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عدد   كتتاب العاملإلأسهم  طرحمن خالل 

  عادي سهم  20,000,000

 بيسة للسهم الواحد 397 :بقيمة
 592بيسة مضافاً إليها  011)تتضمن القيمة اإلسمية للسهم والبالغة 

 بيسة للسهم الواحد( 5 ومصاريف إصدار بواقع بيسة عالوة إصدار،

 

 

 2014 سبتمبر 61 :تاريخ بداية اإلكتتاب

 

 2014 أكتوبر 61 :تاريخ إغالق اإلكتتاب
 

 

 المستشار المالي ومدير اإلصدار

 
 مجموعة إدارة االستثمار

 ، روي، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 0262ص.ب. 

 +819 02 903 713+ فاكس: 819 02312722هاتف: 
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  بنك عمان العربي بنك مسقط البنك الوطني العماني
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 عش.م.ع. المها للسيراميك
 (قيد التحويل) 

  

 ، سلطنة ُعمانفلج القبائلصحار ، ، 700، الرمز البريدي: 290ص.ب: 

 01310633، فاكس:  01310700هاتف: 
www.almahaceramics.com 

 

 نشرة إصدار أسهم
 

    عادي سهم  20,000,000د  عد العام إلكتتاب أسهم طرحمن خالل 

 للسهم الواحد بيسة 397 :بقيمة

 بيسة عالوة إصدار، 592مضافاً إليها بيسة  011)تتضمن القيمة اإلسمية للسهم والبالغة 

 بيسة للسهم الواحد( 5 ومصاريف إصدار بواقع

 

 مدة اإلكتتاب
 ؛ 2014 سبتمبر 61 :تاريخ بداية اإلكتتاب

 2014 أكتوبر 61 :تاريخ إغالق اإلكتتاب

 

 ومدير اإلصدار المستشار المالي 

 
 مجموعة إدارة االستثمار

 ، روي، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 0262ص.ب. 

 +819 02 903 713+ فاكس: 819 02312722هاتف: 

www.oabinvest.com 

 

         

 
 

 بسلطنة المال لسوق الهيئة العامة من الصادرة األولية السوق في المالية األوراق إصدار نشرة متطلبات حسب تقديمها تم معلومات على هذه اإلصدار نشرة تحتوي

 التأكيد الواجب األمور ومن 5102سبتمبر  3بتاريخ  44/5102خ/ رقم اإلداري القرار بموجب المال لسوق العامة الهيئة من هذه اإلصدار نشرة اعتماد تم ُعمان،

 خسارة أو ضرر أي عن مسؤولية أي تتحمل وال ، النشرة هذه في الواردة المعلومات وكفاية صحة عن مسؤولة تعتبر ال المال لسوق العامة الهيئة أن هنا عليها

 ’شخص أي قبل من استخدامها أو والمعلومات البيانات هذه على االعتماد نتيجة تنشأ قد

 

 لطنةس في المتمثل التوزيع نطاقفي أي من األسهم في أي والية قضائية خارج  إلكتتابذه النشرة عرضاً لبيع أو دعوة من أو بالنيابة عن الشركة له تشكل ال"

  "مشروع يرقد يعد ذلك إجراء غ ممامان، ع

 المستشار القانوني للشركة   بنوك االكتتاب 

  بنك عمان العربي بنك مسقط الوطني العمانيالبنك 

 

 

 
 

  

 

 

http://www.almahaceramics.com/
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 للمستثمرين هام بيان

 

 

 جميع المستثمرين" قبل من البيان هذا مضمون قراءة يرجى"

 

تساعده  إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على كافة المعلومات التي

  م.على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األسه

 

البيانات والمعلومات الهامة، وال تحتوي على معلومات مضلله ولم تحذف هذا، وتشتمل النشرة على جميع 

منها معلومات أساسية تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرار المستثمر بخصوص استثماره في األسهم المطروحة 

  .من عدمه

 

ن مجتمعيالكاملة  المسؤوليةراميك ش.م.ع.ع )قيد التحويل( سيالمها لل ةأعضاء مجلس إدار يتحمل 

ومنفردين عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد 

تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل 

  .المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة

 

درس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من المناسب هذا ويتعين على كل مستثمر أن يقرأ وي

أن يستثمر في األوراق المالية المطروحة، آخذاً بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح، 

ويتعين على المستثمر أيضاً عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو 

لشراء األسهم المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية المستشار القانوني  أودير اإلصدار م

بأن  يُفترضو االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب،ب يتعلق فيماعلى نصائح مهنية مستقلة  الحصول

 اليلدام التحوذلك باستخ للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، الً مستق اً تقييميقوم بإعداد 

 .والتوقعات التي يراها ضرورية

  

شركة عن ال ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة

المذكورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص وال عن األسهم المطروحة لإلكتتاب من غير األشخاص 

إليها على إنها مفوضة من قبل  آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديم تلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد

  . القانوني المستشار وأ الشركة أو من قبل مدير اإلصدار
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 المستقبلية  معلوماتلل بيان

 

شرةال هذه تتضمن شكل عام على أنها معلومات  ن معلومات تتعلق بالنوايا، وبالتصرفات واألحداث المستقبلية. تصنف هذه المعلومات ب

وغيرها من العوامل الهامة التي قد تجعل تلك ال تعتمد على اليقين  عواملمستتتتتتتقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة و

، "يستتتمر"، "نستتتبق"لف عما هو وارد ضتتمناً في هذه النشتترة. إن إستتتخدام كلمات مثل التصتترفات واألحداث والوروف المستتتقبلية تخت

أو  "ستتوف نتابع"، "ستتوف يستتتمر"، "نعتقد"، "ينبغي"، "نتطلع"، "نتصتتور"، "نقتر،"، "قد"، "نتوقع""نقدر"، "نخطط"، "ننوي"، 

ية لمستتتتقبلية ليستتتق حقائق تاريخية بل تعكس توقعات حالعبارات مماثلة يقصتتتد بها التعريف بالمعلومات المستتتتقبلية وهذه المعلومات ا

تتعلق بالنتائج أو األحداث المستتتتتتقبلية، وتستتتتتتند إلى عدة توقعات وعوامل وافتراضتتتتتات. تعتقد الشتتتتتركة أن التوقعات الواردة في هذه 

  تكون صحيحة.ال يمكن لها أن تؤكد بأن تلك التوقعات سوف أنه  إالتوقعات معقولة  هيالمعلومات المستقبلية 

 

عالوة على ذلك، تنطوي المعلومات المستتتتتتقبلية على مخاطر كامنة وشتتتتتكوط وتكشتتتتتف فقط عن األوضتتتتتاع الجارية في التاريخ الذي 

  حررت فيه وال يجوز اإلعتماد على أنها تمثل توقعات الشركة إعتباراً من أي تاريخ الحق.

 

الت الفعلية إختالفاً جوهرياً  تحذر الشتتركة المستتتثمرين بأن هنالك عدة عوامل مهمة قد تفضتتي أو تتستتبب في اختالف النتائج أو المحصتتة

 :حصر ما يليالعن ما هو وارد في أي معلومات مستقبلية. تشمل هذه العوامل دون 

 

 .مستوى الطلب على منتجات الشركة وخدماتها 

 يشمل الزيادة المحتملة لعدد موردي المنتجات المماثلة لمنتجات الشركةبما  البيئة التنافسية. 

 .المستجدات الرقابية والقانونية والمالية 

 .تقلبات في سعر صرف العملة األجنبية أو أسعار األسهم أو األسعار األخرى 

 .عدم القدرة على تقييم األداء المستقبلي 

 .أداء االقتصاد الُعماني 

  عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منهاالعاشر  الفصل فيعوامل أخرى موضحة"". 

 

 المستتتشتتاروال يمكن للشتتركة توفير أي ضتتمان بأن المعلومات المستتتقبلية ستتوف تصتتبح واقعاً ملموستتاً. وتنفي الشتتركة ومدير اإلصتتدار 

نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من المعلومات المستتتقبلية، ستتواء كان ذلك ناتجا  ةوأي من الشتتركات التابعة ألي منهما أيالقانوني 

. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول   سوق رأس المال ِض ذلك قوانينتعن معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك ما لم تق

متضتتمنة في ية الركة اختالفاً جوهرياً عما هو وارد في المعلومات المستتتقبلالعوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية للشتت

عوامل المخاطرة الموضتتحة في هذه النشتترة  إن.  ""عوامل المخاطرة ووستتائل التخفيف منها فقرةالعاشتتر  الفصتتل أنور ، هذه النشتترة

جميع العوامل المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفاً جوهرياً عن تلك المتضتتتتتتمنة في   بالضتتتتتترورة التشتتتتتتكل

 المعلومات المستقبلية. 

 

سوق المال ، والتي  لهيئة ]اإلفصا،[قوانين ولوائح بالشركة  لتزمسوق مسقط لألوراق المالبة ، ستفي  اإلدراجاإلنتهاء من عملية  بعد

 . تشمل اإلفصا، عن النتائج المالية للشركة في الوقق المناسب 

 

 قعالمو خالل من وذلك اإلدراج عمليةبها الشتتتتتركة بعد  تدليالشتتتتتركة المكتتبين المحتملين والمستتتتتاهمين تعقب أي معلومات  تنصتتتتتح

 (www.msm.gov.om) المالية لألوراق مسقط لسوق نياإللكترو
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 المعلومات المالية والمعلومات األخرىعرض 
 

تشتتتمل هذه النشتتترة بعض التصتتتورات التي تستتتتند إلى توقعات لوروف وأحداث خارجية متعلقة بالشتتتركة وبالبيئة  المعلومات المالية:

مخاطر  بيانات مستتتقبلية تنطوي على على تلك التوقعات تملوتشتت . الشتتركة نشتتاط به رتبطالم قطاعالتنافستتية داخل ستتلطنة ُعمان وبال

ويجتتب أن ينتبتته جميع المكتتبين المحتملين إلى أن هنتتالتتك عتتدة عوامتتل مهمتتة قتتد تؤدي إلى إختالف النتتتائج هتتذا  ،وشتتتتتتكوط كتتامنتتة

الت الموضحة في التوقعات والتقديرات المس الت الفعلية المتعلقة بالشركة اختالفاً جوهرياً عن النتائج والمحصَّ  قبلية.توالمحصَّ

 

عالوة على ذلك لم يقم مدير اإلصتتتدار بالتحقق على نحو مستتتتقل من تلك التوقعات وغيرها من المعلومات المالية والمعلومات األخرى 

"عوامل  فقرة لىوى وخطة العمل. يرجى اإلطالع عالتي أعدها أعضتتتتتاء مجلس اإلدارة أو المكتب الذي تم تعينه إلعداد دراستتتتتة الجد

 ."المخاطرة ووسائل التخفيف منها

 

يعزى أي اختالف في هذه النشرة نتج ما ويعزى  هذا من كل عام. ديسمبر 76تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في 

 بين مجموع وإجمالي المبالغ ذات الصلة لعملية التقريب.

 

تعني الريال الُعماني، وهي العملة الرسمية لسلطنة ُعمان.  "ر.ع."أو  "الرياالت"جميع اإلشارات إلى العملة المستخدمة في العرض: 

دوالر أمريكي . وينقستتتتتم الريال  0.1229لاير ُعماني =  6الريال الُعماني مرتبط بالدوالر األمريكي وستتتتتعر الصتتتتترف الثابق له هو 

 بيسة. 6222الُعماني إلى 

 

افية بيانات و بأنهامتضتتمنة في هذه النشتترة ال هالوثائق أو مستتتخرجاتاإلعتماد على ملخص ا جبي الوثائق: ملخص أو مستتتخرجات الال

 وشاملة في ما يتعلق بتلك الوثائق.

 

نشرة في هذه ال نشاط الشركة والواردة به المرتبطقطاع ال بياناتو السوق معلومات إن:  المرتبط بنشاط الشركة القطاعسوق  بيانات

شركة و، اإللكترونية مواقع وال كاإلصداراتأو مصادر عامة قبل أطراف ثالثة  منالحصول عليها  تم لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بال

بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مستمدة من مصادر الطرف الثالث المشار إليها في هذه المستشار القانوني  أوأو مدير اإلصدار 

ستند إليها تلك المصادر، إضافة إلى ذلك، لم يقم مدير اإلصدارالنشرة أو التأكد من  سية التي ت ش االفتراضات األسا  ار القانونيوالمست

ن منح أية اليمك هوبالتالي فإن .لنشرةلقطاع او أي مصادر أخرى مشار إليها في هذه اا ذلكبالتحقق بشكل مستقل من أي بيانات خاصة ب

لنشرة على ا إليها إستندت تيال المعني القطاع سوقأهمية بيانات  تعتمد كماموليتها ومصداقيتها ، ضمانات حول دقة تلك المعلومات وش

 . هذه البيانات في جمع لمنهجيات المستخدمةل مهمدى معرفة القارئ وفه

 

 باإلعتبار تؤخذ إضافية نقاط
 

 االستثمارية بالفرصة تتعلق وافية بمعلومات الطلب مقدم تزويد هو النشرة هذه في الواردة المعلومات من القصد إن :المعلومات نطاق

 قد التي المعلومات جميع على اشتملق قد النشرة تكون أن بالضرورة ليس أنه إال .االكتتاب عملية عن أساسية معلومات إلى باإلضافة

 استشارة أنها على النشرة هذه في الواردة والبيانات المعلومات تفسير يتم ال أن ينبغي .جوهرية معلومات ونالمحتمل المكتتبون يعتبرها

 االستشارة على الحصول المحتملين المكتتبين جميع على يجب وعليه، .وتجارية استثمارية فرصة أنها على أو ضريبية أو قانونية

 بأي تتصلو ةحد على حالة بكل تتعلق والضريبيين والماليين القانونيين مستشاريهم من والمناسبة الالزمة والضريبية والمالية القانونية

 .شرائها أو أسهم في باالكتتاب مقتر، أو أسهم شراء أو أسهم في إكتتاب

 

 قراءة الطلب مقدم على ينبغي المطروحة، األسهم في االكتتاب بشأن قرار أي اتخاذ قبلوالعناية الواجبة من قبل المستثمر :  راجعةالم

 النشرة هذه لشروط الشخصي تحليله على االعتماد الطلب مقدم على يجب استثماري، قرار ألي اتخاذه وعند بالكامل، النشرة هذه

 .فيها باالستثمار تتعلق التي والمخاطر

 

رقة حيث أن قيمة الو بدرجات متفاوتة وذلكالسوق  تغيراتمخاطر إن كافة االستثمارات في أسواق األسهم تنطوي على  مخاطر األسهم :

التخفيف منها"  وسائلالمخاطرة و"عوامل ب المتعلقة الفقرة مراجعة الطلب مقدم علىو أو ترتفع وفقا لتلك المتغيرات ، نخفضالمالية قد ت

 وذلك حسبما وردت في  هذه النشرة .
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 من مسبقة لموافقات خاضعاً  يكون ربما أو معينة من الناحية القانونية مناطق فيمقيداً  النشرة هذه توزيع يعد: هذه النشرة  توزيعقيود 

والية  أي في المطروحة األسهم من أي في لالكتتاب الشركة قبل من دعوة أو للبيع عرضاً  النشرة هذه تعتبر الكما  ،التنويمية السلطات

 .للقانون اً تجاوز التوزيع هذا مثل فيها يكون قد منطقة أي في النشرة هذه توزيع يجوز الهذا كما  نزماع سلطنة نطاققضائية خارج 

 فيها الواردة القيود جميعمعرفة  بضرورة يطالبون االكتتاب وبنوط القانوني  والمستشار اإلصدار ومدير الشركة  فإن عليه، وبناء

 قانونية مسؤولية أي االكتتاب وبنوط القانوني  والمستشار اإلصدار ومدير  الشركة من أي يتحمل ال .هاومراعات بها التقيد وبضرورة

 شخص أي قبل من المطروحة األسهم في لالكتتاب التماس أو لبيع عرض أو بيع على المفروضة القيود هذه من ألي انتهاط أي عن

 عرض البيع، هذا مثل فيه يُعتبر حيث عمان سلطنة خارج قضائي اختصاص أي في المحتملين الطلبات مقدمي من يكن لم أو كان سواء

 . قانوني غير االكتتاب التماس أو البيع

 

 

 أو جزئيا اإلفصاح أو نسخ أو األصل طبق نسخة إصدار أو نشر يجوز ال  نشرة :ال هذه محتويات إستخدام على المفروضةقيود ال
 موافقة علىبعملية طر، األسهم دون الحصول  اليتعلق غرض ألي استخدامها أو النشرة هذه في الواردة المعلومات من أي عن كليا
  . اإلصدار مدير أو الشركة من مسبقة خطية

 

 مدير  أو الشركة ُتقدم ال بها، المعمول واللوائح القانون بموجب مطلوب هو ما باستثناء:  الضمنية الضمانات عن المسؤولية إخالء

 المدراء أو اإلدارة مجالس أعضاء من أي قبل من ضمنية، أو صريحة ضمانات، أي االكتتاب وبنوكأالمستشار القانوني   اإلصدارأو

 المختلفة التوقعات أو النشرة هذه وفحوى محتويات كفاية بمدى يتعلق فيما آخر شخص أي أو الموظفون أو المحامون أو المحاسبون أو

 أي بقاء أو بالطرح متعلقة تكون والتي األوقات من وقت أي في توفر التي والمعلومات والمستندات الوثائق من أي في أو فيها الواردة

 .الطرح انتهاء بعد تغيير دون حالها على الوثائق هذه من
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 المحتوى  الصفحة

   

   للمستثمرين هام بيان  27
  المستقبلية المعلومات بيانات  04

 

 1  والتعريفات اإلختصارات 08
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 21 التعهــــدات 041
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   والتعريفات ختصارات إلا .0

 
 تتضمن المصطلحات الرئيسية لإلكتتاب ما يلي:

 

 حكومة سلطنة ُعمان. الحكومة 

تألف من ستتتتتتلطنة  مجلس التعاون الخليجي  لذي ي ية ا لدول الخليج العرب عاون الخليجي  مجلس الت

 ُعمان واإلمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويق.

 وزارة التجارة والصناعة بسلطنة ُعمان.   وزارة التجارة والصناعة 

 وزارة المالية بسلطنة ُعمان.  وزارة المالية

 وزارة اإلسكان بسلطنة ُعمان.  وزارة اإلسكان

 الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.   الهيئة

 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م مسقط للمقاصة وااليداع

الالئحة التنفيذية لقانون ستوق المال )وتعديالته( الصتادرة بموجب القرار  الالئحة التنفيذية

 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.  6/0228اإلداري رقم 

ميثاق تنويم وإدارة الشتتتتركات المستتتتاهمة والمدرجة في ستتتتوق مستتتتقط  الميثاق 

 .66/0220لألوراق المالية بموجب التعميم رقم 

قانون ستتتتتوق رأس المال لستتتتتلطنة ُعمان الصتتتتتادر بموجب المرستتتتتوم  قانون سوق رأس المال

 وتعديالته.  89/ 92السلطاني رقم 

قانون الشتتتتركات التجارية لستتتتلطنة ُعمان الصتتتتادر بموجب المرستتتتوم   قانون الشركات التجارية

 وتعديالته. 32/ 2السلطاني رقم 

 قيد التحويل(للسيراميك ش.م.ع.ع )المها  المها أو الشركة 

المنتخبين )قيد التحويل(  ش.م.ع.عالمها أعضتتتتتتاء مجلس إدارة شتتتتتتركة  المجلس/ مجلس اإلدارة

والشتتاغلين لمناصتتبهم وفقاً للنوام األستتاستتي وقانون الشتتركات التجارية 

والقواعد والشتتتروط الخاصتتتة بإنتخاب أعضتتتاء مجالس إدارة الشتتتركات 

 عديالته(. وت 673/0220المساهمة العامة )بموجب القرار الوزاري رقم 

النوام األستتتتاستتتتي للشتتتتركة )وفقاً لتعديالته من وقق لخر( ووفقاً لما يتم    النوام أو النوام األساسي

إعتماده والمصتتادقة عليه من الهيئة العامة لستتوق المال ويتم تستتجيله لدى 

 وزارة التجارة والصناعة.   

 سب القائمة المرفقة ح المساهمون في الشركة حين تأسيسها، المؤسةسون األصليون  

 الجمعية العامة السنوية للمساهمين. الجمعية العامة السنوية 

 الجمعية العامة العادية للمساهمين. الجمعية العامة العادية 

 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. الجمعية العامة غير العادية 

 76 في وتنتهي يناير 6 شتتهر من تبدا شتتهراً، عشتتر إلثنى الشتتاملة الفترة  المالية السنة

 السنة تلك من ديسمبر

 حسبما ورد تعريفه في الميثاق. عضو مجلس اإلدارة المستقل 

بطلب اإلكتتاب في األستتتتتتهم المطروحة وفقاً الذين يتقدمون  األشتتتتتتخاص مقدم الطلب 

 لشروط هذه النشرة.

 فيها من خالل هذه النشرة.طر، األسهم للعامة لإلكتتاب  االكتتاب/ االكتتاب العام 

 بيسة 100 األسهم العادية بالشركة والتي تحمل قيمةً أسميةً قدرها األسهم/ األسهم العادية 

األستتتتتتهم التي تم طرحهتتا من قبتتل المستتتتتتتتاهمون البتتائعون والتي تبلغ   أسهم اإلكتتاب 

  .الشركة مال رأسسهم من  20,000,000

 السعر الذي تُطر، به األسهم لإلكتتاب من خالل هذه النشرة.   إلكتتاب سعر ا
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المبلغ المقرر دفعه من قبل مقدمي الطلبات عند تقديم طلباتهم على النحو  قيمة االكتتاب

د في الفصل المعنون بـ "شروط وإجراءات اإلكتتاب".    المحدة

 لكل سهم. بيسة 100 القيمة االسمية 

م إلى بنك اإلكتتاب إلى جانب  الطلب  نموذج الطلب المعبأ حسب األصول والمقدة

قيمة االكتتاب على النحو المبين في الفصتتتتتتل المعنون بـتتتتتتتتتتتت "شتتتتتتروط 

 وإجراءات اإلكتتاب".  

