب�ضرية	 املوارد	 الطاقات	من	 ت�ضخري	جميع	 ،	مت	 الإنتاج	 اأعلى	حد	من	 املطلوبة.	ول�ضمان	حتقيق	
باأقل	تكلفة	ممكنة.	اإىل	جانب	رفع	كفاءة	 واإعتبار	كل	فرع	وحدة	ربحية	م�ضتقلة	ل�ضمان	ال�ضتخدام	الأمثل	للموارد	

الطاقة	الإنتاجية	لكل	الفروع	لتحقيق	اأهداف	الإنتاج	الأمثل.

حققت	ال�ضركة	من	خالل	ال�ضركة	ال�ضقيقة	)�ضركة	الأمني	للمخازن	والتربيد(	عائدات	بلغت		=/1.344.680	ر.ع	 	.1	
اإىل	 )اأبريل	 املا�ضية	 ال�ضنة	 يف	 ع	 ر.	 	1.887.100/= بلغت	 بعائدات	 مقارنة	 احلالية	 املالية	 ال�ضنة	 خالل	
دي�ضمرب(	وعائدات	بلغت	=/2.547.516	ر.ع	يف	ال�ضنة	املالية	2017-2018م		)اأبريل	اإىل	مار�س(	.	ويرجع	
ال�ضبب	الرئي�ضي	يف	اإنخفا�س	العائدات	والأرباح	يف	ال�ضنة	املالية	احلالية	اإىل	اإنتهاء	عقد	توريد	اللحوم	لوزارة	
الدفاع	،	و	التباطوؤ	الذي	�ضهدته	اأ�ضواق	اللحوم	والدواجن		وعلى	الرغم	من	ذلك	وجدت	ال�ضركة	موقعًا	لها	
يف	اأ�ضواق	البيع	باجلملة	و	يف	اأ�ضواق	البيع	بالتجزئة	لبع�س	العالمات	التجارية	العاملية	لبيع	اللحوم	والدواجن		
والبطاط�س	املقلية	والعمل	جار	لت�ضمل	املزيد	من	العالمات	التجارية	اجلديدة	واإن�ضاء	مركز	بيع	خا�س	بها	

للو�ضول	اإىل	امل�ضتهلك	مبا�ضرًة.

مت	اإفتتاح	املرحلة	الثانية	لتو�ضعة	خمازن	�ضركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	ب�ضعة	اإ�ضتيعابية	بلغت	9000	طن	 	.2
،	وقد	 اأكرب	املخازن	من	نوعها	يف	�ضلطنة	عمان	 ،	وبذلك	تعترب	من	 الغذائية	 املواد	 مرتي	لتجميد	/	تربيد	

حققت	بالفعل	اإ�ضتغالل	�ضعة	تخزينية	اإجمالية	بن�ضبة	80%	منها.
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يف	 اللوج�ضتية	 خدماتها	 لتقدم	 اللوج�ضتية	 اخلدمات	 ق�ضم	 تطوير	 مت	 الأمني	 ل�ضركة	 التو�ضع	 خطط	 �ضمن	 	.3
خمتلف	املجالت	كخدمات	النقل	التجاري	احلايل	لل�ضركة	وال�ضركات	ال�ضقيقة.

تنمية املوارد الب�سرية والتعمني:
مت	تعيني	الدكتور/	جني	فين�ضنت	�ضانرتو	،	فرن�ضي	اجلن�ضية	يف	من�ضب	كبري	مديري	العمليات.	يحمل	الدكتور	�ضانرتيو	

درجة	الدكتوراه	يف	العلوم	البحرية	و	لديه	خربة	وا�ضعة	لأكرث	من	25	�ضنة	يف	جمال	ال�ضناعات	ال�ضمكية.

ا	مديًرا	لق�ضم	املوارد	الب�ضرية	ومديًرا	جديدًا	لق�ضم	التدقيق	الداخلي	لتعزيز	هيكلها	التنظيمي	 كما	عينت	ال�ضركة	اأي�ضً
و	العديد	من	الكفاءات	يف	املنا�ضب	القيادية	من	املهنيني	ذوي	اخلربة	يف	املجالت	ذات	ال�ضلة.

وكجزء	من	موظفي	الإدارة	التنفيذية	،	مت	توظيف	القوى	العاملة	العمانية	من	خريجي	املرحلتني	الثانوية	واجلامعية	من	
اأجل	ا�ضتهداف	حتقيق	زيادة	ن�ضب	التعمني.

يف	خالل	فرتة	ق�ضرية	من	ت�ضعة	اأ�ضهر	،	حققت	ال�ضركة	�ضجاًل	قيا�ضيًا	يف	ن�ضب	التعمني	بلغت	45%	خالل	عام	2018م	
مقارنًة	بـ	37%	خالل	العامني	2017م	و	2018م	و	24%	خالل	الفرتة	2016-2017م.	ويعد	هذا	اإجناًزا	كبرًيا	يف	خطط	
التعمني	متا�ضيًا	مع	روؤية	حكومة	ح�ضرة	�ضاحب	اجلاللة	ال�ضلطان	قابو�س	بن	�ضعيد	املعظم	– حفظه	اهلل	ورعاه	– يف	

حتقيق	الأمن	الغذائي	للمواطنني	واملقيمني	باأعلى	مقايي�س	اجلودة.

ومن	مبادرات	امل�ضوؤولية	الإجتماعية	،	رعت	ال�ضركة	التعليم	العايل	للموظفني	العمانيني	يف	املنا�ضب	العليا	واإعدادهم	
وت�ضخري	طاقاتهم	لي�ضبحوا	قادة	امل�ضتقبل	يف	هذا	القطاع	.

كما	مت	تدريب	املوظفني	اجلدد	لتمكينهم	من	تبني	التحديات	املتعلقة	بالعمل	والتعامل	معها	بنجاح.

امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي:
يعترب	قطاع	�ضيد	الأ�ضماك	لعبًا	رئي�ضيًا	وم�ضاهمًا	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	للبالد	بعد	النفط	واملوارد	املعدنية	،	

وبالتايل	تويل	احلكومة	اأهمية	ق�ضوى	لربنامج	التنويع	القت�ضادي.

ومبا	اأن	هذا	القطاع	ي�ضاهم	بفاعلية	يف	حتقيق	الأمن	الغذائي	،	فاإنه	يعترب	من	القطاعات	الواعدة	لإ�ضتيعاب	املواهب	
العمانية	ال�ضابة	و	توفري	فر�س	العمل	لهم.	ومع	خربة	ال�ضركة	لأكرث	من	35	عامًا	يف	هذا	املجال	مدعمة	بالتجارب	
الرائدة	يف	هذا	الإخت�ضا�س	،	توا�ضل	ال�ضركة	اللتزام	بنف�س	امل�ضتوى	جتاه	القطاع	الغذائي	ككل	وامل�ضاهمة	بفاعلية	يف	
حتقيق	الأمن	الغذائي	لعمان	مع	توا�ضل	مقدرة	ال�ضركة	على	اإعداد	وجتهيز	وتوفري	الأ�ضماك	يف	كل	من	�ضلطنة	ُعمان	

ودول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	بل	واأجزاء	من	الوطن	العربي.

بالإ�ضافة	اإىل	اأن�ضطتها	التجارية	،	تعمل	�ضركتكم	مع	العديد	من	الوزارات	و	الهيئات	احلكومية	منها	وزارة	الزراعة	
والرثوة	ال�ضمكية	وال�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	)OFIC(	للم�ضاهمة	يف	تنمية	هذا	القطاع	احليوي	
الهام	بالتن�ضيق	امل�ضبق	لتوفري	الأ�ضماك	على	وجه	اخل�ضو�س	يف	اأماكن	خمتلفة	من	ال�ضلطنة	باأ�ضعار	تناف�ضية	حيث	

حتتفظ	ال�ضركة	مبخزون	يبلغ	1000	طن	مرتي	من	الأ�ضماك	املجمدة	يف	خمازنها	ملواجهة	اأي	ظرف	طارىء.

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
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نظرة م�ستقبلية:
�ضركة	الأ�ضماك	العمانية		رائدة	يف	جمال	�ضيد	الأ�ضماك	يف	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	،	فهي	تعترب	من	ال�ضركات	
املرجعية	التي	تقوم	باأف�ضل	املمار�ضات	امل�ضوؤولة	عن	قيا�س	موؤ�ضرات	الأداء	يف	هذا	القطاع	ويغطي	ذلك	كافة	عملياتها			
بتقدمي	اأداء	تقني	ومايل	قوي	من	خالل	كافة	الأق�ضام	،	ودفع	الكفاءة	يف	جميع	مناحي	الأعمال	،	وو�ضع	مثال	ملمار�ضات	
ال�ضيد	امل�ضوؤولة	،	وبناء	عالقات	موثوقة	مع	مالكي	ال�ضركة	،	واحلفاظ	على	عالقات	ال�ضركة	مع	�ضركائها	التجاريني	
بداأت	 ذلك	 كل	 ل�ضمان	 	، امل�ضافة	 القيمة	 �ضل�ضلة	 وا�ضتكمال	منوذج	 العاملية	 املناف�ضة	 الريادة	يف	ظل	 على	 واحلفاظ	

ال�ضركة	يف	تنفيذ	امل�ضاريع	التالية:

الأعماق	من	 لإ�ضتغالل	ح�ضيلة	�ضيد	 العمانية	 املياه	 التجارية	يف	 ال�ضفن	 اإطالق	 	، التجارية	 ال�ضفن	 ت�ضغيل	 		•
	)RSW(	وال�ضردين	التونة	اأ�ضماك	ل�ضيد	�ضفينة	ل�ضراء	اأجنبية	�ضركة	مع	التعاون	وجاري	،	مبا�ضرة	البحار
اأن	ت�ضل	 التجارية	الأوىل	و	من	املقرر	 ا�ضتيعابية	تفوق	200	طن	مرتي	،	كجزء	من	عمليات	ال�ضيد	 بقدرة	
ال�ضفينة	اإىل	عمان	قريبًا	،	و	من	املتوقع	اأن	تزيد	كمية	الأ�ضماك	امل�ضيدة	لل�ضركة	ب�ضكل	ملحوظ	،	عالوة	على	

ذلك	�ضتزيد	منتجات	ال�ضركة	قيمًة	م�ضافة	ب�ضبب	اإعدادها	وجتهيزها	يف	الوقت	املنا�ضب.

لتعليب	املاأكولت	البحرية	،	وهو	عبارة	عن	م�ضنع	تعليب	حديث		للغاية	 م�ضنع	 اإن�ضاء	 م�ضروع	 يف	 امل�ضاهمة	 		•
بادرت	 ،	وقد	 الأ�ضماك	 واأعالف	 ال�ضمك	 ا�ضتخراج	زيت	 اإىل	جانب	 وال�ضاردين	 التونة	 اأ�ضماك	 بتعليب	 يقوم	
ال�ضركة	بامل�ضاهمة	يف	راأ�س	املال	الأويل	للم�ضروع		وقد	بداأ	الإعداد	الأويل	للم�ضروع	وفًقا	للخطة	املو�ضوعة	له.

امل�ضافة	 القيمة	 ذات	 الأ�ضماك	 باإعداد	وجتهيز	 يقوم	 وهو	م�ضنع	جديد	 	، امل�ضافة	 القيمة	 منتجات	 م�ضنع	 		•
مبراحلها	املختلفة.	جاري	العمل	على	اإعداد	درا�ضات	اجلدوى	الإقت�ضادية	والفنية	للم�ضروع.

ل�ضد	فجوة	املعرو�س	من	الكرتون	يف		�ضلطنة	عمان	،	ولإ�ضتخدام	منتجات	 	، الكرتون	 ل�ضناعة	 م�ضنع	 اإن�ضاء	 		•
الكرتون	ملنتجات	ال�ضركة	و	ال�ضركات	التابعة	لل�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	،	وجاري	العمل	

على	اإعداد	درا�ضة	اجلدوى	الإقت�ضادية	له.	

قامت	ال�ضركة	بتوقيع	العديد	من	مذكرات	التفاهم	مع	ال�ضركات	التي	تقوم	باإنتاج	املاأكولت	البحرية	حمليًا	وعامليًا	
لتكملة	قدراتها	على	املناف�ضة	لزيادة	ح�ضتها	العاملية	،	معظم	هذه	امل�ضاريع	حاليا	يف	مرحلة	الدرا�ضة	و	التخطيط	،	

وعند	البدء	يف	تنفيذها	�ضت�ضيف	بالتاأكيد	قيمة	كبرية	حتقق	احلد	الأدنى	من	تطلعات	ال�ضركة.

امل�سوؤولية جتاه املجتمعات املحلية:
تلتزم	�ضركة	الأ�ضماك	الُعمانية	بالدرجة	الأوىل	بتقدمي	جمموعة	من	منتجات	املاأكولت	البحرية	ذات	اجلودة	العالية،	
وهي	تدعم	هذا	اللتزام	من	خالل	اإن�ضاء	جلنة	على	م�ضتوى	جمل�س	الإدارة	تعنى	بامل�ضوؤولية	الجتماعية	)CSR(	حيث	
مت	تكليفها	بدعم	اأن�ضطة	ال�ضركة	املرتبطة	بخدمة	املجتمعات	املحلية	خا�ضة	يف	القطاع	ال�ضمكي	،	حيث	قامت	ال�ضركة	

برعاية	ودعم	العديد	من	الفعاليات	الجتماعية	للمجتمعات	املحلية	يف	منا�ضباتها	املختلفة.	

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
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الرقابـة الداخليـة:
اإن	نظام	الرقابة	الداخلية	لل�ضركة	ين�ضجم	مع	حجم	عملياتها	واأن�ضطتها	التجارية	ويتوافق	مع	متطلبات	الهيئة	العامة	

ل�ضوق	املال	وجهاز	الرقابة	املالية	والإدارية	للدولة.

يف	 املخاطر	 اإدارة	 عمل	 اأن	 كما	 امل�ضتمر،	 والتح�ضني	 للمراقبة	 للمجموعة	 املخاطر	 واإدارة	 الداخلية	 املراقبة	 تخ�ضع	
مناطق	خمتلفة	له	اأولوية	عالية	،	حيث	اأن�ضاأت	ال�ضركة	وحدة	للتدقيق	الداخلي	تتبع	جمل�س	الإدارة	والتي	تقوم	مبا�ضرة	
باإر�ضال	التقارير	من	خالل	جلنة	التدقيق	الداخلي	اإىل	جمل�س	الإدارة	و	با�ضتعرا�س	فعالية	الرقابـة	الداخليـة	وتتفاعل	
التي	و�ضعت	من	خالل	نظامها	 واللوائح	 القوانني	 باتباع	 اإلتزامًا	 تقاريره	 الداخلي	ملراجعة	 املدقق	 ب�ضكل	منتظم	مع	

الأ�ضا�ضي	والهيئة	العامة	ل�ضوق	املال.

�سكر وتقدير:
يف	اخلتام	،	يت�ضرف	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	لل�ضركة	باأن	يرفعوا	اأ�ضمى	اآيات	ال�ضكر	والعرفان	اإىل	
املقام	ال�ضامي	ملولنا	ح�ضرة	�ضاحب	اجلاللة	ال�ضلطان	قابو�س	بن	�ضعيد	املعظم	على	قيادته	احلكيمة	امللهمة	،	ونظرته	

ال�ضائبة	،	وتوجيهاته	ال�ضديدة	التي	و�ضعت	البالد	يف	م�ضار	النمو	والرخاء	الدائمني	باإذن	اهلل.	

من	 واللتـزام	 والثقـة	 	، املخت�ضة	 احلكومية	 اجلهات	 جانب	 من	 املتوا�ضـل	 الدعـم	 ال�ضركـة	 اإدارة	 يقـدر	جمل�س	 كما	
جانـب	امل�ضاهميـن	والعمـالء	واملورديـن	والبنـوك	وجميع	العاملني	يف	ال�ضركة	على	جهودهم	ال�ضادقة	واملقدرة،	متمنني	

للجميع	كل	التوفيق	من	اهلل	جل	وعال	.

وال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	تعاىل	وبركاته	،،،

حممد بن حمد بن علي امل�سروري
                رئـــي�س جمـل�س الإدارة																

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
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تلتزم	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	�س.م.ع.ع.	اإلتزامًا	كاماًل	باملعايري	املقررة	يف	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�ضركات	امل�ضاهمة	
العامة	ال�ضادرة	عن	الهيئة	العامة	ل�ضوق	املال	.

فل�سفة ال�سركة:  .1
فعالة	 اإقت�ضادية	 بطريقة	 العامة	 امل�ضاهمة	 �ضركات	 واإدارة	 تنظيم	 ميثاق	 يف	 ورد	 ما	 بتطبيق	 ال�ضركة	 تقوم	 	
تن�ضجم	مع	ن�ضاطها،كما	توا�ضل	ال�ضركة	الإحتفاظ	بعالقاتها	التجارية	املتميزة	ب�ضفافية	�ضواءًا	مع	امل�ضاهمني	
بالإف�ضاح	 اخلا�ضة	 والإجراءات	 والأنظمة	 ال�ضيا�ضات	 اإتباع	 م�ضتمرة	يف	 وال�ضركة	 املتعاملني،	 اأو	 الزبائن	 اأو	

حيث	تقوم	دائمًا	بالإف�ضاح	فورًا	عن	اأية	معلومات	جوهرية	قد	توؤثر	على	اأداء	ال�ضركة.

يتكون	جمل�س	الإدارة	من	اأع�ضاء	موؤهلني	غري	تنفيذيني	ميكن	الإعتماد	عليهم	،	ويقوم	جمل�س	الإدارة	باإختيار	 	
الإدارة	 وقد	خولت	 تتطلب	عناية	خا�ضة.	 التي	 الأعمال	 بع�س	 للنظر	يف	 لآخر	 وقت	 الأع�ضاء	من	 جلان	من	
ال�ضالحيات	 تخويل	 مبوجب	 ال�ضركة	 ن�ضاط	 لإدارة	 الالزمة	 اليومية	 بالعمليات	 للقيام	 لل�ضركة	 التنفيذية	
املعتمد	من	قبل	جمل�س	الإدارة،	ويقوم	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	واللجان	املنبثقة	منه	بح�ضور	جميع	الأجتماعات	
بفاعلية	لتاأدية	املهام	املكلفني	بها.	وتويل	ال�ضركة	عناية	خا�ضة	بالتدقيق	الداخلي	والرقابة	الداخلية	لتتنا�ضب	
مع	طبيعة	ن�ضاطها	وت�ضع	نظامًا	حمكمًا	للتدقيق	للتاأكد	من	دقة	العمليات.	كما	اأن	ال�ضركة	تلتزم	اإلتزامًا	كاماًل	

بكافة	القوانني	واللوائح	املعمول	بها	يف		ال�ضلطنة.

جمل�س الإدارة:  .2
بناءًا	على	ن�س	املادة	)19(	من	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	يتكون	جمل�س	الإدارة	من	�ضبعة	اأع�ضاء	غري	تنفيذيني	)�ضتة	 	
منهم	م�ضتقلني(	يتم	اإنتخابهم	كل	ثالث	�ضنوات	عن	طريق	الإقرتاع	املبا�ضر	من	قبل	اجلمعية	العامة	العادية	ال�ضنوية.

يتوىل	جمل�س	الإدارة	م�ضئولية	القيام	بالواجبات	املن�ضو�س	عليها	يف	ميثاق	تنظيم	واإدارة	�ضركات	امل�ضاهمة	 	
العامة	والتي	ت�ضتمل	على	�ضبيل	املثال	ل	احل�ضر	على	التايل:

حتديد	الروؤية	امل�ضتقبلية	لل�ضركة،	انطالقا	من	ر�ضالتها	واأغرا�ضها	واأهدافها،	وو�ضع	موؤ�ضرات	اأداء	 	•
قابلة	للتنفيذ	يف	اإطار	زمني	معقول	ميكن	قيا�ضها	مبو�ضوعية،	مع	حتديثها	دوريًا.	

دوريًا	 ومراجعتها	 اأغرا�ضها،	 اأعمالها	وحتقيق	 باأداء	 املرتبطة	 واملالية	 التجارية	 ال�ضيا�ضات	 اعتماد	 	•
�ضمانا	لنجاعتها.	

ال�ضركة.	 ا�ضرتاتيجية	 لتنفيذ	 لأخرى	 فرتة	 من	 ومراجعتها	وحتديثها	 الالزمة	 و�ضع	اخلطط	 	•
ال�ضركة.	 اأمور	 بت�ضريف	 املتعلقة	 الداخلية	 والأنظمة	 اللوائح	 اعتماد	 	•

الرقابية.	 اجلهات	 ملتطلبات	 وفقًا	 تطبيقها	 ومتابعة	 بال�ضركة	 اخلا�ضة	 الإف�ضاح	 �ضيا�ضة	 اعتماد	 	•
تفوي�س	 �ضيا�ضة	 على	 والت�ضديق	 التنفيذية،	 لالإدارة	 الالزمة	 وال�ضالحيات	 الخت�ضا�ضات	 حتديد	 	•

وتنفيذ	الأعمال	املنوطة	بها.	
اأعمال	الإدارة	التنفيذية،	والتاأكد	من	ح�ضن	�ضري	العمل	مبا	يحقق	اأهداف	ال�ضركة	ومبا	ل	 مراقبة	 	•

يتعار�س	مع	القوانني	والأنظمة	املعمول	بها.	

تقرير تنظيم واإدارة ال�سركة
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العالقة.	 ذات	 الأطراف	 وتعامالت	 �ضفقات	 	مراجعة	 	•
ت�ضكيل	جلان	متخ�ض�ضة؛	بحيث	يت�ضمن	قرار	الت�ضكيل	ت�ضمية	الأع�ضاء	وحتديد	مهامهم	وحقوقهم	وواجباتهم.	 	•
وتطويرها،	وحتقيق	الأهداف	املرجوة.	 اأعمالها	 لأجل	جناح	 بال�ضركة	 وال�ضيا�ضات	 النظم	 فعالية	 	التاأكد	من	 	•
التدقيق	 وحدة	 رئي�س	 املديرالعام،	 التنفيذي،	 الرئي�س	 التالية:	 التنفيذية	 املنا�ضب	 �ضاغلي	 	تعيني	 	•

الداخلي،	اأو	�ضابط	اللتزام	)اإن	وجد(	وحتديد	حقوقهم	وم�ضوؤولياتهم.	
املجل�س	واملنا�ضب	التنفيذية	امل�ضار	اإليها	اأعاله	ب�ضكل	�ضنوي	على	القل.	 من	 املنبثقة	 املتخ�ض�ضة	 اللجان	 اأداء	 	قيا�س	 	•

لل�ضركة. وال�ضنوية	 الف�ضلية	 املالية	 البيانات	 اعتماد	 	•

ع�سوية جمل�س الإدارة:  .3
نورد	يف	اجلدول	اأدناه	اأ�ضماء	اأع�ضاء	املجل�س	و�ضفتهم	على	النحو	التايل	:- 	

�سفة الع�سويةالوظيفةاأ�سم ع�سو جمل�س الإدارة
�سركات امل�ساهمة 

العامة التي 
لديه ع�سوية يف 

جمل�س اإدارتها
غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	رئي�س	املجل�ساملكرم	ال�ضـيـخ/	مـحـمـد	بـن	حـمـد	بن	علي	املـ�ضروري

-ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	نائب	الرئي�سالفا�ضل/	�ضـالـح	بـن	نا�ضـر	بن	جمعة	العـريـمـي
2ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	ع�ضوالفا�ضل/عبـــد	الأميــــر	بن	�ضعيــــد	بن	حممــد
-ب�ضفته	ال�ضخ�ضية	

غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	ع�ضوالفا�ضل/	م�ضلم	بن	عامر	بن	م�ضعود	العمري
-ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

غري	تنفيذي	�ضتقل	،	ع�ضوالفا�ضل/	ذياب	بن	خلفان	بن	هديب	ال�ضيابي
-ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

غري	تنفيذي	�ضتقل	،	ع�ضوالدكتور/عبد	العزيز	بن	�ضعيد	املرزوقي
1ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

ع�ضوالفا�ضل/اأحمد	بن	حممد	بن	�ضلمان	الكندي
غري	تنفيذي	�ضتقل	،	ممثل	
لل�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	

1الغذائي	القاب�ضة
غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	ع�ضو*ال�ضـيـخ/	�ضـالح	بـن	هــالل	بن	نا�ضر	الـمـعـولـي

-ب�ضفته	ال�ضخ�ضية

غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	ممثل	ع�ضو*الفا�ضل	/	مال	اهلل	بن	علي	بن	يو�ضف	الزدجايل
-لوزارة	املالية

ع�ضو*املهند�ضة	/	نهلة	بنت	عبد	الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية
غري	تنفيذي	م�ضتقل	،	ممثل	
لل�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	

-الغذائي	القاب�ضة
*	اإنتهت	ع�ضويتهم	من	املجل�س	بتاريخ	27	يونيو	2018م. 	

تقرير تنظيم واإدارة ال�سركة
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عدد الإجتماعات وتاريخ اإتعقادها:  .4
فيما	يلي	بيان	بتواريخ	عقد	اإجتماعات	جمل�س	الإدارة	واللجان	املنبثقة	منه	:	 	

�سفة 
الإجتماع

تاريخ عقدهال�سفةاأ�سم الع�سو

جمل�س	الإدارة

	املكرم	ال�ضيخ/حممد	بن	حمد	بن	علي	امل�ضروري
	الفا�ضل/�ضالــح	بن	نا�ضـــر	بن	جمعـــة	العرميــي
	الفا�ضل/عبـــد	الأميــــر	بن	�ضعيــــــد	بن	حممــــد
	الفا�ضل/م�ضلـــــم	بن	عامـــر	بن	م�ضعــود	العمري
	الفا�ضل/ذياب	بن	خلفـــــان	بن	هديـــــب	ال�ضيابـي
	الدكتور/عبــــد	العزيـــز	بن	�ضعيــــد	املرزوقــــي

	الفا�ضل/اأحمـــــد	بن	حممــــد	بن	�ضلمـــان	الكندي
*ال�ضيخ/�ضــــالح	بن	هـــــالل	بن	نا�ضـــر	املعويل

*الفا�ضل/مـــال	اهلل	بن	علـــي	بن	يو�ضف	الزدجايل
*املهند�ضة/نهلة	بنت	عبد	الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية

رئي�س	املجل�س
نائب	الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

الأول	:	2018/5/16م
الثاين	:	2018/6/27م
الثالث	:	2018/8/12م
الرابع	:	2018/11/11م

اخلام�س	:2018/12/224م

اللجنة	
التنفيذية

الفا�ضل/�ضالـح	بن	نا�ضـر	بن	جمعـة	العرميي

الفا�ضل/م�ضلـم	بن	عامـر	بن	م�ضعود	العمري

الدكتور/عبــد	العزيـــز	بن	�ضعيــد	املرزوقي

الرئي�س

ع�ضـــو

ع�ضـــو

الأول	:2018/9/27م

الثاين	:2018/11/11م	

الثالث	:	2018/12/19م

جلنة	التدقيق	
الداخلي

الفا�ضل/عبـدالأميـــر	بن	�ضعيــــد	بن	حممـــــد

الفا�ضل/ذياب	بن	خلفان	بن	هديب	ال�ضيابـــي

الفا�ضل/اأحمد	بن	حممد	بن	�ضلمان	الكندي

*ال�ضيخ/�ضــالح	بن	هــالل	بن	نا�ضـر	املعولـي

الرئيـ�س

ع�ضــو

ع�ضــو

ع�ضـو

الأول	:	2018/5/13م

الثاين:2018/8/12م

الثالث:	2018/11/11م

جلنة	
الرت�ضيحات	
واملكافاأت

*املهند�ضة/نهلة	بنت	عبد	الوهاب	بن	اأحمد	احلمدية
الفا�ضل/�ضالـح	بن	نا�ضـر	بن	جمعـة	العرميي
الفا�ضل/م�ضلـم	بن	عامـر	بن	م�ضعود	العمري

*الفا�ضل/مـال	اهلل	بن	علـــي	بن	يو�ضف	الزدجايل

			الرئيـ�س
ع�ضــو
				ع�ضــو
				ع�ضـو

اإجتماع	 اأي	 اللجنة	 تعقد	 مل	
خالل	ال�ضنة	)9	اأ�ضهر(.

*اإنتهت	ع�ضويتهم	بتاريخ	27	يونيو	2018م.
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واإجمايل	ما	تقا�ضاه	كل	 	 املالية	2018م	 ال�ضنة	 اأع�ضاء	املجل�س	لالإجتماعات	خالل	 الأفا�ضل	 جدول	ح�ضور	 	
ع�ضو	كاأتعاب	بدل	ح�ضور	اجلل�ضات	:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة
اجلمعية 
العامة 
املا�سية

جمل�س 
الإدارة

اللجنة 
التنفيذية

جلنة 
التدقيق 
الداخلي

اإجمايل 
ما تقا�ساه 

)ر.ع(
2.500غري	ع�ضوغري	ع�ضو5ح�ضراملكرم	ال�ضيخ/حممد	بن	حمد	بن	علي	امل�ضروري
2.900غري	ع�ضو53ح�ضرالفا�ضل/�ضالج	بن	نا�ضر	بن	جمعة	العرميي
32.900غري	ع�ضو5ح�ضرالفا�ضل/عبد	الأمري	بن	�ضعيد	بن	حممد

22.100غري	ع�ضو4ح�ضرالفا�ضل/اأحمد	بن	حممد	بن	�ضلمان	الكندي
2.350غري	ع�ضو43ح�ضرالدكتور/عبد	العزيز	بن	�ضعيد	املرزوقي

2.750غري	ع�ضو53ح�ضرالفا�ضل/م�ضلم	بن	عامر	بن	م�ضعود	العمري
32.750غري	ع�ضو5ح�ضرالفا�ضل/ذياب	بن	خلفان	بن	هديب	ال�ضيابي
1650غري	ع�ضو1ح�ضر*ال�ضيخ/�ضالح	بن	هالل	بن	نا�ضر	املعويل

400غري	ع�ضو-1ح�ضر*الفا�ضل/مال	اهلل	بن	علي	يو�ضف	الزدجايل
400غري	ع�ضو-1مل	حت�ضر*املهند�ضة/نهلة	بنت	عبد	الوهاب	احلمدية

19.700الإجمايل
*اإنتهت	ع�ضويتهم	بتاريخ	27	يونيو	2018م.

الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة وتغيري ال�سنة املالية:  .5
الإدارة	 اأع�ضاء	جمل�س	 اإنتخاب	 مت	 عليه	 وبناءًا	 �ضنوات	 ثالث	 كل	 مرة	 الإدارة	 اأع�ضاء	جمل�س	 اإنتخاب	 يتم	 	
املادة	 تعديل	 كما	مت	 2018م.	 يونيو	 	27 بتاريخ	 اإنعقد	 الذي	 العادية	 العامة	 اجلمعية	 اإجتماع	 اجلديد	خالل	
يونيو	 	27 بتاريخ	 اإنعقد	 الذي	 العادية	 العامة	غري	 اإجتماع	اجلمعية	 لل�ضركة	يف	 الأ�ضا�ضي	 النظام	 )19(	من	
اأع�ضاء	تنتخبهم	اجلمعية	العامة	 اإدارة	موؤلف	من	�ضبعة	)7(	 اإدارة	ال�ضركة	جمل�س	 2018	لت�ضبح	»	يتوىل	
العادية	من	بني	امل�ضاهمني	اأو	من	غريهم.«	وتعديل	املادة	)75(	من	النظام	الأ�ضا�ضي	لت�ضبح	»	تبداأ	ال�ضنة	
املالية	لل�ضركة	يف	الأول	من	يناير	من	كل	عام		وتنتهي	يف	31	دي�ضمرب	من	كل	�ضنة«.	وبناءًا	على	ن�س	املادة	
)19(	من	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	فاإنه	ي�ضرتط	على	الأ�ضخا�س	الذين	يرغبون	الرت�ضح	لع�ضوية	املجل�س	من	

امل�ضاهمني	،	اإمتالك	احلد	الأدنى	من	الأ�ضهم	املوؤهلة	وهو		)30.000		�ضهم(	ثالثني	األف	�ضهم.

تقرير تنظيم واإدارة ال�سركة
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باإ�ضتالم	 يتقدم	 – اأن	 اأعاله	 املذكورة	 ال�ضروط	 عليه	 – وتنطبق	 نف�ضه	 تر�ضيح	 يف	 يرغب	 م�ضاهم	 اأي	 على	 	
اإ�ضتمارة	الرت�ضيح	من	املقر	الرئي�ضي	لل�ضركة	اأو	الهيئة	العامة	ل�ضوق	املال	وتعبئة	البيانات	املطلوبة	واإيداعها	
لدى	ال�ضركة	قبل	يومني	كحد	اأدنى	من	تاريخ	اإنعقاد	اجلمعية	العامة،	علمًا	باأنه	لن	يتم	اإ�ضتالم	اأي	اإ�ضتمارات	
بعد	اإنق�ضاء	الفرتة	املحددة	قانونًا	وامل�ضار	اإليها	اأعاله	.	وعلى	الذين	يودون	الرت�ضح		التاأكد	من	دقة	البيانات	
و	املعلومات	املطلوب	توفريها	واأن	اإجراءات	تر�ضيحهم	تتفق	مع	اأحكام	قانون	ال�ضركات	التجارية	وقانون	�ضوق	

راأ�س	املال	والقرارات	واللوائح	ال�ضادرة	ذات	ال�ضلة.

جلنة التدقيق الداخلي:  .6
مت	ت�ضكيل	جلنة	التدقيق	الداخلي	من	قبل	جمل�س	الإدارة	بع�ضوية	ثالثة	من	الأع�ضاء	غالبيتهم	م�ضتقلني	غري	 	

تنفيذيني	،	وتتمثل	مهام	اللجنة	و	اأهدافها	الرئي�ضية	على	التايل:

يجب اأن تتمتع جلنة التدقيق كحد اأدنى، بالخت�سا�سات التالية:   
درا�ضة	نظام	الرقابة	الداخلية،	ومراجعته،	وتقدمي	تقرير	مكتوب	عن	راأيها	وتو�ضياتها	ب�ضاأنه	ب�ضكل	 	•

�ضنوي.	
را�ضة	تقارير	املراجعة	الداخلية،	ومتابعة	تنفيذ	الإجراءات	الت�ضحيحية	للمالحظات	الواردة	فيها.	 	•
اأتعابهم،	 وحتديد	 عقودهم	 واإنهاء	 اخلارجيني	 احل�ضابات	 مراقبي	 بتعيني	 الإدارة	 ملجل�س	 التو�ضية	 	•

ويراعى	عند	التو�ضية	بالتعيني	التاأكد	من	ا�ضتقالليتهم.	
التي	 اأعمال	املراجعة	 اأي	عمل	خارج	نطاق	 اأعمال	مراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني،	واعتماد	 متابعة	 	•

يكلفون	بها	اأثناء	قيامهم	باأعمال	املراجعة.	
درا�ضة	خطة	املراجعة	مع	مراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني	واإبداء	مالحظاتهم	عليها.	 	•

درا�ضة	مالحظات	مراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني	على	القوائم	املالية	ومتابعة	ما	مت	يف	�ضاأنها.	 	•
درا�ضة	القوائم	املالية	الف�ضلية	وال�ضنوية	قبل	عر�ضها	على	جمل�س	الإدارة	واإبداء	الراأي	والتو�ضية	 	•

ب�ضاأنها.	
درا�ضة	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	املتبعة	واإبداء	الراأي	والتو�ضية	ملجل�س	الإدارة	يف	�ضاأنها. 	•

تقرير تنظيم واإدارة ال�سركة
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العتماد	 خالل	 من	 �ضواء	 وكفايتها،	 بال�ضركة	 الداخلية	 الرقابة	 اأنظمة	 مالءمة	 مدى	 من	 التاأكد	 	•
اأو	ال�ضتعانة	بجهات	 التقارير	الدورية	للمدققني	الداخليني،	ومراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني،	 على	
ا�ضت�ضارية	متخ�ض�ضة	يف	هذا	املجال	اإذا	لزم	الأم	لالإ�ضراف	على	اجلوانب	املتعلقة	باإعداد	البيانات	

املالية،	وي�ضمل	ذلك	على	�ضبيل	املثال	ل	احل�ضر:	
مراجعة	القوائم	املالية	الف�ضلية	وال�ضنوية	قبل	اإ�ضدارها.	 	.1

مراجعة	حتفظات	مراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني	على	م�ضودة	القوائم	املالية	اإن	وجدت.	 	.2
مناق�ضة	املبادئ	املحا�ضبية	ودرا�ضتها	ب�ضورة	عامة،	مع	الرتكيز	على	اأية	تغريات	حدثت	يف	ال�ضيا�ضات	 	.3

واملبادئ	املحا�ضبية	وحتديد	اأثرها	على	املراكز	املالية	لل�ضركة.	
التاأكد	من	اللتزام	مبتطلبات	الإف�ضاح	ال�ضادرة	من	الهيئة	العامة	ل�ضوق	املال	. 	.4

واملدقق	 اخلارجيني	 احل�ضابات	 مراقبي	 من	 وكل	 ال�ضركة	 اإدارة	 جمل�س	 بني	 ات�ضال	 كقناة	 العمل	 	.5
الداخلي.	

