رؤيتنا

أن حنافظ على ريادة منتجاتنا من حيث اجلودة واآلداء ،ونليب توقعات زبائننا

وكل املتعاملني معنا.

مهمتنا

اإلستمرارية يف التميز واإلبداع من خالل التطوير يف شتى جماالت العمل
لتعزيز خدمة العمالء وتنمية العائد على املسامهني.

قيمنا ومبادؤنا
ُ

النمو املستمر واملستقر من خالل اإلبداع.

الشفافية يف العمل.

البيئة املفتوحة للتواصل مع اجلميع.

التكامل املدعوم بتحمل املسؤولية.

التبين الدائم للمعايري العاملية يف إدارة اجلودة.

السالمة غري قابلة حللول الوسط.

اإللتزام باملسؤولية الوطنية والبيئية.
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تقرير مجلس اإلدارة

بإسمه تعالى
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد اخللق �أجمعني �سيدنا ونبينا حممد و�آله الطيبني الطاهرين
وعلى �صحابته املنتجبني ...
أما بعد  ..فيا أيها األخوة المساهمون الكرام ،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

ففي البداية يطيب يل �أن �أتقدم لكم بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن الأخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالرتحيب بكم يف
هذا اليوم الأغر ،الذي نلتقي فيه �سوي ًا يف االجتماع ال�ساد�س والع�شرين للم�ساهمني الكرام لن�ستعر�ض �سوي ًا م�سرية
�شركتكم خالل العام املن�صرم 2014م.
و�إنه لي�سعدين �أن �أطلعكم على ما �أجنزه جمل�س �إدارة �شركتكم خالل عام 2014م بف�ضل ت�ضافر اجلهود والهمم
على كافة امل�ستويات فكان النتاج تطوير الأداء واحلفاظ على جناحات ال�شركة امل�ستمر على مر ال�سنوات املا�ضيه
وخا�صة ماحتقق يف ال�سنة املن�صرمة 2014م .
مجلس اإلدارة:

يتقدم جمل�س الإدارة بال�شكر  /للفا�ضل فرانك دورجي (ممث ًال عن �شركة دراكا القاب�ضة)  -الذي مت �إنتخابه كع�ضو
جمل�س �إدارة من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني يف  19مار�س 2012م ومن ثم مت انتخابه نائب ًا للرئي�س يف اجتماع
جمل�س الإدارة الذي عقد بتاريخ  22يوليو 2012م  .وبـعــد �أن ا�سـت ـقـال مت تع ـيـني الفا�ضـل  /حمموت تايفون انك بد ًال
عنه (ممث ًال ل�شركة دراكا القاب�ضة) بتاريخ  12نوفمرب 2014م  .الفا�ضل  /حمموت تايفون انك يحمل الإجازة
يف �إدارة الأعمال من جامعة بوكازيكي يف تركيا وله خربة �أكرث من ثالثني عام ًا يف خمتلف الوظائف يف جمموعة
بري�سميان الإيطالية.
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تقدير الشركة :

�أك ّدت �شركة الأبحاث «انتيغر» يف درا�ستها التي �أجرتها على كربيات ال�شركات مبنطقة اخلليج بحلول �شركة
�صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع يف املركز الثاين يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك ملا حققته من
ن�سب مرتفعه يف املبيعات يف العام 2013م.
نظرة على العمليات :

تعتمد �شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع .على تعزيز وتقوية مركزها يف ال�سوق املحليه (�سلطنة ُعمان)
والأ�سواق الأقليمية (دول جمل�س التعاون اخلليجي) بالأ�ضافة �إىل �أ�سواق دولية حمددة تك ّمل عمل ال�شركة.
حققت ال�شركة عام ًا �آخر من النجاحات بالرغم من التحديات املت�أتية من املناف�سة ال�شديدة و�أ�سعار املعادن حيث
�أن النحا�س ي�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من مدخالت الأنتاج يف �صناعات ال�شركة ،وبالرغم من انخفا�ض �أ�سعار النحا�س
بن�سبة  %6يف العام 2014م ف�إن ال�شركة حققت زيادة يف حجم املبيعات بن�سبة  %2وزيادة يف الأرباح بن�سبة ،%6.3
ولقد مت حتقيق هذه النتائج مببادرات متقدمة ومنهجية مدرو�سة جعلت من منتجات ال�شركة من ِتج ًا تناف�سي ًا
منخف�ض التكلفة متميز ًا باجلودة العالية وذلك من خالل التح�سني والتطور امل�ستمر وتعزيز الإنتاجية وزيادة
الكفاءة يف خدمة العمالء بطرق �أكرث تركيز ًا وتقدم ًا.
�إن موزعي منتجات ال�شركة وجميع املتعاملني معها يدركون جيد ًا ب�أنها تتميز بني �شركات �صناعة الكابالت
املناف�سة يف املنطقة متيز ًا راقي ًا .و�إن �إدارة ال�شركة عندما ترى الفر�ص تت�صرف ب�شكل ا�ستباقي �أبكر من مناف�سيها
لال�ستثماراحلكيم يف قطاعات التقنية والهند�سة واجلودة  ،حيث �أن ال�شركة ومنذ ن�ش�أتها تعترب �أن اجلودة هي
العامل الرئي�سي يف القدرة التناف�سية لتحقيق ر�ضا العمالء .هذه هي �أحدى الركائز الأ�سا�سية التي ال تتجز�أ عن
فل�سفة الت�شغيل والإنتاج لل�شركة والتي عززت ثقة العمالء بها وخا�صة مع �شركات املقاوالت الدولية يف جمال النفط
والطاقة والغاز وغريها من املجاالت الذين يعملون على م�شاريع كبرية يف البنية التحتية وغريها من القطاعات يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط والأ�سواق الدولية  .كما ا�ستمر الطلب يف ال�سوق املحلية على
منتجات الكابالت ب�شكل قوي طوال ال�سنة  ،ونتوقع فر�ص ًا قادمة م�ستمرة يف ال�سنة املقبلة.
نتائج العمليات :

�إن ال�شركة قد ا�ستطاعت �أن حتقق �إجمايل مبيعات يف العام 2014م مببلغ  253.2مليون ريال عماين مقارنة
ب�إجمايل مبيعات العام املا�ضي 2013م التي بلغت  263.5مليون ريال عماين و�إجمايل مبيعات للمجموعة يف العام
2014م بلغت  303.1مليون ريال عماين مقارنة ب�إجمايل مبيعات العام املا�ضي 2013م للمجموعة التي بلغت
 306.1مليون ريال عم ــاين.
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�إن انخفا�ض قيمة املبيعات يعود بالأ�سا�س �إىل
متو�سط �أ�سعار النحا�س خالل العام التي كانت
�أقل كما ذكرنا �أعاله مقارنة مع �أ�سعار عام
2013م .كما ان الزيادة التي حققتها ال�شركة يف
حجم املبيعات تعود �إىل عدة عوامل منها اخرتاق
�أ�سواق عاملية وحت�سني يف نوع املنتجات و قطاعات
�أو�سع للت�سويق وكذلك زيادة الطلب على املنتجات
يف ال�سوق املحلية ب�سبب ا�ستمرار الإنفاق احلكومي
على تطوير البنية التحتية� .أما انخفا�ض قيمة املبيعات فيعود بالأ�سا�س �إىل متو�سط �أ�سعار نحا�س �أقل باملقارنة مع
عام 2013م.
األرباح:

حققت ال�شركة �صايف ارباح يف هذا العام 2014م مقداره  16.8مليون ريال عماين مقارنة مببلغ  15.8مليون ريال
عماين يف العام 2013م � .أما الأرباح ال�صافية للمجموعة يف العام 2014م فهي  17.7مليون ريال عماين مقارنة مع
 16.9مليون ريال عماين يف العام 2013م بزيادة قدرها  % 4.9عن العام املن�صرم وقد �أو�ضحنا فيما �سبق العوامل
التي �أدت �إىل هذه الزيادة يف الأرباح.
الشركة العمانية لصناعات األلومنيوم التحويلية ش.م.م)OAPIL( .
�إن ال�شركة العمانية ل�صناعات الألومنيوم التحويلية �ش.م.م( )OAPILهي �شركة تابعة موقعها بوالية �صحار
�أن�شئت بال�شراكة بني �شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع بن�سبة  %51و�شركة تكامل لال�ستثمار بن�سبة .%49
�إن عام 2014م يعترب العام الرابع لها من الت�شغيل الكلي للم�صنع وي�سرنا الإعالن عن التقدم اجليد يف كافة
املجاالت �سواء العمليات �أوالت�شغيل ون�شكر �إدارة ال�شركة على جهودها املبذولة يف هذا امل�ضمار .
ت�ستمر ال�شركة يف الرتكيز على جمال ال�صحة وال�سالمة وخلق بيئة عمل ممتازة فقد مت ت�سجيل �صفر خ�سارة يف
الوقت والإ�صابات خالل العام املن�صرم ونحن فخورين بهذا الإجناز ،وقد تعاملت ال�شركة مع التحديات املت�أتية يف
جمال املوارد الب�شرية وا�ستطاعت احلفاظ وزيادة حجم االنتاجية يف العمليات.
�إن الطلبات على ق�ضبان الأملنيوم يف زيادة با�ستمرار وعليه �أو�صت �إدارة ال�شركة م�ساهميها ب�إنها ب�صدد التو�سع
لرفع قدرة م�صنع ق�ضبان الأملنيوم لال�ستفادة من الأ�سواق الدولية وقد وافق امل�ساهمون ب�شروط على هذه التو�صية.
�سجلت ال�شركة قيمة مبيعات �أعلى يف العام 2014م مقارنة بالعام 2013م وتظهر النتائج املالية لل�شركة
هذا وقد ّ
يف احل�سابات املالية لل�شركة الأم �شركة �صناعة الكابالت العمانية ويتم الإعالن عنها كح�سابات املجموعة.
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شركة  ACPLفي الهند :

متتلك �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) ح�صة مقدارها  %40من �أ�سهم �شركة  ACPLالهندية امل�صنعة للكابالت
املتخ�ص�صة والتي بدورها �ساهمت �إيجابي ًا عرب ح�صة الـ  %40يف نتائج �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع).
الموارد البشرية :

�إن املوارد الب�شرية هي الأ�سا�س يف التطور امل�ستمر
ل�شركة �صناعة الكابالت العمانية .فالتنمية
ال�شخ�صية والكفاءة املهنية للعاملني ت�ساهم يف
حتقيق اخلطط التنموية لدينا  ،ول�ضمان راحة
العاملني يف مكان العمل بغية تقدميهم لأف�ضل ما
لديهم من �إمكانيات فقد قامت ال�شركة ب�إدخال
نظام التع ّلم والتدريب االلكرتوين .وكما هو معلوم
وثابت ب�أن جناح ال�شركة يعتمد على جناح العاملني فيها كما �أن �أ�سرتاتيجيتنا املتبعة هي تنمية وتطوير القوى
العاملة يف ال�شركة.
تركز �إدارة ال�شركة على تطوير املعرفة وتنمية مهارات العاملني بها ولديها برنامج متخ�ص�ص يف احلفاظ على
املهارات وا�ستقطابها خا�صة كوادر ال�شباب العماين  ،كما تقوم بالأ�ستثمار يف تعليم وتطوير القدرات خلريجي
ومتدربي القطاعات الهند�سية عن طريق �إحلاقهم بالربامج التدريبية والت�أهيلية داخل وخارج ال�سلطنة �إنطالق ًا
من فل�سفتها و�إميانها الرا�سخ ب�أهمية القوى العاملة با�ستمرار .
�إن �شركة �صناعة الكابالت العمانية تعمل مبفهوم «�شركة واحدة فريق واحد» منذ البداية ومتت رعاية هذا املفهوم
با�ستمرار حتى �أ�صبح قيمة ال ت�ضاهى يف نفو�س جميع �أ�صحاب امل�صلحة والأطياف املعنيني بال�شركة.
الجودة والسالمة والصحة والبيئة:

خالل العام املن�صرم قامت ال�شركة باعتماد نظام الإدارة املتكامل ومت اعتماد برامج جديدة خ�ضع لها جميع
العاملني يف ال�شركة لتح�سني وتطوير التوعية يف جمال ال�سالمة وكنتيجة مبا�شرة انخف�ضت ن�سبة اخل�سارة يف الوقت
ويف الإ�صابات مما �ساهم يف احل�صول على بيئة عمل �سليمة و�ساملة حتكمها قواعد ال�صحة وال�سالمة املطبقة.
التنظيم واإلدارة:

�إن ال�شركة تتبع املعايري املعتمدة يف حوكمة ال�شركات منذ �إن�شائها .وقد �شكل جمل�س �إدارة ال�شركة جلنتني منبثقتني
عنه وهما جلنة التدقيق وجلنة اال�سرتاتيجيات  ،وا�ستنادا �إىل �أهمية املجال اال�سرتاتيجي �أعاد املجل�س تنظيم
ا�سرتاتيجية ال�شركة عرب جلنة الإدارة اال�سرتاتيجية.
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�إن عمل اللجان هو الت�أكد من �سري العمل طبق ًا
للوائح والأنظمة املو�ضوعة واملعمول بها ومراقبة
املخاطر و�إدارتها ،حيث �أن �إدارة ال�شركة ملتزمة
ب�إتباع الأنظمة واللوائح الداخلية ومهتمه بتقييم
املخاطر ب�شكل دوري من خالل اللجان يف املتابعة
ومراقبة الأداء الفعلي واملحقق مقارنة مع الأهداف
املو�ضوعة بحيث تتما�شى مع املتطلبات القانونية
مع ت�أمني ال�شفافية يف جميع التعامالت طبق ًا للوائح الهيئة العامة ل�سوق املال.
وتطبيق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية املتبعة تقوم ال�شركة ب�إعداد البيانات املالية الربعية وال�سنوية  .ومن ثم يتم
الإف�صاح عنها باجلرائد اليومية �إ�ضافة �إىل و�ضعها على موقع ال�شركة ب�سوق م�سقط للأوراق املالية .
المسؤولية االجتماعية:

ت�ؤمن �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) ب�أهمية العمل جتاه املجتمع املدين ولهذا تنامت م�س�ؤوليتها
من خالل برنامج ال�شركة الذي و�ضعته للم�ساعدة والعون للمنظمات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة للم�ساهمه يف حت�سني
حياة املحتاجني يف املجتمع.
وقد �ساهمت �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) عام  2014يف قطاعات خمتلفة من املجتمع وقدمت
امل�ساعدة والعون يف خمتلف املجاالت خ�صو�صا فيما يتعلق بالتدخل املبكر والرعاية للأطفال املعاقني وجمعيات
املعاقني ومكافحة ال�سرطان  ،كما قدمت ال�شركة امل�ساعدة والدعم يف جماالت البيئة واملجتمع والريا�ضة وال�شباب
والأحداث الثقافية انطالق ًا من �إميانها بامل�ساهمة لتنمية ال�شباب وم�ستقبل بلدنا احلبيب  ،كما قدمت الدعم يف
عدة جماالت تعليمية  ،وملجموعة متنوعة من اجلمعيات الأهلية واملجتمعات املحلية والأن�شطة االجتماعية يف جميع
�أنحاء البالد.
وبهدف موا�صلة وتو�سيع العمل يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ف�إن ال�شركة �ستحاول الأطالع على اخلربات امل�شابهة
يف جميع �أنحاء العامل والعمل على تطبيق وممار�سة خطة عمل متقدمة تعك�س عمق ال�شراكة بينها واملجتمع وفقا
لالحتياجات.
النظرة المستقبلية:

ت�ستمر ال�شركة يف الرتكيز على غزو الأ�سواق املناف�سة يف جمال الكابالت مع ا�ستمرارها على التميز الت�شغيلي الذي
يعترب عام ًال مهم ًا يف ا�ستمرارية جناح ال�شركة .لدى ال�شركة �إدارة عمليات قوية ور�ؤيتها هي الأ�ستمرار يف العمل
على تنمية ا�سرتاتيجيتها خللق قيمة م�ستدامة جلميع م�ساهميها مع احلفاظ على ثباتها الناحج يف العمليات.
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لقد �أكدت ال�شركة ل�سنة �أخرى قدرتها من الأداء القوي وا�ستمرار زخم منوها ،وزادت ا�ستثماراتها يف قدراتها
الت�صنيعية ويف الت�سويق واملوارد الب�شرية ملواجهة وت�أمني متطلبات واحتياجات ال�سوق .
كما �أن �شركة �صناعة الكابالت العمانية اليوم هي يف و�ضع جيد حمليا و�إقليميا �سوا ًء على �صعيد دول جمل�س
التعاون اخلليجي �أوال�شرق الأو�سط �أو يف بع�ض الأ�سواق الدولية املختارة.
�إن التطورات الإيجابية التي حققتها ال�شركة ت�شري �إىل �أن امل�ستقبل ملنتجات ال�شركة مالئم ملتطلبات واحتياجات
ال�سوق امل�ستهدفة.
توزيع األرباح:

�إقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة يف �إجتماعه الذي عقد يف 2015 / 01 / 14م رفع تو�صية جلمعيتكم املوقرة للنظر يف
توزيع �أرب ــاح نقدية بن�سبة  % 90من ر�أ�س املال املدفوع وذلك للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجالت �سوق م�سقط للأوراق
املالية حتى تاريخ �إنعقاد هذه اجلمعية �إي ما يعادل  90بي�سة لكل �سهم تقريب ًا  ،راعي ًا يف ذلك �سيا�سة ال�شركة يف
تطبيق مبد�أ احليطة واحلذر واتباعه لتوجيهات الهيئة العامة ل�سوق املال يف هذا ال�ش�أن  ،وبنا ًء عليه �أو�صى املجل�س
بتوزيع مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة قيمتها حوايل � 200ألف ريال عماين (مت�ضمنة بدالت احل�ضور) تقدير ًا ملا
بذلوه من جهود خالل العام.
ويف اخلتام �أقول ب�أن كلنا ثقة يف �إدارة ال�شركة التي �أثبتت خالل العقود الثالثة يف تاريخها �أنها قادرة على تقدمي
الأف�ضل مل�ساهميها ،ونتقدم بعظيم ال�شكر حلكومتنا الر�شيدة على ال�سيا�سات الإقت�صادية التي وفرتها واملناخ
ال�سليم مل�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص مما �أتاح ل�شركتكم �أن ت�صبح نربا�س ًا يف قطاع ال�صناعة  ،ان ذلك
مل يكن ليتحقق لوال دعم كل من وزارة التجارة وال�صناعة املوقرة وجميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية وكذلك
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية التي �ساهمت يف م�ساندة ال�شركة خالل العام  ،وال�شكر مو�صول لأع�ضاء الإدارة
التنفيذية لل�شركة وكافة موظفيها على ما حتملوه من عناء خالل العام وعلى جهودهم املبذولة لتحقيق �أهداف
ال�شركة وموا�صلة حتقيق النجاحات.
وندعو البارئ عز وجل �أن يحفظ بالدنا احلبيبة وباين نه�ضتها قائد امل�سرية جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم حفظه اهلل ورعاه �إنه قريب جميب الدعاء .
		

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

مصطفى بن مختار اللواتي

رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع
التقرير السنوي 2014
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تقرير مناقشات
وتحليالت اإلدارة
طريقة عمل الشركة وتطوير القطاع

ت�أ�س�ست �شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع .كم�ص ّنع بارزٍ للكابالت الكهربائية لتلبية الطلب على الكابالت
حملي ًا يف �سلطنة عمان واملناطق املحيطة بها �أي دول جمل�س التعاون اخلليجي .تتمتع ال�شركة ب�سمعتها اجليدة
واملعتمدة يف جمال �صناعة الكابالت والتي تعمل يف الغالب يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي باعتبارها
ال�سوق املحلي �إىل جانب خطة توزيع مركزة ملكاتبها ومنتجاتها يف خمتلف الأنحاء.
�إن تطوير حجم العمليات والإنتاج �إىل جانب التميز الت�شغيلي هو ديناميكية هامة للنجاح يف ظل بيئة تناف�سية .كما
و�أن التطور التكنولوجي يف جمال ال�صناعة يعزز من اال�ستفادة من ا�ستخدام املواد املتعلقة بالطاقة اال�ستيعابية
احلالية وتعزيز العمر االفرتا�ضي للكابالت الكهربائية من خالل املواد العازلة وتطوير مواد جديدة ل�صناعة
كابالت �أكرث �آمان ًا.
تقوم ال�شركة بت�صنيع وت�سويق جمموعة متنوعة متكاملة من الكابالت ذات اجلهد املنخف�ض واملتو�سط واملو�صالت
الكهربائية طبق ًا لأف�ضل املعايري العاملية يف جمال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكابالت التحكم وغريها وتتمتع
ب�سمعتها اجليدة يف هذا املجال حيث �أنها من ال�شركات الرائدة يف ا�ستخدامها لأحدث التقنيات فـي هذا املجال.
ويعترب النحا�س هو املعدن الأكرث هيمنة وا�ستخدام ًا يف الكابالت الكهربائية ولكن يظهر �أن هناك اجتاه ًا نحو
كابالت الألومنيوم يف بع�ض قطاعات ال�سوق.
ُتعترب ال�شركة م�ص ّنع ًا بارز ًا للكابالت الكهربائية املعرتف بها وفقا للمعايري واالعتمادات الدولية بغية �ضمان �أعلى
جودة منتجات لعمالئها يف الوقت املحدد ،وتدر�س ال�شركة با�ستمرار املطالب واالجتاهات داخل قطاعات ال�سوق
املختلفة وتوفر اخلدمات املتخ�ص�صة لكل احتياجات العمالء.
الفرص والمخاطر

�إن مرونة النمو االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �ساهم يف الإنفاق يف امل�شاريع الكبرية على القطاعات
ال�سكنية ،التجارية ،النفط والغاز والبنية التحتية وقد خلق هذا زيادة يف الطلب على منتجات كابالت الطاقة ويف
الوقت نف�سه ا�ستقطب العديد من م�صنعي الكابالت الإقليميني والدوليني وا�ستقطب معهم بيئة �أكرث تناف�سية.
ميكن اال�ستفادة ب�سرعة من قوة املركز املايل لل�شركة الغتنام فر�ص النمو التي قد تن�ش�أ عن م�شاريع كبرية �أو
لزيادة يف الطلب على الكابالت الكهربائية داخل �أ�سواقها.
8
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بعد االنكما�ش االقت�صادي عام  2008وبطء وترية االنتعا�ش يف االقت�صادات يف العامل ،توافد العديد من املناف�سني
الدوليني �إىل منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي مع خمتلف ا�سرتاتيجيات املدى الق�صري لال�ستحواذ على ح�صتها
مما �أدى �إىل ال�ضغط على الربحية لل�شركات امل�ستدامة مثل �شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع.
يف ال�سوق ّ
لقد برهنت ال�شركة كفاءتها ومقدرتها يف التعامل والتعاون مع ال�شركات العاملية العاملة يف جمال م�شاريع الطاقة
والنفط وجنحت يف �إن�شاء عالقات عمل وتعاون طويلة الأمد ،وهذا ما �سيمكن ال�شركة من املحافظة على معدالت
النمو وتعزيز مركزها متا�شي ًا مع املخططات والإمكانيات اال�سرتاتيجية لل�شركة.
مستوى األداء