 البنوط المعينة الستالم الطلبات خالل مدة اإلكتتاب.  بنك التحصيل/اإلكتتاب

 مجموعة إدارة االستثمار –عمان العربي ش.م.ع.م بنك  المستشار المالي ومدير اإلصدار 

 "شروط وإجراءات االكتتاب ".تحق عنوان  تاريخ بداية االكتتاب المبين تاريخ بداية اإلكتتاب

"شتتتتروط وإجراءات االكتتاب تحق عنوان  تاريخ إغالق اإلكتتاب المبين تاريخ إغالق اإلكتتاب

 ." 

 يشتتتتتتمل  مابالفترة ما بين تاريخ بداية اإلكتتاب وتاريخ إغالق اإلكتتاب،  مدة اإلكتتاب 

ذه هتت خالل يتمالتي واألخير إلغالقتته  وماليواإلكتتتتاب  لبتتدء اليوم األول

  .االكتتاب  طلب تقديم الفترة

 حصيلة اإلكتتاب الحصيلة

 العملة الرسمية لسلطنة ُعمان. (ROر.ع/ لاير ُعماني )

 لاير ُعماني(. 6بيسة =  6222واحد على ألف من الريال الُعماني ) بيسة أو بيسات 

 الدوالر األمريكي وهو العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.  الدوالر

 وحدة اإلستهالط من الغاز الطبيعي 7متر مكعب م
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  اإلكتتاب حول عامة معلومات .5

 
  تتضمن المصطلحات الرئيسية لإلكتتاب ما يلي: 

 

 المها للسيراميك ش.م.ع.ع )قيد التحويل( اسم الشركة 

 

 6928629 رقم السجل التجاري 

 

 م0221نوفمبر  61 تاريخ التسجيل 

 

 ، فلج القبايل، صحار، سلطنة ُعمان. 700، الرمز البريدي: 290ص.ب:  العنوان 

 267752177 968+، فاكس:  26752322 968+هاتف: 

 

 . غير محددة مدة الشركة 

 

رأس مال الشركة المرخص به 

 للشركة 

ر.ع. )عشتتتتتترة ماليين لاير ُعماني فقط ال غير( مقستتتتتتمةً إلى مائة مليون  10,000,000

 سهم، القيمة االسمية لكل سهم منها مائة بيسة . 

 

رأس مال الشركة المدفوع )قبل 

 وبعده(االكتتاب العام 

 50,000,000ر.ع. )خمستتتة ماليين لاير ُعماني فقط ال غير( مقستتتمةً إلى   5,000,000

 هماألستتب اإلكتتاب تممليون ستتهماً(، القيمة االستتمية لكل ستتهم منها مائة بيستتة ، خمستتين )

 .بالكامل

 

)عشتتترون مليون ستتتهماً عادياً( بقيمة إستتتمية قدرها مائة بيستتتة لكل ستتتهم،  20,000,000 األسهم المطروحة لالكتتاب 

ر.ع )مليونين لاير ُعماني فقط ال غير( )أي ما يمثل  2,000,000بإجمالي مبلغ وقدره 

 .من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة  %40

 

قبل  أسماء المساهمين

االكتتاب العام وعدد األسهم 

 المملوكة من قبل كل منهم

 

عدد االسهم قبل التحويل)القيمة 

 م األسم    االسمية مائة بيسة(

 1 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع                                  18,027,870

 2 مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م                                  4,850,000

 3 صندوق تقاعد وزارة الدفاع                                      4,850,000

 4 منار الشرق للتجارة ش.م.م                                         2,425,000

 5 الخنجي القابضة ش.م.م                                            2,425,000

 6 شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية                             2,425,000

 7 علي بن خلفان بن راشد المطوع الواهري                          2,425,000

 8 مريم بنق سعيد علي الشامسي                                     2,425,000

 9 منار بنق مسعود حميد الحارثي                                    1,940,000

 10 عبد العزيز بن مسعود حميد الحارثي                            1,940,000

 11 د.علي بن جعفر محمد                                                1,455,000

 12 مسعود بن حميد مالك الحارثي                              1,378,250

 13 شركة السوسن ش.م.م                                               1,212,500

 14 ناصر بن سلطان مالك الحارثي                                                  970,000

 15 موظفي شركة المها للسيراميك )التفاصيل في البند السادس(     339,810

 16 عبد الرضا مصطفى سلطان                                   165,740

 17 شبير بن موسى اليوسف                                            165,740

 18 قابوس بن عبدهللا الخنجي                                            165,740

 19 محمود بن ناصر الريامي                                           165,740

 20 ي                                                        اهرالو راشد حمد 165,740

 21 راجي جوزيف 41,430

 22 سنجاي كومار تيواري                                               41,440

   الجماليا 50,000,000
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أسماء المساهمين البائعين وعدد 

أسهم المطروحة للبيع بموجب 

 اإلكتتاب 

 
األسهم عدد 

 -قبل التحويل 

القيمة 

 االسمية

 م اإلسم

 1 شركة األنوار القايضة ش.م.ع.ع  ـ                               7,400,000

 2 مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م                                2,000,000

 3 صندوق تقاعد وزارة الدفاع                                      2,000,000

 4 منار الشرق للتجارة ش.م.م                                        1,000,000

 5 الخنجي القابضة ش.م.م                                             1,000,000

 6 شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية                             1,000,000

 7 علي بن خلفان بن راشد المطوع الواهري                      1,000,000

 8 مريم بنق سعيد علي الشامسي                                    1,000,000

 9 منار بنق مسعود حميد الحارثي                                800,000

 10 عبد العزيز بن مسعود حميد الحارثي                              800,000

 11 د.علي بن جعفر محمد                                                   600,000

 12 مسعود بن حميد مالك الحارثي                                       500,000

 13 شركة السوسن ش.م.م                                                 500,000

 14 ناصر بن سلطان مالك الحارثي                                 400,000

20,000,000 
 اإلجمالي                                                           

  

 

 

أنواع األسهم المطروحة 

 وخصائصها

الشركة وكامل رأسمال ملكيتها من أسهم عادية فقط  قبلتتكون جميع األسهم الصادرة من 

ل كل سهم حامله صوتاً واحداً في الجمعية العامة للشركة.     كما يخوة

 

بيسة   622بيسة فقط ال غير( لكل سهم، وتشمل القيمة اإلسمية لكل سهم بواقع  783) سعر االكتتاب 

 بيسة لكل سهم.  0بيسة ومصاريف إصدار بقيمة  081وعالوة إصدار بقيمة 

 

الغرض من االكتتاب )استخدام 

 حصيلته(

مقفلة إلى شركة تطر، الشركة أسهمها لإلكتتاب العام لغرض التحول من شركة مساهمة 

   مساهمة عامة 

 

األشخاص المؤهلون لالكتتاب في 

 األسهم المطروحة

الهيئة  دىلاإلستتتثمار المستتجلة  وصتتناديق)األشتتخاص الطبيعيين( االكتتاب مفتو، لألفراد 

لديهم حسابات مع شركة مسقط للمقاصة واإليداع، كما  ممن بالسلطنةالعامة لسوق المال 

في التتتاريخ و/ أو في فترة االكتتتتاب. ويتعين أال يزيتتد إجمتتالي متتا يملكتته األجتتانتتب عقتب 

من رأس المال المدفوع للشتتتتركة. جدير بالذكر أنه عمالً بأحكام  %32اإلدراج ما نستتتتبته 

تصتتتتاد الوطني ستتتتابقاً، يُعامل الصتتتتادر عن وزارة االق 0223/ 021القرار الوزاري رقم 

جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة األفراد الُعمانيين فيما يتعلق بملكية األستتتهم 

 والتداول فيها وكذلك فيما يتعلق بتأسيس الشركات في سلطنة ُعمان. 

 

 

 0262 سبتمبر 61 اإلكتتاب بداية تاريخ

 

 0262 أكتوبر 61 اإلكتتاب إغالق تاريخ

 

 يفاألسهم  راجإلد المتوقع تاريخال

 المالية لألوراق مسقط سوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0262 نوفمبر 7
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 تُطبق القيود التالية على االكتتاب:  االكتتاب  القيود المفروضة على

)بإستتتتثناء صتتتناديق  والشتتتخصتتتيات اإلعتبارية ال يُستتتمل للمؤستتتستتتات الفردية -1

التقّدم  ( عمان ستتتلطنة فيالهيئة العامة لستتتوق المال  لدى اإلستتتتثمار المستتتجلة

 ، حيث أنه يجوز ألصحابها االكتتاب بأسمائهم الشخصية فقط.بطلبات لالكتتاب

م بأكثر من يُحظر التقّدم بطلبات اكتتاب متكررة:  -2 يُحور على أي مقدم طلب التقدة

 طلب واحد باسمه.

باسماء أكثر من شخص، شاماًل  أي الطلبات التي تقدم)طلبات االكتتاب المشتركة  -3
تعين ي ، حيثغير مسموح بها( طلبات االكتتاب المقدمة باسماء الورثة الشرعيين

 أال تحمل هذه الطلبات سوى اسمائهم الشخصية فقط.

 يتعين على الوستتطاء توصتتية –ال يستتمل التقّدم بطلبات لالكتتاب بحستتابات عهدة  -4

 الشخصية.عمالئهم باالكتتاب بطلبات تحمل أسمائهم 

 

وسيتم رفض كافة الطلبات الواقعة ضمن أي من الفئات المذكورة أعاله دون إبالغ مقدم 
 الطلب. 

 

 

 

في الطلب  لالكتتابالحد األدنى 

 الواحد

  سهم 622ومن ثم مضاعفات سهم  500 (:الطبيعيينفراد )األشخاص األ

ومن ثم ستتتتهم  100,100 :المال لستتتتوق العامة الهيئة لدى المستتتتجلة اإلستتتتتثمار صتتتتناديق

  سهم 622مضاعفات 

الحد األقصى لالكتتاب في الطلب 

 الواحد

حجم االكتتتاب في األستتتتتتهم التذي يمثتل عتدد  إجمتاليمن  %10: الطلبتات مقتدمي لكتافتة

 سهم. ليوني م 2,000,000

 

في حال زيادة الطلبات المقدمة لالكتتاب عن عدد األستتتتتهم المطروحة به، ستتتتتيتم تقستتتتتيم  طريقة التخصيص المقترحة

الطلبات المؤهلة إلى فئتين وستتتتتيتم تخصتتتتتيص األستتتتتهم المطروحة لالكتتاب بين مقدمي 

 الطلبات المؤهلين على النحو التالي:  

 

 الفئة األولى: 

سهم المطروحة لالكتتاب من األ %70عشر مليون( سهماً تمثل نسبة  أربعة) 14,000,000

( يعيينالطبمن األفراد )األشخاص  المكتتبينيتم تخصيصها بالنسبة والتناسب على 

 سهم أو أقل. 100,000المتقدمين بطلبات إكتتاب لـ 

 

 :ثانيةالفئة ال

 

من األسهم المطروحة لالكتتاب يتم  %30سهماً، تمثل نسبة )ستة ماليين(  6,000,000

( المتقدمين الطبيعيين)األشخاص  األفراد من المكتتبينالنسبة والتناسب على بتخصيصها 

 اإلستثمار صناديق من المكتتبين على وأيضاً  سهم 100,000بطلبات إكتتاب أكثر من 

 .بالسلطنة المال لسوق العامة الهيئة لدى المسجلة

 

 ةالمطروح األسهم عدد من األدنى الحد تخصيص تقرر أن المال لسوق العامة للهيئة يجوز

 على ألسهما باقي توزع كما ، المكتتبين صغار مراعاة مع المكتتبين جميع على بالتساوي

 . التناسب  والتناسب النسبة أساس

 

  .اراإلصد مدير مع بالتنسيقوسيتم تحديد آلية التخصيص الفعلي من قبل الهيئة 

 

عجز في عملية االكتتاب سيتم تعديل األسهم المطروحة لالكتتاب بما يتناسب  وجودفي حال 

 .عرضها من قبل المساهمون البائعون تممع عدد األسهم التي 

 

إذا لم تتجاوز األستتتتتتهم المكتتب بها عدد األستتتتتتهم المطروحة لالكتتاب في أي فئة، عندئذ  

ترحل األسهم غير المكتتب بها إلى الفئة األخرى كما هو موضح في الفصل المتعلق بـتتتتتت. 

"شتتتتتروط وإجراءات االكتتاب" ، هذا، ويراعى عند التخصتتتتتيص عدم تجاوز المستتتتتاهمة 

 ال المدفوع للشركة. من رأس الم %32األجنبية نسبة 

 

 



13 
 

 

 مجموعة إدارة االستثمار –بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م  المستشار المالي ومدير اإلصدار

 ، روي، مسقط، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 0262ص.ب: 

 + 819 02 903 713فاكس:  24827328 968 +هاتف: 

 corporatefinance@oabinvest.comبريد إلكتروني: 

 www.oabinvest.comموقع إلكتروني: 

 

  بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م -6 بنوط اإلكتتاب 

 ، روي، مسقط، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 0262ص.ب: 

 819 02 903 713فاكس:  24827328 968 +هاتف: 

 بنك مسقط ش.م.ع.ع -0

 ، روي، مسقط، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 672ص.ب: 

 24787764 968 +فاكس:  24768064 968 +هاتف: 

 

 البنك الوطني الُعماني ش.م.ع.ع -7

 ، روي، مسقط، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 751ص.ب: 

 24778993 968 +فاكس:  24778757 968 +هاتف: 

 

 

للشركة  يونالقانون حاسبونالم

 (األخيرة الثالثة)للسنوات 

 فرع ُعمان  -كي بي إم جي 

 الطابق الرابع، بناية بنك إتش إس بي سي، حي مطر، التجاري 

 ، سلطنة ُعمان 660، الرمز البريدي: 126ص.ب: 

 +819 02322978+، فاكس: 819 02328696هاتف: 

  www.kpmg.com/omموقع إلكتروني: 

 

 التقارير )معدوا حساباتال مراقبو

  (المالية

 فرع ُعمان  -كي بي إم جي 

 الطابق الرابع، بناية بنك إتش إس بي سي، حي مطر، التجاري 

 ، سلطنة ُعمان 660، الرمز البريدي: 126ص.ب: 

 +819 02322978+، فاكس: 819 02328696هاتف: 

  www.kpmg.com/omموقع إلكتروني: 

 

 : للشركةبذلك المستشار القانوني  يقصد المستشار القانوني

 وشركاؤهم فرع عمان زدنتون

 القرم شاطئ ،الثاني بناية الفنار  الطابق

 سلطنة ُعمان  روي،، 660الرمز البريدي: ، 7110ص.ب: 

 +819 02137283+، فاكس:819 02137222هاتف: 

 www.dentons.comموقع إلكتروني: 

 

  للمحاماةو أيه  إس شركة

 "قانونيون ومستشارون محامون" وشركاؤهم النافعي وعبدالرحمن الهادي يةسار

 القرم شاطئ ، الفنار بناية الثاني الطابق

 سلطنة ُعمان  روي،، 660الرمز البريدي: ، 7110ص.ب: 

 +819 02137283فاكس: +،819 02137222هاتف: 

 www.sandalaw.comموقع إلكتروني: 

 

 

 شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م وكيل التسجيل ونقل الملكية 

 ، روي، سلطنة ُعمان660، الرمز البريدي: 810ص.ب: 

 24817491 968+، فاكس: 24822222 968+هاتف: 

 http://www.csdoman.co.omموقع إلكتروني: 

  

mailto:corporatefinance@oabinvest.com
http://www.oabinvest.com/
http://www.dentons.com/
http://www.sandalaw.com/
http://www.csdoman.co.om/
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  لإلصدار التقديرية المصاريف .3

 
م   فيما يلي تفاصيل المصاريف التقديرية لإلصدار:نقدة

 

 المبلغ )ر.ع( 

 115,000 أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار

 45,000 المستشار القانوني أتعاب 

 18,500 (المالية التقارير)معدوا الحسابات  مراقبوأتعاب 

 40,000 ط اإلكتتاب. ورسوم بن

 30,000 وشركة مسقط للمقاصة واإليداع.رسوم الهيئة العامة لسوق المال 

 65,000 نفقات الطباعة والتسويق والدعاية واإلعالن

 3,500 مصاريف متنوعة

 317,000 المجموع

 40,000   بيسة لكل سهم أثناء فترة اإلكتتاب 0المقرر تحصيلها بواقع مصاريف االكتتاب 

 

 لهاوالمصاريف التقديرية إصدارالفرق بين المبلغ المقرر تحصيله كمصاريف 

 

277,000 

 

 

 %3.5ة بنسباإلصدار  مصاريفالمصاريف المذكورة أعاله هي مؤشر ألرقام تقديرية قد تختلف عن مصاريف اإلصدار الفعلية ، ُقدرت 

 من قيمة اإلكتتاب وذلك في حال بيع إجمالي األسهم المطروحة لإلكتتاب .. 

 
اقع  مصاريف اإلصدار بول مخصص هو وما اإلكتتاب عملية من تحصيله يتم ما خاللسوف يتم تغطية مصاريف اإلكتتاب اإلجمالية من 

في حال  .فع المبلغ المحصل من قبل مدير اإلصدار مباشرة إلى الشركةبيسة )بيستان( للسهم الواحد والمدفوع من قبل المكتتب وسيتم د 0

 عنائض ف وجد نإ وفي حال البائعين، المساهمين قبل من الفارق دفعلمبلغ المحصل من المكتتبين سيتم ا عنمصاريف اإلصدار  زادت

هذا كما تجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تتحمل أي من مصاريف  .البائعين المساهمينمصاريف اإلصدار فسيتم اإلحتفاظ بها من قبل 

 اإلصدار .
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  الحصيلة واستخدام اإلكتتاب من الغرض .2

 
 

 ض التالية :لألغراتطر، الشركة أسهمها لإلكتتاب العام 

النحو  على وإدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة شركةلتحول من ا -

 0262 فبراير 01وأيضاً في   0267أغسطس  2قدت في ع التي عاديةال غير امةالع الجمعية عاجتما هالذي أقر
 

 الحاليين بيع جزء من أسهم المساهمين -

 

 م حصيلة اإلكتتابااستخد

 

 جديدة من جانب الشركة حيث أن هذا الطر، يمثل بيع جزء من األسهم المملوكة للمساهمينال تعتبر األسهم المعروضة إصدار ألسهم 

ة األسهم بنسب حاليينالللمساهمين  -بعد خصم مصاريف اإلصدار –. سيتم إضافة عوائد الطر، )بما في ذلك عالوة اإلصدار( حاليينال

عليه فإن العوائد )بما في ذلك عالوة اإلصدار( لن يكون لها واألسهم(.  بملكيةمتعلق من الجزء ال 1.7البند  فيوارد  والمعروضة )كما ه

 رتبةالمت المصاريف من جزء ستغطي رتكاليف اإلصدا لتغطيةتم جمعها سيبيسة التي  0الـ  أنكما أي تأثير على القوائم المالية للشركة. 

 . اإلصدار عملية عن
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 بشأنها الصادرة والموافقات الشركة أغراض .2

 
 الشركة  غراضأ 2.0

 

 :المنتجات التالية تصنيع وبيع وإستيراد وتصدير في األساسي تتمثل أهداف الشركة، حسبما وردت في نوامها 

 بالط الحائط من السيراميك والبورسلين .6

 بالط األرضيات من السيراميك والبورسلين .0

 األدوات الصحية  .7

 التركيبات الالزمة ألطقم الحمامات .2

 المطابختجيزات  .1

 السيراميك أو البورسلين مادة من المصنعة الهدايا قطع .1

 السيراميك أو البورسلين مادة من المصنعةعازلة المواد ال .3

 بالط السيراميك والبورسلين والرخام .9

  ذات أضلع مختلفة مواد إسمنتية .8

 بناء أخرىمواد  .62

 

 : ألعمال التاليةباالشركة  أهدافأيضاً تتمثل 

 

  المحاجرإدارة و تأجير وتشغيل  وتملك  .6

 إستئجار األراضي والعقارات والمكاتب والمعارض المرتبطة بأنشطة الشركة .تملك ، إدارة ،  .0

 .تصنيع ، تجارة ، بيع ، تصدير والتعامالت المتعلقة بمواد الخام والمواد الداخلة بصناعة السيراميك  .7

مدرجة بستتتتوق مستتتتقط لألوراق المالية وأستتتتواق المالية بالدول اإلستتتتتثمار باألستتتتهم واألوراق المالية للشتتتتركات التجارية ال .2

 األخرى.

