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تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

التابعة  الشركة األم وشركاتها  التاسع عشر حول أنشطة  السنوي  التقرير  اإلدارة  نيابة عن مجلس  أن أقدم لكم  يسرني 
وأداءها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

النتائج التشغيلية
حققت الشركة نمواً بنسبة 19٪ خالل السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة بالسنة المنصرمة حتى رغم ضغوط 

المنافسة  وحالة السوق العامة.

و قد بلغ إجمالي قيمة اإليرادات الموحدة 21.035 مليون ريال عماني )مقابل 17.750 مليون ريال عماني في العام السابق(.

 6.121 األم  للشركة  األرباح  إجمالي  بلغ  بينما 
مليون ريال عماني )مقابل 4.714  مليون ريال 

عماني في العام السابق(.

وبلغ صافي الربح الموحد بعد الضريبة 1.409 
صافية  خسارة  )مقابل  عماني  ريال  مليون 
مقدارها 1.192 مليون ريال عماني في العام 

السابق(.

  0.409 األم  للشركة  الربح  صافي  وبلغ  هذا 
ريال  ريال عماني )مقابل 3.905  مليون  ألف 
أرباح  إيرادات  مع  السابق  العام  في  عماني 
ريال  مليون   5 بمبلغ  التابعة  الشركات  من 
قيمة  تراجع  بسبب  ومصاريف  عماني 

الشهرة 1.239 مليون ريال عماني(.

تجدون تفاصيل األداء الموحد للشركة للعام ومقارنتها بالعام السابق في تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة والتي تشكل جزءا 
من هذا التقرير السنوي.

ملخص العمليات
شهدت صناعة المتفجرات في سلطنة عمان منافسة شديدة من العديد من الشركات الصغيرة التي تنافس بقوة في 
بعض المشاريع التي بدأت عمليات التفجير خالل العام. وقد أدى ذلك إلى منافسة سلبية في األسعار والذي أدى إلى عدم 
القدرة الحصول على المشاريع إال بتخفيض األسعار إلى مستويات غير واقعية وغير اقتصادية. وقد قاومت الشركة هذا 

االتجاه وظلت كيانا مهنيا يقدم لعمالئه منتجات ذات جودة عالية وأرقى الخدمات بأسعار معقولة.

خالل النصف األول من السنة المالية 18/2017 ، أظهر سوق الحفر والتفجير في دولة األمارات العربية المتحدة  تراجعا ملحوظا 
لمنتجات  سوق  أكبر  يعتبر  والذي  قطر،  دولة  مقاطعة  الصخوربسبب  منتجات  على  الطلب  في  الكبير  االنخفاض  بسبب 
الصخور في المنطقة، وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ في أداء شركة تيك دريل. وجدت سوق صناعة التنقيب والتفجير في 
اإلمارات العربية المتحدة أسواًقا بديلة لمنتجاتها الصخرية وهي تستعيد زخمها الصعودي. خالل العام 2017-18، ودخلت 
في  للمجموعة  القيمة  من  المزيد  يجلب  أن  شأنه  من  وهذا  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  التحتية  البنية  قطاع  الشركة 

السنوات القادمة.



8

التقرير السنوي 18-2017

وحققت المجموعة إنجازين رئيسيين خالل السنة المالية.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  المتفجرات  مرافق  ألنشاء  القابضة  الفجيرة  شركة  مع  اإلجراءات  الشركة  أكملت   •
وحصلت على التراخيص الالزمة من الهيئات المختصة.

قامت شركتكم باستثمار كبير في التوسع في مجال التعدين عن طريق شراء كسارة ثابتة سعة 500 طن في الساعة    •
لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصخور.

نتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لكل من وحدة المتفجرات في اإلمارات العربية المتحدة وتوسع المناجم في عمان في 
الربع الثاني من السنة المالية 2019-2018.

هذا وأطمئنكم أن شركتكم سوف تستمر في الحفاظ على توفير الجودة واالعتمادية في األداء رغم الضغوط من ارتفاع 
التكاليف على المشاريع، وقد استمرت في كونها الشركة الرائدة في السوق اعتمادا على تركيزها على عمالئها وخبرتها 
وتجاربها الواسعة في الصناعة. وسوف تستمر شركتكم في تقديم منتجات ذات جودة عالية خالل المدة الزمنية التي 
يحددها العمالء األمر الذي أدى إلى بناء عالقات دائمة مع المقاولون المدنيون ومقاولو التعدين ومقاولو البنية التحتية في 
سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد أدى تركيزنا على خدمة العمالء إلى بناء عالقة مع معظم عمالئنا هي 
أشبه بعالقة أعضاء الفريق الواحد من عالقة المقاول الفرعي. هذا وقد ساعد األسلوب المهني الذي تتبعه شركتكم في 

الحفاظ على مركزها األول في سوق الحفر والمتفجرات في سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلدارة  دفع  مما  شديد  ضغط  تحت  واإلماراتي  العماني  والتفجير  الحفر  أسواق  من  كل  في  النقدي  التدفق  وضع  كان 
إلى إيقاف أنشطة التفجير في العديد من المشاريع من أجل عدم زيادة االلتزامات في السوق، كما أثرت األنواء المناخية 
المؤسفة في منطقة ظفار في الربع األخير من العام 2017-18 على األعمال، ومع ذلك سجلت الشركة إيرادات أعلى )21,035 

مليون ريال عماني( مقارنة بالعام المالي 17/2016 )17,750 مليون ريال عماني( مع الجهود الدؤوبة من اإلدارة.

األرباح
ونظرا لتراجع التدفق النقدي في السوق ومتطلبات التمويل للتوسعات المقترحة في أعمال الحفر ومشاريع التعدين،وسوف 
السنوي  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  لموافقة  ستخضع  والتي   ٪6 قدرها   نقدية  بأرباح  اإلدارة  مجلس  يقترح 

القادم.

المستقبل 
لدى مجلس اإلدارة نظرة إيجابية للغاية بشأن قطاع األعمال والصناعة ، واألداء المستقبلي لشركتكم في السنوات القليلة 

المقبلة، وتستند هذه النظرة االيجابية على األساسيات التالية:

القابضة لتصنيع منتجات المتفجرات وتداولها وحصلنا . 1 بأننا قد أكملنا اإلجراءات مع شركة الفجيرة  يسرنا افادتكم 
على التراخيص الالزمة من مختلف اإلدارات والهيئات، ونتوقع أن تبدأ العملية التجارية ذات التسهيالت المؤقتة بحلول 
متطلبات  تلبية  سيتم  حيث  المجموعة  ربحية  من  يزيد  أن  شأنه  من  وهذا   ،2019-2018 المالية  السنة  من  الثاني  الربع 
المتفجرات الخاصة بشركتها الزميلة تيك دريل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإمدادات داخلية، ونتوقع أن تصبح 
مرافق اإلنتاج جاهزة خالل األشهر الستة إلى التسعة المقبلة. إن سعي المجموعة لتحقيق هذا اإلنجاز الهام للغاية 

منذ أكثر من 8 سنوات ، سيحسن من وضع عملياتنا في اإلمارات العربية المتحدة وضمان تحقيق ربح أعلى.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة  )تابع(
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إلى . 2 بالنظر  المستقبل  في  هائاًل  تحسنًا  عمان  سلطنة  في  المحاجر  واستغالل  التعدين  صناعة  تشهد  أن  نتوقع  
نحن  اآلسيوية.  األسواق  في  والجبس  الجيري  الحجر  إلى  والحاجة  قطر  في  الصخور  متطلبات  من  الكبيرة  الكميات 
المطلوبة   الصخرية  المنتجات  من  عالية  كميات  مع  للتعامل  الميناء  لتوسيع  إجراءات  اتخذت  قد  الحكومة  أن  ندرك 
والحفر  بالمتفجرات  المتعلقة  أنشطتها  مع  مجموعتكم  تستفيد  وسوف  وغيرها.  والعراق  وبنغالديش  قطر  في 
والتفجير والتعدين من هذا الوضع بشكل كبير. حيث سيقوم قطاع التعدين بشكل خاص  بزيادة إيراداته بشكل كبير 
استنادا إلى عدد كبير من االستفسارات المتعلقة بمنتجات الصخور التي يتم استالمها من قطر وبنغالديش وغيرها. 
وقد قامت شركتكم بالفعل باستثمار في الكسارة الثابتة والمعدات ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات 

الصخور من سلطنة عمان وسوق التصدير في قطر والدول اآلسيوية.

سوف . 3 المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  والتفجير  الحفر  لصناعة  التحتية  البنية  قطاع  دخول  خالل  من  يقين  على  نحن 
اإلمارات  دولة  في  التحتية  البنية  مشاريع  في  العمل  خالل  من  المقبلة  السنوات  في  نمواً  دريل  تيك  شركة  تسجل 

العربية المتحدة.

نخطط أيضا في بدء عمليات في السودان في السنوات القادمة.. 4

ولدى المجموعة دفتر طلبات بمبلغ 36 مليون ريال عماني وتتوقع زيادة دفتر الطلبات من خالل إضافة أنشطة مثل . 5
أنشطة المتفجرات و األعمال األرضية والمحاجر. 

المنافسة
ستستمر المنافسة التي شهدناها في السنوات األخيرة في المستقبل وذلك حيث يرى المستجدون أعمال الحفر والتفجير 
الوحيد في  الحفر والتفجير، ويكمن هدفهم  أنها مسألة شراء عدة حفارات والتعاقد مع عدد قليل من موظفي  على 
خفض األسعار إلى مستويات غير معقولة لجذب العمالء . ومع ذلك، فإن وضع السوق يدور حول البقاء لألقوى ويقضي 
تلقائيًا على الكيانات األضعف. أود أن أذكر أن الشركة ستكون المنتصر على أساس الجدارة من خالل تقديم منتجات ذات 

جودة عالية وأداء فعال إلى أقصى درجات رضا عمالئنا.

التعمين
أبلغكم أن الموظفين العمانيين الذين يعملون في مختلف مستويات عمليات الشركة باإلضافة إلى مجلس  يسرني أن 

اإلدارة التابع لكم يقومون بكافة الجهود لتوظيف المزيد من العمانيين في مختلف جوانب عمليات الشركة.

تقييم المجلس
للشركة  السنوي  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمون  قام  الشركات،  لحوكمة  الجديد  القانون  يتطلبه  لما  وفًقا 
المعايير  اإلدارة بشكل مستقل، مع معالجة  أداء مجلس  لتقييم  بتعيين كيه بي أم جي  بتاريخ 27 سبتمبر 2017  المنعقد 
المعتمدة من قبل المساهمين لتقييم أداء مجلس اإلدارة. لوحظ ان أداء المجلس وممارسات حوكمة الشركات السائدة 

تتوافقان بشكل عام مع »الميثاق«.   

معلومات أخرى 
يشكل تقرير الحوكمة للعام جزءا من التقرير السنوي. ويلتزم مجلس اإلدارة التابع لكم بضمان االمتثال بجميع القوانين 

واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.

هذا وتعمل شركتكم بشكل فعال وآمن وفقا لدليل العمليات الداخلية والسالمة. ولم يشهد هذا العام مشاكل كبيرة 
متعلقة بالصحة والسالمة والبيئة.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة  )تابع(
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إقرار 
السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  للمقام  والعرفان  الشكر  بجزيل  اإلدارة  مجلس  عن  وبالنيابة  أتقدم  أن  يسرني 
قابوس بن سعيد المعظم والحكومة الرشيدة  لجهودهم المبذولة لتحسين التنمية وتحقيق االزدهار في السلطنة. هذا 

ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لشرطة عمان السلطانية لدعمهم وتعاونهم الثمينين.

وحيث إننا نعتمد في أعمالنا على عمالئنا والمصرفيين والشركاء التجاريين والمساهمين، فإنني سأنتهز هذه الفرصة ألعبر 
عن خالص شكري وامتناني لهم لدعمهم المتواصل.

هذا وأتقدم بالشكر نيابة عن مجلس اإلدارة لجميع موظفي مجموعة شركة الفجر الذين عملوا بتفان وإخالص وبمهارات 
عالية  لتحقيق أفضل النتائج في مواجهة ظروف السوق الصعبة.

مع خالص تمانينا للجميع بالتوفيق والنجاح

سليم بن قاسم بن أحمد الزواوي 

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة  )تابع(
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تقرير عن الحوكمة

فلسفة الشركة في تطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات  .1
ظلت الشركة تؤمن دائما بالعمل التجاري والنزيه وممارسات الحوكمة في تعاملها مع المساهمين والموظفين والعمالء 
والدائنين وغيرهم . وتؤدي الشركة التزاماتها وواجباتها القانونية في وقتها. وللشركة سياسات وإجراءات ونظم ألغراض 

ضمان إصدار المعلومات عن الشركة بصورة عادلة ووقتية. 

وبمجلس إدارة الشركة تمثيل كاف للمدراء المؤهلين غير التنفيذيين والمستقلين . و شكل المجلس عدة لجان من المدراء 
بالمهام  للقيام  كاف  بشكل  التنفيذية  اإلدارة  مجلس  فوض  وقد  خاصا.   اهتماما  تتطلب  التي  للمسائل  آلخر  وقت  من 
عنه  المنبثقة  واللجان  المجلس  اجتماعات  األعضاء  ويحضر   . للمجلس  الممنوحة  الكلية  السلطات  مراعاة  مع  اليومية  
االعتبار  في  آخذة  الداخلية  والضوابط  بالتدقيق  خاصا  اهتماما  الشركة  وتولي  إجراءاتهما.   في  ونشاط  بهمة  ويساهمون 
طبيعة عمل الشركة ووضعت ضوابط وتوازنات لضمان سالمة ونزاهة العمليات. كما تولي الشركة اهتماما خاصا لاللتزام  

بالقوانين واللوائح المعمول بها في البالد.  

مجلس اإلدارة    .2
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء وكلهم أعضاء وغير تنفيذيين منتخبين من الجمعية العامة السنوية.

تتضمن المهام األساسية لمجلس اإلدارة ضمن أشياء اخرى: 

اعتماد السياسات المالية والتجارية للشركة لتحقيق غايات الشركة وتعظيم قيمة للمساهمين.  •

مراجعة واعتماد الميزانية السنوية للشركة والخطط ومراقبة أداء الشركة مقارنة بالميزانية.  •

اعتماد وتطبيق سياسة اإلفصاح وفقا للمتطلبات التنظيمية.  •

التأكد من االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقوانين.  •

تعيين أعضاء اللجان المنبثقة وتحديد مهامهم ومسئولياتهم وسلطاتهم.  •

تقييم وتعيين المسئولين في اإلدارة التنفيذية العليا للشركة.  •

مراقبة فعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية.  •

عن  العام  اإلفصاح  وسياسة  التقارير  بمعايير  وااللتزام  للشركة  المالي  المركز  على  واإلشراف  المستمرة  المتابعة   •
المعلومات الجوهرية.

ولضمان الحوكمة السليمة تقدم إدارة الشركة لمجلس اإلدارة  الحد األدنى المطلوب من المعلومات وفقا للمرفق 1 من 
ميثاق تنظيم وإدارة الشركات.

تعيين وانتخاب المدراء:
من   27 في  المنعقدة  الشركة  لشركاء  السنوية  العامة  الجمعية  في  سنوات   )3( لمدة  الحالي  المجلس  انتخاب  تم 
مع  يتماشى  بما  بدائل  وتعيين  مؤقت  بشكل  نفسه  المجلس  قبل  من  الشواغر  لملء  استعدادات  وهناك   ، سبتمبر2017 

أحكام قانون الشركات التجارية والتوجيهات الصادرة من هيئة سوق رأس المال.
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الشركة  وأعمال  العمل  ببيئة  المتعلقة  المسائل  في  منتظمة  بصورة  وإخطارهم  الواجب  النحو  على  المدراء  اطالع  يتم 
بين األعضاء في  الوعي  إلى عناصر معينة لحوكمة الشركات، وسوف نسعى جاهدين بأستمرار لتعزيز مستوى  باإلضافة 

الجوانب الواردة أعاله.

تشكيل مجلس اإلدارة:

الفئةالصفةاسم العضو
عدد مجالس إدارات 

الشركات األخرى التي تعين 
فيها كعضو

-مستقلرئيس مجلس اإلدارةسليم بن قاسم الزواوي

-غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةبراين وليام ريتشي

1غير مستقلعضوعبد اهلل بن حميد المعمري 

-مستقلعضومايكل ماكن األجاز 

1مستقلعضوهيثم بن محمود بن عبد النبي مكي

-مستقلعضوالدكتور راشد الغيالني

-مستقلعضوفدوى بنت سالم العريمي

حضر كل األعضاء باستثناء الفاضلة/فدوى بنت سالم العريمي الجمعية العامة السنوية األخيرة للشركة التي عقدت بتاريخ 
27 سبتمبر 2017. 

عقدت اجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخ 29 أغسطس 2017 و 27 سبتمبر 2017 و 7 نوفمبر 2017 و 5 فبراير 2018 و 14 مايو 2018 وفيما 
يلي بيان بحضور األعضاء الجتماعات المجلس: -

اسم العضو
عدد اجتماعات المجلس التي 

عقدت
عدد اجتماعات المجلس التي 

حضرها
55سليم بن قاسم الزواوي

53براين وليام ريتشي

55عبد اهلل بن حميد المعمري 

55مايكل ماكن األجاز 

52فدوى بنت سالم العريمي

55الدكتور راشد الغيالني

55هيثم بن محمود بن عبد النبي مكي

لجنة التدقيق   .3
شكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق تضم ثالثة أعضاء مستقلين. وتتكون لجنة التدقيق من : 

رئيس اللجنة مايكل ماكين األجاز 

عضو الدكتور راشد الغيالني 

عضو هيثم بن محمود عبد النبي مكي 

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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ملخص مهام لجنة التدقيق 

غير  أخرى  خدمات  بأي  يتعلق  فيما  سيما  )ال  استقالليتهم  سياق  في  الخارجيين  الحسابات  مدققي  اختيار  في  النظر   .1
التعاقد وتوصية اسمائهم إلى المجلس لعرضها على الجمعية العامة العادية  تدقيق الحسابات(، ورسوم وشروط 

للتعيين.

الوصول  بإمكانية  يتمتعون  المدققون  كان  إذا  وما  التدقيق،  ونتائج  الخارجيين  للمراجعين  التدقيق  خطة  مراجعة   .2
الكامل إلى جميع الوثائق ذات الصلة.

النظر في تعليقات المراجع الخارجي على البيانات المالية ومتابعتها.  . 3

التأكد من أن المدقق الداخلي يجب أن يستعرض أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالبيانات المالية لضمان تصميمها   .4
وتنفيذها بشكل سليم في كل الجوانب التشغيلية للشركة.

التحقق من الغش المالي وبالتحديد أجزاء وهمية ومزورة من البيانات المالية. وينبغي أن تضع إجراءات مراقبة مناسبة   .5
لضمان اعتماد سياسات ومبادئ محاسبية مناسبة تؤدي إلى اإلنصاف في البيانات المالية.

الرقابة على مهمة التدقيق الداخلي بشكل عام مع اإلشارة بشكل خاص إلى مراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي   .6
ومراجعة  التصحيحية  اإلجراءات  ومتابعة  الحيوية  بالمجاالت  المتعلقة  الداخليين  المدققين  تقارير  ومراجعة  للسنة 
إلى جميع  الكامل  الوصول  بإمكانية  يتمتعون  الداخليون  المدققون  إذا كان  الداخلي( ومراجعة ما  التدقيق  فعالية 

الوثائق ذات الصلة.

الداخليين والخارجيين. ويجوز  للمراجعين  الدورية  التقارير  الداخلية من خالل  الرقابة  اإلشراف على مدى كفاية نظام   .7
لهم تعيين استشاريين خارجيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

اإلشراف على البيانات المالية بوجه عام، مع اإلشارة بوجه خاص إلى استعراض البيانات المالية السنوية والفصلية قبل   .8
إصدارها، واستعراض المؤهالت في مشاريع البيانات المالية، ومناقشة المبادئ المحاسبية. وينبغي على وجه الخصوص 
وأي  السابقة،  السنة  مع  بالمقارنة  المحاسبية  والتقديرات  والمبادئ  المحاسبية  السياسات  على  نقدية  مراجعة  إجراء 
اعتماد للسياسة المحاسبية الجديدة، وأي خروج عن المعايير المحاسبية الدولية، وعدم االلتزام بمتطلبات االفصاح التي 

تحددها الهيئة العامة لرأس المال.

العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس اإلدارة والمدققين الداخليين والمجلس.  .9

مراجعة سياسات إدارة المخاطر والنظر في أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة، إن وجدت.  .10

وضع خطة إلدارة المخاطر والحصول على موافقة المجلس ومتابعة تنفيذها. وتتضمن الخطة، على األقل، ما يلي:  .11

المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة واحتمالها )قابلية تحمل المخاطر(. أ   

آليات لتحديد وقياس ورصد هذه المخاطر؛ ب   

آليات الفحص الدوري للكشف عن المخاطر )وخاصة المخاطر الجديدة(. ج   

وسائل التخفيف من المخاطر، إذا لم يكن ممكنا تجنبها. د   

وضع ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر مع األخذ بعين االعتبار أعمال الشركة والتغيرات الحاصلة   .12
في ظروف السوق واستثمارات الشركة وتوجهاتها ونطاقها.