ذات	 الأطــراف	 مع	 ال�ضركة	 بها	 تقوم	 اأن	 املقرتح	 والتعامالت	 ال�ضفقات	 جميع	 تفا�ضيل	 مراجعة	 	 	.6
العالقة،	وتقدمي	التو�ضيات	املنا�ضبة	ب�ضاأنها	اإىل	جمل�س	الإدارة

و�ضع	خطة	لإدارة	املخاطر	واعتمادها	من	قبل	املجل�س،	ومتابعة	تتفيذها 	.7

على	جلنة	التدقيق	اأن	ت�ضتمع	اإىل	اآراء	مراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني	قبل	رفع	احل�ضابات	اإىل	املجل�س	لتخاذ	 	
قراره	ب�ضاأنها.		

على	جلنة	التدقيق	اأن	جتتمع	مبراقبي	احل�ضابات	اخلارجيني،	واملدققني	الداخليني،	كل	على	حدة،	مرة	واحدة	 	
على	الأقل	كل	عام،	لال�ضتماع	اإىل	اآرائهم	والت�ضاور	حيال	رفع	م�ضتوى	حوكمة	ال�ضركة	والتزامها.

على	 الداخلية	 وال�ضوابط	 الرقابة	 نظم	 مراجعة	 التدقيق،	 جلنة	 اإ�ضراف	 وحتت	 الداخليني،	 املدققني	 على	 	
القوائم	املالية،	ل�ضمان	ح�ضن	ت�ضميمها	وتطبيقها	وتنفيذها	يف	كل	من	املجالت	الت�ضغيلية	لل�ضركة.	

اللجنة التنفيذية:  .7
مت	ت�ضكيل	اللجنة	التنفيذية	املنبثقة	من	جمل�س	الإدارة	بقرار	جمل�س	الإدارة	يف	اإجتماعه	الأول	للدورة	احلالية	 	
بع�ضوية	اأربعة	من	الأع�ضاء	امل�ضتقلني	غري	التنفيذيني	يراأ�ضها	الفا�ضل/	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة،	وتعقد	
اإ�ضتدعت	احلاجة	لذلك	بهدف	ممار�ضة	ال�ضالحيات	والإخت�ضا�ضات	املخولة	لها	 اإجتماعاتها	كلما	 اللجنة	
من	قبل	املجل�س	فيما	يخت�س	ببع�س	امل�ضائل	املحددة	والعاجلة	ذات	ال�ضلة	باأن�ضطة	ال�ضركة	كما	تقوم	اللجنة	

اأي�ضًا	مبراجعة	م�ضروع	املوازنة	ال�ضنوية	لل�ضركة	وترفع	تو�ضياتها	ملجل�س	الإدارة.
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جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:  .8
تتكون	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاأت	من	ثالثة	اأع�ضاء	وتتمثل	اأهم	اأاإخت�ضا�ضاتها	يف	: 	

التنفيذية.	 بالإدارة	 اخلا�ضة	 التعاقب	 تقدمي	خطة	 	•
اأو	خطة	التعاقب	اخلا�ضة	مبجل�س	الإدارة	اأو	على	الأقل	رئي�س	جمل�س	الإدارة.	 �ضيا�ضة	 اقرتاح	 	•

اإعداد	و�ضف	وظيفي	تف�ضيلي	لدور	ع�ضو	جمل�س	الإدارة	وم�ضوؤولياته،	مبا	يف	ذلك	رئي�س	املجل�س،	 	•
مبا	ي�ضهل	عملية	تعريف	الأع�ضاء	مبهامهم	واأدوراهم،	وقيا�س	اأدائهم.	

البحث	عن	اأ�ضخا�س	موؤهلني	لاللتحاق	باملجل�س	كاأع�ضاء	موؤقتني	وتر�ضيحهم	عند	�ضغور	مقعد	من	 	•
مقاعد	ع�ضوية	جمل�س	الإدارة.	

مبا	ل	يتعار�س	مع	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة،	البحث	عن	اأ�ضخا�س	موؤهلني	لتويل	املنا�ضب	التنفيذية	 	•
وتر�ضيحهم	بح�ضب	طلب	اأو	توجيه	املجل�س.	

التنفيذية.	 لالإدارة	 واحلوافز	 والبدلت	 املكافاآت	 منح	 �ضيا�ضة	 اإعداد	 	•
مراجعة	هذه	ال�ضيا�ضات	ب�ضكل	دوري،	اأخذا	بعني	العتبار	اأو�ضاع	ال�ضوق	واأداء	ال�ضركة.	 	•

مع	الأخذ	بعني	العتبار	جتنب	ت�ضارب	امل�ضالح،	للجنة،	بعد	احل�ضول	على	موافقة	جمل�س	الإدارة،	 	•
ال�ضتعانة	باأي	جهة	اأخرى	للح�ضول	على	اأي	ا�ضت�ضارات	يف	�ضبيل	اأداء	مهامها.	

املكافاآت:  .9
	مت	دفع	مبلغ	=/19.700	ر.	ع	ملجل�س	الإدارة	واللجان	املتخ�ض�ضة	كبدل	ح�ضور	جل�ضات	.	 اأ-	

وزيــادات	 وعــالوات	 ومنافع	 كرواتب	 ال�ضركة	 يف	 موظفني	 ع�ضرة	 اأكرب	 اإ�ضتلمه	 ما	 اإجمايل	 بلغ	 كما	 	ب	-		
ومكافاآت	نهاية	اخلدمة	واملعا�ضات...	اإلخ	خالل	ال�ضنة	املالية	املنتهية	يف31	دي�ضمرب	2018م	،	مبلغ	

قدره	=/273.929	ريال	عماين	.
م�ضتحقات	املدقق	اخلارجي	لل�ضنة	املالية	2018م	مبلغ	=/8.200	ريال	عماين ج-	

اإقرار عدم وجود خمالفات قانونية على ال�سركة:  .10
مل	يتم	عقد	اأي	اإجتماع	للجنة	الرت�ضيحات	واملكافاأت	خالل	ال�ضنة	)9	اأ�ضهر(. 	

�ضنوات	 الثالث	 ال�ضركة	خالل	 على	 املال	 ل�ضوق	 العامة	 الهيئة	 قبل	 من	 قانونية	 اأية	خمالفة	 ت�ضجيل	 يتم	 مل	 	
املا�ضية.
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طريقة التوا�سل مع امل�ساهمني:  .11
يتم	ن�ضر	احل�ضابات	الربع	�ضنوية	يف	�ضحيفتني	)عربية	و	اإجنليزية(	ويتم	اإخطار	امل�ضاهمني	باإ�ضتعداد	 اأ-	

ال�ضركة	اإر�ضال	تفا�ضيل	احل�ضابات	لأي	م�ضاهم	يطلب	ذلك.
اإر�ضال	التقارير	ال�ضنوية	للك�ضوفات	املالية	املدققة	مع	تقرير	جمل�س	الإدارة	والتعامالت	التي	متت	 ب-	
مع	الأطراف	ذات	العالقة	والدعوة	حل�ضور	اإجتماع	اجلمعية	العامة	ال�ضنوية	اإىل	كل	م�ضاهم	ح�ضب	

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

البيانات	 كافة	 به	 تن�ضر	 )الإنرتنت(	 العاملية	 املعلومات	 �ضبكة	 على	 بها	 موقع	خا�س	 ال�ضركة	 متتلك	 د-	
واملعلومات	املتعلقة	مبنتجات	ال�ضركة	وفروعها	والت�ضهيالت	املتوفرة	لديها.

	 	www.omanfisheries.com	:	املوقع	عنوان 	

معلومات ال�سوق:  .12
اجلدول	التايل	يو�ضح	املتو�ضط	ال�ضهري	لأ�ضعار	التداول	مقابل	حجم	التداول	واملوؤ�ضر	العام	خالل	 اأ-	

ال�ضنة	املالية	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2018م.

موؤ�سر �سوق م�سقطاأقل �سعر )ر.ع(اأعلى �سعر )ر.ع(ال�سهر

0.120.1164729.05اأبريل	2018

0.1140.1134606.68مايو	2018

0.1130.114571.75يونيو	2018

0.0940.0914336.55يوليو	2018	

0.0860.0824419.27اأغ�ضط�س	2018

0.0860.0854543.68�ضبتمرب	2018

0.0790.0764422.91اأكتوبر	2018

0.0730.0714412.06نوفمرب	2018

0.060.0584323.74دي�ضمرب	2018

تقرير تنظيم واإدارة ال�سركة
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توزيع	اأ�ضهم	ال�ضركة:   – ب	
يتكون	راأ�س	مال	ال�ضركة	من	125	مليون	�ضهم	بقيمة	اإ�ضمية		مائة	بي�ضة		لل�ضهم	الواحد.	اأكرب	امل�ضاهمني		يف	 	

2018/12/31م

عدد الأ�سهم العدداأ�سم امل�ساهم
الن�سبة )%(التي ميلكها

لالإ�ضتثمار	 العمانية	 الــ�ــضــركــة	
الغذائي	القاب�ضة	ممثلة	حلكومة	

�ضلطنة	عمان
130.000.00024

1563095.000.00076باقي	امل�ضاهمني

مراجعة نظام املراقبة الداخلية ومدى �سالحيته:  .13
تعمل	ال�ضركة	على	تطوير	والإرتقاء	باإجراءات	نظام	املراقبة	الداخلية	ويف	�ضبيل	ذلك	قامت	ال�ضركة	بتعيني	 	
تلك	 وجودة	 فعالية	 من	 منتظمة	 ب�ضورة	 بالتاأكد	 الداخلي	 التدقيق	 وتقوم	جلنة	 دائمة	 ب�ضفة	 داخلي	 مدقق	

الأ�ضاليب	والنظم.

املدقق الداخلي :  .14
يعمل	بق�ضم	التدقيق	الداخلي	لل�ضركة	كل	من	الفا�ضل/	عديل	امتياز	يف	من�ضب	مدير	التدقيق	الداخلي،	وهو	 	
خريج	معهد	املحا�ضبني	القانونيني	-	باك�ضتان	وحا�ضل	على	درجة	البكالوريو�س	يف	التجارة.	وهو	مدقـق	داخلـي	
عدة	 لـدى	 عمل	 املهنية	 حياته	 خالل	 الأمريكيـــة(.	 املتحـدة	 )الوليـات	 الداخلـي	 التدقيـق	 معهـد	 من	 معتمـد	
موؤ�ض�ضات	مالية	خمتلفة	من	بينها	مكتب	كي	بي	اأم	جي	-	باك�ضتان.	وميتلـك	خبـرة	عمليـة	تزيـد	علـى	14	عامًا	
يف	منا�ضب	خمتلفة	يف	كل	من	التدقيق	الداخلي	و	اخلارجي.	والفا�ضلة	�ضذى	بنت	�ضامل	الغزايل	وهي	احلا�ضلة	
على	درجة	البكالوريو�س	يف	املحا�ضبة	واملالية	من	جامعة	�ضتريلنغ	باإ�ضكوتلندا	وتعمل	يف	احل�ضول	على	�ضهادة	
زمالة	املحا�ضبني	)ACCA(	ولديها	خربة	عملية	مدتها	خم�س	�ضنوات	مع	�ضركة	رائدة	يف		تدقيق	احل�ضابات.

ملحة موجزة عن مراقبي احل�سابات:  .15
اأبو	متام	مكتب	حما�ضبة	قانوين	معتمد	،	ع�ضو	يف	�ضركة	جرانت	ثورنتون	الدولية	،	قام	امل�ضاهمون	يف	ال�ضركة	 	
عن	 عبارة	 ثورنتون	 جرانت	 مكتب	 2018م.	 لعام	 لل�ضركة	 خارجي	 ح�ضابات	 كمدقق	 متام	 اأبو	 مكتب	 بتعيني	
�ضخ�س	يف	 من	50.000	 اأكرث	 ولديها	 	، وال�ضت�ضارات	 وال�ضرائب	 للتاأمني	 امل�ضتقلة	 ال�ضركات	 من	 جمموعة	
اأكرث	من	130	دولة.	اإن	�ضركة	جراند	ثورنتون	اأ�ض�ضت	مل�ضاعدة	ال�ضركات	على	اإطالق	اإمكاناتها	للنمو	،	وهي	
واحدة	من	�ضركات	املحا�ضبة	العاملية	ال�ضتة	املعرتف	بها	يف	وول	�ضرتيت.	يقع	املقر	الرئي�ضي	ل�ضركة	اأبو	متام	
)ال�ضركة	الُعمانية(	يف	جرانت	ثورنتون	انرتنا�ضونال	،	يف	م�ضقط	ولديها	مكتب	فرعي	متكامل	يف	�ضاللة.	مت	
تاأ�ضي�س	مكتب	م�ضقط	يف	عام	1995م.	وهي	واحدة	من	ال�ضركات	الرائدة	يف	�ضلطنة	عمان	كما	يت�ضح	من	

قائمة	عمالئها	التي	ت�ضم	العديد	من	ال�ضركات	العاملة	يف	جمموعة	وا�ضعة	من	ال�ضناعات.
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16.  امل�ست�سار القانوين :
مت	تعيني	مكتب	�ضليمان	البو�ضعيدي	للمحاماة	والإ�ضت�ضارات	القانونية	لل�ضركة	واملكتب	ي�ضم	عدد	من	املحامني	 	

من	ذوي	اخلربة	ويقوم	املكتب	بالإ�ضراف	على	اجلوانب	القانونية	املتعلقة	بعمل	ال�ضركة	.

17.  اإلتزام جمل�س الإدارة :
تاأكد	جمل�س	الإدارة	من	اأن	ال�ضركة	قد	قامت	بالإجراءات	التالية	: 	

. واللوائح	 بالقوانني	 تقيدها	 ومدى	 لل�ضركة	 املالية	 القوائم	 تقريرعن	 تقدمي	 	 	 •
ال�ضركة	بو�ضع	الأنظمة	واللوائح	الداخلية	بكافة	اأنواعها	ومدى	مالءمتها	لو�ضع	ال�ضركة	 اإلتزام	 مدى	 	•

ومدى	الإلتزام	بتطبيقها	.
الإ�ضتمرار	يف	مزاولة	عملها	لل�ضنة	املالية	القادمة.	 على	 ال�ضركة	 مقدرة	 مدى	 يفيد	 تقرير	 تقدمي	 	•

																																																				

																																			

حممد بن حمد بن علي امل�سروري                عبـدالأميـــر بن �سعيــــد بن حممـــــد
     رئيـــ�س جملـــــ�س الإدارة                                                                      رئي�س جلنة التدقيق الداخلي
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للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

املقدمة:   .1
املالية		 للفرتة	 والتحليل	 املناق�ضة	 تقرير	 تقدمي	 �س.م.ع.ع	 العمانية	 الأ�ضماك	 ل�ضركة	 التنفيذية	 الإدارة	 ي�ضر	 	
نتائج	 تقييم	 من	 القارئ	 لتمكني	 الإدارة	 وحتليالت	 مناق�ضات	 تقدمي	 يتم	 2018م.	 دي�ضمرب	 	31 يف	 املنتهية	
عمليات	ال�ضركة	ونتائجها	املالية	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2018م،	كما	يجب	قراءة	هذا	التقرير	مقرونًا	
	31 بتاريخ	 ال�ضادرة	 ال�ضلة	 ذات	 واملالحظات	 ال�ضقيقة	 وال�ضركات	 الأم	 لل�ضركة	 املوحدة	 املالية	 بالقوائم	

دي�ضمرب	2018م.

اأن�ضئت	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	�س.م.ع.ع	مبوجب	املر�ضوم	ال�ضلطاين	ال�ضامي	رقم	87/79	والذي	اندجمت	 	
مبوجبه	�ضركة	الأ�ضماك	الوطنية	مع	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	�س.م.ع.ع،	وقد	بداأت	ال�ضركة	مزاولة	عملياتها	
اإعتبارًا	من	2	اأبريل	1989م	براأ�س	مال	مدفوع	بالكامل	بلغ	12.5	مليون	ريال	عماين	مكون	من	125	مليون	

�ضهم	بقيمة	100	بي�ضة	لكل	�ضهم.

متتلك	ال�ضركة	قائمة	م�ضاهمني	ت�ضم	اأكرث	من	15	األف		م�ضاهم،	ومتلك	حكومة	�ضلطنة	ُعمان	ن�ضبة	24%	من	 	
.)OFIC(.�س.م.ع.م	القاب�ضة	الغذائي	لال�ضتثمار	العمانية	بال�ضركة	ممثلة	املال	راأ�س

الإجنازات خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر: 	
وجمالت	 لالأن�ضطة	 اجليد	 الإعــداد	 طريق	 عن	 بال�ضركة	 اخلا�ضة	 القيمة	 ل�ضل�ضلة	 ال�ضريع	 التنفيذ	 		.1

الأعمال	الأ�ضا�ضية	للمجموعة.
نيل	معظم	م�ضانع	التجهيز	واإعداد	الأ�ضماك		لل�ضركة	�ضهادة	الحتاد	الأوروبي	املرموقة	بناءًا	على	 		.2

معايرينا	املتميزة.
النمو	املت�ضاعد	امل�ضتمر	يف	القيمة	امل�ضافة	والرتكيز	على	الأنواع	ذات	الهام�س	املرتفع. 		.3
ت�ضجيل	نتائج	جيدة	يف	ال�ضوق	العاملية	باإ�ضافة	125	عميل	جديد	يف	80	دولة	حول	العامل. 		.4

حتقيق	معدلت	تعمني	للوظائف	بن�ضبة	45%	)مقابل	37%	يف	2018/2017م	و24%	يف	2017/2016م(	 		.5
متا�ضيًا	مع	روؤية	ح�ضرة	�ضاحب	اجلاللة	ال�ضلطان	قابو�س	بن	�ضعيد	املعظم	– حفظه	اهلل	ورعاه	-	

دون	امل�ضا�س	بالأداء	والكفاءة	والنمو.

خطة العمل والروؤية والر�سالة :  .2
بناءًا	على	طلب	ال�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	لتغيري	ال�ضنة	املالية	ل�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	 	
بقية	 مع	 ح�ضاباتها	 لتتما�ضى	 عام	 كل	 من	 مار�س	 	31 من	 بدًل	 دي�ضمرب	 	31 لتنتهي	يف	 املالية	 �ضنتها	 لتوحيد	
الأ�ضماك	 �ضركة	 قامت	 	، القاب�ضة	 الغذائي	 لالإ�ضتثمار	 العمانية	 ال�ضركة	 مظلة	 حتت	 املن�ضوية	 ال�ضركات	
العمانية	بتغيري	�ضنتها	املالية	اأعتبارًا	من	الأول	من	يناير	اإىل	31	دي�ضمرب	مما	يعني	اأن	تكون	هذه	ال�ضنة		ت�ضعة	
العمليات	 ن�ضاط	 اإىل	تقلي�س	 اأ�ضهر(	 املالية	)9	 ال�ضنة	 اأدى	تقلي�س	 ،	وقد	 اإثني	ع�ضر	�ضهرًا	 اأ�ضهر	بدًل	عن	
الت�ضغيلية	لل�ضركة	مما	اأثر	بالتايل	على	النتائج	املالية	لهذا	العام،	وفيما	يلي	تفا�ضيل	مقارنة	النتائج	املالية	

للخم�س	�ضنوات	املا�ضية	وذلك	على	النحو	التايل	:
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التحديات الأخرى خالل هذا العام:   1-2
ال�ضيد	خالل	فرتة	ال�ضيف	ب�ضبب	ارتفاع	معدل	تذبذب	البحار	يف	حمافظتي	الو�ضطى	 مو�ضم	 توقف	 	•

وظفار	بدءًا	من	منت�ضف	مايو،	بدًل	عن	توقف	املو�ضم	كاملعتاد	يف	يونيو	يف	ال�ضنوات	املا�ضية.	
على	 ال�ضينية،	 ال�ضلطات	 تفر�ضها	 التي	 ال�ضترياد	 على	 املفرو�ضة	 ال�ضارمة	 القيود	 م�ضتجدات	 	•
ا�ضتخدام	ممر	فيتنام	للت�ضدير	اإىل	ال�ضني	مما	اأثر	ب�ضكل	�ضلبي	على	التجارة	-	وخا�ضة	الأ�ضماك	
التي	يتم	ت�ضديرها	من	�ضلطنة	عمان	التي	ت�ضدر	اجلزء	الأكرب	من	اأ�ضماكها	عرب	ممر	فيتنام	اإىل	

ال�ضني،	مما	اأدى	اإىل	توقف	ت�ضدير	الأ�ضماك	اإىل	ال�ضني.
عن	 ال�ضردين	 اأ�ضماك	 على	 الربازيلية	 ال�ضحة	 وزارة	 قبل	 من	 �ضرامة	 اأكرث	 جودة	 معايري	 فر�س	 	•
اأقل	من	)0.05	جمم(	عن	 بالإ�ضـرار		على	اإجراء	اإختبار	مادة	الكادميوم	و	تطبيقه	يف	الأ�ضماك	
مقارنة	 واللحوم(	 والعظام	 اجللد	 من	 عينات	 فح�س	 خالل	 من	 )الختبار	 اأنفيزا	 اختبار	 طريق	
بالطريقة	الدولية	ال�ضابقة	)فح�س	اللحوم	فقط(	من	التحليل،	مما	اأدى	اإىل	توقف	ت�ضدير	ال�ضردين	

اإىل	الربازيل.
)من	الأ�ضناف	ذات	الهام�س	الربحي	املرتفع(	خالل	ذروة	 رندو	 ال�ضيف	 اأ�ضماك	 اإنزال	 انخفا�س	 	•

مو�ضم	ال�ضيد.
كرثة	الإنزال	لأ�ضماك	الدلفني	يف	اأمريكا	الالتينية	خالل	الفرتة	من	)اأكتوبر	-	نوفمرب(	مما	اأدى	 	•
اإىل	انهيار	عاملي	مفاجئ	لأ�ضعار	الأ�ضماك	يف	الأ�ضواق	العاملية	وتاأثريه	املتزايد	على	عمليات	الت�ضدير	

يف	ال�ضركة.
�ضمال	 الواقعة	 املنطقة	 يف	 ويوليو(	 )يونيو	 يف	 املو�ضم	 خالل	 وفريًا	 التونة	 اأ�ضماك	 اإنزال	 يكن	 مل	 	•
حمافظة	جنوب	ال�ضرقية،	مما	دفع	�ضعر	ال�ضراء	اإىل	الرتفاع	يف	�ضلطنة	ُعمان	)يرتاوح	�ضعر	ال�ضراء	
اأمريكي(.	 دولر	 اإىل	3.1	 اأمريكي	 دولر	 يعادل	2.3	 ما	 اأي	 ريال	عماين	 اإىل	1.2	 بي�ضة	 بني	900	
بينما	تقل	الأ�ضعار	مع	كرثة	الإنزال	لأ�ضماك	التونة	يف	�ضبه	القارة	الهندية	)الهند،	جزر	املالديف،	

اإندوني�ضيا،	�ضريالنكا(	حيث	تراوح	متو�ضط			�ضعر	ال�ضراء	بني	)1.1	و1.4	دولر	اأمريكي(.
مقارنة	 اأ�ضهر	 ت�ضعة	 املجمدة	 لالأ�ضماك	 اخلليجي	 التعاون	 جمل�س	 دول	 يف	 املنتج	 �ضالحية	 تعد	 	•
الذي	ي�ضع	 الأمر	 اأكرث،	 اأو	 �ضنتني	 تبلغ	 التي	 الأخرى	 الدول	 املنتج	لالأ�ضماك	املجمدة	يف	 ب�ضالحية	
مدة	 ق�ضر	 وي�ضكل	 العاملية.	 الأ�ضوق	 اإىل	 منتجاتها	 ت�ضدير	 عند	 متاأخرة	 اأخرى	 مرة	 �ضلطنة	عمان	
ا	اإىل	تعديل	تواريخ	 اأي�ضً ال�ضالحية	هذا	حتدًيا	للمبيعات	لتجار	اجلملة	والتجزئة	الذين	يحتاجون	

منتجاتهم	ح�ضب	العمر	الإفرتا�ضي	لفرتة	ال�ضالحية.
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الإجنازات:   2-2
وعلى	الرغم	من	التحديات	العديدة	التي	واجهتها	ال�ضركة،	فقد	حتققت	العديد	من	الإجنازات	البارزة	التي	 	

�ضيتم	ترجمتها	اإىل	منو	م�ضتقباًل،	من	حيث	احلجم	والقيمة	والربح	اأبرزها:
الحتاد	 اإىل	 للت�ضدير	 املعتمدة	 القائمة	 اإىل	 و�ضوقرة	 وم�ضرية	 �ضاللة	 فروع	 من	 كل	 اإ�ضافة	 	•
الثالثة،	 الفروع	 هذه	 اإدراج	 ومع	 �ضابقًا.	 املعتمدين	 والربميي	 غال	 فرعي	 اإىل	 بالإ�ضافة	 الأوروبــي	
اكت�ضبت	�ضركتكم	التميز	لكونها	ال�ضركة	الوحيدة	يف	ال�ضرق	الأو�ضط	التي	حت�ضل	معظم	م�ضانعها	
على	اعتماد	الت�ضدير	اإىل	الحتاد	الأوروبي،	وبالتايل	خلق	معيار	جديد	من	حيث	اجلودة	والت�ضدير.
اإ�ضراك	خم�س	مراكز	جتهيز	جديدة	تديرها	ال�ضركات	ال�ضغرية	والمتو�ضطة،	اإىل	�ضل�ضلة	الت�ضنيع	 	•
اخلا�ضة	بال�ضركة،	وبالتايل	زيادة	الطاقة	الإنتاجية	لل�ضركة	اإلـى	75	األف	طن	مرتي	)بجانب	50	األف	
طن	مرتي	من	القدرات	الإنتاجية	اخلا�ضة	بال�ضركة(	و�ضت�ضاعد	هذه	املراكز	اجلديدة،	القريبة	من	

مراكز	اإنزال	الأ�ضماك،	التي	توؤدي	اإىل	حت�ضني	اأدائنا	يف	امل�ضرتيات	والعمليات.
�ضمن	اجلهد	الت�ضويقي	الن�ضط	وامل�ضاركة	الفاعلة	يف	املعار�س	الدولية	للمنتجات	ال�ضمكية،	بالإ�ضافة	 	•
اإىل	النت�ضار	ال�ضريع	يف	القطاع	املحلي	مت	اإ�ضافة	اأكرث	من	100	عميل	جديد،	وهو	اإجناز	مت	حتقيقه	
يف	عام	واحد.	و�ضي�ضمن	ذلك	عدم	اعتماد	الت�ضويق	ب�ضكل	اأكرب	على	جمموعة	العمالء	الرئي�ضيني	

الذين	لديهم	خماطر	كامنة	باإلغاء	الطلبات	اأو	انخفا�س	القدرة	على	التفاو�س	يف	الأ�ضعار.
)COO(	لالإ�ضراف	على	عمليات	الت�ضغيل	والت�ضويق،	وهو	من	 العمليات	 مديري	 كبري	 توظيف	 مت	 	•
املخ�ضرمني	يف	هذا	القطاع	ولديه	خربة	تزيد	على	25	عامًا	وعمل	مع	�ضركات	�ضيد	الأ�ضماك	متعددة	

اجلن�ضيات	يف	جميع	اأنحاء	العامل.
وبناء	 املنتجات	 تطوير	 نحو	 مبهمتنا	 للتزامنا	 وا�ضتمرارًا	 اأعاله،	 املذكورة	 الإجنازات	 من	 وكجزء	 	•
ال�ضرق	 ومنطقة	 عمان	 �ضدف	يف	 لعالمة	 الفعال	 الت�ضويق	 على	 �ضركتكم	 ركزت	 التجارية،	 العالمة	
الأو�ضط	ل�ضمان	حتقيق	اأق�ضى	قدر	من	و�ضول	الأ�ضماك	واملنتجات	ال�ضمكية	الطازجة	وذات	القيمة	
“فن-في�س” اإ�ضعاد	 “طاقة” و	 الأخرى	 القوية	 التجارية	 ووا�ضلت	عالمتنا	 اإىل	عمالئنا.	 امل�ضافة	

عمالئنا	من	خالل	التناغم	يف	اجلودة	والأ�ضعار	التناف�ضية.

تقرير مناق�سة وحتليالت الإدارة
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)9	اأ�ضهر(	مقبوًل	نظرًا	اإىل	الرتاجع	القت�ضادي	العاملي	والإقليمي	ب�ضبب	تقلب	 احلايل	 الأداء	 كان	 	•
اأ�ضعار	النفط	وال�ضطرابات	يف	ال�ضرق	الأو�ضط	والتقلبات	املناخية	التي	توؤثر	على	�ضلطنة	عمان	والتي	

اأثرت	اإىل	حد	كبري	على	معظم	ال�ضركات	يف	ال�ضلطنة	والقطاع	ال�ضمكي	ب�ضكل	عام.
ت�ضتمر	ال�ضركة	يف	الرتكيز	على	املقومات	الأ�ضا�ضية	لعملياتها	الت�ضغيلية	وتطوير	منتجاتها	والأن�ضطة	 	•

امل�ضاحبة	ل�ضمان	النمو	الكلي	لل�ضركة	على	املدى	الطويل.

















لذا	 العامل،	 م�ضتوى	 على	 امل�ضتقبل	 كبريًا	يف	 البحرية	منوًا	 املاأكولت	 �ضناعة	 ت�ضهد	 اأن	 املتوقع	 من	 	•
بالإ�ضافة	 التوقعات،	 لهذه	 مواكبة	 لتكون	 لعملياتها	 املتاحة	 الفر�س	 ل�ضتغالل	 ت�ضعى	 ال�ضركة	 فاإن	
امل�ضتقبلي	ومتكنها	 النمو	 �ضت�ضاعد	يف	دعم	 والتي	 التكاليف	 تقلي�س	 املزيد	من	 لتحقيق	 �ضعيها	 اإىل	
من	حتقيق	املزيد	من	الهام�س	الربحي	وعلى	ثقة	كبرية	يف	قدراتها	على	ال�ضتمرار	يف	حتقيق	قيمة	

مل�ضاهميها.
وتعزيز	 لالأ�ضماك	 املو�ضمي	 الإنزال	 فعال	 ب�ضكل	 ال�ضركة	 ا�ضتهدفت	 تراكمي،	 منو	 اأجل	حتقيق	 من	 	•

ال�ضوق	ليتما�ضى	مع	طبيعة	الإنزال	يف	�ضلطنة	عمان.

منو الأعمال التجارية والت�سويق وغريها من موؤ�سرات ال�سوق:   4-2
مع	تواجد	ال�ضركة	يف	ال�ضوق	لأكرث	من	30	عامًا	وكونها	مزّود	متميز	للماأكولت	البحرية،	فهي	ت�ضعى	با�ضتمرار	 	

اإىل	زيادة	املناف�ضة	وحتقيق	اإنت�ضار	وا�ضع	لعالمتها	التجارية	على	ال�ضاحة	العاملية.

تقرير مناق�سة وحتليالت الإدارة
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اأذواق	 م�ضتهدفًة	 ؛	 املنتجات	 من	 املعرو�س	 وزيادة	 التجارية	 العالمات	 بناء	 على	 ال�ضركة	 ركزت	 العام	 هذا	 	
التعاون	 جمل�س	 دول	 اأ�ضواق	 يف	 كبرية	 ب�ضعبية	 حتظى	 اململحة	 املنتجات	 كانت	 حني	 يف	 الإقليمي.	 امل�ضتلك	
اخلليجي،	اكت�ضبت	املنتجات	اجلافة	�ضمعة	عالية	يف	جنوب	�ضرق	اآ�ضيا.	بدءًا	من	هذا	العام،	دخلت	ال�ضركة	
اأي�ضًا	يف	�ضراكة	مع	العديد	من	ال�ضركات	متعددة	اجلن�ضيات	لزيادة	وجودها	يف	اأ�ضواق	الأ�ضماك	الطازجة	
اجلديدة	 الأ�ضواق	 با�ضتمرار	 ال�ضركة	 ت�ضتهدف	 املبادرات،	 هذه	 مع	 جنب	 اإىل	 جنبًا	 امل�ضافة.	 القيمة	 وذات	
اأجل	زيادة	ح�ضورها	يف	 والتجزئة.	من	 اأو	من	خالل	وكالئها	-	باجلملة	 �ضواًء	من	خالل	وجودها	اخلا�س	
ال�ضوق،	ت�ضمن	�ضركتكم	امل�ضاركة	الفعالة	يف	خمتلف	املعار�س	العاملية	للماأكولت	البحرية	واإثبات	تواجدها	
التي	ح�ضرتها،	 التجارية	 املعار�س	 ال�ضركة	على	اجلوائز	يف	جميع	 امل�ضاركات.	وقد	ح�ضلت	 من	خالل	تلك	
اإبرام	مذكرات	 العالية.	مت	 العمالء،	وح�ض�ضها	 املنتجات،	وح�ضور	 املهني،	وعر�س	 اإعدادها	 بف�ضل	ح�ضن	
ملذكرات	 �ضيكون	 احلايل	 تواجدها	 من	 وكجزء	 تفاهم	مع	العمالء	الدوليني	لإ�ضتغالل	الفر�س	التجارية.		

التفاهم	تاأثري	بعيد	املدى	على	منو	الأعمال	التجارية،	ودورانها،	وبروزها	يف	ال�ضوق	العاملية.

بالإ�ضافة	اإىل	ما	�ضبق،	ت�ضتثمر	ال�ضركة	اأي�ضًا	يف	زيادة	منتجاتها	الطازجة	واملجمدة	وذات	القيمة	امل�ضافة	 	
لتالئم	اأذواق	العمالء	يف	اأنحاء	خمتلفة	من	العامل.	وخالل	العام،	اأطلقت	�ضركتكم	منتجات	بحرية	طازجة	
بعبوات	مفرغة	الهواء	يف	�ضراكة	مع	�ضل�ضلة	املحالت	الكبرية	)الهايربماركت(	يف	�ضلطنة	عمان،	وتهدف	اإىل	
تنويع	منتجاتها	على	م�ضتوى	العامل	مبا	يتما�ضى	مع	الطلب	املتزايد.	حيث	مت	تكري�س	ق�ضم	البحوث	والتطوير	
اخلا�س	بال�ضركة	لطرح	جمموعة	جديدة	من	املنتجات	امل�ضممة	خ�ضي�ضًا	لتلبية	طلبات	عمالء	ال�ضركة	يف	
ال�ضركة	 قامت	 وقد	 للطهي،	 واجلاهزة	 للطبخ	 املعدة	 لالأطعمة	 مياًل	 اأكرث	 العمالء	 يكون	 حيث	 العامل،	 حول	

باإعادة	اإطالق	اأ�ضكالها	املميزة	من	الربغر	واأ�ضابع	ال�ضمك	وخمتلف	املنتجات	الأخرى.