طورت ال�شركة قاعدة عمالء م�ستدامة يف خمتلف قطاعات ال�سوق ل�ضمان االنت�شار اجلغرايف امل�ستمر ملنتجاتها،
ولل�شركة �شبكة توزيع �شاملة يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي متكن امل�ستهلكني من احل�صول على
منتجات ال�شركة يف �أي مكان يف املنطقة.
متكنت ال�شركة من اال�ستحواذ على ح�صة �سوقية قابلة للزيادة يف جميع املرافق الرئي�سية يف املنطقة وذلك نتيجة
اال�ستثمار يف واال�ستفادة من �أحدث املعدات واملواد التكنولوجية مع احلفاظ على اجلودة العالية عرب االختبارات
املتقدمة ل�ضمان اجلودة والنوعية ملنتجاتها.
تعمل ال�شركة من خالل �شركات الهند�سة ،امل�شرتيات والبناء واملقاولني العاملني يف هذا املجال العاملني يف منطقة
ال�شرق الأو�سط الذين يعتمدون على مرونة ودقة ال�شركة لتلبية مطالب �صارمة لتزويد امل�شاريع املرموقة.
كما �ساهمت ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش.م.م .التابعة ل�شركة �صناعة الكابالت العمانية
�ش.م.ع.ع .بنجاح يف توريد ال�شركة ملنتجات كابالت الألومنيوم لعمالء خمتارين و�سوف ي�ستمر هذا التنويع بغية
التكامل مع النظرة اال�سرتاتيجية لل�شركة.
النظرة المستقبلية والتوقعات

�إن التوقعات الإقليمية ل�صناعة الكابالت تبقى متفائلة باملقارنة مع بع�ض االقت�صادات العاملية ومع ذلك �سوف
تعتمد على �إنفاق ر�ؤو�س الأموال من اجلهات احلكومية ،ويف املنطقة هنا الدوافع الرئي�سية هي �أ�سعار النفط ،دعم
احلكومة وتطوير البنية التحتية.
وتتوقع ال�شركة �أن حتافظ على وجودها يف ال�سوق
واال�ستفادة من الإنفاق امل�ستمر على م�شاريع البنية
التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي جمتمعة مع
هيكلية ال�شركة التناف�سية وخطط التو�سع واملركز
املايل ال�سليم وقاعدة العمالء املوثوقة.
حققت �شركتنا التابعة يف �صحار (ال�شركة العمانية
ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش.م.م)OAPIL.
امل�صنعة لق�ضبان ومو�صالت الأملونيوم نتيجة جيدة �ساهمت �إيجاب ًا يف نتائج ال�شركة ككل.
التقرير السنوي 2014
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المخاطر واالهتمامات

قد يت�أثر اقت�صاد دول جمل�س التعاون اخلليجي برتاجع �أ�سعار النفط مما قد ي�ؤثر على الإنفاق الر�أ�سمايل على
امل�شاريع الكربى ال�ضرورية لتحفيز االقت�صادات املحلية والناجت املحلي الإجمايل و�سيكون لذلك �أثر على الطلب
على الكابالت الكهربائية ومن املمكن �أن تتجاوز القدرة الت�صنيعية يف املنطقة الطلب على الكابالت الكهربائية
مما �سي�ؤدي اىل ا�سرتاتيجيات متنوعة ت�ضغط على الأ�سعار.
�أما ال�سوق املحلية فال تزال ن�شطة ب�سبب الإنفاق احلكومي (�سلطنة ُعمان) على البنية التحتية كما هو مبني يف عام
ميزانية ال�سلطنة لعام  2015مما يمُ كن �أن يجذب املناف�سني من خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي و�ستبقى ال�شركة
حذرة للت�أكد من و�صفة الفوز من خالل تقدمي منتج متميز مع �أ�سعار تناف�سية واملحافظة عليها.
كما تراقب ال�شركة بعناية التطورات يف البلدان املحتمل �أن تكون لل�شركة فيها �أ�سواقا يف امل�ستقبل وت�سعى ال�شركة
جاهدة لإيجاد التوازن بني الفر�ص التجارية واملخاطر املحتملة وبحذر بناء الثقة يف ال�سوق.
أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها

لدى ال�شركة �أنظمة للرقابة الداخلية بالإ�ضافة �إىل مراجع الت�شغيل والعمليات .ويتم الرجوع �إليها خالل التدقيق
واملراجعة ال�شاملة على الأداء عن طريق دائرة التدقيق الداخلي ،ومكتب التدقيق اخلارجي .كما يتم التدقيق على
ال�شركة من قبل �شركات عاملية كجزء من متطلبات االعتماد والرتخي�ص لل�شركة ل�ضمان اعتمادها كمورد �أ�سا�سي
لهذه ال�شركات العاملية وت�شمل عمليات التدقيق هذه خمتلف املجاالت والقطاعات الت�شغيلية يف ال�شركة وجماالت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة وغريها و�أكدت عمليات التدقيق هذه على �صحة ودقة الأنظمة والطرق املتبعة يف ال�شركة.
هذا ي�ضمن التقيد بالأنظمة والإجراءات املن�صو�ص عليها وم�ساعدة الإدارة يف املراقبة وتقوم ال�شركة بالتح�سني
امل�ستمر لإجراءات وتعزيز تطوير �سيا�سات العمليات ل�ضمان قيام العمل والأداء بطريقة �سل�سة و�صحيحة م�ستدامة
و�ضمان ا�ستمرارية ال�شركة على امل�سار ال�سليم وال�صحيح يف النمو كذلك �ضمان مقدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف
ممار�سة الأن�شطة املحددة وحتقيق �أهدافها.
مشاريع التوسعة

ا�ستثمرت ال�شركة خالل عام 2014م يف برامج
التو�سع مما �أدى �إىل زيادة القدرة الإنتاجية
للأ�سالك والكابالت وامل�شاريع املتخ�ص�صة وهذا
ي�شمل �إدخال �أحدث النظم وبرامج تطوير الآالت
وت�شييد مبنى جديد على �أحدث التكنولوجيا والتي
�سوف ت�شكل جزءا من برنامج التو�سع عام .2015
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المبيعات والربحية

كما هو مو�ضح باجلدول التايل يظهرالأداء العملي لل�شركة على مدى � 5سنوات ما�ضية:
املبيعات (بالأف ريال)
�أرباح بعد ال�ضريبة (بالأف ريال)
حقوق امل�ساهمني (بالأف ريال)
توزيعات �أرباح ()%

2014 2013 2012 2011 2010
303,146 306,058 257,179 272,304 200,885
17,718 16,886 11,908
6,874
8,165
83,498 72,461 61,745 52,058 46,899
*% 90
% 88
% 70
% 40
%40

* مو�صى به من جمل�س الإدارة.

االستنتاج

�إن نهاية ال�سنة املالية لعام  2014كانت �أف�ضل ال�سنوات فيما يتعلق بالأرباح ومت هذا من خالل اال�ستفادة من الطاقة
الإنتاجية لل�شركة يف خمتلف املنتجات مع احلفاظ على ا�ستدامة الربحية ولقد �ساهم الرتكيز على التميز الت�شغيلي
يف جميع �أنحاء �إدارة ال�شركة �إىل الو�صول �إىل هذا الأداء وهذه النتيجة.
كما �أظهرت ال�شركة منوا ثابتا و�أدا ًء �سنوي ًا ّ
ودل هذا على عالقات ال�شركة املمتازة وعلى دعم قاعدة العمالء
املرموقة واملوظفني املتفانني.
لتح�سن با�ستمرار مكانتها فـي
تثق الإدارة التنفيذية
ٍ
بتوجيه من جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة هي على �أ�س�س �سليمة ّ
الأ�سواق �إيجاب ًا مل�صلحة للم�ساهمني.

خيرت هويفمان

الرئي�س التنفيذي
�شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع
 14يناير 2015
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تـقـرير تنظيم
وإدارة الشركة
2014م
فلسفة الشركة في تطبيق قواعد تنظيم وإدارة الشركة :

�إن جمل�س �إدارة �شركة �صناعة الكابالت العمانية �ش.م.ع.ع .ملتزم بتطبيق �أف�ضل املعايري واملبادئ املتبعة فـي
حوكمة ال�شركات وتنظيمها و�إدارتها ،وهو ملتزم بتطبيق القواعد واملبادئ ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق
املال والقواعد املعمول بها يف هذا املجال .ومن العنا�صر التي تعتمدها وتطبقها ال�شركة النزاهة وال�صدق والثقة
وال�شـفافية وامل�س�ؤولية وامل�سـاواة واالحـرتام والإلتزام فـي خمتلف الأن�شطة .فهذه العنا�صر التي يتبعها جمل�س �إدارة
ال�شركة و�إدارتها التنفيذية والإلتزام بالقوانني واللوائح ومبادئ تنظيم و�إدارة �شركات امل�سـاهــمه العامة كانت
وال تزال بالن�سبة لل�شركة منهج ًا متبع ًا و�سيا�سة وثقافة �سليمة لتطبيق الأف�ضل يف معايري حوكمة ال�شركات ،ولهذا
كان الرتكيز على املراجعة الدورية لللوائح والأنظمة املو�ضوعة املعمول بها وحتديثها ومناق�شة �سبل تطويرها مبا
يتما�شى مع متطلبات ال�شركة ومراقبة تنفيذها من خالل اللجان املتخ�ص�صة ،كما �أن �أع�ضاء الإدارة التنفيذية
لل�شركة يلتزمون بتطبيق هذه املبادئ خا�صة يف جمال ال�شفافية والإف�صاح.
وتتبع ال�شركة �أف�ضل املعايري واملمار�سات يف جمال حوكمة ال�شركات من خالل جمموعة من العوامل مثل:
و�ضع �أنظمة داخلية متعلقة باملوارد الب�شرية و�إدارة العمليات واملبيعات والت�سويق واملالية وامل�شرتيات والعمل
على �ضمان فعالية الظوابط الداخلية
مراقبة االلتزام باللوائح الداخلية و�إجراءات العمل املتبعة من خالل �إجراء عمليات التدقيق الداخلي وتقدمي
التقارير �إىل جلنة التدقيق التي تت�ألف من بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة والقيام بعمليات التدقيق املنتظمة
 ISOملراقبة االلتزام
املراجعات الإدارية الدورية للتقارير املكتوبة الدورية من الإدارة التنفيذية �إىل جمل�س الإدارة
التوا�صل ب�شكل دوري مع امل�ساهمني
االلتزام بعملية تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�سب القوانني والأحكام املعمول بها وح�سب مبادئ
تنظيم و�إدارة �شركات امل�ساهمة العامة و�ضمان ت�أليف املجل�س من �أع�ضاء يتمتعون بال�صفات والكفاءات
املهنية الالزمة لت�أمني �أف�ضل اخلربات للإ�شراف على عمليات ال�شركة.
االلتزام بكافة القوانني والأحكام والقواعد املطبقة وذات ال�صلة
وقد اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة جلنة التدقيق وميثاقها والربامج واخلطط ذات ال�صلة وميثاق التدقيق الداخلي
وقواعد الإف�صاح والتداول ،كذلك جلنة الأ�سرتاتيجيات وميثاقها وخطة العمل بالتطابق مع القوانني والأحكام
ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة والهيئة العامة ل�سوق املال.
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مجلس اإلدارة :

يتم �إنتخاب �أع�ضاء املجل�س من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني كل ثالث �سنوات ويتكون املجل�س من 7اع�ضاء.
وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وع�ضويتهم يف اللجان واملجال�س الأخرى -:
م

ا�ســـم الع�ضــــــو

ال�صفة

 1الفا�ضل  /م�صطفى بن خمتار بن علي اللواتي رئي�س جمل�س الإدارة
غري تنفيذي
غريم�ستقل

14

جمال�س �أخرى م�شارك فيها

رئي�س :
 م�شاريع ال�صالح �شركة جنفل للمعدات �شركة امبل هارف�ست �ش.م.م. الأباق الأ�صيل للعطور وم�ستح�ضراتالتجميل �ش.م.م.
 غود �سيفور �ش.م.م. انتغرايتد كونيك�شون �ش.م.م. اكورايت اجنينريينغ �ش.م.م. اللوامي الدولية -اللوامي MHK

 2الفا�ضل /ح�سني بن �سلمان بن غالم اللواتي

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
غريم�ستقل

ع�ضو يف:
 بن �سلمان للكهرباء والإنارة� -شركة جنفل �ش.م.م.

 3الفا�ضل  /مقبول بن علي �سلمان

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
م�ستقل

 4الفا�ضل /كري�ستيان را�سكن

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
م�ستقل

مالك� :شركة بن �سلمان لال�ستثمارات
نائب رئي�س جمل�س �إدارة والع�ضو املنتدب:
 احل�سن الهند�سية �ش.م.ع.ع.ع�ضو جمل�س �إدارة:
 احل�سن للكهرباء �ش.م.م.---
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ح�ضور ح�ضور اجلمعية
العادية
االجتماعات

4

نعم

4

نعم

4

نعم

4

نعم

م

ا�ســـم الع�ضــــــو

ال�صفة

 5الفا�ضل  /فابيو روميو

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
غريم�ستقل

 6الفا�ضل  /ك ك يونغ

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
م�ستقل

 7الفا�ضل  /حمموت تايفون انك *
(ممث ًال عن �شركة دراكا القاب�ضة)

ع�ضو جمل�س �إدارة
غريتنفيذي
غري م�ستقل
نائب الرئي�س
غري تنفيذي
غريم�ستقل

 8الفا�ضل  /فرانك دورجي *
(ممث ًال عن �شركة دراكا القاب�ضة)

جمال�س �أخرى م�شارك فيها

 كبري موظفي اال�سرتاتيجية مبجموعةبري�سميان
 ع�ضو ب�شركة �سنرتو الكرتوتكنيكو�سربمينتال ايطاليانو غيا�شنتو موتا SPA
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان للأ�ستثمار– ال�صني
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان اجنلتاجنني للكابالت
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان تاجنني للكابالت ع�ضو جلنة التحكم ب�شركة بري�سميانللكابالت والأنظمة فرن�سا
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان لكابالتالطاقة واالنظمة بكندا
 ع�ضو ب�شركة دراكا كيبلتك ا�سيابا�سفيك القاب�ضة
 ممثل �شركة دراكا القاب�ضة يف �شركةترك بري�سميان للكابالت �سي�ستملري
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان للكابالت واالنظمة نائب رئي�س �شركة الكات ع�ضو ب�شركة بري�سميان باو�شنغ للكابالت ع�ضو جمل�س الأ�شراف ب�شركة بري�سميانالهواندية القاب�ضة
 ع�ضو غري تنفيذي ب�شركة يانغتزيللألياف الب�صرية والكابالت
 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ك ك يوجنللأ�ست�شارات الأدارية
 �شريك �أول ب�شركة ك ك يوجن لتدقيقاحل�سابات
 ع�ضو ب�شركة بغ هل�س ع�ضو ب�شركة رويال تني كات ال�صينيةالقاب�ضة
 ع�ضو ب�شركة بوند دراغون ع�ضو ب�شركة �سي فور -ع�ضو ب�شركة غولدن بول

 رئي�س ورئي�س عمليات �شركة دراكا رئي�س� /شركة  ACPLالهندية نائب رئي�س �شركة اليكات املحدودة نائب رئي�س �شركة ينجتز لكابالتالآلياف الب�صرية
 ع�ضو :العمانية ل�صناعات الأملنيومالتحويلية �ش.م.م
 ع�ضو ب�شركة بري�سميان ع�ضو بدراكا كيبلتك ا�سيا واملحيطالهادي
 ع�ضو بري�سميان للكابالت والآنظمة ع�ضو جلنة التحكم ب�شركة بري�سميانللكابالت والآنظمة بفرن�سا

ح�ضور ح�ضور اجلمعية
العادية
االجتماعات

3

كال

4

كال

---

كال

2

نعم

* جلزء من ال�سنة.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة تطبق التعريف املعدل للع�ضو امل�ستقل ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال حتت رقم
( )2012/14بتاريخ  24اكتوبر 2012م.
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التغيرات التي حصلت في مجلس اإلدارة:

ا�سـتـبـدلـت �شـركـة دراكـا الـقـابـ�ضــة مـ ـم ـثـل ـ ـهـا فـي جم ـلـ�س �إدارة ال�ش ــركـة الـفــا�ضــل  /ف ــران ــك دورجــي بتعيني
الفا�ضل  /حمموت تايفون انك  -بتاريخ  12نوفمرب 2014م .
الفا�ضل  /م�صطفى بن خمتار بن علي اللواتي (رئي�س جمل�س الإدارة)
الفا�ضل  /م�صطفى بن خمتار بن علي اللواتي – هو �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة حا�صل على ماج�سترييف العالقات
الدولية و�شهادة املحا�سبة من املعهد احلكومي للدرا�سات امل�سائية بالكويت ولدية خربة عملية � 47سنة  ،عمل بوزارة
الكهرباء واملياه بدرجة مدير عام كما عمل يف املجال امل�صريف ملدة � 11سنة  ،ولدية خربة يف الأعمال التجارية منذ
عام 1975م مب�شاريع ال�صالح.
الفا�ضل  /ح�سني بن �سلمان بن غالم (ع�ضو جمل�س الإدارة)
من م�ؤ�س�سي �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع ).ومطوريها منذ العام 1984م .لديه � 50سنة خربة
يف جمال الكهرباء والإ�ضاءة منها � 30سنة يف �صناعة الكابالت العمانية حيث عينّ ع�ضو ًا منتدب ًا منذ ما قبل
مرحلة الت�أ�سي�س عام  1983وا�ستمر حتى  25يوليو 2013م� .أ�س�س عدة م�ؤ�س�سات جتارية كهربائية يف �سلطنة عمان
والإمارات العربية املتحدة .هو رئي�س جمل�س الأعمال العماين الأ�سرتايل يف غرفة جتارة و�صناعة ُعمان وع�ضو
جمل�س �إدارة يف غرفة جتارة و�صناعة ُعمان وتر�أ�س اللجنة ال�صناعية لفرتة � 8سنوات وال زال ع�ضو ًا فيها .هو �أي�ضا
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات يف �سلطنة عمان وكذلك ع�ضو ًا يف جمل�س
الأعمال العماين الهولندي وع�ضو جمعية ال�صداقة العمانية التون�سية.
من امل�ساهمني يف ت�أ�سي�س �أول �صناعة ق�ضبان الألومنيوم يف �سلطنة عمان عرب ت�أ�سي�س ال�شركة العمانية ل�صناعات
الأملنيوم التحويلية (�ش.م.م )OAPIL( ).من خالل ال�شراكة بني �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع)
و�شركة تكامل لال�ستثمار (�ش.م.ع.م) .مت اختياره للدور النهائي يف جائزة رواد الأعمال العمانيني املرموقة لعام
2011م التي �أجراها مكتب التدقيق الدويل �أرن�ست �أند يونغ عمان يف  17مار�س  ،2012وكذلك مت اختياره جلائزة
رجال الأعمال العمانيني لعام 2012م التي تنظمها جملة املال واالقت�صاد.
الفا�ضل /مقبول بن علي �سلمان (ع�ضو جمل�س الإدارة)
هو الع�ضو املنتدب ملجموعة �شركات احل�سن منذ عام  .1975وهو جماز يف التجارة .عمل لفرتة ق�صرية مع �شركة
تنمية نفط عمان ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س ملنظمات عمانية بارزة .كان الرئي�س امل�ؤ�س�س ملجل�س تدريب �صناعة النفط
الذي حتول الحق ًا �إىل اجلمعية العمانية للخدمات البرتولية ( .)OAPILوهو �أي�ضا ع�ضو يف اجلمعية العمانية
للمقاوالت واجلمعية العمانية للمهند�سني .وهو ع�ضو يف اجلمعيات واللجان التجارية ،ع�ضو مبجل�س رجال �أعمال
�سلطنة عمان والهند ،ع�ضو مبجل�س رجال �أعمال �سلطنة عمان والإمارات العربية املتحدة وجمعية ال�صداقة
العمانية الكورية.
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ع�ضو جمل�س الإدارة :الفا�ضل  /فابيو روميو
هو نائب رئي�س �أعمال الطاقة يف �شركة بري�سميان منذ يوليو  .2011تخرج من الهند�سة الإلكرتونية من جامعة
البوليتكنيك يف ميالنو عام  ،1979وح�صل على املاج�ستري ومن ثم على درجة الدكتوراه يف الهند�سة الكهربائية
وعلوم احلا�سوب يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي .بد�أ حياته املهنية يف تيما ( ENIغروب) خبريا ملراقبة امل�صانع
الكيماوية ،يف عام  1982انتقل اىل هانيويل كم�ست�شار فني لرئي�س جمل�س �إدارة املجموعة .يف عام  1989ان�ضم �إىل
�شركة ماغنيتي ماريلي كمدير لق�سم النظم االلكرتونية  ،و�أ�صبح يف وقت الحق مدير �شعبة النظم الإلكرتونية .يف عام
 2001انتقل اىل فريق برييللي ،حيث كان ي�شغل من�صب املدير امل�س�ؤول عن ق�سم عمليات ال�شاحنات .ويف عام 2002
انتقل الدكتور روميو �إىل قطاع الطاقة والكابالت حيث مت تعيينه مدير املرافق ،مدير املبيعات والت�سويق حتى الآن .
الفا�ضل  /را�سكن كري�ستيان (ع�ضو جمل�س الإدارة)
حا�صل على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد من جامعة لوفني الكاثوليكية يف بلجيكا و�شهادة يف املحا�سبة من معهد
�سانت ماري يف لييج كان رئي�س �شركة يوروب كيبل  Europacableوع�ضو جمل�س �إدارة  .ICFوهو ع�ضو يف جمل�س
�إدارة ثالث �شركات خا�صة خارج �سلطنة عمان.
الفا�ضل  /كوك كى يوجن (ع�ضو جمل�س الإدارة)
هو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ك ك يوجن للأ�ست�شارات الإدارية املحدودة  ،و�شريك رئي�سي يف �شركة ك ك يوجن
حما�سبيني قانونيني ولديه خربة الكرث من  50عام ًا يف العمل  ،وهو ع�ضو زميل يف معهد ت�شارترد للمحا�سبني الإداريني
وجمعية ت�شارترد للمحا�سبيني القانونيني ومعهد ت�شارترد لل�سكرتارية واالدارة وع�ضو معهد هوجن كوجن للمحا�سبيني
القانونيني ومعهد ال�ضرائب يف هوجن كوجن.
الفا�ضل  /حمموت تايفون انك (ع�ضو جمل�س الإدارة)
يحمل الإجازة يف �إدارة الأعمال من جامعة بوكازيكي يف تركيا وله خربة �أكرث من ثالثني عام ًا يف خمتلف الوظائف
يف جمموعة بري�سميان.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
م

الإ�ســــــــــــــــــــــم

املنـ�صــب بال�شــركــة

مــهـــام عـمــلــه واخلــــربة

 1الفا�ضل  /جرييت هويفمان

الرئي�س التنفيذي

بدء العمل بال�شركة منذ  5يناير 2013م
لديه �أكرث من � 22سنة خربة يف� إدارة ال�شركات ال�صناعية
العاملة يف جمال �صناعة الكابالت ولديه خربة يف الأ�سواق
العاملية خا�صة يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط وال�شرق الأق�صى

 2الفا�ضل� /أم � .أم  .ف ـ ــاديـ ــا

مدير عام املالية

م�س�ؤول عن الأمور املالية و احل�سابات ،و�إدارة املخاطر و
لديه خربة � 32سنة يف املجال املايل منها � 27سنة يف
املنا�صب الإدارية التنفيذية

 3الفا�ضل  /لوي�س دوبريز

مدير عام الت�سويق واملبيعات

م�س�ؤول عن الت�سويق واملبيعات وخدمات الزبائن ولديه
خربة عملية �صناعية وت�سويقية لأكرث من � 35سنة منها
� 25سنة يف الوظائف القيادية التنفيذية .

 4الفا�ضل  /يف  .دوجال

مدير عام العمل

م�س�ؤول عن وحدة الإنتاج والت�شغيل مبا يف ذلك الدوائر
الفنية ودائرة اجلودة والتخطيط الإنتاجي وال�صيانة
ولديه خربة � 42سنة يف جمال �صناعة الكابالت منها 22
�سنة يف املنا�صب الإدارية التنفيذية.