 

وذلك بما  ومنفعة ألنشتتتتتطتها الرئيستتتتتية المرخصتتتتتةات عالقة ذ ترى أنها مزاولة أية أعمال أخرىمن وقق لخر شتتتتتركة كما يمكن لل

 والمكملة لألنشطة الرئيسية والتي تدخلالمرتبطة ألنشطة ا ةمارسهذا فضالً عن إمكانية م المحلية. اليتعارض مع اإلجراءات والقوانين

 :األنشطة التالية وذلك بما يشمل  الرئيسية للشركةهداف األضمن 

 

 الحصول على الدعم الفني واإلداري من شركات ، مجموعات تجارية أو أفراد وذلك على المستوى المحلي واألجنبي. .6

داخل الستتتلطنة ت ومؤستتتستتتات محلية أو أجنبية تمارس أعمال مماثلة الدخول بإتفاقيات متعددة األغراض مع أفراد أو شتتتركا .0

 أهداف الشركة. تحقيقهذه اإلتفاقيات أن تساعد على  من شأنوخارجها 

 .للشركة ف الرئيسيةهدااألوتنعكس إيجاباً على  تولي أية أعمال ومشاريع ترى إدارة الشركة بأنها ذات أهمية  .7

  .الشراء ، اإلستئجار أو ممارسة حق االنتفاع وذلك لألراضي الواقعة بالسلطنة أو خارجهافي األراضي من خالل اإلستثمار  .2

 

 الشركة بشأن الصادرة التصاريل 2.5

 

السجل ب اوتم تسجيله ..م.ع.مش للسيراميك مهاتحق مسمى شركة ال كشركة مساهمة ُعمانية مقفلةسلطنة عمان  الشركة في أسيستم ت

أغستتطس  2وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  ، 0221 نوفمبر 61 تاريخ فيالتجاري بوزارة التجارة والصتتناعة 

قرر المستتتتتتاهمون تحويل الشتتتتتتركة إلى شتتتتتتركة مستتتتتتاهمة ُعمانية عامة  0262فبراير  01اإلجتماع المنعقد بتاريخ  وأيضتتتتتتاً  0267

، هذا كما تجدر  ها بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة ُعمان وتعديل نوامها األساسي على هذا األساس)"ش.م.ع.ع"( وتنويم عمل

 التالية:  تحمل التصاريح والتراخيص اإلشارة بأن الشركة

 

 وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري

 

 6928629سجل تجاري رقم:  -

 ، صحار ، فلج القبائل  الباطنةمقر الشركة المسجل: محافوة  -

 700، الرمز البريدي: 290العنوان البريدي: ص.ب:  -

 0221نوفمبر  61تاريخ التسجيل:  -

 0261نوفمبر  62تاريخ االنتهاء:  -

 محددة غير:  المدة -
 

 . الصناعية صحار بمنطقة المصنع عنوان إلى مسقط من المسجل الرسمي مقرها عنوان بتغيير مؤخرا الشركة قامق
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 ، الرئيسي هاوذلك من خالل مقرالشركة  ألغراضاألنشطة الواردة أدناه إضافة  وتمتم تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة 

 األنشطة المشار إليها هي ما يلي : . 700الرمز البريدي:  290ص.ب: 

 

 بيع األدوات الصحية والتركيبات الالزمة  -

 منتجات الرخام بما يشمل المطابخ ، المغاسل ، الحلي ، التماثيل والمنحوتات .. الخ .  صناعة -

 والصيانة البناء وأعمالمعدات الثقيلة لألعمال اإلنشائية ال تجارة -

 اإلستيراد والتصدير -

 بيع قطع الغيار )بإستثناء قطع غيار السيارات( -

 أجهزة التلفاز والمذياع ، أجهزة الثالجات ،.. إلخ(  بيع األدوات واللوازم المنزلية )تجهيزات المطابخ ، -

 

باطنة ال محافوةالكائن بمنطقة صحار الصناعية ،  هامصنعمصر، للشركة  تصنيع سيراميك األرضيات والحوائط من خالل  أنهكما 

 سلطنة ُعمان .  700الرمز البريدي:  290بوالية صحار بفلج القبائل ص.ب: 

 

 الصناعي  الترخيص

 27221918صناعي رقم :  ترخيص

 62226190سجل صناعي رقم : 

  0261نوفمبر  62تاريخ إنتهاء التراخيص : 

 

 غرفة تجارة وصناعة ُعمان: شهادة االنتساب للغرفة

 6196رقم التسجيل : 

 0262أكتوبر  72تاريخ إنتهاء التسجيل : : 

 

  التنقيب عن المعادن  رخيصت: للمعادن العامة المديريةوزارة التجارة والصناعة ، 

  034/234/5/77491/2013ترخيص رقم : 

 0262 ديسمبر 60تاريخ االنتهاء: 

 

 ترخيص السالمة

 2014/744ترخيص رقم : 

 2015سبتمبر  66تاريخ االنتهاء: 

 

 9111األيزو  شهادة  الجودة إدارة نظام

ألعمال التصتتنيع والفحص والتركيب لكافة منتجاتها ، وقد أصتتدرت الشتتهادة بتاريخ  9001:2008حصتتلق الشتتركة على شتتهادة األيزو 

 . 0261ديسمبر عام  العاشر من وتنتهي صالحيتها في  0260ديسمبر  66

 

 التي تتناول مختلف جوانب  إدارة الجودة ومعايرها. 8222هي واحدة من إصدارات األيزو  9001:2008شهادة األيزو 

 

 
 النظام األساسي للشركة وعقد تأسيسها  2.3

 

تتوافر نسخة من النوام األساسي للشركة وعقد تأسيسها لإلطالع عليها خالل ساعات العمل اليومية في مقر مكتب الشركة والمصنع 

بعة( ، سلطنة في المرحلة الرا 023وأيضاً المربع رقم  021-029الكائن بمنطقة صحار الصناعية ، المرحلة الثالثة بالمربع رقم 

 ُعمان.

 

 القرارات الصادرة عن الشركة  2.2
 

 :  هي كالتي 0267أغسطس  2 جتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخخالل إالشركة القرارات الصادرة عن 
وذلك واحد لكل ستتهم في رأس مال الشتتركة للموظفين عماني لاير  ستتهم عادي بقيمة 33,981عدد  تخصتتيصالموافقة على  .6

  لتي :كا

 من رأس المال المصدر %1بما اليتجاوز  -

 لاير عماني سهم 1.588بسعر قدره  -

من قانون الشتتتتتتركات التجارية الصتتتتتتادر بالمرستتتتتتوم  90وفقاً للمادة  اإلدارة القيمة التي يقررها مجلس حستتتتتتب توزع -

 )قانون الشركات( . 74/4 السلطاني رقم 

 

 في رأس مال الشركة ألعضاء مجلس اإلدارةسهم عادي بقيمة لاير واحد لكل سهم  116,019الموافقة على تخصيص عدد  .0

 وذلك كالتي : 
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 سهملكل لاير عماني  1.588بسعر قدره  -

من قانون الشتتتتتركات التجارية الصتتتتتادر بالمرستتتتتوم  90على أعضتتتتتاء مجلس اإلدارة وفقاً للمادة خاص  كطر،توزع  -

 ( )قانون الشركات 74/4 السلطاني رقم 

 

 لاير عماني .   إلى عشرة ماليين لاير عماني اليينركة المرخص به وذلك من خمسة مالموافقة على زيادة رأس مال الش .7
 

شروع في إجراءات تغيير  .2 شكلالموافقة على ال شركة  ال من شركة مساهمة مقفلة )ش.م.ع.م( إلى شركة مساهمة القانوني لل

 حصتتتتتتتتةمن خالل بيع جزء من طر، أستتتتتتهم الشتتتتتتركتتتة لإلكتتتتتاب العتتتام األولي  عتتتامتتتة )ش.م.ع.ع( والشتتتتتتروع في

وراق إدراجها في سوق مسقط لألومن ثم   (األسهم ملكية تفاصيل)الفصل السادس  في نهبيا تم لما وفقاً /المساهمين المؤسسين

 .المالية

مان كمستتتشتتار قانوني عُ فرع ، ( الحالي المستتمى حستتب وشتتركاؤهم) دنتونز الموافقة على تعيين إس آر دنتون وشتتركاؤهم  .1

 .كتتاب العام للشركة لإل

 الموافقة على تعيين بنك عمان العربي ، مجموعة إدارة اإلستثمار كمدير إصدار لإلكتتاب العام  . .1

  لإلكتتاب العام . قانوني حاسبالموافقة على تعيين كيه بي إم جي كم .3

 
 هي كالتي : 0262فبراير  01 الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخالقرارات الصادرة عن الشركة خالل إجتماع 

 

)ش.م.ع.م( إلى شتتتتركة قفلة شتتتتركة مستتتتاهمة عمانية ممن  لهاتحويالقانوني للشتتتتركة من خالل  الشتتتتكلتغيير الموافقة على  .6

 حصتتتتتتة من جزء بيع خالل من وذلك)ش.م.ع.ع( من خالل عملية طر، أولي ألستتتتتتهم الشتتتتتتركة عمانية عامة مستتتتتتاهمة 

وإدراجها في ستتوق مستتقط لألوراق  "األستتهم ملكية تفاصتتيل"الفصتتل الستتادس  في بيانه تم لما وفقاً /المستتاهمين المؤستتستتين

 (األولي العام الطر،) .المالية
 

وق س على التعديالت التي تتم على عقد تأسيس الشركة وفق المتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية وقانونالموافقة  .0

 العامة .بالنسبة لشركات المساهمة رأس المال 

 

بيستتة لكل ستتهم مما يرفع أستتهم رأس  622من لاير واحد الى  الشتتركةستتهم رأس مال أل اإلستتمية القيمة تجزئة علىالموافقة  .7

 . أخمسة ماليين سهماً إلى خمسين مليون سهم منالمال المصدر للشركة 
 

بيع المستتتاهمين من خالل ستتتهماً عادياً  0202220222من أستتتهم رأس مال الشتتتركة التي تشتتتكل  %22الموافقة على طر،  .2

بالنستتتب التي يتم االتفاق عليها بين لإلكتتاب العام ذه األستتتهم طر، هستتتيتم وفي رأس المال ،  جزء من حصتتتصتتتهم الحاليين

 الشركة.الحاليين و المساهمين
 

 : التالية ألموربا قياملل الحق اء مجلس اإلدارةعضمنح أ الموافقة على .1
 

 الموافقة على السعر الذي يتم عرض األسهم للبيع به في عملية الطر، األولي . -

االتفاقيات التي ستتتدخل فيها الشتتركة مع أطراف ثالثة أو مستتتشتتارين أو مقدمي خدمات لهم عالقة  كافة وإنهاءالتفاوض  -

 يشمل التوقيع نيابة عن الشركة. بمابعملية الطر، األولية واستكمال كافة اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملية الطر، 

إلصتتتتتدار وكافة الوثائق التي لها عالقة بعملية الموافقة على والتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة والشتتتتتركة على نشتتتتترة ا -

 الطر، األولية .

القيام بكل ما يلزم والتوقيع على كافة الوثائق وتقديم أي مستندات للجهات المعنية والحصول على الموافقات والتصاريح  -

س سهم الشركة في  وق مسقط لألوراق نيابة عن الشركة والمساهمين البائعين إلتمام عملية الطر، ويشمل ذلك إدراج أ

 المالية .
 

بيستتة للستتهم  0 البالغة اإلصدددار بمصدداري  والمرتبطة لإلكتتاب األسددهم طرح بعملية المتعلقة النفقات تسددديد على الموافقة .1

 البائعين . الواحد وعلى أن أي زيادة في هذه المصاريف سيتحملها المساهمين
 

 الجمعية موعد قبل الكتتاببا يتعلق فيما الشدددددددركة إدارة مجلس قبل من المتخذة اإلجراءات جميع مصدددددددادقة على الموافقة .3

 العادية . غير العمومية

  على بيع األسهمموافقة ال 2.2
 

في  للنستتب الواردة اً ستتمال الشتتركة  وعرضتتها لالكتتاب العام وفقأعلى بيع جزء من حصتتتهم في رأبدى المستتاهمون البائعون موافقتهم 

 :"اإلكتتاب حول عامة معلومات" بـ والمعنون النشرة هذه من ثانيالفصل ال

 

 إلتزامات الشركة 2.5
 

مستتتاهمة عامة وذلك وفقاً لقانون الشتتتركات  شتتتركةمستتتاهمة مقفلة إلى  شتتتركة بعد تحويلها من لحاليةستتتتلتزم الشتتتركة بكافة إلتزاماتها ا

 التجارية .
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  األسهم ملكية تفاصيل .5

 
 مقفلة مساهمة كشركة 5115أغسطس  3ملكية األسهم كما هي في  5.0

 
 

  الجنسية أسماء المساهمين  م

 

عدد األسهم 

المملوكة )قيمة 

كل سهم منها 

لاير ُعماني 

 واحد(

 

النسبة 

المئوية من 

 المجموع

 

مجموع القيمة االسمية لألسهم 

  )بالريال الُعماني( المملوكة

 

ضة بالقاشركة األنوار  6

 ش.م.ع.ع  

 960,000 %32.00 960,000 عمانية 

مؤسسة مصطفى سلطان  0

                                 ش.م.م

 300,000 %10.00 300,000 عمانية

 300,000 %10.00 300,000 عمانية  صندوق تقاعد وزارة الدفاع                                     7

4 

 

 150,000 %5.00 150,000 عمانية                                      منار الشرق للتجارة ش.م.م

 150,000 %5.00 150,000 عمانية  القابضة ش.م.م                                         الخنجي  5

شركة أبوظبي الوطنية  1

 للمواد الغذائية                           

 150,000 %5.00 150,000 إماراتية

علي بن خلفان بن راشد  7

 المطوع الواهري                     

 150,000 %5.00 150,000 إماراتي

مريم بنق سعيد علي  8

                                   الشامسي

 150,000 %5.00 150,000 إماراتية

 150,000 %5.00 150,000 عمانية بنك مسقط ش.م.ع.ع 9

منار بنق مسعود حميد  10

                                 الحارثي 

 120,000 %4.00 120,000 عمانية

عبد العزيز بن مسعود حميد  11

                            الحارثي

 120,000 %4.00 120,000 عماني 

 90,000 %3.00 90,000 عماني محمد بن د.علي بن جعفر 12

 75,000 %2.50 75,000  شركة السوسن ش.م.م 13

 75,000 %2.50 75,000 ةعماني المتحدة لألوراق المالية 14

ناصر بن سلطان مالك  61

                                 الحارثي

 60,000 %2.00 60,000 عماني

 3,000,000 %622 3,000,000  المجموع 

 
 نقدا   به اإلكتتاب تم التأسيس عند المال رأس كامل*

 

 التغييرات الالحقة وتفاصيل ملكية األسهم قبل اإلكتتاب العام   5.5

 

ن خالل إصدار ملاير عماني  3,500,000لاير عماني  3,000,000من  تم رفع رأس مال الشركة 0266في شهر يناير  .6

 بشكل تناسبي وتم سداده نقداً . وزع فيما بين المساهمين الحاليينلاير عماني   500,000 بواقع رأس مال إضافي
 

من رأس المال  %2.5تشكل  كانق بيعق األسهم المملوكة من قبل شركة المتحدة لألوراق المالية والتي 0266أبريل في  .0

 الحارثي . إلى الفاضل/ مسعود بن مالك

 

 .من رأس المال %5والتي كانق تشكل مسقط  قامق شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع بشراء أسهم بنك 0267فبراير في  .7
 

أربا، عماني من خالل لاير  4,000,000إلى  لاير عماني 3,500,000زاد رأس مال الشركة من  0267 مارسفي  .2

لاير عماني  850,000بقيمة  0267 أغسطسفي  أخرىسهمية أربا، من خالل و ،لاير عماني  500,000بقيمة سهمية 

  لاير عماني 4,850,000رأس مال الشركة إلى  صليل
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سهم ألعضاء مجلس  116,019سهم لموظفي الشركة و  33,981تخصيص عدد قامق الشركة ب 0267شهر سبتمبر في  .1

تم لاير للسهم وقد تم سداد قيمة تلك األسهم نقدا ،  1.588ادي  بسعر عسهم  150,000اإلدارة وذلك من خالل إصدار 

 . 0267أغسطس  2في تاريخ  المنعقد غير العادية في إجتماع الجمعية المساهمين بناءاً على موافقةتخصيص هذا ال

عمانية مقفلة حينما تم التخصيص المشار إليه وحيث أنه لم  ساهمةم شركة كانت للسيراميك المها شركةأن  بماو هذا
 سعربألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة ل األسهم إصدار تم فقد السوق في متداول سعر الشركة يكن ألسهم

 يونيو 41 في كما الواحد للسهم( الدفترية القيمة) األصول قيمة صافي يعادل ما الواحد وهو للسهم عماني لاير 08155

4104. 
 

هو العضو المنتدب عن شركة وفاضل/ سنجاي كومار تيواري صص للخُ في ظل تخصيص أسهم ألعضاء مجلس اإلدارة  .1

بناءاً على تعليمات من شركة األنوار ، ولاير  6سهم عادي ذو قيمة إسمية تعادل  16,574 عدد ش.م.ع.عاألنوار القابضة 

الرئيس التنفيذي لشركة األنوار سهم إلى الفاضل/ ريجي جوزيف  4,143و  شركةالسهم إلى  8,287بتحويل قام القابضة 

 نيابة عن الشركة . سهم 4,144، كما إحتفظ بـ القابضة 

 

 :التأسيس فترة منذ الشركة مال رأس زيادة التالي الجدول يبين

 

 طرح قبل المال رأس

 إلكتتابل األسهم

 العام

 للسهم اإلصدار سعر

 (ع.ر)
 األسهم عدد

 المصدرة
 التخصيص نوع

 إصدار تاريخ

 األسهم

 التأسيس عند - - - 3,000,000

 4100 يناير فضليةاأل حق 500,000 1 3,500,000

 4104 مارس  سهمية أربا، 500,000 - 4,000,000

 4104 اغسطس  سهمية أربا، 850,000 - 4,850,000

5,000,000 1.588 150,000 

 إصدار تخصيص

 لموظفي األسهم

 وألعضاء الشركة

  اإلدارة مجلس

 4104 سبتمبر

 
 

 ما قبل التحويل  المساهمون/ المؤسسون 5.3

 

مجموع القيمة 

االسمية لألسهم 

المملوكة 

)بالريال 

 الُعماني( 

النسبة 

المئوية من 

 المجموع

عدد األسهم 

المملوكة )قيمة 

كل سهم منها مائة 

 بيسة(

  أسماء المساهمين  الجنسية

 6 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع   عمانية  18,027,870 36.06% 1,802,787

 0 مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م                                 عمانية 4,850,000 9.70% 485,000

 7 صندوق تقاعد وزارة الدفاع                                      عمانية 4,850,000 9.70% 485,000

 2 الخنجي القابضة ش.م.م                                           عمانية 2,425,000 4.85% 242,500

 1 منار الشرق للتجارة ش.م.م                                      عمانية 2,425,000 4.85% 242,500

 1 شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية                            إماراتية 2,425,000 4.85% 242,500

 3 الواهري                      ععلي بن خلفان بن راشد المطو إماراتي 2,425,000 4.85% 242,500

 9 مريم بنق سعيد علي الشامسي                                   إماراتية 2,425,000 4.85% 242,500

 8 منار بنق مسعود حميد الحارثي                                  عمانية 1,940,000 3.88% 194,000

 62 عبد العزيز بن مسعود حميد الحارثي                            عماني 1,940,000 3.88% 194,000

 66 د.علي بن جعفر محمد عماني 1,455,000 2.91% 145,500

 

 

 60 مسعود بن حميد الحارثي عماني 1,378,250 2.76% 137,825
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مجموع القيمة 

االسمية لألسهم 

المملوكة 

)بالريال 

 الُعماني( 

النسبة 

المئوية من 

 المجموع

عدد األسهم 

المملوكة )قيمة 

كل سهم منها مائة 

 بيسة(

  أسماء المساهمين  الجنسية

 67 شركة السوسن ش.م.م عمانية 1,212,500 2.43% 121,250

 62 ناصر بن سلطان مالك الحارثي                                 عماني 970,000 1.94% 97,000

 61 موظفي الشركة  - 339,810 0.68% 33,981

 61 عبد الرضا مصطفى سلطان عماني 165,740 0.33% 16,574

 63 شبير بن موسى اليوسف  عماني 165,740 0.33% 16,574

 69 الخنجيقابوس بن عبدهللا  عماني 165,740 0.33% 16,574

 68 محمود ناصر الريامي عماني 165,740 0.33% 16,574

 02 الواهري                     راشد حمد  إماراتي 165,740 0.33% 16,574

 06 ريجي جوزيف هندي 41,430 0.08% 4,143

 00 سنجاي كومار تيواري هندي 41,440 0.08% 4,144

 

 

  المجموع    50,000,000 100% 5,000,000

 

 

 لإلكتتاب:  أسهمها بعد طرح الشركة مال رأسهيكل  5.2

 

لإلكتتاب على النحو المبين أدناه وذلك على إفتراض بأن يتم االكتتاب في  أسهمها بعد طر، الشركة المال رأسيتوقع أن يكون هيكل 

 : المتبقية باألسهم المؤسسين المساهمين سيحتفظفي حال أن لم يتم االكتتاب في كامل األسهم  ،األسهم بالكامل 
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 الحاليينن يللمساهم حق التصويت 5.2
 

 يبلغبموجب طر، أسهم الشركة لإلكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عمانية عامة فإن رأس مال الشركة المصدر المدفوع 

سيكون . بيسة لكل سهم 622مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ  12سم إلى ، قُ عماني )خمسة ماليين لاير عماني( لاير 102220222

 .العادية غيرالعامة  الجمعيةبما في ذلك  للشركة العامة الجمعيةالحملة األسهم حق التصويق عن كل سهم وذلك في اجتماع 

 

مليون سهم عادي مع حق التصويق بصوت واحد عن  72فيما بعد فترة اإلكتتاب العام على  ونوالموظف ونالحالي ونسيحصل المساهم

، كما هو الحال في األسهم العادية األخرى التي تم إصدارها ضمن اإلكتتاب العام . (األسهم بكامل اإلكتتاب تم حال في)وذلك كل سهم 

 من حق التصويق فيما بعد فترة اإلكتتاب العام . %12جراء ذلك  ونوالموظف ونالحالي ونسيملك المساهم وعليه

 

 

 

النسبة 

المئوية من 

المجموع 

 )بعد البيع(

عدد األسهم 

المملوكة بعد 

البيع )قيمة كل 

سهم منها مائة 

 بيسة( 

عدد األسهم 

المعروضة للبيع 

 خالل اإلكتتاب 

ملكية األسهم 

 ما قبل البيع
   أسماء المساهمين  الجنسية

 1 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع   عمانية  18,027,870 7,400,000 10,627,870 21.26%

 2 مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م                                 عمانية 4,850,000 2,000,000 2,850,000 5.70%

 3 صندوق تقاعد وزارة الدفاع                                      عمانية 4,850,000 2,000,000 2,850,000 5.70%

 4 الخنجي القابضة ش.م.م                                           عمانية 2,425,000 1,000,000 1,425,000 2.85%