تعمل	ال�ضركة	ب�ضكل	وثيق	مع	�ضبكة	وا�ضعة	من	املهنيني	ذوي	اخلربة	العالية	وال�ضركاء	يف	جميع	اأنحاء	العامل.	 	
وت�ضعى	جاهدًة	لالبتكار	وتقدمي	جمموعة	وا�ضعة	من	الأ�ضماك	واملاأكولت	البحرية	من	خالل	تقدمي	منتجات	

مميزة	من	م�ضانع	ال�ضركة	و�ضبكة	توزيع	املنتجات	لديها.

تقرير مناق�سة وحتليالت الإدارة
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مناذج ملنتجات ال�سركة

Omani Tuna chunk

Tuna

اإجمايل مبيعات ال�سركة الأم )9 اأ�سهر(

ن�سبة املبيعات )%(القيمة )ر.ع(الكمية )كجم(البيان
15.824.89411.953.43989مبيعات	الت�ضدير
1.554.2181.549.09611املبيعات	املحلية

17.379.11213.502.535الإجمايل

تقرير مناق�سة وحتليالت الإدارة
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Sales performance

  

 Quantity (KG) Value (OMR)

ت�ضافرت	جهود	الت�ضويق	املحلي	مع	ق�ضم	املتاجرة	للدخول	يف	اأ�ضواق	جديدة	مع	الإحتفاظ	بالتواجد	يف	الأ�ضواق	احلالية. 	

عمليات الت�سدير:   5-2
ارتفع	الطلب	على	اأ�ضناف	الأ�ضماك	من	العمالء	يف	اأ�ضواق	الت�ضدير	من	حيث	الكمية	والقيمة	خالل	الت�ضعة	 	

اأ�ضهر.

الأ�سناف الرئي�سية امل�سدرة

�سايف القيمة )ر.ع(الكمية )كجم(ال�سنف
		379.686		468.946.30	قد
		253.013			623.077	خن
		381.431			356.780	تونة

		836.290			753.665	�ضيف	رندو
		320.428			131.120	اخطبوط
		610.140			213.990	حبار
		440.576			1.295.820	�ضلعة
	5.408.373			2.419.452	حبار
		455.375			1.512.380	هل�ضا

	1.561.219			6.701.510	�ضردين						
	1.307.650			1.348.155	اأخرى

	11.954.181		15.824.894	الإجمايل				

تقرير مناق�سة وحتليالت الإدارة
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Exported species
  









 
  



 


 
(OMR)(kg)

ملخ�س املبيعات  ح�سب التوزيع الإقليمي:  

يو�ضح	اجلدول	التايل	التوزيع	الإقليمي	للمبيعات	التي	حتققت	للت�ضدير	والت�ضويق	املحلي	وذلك	على	النحو	التايل: 	

التوزيع الإقليمي للمبيعات والكميات والقيمة

اإجمايل �سايف القيمة )ر.ع(اإجمايل الكميات )كجم(املنطقة      
	2.004.376		1.353.212	اأوروبا

	6.563.147		4.280.322	ال�ضرق	الأق�ضى							
	2.108.345		2.476.156	دول	جمل�س	التعاون				

		42.310		117.417	ال�ضرق	الأو�ضط
	2.784.358		9.152.005	اخرى

	13.502.536			17.379.112	الإجمايل

Europe

FAR East

GCC

Middle East

Others











Sum of quantity (%)
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الت�سويق املحلي:   6-2
ا	 ت�ضويقًيا	خا�ضً فريًقا	 اأن�ضاأت	 فقد	 ولذلك	 	، املحلية	 املبيعات	 على	 كبرية	 اأهمية	 تعلق	 �ضركتكم	 كانت	 لطاملا	 	
مثل	 املحلية	 الأ�ضواق	 يف	 امل�ضافة	 القيمة	 ذات	 واملنتجات	 املجمدة	 والأ�ضماك	 الطازجة	 لالأ�ضماك	 للرتويج	
اإ�ضافية	ل�ضمان	توفري	 ال�ضركة	جهودًا	 الهايربماركت	وحمالت	بيع	الأ�ضماك	واملطاعم	الكبرية.	وقد	بذلت	
الأ�ضماك	خالل	�ضهر	رم�ضان	املبارك	.	بالإ�ضافة	اإىل	تخزين	حوايل	1.000	طن	مرتي	من	الأ�ضماك	للت�ضويق	

املحلي	ل�ضمان	اإ�ضتمرار	توريد	لالأ�ضماك	لل�ضوق	املحلي.
يتم	مراقبة	اأ�ضعارنا	ب�ضكل	منتظم	والتحكم	فيها	مب�ضتويات	معقولة	للت�ضويق	املحلي	،	وقد	بلغ	اإجمايل	املبيعات	 	

املحلية	لل�ضنة	املالية	املا�ضية	1.554	طن	مرتي.
قامت	ال�ضركة	بالتعاون	مع	وزارة	الزراعة	والرثوة	ال�ضمكية	واملوؤ�ض�ضات	ال�ضغرية	واملتو�ضطة	املحلية	،	بالرتويج	 	
لالأنواع	املحلية	باأ�ضعار	اأكرث	تناف�ضية	من	خالل	حمالت	بيع	الأ�ضماك	وال�ضوق	املركزي	لالأ�ضماك	والأ�ضواق	

املحلية	الأخرى.

بناء العالمة التجارية:   7-2
يتزايد	ا�ضتهالك	املاأكولت	البحرية	على	م�ضتوى	العامل،	وتعد	املاأكولت	البحرية	م�ضدر	الربوتني	الأ�ضرع	منوًا	 	
يف	العديد	من	الأ�ضواق	الهامة	خا�ضة	يف	اأو�ضاط	الطبقة	املتو�ضطة	التي	تهتم	بالرتكيز	على	ال�ضحة	والعافية.	
جيل	الألفية	يطالب	باحللول	الغذائية	التي	تلبي	احتياجات	جميع	الفئات،	وتعترب	�ضناعة	املاأكولت	البحرية	يف	
و�ضع	جيد	لفر�س	عظيمة	يف	امل�ضتقبل.	ولذا	فاإن	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	يف	و�ضع	قوي	ميكنها	من	ال�ضتفادة	

من	هذه	الفر�س.

كانت	ولتزل	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	معروفة	يف	ُعمان	واخلارج	على	مدى	ال�ضنوات	الثالثني	املا�ضية؛	وتعترب	 	
عالماتها	التجارية	م�ضهورة	عامليًا	لي�س	فقط	ب�ضبب	ن�ضارتها	وهويتها	الفريدة،	ولكن	اأي�ضًا	ب�ضبب	مناف�ضتها	
هما	 اأخريان	 جتاريتان	 عالمتان	 ومتكنت	 “طاقة”،	 الرئي�ضية	 التجارية	 عالمتنا	 جانب	 اإىل	 	. لالأ�ضعار	
“�ضدف” و	“فن	في�س” من	ا�ضتعادة	�ضعبيتهما	لدى	امل�ضتهلكني.	مت	اإعادة	ت�ضميم	العبوات	لتلك	املنتجات	
منذ	العام	املا�ضي،	وقامت	بالرتويج	لعالمتها	التجارية	من	خالل	بيع	منتجات	ال�ضركة	يف	عبوات	جديدة	،	
من	خالل	الإعالن	يف	حمالت	الهايرب	ماركت،	ويف	ال�ضحف	املحلية	،	ولوحات	الإعالنات	،	وما	اإىل	ذلك	مما	

يتيح	جماًل	جيًدا	لل�ضركة	لال�ضتفادة	من	ذلك.
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�سراء الأ�سماك وعملياتها:   8-2
�سراء الأ�سماك:  

متا�ضيًا	مع	منو	حجم	املبيعات،	منت	م�ضرتيات	الأ�ضماك	وعملياتها	ب�ضكل	كبري،	ول�ضمان	الإمداد	لالأ�ضماك	 	
اإنزال	 مواقع	 كل	 رئي�ضيني	يف	 بتعيني	ممثلني	 العمانية	 الأ�ضماك	 �ضركة	 قامت	 الإنزال،	 مواقع	 من	 الطازجة	
الأ�ضماك	ليكونوا	م�ضوؤولني	عن	جتميع	ونقل	املنتجات	اإىل	م�ضانع	اإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	اخلا�ضة	بال�ضركة.	

بالإ�ضافة	اإىل	ما	تقدم،	مت	اإدخال	الإجراءات	ال�ضرتاتيجية	التالية	على	امل�ضرتيات:

العالية وال�سوق اجلاهزة: من	اأجل	حتقيق	التوازن	بني	 القيمة  الأنواع ذات  الرتكيز على  	•
الكمية	والهام�س	الربحي،	اأطلقت	ال�ضركة	حملة	ل�ضتهداف	خم�ضة	اإىل	�ضتة	اأنواع	رئي�ضية	لديها	�ضوق	

جاهزة	ويتم	�ضيدها	بكرثة	على	مدار	العام.

التونة.	وهذه	هي	 و	 وال�ضردين	 	، والهل�ضا	 	، رندو	 ال�ضيف	 امل�ضتهدفة	هي	احلبار،	 الرئي�ضية	 والأنواع	 	
مع	 النمو	 تعزز	 �ضوف	 وبالتايل	 الت�ضدير،	 �ضوق	 يف	 الطلب	 يف	 ارتفاع	 لديها	 التي	 الرئي�ضية	 الأنواع	

احلر�س	على	تغطية	تكاليف	الت�ضغيل	لل�ضركة.

نواع	 نواع	الرئي�ضية	ت�ضتهدف	الأ با�ضتثناء	الأ توفرها:  ملوا�سم  وفقًا  خرى  الأ نواع  الأ جتهيز  	•
خرى	اأهمية	مت�ضاوية	ل�ضمان	النمو	يف	الكمية	اإىل	جانب	دعم	ال�ضيادين. املو�ضمية	الأ

الإنزال وتدريب موظفي اجلودة:	هنالك	ح�ضور	مكثف	لفريق	 مواقع  يف  اجلودة  فح�س  	•
�ضبط	اجلودة	بال�ضركة	يف	مواقع	الإنزال	وم�ضانع	جتهيز	واإعداد	الأ�ضماك	للتاأكد	من	جودة	الأ�ضماك	

يف	كل	مراحل	اإنتاجها.

الكبرية	 	- ال�ضفن	 مالكي	 مع	 قوية	 توا�ضل	 عالقات	 اإن�ضاء	 مت	 ال�سفن:  مالكي  مع  التوا�سل  	•
واملتو�ضطة	وال�ضغرية	ل�ضمان	توفري	الأ�ضماك	الطازجة،	كان	لهذا	التوا�ضل	تاأثري	هائل	ي�ضمن	توفري	
ال�ضيد	الطازج	جلميع	م�ضانع	التجهيز	خالل	الفرتة	الأكرب	من	مو�ضم	ال�ضيد	بالرغم	من	وجود	

التقلبات	املناخية.
بالإ�سافة اإىل ما �سبق، ت�ستمر الأن�سطة التالية يف لعب دور رئي�سي يف عمليات ال�سراء:  

الأ�ضواق. بيعها	يف	 فر�س	 على	 الأ�ضماك	 من	 الرئي�ضية	 الأنواع	 �ضراء	 يعتمد	 	•
التي	 نزال	 الإ مواقع	 اإىل	 �ضافة	 بالإ بال�ضركة	 اخلا�ضة	 ال�ضفن	 من	 الطازجة	 �ضماك	 الأ توفري	 �ضيتم	 	•

تديرها	ال�ضركة.
كجزء	مما	�ضبق	،	ت�ضتمر	ال�ضركة	يف	ال�ضراء	من	ال�ضيادين	يف	جميع	مراكز	الإنزال. 	•
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اإجماىل كميات الأ�سماك امل�سرتاة ح�سب الأنواع )2018م(  

�سايف القيمة الكمية )كجم(الأ�سناف
)ر.ع(

الن�سبة املئوية 
)%(

62	6.549.015			3.460.870	حبار
9	958.720			7.208.557	�ضردين

5	535.279			664.473	�ضيف	رندو
4	399.904			730.511	�ضال

3	366.655			1.657.745	�ضلعة						
3	288.242			219.086	اأخطبوط						
2	244.362			544.109	عنفلو�س
2	225.267			476.486	قد							

2	222.507			1.339.049	هل�ضا									
8	823.420			1.348.884	اخرى

	17.649.770		10.613.369		

Cuttle Fish

Sardine

Ribbon Fish

Trevally

Mackerel

Octopus

Mahi Mahi

Barracuda

Hilsa



















Major species in value terms (%)

 (%)
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الأ�سناف الرئي�سية من حيث الكمية )طن(  


Cuttlefish


Sardine


Ribbon

Fish


Trevally

3461 7209 665 730


Mackerel


Octopus


Mahi Mahi


Barracuda

1658


Hilsa

1339


Others

1349

219 544 476

اإعداد وجتهيز الأ�سماك:   9-2
متتلك	ال�ضركة	�ضتة	فروع	)م�ضانع	اإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك(	وهي	عبارة	عن	مراكز	ربحية	م�ضتقلة،	يقوم	 	
باإدارتها	فريق	كامل	من	املوظفني	والعمال	يرتاأ�ضه	مديرو	فروع.	ويتم	حتديد	اأهداف	�ضهرية	لكل	فرع	بناءًا	
على	الأنواع	املتوفرة	يف	مواقع	الإنزال	املجاورة	وامل�ضتهدفة،	بالإ�ضافة	اإىل	اأنه	مت	ت�ضكيل	جلنة	مراقبة	م�ضتقلة	
ل�ضبط	 ويحتوي	كل	فرع	على	وحدة	مراقبة	متكاملة	 الفروع.	 تفتي�س	مفاجئة	على	عمليات	 لإجراء	عمليات	

اجلودة	لتنفيذ	خطة	حتليل	املخاطر	وحتديد	النقاط	احلرجة	املعروفة	باإ�ضم	)الها�ضب(.
وكما	ذكر	�ضابقًا،	فقد	ح�ضلت	كل	فروع	ال�ضركة		)ما	عدا	الأ�ضخرة(	حاليًا	على	�ضهادات	الت�ضدير	لالحتاد	 	
الأوروبي	وتقوم	بت�ضدير	املنتجات	مبا�ضرة	اإىل	اأكرث	من	80	دولة	مبا�ضرة	من	الفروع.	اإ�ضافًة	اإىل	م�ضانع	
اإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	اململوكة	لل�ضركة،	تقوم	ال�ضركة	بالتعاون	مع	العديد	من	ال�ضركات	ال�ضغرية	واملتو�ضطة	
التي	تقوم	باإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	حتت	ا�ضم	العالمة	التجارية	ل�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	وتخ�ضع	ل�ضيا�ضة	

�ضارمة	لالإ�ضراف	و�ضمان	اجلودة	لل�ضركة.

تكاليف املوظفني وم�ساريف الت�سغيل:  10-2
تكاليف املوظفني:  

العام	 خالل	 املوظفني	 تكاليف	 اإجمايل	 وبلغ	 املو�ضوعة.	 الإنتاج	 عمليات	 مع	 املوظفني	 تكاليف	 تتنا�ضب	 	
1.798.130	ريال	عماين.

فقد	 	- ورعاه	 اهلل	 حفظه	 	 	- املعظم	 �ضعيد	 بن	 قابو�س	 ال�ضلطان	 اجلاللة	 �ضاحب	 ح�ضرة	 روؤية	 مع	 متا�ضيا	 	
اخلريجني	 واإدخال	 الرئي�ضية	 املنا�ضب	 معظم	 على	 العماين	 الطابع	 لإ�ضفاء	 قوية	 خطوات	 ال�ضركة	 اتخذت	
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اجلدد	كمتدربني	اإداريني	يف	الإدارات	املختلفة	التي	�ضيتم	تثبيتهم	بها	بعد	النتهاء	بنجاح	من	التدريب.	وقد	
حققت	ال�ضركة	ن�ضبة		45%	من	التعمني	مقارنة	بن�ضبة	37%	خالل	العام	املا�ضي.	عالوة	على	ذلك	،	قامت	
الإدارة	باإ�ضفاء	الطابع	الن�ضط	لل�ضركة	لتحقيق	اأف�ضل	مزيج	من	حجم	الربح	دون	زيادة	تكاليف	الت�ضغيل.

م�ساريف الت�سغيل:  

تتنا�ضب	م�ضاريف	الت�ضغيل	مع	حجم	امل�ضرتيات	والإنتاج. 	

�سركة الأمني للمخازن والتربيد:  .3
�ضركة	الأمني	للمخازن	و	التربيد	�س	م	م		وهي	�ضركة	تابعة	ل�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	بن�ضبة	100	%	وحتتوي	على	 	
ثالثة	اأق�ضام	هي:	التخزين	واملتاجرة	واخلدمات	اللوج�ضتية.	وكجزء	من	منوها	،	الأفقي	والعمودي	مت	تاأ�ضي�س	
�ضركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	،	يف	عام	2012-2013.	وت�ضارك	هذه	ال�ضركة	يف	تقدمي	خدماتها	اللوج�ضتية	
لل�ضركة	الأم	وهي	املتاجرة	واخلدمات	اللوج�ضتية	وتخزين	ال�ضلع	واخلدمات	الغذائية	ال�ضاحلة	لالأكل.	وقد	مت	
تو�ضيع	خمزنها	احلايل	الذي	كان	ب�ضعة	تخزينية	تبلغ		6.000	طن	مرتي	لت�ضل	اإىل	9.000	طن	مرتي	يف	هذا	
العام	،	مما	يجعل	هذا	امل�ضتودع	الأكرب	من	نوعه	يف	ُعمان.	وخمازن	التربيد	هذه	خم�ض�ضة	لتخزين	املنتجات	
الغذائية	املجمدة	واملربدة	مثل	الأ�ضماك	ومنتجات	الأ�ضماك	والدجاج	واللحوم	واخل�ضروات	والفواكه.	تبلغ	
التخزينية	 ال�ضعة	 اإ�ضتغالل	 اإىل	 الو�ضول	 قريًبا	 ويتوقع	 الإ�ضغال	 ن�ضبة	 امل�ضتغلة	حالًيا	80%	من	 املخازن	 �ضعة	
الق�ضوى.بالإ�ضافة	اإىل	تلبية	اإحتياجات	الزبائن	اخلارجيني،	تقوم	خمازن	التربيد	بتلبية	اإحتياجات	�ضركة	
الأ�ضماك	العمانية	من	تخزين	منتجاتها.	وقد	بداأ	ق�ضم	املتاجرة	يف	�ضركة	الأمني	للمخازن	والتربيد	،	الذي	
الأبقار	 حلوم	 يف	 املتاجرة	 وهي	 جديدة	 خطوط	 ثالثة	 باإ�ضافة	 	، املجمدة	 املنتجات	 جتارة	 يف	جمال	 يعمل	
و�ضرائح	البطاط�س	املقلية	،	بالإ�ضافة	اإىل	املتاجرة	يف	�ضوقها	احلايل	من	حلوم	الدجاج	وحلم	ال�ضاأن	على	
الرغم	من	اأن	�ضوق	املنتجات	املجمدة	اأ�ضبح	مناف�ًضا	للغاية	،	فقد	متكن	ق�ضم	املتاجرة	من	زيادة	اأعماله	ب�ضبب	
ارتباطه	بالعالمات	التجارية	املعروفة	عامليًا.	يقوم	ق�ضم	اخلدمات	اللوج�ضتية	بتلبية	الحتياجات	اللوج�ضتية	

لكل	من	ال�ضركة	الأم	،	وثالثة	من	زبائنها	داخل	�ضلطنة	عمان	ودول	جمل�س	التعاون	اخلليجي.	

مركزها	 لتو�ضيع	 اأهدافها	 بو�ضع	 والتربيد	 للمخازن	 الأمني	 �ضركة	 تقوم	 امل�ضتقبلية،	 خططها	 من	 كجزء	 	
اللوج�ضتي	لتقوم	بتقدمي	احللول	املتكاملة	لالأ�ضواق	املحلية	والأمريكية	والدولية.

اأهم الإجنازات الأخرى لعام 2018م:  .4
م�ضتوى	 التاأثري	على	 دون	 املجموعة	 م�ضتوى	 -	على	 ريال	عماين	 املوظفني	مببلغ	36.559	 تكاليف	 تقليل	 مت	 	

اجلودة	والكفاءة	،	كما	مت	تقليل	القرو�س	ق�ضرية	الأجل	لتالئم	متطلبات	راأ�س	املال	العامل	لل�ضركة.
متكنت	ال�ضركة	من	تقليل	�ضكاوى	العمالء	ب�ضبب	اجلودة	،	وبالتايل	تعزيز	كفاءة	ال�ضركة	وتفانيها	نحو	تطبيق	 	

�ضيا�ضة	اجلودة	ال�ضاملة	وحت�ضينها.
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نظام الرقابة الداخلية و احلوكمة:  .5
الرقابة	 نظام	 على	 والإ�ضراف	 املختلفة	 اأق�ضامها	 تقييم	 عمليات	 لدعم	 للم�ضاءلة	 را�ضخة	 بنية	 ال�ضركة	 لدى	 	
الداخلية	و	يتم	تنظيم	نظام	الرقابة	الداخلية	واإدارة	املخاطر	يف	ثالثة	م�ضتويات	ت�ضغيلية:	املجموعة	،	طبيعة	
الأعمال	والفروع.	ي�ضارك	كل	م�ضتوى	ب�ضكل	مبا�ضر	وم�ضوؤول	عن	ت�ضميم	وتنفيذ	الرقابة	الداخلية	مبا	يتما�ضى	

مع	حتقيق	الأهداف	املو�ضوعة	من	الإدارة	التنفيذية.	يت�ضمن	اإطار	اإدارة	الرقابة	الداخلية	ما	يلي:
ال�ضليمة. املالية	 الإدارة	 لدعم	 الداخلية	 الرقابة	 لإدارة	 التنظيمية	 امل�ضاءلة	 هياكل	 	•
الداخلية. الرقابة	 لإدارة	 املديرين	 كبار	 و	 املدراء	 من	 املو�ضوعة	 واللوائح	 القوانني	 	•

التوا�ضل	والتدريب	امل�ضتمر	ب�ضاأن	كل	املتطلبات	القانونية	،	وكذلك	ال�ضيا�ضات	والإجراءات	اخلا�ضة	 	•
بالإدارة	والرقابة	املالية	ال�ضليمة.

الرقابة	الداخلية	،	وتقييم	خطط	العمل	ذات	ال�ضلة	ملدراء	الإدارات	من	 لإدارة	 امل�ضتمرة	 املتابعة	 	•
والتي	 	، الداخلية	 الرقابة	 مبادئ	 الداخلي.	ومبوجب	 التدقيق	 الداخلي	وجلنة	 التدقيق	 ق�ضم	 خالل	
تعد	جزًءا	من	حوكمة	ال�ضركة	،	تكون	جلنة	التدقيق	م�ضوؤولة	عن	مراقبة	اإجراءات	الرقابة	الداخلية	
اأهمية	 ال�ضركة	 تدرك	 الداخلية.	 املراجعة	 ق�ضم	 وي�ضاعدها	يف	ذلك	 م�ضتمر	 ب�ضكل	 املخاطر	 واإدارة	

وجود	نظام	مالئم	للرقابة	الداخلية	ولديها	ق�ضم	للتدقيق	الداخلي	للقيام	بهذا	الدور.
يتم	تدقيق	العمليات	الت�ضغيلية	لل�ضركة	من	قبل	�ضركة	خارجية	ل�ضمان	التزام	ال�ضركة	ب�ضكل	�ضارم	 	•

مبعايرياجلودة	ومل	يتم	ر�ضد	اأية	خمالفات	تذكر	للقوانني	املتعلقة	ب�ضبط	اجلودة.

امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة:  .6
املنطقة،	 م�ضتوى	 على	 البحرية	 املاأكولت	 وبيع	 اإعداد	وجتهيز	 الرائدة	يف	 ال�ضركات	 اأكرب	 من	 واحدة	 كونها	 	
اجلودة	 ذات	 اخلدمات	 اأف�ضل	 تقدم	 وال�ضركة	 بالأ�ضماك،	 امل�ضتهلكني	 تزويد	 اإ�ضتمرار	 ت�ضمن	 ال�ضركة	 فاإن	
العالية	ل�ضمان	اإعجاب	عمالئها	بجودة	املاأكولت	البحرية	وتطمئنهم	باأنها	تنتج	ب�ضكل	جيد	و	م�ضوؤول	وت�ضمن	
اأ�ضحاب	امل�ضلحة	 التي	يطلبها	الحتاد	الأوروبي	وت�ضجع	جميع	 ال�ضهادات	 اإ�ضدار	 ال�ضركة	ملورديها	مبعايري	
على	تقييم	هذه	ال�ضهادات.تنتهج	ال�ضركة	نهجًا	را�ضخًا	يف	توفري	الأ�ضماك	من	ال�ضيادين	املحليني	وبالتايل	
ت�ضجيع	اأن�ضطة	ال�ضيد	امل�ضتدامة.	كما	تلتزم	التزامًا	تامًا	بخدمة	و	تطوير	املجتمعات	املحلية	يف	مواقع	الإنزال	
وم�ضانع	اإعداد	وجتهيز	الأ�ضماك	يف	املناطق	املختلفة	بهدف	حتقيق	اأرباح	متنامية	لهذه	املجتمعات	عن	طريق	
�ضراء	الأ�ضماك	وتاأجري	املعدات	واخلدمات	حيثما	اأمكن	ذلك.	وتعلن	ال�ضركة	باأن	املنتجات	التي	يتم	بيعها	
جودة	 لفح�س	 اجلودة	 مراقبة	 اأجهزة	 ولديها	 العالية.	 اجلودة	 معايري	 مع	 تتوافق	 التجارية	 حتت	عالماتها	
وال�ضفن.	 املوردين	 م�ضانع	 يف	 منتظمة	 تفتي�س	 عمليات	 واإجراء	 م�ضانعها	 يف	 ال�ضاعة	 مدار	 على	 الأ�ضماك	
ت�ضمن	اأنظمة	ال�ضركة	اإمكانية	اإرجاع	املنتج	من	م�ضانعها	اأو	مل�ضانع	املوّردين	اأو	القوارب	التي	زودت	ال�ضركة	

بالأ�ضماك.
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التدريب و التطوير:  .7
تقوم	ال�ضركة	بالتدريب	امل�ضتمر	وال�ضتباقي	وتطوير	موظفيها	من	خالل	ق�ضم	املوارد	الب�ضرية. 	

كجزء	من	اأولويات	تنفيذ	خطة	العمل	اخلا�ضة	بال�ضركة	،	ركزت	على	حت�ضني	التنمية	الفردية	وتعميم	التدريب	 	
على	الأق�ضام	املختلفة	لتعزيز	املهارات	واملعرفة	املطلوبة	لتحقيق	الأهداف	بفعالية	وكفاءة.

قامت	الإدارة	التنفيذية	باإعادة	تنظيم	اإ�ضرتاتيجيتها	ل�ضمان	ا�ضتمرارية	التقدم	،	وقد	اتخذت	عدة	خطوات	ملواجهة	 	
حتديات	التدرج	يف	املهارات	،	وبرامج	بناء	القدرات	،	وبرامج	تنمية	املهارات	القيادية	ونظام	املكافاآت.	وقد	حددت	
موؤ�ضرات	الأداء	الرئي�ضية	)KPIs(	لكل	ق�ضم	،	و�ضيتم	مكافاأة	املوظفني	يف	كل	ق�ضم	بال�ضكل	املنا�ضب.كجزء	من	
القيادية	 العمانية	 للمهارات	 العايل	 التعليم	 برعاية	 ال�ضركة	 قامت	 	، لل�ضركات	 الجتماعية	 امل�ضوؤولية	 مبادرات	
وبالتايل	ت�ضخري	اإمكاناتهم	لي�ضبحوا	قادة	امل�ضتقبل	يف	هذا	القطاع.جتدر	الإ�ضارة	ب�ضكل	خا�س	اإىل	اأنه	قد	مت	منح	

�ضهادة	التدريب	لل�ضباب	العمانيني	كمراقبني	ل�ضبط		اجلودة	يف	اأغ�ضط�س	2018م	يف	جمال	�ضبط	اجلودة.

املخاطر:  .8
يعتمد	�ضراء	الأ�ضماك	لتوفري	املادة	اخلام	ب�ضكل	كبري	على	توفر	ال�ضيد	الذي		بطبيعته	عر�ضة	لتاأثري	العوامل	 	
والوظائف	 املتزايدة	 للمناف�ضة	 اإلخ.نظرًا	 	... الأ�ضماك	 هجرة	 موا�ضم	 الأ�ضماك،	 اإنزال	 كمية	 مثل	 املختلفة	
املربحة	التي	توفرها	القطاعات	الأخرى،	تواجه	ال�ضركة	�ضعوبة	يف	احل�ضول	على	العدد	املطلوب	من	املواطنني	

العمانيني	لوظائف	�ضيد	وجتهيز	الأ�ضماك.

النظرة امل�ستقبلية:  .9

ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية والروؤية:   1-9
من	اأجل	ال�ضتفادة	من	الإمكانات	الهائلة	التي	ميتاز	بها	القطاع	ال�ضمكي	ولتعزيز	منو	ال�ضركة	،	فقد	�ضرعت	 	

الإدارة	التنفيذية	يف	و�ضع	منوذج	منو	طموح	�ضيحقق	جناحه	خالل	ال�ضنوات	اخلم�س	القادمة.
مت	و�ضع	خطة	منو	الأعمال	اجلديدة	لإعادة	هيكلة	ال�ضركة		اإىل	خم�ضة	وحدات	منف�ضلة: 	

التجارية. ال�ضيد	 �ضفن	 	•
البحرية. املاأكولت	 تعليب	 م�ضروع	 	•
)الأم(. العمانية	 الأ�ضماك	 �ضركة	 	•
امل�ضافة. القيمة	 منتجات	 م�ضنع	 	•

الأمني	للمخازن	والتربيد. �ضركة	 الأفقي	حتت	 التنويع	 	•
�ضيتم	دمج	جميع	هذه	الوحدات	�ضمن	جمموعة	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	وحتت	اإ�ضراف	اإدارتها	التنفيذية.	 	
ووفًقا	لال�ضرتاتيجية	املذكورة	اأعاله	،	�ضاهمت	ال�ضركة	بالفعل	يف	راأ�س	املال	الأويل	مل�ضروع	تعليب	املاأكولت	

البحرية	الذي	يعمل	وفًقا	للجدول	الزمني	املحدد.
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اأما	بالن�ضبة	للم�ضروعات	الأخرى	،	فتقوم	ال�ضركة	حاليًا	بالتن�ضيق	مع	ال�ضت�ضاريني	لو�ضع	اللم�ضات	الأخرية		 	
لدرا�ضات	اجلدوى	الإقت�ضادية	لتلك	امل�ضاريع.	ويف	نف�س	الوقت	و	كجزء	من	حملتها	التو�ضعية	،	قامت	ال�ضركة	
اإعتمادها	من	 التي	مت	 التونة	وال�ضردين	 اأ�ضماك	 اإجراءات	�ضراء	�ضفينة	ال�ضيد	)RSW(	ل�ضيد	 بالبدء	يف	

�ضمن	املوازنة	،	ومن	املتوقع	اأن	تبداأ	بال�ضيد	التجاري	فور	و�ضولها.

:)RSW ( سفينة �سيد اأ�سماك التونة وال�سردين�  2-9
لأجل	ال�ضتفادة	من	كميات	الأ�ضماك	ال�ضطحية	املتوفرة	يف	املياه	العمانية	،	قامت	ال�ضركة	باإجراء	�ضراء	اأول	 	
�ضفينة	لل�ضيد	التجاري	لأ�ضماك	التونة	وال�ضردين	والتي	�ضتبداأ	يف	العمل	اإعتبارًا	من	الربع	الثاين	من	عام	

2019م.
مبحافظتي	 ال�ضيد	 مناطق	 يف	 	 الأولية	 الت�ضغيلية	 اأن�ضطتها	 مبمار�ضة	 التجارية	 ال�ضيد	 �ضفينة	 تقوم	 �ضوف	 	
الو�ضطى	و	ظفار	اللتان	متتازان	بوفرة	الأ�ضماك	ال�ضطحية	مثل	اأ�ضماك	التونة	وال�ضردين	واملاكريل	والهيل�ضا	

وغريها	من	الأنواع	واملتوفرة	يف	تلك	املناطق	بكميات	اأكرب	من	توفرها	يف	مناطق	ال�ضيد	الأخرى.
ترتاوح	ال�ضعة	التخزينية	لل�ضفينة	ما	بني	250	طن	مرتي	اىل	300	طن	مرتي	ومرفق	بها	خمزن	مربد	مبياه	 	

البحر	حيث	يتم	�ضخ	الأ�ضماك	تلقائيًا	اإىل	ال�ضفينة	عرب	اأنبوب	�ضفط	من	ال�ضباك	اإىل	املربد	مبا�ضرًة.	
وحتافظ	هذه	الطريقة	على	جودة	ال�ضمك	يف	اأف�ضل	حالتها	،	بل	وت�ضمن	اأي�ضًا	الت�ضويق	التجاري	ونقل	كميات	كافية	 	
من	الأ�ضماك	لالإعداد	يف	م�ضانع	التجهيز	واإعداد	الأ�ضماك	يف	ال�ضركة	التي	تقع	يف	اأماكن	خمتلفة	يف	�ضلطنة	عمان.

�ضيتم	التعامل	مع	م�ضروع	ال�ضيد	التجاري	يف	اأربع	مراحل	�ضاملة	كما	هو	مذكور	اأدناه: 	

املرحلة الأوىل:  

يف	املرحلة	الأوىل	�ضيتم	اإعداد	الأ�ضماك	ال�ضطحية	بهيئتها	الكاملة	بعد	جتميدها	واإعدادها	للت�ضدير	وذلك	 	
على	النحو	التايل:
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املرحلة الثانية:  

تبداأ	املرحلة	الثانية	باإ�ضافة	قيمة	لالأ�ضماك	ال�ضطحية	بهدف	احل�ضول	على	اأرباح	وذلك	على	النحو	التايل: 	




















املرحلة الثالثة:  

ال�ضمكية.	 املنتجات	 وزيادة	 لإ�ضتغالله	 الأ�ضماك	 من	 الفاقد	 اإعداد	 	 من	 م�ضافة	 قيمة	 على	 احل�ضول	 		
لدى	�ضركتكم	خطة	طموحة	ملعاجلة	الفاقد	من	الأ�ضماك	ومعاجلة	املنتجات	الثانوية	لزيادة	الإيرادات	لكل	

وحدة	وذلك	ح�ضب	الرتتيب	التايل:



















املرحلة الرابعة:  

�ضتقوم	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	من	خالل	املرحلة	الرابعة	بتعليب	الأ�ضماك	كجزء	من	عملية	�ضل�ضة	عمليات	 	
القيمة	امل�ضافة	و	الت�ضنيع		،	مما	�ضيوؤدي	اإىل	تاأثري	م�ضاعف	على	الربحية	لكل	وحدة	من	وحدات	املنتجات.
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ال�ضل�ضلة	الكاملة	لعملية	القيمة	امل�ضافة	امل�ضتحدثة	من	خالل	ال�ضيد	التجاري	 اأن	تت�ضارع	دورة	 من	املتوقع	 	
خالل	العامني	املقبلني	مبا	يتما�ضى	مع	روؤيتنا	لإعادة	هيكلة	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	نحو	التقدم	والنمو.











امل�سروعات اجلديدة الأخرى:  
يف	اإطار	الروؤية	امل�ضتقبلية	ال�ضمولية	لل�ضركة	و�ضمن	الإ�ضرتاتيجية	اجلاري	اإعدادها	تنفذ	ال�ضركة	درا�ضات	 	

جدوى	خلم�ضة	م�ضاريع	نوعية	ملخ�ضة	يف	اجلدول	التايل:
ملخ�س	للم�ضروعات	اجلديدة	الأخرى	التي	تنوي	ال�ضركة	القيام	بها 	


 •

 •
 •


 •
  •

  •


 •

 •
 •


 •

 •
 •


 •

 •
 •
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�سكر وعرفان:  .10
جمل�س	 واأع�ضاء	 الإدارة	 جمل�س	 رئي�س	 ال�ضيخ	 للمكرم	 بال�ضكر	 نتوجه	 لل�ضركة	 التنفيذية	 الإدارة	 عن	 نيابة	 	

الإدارة	على	توجيههم	ودعمهم	املتوا�ضل	يف	اإدارة	ال�ضركة	كموؤ�ض�ضة	ناجحة.