 5الفا�ضل � /أحمد فاروقي

مدير عام امل�شرتيات

امل�س�ؤول عن امل�شرتيات العامة من املواد اخلام من النحا�س
والأملونيوم وكذلك الإمدادات الكلية (لوج�ستيك) مبا
فيها امل�ستودعات ولديه خربة مهنية � 32سنة منها 20
�سنة يف الوظائف الإدارية والتنفيذية .
امل�س�ؤل عن ال�ش�ؤون الإدارية وتنمية املوارد الب�شرية
والتدريب ولديه خربة مهنية � 12سنة منها � 8سنوات يف
الوظائف الإدارية والتنفيذية.

 6الفا�ضل /عالء بن حممد بن حم�سن اللواتي مدير عام تنمية املوارد الب�شرية والإدارة

 7الفا�ضل  /فوزي مبارك الكيومي م�ست�شار ا�سرتاتيجي للرئي�س التنفيذي
 8الفا�ضل � /ساجد علي

مدير عام تقنية املعلومات

لديه خربة � 28سنة منها � 19سنة يف الإدارة التنفيذية
لديه خربة � 25سنة منها � 17سنه يف املنا�صب التنفيذية.

وخالل عام 2014م عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �أربعة �إجتماعات يف التواريخ التالية:
 الإجتماع الأول  22 :يناير 2014م الإجتماع الثاين  23 :ابريل 2014م الإجتماع الثالث  23 :يوليو 2014م الإجتماع الرابع  22 :اكتوبر 2014م.يعني من قبل جمل�س الإدارة �أمني ال�سر يف بداية كل دورة يف �أول �إجتماع للمجل�س وهو املن�سق لإجتماعات املجل�س
واللجان املنبثقة عنه  ،وقد �سجلت حما�ضرالأجتماعات واملناق�شات التي �أجريت خالل الأجتماعات طبق ًا جلدول
الأعمال .
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لجنة التدقيق :

تتكون جلنة التدقيق من �أربعة �أع�ضاء وهي تقوم بدور هام يف العديد من املجاالت منها على �سبيل املثال ال احل�صر
مراجعة البيانات املالية الف�صلية وال�سنوية قبل عر�ضها على املجل�س لإعتمادها كما تقوم بتقييم فعاليات نظم
الرقابة الداخلية يف ال�شركة عما �إذا كانت تالئم متطلبات ال�شركة �أم هي بحاجة لإ�ضافة �أوتعديل �أي منها ورفع
تو�صية بذلك ملجل�س الإدارة� .إ�ضافة �إىل مراجعة ومناق�شة ال�سيا�سات املالية لل�شركة عن طريق تقدمي البيانات
واملعلومات املدققة للمجل�س التي ت�ساعده على �إتخاذ القرارات املنا�سبة.
وتعمل اللجنة وفق ًا خلطة عمل �سنوية تعتمد من قبل املجل�س بغر�ض الت�أكد من مدى مالئمة وكفاءة الأنظمة الرقابية
الداخلية بال�شركة والإ�شراف على اجلوانب املتعلقة ب�إعداد البيانات املالية ومراجعة القوائم املالية الربعية وال�سنوية
قبل �إ�صدارها  .وهي تعد قناة الإت�صال بني املجل�س وكل من مراقب احل�سابات اخلارجي واملراقب الداخلي.
وقد عقدت اللجنة هذا العام �أربعة �إجتماعات ربعية كانت تواريخها كالتايل :
االجتماع الأول  20 :يناير 2014م
االجتماع الثاين  21 :ابريل 2014م
االجتماع الثالث  21 :يوليو 2014م
االجتماع الرابع  20 :اكتوبر 2014م
ون�سبة احل�ضور لكل ع�ضو هي كالتايل :
ال�صفة

االجتماعات

الن�سبة

م ا�ســـم الع�ضــــــو
1

الفا�ضل  /مقبول بن علي �سلمان

رئي�سا

4

% 100

2

الفا�ضل  /را�سكن كري�ستيان

ع�ضو ًا

4

% 100

3

الفا�ضل  /ك ك يونغ

ع�ضو ًا

4

% 100

4

الفا�ضل  /فرانك دورجي *

ع�ضو ًا

2

% 50

* لفرتة من ال�سنة
انتهت ع�ضوية الفا�ضل  /فرانك دورجي بتاريخ  12نوفمرب 2014م بعد تعيني الفا�ضل  /حمموت تايفون انك من
قبل �شركة دراكا القاب�ضة بد ًال عنه.
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لجنة اإلدارة األستراتيجية

�أن�ش�أ جمل�س الإدارة هذه اللجنة للإ�شراف وتطوير ا�سرتاتيجية ال�شركة واحلفاظ على نهج عمل متطور مع �إدارة
ال�شركة ومنها حتديد وو�ضع الأهداف والتوقعات اال�سرتاتيجية .وتت�ألف اللجنة من �أربعة �أع�ضاء وهم كالتايل -:
م

ا�ســـم الع�ضــــــو

ال�صفة

االجتماعات

الن�سبة

1

الفا�ضل  /را�سكن كري�ستيان

2

الفا�ضل  /ح�سني بن �سلمان بن غالم اللواتي

رئي�سا
ع�ضو ًا

4

% 100

4

% 100

2

% 50
%100
%100

3

الفا�ضل  /فابيو روميو

4

الفا�ضل  /جرييت هويفمان

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

4

5

الفا�ضل � /أم � .أم  .فــاديا

ع�ضو ًا

4

خالل �سنة 2014م عقدت اللجنة �أربعة اجتماعات يف التواريخ التالية :
الإجـت ـمـاع الأول  20 :يناير 2014م
الإجـتـماع الثاين � 21 :أبريل 2014م
الإجـتماع الثالث  21 :يوليو 2014م
الإجـتماع الرابع � 20 :أكتوبر 2014م
وراجعت اللجنة درا�سات الأ�سواق املقدمة من قبل الإدارة وناق�شت اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة.
إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

عند قيام ال�شركة بالإعالن عن الرت�شح ملن يرغب طبق ًا ل�شروط ومتطلبات ميثاق تنظيم و�إدارة ال�شركات واملعايري
املطلوبة لع�ضوية املجل�س يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة مبراجعة املهارات والكفاءات التي يتمتع بها كل مر�شح ل�شغل
مقعد يف جمل�س الإدارة و�أ�ستبعاد كل من ال ي�ستويف البيانات املطلوبة  ،والت�أكد من �أنه م�ساهم فيجب �أن ميتلك
عدد ًا من الأ�سهم عددها � 100000سهم  ،ثم تر�سل �أ�ستمارة تر�شحه للأعتماد من قبل امل�ست�شار القانوين لل�شركة
ثم يتم رفع تو�صيه للم�ساهمني تت�ضمن قائمة الأ�سماء التي يراها املجل�س مطابقة للمتطلبات ومن ثم يتم الإنتخاب
من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة  ،كما �أن امل�ساهمني يحق لهم �إنتخاب �أي مر�شح ملجل�س الإدارة ب�صرف
النظر عما �إذا كان هذا املر�شح قد متت تزكيته من قبل جمل�س الإدارة �أو خالفه .حتر�ص ال�شركة على احل�صول
على جمل�س �إدارة يتمتع بالر�ؤية واملهارات والكفاءات.
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الـمكافــأت
مكافأت أعضاء المجلس

كجزء من املكاف�أت التي تدفع لأع�ضاء املجل�س هي بدالت ح�ضور جل�سات �أع�ضاء املجل�س وجلنة التدقيق خالل
العام والتي قد بلغت مبلغ  8750ريال عماين خالل العام املن�صرم  ،وهذا املبلغ يف حدود املعتمد من �إجتماع
اجلمعية العامة العادية لل�شركة يف العام ال�سابق � ،إ�ضافة �إىل �أقرتاح �صرف مبلغ  191250ريال عماين كمكاف�آت
للأع�ضاء نظري اتعابهم وجهودهم خالل العام.
ال يوجد �أية تعامالت �أو عالقة بني ال�شركة والأع�ضاء با�ستثناء مع رئي�س جمل�س الإدارة الفا�ضل  /م�صطفى بن
خمتار بن علي اللواتي وع�ضو جمل�س الإدارة الفا�ضل  /ح�سني بن �سلمان بن غالم اللواتي.
مكافأت اإلدارة التشغيلية

�إن املرتبات والبدالت املدفوعة  /امل�ستحقة لأكرب خم�س مدراء يف ال�شركة خالل عام 2014م هي  683.546ريال
عماين ( 642.883ريال عماين يف 2013م) وت�شمل على مبلغ �أ�سا�سي  475.997ريال عماين ( 488.031ريال
عماين يف 2013م) ومبلغ  207.549ريال عماين (  154.852ريال عماين يف 2013م ) متعلقة ب�إداء 2013م .
�إن ا�شعار نهاية اخلدمة للمديريني التنفيذيني يختلف من �شهر واحد �إىل ثالثة �أ�شهر �إ�ضافة �إىل م�ستحقات نهاية
اخلدمة امل�ستحقة لهم وذلك طبق ًا لقانون العمل العماين التي تعمل به ال�شركة.
عقود العمل

تقوم �شركة �صناعة الكابالت العمانية ب�إعداد عقود موظفيها مبا ال يتعار�ض مع بنود قانون العمل العماين  ،ويف
حالة وجود �أي خالف مع املوظف تقوم ال�شركة بتحويله مبا�شرة �إىل وزارة القوى العاملة.
تفاصيل عدم اإللتزام

ال توجد �أية عقوبات �أو قيود فر�ضت على ال�شركة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال �أو �سوق م�سقط للأوراق املالية
�أو �أي جهه رقابية �أو قانونية �أخرى خالل الثالث �سنوات الأخرية.
سياسات اإلفصاح

�إن املعلومات اجلوهرية املتعلقة بن�شاط ال�شركة يتم الأف�صاح عنها ح�سب متطلبات لوائح و�أنظمة الهيئة العامة
ل�سوق املال لذلك يتم الإف�صاح عن النتائج املالية الربعية وال�سنوية ون�شرها يف ال�صحف اليومية باللغة العربية
والأجنليزية الرئي�سية يف ال�سلطنة  .كما يقوم املجل�س بالإف�صاح عن �أي معلومات �أو بيانات �أو قرارات يتخذها قد
توثر على �سعر �سهم ال�شركة .
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كما تقوم ال�شركة بن�شر ما �سبق ذكره من بيانات على موقع �سوق م�سقط الألكرتوين وعلى موقعها الألكرتوين
�أي�ض ًا ( .)www.omancables.comلتكون متاحة لأي م�ساهم يطلب ذلك  .عالوة على ذلك تقوم ال�شركة ب�إر�سال
البيانات املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة �إىل كافة امل�ساهمني بالربيد.
بعد �أعتماد البيانات املالية ال�سنوية لل�شركة يف جمعيتها العمومية يتم ن�شرها بجريدتني يوميتني و�أر�سال ن�سخة
للهيئة العامة ل�سوق املال لت�أكيد الن�شر  ،كما تقوم ال�شركة بو�ضع هذه البيانات و�أهم قرارات اجلمعية على موقع
ال�شركة الألكرتوين وعلى موقعها لدى �سوق م�سقط للأوراق املالية .
�إن املعلومات اجلوهرية التي قد ت�ؤثر على �سعر �سهم ال�شركة يتم الأف�صاح عنها.
يت�ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة تقرير ًا منف�ص ًال عن مناق�شات الإدارة وحتليالتها.
بيانات عن سعر سهم الشركة

خالل عام 2014م كان �سعر ال�سهم الذي قيمته الإ�سمية  0.100يتحرك ما بني  2.640ريال عماين ك�أعلى �سعر
و 1.540ريال عماين ك�أدنى �سعر ويف تاريخ  31دي�سمرب 2014م كان �سعر ال�سهم  1.915ريال عماين .
OCI SHARE PRICE V/S MSM 30 INDEX - 2014
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المساهمون المالكون ألكثر من %10

 – 1الأفا�ضل � /شركة دراكا القاب�ضة
 -2الفا�ضل  /م�صطفى بن خمتار بن علي اللواتي
 – 3الفا�ضل  /ح�سني بن �سلمان بن غالم اللواتي

% 34.78
%12.54
%12.14

ال�شركة لي�س لديها �أي تقـي ـيـم نـتــائج الـتـن ـم ـيـة �/ش ــهادات الإيــداع � /أوام ــر �أو �أي �أدوات �أخـرى قابلة للتحويل
كما فـي 2014/12/31م .
نبذة مهنية عن المدقق القانوني :

�ستخدم �إ�سم «ديلويت» للداللة على واحدة �أو �أكرث من �أع�ضاء ديلويت تو�ش توهمات�سو املحدودة ،وهي �شركة
ُي َ
بريطانية خا�صة حمدودة ويتمتع كل من �شركاتها الأع�ضاء ب�شخ�صية قانونية م�ستقلة خا�صة بها.
تقدم ديلويت بخدمات تدقيق احل�سابات وال�ضرائب والإ�ست�شارات الإدارية وامل�شورة املالية �إىل عمالء من القطاعني
العام واخلا�ص يف جمموعة وا�سعة من املجاالت االقت�صادية .وبف�ضل �شبكة عاملية مرتابطة من ال�شركات الأع�ضاء
يف �أكرث من  150دولة  ،تقدم ديلويت من خالل جمموعة من امل�ست�شارين ذوي الكفاءات املتميزة خدمات عالية
اجلودة للعمالء وذلك باقرتاح حلول فاعلة ملواجهة التحديات التي تعرت�ض عملياتهم .ت�ضم ديلويت �أكرث من
 200000مهني ًا �إلتزموا ب�أن يكونوا عنوان ًا للإمتياز.
ديلويت �أند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو يف «ديلويت تو�ش توهمات�سو املحدودة» وهي اول �شركة خدمات مهنية
�أ�س�ست يف منطقة ال�شرق الأو�سط وميتد وجودها ب�شكل م�ستمر منذ �أكرث من � 87سنة يف املنطقة .وتعترب ديلويت من
ال�شركات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق احل�سابات وال�ضرائب والإ�ست�شارات الإدارية وامل�شورة املالية
وت�ضم �أكرث من � 2500شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  26مكتب ًا يف  15بلد ًا.
ومت اختيار مكتب ديلويت ك�أف�ضل مكتب يف جمال ال�ضرائب يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي منذ عام
2010م من قبل «مراجعة ال�ضرائب الدولية».
وكانت �أتعاب التدقيق لعام 2014م هي  11700ريال عماين ي�ضاف �إليها م�صاريف �أخرى حمددة بـ  500ريال عماين.
المدققين الداخليين

من �أجل ت�أكيد تطبيق ال�شركة للوائحها التنظيمية املت�سقة مع معايريميثاق تنظيم و�إدارة ال�شركة  ،فقد حر�صت
�إدارة ال�شركة على تعيني وحدة للتدقيق الداخلي بدوام كامل تقوم مبتابعة ذلك.
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األنظمة الداخلية

قامت �شركة �صناعة الكابالت العمانية بتعيني مدقق داخلي موظف لديها عم ًال مبتطلبات لوائح وانظمة الهيئة
العامة ل�سوق املال فقد قامت ال�شركة لغر�ض �ضمان االمتثال للوائح القانونية وال�ضوابط الداخلية املعمول بها
بال�شركة  ،ولهذا ف�إن ال�شركة لديها بدوام كامل وحدة املراجعة الداخلية  ،لال�ضطالع على تقييم م�ستقل وتقارير
جلنة التدقيق  ،وتنفيذ ما بها من توجيهات .
متا�شي ًا مع منو ال�شركة وافق املجل�س على ال�سيا�سات واللوائح التي مت حتديثها لهذا الغر�ض .
�إن جمل�س الإدارة يعطى �أهتمام لأهمية الأحتفاظ ببيئة رقابية قوية  ،وقد غطت مراجعاتهم كافة العمليات
الت�شغيلية بال�شركة .
خالل العام قام املجل�س مبراجعة �سيا�سات و�إجراءات الرقابة الداخلية وهو را�ض عما مل�سه من ح�سن تطبيق لهذه
الإجراءات التي تهدف �إىل تطبيق متطلبات امليثاق .
يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة مبراجعة و�أعتماد البيانات املالية لل�شركة التي �أعدت وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية
ومتطلبات الأف�صاح طبق ًا لقانون ال�شركات ال�صادر عام 1974م وقواعد و�شروط الأف�صاح ال�صادرة من الهيئة
العامة ل�سوق .
ال توجد �أي �أحداث جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرار �شركة �صناعة الكابالت العمانية وقدرتها على الأ�ستمرار يف
عملياتها خالل ال�سنة املالية القادمة.

24

التقرير السنوي 2014

ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شركاه �ش.م.م
مركز م�سقط الدويل
املوقع  :منطقة مطرح التجارية
�صندوق الربيد  ،258روي
الرمز الربيدي 112
�سلطنة عـمـان
هاتف +968 2481 7775 :
فاك�س +968 2481 5581 :
www.deloitte.com

تــقــريــر مـــدقــق احلــــ�سـابــات املـ�ســتــقـل
�إىل مـ�سـاهـمـي �شـركـة �صـنـاعـة الـكـابـالت العُـمــانـيـة (�ش.م.ع.ع) و�شـركتها التـابـعــة
تـقـريـر حـــول الـبـيـانــات املـالـيــة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة �صناعة الكابـالت العمانيـة �ش.م.ع.ع («ال�شركة الأم») ول�شركة
�صــناعة الـ ـكـابــالت ال ُع ـمـاني ــة �ش.م.ع.ع و�شـ ــركتها التابـ ـعـة («املجموعة») والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحــد
كما فـي  31دي�سمرب  2014وكل من بيان الدخل املوحد وبيان الإيرادات ال�شاملة املوحد وبيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني
املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة  ،ومعلومات
تف�سريية �أخرى كما هي مبينة يف ال�صفحات � 27إىل .76
م�ســ�ؤولـيـة مـجـلـ�س الإدارة عـن الـبـيـانـات املــالـيــة

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ومتطلبات الإف�صاح الواردة يف قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1974وتعديالته و�أحكام الإف�صاح الواردة يف
الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال والرقابة الداخليـة التي يرى جمل�س الإدارة �أنها �ضرورية لإعداد البيانات املالية
ب�صورة خالية من �أخطاء جوهرية � ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ.
م�ســ�ؤولـيـة مـدقــق احلـ�سـابـات

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري
الدولية للتدقيق  ،وتتطلب تلك املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء التدقيق
للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من �أخطاء جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة.
ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل تقدير مدقق احل�سابات  ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات
املالية املوحدة � ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر  ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف
االعتبار �إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة  ،وذلك لغر�ض
ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف  ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة،
وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد �أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
تدقيق ح�سابات • خربة �ضرائب • �إ�ست�شارات �إدارية • �إ�ست�شارات مالية
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تــقــريــر مـــدقــق احلــــ�سـابــات املـ�ســتــقـل
�إىل مـ�سـاهـمـي �شـركـة �صـنـاعـة الـكـابـالت العُـمــانـيـة (�ش.م.ع.ع) و�شـركتها التـابـعــة «تابع»
الـــــر�أي

يف ر�أينا � ،أن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة  ،من جميع النواحي اجلوهرية  ،املركز املايل ل�شركة �صناعة
الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) واملجموعة كما يف  31دي�سمرب  2014و�أدائها املايل  ،وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
تــقــريــر حـــول املـتـطـلـبــات الـقـانــونـيــة والتـنـظــيــمــيــة الأخـــرى

يف ر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة تتفق  ،من كافة النواحي اجلوهرية  ،مع متطلبات الإف�صاح الواردة يف قانون ال�شركات
التجارية لعام  1974وتعديالته و�أحكام الإف�صاح الواردة يف الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال.
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
بيان المركز المالي الموحد في  31ديسمبر 2014

الأ�صول
�أ�صول غري جارية
ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمار ب�شركة تابعة
ا�ستثمار ب�شركة �شقيقة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق

ال�شركة الأم
2014
ريال عماين

املجموعة
2013
ريال عماين

ال�شركة الأم
2013
ريال عماين

�إي�ضاح املجموعة
2014
ريال عماين
5
6
7
8
9

�إجمايل �أ�صول غري جارية
�أ�صول جارية
خمزون
ذمم مدينة جتارية ومدينون �آخرون
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
�أر�صدة نقدية وبنكية

38.055.520
576.159
174.022
1.251.204
40.056.905

25.732.990
2.226.660
576.159
174.022
1.251.204
29.961.035

38.622.412
578.608
177.059
1.251.204
40.629.283

25.834.174
2.226.660
578.608
177.059
1.251.204
30.067.705

10
11
33
12

44.629.416
71.843.263
1.498.162
2.099.710
120.070.551
160.127.456

37.705.724
66.608.604
1.498.162
1.969.512
107.782.002
137.743.037

56.077.362
66.804.057
2.193.755
1.275.462
126.350.636
166.979.919

50.865.876
62.908.574
2.192.247
1.175.358
117.142.055
147.209.760

13
14
15
16

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
التزامات غري جارية
قرو�ض لأجل
�إلتزام �ضريبي م�ؤجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

8.970.000
977.500
4.009.764
7.637.825
56.376.058
21.255
77.992.402
5.505.374
83.497.776

8.970.000
977.500
2.990.000
7.637.825
54.351.819
()423.430
74.503.714
74.503.714

8.970.000
977.500
3.568.807
5.958.241
48.671.979
61.611
68.208.138
4.253.300
72.461.438

8.970.000
977.500
2.990.000
5.958.241
47.129.164
33.881
66.058.786
66.058.786

19
20
21

�إجمايل التزامات غري جارية
التزامات جارية
ذمم جتارية دائنة ودائنون �آخرون
م�ستحق اىل �أطراف ذات عالقة
قرو�ض بنكية
ا�ستحقاقات جارية لقرو�ض لأجل
�ضريبة

3.250.236
1.134.966
1.428.290
5.813.492

781.087
1.355.291
2.136.378

4.875.355
1.146.448
1.236.531
7.258.334

792.569
1.192.697
1.985.266

22
33
23
19
20

�إجمايل التزامات جارية
�إجمايل االلتزامات
�إجمايل حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

31

25.608.239
59.157
41.407.778
1.625.120
2.115.894
70.816.188
76.629.680
160.127.456
0.869

18.056.660
677.313
40.253.078
2.115.894
61.102.945
63.239.323
137.743.037
0.831

26.964.151
201.973
56.389.835
1.625.120
2.079.068
87.260.147
94.518.481
166.979.919
0.760

20.406.407
290.398
56.389.835
2.079.068
79.165.708
81.150.974
147.209.760
0.736

�إجمايل �أ�صول جارية
�إجمايل الأ�صول
حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
ر�أ�س املال والإحتياطيات
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي عام
�أرباح حمتفظ بها
تغريات تراكمية يف القيم العادلة
احلقوق املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

18

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املوحدة بقرار من �أع�ضاء جمل�س الإدارة فـي  14يناير .2015

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة
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27

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاح املجموعة
2014
ريال عماين
املبيعات
تكلفة املبيعات

24

�إجمايل الإيرادات

263.483.655
306.057.615 253.245.835 303.145.615
()237.630.692( )274.620.483( )226.786.695( )269.415.307
33.730.308

26.459.140

31.437.132

25.852.963

149.766
()5.990.870
()4.302.549
()277.031

1.476.126
()4.538.867
()3.282.908
()170.187

148.030
()5.397.988
()4.433.567
()325.995

534.331
()4.382.422
()3.222.740
()220.430

23.309.624

19.943.304

21.427.612

18.561.702

()1.458.457
107.727
14.876

()1.175.208
107.727
14.876

()1.085.744
112.386
38.357

()828.480
112.386
38.357

21.973.770
()2.094.860

18.890.699
()2.094.860

20.492.611
()2.096.276

17.883.965
()2.080.744

ربح ال�سنة

19.878.910

16.795.839

18.396.335

15.803.221

ربح ال�سنة املن�سوب �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم

17.718.220

16.795.839

16.886.284

15.803.221

ربح ال�سنة املن�سوب �إىل حقوق الأقلية

2.160.690

-

1.510.051

-

19.878.910

16.795.839

18.396.335

15.803.221

�إيرادات �أخرى
م�صروفات �إدارية
م�صروفات البيع والتوزيع
الإ�ستهالك

25
26
27

�إيرادات الت�شغيل
28

تكاليف التمويل
�إيرادات التمويل
احل�صة يف نتائج �شركة �شقيقة

7

الربح قبل �ضريبة الدخل
م�صروف �ضريبة الدخل

20

العائد الأ�سا�سي واملخفّ�ض لل�سهم الواحد
املن�سوب �إىل حقوق حملة الأ�سهم العادية
لل�شركة الأم