 5 منار الشرق للتجارة ش.م.م                                      عمانية 2,425,000 1,000,000 1,425,000 2.85%

 6 شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية                            إماراتية 2,425,000 1,000,000 1,425,000 2.85%

 7 علي بن خلفان بن راشد المطوع الواهري                      إماراتي 2,425,000 1,000,000 1,425,000 2.85%

 8 مريم بنق سعيد علي الشامسي                                   إماراتية 2,425,000 1,000,000 1,425,000 2.85%

 9 منار بنق مسعود حميد الحارثي                                  عمانية 1,940,000 800,000 1,140,000 2.28%

 10 عبد العزيز بن مسعود حميد الحارثي                            عماني 1,940,000 800,000 1,140,000 2.28%

 11 د.علي بن جعفر محمد عماني 1,455,000 600,000 855,000 1.71%

 12 مسعود بن حميد الحارثي عماني 1,378,250 500,000 878,250 1.76%

 13 شركة السوسن ش.م.م عمانية 1,212,500 500,000 712,500 1.43%

 14 ناصر بن سلطان مالك الحارثي                                 عماني 970,000 400,000 570,000 1.14%

 15 موظفي الشركة   339,810 - 339,810 0.68%

 16 عبد الرضا مصطفى سلطان عماني 165,740 - 165,740 0.33%

 17 شبير بن موسى اليوسف  عماني 165,740 - 165,740 0.33%

 18 قابوس بن عبدهللا الخنجي عماني 165,740 - 165,740 0.33%

 19 محمود ناصر الريامي عماني 165,740 - 165,740 0.33%

 20 الواهري                     راشد حمد  إماراتي 165,740 - 165,740 0.33%

 21 ريجي جوزيف هندي 41,430 - 41,430 0.08%

 22 كومار تيواريسنجاي  هندي 41,440 - 41,440 0.08%

 23 اإلكتتاب العام   - - 20,000,000 40.00%

   المجموع   50,000,000 20,000,000 50,000,000 100.00%



23 
 

 رئيسيينمختصرة عن المساهمين ال سيرة 5.5
 

 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع  5.5.0
 

م على يد مجموعة من المؤسسات وبيوت األعمال الرائدة بهدف المساهمة في تطوير القطاع 6882تأسسق شركة األنوار القابضة عام 

على مدى الفترة الماضية ، على صعيد القطاع الصناعي  اتشركة دوراً هاما في هذا  القطاعاللعبق  ،والخدمي في سلطنة عمان  إلنتاجيا

 كما ،، وأيضاً التغليف السيراميك انتاجوفي أنشطة صناعية كالمحوالت ومفاتيح الكهرباء  ةإستثمارية ملحوظ مساهمة لشركةكان ل

فولتامب ش.م.ع.ع  من ضمن هذ الشركات، ،شركات صناعية رائدة ودعمها من خالل إستثمارها المستمر  فيها إنشاءفي  الشركة ساهمق

 من عدي والتأمين المالية الخدماتأن قطاع  حيثو ،والشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش.م.ع.ع واألنوار لبالط السيراميك ش.م.ع.ع 

 التأمينو التمويل مجالي في بارزة شركات تأسيس خالل من القطاع هذا في اإلستثمار على الشركة حرصت فقد الرئيسية القطاعات
 .م.ع.م .ش للتأمين الصقر وشركة.م.ع.ع ش للتمويل تأجير كشركة

 
 شرينالع السنوات مدى على عمان سلطنة في واالقتصاديةدوراً فاعالً في تطوير النواحي االجتماعية  شركة األنوار القابضة لعبق

شركة العديد لايضم مجلس إدارة  حيثوذلك بناءاً على الرؤية المستقبلية التي يتمتع به مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية ،  الماضية

 ريق إدارة متخصص على أعلى مستوى. ف إلى إضافةمن الشخصيات البارزة في مجال األعمال والصناعة 

 

 

 ش.م.ع.عمجلس إدارة شركة األنوار القابضة 

 

 المنصب مستقل/غير مستقل أسماء األعضاء م 

 رئيس مجلس اإلدارة مستقلعضو  مسعود بن حميد الحارثي 0

 نائب  رئيس مجلس اإلدارة عضو مستقل قيس بن محمد موسى اليوسف 5

 عضو مجلس إدارة عضو مستقل مهدي محمد العبدواني 3

 إدارةعضو مجلس  عضو مستقل عبد الرضا مصطفى سلطان 2

 عضو مجلس إدارة عضو مستقل شبير بن موسى اليوسف  2

 عضو مجلس إدارة عضو مستقل قابوس بن عبدهللا الخنجي 5

 إدارة مجلس عضو مستقل عضو الرواس سعيد هللا عبد محمد/ الشيخ 7

 
أن  وحيث .www.alanwarholdings.comيمكن الحصول على معلومات أكثر تفصيال عن االستثمارات الحالية واألداء المالي للشركة من موقعها 

 مدرجة فإن القوائم المالية الخاصة بها متوفرة أيضا على موقع سوق مسقط لألوراق المالية. هي شركة الشركة

 

 مؤسسة مصطفى سلطان 5.5.5

 

 لمؤسسةوأكبر المجموعات الرائدة في سلطنة عمان و أعرق من واحدةم  6830مصطفى سلطان التي تأسسق في عام  ؤسسسةتعتبر م

ن والمعدات األمولصرافة واإللكترونيات وأنومة االتصاالت ا تشمل مختلفة مجاالتعمل في ت التي شركاتالعديد من ال مصطفى سلطان

والقنوات الترفيهية الفضائية وتقنية المعلومات وأنومة تجهيز المكاتب وأنومة التكييف والخدمات الطبية والصناعية وأنومة اإلضاءة 

 والتبريد باإلضافة إلى المطاعم والعقارات والدعم اللوجستي .

 

 :  تشمل سلطان مصطفى لمؤسسةالشركات التابعة  قائمة

 

 ش.م.م. للتجهيزات العلمية والصناعة  مصطفى سلطان . شركة6

  .م.مذ. شركة المدينة للصرافة 0

 . شركة مصطفى سلطان ألنومة االتصاالت واألمن ش.م.م7

 . شركة مصطفى ُسلطان لإللكترونيات ش.م.م 2

 . شركة مصطفى ُسلطان لتكنولوجيا المكاتب المحدودة ش.م.م.1

 .م.م.ش للصرافة ٌسلطان مصطفى شركة. 1

 . شركة مصطفى سلطان لالتصاالت ش.م.م.3

 . شركة الشرق االوسط للمطاعم والتموين ش.م.م.9

 . شركة الخليج لالتصاالت ش.م.م. 8

 . بي دي بي اللوجستية ش.م.م. 62

 . فولتاس ُعمان ش.م.م.66

 . شركة االطعمة الذواقة ش.م.م.60

 . مصطفى سلطان لخدمات التبريد والتكيف ش.م.م.67
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  الُعماني االقتصاد .7

 
 نظرة عامة    .7.0

 

لقد كانق ُعمان وال تزال مركزاً تاريخياً للتجارة والتبادل التجاري إذ حباها هللا بموقع إستراتيجي عند ملتقى قارتي آسيا وأوروبا. 

كيلو متر مربع، ويُنور إلى ُعمان  7280122مليون نسمة، وتمتد أراضيها على مساحة قدرها  3.9ويبلغ تعداد سكان ُعمان حوالي  

العالم التي تتميز بأنومة سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة. كما أنها قامق بإنشاء بنية تحتية قوية وأنومة كواحدة من دول 

متميزة في مجال الرعاية الصحية واالتصاالت وشبكة للتجارة الدولية فضالً عن شبكات نقل متطورة، معتمدةً في ذلك كله على 

اً للبيانات التي نشرها المركز الوطني لالحصاء والمعلومات، فإن النفط يسهم في الوقق اقتصادها المزدهر القائم على النفط. ووفق

بأسعار السوق المحلية، وهي النسبة التي تهدف  0267من إجمالي الناتج المحلي في النصف األول لعام  %12 هالحالي بما نسبت

 الحكومة إلى تقليلها في المستقبل.  

 

 اإلقتصاد   .7.5

 

بدعم من االستقرار النسبي على أسعار النفط الخام في  م وذلك0267في عام  % 1االقتصاد الُعماني بنسبة  وقد تم رصد نمو

األسواق العالمية. وعلى الرغم من غموض المستقبل العالمي، فإن السوق المحلي شهد نمواً في الطلب عبر مختلف القطاعات مع 

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

 

الناتج  معدل ارتفع حيث، المستقرة  غيرالنور عن الوروف المحيطة  بصرفجيدا  اً أداء بتقديماالقتصاد الوطني إستمر  ولقد

 0267في عام  % 0.9 بنسبة نموه يقدر م و0260عام  % 66.1م و 0266عام  % 69.1 بنسبة السوق بأسعارالمحلي االجمالي 

م ، مدفوعاً بعدة عوامل من أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار  0262عام م ومن المتوقع تحقيق نفس هذا المعدل من النمو في 

 أسعاره واستمرار نسبة مصروفات الحكومة باإلضافة الى الطلبات المحلية الملحة.

 

 (5102 مارس نهاية في ) االجمالي المحلي الناتج هيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د وذلك على  ورغم الدالئل التي تشير الى أن االقتصاد العالمي بدأ باإلستقرار تدريجياً، إال أن الوضع العام ال يزال غير مؤكة

 خلفية مشاكل الديون التي تعاني منها االقتصادات المتقدةمة في أوروبا وضعف النمو العالمي.

 

"  حسب وكالة "موديز A1" حسب وكالة "ستنادرد آند بورز" وبدرجة "Aُعمان بتصنيف ائتماني بدرجة "هذا وتتمتع سلطنة 

 دوالر أمريكي. 0.1229ر.ع. =  6لخدمات المستثمرين". ويرتبط الريال الُعماني بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابق قدره 

 

 

 

52%

5%
8%

7%

28%

2013

 جمالي االنشطة النفطيةا
Total Petroleum Activities 

 انشطة اخرى
Other Activities 

 االدارة العامة والدفاع
Public Administration & Defence 

 تجارة الجملة والتجزئة
Wholesale & Retail Trade 

 االنشاءات
Construction 

49%

5%

8%

8%

30%

2014

 هيكل الناتج المحلي االجمالي ) في نهاية مارس(
 (Structure of Gross Domestic Product (End of March  
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 ، المركز الوطني لإلحصاءات والمعلومات(5102 عاممن  يونيو هر)المصدر: النشرة اإلحصائية الشهرية )ش

 

 البيانات المالية العامة  .7.3

 

تعتمد المعلومات الواردة في هذا الجزء على المعلومات التي تم جمعها من المطبوعات الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء )
 (والمعلومات.

 

 91..بـ الواحد البرميل بيع سعر إحتساب تم ،مليار لاير ُعماني 66.0مبلغ  0267الحكومة لعام  وازنةتبلغ اإليرادات في م

عن موازنة  %60مليار لاير ُعماني وهو أعلى بنسبة  60.8عند  0267قدر إجمالي اإلنفاق الحكومي في عام  كما ،دوالراً 

إجمالي اإلنفاق وبلغ  مليار لاير ُعماني 14.08بقيمة  0267، كما قدرت اإليرادات الحكومية الفعلية لعام  0260عام لالمعدلة 

 متوسط بلغ كمامليار لاير عماني .  0.4مليار لاير ُعماني مما أدى إلى توفر فائض في الميزانية يبلغ  13.68 غالحكومي مبل

 .الميزانية في مقتر، هو كما دوالرا 91للبرميل مقابل سعر  105.5والي ح 0267 معا خالل العماني الخام سعر

 

مليار لاير على أساس أن سعر برميل النفط  66.3م تبلغ إيرادات المشاريع العامة المتوقعة  0262الحكومة لعام  وازنةاما في م

.كما تم تقدير إجمالي اإلنفاق الحكومي في عام 0267مقارنة بااليرادات المعتمدة للسنة   % 2.1دوالراً للبرميل بنسبة نمو  91

وعليه فإن العجز يبلغ نحو . 0267عن األنفاق المعتمد في ميزانية عام  % 1بنسبة مليار لاير وهو أعلى  67.1م عند  0262

 بالمائة من الناتج المحلي. 1بالمائة  من اإليرادات في الميزانية وبنسبة  61مليار لاير عماني أي بنسبة  6.9
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من إجمالي  % 63اإليرادات غير النفطية نسبة من جملة اإليرادات بينما تمثل  % 97ن اإليرادات العامة النفطية تمثل ما نسبته إ

 منها الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم. % 12اإليرادات منها نحو 

  

 فائضوب عماني لاير مليون 1.22 الفعلية الحكومية اإليرادات إجمالي بلغ ،0262 مايو في المنتهية أشهر الخمسة فترة خالل

 البيع سعر بلغ ، والذي بنيق عليه الموازنة للبرميل دوالراً  91. وبالمقارنة مع إحتساب سعر بيع عماني لاير مليار 0.58 قدره

 . 0262وذلك عن فترة الخمسة أشهر األولى من عام  للبرميل أمريكي دوالر 621.21 الفعلي

 

المدنية والذي يتوقع أن يكلف خزينة ، أعلنق الحكومة عن توحيد الرواتب والدرجات في قطاع الخدمة 0267في نوفمبر من عام 

إدخال تعديالت على قوانين التقاعد، حيث  ن. كما أعلنق الحكومة عفي السنة مليون لاير عماني  822ى ال 922الدولة حوالي 

التقاعدي للعمانيين المؤمنيين مع الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  على أساس الراتب اإلجمالي بدال من  راتبسيتم احتساب ال

 .0262يوليو  6حيز التنفيذ اعتبارا من  دخلق قد وفقا للمرسوم السلطاني، علما بأن التغييرات حسابها على الراتب األساسي

 
 (00262 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات ميزانية الحكومة لعام   0262 يونيو) النشرة اإلحصائية الشهرية المصدر: 

 
 الخطط التنموية  .7.2

 العام القطاع بمشاريع اإلستثمار( والتي تتطلع الى 0261وحتى  0266وضعق الحكومة خطة التنمية الخمسية الثامنة )من 

ويُتوقع أن تحسةن تلك االستثمارات من الطلب المحلي وأن تعمل على تنويع  ،البُنى التحتية مشاريع في تنصب التي برىالك

 مصادر االقتصاد الُعماني. 

 

إجمالي النفقات العامة  تسجيلمليار ر.ع. طوال فترة الخطة الخمسية مع  37,5 اإليرادات التراكمية بمبلغ قدةرت الحكومةولقد 

 %62الخطة الخمسية. وتتوقع الخطة أن تنمو األنشطة غير النفطية بنسبة  مليار ر.ع. على مدار فترة 42,71مبلغاً وقدره ل

أجل  من المبذولة الجهود  ضرورة االستمرار في على )باألسعار الثابتة(. ويؤكد هذا األمر %1)باألسعار الحالية( وبنسبة 

مليار ر.ع. إلى جانب  5,6االستثمار في مشاريع جديدة تُقدةر قيمتها بمبلغ  أن الىالخطة وتشير  االقتصاد بشكل أكبر.تنويع 

مليار ر.ع. تم ترحيلها من فترة الخطة السابقة. وتهدف هذه الخطة إلى توظيف عدد  6,4مشاريع أخرى تُقدةر قيمتها بمبلغ 

 مواطن ُعماني. 0310222إلى  0220222يتراو، ما بين 

 

 

 الرئيسية اإلقتصادية المؤشرات  .5.7
 5101 5100 5105 5103  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار السوقية 

 )بالمليار لاير ُعماني(

00.11 01.82 29.80 30.63 

 3.96 3.62 3.30 0.33 عدد السكان )بالمليون(

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد باألسعار 

 السوقية )ر.ع.(

9.610 8.100 8.232  7.735 

والغاز كنسبة مئوية من الناتج قطاع النفط 

 )%( المحلي اإلجمالي

21 53 10 12 

 6.6 0.8 2.6 7.7 التضخم السنوي )%(

القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق 

 )بالمليار لاير ُعماني( المالية

62.8 62.7 66.3 62.0 

 344 771 707 761 )مليون برميل( إنتاج النفط الخام

 
  . 0260 يوالكتاب االحصائي السنو 0262 يونيو –النشرة االحصائية الشهرية  -والمعلومات المركز الوطني لالحصاء 

 سنوية لسوق مسقط لألوراق المالية.والنشرة اإلحصائية ال
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 سلطنة عمان دول مجلس التعاون  في المقاوالت قطاع .8

 

 في دول مجلس التعاون الخليجي المقاوالت قطاعلنظرة عامة    .8.0

 

ترليون دوالر تشكل فيها نسبة المملكة العربية  6.8تبلغ قيمة المشاريع )المخطط لها أو التي يجري العمل بها( في دول الخليج العربي 

تم االنتهاء من مشاريع إنشائية  وقد. يوضح الجدول توزيع المشاريع على حسب القيمة اإلجمالية. %72واإلمارات  %78السعودية 

مليار  90يتم إكمال مشاريع بقيمة  ن. من المتوقع أ0266دوالر في عام مليار  23مقارنة مع  0260مليار دوالر خالل عام  18بقيمة 

 مليار دوالر. 11أن تبلغ قيمة المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها في دول الخليج العربي  أيضاً  من المتوقعو. 0267دوالر في عام 

 

بالنسبة للمشاريع على حسب القطاعات فقد جاءت المشاريع السكنية في مقدمة مشاريع البناء التي تم إكمالها في دول الخليج العربي 

 مليار دوالر يلبها مشاريع القطاع التجاري والضيافة.  08م بقيمة بلغق أكثر من  0260خالل عام 

 

 
 لمصدر:ا

  ) بزنس مونيتر انترناشيونال ) بي إم أي 

  )ميدل إيسق إيكونوميك دايجسق ) ميدز 

  موقع األعمال العربية 

 

على التوالي بينما من  %67.2و % 2.2و %2.2 عندقطاعات المباني السكنية والتجزئة واألعمال بوتيرة أبطأ تنمو  من المتوقع أن

  .0262-0267 عامي مابينعلى التوالي  %38و %18و %03غ حة بوتيرة أسرع تبلالمتوقع أن ينمو قطاع الضيافة والتعليم والص

 

حيث تبلغ حصتها المتوقعة من السوق  0267المتوقع إكمالها في عام  ةالعقاري المشاريع من حيث ستبقى المشاريع السكنية هي األكبرو

27%  

 

 
 إليها المستنددر االمص

  ) بزنس مونيتر انترناشيونال ) بي إم أي 

  )ميدل إيسق إيكونوميك دايجسق ) ميدز 

  موقع األعمال العربية 
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 على قطاع المقاوالت في سلطنة عمان  نظرة .8.5

 

يجية ن المشاريع االستراتحيث تنفذ السلطنة عدداً م ،على مدى الخمس سنوات القادمة اً جذري الً متوقع أن يشهد السوق العماني تحومن ال

مليار دوالر وهو  11عقود تبلغ قيمتها  إرساءعلى مدى هذه الفترة، من المتوقع أن يتم  البالدفي  اً كبير الً إحداث تحو على ستعملالتي 

نية )المخطط لها تبلغ حصة المشاريع العماو هذامليار دوالر(.  77)والتي بلغق خالل الخطة الخمسية السابقة قيمة العقود تقريبا ضعف 

 . %1أو التي يجري العمل فيها( بالنسبة لسوق المشاريع في دول الخليج العربي حوالي 

 

تعود هذه الزيادة في النشاط إلى تنفيذ عدد من المشاريع االستراتيجية طويلة األمد مثل المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة برتش و

مليار دوالر ومشروع إنشاء مجمع للمصافي  61بتروليوم الستخراج الغاز المحكم من حقل خزان باستثمارات تبلغ قيمتها 

مليار دوالر ومشروع إنشاء خط السكة الحديد وتطوير المطارات في مختلف أنحاء  62فة تصل إلى والبتروكيماويات في الدقم بتكل

 السلطنة والمشاريع السكنية والتجارية المرتبطة بتطوير قطاع السياحة. 

 

 

 
 

 المصدر 

  ) بزنس مونيتر انترناشيونال ) بي إم أي 

  )ميدل إيسق إيكونوميك دايجسق ) ميدز 

  موقع األعمال العربية 

 

 

 عام في ٪1 إلى 0111 عام في ٪11 من النفط عن الناتج الدخل مساهمة وتقليل اإلقتصادي الدخل مصادر تنويعل لحكومةا خطة إن
 بتطوير لمرتبطةا المشاريع قيمة تصل أن يتوقع لذلك ونتيجة. النفطية غير القطاعات تنمية في رئيسيا من شأنها أن تخلق حافزا 4141

 . 4101-4100الفترة  خالل دوالر مليار 51 يقارب ما إلى السلطنة في التحتية البنية
 

من اإلنفاق على مشاريع أخرى مثل تطوير  اً كبير اً يشكل قطاع النقل نسبة كبيرة من مشاريع المقاوالت ومن المقدر أن يكون جزء

 %01شكل حوالي ت تيقطاع الطاقة والموارد وال كذلك من بين القطاعات األخرى التي تساهم في قطاع المقاوالتوالموانئ والمطارات. 

 من إجمالي المشاريع. 

 

إن ف ا ومؤثرا لقطاع المقاوالت. عالوة على ذلكتوفر الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل الوطني حافزا كبيرو

بتوفير امتيازات وحوافز مشجعة للمستثمرين المحليين واألجانب على حد سواء من أجل تحفيز نمو  اً الحكومة العمانية مهتمة أيض

 االقتصاد الوطني. 