،	وزارة	املالية	،	غرفة	 ال�ضمكية	 للم�ضوؤولني	يف	وزارة	الزراعة	والرثوة	 كما	نتوجه	بخال�س	�ضكرنا	وتقديرنا	 	
جتارة	و�ضناعة	عمان	وجميع	الهيئات	احلكومية	الأخرى	التي	دعمتنا.

وال�ضكر	مو�ضول	اإىل	معايل	الدكتور	فوؤاد	بن	جعفر	ال�ضاجواين		املوقر	وزير	الزراعة	والرثوة	ال�ضمكية		ورئي�س	 	
جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	،	الذي	�ضجع	هذا	القطاع	با�ضتمرار	على	النمو	
والتحول	اإىل	م�ضدر	دخل	رئي�ضي	لالقت�ضاد	العماين.	كما	ن�ضكر	�ضعادة	الدكتور		را�ضد	بن	�ضامل	امل�ضروري،	
نائب	رئي�س	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	واملهند�س	�ضالح	بن	حممد	ال�ضنفري،	

الرئي�س	التنفيذي	لل�ضركة	العمانية	لالإ�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة.

ونتقدم	بخال�س	�ضكرنا	وتقديرنا	جلميع	عمالئنا	وموردينا	الكرام		لدعمهم	ال�ضركة	بكل	اإخال�س	وتعاونهم	 	
الدائم.

اأخريًا،	ي�ضرفني	وزمالئي	العاملني	بال�ضركة	،	اأن	نتقدم	بال�ضكر	والعرفان	للمقام	ال�ضامي	حل�ضرة	�ضاحب	 	
اجلاللة	ال�ضلطان	قابو�س	بن	�ضعيد	املعظم	– حفظه	اهلل	ورعاه	-	على	قيادته	احلكيمة	وتوجيهه	الدائم	فيما	
يتعلق	باإن�ضاء	هذه	ال�ضركة	وتطويرها	على	نحو	يخدم	حتقيق	النه�ضة	العمانية	وحتقيق	الأمن	الغذائي	للوطن.

د. خالد من�سور الزدجايل
                            الرئـي�س التنفيذي
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 قائمة املركز املايل املوّحدة واملنف�سلة

كما  يف 31 دي�سمرب 2018م
ال�سركة الأماملجموعة

اإي�ضاح
31 دي�سمرب 

2018
31	مار�س	

2018
31 دي�سمرب 

2018
31	مار�س	

2018
الأ�ســول

غري املتداولة :
56٫406٫4337.113.7593٫683٫6104.182.275ممتلكات	واآلت	ومعدات

515٫750515.750--اإ�ضتثمارات	يف	�ضركات	تابعة
-1٫048٫399-9.11٫048٫399ودائع	ثابتة

27675٫393537.722727٫632602.078اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة
8٫130٫2257.651.4815٫975٫3915.300.103اإجمايل	الأ�ضول	غري	املتداولة

املتداولة:
64٫481٫2093.832.0104٫450٫5293.651.720خمزون

73٫771٫1043.502.5743٫244٫8832.758.158الذمم	املدينة
351٫8972.439.914--18م�ضتحقات	من	اأطراف	ذات	عالقة

8187٫604193.088187٫604193.088اأ�ضول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح		اأو	اخل�ضائر
1.025.000-1.025.000-9.1ودائع	ثابتة

9908٫8781.193.601901٫0981.173.652النقد	وما	مياثل	النقد
9٫348٫7959.746.2739٫136٫01111.241.532اإجمايل	الأ�ضول	املتداولة

17٫479٫02017.397.75415٫111٫40216.541.635اإجمايل الأ�سول
حقوق امل�ساهمني والإلتزامات

1012٫500٫00012.500.00012٫500٫00012.500.000راأ�س	املال
113٫480٫9853.480.9853٫314٫3193.314.319اإحتياطي	قانوين

1229٫26929.26929٫26929.269اإحتياطي	راأ�ضمايل
)3.239.839()3٫838٫147()1.340.564()2٫024٫793(اأرباح	حمتفظ	بها	

13٫985٫46114.669.69012٫005٫44112.603.749اإجمايل حقوق امل�ساهمني
الإلتزامات
غري	املتداولة:

13684٫360861.36834٫38761.393اإقرتا�ضات	بنكية
14101٫855132.22090٫330123.072مكافاآت	نهاية	خدمة	العاملني

786٫215993.588124٫717184.465اإجمايل	الإلتزامات	غري	املتداولة
املتداولة:

13234٫682234.68234٫67834.678اإقرتا�ضات	بنكية
-1٫500٫000-151٫500٫000اإقرتا�ضات	ق�ضرية	الآجل

16969٫7181.478.341883٫2791.177.208ذمم	دائنة
--272٫94421.453�ضريبة	الدخل	امل�ضتحقة

563٫2872.541.535--18مبالغ	م�ضتحقة	اإىل	اأطراف	ذات	عالقة
2٫707٫3441.734.4762٫981٫2443.753.421اإجمايل الإلتزامات املتداولة

3٫493٫5592.728.0643٫105٫9613.937.886اإجمايل الإلتزامات
17٫479٫02017.397.75415٫111٫40216.541.635اإجمايل حقوق امل�ساهمني والإلتزامات

اإعتمدت	القوائم	املالية	املدرجة	بال�ضفحات	من	8	اإىل	54	من	قبل	الأع�ضاء	بتاريخ	25	فرباير	2019م	ووقعت	نيابة	
عنهم	من	قبل	:

حممد بن حمد امل�سروري                                                              عبد الأمري بن �سعيد بن حممد 
																									ع�ضو	جمل�س	ادارة													 	 	 	 	 	 رئي�س	جمل�س	الإدارة	

الإي�ضاحات	املرفقة	بال�ضفحات	من	12	اإىل	52	ت�ضّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	املالية.
تقرير	مدققي	احل�ضابات	من�ضو�س	عليه	بال�ضفحات	رقم	7-3.
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قائمة الربح اأواخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوّحدة واملنف�سلة 
للفرتة من 1 اأبريل 2018م وحتى 31 دي�سمرب2018م وال�سنة املنتهية من 1 اأبريل 2017 وحتى 31 مار�س 2018

ال�سركة الأماملجموعة

اإي�ضاح

الفرتة من 
1 ابريل 

2018 اىل31 
دي�سمرب 

2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	
اىل	31	مار�س	

2018

الفرتة من 
1 ابريل 

2018 اىل31 
دي�سمرب 

2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	
اىل	31	مار�س	

2018
1914٫580٫55423.759.28713٫502٫53621.183.600املبيعات

)18.244.219()12٫137٫274()19.914.768()12٫665٫192(21التكلفة	املبا�ضرة
1٫915٫3623.844.5191٫365٫2622.939.381اإجمايل الربح

)2.138.154()1٫554٫571()2.583.579()1٫957٫272(22م�ضروفات	عمومية	واإدارية
)1.456.472()994٫766()1.350.347()924٫445(23م�ضروفات	بيع	وتوزيع

)90.988(-)90.988(-5خ�ضائر	بيع	ممتلكات	واآلت	ومعدات
)13.927()4٫375()13.927()4٫375(24خ�ضائر	ا�ضتثمار	-	�ضايف	

20209٫349375.285483٫187765.957دخل	اآخر
2526٫60665.74626٫60665.746دخل	متويلي

71.543)678٫657(246.709)734٫775(ربح )خ�سارة( الت�سغيل
)29.665()36٫276()100.314()80٫489(25تكاليف	التمويل

41.878)714٫933(146.395)815٫264(الربح )اخل�سارة( قبل ال�سرائب
)22.960(125٫554)30.324(27139٫964�ضريبة	الدخل

18.918)589٫379(116.071)675٫300()خ�سارة( ربح الفرتة / ال�سنة
----الدخل	ال�ضامل	الآخر

ال�ساملة  ــارة(  ــس ــ� )اخل الــدخــل  ــايل  ــم اإج
18.918)589٫379(116.071)675٫300(للفرتة / لل�سنة

	 	

الإي�ضاحات	املرفقة	بال�ضفحات	من	12	اإىل	54	ت�ضّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	املالية.

تقرير	مدققي	احل�ضابات	من�ضو�س	عليه	بال�ضفحات	رقم	7-3.



51

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوّحدة واملنف�سلة
للفرتة من 1 اأبريل 2018م وحتى 31 دي�سمرب2018م وال�سنة املنتهية من 1 اأبريل 2017 وحتى 31 مار�س 2018

املجموعة

راأ�س املال
اإحتياطي 

قانوين
اإحتياطي 

راأ�سمايل
خ�سائر 

الإجمايلمرتاكمة
ر.عر.عر.عر.عر.ع

14.553.619)1.338.105(12.500.0003.362.45529.269كما	يف	1	ابريل	2017
116.071116.071---ربح	ال�ضنة

116.071116.071---اإجمايل	الدخل	ال�ضامل	لل�ضنة
-)118.530(-118.530-حمول	اإىل	اإحتياطي	قانوين

14.669.690)1.340.564(12.500.0003.480.98529.269يف	31	مار�س	2018

14٫669٫690)1٫340٫564(12٫500٫0003٫480٫98529٫269كما يف 1 ابريل 2018
للتقارير	 الدويل	 املعيار	 اعتماد	 تعديل	من	

املالية	9	)اإي�ضاح	29(
---)8٫929()8٫929(

14٫660٫761)1٫349٫493(12٫500٫0003٫480٫98529٫269الر�ضيد	املعدل	يف	1	اأبريل	2018
)675٫300()675٫300(---خ�ضارة	الفرتة

)675٫300()675٫300(---اإجمايل	الدخل	ال�ضامل	للفرتة
13٫985٫461)2٫024٫793(12٫500٫0003٫480٫98529٫269يف 31 دي�سمرب 2018

ال�سركة الأم

راأ�س املال
اإحتياطي 

قانوين
اإحتياطي 

راأ�سمايل
خ�سائر 

الإجمايلمرتاكمة
ر.عر.عر.عر.عر.ع

12.584.831)3.256.865(12.500.0003.312.42729.269كما	يف	1	ابريل	2017
18.91818.918---ربح	ال�ضنة

18.91818.918---اإجمايل	الدخل	ال�ضامل	لل�ضنة
-)1.892(-1.892-حمول	اإىل	اإحتياطي	قانوين

12.603.749)3.239.839(12.500.0003.314.31929.269يف	31	مار�س	2018

12٫603٫749)3٫239٫839(12٫500٫0003٫314٫31929٫269كما يف 1 ابريل 2018
للتقارير	 الدويل	 املعيار	 اعتماد	 تعديل	من	

املالية	9	)اإي�ضاح	29(
---)8٫929()8٫929(

12٫594٫820)3٫248٫768(12٫500٫0003٫314٫31929٫269الر�ضيد	املعدل	يف	1	اأبريل	2018
)589٫379()589٫379(---خ�ضارة	الفرتة

)589٫379()589٫379(---اإجمايل	الدخل	ال�ضامل	للفرتة
12٫005٫441)3٫838٫147(12٫500٫0003٫314٫31929٫269يف 31 دي�سمرب 2018

الإي�ضاحات	املرفقة	بال�ضفحات	من	12	اإىل	54	ت�ضّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	املالية.

تقرير	مدققي	احل�ضابات	من�ضو�س	عليه	بال�ضفحات	رقم	7-3.
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قائمة التدفقات النقدية املوّحدة واملنف�سلة
للفرتة من 1 اأبريل 2018م وحتى 31 دي�سمرب2018م وال�سنة املنتهية من 1 اأبريل 2017 وحتى 31 مار�س 2018

ال�سركة الأماملجموعة

اإي�ضاح

الفرتة من 1 
ابريل 2018 

اىل31 دي�سمرب 
2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	اىل	
31	مار�س	2018

الفرتة من 1 
ابريل 2018 

اىل31 دي�سمرب 
2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	اىل	
31	مار�س	2018

التدفق النقدي من اأن�سطة الت�سغيل 
41.878)714٫933(146.395)815٫264()اخل�ضارة(	الربح	قبل	ال�ضريبة

ت�سويات لـ :
5776٫5751.084.032535٫284785.612اإ�ضتهالك	ممتلكات	واآلت	ومعدات

)65.746()26٫606()65.746()26٫606(25اإيرادات	متويل
)13.396()1٫109()13.396()1٫109(24اإيرادات	توزيعات	اأرباح

ربح	/	)خ�ضارة(	بيع	اأ�ضول	مالية	بقيمتها	العادلة	من	
خالل	الأرباح	اأو	اخل�ضائر

-)1.554(-)1.554(

90.988-90.988-خ�ضائر	بيع	ممتلكات	واآلت	ومعدات 38.5965٫95234.373)1٫031(خم�ض�س	ديون	م�ضكوك	فيها
80٫489100.31436٫27629.665	م�ضاريف	متويل ربح	القيمة	العادلة	لأ�ضول	مالية	بقيمتها	العادلة	من	

24خالل	الأرباح	اأو	اخل�ضائر
5٫484

28.8775٫48428.877
1649٫467129.80049٫467129.800بدل	مقدم	للموردين

143٫41423.47274820.116خم�ض�س	م�ضتحقات	نهاية	اخلدمة
1.080.613)109٫437(73٫4811.561.778ربح )خ�سارة( الت�سغيل قبل تغريات را�س املال العامل

التغريات يف راأ�س املال العامل :
)2.473.514()798٫809()2.169.065()649٫199(خمزون

)661.287()551٫073(123.460)327٫955(الذمم	املدينة	والأر�ضدة	املدينة	الأخرى
)743.917(2٫088٫017--م�ضتحق	من	اأطراف	ذات	عالقة
969.688)1٫978٫248(--م�ضتحق	اإىل	اأطراف	ذات	عالقة

)252.475()293٫929()82.966()508٫623(الذمم	الدائنة	والأر�ضدة	الدائنة	الأخرى
)2.080.892()1٫643٫479()566.793()1٫412٫296(النقد	امل�ضتخدم	يف	اأن�ضطة	الت�ضغيل
)25.891()33٫490()26.602()33٫779(مكافاآت	نهاية	اخلدمة	مدفوعة

)614(-)69.765()16٫218(ال�ضريبة	املدفوعة
)29.665()36٫276()100.314()80٫489(تكاليف	متويلية	مدفوعة

)2.137.062()1٫713٫245()763.474()1٫542٫782(�ضايف	النقد	من	اأن�ضطة	الت�ضغيل
التدفق	النقدي	من	اأن�ضطة	الإ�ضتثمار:

)324.893()36٫619()1.517.038()69٫249(�ضراء	ممتلكات	واآلت	ومعدات
31.217-31.217-متح�ضالت	من	بيع	ممتلكات	واآلت	ومعدات العادلة	من	 بالقيمة	 مالية	 اأ�ضول	 بيع	 متح�ضالت	من	

خالل	الأرباح	اأو	اخل�ضائر
-36.525

-
36.525

1٫10915.9431٫10915.943توزيعات	م�ضتلمة
26٫60675.16526٫60675.165فائدة	م�ضتلمة

1.975.000)23٫399(1.975.000)23٫399(ت�ضييل	/	)اإ�ضدار(	ودائع	ثابتة
1.808.957)32٫303(616.812)64٫933(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ الناجت من اأن�سطة الإ�ستثمار

التدفق النقدي من اأن�سطة التمويل :
)34.934()27٫006()234.939()177٫008(قر�س	طويل	الأجل	مدفوع
-1٫500٫000-1٫500٫000قر�س	ق�ضري	الأجل	مدفوع

)34.934(1٫472٫994)234.939(1٫322٫992�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم( يف اأن�سطة التمويل
)363.039()272٫554()381.601()284٫723(�سايف )النق�سان( الزيادة يف النقد وما مياثل النقد 

1٫193٫6011.575.2021٫173٫6521.536.691النقد	وما	مياثل	النقد	يف	بداية	ال�ضنة
9908٫8781.193.601901٫0981.173.652النقد وما مياثل النقد يف نهاية ال�سنة

الإي�ضاحات	املرفقة	بال�ضفحات	من	12	اإىل	54	ت�ضّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	املالية.
تقرير	مدققي	احل�ضابات	من�ضو�س	عليه	بال�ضفحات	رقم	7-3.
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الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

ال�سكل القانوين والأن�سطة الرئي�سية   .1
�ضركة	الأ�ضماك	الُعمانية	�س.م.ع.ع	)»ال�ضركة«	اأو	»ال�ضركة	الأم«(	هي	�ضركة	م�ضاهمة	ُعمانية	عامة	م�ضجلة	 	
وفقًا	لقانون	ال�ضركات	التجارية	ل�ضلطنة	ُعمان.	تتمثل	الأن�ضطة	الرئي�ضية	لل�ضركة	يف	�ضراء	ومعاجلة	وت�ضنيع	

وبيع	الأ�ضماك	الطازجة	واملجمدة	و�ضيد	الأ�ضماك	وبيع	حقوق	�ضيد	الأ�ضماك.	

�ضركة	 	، املتحدة	 العربية	 الإمارات	 دولة	 يف	 تابعة	 �ضركة	 بتاأ�ضي�س	 ال�ضركة	 قامت	 	2005 اأغ�ضط�س	 	27 يف	 	
الأ�ضماك	العمانية	�س.م.ح،	براأ�ضمال	مبدئي	م�ضجل	قيمته	15.750	ريال	عماين.	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	
�س.م.ح	م�ضجلة	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	ك�ضركة	باملنطقة	احلرة	،	هي	�ضركة	تابعة	مملوكة	بالكامل	
يف	 الت�ضغيلية	 عملياتها	 وبداأت	 الأم	 ال�ضركة	 منتجات	 توزيع	 اأن�ضطة	 مبزاولة	 التابعة	 ال�ضركة	 تقوم	 لل�ضركة.	
1	فرباير	2006.		يف	19	�ضبتمرب	2011،	قامت	ال�ضركة	بتاأ�ضيـ�س	�ضركة	تابعة	يف	عمـان	،	الأمـني	للمخـازن	
من	 	%99 الأم	 ال�ضركة	 عماين.	متتلك	 ريال	 	500.000 قيمته	 م�ضجل	 مبدئي	 براأ�ضمال	 	، �س.م.م	 والتربيد	
راأ�ضمال	ال�ضركة	التابعة	،	ومن	خالل	ع�ضو	جمل�س	الإدارة	،	الفا�ضل/	�ضالح	بن	نا�ضر	بن	جمعة	العرميي	،	
متلك	ن�ضبة	الـ	1%	املتبقية	من	راأ�س	املال.	وبالتايل		فعليًا	تعترب	الأمني	للمخازن	والتربيد	�س.م.م	�ضركة	تابعة	
وتعمل	 �ضلطنة	عمان	 التجارية	يف	 ال�ضركات	 لقانون	 وفقًا	 التابعة	م�ضجلة	 ال�ضركة	 لل�ضركة.	 بالكامل	 مملوكة	

ب�ضكل	رئي�ضي	يف	جمال	تخزين	الأ�ضماك	واللحوم	والدواجن	واخل�ضار	والفواكه.

خالل	ال�ضنة	،	اأ�ضدر	اأع�ضاء	ال�ضركة	يف	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية	املنعقد	يف	27	يونيو	2018	قراًرا	 	
اإىل	31	دي�ضمرب	لل�ضركة	واملجموعة.	وعليه	،	فاإن	مبالغ	الفرتة	احلالية	 ال�ضنة	املالية	من	31	مار�س	 بتغيري	
لل�ضركة	واملجموعة	املقدمة	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	والإيرادات	ال�ضاملة	الأخرى	،	بيان	التغريات	يف	حقوق	
امل�ضاهمني.	بيان	التدفقات	النقدية	والأذونات	ذات	ال�ضلة	على	البيانات	املالية	هي	ملدة	9	اأ�ضهر	من	1	اأبريل	
2018	اإىل	31	دي�ضمرب	2018	،	يف	حني	اأن	املبالغ	املقارنة	اخلا�ضة	بها	هي	ملدة	12	�ضهرا	من	1	اأبريل	2017	

اإىل	31	مار�س	2018	،	وبالتايل	فاإن	البيانات	املالية	اأعاله	لي�ضت	قابلة	للمقارنة.

هذه	هي	البيانات	املالية	املوّحدة	واملنف�ضلة	مبا	يف	ذلك	نتائج	ال�ضركات	التابعة	)ي�ضار	اإليها	جمتمعة	با�ضم	 	
“املجموعة”(.

معلومات عامة ، وبيان المتثال للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وفر�سية ال�ستمرارية          .2
با�ضتثناء	 التاريخية	 التكلفة	 اأ�ضا�س	 على	 املوحدة	 املالية	 والبيانات	 الأم	 لل�ضركة	 املالية	 البيانات	 اإعداد	 مت	 	

املوجودات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة	والتي	مت	قيا�ضها	بالقيمة	العادلة.

املالية	 للتقارير	 الدولية	 للمعايري	 وفقًا	 للمجموعة	 املجمعة	 املالية	 والبيانات	 الأم	 ال�ضركة	 هذه	 اإعداد	 مت	 	
ال�ضركات	 قانون	 ومتطلبات	 	)CMA( املالية	 ال�ضوق	 هيئة	 يف	 بها	 املعمول	 الإف�ضاح	 ومتطلبات	 	)IFRSs(

التجارية	لعام	1974	وتعديالته.
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)انظر	 العمالء	 مع	 العقود	 من	 بالإيرادات	 لالعرتاف	 جديدة	 اإر�ضادات	 املجموعة	 تبنت	 	، 	2018 عام	 يف	 	
املالحظة	3-1	اأدناه(.	مت	تطبيق	هذا	التوجيه	با�ضتخدام	نهج	معدل	باأثر	رجعي	)“الرتاكمي	الرتاكمي”(	
والذي	يتم	مبوجبه	عر�س	التغيريات	التي	لها	تاأثري	جوهري	على	بيان	املركز	املايل	املوحد	يف	1	يناير	2018	
معا	كتعديل	واحد	للر�ضيد	الفتتاحي	لالأرباح	املحتجزة	.	وفًقا	لذلك	،	فاإن	املجموعة	غري	مطالبة	بتقدمي	بيان	

ثالث	للمركز	املايل	يف	ذلك	التاريخ.

دوات	المالية	)انظر	المالحظة	1-3	 وعالوة	علـى	ذلك	،	اعتمدت	المجموعة	اإر�ضادات	جديـدة	لمحا�ضبة	الأ 	
اأدناه(.	مت	تطبيق	هذا	التوجيه	با�ضتخدام	التخفيف	النتقايل	الذي	ي�ضمح	للكيان	بعدم	اإعادة	ذكر	الفرتات	
املالية	رقم	9	فيما	يتعلق	بالت�ضنيف	 للتقارير	 الناجتة	عن	اعتماد	املعيار	الدويل	 الفروقات	 ال�ضابقة.	تدرج	

رباح	املحتفظ	بها. والقيا�س	وانخفا�س	القيمة	يف	الأ

3.           معايري وتف�سريات جديدة اأومعدلة

1/3       معايري جديدة مت اإعتمادها ابتداء من 1 يناير 2018 
ي�ضري	عدد	من	املعايري	اجلديدة	واملعدلة	على	الفرتات	ال�ضنوية	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	1	يناير	2018.	وفيما	يلي	 	

معلومات	عن	هذه	املعايري	اجلديدة	:
؛ املالية” 2014-2012	 التقارير	 لإعداد	 الدولية	 للمعايري	 ال�ضنوية	 “التح�ضينات	 دورة	 	•

و ؛	 	)7 رقم	 الدويل	 املحا�ضبي	 املعيار	 على	 )تعديالت	 الإف�ضاح«	 »مبادرة	 	•
»العرتاف	مبوجودات	ال�ضرائب	املوؤجلة	للخ�ضائر	غري	املحققة«	)التعديالت	على	املعيار	املحا�ضبي	 	•

الدويل	رقم	12(.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 15 الإيرادات من العقود مع العمالء 	

ي�ضع	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	15	اإطاًرا	�ضاماًل	لتحديد	ماهية	مقدار	الإيرادات،	ومتى	يتم	 	
الإعرتاف	بها	،	ويحل	حمل	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	18	الإيرادات	،	ومعيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	11	عقود	
املقاولت	والتف�ضريات	ذات	ال�ضلة	باملعيارين.	قام	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	15	بتقدمي	منهج	
الإيرادات	 اإثبات	 يتم	 	، املالية	15	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	 الإيرادات.	مبوجب	 مكون	من	5	خطوات	لتحديد	
عندما	يح�ضل	العميل	على	ال�ضيطرة	على	ال�ضلع	اأو	اخلدمات.	يتطلب	حتديد	توقيت	نقل	ال�ضيطرة	-	يف	وقت	

معني	اأو	مبرور	الوقت	– احلكمة	املهنية.

ووفًقا	للمعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	15	،		فاإن	ال�ضركة	تعرتف	باإلإيرادات	من	العقود	مع	العمالء	 	
بناًء	على	منوذج	اخلطوات	اخلم�س	التايل:



55

الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

3.           معايري وتف�سريات جديدة اأومعدلة )تابع(
ين�ضئ	 اأكرث	 اأو	 اتفاق	بني	طرفني	 باأنه	 العقد	 ُيعّرف	 اخلطوة 1 حتديد العقد )العقود( مع العميل:	  

حقوقًا	والتزامات	قابلة	للتنفيذ	ويحدد	املعايري	اخلا�ضة	بكل	عقد	والتي	يجب	الوفاء	بها.

مع	 العقد	 وعد	يف	 و	 وحدة	ح�ضاب	 هو	 الأداء	 التزام	 العقد:	 الأداء يف  التزامات  اخلطوة 2 حتديد   
العميل	لنقل	�ضلعة	اأو	خدمة	اإىل	العميل.

اخلطوة 3 حتديد �سعر ال�سفقة:	�ضعر	ال�ضفقة	هو	مبلغ	املقابل	اأو	العو�س	الذي	تتوقع	ال�ضركة	اأن	يتحقق	  
لها	مقابل	حتويل	الب�ضائع	اأو	اخلدمات	املوعودة	اإىل	العميل	،	با�ضتثناء	املبالغ	املجمعة	نيابة	عن	اأطراف	ثالثة.

اخلطوة 4 تخ�سي�س �سعر ال�سفقة اإىل التزامات الأداء يف العقد:	بالن�ضبة	للعقد	الذي	لديه	اأكرث	  
من	التزام	اأداء	،	�ضتقوم	ال�ضركة	بتخ�ضي�س	�ضعر	املعاملة	اإىل	كل	التزام	اأداء	مببلغ	يو�ضف	املقابل	الذي	تتوقع	

ال�ضركة	اأن	حتققه	مقابل	كل	التزام	الأداء.

يـرادات	عندما	)اأو	حيثما(	تفي	ال�ضركة	التزامات	الداء. الخطوة 5 العتراف	بالإ  

تعترب	ال�ضركة	ملتزمة	بالأداء،	وتقوم	بالإعرتاف	بالإيرادات	مع	مرور	الوقت	،	اإذا	مت	ا�ضتيفاء	اأحد	املعايري	التالية: 	
يتلقى	العميل	الفوائد	التي	يوفرها	اأداء	ال�ضركة	وي�ضتهلكها	يف	نف�س	الوقت	عندما	تقوم	ال�ضركة	بذلك	؛	اأو 	

يقوم	اأداء	ال�ضركة	باإن�ضاء	اأو	حت�ضني	اأ�ضل	يتحكم	فيه	العميل	عند	اإن�ضاء	الأ�ضل	اأو	حت�ضينه	؛	اأو 	
ل	يقوم	اأداء	ال�ضركة	باإن�ضاء	اأ�ضول	ذات	ا�ضتخدام	بديل	لل�ضركة	ولها	حق	اإنفاذ	عملية	الدفع	لالأداء	املكتمل	حتى	الآن 	

التاأثري على اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 15 	

البيانات	املالية	نتيجة	اعتماد	 تاأثري	كبري	على	 ،	فانه	ل	يرتتب	 بناًء	على	تقييم	الأثر	الذي	تقوم	به	الإدارة	 	
املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	15.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية 	

املالية:	 »الأدوات	 	39 رقم	 الدويل	 املحا�ضبة	 معيار	 9	حمل	 رقم	 املالية	 التقارير	 لإعداد	 الدويل	 املعيار	 يحل	 	
العرتاف	والقيا�س«.	يقوم	املعيار	باإجراء	تغيريات	رئي�ضية	على	الر�ضادات	ال�ضابقة	ب�ضاأن	ت�ضنيف	وقيا�س	

الأ�ضول	املالية	ويقدم	منوذج	“خ�ضارة	ائتمانية	متوقعة”ECL		لنخفا�س	قيمة	املوجودات	املالية.

التاأثري على اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 9 	

مت	تطبيق	التغيريات	يف	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	الناجتة	عن	تطبيق	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	9	 	
اعتباًرا	من	1	يناير	2018	،	با�ضتخدام	اأ�ضلوب	معدل	باأثر	رجعي	،	وبالتايل	مل	يتم	اإعادة	حتديد	فرتة	املقارنة.	
يتم	الإعرتاف	بالفرق	يف	القيم	الدفرتية	للموجودات	واملطلوبات	الناجتة	عن	تطبيق	املعيار	الدويل	لعداد	

التقارير	املالية	رقم	9	يف	الر�ضيد	الفتتاحي	لالأرباح	املحتجزة	يف	1	يناير	2018.
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وفًقا	لذلك	،	فاإن	املعلومات	املقدمة	يف	31	مار�س	2018	ل	تعك�س	متطلبات	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	 	

املالية	رقم	9	وبالتايل	فهي	غري	قابلة	للمقارنة.

يو�ضح	اجلدول	التايل	فئات	القيا�س	الأ�ضلية	مبوجب	املعيار	املحا�ضبي	الدويل	رقم	39	وفئات	القيا�س	اجلديدة	 	
مبوجب	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	9	لأ�ضول	ال�ضركة	اخلا�ضعة	لقانون	ECL	يف	1	اأبريل	2018:

الأرباح 
املحتجزة 
بتاريخ 1 

يناير 2018

�سمن املعيار 
الدويل 
لإعداد 

التقارير 
املالية رقم 9

املبلغ الأ�سلي 
حتت معيار 

املحا�سبة 
الدويل 39  

ر.ع

حتت املعيار 
الدويل 

للتقارير 
املالية رقم 9 

اجلديد  

حتت ت�سنيف 
معيار املحا�سبة 

الدويل 39 
الأ�سلي

اأ�سل خا�سع لل
ECL 

8.929 2.058.014 2.066.943 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال الذمم	التجارية

- 1.140.560 1.140.560 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال النقد	يف	البنك

- 1.025.000 1.025.000 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال
ذات	 اأطــراف	 من	 ب�ضبب	

عالقة
- 2.439.914 2.439.914 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال الودائع	الثابتة

8.929 6.663.488 6.672.417 جمموع

يبني	اجلدول	التايل	فئات	القيا�س	الأ�ضلية	مبوجب	املعيار	املحا�ضبي	الدويل	رقم	39	وفئات	القيا�س	اجلديدة	 	
مبوجب	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	9	ملوجودات	املجموعة	اخلا�ضعة	لـ	ECL	كما	يف	1	يناير	2018:

الأرباح 
املحتجزة 
بتاريخ 1 

يناير 2018

�سمن املعيار 
الدويل 
اإلعداد 

التقارير 
املالية رقم 9

املبلغ حتت 
معيار 

املحا�سبة 
الدويل 39 

ر.ع  

حتت املعيار 
الدويل 

للتقارير 
املالية رقم 9 

اجلديد  

حتت ت�سنيف 
معيار املحا�سبة 

الدويل 39 
الأ�سلي

اأ�سل خا�سع لل
ECL 

8.929 2.729.044 2.737.973 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال الذمم	التجارية

- 1.160.509 1.160.509 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال النقد	يف	البنك

- 1.025.000 1.025.000 التكلفة	املطفاأة ـــقـــرو�ـــس	واملــبــالــغ	 امل�ضتحقة	القب�سال الودائع	الثابتة
8.929 4.914.553 4.923.482 جمموع
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املعايري والتعديالت والتف�سريات للمعايري القائمة غري �سارية بعد ومل يتم اعتمادها يف وقت    2/3
مبكر من قبل ال�سركة

وتعديـالت	 معيـنة	 جديـدة	 معايـيـر	 ن�ضر	 تم	 	، والمنف�ضلة	 الموحدة	 المالية	 القوائم	 هـذه	 ت�ضريح	 تاريخ	 يف	 	
علـى	المعايـيـر	القائمة	من	قبل	مجل�س	معايـيـر	المحا�ضبة	الدولية	التي	لم	ت�ضبح	�ضارية	المفعول	،	ولم	يـتم	
اعتمادهـا	مبكًرا	من	قبل	ال�ضركة	والمجموعة	فيما	يلي	معلومات	عن	تلك	املعايري	التي	من	املتوقع	اأن	تكون	

ذات	�ضلة	بالبيانات	املالية	للمجموعة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 	

ف�ضاح	 يجارات،	وقيا�ضها	وعر�ضها	والإ عداد	التقارير	املالية	16	يعر�س	مبادئ	العتراف	بالإ املعايير	الدولية	لإ 	
عنها.	الهدف	هو	التاأكد	من	اأن	امل�ضتاأجرين	واملوؤجرين	يقدمون	املعلومات	ذات	ال�ضلة	بطريقة	متّثل	باأمانة	
تلك	املعامالت.	تعطي	هذه	املعلومات	اأ�ضا�ًضا	مل�ضتخدمي	البيانات	املالية	لتقييم	اأثر	عقود	الإيجار	على	املركز	
املايل	والأداء	املايل	والتدفقات	النقدية	للكيان.	IFRS	16	يحل	حمل	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	17	عقود	
الإيجار،	التف�ضري	4	حتديد	ما	اإذا	كان	ترتيب	يحتوي	على	عقد	اإيجار،	SIC-15-الت�ضغيل	الإيجارات	احلوافز	
وSIC-27	تقييم	املواد	من	املعامالت	التي	تنطوي	على	ال�ضكل	القانوين	لعقد	الإيجار.	اإن	املعيار	الدويل	اإلعداد	
التقارير	املالية	رقم	16	�ضاري	املفعول	للفرتات	ال�ضنوية	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	1	يناير	2019.	ُي�ضمح	بالتطبيق	
املبكر	للمعيار	بالن�ضبة	للهيئات	التي	تتبنى	املعيار	الدويل	اإلعداد	التقارير	املالية	رقم	15	العائدات	من	العقود	
مع	العمالء	يف	اأو	قبل	تاريخ	التطبيق	املبدئي	للمعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	16.	تقوم	ال�ضركة	

حالًيا	بتقييم	التاأثري	املحتمل	لهذا	املعيار	ول	يخطط	لعتماده	يف	وقت	مبكر.

تتوقع	الإدارة	اأن	يتم	تبني	املعايري	والتف�ضريات	والتعديالت	اجلديدة	يف	البيانات	املالية	لل�ضركة	متى	كانت	 	
قابلة	للتطبيق،	واأن	تطبيق	معيار	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	16	اجلديد	قد	يكون	له	تاأثري	جوهري	على	
البيانات	املالية	لل�ضركة	يف	فرتة	التطبيق	الأويل	.	�ضوف	تتطلب	تغيريات	يف	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	والعمليات	
والنظم.	ومع	ذلك	،	فمن	غري	العملي	توفري	تقدير	معقول	لتاأثريات	تطبيق	املعيار	حيث	اأن	ال�ضركة	ل	تزال	يف	

مرحلة	اإجراء	تقييم	تف�ضيلي	لتطبيق	املعيار	اجلديد	وتاأثرياتها	املتوقعة.