30

0.198

0.187

0.188

0.176

�إجمايل هام�ش الربح

%11.13

%10.45

%10.27

%9.81

�صايف هام�ش الربح

%6.56

%6.63

%6.01

%6.00

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة
28

ال�شركة الأم
2014
ريال عماين

املجموعة
2013
ريال عماين

ال�شركة الأم
2013
ريال عماين
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
بيان اإليرادات الشاملة الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
املجموعة
�إي�ضاح 2014
ريال عماين
ربح ال�سنة

19.878.910

(امل�صروفات) /الإيرادات ال�شاملة الأخرى
البنود التي ميكن �إعادة ت�صنيفها الحقاً
�إىل الأرباح �أو اخل�سائر:
�صايف احلركة يف حتوطات عقود ال�سلع والعمالت امل�ستقبلية
�صايف احلركة يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
فروقات �صرف حتويل عمالت �أجنبية لل�شركة ال�شقيقة

ال�شركة الأم
2014
ريال عماين

املجموعة
2013
ريال عماين

ال�شركة الأم
2013
ريال عماين

16.795.839

18.396.335

15.803.221

380.608
()3.036
()17.325

()436.950
()3.036
()17.325

()853.524
2.637
()67.448

()901.996
2.637
()67.448

الإيرادات(/امل�صاريف) ال�شاملة الأخرى لل�سنة

360.247

()457.311

()918.335

()966.807

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

20.239.157

16.338.528

17.478.000

14.836.414

من�سوبة �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

8
7

17.677.864
2.561.293

16.338.528
-

15.944.198
1.533.802

14.836.414
-

20.239.157

16.338.528

17.478.000

14.836.414

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة
التقرير السنوي 2014
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8.970.000

-

8.970.000
-

-

8.970.000
-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة
توزيعات �أرباح ل�سنة 2013
املحول �إىل الإحتياطي القانوين والإحتياطي العام

الر�صيد يف  1يناير 2014
ربح ال�سنة
(امل�صاريف)/الإيرادات ال�شاملة الأخرى

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة
توزيعات �أرباح ل�سنة 2012
املحول �إىل الإحتياطي القانوين والإحتياطي العام

املجموعة
الر�صيد فـي  1يناير 2013
ربح ال�سنة
(امل�صاريف)/الإيرادات ال�شاملة الأخرى

ر�أ�س املال
ريال عماين

977.500

-

977.500
-

-

977.500
-

عـــــالوة
�إ�صدار الأ�سهم
ريال عماين

4.009.764

440.957

3.568.807
-

308.174

3.260.633
-

احتياطي
قانوين
ريال عماين

7.637.825

1.679.584

5.958.241
-

1.580.323

4.377.918
-

احتياطي
عام
ريال عماين

20.239.157 2.561.293 17.677.864
()9.202.819( )1.309.219( )7.893.600
-

72.461.438
19.878.910
360.247

21.255 56.376.058

16.886.284
()6.279.000
()1.888.497

()942.086
-

5.505.374 77.992.402

15.944.198
()6.279.000
-

83.497.776

)40.356( 17.718.220
(- )7.893.600
(- )2.120.541

61.611 48.671.979
- 17.718.220
()40.356
-

4.253.300 68.208.138
2.160.690 17.718.220
400.603
()40.356

1.533.802
()482.485
-

17.478.000
()6.761.485
-

39.953.192
16.886.284
-

1.003.697
()942.086

58.542.940
16.886.284
()942.086

3.201.983
1.510.051
23.751

61.744.923
18.396.335
()918.335

�أرباح
حمتفظ بها
ريال عماين

تغريات مرتاكمة
فـي القيم العادلة الإجمايل
ريال عماين
ريال عماين

حقوق
الأقلية
ريال عماين

الإجمايل
ريال عماين

احلقوق املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
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ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة
توزيعات �أرباح ل�سنة 2013
املحول �إىل الإحتياطي القانوين

ربح ال�سنة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى

الر�صيد يف  1يناير 2014

توزيعات �أرباح ل�سنة 2012
املحول �إىل الإحتياطي القانوين

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة

ربح ال�سنة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى

الر�صيد يف  1يناير 2013

ال�شركة الأم

8.970.000

-

-

8.970.000

-

-

-

8.970.000

ريال عماين

ر�أ�س املال

«تابع»

977.500

-

-

977.500

-

-

-

977.500

ريال عماين

2.990.000

-

-

2.990.000

-

-

-

2.990.000

ريال عماين

7.637.825

1.679.584

-

5.958.241

1.580.323

-

-

4.377.918

ريال عماين

54.351.819

16.795.839
()7.893.600
()1.679.584

16.795.839

47.129.164

()6.279.000
()1.580.323

15.803.221

15.803.221
-

39.185.266

ريال عماين

()423.430

()457.311
-

()457.311

33.881

-

()966.807

()966.807

1.000.688

ريال عماين

74.503.714

16.338.528
()7.893.600
-

16.795.786
()457.311

66.058.786

()6.279.000
-

14.836.414

15.803.221
()966.807

57.501.372

ريال عماين

تغريات مرتاكمة
عالوة �إ�صدار
احتياطي قانوين احتياطي عام �أرباح حمتفظ بها يف القيم العادلة املجموع
الأ�سهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
املجموعة
2014
ريال عماين
�أن�شطة الت�شغيل
نقد م�ستلم من مبيعات
نقد م�سدد عن تكاليف وم�صروفات البيع

247.331.131
293.072.751 252.023.264 301.657.543
()243.800.734( )289.008.795( )221.380.254( )268.550.246

النقد الناجت من الت�شغيل
فوائد م�ستلمة
�ضريبة دخل مدفوعة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أتعاب ح�ضور اجلل�سات م�سددة

33.107.297
107.727
()2.069.516
()199.950

30.643.010
107.727
()2.069.516
()199.950

4.063.956
110.162
()1.498.616
()199.050

3.530.397
110.162
()1.498.616
()199.050

�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

30.945.558

28.481.271

2.476.452

1.942.893

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

()2.869.498
48.638

()2.484.191
34.638

()5.546.072
()38.000
28.628

()4.525.925
()38.000
9.647

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار

()2.820.860

()2.449.553

()5.555.444

()4.554.278

�أن�شطة التمويل
�سداد قرو�ض لأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
توزيعات �أرباح مدفوعة �إىل م�ساهمي الأقلية
�صايف احلركة يف قرو�ض ق�صرية الأجل
�صايف احلركة يف قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة
فوائد مدفوعة

()1.625.119
()7.893.600
()1.309.219
()6.997.730
()7.994.236
()1.490.455

�صافـي التدفقات النقدية (امل�ستخدمة فـي) /من �أن�شطة التمويل

()271.252( )25.247.473( )27.310.359

()7.893.600
()8.152.430
()7.994.236
()1.207.207

()1.625.125
()6.279.000
()482.485
8.000.000
1.219.452
()1.040.094

()6.279.000
8.000.000
1.219.452
()846.830
2.093.622

�صايف الزيادة(/االنخفا�ض) يف النقد والنقد املعادل خالل ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف  1يناير

814.339
1.235.371

784.245
1.135.267

()3.350.244
4.585.615

()517.763
1.653.030

النقد والنقد املعادل فـي  31دي�سمرب

2.049.710

1.919.512

1.235.371

1.135.267

يتكون النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة من:
ح�سابات جارية
نقد يف ال�صندوق

2.074.428
25.282

1.944.406
25.106

1.253.749
21.713

1.153.951
21.407

�سحب على املك�شوف من البنوك

2.099.710
()50.000

1.969.512
()50.000

1.275.462
()40.091

1.175.358
()40.091

2.049.710

1.919.512

1.235.371

1.135.267

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة
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ال�شركة الأم
2014
ريال عماين

املجموعة
2013
ريال عماين

ال�شركة الأم
2013
ريال عماين
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
-1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

�شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) («ال�شركة» �أو «ال�شركة الأم») م�سجلة يف �سلطنة عمان ك�شركة
م�ساهمة عامة .الن�شاط الرئي�سي لل�شركة هو ت�صنيع وبيع الكابالت الكهربائية واملو�صالت.
متلك ال�شركة ن�سبة  %51من ر�أ�سمال ال�شركة العمانية ل�صناعة الأملنيوم التحويلية �ش.م.م («ال�شركة
التابعة») والتي مت ت�أ�سي�سها يف ال�سلطنة يف �سنة  2008وبد�أت عملياتها �إعتبار ًا من �سنة .2010
-2

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

قامت املجموعة خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب  2014ب�إعتماد جميع املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة
املتعلقة ب�أن�شطتها وال�صادرة عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية
والواجب تطبيقها على الفرتات املحا�سبية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .2014
2.1

المعايير والتفسيرات المطبقة والتي ال تؤثر على البيانات المالية

مت �أي�ض ًا تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية املوحدة� .إن
تطبيقها مل يكن له �أي ت�أثري جوهري على املبالغ الظاهرة يف هذه البيانات املالية املوحدة  ،ولكنها قد
ت�ؤثر على �إحت�ساب التعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية
رقم  10وم ـعــيار التقــارير املــالـية الدولـيــة
رقـم  12واملـع ــيار املحا�سبي الدويل رقم :27
�شركات الإ�ستثمار

ت�ضع التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  10تعريف ًا ل�شركة
الإ�ستثمار ويطلب من ال�شركة املقدمة للتقرير وامل�ستوفية لتعريف �شركة
الإ�ستثمار �أال تقوم بتوحيد �شركاتها التابعة  ،بل يطلب منها قيا�س �شركاتها
التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يف بياناتها املالية امل�ستقلة
واملوحدة .مت الحق ًا تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم  12واملعيار
املحا�سبي الدويل رقم  27لتقدمي متطلبات �إف�صاح جديدة ل�شركات الإ�ستثمار.

تعــديـالت على املعــيار املحــا�ســبي الدولـي
رقــم  :32املقا�صة بني املوج ــودات واملطلوبات
املالية.

تو�ضح التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  32املتطلبات املتعلقة ب�إجراء
مقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية .ب�شكل خا�ص ،تو�ضح التعديالت معنى
«يوجد حق قانوين حايل لإجراء املقا�صة» و»تزامن التحقق والت�سوية».

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم :36حذفت التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  36متطلبات الإف�صاح
الإف�صاح عن القيمة القابلة الإ�سرتداد عن القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد والتي خ�ص�ص لها
ال�شهرة �أو املوجودات غري امللمو�سة ذات �أعمار �إنتاجية قابلة للتحديد عند
للموجودات غري املالية
عدم وجود �إنخفا�ض يف القيمة �أو �إ�سرتداد الإنخفا�ض يف القيمة للوحدة
املنتجة للنقد ذات ال�صلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،تقدم التعديالت متطلبات
�إف�صاح �إ�ضافية يتم تطبيقها عند قيا�س القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل
�أو الوحدة املنتجة للنقد بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة الإ�ستبعاد.
التقرير السنوي 2014
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
2.1

(تابع)

(تابع)

المعايير والتفسيرات المطبقة والتي ال تؤثر على البيانات المالية (تابع)

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  :39تعفي التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  39من متطلبات
الإ�ستبدال الإلزامي للم�شتقات والإ�ستمرار يف الإ�ستمرار يف حما�سبة التحوط عندما يتم �إ�ستبدال امل�شتقات امل�صنفة
ب�أنها �أدوات حتوط يف ظروف معينة .تو�ضح التعديالت �أي�ض ًا ب�أن �أي تغيري
حما�سبة التحوط
يف القيمة العادلة للم�شتقات امل�صنفة ك�أدوات حتوط نتيجة للإ�ستبدال ،
ينبغي �أن يتم ت�ضمينها عند تقييم وقيا�س فعالية التحوط.
مـعــيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية يتناول معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  21م�س�ألة توقيت
�إدراج الإلتزام بدفع الر�سوم املفرو�ضة من قبل احلكومة .يقدم التف�سري
رقم  - 21الر�سوم املفرو�ضة
توجيه ًا حول كيفية �إحت�ساب ترتيبات الر�سوم املختلفة ويو�ضح  ،ب�شكل
خا�ص  ،ب�أن �إعداد البيانات املالية وفق ًا ل�صعوبات �إقت�صادية �أو وفق ًا ملبد�أ
الإ�ستمرارية ال يعني ب�أن ال�شركة لديها �إلتزام حايل بدفع الر�سوم ميكن
�إثارته من خالل الت�شغيل يف فرتة م�ستقبلية.
2.2

المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد

بتاريخ املوافقة على البيانات املالية ،كانت املعايري والتف�سريات التالية حتت الإ�صدار ومل يبد�أ �سريانها بعد:
يطبق للفــتـرات
ال�ســنــوية الـتي
تبد�أ فـي �أو بعـد
معايري جديدة والتعديالت ذات ال�صلة
معيار التقارير املالية الدولية رقم  : 9الأدوات املالية
معيار التقارير املالية الدولية رقم  : 15الإيرادات من العقود مع عمالء
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  :11املحا�سبة عن حيازة م�صالح يف عمليات م�شرتكة
تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  16واملعيار املحا�سبي الدويل رقم  : 38ت�صنيف الأ�ساليب
املقبولة للإ�ستهالك والإطفاء.
تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  16واملعيار املحا�سبي الدويل رقم  : 41الزراعة – النباتات املثمرة.
تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  : 19خطة منافع املوظفني – م�ساهمات املوظفني
تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  : 27ال�سماح ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية للإ�ستثمارات يف
�شركات �شركات تابعة � ،شركات �شقيقة وامل�شاريع امل�شرتكة عندما تعد ال�شركة بياناتها املالية املنف�صلة.

 1يناير 2018
 1يناير 2017
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يوليو 2014
 1يناير 2016

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  10واملعيار املحا�سبي الدويل رقم  :28بتحديد  1يناير 2016
املعاجلة املحا�سبية للأرباح �أو اخل�سائر من بيع �أو م�ساهمة الأ�صول بني امل�شتثمر وامل�شاريع امل�شرتكة
بناء على ما �إذا كان البيع �أو امل�ساهمة منتجني يف العمل التجاري.
التعديالت ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية 2012 – 2010
التعديالت ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية 2013 – 2011
التعديالت ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية 2014 – 2012
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

(تابع)

(تابع)

يتوقع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن تطبيق تلك املعايري يف فرتات م�ستقبلية لن يكون له �أي ت�أثري جوهري على
البيانات املالية للمجموعة يف فرتة التطبيق الأويل .مل ي�ؤدي تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �إىل تغري يف
ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ومل ي�ؤثر على املبالغ املقرر عنها للفرتة احلالية �أو الفرتات ال�سابقة عدا
بالن�سبة ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  : 9الأدوات املالية .يقدم هذا املعيار متطلبات جديدة لت�صنيف
وقيا�س الأ�صول املالية  ،معايري جديدة لقيا�س التكلفة املطف�أة ،فئات ت�صنيف جديدة – القيمة العادلة من
خالل �إيرادات �شاملة �أخرى  ،تقييم �إنخفا�ض القيمة فقط لإطفاء تكلفة الأ�صول� ،إ�ستبعادات فئة الأ�صول
املتاحة للبيع � ،إ�ستبعادات الأ�صول املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق� ،إ�ستبعادات امل�شتقات امل�ضمنة يف الأ�صول
املالية و�إ�ستبعادات �إ�ستثمارات الأ�سهم غري املدرجة التي مت قيا�سها بالتكلفة ناق�ص ًا �إنخفا�ض القيمة .تق ّيم
الإدارة حالي ًا هذا املعيار الذي قد ي�ؤثر على البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما هو مو�ضح �أعاله.
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
بيان اإللتزام

مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة من جمل�س املعايري
املحا�سبية الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية .تتما�شى البيانات
املالية املوحدة مع �أحكام الإف�صاح الواردة يف الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية ل�سنة  1974وتعديالته.
أسس اإلعداد

مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء الأدوات املالية امل�شتقة والأ�صول
املالية املتاحة للبيع التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
أسس توحيد البيانات المالية

�إن البيانات املالية املوحدة ت�شمل على البيانات املالية ل�شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع)
و�شركتها التابعة كما يف  31دي�سمرب من كل �سنة .ال�شركات التابعة هي جميع ال�شركات (مت�ضمنة ال�شركات
لأغرا�ض خا�صة) التي ت�سيطر عليها املجموعة .تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة:
• �سلطة على ال�شركة امل�ستثمر بها؛
• حقوق على عوائد متغرية من م�شاركتها مع ال�شركة امل�ستثمر بها؛ و
• القدرة على �إ�ستخدام �سلطتها للت�أثري على عوائدها؛
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(تابع)

(تابع)

أسس توحيد البيانات المالية (تابع)

تقوم ال�شركة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر �أم ال على �شركة م�ستثمر بها �إذا كانت احلقائق والظروف
ت�شري �إىل �أن هناك تغريات يف واحد �أو �أكرث من عوامل ال�سيطرة الثالثة املذكورة �أعاله.
عندما يكون لل�شركة �أقل من غالبية حقوق الت�صويت يف �شركة م�ستثمر بها  ،تكون لديها ال�سلطة على ال�شركة
امل�ستثمر بها عندما تكون حقوق الت�صويت كافية ملنحها القدرة العملية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة
بال�شركة امل�ستثمر بها من جانب واحد .ت�ضع ال�شركة يف الإعتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند
تقييم ما �إذا كانت حقوق ت�صويت ال�شركة يف ال�شركة امل�ستثمر بها تكفي ملنحها ال�سيطرة.
يتم توحيد البيانات املالية لل�شركة التابعة من تاريخ حتقق ال�سيطرة لل�شركة ويتوقف توحيدها من تاريخ
فقدان ال�شركة لل�سيطرة على ال�شركة التابعة .على وجه التحديد  ،يتم ت�ضمني الإيرادات وامل�صاريف لل�شركة
التابعة التي متت حيازتها �أو �إ�ستبعادها خالل ال�سنة  ،يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة
الأخرى املوحد من تاريخ حتقق ال�سيطرة لل�شركة حتى تاريخ فقدان ال�شركة لل�سيطرة على ال�شركة التابعة.
الأرباح �أو اخل�سائر وكل مكون للإيرادات ال�شاملة الأخرى تن�سب �إىل مالكي ال�شركة وحقوق الأقلية .تن�سب
الأرباح ال�شاملة الأخرى لل�شركة التابعة �إىل مالكي ال�شركة وحقوق الأقلية حتى و�إن نتج عن ذلك وجود عجز
يف ر�صيد حقوق الأقلية.
يتم بالكامل �إ�ستبعاد الأ�صول والإلتزامات ،حقوق امل�ساهمني ،الإيرادات ،امل�صاريف والتدفقات النقدية بني
�شركات املجموعة املتعلقة بالتعامالت بني �أع�ضاء املجموعة ،عند التوحيد.
يتم �إ�ستخدام طريقة ال�شراء املحا�سبية لإحت�ساب حيازة ال�شركات التابعة بوا�سطة املجموعة .تقا�س تكلفة
احليازة بالقيمة العادلة للأ�صول املمنوحة� ،أدوات حقوق امللكية امل�صدرة والإلتزامات املتكبدة �أو املفرت�ضة
يف تاريخ احليازة ،م�ضاف ًا �إليها التكاليف املن�سوبة مبا�شرة �إىل احليازة .يتم مبدئي ًا قيا�س الأ�صول القابلة
للتحديد التي متت حيازتها والإلتزامات والإلتزامات الطارئة املفرت�ضة عند �إندماج الأعمال بقيمها العادلة
يف تاريخ احليازة ،بغ�ض النظر عن مقدار �أي حقوق �أقلية .يتم ت�سجيل فائ�ض تكلفة احليازة على القيمة
العادلة حل�صة املجموعة يف �صايف الأ�صول القابلة للتحديد التي متت حيازتها ك�شهرة.
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(تابع)

(تابع)

الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم �إدراج بنود املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص اال�ستهالك املرتاكم و�أي �إنخفا�ض يف القيمة.
الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ال ت�ستهلك .يتم �إحت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى
العمر الإنتاجي التقديري للأ�صول على النحو التايل:
�سنوات
20
مباين
20
معدات وماكينات
10
معدات وتركيبات كهربائية
4
�سيارات
4
مفرو�شات و�أثاث وتركيبات
4
معدات مكتبية
10
معدات مناولة مواد
10
عدة متفرقة
10
معدات املخترب
يتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات لغر�ض حتديد �إنخفا�ض القيمة عندما ت�شري
الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية قد ال ميكن ا�سرتدادها� .إذا ظهرت مثل تلك
امل�ؤ�شرات وعندما تكون املبالغ الدفرتية م�سجلة ب�أكرث من مبالغها املقدرة واملتوقع ا�سرتدادها ،تخف�ض
املوجودات �إىل مبالغها املتوقع ا�سرتدادها التي متثل قيمتها العادلة ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع والقيمة يف
اال�ستخدام �أيهما �أعلى.
يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال بند من بنود املمتلكات والآالت واملعدات التي تتم املحا�سبة عنها
ب�صورة منف�صلة ويتم �شطب القيمة الدفرتية للعن�صر امل�ستبدل .يتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة فقط
عندما تزيد املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية للبند املتعلق بها من بنود املمتلكات والآالت واملعدات .تدرج كافة
امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل عند تكبدها.
يتم �إلغاء بند املمتلكات والآالت واملعدات عند الإ�ستبعاد �أو حينما ال يتوقع منافع �إقت�صادية م�ستقبلية من
�إ�ستخدامه �أو �إ�ستبعاده� .أي �أرباح �أو خ�سائر نا�شئة من �إلغاء الأ�صل (املحت�سبة كالفرق بني �صايف متح�صالت
الإ�ستبعاد والقيمة الدفرتية للأ�صل) يتم �إدراجها �ضمن بيان الدخل يف �سنة �إلغاء الأ�صل.
القيمة املتبقية للأ�صل والأعمار الإنتاجية وطرق �إحت�ساب الإ�ستهالك يتم مراجعتها ويتم تعديلها كما هو
منا�سب ًا يف نهاية كل �سنة مالية.
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(تابع)

(تابع)

األدوات المالية المشتقة
اإلعتراف األولي والقياس الالحق

ت�ستخدم املجموعة �أدوات مالية م�شتقة مثل عقود العملة الآجلة والعقود الآجلة لل�سلع لتحوط خماطر العملة
الأجنبية وخماطر تقلبات �أ�سعار ال�سلع ،على التوايل.
هذه الأدوات املالية امل�شتقة ،وامل�ؤهلة حل�ساب التحوط وتفي مبعايري حتوط التدفق النقدي ،يتم �إدراجها
مبدئي ًا بالتكلفة ويتم الحق ًا �إدراجها بالقيمة ال�سوقية العادلة .اجلزء الفعال من الأرباح �أو اخل�سائر من
الأداة املحوطة يتم �إدراجه مبا�شرة ك�إيرادات �شاملة �أخرى يف التغريات املرتاكمة �ضمن �إحتياطي القيمة
العادلة ،بينما اجلزء غري الفعال يتم �إدراجه على الفور يف بيان الدخل .يتم �إيقاف حما�سبة التحوط عندما
تنهي املجموعة عالقة التحوط� ،إنتهاء �أو بيع �أو �إلغاء �أو تنفيذ �أداة التحوط �أو عندما ال ت�صبح م�ؤهلة
ملحا�سبة التحوط.
إستثمار في شركة تابعة