 

 اريع البنية األساسية سواء بشكل مباشر أو غيريمكن لقطاع المقاوالت أن يستفيد من الفرص المتاحة من خالل زيادة اإلنفاق على مشو

ت. المقاوال أكثر في قطاع نشاط سيولد مباشر حيث سيجري العمل في العديد من المشاريع في قطاع السياحة واألعمال الجديدة مما

لمصادر من مشاريع من المتوقع أن يسهم في المساعدةفي إعادة توجيه ا والذيتحرص الحكومة على تنفيذ مشروع السكة الحديدة و

  .المنطقة دول مع السلطنة تواصل تحسينتوسعة شبكة الطرق وهو األمر الذي سيساهم في أخرى في قطاع المقاوالت عوضاً عن 

 

 

6%المطارات 

6%الموانئ 

44%سكة الحديد 
الجسور وشبكات

9%الطرق 

3%مياه 

5%تجارية 

5%صناعية 

المحطات 
والمولدات 
7%الكهربائية 

أنابيب النفط 
15%والغاز 

مليار دوالر لمشاريع مخطط لها أو يجري العمل  002

 فيها
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 النشاط على عامة ونظرة الشركة وصف .9

 

 ذعن المها للسيراميك وعملياتهانبذة تعريفية  .9.0

 

. وتعد الن كواحدة من أكبر شركات 0229بدأت المها للسيراميك ش.م.ع.ع )قيد التحويل( في إنتاجها التجاري في شهر إبريل من عام 

 قامت كما SUD TUV من شهادة 4115: 1110 األيزو شهادة على الشركة حصلت وقد ،إنتاج بالط السيراميك في سلطنة عمان 

يقع مصنع الشركة في منطقة صحار الصناعية وهو مزود بمعدات ".  السيراميك بالط وتوريد لتصنيع الجودة إدارة نظام وتطبيق بإعداد

اً من أسواق خصيص إستيرادهانية آلية متقدمة إيطالية الصنع . يستخدم المصنع مواد خام فائقة الجودة في عمليات اإلنتاج ويتم قذات ت

 .الدول األوروبية 

 

تم إستيرادها  التيرقمية الطباعة ال مكائن من إثنان عددتركيب  0267عام ي فف تم فقدث تقنياتها بشكل مستمر تركز الشركة على تحدي

أول  للسيراميك ش.م.ع.ع )قيد التحويل( المهاتعتبر  كمااإليطالية الرائدة في مجال تصنيع معدات إنتاج السيراميك.  اتشركال إحدىمن 

ة . كذلك فإن الشركة هي أول شركة عمانيالتعاون مجلسدول  أسواق إلىتصاميم مطبوعة بشكل رقمي  وتوريدشركة عمانية تقوم بإنتاج 

 .ملم للبالطة  60تقوم بإنتاج وتوزيع البالط عالي القدرة بسمك 

 

تلفة توفر الشركة أنواع مخ كماأن يتم زيادتها في المرحلة المستقبلية ،  يتوقعومليون متر مربع  1الطاقة االنتاجية الحالية للشركة  تصل

ئط اا السيراميك المصقول الخاص بالح" منه14411:2003من منتجاتها التي تتفق مع المعايير والمواصفات العالمية "إي إن 

( 50x50) تشمل مختلفة بأحجاموبتصاميم وظالل متنوعة تناسب مختلف الديكورات  الحائط حافة على يقع الذي والبالط األرضياتو

كما قامق الشركة مؤخراً بتدشين نوع جديد من بالط السيراميك تحق مسمى "المها دي جي  ،( سم30x30( سم وأيضاً )45x45) سم،

رقمية في إنتاج هذا النوع ، كما تسعى الطباعة ال  إعتماد تم وقد( سم 50x50) ،( سم 30x30، ) سم( 25x50التالية ) باألحجامبلس" 

ة في السوق وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها في كافة أسواق التصدير خصوصاً بأن الشركة إلى تدشين تصاميم جديد

ريقيا وجنوب واف واليمن شبكة التوزيع التابعة للشركة تنتشر في كل من اإلمارات والسعودية وقطر والبحرين ولبنان واألردن وسوريا

 آسيا .

 

 الهيكل التنظيمي 9.0.0

 

 
 

 

 

 
 التقنية  9.0.5
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 تستخدم الشركة تقنية الطحن الجاف وهو ما يعطي الشركة ميزة انخفاض تكلفة اإلنتاج بسبب 

  .استهالط كمية أقل من المياه 

 استهالط أقل للطاقة.  

  .الحاجة إلى عدد أقل من العمالة 

  .وقق طحن أسرع 

 

عتبر اإليطالية التي ت "تيآند  سيتي ب"خطوط إنتاج تعمل بالكامل بشكل آلي وهي مستوردة من شركة  علىع الشركة مصن يتضمن

 .إنتاج العديد من منتجات بالط السيراميك بمختلف األحجام واألشكالمن  الشركةالخطوط  هذه تمكنو ،شركة رائدة في هذا المجال

 

م الشركة من تقديمكن سيخطوط انتاجها مما  ضمنأحدث تقنيات آالت الطباعة الرقمية ب المصنع بتزويد ا  مؤخر الشركة قامتقد  و
صول مما يضمن ح الجودةشراء نظام الفرز اآللي لتحسين مراقبة لتخطط الشركة  كماالشكل لعمالئها.  وعصريةعالية الدقة  متصامي

 جودة عالية . بسيراميك الزبائن على بالط 
 

 السعة والطاقة االنتاجية للمصنع 9.0.3

 

. تمكنق 0267عام لمليون متر مربع في السنة وذلك  1ر مربع في اليوم أي مت 61122تبلغ الطاقة اإلنتاجية الحالية للمصنع حوالي 

 . نتاجاإل خطوط على أجريق التي المتعددة التحسينات و التعديالت بفضل جهزةأكثر من طاقتها اإلنتاجية الم إستخدامالشركة من 

  

 2013 2012 2011  العام
 %102 %104 %80  اإلنتاجية الطاقة من االستغالل نسبة

 

من خالل إضافة آلة الكبس وإجراء  0267ماليين متر مربع في عام  1مليون متر مربع إلى  1.1طاقتها اإلنتاجية من عززت الشركة 

مساحة قدرها ب أرض قطعةمصنع الشركة مقام على تعديالت على بعض الالت الحالية  في المصنع. كما تجدر اإلشارة إلى أن 

 دتجالتوسعة إن وُ   خطط ك ضمنمستقبالً وذل يتم استغالل المساحات المتبقية  من األرض أن والتي من الممكن عمتر مرب 6020222

. 

 

 الرئيسية والمعدات التصنيع عملية 9.0.2
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 العملية 
ن والتشكيل والطح المنتج النهائي ويشمل ذلك التجميع والخلطإلى  للوصولتم اتخاذ العديد من الخطوات يبمجرد استالم المواد الخام، 

  هناط العديد من الخطوات التي يتم القيام بها باستخدام معدات آلية.أن  كماالفرز والتغليف. و والتسخين صقلالكبس، التجفيف، ال /

 

 التجميع 
لبالط. ا هيكللون  بدورهاتحدد التي  على حسب حجم ونوع المواد الخام السيراميك بالط صناعة فيتكوين هيكل البالط  يتحدد

لذلك من الضروري أن يتم خلط الكميات المناسبة التي تحقق الخصائص المطلوبة وهو األمر الذي يتطلب حسابات دقيقة للخلط 

 ادة خامإلى الوزن المناسب لكل م بمجرد الوصولووالتي يجب أن تأخذ في االعتبار الخصائص الفيزيائية والكيماوية للمواد الخام. 

 ام مع بعضها البعض. يتم خلط المواد الخ

 

 الخلط والطحن 
خالطة ونقلها إلى مطرقة حيث يتم تكسير الكتل الكبيرة إلى  إلى، يتم إضافتها ةالمطلوب معادلةالمكونات على حسب التوزين  عند

 يتمولوب. بودرة بالحجم المط لتصبححيث يتم طحنها بشكل أكبر  حبوب دقيقة يتم نقلها بعد ذلك إلى الصوامع وإدخالها في طاحونة

التشكيل و تنقية البودرة التي تخرج من هذه العملية ومزجها بالماء وتخزينها في صوامع للعمليات التالية ومن بينها الكبس بعد ذلك

 الصب. و
 

 الكبس والتجفيف 
المصفاة  نمرطوبة على نسبة من الالبودرة التي تحتوي تنتقل  بهذه الطريقةويتم تشكيل معوم البالط عن طريق الضغط الجاف. 

في التجويف الحديدي ويتم استخدام مكابس هيدروليكية آلية بضغط عالي يصل إلى  بعد ذلك قالب الصب. يتم ضغط الموادإلى 

في  جفيفتالومن ثم تبدأ عملية  ،بعد رطوبة عالية إلى حد ما درجةالبالط تحق  هيكلتجفيف  في المرحلة الالحقة يتم طن. 0122

 باستخدام الغاز.  تزامناً مع عملية التسخين رأسي على شكل مجففات
 

 التلميع )وضع الطبقة الالمعة(
الخلط، يتم وزن المواد الخام ووضعها في طواحين رطبة. يتم بعد ذلك وضع الطبقة  مرحلةالتلميع بعد االنتهاء من  عملية لتجهيز

قوم ي ائريقرص د فية للتلميع في وحدة مركزي لالمعةالطبقة ا ة. يتم إدخالالالمعة باستخدام واحدة من الطرق المتعددة المتاح

 برش اللمعة على البالط. 
 

ليها عالمادة الالمعة  في بعض األحيان يتم رشو. البالط أسفلخط السير الناقل  لما مر علىبالمواد الالصقة ك البالطيتم رش 

ة لاستخدام الطباعة بالشاشة أو أسطوانة التصميم الدوارة للتطبيقات ذات الخدمة الشامبالنسبة للتلميع المتعدد، يتم  أمامباشرة. 

على سطح البالط الرطب المصقول. بعد تعريض البالط للنار فإن  الزجاجية والمواد الالمعةويتضمن ذلك وضع البودرة والمواد 

 األجزاء الالمعة تذوب في بعضها البعض إلنتاج سطح يشبه الجرانيق. 
 

 التسخين
مئوية. خالل  درجة 6612وحتى  6672حرارة تتراو، من  درجةحيث يتم تعريض البالطات ل سخينيات التبعد التلميع تبدأ عمل

 حجم وكذلكبالط الشكل المطلوب والائية والفيزيائية التي تحدث بسبب الحرارة، يأخذ اليوبسبب التغيرات الكيم سخينعملية الت

 . البالط لمسطحاتالهيكل العام 
 

 الفرز والتغليف 
 لرفوفاالبالط وتعبئته ووضعه على الوالل والجودة. يتم بعد ذلك فرز و الحجمو يتم فرز السيراميك النهائي على حسب اللون

 المصنع ومن ثم يتم نقله للمخازن. ب توفرةالالت الم واسطةب الصناعية

 

  مايلي: من بين المعدات الرئيسية المستخدمة في المصنع

 وهي من أحدث المعدات  في هذا المجال وشانشي نفريدينيمعدة طحن جاف موردة من شركة ما ، 

  طن(  0122ساكمي )كل منها حوالي  "تي آندسيتي ب "مكبس هيدروليكي من إنتاج شركة 

 مئويةدرجة  6612تعمل على درجة حرارة  "تي آند ي"سيتي ب متر مع تقنية الحرق السريع من 670بطول  إسطوانات 

 (0عدد )

  (0)عدد متر، مجففات رأسية 02.1بطول  "تي آندسيتي ب "وحدة تجفيف متعدد من 

  متر مع وحدات تزيين متطورة مثل الطباعة الرقمية، األسطوانات الدوارة، الطباعة  602خطوط تلميع طول كل منها

 (7)عدد السطحية والتي تعمل جميعها بشكل آلي

 كل آلي لتحميل القرميد. مركبات آلية تعمل بالليزر بش 

 إيطاليا ام وكامسيرلكوحدات للتخلص من الغبار موردة من س ، 

  (0)عدد تي للقيام بعملية تدريج المنتجات آندخط ذكي يعمل بالحاسب اللي موردة من سيتي ب  

  .وحدة تزيين من تنسيما 

 ة إلنتاج البالط المحددوحدة تزيين مستقل. 

 (0كيلو فولق أمبير. )عدد  6222فولق أمبير لتوفير الحبوب المنومة ومولد  كيلو 0012 محول  
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 الخام  المواد 9.0.2

 

 المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة السيراميك 

 الصلصال  -6

 الكواتز  -0

 الحجر الجيري  -7

 اللمعة والفرتس  -2

 الحبوب  -1

 الكوالين  -1

 األحبار المستخدمة في الطباعة  -3

 مواد التغليف  -9

 

ل من دو المحاجر فيالمواد الخام المستخدمة في صناعة جسم البالط مثل الصلصال والكوارتز والحجر الجيري ما يتم شراء  غالباً 

 . مجلس التعاون الخليجي

 

مواد ير . يتم توفوآسيا  وروبامن أ ةمورد شركات واألحبار الخاصة بالطباعة الرقمية من الصقةوال الالمعة لمواديتم استيراد الحبوب وا

التغليف عن طريق موردين من السلطنة واإلمارات. ليس لدى الشركة أي اتفاقيات شراء رسمية مع الموردين للمواد الخام نورا لتوفر 

الشركة لم تواجه أي مشاكل خالل الفترة الماضية فيما يتعلق بتوفير المواد الخام. عالوة كما أن  العديد من الموردين الجيدين في السوق

 ك فقد كانق أسعار المواد الخام مستقرة خالل العامين الماضيين.على ذل

 

 المستهلكة والمواد المرافق 9.0.5

 

د الرئيسية التي تحتاج الشركة لها مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه عن طريق المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ايتم توريد المو

الغاز الطبيعي في عمليات التصنيع ولهذا الغرض دخلق الشركة في اتفاقية توريد  تستخدم الشركة،  وشركة مجان للكهرباء ش.م.ع.م.

المتعلق بالمخاطر والعوامل المخففة(. تشمل المواد المستهلكة  جزءالرجوع إلى ال يرجىغاز مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. )

 وهي متوفرة في السوق المحلي. حلزونيةارق واالسطوانات الاألخرى المط

 

 

 البيئة والسالمة  إعتبارات 9.0.7

 

ستيراد تم إ ،عمدت على تركيب تقنية متطورة لنزع الغبار  كماال تقوم الشركة بإنتاج أو استهالط أي مواد كيماوية أو ملوثات خطرة. 

البيئة. المصنع حاصل على شهادة جودة في مجال هذه التقنية من موردين على أعلى مستوى للحفاظ على أقل نسبة ممكنة من الغبار في 

 .  0262أغسطس  72 ىوسارية حت 0260أغسطس  76 في درتص ،البيئة والتلوث من وزارة البيئة في سلطنة عمان

 

 وافقةم هناط أن كما ، السلطانية عمان وشرطة البيئة وزارة قبل من بها الموصىتحرص الشركة على االلتزام بأقصى معايير السالمة 

 4101 أبريل 0 ىحت وسارية 4104 أبريل 4 خبتاري للشركة صدرت البيئة ووزارة السلطانية عمان شرطة قبل من الوقود تخزين على

 .4101 سبتمبر 00 حتى ساري بيئي تصريح على حائزة الشركة أن إلى باإلضافة هذا
 

 هذه مع مبرمة عقود على بناءاً  واألمن السالمة معدات لصيانة وذلك  متخصصة شركات إلى الدورية الصيانة أعمالب الشركة عهدت

 . 4104 أغسطس شهر في األوسط الشرق TUV SUD  شركة قبل من السالمة على التدقيق أعمال إجراء تم كما. الشركات

 

  المنتجات 9.0.8

 

 :تقوم الشركة بإنتاج نوعين رئيسيين من المنتجات وهما 

 بالط األرضيات )مونوكوتورا(  -

 بالط الحوائط )مونوبوروسا(  -

 

طباعة رقمية تحق اسم " المها ديجي بلس " وقد القق  آالتقامق الشركة مؤخرا بتدشين مجموعة راقية من بالط السيراميك المطبوع ب

 راميكالسي بالط عن بكثير تتفوق الرقمية الطباعة آالت ضمن المستخدمة الطباعة جودة إنمن السوق.  محفزاً هذه المنتجات تجاوبا 
 أن مكني الرقمية الطباعة آلة ، الروتو اسطوانة على تعتمد التي الطباعة آالت أو المسطحة الطباعة آالت باستخدام الُمصنع التقليدي
 .العالية الدقة ذات الصورة غرار على الجودة عالية منتجات توفر
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 المنتجات واألحجام

 

  

 األحجام  المنتجات 

 سم 25x40, 25x50, 30x45 بالط الحوائط  1

 سم 30x30, 45x45, 50x50 بالط األرضيات 2

 سم 25x40, 25x50, 30x45 بالط التحديد 3

 سم  7x30, 8x30, 9x30, 10x30, 9x45, 9x40, 9x50 بالط الحدود  4

 سم 8x45, 8x50 الحواشي  5

 
 

 للمشاريع فال تشكل سوى نسبة بسيطة من دخلها. تسعى الشركة إلىتبيع الشركة بشكل رئيسي إلى قطاع التجزئة أما مبيعات الشركة 

 إنتاج كميات كبيرة من البالط المطبوع رقميا من أجل تحقيق عوائد أعلى في السعر.

 
 

 المبيعات وشبكة البيع ترتيباتو السوق قطاعات 9.0.9
 

 يوضح الجدول التالي مبيعات الشركة على حسب المنطقة الجغرافية 

نسبة 

النمو 

السنوي 

 المتراكم 

 )ر.ع( المبيعات 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 الجغرافية المنطقة       

 سلطنة عمان  865,564 2,224,701 2,269,141 3,642,905 5,836,870 6,276,136 49%

 باقي دول الخليج  828,095 1,282,592 1,425,185 2,205,000 2,687,722 2,966,099 29%

 دول أخرى  106,419 92,307 306,621 264,491 494,046 525,491 38%

 إجمالي المبيعات  1,800,078 3,599,599 4,000,947 6,112,396 9,018,638 9,767,726 40%

 

السعودية واإلمارات ولبنان واألردن وقطر واليمن. يتم بيع منتجات الشركة بشكل رئيسي عن طريق  تشمل الرئيسية التصدير أسواق

قنوات بيع أي عن طريق وكالء وموزعين. يملك الوكالء الرئيسيون شبكة تغطية واسعة ومنافذ عديدة في المناطق التي يعملون بها 

 توجد اليعني رضاهم عن منتجات الشركة ومستوى الخدمة المقدمة منها. ويرتبط هؤالء الوكالء بالشركة منذ فترة طويلة وهو ما 

 .السنة مدار على مستمر بشكل الشركة منتجات يشترون أنهم إال الوكالء هؤالء مع للتوزيع رسمية اتياتفاق
 

 

 

 
 

 

 

 



34 
 

 تقوم شركة المها للسيراميك بتنفيذ األنشطة التسويقية التالية: 

  السنوات الثالث األخيرة في المعارض الرئيسية في دول الخليج العربي مثل معرض مواد البناء في مسقط  خاللالمشاركة

 ومعرض دبي ومعرض جدة ومعرض الدوحة ومعرض الرياض. 

 الرائدة في سلطنة عمان.  صحفعقود إعالنات سنوية مع ال علىوقيع الت 

 في سلطنة عمان.  مورد( 02)البالغ عددهم  عالمة الشركة في منافذ البيع الخاصة بالموردين إبراز 

  ظهور عالمة الشركة داخل مباني الموزعين وتوهر العالمة على اللوحات المضيئة والثابتة ويتم عرض عينات من منتجات

 الشركة على لوحات العرض الموجودة في محالت الموزعين والوكالء. 

 صحفية ربع سنوية وأنشطة عالقات عامة.  ريحاتتص 

 بشكل دائم شركةاإللكتروني للموقع الفي تحديث  تمراراإلس . 

  . حمالت إعالنية في مختلف وسائل اإلعالم 

  .إعالنات في األدلة التجارية وصفحات الدليل 

  .يتم توزيع عينات مجانية للعرض على مختلف الموزعين 

  .تصميم عروض ترويجية على المنتجات الجديدة والبضائع قليلة الحركة 

 

 ةيالمسقبل الخطط 9.0.01
 

 تحسين من ستمكنها التي التعديالت بعض بإجراء الشركة ستقوم كما ،التحول بمنتجات الشركة إلى تقنية الطباعة الرقمية  -

 .الجودة عالي بالط إنتاج على يعمل تقني نوام ذات معدات شراء الشركة تنوي كما اإلنتاجية، القدرة وتعزيز

 تدشين تصاميم جديدة بشكل دوري وكذلك تدشين منتجات بأحجام جديدة.  -

ذلك يعتمد على حصول الشركة على مخصصات أن  إالمليون متر مربع.  3.5إضافة اثنين من خطوط اإلنتاج الجديدة بسعة  -

على تلك  الحصول إمكانية حول أكيدة معلومات الشركة لدىأن ليس  وحيثإضافية من الغاز الطبيعي من الحكومة. 

 يتعلق ماب واضحة خطة بإعداد الشركة تقوم أن الحالي الوقت في الصعب من هفإن الطبيعي المخصصات اإلضافية من الغاز
 .وسعاتت ألية الشركة خطط باإلعتبار تأخذ لم اإلشارة بأن "البيانات المالية المتوقعة" تجدر. اإلنتاج خطوط في بالتوسع

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 5108 5107 5105 5102 5102 السنوات

.ع. ر المبلغ 

 بالمليون

.ع. ر المبلغ

 بالمليون

.ع. ر المبلغ

 بالمليون

.ع. ر المبلغ

 بالمليون

.ع. ر المبلغ

 بالمليون

 60.31 60.72 66.90 66.22 62.39 اإليرادات

 الفائدة، قبل العائد

 واالطفاء الضريبة،اإلهالك

7.72 7.19 7.11 7.31 7.93 

 3.18 3.08 2.90 2.82 0.12 الضريبة قبل الربل
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طفاء إحتساب العائد ما قبل الفائدة ،الضريبة،األهالك واإل
إحتساب الربح قبا الضريبة

   الضريبة قبل الربح  

   واإلطفاء اإلهالط الضريبة، الفائدة، إحتساب قبل العائد  

   اإليرادات  
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 لمسؤولية االجتماعية للشركةا 9.0.00

 

ي فقد ساهمق ففي مجال المسؤولية االجتماعية للشركات  خالل السنوات القليلة الماضية، مبادرات متعددةاتخذت الشركة 

تجارة وصناعة عمان ، كما  غرفةأيضاً نخل و والي مكتبوالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية فعاليات نومق من قبل  

 خلة نفي واليالرياضية في والمضيبي عالوة على رعاية الفعاليات  نخل واليتي بناء مساجد فيبالشركة أيضا ساهمق 

لى أصعدة ع في مختلف البرامج التي تنومها اإلدارات الحكومية والتبرع لجمعية البيئة العمانية ، كما تسعى الشركة للمساهمة

 العماني في المستقبل. منومات غير الحكومية لرعاية المواطنوال مختلفة

 

 

 للشركة ممتلكات تفاصيل 9.0.05

 

 العقارات المستأجرة -
 عاما بشكل أولي.  01يقع مصنع الشركة على أرض مستأجرة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لمدة 

 

 

 لوى والية في ةواقع أرض قطعة -
لغرض بناء سكن للموظفين. تم تسجيل ملكية  وىمربع من قبل الشركة في والية لمتر  61222تم شراء قطعة أرض بمساحة 

 هذه من العاشرفي الفصل  62.02البند  ىال الرجوع يرجى زيد من المعلوماتمل هذه األرض بإسم أطراف ذات صلة.