اأخرى 	

ل	تتوقع	المجموعة	اأية	معايـيـر	اأخرى	�ضادرة	عن	مجل�س	معايـيـر	المحا�ضبة	الدولية	،والتي	مل	ت�ضبح	�ضارية	 	
املفعول	بعد	،	اأن	يـكون	لهـا	اأثر	مادي	علـى	ال�ضركة	يتم	�ضرد	هذه	املعايري	على	النحو	التايل:

جلنة	تف�ضريات	التقارير	املالية	الدولية	رقم	23	عدم	اليقني	ب�ضاأن	مراكز	�ضريبة	الدخل	 تف�ضريات	 		•
)اعتباًرا	من	1	يناير	2019(	؛

بالتعوي�س	 مقدًما	 املدفوعة	 بامليزات	 اخلا�س	 	9 رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	 على	 تعديالت	 		•
ال�ضلبي	)اعتباًرا	من	1	يناير	2019(	؛
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الزميلة	 ال�ضركات	 يف	 الأجل	 طويلة	 امل�ضالح	 	:28 رقم	 الدويل	 املحا�ضبي	 املعيار	 على	 تعديالت	 		•

وامل�ضاريع	امل�ضرتكة	)اعتباًرا	من	1	يناير	2019(	؛	و
رقم	17	)تاريـخ	1	يـنايـر	2022( المالية	 للتقاريـر	 الدولية	 التاأميـن	 معايـيـر	 		•

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية        .4

اأ�سا�س الإعداد   1/4
مت	اإعداد	البيانات	املالية	املوّحدة	للمجموعة	با�ضتخدام	اأ�ض�س	القيا�س	املحددة	يف	املعايري	الدولية	للتقارير	 	
القيا�س	ب�ضكل	كامل	يف	 املالية	لكل	نوع	من	الأ�ضول	واخل�ضوم	والإيرادات	وامل�ضروفات.	يتم	و�ضف	قواعد	

ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	اأدناه.

اأ�سا�س التوحيد    2/4
تت�ضمن	البيانات	املالية	املوّحدة	البيانات	املالية	لل�ضركة	الأم،	والكيان	الذي	ت�ضيطر	عليه	ال�ضركة	الأم	حتى	 	
تكون	 اأو	 فيها،	 امل�ضتثمر	 ال�ضركة	 ال�ضيطرة	على	 الأم	 لل�ضركة	 يكون	 ال�ضيطرة	عندما	 تتحقق	 التقرير.	 تاريخ	
موؤهلة	اأو	لديها	حقوق	يف	العائد	املتغري	من	م�ضاركتها	مع	ال�ضركة	امل�ضتثمر	بها	،	ولديها	القدرة	على	ا�ضتخدام	

�ضلطتها	للتاأثري	على	عائداتها.

يتم	توحيد	الكيانات	من	التاريخ	الذي	يتم	فيه	حتويل	ال�ضيطرة	اإىل	ال�ضركة	الأم،	ويتوقف	توحيدها	من	التاريخ	 	
الذي	يتم	فيه	نقل	ال�ضيطرة	من	ال�ضركة	الأم.	على	وجه	التحديد	،	تدرج	اإيرادات	وم�ضروفات	ال�ضركة	التابعة	
من	 املوحد	 ال�ضامل	 والدخل	 املوحد	 اخل�ضارة	 اأو	 الربح	 بيان	 يف	 ال�ضنة	 امل�ضتبعدة	خالل	 اأو	 عليها	 امل�ضتحوذ	
تاريخ	ال�ضيطرة	على	ال�ضركة	الأم	حتى	تاريخ	توقف	ال�ضركة	الأم	عن	ال�ضيطرة	على	ال�ضركة	التابعة.	تطبق	
عداد	التقاريـر	المالية	رقم	 عمال	وفقًا	للمعيـار	الدويل	لإ م	طريـقة	ال�ضتحواذ	لمراجعة	تجميـع	الأ ال�ضركة	الأ

عمال« 3	»تجمعات	الأ

املحا�ضبية	 ال�ضيا�ضات	 جلعل	 التابعة	 لل�ضركات	 املالية	 البيانات	 على	 تعديالت	 اإجراء	 يتم	 	، ال�ضرورة	 عند	 	
متوافقة	مع	تلك	امل�ضتخدمة	من	قبل	ال�ضركة	الأم.

يتم	ا�ضتبعاد	جميع	املعامالت	والأر�ضدة	واملكا�ضب	اأو	اخل�ضائر	يف	املعامالت	بني	اأع�ضاء	ال�ضركة	الأم	كجزء	 	
من	عملية	الدمج.
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تت�ضمن	البيانات	املالية	املوّحدة	ال�ضركات	التابعة	التالية	التي	متتلك	فيها	املجموعة	ح�ضة	م�ضيطرة: 	

الأن�سطة الرئي�سية الن�سبة 
املئوية لعام

الن�سبة يف 
نهاية ال�سنة

بلد 
التاأ�سي�س

ا�سم ال�سركة التابعة

 2017 2018
واملنتجات	 ــمــاك	 الأ�ــض وبــيــع	 ــراء	 �ــض

ال�ضمكية
											%100           %100 31	دي�ضمرب الإمـــــــــــــــــارات	

العربية	املتحدة
�ضركة	الأ�ضماك	العمانية		

والدجاج	 واللحوم	 الأ�ضماك	 تخزين	
واخل�ضروات	والفواكه

											%100           %100 31	دي�ضمرب �ضلطنة	عمان للتكييف	 الأمــــني	 خمـــازن	
والتربيد

ناق�ضا	 بالتكلفة	 التابعة	 ال�ضركات	 يف	 ال�ضتثمار	 اإدراج	 يتم	 	، الأم	 لل�ضركة	 املنف�ضلة	 املالية	 البيانات	 يف	 	
النخفا�س	يف	القيمة.

تطبق	املجموعة	طريقة	ال�ضراء	يف	املحا�ضبة	اخلا�ضة	بت�ضكيالت	الأعمال.	يتم	احت�ضاب	املقابل	املحول	من	 	
قبل	املجموعة	للح�ضول	على	ال�ضيطرة	على	�ضركة	تابعة	كمجموع	القيمة	العادلة	يف	تاريخ	احليازة	للموجودات	
املحولة	واملطلوبات	املتكبدة	وحقوق	امللكية	التي	ت�ضدرها	املجموعة	والتي	تت�ضمن	القيمة	العادلة	لأل�ضل	اأو	

االلتزام	النا�ضئ.	من	ترتيب	النظر	الطارئ.	يتم	حتميل	تكاليف	ال�ضراء	عند	تكبدها.

تعرتف	املجموعة	باملوجودات	القابلة	للتحديد	املقتناة	واملطلوبات	املفرت�ضة	يف	دمج	الأعمال	بغ�س	النظر	عما	 	
اإذا	كانت	قد	مت	العرتاف	بها	�ضابقًا	يف	البيانات	املالية	للم�ضرتي	قبل	عملية	ال�ضتحواذ.	تقا�س	الموجودات	

المقتناة	والمطلوبات	المفرو�ضة	عمومًا	بقيـمتهـا	العادلة	يف	تاريـخ	ال�ضراء.

تطبق	املجموعة	طريقة	ال�ضراء	يف	املحا�ضبة	اخلا�ضة	بت�ضكيالت	الأعمال.	يتم	احت�ضاب	املقابل	املحول	من	 	
قبل	املجموعة	للح�ضول	على	ال�ضيطرة	على	�ضركة	تابعة	كمجموع	القيمة	العادلة	يف	تاريخ	احليازة	للموجودات	
املحولة	واملطلوبات	املتكبدة	وحقوق	امللكية	التي	ت�ضدرها	املجموعة	والتي	تت�ضمن	القيمة	العادلة	لأل�ضل	اأو	

االلتزام	النا�ضئ.	من	ترتيب	النظر	الطارئ.	يتم	حتميل	تكاليف	ال�ضراء	عند	تكبدها.

تعرتف	املجموعة	باملوجودات	القابلة	للتحديد	املقتناة	واملطلوبات	املفرت�ضة	يف	دمج	الأعمال	بغ�س	النظر	عما	 	
اإذا	كانت	قد	مت	العرتاف	بها	�ضابقًا	يف	البيانات	املالية	للم�ضرتي	قبل	عملية	ال�ضتحواذ.	تقا�س	الموجودات	

المقتناة	والمطلوبات	المفرو�ضة	عمومًا	بقيـمتهـا	العادلة	يف	تاريـخ	ال�ضراء.

4/4      حتويل العمالت الأجنبية
العملة الوظيفية وعملة العر�س 	

ا	العملة	الوظيفية	 اأي�ضً يتم	عر�س	البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة	بالريال	العماين	)RO(	والذي	يعترب	 	
لل�ضركة	الأم.
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معامالت العمالت الأجنبية والأر�سدة 	

جنبية	اإلـى	العملة	الوظيـفية	لكيـان	المجموعة	المعين	،	با�ضتخدام	اأ�ضعار	 يـتم	تحويـل	المعامالت	بالعمالت	الأ 	
ال�ضرف	ال�ضائدة	يف	تواريـخ	المعامالت	)�ضعر	ال�ضرف	الفوري(.	يتم	اإثبات	اأرباح	وخ�ضائر	�ضرف	العمالت	
نهاية	 ال�ضرف	يف	 اأ�ضعار	 النقدية	يف	 البنود	 قيا�س	 اإعادة	 املعامالت	وعن	 تلك	 ت�ضوية	 الناجتة	عن	 ااأجلنبية	

ال�ضنة	يف	بيان	ااألرباح	اأو	اخل�ضائر	والدخل	ال�ضامل	ااآخلر.

يف	البيانات	املالية	للمجموعة	،	مت	ترجمة	جميع	البنود	واملعامالت	اخلا�ضة	بكيانات	املجموعة	بعملة	معاملة	 	
غري	الريال	العماين	)عملة	العر�س	اخلا�ضة	باملجموعة(	اإىل	عملة	التقارير.	متت	ترجمة	الأ�ضول	واخل�ضوم	

اإىل	الريال	العماين	ب�ضعر	الإغالق	يف	تاريخ	التقرير.

ترجمتها	 )يتم	 التاريخية	 بالتكلفة	 قيا�ضها	 ويتم	 ال�ضنة	 نهاية	 يف	 النقدية	 غري	 البنود	 حتويل	 اإعادة	 يتم	 ل	 	
با�ضتخدام	اأ�ضعار	ال�ضرف	يف	تاريخ	املعاملة(	،	با�ضتثناء	البنود	غري	النقدية	املقا�ضة	بالقيمة	العادلة	والتي	

يتم	ترجمتها	با�ضتخدام	اأ�ضعار	ال�ضرف	يف	التاريخ	الذي	مت	حتديد	القيمة	العادلة.

5/4       تقارير القطاع
يعترب	القطاع	اأحد	املكونات	املميزة	للمجموعة	التي	تعمل	يف	تقدمي	املنتجات	اأو	اخلدمات	)قطاع	الأعمال(	 	
اأو	يف	تقدمي	منتجات	اأو	خدمات	داخل	بيئة	اقت�ضادية	معينة	)القطاع	اجلغرايف(	والتي	يتم	مراجعة	نتائج	
للمخاطر	 يخ�ضع	 والذي	 	، 	)”CODM« 	( الكيان	 القرار	يف	 �ضانع	 رئي�س	 قبل	 منتظم	من	 ب�ضكل	 اأعمالها	
واملكافاآت	التي	تختلف	عن	تلك	املوجودة	يف	الأجزاء	الأخرى.	تقوم	هيئة	تنمية	الأ�ضواق	املالية	،	امل�ضوؤولة	عن	
اأنها	 اإ�ضرتاتيجية	ومت	حتديدها	على	 باتخاذ	قرارات	 	، الت�ضغيلية	 القطاعات	 اأداء	 املوارد	وتقييم	 تخ�ضي�س	

جمل�س	الإدارة.

6/4      الإيرادات
تتكون	اإيرادات	ال�ضركة	من	�ضراء	وجتهيز	وبيع	اأ�ضماك	طازجة	وجممدة	ومطلية.	كما	تقدم	ال�ضركة	منتجات	 	
املاأكولت	البحرية	املطبوخة	واملخبوزات	اجلاهزة	،	مثل	اإ�ضبع	ال�ضمك	،	و�ضرائح	ال�ضمك	،	و�ضرائح	ال�ضمك	الخ.

كما	هو	مو�ضح	يف	املالحظة	3.1	،	ت�ضتخدم	ال�ضركة	منوذج	اخلطوات	اخلم�س	التايل	للتعرف	على	الإيرادات. 	
حتديد	العقد	مع	العميل 		.1
حتديد	التزام	الأداء 		.2
حتديد	�ضعر	ال�ضفقة 		.3

تخ�ضي�س	�ضعر	املعاملة	اإىل	التزام	الأداء 	.4
العرتاف	بالإيراد	عند	/	مبا	اأن	التزامات	الأداء	م�ضتوفاة 		.5
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مبيعات حملية

يتم	ت�ضجيل	ااإلريادات	من	املبيعات	املحلية	يف	مرحلة	زمنية	عندما	تقوم	اجلهة	بتحويل	التحكم	يف	الب�ضائع	 	
اإىل	العميل.	هذا	هو	عموما	عندما	يتم	ت�ضليم	الب�ضاعة	للعميل.

مبيعات الت�سدير 	

يتم	الإعرتاف	بالإيرادات	عندما	يتم	حتويل	ال�ضيطرة	على	الب�ضاعة	اإىل	العميل	،	والتي	يتم	ت�ضليم	الب�ضائع	 	
اإىل	ميناء	املغادرة	اأو	ميناء	الو�ضول	اعتماًدا	على	املدة	املحددة	للعقد	مع	العميل.	وبالتايل	،	يتم	التعرف	على	

الإيرادات	يف	وقت	معني.

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018 	

اإيرادات	من	بيع	املنتجات	ال�ضمكية	واإيرادات	الإيجار	املكت�ضبة	من	ا�ضتئجار	م�ضنع	 ت�ضتمل	الإيرادات	على	 	
ال�ضركة	 قبل	 من	 امل�ضتحق	 اأو	 امل�ضتلم	 للمقابل	 العادلة	 القيمة	 اإىل	 بالرجوع	 ااإلريادات	 قيا�س	 يتم	 التجهيز.	

للب�ضائع	املوردة	،	با�ضتثناء	اخل�ضومات	التجارية.

يتم الإقرار باإيرادات بيع الب�سائع عند ا�ستيفاء جميع ال�سروط التالية: 	
نقلت	ال�ضركة	اإىل	امل�ضرتي	املخاطر	واملزايا	الهامة	املتعلقة	مبلكية	ال�ضلع	املوردة	اأو	اخلدمات	املقدمة؛ 		•

؛ به	 موثوق	 ب�ضكل	 الإيرادات	 مبلغ	 قيا�س	 ميكن	 		•
و 	، ال�ضركة	 اإىل	 باملعاملة	 املرتبطة	 القت�ضادية	 املنافع	 تتدفق	 اأن	 املحتمل	 من	 		•

تكبدها	فيما	يتعلق	باملعاملة	بطريقة	موثوقة. �ضيتم	 التي	 اأو	 املتكبدة	 التكاليف	 قيا�س	 ميكن	 		•

7/4      الأدوات املالية
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية )9( - الأدوات املالية 	

العرتاف والقيا�س الأويل لالأدوات املالية 	

يتم	اإثبات	جميع	املوجودات	واملطلوبات	املالية	مبدئًيا	يف	تاريخ	املتاجرة	،	اأي	التاريخ	الذي	ت�ضبح	فيه	ال�ضركة	 	
اأو	المطلوبات	المالية	مبدئيـا	بالقيـمة	 طرًفا	يف	الأحكام	التعاقدية	لالأداة.	يـتم	قيـا�س	الموجودات	المالية	
رباح	اأو	الخ�ضائر	،	تكاليـف	 العادلة	م�ضافا	اإليـهـا	،	بالن�ضبة	لبند	غيـر	م�ضنف	بالقيـمة	العادلة	من	خالل	الأ

المعاملة	المرتبطة	مبا�ضرة	بحيـازته	اأو	اإ�ضداره.
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ت�سنيف وقيا�س الأ�سول املالية واملطلوبات املالية 	

دوات	المالية	المتطلبات	القائمة	علـى	المبداأ	لت�ضنيـف	 يـقدم	المعيـار	الدويل	للتقاريـر	المالية	رقم	)9(	الأ 	
الموجودات	والمطلوبات	المالية	يحتوي	املعيار	على	فئتني	اأ�ضا�ضيتني	للقيا�س	لالأ�ضول	املالية:	التكلفة	املطفاأة	
والقيمة	العادلة.	يزيل	املعيار	الفئات	احلالية	للمعيار	املحا�ضبي	الدويل	رقم	39	املحتفظ	بها	حتى	ال�ضتحقاق	
واملتاحة	للبيع	والقرو�س	واملبالغ	امل�ضتحقة	القب�س.	ي�ضتند	ت�ضنيف	املوجودات	املالية	مبوجب	املعيار	الدويل	
وخ�ضائ�س	 املالية	 املوجودات	 اإدارة	 فيه	 يتم	 الذي	 العمل	 على	منوذج	 عامة	 ب�ضفة	 	9 رقم	 املالية	 للتقارير	

التدفقات	النقدية	التعاقدية.

العرتاف الأويل 	

ت�سنيف الأ�سول املالية 	

القيمة	 املطفاأة.	 التكلفة	 على:	 املقا�س	 النحو	 على	 املالية	 املوجودات	 ت�ضنيف	 يتم	 	، املبدئي	 االعرتاف	 عند	 	
العادلة	من	خالل	اأدوات	الدين	-	الدخل	ال�ضامل	الأخرى؛	القيمة	العادلة	من	خالل	اأدوات	الدخل	ال�ضامل	-	

حقوق	امللكية	الأخرى؛	اأو	القيمة	العادلة	من	خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة 	

يتم	قيا�س	الأ�ضل	املايل	بالتكلفة	املطفاأة	اإذا	ا�ضتوفى	ال�ضرطني	التاليني	ومل	يتم	ت�ضميتهما	بالقيمة	العادلة	من	 	
خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة:

التدفقات	 املالية	جلمع	 باملوجودات	 الحتفاظ	 هو	 املن�ضاأة	 اأعمال	 من	منوذج	 الهدف	 العمل:	 اختبار	منوذج	 	
النقدية	التعاقدية	)بدًل	من	بيع	الأداة	قبل	ا�ضتحقاقها	التعاقدي	لتحقيق	تغريات	القيمة	العادلة(.

�ضل	المايل	يف	مواعيـد	محددة	للتدفقات	 اختبار	خ�ضائ�س	التدفقات	النقدية:	تن�ضاأ	ال�ضروط	التعاقدية	لالأ 	
النقدية	التي	تعتبر	فقط	دفعات	المبلغ	والفائدة	علـى	المبلغ	القائم.

تقييم منوذج الأعمال 	

يعك�س	منوذج	الأعمال	كيف	تدير	ال�ضركة	الأ�ضول	من	اأجل	توليد	التدفقات	النقدية.	هذا	هو	ما	اإذا	كان	هدف	 	
ال�ضركة	هو	فقط	جلمع	التدفقات	النقدية	التعاقدية	من	املوجودات	اأو	اأنها	جتمع	كل	من	التدفقات	النقدية	
التعاقدية	والتدفقات	النقدية	النا�ضئة	عن	بيع	املوجودات.	اإذا	لم	يـكن	اأي	من	هـذيـن	القابلني	للتطبيـق	�ضيـتم	
منوذج	 حتديد	 يف	 ال�ضركة	 تعتربها	 التي	 العوامل	 ت�ضمل	 اآخر	 اأعمال	 كنهوذج	 المالية	 الموجودات	 ت�ضنيـف	
الأعمال	ل�ضركة	الأ�ضول	،	اخلربة	ال�ضابقة	حول	كيفية	جمع	التدفقات	النقدية	لالأ�ضل	،	وكيفية	تقييم	اأداء	
الأ�ضول	من	قبل	موظفي	الإدارة	الرئي�ضيني	،	وكيفية	تقييم	املخاطر	واإدارتها	وكيف	يتم	تعوي�س	املديرين.
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ت�ستمل التدفقات النقدية التعاقدية على �سداد الأ�سل والفوائد فقط 	

عندما	يكون	لدى	ال�ضركة	منوذج	اأعمال	لتجميع	التدفقات	النقدية	التعاقدية	،	تقوم	ال�ضركة	بتقييم	ما	اإذا	 	
كانت	التدفقات	النقدية	لالأداة	املالية	متثل	فقط	مدفوعات	الأ�ضل	والفائدة	)SPPI(.	يعرف	مبداأ	“الأ�ضل«	
لغر�س	هذا	الختبار	باأنه	القيمة	العادلة	لالأ�ضل	املايل	عند	العرتاف	الأويل	وقد	يتغري	على	مدى	عمر	الأ�ضل	
باملدير	 املرتبطة	 الئتمانية	 وللمخاطر	 للنقود	 الزمنية	 للقيمة	 اعتبار	 اأنها	 على	 الفائدة	 تعريف	 يتم	 املايل.	

وللمخاطر	والتكاليف	الأ�ضا�ضية	الأخرى	لالإقرا�س	بالإ�ضافة	اإىل	هام�س	الربح.

عند	اإجراء	هذا	التقييم	،	تقوم	ال�ضركة	بالنظر	فيما	اإذا	كانت	التدفقات	النقدية	التعاقدية	متوافقة	مع	اتفاقية	 	
للنقود	وخماطر	 الزمنية	 القيمة	 النظر	يف	 فقط	 ت�ضمل	 املدفوعة	 الفائدة	 اأن	 تعني	 والتي	 ااأل�ضا�ضية	 ااإلقرا�س	
الئتمان.	الأدوات	املالية	التي	تت�ضمن	خ�ضائ�س	التدفقات	النقدية	اخلا�ضة	بها	عنا�ضر	غري	القيمة	الزمنية	
للنقود	وخماطر	الئتمان	ل	جتتاز	الختبار	ويتم	ت�ضنيفها	وقيا�ضها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 	

اأداة	حقوق	امللكية	التي	ل	يتم	الحتفاظ	بها	للمتاجرة	اأو	اإ�ضدارها	كتمويل	حمتمل	يف	دمج	الأعمال	،	والتي	 	
قامت	ال�ضركة	باإجراء	اإنتخابات	غري	قابلة	للنق�س	عند	الإعرتاف	املبدئي	لإدراك	التغريات	يف	القيمة	العادلة	
من	خالل	الدخل	ال�ضامل	الآخر	بدًل	من	الربح	اأو	اخل�ضارة.	يتم	اإجراء	هذه	النتخابات	على	اأ�ضا�س	ال�ضتثمار	

عن	طريق	ال�ضتثمار.

اأدوات	الدين	التي	يتم	فيها	التدفقات	النقدية	التعاقدية	هي	فقط	الأ�ضل	والفائدة	،	ويتم	حتقيق	هدف	منوذج	 	
اأعمال	ال�ضركة	من	خالل	جمع	التدفقات	النقدية	التعاقدية	وبيع	ااأل�ضول	املالية.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ح�سابات الربح اأو اخل�سارة 	

يـتم	قيـا�س	جميع	الموجودات	المالية	غـري	الم�ضنفة	كـمقـيـا�س	بالتكـلفة	المطفاأة	اأو	القـيـمة	العادلة	من	خالل	 	
خر	كـما	هـو	مو�ضح	اأعاله	بالقـيـمة	العادلة	من	خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	الخ�ضارة الدخل	ال�ضامل	الآ

ميكن	ت�ضنيف	املوجودات	املالية	،	عند	العرتاف	املبدئي	،	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة	،	اإذا	 	
كان	التعيني	يلغي	اأو	يقلل	ب�ضكل	كبري	من	املعاملة	غري	املت�ضقة	التي	قد	تن�ضاأ	من	قيا�س	الأ�ضول	اأو	العرتاف	

بالأرباح	اأو	اخل�ضائر	عليها	على	اأ�ضا�س	خمتلف.

التزامات مالية 	

يتم	ت�ضنيف	املطلوبات	املالية	على	اأنها	حم�ضوبة	بالتكلفة	املطفاأة	اأو	القيمة	العادلة	من	خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	 	
اخل�ضارة.	يتم	ت�ضنيف	املطلوبات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة	اإذا	مت	ت�ضنيفها	
على	اأنها	حمتفظ	بها	لغر�س	املتاجرة	،	فهي	م�ضتقة	اأو	مت	تعيينها	على	هذا	النحو	عند	االعرتاف	املبدئي.
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ميكن	حتديد	املطلوبات	املالية	،	عند	العرتاف	املبدئي	،	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة	اإذا	مت	 	

ا�ضتيفاء	املعايري	التالية:
اأو	 اللتزامات	 قيا�س	 تن�ضاأ	عن	 التي	قد	 املت�ضقة	 املعاملة	غري	 ب�ضكل	كبري	من	 يقلل	 اأو	 التعيني	 يلغي	 		•

خالف	ذلك	اأو	العرتاف	بالأرباح	اأو	اخل�ضائر	عليها	على	اأ�ضا�س	خمتلف	؛
القيمة	 اأ�ضا�س	 على	 اأدائها	 تقييم	 ويتم	 اإدارتها	 تتم	 مالية	 مطلوبات	 �ضركة	 من	 هي	جزء	 اخل�ضوم	 		•

العادلة	،	وفًقا	لإ�ضرتاتيجية	اإدارة	املخاطر	املوثقة	؛	اأو
ل	بد	من	ت�ضجيلها	ب�ضكل	منف�ضل. م�ضتقات	مدجمة	 على	 املالية	 املطلوبات	 حتتوى	 		•

يتم	قيا�س	املطلوبات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة	بالقيمة	العادلة	ويتم	ت�ضجيل	 	
�ضايف	الأرباح	واخل�ضائر	،	مبا	يف	ذلك	اأية	م�ضروفات	فوائد	،	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة

القيا�س الالحق للربح اأو اخل�سارة 	

الأ�سول املالية 	

الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة: 	

يتم	قيا�س	هذه	املوجودات	احلًقا	بالتكلفة	املطفاأة	با�ضتخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية.	يتم	تخفي�س	التكلفة	املطفاأة	 	
وانخفا�س	 الأجنبية	 العمالت	 �ضرف	 وخ�ضائر	 ومكا�ضب	 الفوائد	 اإيرادات	 اإثبات	 يتم	 القيمة.	 انخفا�س	 بخ�ضائر	
القيمة	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.	يتم	اإثبات	اأي	مك�ضب	اأو	خ�ضارة	عند	ال�ضتبعاد	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 	
اأدوات الدين اأ(  

با�ضتخدام	 املحت�ضبة	 الفوائد	 اإيــرادات	 احت�ضاب	 يتم	 العادلة.	 بالقيمة	 املوجودات	 هذه	 قيا�س	 يتم	 	
يف	 القيمة	 وانخفا�س	 الأجنبية	 العمالت	 �ضرف	 وخ�ضائر	 ومكا�ضب	 الفعلية	 الفائدة	 معدل	 طريقة	
ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.	يتم	اإثبات	املكا�ضب	واخل�ضائر	ال�ضافية	ااأخلرى	يف	بيان	الدخل	ال�ضامل	
ال�ضامل	 بيان	الدخل	 اإعادة	ت�ضنيف	املكا�ضب	واخل�ضائر	املرتاكمة	يف	 ،	يتم	 ااآخلر.	عند	ال�ضتبعاد	

الآخر	اإىل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.
اأدوات حقوق امللكية ب(  

يتم	قيا�س	هذه	املوجودات	بالقيمة	العادلة.	يتم	اإثبات	توزيعات	الأرباح	كاإيرادات	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	 	
اخل�ضارة	ما	مل	يكن	توزيعات	الأرباح	متثل	بو�ضوح	ا�ضرتداد	جزء	من	تكلفة	ال�ضتثمار.	تدرج	الأرباح	
واخل�ضائر	ال�ضافية	الأخرى	يف	بيان	الدخل	ال�ضامل	الآخر	ول	يتم	اإعادة	ت�ضنيفها	اإىل	ح�ضاب	الربح	

اأو	اخل�ضارة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 	

يتم	قيا�س	هذه	املوجودات	بالقيمة	العادلة.	يتم	الإعرتاف	بالأرباح	واخل�ضائر	ال�ضافية	،	مبا	يف	ذلك	اأي	فوائد	 	
اأو	اإيرادات	توزيعات	اأرباح	،	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

التزامات مالية 	
يتم	قيا�س	املطلوبات	املالية	احلًقا	بالتكلفة	املطفاأة	با�ضتخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية	،	اإن	وجدت.	اإن	طريقة	 	
الفائدة	الفعلية	هي	طريقة	احت�ضاب	التكلفة	املطفاأة	للمطلوبات	املالية	وتخ�ضي�س	م�ضروفات	الفائدة	على	
مدار	الفرتة	املعنية.	اإن	معدل	الفائدة	الفعلي	هو	ال�ضعر	الذي	يقوم	بال�ضبط	باخل�ضم	من	املدفوعات	النقدية	

امل�ضتقبلية	املقدرة	خالل	العمر	املتوقع	لاللتزام	املايل	اإىل	�ضايف	القيمة	الدفرتية	عند	العرتاف	الأويل.
يتم	 اأو	اخل�ضارة.	 الربح	 الأجنبية	يف	ح�ضاب	 العمالت	 واأرباح	وخ�ضائر	�ضرف	 الفوائد	 اإثبات	م�ضاريف	 يتم	 	

ا	اإثبات	اأي	ربح	اأو	خ�ضارة	عند	ال�ضتبعاد	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة. اأي�ضً
اإعادة ت�سنيف 	
الأ�سول املالية 	

�ضتقوم	ال�ضركة	باإعادة	ت�ضنيف	املوجودات	املالية	فقط	اإذا	مت	تغيري	هدف	منوذج	الأعمال	لإدارة	تلك	الأ�ضول	 	
املالية	فقط.	ومن	املتوقع	اأن	تكون	هذه	التغيريات	غري	متكررة	للغاية	حيث	اأن	هذه	التغيريات	يجب	اأن	تكون	

مهمة	لعمليات	ال�ضركة	وميكن	اإثباتها	لالأطراف	اخلارجية.
اإذا	قررت	ال�ضركة	اأن	منوذج	اأعمالها	قد	تغري	بطريقة	ذات	اأهمية	لعملياتها	،	فاإنه	يعيد	ت�ضنيف	جميع	املوجودات	 	
املتاأثرة	م�ضتقباًل	من	اليوم	الأول	من	فرتة	التقرير	التالية	)تاريخ	اإعادة	الت�ضنيف(.	ل	يتم	اإعادة	الفرتات	ال�ضابقة.

التزامات مالية 	
حتدد	ال�ضركة	ت�ضنيف	املطلوبات	املالية	عند	العرتاف	الأويل.	اإعادة	الت�ضنيف	الالحقة	غري	م�ضموح	بها.	 	
ت�ضتمل	املطلوبات	املالية	لل�ضركة	على	الذمم	التجارية	الدائنة	وامل�ضتحقات	واملخ�ض�ضات	واملبالغ	امل�ضتحقة	

لالأطراف	ذات	العالقة	والقرو�س	اأجلل	والقرو�س	ق�ضرية	الأجل	والتي	تقا�س	بالتكلفة	املطفاأة.
تعديالت على الأ�سول املالية واملطلوبات املالية 	

الأ�سول املالية 	
املعدل	 للموجود	 النقدية	 التدفقات	 كانت	 اإذا	 ما	 بتقييم	 ال�ضركة	 تقوم	 	، املايل	 الأ�ضل	 �ضروط	 تعديل	 اإذا	مت	 	
خمتلفة	ب�ضكل	جوهري.	اإذا	كانت	التدفقات	النقدية	خمتلفة	اإىل	حد	كبري	،	فاإن	احلقوق	التعاقدية	للتدفقات	
النقدية	من	الأ�ضل	املايل	الأ�ضلي	تعترب	منتهية	ال�ضالحية.	يف	هذه	احلالة	،	يتم	اإلغاء	حتقق	الأ�ضل	املايل	

الأ�ضلي	ويتم	اإثبات	الأ�ضل	املايل	اجلديد	بالقيمة	العادلة.
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اإذا	مل	تكن	التدفقات	النقدية	للموجودات	املعدلة	املحملة	بالتكلفة	املطفاأة	خمتلفة	اختالفًا	جوهريًا	،	فاإن	 	
التعديل	ل	ينتج	عنه	اإلغاء	العرتاف	بالأ�ضل	املايل.	يف	هذه	احلالة	،	تعيد	ال�ضركة	احت�ضاب	القيمة	الدفرتية	
الإجمالية	لالأ�ضل	املايل	وتقدر	املبلغ	الناجت	عن	تعديل	اإجمايل	القيمة	الدفرتية	كاأرباح	اأو	خ�ضارة	تعديل	يف	

ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

تعديالت على الأ�سول املالية واملطلوبات املالية 	

التزامات مالية 	

يتم	 	، اختالفٌا	جوهرًيا	 املعدلة	 للمطلوبات	 النقدية	 التدفقات	 وتختلف	 املايل	 االلتزام	 �ضروط	 تعديل	 اإذا	مت	 	
اإثبات	التزام	مايل	جديد	مبني	على	ال�ضروط	املعدلة	بالقيمة	العادلة.	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	للمطلوبات	

املالية	املطفاأة	واللتزام	املايل	اجلديد	مع	ال�ضروط	املعدلة	يتم	ت�ضجيله	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

اإلغاء الإعرتاف 	

الأ�سول املالية  

يتم	ا�ضتبعاد	اأ�ضل	مايل	)اأو	جزء	من	اأ�ضل	مايل	اأو	جزء	من	�ضركة	ذات	اأ�ضول	مالية	مماثلة(	عند	القت�ضاء: 	
انتهت	�ضالحية	حقوق	ا�ضتالم	التدفقات	النقدية	من	الأ�ضل	؛	اأو اأ(		

التزاًما	بدفعها	 ،	ولكنها	تتحمل	 النقدية	من	املوجودات	 التدفقات	 تلقي	 ال�ضركة	بحقها	يف	 حتتفظ	 ب(		
بالكامل	دون	تاأخري	مادي	اإىل	طرف	ثالث	مبوجب	ترتيب	»متريري«	؛	اأو

جميع	 بتحويل	 قامت	 )اأ(	 و	 	، الأ�ضل	 من	 النقدية	 التدفقات	 تلقي	 يف	 حقوقها	 بنقل	 ال�ضركة	 قامت	 ج(		
املخاطر	واملكافاآت	ب�ضكل	جوهري	،	اأو	)ب(	مل	تقم	بنقل	اأو	الحتفاظ	بكافة	خماطر	ومزايا	الأ�ضل	

،	ولكن	نقل	ال�ضيطرة	على	الأ�ضل.