ال�شركة التابعة هي ال�شركة التي متلك فيها املجموعة �أكرث من ن�صف حق الت�صويت �أو متلك ت�أثري ًا هام ًا
عليها .البيانات املالية لل�شركة التابعة م�ضمنة يف البيانات املالية املوحدة .يف البيانات املالية املنف�صلة
لل�شركة الأم ،يتم �إدراج الإ�ستثمار يف ال�شركة التابعة بالتكلفة مطروح ًا منه الإنخفا�ض يف القيمة.
استثمار في شركة شقيقة

ال�شركة ال�شقيقة هي ال�شركة التي متلك فيها املجموعة ت�أثري ًا هام ًا .الت�أثري الهام هو �سلطة الإ�شرتاك يف
القرارات اخلا�صة بال�سيا�سة املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر بها ولكنه لي�س �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة
على تلك ال�سيا�سات.
يتم �إحت�ساب �إ�ستثمار املجموعة يف �شركاتها ال�شقيقة مبوجب طريقة حقوق امللكية املحا�سبية .يتم �إحت�ساب
الإ�ستثمار يف �شركة �شقيقة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي �أ�صبحت يف ال�شركة امل�ستثمر بها
�شركة �شقيقة �أو م�شروع م�شرتك .مبقت�ضى طريقة حقوق امللكية  ،يتم �إدراج الإ�ستثمار يف ال�شركة ال�شقيقة
يف بيان املركز املايل بالتكلفة ي�ضاف �إليها التغيريات بعد التملك يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات
ال�شركة ال�شقيقة .ال�شهرة املتعلقة بال�شركة ال�شقيقة يتم �إدراجها يف القيمة الدفرتية للإ�ستثمار.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة �سواء من ال�ضروري �إدراج �أية خ�سائر �إنخفا�ض قيمة �إ�ضافية
بخ�صو�ص �صايف �إ�ستثمار املجموعة يف ال�شركة ال�شقيقة .يعك�س بيان الدخل ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات
ال�شركة ال�شقيقة .حيثما مت �إدراج التغري مبا�شرة يف حقوق م�ساهمي ال�شركة ال�شقيقة  ،تقوم املجموعة ب�إدراج
ح�صتها لأية تغريات ،وتقوم ب�إظهار ذلك ،كما هو مطابق ،يف بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
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استثمار في شركة شقيقة

(تابع)

(تابع)

(تابع)

الأرباح واخل�سائر الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركة ال�شقيقة يتم �إ�ستبعادها �إىل مدى امل�ساهمة
يف ال�شركة ال�شقيقة.
تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات ال�شقيقة مع تلك امل�ستخدمة من قبل املجموعة للمعامالت املماثلة
والأحداث يف ظروف م�شابهة.
األدوات المالية – اإلعتراف األولي والقياس الالحق
األصول المالية
اإلعتراف األولي والقياس

ت�ص ّنف الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والقرو�ض والذمم املدينة والإ�ستثمارات
املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق والأ�صول املالية املتاحة للبيع �أو كم�شتقات يتم ت�صنيفها ك�أدوات حموطة يف
حتوط فعال  ،وفق ًا ملا هو منا�سب .تقوم املجموعة بتحديد الت�صنيف لأ�صولها املالية عند الإعرتاف الأويل.
كافة الأ�صول املالية يتم �إدراجها مبدئي ًا بالقيمة العادلة بالإ�ضافة �إىل تكاليف املعاملة املن�سوبة �إليها مبا�شرة
يف حالة الإ�ستثمارات التي مل يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
القياس الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للأ�صول املالية على ت�صنيفها كالتايل:
للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر فئتان فرعيتان وهما املوجودات املالية
املحتفظ بها للمتاجرة وتلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يف بدايتها .اال�ستثمارات
عادة امل�شرتاة مع نية بيعها يف امل�ستقبل القريب ت�صنف باملحتفظ بها للمتاجرة.
بالن�سبة لال�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر ،يجب �أن تتحقق املعايري التالية:
 الت�صنيف يلغي �أو يقلل �إىل حد كبري عدم الثبات يف املعاجلة التي خالف ًا لذلك �سينجم من قيا�س املوجودات �أواملطلوبات �أو الإعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر على �أ�س�س خمتلفة؛ �أو

 املوجودات واملطلوبات هي جزء من جمموعة املوجودات املالية ،املطلوبات املالية �أو كليهما التي يتم �إدارتها وتقييم�أدا�ؤها على �أ�سا�س القيمة العادلة ،وفق ًا لإدارة خماطر موثقة �أو �إ�سرتاتيجية �إ�ستثمار؛ �أو
 حتتوي الأدوات املالية م�شتقات مالية �ضمنية� ،إال يف حال امل�شتقات املالية ال تعدل جوهري ًا التدفقات النقدية �أو تبدوجلية مع قليل من التحليل �أو بدونه ،وال يتم ت�سجيلها ب�شكل منف�صل.

يتم مبدئي ًا ت�سجيل هذه الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة .الحق ًا للإدراج الأويل ،يتم �إعادة قيا�س هذه الإ�ستثمارات
بالقيمة العادلة .تعديالت القيمة العادلة والأرباح واخل�سائر املحققة يتم �إدراجها يف بيان الدخل.
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(تابع)

(تابع)

استثمارات متاحة للبيع

بعد الإثبات املبدئي ،يتم عاد ًة �إعادة قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة «كا�ستثمارات متاحة للبيع» بالقيمة العادلة،
�إال يف احلالة التي ال ميكن فيها حتديد القيمة العادلة ب�شكل موثوق فيتم قيا�سها بالتكلفة ناق�ص ًا �إنخفا�ض
قيمها .يتم �إدراج تغيريات القيمة العادلة ،كبند منف�صل يف حقوق امل�ساهمني حتى يتم �إلغاء الإ�ستثمار� ،أو
عندما يحدد �إنخفا�ض قيمته .عند ذلك ف�إن الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة �سابق ًا يف حقوق امل�ساهمني
«كالتغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة» ،تدرج يف بيان الدخل للفرتة.
استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

�إن املوجودات املالية غري امل�شتقة التي لديها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد و�إ�ستحقاقات ثابتة يتم ت�صنيفها
ك�إ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق عندما يكون لدى املجموعة النية الإيجابية والقدرة للإحتفاظ
بها حتى الإ�ستحقاق .بعد القيا�س الأويل ،الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق يتم قيا�سها بالتكلفة
املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة ال�سائدة ناق�ص ًا �إنخفا�ض القيمة .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة بعد
الأخذ يف احل�سبان �أي خ�صم �أو عالوة �إ�صدار من التملك ور�سوم �أو تكاليف التي هي جزء ال يتجزء من
�سعر الفائدة ال�سائد .يدرج �إطفاء �سعر الفائدة ال�سائد �ضمن «�إيرادات التمويل» يف بيان الدخل .اخل�سائر
النا�شئة من �إنخفا�ض القيمة لتلك الإ�ستثمارات يتم �إدراجها يف بيان الدخل حتت بند «تكاليف التمويل».
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
الموجودات المالية

يتم �إلغاء الإعرتاف بالأ�صل املايل (�أو حيث يكون منطبق جزء من الأ�صل املايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول
مالية م�شابهة) عندما:

 ينتهي احلق من �إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل؛ �أو تقوم املجموعة بتحويل حقوقها لإ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو حت َّمل �إلتزام دفع التدفقات النقدية امل�ستلمةبالكامل دون �أي ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبقت�ضى ترتيبات «مترير من خالل»؛ و
	�إم َّا (�أ) لقد قامت املجموعة بتحويل جوهري لكافة املخاطر ومنافع ملكية الأ�صل� ،أو (ب) مل تقم املجموعة بتحويلكما مل حتتفظ جوهري ًا بكافة املخاطر ومنافع ملكية الأ�صل ولكن قامت بتحويل الرقابة وال�سيطرة على الأ�صل.

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها لإ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو قد �أبرمت ترتيبات مترير من
خالل ،ومل تقم بتحويل كما مل حتتفظ جوهري ًا بكافة املخاطر ومنافع ملكية الأ�صل كما مل تقم بتحويل الرقابة
وال�سيطرة على الأ�صل ،ف�إن �أ�صل جديد يتم الإعرتاف به �إىل حد م�شاركة املجموعة امل�ستمرة يف الأ�صل.
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عندما تتخذ امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة �شكل �ضمان للأ�صل املحول  ،يتم قيا�س امل�شاركة باملبلغ الأقل بني
القيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صل واحلد الأعلى لقيمة العو�ض الذي قد يطلب من املجموعة ت�سديده.
عندما تتخذ امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة �شكل خيار مكتوب و �أو خيار م�شرتى (مت�ضمن ًة خيار �سداد نقدي
�أو حكم مماثل) على الأ�صل املحول ،يكون مدى امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة هو مبلغ الأ�صل املحول الذي
قد تقوم املجموعة ب�إعادة �شرائه .غري �أنه يف حالة خيار البيع املكتوب (مت�ضمن ًة خيار �سداد نقدي �أو حكم
مماثل) على الأ�صل الذي يتم قيا�سه بالقيمة العادلة ،يكون مدى امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة مقت�صر ًا على
القيمة العادلة للأ�صل املحول �أو �سعر ممار�سة اخليار� ،أيهما �أقل.
اإللتزامات المالية

يتم �إلغاء الإلتزام املايل عندما يتم �إ�ستيفاء الإلتزام التعاقدي �أو �إلغا�ؤه �أو تنتهي مدته.
عندما يتم �إ�ستبدال �إلتزام مايل ب�إلتزام �آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة جوهري ًا� ،أو ب�شروط الإلتزام
احلايل ويتم تعديله جوهري ًا� ،إن ذلك الإ�ستبدال �أو التعديل يتم معاملته ك�إلغاء للإلتزام الأ�صلي و�إعرتاف
بالإلتزام اجلديد ،الفرق ب�ش�أن القيم الدفرتية يتم �إدراجه يف بيان الدخل.
المخـــــزون

يتم �إدراج املخزون بالتكلفة �أو �صافى القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل� .صايف القيمة القابلة للتحقق هو
ال�سعر التقديري للبيع يف �سياق الأعمال العادية ،ناق�ص التكلفة التقديرية لإمتام العمل وم�صروفات البيع.
يتم حتديد تكلفة املخزون على �أ�سا�س مبد�أ املعدل املرجح وهي تت�ضمن م�صروفات متكبدة يف �سبيل و�صول
املخزون �إىل مكانه وو�ضعه احلاليني .يف حالة الب�ضاعة تامة ال�صنع والأعمال قيد التنفيذ  ،تت�ضمن التكلفة
ح�صة منا�سبة من امل�صروفات غري املبا�شرة على �أ�سا�س م�ستوى الطاقة العادية للإنتاج.
يتم ت�سجيل التزام الب�ضاعة يف الرتانزيت عند حتويل املخاطر الهامة واملكا�سب املن�سوبة مللكية الب�ضاعة
ل�صالح املجموعة.
ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

تدرج الذمم املدينة التجارية واملدينون الآخرون مببلغ الفاتورة الأ�صلية بعد خ�صم خم�ص�ص لقاء املبالغ
املقدر عدم حت�صيلها .يتم تقدير للح�سابات امل�شكوك بها عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل.
ت�شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
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النقد والنقد المعادل

لغر�ض بيان التدفقات النقدية ،ي�شتمل النقد والنقد املعادل على النقدية يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك
بعد خ�صم ال�سحب على املك�شوف من البنوك والودائع لدى البنوك امل�ستحقة يف الأ�صل خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
إنخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل تقرير تقدير فيما �إذا كان هناك دلي ًال مو�ضوعي ًا ب�أن �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية قد
تنخف�ض قيمتها .ف�إذا ما قام مثل ذلك الدليل ،فيتم �إدراج �أية خ�سارة يف �إنخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل.
يتم حتديد �إنخفا�ض القيمة كالتايل:
( �أ ) بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛
(ب) بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالتكلفة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر ال�سوق احلايل لعائد �أ�صل مايل ممُ اثل؛
(ج) بالن�سبة للأ�صول املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن �إنخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر الفائدة ال�سائد الأ�صلي.
إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير بتقدير ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر على �إنخفا�ض قيمة �أ�صل .وفى حالة وجود
�أى م�ؤ�شر على ذلك� ،أو عند احلاجة �إىل �إجراء اختبار �سنوى لإنخفا�ض قيمة الأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير
القيمة اال�سرتدادية للأ�صل وتتمثل القيمة العادلة للأ�صل يف القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة توليد النقد
ناق�ص تكلفة البيع والقيمة اال�ستخدامية للأ�صل �أيهما �أعلى  ،وحتدد للأ�صل املفرد ما مل يكن الأ�صل يتولد
عنه تدفقات نقدية م�ستقلة ولكنها تعتمد ب�شكل كبري على التدفقات النقدية املتولدة من �أ�صول �أو جمموعات
�أخرى من الأ�صول .وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة توليد النقد القيمة اال�سرتدادية للأ�صل
يتعني ا�ضمحالل قيمة الأ�صل وتخف�ض قيمته �إىل القيمة اال�سرتدادية له .وعند تقييم القيمة اال�ستخدامية ،
يتم ح�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة با�ستخدام �سعر اخل�صم قبل ال�ضريبة مبا
يعك�س التقديرات ال�سوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة بالأ�صل .وعند حتديد القيمة العادلة
ناق�ص تكاليف �إمتام البيع يتم ا�ستخدام منوذج التقييم املنا�سب .ويتم التحقق من هذه القيم مبقارنتها
مب�ضاعفات التقييم �أو من خالل �أية م�ؤ�شرات �أخرى للقيمة العادلة.
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بتاريخ كل تقرير  ،يتم �إجراء تقدير ما �إذا كان يوجد م�ؤ�شر ب�أن خ�سائر �إنخفا�ض القيمة ال�سابق االعرتاف بها
قد تال�شت او انخف�ضت .وفى حالة وجود هذا امل�ؤ�شر تقوم املجموعة بتقدير القيمة اال�سرتدادية للأ�صل .ويتم
رد خ�سائر �إنخفا�ض القيمة ال�سابق االعرتاف بها فقط فى حالة وجود تغري فى التوقعات امل�ستخدمة لتحديد
القيمة اال�سرتدادية للأ�صل منذ االعرتاف ب�آخر خ�سارة من �إنخفا�ض القيمة .ويتم رد قيمة خ�سائر �إنخفا�ض
القيمة بحيث ال يرتتب على ذلك جتاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته اال�سرتدادية �أو القيمة الدفرتية التى
كان ميكن حتديدها بعد خ�صم الإهالك؛ لو مل ي�سبق االعرتاف بخ�سائر �إنخفا�ض القيمة للأ�صل يف �سنوات
�سابقة .ويتم االعرتاف بالرد فى بيان الدخل ما مل يحمل الأ�صل بالقيمة الناجتة من �إعادة التقييم وفى هذه
احلالة يعامل الرد كزيادة فى قيمة الأ�صل نتيجة �إعادة التقييم.
يتم �أي�ض ًا تطبيق املعايري التالية عند تقييم �إنخفا�ض قيمة �أ�صول حمددة:
الشركات الشقيقة

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية  ،تقوم املجموعة بتحديد �سواء يوجد هناك �ضرورة لإدراج خ�سارة �إنخفا�ض
قيمة �إ�ضافية لإ�ستثمار املجموعة يف �شركاتها ال�شقيقة .تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير بتحديد �سواء يوجد
هناك �أي دليل مو�ضوعي ب�أن الإ�ستثمار يف �شركة �شقيقة تنخف�ض قيمته .يف حال يوجد هناك �إنخفا�ض يف
القيمة  ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب قيمة الإنخفا�ض على �أنها الفرق بني القيمة العادلة لل�شركة ال�شقيقة وتكلفة
التملك وتقوم املجموعة ب�إدراج القيمة يف بيان الدخل.
توزيعات أرباح من األسهم العادية

يتم �إدراج توزيعات الأرباح من الأ�سهم العادية ك�إلتزام ويتم خ�صمها من حقوق امل�ساهمني حينما يوافق عليها
م�ساهمو ال�شركة.
مكافأة نهاية خدمة الموظفين

يتم الت�سديد �إىل برنامج الت�أمينات االجتماعية احلكومي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/72وتعديالته
بالن�سبة للموظفني العمانيني.
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص مقابل مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني غري العمانيني .يتم �إعادة احت�ساب
هذه املكاف�آت على �أ�سا�س الراتب النهائي وفرتة اخلدمة للموظفني على �أن يتم �إكمال احلد الأدنى لفرتة
اخلدمة .وتدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت على مدى فرتة اخلدمة.
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مخصصات

يتم حتقق املخ�ص�صات عند وجود �إلتزام (قانوين �أو فعلي) على املجموعة نتيجة حدث �سابق وكلفة ت�سديد
�إلتزام حمتمل وقابل للتحديد .ويف حالة �إذا كان الت�أثري على القيمة الزمنية للأموال جوهري ًا يتم خ�صم
املخ�ص�صات ب�إ�ستخدام املعدل قبل ال�ضريبة الذي يعك�س املخاطر املتعلقة بالإلتزام .عند ا�ستخدام معامل
اخل�صم  ،يتم �إدراج زيادة املخ�ص�ص نتيجة ملرور الوقت كتكلفة مالية.
إقتراضات

تدرج جميع القرو�ض وال�سلف مبدئي ًا بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم مطروح ًا منه التكاليف املن�سوبة مبا�شرة
�إىل التعامالت .بعد الإدراج املبدئي  ،القرو�ض وال�سلف التي حتمل معدالت فائدة تقا�س الحق ًا بالتكلفة املطف�أة
ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .الأرباح واخل�سائر تدرج يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر عند �إ�ستبعاد
الإلتزامات وكذلك من خالل عملية الإطفاء .يتم �إحت�ساب الفادئة على القرو�ض على �أ�سا�س الإ�ستحقاق.
الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

يتم قيد املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات التي مت احل�صول عليها �سواء مت
املطالبة بها من قبل املورد �أو مل يتم.
اإلعتراف باإليرادات

يتحقق الإيراد عند احتمال تدفق مزايا اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س الإيراد ب�صورة موثوقة .يقا�س
الإيراد بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم مع ا�ستبعاد اخل�صومات واملرجتعات و�ضرائب املبيعات �أو الر�سوم.
تقيم املجموعة ترتيبات �إيراداتها وفقا ملعايري حمددة من �أجل حتديد ما �إذا كانت تت�صرف بو�صفها ُموكل
�أو وكيل .لقد �إ�ستنتجت املجموعة ب�أنها تت�صرف ك ُموكل يف جميع ترتيبات �إيراداتها .وفيما يلى املوا�صفات
الواجب ا�ستيفاءها قبل حتقق الإيراد:
المبيعات

يتم �إدراج �إيرادات بيع الب�ضائع يف بيان الدخل  ،بال�صايف من عموالت البيع واخل�صم التجاري ،عندما
تتحول خماطر ومكاف�آت امللكية الكبرية �إىل امل�شرتي .ال يتم �إدراج الإيرادات يف حالة وجود �شكوك وا�ضحة
بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة � ،أو التكاليف امل�صاحبة �أو احتمال رد الب�ضاعة.
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الفوائد

تدرج �إيرادات الفوائد عند �إ�ستحقاقها ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي ،بناء ًا على املعدل امل�ستخدم خل�صم
املقبو�ضات النقدية املقدرة امل�ستقبلية من خالل تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات املالية �إىل �صايف القيمة
الدفرتية للموجودات املالية.
توزيعات األرباح

تدرج توزيعات الأرباح يف الإيرادات عندما يتم الإعالن عن �أحقية امل�ساهمني يف �إ�ستالم الأرباح.
اإليجارات

تعتمد عملية حتديد ما �إذا كان �أي ترتيب تعاقدي ميثل �إيجار �أو يت�ضمن �إيجار يف �ضوء جوهر الرتتيب يف
تاريخ بدايته� :سواء �إعتمد الوفاء به على �إ�ستخدام �أ�صل �أو �أ�صول معينة � ،أو �أن يكون الرتتيب التعاقدي يتم
مبوجبه حتويل حق �إ�ستخدام �أ�صل.
بالن�سبة للرتتيبات التى مت �إبرامها قبل  1يناير  ،2005يعترب هذا التاريخ هو تاريخ بدء الرتتيب وفقا للمتطلبات
االنتقالية اخلا�صة مبعيار جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية رقم .4
يتم االعرتاف مبدفوعات الإيجار الت�شغيلى كم�صروفات فى بيان الدخل بنظام الق�سط الثابت على مدار فرتة
الإيجار.
تكاليف االقتراض

يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املن�سوبة مبا�شرة �إىل االقتناء �أو الإن�شاء �أو الإنتاج لأ�صل معني والتى ت�ستغرق
بال�ضرورة فرتة زمنية لإعدادها لال�ستخدام �أو البيع كجزء من تكلفة الأ�صل املعنى .ويتم ت�سجيل جميع
التكاليف الأخرى كم�صروفات فى فرتة ا�ستحقاقها .وتتمثل تكاليف االقرتا�ض يف تكاليف الفائدة وغريها
من التكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ش�أة فيما يتعلق بعملية اقرتا�ض الأموال.
تحويل العمالت األجنبية

يتم �إعداد البيانات املالية املوحدة بالريال العماين ،وهي العملة الت�شغيلية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة� .إن
كل من�ش�أة يف املجموعة حتدد عملتها امل�ستخدمة ويتم قيا�س البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�أة
ب�إ�ستعمال تلك العملة الت�شغيلية.
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(تابع)

(تابع)

تحويل العمالت األجنبية (تابع)

يتم مبدئي ًا قيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد للعملة امل�ستخدمة وقت �إجراء
املعامالت .كما يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ التقرير ب�أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة للعملة امل�ستخدمة يف نهاية ال�سنة .تدرج جميع الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل
�ضمن بيان الدخل .البنود غري املالية التي تقا�س بالتكلفة التاريخية يف العملة الأجنبية يتم حتويلها ب�إ�ستخدام
�أ�سعار ال�صرف كما يف تواريخ املعامالت الأولية .البنود غري املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية
يتم حتويلها ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف بتاريخ حتديد القيمة العادلة.
تحويل العمليات األجنبية

فروقات العملة النا�شئة من تطبيق طريقة حقوق امللكية املحا�سبية لل�شركات ال�شقيقة يتم �إدراجها مبا�شرة
يف �إحتياطي حتويل عملة �أجنبية� .إحتياطي حتويل عملة �أجنبية يتم �إدراجه يف حقوق امل�ساهمني حتت بند
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة .عند بيع ال�شركة ال�شقيقة الأجنبية ،يتم �إدراج مثل تلك الفروقات يف
بيان الدخل كجزء من �أرباح �أو خ�سائر البيع� .إن �إنخفا�ض القيمة الدفرتية للمعامالت الأجنبية ال ميثل بيع.
ضريبة الدخل