 .النشرة

 

  التأمين 9.0.03
  

 )ر.ع( المبلغ المؤمن عليه الغطاء الوثيقة 

فقدان الربح الكلي و/أو زيادة تكلفة العمل نتيجة لتعطل  التأمين على الخسائر التالية 

يلحق أي نشاط ناجم عن الفقدان أو التلف الذي 

بالممتلكات نتيجة أي من المخاطر المؤمن عليها.  فترة 

 شهرا 60التأمين هي 

302620222  

يغطي مصنع المقاول ومعداته مثل اللودرات والرافعات  معدات ومصنع المقاول 

 الشوكية 

6960030  

  120,000 يغطي المعدات االلكترونية  التأمين على األجهزة االلكترونية 

و تلك أ يغطي فقدان المبالغ المالية أو الممتلكات الخاصة األمانة  سوء التأمين على

 وءسبسبب  التي بحوزتها على هيئة أمانة أو عهدة أو نقد

  قبل أي من الموظفين  منإختالس  أو أمانة

لاير عماني كحد  10,000

أقصى لكل حادثة تقع، 

 بالمجمل  لاير 120222

تحق األرض واالنفجارات  الحرائق والحرائق يغطي التأمين على الحريق والمخاطر

الطائرات والزالزل والدخان  بسببوالتلف 

واإلضرابات واالعتصامات والعصيان المدني 

واألعمال التخريبية والعواصف واألعاصير وتساقط 

الثلوج والفيضانات واالنفجار أو زيادة تيار المياه أو 

انات أو أي خروج المياه أو السوائل من األنابيب أو الخز

حوادث االصطدام )بسبب المركبات التابعة للشركة، 

األشجار، الهوائبات، أجهزة االستقبال، السواري(، 

التسريب من رشاشات المياه، السطو المسلح / السرقة 

بسبب اقتحام المصنع باستخدام القوة سواء عند الدخول 

 إلى المبنى أو الخروج منه 

12,810,000  

ل ان الربح بعد تعطالتأمين على فقد

 الماكينات 

يغطي الغطاء فقدان الربح عقب تعطل األجهزة. فترة 

 شهرا.  60التأمين هي 

302620222  

السياسة المفتوحة العامة للتأمين 

 والشحن الجوي

يغطي الواردات والصادرات وقطع الغيار واألجهزة 

 والسيراميك 

  ناقللكل موقع /  250,000

 لكل شحنة  250,000

في اإلجمالي  1,500,000

 بشكل سنوي 

التأمين العام المفتو، للشحن 

 البحري

  ناقللكل موقع / 100,000 يغطي الواردات والصادرات 

 لكل شحنة  0120222

إلجمالي العائد  2,050,000

 السنوي

  7,600,000 لمعداتاتعطل  وليصةلباألسس المعتمدة  حسب المعدات عطل حدوث
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  300,000 إلى  5,000 األموال تأمين لبوليصة المعتمدة األسس حسب األموال على تأمين

 

الجسمانية )بما يشمل األمراض أو الوفاة( التي  األضرار المجتمع تجاه إلتزامات

 ضافةباإلموظفي الشركة  بإستثناءقد تلحق بأي شخص 

 يالمبان عن عدا للمبانيوالخسائر المادية  األضرارإلى 

 . لها المؤمن الجهةمن  ةالمملوك

  500,000 واقعة ةأي

 

 سريان فترة خالل المجموع

  500,000 البوليصة

 

 و المدراء

  الشركة في المسؤولين

جميع الخسائر الناجمة عن مطالبة بالتعويض عن الفعل غير 
المشروع الذي ينطبق عليه التغطيه مالم الشخص المؤمن 

 عليه قد عوض من هكذا خسائر من قبل الشركة .

 

األعلى من اإللتزامات  الحد

  1,000,000أمينية لتا

 

 

 
 الموظفين 9.0.02

 

حتى  %71الشركة نسبة التعمين المطلوبة والبالغة حققق  وقدم. هذا 0262 يونيوموظف حتى  696يبلغ عدد موظفي الشركة 

 ذات التاريخ .

 

 الضريبي الوضع 9.0.02
 

تقدمق  كما. 0267مايو  76وحتى  0229يونيو  6حصلق الشركة على إعفاء من وزارة المالية لمدة خمس سنوات تبدأ من 

الشركة لتمديد فترة اإلعفاء لمدة خمس سنوات أخرى في انتوار موافقة وزارة التجارة والصناعة. إال أنه من مبدأ التحفظ فقد 

 .0267ئب من شهر يونيو بالضرااإللتزامات المرتبطة  وسداد تم إحتساب

 

 

 الخليجي  مجلس التعاون سوق بالط السيراميك في دول  9.2

 

راميك سوق بالط السي حليلقد تم الحصول عليها من تقرير حول ت وقعاتالبيانات والتكافة  ،"ما لم ينص على خال  ذلك 
 "2112عام  فيصادر عن المؤسسة اإلستشارية العالمية فروست أند سوليفان 

 

تشهد منطقة الشرق األوسط وافريقيا والمشرق العربي نموا متزايدا في الطلب على البالط ومنتجات األدوات الصحية بسبب 

دولة في  72اإلمارات والسعودية ومصر من بين أكبر  دولة تعتبرحيث  النمو الذي يشهده سوق العقار وزيادة عدد السكان.

 مجال إنتاج السيراميك في العالم. 

 

 التقديرات  سوق السيراميك في دول الخليج 

 مليون متر مربع  039 ( 5100حجم السوق )

 مليون متر مربع  893 ( 5150حجم السوق في نهاية الفترة المتوقعة )

  %66 معدل النمو في السوق في عام األساس 

 %62 معدل النمو في السوق في العشر سنوات القادمة 

  
 م.  0260تحليل سوق بالط السيراميك لعام  بشأن Frost & Sullivan المصدر: تقرير فورسق وسوليفان
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 في دول مجلس التعاون الخليجي نظرة عامة على سوق بالط السيراميك   9.2.1

 

. يشهد الياً ح يتم استخدام السيراميك بشكل كبير في دول الخليج العربي وهو من المواد شائعة االستخدام في مختلف المباني

الطلب على السيراميك في دول الخليج العربي زيادة مستمرة تعود إلى النمو في قطاع المقاوالت في دول مثل السعودية 

 وقطر. 

 

في كل من سلطنة عمان والسعودية وقطر واإلمارات. كذلك فقد بلغق ميزانية  اً جيد اً قاوالت نمومن المتوقع أن يشهد قطاع الم

مليار دوالر وهو ما يمثل زيادة بنسبة  39 مبلغ م 0261إلى  0266اإلنفاق في سلطنة عمان خالل الخطة الخمسية الثامنة من 

 هذا اإلنفاق إلى تحسين معدل النمو في قطاع المقاوالت. مقارنة مع الخطة الخمسية السابقة. من المنتور أن يؤدي  667%

 

م حيث أعلنق  0263م إلى عام  0267السوق السعودي خالل الفترة من عام  ناحية من المتوقع أن يول الطلب جيدا من

زل بحلول مليون من 2.1مليار دوالر لتطوير سق مدن اقتصادية جديدة وخطة لبناء  602الحكومة عن خطة استثمارية بقيمة 

 السعودية الطلب المتزايد من السوق المحلي على بالط السيراميك.  سوق . ال تلبي السعة اإلنتاجية في0261عام 

 

من المتوقع أن تستفيد شركات تصنيع السيراميك في كل من عمان واإلمارات من الطلب المتزايد من السعودية وبالتالي ستزيد 

 الثالث إلى الخمس سنوات القادمة. كميات التصدير إلى السعودية خالل 

 

 

 الخليجي  مجلس التعاون سوق بالط السيراميك في دولمؤشرات  .9.5.5

 

 السعة اإلنتاجية لبالط السيراميك البلد 

 (مربع متر)مليون 

استهالك / الطلب على السيراميك في 

 5100عام 

 (مربع متر)مليون 

 120 78 السعودية

 77 61  اإلمارات

 28 21  عمان سلطنة

 25 -   الكويت

 17 -  قطر

 11 -  البحرين

 278 160 اإلجمالي

 

 . 0260حول تحليل سوق بالط السيراميك،  Frost & Sullivanسيليفان  آندالمصدر: تقرير فروسق 
 

 

 بالط السيراميك على الطلب .9.5.3

 

 مليون متر مربع.  039 حوالي م 0266إجمالي الطلب على بالط السيراميك في عام  -

 السعودية والتي شهدت زيادة كبيرة في الطلب من جانب قطاع المساكن.  قبل مليون متر مربع من هذا الطلب من 602 -

 الطلب.  إجمالي من %09مليون متر مربع من البالط وهو ما يشكل  33استهلكق اإلمارات  -

سوق  الطلب في إجمالي من %62وهو ما يمثل  0266مليون متر مربع في عام  09بلغ الطلب من سلطنة عمان حوالي  -

 الخليج. 

 مليون متر مربع في العام.  612إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصانع السيراميك في دول الخليج العربي  -

 ( إلى خارج األسواق الخليجية. 01%يتم تصدير نسبة مؤثرة من اإلنتاج ) -

من الطلب  %01في دول الخليج. يتم تلبية  من الطلب من سوق الخليج العربي من جانب الشركات الموجودة %22يتم تلبية  -

من الطلب من السوق ويتم استيراد النسبة الباقية من  %72من الخليج عن طريق شركات أوربية. تورد الشركات الصينية 

    .دول ماليزيا والهند ومصر
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 دول مجلس التعاون الخليجي أسواق سوق بالط السيراميك فيل المستقبلية التوقعات .9.5.2

 

 5150-5100  الخليجي وناالتع مجلس دول أسواق في ميكاريالس لبالط التصدير سوق

 

 
  0266مالحوة: جميع األرقام تقريبية: عام األساس 

 

 سوق بالط السيراميك  9.3

  

قد تم الحصول عليها من تقرير حول تحليل سوق بالط السيراميك صادر عن  وقعاتالبيانات والتكافة  ،"ما لم ينص على خال  ذلك 
 "2112 عام فيالمؤسسة اإلستشارية العالمية فروست أند سوليفان 

 

 عمان سلطنة 9.3.0

 

شهد قطاع الصناعة تطورا كبيرا كباقي القطاعات األخرى ويعتبر قطاع المساكن وقطاع التجارة من القطاعات الهامة في السلطنة. 

. كذلك من المتوقع أن يشكل الطلب الصناعي جزءاً هاماً من التجاريين والفنادق من أكبر المستهلكين والعمالء جمعاتتعتبر الم

الطلب على البالط السيراميك. تلبي شركات تصنيع البالط في سلطنة عمان جزًء بسيطاً من الطلب حيث هناط زيادة في الطلب 

ة األخرى. تلعب شركات تصنيع البالط في الدول المجاورة دوراً هاما في تلبية الطلب على البالط على المنتجات الصينية والسيوي

من إجمالي  %62لوحظ أن الشقق السكنية والفنادق تستخدم الماركات األوربية والتي يمكن أن تشكل حوالي  قدفي سلطنة عمان. 

من الطلب فقط يتم  %3ل الهند وماليزيا .....الخ وبالتالي فإن حوالي عمان االستيراد من الدول األخرى مث سلطنةالطلب. لم تشجع 

تلبيته في السلطنة. من المنتور أن يول الوضع على ما هو عليه في المستقبل القريب إال إذا حدث تغير جذري في خطط مبيعات 

 الشركات المحلية. 
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 المتحدة العربية اإلمارات 9.3.5

 

ا يقارب إستهالط م يتممن أكبر القطاعات التي يأتي منها الطلب في اإلمارات العربية المتحدة.  يالتجارو يكنقطاع الساليعتبر 

 .يوالتجار يقطاع السكنال إلى يذهبمن البالط الذي يتم بيعه في اإلمارات  32%

ية األساسية العامة مثل من البالط في القطاعات التجارية وفي البن %22باعتبارها المركز التجاري للشرق األوسط، يتم استخدام 

 مليون متر مربع.  68م ـ  0266المترو والمطارات والموانئ ...الخ. بلغ الطلب في عام 

 

 
 

 
. يرى المعنيين بهذه الصناعة بأن هذا من إجمالي الطلب على البالط في اإلمارات  %22ما نسبته  الواردات الصينية تشكل

من الطلب عن طريق الشركات المحلية في  %01يتم توفير إلى ذلك  إضافةالتوجه سوف يستمر في السنوات القادمة أيضا. 

 . على البالط في اإلمارات اإلمارات. تلعب الواردات من السعودية والسلطنة دورا هاما في تلبية الطلب
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 السعودية العربية المملكة 9.3.3

 

مليون متر مربع ويُقدر معدل النمو السنوي في المبيعات في الفترة من  602تبلغ مبيعات بالط السيراميك في السعودية أكثر من 

فقا وو. أدت التوسعات الحالية في قطاع الصناعة إلى زيادة كبيرة في النشاط االقتصادي %61.0م بـ  0206إلى عام  0266عام 

من المتوقع أن يشهد قطاع المساكن نموا كبيرا خالل  همليون منزل وبالتالي فإن 6فإن السعودية بها عجز حوالي  "ميد"لما ذكرته 

. عالوة على ذلك فإن 0262مليون منزل بحلول عام  0في نفس الوقق فإن تقديرات بلومبرج تقدر هذا العجز بـ والسنوات القادمة. 

ن تلعب مثل من المتوقع أ هإلى تحقيق رؤيتها طويلة األمد وبالتالي فإن مملكةث تسعى الهناط طفرة في مشاريع البينة األساسية حي

 هذه المشاريع دورا في تعزيز الطلب على البالط ومواد البناء األخرى خالل السنوات القادمة. 

 

 
 

 قطر دولة 9.3.2

 

يكون  . من المتوقع أنالمرتبط بأعمال تحديث المباني أو المباني الحديثة بحد ذاتها سوقالرة في الطلب من يزيادة كب طرتشهد ق

عام  الذي سيقام في الرياضية ومراكز الترفيه التي سيتم بناءها لكأس العالم لمجمعاتهناط حاجة إلى كميات ضخمة من البالط ل

إيكونومي دايجسق فإن عدد السكان في قطر قليل وقوانين تملك العقار لألجانب هناط صارمة  آند. وفقا لما ذكرته بزنس 0200

ولذلك فإن مساهمة القطاع السنوي تعتبر متدنية في الوقق الحالي ولكن ذلك يتم تعويضه من جانب األنشطة االقتصادية ونمو 

مليون متر مربع. هناط زيادة في تنفيذ  62حوالي  0266عام القطاع التجاري. يلغ حجم الطلب من القطاع التجاري على البالط في 

من إجمالي الطلب على  %02بلغق مساهمة هذا القطاع حوالي  0266وفي عام  0221مشاريع البنية األساسية العامة منذ عام 

 البالط. 

 

 
ط ي تدرس فرص دخول سوق البالفي الوقق الحالي ليس هناط تصنيع للبالط في قطر ولكن هناط العديد من شركات البناء الت

 جمعاتممجال اإلنشاءات الخاصة بالالقطري. كذلك فإن قطر تعمل على دعم وتشجيع الصناعة المحلية وتحقيق االكتفاء الذاتي في 

 . في الوقق ذاته تشجع قطر شركات التصنيع المحلية في مجال(0200العام المشار إليه ) في التي ستستضيف كأس العالم الرياضية
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وما بعده. في الوقق  0261مواد البناء على إنشاء مصانع لضمان سهولة التوريد الذي من المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة من عام 

ول أوروبا والدومن ثم  الحالي يتم تلبية معوم الطلب عن طريق الواردات من الصين ويأتي بعدها شركات دول الخليج العربي

 األخرى . 

 

 الكويت دولة 9.3.2

دولة في العالم من حيث استيراد البالط. هناط طلب كبير على البالط من جانب المشاريع  72الكويق واحدة من أعلى تعتبر 

عوم كما هو الحال في مواإلنشائية الجديدة. على أية حال فقد شهدت الكويق زيادة كبيرة في الطلب من قطاع التشييد والتجديد. 

شهدت البنية األساسية بما في ذلك المساجد زيادة  وقدمن إجمالي الطلب.  %32م بحوالي الدول فإن قطاع المساكن والتجارة يساه

واعتماد بدرجة كبيرة على عائدات  اجعاً في وتيرة النشاط االقتصاديتشهد الكويق في الوقق الحالي تروم. 0266كبيرة في عام 

من دول الخليج العربي المجاورة. هناط شركة  %01النفط. يتم تلبية نصف الطلب في الكويق عن طريق الواردات من الصين و

 واحدة في الكويق تقوم بتصنيع كمية محدودة من بالط الرخام وهي غير مؤثرة في السوق. 

 

 
 
 البحرين مملكة 9.3.5

 

 لىإ إلى جانب دبي، مركزيا تجاريا ومصرفيا هاما في دول الخليج العربي وقد بدأت البحرين في تحويل تركيزتعتبر البحرين، 

 تحديثلبالط. أدت المشاريع الخاصة بمن الطلب على ا %32المشاريع المختلطة وقد ساهم قطاع المساكن والتجارة بحوالي 

من إجمالي الطلب. في  %61ط في هذا القطاع وقد ساهم هذا القطاع بحوالي العقارات والبنية األساسية إلى زيادة الطلب على البال

على أية حال فإن شركات التصنيع المحلية في دول الخليج والوقق الحالي تحتل الواردات من الصين حصة كبيرة من السوق. 

خفض والنمو نورا للطلب المن لبحريني.العربي خاصة السعودية لديها تواجد كبير هناط في البحرين بسبب سهولة الوصول للسوق ا

المتوقع أن  من هليس من المتوقع أن تكون هناط شركات تصنيع بالط في السوق في المستقبل القريب. على أية حال فإنوالبطء، 

 يزيد الطلب بمجرد تنفيذ الحكومة لكامل خططها. 

 

 
 



42 
 

  منها التخفيف وسائلو ةالمخاطر عوامل .01

 

قراءة المخاطر المذكورة أدناه إلى جانب  اب، يجب على المستثمرينأي أسهم معروضة في هذا االكتتقبل اتخاذ قرار بشراء 

 . النشرة  هذهفي   واردةكافة المعلومات المقدمة في نشرة اإلصدار هذه بما في ذلك القوائم المالية ال

 

النتائج الفعلية ربما تتغير. يجب على أن  إالتعتمد التوقعات والتكهنات المقدمة من جانب الشركة على أفضل التقديرات 

المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم بأن المخاطر والعوامل المخففة المذكورة أدناه تعتمد في رأي الشركة على المعرفة العامة 

ي الوقق الحال والمعلومات المتاحة لهم. ترى الشركة بأن المخاطر اإلضافية واألمور غير المؤكدة، التي ال تدركها الشركة في

أو تلك التي ترى الشركة أنها غير مؤثرة، ربما يكون لها تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة أو نجا، عملياتها. يمكن أن 

تكون المخاطر الفعلية وتأثير هذه المخاطر مختلفا بشكل كبير عما ورد هنا ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على نشاط 

لياتها ووضعها المالي والتوقعات الخاصة بها وربما تؤدي إلى تراجع سعر السهم في السوق بشكل كبير وربما الشركة ونتائج عم

تؤدي إلى فقدان المستثمرين كل أو جزء من استثماراتهم في هذه األسهم. ما لم يتم النص على خالف ذلك في عوامل المخاطرة 

  كم المخاطر المالية والمخاطر األخرى المذكورة هنا.المحددة أدناه فإن الشركة ال تستطيع تحديد حجم و

   

 الشركة منتجات على الطلب .01.0
 

يرتبط أداء الشركة بشكل كبير بمستوى النشاط في قطاع المقاوالت والطلب على منتجات الشركة من المشاريع السكنية 

والتجارية. من الممكن أن يؤدي تراجع الطلب، بسبب بطء النمو االقتصادي في قطاع المقاوالت أو أي عوامل أخرى تؤثر 

 الشركة.  سلبا على االقتصاد، إلى التأثير سلبا على أداء

 

 ورجستنفذ حكومة سلطنة عمان العديد من المشاريع الكبيرة في مجال البنية األساسية مثل الطرق وال العوامل المخففة:

والمطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة ومعالجة المياه كما تدرس في ذات الوقق تنفيذ مشاريع كبيرة أخرى مثل مشروع 

ت بحدوث نمو مشابه في باقي دول الخليج العربي. ترى الشركة بأن النشاط االقتصادي في سلطنة السكة الحديدية.  هناط توقعا

عمان سيوفر قاعدة قوية للحفاظ على الطلب على منتجاتها وعلى خططها المستقبلية المتوقعة. عالوة على ذلك ووفقا لتقرير 

ن المتوقع أن ينمو الطلب على بالط السيراميك في دول ( فإن مهذه النشرة الفصل التاسع من صادر من السوق )والوارد في

م وهو ما يعني أن المنطقة مستورد صافي لبالط 0206إلى  0266خالل الفترة من  %14الخليج بمعدل سنوي متراكم يبلغ 

 السيراميك. 