عند	ا�ضتبعاد	اأحد	الأ�ضول	املالية	،	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	لالأ�ضل	)اأو	القيمة	الدفرتية	املوزعة	للجزء	 	
ا	اأي	 من	الأ�ضل	امل�ضتبعد(	ومبلغ	)i(	املقابل	امل�ضتلم	)مبا	يف	ذلك	اأي	اأ�ضل	جديد	مت	احل�ضول	عليه	ناق�ضً
التزام	جديد	املفرت�ضة(	و	)2(	اأي	ربح	اأو	خ�ضارة	مرتاكمة	مت	الإعرتاف	بها	يف	بيان	الدخل	ال�ضامل	ااآخلر	

يتم	االعرتاف	بها	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

اعتباًرا	من	1	يناير	2018	،	فاإن	اأي	اأرباح	/	خ�ضائر	تراكمية	مت	العرتاف	بها	يف	بيان	الدخل	ال�ضامل	الآخر	 	
فيما	يتعلق	باأداة	حقوق	امللكية	املحددة	كقيمة	عادلة	من	خالل	الأخرى	ال�ضاملة	ل	يتم	ت�ضجيلها	يف	ح�ضاب	
الربح	اأو	اخل�ضارة	عند	ا�ضتبعاد	هذا	ال�ضك.	يتم	االعرتاف	باأي	فائدة	يف	املوجودات	املالية	املحولة	املوؤهلة	

لل�ضتبعاد	والتي	يتم	اإن�ضاوؤها	اأو	ااحلتفاظ	بها	من	قبل	ال�ضركة	كاأ�ضل	اأو	التزام	منف�ضل.
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عندما	تقوم	ال�ضركة	بنقل	حقوقها	لتلقي	التدفقات	النقدية	من	اأ�ضل	اأو	دخلت	يف	ترتيب	مترير	،	فاإنها	تقوم	 	
بتقييم	ما	اإذا	كانت	حتتفظ	مبخاطر	وامتيازات	امللكية	واإىل	اأي	مدى.	عندما	مل	تقم	بنقل	اأو	الحتفاظ	ب�ضكل	
جوهري	بجميع	خماطر	ومزايا	املوجودات	،	ول	نقل	ال�ضيطرة	على	الأ�ضل	،	ت�ضتمر	ال�ضركة	يف	اإدراك	الأ�ضل	
ا	بامل�ضوؤولية	ذات	ال�ضلة.	يـتم	 املحول	اإىل	حد	ا�ضتمرار	م�ضاركة	ال�ضركة.	يف	هذه	احلالة	،	تعرتف	ال�ضركة	اأي�ضً
قـيـا�س	الموجودات	المحولة	والمطلوبات	ذات	ال�ضلة	علـى	اأ�ضا�س	يـعك�س	الحقوق	واللتزامات	التي	تحتفظ	

بهـا	ال�ضركة.

�ضلية	 يـتم	قيـا�س	الم�ضاركة	الم�ضتمرة	التي	تاأخذ	�ضكـل	�ضمان	علـى	الموجودات	المنقولة	بالقيـمة	الدفترية	الأ 	
للموجودات	واأق�ضـى	مبلغ	للمبلغ	الذي	يـمكن	اأن	يـطلب	من	ال�ضركة	�ضداده.

التزامات مالية 	

يتم	ا�ضتبعاد	املطلوبات	املالية	عندما	يتم	ااإلعفاء	من	االلتزام	مبوجب	املطلوب	اأو	اإلغاوؤه	اأو	انتهائه.	عندما	يتم	 	
ا�ضتبدال	التزام	مايل	قائم	بواحد	اآخر	من	نف�س	املقر�س	ب�ضروط	خمتلفة	اإىل	حد	كبري	،	اأو	يتم	تعديل	�ضروط	
املطلوبات	احلالية	ب�ضكل	جوهري	،	يتم	التعامل	مع	مثل	هذا	التبادل	اأو	التعديل	على	اأنه	ا�ضتبعاد	من	اللتزام	

الأ�ضلي	والعرتاف	مب�ضوؤولية	جديدة	ويتم	اإثبات	الفرق	يف	املبالغ	املدرجة	يف	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.

الإ�ستعا�سة 	

يتم	تعوي�س	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	و�ضايف	املبلغ	الوارد	يف	بيان	املركز	املايل	،	وفقط	اإذا: 	

يوجد	حاليًا	حق	قانوين	قابل	للتنفيذ	ملوازنة	املبالغ	املعرتف	بها	؛	و 	

هناك	نية	للت�ضوية	على	اأ�ضا�س	�ضاٍف	،	اأو	حتقيق	الأ�ضول	وت�ضوية	اخل�ضوم	يف	وقت	واحد. 	

انخفا�س قيمة الأ�سول املالية 	

ي�ضتبدل	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	9	منوذج	»اخل�ضارة	املتكبدة«	يف	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	39	 	
مع	منوذج	»اخل�ضارة	املتوقعة«	)ECL(.	يـنطبق	نموذج	ال�ضمحالل	الجديـد	علـى	الموجودات	المالية	التي	
	FVOCI	يف	الديـون	وا�ضتثمارات	التاأجيـر	وعقود	المديـنة	العقود	ومديـونيـات	المطفاأة		بالتكلفة	قيـا�ضهـا	يـتم
ولكن	ليـ�س	علـى	ال�ضتثمارات	يف	اأدوات	حقوق	الملكية.	تتكون	املوجودات	املالية	بالتكلفة	املطفاأة	من	الذمم	

التجارية	املدينة	والنقد	يف	البنك.

مبوجب	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9	،	يتم	قيا�س	خم�ض�س	اخل�ضارة	على	اأي	من	الأ�ض�س	التالية: 	
ECL	ملدة	12	�ضهرًا:	هي	ECLs	ناجتة	عن	اأحداث	افرتا�ضية	حمتملة	يف	غ�ضون	12	�ضهرًا	بعد	تاريخ	 		-

الإبالغ	؛	و
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ECLs	التي	تنتج	عن	جميع	الأحداث	الفرتا�ضية	املحتملة	على	مدى	 ECL	مدى	احلياة:	هذه	هي	 		-

العمر	املتوقع	لالأداة	املالية.

تقوم	ال�ضركة	بقيـا�س	خ�ضائر	اخل�ضائر	مببلغ	يـعادل	قيـمة	ال�ضراء	املتو�ضط	القابل	للعمر	،	با�ضتثناء	ما	يـلي،	 	
والذي	يـتم	قيـا�ضهـ	كـ	ECLs	ملدة	12	�ضهـر

املوجودات	املالية	التي	يتم	حتديد	اأن	لديها	خماطر	ائتمانية	منخف�ضة	يف	تاريخ	التقارير	املالية.	و 		-
موجودات	التمويل	التي	مل	تزداد	فيها	خماطر	الئتمان	)اأي	خماطر	التق�ضري	التي	حتدث	على	مدى	 		-

العمر	املتوقع	لالأداة	املالية(	ب�ضكل	كبري	منذ	العرتاف	الأويل.

النهج العام 	

النهج	العام	هو	نهج	من	ثالث	مراحل	لقيا�س	ECL.	ترحل	الأ�ضول	من	خالل	املراحل	الثالث	بناًء	على	التغيري	 	
يف	جودة	الئتمان	منذ	العرتاف	الأويل.	يـتم	تحويـل	الموجودات	المالـية	ذات	الزيادة	الكـبيرة	يف	مخاطر	
ولـى	 الئتمان	منذ	العتراف	المبدئي	،	ولكـن	لي�س	بالئتمان	الئتماين	،	اإلـى	المرحلة	الثانية	من	المرحلة	الأ
المقابل	 للطرف	 	)PD( التق�ضيـر	 احتمال	 علـى	 اعتمادًا	 الرئيـ�ضية	 القت�ضادية	 بالخطط	 العتراف	 ويـتم	
�ضل.	تعترب	جميع	املوجودات	املالية	ااأخلرى	يف	املرحلة	ااألوىل،	ما	مل	يكن	هناك	 الذي	يـحدث	طوال	فترة	الأ
	12 ال	 ااأل�ضهر	 خالل	 للزبون	 	PD اأ�ضا�س	 على	 	ECL بقانون	 االعرتاف	 ويتم	 الئتمانية	 القيمة	 يف	 انخفا�س	
القادمة.	يتم	تقييم	املوجودات	املالية	على	اأنها	منخف�ضة	القيمة	عند	وجود	تاأثري	�ضار	على	التدفقات	النقدية	

امل�ضتقبلية	املقدرة	للموجودات	املالية.

زيادة كبرية يف خماطر الئتمان 	

عند	حتديد	ما	اإذا	كانت	املخاطر	الئتمانية	لالأ�ضل	املايل	قد	ازدادت	ب�ضكل	كبري	منذ	التعرف	املبدئي	وعند	 	
تقدير	ECLs	،	فاإن	ال�ضركة	تعترب	املعلومات	املعقولة	والداعمة	ذات	ال�ضلة	واملتاحة	دون	تكلفة	اأو	جهد	ل	مربر	
له.	وي�ضمل	ذلك	املعلومات	والتحليل	الكمي	والنوعي	على	حد	�ضواء	،	ا�ضتناًدا	اإىل	اخلربة	التاريخية	لل�ضركة	

والتقييم	الئتماين	املدرو�س	،	مبا	يف	ذلك	املعلومات	التطلعية.

تعترب	ال�ضركة	اأن	الأ�ضل	املايل	يكون	يف	حالة	تخلف	عن	ال�ضداد	عندما	ل	يكون	من	املحتمل	اأن	يدفع	املقرت�س	 	
التزاماته	الإئتمانية	لل�ضركة	بالكامل	،	دون	الرجوع	من	قبل	ال�ضركة	اإىل	اإجراءات	مثل	حتقيق	الأمان	)اإن	

وجد(	اأو	ا�ضتناًدا	اإىل	فرتة	معينة	من	التاأخر	يف	ال�ضداد.	)اأيام	متاأخرة(.
نهج مب�سط 	

تطبق	ال�ضركة	اأ�ضلوًبا	مب�ضًطا	لقيا�س	خ�ضائر	الئتمان	،	والذي	يفر�س	العرتاف	بدفع	اخل�ضارة	املتوقع	مدى	 	
احلياة	للمدينني	التجاريني	دون	عن�ضر	متويل	كبري.	يف	ظل	املقاربة	املب�ضطة	،	لي�ضت	هناك	حاجة	لر�ضد	
الزيادات	الكبرية	يف	خماطر	الئتمان	و�ضتكون	ال�ضركة	مطالبة	بقيا�س	خ�ضائر	الئتمان	املتوقعة	مدى	احلياة	

يف	جميع	الأوقات.
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:ECLs قيا�س 	

ECLs	هي	تقدير	مرجح	حمتمل	خل�ضائر	الئتمان.	يتم	قيا�س	خ�ضائر	الئتمان	على	اأنها	القيمة	احلالية	جلميع	 	
حالت	النق�س	النقدي	)اأي	الفرق	بني	التدفقات	النقدية	امل�ضتحقة	لل�ضركة	وفًقا	للعقد	والتدفقات	النقدية	
التي	تتوقع	ال�ضركة	ا�ضتالمها(.	يتم	خ�ضم	ECL	ب�ضعر	الفائدة	الفعلي	لالأ�ضل	املايل.	الفرتة	الق�ضوى	التي	
ال�ضركة	 بها	 تتعر�س	 التي	 التعاقدية	 للفرتة	 الأق�ضى	 احلد	 هي	 	ECLs تقدير	 عند	 العتبار	 يف	 اأخذها	 يتم	

ملخاطر	الئتمان.

اأر�سدة مالية منخف�سة القيمة 	

يف	تاريخ	كل	تقرير	،	تقوم	ال�ضركة	بتقييم	ما	اإذا	كانت	املوجودات	املالية	املدرجة	بالتكلفة	املطفاأة	ذات	قيمة	 	
اأو	اأكرث	له	تاأثري	�ضار	على	التدفقات	النقدية	 ائتمانية.	الأ�ضل	املايل	هو	»�ضعف	الئتمان«	عند	وقوع	حدث	

امل�ضتقبلية	املقدرة	لالأ�ضل	املايل.

ال�سطب 	

يتم	�ضطب	القيمة	الدفرتية	الإجمالية	لأ�ضل	مايل	)اإما	جزئًيا	اأو	كلًيا(	اإىل	احلد	الذي	ل	يوجد	فيه	احتمال	 	
اأو	م�ضادر	دخل	 اأ�ضول	 اأن	املدين	لي�س	لديه	 واقعي	ل�ضرتداده.	هذا	هو	احلال	عموما	عندما	تقرر	ال�ضركة	
املالية	 الأ�ضول	 تظل	 قد	 	، ذلك	 ومع	 لل�ضطب.	 املبالغ	اخلا�ضعة	 ل�ضداد	 كافية	 نقدية	 تدفقات	 تولد	 اأن	 ميكن	

امل�ضطوبة	خا�ضعة	لأن�ضطة	الإنفاذ	من	اأجل	المتثال	لإجراءات	ال�ضركة	ل�ضرتداد	املبالغ	امل�ضتحقة.

عر�س الإنخفا�س 	

اإجمايل	القيمة	الدفرتية	 يتم	خ�ضم	خم�ض�س	الإنخفا�س	للموجودات	املالية	املقا�ضة	بالتكلفة	املطفاأة	من	 	
اأو	 الربح	 بيان	 ب�ضكل	منف�ضل	يف	 املالية	 باملوجودات	 املتعلقة	 القيمة	 انخفا�س	 يتم	عر�س	خ�ضائر	 لالأ�ضول.	

اخل�ضارة	والدخل	ال�ضامل	ااآخلر.

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018  

ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى  

املطفاأة	 بالتكلفة	 لحقًا	 قيا�ضها	 ويتم	 بالتكلفة،	 مبدئًيا	 الأخرى	 والذمم	 التجارية	 املدينة	 الذمم	 اإثبات	 يتم	 	
ي�ضبح	حت�ضيل	 امل�ضكوك	يف	حت�ضيلها	عندما	 للديون	 تقدير	 يتم	عمل	 الفعلية.	 الفائدة	 با�ضتخدام	طريقة	

املبلغ	بالكامل	غري	حمتمل.	يتم	�ضطب	الديون	املعدومة	عندما	ل	يكون	هناك	اإمكانية	ل�ضرتدادها.
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النقد والنقد املعادل 	

الذي	يخ�ضع	ملخاطر	�ضئيلة	من	 البنك	 والنقد	يف	 ال�ضندوق	 النقد	يف	 البنكي	على	 والر�ضيد	 النقد	 ي�ضتمل	 	
التغريات	يف	القيمة.

قرو�س بفائدة 	

ا	التكاليف	املبا�ضرة	املرتبطة	 تدرج	جميع	القرو�س	والت�ضهيالت	مبدئًيا	بالقيمة	العادلة	للمقابل	امل�ضتلم	ناق�ضً 	
باملعاملة.

بعد	ااإلثبات	املبدئي	،	يتم	بعد	ذلك	قيا�س	القرو�س	وال�ضلف	التي	حتمل	فائدة	بالتكلفة	املطفاأة	با�ضتخدام	 	
طريقة	الفائدة	الفعلية.	طريقة	الفائدة	الفعلية	هي	طريقة	حل�ضاب	التكلفة	املطفاأة	للمطلوبات	املالية	وتوزيع	
م�ضروف	الفائدة	على	الفرتة	املعنية.	اإن	معدل	الفائدة	الفعلي	هو	ال�ضعر	الذي	يقوم	بال�ضبط	باخل�ضم	من	
املدفوعات	النقدية	امل�ضتقبلية	املقدرة	خالل	العمر	املتوقع	لالأداة	املالية	اإىل	�ضايف	القيمة	الدفرتية	لالإلتزام	

املايل.	يتم	اإظهار	ااألق�ضاط	امل�ضتحقة	خالل	�ضنة	واحدة	بالتكلفة	املطفاأة	كمطلوبات	متداولة.

يتم	اإثبات	تكاليف	الفائدة	كم�ضروفات	عند	تكبدها	با�ضتثناء	تلك	املوؤهلة	للر�ضملة. 	

ذمم جتارية دائنة واأخرى 	

يتم	قيا�س	الذمم	الدائنة	التجارية	مبدئًيا	بقيمتها	العادلة	يف	وقت	املعاملة	ويتم	قيا�ضها	لحقًا	بالتكلفة	املطفاأة	 	
بال�ضبط	باخل�ضم	من	 يقوم	 الذي	 ال�ضعر	 الفعلي	هو	 الفائدة	 اإن	معدل	 الفعلية.	 الفائدة	 با�ضتخدام	طريقة	
املدفوعات	النقدية	امل�ضتقبلية	املقدرة	خالل	العمر	املتوقع	لالأداة	املالية	اإىل	�ضايف	القيمة	الدفرتية	لالإلتزام	
اإثبات	املطلوبات	للمبالغ	الواجب	�ضدادها	مقابل	ال�ضلع	واخلدمات	امل�ضتلمة	،	�ضواء	�ضدرت	بها	 املايل.	يتم	

فواتري	للمجموعة	اأو	مل	ت�ضدر.

8/4       املمتلكات والآلت واملعدات
يتم	اإثبات	املمتلكات	والآلت	واملعدات	مبدئيًا	بتكلفة	القتناء	،	مبا	يف	ذلك	اأية	تكاليف	تن�ضب	مبا�ضرة	اإىل	 	
جلب	الأ�ضول	اإىل	املوقع	واحلالة	الالزمة	لتكون	قادرة	على	العمل	بالطريقة	التي	تق�ضدها	املجموعة.	يتم	بعد	
ا	الإ�ضتهالك	املرتاكم	 ،	والتكلفة	ناق�ضً التكلفة	 ذلك	قيا�س	املمتلكات	واملن�ضاآت	واملعدات	با�ضتخدام	منوذج	

وخ�ضائر	انخفا�س	القيمة.

8/4      املمتلكات والآلت واملعدات
املقدرة	 املتبقية	 القيمة	 ا	 ناق�ضً التكلفة	 لتدوين	 الثابت	 الق�ضط	 اأ�ضا�س	 على	 بالإ�ضتهالك	 الإعرتاف	 يتم	 	

للممتلكات	والت	واملعدات	غري	الأر�س.	يتم	تطبيق	الأعمار	الإنتاجية	التالية:
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املباين	والكبائن:	من	10	اإىل	25	�ضنة 		-

املن�ضاآت	واملعدات:	3-10	�ضنوات 		-
القوارب	و�ضفن	ال�ضيد:	من	5	اإىل	15	�ضنة 		-

ال�ضيارات:	3-10	�ضنوات 		-
اأثاث	وتركيبات	ومعدات	مكتبية:	من	3	اإىل	10	�ضنوات 		-

تتم	مراجعة	طريقة	الإهالك	،	والقيم	املتبقية	لالأ�ضول	والأعمار	الإنتاجية	،	وتعديلها	اإذا	كان	ذلك	منا�ضًبا،	 	
يف	تاريخ	كل	تقرير.	عندما	تكون	القيمة	الدفرتية	لالأ�ضل	اأكرب	من	القيمة	املقدرة	القابلة	لال�ضرتداد	،	يتم	

تخفي�ضها	فورًا	اإىل	قيمتها	القابلة	لال�ضرتداد.

اأنها	الفرق	بني	 اأو	اخل�ضائر	الناجتة	من	الت�ضرف	يف	املمتلكات	والآلت	واملعدات	على	 يتم	حتديد	املكا�ضب	 	
عائدات	ال�ضتبعاد	والقيمة	الدفرتية	لالأ�ضول	ويتم	اإثباتها	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة	�ضمن	الإيرادات	الأخرى	اأو	

امل�ضروفات	الأخرى.

ل	يتم	ا�ضتهالك	العمل	الراأ�ضمايل	قيد	التنفيذ	حتى	يتم	حتويله	اإىل	اإحدى	الفئات	املذكورة	اأعاله	يف	الوقت	 	
الذي	يكون	جاهًزا	لال�ضتخدام	فيه.

9/4      اختبار انخفا�س القيمة
يتم	 	، القيمة	 يف	 االنخفا�س	 تقييم	 لغر�س	 القيمة.	 �ضعف	 لختبارات	 واملعدات	 والآلت	 املمتلكات	 تخ�ضع	 	
جتميع	املوجودات	عند	اأدنى	امل�ضتويات	التي	توجد	بها	تدفقات	نقدية	حمددة	ب�ضكل	منف�ضل	)وحدات	توليد	
النقد(.	نتيـجة	لذلك	،	يـتم	اختبار	بع�س	الموجودات	ب�ضكـل	فردي	لنخفا�س	القيـمة	ويـتم	اختبار	بع�ضهـا	
علـى	م�ضتوى	وحدة	توليـد	النقد.	قامت	اإدارة	املجموعة	مبراجعة	موجودات	املجموعة	وترى	اأنه	مل	يحدث	اأي	

انخفا�س	يف	اأي	من	ممتلكات	ومعدات	واآليات	املجموعة.

يتم	اختبار	املوجودات	الفردية	اأو	وحدات	توليد	النقد	ذات	ااألعمار	ااإلنتاجية	غري	املحددة	اأو	تلك	التي	مل	يتم	 	
اإ�ضتخدامها	بعد	لل�ضمحالل	�ضنوًيا	على	ااألقل.	يتم	اختبار	جميع	املوجودات	الفردية	الأخرى	اأو	وحدات	توليد	
النقد	لتحديد	انخفا�س	القيمة	عندما	ت�ضري	الأحداث	اأو	التغريات	يف	الظروف	اإىل	اأن	القيمة	الدفرتية	قد	ل	

تكون	قابلة	لال�ضرتداد.

املبلغ	 النقد	 توليد	 اأو	وحدة	 الدفرتية	لالأ�ضل	 القيمة	 به	 تتجاوز	 الذي	 للمبلغ	 القيمة	 انخفا�س	 تدرج	خ�ضارة	 	
ا	 القابل	لال�ضرتداد.	ميثل	املبلغ	القابل	لال�ضرتداد	القيمة	العادلة	الأعلى	،	مما	يعك�س	ظروف	ال�ضوق	ناق�ضً
تكاليف	البيع	والقيمة	امل�ضتخدمة	،	ا�ضتناًدا	اإىل	تقييم	التدفق	النقدي	الداخلي	املخ�ضوم.	تتم	اإعادة	تقييم	
تكون	 ل	 قد	 �ضابقًا	 بها	 املعرتف	 القيمة	 انخفا�س	 خ�ضارة	 اأن	 اإىل	 لالإ�ضارة	 لحق	 وقت	 يف	 املوجودات	 جميع	
موجودة.	يتم	رد	خ�ضارة	انخفا�س	القيمة	اإذا	جتاوزت	القيمة	القابلة	لال�ضرتداد	لالأ�ضل	اأو	وحدة	توليد	النقد	

لقيمته	الدفرتية.
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قوائم اجلرد   10/4
طريقة	 على	 التكلفة	 يتم	حتديد	 اأقل.	 اأيهما	 املمكن	حتقيقها	 القيمة	 �ضايف	 اأو	 بالتكلفة	 املخزون	 تقييم	 يتم	 	
متو�ضط			التكلفة	املرجح.	تتكون	تكلفة	املخزون	من	التكلفة	املبا�ضرة	للمواد	وامل�ضروفات	ذات	ال�ضلة.	�ضايف	
عمال	العادية	ناق�ضا	اأي	م�ضاريـف	البيـع	المنطبقة	 القيـمة	القابلة	للتحقق	هـي	�ضعر	البيـع	المقدر	يف	�ضيـاق	الأ

يتم	اإجراء	خم�ض�س	عند	ال�ضرورة	للعنا�ضر	البالية	بطيئة	احلركة	واملعيبة.

�سريبة الدخل   11/4
وال�ضرائب	 املوؤجلة	 ال�ضريبة	 على	جمموع	 اخل�ضارة	 اأو	 الربح	 يف	 بها	 املعرتف	 ال�ضريبية	 امل�ضاريف	 ت�ضتمل	 	

احلالية	غري	املدرجة	يف	الدخل	ال�ضامل	الآخر	اأو	مبا�ضرة	يف	حقوق	امللكية.

يعتمد	احت�ضاب	ال�ضريبة	احلالية	على	معدلت	ال�ضرائب	والقوانني	ال�ضريبية	التي	مت	�ضنها	اأو	تطبيقها	ب�ضكل	 	
التقارير.	يتم	احت�ضاب	�ضرائب	الدخل	املوؤجلة	با�ضتخدام	طريقة	مطلوبات	 اإعداد	 كبري	بحلول	نهاية	فرتة	

امليزانية	العمومية.

يتم	الإعرتاف		مبوجودات	ال�ضرائب	املوؤجلة	بالقدر	الذي	يكون	فيه	من	املحتمل	اأن	يتم	ا�ضتخدام	اخل�ضارة	 	
ال�ضريبية	الأ�ضا�ضية	اأو	الفرق	املوؤقت	القابل	للخ�ضم	مقابل	الدخل	اخلا�ضع	لل�ضريبة	يف	امل�ضتقبل.	يتم	تقييم	
وامل�ضروفات	غري	اخلا�ضعة	 للدخل	 ،	معدلة	 امل�ضتقبلية	 الت�ضغيل	 لنتائج	 املجموعة	 توقعات	 اأ�ضا�س	 هذا	على	

لل�ضريبة	والقيود	املحددة	على	ا�ضتخدام	اأي	خ�ضارة	اأو	ائتمان	�ضريبي	غري	م�ضتخدم.

اأن	معيار	املحا�ضبة	الدويل	12	 اإثبات	التزامات	ال�ضريبة	املوؤجلة	ب�ضكل	عام	بالكامل	،	على	الرغم	من	 يتم	 	
اإعفاءات	حمدودة. الدخل” يحدد	 “�ضريبة	

12/4  مدفوعات الأ�سهم والأرباح املوزعة
ميثل	راأ�س	املال	القيمة	ال�ضمية	لالأ�ضهم	التي	مت	اإ�ضدارها. 	

ااألرباح	يف	 اأخرى	عند	املوافقة	على	توزيعات	 ااأل�ضهم	يف	مطلوبات	 ااألرباح	امل�ضتحقة	حلملة	 تدرج	توزيعات	 	
اجتماع	عام	قبل	تاريخ	التقرير.

13/4  منافع نهاية اخلدمة للموظفني
التوظيف	 ل�ضروط	 وفًقا	 املرتاكمة	 اللتزامات	 على	 للموظفني	 اخلدمة	 نهاية	 يعتمد	خم�ض�س	خم�ض�ضات	 	
ملوظفي	املجموعة	يف	تاريخ	التقارير	املالية	،	مع	مراعاة	متطلبات	قانون	العمل	العماين	لعام	2003	وقانون	

ال�ضمان	الجتماعي	ل�ضنة	1991.
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خطة التاأمني الجتماعي حلكومة عمان )اخلطة(  

ت�ضاهم	املجموعة	يف	الربنامج	جلميع	املوظفني	العمانيني.	وتدير	حكومة	عمان	اخلطة	،	وهي	خطة	تقاعد	 	
م�ضاهمات	حمددة.	يجب	على	املجموعة	واملوظفني	العمانيني	تقدمي	م�ضاهمات	�ضهرية	للخطة	بن�ضبة	%11.5	

و	7%	على	التوايل	من	اإجمايل	الرواتب.

مزايا غري املوظفني للموظف العماين 	

اإن	خم�ض�س	مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للموظفني	غري	العمانيني	يتم	وفقًا	ملتطلبات	قانون	العمل	العماين	لعام	 	
2003.	يحق	للموظفني	احل�ضول	على	مكافاأة	نهاية	اخلدمة	مبعدل	15	يومًا	من	الراتب	الأ�ضا�ضي	لكل	من	
الثالثة.	�ضنوات	من	اخلدمة	امل�ضتمرة	وبن�ضبة	30	يومًا	من	الراتب	الأ�ضا�ضي	لكل	�ضنة	من	اخلدمة	امل�ضتمرة	
بعد	ال�ضنوات	الثالث	الأوىل.	هذه	خطة	تقاعد	فوائد	حمددة	غري	ممولة.	ت�ضتحق	م�ضتحقات	نهاية	اخلدمة	

للموظفني	غري	العمانيني	عند	اإنهاء	اخلدمة.

14/4     تكاليف القرتا�س
اأو	اإنتاج	اأ�ضل	موؤهل	خالل	الفرتة	الزمنية	 اأو	اإن�ضاء	 تتم	ر�ضملة	تكاليف	القرتا�س	املتعلقة	مبا�ضرة	بحيازة	 	
خرى	يف	الم�ضروفات	 الالزمة	لإكمال	واإعداد	الأ�ضل	لال�ضتخدام	اأو	البيع	املق�ضود.	تدرج	تكـاليـف	القترا�س	الأ

بالغ	عنهـا	يف	تكـاليـف	التمويـل. التي	تم	تكـبدهـا	والإ

15/4    املخ�س�سات واملطلوبات الطارئة واملوجودات الطارئة
يتم	الإعرتاف	باملخ�ض�ضات	عندما	توؤدي	الإلتزامات	احلالية	على	الأرجح	اإىل	تدفق	للموارد	االقت�ضادية	من	 	

املجموعة	وميكن	تقديرها	ب�ضكل	موثوق.	قد	يكون	توقيت	اأو	مقدار	التدفق	اخلارجى	غري	موؤكد.

ين�ضاأ	التزام	حايل	من	وجود	التزام	قانوين	اأو	بناء	ناجت	عن	اأحداث	�ضابقة	،	على	�ضبيل	املثال	،	نزاعات	قانونية	 	
اأو	عقود	مرهقة.	ول	يتم	العرتاف	باأحكام	اإعادة	الهيكلة	اإل	اإذا	مت	و�ضع	وتنفيذ	خطة	ر�ضمية	مف�ضلة	لإعادة	
الهيكلة	،	اأو	على	الأقل	اأعلنت	الإدارة	عن	ال�ضمات	الرئي�ضية	للخطة	للمت�ضررين	منها.	ل	تعرتف	خم�ض�ضات	

خ�ضائر	الت�ضغيل	امل�ضتقبلية.

دلة	 يـتم	قيـا�س	المخ�ض�ضات	بالم�ضروفات	المقدرة	المطلوبة	لت�ضوية	اللتزام	الحايل	،	ا�ضتنادًا	اإلـى	اأكـثر	الأ 	
الموثوقة	يف	تاريـخ	التقريـر	،	بما	يف	ذلك	المخاطر	وعدم	اليـقيـن	المرتبطة	بالتزام	حايل.	عندما	يكون	هناك	
عدد	من	اللتزامات	املماثلة	،	يتم	حتديد	احتمالية	احلاجة	اإىل	تدفق	خارجي	يف	الت�ضوية	عن	طريق	مراعاة	
فئة	اللتزامات	ككل.	يتم	خ�ضم	املخ�ض�ضات	طويلة	الأجل	لقيمها	احلالية	،	حيث	تكون	القيمة	الزمنية	للنقود	

مادية.
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يتم	اإثبات	اأي	ا�ضرتداد	ميكن	للمجموعة	حت�ضيله	من	طرف	ثالث	فيما	يتعلق	باللتزام	كاأ�ضل	منف�ضل.	ومع	 	

ذلك	،	ل	يجوز	اأن	يتجاوز	هذا	الأ�ضل	مبلغ	املخ�ض�س	ذي	ال�ضلة.

ل	يتم	العرتاف	باأي	م�ضوؤولية	اإذا	كان	تدفق	املوارد	القت�ضادية	اإىل	اخلارج	نتيجة	اللتزامات	احلالية	غري	 	
حمتمل.	يتم	الك�ضف	عن	هذه	احلالت	على	اأنها	خ�ضوم	طارئة	ما	مل	يكن	تدفق	املوارد	بعيًدا.

16/4      حكم اإداري هام يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات غري املوؤكدة
اإدارة	البيانات	املالية	،	يتم	اإجراء	عدد	من	الأحكام	والتقديرات	والفرتا�ضات	حول	العرتاف	 عند	اإعداد	 	

وقيا�س	الأ�ضول	واخل�ضوم	والإيرادات	وامل�ضروفات.

اأحكام الإدارة الهامة 	

فيما	يلي	الأحكام	ال�ضادرة	عن	الإدارة	يف	تطبيق	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	للمجموعة	والتي	لها	التاأثري	الأكرث	 	
اأهمية	على	البيانات	املالية.

العرتاف باأ�سول ال�سريبة املوؤجلة 	

يعتمد	مدى	اإمكانية	اإثبات	ااأل�ضول	ال�ضريبية	املوؤجلة	على	تقييم	احتمالية	توفر	الدخل	اخلا�ضع	لل�ضريبة	يف	 	
امل�ضتقبل	والذي	ميكن	من	خاهلل	ا�ضتخدام	الفروق	املوؤقتة	القابلة	للخ�ضم	واخل�ضائر	ال�ضريبية	اإىل	ااأملام.	
بالإ�ضافة	اإىل	ذلك	،	هناك	حاجة	اإىل	حكم	هام	يف	تقييم	تاأثري	اأي	حدود	قانونية	اأو	اقت�ضادية	اأو	عدم	يقني	

يف	خمتلف	ال�ضلطات	ال�ضريبية.

عدم اليقني التقدير 	

الأ�ضول	 الأكرب	على	العرتاف	وقيا�س	 الأثر	 لها	 التي	قد	يكون	 التقديرات	والفرتا�ضات	 املعلومات	حول	 اإن	 	
واملطلوبات	والإيرادات	وامل�ضروفات	مذكورة	اأدناه.	قد	تكون	النتائج	الفعلية	خمتلفة	ب�ضكل	كبري.

حياة مفيدة لالأ�سول القابلة لال�ستهالك 	

تاريخ	كل	تقرير.	يف	31	دي�ضمرب	 القابلة	لال�ضتهالك	يف	 الإنتاجية	لالأ�ضول	 الأعمار	 الإدارة	مبراجعة	 تقوم	 	
القيم	 ذكر	 يتم	 للمجموعة.	 للموجودات	 املتوقعة	 املنفعة	 متثل	 الإنتاجية	 الأعمار	 اأن	 الإدارة	 تقيم	 	، 	2018

الدفرتية	يف	اإي�ضاح	5.

املخزون 	

دلة	الموثوقة	يف	تاريـخ	 خذ	يف	العتبار	اأكـثر	الأ دارة	القيـم	ال�ضافية	القابلة	للتحقيـق	للمخزون	،	مع	الأ تقدر	الإ 	
التقريـر.	قد	يتاأثر	التحقيق	امل�ضتقبلي	لهذه	املخزونات	بالتكنولوجيا	امل�ضتقبلية	اأو	غريها	من	التغيريات	التي	

حتركها	ال�ضوق	والتي	قد	تقلل	اأ�ضعار	البيع	امل�ضتقبلية.
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)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(        .4
قيا�س القيمة العادلة 	

ال�ضوق	 اأ�ضعار	 تتوفر	 ل	 )حيث	 املالية	 لالأدوات	 العادلة	 القيمة	 لتحديد	 التقييم	 اأ�ضاليب	 الإدارة	 ت�ضتخدم	 	
الن�ضطة(.	وهذا	ينطوي	على	و�ضع	تقديرات	وافرتا�ضات	تت�ضق	مع	كيفية	قيام	امل�ضاركني	يف	ال�ضوق	بتقييم	

الأداة.	تقوم	الإدارة	باإعداد	افرتا�ضاتها	حول	البيانات	املر�ضودة	قدر	الإمكان.

التي	�ضيتم	حتقيقها	يف	معاملة	جتارية	على	املدى	 الفعلية	 الأ�ضعار	 التقديرية	عن	 العادلة	 القيم	 قد	تختلف	 	
الطويل	تاريخ	التقارير.

قيا�س بدل خ�سائر الئتمان املتوقعة 	

ت�ضتند	خم�ض�ضات	خ�ضائر	املوجودات	املالية	على	افرتا�ضات	حول	خماطر	التخلف	عن	ال�ضداد	ومعدلت	اخل�ضارة	 	
	، القيمة	 انخفا�س	 املدخالت	يف	ح�ضاب	 الفرتا�ضات	وحتديد	 و�ضع	هذه	 ال�ضركة	احلكم	يف	 ت�ضتخدم	 املتوقعة.	
ا�ضتناًدا	اإىل	تاريخ	ال�ضركة	ال�ضابق	وظروف	ال�ضوق	احلالية	بالإ�ضافة	اإىل	التقديرات	امل�ضتقبلية	يف	نهاية	كل	فرتة	
تقرير.	يتم	الإف�ضاح	عن	تفا�ضيل	الفرتا�ضات	واملدخالت	الرئي�ضية	امل�ضتخدمة	يف	ال�ضيا�ضة	املحا�ضبية	اأعاله.