يتم تكوين خم�ص�ص لل�ضرائب وفق ًا للأنظمة املالية املعمول بها يف البلدان التي تعمل املجموعة فيها.
ال�ضريبة احلالية هي ال�ضريبة املتوقع دفعها عن الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة لل�سنة ،ب�إ�ستخدام معدالت
ال�ضريبة املطبقة �أو التي �سوف تطبق يف تاريخ التقرير ،و�أي تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة فيما يتعلق
ب�سنوات �سابقة.
يتم عمل خم�ص�ص الريبة الدخل امل�ؤجلة ب�إ�ستخدام طريقة املطلوبات على جميع الفروقات امل�ؤقتة بني
الأ�سا�س ال�ضريبي للقيم الدفرتية للموجودات وللمطلوبات يف تاريخ التقرير.
حتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة للموجودات واملطلوبات بن�سب ال�ضرائب املتوقع فر�ضها للفرتة عند حتقيق املوجود
�أو ت�سوية املطلوب  ،بناء على القوانني املطبقة يف تاريخ التقرير.
يتم �إثبات موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة جلميع الفروقات امل�ؤقتة القابلة للخ�صم وموجودات �ضريبة الدخل
املنقولة غري امل�ستخدمة وخ�سائر ال�ضريبة غري امل�ستخدمة للحد الذي يكون فيه من املحتمل ب�أن يتوفر الربح
اخلا�ضع لل�ضريبة مقابل �إ�ستخدام الفروقات القابلة للخ�صم وموجودات ال�ضريبية املنقولة غري امل�ستخدمة
واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة.
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(تابع)
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ضريبة الدخل (تابع)

فى تاريخ كل تقرير  ،تتم مراجعة ال�ضرائب امل�ؤجلة على املوجودات وح�سمها بحيث ال يكون هناك احتمال لن
ت�سمح الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ب�إ�ستخدام ال�ضرائب امل�ؤجلة على املوجودات �أو جزء منها.
�ضريبة الدخل املتعلقة بالبنود املدرجة مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني يتم �إدراجها يف حقوق امل�ساهمني ولي�س
يف بيان الدخل.
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تقوم ال�شركة الأم بتنفيذ قانون ال�شركات التجارية لعام ( 1974وتعديالته)  ،و�أحدث التوجيهات املعنية
الأخرى ال�صادرة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لأجل حتديد قيمة مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يتم
ح�ساب مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بيان الدخل لل�سنة التي ترتبط بها.
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يتطلب �إعداد البيانات املالية  ،وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية � ،أن تقوم الإدارة بعمل �إفرتا�ضات و�أحكام
ت�ؤثر على قيمة الأ�صول والإلتزامات املقرر عنها يف تاريخ التقرير واملخ�ص�صات الناجتة والتغريات يف القيمة
العادلة للفرتة .ينبغي �أن ت�ستند تلك الإفرتا�ضات على �إفرتا�ضات حول بع�ض العوامل التي تت�ضمن  ،ويحتمل
�أن تكون جوهرية  ،درجات من الأحكام وال�شكوك وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة وينتج عن
ذلك تغريات م�ستقبلية يف الأ�صول والإلتزامات املقد ّرة.
تصنيف اإلستثمارات

تقرر الإدارة عند حيازة �إ�ستثمار ما  ،ما �إذا كان ينبغي ت�صنيفه ب�أنه �إ�ستثمار حمتفظ به للمتاجرة ،مدرج
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو متاح للبيع �أو حمتفظ به لتاريخ الإ�ستحقاق.
القيم العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاجرة يف الأ�سواق املالية املنتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعار العطاءات
املعلنة يف �سوق الأوراق املالية.
بالن�سبة للإ�ستثمارات غري املدرجة ،ف�إنه يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية لإ�ستثمار
م�شابه� ،أو بناء ًا على التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة� .إن القيمة العادلة لبع�ض الإ�ستثمارات الأجنبية
غري املدرجة ال ميكن تقييمها ب�شكل موثوق به .يتم تقييم مثل تلك الإ�ستثمارات بالتكلفة.
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حت�سب عليها فوائد بناء ًا على التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستعمال
�أ�سعار الفائدة لبنود م�شابهة يف �شروطها وخ�صائ�ص خماطرها.
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المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك

فيما يلي الإفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية الأخرى لتقدير ال�شكوك يف تاريخ
التقرير  ،والتي يكون لها خماطر هامة ت�سبب تعدي ًال جوهري ًا يف القيم الدفرتية للأ�صول والإلتزامات خالل
ال�سنة املالية القادمة.
إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل للذمم التجارية املدينة عندما يكون حت�صيل املبلغ بالكامل غري
حمتم ًال .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�شكل فردي  ،يتم �إجراء هذا التقدير على �أ�سا�س فردي� .أما بالن�سبة
للمبالغ التي لي�ست هامة ب�شكل فردي  ،ولكن فات موعد �إ�ستحقاقها  ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق
خم�ص�ص وفق ًا لطول فرتة الإ�ستحقاق املت�أخرة عن الدفع � ،إ�ستناد ًا على معدالت الإ�سرتداد التاريخي.
يف تاريخ التقرير ،بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة للمجموعة  71.035.970ريال عماين (-2012
 67.127.985ريال عماين) وبلغ خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها  1.400.000ريال عماين
( 1.200.000 -2012ريال عماين)� .أي فروقات بني املبالغ املح�صلة فعلي ًا يف فرتات م�ستقبلية واملبالغ
املتوقعة  ،يتم �إدراجها يف بيان الدخل.
إنخفاض قيمة المخزون

يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدمي ًا �أو ملغي ًا ،
يتم عمل تقدير ل�صايف القيمة املتوقع حتقيقها .املبالغ الهامة ب�شكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س
فردي .املبالغ غري الهامة ب�شكل فردي ،يتم تقييم املخزون القدمي �أو امللغي ب�شكل جماعي ويطبق خم�ص�ص
وفق ًا لنوع املخزون والدرجة العمرية �أو الإلغاء ،بنا ًء على �أ�سعار البيع التاريخية.
يف تاريخ التقرير  ،بلغ �إجمايل املخزون  46.039.416ريال عماين ( 57.337.362 -2013ريال عماين)
وبلغت خم�ص�صات املخزون القدمي وامللغي 1.410.000ريال عماين ( 1.260.000 -2013ريال عماين) على
الرتتيب .يتم �إثبات �أية فروقات بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تقوم �إدارة املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية املقدرة ملمتلكاتها و�آالتها ومعداتها من �أجل �إحت�ساب
الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف عني الإعتبار الإ�ستخدام املتوقع للأ�صل والإهرتاء الفعلي.
تقوم الإدارة �سنوي ًا مبراجعة القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي ويتم تعديل م�صروف الإ�ستهالك امل�ستقبلي
حيث تعتقد الإدارة ب�أن العمر الإنتاجي يختلف عن التقديرات ال�سابقة.
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انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم

تعامل املجموعة ا�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع كمنخف�ضة قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري
لفرتات طويلة يف القيمة العادلة ب�أقل من التكلفة �أو وجود دليل مو�ضوعي �آخر على �إنخفا�ض القيمة .حتديد
ما هو «جوهري» �أو «فرتة طويلة» يتطلب �إتخاذ حكم  ،وهو حا�سم للتقييم من قبل املجموعة على �أ�سا�س كل
حالة على حدة.
الضرائب

توجد �أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتف�سري القوانني ال�ضريبية وكمية وتوقيت الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة يف
امل�ستقبل .بالنظر �إىل جمموعة وا�سعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة ،اخلالفات
التي تن�ش�أ بني النتائج الفعلية واالفرتا�ضات � ،أو تغيريات يف امل�ستقبل ملثل هذه االفرتا�ضات  ،قد يحتم �إجراء
التعديالت يف امل�ستقبل حل�ساب �ضريبة الدخل والتي �سجلت بالفعل .تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�صات ،
ا�ستنادا �إىل تقديرات معقولة  ،عن العواقب املحتملة لو�ضع اللم�سات النهائية للربوط ال�ضريبية ملجموعة
ال�شركات املعنية .مقدار تلك املخ�ص�صات ي�ستند على عوامل خمتلفة  ،مثل اخلربة لربوط �ضريبية �سابقة
وتف�سريات خمتلفة من الأنظمة ال�ضريبية من قبل الكيان اخلا�ضع لل�ضريبة وم�س�ؤولية �سلطات ال�ضريبة.
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133.360

-

75.320

14.258.492

ريال عماين

مباين

24.456.563

24.871.280

13.612.996

()236.419

1.900.590

11.948.825

38.484.176

2.033.517

()263.053

308.424

36.405.388

ريال عماين

معدات
وماكينات

971.271

788.773

1.606.187

-

182.498

1.423.689

2.394.960

-

-

-

2.394.960

ريال عماين

معدات
وتركيبات
كهربائية

81.455

75.780

206.513

()40.678

37.765

209.426

282.293

-

()44.470

35.882

290.881

ريال عماين

�سيارات

165.589

127.586

565.269

()10.466

88.946

486.789

692.855

-

()10.509

50.986

652.378

ريال عماين

�أثاث
وتركيبات

ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة التابعة مرهونة مقابل القر�ض لأجل املتح�صل عليه من بنك جتاري حملي (�إي�ضاح .)19

يف  31دي�سمرب 2013

يف  31دي�سمرب 2014

القيمة الدفرتية

يف  31دي�سمرب 2014

الإ�ستبعادات

املحمل لل�سنة

يف  1يناير 2014

الإ�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2014

حتويالت

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

يف  1يناير 2014

التكلفة

املجموعة
 31دي�سمرب 2014

-5

ممتلكات وآالت ومعدات

331.015

275.744

958.420

()54.707

150.320

862.807

1.234.164

-

()54.864

95.206

1.193.822

ريال عماين

معدات
املكاتب

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ

741.557

782.752

1.969.988

()35.788

179.441

1.826.807

2.752.740

-

()38.525

223.373

2.567.892

ريال عماين

معدات
مناولة
املواد

(تابع)

210.830

209.229

189.543

-

48.787

140.756

398.772

-

-

47.186

351.586

ريال عماين

عدة
منفردة

1.373.991

1.235.794

1.099.529

-

198.141

901.388

2.335.323

59.944

239.410

130.672

38.622.412

25.117.707

()378.058

3.487.989

22.007.776

38.055.520

-

-

-

-

130.672

(- )2.166.877

()411.421

2.954.460

2.275.379

63.173.227

-

-

-

2.058.139

239.410

60.630.188

ريال عماين

ريال عماين

ريال عماين

املجموع

معدات
املخترب

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
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يف  31دي�سمرب 2012

يف  31دي�سمرب 2013

القيمة الدفرتية

يف  31دي�سمرب 2013

الإ�ستبعادات

املحمل لل�سنة

يف  1يناير 2013

الإ�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2013

حتويالت

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

يف  1يناير 2013

التكلفة

املجموعة
 31دي�سمرب 2013

-5

8.414.277

10.050.731

4.207.761

()48.842

634.760

3.621.843

14.258.492

2.253.151

()51.442

20.663

12.036.120

مباين
ريال عماين

22.937.875

24.456.563

11.948.825

()558.887

10.781.748

10.725.964

36.405.388

2.506.046

()575.657

811.160

33.663.839

معدات
وماكينات
ريال عماين

ممتلكات وآالت ومعدات

(تابع)

965.966

971.271

1.423.689

()6.366

179.356

1.250.699

2.394.960

153.817

()6.407

30.885

2.216.665

معدات
وتركيبات
كهربائية
ريال عماين

96.739

81.455

209.426

()13.200

39.584

183.042

290.881

-

()13.200

24.300

279.781

�سيارات
ريال عماين

174.108

165.589

486.789

()71.412

79.398

478.803

652.378

-

()72.266

71.733

652.911

�أثاث
وتركيبات
ريال عماين

276.824

331.015

862.807

()70.151

207.013

725.945

1.193.822

-

()70.345

261.398

1.002.769

معدات
املكاتب
ريال عماين

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ

632.185

741.557

1.826.335

()119.676

161.714

1.784.297

2.567.892

-

()139.599

291.009

2.416.482

معدات
مناولة
املواد
ريال عماين

(تابع)

188.955

210.830

140.756

()62.266

27.633

175.389

351.586

-

()62.406

49.648

364.344

عدة
منفردة
ريال عماين

881.452

1.373.991

901.388

()25.781

169.607

757.562

2.275.379

1.701.418

239.410

-

-

-

-

239.410

36.269.799

38.622.412

22.007.776

()976.581

3.280.813

19.703.544

(- )5.556.987

()1.017.587

18.657

60.630.188

643.973

()26.265

-

4.094.979

5.674.432

1.639.014

1.701.418

55.973.343

املجموع
ريال عماين

معدات
املخترب
ريال عماين

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
ريال عماين
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يف  31دي�سمرب 2013

يف  31دي�سمرب 2014

القيمة الدفرتية

يف  31دي�سمرب 2014

�إ�ستبعادات

املحمل لل�سنة

يف  1يناير 2014

اال�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2014

حتويالت

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

يف  1يناير 2014

التكلفة

ال�شركة الأم
 31دي�سمرب 2014

-5

ريال عماين

ريال عماين

معدات
وتركيبات
كهربائية

1.858.204

()263.053
-

-

6.890.601

6.517.657

4.070.326

-

509.304

3.561.022
-

375.341 16.200.215

283.007 16.716.418

1.210.309 11.589.044

()236.419

1.401.840

92.334

1.117.975 10.423.623

1.493.316 28.305.462 10.587.983

133.360

-

3.000

86.473

-

1.493.316 26.623.838 10.451.623

ريال عماين

مباين

معدات
وماكينات

ممتلكات وآالت ومعدات

(تابع)

40.570

19.522

181.639

()15.498

21.046

176.091

201.161

-

()15.500

-

216.661

ريال عماين

�سيارات

117.658

102.492

443.981

()10.466

58.030

396.417

546.473

-

()10.509

42.907

514.075

ريال عماين

�أثاث
وتركيبات

183.668

172.761

761.387

()54.707

91.111

724.983

934.148

-

()54.864

80.361

908.651

ريال عماين

معدات
املكاتب

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ

612.243

657.814

1.913.882

()35.788

162.047

1.787.623

2.571.696

-

()38.525

210.355

2.399.866

ريال عماين

معدات
مناولة
املواد

(تابع)

122.947

98.042

144.651

-

34.492

110.159

242.693

-

-

9.587

233.106

ريال عماين

عدة
منفردة

1.290.931

1.165.277

1.044.618

-

185.598

859.020

2.209.895

59.944

-

-

-

-

-

-

-

25.834.174

25.732.990

21.359.837

()352.878

2.555.802

19.156.913

(- )1.991.564

()382.451

2.484.191

2.149.951

47.092.827

-

-

-

1.991.564

-

44.991.087

ريال عماين

ريال عماين

ريال عماين

املجموع

معدات
املخترب

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
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يف  31دي�سمرب 2012

يف  31دي�سمرب 2013

القيمة الدفرتية

يف  31دي�سمرب 2013

�إ�ستبعادات

املحمل لل�سنة

يف  1يناير 2013

اال�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2013

حتويالت

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

يف  1يناير 2013

التكلفة

ال�شركة الأم
 31دي�سمرب 2013

-5

5.083.774

6.890.601

3.561.022

()48.842

444.571

3.165.293

10.451.623

2.247.271

()51.442

6.727

8.249.067

مباين
ريال عماين

14.897.913

16.200.215

10.423.623

()558.887

1.317.811

9.664.699

26.623.838

2.506.046

()575.657

130.837

24.562.612

معدات
وماكينات
ريال عماين

ممتلكات وآالت ومعدات

(تابع)

295.357

375.341

1.117.975

()6.366

90.492

1.033.849

1.493.316

153.817

()6.407

16.700

1.329.206

معدات
وتركيبات
كهربائية
ريال عماين

57.722

40.570

176.091

-

24.952

151.139

216.661

-

-

7.800

208.861

�سيارات
ريال عماين

101.533

117.658

396.417

()71.125

46.093

421.449

514.075

-

()71.775

62.868

522.982

�أثاث
وتركيبات
ريال عماين

184.090

183.668

724.983

()70.151

149.385

645.749

908.651

-

()70.345

149.157

829.839

معدات
املكاتب
ريال عماين

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ

527.477

612.243

1.787.623

()110.814

145.908

1.752.529

2.399.866

-

()110.999

230.859

2.280.006

معدات
مناولة
املواد
ريال عماين

(تابع)

92.323

122.947

110.159

()62.266

15.987

156.438

233.106

-

()62.406

46.751

248.761

عدة
منفردة
ريال عماين

785.849

1.290.931

859.020

()25.781

157.064

727.737

2.149.951

1.695.538

-

-

-

-

-

-

23.721.576

25.834.174

19.156.913

()954.232

2.392.263

17.718.882

(- )5.551.107

()975.296

18.657

44.991.087

643.973

()26.265

-

3.855.569

4.525.925

1.513.586

1.695.538

41.440.458

املجموع
ريال عماين

معدات
املخترب
ريال عماين

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
ريال عماين
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

(تابع)

 - 6إستثمار بشركة تابعة
2014
�سنة
ال�شركة الأم
الت�أ�سي�س ريال عماين

%
امللكية الن�شاط

ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش م م
� %51صناعة ق�ضبان ومو�صالت علوية من الأملنيوم 2008
التي مت ت�أ�سي�سها يف ُعمان

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

2.226.660 2.226.660

متلك ال�شركة الأم  %51من ح�ص�ص ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش م م .لقد بد�أت ال�شركة
التابعة �أعمالها التجارية �إعتبار ًا من يوليو .2010
مت �إعداد بيان الدخل للمجموعة بعد توحيد ح�سابات ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش.م.م.
كما �أن ن�سبة  %49من ح�صة الربح وقدره  2.160.690ريال عماين ( 1.510.051 -2013ريال عماين) قد
مت �إظهارها كحقوق �أقلية يف بيان الدخل املوحد.
تنطبق الإي�ضاحات التالية:

�أ  -متت ت�سوية اال�ستثمار بال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم مقابل ر�أ�سمال و�إحتياطيات ال�شركة
التابعة يف البيانات املالية املوحدة.
ب -يعتقـد جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بعدم حدوث انخفا�ض يف قيمـة اال�ستثمار بال�شركة العمانيـة
ل�صناعات الأملنيوم.

 - 7إستثمار في شركة شقيقة

ا�سم ال�شركة ال�شقيقة

 %امللكية

ا�سو�سياتد كابلز اخلا�صة
املحدودة الهندية

%40

2014

2013

املجموعة وال�شركة الأم

املجموعة وال�شركة الأم

التكلفة

القيمة
الدفرتية
ريال عماين ريال عماين
576.159

-

 %امللكية

%40

القيمة
الدفرتية
ريال عماين
578.608

التكلفة
ريال عماين
-

ال�شركة ال�شقيقة م�سجلة يف الهند وتعمل يف جمال ت�صنيع وبيع الكابالت الكهربائية.
خالل �سنة � ، 2006إمتلكت ال�شركة الأم ن�سبة  %35ون�سبة �إ�ضافية قدرها  %5يف �سنة  2009من ملكية �شركة
ا�سو�سياتد كابلز اخلا�صة املحدودة الهندية بدون مقابل .وقد متت عملية الإمتالك مبوجب بنود اتفاق التفاهم
التجاري مع �شركة دراكا القاب�ضة �إن يف  ،وهي امل�ساهم الأكرب يف ال�شركة ال�شقيقة.
54
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 - 7إستثمار في شركة شقيقة

(تابع)

(تابع)

القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�شركة ال�شقيقة كالتايل:
2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
578.608
يف بداية ال�سنة
ح�صة يف �أرباح/تغريات القيمة العادلة لل�شركة ال�شقيقة 14.876
()17.325
ت�أثري حتويالت عملة �أجنبية
576.159

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

578.608
14.876
()17.325

607.699
38.357
()67.448

607.699
38.357
()67.448

576.159

578.608

578.608

احل�صة يف النتائج هي على �أ�سا�س البيانات املالية غري املدققة لل�شركة ال�شقيقة كما يف  31دي�سمرب .2014
تقوم ال�شركة ال�شقيقة ب�إعداد البيانات املالية املدققة يف  31مار�س من كل �سنة.
ملخ�ص عن املركز املايل لل�شركة ال�شقيقة بتاريخ التقرير كالتايل:
2014
ريال عماين
بيان املركز املايل لل�شركة ال�شقيقة:
�أ�صول جارية
�أ�صول غري جارية
�إلتزامات جارية
�إلتزامات غري جارية
�صايف الأ�صول
�إيرادات وربح ال�شركة ال�شقيقة:
الإيرادات
الربح
القيمة الدفرتية للإ�ستثمار

2013
ريال عماين

1.377.013
437.795
()359.292
()15.130
1.440.386

1.281.209
471.263
()266.675
()39.301
1.446.496

2.968.370
37.191
576.159

3.581.984
95.893
578.608
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

-8

(تابع)

استثمارات متاحة للبيع

2014
املجموعة وال�شركة الأم
القيمة ال�سوقية التكلفة
ريال عماين ريال عماين
�إ�ستثمارات غري مدرجة (الرجاء الرجوع �إىل الإي�ضاح (�أ) �أدناه) 168.442
�أ�سهم قابلة للتداول مدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية 5.580
174.022

168.442
2.544
170.986

2013
املجموعة و ال�شركة الأم
القيمة ال�سوقية التكلفة
ريال عماين
ريال عماين
168.442
8.617
177.059

168.442
2.544
170.986

(�أ) قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إ�ستثمار مبلغ وقدره ال �شيء ريال عماين ( 38.000 :2013ريال عماين)
يف وحدات �صندوق ُعمان للدخل الثابت.
(ب) حركة التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة النا�شئة من الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي كالتايل:
2013
2014
املجموعة وال�شركة الأم
ريال عماين ريال عماين
()3.036

�صايف (اخل�سارة)  /الربح غري املحققة
-9

إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

-10

المخزون

متثل الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق �سندات لدى بنك جتاري يف �سلطنة ُعمان وت�ستحق يف مايو
 .2016حتقق ال�سندات فائدة ب�سعر ثابت قدره � %8سنوي ًا (� %8 -2012سنوي ًا).