13.  وضع برنامج تنفيذي إلدارة المخاطر في الشركة وتوفير التدريب أو التوجيه لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

تقديم تقارير تحليلية دورية أو حسب توجيهات المجلس بشأن حالة المخاطر وإدارتها.  .14

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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قواعد  وإعداد  اإلدارة  لمجلس  المناسبة  التوصيات  لتقديم  العالقة  ذات  األطراف  مع  المقترحة  المعامالت  مراجعة   .15
لجنة  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  دون  العالقة  ذات  األطراف  مع  صغيرة   قيم  ذات  معامالت  في  للدخول 

التدقيق والمجلس.

تستمع لجنة التدقيق إلى آراء مراجعي الحسابات الخارجيين قبل إحالة الحسابات السنوية إلى مجلس اإلدارة للموافقة   .16
عليها.

تستمع لجنة مراجعة الحسابات إلى آراء مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين على حدة مرة كل سنة على األقل،   .17
دون حضور اإلدارة.

التي يمكن أن يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون إلى  وفيما يتعلق بالخدمات غير المتعلقة بمراجعة الحسابات   .18
موكليهم، فإن على لجنة مراجعة الحسابات:

تطبيق المعايير األربعة التالية لتحديد أن معيار االستقبال المنصوص عليه في ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن  أ( 
هيئة السوق المال :

ال يمكن لمدقق الحسابات أن يعمل في اإلدارة. 	•

ال يستطيع المدقق تدقيق عمله الخاص. 	•

ال يستطيع المدقق أن يعمل في دور الدعوة لعميله.  	•

ال يستطيع المدقق تطبيق إجراءات التدقيق على نتائج خدماته غير المدققة. 	•

يجب على الشركة اإلفصاح في تقرير حوكمة الشركات عن ما يلي: ب( 

رسوم خدمات التدقيق.  	•

رسوم خدمات أخرى غير التدقيق )مع تفاصيل لمختلف الفئات الفرعية(. 	•

قامت لجنة التدقيق باالجتماع في 29 أغسطس 2017 و 1 نوفمبر 2017 و 31 يناير 2018 و 13 مايو 2018 وفحص عمليات الشركة 
والنظر في كفاية الضوابط المالية حسب متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات.  وقد حضر جميع األعضاء االجتماعات 

األربعة للجنة التي عقدت خالل الفترة الواردة بالتقرير.

تم تعيين الفاضل جازنفار أحمد كمدقق داخلي للشركة وأجرى عمليات تفتيش لدفاتر الشركة في مجاالت حددتها لجنة 
التدقيق.  وقد اجتمعت اللجنة بالمدققين الداخليين لمناقشة التقارير. 

كما اجتمعت اللجنة بالمدققين القانونيين للشركة لمناقشة مسائل تتعلق بالتدقيق.

لجنة الترشيحات والمكافآت   .4
شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت المؤلفة من أربعة مديرين.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من: -

رئيس مجلس اإلدارة الفاضل/ سليم بن قاسم الزواوي  - 

عضو  - الفاضل/ عبد اهلل بن حميد المعمري  

عضو  - الدكتور راشد محمد الغيالني  

عضو الفاضل/ هيثم محمود عبد النبي مكي  – 

وينتخب أعضاء اللجنة من قبل المجلس لفترة عضوية مدتها ثالث سنوات إلى حين انتخاب وتأهل من يخلفهم أو إلى أن 
يستقيلوا أو يتم إنهاء خدماتهم، ويتم تعيين أعضاء اللجنة عند تعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة.

تقرير عن الحوكمة  )تابع(



16

التقرير السنوي 18-2017

سوف تكون لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة فرعية للمجلس وسوف تنظر في األمور التالية:

إلى مجلس  التوصيات  اإلدارة وتقديم هذه  للعمل كأعضاء مستقلين في مجلس  المؤهلين  األفراد  تحديد وترشيح   .1
اإلدارة.

تحديد وترشيح أفراد مؤهلين للعمل كمديرين مؤقتين في مجلس اإلدارة بمجرد وجود شاغر، ويمكن أن تعين هذه   .2
اللجنة شركة بحث تنفيذية لهذا الغرض ولها السلطة الوحيدة للموافقة على رسوم شركة البحث وشروط االحتفاظ 

األخرى.

إعداد وصف لدور ومسؤوليات المديرين بما في ذلك الرئيس بحيث يكون من السهل إسداء المشورة لألعضاء و أدوارهم   .3
ومسؤولياتهم وتقييم أدائهم.

تطوير واألخذ بعين االعتبار سياسات األجور والبدالت لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   .4

مراجعة هذه السياسات بانتظام مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.  .5

تحديد وترشيح األفراد المؤهلين للوظائف التنفيذية وترشيحهم بناء على طلب أو تعليمات من المجلس.  .6

تقديم خطة تعاقب لإلدارة التنفيذية.  .7

اقتراح سياسة أو خطة تعاقب لمجلس اإلدارة أو على األقل رئيس.  .8

مراجعة المخططات التنظيمية والتعديالت التي تتعلق بالمدير التنفيذي/المدير العام ومتابعيه المباشرين بناًء على   .9
توصيات هذه اللجنة.

المراجعه والموافقه على سياسات وإجراءات الموارد البشرية بما في ذلك برامج التدريب والتطوير للمديرين والموظفين.  .10

وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في 26 سبتمبر 2017 و 4 مارس 2018 و 28 مارس 2018 وقامت بدور لجنة الترشيحات 
والمكافآت المنصوص عليه في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت الذي وافق عليه مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات قانون 
راشد  والدكتور  المعمري  حميد  بن  عبداهلل  والفاضل  الزواوي  قاسم  بن  سليم  الفاضل  حضر  وبينما  الشركات،  حوكمة 

الغيالني جميع االجتماعات الثالثة، حضر الفاضل هيثم محمود عبد النبي مكي اجتماعين.

مسائل المكافآت   .5
المالية  البيان أدناه خالل السنة  التدقيق حسب  دفعت ألعضاء مجلس اإلدارة مكافآت حضور اجتماعات المجلس ولجنة 

المنتهية في 30 يونيو 2018:

أتعاب حضور اجتماعات اسم العضو
مجلس اإلدارة )ريال(

أتعاب حضور اجتماعات 
لجنة التدقيق )ريال(

أتعاب حضور لجنة 
الترشيحات والمكافآت 

1,250ال ينطبق8,750سليم بن قاسم الزواوي

ال ينطبقال ينطبق3,750براين وليام ريتشي

1,500ال ينطبق5,000عبد اهلل بن حميد المعمري 

ال ينطبق5,0005,000مايكل ماكين األجاز 

ال ينطبقال ينطبق2,000فدوى بنت سالم العريمي

5,0003,0001,500الدكتور راشد الغيالني

5,0003,000750هيثم بن محمود بن عبد النبي مكي

34,50011,0005,000اإلجمالي

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تكون 4,650 ريال عماني - تم احتسابها وفقًا ل CCL لعام 1974، تم اقتراحها من صافي أرباح 
الشركة الموحدة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2018، للنظر والموافقة من قبل مساهمي الشركة للعام السنوي العادي 

التالي.

وكانت قيمة المكافآت التي صرفت لستة من كبار التنفيذيين للسنة المنتهية في 30 يونيو 2018  398,321 ريال عماني.

تتوافق جميع عقود الموظفين مع متطلبات قانون العمل العماني واالماراتي، وتكون مدة إشعار إنهاء عقود الموظفين 
بين شهر إلى ثالثة أشهر مع فوائد نهاية الخدمة مستحقة الدفع وفقا لقانون العمل العماني واالماراتي.

فيما يلي نبذة عن كبار التنفيذيين في الشركة:

سريكومار ناير – الرئيس التنفيذي
سريكومار ناير مهنى متفان ذو خبرة واسعة في كل مجاالت المتفجرات التجارية مثل التصدير واالستيراد واإلنتاج والسالمة 
واألمن والتخزين والنقل الخ . وله خبرة 32 سنة في قطاع المتفجرات التجارية في سلطنة عمان وهو خبير في لوائح وقواعد 

المتفجرات المعمول بها في البالد. 

بينوي زافيار، مدير الشؤون المالية
11 عاًما من الخبرة في  بينوي زافيار مهني مالي مؤهل له خبرة تزيد عن 17 عاًما في الشؤون المالية والحسابات من بينها 
مدير  منصب  يشغل  حيث  أيضا،  والبناء  المقاوالت  صناعات  في  واسعة  خبرة  ولديه  والتفجير،  والحفر  المتفجرات  مجال 

الشؤون المالية وأمين سر لمجلس اإلدارة ويشرف على الوظائف المالية والحسابات لمجموعة شركات الفجر.

جازفار أحمد - مدير- مدقق داخلي
بباكستان ومعهد  العام  الماليين  المحاسبين  إنه عضو في معهد  الفاضل جازفار أحمد مدقق خبير ومؤهل حيث  يعد 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  المعتمدين  االحتيال  مفتشي  وجمعية   األمريكية  المتحدة  بالواليات  الداخليين  المدققين 
وقد عمل في قطاعات مختلفة شملت توليد وتوزيع الطاقة وقطاع السيارات والصناعات التحويلية واإلعالنات والخدمات 
ضمانيه   مهام  عدة  وقاد  كبيرة  تدقيق  شركات  أربع  لدى  عمل  ولقد  التجزئة،  وتجارة  والبناء  االستثمار  وإدارة  والعقارات 
على  ويشرف  اإلدارة  مجلس  سر  وأمين  الداخلي  المالي  المراقب  وهو  الصناعة،  قطاع  االنضمام  قبل  استشارية  ومهام 

المهام المالية بمجموعة الفجر. 

نينان توماس – مدير العمليات- المتفجرات
نينان توماس مهندس معتمد وعضو في معهد المهندسين بالهند والجمعية الدولية لمهندسي المتفجرات بالواليات 
وهندسة  الميكانيكية  الهندسة  في  مكثف  تدريب  على  وحصل  البحرية  في  سابقًا  يعمل  وكان  األميركية.  المتحدة 
صناعة  قطاع  في  عاما   28 اآلن  أكمل  البحرية،  من  تقاعده  بعد  ومن  الهندية.  البحرية  الفنية  المعاهد  في  المتفجرات 
المتفجرات التجارية في سلطنة عمان، وله رخصة مهندس تفجير صادرة من شرطة عمان السلطانية، وله سجل ال تشوبه 

شائبة في حياته المهنية.

راجيش سيث- المدير العام 
راجيش  سيث مهندس تعدين تخرج من كلية المناجم الهندية. وهو عضو في الجمعية الدولية لمهندسي المتفجرات 
بالواليات المتحدة األميركية وكذلك معهد المهندسين بالهند. وله خبرة تزيد عن 38 سنة في مجال الحفر والتفجير ،عمل 
لمدة 28 سنة منها في مواقع متعددة في المجاالت التجارية والفنية. وقد التحق بشركة الخدمات الفنية وتفجير الصخور 

ش.م.م كمدير عام منذ مايو 2013 ويقوم باإلشراف على العمليات. 

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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ديباشيس داس، رئيس - ورشة المناجم
ديباشيس داس هو مهندس تعدين تخرج من مدرسة أوريسا للهندسة التعدينية في الهند، ولديه خبرة واسعة في جميع 
أنواع أنشطة »الحفر والتفجير« وفي تعدين المعادن المختلفة ومعدن غابرو منذ أكثر من 17 عاًما، وانضم إلى شركة الفجر 

العالمية ش.م.ع.ع. بصفته رئيس التعدين منذ أكتوبر 2013 ، وهو رئيس عمليات التعدين وعمليات الورش المركزية.

 أتعاب التدقيق الموحدة للشركات األم والشركات التابعة للسنة المالية 2017-2018 هي 14,500 ريال عماني .

تفاصيل حاالت عدم االلتزام   .6
الشركة ملتزمة تماما بتطبيق ميثاق الحوكمة واللوائح والقواعد األخرى ذات الصلة. ولم تفرض على الشركة أي غرامة من 
قبل الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة رقابية أخرى فيما يتعلق بعدم االلتزام بميثاق الحوكمة خالل السنوات الثالث 

الماضية. 

هو  كما  عليها  للموافقة  اإلدارة  مجلس  إلى  والمكافآت  الترشيحات  للجنة  السنوية  الخطة  بتقديم  الشركة  تلتزم  لم 
مطلوب بموجب أحكام القانون.

وسائل التواصل مع المساهمين   .7
تنشر النتائج الربعية في الصحف المحلية التي تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية وتتم إفادة المساهمين بأن الحسابات أ. 

المفصلة سترسل لكل مساهم يطلبها.

العالقة ب.  اإلدارة وتعامالت األطراف ذات  رئيس مجلس  المالية وتقرير  البيانات  التي تحتوي على  السنوية  التقارير  ترسل 
والدعوة لحضور الجمعية العامة السنوية بالبريد المسجل لكل المساهمين.

 تقرير تحليل ومناقشات اإلدارة جزء من هذا التقرير السنوي.ت. 

بيانات السوق  .8
يوضح الجدول التالي ارتفاع وانخفاض أسهم الشركة المتداولة خالل السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 وسعر أ. 

اإلغالق لكل شهر:

مؤشر أسعار أسهم 
سوق مسقط لألوراق 

المالية في قطاع 
الصناعة

مؤشر أسعار أسهم سوق 
مسقط لألوراق المالية

االنخفاض )ريال 
عماني(

االرتفاع )ريال عماني( الشهر

7,051.17 5,137.35 0.748 0.748    سبتمبر-17

6,801.64 5,003.37 0.500 0.500 فبراير-18

ب( توزيع المساهمات ب. 

يتكون رأسمال الشركة من 49,330,250 سهما مدفوعة القيمة بالكامل وقيمة كل سهم 0.100 ريال عماني.

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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كبار المساهمين كما في 2018/6/30
فيما يلي توزيع ملكية األسهم  بين  المساهمين في 30 يونيو 2018:

الرقم 
المتسلسل

النسبة ٪عدد األسهمعدد المساهمينالفئة

3.80       691,874,832أقل من 1٪5

14.42      527,113,780٪ إلى 2٪10

81.78     540,341,638أكثر من 3٪10

100.00     7649,330,250اإلجمالي

 ال توجد أوراق مالية/أدوات مالية قابلة للتحويل كما في تاريخ الميزانية يمكن أن يكون لها تأثير على حقوق المساهمين.

فيما يلي بيانات المساهمين الذين يملكون أكثر من 5٪ في الشركة: 

عدد األسهماسم المساهم

10,000,000مريم الدولية ش.م.م

9,411,428المها للخدمات المالية  

8,497,668مريم بنت عبد المنعم بن يوسف الزواوي

7,432,542منى نور براين ريتشي

5,000,000صندوق تقاعد المهام الخاصة للسلطان

3,999,980منى نور الدولية ش.م.م

3,113,800سالم الدولية لالستثمار القابضة

مراجعة كفاية أنظمة الضوابط الداخلية   .9
وقامت  بالشركة  داخلي  مدقق  بتعيين  قامت  وقد  الداخلية.  الضوابط  وتحديث  بمراقبة  متواصلة  بصورة  الشركة  تقوم 

لجنة التدقيق بمراجعة الضوابط الداخلية واإلجراءات المتبعة في الشركة ووجدت أنها فعالة. 

الحسابات  وبيان  الربعية  المالية  والنتائج  والميزانية  التشغيل  فيها  بما  اإلدارة  من  الصلة  ذات  التقارير  كل  المجلس  تسلم 
المدينة الدورية والمراكز النقدية للشركات. 

المدقق الخارجي أو القانوني ونبذه عنه   .10
السنوات بشكل كبير حيث  الممارسة خالل  ، وتطورت  أعمالها في عام 1988  بدأت شركة مور ستيفنز ش م م بممارسة 
قدمت خدمات لعدد من العمالء بما في ذلك الشركات الرئيسية المدرجة والمجموعات والحكومات والمنظمات والوزارات 
اشتملت خدمات تدقيق و خدمات ضريبية وخدمات استشارات إدارية، حيث يعمل بها كادر محلي مكون من 40 موظف 

وأغلبهم محاسبين قانونين مؤهلين ومدققين داخليين ومدققين نظم معلومات.

ومنذ تأسيس مور ستيفنز منذ أكثر من مائة سنة بلندن ، نمت شبكة شركات مور ستيفنز الدولية المحدودة لتصبح واحدة 
من أكبر مجموعات المحاسبة واالستشارة الدولية، وتعد مور ستيفنز الدولية واحدة من أكبر شبكات المحاسبة واالستشارة 

عالميا حيث تتكون من 307 شركة مستقلة باإلضافة إلى 667 مكتب و 27,081 موظف في 105 دولة.

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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تعامالت األطراف ذات العالقة   .11
ش.م.م.  الصخور  وتفجير  الفنية  الخدمات  شركة  وهي  لها  التابعة  الشركات  هم  للشركة  الرئيسيين  العمالء  من  ثالث 
وشركة األندلس لتفجير الصخور ش.م.م. و المصداق الحديثة للتجارة ش.م.م. والتي تقدم خدمات الحفر والتفجير. وبلغت 

المبيعات لهذه الشركات في األشهر ال 12 المنتهية في  30 يونيو2018 إجمالي -/5,116,465 ر.ع 

دليل المشتريات   .12
للشركة سياسة مشتريات تم تضمينها في دليل العمليات. وكانت التعامالت خالل السنة حسب سياسة ودليل العمليات.  

وتتطبق سياسة مماثلة على الشركات التابعة لها.

إدارة المخاطر   .13
أو المسئولية العامة. وال توجد مسائل  التابعة لها تغطية كافية للمخاطر فيما يتعلق بأصولها  لدى الشركة والشركات 
تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة قيد النظرخالل السنة. وتم تضمين سياسة إدارة المخاطر في دليل العمليات بالشركة.  

وللشركة وثيقة تأمين ضد انقطاع العمليات توفر تغطية الخسارة الناجمة من انقطاع العمليات. 

المسؤولية االجتماعية للشركات  .14
تلتزم شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع في أن تكون شريكا في المنظمة التي تساعد على تنمية المجتمع في البالد، حيث 
قامت شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع.  خالل السنة المالية 2017-2018  بتقديم مبلغ وقدره 5,300 ريال عماني / مقابل مبلغ 
وقدره 12,000 ريال عماني / - تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في 27 سبتمبر 2017 للتوزيع لتعزيز 

رعاية المعاقين.

إقرار   .15
يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي: 

مسئوليته عن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المعمول بها. 	•

مراجعة فعالية وكفاية أنظمة الضوابط الداخلية للشركة والتزامها باللوائح الداخلية. 		•

المالية  السنة  العمليات خالل  الشركة وقدرتها على االستمرار في  تؤثر على استمرارية  جوهرية  مسائل  وجود  عدم   •
القادمة. 

سليم بن قاسم بن احمد الزواوي 

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير عن الحوكمة  )تابع(
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

النشاط التجاري لشركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع.، الشركة األم والشركات التابعة   .1
لها

ملخص النشاط كما يلي: أ. 

تصنيع وتغليف وتخزين المتفجرات المستحلبة ونترات األمونيوم/ زيت الوقود )ايه ان اف او( 	•

استيراد وتخزين أنظمة التفجير ومعدات الحفر وعند الضرورة متفجرات ايه ان اف او والمتفجرات المستحلبة. 		•

توصيل والبيع في عمان كل المنتجات التي تصنعها وتستوردها الشركة.  	•

فهي  ولذلك  التفجير  عالية  المستحلبة  المتفجرات  من  سعرا  أقل  او(  اف  ان  )ايه  الوقود  زيت  األمونيوم/  نترات  متفجرات 
تستخدم بكميات كبيرة من قبل المستخدمين.  إال ان متفجرات نترات األمونيوم/ زيت الوقود )ايه ان اف او( ال تنفجر عادة 
باستخدام مفجر ولذلك تحتاج لكمية صغيرة من المتفجرات المستحلبة عالية التفجير بغرض تفجيرها. وتعتبر المتفجرات 
المستحلبة ذات قوة أكبر ولذلك تستخدم إما لوحدها أو مع كمية من متفجرات نترات األمونيوم/ زيت الوقود )ايه ان اف 

او( عندما يتطلب الوضع منتجات أقوى أو مقاومة للمياه. 

بل  التفجير  أنظمة  الشركة  بالكهرباء عن بعد. والبديل هو سلك تفجير. وال تصنع  باستخدام مفجر يعمل  التفجير  ويتم 
تشتريها من السوق العالمية لتوريدها لعمالئها حيث أن الكميات ال تبرر اقتصاديات الحجم.

هذا وقد عمل معظم موظفو الشركة لديها لمدة طويلة ولهم معرفة وخبرة جيدة باإلنتاج والمبيعات والتعامل مع 
المتفجرات. 

تعمل الشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الحفر والتفجير.  وتقدم هذه الخدمات للمقاولين الكبار في ب. 
مجال الطرق وخطوط األنابيب والسدود واألنفاق والتفجير في البحار لبناء الموانئ الخ . كما تقدم الخدمة لشركات 

التعدين والمحاجر لحجارة الدكة والركام.

يتم  التي  التفجير  أساليب  وتستخدم  الصخور  من  كبيرة  كميات  لتفجير  الكبير  الحجم  ذات  التفجير  أساليب  وتستخدم 
التحكم فيها إذا كان موقع التفجير بالقرب من المساكن أوالمباني أو المرافق الحساسة. 

المتفجرات ويتم نسفه باستخدام مواصفات فنية  الحفار بنمط محدد ويتم توصيل  التفجير بواسطة   يتم حفر موقع 
مع  للتعامل  السلطانية  عمان  شرطة  قبل  من  مرخصون  النسف  وعمال  مهندسي  وكل  محددة.   سالمة  ومواصفات 

المتفجرات. 