 

 

 ا في ذلك مخاطر دخول المنافسين الدوليين / الجددبم المنافسة .01.5
 

اني أو في األسواق الشركات الموجودة حاليا والشركات الجديدة في السوق سواء في السوق العمتواجه الشركة منافسة من 

في حالة عدم قدرة الشركة على المنافسة فإن فرص نمو األعمال واألداء المالي وشركات دولية منافسة.  يوجدالعالمية حيث 

 ق. يؤثر على سعر السهم في السوقد  ربما يتأثر سلبا وهو األمر الذي

 

على مدى السنوات الماضية، شهدت الشركة نمواً ملحوظاً وأصبحق اسماً مهما في السوق )تستحوذ الشركة  :ةالمخففوامل الع

من سوق البالط السيراميك في سلطنة عمان( كما تتمتع منتجاتها بقبول واسع ويتضح ذلك بشكل جلي من الزيادة  %61على 

 . الشركة(%40 وصل إلى 2013إلى  0229لسنوي المتراكم للمبيعات خالل الفترة من ة في المبيعات )معدل النمو ادالمضطر

التنفيذي فإنها قادرة على مواجهة المنافسة في ي إلدارلطاقم ابأنه وبفضل الخبرة التي يتمتع بها مجلس اإلدارة وا على ثقة

 السوق. 

 

 

 واإلئتمان  اإليرادات .01.3
 

مو في ق مزيدا من النيتحق يتمأن بالشركة إدارة  على مدى السنوات الماضية وتتوقعفي عوائدها  ثابتةحققق الشركة زيادة 

عمل . على أية حال فإن الشركة تمتوقعةالمالية عن الفترة الماضية أو الفترة ال يانات الشركةكما هو مذكور في ب –المستقبل 

ى أو زيادة العوائد للمستويات المتوقعة. تحصل في جو تنافسي يعرضها إلى مخاطر تؤدي إلى عدم قدرتها على المحافوة عل

الشركة على نسبة كبيرة من مبيعاتها من األسواق المحلية واإلقليمية والدولية حيث توجد منافسة قوية من شركات كبيرة لها 

 لي فإنها عرضةاسمها في هذا المجال. عالوة على ذلك فإن الشركة ليس لديها أي عقود توريد طويلة األمد مع العمالء وبالتا

غير في المبيعات. عالوة على ذلك فإن الشركة تقدم تسهيالت ائتمانية للعمالء والموزعين وبالتالي تواجه مخاطر تلمخاطر ال

 حدوث تقصير محتمل في السداد أو تأخير في الحصول على مستحقاتها لدى الشركات األخرى. 

 

  %52 0260 عمالء )في عام 1لمدينة للشركة مستحقة من من الذمم المالية ا %55 م فإن 0267ديسمبر  76حتى 

عمالء(. على أية حال فإن تكوين  1من  %19م  0262في عام  –عمالء  1من  %11م  0266 في عام -عمالء  1من 

 ، تلك السنوات ولم تقم الشركة بعمل أي مخصص أو شطب ديون أي من هؤالء العمالءكل من  فيمختلف  ةالعمالء الست

 التجاري فيما بين الشركة وعمالئها. تعاقديوما المحددة في شروط ال 82خالل  ماليةجميع الذمم ال تحصيلتم  كما



43 
 

 

واجهق الشركة بنجا، العديد من الضغوط التنافسية وحققق نموا على مدى السنوات الماضية. لدى الشركة  العوامل المخففة:

 ةاإلقليميفي سلطنة عمان والمنطقة  مؤهلةتمتع بوجود شبكة مبيعات تفريق إدارة على أعلى مستوى من الخبرة كما أنها 

 ياجاتهمللحصول على احتمتكرر  بشكلواألسواق الدولية. تحوى منتجات الشركة بقبول واسع في السوق حيث يلجأ لها العمالء 

بأن قاعدة العمالء العريضة توفر لها . على الرغم أن الشركة ليس لديها عقود توريد طويلة األمد إال أنها ترى من هذه المنتجات

 فرصة كبيرة لالستقرار دون أن يكون هناط اعتماد متزايد على أي عمالء كبار. 

 

 ضمان ائتمان وكالةيتم تغطية مبيعات / صادرات الشركة بشكل كامل من خالل خطابات االئتمان، الشيكات المؤجلة وغطاء 

صول على مستحقاتها. عالوة على ذلك وعلى مدى األربع سنوات الماضية الصادرات وهي وسائل تخفف من مخاطر عدم الح

مليون  28,83مليون لاير استعادت منها مبلغ  28,89(، سجلق الشركة مبيعات إجمالية وصلق إلى 0267إلى  0262)من 

 شافهاإنكمن المبيعات. كما تقوم الشركة بمراقبة الذمم التجارية المدينة بشكل دوري وتراجع  %99.8حتى الن وهو ما يمثل  لاير

 وسياساتها االئتمانية تجاه عمالئها وموزعيها حتى تضمن السيطرة على هذه المخاطر بشكل جيد. 

 
 

 بالغاز اإلمداد .01.2

 

لمادة السيراميك فقد وقعق الشركة إتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع  يةأن الغاز الطبيعي يدخل  في العمليات التصنيع حيث

أن إنتاج الشركة قد تعزز خالل  بما)"اتفاقية توريد الغاز"(. و 0229مارس  2المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتاريخ 

قية المخصصة للشركة بموجب اإلتفا الحصة ليتعدىالسنوات األخيرة فقد أدى ذلك إلى زيادة حجم اإلستهالط من الغاز الطبيعي 

 .الموقعة

 

مؤسسة العامة للمناطق الصناعية تشير إلى تجاوز الشركة  للحصة  ال من مراسالت، تلقق الشركة 0262ام ع  أبريلفي 

ضمن المنطقة  الواقعةخرى األ لشركاتلها من إستهالط الغاز الطبيعي مما أثر ذلك على عملية توريد الغاز ل المخصصة

مها عليه طلبق المؤسسة من شركة ال وبناءاً المترتبة على المؤسسة ،  لإللتزاماتناعية والتي يستوجب إمدادها بالغاز وفقا الص

  .هايد بالكمية المحددة لقللسيراميك الت

 

إلى عدم حسم الموضوع كما أن هناط عامل خطورة  يؤديالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مما  نأخرى م مراسالتتبع ذلك 

وحدة إنتاج  تشغيليتم  حينما 0262أكتوبر  وشهر الفترة هذهبين  مافي أي وقق  الطبيعيالغاز بأن  يتم تقليل الكمية المزودة من 

ك لعامل من الخطورة وذلالتأثير المادي جراء إحتمالية وقوع هذا ا بإحتسابالشركة  قامقطبيعي ، لذا فقد الصطناعي اإلغاز ال

 كالتي :

 

 لماديا التأثير إحتساب مع المستقبلية المالية التوقعات

 الكمية على الغاز إمداد تقتصر أن إحتمالية جراء

 المحددة

 المالية البيانات وفق

 المتوقعة
 4132 ديسمبر 13 المالية السنة نهاية في

 (مربع متر مليون) اإلنتاج 481 4.1

 (مربع متر مليون) اإليرادات 1804 181

 (ع.ر مليون) الضرائب مابعد األربا، 0841 1815

18141 0.051 
 سنة لمعدل إحتساب) ع.ر السهم على العائد

 (كاملة

 الموزعة األربا،  نسبة 35% 41%

 
 الحالية للمنتجات الحالي المخزون من المتوقعة بالمبيعات اإليرادات تسوية تم*

 

 

 ناحية من التأثير إنف ذلك تطبيق يتم لم أنه أو  شهرين  عن تقل لفترة الطبيعيالكمية المزودة من الغاز  تقليلبأنه في حال أن تم  بالتأكيد

 مرةمستالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية  بأن اإلشارة تجدر كما هذا ، أعاله إليها المشار المالية التوقعات من حدة أقل سيكون مالية

 . الشركة قبل من اإلستهالط فواتير سداد يتممن الغاز و مستهلكةفواتير إستهالط الكميات ال إصدار في

 

تقدمق الشركة مؤخراً إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التجارة والصناعة بطلب زيادة الحصة العوامل المخففة: 

الغاز الطبيعي ، وأفادت المؤسسة بأنه سيتم الموافقة على منح الزيادة المطلوبة حالما يتوفر كميات إضافية من الغاز المخصصة لها من 

للعمليات اإلنتاجية قررت إدارة الشركة شراء وحدة إنتاج غاز إصطناعي طبيعي وذلك  عوائقفي منطقة صحار الصناعية ، ولتجنب أية 

المصنع من الغاز  من جانب ولتعزيز العمليات االنتاجية ضمن التوسعات المستقبلية من جانب آخر  كإجراء بديل إحترازي إلحتياجات

ت التوريد والتركيب في الربع الثالث من عام اءاألف لاير عماني وستتم إجر 712، وقد تم بالفعل توقيع عقد الشراء بكلفة إجمالية بلغق 

هذه النوعية من الغاز قد أخذت باإلعتبار عند إعداد البيانات المالية المتوقعة للفترة ، كما تجدر اإلشارة بأن تكلفة إستخدام  0262

 المستقبلية .
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 الخام المواد .01.2

 

 المواد الخام الرئيسية المطلوبة من قبل الشركة هي:

 

 مجلس دول في وفرةب متاحة المواد هذه وجميع والكوارتز الجيري والحجر الطين/  الزيتي الصخر:  السيراميك بالط إلنتاج 

 بيةالعر اإلمارات ودولة عمان سلطنة في موردين من المواد هذه أغلب بشراء حالياً  تقوم الشركة بأن علماً  ، الخليجي التعاون

 المتحدة؛

 

 أوروبا نم مختلفين موردين من حاليا استيرادها يتم أصباغ/  واألحبار إنجوبس ، فريتس:   البالط على المزجج الطالء إلنتاج 

  وآسيا

 

 نشاطة ممارس عن ةوزارة التجارة والصناعو المناخية والشؤون البيئة وزارةتم سابقاً إستحقاق غرامة مالية على الشركة من قبل كل من 

، ومع  األخيرة الفترة يف ، إال أن الشركة لم تقم بتنفيذ أنشطة متعلقة بالتعدينيقتصر فقط على التنقيب  يصرخت حيازةالتعدين من خالل 

  .التعدين نشاط لممارسة متكامل على ترخيصوزارة التجارة والصناعة بطلب للحصول لدى ذلك فإن الشركة قد تقدمق 

 

فذت في تعدين التي نال ألعمالالمستحقة  لرسومتسوية المناقشات مع وزارة التجارة والصناعة للتفاوض  بإجراءوتقوم الشركة حاليا 
 الغبإب وخرا  مالتجارة والصناعة  وزارة، قامت  على التنقيب فقط يقتصر يصرختلحيازة الشركة  ضمنمواقعها في والية نخل 

الشركة  حيازةخالل  منالذي تم إستخراجه من الموقع  الطين مادةال  لاير ُعماني قيمة  001,111ما قيمته  سداد يتمالشركة بأن 
 .حتساب مخصص لسداد هذه الرسوم ضمن البيانات المالية يقتصر فقط على التنقيب ، وعليه قامت الشركة بإ يصرخلت

 

 ةوزارالمالية حسب طلب  بياناتها ضمن الرسوم هذه لسداد مخصص بإحتسابالرغم من ان الشركة قد قامق  على : العوامل المخففة

 المناجم ةدائر لدى الشركة تقدمق آخر صعيد ىعل ، المفروضةالرسوم   قيمةتسعى لتخفيض  إال أن الشركة مازالق والصناعة التجارة

 من نتتمك لكي السلطنة في معينة مواقع في وتحجير تعدين تراخيص على للحصول بطلب والصناعة التجارة بوزارة والمحاجر

 . العاجل القريب في خيصاالتر هذه منحها يتم ان أمل على السيراميك بالط إلنتاج الالزمة المواد إستخراج

 وبالتالي .تنافسية بأسعار المتحدة العربية اإلمارات دولة في موردين قبل من الطينإحتياجاتها من  كافة بشراء تقوم الشركةأن  علماً 

 . الربحية أو شركةلل اإلنتاجية عملياتال على يؤثرالشركة على تلك التراخيص لن  حصولفإن عدم 

 

المواد الخام ألسباب تنظيمية، إمداد  إنقطاعيجدر الذكر بأن  ، من خاللها هذه المواد إلستيراد متعددة المواقع حددت الشركة جهات بديلة 
 ؤثر سلبا على إنتاج الشركة.يليس من المرجح أن  ذلكأن  إالدائما  عامل خطورة ،  يمثل قصيرة لفترة وذلكقانونية أو تقنية 

 

 الشركة  أداء .01.5
 

على الرغم من الطلب الكبير على منتجات الشركة إال أن النجا، والربحية يعتمد بشكل كبير على قدرة الشركة على المحافوة على 

معدالت اإلنتاج ومعايير الجودة وكفاءة الكلفة. أي نقص في اإلمداد و/أو الجودة من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على األداء المالي 

ا ونموها المستقبلي. مثل هذه التقصير ربما بسبب العوامل المختلفة بما في ذلك العوامل الخارجة عن سيطرة للشركة وعلى سمعته

 الشركة مثل التغير في أسعار المواد الخام أو عدم وجود المواد الخام أو األشياء المستهلكة أو المرافق. 

 

 مع يةالشركة بأية نزاعات تجار تدخل ولملحفاظ على الجودة جيد جدا سجل الشركة فيما يتعلق بتسليم المنتجات وا العوامل المخففة:

ركزت الشركة على تطوير خبرتها ومواردها هذا كما  ،هحسب اإلتفاق أو ما شاب المنتجات بتسليم الوفاء بعدم يختص فيماعمالءها 

 ومهاراتها الفنية من أجل االستعداد بشكل كامل للوفاء بالتزاماتها المستقبلية. كذلك لدى مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية خبرة

 كبيرة في عمليات المصنع وكذلك في التعامل مع المنافسة القائمة في السوق. 

 

 

 

 التقنية .01.7
 

بما تقوم الشركات المنافسة بتطبيق تقنيات جديدة في جوانب مختلفة منها عمليات التصنيع أو تصميم المنتجات أو استخدامات المنتجات ر

 وهو األمر الذي يمكن أن يؤثر على موقف الشركة في السوق. 

 

تقنيات رة إلى حد ما في استهالط الطاقة مقارنة بالتستخدم الشركة تقنية الطحن الجاف والتي تعتبر من التقنيات الموف العوامل المخففة:

سنوات فقط. تراقب  3-1األقدم. تم توريد معدات الشركة من قبل شركات التصنيع الدولية الرائدة وقد تم تركيب هذه المعدات الحديثة قبل 

 لى ذلك. التصنيع متى ما كانق في حاجة إ الشركة التطورات التي تحدث في مجال التقنية ولديها االستعداد لالستثمار في تطوير مرافق
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 التصنيعية العمليات .01.8
 

يمكن أن تتأثر عمليات الشركة بشكل سلبي بسبب تعطل المصنع والمعدات وعدم توفر أو نقص الغاز والطاقة والمياه والمرافق األخرى 

وقطع الغيار والحوادث مثل وقوع حريق أو تعطل عن العمل في المنطقة الصناعية التي يوجد بها المصنع أو ألسباب أخرى ربما تكون 

 خارج سيطرة الشركة. 

 

قامق الشركة بنجا، بتشغيل مصنعها على مدى السنوات الماضية. عالوة على ذلك، وفرت الشركة وثائق تأمين )كما  العوامل المخففة:

( مثل التأمين على فقدان الربح والتأمين على تعطل الماكينات والحرائق والمخاطر والتأمين  نشرةال هذهمن  9.1الفقرة  هو وارد في

 على المعدات االلكترونية بهدف تغطية مثل هذه المخاطر. 

 

 اإلرادة عن الخارجة الحوادث .01.9
 

حدوث حرب أو نزاع مسلح أو حصار أو عصيان مدني أو شعب أو إضرابات أو أعمال الخارجة عن اإلرادة ك حوادثاليمكن أن تؤثر 

تخريبية أو إرهابية أو برق أو حرائق أو فيضانات أو زالزل أو تسونامي أو عواصف أو عواصف مدارية أو استوائية أو كوارث طبيعية 

 أخرى أو حوادث قضاء وقدر على عمليات الشركة ووضعها المالي. 

 

 هذه المخاطر موجودة في أي نشاط.  المخففة: العوامل

 

 

 تكلفة الكهرباء والمواد المستهلكة  زيادة .01.01
 

كون في تال قدربما تؤثر أي زيادة في تكلفة المواد الخام والغاز والكهرباء والمياه والمواد المستهلكة على أربا، الشركة ألن الشركة 

 وضع يمكنها من رفع األسعار على العمالء وبالتالي فإن سعر السهم ربما يتأثر سلبا بهذا األمر. 

 

ترى الشركة أن مثل هذه الزيادة ستؤثر على كافة األنشطة األخرى بما في ذلك الشركات المنافسة في السلطنة وبالتالي  العوامل المخففة:

 المحلي. فإنه ذلك لن يعتبر عيبا في السوق 

 

 

 العاملة  القوى .01.00
 

 ةتعتمد الشركة في عملياتها على خبرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين فيها وفي حال لم تتمكن الشركة من التعاقد مع العمال

ي لالمطلوبة لتلبية متطلباتها أو عدم استطاعتها توفير بدائل مناسبة لمن يترط العمل في الشركة فإن عمليات الشركة وأدائها وموقفها الما

بما يتأثر سلبا وبالتالي ربما يتأثر سعر سهمها. عالوة على ذلك فإن الشركة ملتزمة بتحقق أهداف التعمين وفي حالة عدم تمكن الشركة ر

 من الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد فإنها ستكون عرضة إلجراءات معينة من جانب وزارة القوى العاملة. 

 

تحتاج التقنية التي تستخدمها الشركة إلى عدد قليل من العمالة وهو ما يحد من الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من  العوامل المخففة:

العمالة. تولي الشركة أهمية كبيرة لوضع السياسات الخاصة بتطوير الموارد البشرية وتحقيق الرضا الوظيفي وتوفير الحوافز للعاملين 

ة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تشجع التحاق العمانيين بها وتحقيق أهداف التعمين المطلوبة وبالتالي بها. عالوة على ذلك فإن الشرك

 الحد من الحاجة للعمالة الوافدة. 

 

 

 الفائدة   سعر .01.05
 

فة االقتراض ة تكلفإن أي زيادة في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زياد التشغيلية عملياتالبما أن الشركة حصلق على قرض لتمويل 

 وهو األمر الذي سيؤثر على ربحية الشركة. 

 

نسبة الدين إلى راس المال في الشركة منخفضة جدا وهو ما يحد من مثل هذه المخاطر. ربما تدرس الشركة عمل  العوامل المخففة:

 تحوط لتعرضها ألسعار الفائدة من خالل مبادلة القروض، إذا تطلب األمر ذلك. 

 الصرف سعر حركة .01.03

 

الشركة معرضة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية ألنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى األسواق اإلقليمية والدولية. كذلك فإن على 

الشركة استيراد جزء من المواد الخام والتقنية / المصاريف الرأسمالية بالعملة األجنبية ولذلك فأن أي تحرط سلبي في سعر الصرف 

بشكل كبير على أداء الشركة وعلى سعر السهم في السوق. في حالة فك ارتباط الريال العماني بالدوالر فإن ذلك يمكن أن يمكن أن يؤثر 

 .يعرض الشركة لمخاطر إضافية

 

معوم عمالت دول الخليج العربي بما فيها الريال مرتبطة بالدوالر وهو األمر الذي يحد من مخاطر سعر الصرف  العوامل المخففة:

عالوة على ذلك فإن واردتها من المواد الخاصة  بالدوالر، عملتها ترتبط ال التي منافسةعلى غرار الشركات ال ي تواجهه الشركةالذ

 بالصقل من أوروبا تتم بعقود مستقبلية لحماية نفسها ضد تقلبات سعر صرف اليورو. 
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 (IFRSالمالي الدولي ) اإلفصاحالمحاسبية ومعايير  السياسة .01.02
 

أي تغير في السياسة المحاسبية للشركة بما في ذلك التغيرات بسبب حدوث تغيير في األنومة أو المعايير المحاسبية من شأنه أن يؤثر 

 على القوائم المالية للشركة وعلى قدرتها على توزيع العوائد. 

 

 شطة والشركات بشكل عام. من المتوقع أن يؤدي مثل هذا األمر إلى التأثير على كافة األن امل المخففة:والع

 

 التنظيمية  الجوانب .01.02
 

أي سياسة سلبية أو تغيرات في التعليمات من جانب الحكومة أو أي من الوكاالت التابعة لها سواء في سلطنة عمان أو في المناطق 

األخرى التي تعمل بها الشركة ربما يؤثر سلبا على نشاط الشركة وأرباحها وموقفها المالي. تخضع عمليات الشركة للوائح المطبقة في 

ها وجود الشركة، الطاقة، القدرة على أداء األعمال، األنومة البيئية واألنومة المتعلقة بالصحة والسالمة. تخضع سلطنة عمان ومن بين

العامة والجهات األخرى في القطاع الخاص ممن تتعامل الشركة الشركة للعديد من القوانين واألنومة التي يتم تنفيذها من جانب الجهات 

  معها.

 

بموجب عدد من الرخص والتصاريح وعقود اإليجار التي يمكن وقفها أو إنهاءها أو سحبها في أي وقق إذا لم تمارس الشركة نشاطها 

تلتزم الشركة بمتطلباتها. يمكن أن يتأثر نشاط الشركة بشكل سلبي بسبب التغيرات في القوانين الحالية وتفسير هذه القوانين أو وضع 

يمكن أن يؤدي فرض غرامات أو سحب الرخص أو عقود اإليجار أو تعليقها إلى تأثر نشاط قوانين جديدة تسري أحكامها على الشركة. 