مواد خام
قطع غيار ومواد م�ستهلكة وخردة
ب�ضاعة تامة ال�صنع
�أعمال قيد التنفيذ
ب�ضاعة يف الطريق
ناق�ص خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة وتالفة
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2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
11.004.880
3.865.988
21.665.447
36.536.315
3.042.954
6.460.147
46.039.416
()1.410.000
44.629.416

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

13.955.795 14.065.380 10.792.775
1.795.299
2.714.471 2.379.425
22.165.873 26.282.865 16.482.625
37.916.967 43.062.716 29.654.825
4.501.546
4.617.283 3.000.752
9.657.363
9.657.363 6.460.147
52.075.876 57.337.362 39.115.724
()1.210.000( )1.260.000( )1.410.000
50.865.876 56.077.362 37.705.724

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
-10

المخزون

(تابع)

(تابع)

ت�شمل املواد اخلام مبلغ  608.243ريال عماين لل�شركة الأم ومبلغ  412.462ريال عماين للمجموعة (2012
  305.570ريال عماين لل�شركة الأم ومبلغ  271.115ريال عماين للمجموعة)  ،التي تتعلق باملوجوداتاملالية امل�شتقة يف ما يتعلق ب�شراء املواد اخلام الالزمة لتلبية طلبات البيع امل�ؤكدة كما يف  31دي�سمرب .2014
حركة خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة وتالفة هي كالتايل:

يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :خم�ص�ص مت تكوينه خالل ال�سنة

-11

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
1.010.000 1.010.000 1.210.000 1.260.000
200.000
250.000
200.000
150.000
1.210.000 1.260.000 1.410.000 1.410.000

ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

ذمم مدينة جتارية
ناق�ص :خم�ص�ص خ�سارة الإئتمان
دفعات م�سبقة
م�شتقات خم�ص�صة ومعتربة ب�أنها �أدوات
حتوط بالقيمة العادلة (�إي�ضاح )28
مدينون �آخرون ومدفوعات مقدم ًا

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
63.477.059 67.127.985 66.864.775 71.035.970
()1.200.000( )1.200.000( )1.400.000( )1.400.000
62.277.059 65.927.985 65.464.775 69.635.970
398.129
499.778
937.476 1.024.861
66.929
121.301
871.930
166.457
254.993
206.353
310.502
62.908.574 66.804.057 66.608.604 71.843.263

احلركة يف خم�ص�ص خـ�سـارة الإئتـمان هي كالـتايل:

فـي بداية ال�سنة
ي�ضاف :خم�ص�ص مت تكوينه خالل ال�سنة

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.200.000 1.200.000 1.400.000 1.400.000
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ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

(تابع)

(تابع)

توفر ال�شركة لعمالئها الإئتمان  ،بعد الأخذ يف عني الإعتبار املدينني التجاريني املت�أخرين عن الدفع .بتاريخ
التقرير ،قامت الإدارة بتقدير ذمم جتارية مدينة جمموعها  951.874ريال عماين (585.177 – 2013
ريال عماين) على �أنها منخف�ضة القيمة ،وقد مت تكوين خم�ص�ص خل�سارة الديون مقابلها .كما مت تكوين
خم�ص�ص جماعي مببلغ  448.126ريال عماين ( 614.823 – 2013ريال عماين) على �أنه خم�ص�ص عام
خل�سارة الديون مقابل ذمم جتارية مدينة غري م�ضمونة.
مبالغ مت�أخرة عن الدفع ولكن مل يتم تخفي�ض قيمتها
مبالغ غري
مت�أخرة عن
الدفع وغري
منخف�ضة
منخف�ضة
القيمة
القيمة
املجموع
ريال عماين ريال عماين ريال عماين

�أكرث
من 6
من 3
�أقل
من
�إىل 12
�إىل 6
من
�سنة
�شهر
�أ�شهر
 3ا�شهر
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين

173.060 1.030.090 5.958.970 58.302.655 1.400.000 66.864.775 2014
188.183 4.021.949 58.066.927 1.200.000 63.477.059 2013

-

بتاريخ التقرير ،كانت  % 50من الذمم التجارية املدينة للمجموعة م�ستحقة من  11عميل (%50 - 2013
م�ستحقة من  8عمالء) .ذمم جتارية مدينة قيمتها  58.302.655ريال عماين (58.066.927 - 2013
ريال عماين) مل تتجاوز تاريخ ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها  ،ومت تقديرها على �أنها قابلة للتح�صيل على
�أ�سا�س اخلربة ال�سابقة %45 .من الذمم التجارية املدينة ( )%60 - 2013هي م�ضمونة مقابل خطابات اعتماد
و�ضمانات بنكية �أو تغطية للمخاطر الإئتمانية الأخرى .املبالغ الباقية م�ستحقة �أ�سا�س ًا من هيئات حكومية.
 -12أرصدة نقدية وبنكية

نقد يف ال�صندوق
نقد يف البنوك – ح�سابات جارية وح�سابات عند الطلب

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

املجموعة
ريال عماين

21.713
25.106
25.282
1.253.749 1.944.406 2.074.428
1.275.462 1.969.512 2.099.710

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين
21.407
1.153.951
1.175.358

 -13رأس المال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الأم امل�صرح به من � 120.000.000سهم بقيمة  100بي�سة لل�سهم (- 2013
� 120.000.000سهم بقيمة  100بي�سة لل�سهم الواحد).
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(تابع)

(تابع)

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الأم امل�صدر واملدفوع بالكامل من � 89.700.000سهم بقيمة  100بي�سة لل�سهم الواحد
(� 89.700.000 – 2013سهم بقيمة  100بي�سة لل�سهم الواحد).
امل�سـاهمني املالكني لن�سبة � %10أو �أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة الأم بتاريخ التقرير وعدد الأ�سهم التي ميلكوها
كالتايل:

دراكا القاب�ضة ان .يف
م�صطفى خمتار علي اللواتي
ح�سني �سلمان اللواتي

2014
ن�سبة امل�ساهمة
عدد الأ�سهم
%
34.78 31.200.000
12.54 11.247.040
12.14 10.890.630

عدد الأ�سهم
31.200.000
11.247.040
10.890.630

2013
ن�سبة امل�ساهمة
%
34.78
12.54
12.14

 -14عالوة إصدار

متثل عالوة الإ�صدار زيادة املبالغ املح�صـلة عن القيمة اال�سمية للأ�سهم امل�صدرة للم�ساهمني خالل �سنة .1998

 -15االحتياطي القانوني

وفق ًا ملتطلبات املادة  106من قانون ال�شركات التجارية العماين ل�سنة  ، 1974يجب �أن يتم حتويل  %10من
�صايف �أرباح ال�شركة �إىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع �إىل �أن يعادل ذلك االحتياطي ثلث ر�أ�سمال
ال�شركة امل�صدرعلى الأقل.
توقفت ال�شركة الأم عن هذه التحويالت بالنظر اىل �أن االحتياطي قد و�صل اىل احلد الأدنى القانوين وهو
ثلث ر�أ�س املال .لقد قامت ال�شركة التابعة بتحويل  %10من الأرباح �إىل الإحتياطي القانوين.

 - 16االحتياطي العام

وهو ميثل احتياطي قابل للتوزيع مت تكوينه يف  31دي�سمرب  2001ملعاجلة �أي ت�أثري لأية �أحداث غري متوقعة
نظر ًا لتزايد عمليات ال�شركة الأم .خالل ال�سنة مت حتويل  )%10 – 2013( %10من �صايف �أرباح ال�شركة الأم
اىل هذا االحتياطي .يخ�ضع التحويل ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية القادم.

 -17األرباح للسهم الواحد

خالل ال�سنة مت الإعالن عن وت�سديد �أرباح بقيمة  88بي�سة ( 70 -2013بي�سة) لل�سهم الواحد جمموعها
 7.893.600ريال عماين ( 6.279.000 -2013ريال عماين) متعلقة ب�سنة .2013
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح بقيمة  90بي�سة ( 88-2013بي�سة) لل�سهم ل�سنة  2014مببلغ 8.073.000
ريال عماين ( 7.893.600 -2013ريال عماين) خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة
ال�سنوية القادم.
التقرير السنوي 2014

59

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

(تابع)

 -18التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

فيما يلي ملخ�ص عن التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة كما يف تاريخ التقرير:
2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
�أرباح غري حمققة متعلقة بـ:
حتوط عقود مرحلة/م�ستقبلية لل�سلع والعملة (بال�صافـي)
74.664
(م�ستحقة خالل � 12شهر ًا)
3.036
القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�أخرى
()56.445
21.255

املجموعة
ريال عماين

(94.659 )370.021
6.073
3.036
()39.121( )56.445
(61.611 )423.430

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

66.929
6.073
()39.121
33.881

تنطبق الإي�ضاحات التالية:
�أية تعديالت موجبة �أو �سالبة للقيمة العادلة للعقود امل�ستقبلية لل�سلع املخ�ص�صة كتحوطات التدفقات النقدية
�سيتم �إدراجها يف الفرتة الالحقة عند ا�ستحقاق العقود ،على �أنها تكلفة املخزون ويف النهاية على �أنها تكلفة
البيع يف بيان الدخل.
التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة املرتبطة ب�أرباح غري متحققة يف العقود امل�ستقبلية لل�سلع مببلغ
 501.910ريال عماين ( 212.301 – 2013ريال عماين) هي بالأ�سا�س على ح�ساب االختالفات بني القيمة
الأ�صلية للعقود امل�ستقبلية لل�سلع املتعاقد عليها من قبل املجموعة يف �سياق الأعمال العادية  ،والقيمة ال�سوقية
لهذه العقود بتاريخ التقرير املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم� .إن مبلغ  427.246ريال عماين (-2013
 26.642ريال عماين) املن�سوب �إىل حقوق الأقلية يتم الإف�صاح عنه ب�شكل منف�صل يف بيان التغريات يف
حقوق امل�ساهمني كعن�صر من حقوق الأقلية.
التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة املرتبطة بخ�سارة غري متحققة يف العقود امل�ستقبلية لل�سلع مببلغ
 370.021ريال عماين ( 66.929 – 2013ريال عماين) هي بالأ�سا�س على ح�ساب االختالفات بني القيمة
الأ�صلية للعقود امل�ستقبلية لل�سلع املتعاقد عليها من قبل ال�شركة الأم يف �سياق الأعمال العادية  ،والقيمة
ال�سوقية لهذه العقود بتاريخ التقرير.
تغريات القيمة العادلة املعلن عنها على ح�ساب العقود امل�ستقبلية لل�سلع املذكورة �أعاله  ،لي�س لها ت�أثري على
ربحية �سنة  ،2014حيث �أنها ترتبط بتكلفة م�شرتيات عام .2015
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(تابع)

 -19قروض ألجل

التزامات غري جارية
قرو�ض من بنوك جتارية
التزامات جارية
قرو�ض من بنوك جتارية
جمموع القرو�ض لأجل

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

املجموعة
ريال عماين

- 3.250.236

4.875.355

-

- 1.625.120
- 4.875.356

1.625.120
6.500.475

-

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

لقد �سحبت ال�شركة التابعة خالل ال�سنة قر�ض بالدوالر الأمريكي مبا يعادل  9.750.718ريال عماين
( 9.750.718 -2013ريال عماين) من �أ�صل قيمة القر�ض املوافق عليها وقدرها  12.900.000ريال
عماين كما يف تاريخ التقرير .ي�سدد الر�صيد امل�سحوب من القر�ض على � 8أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية
مبقدار  812.560ريال عماين حتى �سنة .2017
�إن القر�ض لأجل م�ضمون بـ:
 ت�سجيل رهن قانوين من الدرجة الأوىل على عقود الإيجار احلالية املحتفظ بها وامل�ستقبلية (حقوقامل�ست�أجرة) وعلى املبنى يف �صحار؛
 ت�سجيل رهن جتاري من الدرجة الأوىل على الآالت واملكائن والأ�صول الأخرى امل�سجلة لدى وزارة التجارةوال�صناعة؛ و
 تظهري وثيقة الت�أمني.تنطبق الإي�ضاحات التالية:
معلومات ا�ستحقاق اجلزء غري اجلاري من القرو�ض لأجل على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق من تاريخ
التقرير هي كالتايل:

�سنة واحدة
من �سنتني �إىل � 5سنوات

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

املجموعة
ريال عماين

- 1.625.120
- 1.625.116
- 3.250.236

1.625.120
3.250.235
4.875.355

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين
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 - 20الضريبة

بيان الدخل:
م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة احلالية
�ضريبة م�ؤجلة:
متعلقة بتكوين وعك�س االختالفات امل�ؤقتة
م�صروف �ضريبة الدخل الوارد يف بيان الدخل
بيان املركز املايل
الإلتزامات اجلارية
ال�سنة احلالية
ال�سنة ال�سابقة
التزام غري جاري
التزام �ضريبي م�ؤجل:
يف  1يناير
احلركة لل�سنة

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

2.069.517 2.106.342 2.106.342

2.069.517

(26.759 )11.482( )11.482
2.096.276 2.094.860 2.094.860

11.227
2.080.744

2.069.517 2.106.342 2.106.342
9.551
9.552
9.552
2.079.068 2.115.894 2.115.894

2.069.517
9.551
2.079.068

792.569 1.146.448
()11.482( )11.482
781.087 1.134.966

1.119.689
26.759
1.146.448

781.342
11.227
792.569

فيما يلي ت�سوية �ضريبة الدخل حم�سوبة على الأرباح املحا�سبية باملعدالت ال�ضريبية ال�سائدة مع م�صروف
�ضريبة الدخل:
2014
املجموعة
ريال عماين

الربح قبل �ضريبة الدخل
ال�ضريبة باملعدالت املذكورة �أدناه
دخل ُمعفى من ال�ضريبة
الأثر ال�ضريبي للبنود امل�سموح بخ�صمها  /غري م�سموح
بخ�صمها لأغرا�ض ال�ضريبة
ال�ضريبة امل�ؤجلة
�صايف م�صروف �ضريبة الدخل

2014
ال�شركة الأم
ريال عماين

2013
املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

17.883.965 20.492.611 18.890.699 21.973.770
2.142.476 2.455.513 2.263.284 2.633.252
(- )313.037
(- )369.968
()72.959( )156.942( )156.942
(26.759 )11.482( )11.482
2.096.276 2.094.860 2.094.860

()72.959
11.227
2.080.744

�إن املعدل ال�ضريبي الذي ينطبق على ال�شركة الأم هو  .)%12 -2013( %12لقد مت تعديل الربح املحا�سبي
لأغرا�ض ال�ضريبة من �أجل حتديد امل�صروف ال�ضريبي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2014تت�ضمن
التعديالت ال�ضريبية بنود ك ًال من الإيرادات وامل�صاريف .بعد تفعيل هذه التعديالت يقدر متو�سطمعدل
ال�ضريبة الفعلي مبقدار ،)٪ 11.6 – 2013( ٪ 11.1الفرق بني معدالت ال�ضريبة املنطبقة بواقع %12
( )%12-2013ومعدل ال�ضريبة الفعلي  ٪ 11.1ين�ش�أ نتيجة لت�أثري ال�ضرائب على الدخل الذي ال يعترب
خا�ضع لل�ضريبة والنفقات التي ال تعترب قابلة للخ�صم .ت�ستند التعديالت على الفهم احلايل لقوانني
ال�ضرائب احلالية والأنظمة واملمار�سات.
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 -20الضريبة

(تابع)

(تابع)

لقد مت الإتفاق مع دائرة ال�ضرائب على ربوط ال�شركة الأم حتى �سنة .2009
وفق ًا للقرار الوزاري � ،2011/25إن ال�شركة التابعة معفاة من �ضريبة الدخل ملدة خم�س �سنوات من  26يوليو
 .2010وفق ًا لذلك ف�إن ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملنيوم التحويلية �ش.م.م مل تقم بتكوين خم�ص�ص
لل�ضريبة احلالية .مل تنهي دائرة ال�ضرائب الربوط ال�ضريبية لل�شركة التابعة لل�سنوات من � 2008إىل .2012
تعتقد الإدارة ب�أن �أي �إلتزام �ضريبي �إ�ضايف يحتمل �أن ين�ش�أ عند االنتهاء من ربوط ال�سنوات �أعاله �سوف لن
يكون جوهري ًا للمركز املايل للمجموعة يف تاريخ التقرير.
 -21مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

احلركة يف الإلتزامات مقابل مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدرجة يف بيان املركز املايل هي كالتايل:
2014

2013

املجموعة

ال�شركة الأم

املجموعة

ال�شركة الأم

ريال عماين

ريال عماين

ريال عماين

ريال عماين

الإلتزام كما يف  1يناير

1.092.765 1.192.697 1.236.531

1.064.501

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

243.991

214.826

160.825

142.299

مكاف�أة نهاية خدمة املدفوعة للموظفني

()52.232

()52.232

()17.059

()14.103

1.236.531 1.355.291 1.428.290

1.192.697

 -22ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

ذمم دائنة جتارية
دائنون �آخرون
م�شتقات خم�ص�صة وفعالة على �أنها �أدوات حتوط
مدرجة بالقيمة العادلة (�إي�ضاح )18
م�ستحقات

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
16.224.102 21.016.242 14.265.593 20.421.311
739.495 1.759.477
51.617
546.949
370.020
370.020
3.442.810 4.188.432 3.369.430 4.269.959
20.406.407 26.964.151 18.056.660 25.608.239

التقرير السنوي 2014

63

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

(تابع)

 -23قروض بنكية

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
ت�سهيالت �سحب على املك�شوف
قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة
قرو�ض ق�صرية الأجل

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

40.091
40.091
50.000
50.000
38.349.744 38.349.744 30.355.508 30.355.508
18.000.000 18.000.000 9.847.570 11.002.270
56.389.835 56.389.835 40.253.078 41.407.778

القرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة م�ضمونة برهن من الدرجة الأوىل على كافة الأ�صول اجلارية مبا يف ذلك
املخزون والذمم املدينة .ح�صلت ال�شركة الأم على قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك جتارية لفرتات ترتاوح
حتى  180يوم ًا ( 180 -2013يوم ًا) .حتت�سب الفائدة على القرو�ض بالأ�سعار التجارية.
 -24تكاليف المبيعات

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
تكلفة مواد م�ستخدمة
تكلفة املوظفني
ا�ستهالك
خمزون ومواد ا�ستهالكية و�صيانة وت�صليحات
كهرباء ومياه
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة (�إي�ضاح )10
�إيجار �أر�ض م�ست�أجرة
تكاليف مبا�شرة �أخرى

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

228.575.055 262.281.628 217.031.113 256.011.337
3.914.730 4.693.563 4.392.664 5.210.306
2.171.833 2.954.818 2.385.615 3.210.958
1.316.379 2.465.191 1.334.078 2.741.934
703.896 1.017.176
783.725 1.184.050
200.000
250.000
200.000
150.000
40.329
85.629
63.361
108.361
708.470
872.478
596.139
798.361
237.630.692 274.620.483 226.786.695 269.415.307

 -25إيرادات أخرى

مطالبات ت�أمني
الربح(/اخل�سارة) من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
توزيعات �أرباح من �شركة تابعة
�إيرادات متنوعة
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21.198
15.276
113.292
149.766

27.268
21.198
()7.510
5.066
- 1.362.657
128.272
87.205
148.030 1.476.126

27.268
()11.416
502.179
16.300
534.331

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 -26مصروفات إدارية

تكلفة املوظفني
ت�أمني
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أتعاب ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة
�أتعاب قانونية ومهنية
ت�صليح و�صيانة
ات�صاالت
�سفر
مطبوعات وقرطا�سية
م�ساهمات �إىل م�ؤ�س�سات حملية
ت�شغيل وت�صليح و�صيانة املركبات
ر�سوم خدمات
م�صروفات متنوعة �أخرى

(تابع)

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
2.855.289 3.626.631 3.009.144 3.964.212
353.222
353.222
203.216
203.216
200.000
200.000
200.000
200.000
191.200
191.200
191.250
249.129
8.800
52.897
8.750
8.750
112.528
177.599
174.586
415.283
123.744
123.744
90.870
144.465
71.446
97.186
52.642
95.899
49.989
60.101
43.807
59.347
39.669
47.800
43.204
49.160
100.000
100.000
100.000
100.000
23.389
59.588
15.380
43.324
6.000
6.000
10.050
10.050
247.146
302.020
395.968
448.035
4.382.422 5.397.988 4.538.867 5.990.870

 -27مصروفات المبيعات والتوزيع

ت�سويق و�شحن
تكاليف املوظفني
�إعالنات وترويج مبيعات
م�صروفات �سفر

2.936.604 2.000.600 2.844.255
971.694
923.403 1.065.717
342.221
226.472
242.968
183.048
132.433
149.609
4.433.567 3.282.908 4.302.549

1.907.460
839.601
323.034
152.645
3.222.740

 -28تكاليف التمويل

تكاليف التمويل
ناق�ص :حتويالت عمالت �أجنبية

1.434.170 1.133.894 1.412.035
()348.426
41.314
46.422
1.085.744 1.175.208 1.458.457

1.180.637
()352.157
828.480

 -29تكاليف الموظفين

3.327.935 2.516.722 3.664.939
رواتب
5.648.781 5.392.343 6.083.157
مزايا �أخرى
154.347
201.320
248.148
م�ساهمة يف خطة تقاعد حمددة للموظفني العمانيني
160.825
214.826
زيادة �إلتزام خا�ص بخطة منافع تقاعد حمددة غري ممولة 243.991
9.291.888 8.325.211 10.240.235

2.172.326
5.170.421
124.574
142.299
7.609.620
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

(تابع)

 -30العائد األساسي للسهم

يتم ح�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد من خالل تق�سيم �صايف �أرباح املجموعة وال�شركة الأم لل�سنة
املن�سوبة اىل م�ساهمي ال�شركة الأم على املعدل املرجح للأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
�صايف �أرباح ال�سنة (ريال عماين)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
العائد الأ�سا�سي لل�سهم (ريال عماين)

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
15.803.221 16.886.284 16.795.839 17.718.220
89.700.000 89.700.000 89.700.000 89.700.000
0.176
0.188
0.187
0.198

مبا �أنه ال توجد لدى املجموعة وال�شركة الأم �أية �أ�سهم خمف�ضة حمتملة ف�إن الإيرادات املخف�ضة بال�سهم هي
نف�سها الإيرادات الأ�سا�سية لل�سهم.
 -31صافي قيمة األصول للسهم

يتم ح�ساب �صافى قيمة الأ�صول لل�سهم بق�سمة الأ�سهم املن�سوبة �إىل م�ساهمي املجموعة وال�شركة الأم بتاريخ
بيان التقرير على عدد الأ�سهم القائمة.

�صايف الأ�صول (بالريال العماين)
عدد الأ�سهم القائمة بتاريخ التقرير
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد (بالريال العماين)

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
66.058.786 68.208.138 74.503.714 77.992.402
89.700.000 89.700.000 89.700.000 89.700.000
0.736
0.760
0.831
0.869

 -32تقارير القطاعات

حددت الإدارة قطاعات الت�شغيل بناء على التقارير التي يراجعها امل�س�ؤولني عن �إتخاذ القرار (جمل�س
الإدارة)  ،والتي ت�ستخدم يف �إتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية .تعمل املجموعة يف قطاع عمل واحد وهو ت�صنيع
الكابالت الكهربائية واملو�صالت وفق ًا ملوا�صفات خمتلفة ا�ستنادا �إىل متطلبات ال�سوق .جزء كبري من
املنتجات يتم بيعه للإ�ستخدام يف ال�شرق الأو�سط و�شمايل �أفريقيا والأ�سواق الدولية.
معلومات جغرافية

الإيرادات من العمالء اخلارجيني

ُعمان
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أخرى
املجموع
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2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين
117.987.936 119.558.562
123.253.665 130.972.188
12.004.234 52.614.865
253.245.835 303.145.615

2013
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين
120.791.610 124.143.635
117.110.819 137.660.539
25.581.226 44.253.441
263.483.655 306.057.615

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

(تابع)

 -33معامالت مع أطراف ذات عالقة

تعاقدت املجموعة على معامالت مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شركات ميلك فيها بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة الأم وال�شركة التابعة م�صالح .يف �سياق الأعمال العادية  ،تقوم املجموعة ببيع ب�ضائع �إىل �أطراف
ذات عالقة و�شراء ب�ضائع وخدمات من �أطراف ذات عالقة .وتتم هذه املعامالت مبوجب �شروط وبنود
يعتقد جمل�س الإدارة �أنه ميكن احل�صول عليها يف الظروف العادية من �أطراف �أخرى م�ستقلة.
خالل ال�سنة كانت معامالت مع الأطراف ذات العالقة  ،والتي تخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية
العامة ال�سنوية القادم  ،على النحو التايل:
2014
املبيعات
والإيرادات
املجموعة
الأخرى
ريال عماين
ال�شركات ال�شقيقة
163.978
امل�ساهمون
الأطراف ذات العالقة الأخرى 6.933.066
7.097.044
ال�شركة الأم
ال�شركات ال�شقيقة
امل�ساهمون
�شركة تابعة
الأطراف ذات العالقة الأخرى

امل�شرتيات
وامل�صروفات
الأخرى
ريال عماين
1.746.041
544.510
2.290.551

2013
املبيعات
امل�شرتيات
والإيرادات وامل�صروفات
�أخرى
الأخرى
الأخرى
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
3.284.097
120.188
125.452
748.243
- 8.101.839
3.409.549 8.970.270
-

- 1.746.041
- 544.510 163.978
- 2.097.791 1.370.807
- 6.933.066
- 4.388.342 8.467.851

�أخرى
ريال عماين
15.255
15.255

- 3.284.097
120.188
15.255
125.452
748.243
- 2.386.502
502.179
- 8.101.839
15.255 5.796.051 8.970.270

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين

تعوي�ض موظفي الإدارة الرئي�سيني لل�سنة يتمثل بالتايل:

مزايا التوظيف ق�صرية الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�أتعاب ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
862.837 1.406.547
903.197 1.516.117
28.492
46.429
31.839
46.362
8.800
52.897
8.750
8.750
191.200
191.200
191.250
248.937
1.091.329 1.697.073 1.135.036 1.820.166
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العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 -33معامالت مع أطراف ذات عالقة

(تابع)

(تابع)