وقد أنشأت الشركة بنجاح شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة باسم جيوديناميكس الشرق األوسط ذ.م.م في إمارة 
الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة. 

عمل  بدء  وسيعود  ثالث،  طرف  من  اإلمارات  في  والتفجير  الحفر  لعمليات  متفجرات  بشراء  حاليًا  الفجر  مجموعة  تقوم 
الحفر  لعملية  استثنائية  بفوائد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  المجموعة  قبل  من  المدنية  للمتفجرات  المجموعة 

والتفجير في الدولة وسيضيف قيمة كبيرة للمجموعة نفسها.

األمن والسالمة   .2
تنطوي المتفجرات وأنظمة التفجير على مخاطر.  ويعتبر االهتمام بسالمة العمليات هو األهم بالنسبة للشركات والعاملين 
فيها. وتقوم الشركات بتدريب العاملين عند االلتحاق بها على التصنيع والتعامل واالستخدام اآلمن للمتفجرات والمنتجات 

الثانوية من خالل دورات تنشيطية.  وتعقد اجتماعات منتظمة حول السالمة. 



22

التقرير السنوي 18-2017

األمن والسالمة  )تابع(  .2
ويتم تصنيع وتخزين ونقل واستخدام المتفجرات تحت إشراف وحدة المهام الخاصة بشرطة عمان السلطانية. ويعمل 
المتفجرات  واستخدام  والتخزين  النقل  ومركبات  والوحدات  التصنيع  معايير  وتتقيد  معهم.   دائم  بشكل  الموظفون 

باللوائح والمواصفات العمانية وأفضل المقاييس العالمية. 

إجراءات  تفتيش  تم  وقد  والمستودعات  المصانع  في  السالمة  معايير  أرفع  على  للحفاظ  منتظم  تفتيش  إجراء  ويتم 
السالمة في المستودع المركزي للمتفجرات بالحاجر خالل السنة من قبل خبير من المملكة المتحدة ولم يشر التقرير إلى 

أي مخالفات كبيرة . هذا ولم تقع أي حوادث بيئية خالل السنة. 

التابعة للشركة من قبل شركة األمن والسالمة ش.م.م. وهي شركة  التصنيع والتخزين  ويتم اإلشراف على كل مرافق 
يديرها صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية. 

العمالء   .3
تستخدم منتجات التفجير في عدد كبير من التطبيقات تشمل المحاجر والمناجم وحفر خطوط األنابيب والطرق والحفر 

في البحار. ويذكر أن معظم عمالئنا  من شركات التفجير والحفر والمقاولين المدنيين ومشغلي المحاجر. 

المنافسة   .4
المفضل  البائع  الماضي وهي  المنافسين في  التغلب على  أنها نجحت في  إال  للشركة  الرغم من وجود منافسين  على 

للكثير من العمالء.

المخاطر والمخاوف   .5
تأثير سلبي على  الخام المستوردة والسلع األخرى خالل السنة وقد يكون لذلك  المواد  زيادة في أسعار  شهدت الشركة 

هوامش الشركة. 

الفرص والمخاوف   .6
تصنع الشركة متفجرات عالية التفجير في عمان وتستخدم الشركات التابعة لها هذه المتفجرات لتقديم خدمات الحفر 

والتفجير. وقد ساعد ذلك على الحفاظ على المركز الريادي في السوق المحلية. 

ويرتبط الكثير من الطلب على المتفجرات في عمان بتفجير الصخور ألعمال المشاريع.  كما أن نشوء المحاجر والمناجم  
لتوفير الصخور والحصى من المتوقع أن يوفر سوقا أكبر ويقلص التذبذب في المبيعات من سنة الى أخرى. 

كفاية أنظمة الرقابة الداخلية    .7
تمارس اإلدارة تحكما فعاال ويشارك مدير عام الشركة األم ومديرو الشركات التابعة في اإلدارة اليومية . وتوجد إجراءات 
مفصلة للتحكم في جميع األعمال التشغيلية والتجارية والمالية.  وتم تعيين الفاضل جازنفار أحمد - مدقق معتمد-  

كمدقق داخلي لفحص االلتزام وتقديم تقرير لإلدارة ولجنة التدقيق عن أي قصور. 

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة  )تابع(
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نقاش األداء   .8
  : فيما يلي األداء المالي للسنة المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة بالسنة المنتهية في 30 يونيو 2017

)ريال عماني(  

السنة المنتهية في 30 يونيو 2017السنة المنتهية في 30 يونيو 2018

21,294,34117,935,588إجمالي الدخل الموحد

1,586,498110,688األرباح الموحدة قبل الضريبة

رأس مال التشغيل 
رأس مال التشغيل المستخدم في النشاط التجاري كما يلي:  

)ريال عماني(  

السنة المنتهية في 
30 يونيو 2018

عدد أيام المبيعات
السنة المنتهية في 

30 يونيو 2017
عدد أيام المبيعات

21,034,64236517,749,552365الحجم الموحد

11,497,89520011,147,299229الديون الموحدة

1,909,226331,372,06128المخزون الموحد

 لم نتكمن من تحصيل المستحقات من العمالء في الوقت المحدد حيث أنهم مدينون بمبالغ كبيرة لعدة مشاريع ولكن 
من المتوقع أن يتحسن الوضع في السنة القادمة. 

معلومات مالية لخمس سنوات 

2017 - 20181620-20171520-20161420-20152013-2014

األرباح/الخسارة  
لموحدة بعد 

الضريبة
1,555,640)1,191,534(1,312,6611,390,4211,471,429

246,651 5٪246,651 5٪5246,651٪--*6٪نقدتوزيعات

----------أسهم

صافي حقوق 
المساهمين#

3,251,4191,842,4042,150,0841,084,074)59,696(

المساهمين ناقصا السمعة لسنة 2010-11 و 2013-2012  السمعة 20.761 مليون و 1.467  المساهمين= حقوق  #  صافي حقوق 
مليون ريال  بعد خصم شراء شركات تابعة.

اجتماع  في  المساهمين  العتماد  اإلدارة  مجلس  من  مقترحة  نقدية  توزيعات  النقدية  األرباح  تمثل   ،  2018  -  2017 وللسنة   *
الجمعية العامة العادية السنوي.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة  )تابع(
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التوقعات للسنة 2018- 19  .9
لدى مجلس اإلدارة نظرة إيجابية للغاية بشأن قطاع األعمال والصناعة ، واألداء المستقبلي لشركتكم في السنوات القليلة 

المقبلة، وتستند هذه النظرة االيجابية على األساسيات التالية:

يسرنا افادتكم بأننا قد أكملنا اإلجراءات مع شركة الفجيرة القابضة لتصنيع منتجات المتفجرات وتداولها وحصلنا على 
التراخيص الالزمة من مختلف اإلدارات والهيئات، ونتوقع أن تبدأ العملية التجارية ذات التسهيالت المؤقتة بحلول الربع الثاني 
من السنة المالية 2018-2019، وهذا من شأنه أن يزيد من ربحية المجموعة حيث سيتم تلبية متطلبات المتفجرات الخاصة 
بشركتها الزميلة تيك دريل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإمدادات داخلية، ونتوقع أن تصبح مرافق اإلنتاج جاهزة خالل 

األشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

ونتوقع  أن تشهد صناعة التعدين واستغالل المحاجر في سلطنة عمان تحسنًا هائاًل في المستقبل بالنظر إلى الكميات 
الكبيرة من متطلبات الصخور في قطر والحاجة إلى الحجر الجيري والجبس في األسواق اآلسيوية. نحن ندرك أن الحكومة 
وبنغالديش  قطر  في  المطلوبة   الصخرية  المنتجات  من  عالية  كميات  مع  للتعامل  الميناء  لتوسيع  إجراءات  اتخذت  قد 

والعراق وغيرها.

 وسوف تستفيد مجموعتكم مع أنشطتها المتعلقة بالمتفجرات والحفر والتفجير والتعدين من هذا الوضع بشكل كبير. 
حيث سيقوم قطاع التعدين بشكل خاص  بزيادة إيراداته بشكل كبير استنادا إلى عدد كبير من االستفسارات المتعلقة 
الكسارة  باستثمار في  بالفعل  التي يتم استالمها من قطر وبنغالديش وغيرها. وقد قامت شركتكم  بمنتجات الصخور 
الثابتة والمعدات ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصخور من سلطنة عمان وسوق التصدير في قطر والدول 

اآلسيوية.

نحن نأمل من خالل دخول قطاع البنية التحتية لصناعة الحفر والتفجير في اإلمارات العربية المتحدة، سوف تسجل شركة 
تيك دريل نمواً فوق المتوسط في السنوات المقبلة من خالل العمل في مشاريع البنية التحتية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

سليم بن قاسم بن احمد الزواوي 

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة  )تابع(
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تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ مساهمي

شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع

تقرير عن تدقيق القوائم المالية

الرأي

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع)»الشركة األم«( والقوائم المالية الُمجّمعة لشركة 
 ،44 الى  من6  الصفحات  على  الواردة  بـ«المجموعة«(  مًعا  إليهما  )الُمشار  التابعة  وشركاتها  ش.م.ع.ع  العالمية  الفجر 
والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2018، وقائمةالدخل الشامل وقائمةالتغيرات في حقوق الملكية 
وقائمةالتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخوإيضاحات عن القوائم المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية 

الرئيسية.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهُر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة والشركة 
األم كما في 30 يونيو 2018وأدائهما المالي وتدفقاتهما النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية 

الدولية.

أساس الرأي

لقد أنجزنا تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.  يتضمن قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
الوارد في تقريرنا وصفا ُمستفيضا لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير. نحن ُمؤسسة مستقلة عن المجموعة طبقا لميثاق 
المحاسبين(،  أخالقيات  )ميثاق  للمحاسبين  الدولية  األخالقية  مجلسالمعايير  عن  الصادر  المهنيين  المحاسبين  أخالقيات 
ووفقا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بعملية تدقيقناللقوائم المالية للمجموعة والشركة األم في سلطنة ُعمان، وقد 
التدقيق  أدلة  إن  اعتقادنا  وفي  المحاسبين.  أخالقيات  وميثاق  الُمتطلبات  لهذه  وفقا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  أَوفينا 

التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا نستند إليه في إبداء رأينا.

مسائل التدقيق الرئيسية
للقوائم  تدقيقنا  في  أكثر  أهمية  ذات  المهني،  حكمنا  في  كانت،  التي  المسائل  تلك  تمثل  الرئيسية  التدقيق  مسائل  إَن 
المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه المسائل في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ونحن 

ال ُنبدي رأيا منفصال حول هذه المسائل.

وقد حّددنا المسائل الواردة أدناه على أنها مسائل التدقيق الرئيسية التي سيتم تناولها في تقريرنا.

انخفاض قيمة الشهرة أ. 
القيمة.  الماليةالدولية، يتعّين على المجموعة إجراء اختبار سنوي لمبلغ الشهرة من حيث انخفاض  التقارير  وفقا لمعايير 
 30 في  للشهرة  الدفترية  القيمة  ألن  نظرا  تدقيقنا  لعملية  بالنسبة  هاًما  القيمة  النخفاض  السنوي  االختبار  هذا  كان  وقد 
يونيو 2018تعتبُر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية.  كما أن عملية التقييم ُمعقدة وتنطوي على أحكام هامة وتستند الى 
افتراضات، وال سيما تلك المتعلقة باإليرادات المتوقعة وهوامش الربح ومعدل النمو ومعدل الخصم، والتي تتأثر بظروف 
السوق أو االقتصاد المستقبلية، وخاصة تلك السائدة في سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة.   وأي تغييرات في 

هذه االفتراضات قد تؤدي إلى تغييرفي القيمة الدفترية للشهرة.



تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ مساهمي

شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع)تابع(

مسائل التدقيق الرئيسية 

انخفاض قيمة الشهرة )تابع( أ. 

تضمنت إجراءات تدقيقنا في هذا المجال ما يلي :

تقييم االفتراضات والمنهجيات التي استخدمتها االدارةإلجراء تقييم انخفاض قيمة الشهرة في 30 يونيو 2018، وخاصة  		•
تلك المتعلقة بالنمو المتوقع في اإليرادات وهوامش الربح للشركات التابعة.

السوق  في  المتاحة  المماثلة  البيانات  مع  ومقارنتها  الخصم  معدالت  لحساب  المستخدمة  االفتراضات  من  التحقق  		•
الخارجية؛

مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة في النموذج لتحديد ما إذا كانت معقولة في ضوء مناخ االقتصاد  		•
الكلي السائد حاليا واألداء المستقبلي المتوقع للوحدات الُمنتجة للنقد؛

إجراء تحليل الحساسية لالفتراضات الرئيسية؛  		•

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات، بما في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام الرئيسيةوالحساسية. 		•

التقديرات واألحكام التي استخدمتها اإلدارة واإلفصاحات ذات الصلة واردة في اإليضاحات 3 و7من القوائم المالية.

تكوين مخصص الذمم المدينة  ب. 
تقوم االدارة بصورة عامة بتقدير مخصص خسائر الديون عن الذمم المدينة وفقا لسياسة تكوين المخصصات بالمجموعة.  
كما يتم تكوين مخصص الذمم المدينة بعد تحديد وجود أي ذمم مدينة متأخرة عن السداد واألخذ في اعتبار لعوامل 
أخرى ذات صلة بامكانية استرداد المبالغ الُمستحقة. وفي ضوء ظروف السوق الحالية التي تتسم بارتفاع مخاطر االئتمان 
تدقيق  مسألة  ُيمثل  المدينة  الذمم  مخصص  تكوين  أن  اعتبرنا  فقد  المدينة،  الذمم  مبلغ  ألهمية  وبالنظر  عام  بشكل 

رئيسية. 

تضمنت إجراءات تدقيقنا في هذا المجال ما يلي :

اختبار أنظمة الرقابة الرئيسية التي وضعتها اإلدارة لضمان تحديد الديون المتأخرة عن السداد؛ 		•

الحصول على التحليل الزمني للذمم المدينة واختبار صّحتها؛ 		•

بالنسبة الى عَينة من الذمم المدينة الجوهرية والديون المتأخرة عن السدادوتقييم وضع امكانية االسترداد من خالل  		•
الحصول على تأكيدات ُمستقلة لألرصدة واختبار المبالغ المستلمة في أوقات الحقة؛

دراسة حالة الدعاوى القضائية الحالية الُمقامة ضد العمالء ذوي األرصدة المتأخرة عن السداد؛ 		•

تقييم مدى مالءمة سياسة تكوين المخصصات؛ 		•

التحقق من صحة وكفاية مخصص خسائر الديون الذي تم تكوينه في ضوء العوامل المذكورة أعاله. 		•

التقديرات واألحكام التي استخدمتها اإلدارة واإلفصاحات ذات الصلة واردة في اإليضاحات 3 و10 من القوائم المالية.



تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ مساهمي

شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع)تابع(

المعلومات األخرى
إن االدارة ومجلس اإلدارة مسؤوالن عن المعلومات األخرى.تتضمن المعلومات األخرى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مناقشة 
وتحليل اإلدارة وتقرير حوكمة الشركة.إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى، ونحن ال نقدم ُخالصة من 

أي نوع بشأن أي ضمانات حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق، أثناء قراءتنا، مّما إذا كانت 
المعلومات األخرى غير متناسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها في عملية التدقيق، أو 
تبدو بشكل آخر أنها تحتوي على أخطاء جوهرية.  وإن خُلصنا، استنادا الى العمل الذي أنجزناه، الى أن هناك خطأ جوهريا 

في هذه المعلومات األخرى، فنحن ُمطالبون بذكر ذلك في تقريرنا.  وليس لدينا ما نذُكره في هذا الشأن.

عند قراءتنا للتقرير السنوي)الذي لم نستلمه كما في تاريخه(، وإن خُلصنا الى أنه يحتوي على خطًأ جوهري، فنحن ُمطالبون 
بإبالغ المسألة الى األطراف المكلفة بالحوكمة.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائمالمالية 
المالية  التقارير  المالية وعرضها بطريقة عادلة طبقا لمعايير  القوائم  إعداد هذه  اإلدارة مسؤوالن عن  االدارة ومجلس  إن 
الدولية والمتطلبات المعنية لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 1974 وتعديالته ومتطلبات إفصاح شركات المساهمة 
اإلدارةضرورية  ومجلس  اإلدارة  تعتبرها  التي  الداخلية  الرقابة  أنظمة  وعن  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  العامة 

إلعداد قوائم مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.

عملياتها  مواصلة  على  المجموعة  قدرة  تقييم  مسؤولينعن  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  تكون  المالية،  القوائم  إعداد  عند 
مبدأ  أساس  واستخدام  اإلستمرارية  بمبدأ  المتعلقة  المسائل  عن  االقتضاء،  بحسب  واإلفصاح،  االستمرارية،  طبقالمبدأ 
اإلستمرارية للمحاسبة ما لم تكن اإلدارة ومجلس اإلدارةيعتزمان تصفية المجموعة أووقف العمليات، أو أَنه ال يوجد لديهما 

بديل واقعي غير القيام بذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
تتمثل أهدافنا فيالحصول على تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم الماليةللمجموعة والشركة األم ككل خالية من أي 
أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وعن إصدار تقرير مراقب الحسابات الذييتضمن رأينا.  علما بأن التأكيد 
للمعايير  وفقا  تتم  التي  التدقيق  عملية  بأن  ضمانا  يمثل  ال  ولكنه  الضمان،  من  عال  مستوى  على  تأكيدا  يمثل  المعقول 
أو  الغش  عن  تنشأ  أن  لألخطاء  يمكن  حيث  وجودها.   عند  الجوهرية  األخطاء  كشف  من  دائًما  سُتمكن  للتدقيق  الدولية 
الخطأ، وهي ُتعتبر جوهرية إذا كان ُيتوقُع منها بشكل معقول أن تؤثر، فردًيا أو ُكلًيا، على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

المستخدمون استنادا الى هذه القوائم المالية.



تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ مساهمي

شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع)تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية )تابع(

كجزء من عملية التدقيق التي ُنجريها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نستخدم أحكاما مهنية ونمارس الشك المهني 
في جميع مراحل التدقيق. ونقوم أيضا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ، وتصميم وتنفيذ  		•
إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، مع الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا نستند إليه 
في إبداء رأينا.  إن خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش هو أعلى من خطر عدم الكشف عن 
تجاوز  أو  التحريف  أو  الُمتعَمد  الحذف  أو  أوالتزوير  التواطؤ  على  ينطوي  قد  ألنالغش  نظرا  الخطأ،  عن  الناتجة  األخطاء 

أنظمة الرقابة الداخلية.

التوصل الى فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيقألجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف،  		•
ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول نجاعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة األم والمجموعة.

التي  التابعة  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  الُمستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  		•
قامت بها اإلدارة.

صياغة خالصة حول مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة، وما إذا كان هناك، استنادا إلى  		•
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، عدم يقين جوهرييتعلق باألحداث أو الظروف ومن شأنه أن ُيلقي بظالل شك كبيرة 
عدم  وجود  الى  خُلصنا  وإن  اإلستمرارية.   لمبدأ  طبقا  عملياتهما  مواصلة  على  والمجموعة  األم  الشركة  قدرة  حول 
يقين جوهري، فنحن مطالبون بلفت العناية في تقرير تدقيقنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، 
تاريخ  التي حصلنا عليها حتى  التدقيق  رأينا إن كانتهذه اإلفصاحات غير كافية.  إن ُخالصتنا تستند الى أدلة  أو تعديل 
تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعُل الشركة األم والمجموعة تتوقفانعن مواصلة 

عملياتهما طبقا لمبدأ االستمرارية.

المالية  القوائم  إذا كانت  بما في ذلك اإلفصاحات، وما  المالية وهيكلها ومحتواها،  للقوائم  الشامل  العرض  تقييم  		•
ُتظهُر التعامالت واألحداث الكامنة على نحو ُيحقق العرض بطريقة عادلة.

داخل  التجارية  األنشطة  أو  للمؤسسات  المالية  المعلومات  بخصوص  ومالئمة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول  		•
المجموعة  في  التدقيق  عملية  توجيه  عن  مسؤولون  أننا  كما  المالية.    القوائم  حول  رأينا  إبداء  لغرض  المجموعة 

واإلشراف عليها وإنجازها.  ونحن مسؤولون لوحدنا عن رأي تدقيقنا.

نحن نتواصل مع األطراف المكلفة بالحوكمة فيما يتعلق بالنطاق الُمخطط للتدقيق وتوقيته، ونتائج التدقيق الرئيسية، من 
ضمن مسائل أخرى، بما في ذلك أي نقص هام في الرقابة الداخلية ُنحدده أثناء عملية تدقيقنا.

كما نقدم إقرارا الى األطراف المكلفة بالحوكمة بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، وُنبلغه بكافة 
العالقات والمسائل األخرى التي ُيعتقُد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك الضمانات ذات الصلة حيثما كان 

ذلك ينطبق.



تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ مساهمي

شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع)تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية )تابع(

أكثر  أهمية  ذات  كانت  التي  المسائل  تلك  ُنحدد  فإننا  بالحوكمة،  المكلفة  األطراف  الى  ُنبلغها  التي  المسائل  ضمن  من 
المسائل في تقرير  رئيسية.  ونقدم وصفا لهذه  بالتالي مسائل تدقيق  الحالية، وتمثل  للفترة  المالية  القوائم  في تدقيق 
تدقيقها، وذلك ما لم يكن هناك قانون أو الئحة تمنع اإلفصاح العلني عن هذه المسألة أو، في حاالت نادرة للغاية، عندما 
ذلك  عن  المترتبة  السلبية  اآلثار  أن  معقول  بشكل  المتوقع  من  ألنه  نظرا  تقريرنا  في  ُتدرج  أن  ينبغي  ال  ما  مسألة  أن  ُنقرر 

ستفوُق فوائد المصلحة العامة لهذا اإلفصاح.

تقرير عن المتطلبات التنظيمية 
كما أن القوائم المالية تتفق أيضا، من جميع النواحي الجوهريـة، مع المتطلبات المعنيـة لقانون الشركات التجاريـة الُعماني 

لسنة 1974 وتعديالتـه ومتطلبات إفصاح شركات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

إن الفاضل/ جون أدكوك هو شريك االرتباط في عملية التدقيق التي نتج عنها تقرير مراقب الحسابات المستقل هذا.
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قائمة المركز المالي- المجموعة والشركة األم
20182017

الشركة األمالمجموعةالشركة األمالمجموعةإيضاح
ر.عر.عر.عر.عاألصول

األصول غير المتداولة 
55,553,495823,4915,327,970843,793ممتلكات وآالت ومعدات

--652,2644,27148,305أصول معنوية
722,228,249579,71722,228,249579,717شهرة

32,970,998--32,970,998--7/ب و8استثمارات في شركات تابعة
--18298,23722,704234,897أصل ضريبي مؤجل

28,132,24534,401,18127,839,42134,394,508مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
91,909,2261,206,9711,372,061774,302مخزون 

1013,158,1191,643,55113,032,4452,157,481ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
11246,89524,062470,97821,046أرصدة بنكية ونقد 

------12120,750ودائع ثابتة
15,434,9902,874,58414,875,4842,952,829مجموع األصول المتداولة

43,567,23537,275,76542,714,90537,347,337مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية 

134,933,0254,933,0254,933,0254,933,025/أرأس المال
1313,550,57613,550,57613,550,57613,550,576/جعالوة إصدار

1,308,6131,236,5461,250,1131,195,622أ/14احتياطي قانوني 
579,717579,717579,717579,717ب/14احتياطي خاص

5,107,7375,633,8873,757,2225,265,569أرباح ُمحتجزة
25,479,66825,933,75124,070,65325,524,509مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غير المتداولة 
194,187,8343,068,6474,100,9263,924,606الجزء غير الجاري من قروض ألجل

--247,031--2051,407الجزء غير الجاري من إيجار تمويلي 
28900,375307,670803,852276,353/جمكافآة نهاية خدمة الموظفين

20,34920,349----18التزام ضريبي مؤجل
5,139,6163,376,3175,172,1584,221,308مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
191,630,1681,571,6683,546,6683,546,668الجزء الجاري من قروض ألجل
--231,792--20195,624الجزء الجاري من إيجار تمويلي

217,680,2542,895,2266,260,4172,027,676اقتراضات بنكية 
223,237,1853,383,8623,229,3881,938,728ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

18204,720114,941203,82988,448ضريبة
12,947,9517,965,69713,472,0947,601,520مجموع االلتزامات المتداولة

18,087,56711,342,01418,644,25211,822,828مجموع االلتزامات

43,567,23537,275,76542,714,90537,347,337مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

16517/0526/0488/0517/0صافي األصول للسهم الواحد

وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية وصَرح بإصدارها في 27أغسطس 2018، ووقعها نيابة عنه:

عبداهلل بن حميد بن سعيد المعمري  سليم بن قاسم بن احمد الزواوي     

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة       

اإليضاحات المرفقة من رقم  1 الى 33 تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة الدخل الشامل- المجموعة والشركة األم 
20182017

الشركة األمالمجموعةالشركة األمالمجموعةإيضاح
ر.عر.عر.عر.ع

الدخل
421,034,6426,120,66517,749,5524,713,632/جااليرادات

)3,019,147()14,127,996()3,908,129()15,589,838(24تكاليف مباشرة
5,444,8042,212,5363,621,5561,694,485إجمالي األرباح 

25259,69961,021186,03674,259ايرادات أخرى
5,704,5032,273,5573,807,5921,768,744

المصروفات
26569,215545,058466,663423,315مصروفات بيع وتوزيع 

272,649,197673,8472,434,284609,617مصروفات عمومية وإدارية
29899,593526,435795,957512,412تكاليف تمويل )الصافي(

4,118,0051,745,3403,696,9041,545,344

1,586,498528,217110,688223,400األرباح من العمليات 

إنخفاض قيمة الشهرة/ إستثمارات في شركات تابعة
7/ب

--
--

)1,239,443()1,239,443(

5,000,000------4/زتوزيعات أرباح من شركة تابعة

3,983,957)1,128,755(1,586,498528,217أرباح /)خسارة( السنة قبل الضريبة

)79,006()62,779()118,975()177,483(18مبلغ الضريبة

صافي األرباح /)الخسارة(وإجمالي الدخل الشامل 

للسنة
1,409,015409,242)1,191,534(3,904,951

079/0)024/0(17029/0008/0العائد/ )الخسارة( األساسية للسهم الواحد

إيضاح :

ال تملك المجموعة والشركة األم أي بنود ضمن الدخل الشامل اآلخر.

اإليضاحات المرفقة من رقم  1 الى 33 تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية- المجموعة 

عالوة إصداررأس المال

احتياطي 

قانوني

احتياطي 

المجموعأرباح ُمحتجزةخاص

ر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

)ايضاح 14/ب()ايضاح 14/أ()ايضاح 13/ج()ايضاح 13/أ(

4,933,02513,550,576859,618560,0005,714,55725,617,776في 30 يونيو 2016

صافي الخسارة وإجمالي الدخل 

الشامل للسنة 
--------)1,191,534()1,191,534(

--)390,495(--390,495----تحويل الى االحتياطي القانوني

--)19,717(19,717------تحويل الى االحتياطي الخاص 

توزيعات أرباح عن أسهم ممتازة 

في شركة تابعة
--------)108,938()108,938(

)246,651()246,651(--------توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة

4,933,02513,550,5761,250,113579,7173,757,22224,070,653في 30 يونيو 2017

4,933,02513,550,5761,250,113579,7173,757,22224,070,653في 30 يونيو 2017

صافي األرباح وإجمالي الدخل 

الشامل للسنة 
--------1,409,0151,409,015

--)58,500(--58,500----تحويل الى االحتياطي القانوني

4,933,02513,550,5761,308,613579,7175,107,73725,479,668في 30 يونيو 2018

اإليضاحات المرفقة من رقم  1 الى 33 تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية- الشركة األم

عالوة إصداررأس المال

احتياطي 

قانوني

احتياطي 

المجموعأرباح ُمحتجزةخاص

ر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

)ايضاح 14/ب()ايضاح 14/أ ()ايضاح 13/ج()ايضاح 13/أ(

4,933,02513,550,576805,127560,0002,017,48121,866,209في 30 يونيو 2016

صافي األرباح وإجمالي الدخل 

الشامل للسنة 
 -- ------3,904,9513,904,951

--)390,495(--390,495----تحويل الى االحتياطي القانوني

-- )19,717( 19,717 ------تحويل الى االحتياطي الخاص 

 )246,651( )246,651(--------توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة

5,265,56925,524,509 579,717 1,195,622 13,550,576  4,933,025 في 30 يونيو 2017

5,265,56925,524,509 579,717 1,195,622 13,550,576  4,933,025 في 30 يونيو 2017

صافي األرباح وإجمالي الدخل 

الشامل للسنة 
 -- ------409,242409,242

-- )40,924( --   40,924----تحويل الى االحتياطي القانوني

5,633,88725,933,751 579,717 1,236,546 13,550,576  4,933,025 في 30 يونيو 2018

اإليضاحات المرفقة من رقم  1 الى 33 تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية- المجموعة والشركة األم
20182017

الشركة األمالمجموعةالشركة األمالمجموعة
ر.عر.عر.عر.ع

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

3,983,957)1,128,755(1,586,498528,217األرباح /)الخسارة( قبل الضريبة
تعديالت لـ:

 136,776 933,655163,090954,524استهالك
 --   14,4167298,524إطفاء

1,239,4431,239,443----إنخفاض قيمة الشهرة / استثمارات في شركات تابعة
 )5,000,000(------دخل توزيعات أرباح 

)11,695( 252,033--)14,136(أرباح /)خسارة( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 2,231 2,231--908شطب ممتلكات وآالت ومعدات 

 512,412 899,593526,435795,957تكاليف تمويل
 28,307 108,216 167,50840,724مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

891,431 3,588,4421,259,1952,232,173التدفقات النقدية التشغيليةقبل تغيرات رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:

 364,355 223,115)432,669()537,165(مخزون
 )81,406( )688,523(513,930)125,674(ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 )191,627( )449,445(7,7971,445,134ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
982,753 2,933,4002,785,5901,317,320صافي التدفقات النقدية الناتجة من العمليات

 )4,290( )21,056()9,407()70,985(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 )40,739( )73,308()135,535()260,281(ضريبة مدفوعة

937,724 2,602,1342,640,6481,222,956صافي النقد الناتج منأنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 )5,797( )432,680()142,788()1,159,463(إضافات الى الممتلكات واآلالت والمعدات
11,695 176,497--14,136متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

--)56,829()5,000()19,000(استحواذ على أصول معنوية 
------)120,750(الحركة في الودائع الثابتة
 )15,435(------الحركة في شركة تابعة 

)9,537( )313,012()147,788()1,285,077(صافي النقدالمستخدم فيأنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )512,412( )795,957()526,435()899,593(تكاليف تمويل
توزيعات أرباح )بما في ذلك توزيعات أرباح عن أسهم ممتازة في 

 )246,651( )355,589(----شركة تابعة(
 )685,668( )591,848()2,830,959()1,829,592(صافي الحركة في القروض ألجل 

-- )231,792(--)231,792(صافي الحركة في اإليجار التمويلي
 524,726 1,419,837867,5501,319,578صافي الحركة في االقتراضات البنكية

 )920,005( )655,608()2,489,844()1,541,140(صافي النقد المستخدم فيأنشطة التمويل

 8,182 3,016254,336)224,083(صافي )االنخفاض(/ الزيادةفي النقد والنقد الُمعادل خالل السنة

 12,864 470,97821,046216,642النقد والنقد الُمعادل في بداية السنة

 21,046 246,89524,062470,978النقد والنقد الُمعادل في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة من رقم  1 الى 33 تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات عن القوائم المالية

1-   الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية  
شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع )»الشركة األم« أو »الشركة«( هي شركة مساهمة عامة مسجلة في سلطنة ُعمان.يتمثل 
النشاط الرئيسيللشركة األم في تصنيع وبيع المتفجرات والمتاجرة في المنتجات الثانوية ذات الصلة. تشمل القوائم المالية 

الُمجّمعةكما في 30 يونيو 2018الشركة األم وشركاتها التابعة )الُمشار إليهما مًعا بـ«المجموعة«(.

شركةالخدماتالتقنّيةوتفجيرمحاجرالصخور ش.م.م )»تيكروك«( هي شركة تابعة للمجموعة بنسبة 100٪ اعتباًرا من 1 يوليو 
2010، عندما استحوذت الشركة األم على نسبة 100٪ من رأسمال تيكروك.

تأسستشركةتیكنیكال هولدینغز المحدودةالمسجلة في مركز دبي المالي العالمي في 9 أبريل 2014. وهي شركة تابعة 
للشركة األم من خالل شركة تيكروك.

وهي  المحدودة،  هولدینغز  خاللتیكنیكال  من  األم  للشركة  تابعة  شركة  هي  شركةالتنقيبالفنيوتفجيرالصخورش.م.م 
مسجلة في دبي كشركة محدودة المسؤولية.

شركة األندلس لتفجير الصخور ش.م.م )»األندلس«( هي شركة تابعة للشركة األم بنسبة 100٪ من خالل شركة تيكروك. وقد 
استحوذت عليها تيكروك في 1 سبتمبر 2010.

شركة الُمصداق الحديثة للتجارة ش.م.م )»الُمصداق«( هي شركة تابعة للشركة األم بنسبة 100٪،وقد تم االستحواذ عليها 
في 1 يناير 2013.

شركة جيوديناميكس الشرق األوسط ش.م.م )»جيوديناميكس«( هي شركة تابعة للشركة األم بنسبة 100٪. وتأسست في 
15 مايو 2017 لغرض مزاولة نشاط تصنيع وبيع المتفجرات. في نهاية فترة اإلقرار، لم ُتباشر الشركة التابعة عملياتها التجارية.

2-   أساس اإلعداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة

2-1   أساس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتفسيراتها 
الصادرة عن لجنة تفسيراتالتقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح المعنية لشركات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة 

العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 1974 وتعديالته.تم عرض القوائم المالية بالريال الُعماني.

2-2  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة التي اعتمدتها المجموعة
.2017 يناير   1 في  السارية  والتعديالت  والتفسيرات  المحاسبية  المعايير  إلى  استنادا  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 
ولجنة  الدولية  الُمحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  التالية  والُمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  اعتمدتالمجموعةالمعايير 

تفسيرات التقارير المالية الدولية، والتي تسري على الفترة  المحاسبية الحالية:

الشركات  من   2016 يناير  في  الصادرة  النقدية«  التدفقات  »قائمة   7 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  تعديالت  تتطلب   	•
تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل.
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2-2  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة التي اعتمدتها المجموعة  )تابع(

تضمنت التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية )دورة 2014-2016( الصادرة في ديسمبر 2016 تعديال على  		•
عدا  فيما  أنه  التعديل  يوضح  األخرى”.  المؤسسات  في  الحصص  عن  “اإلفصاح   12 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار 
على  تنطبق   12 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  متطلبات  فإن  الموجزة،  المالية  المعلومات  عن  اإلفصاح  متطلبات 
الحصص )أو جزء من الحصص( في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة مصنفة )أو مدرجة ضمن مجموعة 
استبعاد مصنفة( كمحتفظ بها للبيع وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 5 “األصول غير المتداولة المحتفظ بها 

للبيع والعمليات المتوقفة”.

الفرق  احتساب  لغرض  أنه   2016 يناير  في  الصادرة  الدخل”  “ضرائب   12 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  تعديالت  توضح  		•
المؤقت، يتم مقارنة القيمة الدفترية مع أساسها الضريبي.  وعند القيام بذلك، يجب على الشركة أال تأخذ في االعتبار 
قابال  ذلك  عن  ناتج  مؤجل  ضريبي  أصل  أي  يكون  أن  احتمال  أو  البيع(،  طريق  عن  )مثال  التابعة  األصول  استرداد  كيفية 

لالسترداد.

مقابلها،  المؤجلة  الضريبية  األصول  استخدام  يمكن  والتي  للضريبة،  الخاضعة  األرباح  تقدير  أن  التعديالت  توضح  كما    •
تقدير  في  ينعكس  ذلك  فإن  الدفرتية،  قيمته  من  بأعلى  األصل  بيع  المحتمل  من  كان  وإن  منفصلة.  خطوة  يشكل 
ضريبية  أصول  استرداد  عن  الناجم  الضريبي  الخصم  إدراج  يتم  ال  للضريبة.  الخاضعة  المستقبلية  لألرباح  المؤسسة 
قابلة  األصول  تلك  كانت  إذا  ما  لتقييم  ُتستخدم  والتي  للضريبة  الخاضعة  التقديرية  المستقبلية  األرباح  في  مؤجلة 

لالسترداد.

ترى اإلدارة أن اعتماد التعديالت الواردة أعاله والتعديالت األخرى السارية على الفترة المحاسبية الحالية لم يكن له أي تأثير 
جوهري على بنود اإلقرار والقياس والعرض واإلفصاح الواردة في القوائم المالية.

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير نافذة المفعول بعد  3-2
في نهاية فترة اإلقرار، كانت المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها، ولكنها لم تكن نافذة بعُد:

الفترات  على  نافذا   2014 يوليو  في  الصادر  المالية«،  »األدوات   9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  لمعيار  الفعلي  التاريخ  أصبح  		•
لكيفية  العريضة  الخطوط   9 رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  يرسم    .2018 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  المحاسبية 
التحوط. يتم  المالية ومحاسبة  المالية وانخفاض قيمة األصول  المالية وااللتزامات  اإلقرار والقياس والشطب لألصول 
قياس األصول المالية بالتكلفة الُمطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع 
وجود خيار ال رجعة فيه عند اإلقرار المبدئي بشأن قيد بعض أصول األسهم المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر.  يتغير نموذج انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 ليصبح على أساس خسائر الديون 
المتوقعة بدال من نموذج الخسائر الُمتحملة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 39.  وتم نقل مبادئ الشطب بالمعيار 

المحاسبي الدولي رقم 39 “األدوات المالية: اإلقرار والقياس” الى معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.  

فيما يلي تفاصيل التقييم األولي العتماد المجموعة لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 “األدوات المالية”:  

من  العادلة  والقيمة  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  التي  المالية  األصول  على  القيمة  انخفاض  متطلبات  تنطبق    -
خالل الدخل الشامل اآلخر مع قيد خسائر الديون المتوقعة عند اإلقرار األولي على أساس خسائر ديون متوقعة 
لفترة 12 شهرا، أو إن كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان لألصول المالية،يكون انخفاض القيمة عندئذ على 
أساس الخسائر المتوقعة على مدى أعمار األصول. تتألف األصول المالية للمجموعة أساسا من ذمم مدينة دون 

عنصر تمويل كبير، لذلك ينبغي اإلقرار بالخسائر المتوقعة على مدى أعمار هذه األصول.

تعتزم االدارة إجراء تقييم تفصيلي ألثر اعتماد معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.  
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير نافذة المفعول بعد  )تابع(  3-2

تم إصدار معيار التقارير المالية الدولية رقم 15- »اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء« في مايو 2014، والتوضيحات  		•
التابعة لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 15 الصادرة في أبريل 2016 وهي تحدد مبادئ اإلفصاح عن المعلومات المفيدة 
العمالء  مع  المؤسسة  عقود  عن  الناشئة  النقدية  والتدفقات  اإليرادات  طبيعة  حول  المالية  القوائم  لمستخدمي 
المعيار  محل  ويحل  ُيلغي   15 رقم   الدولية  المالية  التقارير  معيار  أن  كما  بشأنها.   التيقن  وعدم  وتوقيتها  وقيمتها 
و15  التابعة رقم13  والتفسيرات  الدولي رقم18«اإليرادات«  المحاسبي  المعيار  و  الدولي رقم11«عقوداإلنشاء«  المحاسبي 
و18 ومعيار التصنيف الصناعي رقم 31.  يسري معيار التقارير المالية الدولية رقم  15 على الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد1 يناير 2018.  يستند هذا المعيار الى منهجية ذات 5 خطوات لإلقرار باإليرادات ويقدم أيضا مبادئ محددة للتطبيق 

عند تعديل العقد ومحاسبة تكاليف العقد ومحاسبة المبالغ الُمستردة والضمانات.

إن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  15 لن يكون له تأثير جوهري على قيد وقياس إيرادات المجموعة.  ومع    
التقارير المالية الدولية رقم  15  يشملمبادئ حول طبيعة  ذلك، فإنه من المرجح أن تزداد اإلفصاحات نظرا ألن معيار 
اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن العقود الُمبرمة مع العمالء وقيمتها وتوقيتها وعدم التيقن بشأنها، وذلك 

من خالل توفيرالمعلومات النوعية والكمية.

ُيلزُم  وهو  الفرد،  للمستأجر  المحاسبي  النموذج  يقدم   2016 يناير  في  الصادر   16 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  		•
يكون  أو  أقل،  أو  شهرا   12 تبلغ  اإليجار  مدة  تكن  لم  ما  اإليجار  عقود  لجميع  وااللتزامات  باألصول  باإلقرار  المستأجرين 
األصل المعني ذا قيمة منخفضة.  يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كإيجار تشغيلي أو إيجار تمويلي، مع بقاء 
محاسبة المؤجر الى حد كبير دون تغيير عما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.  يسري معيار التقارير المالية 
الدولية رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019.إن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 سينتج عنه إقرار المجموعةباألصول 

وااللتزامات في قائمة المركز المالي المتعلقة بعقود االيجار التشغيلي.

ترى اإلدارة أن اعتماد التعديالت األخرى الصادرة ولكنها غير نافذة المفعول بعُد من غير المحتمل أن يكون له أي تأثير جوهري 
على بنود العرض واإلفصاح الواردة في القوائم المالية لفترات مستقبلية.