املمتلكات والآلت واملعدات  .5
املجموعة 	

املجموع

اأعمال 
راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 
املكتب �سيارات

زوارق 
و�سفن �سيد

اآلت 
ومعدات

اأر�س 
ومباٍن 

وكبائن
ريال ُعماين ريال عماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين

التكلفة
15٫376٫719 44٫887 635٫103 939٫232 1٫049٫832 5٫942٫775 6٫764٫890 الر�ضيد	1	اأبريل	2018

69٫249 )6٫550( 33٫589 - - 19٫910 22٫300 اإ�ضافات

15٫445٫968 38٫337 668٫692 939٫232 1٫049٫832 5٫962٫685 6٫787٫190
الر�ضيد	يف	31	
دي�ضمرب	2018
ال�ضتهالك

8٫262٫960 - 561٫369 748٫904 620٫828 3٫644٫362 2٫687٫497
الر�ضيد	يف	1	
اأبريل	2018

776٫575 - 22٫961 97٫007 65٫498 338٫747 252٫362 خم�ض�س	خالل	ال�ضنة

9٫039٫535 - 584٫330 845٫911 686٫326 3٫983٫109 2٫939٫859
الر�ضيد	يف	31	
دي�ضمرب	2018

6٫406٫433 38٫337 84٫362 93٫321 363٫506 1٫979٫576 3٫847٫331 يف	31	دي�ضمرب	2018
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الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

املمتلكات والآلت واملعدات )تابع(  .5
لل�ضنة	املقارنة	،	ميكن	عر�س	املبالغ	الدفرتية	على	النحو	التايل: 	

املجموع

اأعمال	
راأ�ضمالية	
قيد	التنفيذ

اأثاث	
وتركيبات	
ومعدات	
املكتب �ضيارات

زوارق		
و�ضفن	�ضيد اآلت	ومعدات

اأر�س		ومباٍن	
وكبائن

ريال	ُعماين ريال	عماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين
التكلفة

14.211.970 37.337 593.637 941.597 1.050.622 6.010.848 5.577.929 الر�ضيد	1	اأبريل	2017
1.517.038 7.550 45.335 35.750 - 212.403 1.216.000 اإ�ضافات
)352.289( - )3.869( )38.115( )790( )280.476( )29.039( اإ�ضتبعادات

15.376.719 44.887 635.103 939.232 1.049.832 5.942.775 6.764.890
الر�ضيد	يف	31	
مار�س	2018
ال�ضتهالك

7.409.012 - 510.889 645.101 513.101 3.344.169 2.395.752 الر�ضيد	يف	1	اأبريل	2017
1.084.032 - 53.859 141.908 108.515 475.709 304.041 قدمت	خالل	الفرتة
)230.084( - )3.379( )38.105( )788( )175.516( )12.296( اإ�ضتبعادات

8.262.960 			- 561.369 748.904 620.828 3.644.362 2.687.497
الر�ضيد	يف	31	
مار�س	2018

7.113.759 44.887 73.734 190.328 429.004 2.298.413 4.077.393
مبلغ	التحميل	31	

مار�س	2018

ال�سركة الأم 	

املجموع

اأعمال 
راأ�سمالية 

قيد 
التنفيذ

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 
املكتب �سيارات

زوارق 
و�سفن �سيد

اآلت 
ومعدات

اأر�س  
ومباٍن 

وكبائن
ريال 

ُعماين
ريال 

عماين
ريال 

ُعماين
ريال 

ُعماين
ريال 

ُعماين
ريال 

ُعماين
ريال 

ُعماين
التكلفة

10٫971٫116 38٫337 579٫624 461٫183 1٫049٫832 4٫649٫759 4٫192٫381 الر�ضيد	1	اأبريل	2018
36٫619 - 12٫389 - - 19٫780 4٫450 اإ�ضافات

11٫007٫735 38٫337 592٫013 461٫183 1٫049٫832 4٫669٫539 4٫196٫831
الر�سيد يف 31 
دي�سمرب 2018

ال�ضتهالك
6٫788٫841 - 515٫245 379٫425 620٫828 3٫046٫336 2٫227٫007 الر�ضيد	يف	1	اأبريل	2018

535٫284 - 16٫950 32٫073 65٫498 262٫344 158٫419 خم�ض�س	خالل	ال�ضنة

7٫324٫125 - 532٫195 411٫498 686٫326 3٫308٫680 2٫385٫426
الر�ضيد	يف	31	
دي�ضمرب	2018

3٫683٫610 38٫337 59٫818 49٫685 363٫506 1٫360٫859 1٫811٫405 يف 31 دي�سمرب 2018
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)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

املمتلكات والآلت واملعدات )تابع(  .5
لل�ضنة	املقارنة	،	ميكن	عر�س	املبالغ	الدفرتية	على	النحو	التايل: 	

املجموع

اأعمال	
راأ�ضمالية	
قيد	التنفيذ

اأثاث	
وتركيبات	
ومعدات	
املكتب �ضيارات

زوارق	و�ضفن	
�ضيد اآلت	ومعدات

اأر�س		ومباٍن	
وكبائن

ريال	ُعماين ريال	عماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين ريال	ُعماين
التكلفة

10.998.512 30.787 540.923 470.298 1.050.622 4.774.462 4.131.420
الر�ضيد	1	اأبريل	

2017
324.893 7.550 42.570 29.000 - 155.773 90.000 اإ�ضافات

)352.289( -	 )3.869(	 )38.115(	 )790(	 )280.476(	 )29.039( اإ�ضتبعادات

10.971.116 38.337 579.624 461.183 1.049.832 4.649.759 4.192.381
الر�ضيد	يف	31	
مار�س	2018
ال�ضتهالك

6.233.313 - 474.932 367.391 513.101 2.851.661 2.026.228
الر�ضيد	يف	1	
اأبريل	2017

785.612 - 43.692 50.139 108.515 370.191 213.075
قدمت	خالل	

الفرتة
	)230.084( - )3.379( )38.105( )788( )175.516( )12.296( اإ�ضتبعادات

6.788.841 - 515.245 379.425 620.828 3.046.336 2.227.007
الر�ضيد	يف	31	
مار�س	2018

4.182.275 38.337 64.379 81.758 429.004 1.603.423 1.965.374
مبلغ	التحميل	31	

مار�س	2018

مت	حتديد	ر�ضوم	ال�ضتهالك	لل�ضنة	بني	تكلفة	املبيعات	والنفقات	الإدارية	العامة	على	النحو	التايل: 	

ال�سركة الأماملجموعة
الفرتة من 1 

ابريل 2018 
اىل31     
دي�سمرب 

2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	
اىل	31	مار�س	

2018

الفرتة من 1 
ابريل 2018 

اىل31   
دي�سمرب 

2018

الفرتة	من	1	
ابريل	2017	
اىل	31	مار�س	

2018

570٫902742.612335٫622454.361تكلفة	الب�ضائع	املباعة	)اإي�ضاح	21(
205٫673341.420199٫662331.251الإدارة	وامل�ضروفات	العامة	)اإي�ضاح	22(

776٫5751.084.032535٫284785.612
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)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

املخزون        .6
ال�سركة الأماملجموعة  

31 دي�سمرب 
2018 ر.ع

31	مار�س	
2018	ر.ع

31 دي�سمرب 
2018 ر.ع

31	مار�س	
2018	ر.ع

4٫189٫7853.453.7404٫189٫6893.453.741اأ�ضماك
--25٫334180.146خمزون	جتاري

160٫034147.746160٫034147.746مواد	التعبئة	والتغليف
86٫46582.17786٫46582.177قطع	غيار	ال�ضيانة

14٫34110.545	19٫59110.690اأخرى	
4٫481٫2093.874.4994٫450٫5293.694.209

)42.489(-	)42.489(-ناق�ضا:	خم�ض�س	املخزون	البطيء	احلركة
4٫481٫2093.832.0104٫450٫5293.651.720

احلركة	فيما	يتعلق	باملخزون	البطيء	احلركة	كانت	كما	يلي: 	

املجموعة و ال�سركة الأم 	

 31 دي�سمرب        
 2018 

 ر.ع       

31	مار�س	
		2018	
ر.ع	

42٫489108.232الر�ضيد	الفتتاحي
)65.743()42٫489(ناق�ضًا:	�ضطب

42.489-الر�ضيد	اخلتامي

ذمم جتارية مدينة واأخرى  .7
ال�سركة الأماملجموعة

31 دي�سمرب 
2018 

ر.ع

31	مار�س		
	2018	
ر.ع

31 دي�سمرب 
2018 

ر.ع

31	مار�س	
2018	
ر.ع

الأ�ضول	املالية
3٫346٫0063.095.4562٫911٫7492.411.880الذمم	التجارية

)344.937()359٫818()357.483()367٫441(ناق�ضًا:	خم�ض�س	ديون	م�ضكوك	يف	حت�ضيلها
2٫978٫5652.737.9732٫551٫9312.066.943

29٫62428.55929٫62428.559اإيرادات	م�ضتحقة
228٫496222.171	314٫613222.810م�ضتحقون	اآخرون
الأ�ضول	غري	املالية
599٫058564.395599٫058512.608التقدم	للموردين

)145.059()194٫526()145.059()194٫526(ناق�ضًا:	بدل	مقدم	اإىل	املوردين
404٫532419.336404٫532367.549

43٫77093.89630٫30072.936م�ضاريف	مدفوعة	مقدما
3٫771٫1043.502.5743٫244٫8832.758.158
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)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

ذمم جتارية مدينة واأخرى )تابع(  .7
يف	تاريخ	التقارير	املالية	،	53%	من	املدينني	التجاريني	م�ضتحقون	من	خم�ضة	اأطراف	خارج	�ضلطنة	عمان	واأربعة	اأطراف	 	

يف		�ضلطنة	عمان	)31	مار�س	2018:	55%	من	ثالثة	اأطراف	خارج	�ضلطنة	عمان	وخم�ضة	اأطراف	يف	�ضلطنة	عمان.

جميع	املبالغ	ق�ضرية	الأجل.	يعترب	�ضايف	القيمة	الدفرتية	للمدينني	التجاريني	تقريًبا	معقوًل	للقيمة	العادلة. 	

خل�ضائر	 بالبدل	 املتعلق	 والتحليل	 الئتمان	 خماطر	 بتعر�ضات	 املتعلقة	 الإف�ضاحات	 	29 الإي�ضاح	 يت�ضمن	 	
الئتمان	املتوقعة.	ت�ضري	املقارنة	املقارنة	فيما	يتعلق	مبخ�ض�ضات	انخفا�س	القيمة	اإىل	اأ�ضا�س	قيا�س	معيار	
املحا�ضبة	الدويل	39	الذي	طبق	منوذج	اخل�ضارة	املتكبدة	،	يف	حني	تطبق	ال�ضنة	احلالية	املعيار	الدويل	لإعداد	

التقارير	املالية	رقم	9	الذي	يعترب	منوذج	خ�ضارة	متوقع.

ت�ضمل	الذمم	املدينة	الأخرى	مبلغ	110،000	ريال	عماين	)31	مار�س	2018:	110،000	ريال	عماين(	م�ضتحق	 	
من	وزارة	املالية	فيما	يتعلق	باملطالبة	�ضد	الر�ضوم	اجلمركية	التي	دفعتها	ال�ضركة	يف	وقت	ال�ضترياد	لل�ضلع	

املعفاة	من	الر�ضوم	اجلمركية.

ال�سركة الأماملجموعة 
31    دي�سمرب 

2018
	31	مار�س	

2018
31    دي�سمرب 

2018
31	مار�س
2018	

1٫866٫9021.465.7051٫866٫2551.421.941الدولر	الأمريكي
1٫462٫3291.629.2071٫045٫493989.939الريال	العماين	

--16٫775544الدرهم	الإماراتي
3٫346٫0063.095.4562٫911٫7492.411.880

)FVTPL( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة        .8
تت�ضمن	الأ�ضول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	/	اخل�ضارة	ال�ضتثمار	يف	الأوراق	املالية	املدرجة.	تقوم	 	
المجموعة	بتحديـد	ال�ضتثمار	يف	FVTPL	ولم	تجعل	النتخابات	غيـر	القابلة	للت�ضوية	تحت�ضب	لهـا	بالقيـمة	

.OCI	خالل	من	العادلة

اإن	احلركة	يف	الأ�ضول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	واخل�ضارة	هي	كما	يلي: 	

املجموعة و ال�سركة الأم
 31 دي�سمرب        

2018
 ر.ع       

31	مار�س	
		2018
ر.ع	

193٫088256.936الر�ضيد	الفتتاحي
)34.971(-ا�ضتبعادات

)28.877()5٫484(التغري	يف	القيمة	العادلة	)اإي�ضاح	24(
187٫604193.088الر�ضيد	اخلتامي
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)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة )FVTPL( )تابع(        .8
ميكن	حتليل	ال�ضتثمارات	يف	FVTPL	على	اأ�ضا�س	القطاعات	على	النحو	التايل: 	

املجموعة ال�سركة الأم
31	مار�س	312018 دي�سمرب 2018

التكلفة
ر.ع

القيمة 
العادلة

ر.ع

التكلفة
ر.ع

القيمة	العادلة
ر.ع

7212672158اخلدمات	امل�ضرفية
170٫865159٫379170.865148.290خدمات
51٫02828٫09951.02844.640�ضناعي

221٫965187٫604221.965193.088

تفا�ضيل	ال�ضتثمارات	الهامة	التي	حتتفظ	بها	ال�ضركة	الأم	واملجموعة	هي	كما	يلي: 	

31 دي�سمرب 2018 	

الــــقــــيــــمــــة عدد ال�سهم
ال�سوقية

التكلفة

29٫60023٫32542٫032�ضركة	عمان	لالت�ضالت	�س.م.ع.ع
58٫11021٫61740٫677�ضركة	ا�س	ام	ان	باور	القاب�ضة	�س.م.ع.ع

221٫700125٫926118٫831ال�ضركة	العمانية	القطرية	لالت�ضالت	�س.م.ع.ع

1	ابريل	2018 	

التكلفةالقيمة	ال�ضوقيةعدد	ال�ضهم
29.60026.99542.032�ضركة	عمان	لالت�ضالت	�س.م.ع.ع

58.11038.35340.677�ضركة	ا�س	ام	ان	باور	القاب�ضة	�س.م.ع.ع
221.700113.293118.831ال�ضركة	العمانية	القطرية	لالت�ضالت	�س.م.ع.ع

النقد وما ميثل النقد   .9
ال�سركة الأماملجموعة

دي�سمرب   31
2018

ر.ع

31	مار�س	
2018
ر.ع

دي�سمرب   31
2018

ر.ع

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

38٫56133.09236٫63333.092نقد	بال�ضندوق
870٫3171.160.509864٫4651.140.560نقد	لدى	البنوك

908٫8781.193.601901٫0981.173.652



81

الإي�ســـــــــــاحات
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النقد وما ميثل النقد )تابع(  .9

الوديعة الثابتة   1/9
و�ضعت	ال�ضركة	ودائع	لأجل	مع	بنوك	جتارية	حملية	وحتقق	فائدة	بن�ضبة	3.50%	)31	مار�س	2018:	%2.50(	 	

�ضنوًيا	وت�ضتحق	يف	13	يونيو	2020.

راأ�س املال  .10
	)125،000،000 – يتكون	راأ�س	املال	امل�ضرح	به	وامل�ضدر	واملدفوع	من	125،000،000	)31	مار�س	2018	 	
�ضهم	عادي	مدفوع	بالكامل	بقيمة	0.100	ريال	عماين	)31	مار�س	2018	-	0.100	ريال	عماين(	لكل	منهما.

امل�ضاهمون	يف	ال�ضركة	الذين	ميلكون	10%	اأو	اأكرث	من	اأ�ضهم	ال�ضركة	وعدد	الأ�ضهم	التي	ميلكونها	هم	كالتايل: 	

31 دي�سمرب 
2018

عدد الأ�سهم

ن�سبة 
احليازة%

1	ابريل	2018
عدد	الأ�ضهم

ن�ضبة	
احليازة%

ال�ضركة	العمانية	لال�ضتثمار	الغذائي	القاب�ضة	
30٫000٫0002430.000.00024)�س.م.ع.م(

الحتياطي القانوين  .11
وفقًا	لقانون	ال�ضركات	التجارية	العماين	ل�ضنة	1974	وتعديالته	،	يتم	تخ�ضي�س	10%	من	ربح	ال�ضنة	اإىل	هذا	 	
الحتياطي	حتى	يبلغ	الر�ضيد	املرتاكم	ثلث	قيمة	راأ�س	املال	املدفوع	على	الأقل.	ال�ضركة	الأم	وال�ضركة	التابعة	

يف	�ضلطنة	عمان.	هذا	الحتياطي	غري	متوفر	للتوزيع.

احتياطي راأ�س املال  .12
ميثل	الحتياطي	الراأ�ضمايل	الزيادة	يف	ر�ضوم	اإ�ضدار	الأ�ضهم	املتلقاة	،	بعد	خ�ضم	امل�ضروفات	املتكبدة	حتى	 	

31	مار�س	1990.	هذا	الحتياطي	غري	متوفر	للتوزيع.

قرو�س لأجل  .13
ح�ضلت	ال�ضركة	الأم	على	قر�س	لأجل	من	بنك	التنمية	العماين	مببلغ	167،612	ريال	عماين	حا�ضلة	على	%3	 	

خالل	عام	2014.	ي�ضدد	القر�س	على	اأق�ضاط	ربع	�ضنوية.

ح�ضلت	ال�ضركة	التابعة	على	قر�س	من	بنك	جتاري	حملي	ي�ضدد	على	اأق�ضاط	�ضهرية	مت�ضاوية	على	مدى	10	 	
�ضنوات	مع	اأول	ق�ضط	�ضهري	م�ضتحق	يف	اأبريل	2013.	يتم	تاأمني	الت�ضهيالت	مقابل	�ضمان	ال�ضركة	املقدم	من	

ال�ضركة	الأم	وحتمل	فائدة	بن�ضبة	6.25%	لكل	�ضنويا.
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قرو�س لأجل )تابع(  .13
جمموعة

قر�س طويل 
الأجل

ر.ع

جمموعة
قر�س	ق�ضري	

الأجل
ر.ع

ال�سركة الأم
قر�س طويل 

الأجل 
ر.ع

ال�ضركة	الأم
قر�س	ق�ضري	

الأجل	
ر.ع

غري	–متداول
919٫0421.096.05069٫06596.071قر�س	الأجل
)34.678()34٫678(	)234.682()234٫682(اجلزء	احلايل

684٫360861.36834٫38761.393جمموع	غري-متداول
234٫682234.68234٫67834.678خالل	�ضنة

684٫360861.36834٫38761.393من	�ضنة	اىل	خم�س	�ضنوات	
919٫0421.096.05069٫06596.071جمموع	القرتا�ضات

117٫450160.1332٫3433.583تكلفة	الفائدة	امل�ضتقبلية

1/13  ت�سوية الإلتزامات النا�سئة عن اأن�سطة التمويل:
ت�ضوية	حركة	اللتزامات	اإىل	التدفقات	النقدية	النا�ضئة	عن	اأن�ضطة	التمويل 	

جمموعة
قر�س طويل 

الأجل
ر.ع

جمموعة
قر�س	ق�ضري	

الأجل
ر.ع

ال�سركة الأم
قر�س طويل 

الأجل 
ر.ع

ال�ضركة	الأم
قر�س	ق�ضري	

الأجل	
ر.ع

-96٫071-1٫096٫050الر�ضيد	الأفتتاحي	
2.000.000-2.000.000-متح�ضالت	خالل	الفرتة
)500.000()27٫006()500.000()177٫008(ال�ضداد	خالل	الفرتة

919٫0421.500.00069٫0651.500.000ر�ضيد	الأغالق

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  .14
جمموعة

31 دي�سمرب 
2018

ر.ع

جمموعة
31	مار�س	

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم
31	مار�س	

2018
ر.ع

132٫220135.350123٫072128.847الر�ضيد	الأفتتاحي
3٫41423.47274820.116معرتف	به	خالل	ال�ضنة
)25.891()33٫490()26.602()33٫779(مدفوع	خالل	ال�ضنة

101٫855132.22090٫330123.072ر�ضيد	الأغالق
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قرو�س ق�سرية الأجل  .15
خالل	ال�ضنة	،	ح�ضلت	ال�ضركة	على	قرو�س	ق�ضرية	الأجل	من	بنك	جتاري	حملي.	مت	ترحيل	القر�س	بن�ضبة	 	
3.25%.	يتم	تاأمني	القر�س	مقابل	رهن	على	الوديعة	الثابتة	مببلغ	1،000،000	ريال	عماين	مبا	يف	ذلك	فائدة	

م�ضتحقة	مببلغ	25،000	ريال	عماين	حمتفظ	بها	يف	ح�ضاب	ال�ضركة	لدى	البنك.

الذمم الدائنة ودائنون اأخرون  .16
جمموعة

31 دي�سمرب 
2018

ر.ع

جمموعة
31	مار�س	

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم
31	مار�س	

2018
ر.ع

473٫702945.847429٫594693.348الذمم	الدائنة
389٫687451.036347٫356416.346امل�ضتحقات	واملخ�ض�ضات

106٫32981.458106٫32967.514مقدم	من	العمالء
969٫7181.478.341883٫2791.177.208

�سايف الأ�سول لل�سهم الواحد  .17
يتم	احت�ضاب	�ضايف	الأ�ضول	لل�ضهم	الواحد	بتق�ضيم	�ضايف	الأ�ضول	املن�ضوبة	مل�ضاهمي	ال�ضركة	الأم	من	خالل	 	

عدد	الأ�ضهم	القائمة	يف	تاريخ	التقرير:

جمموعة
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

جمموعة
31	مار�س	

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم
31	مار�س	

2018
ر.ع

�ضايف	الأ�ضول	ر.ع
13٫956٫42414.669.69011٫991٫118

										
12.603.749

عدد	الأ�ضهم	القائمة	
125٫000٫000125.000.000125٫000٫000

								
125.000.000

0٫1120.1170٫0960.101�ضايف	الأ�ضول	لكل	�ضهم	ر.ع

معامالت واأر�سدة مع اأطراف ذات عالقة  .18
تدخل	املجموعة	وال�ضركة	الأم	يف	معامالت	مع	امل�ضاهمني	،	مع	كيانات	يكون	لبع�س	املديرين	تاأثري	كبري	عليها	 	
ا	بالتعامل	مع	ال�ضركات	التابعة	يف	�ضياق	الأعمال	العتيادية.	تقوم	 ومع	الإدارة	العليا.	تقوم	ال�ضركة	الأم	اأي�ضً

املجموعة	وال�ضركة	الأم	ببيع	ال�ضلع	و�ضراء	ال�ضلع	واخلدمات	من	هذه	الأطراف	ذات	العالقة.



84

الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

معامالت واأر�سدة مع اأطراف ذات عالقة )تابع(  .18
واخلدمات	من	هذه	الأطراف	ذات	العالقة. 	

ال�ضركة	الأم	و	املجموعة
دي�سمرب   31

2018
ر.ع

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

املبالغ	امل�ضتحقة	من	الأطراف	ذات	العالقة
308٫1332.396.150الأمني	للتربيد	والتخزين

43٫76443.764الأ�ضماك	العمانية	– ال�ضارقة
351٫8972.439.914

ال�سركة الأم و املجموعة
دي�سمرب   31

2018
ر.ع

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

املبالغ	امل�ضتحقة	اىل	الأطراف	ذات	العالقة
502٫4732.467.070الأمني	للتربيد	والتخزين

60٫81474.465الأ�ضماك	العمانية	– ال�ضارقة
563٫2872.541.535

املبالغ	امل�ضتحقة	من	واإىل	الأطراف	ذات	العالقة	ل	حتمل	فائدة	ولي�س	لها	�ضروط	�ضداد	ثابتة.	ومع	ذلك	،	 	
قدرت	الإدارة	الإيرادات	املتوقعة	خالل	الثني	ع�ضر	�ضهًرا	التالية	وت�ضنف	وفًقا	لذلك	حاليا.

كانت	املعامالت	مع	الأطراف	ذات	العالقة	خالل	ال�ضنة	كما	يلي: اأ(		
الأم  ال�سركة 
 1 من  للفرتة 
اأبريل 2018

دي�سمرب   31
 2018

ر.ع

الأم	 الــ�ــضــركــة	
ــفــرتة	مـــن	1	 ــل ل
اأبريل	2017

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

680٫561757.425ر�ضوم	ا�ضتئجار	خمازن	التربيد
98٫010144.893ر�ضوم	ا�ضتئجار	املرككبات

270٫000360.000ر�ضوم	ادارية
23٫00430.672اليجار
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معامالت واأر�سدة مع اأطراف ذات عالقة )تابع(  .18
كانت	املعامالت	مع	الأطراف	ذات	العالقة	خالل	ال�ضنة	كما	يلي: ب(		

الأم  ال�سركة 
 1 من  للفرتة 
اأبريل 2018

دي�سمرب   31
 2018

ر.ع

الأم	 الــ�ــضــركــة	
ــفــرتة	مـــن	1	 ــل ل
اأبريل	2017

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

23٫10030.450ر�ضوم	ح�ضور	جمل�س	الإدارة
25.550-مكاأفات	جمل�س	الإدارة

23٫10056.000
تعوي�س	الإدارة	العليا: ج(		

املجموعة
دي�سمرب   31

2018
ر.ع

مــــار�ــــس	 	31
2018
ر.ع

233٫286231.729الرواتب	والبدلت
53٫42219.150الفوائد	وامل�ضاريف	الآخرى

23٫8435.196مكاأفاة	نهاية	اخلدمة
310٫551256.075

املبيعات  .19
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل

31 دي�سمرب 
2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

12٫323٫14019.608.60911٫953٫43918.822.956مبيعات	الت�ضدير
2٫257٫4144.150.6781٫549٫0972.360.644مبيعات	حملية

14٫580٫55423.759.28713٫502٫53621.183.600
اإن	اإيرادات	ال�ضركة	الأم	واملجموعة	م�ضنفة	ح�ضب	الأ�ضواق	اجلغرافية	الأ�ضا�ضية	هي	كما	يلي:
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املبيعات )تابع(  .19
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

6٫563٫14710.638.6506٫563٫1479.477.700ال�ضرق	الأق�ضى
2٫999٫3845.798.7812٫150٫6554.356.044دول	جمل�س	التعاون	وال�ضرق	الأو�ضط

2٫891٫3715.096.0302٫784٫3585.129.804افريقيا	وغريها
2٫126٫6522.225.8262٫004٫3762.220.052اأوروبا

14٫580٫55423.759.28713٫502٫53621.183.600
اإن	اأرباح	ال�ضركة	الأم	واملجموعة	م�ضنفة	ح�ضب	منط	التعرف	على	الإيرادات	كما	يلي: 	

جمموعة
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

14٫580٫55423.759.28713٫502٫53621.183.600الب�ضائع	املنقولة	يف	نقطة	زمنية

دخل اآخر  .20
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

6٫1623.8056٫1623.805الدخل	من	بيع	الثلج
16٫98122.88016٫98122.880تعوي�س	من	وزارة-�ضايف

64٫975206.08264٫975206.082تاأجري	اليجارات
24٫09363.31224٫09363.312ا�ضتحقاق	م�ضتعاد

56٫29817.53656٫29817.536تعوي�س	من	�ضركة	التاأمني
293٫004390.672--ر�ضوم	الإدارة

40٫84061.67021٫67461.670اأخرى
209٫349375.285483٫187765.957

اإيرادات	اإيجار	الإيجارات	املتعلقة	بالفروع	واملتاجر	امل�ضتاأجرة	اإىل	اأطراف	ثالثة	لتجهيز	وبيع	الأ�ضماك	نيابة	 	
عن	ال�ضركة	الأم	بالتعوي�س	املتفق	عليه.
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التكاليف املبا�سرة  .21
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

3٫591٫3971.426.4133٫411٫252941.674فتح	املخزون	من	الأ�ضماك	واللحوم
11٫233٫61919.257.12510٫613٫48417.669.980امل�ضرتيات

21٫352307.59221٫352307.592ر�ضوم	املعاجلة
291٫475500.609291٫475500.609مواد	التعبئة	امل�ضتهلكة
485976681٫046758.459تكاليف	ا�ضتئجار	املربد

34٫980108.19266034.780خم�ض�س	وتكاليف	املقا�ضة
962٫111950.754792٫831775.984تكاليف	املوظفني	والأجور

159٫612170.854159٫612170.854خدمات
570٫902742.612335٫622454.361ال�ضتهالك	)مالحظة	5(

19٫62841.03819٫62941.178ر�ضوم	الثلج	والإنتاج
)3.411.252()4٫189٫689(	)3.591.397()4٫220٫369(اغالق	الأ�ضماك	واللحوم

12٫665٫19219.914.76812٫137٫27418.244.219

امل�سروفات الإدارية  .22
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

205٫673341.420199٫662331.251ال�ضتهالك	)مالحظة	5(
835٫957945.989759٫376842.531تكاليف	املوظفني

164٫888311.385137٫434287.332الت�ضليح	وال�ضيانة
172٫395190.56848٫40463.462م�ضاريف	ال�ضيارة
39٫94762.70039٫94762.700م�ضروفات	القارب

138٫236144.39327٫38535.043الكهرباء	واملاء	والوقود
66٫90259.30363٫99049.400امل�ضروفات	النرثية

73٫83852.16763٫15144.053الأتعاب	املهنية
35٫08558.36925٫30747.960تكاليف	التاأمني

40٫43767.05625٫18751.267الإيجار
35٫30743.43228٫61734.389م�ضروفات	الت�ضالت

50٫02962.17242٫94855.336ال�ضفر	والرتفيه
25.55025.550-   مكافاأة	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	)اإي�ضاح	18(

14٫43512.48312٫55411.512الطباعة	والقرطا�ضية
23٫10030.45019٫70024.450اأتعاب	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	)اإي�ضاح	18(

5٫95241.0595٫95236.836خم�ض�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	التجارية	املدينة	)املالحظة	7(
5٫6245.2835٫4905.282الر�ضوم	امل�ضرفية

49٫467129.80049٫467129.800توفري	ال�ضلف	للموردين
1٫957٫2722.583.5791٫554٫5712.138.154
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م�ساريف البيع والتوزيع  .23
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

793٫3881.145.798865٫7781.265.958ال�ضحن
61٫31685.36861٫00684.479امل�ضروفات	املتعلقة	بالت�ضدير

69٫741119.18167٫982106.035م�ضاريف	ترويج	املبيعات
924٫4451.350.347994٫7661.456.472

خ�سارة ال�ستثمار - ال�سايف  .24
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

1٫10913.3961٫10913.396اإيرادات	توزيعات	الأرباح
العادلة	من	 بالقيمة	 بيع	موجودات	مالية	 خ�ضائر	

1.554-1.554-خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة
للموجودات	 العادلة	 القيمة	 خ�ضائر	 يف	 التغري	

		املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل
)28.877()5٫484()28.877()5٫484(الربح	اأو	اخل�ضارة	– ال�ضايف

)4٫375()13.927()4٫375()13.927(

الدخل / التكلفة املالية  .25
جمموعة

من الفرتة
1 اأبريل 

2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

جمموعة
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
من الفرتة

1 اأبريل 
2018 اإىل 31 
دي�سمرب 2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
من	الفرتة

1	اأبريل	2017	
اإىل

31	مار�س	
2018
ر.ع

الدخل	املايل
26٫60665.74626٫60665.746دخل	الفائدة	على	الودائع

التكلفة	املالية
)29.665()36٫276()100.314()80٫489(ح�ضاب	الفائدة	على	قر�س	ق�ضري	الأجل
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الربح الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم الواحد  .26
مت	اكت�ضاب	الأرباح	لل�ضهم	بتق�ضيم	�ضايف	اخل�ضارة	لل�ضنة	املن�ضوبة	مل�ضاهمي	ال�ضركة	الأم	على	املتو�ضط	املرجح	 	
للعائد	 لل�ضهم	مطابق	 املخفف	 العائد	 فاإن	 	، اأ�ضهم	حمتملة	خمففة	 توجد	 ل	 اأنه	 القائمة.	مبا	 الأ�ضهم	 لعدد	

الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	الواحد.

جمموعة
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

جمموعة
31	مار�س	

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
31 دي�سمرب 

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم
31	مار�س	

2018
ر.ع

18.918)589٫379(116.071)675٫300()خ�ضارة(	/	الربح	املن�ضوب	للم�ضاهمني	)ر.ع(
125٫000٫000125.000.000125٫000٫000125.000.000املتو�ضط	املرجح	لعدد	الأ�ضهم	القائمة
0.0002)0٫0047(0.0009)0٫0054()اخل�ضارة(	/	ربحية	ال�ضهم	)ر.ع(

�سريبة الدخل  .27
الأرباح	 على	 	%15 عمان	مبعدل	 �ضلطنة	 يف	 الدخل	 �ضريبة	 لقوانني	 وفقا	 ال�ضريبة	 بتقدمي	 املجموعة	 قامت	 	

اخلا�ضعة	لل�ضريبة	)31	مار�س	2018:	15%	على	الأرباح	اخلا�ضعة	لل�ضريبة(.