عدا عن خم�ص�صات حمددة ملكاف�أت لبع�ض كبار امل�سئولني يف الإدارة ،تقوم ال�شركة بتكوين خم�ص�ص
�شامل ملكاف�أة املوظفني كل �سنة .من املبالغ التي مت تكوين خم�ص�ص لها يف ال�سنة املا�ضية ،ف�إن املبالغ
امل�سددة لكبار امل�سئولني الإداريني مدرجة �ضمن مزايا التوظيف ق�صري الأجل .مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ومكاف�أة نهاية اخلدمة مدرجة �ضمن دائنون �آخرون.
املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة:

الأطراف ذات العالقة الأخرى
�شركة تابعة

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
2.192.247 2.192.247 1.498.162 1.498.162
1.508
2.192.247 2.193.755 1.498.162 1.498.162

املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة:
الأطراف ذات العالقة الأخرى
�شركة تابعة

59.157
59.157

59.157
618.156
677.313

1.508
201.973

89.933
290.398

املبالغ امل�ستحقة من و�إىل �أطراف ذات عالقة هي مبوجب ال�شروط العادية لالئتمان ويتم ت�سويتها نقد ًا.
ال توجد �أي �ضمانات �صادرة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة من �أو م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة .مبلغ
 782.492ريال عماين ( 1.336.242 – 2013ريال عماين) م�ستحق من طرف ذو عالقة م�ضمون مبوجب
خطابات اعتماد والباقي غري م�ضمون.
بتاريخ التقرير � ،إجمايل امل�ستحقات من �أطراف ذات عالقة كانت م�ستحقة من طرفني ذوي عالقة (-2013
�أربعة �أطراف ذات عالقة) .املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة هي لي�ست مت�أخرة عن تاريخ الدفع ومل
تنخف�ض قيمتها  ،وتعترب �أنها قابلة للتح�صيل على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .مل تكن هنالك �أية انخفا�ضات يف
قيمة الأ�صول امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة  ،وبالتايل جتد الإدارة �أنه ال داعي لتكوين خم�ص�ص خل�سارة
الإئتمان مقابل هذه امل�ستحقات.
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 -34إلتزامات وإرتباطات طارئة

�إلتزامات

التزامات ر�أ�سمالية
خطابات اعتماد
ارتباطات طارئة
خطابات �ضمان
ق�ضية قانونية

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
1.342.349 1.795.201
401.328
925.117
11.280.588 19.372.474 13.836.823 21.956.096
17.572.908 17.616.081 15.287.211 15.920.373
1.943.542 1.943.542
-

خالل �سنة � ، 2013أقام �أحد املوظفني ال�سابقني �شكوى لدى دائرة العمل بوزارة القوى العاملة � ،سلطنة
عمان  ،تت�ضمن مطالبة عن الف�صل التع�سفي ومطالبة بالتعوي�ض .نظر ًا لعدم تو�صل الطرفني �إىل �إتفاق،
فقد �أحيلت امل�س�ألة �إىل املحكمة .املبلغ الذي يطالب به املوظف ال�سابق هو  8.548.628/600ريال عماين.
كما يف تاريخ التقرير مل تتم ت�سوية الق�ضية .مل يتم حتديد �إلتزام ال�شركة بهذا اخل�صو�ص نظر ًا لعدم �صدور
حكم املحكمة.
 -35إيجارات

ا�ست�أجرت ال�شركة الأم �أر�ض ملبنى امل�صنع بالر�سيل من امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية («امل�ؤ�س�سة»)
مبوجب عقود مرتاوحة تنتهي يف � 27سبتمرب � .2035إن دفعات الإيجار �إىل امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق بقطعة
الأر�ض التي ينتهي �إيجارها يف  22يونيو  2026بد�أت يف  2يونيو  2012حيث �أنه �ستتم ت�سوية قيمة الإيجار
حتى هذا التاريخ مقابل بع�ض املبالغ امل�ستحقة لل�شركة الأم مقابل قيامها بتطوير الأر�ض .تعاقدت ال�شركة
التابعة على عقد �إيجار بتاريخ  6يناير  2009بخ�صو�ص الأر�ض امل�ستخدمة ملباين امل�صنع ،وت�ستمر �صالحية
هذا العقد لغاية  5يناير .2034
بتاريخ التقرير ،بلغ �أدنى ارتباطات ا�ستئجارية م�ستقبلية ح�سب عقود ا�ستئجار غري قابلة للإلغاء ما يلي:

�أقل من �سنة واحدة
ما بني �سنة وخم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
40.896
85.896
85.825
130.825
236.656
416.656
461.287
641.287
569.040 1.289.040 1.198.004 1.828.004
846.592 1.791.592 1.745.116 2.600.116
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املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة  ،ب�إ�ستثناء امل�شتقات املالية ،تتمثل بالقرو�ض والإقرتا�ضات والدائنون
التجاريون والآخرون� .إن الغر�ض الرئي�سي لهذه املطلوبات املالية هو لتكوين متويل لعمليات املجموعة .يوجد
لدى املجموعة �أ�صول مالية رئي�سية تتكون من قر�ض ومدينون �آخرون وجتاريون والنقدية يف ال�صندوق
والودائع ق�صرية الأجل  ،التي تن�ش�أ مبا�شرة من عملياتها .حتتفظ املجموعة �أي�ض ًا ب�إ�ستثمارات متاحة للبيع
و�إ�ستثمارات لتاريخ الإ�ستحقاق وتقوم ب�إبرام معامالت امل�شتقات املالية.
الن�شاط الذي تقوم به املجموعة معر�ض ملختلف املخاطر املالية  ،وهي بالأ�سا�س خماطر الإئتمان ،املخاطر
ال�سائدة يف ال�سوق (مبا فيها خماطر العمالت  ،وخماطر معدالت �سعر الفائدة ،وخماطر الأ�سعار) وخماطر
ال�سيولة .تقوم املجموعة ب�إدارة املخاطر داخلي ًا ومبوجب ال�سيا�سات املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة.
مخاطر اإلئتمان

تن�ش�أ خماطر الإئتمان بالأ�سا�س من تعر�ض املجموعة لالئتمان مع العمالء ،وت�شتمل على الذمم املدينة
امل�ستحقة واملعامالت التي مت االلتزام بها .لدى املجموعة �سيا�سة لإدارة الإئتمان وتقوم باملراقبة امل�ستمرة.
يتم تقييم الإئتمان على جميع العمالء الطالبني لت�سهيالت الإئتمان لأكرث من مبلغ حمدد .املجموعة ت�سعى
للحد من خماطر الإئتمان بالن�سبة للبنوك فقط من التعامل مع البنوك ذات ال�سمعة اجليدة بالن�سبة للعمالء
من خالل و�ضع قيود الإئتمان للعمالء من الأفراد ور�صد املبالغ امل�ستحقة غري امل�سددة.
التعرض لمخاطر اإلئتمان

متثل القيمة الدفرتية للأ�صول املالية �أق�صى تعر�ض ملخاطر الإئتمان .كان التعر�ض ملخاطر الإئتمان بتاريخ
التقرير متعلق ًا بـ:

الذمم التجارية املدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى
الأر�صدة لدى البنوك

2013
2014
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم املجموعة
املجموعة
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
63.477.059 67.127.985 66.864.775 71.035.970
465.058
621.079
937.476 1.896.791
1.153.951 1.253.749 1.944.406 2.074.428
65.096.068 69.002.813 69.746.657 75.007.189

مخاطر السوق

�إن خماطر ال�سوق هى خماطر القيمة العادلة النا�شئة عن التدفق النقدى امل�ستقبلى للأدوات املالية والتى
�سوف تتذبذب نتيجة للتغريات فى �سعر ال�سوق .وتت�ضمن �أ�سعار ال�سوق ثالث �أنواع من املخاطر وهى :
خماطر �سعر الفائدة  ،خماطر العملة  ،خماطر �أ�سعار ال�سلع وخماطر الأ�سعار الأخرى مثل خماطر الأ�سهم.
وتت�أثر الأدوات املالية مبخاطر ال�سوق مبا فى ذلك القرو�ض وال�سلف والودائع واال�ستثمارات املتاحة للبيع
وكذلك الأدوات املالية امل�شتقة.
70

التقرير السنوي 2014

العـمانيـة (ش.م.ع.ع) وشركتها التـابعة
شركة صـناعة الكابـالت ُ
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 -36األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة

(تابع)

(تابع)

مخاطر سعر الفائدة

خماطر �سعر الفائدة هى خماطر القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية التى �سوف
تتذبذب نتيجة للتغريات فى �أ�سعار فائدة ال�سوق.
املجموعة معر�ضة ملخاطر �سعر الفائدة على الأ�صول وااللتزامات التي حت�سب عليها فائدة (ودائع بنكية
ق�صرية الأجل  ،و�إ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق ،وقرو�ض بنكية وقرو�ض لأجل) .تقوم الإدارة
ب�إدارة خماطر �سعر الفائدة من خالل املراقبة امل�ستمرة للتغريات يف �أ�سعار الفائدة واحل�صول على ت�سهيالت
ذات �سعر فائدة �أقل والتعاقد على �أ�سعار فائدة ثابتة.
مقابل كل تغيري بن�سبة  %0.5ب�سعر الفائدة يكون الت�أثري على بيان الدخل يعادل حوايل  235.000ريال
عماين ( 315.000 – 2013ريال عماين) على �أ�سا�س م�ستويات القرو�ض بتاريخ التقرير.
مخاطر العملة األجنبية

خماطر العملة الأجنبية هى خماطر القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية التى �ستكون
عر�ضة للتقلبات نتيجة للتغريات فى �أ�سعار �صرف العملة الأجنبية .تعمل املجموعة يف الأ�سواق الدولية وهي
معر�ضة ملخاطر �أ�سعار �صرف العملة الأجنبية املختلفة  ،وب�شكل خا�ص الدوالر الأمريكي  ،واليورو  ،واجلنيه
الإ�سرتليني وكافة عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي.
�إن غالبية املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تتم �إما بالعملة املحلية الريال العماين �أو بعملة ثابتة
مقابل الريال العماين .القر�ض لأجل ي�ستحق بالدوالر الأمريكي  ،مبا �أن الريال العماين هو ثابت مقابل
الدوالر الأمريكي ،ف�إن الأر�صدة بالدوالر الأمريكي ال تعترب �أنها متثل خماطر عملة جوهرية .بالتايل تعتقد
الإدارة ب�أنه ال يوجد هناك ت�أثري جوهري على الربحية يف حال �ضعفت هذه العمالت الأجنبية �أو قويت مقابل
الريال العماين مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.
مخاطر أسعار السلع

املجموعة تت�أثر بتقلبات �أ�سعار بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية� .أن�شطتها الت�شغيلية تتطلب �شراء وت�صنيع الكابالت
الكهربائية وبالتايل تتطلب احل�صول على امدادات م�ستمرة من النحا�س والألومنيوم وال�صلب .نظرا لتقلب
زيادة كبرية يف الأ�سعار من امل�صدر ،لقد و�ضع جمل�س �إدارة جمموعة ا�سرتاتيجية لإدارة خماطر �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية والتخفيف من �آثارها.
لإدارة خماطر تقلب �أ�سعار املعادن  ،ت�ستخدم الإدارة العقود الآجلة للتحوط من �أية خماطر كبرية الناجمة
عن التقلبات يف �أ�سعار املعادن .العقود امل�ستقبلية لديها �إ�ستحقاقات �أقل من �سنة واحدة بعد تاريخ التقرير.
بالتايل ،ف�إن الإدارة ترى �أنه لن يكون هناك ت�أثري جوهري على الربحية �إذا �ضعفت �أو قويت �أ�سعار هذه ال�سلع.
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(تابع)

(تابع)

مخاطر أسعار األسهم

املجموعة معر�ضة ملخاطر الأ�سعار املتعلقة باال�ستثمارات املدرجة والتي يتم تداولها يف الأ�سواق املالية
املنظمة .لإدارة خماطر الأ�سعار الناجمة عن اال�ستثمارات يف الأ�سهم ،تقوم الإدارة با�ستمرار مبراقبة
ال�سوق والعوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على حركة �سوق الأ�سهم .وترى الإدارة �أن �أثر تقلبات الأ�سعار على
اال�ستثمارات املدرجة لن يكون جوهري ًا بالنظر �إىل قيمة الإ�ستثمارات املدرجة يف تاريخ التقرير.
مخاطر السيولة

حتتفظ املجموعة بت�سهيالت بنكية كافية وموافق عليها لتتمكن من تلبية التزاماتها عند ا�ستحقاقها لل�سداد،
وبالتايل فهي غري معر�ضة ملخاطر �سيولة كبرية.
يقدم اجلدول التايل ملخ�ص ًا لإ�ستحقاقات الإلتزامات املالية غري املخ�صومة للمجموعة وال�شركة الأم على
�أ�سا�س تواريخ الدفع التعاقدية.

ال�شركة الأم
2014
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون
قر�ض ق�صري الأجل
�سحب على املك�شوف
قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة
مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات عالقة

� 6أ�شهر
�أكرث
�إىل
من
� 3إىل
�أقل من
�سنة
�سنة
� 6أ�شهر
� 3أ�شهر
واحدة
املجموع
واحدة
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
- 1.836.906 1.174.668 15.045.086
- 9.847.570
50.000
- 13.635.102 16.720.406
47.918 629.395
- 1.836.906 14.857.688 42.292.457

18.056.660
9.847.570
50.000
30.355.508
677.313
58.987.051

2013
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون
قر�ض ق�صري الأجل
�سحب على املك�شوف
قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة
مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات عالقة
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- 1.079.648 1.153.594 18.173.975
- 18.000.000
40.091
- 7.842.108 30.507.636
290.398
- 1.079.648 8.995.702 67.012.100

20.406.407
18.000.000
40.091
38.349.744
290.398
77.086.640
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مخاطر

(تابع)

(تابع)

السيولة (تابع)

املجموعة

�أقل من
� 3أ�شهر

� 3إىل
� 6أ�شهر

� 6أ�شهر
�إىل
�سنة
واحدة

�أكرث
من
�سنة
واحدة

املجموع

ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
2014
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون

- 1.836.906 1.174.668 22.596.665

قرو�ض لأجل

-

812.560

812.560

25.608.239

4.875.356 3.250.236

قر�ض ق�صري الأجل

- 11.002.270

-

-

11.002.270

�سحب على املك�شوف

50.000

-

-

-

50.000

قرو�ض مقابل �إي�صاالت الأمانة

- 13.635.102 16.720.406

-

30.355.508

-

-

59.157

مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات عالقة

59.157

-

71.950.530 3.250.236 2.649.466 15.622.330 50.428.498

2013
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون

- 1.078.838 1.153.594 24.731.719

قرو�ض لأجل

-

812.560

812.560

26.964.151

6.500.475 4.875.355

قر�ض ق�صري الأجل

- 18.000.000

-

-

18.000.000

�سحب على املك�شوف

40.091

-

-

-

40.091

قرو�ض مقابل �إي�صاالت الأمانة

- 7.842.108 30.507.636

-

38.349.744

-

-

201.973

مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات عالقة

201.973

-

90.056.434 4.875.355 1.891.398 9.808.262 73.481.419
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(تابع)

املطلوبات املالية
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون
امل�ستحق للأطراف ذات العالقة
قرو�ض بنكية
قرو�ض لأجل

املوجودات املالية
ذمم مدينة جتارية ومدينون �آخرون
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة
�أر�صدة نقدية وبنكية

املجموعة
ريال عماين

62.908.574 66.804.057 66.608.604 71.843.263 62.908.574 66.804.057
177.059
177.059
174.022
174.022
177.059
177.059
1.251.204 1.251.204 1.251.204 1.251.204 1.251.204 1.251.204
2.192.247 2.193.755 1.498.162 1.498.162 2.192.247 2.193.755
1.175.358 1.275.462 1.969.512 2.099.710 1.175.358 1.275.462
67.704.442 71.701.537 71.501.504 76.866.361 67.704.442 71.701.537

املجموعة
ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

2013
ال�شركة الأم
ريال عماين

20.406.407 26.964.151 18.056.660 25.608.239 20.406.407 26.964.151 18.056.660 25.608.239
290.398
201.973
677.313
59.157
290.398
201.973
677.313
59.157
56.389.835 56.389.835 40.253.078 41.407.778 56.389.835 56.389.835 40.253.078 41.407.778
- 6.500.475
- 4.875.356
- 6.500.475
- 4.875.356
77.086.640 90.056.434 58.987.051 71.950.530 77.086.640 90.056.434 58.987.051 71.950.530

71.843.263
174.022
1.251.204
1.498.162
2.099.710
76.866.361

66.608.604
174.022
1.251.204
1.498.162
1.969.512
71.501.504

2014
ال�شركة الأم
املجموعة
ريال عماين ريال عماين

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

ت�شتمل الأدوات املالية على املوجودات واملطلوبات املالية وامل�شتقات .تتكون املوجودات املالية من الأر�صدة لدى البنوك واملدينني والإ�ستثمارات املتاحة للبيع .تتكون
املطلوبات املالية من القرو�ض لأجل والذمم التجارية الدائنة والدائنون الآخرون .امل�شتقات متعلقة بعقود حتوط �أ�سعار العمالت الآجلة وال�سلع .نبني فيما يلي
مقارنة ح�سب النوع للقيمة الدفرتية والقيمة العادلة للأدوات املالية للمجموعة املدرجة يف البيانات املالية:

القيم العادلة

 -37القيم العادلة لألدوات المالية

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
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مت �إدراج القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية بالقيمة التى ميكن عندها تبادل الأداة يف املعاملة
اجلارية بني الأطراف الراغبة ولي�س عن طريق البيع اجلربى �أو بيع الت�صفية.
مت ا�ستخدام الطرق واالفرتا�ضات التالية لتقدير القيم العادلة.
• القيمة العادلة لكل من النقدية والودائع ق�صرية الأجل ،واملدينون التجاريون ،والدائنون التجاريون
وااللتزامات اجلارية الأخرى تقارب القيمة الدفرتية نظرا لال�ستحقاقات ق�صرية الأجل اخلا�صة بتلك
الأدوات.
• مت تقدير املدينون ذات املعدل الثابت طويل الأجل وكذلك املدينون ذات املعدل املتغري من خالل املجموعة
بناء على املعامالت مثل معدالت الفائدة وعوامل خماطر البلدان املحددة وقوة املركز املايل الفردي
للعميل وخ�صائ�ص خماطر امل�شروع املمول .بناء على هذا التقييم  ،مت احت�ساب م�سموحات للخ�سائر
املتوقعة لتلك الذمم املدينة .ويف  31دي�سمرب  ، 2014قاربت القيم املحملة لتلك الذمم املدينة بعد خ�صم
امل�سموحات من القيم العادلة اخلا�صة بهم.
• تعتمد القيمة العادلة لل�صكوك ق�صرية الأجل وال�سندات املدرجة بجداول البور�صة على الأ�سعار املعلنة
بتاريخ التقرير.هذا ويتم تقدير القيمة العادلة للأدوات الغري مدرجة بالبور�صة و القرو�ض البنكية و
املديونيات املالية الأخرى  ،بالإ�ضافة �إىل االلتزامات فى نطاق الإيجار التمويلي وكذلك االلتزامات املالية
غــري املتداولة من خــالل خ�صم التدفــقات النــقدية امل�ستقبلية با�ستخدام املعدالت املتاحة حاليا للدين
�أو املدد امل�شابهة وكذلك اال�ستحقاقات املتبقية.
• ت�شتق القيمة العادلة اخلا�صة بالأ�صول املالية املتاحة للبيع من �أ�سعار ال�سوق املدرجة بالبور�صة فى ال�سوق
الن�شطة � ،إذا �أمكن.
• يتم الإف�صاح عن القيمة العادلة للأ�صول املالية املتاحة للبيع غري املدرجة يف الإي�ضاح .8
• تدخل املجموعة �إىل الأدوات املالية امل�شتقة من خالل نظراء متعددين وب�شكل ا�سا�سى امل�ؤ�س�سات املالية
التى متتلك معدالت ا�ستثمار ائتمانية  .هذا  ،وتعتمد احت�ساب القيمة العادلة للأدوات املالية امل�شتقة
على نوع الأدوات وهى  :عقود ذات معدل فائدة م�شتقة – يتم تقدير القيمة العادلة اخلا�صة بعقود ذات
معدل فائدة م�شتقة (على �سبيل املثال « اتفاقيات مبادلة معدل الفائدة) من خالل خ�صم التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة با�ستخدام معدالت الفائدة فى اال�سواق احلالية وكذلك منحنى العائد على
املدة املتبقية للأداة  .عقود العملة امل�شتقة – تعتمد القيمة العادلة لعقود �سعر �صرف العمالت االجنبية
املرحلة على �سعر ال�صرف املرحل.
• كما يف  31دي�سمرب  ، 2014عالمة القيمة ال�سوقية ملركز املوجود امل�شتق هي �صايف تعديل تقييم الإئتمان
املن�سوب �إىل خماطر امل�شتقات املقابل االفرتا�ضي .التغريات التي طر�أت على املخاطر الإئتمانية مل يكن
لها ت�أثري جوهري على تقييم فعالية التحوط وامل�شتقات املعينة يف عالقة التحوط وغريها من الأدوات
املالية بالقيمة العادلة.
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(تابع)

(تابع)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد الإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية عن طريق
�أ�سلوب التقييم:
امل�ستوى  :1الأ�سعار (غري املعدلة) املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة للأ�صول �أو اخل�صوم املطابقة؛
امل�ستوى  :2تقنيات �أخرى جلميع املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ميكن
مالحظتها� ،إما ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
امل�ستوى  : 3التقنيات التي ت�ستخدم املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة التي ال
ت�ستند �إىل بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها.
كما يف  31دي�سمرب ،يوجد لدى املجموعة �إ�ستثمارات متاحة للبيع غري مدرجة التي يتم �إدراجها بالتكلفة كما
هو مبني يف الإي�ضاح  13مبوجب امل�ستوى  3من فئة قيا�س القيمة العادلة.
موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

2014
ال�شركة الأم
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
عقد �سلع وعملة �آجل
املجموعة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
عقد �سلع وعملة �آجل
2013
ال�شركة الأم
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
عقد �سلع وعملة �آجل
املجموعة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
عقد �سلع وعملة �آجل

املجموع
ريال عماين

امل�ستوى 1
ريال عماين

امل�ستوى 2
ريال عماين

امل�ستوى 3
ريال عماين

5.580
174.022
(- )370.021

168.442
(- )370.021

174.022
74.663

5.580
-

168.442
74.663

-

177.059
66.929

8.617
-

168.442
66.929

-

177.059
94.659

8.617
-

168.442
94.659

-

خالل ال�سنوات امل�شمولة بالتقرير املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و  31دي�سمرب  ،2013مل يتم �إجراء حتويالت بني
امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة  ،كما مل يتم حتويل من و�إىل امل�ستوى  3لقيا�سات القيمة العادلة.
 -38إدارة رأس المال

�أهداف املجموعة من �إدارة ر�أ�س املال �ضمان مقدرة املجموعة على اال�ستمرار بالأعمال التجارية ،وبالتايل
اال�ستمرار يف توفري عائدات وم�صالح �إىل امل�ساهمني وامل�ستفيدين الآخرين� .إن �سيا�سة الإدارة احلفاظ على
قاعدة ر�أ�س مال قوية من �أجل احلفاظ على الدائنني وثقة ال�سوق وا�ستدامة التنمية يف امل�ستقبل للأعمال.
�إن الإدارة واثقة من احلفاظ على امل�ستوى احلايل للربحية من خالل تعزيز �أعلى خط منو واحلكمة يف �إدارة
التكاليف .املجموعة ال تخ�ضع ملتطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من اخلارج.
ال يوجد هناك �أي تغيري يف �أغرا�ض و�سيا�سات �أو عمليات املجموعة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2014
و  31دي�سمرب .2013
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