التقديرات واألحكام المحاسبية الرئيسية   -3
والمصروفات،  الدخل،  على  التأثير  شأنها  من  وتقديرات  افتراضات  تقديم  اإلدارة  على  يتوجب  المالية  القوائم  إعداد  عند 
واألصول، وااللتزامات ومتطلبات اإلفصاح المعنية.  علما بأن استخدام المعلومات المتوفرة واستخدام المنطق على أساس 
الخبرة السابقة والمواضيع المصاحبة األخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات.  وقد تختلف النتائج الفعلية 

في المستقبل عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة بصفة مستمرة.  يتم قيد تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
فيها تعديل التقدير وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل. وبشكل خاص، فإن التقديرات التي تتضمن شكوكا وأحكاما 

لها تأثير كبير على القوائم المالية تشمل ما يلي:

•					الشهرة واالستثمارات في الشركات التابعة
القيمة  في  انخفاض  ألي  الشركاتالتابعة  في  واالستثمارات  تعرضتالشهرة  إذا  ما  لتحديد  تقييًماسنويا  اإلدارة  ُتجري 
هاَمة. وتقديراٍت  أحكاًما  التقييماستخدام  هذا  األصول«.يتطلب  قيمة  رقم36«انخفاض  الدولي  المحاسبي  طبقاللمعيار 
تتولى اإلدارة تقييمالقدرة المالية للشركات التابعة، من ضمن عوامل أخرى، وتوقعاتأعمالها التجارية قصيرة األجل، بما في 
ذلك بعض العوامل مثل أداء الصناعة والقطاع والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقاتالنقدية التشغيلية والتمويلية )االيضاح 

7/ب و /ج(.
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•					الشهرة واالستثمارات في الشركات التابعة  )تابع(

خالل السنة، قّدرت اإلدارة أنه لم ينشأ أي إنخفاض في قيمة الشهرة )2017 - 1,239,443 ريال عماني(المتعلقةباالستثمارات 
في الشركات التابعة. إن كانت نسبة نمو اإليرادات المستخدمة فياحتساب القيمة في االستخدامتبلغ 5 ٪ )بدال من 10٪(، فإن 
العوامل  ريال عماني، مع عدم وجود انخفاض في قيمة الشهرة وثبات  القيمةفي االستخدامستنخفض بمبل3.1 مليون 
األخرى. وبالمثل، إنارتفع معدل الخصم بنسبة 1٪، فإن القيمة في االستخدام ستنخفض بمبلغ 3.5 مليون ريال عماني، مع 

ثبات العوامل األخرى.

مخصص خسائر الديون
وطبقا  بالمجموعة  المخصصات  تكوين  سياسة  الى  استنادا  الديون  خسائر  مخصص  بتقدير  عامة  بصورة  االدارة  تقوم 
لمراجعة شاملة للتحليل الزمني للمدينين وكذلك ُمراجعة فردية لكل حالة على حده. علما بأن حاالت التأخير في استرداد 
المبالغ المستحقة هي من الخصائص الكامنة في أعمال المجموعة نظرا ألن أغلب كبار العمالء ينتمون الى قطاع البناء 
التحصيل  وصعبة  مضمونة  غير  ديون  وجود  حالة  الفواتير.في  على  التصديق  عملية  في  تأخيرا  يشهد  الذي  والتشييد 
ومتأخرة عن السداد، ُتجرى متابعة منتظمة لتحصيل هذه الُمستحقات ويتم استكشاف الخيارات القانونية الممكنة وفقا 

لما تقتضيه الضرورة.

مخصص المخزون بطيء الحركة والجامد
يستند مخصص المخزونبطيء الحركةوالجامد الى تقديرات اإلدارة للقيمة القابلة للتحقيق للمخزون على أساس سياسة 

تكوين المخصصات المعمول بها في المجموعة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقدير  يستند  االستهالك.  احتساب  لغرض  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  التقديرية  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  اإلدارة  تقوم 
الصيانة  وبرامج  التشغيلية  الدورات  مثل  عوامل  لعدة  اإلدارة  تقييم  الى  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  اإلنتاجية  األعمار 

والتآكل والتلف الطبيعيين.

األصول المعنوية
اإلنتاجيالتقديري  العمر  مدى  على  جابرو  منجم  والكشطفي  التجريد  بنشاط  الُمتعلقة  المصروفات  وإطفاء  رسملة  يتم 
لهذا المنجم.  علما بأن تقدير التكاليف المتحملة عن نشاط التجريد والكشط، بما في ذلك تخصيص المصروفات المباشرة 

وتقديراألعمار اإلنتاجية للمناجم يتطلب اتخاذ أحكام هامة.

تقييم المخزون 
ترى  اإلقرار،  فترة  نهاية  في  تقديرات.  استخدام  يستلزم  جابرو  منجم  في  الصخور  مخزون  لكميات  الختامي  الحساب 
اإلدارة أن الكمية التقديرية في الحساب الختامي لمخزون الصخور في منجم جابرو، والظاهرة في السجالت المحاسبية، 

والمستخرجة من استخدام صيغة علمية،  تساوي تقريبًا الكمية الفعلية.

مخصص الضريبة
ترى اإلدارة أنهال حاجة لتكوين مخصص ضريبة إضافية في نهاية فترة اإلقرارعن السنوات الضريبية الُمعلقة من 2013 إلى 
2017 استناًدا إلى الربط الضريبي الذي أنجزته األمانة العامة للضرائب للسنتين 2011 و 2012 وذلك نظًرا ألن اإلدارة واثقة من صدور 

القرار بالفصل في الطعن لصالح الشركة )إيضاح 18/ب و /ج(.
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4-    السياسات المحاسبية الرئيسية
تم تطبيـق السياسـات المحاسبية التاليـة بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبـر جوهريـة بالنسبة للقوائم المالية:

أ(     األساس المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.

ب(    أساس تجميع القوائم المالية
قائمة المركز المالي الُمجّمع تشمل أصول والتزامات الشركة األم وشركاتها التابعة.  يتم إدراج القوائم المالية للشركات 
السيطرة.يتم استبعاد  انتهاء هذه  تاريخ  الفعلية وحتى  السيطرة  بداية  تاريخ  الُمجّمعة من  المالية  القوائم  التابعة ضمن 
واألرباح  المبيعات  أرقام  كافة  أن  كما  المالية،  القوائم  تجميع  عند  المجموعة  داخل  الهامة  واألرصدة  واألرباح  التعامالت 
تتعلق فقطبالتعامالت واألرصدة الخارجية.  ويتم استبعاد األرباح أو الخسائر غير الُمحققة الناتجة عن تعامالت مع شركات 

تابعة إلى حدود مستوى مصلحة المجموعة في هذه الشركات التابعة.

ج(   االيرادات
السياق  في  الُمقدمة  والخدمات  البضاعة  عن  االستالم  ُمستحق  أو  الُمستلم  للمبلغ  العادلة  القيمة  اإليراداتمن  تتكون 
العادي لألنشطة المجموعة.تمثل اإليرادات من بيع البضاعةقيمة الفواتير الصادرة للبضاعة التي تم تسليمها خالل السنة، 
العميل.يتم  الى  الملكية  وعائدات  مخاطر  انتقال  عند  باإليرادات  اإلقرار  يتم  الُمرتجعة.   والبضاعة  الخصومات  من  صافية 
اإلقرار باإليرادات من الخدمات الُمقدمة في الفترة الُمحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات، بالرجوع إلى مرحلة إتمام 

المعاملةالُمحددة، وهي تمثل قيمة فاتورة األعمال الُمنجزة خالل السنة، بالصافي من الخصومات.

د(   ممتلكات وآالت ومعدات 
بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ُمدرجة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.  تكلفة الممتلكات 
واآلالت والمعدات هي سعر شرائها زائداً أي مصروفات عرضيةوتشمل أيضا تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة الى عملية 

االستحواذ على الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ رسملتها. 

بعد اإلقرار األولي بالتكلفة، يتم رسملة المصروفات المتحّملة الستبدال مكونات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي 
تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة ضمن هذا األصل. يتم قيد جميع المصروفات األخرى ضمن قائمة 
عدم  حالة  في  أو  استبعادها  عند  والمعدات   واآلالت  الممتلكات  بنود  شطب  يتم  متحّملة.   مصروفات  أنها  على  الدخل 
وجود احتمال حصول منافع اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام هذه األصول. ويتم قيد أي أرباح أو خسارة 

ناتجة عن شطب هذه األصول في قائمة الدخل في السنة التي يتم فيها شطب البنود المعنية.  

يتم قيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وهي ال تخضع لالستهالك.  يتم تحميل استهالك البنود األخرى للممتلكات 
واآلالت والمعدات على قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية.  فيما يلي األعمار اإلنتاجية 

التقديرية:

السنوات

1 -- 20المباني والمستودعات

4 -- 15آالت وماكينات

3 -- 7مخازن وكرفانات ومعدات مكاتب ومفروشات وتركيبات

3 -- 6.67أدوات وتجهيزات

3 -- 4مركبات
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هـ(     أصول معنوية
تشمل األصول المعنوية برمجيات الحاسب اآلليوأصل نشاط التجريد والكشط.  ُتدرج األصواللمعنوية بالتكلفة ناقصا اإلطفاء 

المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.

يتم إطفاء برمجيات الحاسب اآللي على مدى فترة 4 سنوات.

أصل نشاط التجريد والكشط الذي تَم رسملته يشمل المبالغ التي يتم صرفها على أنشطة التجريد والكشط في المناجم 
حتى تصبح هذه المناجم جاهزة لإلنتاج التجاري، بما في ذلك ُعنصر التكاليف العامة المنسوبة اليها بصفة مباشرة. يتم 

إطفاء أصل نشاط التجريد والكشط على أساس منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للمناجم البالغة 5 سنوات.

يتم صرف المصروفات الالحقة المتحملة بعد وصول المناجم إلى مرحلة اإلنتاج التجاري عند تحملها، باستثناء مصروفات 
نشاط التجريد والكشط الكبيرة، والتي يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدى فترة استخراج االحتياطيات الباقية داخل المناجم 
المعنية. يتم شطب أي مبلغ من الرصيد غير المستهلك ألصل نشاط التجريد والكشط الذي ال يمكن استرداده من المنافع 

االقتصادية المستقبلية. 

و(   الشهرة
الزيادة في تكلفة تجميع األعمال عن حصة  بالتكلفة، كونها  إثباتها مبدئيا  تابعة يتم  الناشئة عن حيازة شركة  الشهرة 
المشتري في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد.  ويتم قياس الشهرة الحقا بالتكلفة ناقصا الخسائر 
المتراكمة النخفاض القيمة.  يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، بخصوص الشهرة الناشئة عن التجميع، على 

أساس سنوي.

ز(   استثمارات في شركات تابعة 
السيطرة  وتتحقق  للمجموعة.   المالية  القوائم  في  نتائجها  تجميع  يتم  المجموعة  لسيطرة  الخاضعة  التابعة  الشركة 
عندما يكون للشركة األم سيطرة على الشركة الُمستثمر فيها على نحو يمنحها حقوقا في العوائد المختلفة لمشاركتها 
من  المتأتية  العوائد  مبالغ  في  للتأثير  سيطرتها  استخدام  على  قادرة  األم  الشركة  وتكون  فيها،  الُمستثمر  الشركة  في 
الشركة المستثمر فيها.  وبصفة عامة، تتحقق السيطرة بموجب حصة ملكية تفوق نصف حقوق التصويت على أنشطة 

الشركة الُمستثمر فيها. 

يتم قيد االستثمار في الشركات التابعة بالتكلفة في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم.  يتم احتساب توزيعات األرباح 
من الشركة التابعة في السنة التي يتأكد فيها حق استالم الدفعات. 

ح(   المخزون
مخزون  ألي  الضروري  المخصص  تكوين  بعد  أقل،  أيهما  للتحقيق  القابلة  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  المخزون  قيد  يتم 
التكاليف  من  تتكون  والتي  للتكلفة  المرجح  المتوسط  طريقة  باستخدام  التكلفة  تحديد  الحركة.يتم  بطيء  أو  متقادم 
المباشرةوتكاليف العمالة المباشرة والمصروفات غير المباشرة األخرى التي يتم تحملها ليصل المخزون إلى حالته الراهنة 
سيتم  التي  التكاليفالتقديرية  جميع  ناقصا  للبيع  التقديري  السعر  تمثل  للتحقيق  القابلة  القيمة  صافي  الحالي.  ومكانه 

تحملها في البيع والتوزيع.  يتم عند الضرورة تكوين مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

ط(    ذمم  مدينة وأرصدة مدينة أخرى
المدينة  الذمم   الديون عن  بالتكلفة.  ويتم عمل مخصص لخسائر  األخرى  المدينة  المدينة واألرصدة  الذمم  يتم قياس 
المستحقة.   المبالغ  تحصيل  من  تتمكن  لن  المجموعة  أن  موضوعي  دليل  هناك  يكون  عندما  األخرى  المدينة  واألرصدة 
عندما تكون الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل المبلغ المخصص لخسائر 
الديون.الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى تتضمن األعمال قيد التنفيذ في نهاية فترة االقرار. األعمال قيد التنفيذ تمثل 

القيمة التقديرية لألشغال الُمنجزة في العقود الحالية والتي لم يتم بعُد استالم شهادة التصديق عليها من العميل. 
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ي(   النقد والنقد الُمعادل
البنكية  االقتراضات  من  بالصافي  ونقد  بنكية  أرصدة  من  الُمعادل  والنقد  النقد  يتكون  النقدية،  التدفقات  قائمة  لغرض 

قصيرة األجل، إن وجدت.

ك(  الضريبة
يتم تكوين مخصص الضريبة بموجب األنظمة الضريبية السائدة في سلطنة ُعمان. 

يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على جميع االختالفات المؤقتة في تاريخ االقرار. ويتم 
احتسابها بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفترة التي سيتم فيها سداد االلتزامات، وهي على أساس المعدالت 

)والقوانين( الُمطبقة في نهاية فترة اإلقرار.

الذي  المدى  الى  المستخدمة  الضريبية غير  المرحلة واألرصدة  الخسائر  المؤجلة فيما يخص  الضريبية  باألصول  اإلقرار  يتم 
يكون فيه من المحتمل تحقيق أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل.

ل(    األصول المالية
األصول  شطب  أو  قيد  يتم  المالية.  لألداة  التعاقدية  الشروط  في  طرفا  المجموعة  تصبح  عندما  المالية  األصول  قيد  يتم 
المالية في تاريخالمتاجرةعندما تصبح المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألدوات المالية.  األصول المالية للمجموعة 

تشمل الودائع الثابتة واألرصدة البنكية والنقد والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى.

م(    االلتزامات المالية
يتم قياس جميع االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

ن(    مكافأة نهاية خدمة الموظفين
بالنسبة  وتعديالته   91/72 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  الُعمانية  االجتماعية  التأمينات  برنامج  إلى  التسديد  يتم 
للموظفين الُعمانيين. ويتم تكوين مخصص للمبالغ مستحقة السداد بموجب قانون العمل الُعماني الصادر بالمرسوم 

السلطاني رقم 2003/35 وتعديالته والُمطبق على فترات العمل المتراكمة للموظفين األجانب في نهاية فترة اإلقرار.

المتحدة  العربية  اإلمارات  في  العمل  قانون  ألحكام  طبقا  الموظفين  خدمة  نهاية  لمكافأة  مخصص  تكوين  أيضا  يتم 
بالنسبة لموظفي الشركات التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

س(    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتم قيد االلتزامات عن المبالغ مستحقة الدفع في المستقبل مقابل بضاعة أو خدمات مستلمة، سواء صدرت فيها فواتير 

إلى المجموعة أم لم تصدر.

 ع(   المخصصات
يتم قيد المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو استداللي نتيجة أحداث سابقة 
تحديد  يتم  جوهريًا،  التأثير  كان  إن  االلتزام.  لتسوية  االقتصادية  للمنافع  خارجي  تدفق  هناك  يكون  أن  المحتمل  ومن 
المخصصات من خالل خصم السيولة النقدية المستقبلية المتوقعة بالمعدل الذي من شأنه أن يظهر التقييمات الحالية 

للسوق للقيمة الزمنية للمال، والمخاطر الخاصة بااللتزام، حيثما كان ذلك مناسبًا.
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ف(   التعامالت بالعمالت األجنبية
 يتم تحويل التعامالت الُمقومة بالعمالت األجنبية خالل السنة الى الريال الُعماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  
يتم تحويل األصول وااللتزامات المالية الُمقومة بالعمالت األجنبية في نهاية فترة اإلقرار الى الريال الُعماني بأسعار الصرف 

السائدة في ذلك التاريخ.  يتم اثبات فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل.

)شركة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  تأسست  التي  التابعة  للشركات  المحاسبية  بالسجالت  االحتفاظ  يتم 
الريال  بالدرهم اإلماراتي. تم تحويل مبالغ  التنقيبالفنيوتفجيرالصخور وتیكنیكال هولدینغز المحدودة وجيوديناميكس( 
الُعماني الُمدرجة في القوائم المالية الُمجّمعة بسعر صرف قدره 105/0 ر.ع لكل درهم إماراتي لبنود قائمة الدخل وقائمة 
الريال الُعماني خالل السنة، وأن كال العملتين  المركز المالي نظرا ألن سعر صرف الدرهم اإلماراتي ظل فعليا ثابتا مقابل 

ثابتتان مقابل الدوالر األمريكي.

ص(    انخفاض قيمة األصول 

أصول مالية
المالية.يتم  انخفاض قيمة األصول  إلى  بتقييم إمكانية وجود دليل فعلي يشير  اإلدارة  في نهاية كل فترة اإلقرار، تقوم 
مدرجة  وهي  للتحصيل  القابلة  والمبالغ  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  خالل  من  وجدت،  إن  القيمة،  انخفاض  خسارة  تحديد 
في قائمة الدخل. المبالغ القابلة للتحصيل تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة على 

المعدل األصلي النافذ للفائدة. 

أصول غير مالية
في نهاية كل فترة اإلقرار، تقوم اإلدارة بتقييم إمكانية وجود أي مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية. في حال 
وجود مؤشر، تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل لألصل وقيد خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. تقوم 
اإلدارة أيضا بتقييم إمكانية وجود أي مؤشرات على أن خسارة انخفاض القيمة تم قيدها في فترات سابقة قد زالت أو قل 

تأثيرها.  ويتم على الفور قيد خسارة انخفاض القيمة أو الخسائر الُمستردة في قائمة الدخل.

ق(    تكاليف التمويل 
ويتم  البنكية،  األجلوالرسوم  قصيرة  التمويليةواالقتراضات  وااليجارات  ألجل  القروض  الفائدةعلى  تشمل  التمويل  تكاليف 

احتسابها على أساس االستحقاق.

بتكاليف  مقاصة  إجراء  يتم  القرض.  فترة  مدى  على  وإطفاؤها  تأجيلها  يتم  األجل  طويل  التمويل  على  الحصول  تكلفة 
التمويل المؤجلة ناقصا اإلطفاء المتراكم مقابل المبالغ المسحوبة من القروض طويلة األجل.

ر(   االيجارات
يتم تحميل ُدفعات اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت، ما لم يكن هناك أساس ُمنتظم آخر 
االيجار  دفعات  من  األدنى  للحد  الحالية  بالقيمة  التمويلي  االيجار  عقود  احتساب  يتم  للمنفعة.   الزمني  النموذج  يعكس 

ويتم خفضها على مدى فترة دفع االيجار.

ش(   توزيعات األرباح
التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  تتضمن  التي  المناسبة  المعايير  اعتبارهم  في  األم  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  يأخذ 
الُعماني لسنة 1974 وتعديالته والتوجيهات األخرى ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال عند التوصية بتوزيعات 

األرباح.  يتم قيد توزيعات األرباح كالتزام في فترة اإلعالن عنها.  
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ت(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تلتزم الشركة األم بأحكام قانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 1974 وتعديالته، والتوجيهات األخرى ذات الصلة الصادرة 
مجلس  اجتماعات  حضور  وبدل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  مبالغ  تحديد  بخصوص  المال،  لسوق  العامة  الهيئة  عن 
اإلدارة.  يتم تحميل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة على قائمة الدخل في السنة التي 

تتعلق بها.

ث(    التقارير القطاعية

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية تعود عليها بإيرادات أو تحملها مصروفات، بما في 
كافة  نتائج  وتخضع  بالمجموعة.   األخرى  المكونات  أحد  مع  تتم  التي  بالتعامالت  المتعلقة  والمصروفات  اإليرادات  ذلك 
القطاعات التشغيلية لمراجعة االدارة ومجلس اإلدارةالتخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع ولتقييم 

أدائها، حيث تتوفر لذلك معلومات مالية منفصلة.  

5-    الممتلكات واآلالت والمعدات
أرصدة وحركة ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة والشركة األم خالل السنتين 2018 و2017 واردة على الصفحات 66 الى  أ( 

.69

تم توزيع مبلغ استهالك السنة على النحو التالي: ب( 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

  120,768  913,392  149,946  899,012 تكاليف مباشرة )إيضاح 24(

16,008  41,132  13,144  34,643 مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 27(

 933,655  163,090  954,524 136,776  

التي  واالقتراضات  ألجل  قروض  مقابل  البنك  لدى  مرهونة  هي  التابعة  بالشركات  المتعلقة  والماكينات  اآلالت  بعض  ج( 
ألجل  القروض  مقابل  المجموعة  أصول  على  عاًما  رهًنا  البنك  ذلك،يملك  إلى  باإلضافة  األم.  الشركة  عليها  حصلت 

وتسهيالت االقتراض األخرى التي حصلتعليها المجموعة )ايضاح 19/ز و21(.

ر.ع  قدرها657,401   دفترية  بقيمة  التمويلية  االيجارات  بواسطة  عليها  الحصول  تم  التي  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  د( 
)2017 - 790,381 ر.ع( ُمسجلة بصفة مشتركة باسم الشركة التابعة، الُمصداق،وشركة اإليجار التمويلي )ايضاح 20(.

تم إقامة مباني الشركة التابعة، شركة الخدمات التقنّية وتفجيرمحاجر الصخور ش.م.م )»تيكروك«(،على قطعة أرض  هـ( 
ُمستأجرة بموجب عقد إيجار طويل األجل.  يسري اإليجار لفترة 15 سنة حتى شهر فبراير 2025)إيضاح 30/أ(.