ال�ضركة	الأم

31 دي�سمرب
2018

ر.ع

31	مار�س	
2018
ر.ع

املعرتف	به	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	وبيان	الدخل	ال�ضامل	الآخر
--النفقات	ال�ضريبية	احلالية

614-م�ضروفات	ال�ضنوات	ال�ضابقة
125٫55422.346ال�ضريبة	املوؤجلة

125٫55422.960�ضريبة	الدخل	)الدخل(	/	امل�ضاريف

يعر�س	يف	بيان	املركز	املايل	على	النحو	التايل:
727٫632602.078اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة

املجموعة

31 دي�سمرب
2018

ر.ع

31	مار�س	
2018
ر.ع

املعرتف	به	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	وبيان	الدخل	ال�ضامل	الآخر
21.453-النفقات	ال�ضريبية	احلالية

2.907-م�ضروفات	ال�ضنوات	ال�ضابقة
5.964)139٫964(ال�ضريبة	املوؤجلة

30.324)139٫964(�ضريبة	الدخل	)الدخل(	/	امل�ضاريف

يعر�س	يف	بيان	املركز	املايل	على	النحو	التايل:
675٫393537.722اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة
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�سريبة الدخل )تابع(  .27
ميكن	التوفيق	بني	العالقة	بني	الدخل	ال�ضريبي	املتوقع	وم�ضاريف	ال�ضرائب	املبلغ	عنها	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة	 	

على	النحو	التايل:

ال�سركة الأم
31 دي�سمرب

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم
31	مار�س	

2018
ر.ع

41.878)714٫933(ربح	/)خ�ضارة(	قبل	ال�ضريبة
اإ�سافة:

535٫284785.612ال�ضتهالك	املحا�ضبي
5٫48428.877التغري	يف	القيمة	العادلة	لالأ�ضول	املالية

388-الو�ضاطة	لال�ضتثمار
800800ر�ضوم	ال�ضت�ضارات	ال�ضريبية

90.988-خ�ضارة	من	التخل�س	من	الأ�ضول	الثابتة
55٫41936.836خم�ض�س	خ�ضائر	الئتمان

)117٫946(985.379
النق�س:

)673.952()610٫835(ال�ضتهالك	ال�ضريبي
)20.084(-الربح	ال�ضريبي	من	ا�ضتبعاد	الأ�ضول	الثابتة

)65.743(-عك�س	خم�ض�س	املخزونات	التاألفة
)2.463(-عك�س	خم�ض�س	خ�ضائر	الئتمان
)1.554(-الربح	من	ا�ضتبعاد	الأ�ضول	املالية

)13.396()1٫109(توزيعات	الرباح
208.187)729٫890(ال�ضريبة	)اخل�ضارة(	/	الربح

)4.021.193()3٫813٫006(اخل�ضارة	الواردة	من	ال�ضنوات	ال�ضابقة
15%15%معدل	ال�ضريبة

--�ضريبة	الدخل	لل�ضنة

معدل	 با�ضتخدام	 	 الإلتزام	 املوؤقتة	مبوجب	طريقة	 الفروق	 على	جميع	 املوؤجلة	 الدخل	 احت�ضاب	�ضريبة	 يتم	 	
املايل	 املركز	 بيان	 يف	 املوؤجلة	 ال�ضريبة	 اأ�ضل	 �ضايف	 	.)%15 	- 	2018 مار�س	 	31( 	%15 اأ�ضا�ضي	 �ضريبي	

وال�ضريبة	املوؤجلة	)الر�ضوم(	/	الئتمان	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة	املن�ضوبة	للبنود	التالية:
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�سريبة الدخل )تابع(  .27
1	اأبريل
2018
ر.ع

معرتف	به/
)م�ضاف(	
اإىل	الربح	اأو	
	اخل�ضارة	

ر.ع

31 دي�سمرب
2018

ر.ع

ال�سركة الأم
اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة	/	)اخل�ضوم(

-   )6.374(6.374بدل	املخزون	التاألف
51.74131.41183٫152خم�ض�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة

)36٫954()11.036()25.918(ال�ضتهالك
569.881111.553681٫434خ�ضائر	�ضريبية

602.078125.554727٫632املجموعة
اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة	/	)اخل�ضوم(

-   )6.374(6.374بدل	املخزون	التاألف
53.61330.68284٫295خم�ض�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة

)104٫766()10.327()94.439(ال�ضتهالك
569.881125.983695٫864خ�ضائر	�ضريبية

535.429139.964675٫393
معدل	 با�ضتخدام	 الإلتزام	 طريقة	 مبوجب	 املوؤقتة	 الفروق	 جميع	 على	 املوؤجلة	 الدخل	 �ضريبة	 احت�ضاب	 يتم	 	
املايل	 املركز	 بيان	 يف	 املوؤجلة	 ال�ضريبة	 اأ�ضل	 �ضايف	 	.)%15 	- 	2018 مار�س	 	31( 	%15 اأ�ضا�ضي	 �ضريبي	

وال�ضريبة	املوؤجلة	)الر�ضوم(	/	الئتمان	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة	املن�ضوبة	للبنود	التالية:
1	اأبريل
2017
ر.ع

معرتف	به/
)م�ضاف(	
اإىل	الربح	اأو	
اخل�ضارة

ر.ع

31	مار�س
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة	/	)اخل�ضوم(

6.374)9.861(16.235بدل	املخزون	التاألف
46.5855.15651.741خم�ض�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة

)25.918(7.549)33.467(ال�ضتهالك
569.881)25.190(595.071خ�ضائر	�ضريبية

602.078)22.346(624.424املجموعة
اأ�ضل	ال�ضريبة	املوؤجلة	/	)اخل�ضوم(

6.374)9.861(16.235بدل	املخزون	التاألف
47.83318.62166.454خم�ض�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة

)107.280(8.173)115.453(ال�ضتهالك
572.174)22.897(595.071خ�ضائر	�ضريبية

543.686)5.964(537.722



92

الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

�سريبة الدخل )تابع(  .27
مت	النتهاء	من	التقييمات	ال�ضريبية	لل�ضركة	الأم	لل�ضنوات	املنتهية	يف	31	مار�س	2015.	مل	يتم	بعد	التفاق	 	
على	التقديرات	ال�ضريبية	لل�ضنوات	املنتهية	يف	31	مار�س	2016	حتى	2018	مع	الأمانات	العامة	لل�ضرائب	
اأن	اأي	�ضرائب	اإ�ضافية	قد	يتم	تقييمها	لن	تكون	مهمة	للمركز	املايل	 يف	وزارة	املالية.	يرى	جمل�س	الإدارة	
لل�ضركة	الأم	يف	31	دي�ضمرب	2018.	مت	ت�ضجيل	�ضركة	الأ�ضماك	العمانية	يف	املنطقة	احلرة	مبحدودية	امل�ضوؤولية	
املحدودة	يف	مطار	ال�ضارقة	الدويل	)منطقة	�ضيف(	يف	اإمارة	ال�ضارقة	ول	تخ�ضع	لل�ضرائب	يف	دولة	الإمارات	

العربية	املتحدة.

لل�ضنوات	 التابعة	 لل�ضركة	 �ضريبي	 تقييم	 وهو	 	، والتربيد	 للتجزئة	 الأمني	 �ضركة	 تقييم	 من	 النتهاء	 مت	 وقد	 	
املنتهية	يف	31	مار�س	2016.	مت	حتى	الآن	التفاق	على	التقديرات	ال�ضريبية	لل�ضنوات	املنتهية	يف	31	مار�س	
2017	حتى	31	مار�س	2018.	الأمانة	العامة	لل�ضرائب	،	يف	وزارة	املالية.	يرى	جمل�س	الإدارة	اأن	اأي	�ضرائب	

اإ�ضافية	ميكن	تقييمها	لن	تكون	مهمة	للمركز	املايل	للمجموعة	يف	31	دي�ضمرب	2018.

معلومات القطاع  .28
حددت	الإدارة	القطاعات	الت�ضغيلية	بناء	على	التقارير	التي	ا�ضتعر�ضها	�ضانع	القرار	التنفيذي	للعمليات	)	 	
»املجل�س«(	التي	يتم	ا�ضتخدامها	ل�ضنع	القرارات	ال�ضرتاتيجية.	ينظر	جمل�س	الإدارة	يف	الأعمال	من	م�ضتوى	
ومعاجلتها	 و�ضراءها	 الأ�ضماك	 �ضيد	 هو	 واحد	 قطاع	 اأ�ضا�ضي	يف	 ب�ضكل	 تعمل	 املجموعة	 اأن	 حيث	 املجموعة	
لهذه	 ال�ضهري	 التحليل	 الإدارة	مبراجعة	 يقوم	جمل�س	 القطاعات	اجلغرافية.	 املجل�س	يف	 وبيعها.	كما	ينظر	
الإدارة	 لأن	جمل�س	 نظًرا	 ال�ضلة.	 ذوي	 واملدينني	 والقيمة	 مراقبة	احلجم	 اجلغرافية	من	خالل	 القطاعات	
التفا�ضيل	ذات	ال�ضلة	مو�ضحة	يف	 ،	فاإن	جميع	 اإىل	جزء	واحد	فقط	على	م�ضتوى	املجموعة	 ينظر	بفاعلية	
بناًء	على	موقع	عمالء	 الأ�ضا�ضي	 باجلزء	 املتعلق	 التحليل	اجلغرايف	 املايل.	 املركز	 وبيان	 اأو	اخل�ضارة	 الربح	

املجموعة	هو	كما	يلي:

جمموعة 
من الفرتة 

1 اأبريل 
2018 اإىل 

31 دي�سمرب 
 2018 

ر.ع

من	الفرتة
1	اأبريل	2017	

اإىل
31	مار�س	

2018	
ر.ع

ال�سركة الأم 
من الفرتة 

1 اأبريل 
2018 اإىل 

31 دي�سمرب 
 2018 

ر.ع

من	الفرتة	1	
اأبريل	2017	
اإىل	31	مار�س	

	2018	
ر.ع

6٫563٫14710.638.6506٫563٫1479.477.700ال�ضرق	الأق�ضى
2٫999٫3845.798.7812٫150٫6554.356.044دول	جمل�س	التعاون	وال�ضرق	الأو�ضط

2٫891٫3715.096.0302٫784٫3585.129.804افريقيا	وغريها
2٫126٫6522.225.8262٫004٫3762.220.052اأوروبا

14٫580٫55423.759.28713٫502٫53621.183.600
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اإدارة املخاطر املالية  .29
عوامل اخلطر املالية 	

ال�ضوق	)خماطر	 ذلك	خماطر	 يف	 مبا	 املالية	 املخاطر	 من	 متنوعة	 اإىل	جمموعة	 املجموعة	 اأن�ضطة	 تعر�س	 	
يركز	 ال�ضيولة.	 وخماطر	 الئتمان	 وخماطر	 الفائدة(	 �ضعر	 وخماطر	 الأ�ضعار	 وخماطر	 الأجنبية	 العمالت	
تقليل	 اإىل	 وي�ضعى	 املالية	 بالأ�ضواق	 التنبوؤ	 القدرة	على	 للمجموعة	على	عدم	 ال�ضامل	 املخاطر	 اإدارة	 برنامج	
الآثار	ال�ضلبية	املحتملة	على	الأداء	املايل	للمجموعة.	يتم	اإدارة	املخاطر	من	قبل	ااإلدارة	مبوجب	ال�ضيا�ضات	

املعتمدة	من	جمل�س	الإدارة.

خماطر ال�سوق 	

الأجنبية	 العمالت	 اأ�ضعار	�ضرف	 مثل	 	، ال�ضوق	 اأ�ضعار	 التغريات	يف	 تاأثري	 ال�ضوق	يف	خماطر	 تتمثل	خماطر	 	
واأ�ضعار	الفائدة	على	دخل	املجموعة	اأو	قيمة	موجوداتها	من	الأدوات	املالية.	الهدف	من	اإدارة	خماطر	ال�ضوق	

هو	اإدارة	ومراقبة	التعر�س	ملخاطر	ال�ضوق	�ضمن	حدود	مقبولة	،	مع	حت�ضني	العائد	على	املخاطر.

خماطر �سرف العمالت الأجنبية  	

تن�ضاأ	خماطر	�ضرف	العمالت	الأجنبية	عندما	تكون	املعامالت	التجارية	امل�ضتقبلية	اأو	املوجودات	اأو	اخل�ضوم	 	
الأجنبية	 العمالت	 ملخاطر	 املجموعة	 تتعر�س	 للمن�ضاأة.	 الوظيفية	 العملة	 لي�ضت	 بعملة	 مقومة	 بها	 املعرتف	
واليورو.و	 ال�ضعودي	 والريال	 الإماراتي	 والدرهم	 الأمريكي	 بالدولر	 يتعلق	 للعملة	فيما	 التعر�س	 الناجتة	عن	
فيما	يتعلق	مبعامالت	املجموعة	بالدولر	الأمريكي	والريال	ال�ضعودي	والدرهم	الإماراتي	،	فاإن	املجموعة	غري	
بالدولر	 مربوط	 الإماراتي	 والدرهم	 ال�ضعودي	 والريال	 العماين	 الريال	 اأن	 حيث	 العمالت	 ملخاطر	 معر�ضة	

الأمريكي.

يف	تاريخ	التقرير	،	ل	يوجد	ر�ضيد	م�ضتحق	متعلق	باملعامالت	الأوروبية	،	وبالتايل	فاإن	املجموعة	وال�ضركة	الأم	 	
غري	معر�ضني	ملخاطر	ال�ضرف	الأجنبي.

خماطر ال�سعر 	

اإذا	كانت	 اأ�ضعار	ال�ضوق	،	وما	 اأداة	مالية	نتيجة	للتغريات	يف	 تتمثل	خماطر	الأ�ضعار	يف	خماطر	تقلب	قيمة	 	
هذه	التغيريات	ناجمة	عن	عوامل	خا�ضة	بالأمن	الفردي	اأو	م�ضدرها	اأو	العوامل	التي	توؤثر	على	جميع	الأوراق	

املالية	يف	ال�ضوق.

العام	 القطاع	 يف	 املدرجة	 ال�ضركات	 بع�س	 يف	 ال�ضتثمار	 ب�ضبب	 �ضهم	 الأ اأ�ضعار	 ملخاطر	 املجموعة	 تتعر�س	 	
وراق	املالية	)MSM(	والتي	مت	ت�ضنيفها	كموجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	 واملدرجة	يف	�ضوق	م�ضقط	لالأ

رباح	اأو	اخل�ضائر.	 خالل	الأ
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تقوم	المجموعة	بالحد	من	مخاطر	ال�ضوق	من	خالل	الحفاظ	علـى	محفظة	ا�ضتثمارية	وا�ضتراتيـجية	ومن	 	
خالل	الر�ضد	المنتظم	لل�ضوق	بالإ�ضافة	اإىل	ذلك	،	تراقب	املجموعة	بن�ضاط	العوامل	الرئي�ضية	التي	توؤثر	على	

حركات	�ضوق	الأ�ضهم.
ح�سا�سية 	

يلخ�س	اجلدول	اأدناه	تاأثري	اأرباح	/	خ�ضائر	موؤ�ضر	�ضوق	م�ضقط	لالأوراق	املالية	على	اأ�ضهم	حقوق	امللكية	على	 	
افرتا�س	اأن	موؤ�ضر	الأ�ضهم	قد	زاد	/	انخف�س	بن�ضبة	5%	مع	بقاء	جميع	املتغريات	الأخرى	ثابتة:

جمموعة
 31 دي�سمرب

2018
ر.ع

جمموعة
	31	مار�س

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
 31دي�سمرب

 2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم	
31	مار�س
2018	
ر.ع

موؤ�ضر
9٫3809.6549٫3809.654�ضوق	م�ضقط	لالأوراق	املالية

خماطر معدل الفائدة 	
تن�ضاأ	خماطر	اأ�ضعار	الفائدة	من	احتمالية	حدوث	تغريات	يف	اأ�ضعار	الفائدة	وعدم	التطابق	اأو	الفجوات	يف	قيمة	 	
املوجودات	واملطلوبات	التي	تن�ضج	اأو	تعيد	ت�ضعريها	يف	فرتة	معينة.	تتعر�س	املجموعة	ملخاطر	�ضعر	الفائدة	
بالقيمة	العادلة	على	موجوداتها	املالية	املحتفظ-بها	حتى	تاريخ	ال�ضتحقاق	،	والودائع	الثابتة	املدفوعة	مع	
رباح	اأ�ضعار	فائدة	ثابتة. جل	من	م�ضرف	جتاري	،	حيث	حتمل	هذه	الأ البنوك	التجارية	والقرو�س	ق�ضرية	الأ
تعر�س	القرو�س	ال�ضادرة	مبعدلت	فائدة	متغرية	املجموعة	ملخاطر	معدل	الفائدة	على	التدفقات	النقدية.	 	
اأدوات	ذات	�ضعر	فائدة	ثابت.	تقوم	املجموعة	 تتمثل	�ضيا�ضة	املجموعة	يف	احلفاظ	على	معظم	قرو�ضها	يف	
اأ�ضعار	 على	 التفاو�س	 واإعادة	 القرو�س	 م�ضدر	 تقييم	 واإعادة	 منتظم	 ب�ضكل	 الفائدة	 اأ�ضعار	 تعر�س	 بتحليل	

الفائدة	ب�ضروط	مواتية	للمجموعة.
يف	تاريخ	التقرير	،	لي�س	لدى	املجموعة	اأي	اأدوات	�ضعر	فائدة	متغرية. 	

خماطر الئتمان 	
تتم	اإدارة	خماطر	الئتمان	من	خالل	�ضيا�ضات	واإجراءات	اإدارة	خماطر	ال�ضركة.	بالن�ضبة	للبنوك	،	يتم	قبول	 	

الأطراف	امل�ضنفة	ب�ضكل	م�ضتقل	فقط	مع	ت�ضنيف	من	وكالة	ائتمان	م�ضهورة.
تقوم	ال�ضركة	با�ضتمرار	مبراقبة	جودة	الئتمان	بناًء	على	اأداء	عمالئها.	�ضيا�ضة	ال�ضركة	هي	التعامل	فقط	 	
مع	الأطراف	املقابلة	اجلديرة	بالئتمان.	ترتاوح	مدة	الئتمان	بني	30	و	90	يوًما.	تخ�ضع	�ضروط	الئتمان	
اخلا�ضة	بالعمالء	،	والتي	مت	التفاو�س	عليها	مع	العمالء	،	لعملية	موافقة	داخلية	والتي	تاأخذ	يف	العتبار	اأداء	
املجموعة	اخلا�ضة	بها	من	حيث	املجموعة	التي	مت	ا�ضتالمها	منها.	تتم	اإدارة	املخاطر	الئتمانية	امل�ضتمرة	من	

خالل	املراجعة	الدورية	لتحليل	التقادم	،	اإىل	جانب	احلدود	الئتمانية	لكل	عميل.
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التعر�س ملخاطر الئتمان 	

جمموعة
2018

ر.ع

جمموعة
2018
ر.ع

ال�سركة الأم
2018

ر.ع

ال�ضركة	الأم
2018	
ر.ع

3٫346٫0062.737.9732٫551٫9312.066.943الذمم	املدينة
351٫8972.439.914--م�ضتحق	من	اأطراف	ذات	عالقة

-29٫624-29٫624دخل	م�ضتحق	
314٫613222.810228٫496222.171امل�ضتحقون-املدينون	الآخرون

870٫3171.160.509864٫4651.140.560النقدى	لدى	البنك
4٫560٫5604.121.2924٫026٫4135.869.588

انخفا�س قيمة املوجودات املالية 	

لدى	ال�ضركة	اأنواع	من	املوجودات	املالية	التالية	التي	تخ�ضع	لنموذج	اخل�ضارة	الئتمانية	املتوقعة: 	
البنك. النقد	يف	 		•
و املدينة؛	 الذمم	 	•

املبلغ	امل�ضتحق	من	اأطراف	ذات	عالقة 	
يخ�ضع	النقد	يف	البنك	ملتطلبات	انخفا�س	القيمة	يف	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	9	،	ومع	ذلك	،	فاإن	 	

خ�ضارة	انخفا�س	القيمة	املحددة	مل	تكن	كبرية.
الذمم املدينة 	

عداد	التقاريـر	المالية	رقم	9	للتعرف	علـى	خ�ضائر	الئتمان	 تطبق	ال�ضركة	النموذج	المب�ضط	للمعيـار	الدويل	لإ 	
المتوقعة	علـى	مدى	العمر	لجميـع	الذمم	المديـنة	التجارية	حيـث	اإن	هـذه	البنود	ليـ�س	لهـا	عن�ضر	تمويـل	كـبيـر.
اأنها	 اأ�ضا�س	جماعي	حيث	 التجارية	على	 املدينة	 الذمم	 تقييم	 ،	مت	 املتوقعة	 الئتمانية	 قيا�س	اخل�ضائر	 عند	 	
للموقع	 وفًقا	 وكذلك	 	، ال�ضابقة	 لالأيام	 وفًقا	 جتميعها	 مت	 وقد	 م�ضرتكة.	 ائتمان	 خ�ضائ�س	خماطر	 متتلك	

اجلغرايف	للعمالء.
ت�ضتند	معدلت	اخل�ضارة	املتوقعة	اإىل	امللف	ال�ضخ�ضي	للدفع	للمبيعات	على	مدار	الـ	36	�ضهًرا	املا�ضية	قبل	31	دي�ضمرب	2018.	 	
ويتم	تعديل	الأ�ضعار	التاريخية	لتعك�س	العوامل	القت�ضادية	الكلية	احلالية	واملتجهة	اإىل	الأمام	والتي	توؤثر	على	 	
قدرة	العميل	على	ت�ضوية	املبلغ	امل�ضتحق.	حددت	ال�ضركة	اإجمايل	الناجت	املحلي	ومعدلت	البطالة	يف	البلدان	التي	
يقيم	فيها	العمالء	لتكون	اأكرث	العوامل	مالءمًة	،	وبالتايل	تقوم	بتعديل	معدلت	الفقد	التاريخية	للتغريات	املتوقعة	
يف	هذه	العوامل.	ولكن	بالنظر	اإىل	الفرتة	الق�ضرية	التي	تعر�ضت	ملخاطر	الئتمان	،	مل	يتم	اعتبار	تاأثري	عوامل	

القت�ضاد	الكلي	هذه	هامة	خالل	الفرتة	امل�ضمولة	بالتقرير	ومل	يتم	ح�ضابها	يف	احتمالية	ح�ضاب	التق�ضري.
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ل�ضرتدادها.	 معقول	 توقع	 هناك	 يكون	 ل	 عندما	 ا�ضتبعادها(	 يتم	 )اأي	 املدينة	 التجارية	 الذمم	 �ضطب	 يتم	 	
يعترب	عدم	التعامل	مع	ال�ضركة	فيما	يتعلق	برتتيبات	الدفع	البديلة	من	بني	اأمور	اأخرى	موؤ�ضرًا	على	عدم	وجود	

توقعات	معقولة	بالتعايف.
على	اأ�ضا�س	ما	ورد	اأعاله	،	مت	حتديد	خ�ضارة	الئتمان	املتوقعة	للمدينني	التجاريني	لل�ضركة	الأم	يف	31	دي�ضمرب	 	

2018	و	31	مار�س	2018	على	النحو	التايل:
 31

اأقل من احلاليةدي�سمرب2018
30يوما 

من 30 - 
60 يوما

 120-60
يوما

 365-120
يوما

اأكرث من 
املجموع365 يوما

12٫36%65٫64%22٫62%4٫45%10٫08%1٫75%0٫35%املخ�ض�س	%

ـــايل	املــبــالــغ	 اأجـــم
1٫454٫351513٫675124٫875291٫37460٫436467٫0382٫911٫749امل�ضتحقة	)ر.ع(
5٫0378٫99512٫59412٫95313٫673306٫566359٫818املخ�ض�س	)ر.ع(

اأقل	من	احلالية31	مار�س2018	
30يوما	

من	30	-	60
يوما

	120-60
يوما

	365-120
يوما

اأكرث	من	365
املجموعيوما

14.67%69.57%87.41%56.89%36.27%2.13%0.34%املخ�ض�س	%

ـــايل	املــبــالــغ	 اأجـــم
1.579.233331.54121.46314.30810.121455.2142.411.880امل�ضتحقة	)ر.ع(
5.3087.0777.7858.1398.847316.710353.866املخ�ض�س	)ر.ع(

حركة خ�سارة انخفا�س القيمة 	
اإن	خم�ض�ضات	اخل�ضارة	اخلتامية	للمدينني	التجاريني	واملدينني	الآخرين	لل�ضركة	الأم	كما	يف	31	دي�ضمرب	 	

2018	تتوافق	مع	خم�ض�ضات	خ�ضارة	الفتتاح	كما	يلي:
دي�سمرب   31

2018
مــــار�ــــس	 	31

2018
1344٫937310.564	اأبريل	-	حم�ضوب	مبوجب	معيار	املحا�ضبة	الدويل	39

-8٫929تاأثري	تنفيذ	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9
353٫866310.564بدل	خ�ضارة	الفرتا�س	يف	1	اأبريل	-حم�ضوب	مبوجب	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9

5٫95236.836ر�ضوم	الفرتة	/	ال�ضنة	)اإي�ضاح	22(
)2.463(-   املبالغ	امل�ضرتدة

359٫818344.937يف	31	دي�ضمرب	/		31	مار�س
اإن	خم�ض�ضات	اخل�ضارة	اخلتامية	للمدينني	التجاريني	واملدينني	الآخرين	للمجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	



97

الإي�ســـــــــــاحات
)ت�سّكل جزًء من البيانات املالية(

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .29
2018	تتوافق	مع	خم�ض�ضات	خ�ضارة	الفتتاح	كما	يلي: 	

20182018
1357٫483318.887	اأبريل	-	حم�ضوب	مبوجب	معيار	املحا�ضبة	الدويل	39

-8٫929تاأثري	تنفيذ	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9
366٫412318.887بدل	خ�ضارة	الفرتا�س	يف	1	اأبريل	-حم�ضوب	مبوجب	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9

5٫95241.059ر�ضوم	الفرتة	/	ال�ضنة	)اإي�ضاح	22(
)2.463(-   املبالغ	امل�ضرتدة
-)4٫923(املبلغ	امل�ضطوبة

367٫441357.483يف	31	دي�ضمرب	/		31	مار�س

املبلغ	امل�ضتحق	من	طرف	ذي	�ضلة 	
عداد	التقاريـر	المالية	رقم	9	لقيـا�س	خ�ضائر	الئتمان	 تطبق	ال�ضركة	منهـجية	النموذج	العام	للمعيـار	الدويل	لإ 	
المتوقعة	التي	ت�ضتخدم	نموذج	المرحلة	الثالثة	للتعرف	علـى	خ�ضارة	الئتمان	المتوقعة	اعتماًدا	علـى	مخاطر	

الئتمان	للطرف	المقاوم.
لقيـا�س	خ�ضائر	الئتمان	المتوقعة	،	تقوم	ال�ضركة	بتقيـيـم	احتمال	التخلف	عن	ال�ضداد	من	قبل	العداد	نتيـجة	 	
لالحتمال	الفترا�ضي	الذي	يـمكـن	اأن	يـكـون	محتمًل	يف	غ�ضون	12	�ضهـرًا	بعد	تاريـخ	التقاريـر.	تقوم	ال�ضركة	
ا	بتقييم	الو�ضع	املايل	للطرف	املقابل	اإذا	كان	لديها	ما	يكفي	من	املوجودات	ال�ضائلة	لت�ضديد	الر�ضيد	اإذا	 اأي�ضً

مت	�ضداد	الطلب.
ا	اخل�ضارة	املعطلة	للمبلغ	امل�ضتحق	من	الطرف	ذي	ال�ضلة.	ا�ضتخدمت	 بالإ�ضافة	اإىل	ذلك	،	حتدد	ال�ضركة	اأي�ضً 	
ال�ضركة	احلد	الأق�ضى	ملعدل	التخلف	عن	ال�ضداد	بن�ضبة	45%	مبوجب	اتفاقية	بازل	الثانية	املو�ضى	بها	لكل	

حامل	للبنوك	من	غري	ال�ضركات.
ا�ضتناًدا	اإىل	العوامل	املذكورة	اأعاله	،	قررت	ال�ضركة	اأن	الر�ضيد	امل�ضتحق	هو	من	خماطر	ائتمانية	منخف�ضة	 	
خ�ضارة	 اإن	 �ضهرًا.	 	12 ملدة	 متوقعة	 ائتمانية	 بخ�ضائر	 العرتاف	 �ضيتم	 	، وبالتايل	 	، 	1 املرحلة	 �ضمن	 ويقع	

انخفا�س	القيمة	املحت�ضبة	غري	جوهرية	،	ولذلك	،	ل	يتم	اأخذ	اأي	تاأثري	يف	البيانات	املالية	لل�ضنة	احلالية.
خماطر ال�سيولة 	

ويتم	 	، ا�ضتحقاقها	 عند	 املالية	 بالتزاماتها	 الوفاء	 على	 املجموعة	 قدرة	 عدم	 ال�ضيولة	هي	خماطر	 خماطر	 	
اأن	 اإدارة	ال�ضيولة	يف	�ضمان	قدر	الإمكان	 اآخر.	يتمثل	نهج	املجموعة	يف	 اأ�ضل	مايل	 اأو	 ت�ضويتها	بت�ضليم	نقد	
يكون	لديها	�ضيولة	كافية	للوفاء	بالتزاماتها	عند	ا�ضتحقاقها	،	يف	ظل	الظروف	العادية	والظروف	ال�ضعبة	،	

دون	تكبد	خ�ضائر	غري	مقبولة	اأو	املخاطرة	بتعوي�س	�ضمعة	املجموعة.
من	 الكايف	 واملبلغ	 الكايف	 النقد	 على	 احلفاظ	 اإىل	 الإدارة	 يهدف	جمل�س	 	، احلكيمة	 املخاطر	 لإدارة	 وفقًا	 	

الت�ضهيالت	الئتمانية	امللتزم	بها.
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اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .29
ال�سركة الم 	

القيمة 
الدفرتية 

ر.ع

اأقل من �سنة 
ر.ع

من 1 �سنة - 
 �سنتني 

ر.ع

اأكرث من 
�سنتني

ر.ع
31	دي�ضمرب	2018
--776٫950776٫950الذمم	الدائنة

--563٫287563٫287املبلغ	امل�ضتحق	لأطراف	ذات	عالقة
-71٫40836٫07835٫330قر�س	الأجل

--1٫504٫0631٫504٫063قر�س	ق�ضري	الأجل
2٫915٫7082٫880٫37835٫330-

ال�سركة الم 	
القيمة	
الدفرتية

ر.ع

اأقل	من	�ضنة	
ر.ع

من	1	�ضنة	-	
�ضنتني
ر.ع

اأكرث	من	�ضنتني
ر.ع

31	مار�س	2018
--1.109.6941.109.694الذمم	الدائنة

--2.541.5352.541.535املبلغ	امل�ضتحق	لأطراف	ذات	عالقة
99.65436.41735.72027.517قر�س	الأجل

3.750.8833.687.64635.72027.517
املجموعة  

القيمة 
الدفرتية

ر.ع

اأقل من �سنة 
ر.ع

من 1 �سنة - 
�سنتني

ر.ع

اأكرث من 
�سنتني

ر.ع
31	دي�ضمرب2018
--863٫389863٫389الذمم	الدائنة
1٫036٫492283٫751270٫036482٫705قر�س	الأجل

--1٫504٫0631٫504٫063قر�س	ق�ضري	الأجل
3٫403٫9442٫651٫203270٫036482٫705

املجموعة  
القيمة	
الدفرتية

ر.ع

اأقل	من	�ضنة	
ر.ع

من	1	�ضنة	-	
�ضنتني
ر.ع

اأكرث	من	�ضنتني
ر.ع

31	مار�س		2018
--1.396.8831.396.883الذمم	الدائنة
1.256.183305.242279.835671.106قر�س	الأجل

2.653.0661.702.125279.835671.106
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تقدير القيمة العادلة   .30
اإىل	 املايل	 املركز	 بيان	 يف	 العادلة	 بالقيمة	 عنها	 الإف�ضاح	 اأو	 قيا�ضها	 مت	 التي	 املالية	 الأدوات	 ت�ضنيف	 يتم	 	
ثالثة	م�ضتويات	من	الت�ضل�ضل	الهرمي	للقيمة	العادلة.	يتم	حتديد	هذه	املجموعة	بناًء	على	اأدنى	م�ضتوى	من	

املدخالت	الهامة	امل�ضتخدمة	يف	قيا�س	القيمة	العادلة	،	على	النحو	التايل:

امل�ضتوى	1	-	الأ�ضعار	املعرو�ضة	)غري	املعدلة(	يف	الأ�ضواق	الن�ضطة	لأ�ضول	مماثلة. 	

امل�ضتوى	2	-	مدخالت	للموجودات	التي	ل	ت�ضتند	اإىل	بيانات	ال�ضوق	التي	ميكن	مالحظتها	)اأي	،	املدخالت	 	
غري	القابلة	للرقابة(

امل�ضتوى	3	-	مدخالت	لأ�ضل	اأو	التزام	ل	ت�ضتند	اإىل	بيانات	ال�ضوق	التي	ميكن	مالحظتها	)مدخالت	ل	ميكن	 	
ر�ضدها(.

بالقيمة	 املقا�ضة	 املالية	 واملطلوبات	 للموجودات	 الهرمي	 الت�ضل�ضل	 �ضمن	 امل�ضتويات	 التايل	 اجلدول	 يو�ضح	 	
العادلة	على	اأ�ضا�س	متكرر

امل�ستوى 3
ر.ع

امل�ستوى 2
ر.ع

امل�ستوى 1
ر.ع

ال�ضركة	الأم	واملجموعة	-	31	دي�ضمرب	2018	
- - 187٫604 اخل�ضارة	 اأو	 الربح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 مالية	 موجودات	

--	187،604	)FVTPL(
ال�ضركة	الأم	واملجموعة	-	31	مار�س	2018

- - 193.088 اخل�ضارة	 اأو	 الربح	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 مالية	 موجودات	
)FVTPL(

الأ�سول الطارئة واللتزامات الطارئة الأخرى  .31
م	يف	اتفاقية	ل�ضتحواذ	فريـزر	تفريـغ	لدعم	 خالل	ال�ضنة	المنتهـية	يف	31	ديـ�ضمبر	2018	،	دخلت	ال�ضركة	الأ 	
اأن�ضطتهـا	الت�ضغيـلية.	احلد	الأدنى	من	اللتزام	التعاقدي	الناجت	عن	هذه	التفاقية	هو	46،858	ريال	عماين	

)31	مار�س	2018:	ل	�ضيء(.

البنكية	 بال�ضمانات	 يتعلق	 التزامات	طارئة	فيما	 الأم	واملجموعة	 ال�ضركة	 ،	كان	لدى	 يف	31	دي�ضمرب	2018	 	
مببلغ	371،133	ريال	عماين	)31	مار�س	2018:	370،953	ريال	عماين(	يف	�ضياق	الأعمال	العتيادية	التي	ل	
يتوقع	اأن	تن�ضاأ	عنها	اأية	التزامات	جوهرية.	كما	قامت	ال�ضركة	الأم	باإعطاء	�ضمان	بقيمة	2،000،000	ريال	
عماين	)31	مار�س	2018:	2،000،000	ريال	عماين(	للبنك	التجاري	املحلي	مقابل	القر�س	الذي	ح�ضلت	

عليه	�ضركة	الأمني	للتخزين	والتربيد.
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�سيا�سات واإجراءات اإدارة راأ�س املال  .32
اأهداف اإدارة راأ�س املال للمجموعة هي: 	

و ؛	 م�ضتمرة	 كمن�ضاأة	 ال�ضتمرار	 على	 املجموعة	 قدرة	 �ضمان	 		•
م�ضتوى	 مع	 يتنا�ضب	 مبا	 واخلدمات	 املنتجات	 ت�ضعري	 طريق	 عن	 لالأع�ضاء	 منا�ضب	 عائد	 توفري	 		•

املخاطر.

الدين	 �ضايف	 اأنها	 على	 الن�ضبة	 هذه	 احت�ضاب	 يتم	 املديونية.	 ن�ضبة	 اأ�ضا�س	 على	 املال	 راأ�س	 املجموعة	 تراقب	 	
مق�ضوًما	على	اإجمايل	حقوق	امل�ضاهمني.	يتم	احت�ضاب	�ضايف	الدين	على	�ضكل	قر�س	طويل	الأجل	خم�ضوما	

من	النقد	والأر�ضدة	البنكية.

يـتكـون	هـيـكل	راأ�س	المال	للمجموعة	من	ديـون	،	والتي	ت�ضمل	ال�ضحب	علـى	المك�ضوف	من	البنوك	والقر�س	 	
رباح	الم�ضتبقة موال	المتراكمة	والأ جل	،	والنقد	يف	البنك	وال�ضندوق	ومحفظة	الم�ضاهـمات	مت�ضمنة	الأ لأ

كانت	ن�ضبة	املديونية	يف	31	دي�ضمرب	2018	و	31	مار�س	2018	كما	يلي: 	

جمموعة
دي�سمرب   31

2018
ر.ع

جمموعة
مــــار�ــــس	 	31

2018
ر.ع

ال�سركة الأم
دي�سمرب   31

2018
ر.ع

ال�ضركة	الأم	
مــــار�ــــس	 	31

2018
ر.ع

2٫419٫0421.096.0501٫569٫06596.071جمموع	الديون
13٫985٫46114.669.69012٫005٫44112.603.749جمموع	ال�ضهم

0.76%13٫07%7.47%17٫30%�ضايف	ن�ضبة	الدين	اإىل	حقوق	امللكية

تهدف	املجموعة	عند	اإدارة	راأ�س	املال	اإىل	احلفاظ	على	قدرة	املجموعة	على	ال�ضتمرار	كمن�ضاأة	م�ضتمرة	من	 	
اأجل	توفري	عوائد	حلملة	الأ�ضهم	واملنافع	لأ�ضحاب	امل�ضلحة	الآخرين	واحلفاظ	على	هيكل	راأ�س	املال	الأمثل	

لتقليل	تكلفة	راأ�س	املال.

اأو	تعديله	،	يجوز	للمجموعة	تعديل	مبلغ	توزيعات	الأرباح	املدفوعة	 من	اأجل	احلفاظ	على	هيكل	راأ�س	املال	 	
للم�ضاهمني	اأو	اإعادة	راأ�س	املال	اإىل	امل�ضاهمني	اأو	اإ�ضدار	اأ�ضهم	جديدة	اأو	بيع	اأ�ضول	لتقليل	الديون.	حتدد	

متطلبات	راأ�س	املال	من	قبل	الهيئة	العامة	ل�ضوق	املال	وقانون	ال�ضركات	التجارية	ل�ضنة	1974	وتعديالته.

اإعادة ت�سنيف اأرقام ال�سنة ال�سابقة   .33
مت	اإعادة	ت�ضنيف	بع�س	اأرقام	املقارنة	املقابلة	لغايات	املقارنة	املتعلقة	بتكلفة	املبيعات	والإدارة	وامل�ضروفات	 	
املالية	 القوائم	 هذه	 ال�ضنة	يف	 تبنيه	خالل	 مت	 الذي	 املعدل	 العر�س	 مع	 لتتوافق	 الأخرى	 والإيرادات	 العامة	

املوّحدة	واملنف�ضلة.