الصخور ش.م.م على استبعادأجهزة  الفني وتفجير  التنقيب  إدارة شركة  اإلقرار، وافقت  لنهاية فترة  تاريخ الحق  في  و( 
الحفروالتنقيب بتكلفة قدرها152,908 ريال عماني وهي ُمسجلة باسم الشركة التابعة. ومن المتوقع إتمام إجراءات 

استبعادأجهزة الحفروالتنقيب خالل سنة 2018- 2019.       

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في نهاية فترة اإلقرار تتعلق بأعمال إنشاء مبنى للشركة التابعة على أرض مستأجرة. ز( 
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األصول المعنوية  -6

المجموعة

أصل نشاط 

التجريد 

والكشط 

برمجيات 

المجموعالحاسب اآللي

ر.عر.عر.عسنة 2018

التكلفة
56,829--56,829في 30 يونيو 2017

16,50016,500--إضافات خالل السنة
2,5002,500--تحويالت خالل السنة (ايضاح 5)

56,82919,00075,829في 30 يونيو 2018

اإلطفاء
8,524--8,524في 30 يونيو 2017

11,3663,05014,416إطفاء السنة (االيضاحان 24 و27)
625625--متعلق بالتحويالت خالل السنة

19,8903,67523,565في 30 يونيو 2018

صافي القيمة الدفترية
36,93915,32552,264في 30 يونيو 2018

48,305--48,305في 30 يونيو 2017

المجموعة

أصل نشاط 

التجريد 

والكشط
ر.عسنة 2017

التكلفة

56,829إضافات خالل السنة وفي 30 يونيو 2017

اإلطفاء

8,524إطفاء السنة وفي 30 يونيو 2017 (ايضاح 24)

صافي القيمة الدفترية

48,305في 30 يونيو 2017

برمجيات الحاسب اآلليالشركة األم

20182017

ر.عر.ع

التكلفة

--5,000إضافات خالل السنة وفي نهاية السنة

اإلطفاء

--729إطفاء السنة وفي نهاية السنة )ايضاح 27(

صافي القيمة الدفترية

--4,271في نهاية السنة
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7-    الشهرة
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.ع

التكلفة

23,796,549908,57423,796,549908,574في بداية السنة

إنخفاض القيمة المتراكم 
1,568,300328,857328,857328,857في بداية السنة

--1,239,443----إنخفاض القيمة للسنة
1,568,300328,8571,568,300328,857في نهاية السنة

22,228,249579,71722,228,249579,717صافي القيمة الدفترية

تنطبق االيضاحات التالية:

بالكامل، أ.  المملوكتينلها  التابعتين  التجارية للشركتين  العمليات  نشأت الشهرة في الشركة األم عن االستحواذ على 
دمج  تم  وعندما   .1997 سنة  في  المتفجراتش.م.م  لتجارة  وشركةالحاجر  المتفجراتش.م.م  لصناعة  الحاجر  شركة 
الشركتين التابعتين مع الشركة في سبتمبر 2002، تم اإلقراربالشهرةالُمشتراة في الشركة الُمدمجة واستمر االطفاء 

التابع حتى سنة 2005. يرى مجلس اإلدارة أن الشهرة المتبقية تحقق منافع اقتصادية.

في نهاية فترة اإلقرار، قامت اإلدارة بإختبارمدى انخفاض قيمة الشهرة الناشئة عن االستحواذ على الشركات التابعة ب. 
)إيضاح 8/هـ(.  وتعتقد اإلدارة أنه لم يحدث أي إنخفاضفي قيمة الشهرة )2017– انخفاض في القيمة قدره 1,239,443ريال 
عماني( في نهاية فترةاإلقرار نظرا ألن المبلغ التقديري القابل لالسترداد لألعمال التجارية المعنية وقدره43.66مليون 

ريال عماني هو أعلى منالقيمة الدفترية البالغة 36.44 مليون ريال عماني.

فيما يلي ملخص االفتراضات الرئيسية التي استخدمتها االدارة والتي تشكل أساس اختبار انخفاض القيمة:

تستند توقعات التدفقات النقدية على الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة للسنة 2018 - 2019 والتي يتم  		•
للوحدات  الحرة  النقدية  التدفقات  إجمالي   .٪10 مقداره  نمو  معدل  باستخدام  النقدية  التدفقات  استقراء  بعدها 

الُمنتجة للنقد ذات الصلة على النحو التالي:

6.47 مليون ريال ُعماني لسنة 2019/2018  -

3.36 مليون ريال ُعماني لسنة 2020/2019  -

3.19 مليون ريال ُعماني لسنة 2021/2020  -

3.05 مليون ريال ُعماني لسنة 2022/2021  -

2.91 مليون ريال ُعماني لسنة 2023/2022  -

القيمة النهائية تستند الى افتراض أن التدفقات النقدية ستنمو بنسبة ٪1. 	•  

فيما يلي معدل النمو السنوي على مدى فترة خمس سنوات وعوامل الخصم في تحديد المبالغ القابلة لالسترداد  	•
للشهرة المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة: 

عامل الخصممعدل النمو

12٪10٪تيكروك
12٪10٪شركة التنقيب الفني وتفجيرالصخور

13٪10٪األندلس
12٪10٪الُمصداق
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استثمارات في شركات تابعة  -8

بلد التأسيس )٪( الملكية

تاريخ 

االستحواذ/ 

التسجيل

يوليو 2010سلطنة ُعمان100تيكروك )االيضاح /أ(

يوليو 2010االمارات العربية المتحدة100شركة التنقيب الفني وتفجيرالصخور )االيضاح /أ وااليضاح /ج(

سبتمبر 2010سلطنة ُعمان100األندلس )االيضاح /أ(

يناير 2013سلطنة ُعمان100الُمصداق )االيضاح /أ(

أبريل 2014االمارات العربية المتحدة100تیكنیكال هولدینغز المحدودة )االيضاح /ب(

مايو 2017االمارات العربية المتحدة100جيوديناميكس )اليضاح /د(

تنطبق اإليضاحات التالية:

1(. إن تاريخ إعداد  تزاول الشركات التابعة أنشطة الحفر وتفجير الصخور في المناطق التي تأسست فيها )انظر ايضاح  أ( 
التقارير المالية للشركات التابعة هو 30 يونيو.

تأسست تیكنیكال هولدینغز المحدودة  في مركز دبي المالي العالمي، االمارات العربية المتحدة. حيث تملك شركة  ب( 
المحدودة.  هولدینغز  لتيكنيكال  العادية  األسهم  من   ٪100 من  تتكون  التي  المسجلة  مناألسهم   ٪48 نسبة  تيكروك 
تمتلك تيكروك فعليا نسبة 100٪ من المصلحة االقتصادية لتيكنيكال هولدینغز المحدودة. وبناء عليه، تم تجميع نتائج 

تیكنیكال هولدینغز المحدودة كشركة تابعة بنسبة ٪100.

إن نسبة 99٪ من األسهم الُمسجلة لشركة التنقيب الفني وتفجيرالصخور مملوكة لتيكنيكال هولدینغز المحدودة،  ج( 
ونسبة 1٪مملوكة لتيكروك. وبناء عليه، تم تجميع نتائج شركة التنقيب الفني وتفجيرالصخوركشركة تابعة مملوكة 

بنسبة ٪100.

الشركة التابعة مملوكة بنسبة 51٪ لشركة الفجيرة القابضة، وهي شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  د( 
ومع ذلك، فإن الحصة ُمحتفظ بها نيابة عن الشركة األم ولمنفعتها. كما تحتفظ الشركة األم بنسبة 49٪ المتبقية من 

األسهم.  وبناًء عليه، تم تجميع نتائج شركة جيوديناميكس كشركة تابعة مملوكة بنسبة ٪100.

إلى  التابعة من شركة محدودةالمسؤولية  للشركة  القانوني  الشكل  االقرار، تم تحويل  لنهاية فترة  تاريخ الحق  في   
الشركة  أبرمت  التابعة.  الشركة  من   ٪100 قدرها  حصة  تمتلك  ش.م.مالتي  القابضة  الفجيرة  لشركة  تابعة  مؤسسة 
التابعة أيًضا اتفاقية إدارة ثالثية في يوليو 2018 )»االتفاقية«( مع شركة الفجيرة القابضة ش.م.م والشركة األم. وبموجب 
االتفاقية، قامت شركة الفجيرة القابضة ش.م.م بتعيين الشركة األم للقيام بخدمات إدارة مختلفة للشركة التابعة. 

وبالتالي، فإن الشركة األم تواصل فعلًيا السيطرة على الشركة التابعة رغم تغيير شكلها القانوني.

كما يحق للشركة األم الحصول على أتعاب إدارة بنسبة 22٪ من إيرادات الشركة التابعة عند بدء عملياتها. إال أن أتعاب   
الترخيص السنوية المستحقة الى شركة الفجيرة القابضة ش.م.م بموجب  اإلدارة تأتي في مرتبة ثانوية بعد رسوم 

االتفاقية.
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استثمارات في شركات تابعة     )تابع(  -8
عن  الناتجة   )7 ايضاح  )انظر  والشهرة  المدفوع  والثمن  حيازتها  تم  التي  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  يلي  فيما  هـ( 

عمليات االستحواذ هذه:

مملوكة لتيكروك

تيكروك

التنقيب الفني 

المجموعالُمصداقاألندلسوتفجيرالصخور
ر.عر.عر.عر.عر.ع

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المستحوذ 

عليها:
12,207,0445,440,102743,3243,399,96521,790,435األصول

)6,994,810()2,167,408(--)1,222,701()3,604,701(االلتزامات
8,602,3434,217,401743,3241,232,55714,795,625صافي القيمة العادلة

الثمن المدفوع:
9,834,0346,165,9662,500,0002,700,00021,200,000النقد والنقد الُمعادل

16,483,600----10,131,2686,352,332غير نقدية)انظر االيضاح أدناه(
19,965,30212,518,2982,500,0002,700,00037,683,600

11,362,9598,300,8971,756,6761,467,44322,887,975الشهرة الناشئة

الواحد، وتم تقييمها بمبلغ 562 بيسة  100 بيسة للسهم  النقدي في إصدار 29,330,250 سهًما عادًيا نظير  الثمن غير  يتمثل 
للسهم الواحد استنادا إلى تقرير تقييم مستقل )ايضاح 13/ج(.

9-    المخزون
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.عر.ع

518,127628,579299,796 805,408 المواد الخام وقطع الغيار
631,274458,561458,561 631,274 بضاعة جاهزة
--287,309-- 436,955 صخور الجابرو 

88,30588,305 141,972  141,972 بضاعة في الترانزيت
 2,015,609  1,291,373 1,462,754846,662

ُيطرح: مخصص مخزون بطيء الحركة 

ومتقادم )إيضاح/ ب أدناه(
)106,383( )84,402( )90,693()72,360(

 1,909,226  1,206,971 1,372,061774,302

تنطبق االيضاحات التالية:

في نهاية فترة االقرار، تمثل البضاعة الجاهزة 38 يوًما )2017–36  يوًما( من المبيعات السنوية للشركة األم. أ( 

فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم خالل السنة : ب( 

20182017
الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

 58,627  76,937  72,360  90,693 في بداية السنة 
 13,733 15,224   12,042  15,690 مخصص ُمكَون خالل السنة )ايضاح 24(

--)1,468( --  -- مخصص ُمسترد خالل السنة )ايضاح 24(

 72,360  90,693 84,402 106,383 في نهاية السنة
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10-   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

20182017
الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

 ر.عر.عر.عر.ع

13,059,544832,52611,968,4221,218,042الذمم المدينة
)199,158()821,123()405,696()1,561,649(ُيطرح: مخصص خسائر الديون [إيضاح )أ( و)ب(]

11,497,895426,83011,147,2991,018,884الذمم المدينة )الصافي(

277,72445,554204,89876,704دفعات ُمسبقة الى الموردين
------)61,506(ُيطرح: مخصص خسائر الديون [إيضاح )أ( و)ب(]

216,21845,554204,89876,704

922,314--1,071,540--مستحق من شركات تابعة )ايضاح 23/ب(
150,54823,2907,22623,290مستحق من أطراف ذات عالقة )ايضاح 23/ج(

--235,016--190,579مبلغ ُمحتجز مدين
--526,533--410,996أعمال قيد التنفيذ

614,45060,735722,382100,838مدفوعات مقدمة
77,43315,602189,09115,451أرصدة مدينة أخرى

13,158,1191,643,55113,032,4452,157,481

تنطبق االيضاحات التالية:

أ(     مخصص خسائر الديون في نهاية فترة االقرار يشمل:

20182017
الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

1,561,649405,696821,123199,158مخصص خسائر الديون عن الذمم المدينة 
------61,506مخصص خسائر الديون عن الدفعات الُمسبقة

1,623,155405,696 821,123 199,158

ب(     فيما يلي حركة مخصص خسائر الديون:

20182017
الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

 33,771  208,987  199,158  821,123 في بداية السنة 
 165,387  651,856  206,538 817,584مخصص ُمكَون خالل السنة )ايضاح 27(

-- )39,720(1,561,649 )15,552(مشطوب خالل السنة

199,158 821,123 1,623,1551,561,649في نهاية السنة

الذمم  من   ٪88 عمالء(.   6 من  مستحقة   ٪40–2017( عمالء   6 من  مستحقة  هي  للمجموعة  المدينة  الذمم  من   ٪39 ج( 
المدينةللشركة األم هي مستحقة من 3 عمالء )2017– 83٪ مستحقة من 3 عمالء(.
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فيما يلي التحليل الزمني للذمم المدينة وتفاصيل مخصص خسائر الديون عن الذمم المدينة في نهاية فترة اإلقرار: د( 

20182017المجموعة

إجمالي

الذمم 

المدينة

مخصص 

خسائر الديون

إجمالي

الذمم 

المدينة

مخصص 

خسائر الديون

ر.عر.عر.عر.ع

 --     4,983,740 -- 5,743,645 ديون مستحقة خالل 3 أشهر 

 --    2,619,158 -- 2,433,192 ديون مستحقة من 3 الى 6 أشهر

 --    1,509,779 -- 1,176,879 ديون مستحقة من 6 أشهر الى سنة 

 821,123  2,855,745  1,561,649 3,705,828 ديون مستحقة ألكثر من سنة 

 13,059,544 1,561,649  11,968,422   821,123 

20182017الشركة األم

إجمالي

الذمم 

المدينة

مخصص 

خسائر الديون

إجمالي

الذمم 

المدينة

مخصص 

خسائر الديون

ر.عر.عر.عر.ع

--    389,197 -- 144,573 ديون مستحقة خالل 3 أشهر 

-- 275,836 -- 75,093 ديون مستحقة من 3 الى 6 أشهر

-- 80,592 -- 133,033 ديون مستحقة من 6 أشهر الى سنة 

199,158 472,417 405,696 479,827 ديون مستحقة ألكثر من سنة 

 832,526 405,696 1,218,042  199,158

إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة للمجموعة والشركة األم ُمقومة بالعمالت التالية: هـ( 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

7,683,175832,5266,917,9441,218,042الريال الُعماني

--5,050,478--5,376,369الدرهم االماراتي

13,059,544832,52611,968,4221,218,042

الذمم المدينة عن مشروعالمجموعة يتم تحويلها بشكل ُمستمر إلى بنك تجاري محلي مقابل تسهيالت االقتراض  و( 
التي حصلت عليها المجموعة )ايضاح 19/ز(.

بتواريخ  شيكات  مقابل  مضمونة  التوالي  على  األم  للمجموعةوالشركة  المدينة  الذمم  و34٪(من   ٪30 و٪27)2017–   ٪13 ز( 
مؤجلة  وشيكات ضمان ُمستلمة من العمالء مقابل المبالغ المستحقة منهم.



50

التقرير السنوي 18-2017

إيضاحات عن القوائم المالية   )تابع(

أرصدة بنكية ونقد   -11

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

204,55620,869437,8515,252أرصدة بنكية

42,3393,19333,12715,794نقد في الصندوق

246,89524,062470,97821,046

ينطبق االيضاح التالي:

البنك  التي يحتفظ بها  بالهوامش  ر.ع( متعلق  ر.ع )2017 - 54,608  البنكية للمجموعة تتضمن مبلغا قدره48,336   األرصدة 
مقابل ضمانات صادرة في سياق األعمال العادية.

ودائع ثابتة  -12
الودائع الثابتة للمجموعة موجودة لدى بنك تجاري محلي وتحمل فائدة بنسبة 2.3٪ إلى 2.8٪في السنة )2017 - ال شيء( ولها 
فترة استحقاق سنة واحدة من تاريخ اإليداع. تم تقديم الودائع الثابتة كرهن امتيازي مقابل التسهيالت التي تم الحصول 

عليها من البنوك (ايضاح19/ز).

رأس المال    - 13
– 120 مليون سهم( بقيمة 100 بيسة أ.  في نهايةفترة اإلقرار، بلغ رأسمال الشركة األم المصرح به 120 مليون سهم ) 2017 

للسهم الواحد. يتكون رأس المال الُمصدر والمدفوع بالكامل من 49.33 مليون سهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد 
)2017 – 49.33 مليون سهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد(. 

التي ب.  األسهم  وعدد  األم  الشركة  أسهم  في  من  هامة  حصة  يملكون  الذين  األم  الشركة  مساهمي  يلي  فيما 
يملكونها:

20182017

عدد األسهم٪ الملكيةعدد األسهم٪ الملكية

20.2710,000,00020.2710,000,000مريم الدولية ش.م.م

19.089,411,42812.976,400,000المها للخدمات المالية ش.م.م  

17.238,497,66817.238,497,668الفاضلة/ مريم بنت عبد المنعم الزواوي

15.077,432,54215.077,432,542الفاضلة/ منى نور براين ريتشي

10.145,000,00010.145,000,000صندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة

8.113,999,9808.113,999,980منى نور الدولية ش.م.م

أصدرت الشركة األم 29,330,250 سهما بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد في سنة 2010 لمساهمي شركة تيكروك بقيمة  ج( 
بقيمة  الواحد  للسهم  بيسة   462 قدرها  إصدار  عالوة  عنه  نتج  مما  الواحد  للسهم  بيسة   562 بلغت   تقديرية  عادلة 

13,550,576 ر.ع )ايضاح 8/هـ(.
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االحتياطيات   - 14

االحتياطي القانوني أ(   
التجارية  الشركات  1974 وتعديالته، وقانون  الُعماني لسنة  التجارية  الشركات  106 من قانون  المادة  طبقا ألحكام   
االماراتي، تم تحويل 10٪من صافي أرباح الشركات الفردية )الشركة األم والشركات التابعة( إلى احتياطي قانوني 
سلطنة  في  المسجلة  الشركات  رأسمال  لثلث  مساويًا  القانوني  االحتياطي  مبلغ  يصبح  أن  إلى  للتوزيع  قابل  غير 

ُعمان ونصف رأسمال الشركات التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

االحتياطي الخاص ب(   
 االحتياطي الخاص هو احتياطي اختياري ويمكن اإلفراج عنه الى األرباح الُمحتجزة بموجب قرار من مجلس االدارة.

مقترح توزيعات أرباح  -15
بعد انتهاء الفترة المشمولة بالتقرير ، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات نقدية بنسبة 6٪ )2017 - ال شيء( ]0.006 ريال عماني للسهم 
الواحد )2017 - ال شيء([ ، مع مراعاة موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم. يتم تحديد توزيعات 
والبالغة  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط    على  للسنة  المقترحة  التوزيعات  بتقسيم  سهم  لكل  األرباح 

49.330.250 سهم )2017 - ال ينطبق(.

صافي األصول للسهم الواحد  -16
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي األصول )حقوق الملكية( على عدد األسهم القائمة 

في نهاية فترة اإلقرار كالتالي:

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

825,479,6625,933,75124,070,65325,524,509صافي األصول )بالريال الُعماني(

49,330,25049,330,25049,330,25049,330,250عدد األسهم القائمة في نهاية السنة

517/0526/0488/0517/0صافي األصول للسهم الواحد )بالريال الُعماني( 

العائد/)الخسارة( األساسية للسهم الواحد  -17
المتوسط  على  /)خسارة(السنة  أرباح  صافي  تقسيم  خالل  من  الواحد  للسهم  األساسية  العائد/)الخسارة(  احتساب  يتم 

المرجح لعدد األسهمالقائمة خالل السنة كالتالي:

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

3,904,951)1,191,534(1,409,015409,242صافي أرباح /)خسارة( السنة )ريال ُعماني(

49,330,25049,330,25049,330,25049,330,250المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

079/0)024/0(0.029008/0العائد/ )الخسارة( األساسية للسهم الواحد )ريال ُعماني(
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الضريبة   -18
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

قائمة الدخل

 50,035  165,416 212,612122,833السنة الحالية

 51,741  55,277  39,195  48,560 سنوات سابقة [إيضاح )ب( و)ج(]

 )22,770( )157,914( )43,053()83,689(رصيد ضريبة مؤجلة 

177,483118,975 62,779  79,006 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

قائمة المركز المالي

التزام متداول

 50,035  165,416 212,612122,833السنة الحالية

 46,305  46,305  --   --سنوات سابقة 

 )7,892( )7,892( )7,892()7,892(استرداد ضريبة عن سنوات سابقة

204,720114,941 203,829  88,448 

التزام غير متداول

 20,349 20,349----التزام ضريبي مؤجل

أصل غير متداول

--234,897 298,23722,704أصل ضريبي مؤجل

تنطبق االيضاحات التالية:

تم تكوين مخصصالضريبة بواقع 15٪ )2017- 12٪( عن أرباحالسنة الُمعدلة ألغراض ضريبية للشركات القائمة في سلطنة أ. 
ُعمان.خالل السنة، تَم تغيير معدل الضريبة من 12٪ الى 15٪.  وتم إلغاء حد اإلعفاء الضريبي بقيمة 30,000 ر.ع. إن شركة 
اإلمارات  دولة  في  مسجلة  وجيوديناميكس  وتفجيرالصخور  الفني  التنقيب  وشركة  المحدودة  هولدینغز  تیكنیكال 

العربية المتحدة وهي ال تخضع للضريبة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

قدمت الشركة األم اعتراًضا لدى األمانة العامة للضرائب بشأن االلتزام الضريبي بمبلغ 46,305ريال عماني الذي نشأ عند ب. 
إنجازالربط الضريبي لسنة 2011 في السنة السابقة. خالل السنة، تم استالم القرار بالفصل في االعتراضمن األمانة العامة 
وتقدمت  بالعامل.  بسداده  األم  الشركة  قامت  وقد  28,474ر.ع،  قدره  ُمعدال  ضريبيا  التزاما  يتضمن  والذي  للضرائب 
األم  الشركة  قدمته  اإلعتراضالذي  بشأن  الصادرة  القرارات  بعض  ضد  الدخل  ضريبة  لجنة  أمام  بطعن  األم  الشركة 

بخصوص االلتزام الضريبي الُمعدل. ومازال القرار بالفصل في الطعنلم يصدر بعُد في نهاية فترة االقرار.
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الضريبة     )تابع(  -18

خالل السنة، أنجزت األمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركةاألمعن سنة 2012 والذي يتضمن التزام ضريبةإضافية ت. 
قدرها53,406 ريال رعمانيناشئة بشكل أساسي عن تكاليف التمويل التي لم تسمح األمانة العامة للضرائب بخصمها، 

وقد تم سدادها بالكامل من قبل الشركة األم.

خالل السنة، أنجزت األمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركات التابعة التالية مع المطالبة بضريبة إضافية، وقد ث. 
تَم فعال سداد مبلغ الضريبة :

الشركة
ربط ضريبي

ُمنجز 
التزام 

الضريبة اإلضافية 

ر.عسنة

201119 و2012الُمصداق الحديثة للتجارة ش.م.م

20129,346 و2014شركة األندلس لتفجير الصخور ش.م.م 

شركة ج.  التابعة،  للشركة  الضريبي  إنجازالربط  من  للضرائب  العامة  األمانة  انتهت  االقرار،  لنهايةفترة  الحق  وقت  في 
األندلس، للسنوات من  2015 إلى 2017 مع المطالبة بضريبة إضافية بقيمة 746 ريال عماني.

فيما يلي وضع الربط الضريبي للمجموعة الذي لم تنته األمانة العامة للضرائب من إنجازه:ح. 

الربط الضريبي  الُمعلق عن السنواتالشركة

2013 حتى 2017شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع

2013 حتى 2017الخدمات الفنية وتفجير الصخور ش.م.م

2013 حتى 2017آلُمصداق الحديثة للتجارة ش.م.م

ال شيءشركة االندلس لتفجير الصخور ش.م.م 

ترى اإلدارة أن مبلغ الضرائباإلضافية، إن وجد،  الذي يمكن أن ينشأ عنداالنتهاء من إنجاز الربط الضريبي عنالسنوات الواردة 
أعاله، لن يكون جوهرًيابالنسبةللمركز المالي للمجموعة والشركة األم في نهاية فترة االقرار.

فيما يلي تسوية الضريبة المحسوبة على أساس األرباح المحاسبية قبل الضريبة بمعدل الضريبة الُمطبق مع مصروف خ. 
الضريبة الحالية:

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

160,64279,232727,048474,475مبلغ الضريبة على األرباح المحاسبية 

صافي أثراالستهالك والدخل الُمعفى من الضريبة والمصروفات 

غيرالمسموح بخصمها
51,97043,601)561,632()424,440(

212,612122,833165,41650,035مصروف ضريبة الدخل
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الضريبة     )تابع(  -18

صافي األصل الضريبي المؤجل للمجموعة فيقائمة المركز المالي ورصيد الضريبة المؤجلة فيقائمة الدخل منسوب د. 
إلى البنود التالية:

استهالك 
ضريبي 
المخصصاتالشهرةُمعجل

الخسائر 
المجموعالمرحلة 

ر.عر.عر.عر.عر.ع

)214,548()40,237()124,235(86,959)137,035(في 30 يونيو 2017

)83,689(20,497)89,983(--)14,203()ُمضاف إلى(/ ُمحّمل على قائمة الدخل

)298,237()19,740()214,218( 86,959  )151,238(في 30 يونيو 2018

)56,634(--)33,604(69,566)92,596(في 30 يونيو 2016

)157,914()40,237()90,631(17,393)44,439()ُمضاف إلى(/ ُمحّمل على قائمة الدخل

)214,548()40,237()124,235(86,959)137,035(في 30 يونيو2017

الدخل ذ.  فيقائمة  المؤجلة  الضريبة  ورصيد  المالي  المركز  فيقائمة  األم  للشركة  المؤجل  الضريبي  االلتزام  )األصل(/ 
منسوب إلى البنود التالية:

استهالك 
ضريبي 
المجموعالمخصصاتالشهرةُمعجل

ر.عر.عر.عر.ع

20,349)40,729(86,959)25,881(في 30 يونيو 2017

)43,053()32,785(--)10,268(ُمضاف إلى قائمة الدخل

)22,704()73,514(86,959)36,149(في 30 يونيو 2018

43,119)11,088(69,566)15,359(في 30 يونيو 2016

)22,770()29,641(17,393)10,522()ُمضاف إلى(/ ُمحّمل على الدخل

20,349)40,729(86,959)25,881(في 30 يونيو2017

على ر.  عماني  ريال  و4,070  عماني  ريال  بقيمة51,050  األم  والشركة  المجموعة  فيقائمةدخل  المؤجل  الضريبي  الرصيد 
التوالي والمنسوب الى التغيير في معدل الضريبة تم تعديلهفي سنة 2017.

قروض ألجل  -19
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

1,975,0001,975,000----قرض ألجل 1 )إيضاح/ أ(
400,000400,000----قرض ألجل 2 )إيضاح/ أ(

606,106606,1061,072,7741,072,774قرض ألجل 3 )إيضاح/ ب(
3,850,0003,850,0003,950,0003,950,000قرض ألجل 4 )إيضاح/ ج(
286,709286,709156,000156,000قرض ألجل 5 )إيضاح/ د(

--176,320--354,722قرض ألجل 6 )إيضاح/ هـ(
------822,965قرض ألجل 7 )إيضاح/ و(

5,920,5024,742,8157,730,0947,553,774المجموع
)3,546,668()3,546,668()1,571,668()1,630,168(ُيطرح: الجزء الجاري من القروض

)82,500()82,500()102,500()102,500(ُيطرح: تكاليف تمويل ُمؤجلة
4,187,8343,068,6474,100,9263,924,606الجزء غير الجاري
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قروض ألجل    )تابع(  -19
تنطبق اإليضاحات التالية:

تم سداد القروض ألجل 1 و 2 بالكامل خالل السنة.أ. 

السداد ب.  ويستحق  السنة(  في   ٪5.25–  2017( السنة  في   ٪5.75 فائدة  3بمعدل  ألجل  القرض  على  األم  الشركة  حصلت 
بصفة متأخرة على أساس شهري.  يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية بقيمة 233,334ريال ُعماني للقسط 

الواحد ويستحق القسط األخير بقيمة 139,438ريال عماني في ديسمبر 2019.

حصلت الشركة األم على القرض ألجل 4 بمبلغ ُمعتمد قدره3.9  مليون ريال عماني. القرض يحمل فائدة بواقع 6٪ في ت. 
السنة )2017 –6٪ في السنة( ويستحق السداد بصفة متأخرة على أساس شهري.  يتم سداد القرض النحو التالي:

قسط أول بقيمة 100,000 ريال عماني في يناير 2018؛ 		•

7 أقساط نصف سنوية بمبلغ 500,000 ريال عماني بعد ذلك؛ و 		•

قسط أخير بقيمة 30,000 ريال عماني. 		•

حصلت الشركة األم على القرض ألجل 5 بمبلغ ُمعتمد قدره 525,000ريال عماني وتَم استالم 286,000 ريال عماني من ث. 
بصفة  السداد  ويستحق  السنة(  في   ٪5.25–  2017( السنة  في   ٪5.75 بواقع  فائدة  يحمل  القرض  القرض.  مبلغ  ضمن 
من  اعتباًرا  بدأت  ُعماني  ريال  بقيمة52,500  سنوية  نصف  أقساط  على  القرض  سداد  يتم  شهري.   أساس  على  متأخرة 

ديسمبر 2017.

585,000 ريال عماني. القرض يحمل فائدة بواقع 5.75٪ في ج.  حصلت “تيكروك”على القرض ألجل 6 بمبلغ ُمعتمد قدره 
السنة )2017 –5.25٪ في السنة( ويستحق السداد على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة 58,500ريال عماني ابتداًء 

من أبريل 2019.

حصلت “تيكروك” على القرض ألجل 7 بمبلغ ُمعتمد قدره 920,000 ريال عماني. القرض يخضع لفائدة بواقع 5.75٪ في ح. 
– ال ينطبق(. القرض يستحق السداد على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة 100,000 ريال عماني ابتداًء  السنة )2017 

من أبريل 2020.

القروض ألجل وتسهيالت االقتراض األخرى )إيضاح 21( مضمونة بواسطة:خ. 

رهن من الدرجة األولى على أصول المجموعة بقيمة 15.97 مليون ريال ُعماني. 	•

رهن تجاري وتأمين مشترك على األصول التي تم تمويلها 	•

تحويل غير قابل لإللغاء للذمم المدينة عن مشروع المجموعة على نحو مستمر )ايضاح 10/و(. 	•

تحويل توزيعات أرباح الشركة التابعة.  	•

تحويل ضمان حسن التنفيذ الصادر لصالح عمالء المجموعة  	•

رهن امتيازي على الودائع الثابتة )ايضاح 12( و 	•

ضمانات تجارية من الشركة األم والشركات التابعة. 	•

فيما يلي نموذج استحقاق الجزء غير الجاري من القروض ألجل )باستثناء تكاليف التمويل المؤجلة(:د. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

1,517,6681,517,668 1,321,147 1,538,147بين سنة وسنتين

2,665,7582,489,438 1,850,000 2,572,965بين سنتين وخمس سنوات

------179,222أكثر من خمس سنوات

4,290,334 3,171,1474,183,4264,007,106
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إيجار تمويلي  -20
المجموعة

20182017

ر.عر.ع

247,031478,823إيجار تمويلي غير مدفوع

)231,792()195,624(ُيطرح: الجزء الجاري 

51,407247,031الجزء غير الجاري من اإليجار التمويلي 

تنطبق اإليضاحات التالية:

باسم . 1 المعنية  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  على  وتأمين  مشترك  تسجيل  بواسطة  التمويليةمضمون  اإليجارات 
الشركة التابعة وشركة االيجار التمويلي )ايضاح 5/د( وضمان تجاري صادر عن الشركة األم. 

سنوات. . 2  4 فترة  مدى  على  شهرية  أقساط  على  السداد  وتستحق  تجارية  بمعدالت  فائدة  تحمل  التمويلية  االيجارات 
المبالغ المستحقة خالل سنة واحدة تظهر كالتزامات متداولة. 

اقتراضات بنكية  -21
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

 1,241,895  2,089,444  1,594,024  4,809,996 سحب على المكشوف

قرض مقابل إيصاالت 

أمانة
 2,520,258  1,301,202  3,642,473  785,781 

--528,500--350,000فواتير مخصومة

7,680,2542,895,2266,260,4172,027,676

تنطبق االيضاحات التالية :

ُعمان.  سلطنة  في  السائدة  التجارية  الفائدة  بمعالت  محلي  تجاري  بنك  من  البنكية  االقتراضات  على  الحصول  تم  أ( 
البنكية والتي  التسهيالت  البنوك عند تجديد  التفاوض مع  البنكية إلعادة  الفائدة على االقتراضات  وتخضع  معدالت 

تتم عموًما على أساس سنوي.تفاصيل ضمانات االقتراضات البنكية وادرة في االيضاح 19/ز.

تتضمن اتفاقية التسهيالت االئتمانية الُمبرمة مع البنك بعض الشروط التقييدية التي تسمح للبنك، في حالة مخالفتها،  ب( 
بإلغاء أو خفض التسهيالت أو فرض رسوم جزائية.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  -22
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.عر.ع

724,926  2,399,080  863,530  2,359,980 ذمم دائنة
 288     6,063  289  6,064 دفعة ُمسبقة من العمالء

 1,109,006 -- 2,417,055 --  مستحق الى الشركات التابعة )ايضاح 23/ب(

--  55,335 -- 13,414 مستحق الى أطراف ذات عالقة )ايضاح 23/ج(

 104,508   768,910 857,727102,988أرصدة دائنة أخرى ومستحقات 

3,237,1853,383,862 3,229,388   1,938,728 
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة  -23
اإلدارة(  مجلس  ذلك  في  )بما  اإلدارة  موظفي  كبار  ومع  بينها  فيما  العادية  األعمال  سياق  في  تعامالت  المجموعة  ُتبرُم 
ومؤسسات يملك فيها كبار موظفي اإلدارة سيطرة أو نفوذا كبيرا. تخضع أسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه التعامالت 

لموافقة مجلس إدارة الشركة األم.

فيما يلي طبيعة وحجم أهم تعامالت األطراف ذات عالقة التي تمت خالل السنة:أ. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

مبيعات البضاعة والخدمات

 1,833,983 --3,800,258--- تيكروك

 1,546,865 --1,276,220--- الُمصداق

 57,909 --39,987--- األندلس

مبيعات ُملحقات أجهزة الحفر

----3,075--- تيكروك

استرداد مصروفات مشتركة

 407,903 --420,970--- تيكروك

 118,838 --86,799--- الُمصداق

 2,820 --1,135--- األندلس

مصروفات يفرضها أطراف ذات عالقة

 53,584 --118,737--- تيكروك - تكاليف أخرى

 20,060 --4,487--- الُمصداق

--84,000-----الفاضلة/ مريم بنت عبد المنعم الزواوي

------84,000- الفاضلة/ منى نور براين ريتشي

--61,493--12,898- منى نور للهندسة والمقاوالت

تكاليف تمويل يفرضها أطراف ذات عالقة

 33,961 --17,217--- تيكروك

 5,002 ------- األندلس

 555,796 396,986203,195760,140- بنك صحار ش.م.ع.ع

تكاليف تمويل ُمستردة من أطراف ذات عالقة

87,349--56,823--- تيكروك

بيع مركبات 

7,2257,225----- الفاضلة/ منى نور براين ريتشي

دخل توزيعات أرباح

5,000,000------- تيكروك 
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة    )تابع(  -23

المبلغ المستحق من والىالشركات التابعة نشأت في سياق األعمال العادية وتستحق السداد طبقا لشروط التعامالت. ب. 
المبلغ المستحق من الشركات التابعة ال يخضع للفائدة. المبالغ المستحقة الى الشركات التابعة تخضع لفائدة بنسبة 

1.25٪ في السنة )2017– 1.25٪في السنة(- )إيضاح 29/أ(. 

المبالغ المستحقة من والى األطراف ذات العالقة ال تخضع للفائدة، وتستحق السداد طبقا لشروط التعامالت )2017– ت. 
نفس الشروط(.

بنسبة ث.  لفائدة  التسيهالت  هذه  وتخضع  التابعة  الشركات  لفائدة  اقتراض  تسهيالت  على  األم  الشركة  حصلت  كما 
5.25٪الى 6٪ في السنة، ويتم استردادها من الشركات التابعة.وبناء عليه، فإن تكاليف التمويل الواردة في قائمة دخل 

الشركة األم هي بالصافي من هذه المبالغ المستردة )إيضاح 29/ب(.

فيما يلي مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل السنة:ج. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

540,693274,664462,246274,512منافع توظيف قصيرة األجل

41,65221,71218,69211,836مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

50,50050,50049,75049,750بدل حضور اجتماعات مجلس االدارة )انظر االيضاح أدناه وااليضاح 27( 

--22,200مكافأة مجلس الُمدراء

----4,6504,650مكافأة مجلس االدارة )انظر االيضاح أدناه وااليضاح 27(

637,495351,526552,888336,098

إيضاح :

يخضع بدل حضور اجتماعات مجلس االدارة ومكافأة مجلس االدارة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 
السنوية القادمة.

تكاليف مباشرة  -24
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

11,726,4823,336,07110,160,5892,446,224تكلفة المواد والمصروفات غير المباشرة

2,937,288410,0703,031,735438,422رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين )ايضاح 28/أ(

899,012149,946913,392120,768استهالك )ايضاح 5/ب(

--8,524--11,366إطفاء أصول معنوية )إيضاح 6(

15,69012,04215,22413,733مخصص مخزون بطيء الحركة وجامد )ايضاح 9/ب(

--)1,468(----مخصص مخزون بطيء الحركة وجامد ُمسترد )ايضاح 9/ب(

15,589,8383,908,12914,127,9963,019,147
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25-  ايرادات أخرى
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.عر.ع

--55,767--56,758دخل ُمسوحات
49,41249,412 46,368  46,368 دخل النقل

30,04611,927 14,580  61,244دخل إيجار/ تأجير
11,695----14,136أرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

7350,8111,225 81,193 ايرادات متنوعة
 259,699 61,021 186,03674,259

مصروفات بيع وتوزيع   -26
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.عر.ع

380,759         380,759  506,218  506,218 مصروفات النقل وتأجير الحاويات 
   6,793 50,141  9,535  33,692 إعالنات

   29,30529,30535,76335,763رسوم تأجير المستودعات ومصروفات تابعة
 569,215  545,058  466,663 423,315

27-  مصروفات عمومية وإدارية 
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 
ر.عر.عر.عر.ع

817,584206,538651,856165,387مخصص خسائر الديون)إيضاح 10/ب(
538,722257,919465,841257,897رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين )إيضاح 28/أ(

297,77337,110107,27925,574أتعاب مهنية 
--247,324--259,003مصروفات االدارة ومصروفات ادارية

201,89713,200203,36913,200إيجار
146,1805,958108,0325,352رسوم التسجيل والتجديد

61,1179,80863,08010,622تأمين
51,61924,77634,75021,265سفر وتنقالت

53,0419,89248,4409,642بريد وهاتف
50,50050,50049,75049,750بدل حضور اجتماعات مجلس االدارة )إيضاح 23/هـ(

45,6501,28423,012883تكاليف تشغيل المركبات 
34,64313,14441,13216,008استهالك )إيضاح 5/ب(

14,8355,72812,6675,881طباعة وقرطاسية
----4,6504,650مكافأة مجلس االدارة )إيضاح 23/هـ(

7,1317,1316,4106,410مصروفات اجتماع الجمعية العامة السنوية
----5,3005,300تبرعات

2,2312,231--908شطب ممتلكات وآالت ومعدات
----3,050729إطفاء )إيضاح 6(

--252,033----خسارة استبعاد متلكات وآالت ومعدات
55,59420,180117,07819,515مصروفات متنوعة

2,649,197673,8472,434,284609,617
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رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين     -28
الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفينُمدرجة ضمن:أ. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

2,937,288410,0703,031,735438,422تكاليف مباشرة )ايضاح 24(

538,722257,919465,841257,897مصروفات عمومية وادارية )ايضاح 27(

3,476,010667,9893,497,576696,319

الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين تشمل ما يلي:ب. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة 

ر.عر.عر.عر.ع

3,253,219607,2263,337,923663,391رواتب وأجوروعالوات

167,50840,724108,21614,735تكلفة مكافأة نهاية خدمة الموظفين األجانب )ايضاح 28/ج(

55,28320,03951,43718,193مساهمات في خطة التقاعد المحددة للموظفين الُعمانيين

3,476,010667,9893,497,576696,319

فيما يلي حركة التزام مكافأة نهاية خدمة الموظفين األجانب خالل السنة: ت. 

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة

ر.ع.ر.ع.ر.ع.ر.ع.

 252,336  716,692  276,353  803,852 في بداية السنة

 14,735  108,216  27,028  167,508 مصروف السنة)ايضاح 28/ب(

 13,572 -- 13,696  -- ُمحّول من الشركات التابعة

 )4,290()21,056( )9,407( )70,985(مدفوعخالل السنة

 276,353 803,852 307,670  900,375 في نهاية السنة

29-   تكاليف التمويل
20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة

ر.ع.ر.ع.ر.ع.ر.ع.

مصروفات الفائدة:

317,351 395,596  300,815  382,575 - قروض ألجل

150,575 304,256  152,127  367,883 - اقتراضات قصيرة األجل

-- 25,520 -- 16,079 - ايجارات تمويلية

 44,486     70,585  73,493 133,056رسوم بنكية

899,593 526,435  795,957 512,412 
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29-   تكاليف التمويل     )تابع(

تنطبق االيضاحات التالية :

التابعة  شركة  الى  الدفع  ُمستحقة  فائدة  تتضمن  األم  الشركة  يخص  األجلفيما  قصيرة  االقتراضات  على  الفائدة  أ( 
بقيمة17,217 ر.ع )2017 - 38,963ر.ع( وتفرضها الشركة التابعة بمعدل 1.25٪ )2017 - 1.25٪( في السنة )ايضاح 23/أ(.

التابعة  الشركات  من  الُمستردة  الفائدة  مقابل  بها  مقاصة  عمل  تم  األم  الشركة  يخص  فيما  التمويل  تكاليف  ب( 
بقيمة56,823 ر.ع )2017 - 87,349 ر.ع( نظير تسهيالت االقتراض التي حصلت عليها الشركة األم لفائدة الشركات التابعة 

ومنفعتها)ايضاح 23/د(.

االلتزامات العرضية واالرتباطات  -30

ارتباطات االيجار الرئيسية أ( 
عليها  ُأنشأت  التي  األراضي  على  األجل  طويل  تشغيلي  ايجار  اتفاقية  تيكروك،  التابعة،  والشركة  األم  الشركة  أبرمت   
مستودعات ومرافق تصنيع الشركة األم ومباني الشركة التابعة.  فيما يلي دفوعات االيجار المستقبلية بموجب بنود 

االتفاقية:

الشركة األمالمجموعة

2018201720182017

ر.عر.عر.عر.ع

 2,250  2,250 26,25026,250ليس أكثر من سنة واحدة

 9,000  9,000 129,000129,000أكثر من 1 سنة وليس أكثر من 5 سنوات

 23,659  21,409 37,40963,659أكثر من 5 سنوات

192,659218,909 32,659  34,909 

التزامات عرضية وارتباطات أخرى ب( 
في نهاية فترة االقرار، لدى المجموعة والشركة األم ارتباطات والتزامات عرضية ُمبرمة في سياق األعمال العادية ومن   

غير المتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهرية.

20182017

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة

ر.ع.ر.ع.ر.ع.ر.ع.

التزامات عرضية

21,350,0007,385,000 17,831,5009,966,500ضمانات تجارية

86,7741,754189,18922,554ضمانات أخرى

17,918,2749,968,25421,539,1897,407,554

ارتباطات 

864,466 864,466 769,624769,624ارتباطات شراء

72,082 72,082 187,130187,130خطابات اعتماد مستندي غير مدفوعة

53,965 53,965 914,71632,180ارتباطات رأسمالية

1,871,470988,934990,513990,513
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال  -31
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمختلف المخاطر المالية، وهي باألساس مخاطر السوق )بما فيها مخاطر العملة ومخاطر 
معدالت الفائدة(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يتم إدارة المخاطر داخليًا من قبل االدارة طبقا للسياسات التي وافق 

عليها مجلس اإلدارة.

مخاطر السوقأ. 

مخاطر العملة
تتعرض المجموعة والشركة األم لمخاطر صرف العمالت األجنبية عن المبيعات والمشتريات والذمم المدينة والذمم   
الدائنة التي تنشأ أساسا عن تعامالتها بالدوالر األمريكي والدرهم االماراتي. وبما أن سعر صرف الريال الُعماني والدرهم 
اإلماراتي ثابت مقابل الدوالر األمريكي، فإن االدارة ال تعتقد أن المجموعة معرضة ألي خطر كبير فيما يتعلق بالدوالر 

األمريكي والدرهم اإلماراتي.

مخاطر معدالت الفائدة
لدىالمجموعة والشركة األمقروض ألجل وايجارات تمويلية واقتراضات بنكية ومستحقات الى الشركات التابعةالتي   
الفائدة  معدالت  عن  االفصاح  تم  السوق.  في  السائدة  الفائدة  معدالت  في  للتغيرات  ُمعرضة  وهي  فائدة  تحمل 

المعنية في االيضاحات 19 و20 و21 و23/ب على التوالي من القوائم المالية.

تتولى اإلدارة معالجة تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة من خالل ضمان أن تكون هذه القروض، بقدر اإلمكان، على   
أساس معدالت فائدة ثابتة.

في نهاية فترة االقرار، إن تقلبت معدالت الفائدة بنسبة + / - 0.5٪ على االقتراضات الخارجية، فإن التأثير على فائدة وأرباح   
المجموعة والشركة األم يكون بقيمة68,635  ر.ع و50,276 ر.ع على التوالي )2017 - 72,347 ر.ع و53,452 ر.ع(.

 مخاطر االئتمان ب. 
مخاطر االئتمان تنشأ أساسا عن ديون العمالء، بما في ذلك الذمم المدينة غير المدفوعة والتعامالت الُملتزم بها. تتبع   
المجموعة سياسة ائتمان محددة ويتم مراقبة مخاطر االئتمان بصفة مستمرة.   كما يتم إجراء تقييم ائتماني على 

جميع العمالء الذين يطلبون تسهيالت ائتمانية فوق مبلغ محدد.

يوجد لدى المجموعة تركيزات هامة لمخاطر االئتمان، وقد وردت تفاصيلها في اإليضاح 10/ج.  تقوم المجموعة بإدارة   
تركيز مخاطر االئتمان من خالل المتابعة المنتظمة ومراقبة عمليات التحصيل. 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان عن الذمم التجارية المدينة في تاريخ االقرار للمجموعة والشركة األم يقتصر   
على قيمتها الدفترية.

مخاطر السيولةت. 
للوفاء  محلي  تجاري  بنك  اقتراضمن  تسهيالت  على  أيضا  وحصلت  كافية،  ونقدية  بنكية  بأرصدة  المجموعة  تحتفظ   

بإلتزاماتها عند استحقاقها للسداد.  وبناء عليه، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر سيولة كبيرة.
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال    )تابع(  -31

يحلل الجدول أدناهااللتزامات المالية للمجموعة والشركة األم كما في نهاية فترة اإلقرار على أساس تواريخ االستحقاق   
التعاقدي:

المجموعة
حتى 3 أشهر

من 3 أشهر 

المجموعأكثر من سنة الى سنة

ر.عر.عر.عر.ع

في 30 يونيو 2018

500,0001,130,1684,187,8345,818,002قرض ألجل

57,948137,68651,407247,041ايجارات تمويلية

7,680,254--4,680,4052,999,849اقتراضات بنكية 

3,231,121----3,231,121ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

8,49,4744,267,7034,239,24116,976,418

المجموعة
حتى 3 أشهر

من 3 أشهر 

المجموعأكثر من سنة الى سنة

ر.عر.عر.عر.ع

في 30 يونيو 2017

705,0002,841,6684,100,9267,647,594قرض ألجل

57,948173,844247,031478,823ايجارات تمويلية

6,260,417--2,511,4823,748,935اقتراضات بنكية 

3,223,325--852,1392,371,186ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

4,126,5699,135,6334,347,95717,610,159

الشركة األم
حتى 3 أشهر

من 3 أشهر 

المجموعأكثر من سنة الى سنة

ر.عر.عر.عر.ع

في 30 يونيو 2018

500,0001,071,6683,068,6474,640,315قرض ألجل

2,895,226--2,023,795871,431اقتراضات بنكية 

3,383,573--518,4702,865,103ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

3,042,2654,808,2023,068,64710,919,114

الشركة األم
حتى 3 أشهر

من 3 أشهر 

المجموعأكثر من سنة الى سنة

ر.عر.عر.عر.ع

في 30 يونيو 2017

705,0002,841,6683,924,6067,471,274قرض ألجل

2,027,676--513,1301,514,546اقتراضات بنكية 

1,938,440--499,2051,439,235ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

1,717,3355,795,4493,924,60611,437,390
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إدارة رأس المال	. 
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال الى تمكين المؤسسة من مواصلة نشاطها طبقا لمبدأ االستمرارية، وبالتالي   
المنتجات  أسعار  تحديد  خالل  من  وذلك  اآلخرين  المصالح  لألصحاب  للمساهمينومنافع  كافية  عوائد  توفير  مواصلة 
المخاطر  مستويات  مع  يتناسب  بما  رأسمالها  مبالغ  المجموعة  ُتحدُد  المخاطر.   مستويات  مع  يتفق  بما  والخدمات 
وعمل التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول المعنية والتعهدات 

الُمبرمة مع الجهات التي وفرت الديون الخارجية، إن وجدت.  

لغرض المحافظة على مستوى حقوق الملكية أو تعديله، تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة   
إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لخفض الديون.  كما تضمن المجموعة االلتزام بمتطلبات رأس 

المال المفروضة عليها من الجهات الخارجية.

على  بالحفاظ  لها  وتعهدت  الخارجية  الديون  وفرت  التي  البنوك  مع  المجموعة  اتفقت  المال،  رأس  إدارة  سياق  في   
نسب ُمحددة. في نهاية فترة اإلقرار، لم تكن بعض النسب ضمن المستوى المتفق عليه، وتعتزم المجموعة االلتزام 

بمتطلبات البنك في المستقبل القريب.

تراقب المجموعة رأس المال على أساس معدل اإلقراض. فيما يلي معدل اإلقراض في 30 يونيو 2018 و2017 :  

الشركة األمالمجموعة الشركة األمالمجموعة

2018201720182017

ر.ع.ر.ع.ر.ع.ر.ع.

13,745,2877,535,54114,386,8349,498,950اجمالي االقتراضات

)21,046()470,978()24,062()246,895(ُيطرح: النقد والتقد الُمعادل

13,498,3927,511,47913,915,8569,477,904صافي الدين

25,479,66825,933,75124,070,65325,524,509حقوق الملكية 

38,978,06033,445,23037,986,50935,002,413اجمالي رأس المال

٪27٪37٪22٪35معدل اإلقراض
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التقارير القطاعية  -32
لدى المجموعة قطاعان يمكن إصدار تقارير حولهما، وهي الوحدات االستراتيجية ألعمال المجموعة. وعن كل وحدة من 
هذه الوحدات االستراتيجية، تقوم إدارة المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس دوري.يوضُح الملخص التالي 

العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي يمكن إصدار تقارير حولها:

تصنيع وتجارة المتفجرات: يتضمن تصنيع وبيع المتفجرات.  •

الحفر وتفجير الصخور: يتضمن خدمات الحفر وتفجير الصخور.   •

المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات التي يمكن إصدار تقارير حولها واردة على الصفحة 70.  يتم قياس 
إدارة  لمراجعة  تخضع  التي  الداخلية  اإلدارة  تقارير  في  مذكور  هو  حسبما  الضريبة  قبل  القطاع  أرباح  أساس  على  األداء 
المجموعة.  يتم استخدام أرباح القطاع لقياس أدائه نظرا ألن اإلدارة ترى أن هذه المعلومات هي األكثر مالءمة في تقييم 
القطاعات على  بين  الصناعات.  يتم تحديد األسعار  التي تمارس هذه  بالمؤسسات األخرى  نتائج قطاعات ُمحددة مقارنة 

أساس التعامالت التجارية العادية. 

أرقام المقارنة   -33
الماليةللسنة  القوائم  عرض  طريقة  مع  لتتفق  ضروريا،  ذلك  كان  أينما  السابقة،  السنة  أرقام  تصنيف  أو  تبويب  إعادة  تم 

الحالية.
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ع (

ت )تاب
دا

ع
ت والم

ت واآلال
كا

الممتل
 -5

جموعة
الم

سنة 2018
ي

المبان
ت

كينا
ت وم

آال

ت 
ستودعا

م

ُمتنقلة

خازن 
م

ت
كرفانا

و

ت 
أدوا

ت
هيزا

ج
وت

ت
كبا

مر

ت 
عدا

م

ب 
كات

م

ت 
شا

ومفرو

ت
كيبا

وتر

أعمال 

سمالية 
رأ

قيد التنفيذ
جموع

الم

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ضاح 5/ز(

)اي
كلفة 

الت

ي 30 يونيو 2017
ف

1,541,585
9,413,883

105,340
67,189

178,817
466,187

191,278
22,609

11,986,888

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

إ
124,588

1,006,349
--

2,400
22,301

--
6,325

--
1,161,963

ضاح 6(
سنة ()ي

خالل ال
ت 

حويال
ت

--
--

--
--

--
--

)2,500(
--

)2,500(

سنة
خالل ال

ت 
طوبا

ش
ت وم

عادا
ستب

ا
--

--
--

--
--

)55,015(
)2,670(

--
)57,685(

ي 30 يونيو 2018 
ف

1,666,173
10,420,232

105,340
69,589

201,118
411,172

192,433
22,609

13,088,666

ك
ال

ه
ست

اال

ي 30 يونيو 2017 
ف

837,945
4,935,486

91,889
50,092

159,563
451,843

132,100
--

6,658,918

سنة 
ك ال

هال
ست

ا
114,125

751,360
3,890

11,030
19,430

10,634
23,186

--
933,655

ت
حويال

ق بالت
عل

مت
--

--
--

--
--

--
)625(

--
)625(

ت
طوبا

ش
ت والم

عادا
ستب

ق باال
عل

مت
--

--
--

--
--

)55,015(
)1,762(

--
)56,777(

ي 30 يونيو 2018 
ف

952,070
5,686,846

95,779
61,122

178,993
407,462

152,899
--

7,535,171

دفترية 
ي القيمة ال

صاف

ي 30 يونيو 2018
ف

714,103
4,733,386

9,561
8,467

22,125
3,710

39,534
22,609

5,553,495

ي 30 يونيو 2017
ف

703,640
4,478,397

13,451
17,097

19,254
14,344

59,178
22,609

5,327,970
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ع (

ت )تاب
دا

ع
ت والم

ت واآلال
كا

الممتل
 -5

جموعة
الم

سنة 2017
ي

المبان
ت

كينا
ت وم

آال

ت 
ستودعا

م

ُمتنقلة

خازن 
م

ت
كرفانا

و

ت 
أدوا

ت
هيزا

ج
وت

ت
كبا

مر

ت 
عدا

م

ب 
كات

م

ت 
شا

ومفرو

ت
كيبا

وتر

أعمال 

سمالية 
رأ

قيد التنفيذ
جموع

الم

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ضاح 5/ز(

)اي

كلفة 
الت

ي 30 يونيو 2016 
ف

1,594,102
10,198,997

106,690
72,779

184,119
556,662

226,477
22,609

12,962,435

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

إ
--

401,643
--

--
11,311

--
19,726

--
432,680

سنة
خالل ال

ت 
طوبا

ش
ت وم

عادا
ستب

ا
)52,517(

)1,186,757(
)1,350(

)5,590(
)16,613(

)90,475(
)54,925(

--
)1,408,227(

ي 30 يونيو 2017 
ف

1,541,585
9,413,883

105,340
67,189

178,817
466,187

191,278
22,609

11,986,888

ك
ال

ه
ست

اال

ي 30 يونيو 2016 
ف

808,179
4,918,664

82,901
49,072

159,310
507,032

156,702
--

6,681,860

سنة 
ك ال

هال
ست

ا
82,116

773,622
10,338

6,610
16,866

35,286
29,686

--
954,524

ت
طوبا

ش
ت والم

عادا
ستب

ق باال
عل

مت
)52,350(

)756,800(
)1,350(

)5,590(
)16,613(

)90,475(
)54,288(

--
)977,466(

ي 30 يونيو 2017 
ف

837,945
4,935,486

91,889
50,092

159,563
451,843

132,100
--

6,658,918

دفترية 
ي القيمة ال

صاف

ي 30 يونيو 2017
ف

703,640
4,478,397

13,451
17,097

19,254
14,344

59,178
22,609

5,327,970

ي 30 يونيو 2016
ف

785,923
5,280,333

23,789
23,707

24,809
49,630

69,775
22,609

6,280,575
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عدا

م

ت 
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كيبا

وتر
جموع

الم

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

كلفة 
الت

ي 30 يونيو 2017
ف

1,475,140
552,134

85,190
15,061

42,601
45,550

86,719
2,302,395

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

إ
124,588

11,000
--

2,400
2,900

--
1,900

142,788

ي 30 يونيو 2018 
ف

1,599,728
563,134

85,190
17,461

45,501
45,550

88,619
2,445,183

ك
ال

ه
ست

اال

ي 30 يونيو 2017 
ف

826,871
382,916

78,830
12,502

41,193
45,550

70,740
1,458,602

سنة 
ك ال

هال
ست

ا
110,803

36,558
3,890

2,410
1,000

--
8,429

163,090

ي 30 يونيو 2018 
ف

937,674
419,474

82,720
14,912

42,193
45,550

79,169
1,621,692

دفترية 
ي القيمة ال

صاف

ي 30 يونيو 2018
ف

662,054
143,660

2,470
2,549

3,308
--

9,450
823,491

ي 30 يونيو 2017
ف

648,269
169,218

6,360
2,559

1,408
--

15,979
843,793
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و
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ت
كبا

مر
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عدا
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الم
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ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

كلفة 
الت

ي 30 يونيو 2016
ف

1,527,657
569,361

86,540
20,651

51,844
121,075

121,842
2,498,970

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

إ
--

--
--

--
--

--
5,797

5,797

سنة
خالل ال

ت 
طوبا

ش
ت وم

عادا
ستب

ا
)52,517(

)17,227(
)1,350(

)5,590(
)9,243(

)75,525(
)40,920(

)202,372(

ي 30 يونيو 2017 
ف

1,475,140
552,134

85,190
15,061

42,601
45,550

86,719
2,302,395

ك
ال

ه
ست

اال

ي 30 يونيو 2016 
ف

800,427
361,364

73,262
16,682

48,924
121,075

100,233
1,521,967

سنة 
ك ال

هال
ست

ا
78,794

36,849
6,918

1,410
1,512

--
11,293

136,776

ت
طوبا

ش
ت والم

عادا
ستب

ق باال
عل

مت
)52,350(

)15,297(
)1,350(

)5,590(
)9,243(

)75,525(
)40,786(

)200,141(

ي 30 يونيو 2017 
ف

826,871
382,916

78,830
12,502

41,193
45,550

70,740
1,458,602

دفترية 
ي القيمة ال

صاف

ي 30 يونيو 2017
ف

648,269
169,218

6,360
2,559

1,408
--

15,979
843,793

ي 30 يونيو 2016
ف

727,230
207,997

13,278
3,969

2,920
--

21,609
977,003

م المالية
ن القوائ

ت ع
حا

ضا
إي
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إيضاحات عن القوائم المالية   )تابع(
ع(

طاعية )تاب
التقارير الق

 -32

ت 
جرا

جارة المتف
صناعة وت

خور
ص

جير ال
حفروتف

ال
ع

ل للتوزي
غير قاب

جموع
الم

2018
2017

2018
2017

2018
2017

2018
2017

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع

جية
خار

ت 
إيرادا

حلية
ت م

عا
- مبي

1,004,202
1,274,875

12,074,385
7,318,881

--
--

13,078,587
8,593,756

حدة
عربية المت

ت ال
ت اإلمارا

عا
- مبي

--
--

7,956,055
9,155,796

--
--

7,956,055
9,155,796

جية
خار

ت ال
ي اإليرادا

جمال
إ

1,004,202
1,274,875

20,030,440
16,474,677

--
--

21,034,642
17,749,552

ت
طاعا

ن الق
ت بي

عا
المبي

5,116,463
3,438,757

1,910,669
658,523

--
--

7,027,132
4,097,280

ت
ي اإليرادا

جمال
إ

6,120,665
4,713,632

21,941,109
17,133,200

--
--

28,061,774
21,846,832

طاع
ي أرباح الق

جمال
إ

2,212,536
1,694,485

3,232,268
1,927,071

--
--

5,444,804
3,621,556

ى
خر

ت أ
- إيرادا

61,021
74,259

198,678
111,777

--
--

259,699
186,036

شرة
ت غير مبا

صروفا
- م

)1,292,125(
)737,794(

)1,612,619(
)1,804,855(

)313,668(
)358,298(

)3,218,412(
)2,900,947(

ل
ف التموي

كالي
- ت

)225,620(
)195,061(

)291,398(
)205,301(

)382,575(
)395,595(

)899,593(
)795,957(

هرة
ش

ض قيمة ال
خفا

- إن
--

--
--

--
--

)1,239,443(
--

)1,239,443(

طاع
نتائج الق

755,812
835,889

1,526,929
28,692

)696,243(
)1,993,336(

1,586,498
)1,128,755(

ضريبية
غ ال

مبل
)118,975(

)79,006(
)58,508(

16,227
--

--
))177,483(

)62,779(

سنة
ي أرباح ال

صاف
636,837

756,883
1,468,421

44,919
)696,243(

)1,993,336(
1,409,015

)1,191,534(

طاع
صول الق

أ
2,999,370

3,047,249
18,199,086

17,432,182
--

--
21,188,438

20,479,431
عة

ت تاب
كا

شر
ي 

ستثمار ف
ا

--
--

--
--

36,751,189
35,511,746

--
--

هرة 
ش

ال
579,717

579,717
--

--
--

--
22,228,249

22,228,249
ت عالقة

ف ذا
طرا

ن أ
ق م

ح
ست

م
1,094,830

945,605
3,442,421

3,961,411
--

--
150,548

7,225
صول

ي األ
جمال

إ
4,673,917

4,572,571
21,641,507

21,393,593
36,751,189

35,511,746
43,567,235

42,714,905

طاع
ت الق

التزاما
3,020,943

2,978,780
9,030,487

7,758,714
5,818,003

7,647,594
17,869,433

18,385,088
ضريبية

ال
114,941

88,448
89,779

115,381
--

--
204,720

203,829
ت عالقة

ف ذا
طرا

ى أ
ق إل

ح
ست

م
3,163,087

1,313,698
1,220,964

3,625,363
--

--
13,414

55,335
ت

ي االلتزاما
جمال

ا
6,298,971

4,380,926
10,341,230

11,499,458
5,818,003

7,647,594
18,087,567

18,644,252