 ونتائج عمليات الشركة وموقفها المالي بشكل سلبي ويشمل ذلك تأثر سعر السهم في السوق بشكل سلبي. 

 

لصناعي القطاع اعلى تشجيع ودعم تستند  إجراءاتفي إنتهاج  تستمرتؤمن الشركة بأن السياسات الحكومية سوف  العوامل المخففة:

 . يةالتصنيعاألنشطة  نموو

 

 والتصاريل والموافقات  التفاويض .01.05
 

تحتاج الشركة إلى الحصول على عدد من التصاريح والموافقات من جهات حكومية عدة حتى تتمكن من أداء أعمالها في سلطنة عمان. 

ليس هناط ضمان أو تأكيد على أنها سوف تحصل على مثل هذه المتطلبات وفي حالة إعطاءها فإنه ليس هناط ضمان بشأن الشروط 

 رخص أو ضمان بعدم سحبها من الشركة. التي سيتم بموجبها تمديد هذه ال

 

: ترى الشركة بأنها كانق تتابع وستستمر في متابعة الحصول على هذه الموافقات والتصاريح ألداء أعمالها في سلطنة العوامل المخففة

 عمان. 

 

 النفط والمخاطر السياسية  سعر .01.07
 

دول مجلس التعاون يعتمد  أستتتتواقي. نوراً ألن نمو جالخليتتركز عمليات الشتتتتركة وعمالئها في ستتتتلطنة عمان ودول مجلس التعاون 

 يعلى حجم النشاط في االقتصادي في تلك األسواق وهو األمر الذ مباشرتأثير  لهبشكل كبير على صادراتها من النفط، فإن سعر النفط 

شاءات  شركة. عالوة على ذلك فإن الويؤثر على قطاع اإلن سية واألمنيالذي يعتبر منفذ مبيعات لمنتجات ال سيا  فية مخاطر الجغرافية ال

 ي.المنطقة وذلك بشكل جوهر أسواقفي  ألسهممنطقة وبالتالي على سعر اللمو اإلقتصادي النالمنطقة يمكن أن يكون لها تأثير على 
  

هناط قناعة عامة بأن أسعار النفط سوف تستمر عند أسعارها الحالية على المدى القصير والمتوسط وأن تنفيذ مشاريع  العوامل المخففة:

 البنية األساسية سيساهم في تحقيق النمو االقتصادي خاصة في سلطنة عمان. 

 

 المصنع عليها المقام األرض ملكية .01.08
 

مؤسسة لصحار الصناعية فإن األرض الواقع عليها المصنع تعود ملكيتها إلى اصنع شركة المها للسيراميك يقع ضمن منطقة حيث أن م

 01ع لمدة إستخدام الموق الطرفين يحق لشركة المها للسيراميك العامة للمناطق الصناعية ، وبموجب شروط اإلتفاقية الموقعة فيما بين

لمؤسسة العامة للمناطق الصناعية لها الحق امن قبل الشركة فإن بنود العقد  خرقعاما أخرى ، في حال أن تم  01عاما قابلة للتجديد لـ 

إلنهاء عقد اإليجار في وقق مبكر وإخالء الشركة واسترجاع موقع األرض. والشك بأن ذلك سيؤثر سلباً على المصنع وعملياته اإلنتاجية 

 وبالتالي الوضع المالي للشركة ، بما فيه سعر أسهما في السوق.

 

أمر  وعدم السما، لوقوع أي مؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمع ال الموقعباإللتزام ببنود العقد  الشركة إدارة تحرص :العوامل المخففة

 للمناطق عامةال للمؤسسة الصناعية بالمنطقة المتواجدة الشركات كافة على تنطبق بنودال هذهكما أن  بنود العقد.ل خرقمن شأنه ان يشكل 

 .الصناعية

 

 

 

 

 

 



47 
 

 الشركات  حوكمة .01.09
 

كشركة مساهمة عامة فإنها تخضع لمتطلبات أكبر بالنسبة للحكومة وأي تقصير في االلتزام من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات / 

فرض غرامات على الشركة. عالوة على ذلك فإن مثل هذه المتطلبات ربما تحتاج إلى إشراف كبير من جانب إدارة الشركة وهو األمر 

 يصرفها عن متابعة العمليات اليومية.  الذي يمكن أن

 

كما  ،لديه إلمام واسع بمتطلبات الحوكمة و الخبرة من عالي بمستوى يحوىيضم مجلس إدارة الشركة فريق عمل  العوامل المخففة :

 أن الشركة سوف تسعى إلى تعزيز مستوى االلتزام كلما لزم األمر من أجل الوفاء بأي متطلبات تنويمية. 

 

 أرض بوالية لوى  قطعة .01.51
 

تقع  مربع متر 15,000وتبلغ مساحتها لاير عماني(   225,000تمتلك الشركة في دفاترها المحاسبية قطعة أرض حددت قيمتها بمبلغ )

لشركة عزفق عن بناء هذه ا أن كونناء مساكن لموظفي الشركة عليها ، وب لغرض األرض هذه قيمة الشركة دفعق، ىلوفي والية 

األراضي من قبل الشركات ينحصر على األنشطة  إمتالكأن  حيثمن تسجيل قطعة األرض بإسم الشركة  التمكنلم يتم فالمساكن 
 واألعمال الخاصة بالشركة 

 
/ اضلف/ مسعود بن حميد بن مالك الحارثي، واللفاضلاألرض بإسم كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، ا ملكيةعليه تم تسجيل  بناءا  و

 األرضحوزة قطعة  بموجبهارهن يتم  ثيقةوخالل  منوذلك  ،ذي صلة(  أطرا و مساهمينشبير مصطفى عبد الرضا سلطان )وهم 
 وقوع دعييست قد سبب أي اليرىهذه الوثيقة إال أن مجلس اإلدارة  فعاليةالشركة ، تجدر اإلشارة بأن من الممكن الطعن قانونا ب لصالح
 شركة.الميزانية  بإجماليجزءا  ضئيال  متى ما قورن  تشكلقيمة األرض  نأعالوة على  ،ذلك

 

 .جاري العمل من قبل إدارة الشركة على إيجاد مشتر لألرض العوامل المخففة: 

 

 باألسهم المرتبطة المخاطرة عوامل .01.50
 

: يتم عرض األسهم لالكتتاب وسيتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية وفق الجدول الزمني المذكور في عدم وجود تاريخ للتداول

 نشرة اإلصدار. ليس هناط أي تاريخ سابق لتداول األسهم. 

 

ون سعر ا يكون د: بعد إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية، ربما يتأثر سعر السهم ألسباب عديدة وربمالتغير في سعر السهم

 العرض. 

 

على ذلك قد يواجه  بناءاً إقبال على األسهم بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية.  وجودليس هناط أي ضمانات ب السيولة:

 .السوق في فعال بشكل متداولة غير أسهمة حيازة مخاطر ككتبونالم

 

ربما تقوم الشركة مستقبال بزيادة رأسمالها من خالل عمليات طر، أخرى )سواء أسهم لها حق أفضلية  مستقبال:رأس مال الشركة  زيادة

 أو أسهم أخرى(. مثل هذه المبالغ من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية. 

 

يقرر مجلس اإلدارة وفق تقديره المطلق، عدم توزيع أربا، أو توزيع  قد: ليس هناط أي ضمان على توزيع أربا، وتوزيعات األرباح

 المتوقعة.  تقديراتأربا، أقل من ال

: ربما تؤثر التغيرات في السوق والعوامل األخرى بشكل سلبي على سعر تداول السهم في السوق بغض النور التغيرات في سعر السوق

رون في األسهم لمخاطر السوق بدرجات متفاوتة. يمكن أن يتراجع سعر أي سهم أو عن األداء الفعلي للشركة. يتعرض كافة المستثم

 يرتفع على حسب الحالة في السوق. 

 

ليس هناط أي ضمان على توزيع أربا، وربما يقرر مجلس اإلدارة، وفق تقديره المطلق بعدم توزيعها في أي  سياسة توزيع األرباح:

على عدد من العوامل منها كفاية االحتياطات القابلة للتوزيع  يةأربا، مستقبل أييعتمد توزيع  وقق من األوقات وألي سبب من األسباب.

ك باألمور الطارئة الكافية وكذل سيولةوالسيولة التي تضمن تلبية االحتياجات التشغيلية للشركة و/أو عدم تأثر نمو النشاط بعدم توفر ال

، ستحد متبعي تسهيل ائتماني. عالوة على ذلك فإن أي سياسة توزيع أربا،، للحد الالمعروفة للشركة والتزامها بأي شروط خاصة بأ

بشكل كبير من احتياطات الشركة النقدية وربما تؤثر سلبا على قدرة الشركة على تمويل نفقات رأس المال غير المتوقعة وتؤثر كذلك 

تراض أموال لشركة اقا على يتطلب قد مماة المستحقة على الشركة. فوائد وأصول مبالغ التسهيالت االئتماني سدادعلى قدرة الشركة على 

إضافية أو جمع رأس مال من خالل إصدار سندات وهو األمر الذي قد يستعصي حدوثه من خالل توفر الوروف المشجعة أو ربما عدم 

 توفرها أساساً.
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 التمويل مصادر .00
 

 ألجل  القروض .00.0

 

 القرض الحكومي الميسر

قيمة كل قسط   ربع سنويقسط  09 في العام ويتم تسديد هذا القرض على %7على القرض الحكومي الميسر بفائدة قدرها تم الحصول 

لاير عماني  535,714هو  0262 يونيو 72. المبلغ المستحق على الشركة حتى 0266لاير عماني تبدأ من مايو  710362منها 

 الدرجة األولى من فائدة بفرضوهو مضمون  يتم ترحيل القرض بالقيمة العادلة له. 2013ديسمبر  76لاير عماني كما في   607,143)

  . للشركة الثابتة األصولو الممتلكات على

 

 األخرى التسهيالت .00.5
 

لاير عماني كما  615,228) . عماني لاير 750,418م  0262 يونيو 72تبلغ قيمة القروض المصرفية التي حصلق عليها الشركة حتى 

تألف تلدى الشركة تسهيالت أخرى من قبل بعض البنوط إال أنه لم يتم إستغاللها بشكل منتوم ، عدا عن ذلك  (0267ديسمبر  76في 

قروض المصرفية من سحب على المكشوف وقروض مقابل إيصال أمانة وتسهيالت خصم الكمبيالة من البنوط التجارية المحلية ال

 إما( في العام. يخضع معدل الفائدة %1.1إلى  %3.25 : م 2013 ديسمبر )في %  6إلى %2.5بأسعار تتراو، من وتحميل الفائدة 

رية مراجعتها خالل الفترة الربع سنوية وللبنك ح تمأو ي سنويبشكل  عادة عند تجديد التسهيالت التي تتم كالتفاوض مع البن معاودةل

اقع مصنع الشركة الو ألرضحق االنتقاع  وممارسةمن الدرجة الثانية  فائدة فرضمضمونة ب. القروض المصرفية التصرف في ذلك 

 . للشركة الثابتة واألصول الممتلكات على تجاري من الدرجة الثانية ورهنبمنطقة صحار الصناعية 

 

 التسهيالت  حاالت .00.3
 

 هي كما يلي:  76/60/0267تفاصيل التسهيالت االئتمانية المستحقة كما في 

 

 المبلغ المتبقي بالمليون لاير  التسهيل 

 0.615 القروض المصرفية 

 1.15 القروض ألجل 

 ال شيء  سندات األداء 

 

 التمويل  مصادر .00.2
  لاير ألف

  4104 ديسمبر 31 في كما  4104 ديسمبر 40 في كما  الفئة

 %  المبلغ %  المبلغ 
      األجل قصير القرض

 ا 792.9  1,192.8 ( الحالي الجزء) ألجل القرض

  615.2  150.0  المصرفية القروض
  2,772.3  1,932.9  وأخرى مدينة تجارية ذمم

  -  3.2  العالقة ذات لألطراف مستحق
  4180.4  3,278.9  الفرعي اإلجمالي
      األجل طويل القرض

  360.5  1,735.2 ( الجاري غير الجزء) ألجل القرض
 40.3 4,540.9 45.08 5,014.1  القرض إجمالي
 42.3 5,000.7 47.1 5,432.6 اإللتزامات إجمالي

     
  5000.0  3,500.0  المال راس أسهم

  88.2   هملألس التفضيلي سعرال
  605.9  354.6  القانوني االحتياطي

  1,117.2  2,254.4  الُمحتجزة العوائد
 57.7 6,811.4 52.9 6,109.0  المساهمين حقوق إجمالي

     
  11,812.1  11,541.5 التمويل مصادر إجمالي

 حقوق إلى المساهمين حقوق ةنسب

  الدائنين
 0.89 0.73  

 

الشركة ومملوكة من من قبل  مصدرةعلى مصادر التمويل ألنه مجرد عرض لبيع أسهم أسهم الشركة لإلكتتاب العام  لن يؤثر طر، 

  جانب المساهمين. 
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 الموجزة المدققة المالية القوائم ملخص .05

 
 

 

 

 ش م ع م المها للسيراميكشركة 

 
 ملخص القوائم المالية التاريخية

 

 5103ديسمبر  30إلى 5101ديسمبر  30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألعمال :لالرئيسي  ركزالم   المكتب المسجل :

 منطقة صحار الصناعية                                         482ص ب 

 صحار                                  322الرمز البريدي 

 سلطنة عمان     ، سلطنة عمانصحار
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 شركة المها للسيراميك ش م ع م 
 ملخص القوائم المالية التاريخية 

   0267إلى  0262ديسمبر  76

 

 

  المحتويات

  

  

  التاريخيةلقوائم المالية اتقرير المحاسب حول تجميع  

  

  القوائم التاريخية للمركز المالي 

  

  القوائم التاريخية لألربا، أو الخسائر و اإليرادات األخرى الشاملة 

  

   الملكيةالقوائم التاريخية للتغيرات في حقوق 

  

  القوائم التاريخية للتدفق النقدي

  

  إليضاحات التاريخية ا

  

  6جدول رقم 
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 شركة المها للسيراميك ش م ع م 
 ملخص القوائم التاريخية للمركز المالي

 ديسمبر 76كما في
 0267 إيضا، 

 ر.ع

0260 

 ر.ع

0266 

 ر.ع

0262 

 ر.ع

      

      أصول غير متداولة

 7.656.304 3.221.187 309230771 3.932.217 4 ممتلكات وآالت معدات 

 285.000 091.222 0910222 001.222 5 عقارات استثمارية

 7.941.304 3.372.187 906700771 9.288.217  مجموع األصول غير المتداولة

      

      أصول متداولة
 1.199.799 6.109.391 602230131 6.317.200 1 مخزون

 1.361.415 6.228.171 609300989 6.913.682 7 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 5.874 9.397 6090102 90.278 8 أرصدة بنكية ولدى الصندوق

 2.567.088 0.823.622 702280682 7.367.216  مجموع األصول المتداولة

      

  10.508.392 62.133.383 6601260172 66.960.662  إجمالي األصول
      

      حقوق الملكية

 3.000.000   7.122.222 701220222 1.222.222 )ا(8 رأس المال

    99.688 )ا(8 حصة متميزة

 14.994 661.308 7120110 1210899 )ب(8 إحتياطي قانوني
 (626.710) 038.822 000120783 606630008  أربا، محتجزة / )خسائر متراكمة(

 2.388.284 7.981.177 106290818 1.966.261  مجموع حقوق الملكية
      

      متداولةالتزامات غير 
 4.223.128   0.993.176 603710010 712.296 62 قروض ألجل

 204.930 610.118 6000286 622.221 )ا(62 منحة حكومية مؤجلة

 - - 002.063 010.769 68 ضريبة مؤجلة
 760192 210012 300291 6270128 ()ج62 مستحقات نهاية الخدمة

 202180179 702810212 006170121 9020717  مجموع االلتزامات غير المتداولة
      

      التزامات متداولة

 828.142  880.913 606800913 380.913 62 قروض ألجل

 1.933.702 6.603.101 6120222 161.009 66 قروض بنكية 
 3020017 602370203 608700918 0.330.012 12 ذمم دائنة و مستحقات أخرى

 6320717 800382 70028 - 69 أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 

 701120232 701910322 700390801 2.692.721  مجموع االلتزامات المتداولة
      

 906020629 103900612 102700136 1.222.189  مجموع االلتزامات

      

 0620129078 6201330383 6601260172 66.960.662  مجموع حقوق الملكية و االلتزامات

      

 0.549 0.803 1.260 1.362 02 صافي األصول للسهم الواحد

 

، ووقعها نيابة عنه 2014 ------إصدارها في  على وافقملخص القوائم المالية التاريخية ورة الشركة على اعتمد مجلس إدا

 كل من:

                    _____________ _____________   _____________ 

     الرئيس التنفيذى                 عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة

 

 التاريخية المالية القوائم ملخصتشكةل جزءاً ال يتجزأ من اإليضاحات 
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 شركة المها للسيراميك ش م ع م
 ملخص القوائم التاريخية لألرباح أو الخسائر و االيرادات الشاملة األخرى 

 ديسمبر 76منتهية في ال الماليةسنة لل

 إيضا، 
2013 

 ر.ع

0260 

 ر.ع

0266 

 ر.ع

0262 

 ر.ع

      

 202220823 106600781 802690179 8.313.301  اإليـــرادات

      

 (008210971) (202900930) (106230902) (5.501.001) 67 تكلفة المبيعات 

      

 1.055.111 002080102 709320962 2.011.301  إجمالي الربل

      

 (7610128) (7920673) (1190221) (323.980) 61 مصروفات إدارية و عمومية

      

 (198.280) (7080012) (1110627) (112.101)  61 مصروفات بيع وتوزيع

      

 6030239 120231 830663 11.821 63 إيرادات أخرى

      

 1130222 607320188 009220907 0.862.610  أرباح التشغيل

      

خسائر القيمة العادلة للعقارات 

 االستثمارية 

 (12.222) - - (610222) 

      

6و62 مصاريف تمويــل
6 

(600.182) (0700092) (7170012) (1200213) 

      

 6280827 602230728 001600127 0.376.210  الربل قبل الضريبة

      

 - - (0020063) (063.022) 68 ضريبة الدخل

      

مجموع االيرادات الشتتتتتاملة و 

 صافي ربح السنة

 0.162.019 007990701 602230728 6280827 

      

 0.034 0.214 0.492 2.160 06 الربل األساسي للسهم الواحد 

 

 

 

 
 

 تشكةل جزءاً ال يتجزأ من ملخص القوائم المالية التاريخية اإليضاحات 

  



54 
 

     المها للسيراميك ش م ع  مشركة 

 ملخص القوائم التاريخية للتغييرات في حقوق الملكية 
 

 
 رأس المال

 ر.ع

 

 عالوة

 إصدار

 ر.ع

 

 إحتياطي قانوني

 ر.ع

)خسائر متراكمة( 

 / أرباح محتجزة

 ر.ع

 المجموع

 ر.ع

      
 0.079.726 (316.118) -  7.222.222 0262يناير  6

 - (62.882) 62،882  - القانونيمحول إلى اإلحتياطي 

      مجموع الدخل الشامل للسنة

 628.827 628.827 -  - صافي ربـح السنة

 ------------  --------- ----------- ------------ 

 0.799.092 (101.362) 620882  3.000.000 0262ديسمبر  76في 

      

 - (622.371) 622.371  - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة 
 مباشرة في حقوق الملكية

     

 122.222 - -  122.222 إصدار أسهم رأس مال

      مجموع الدخل الشامل للسنة

 6.223.728 6.223.728 -  - صافي ربـح السنة

 ------------  ---------- ------------ ------------ 

 7.981.177 038.822 6610308  7.122.222 0266ديسمبر  76

      

 - (079.977) 079.977  - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة 
 مباشرة في حقوق الملكية

     

 (6310222) (6310222) -  - 0266توزيعات مدفوعة لعام 

      مجموع الدخل الشامل للسنة

 0.799.701 0.799.701 -  - صافي ربـح السنة

 ------------  ---------- ------------ ------------ 

 1.629.818 0.012.783 712.110  7.122.222 0260ديسمبر  76

      

  (016.201) 016.201   محول إلى احتياطي قانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة 
 مباشرة في حقوق الملكية

     

 (0.212.222) (0.212.222)   - 0260لعام توزيعات مدفوعة 

 - (6.712.222) -  6.712.222 إصدار أسهم مجانية

 رأس مال مصدر

612.222 99.68

8 

  079.688 

      مجموع الدخل الشامل للفترة

 0.162.019 0.162.019 -  - صافي ربـح الفترة

 

------------ -------

----- 

----------- ------------ ------------ 

 2013ديسمبر  76

1.222.222 99.68

8 

121.899 6.663.008 1.966.261 

 
======= ====

=== 

====== ======= ======= 

 ملخص القوائم المالية التاريخيةتشكةل جزءاً ال يتجزأ من اإليضاحات 
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 تشكةل جزءاً ال يتجزأ من ملخص القوائم المالية التاريخية 31إلى  1اإليضاحات على الصفحات من 

  

 شركة المها للسيراميك ش م ع م 
  ملخص القوائم التاريخية للتدفقات النقدية

 ديسمبر 76المنتهية في  المالية للسنة
 2013 0260 0266 0262 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 

     تدفق نقدي من أنشطة التشغيل

 6280827 602230728 2.612.543 2.731.462 الربح قبل ضريبة الدخل

     ا يلي : م علىتعديالت 

 2170112 2390122 1230083 1120796 اســتهالط 

 (10291) - 738 (60722) بيع عقارات و معدات )أربا،( / خسائر

 (600688) (000161) 030827 730163 مخصص ذمم رديئة و بضاعة 

 61.222   12.222 خسائر إعادة تقييم اإلستثمارات العقارية

 1200213 7170012 0700092 6000182 مصاريف تمويـل

 680762 060276 030913 720122 مستحقات نهاية الخدمة

 701780782 702290018 609230119 1,132,675 

 3300761 (0870303) 6610886 (7110321) )زيادة( / نقص البضاعة 

 (1200182) (120312) (2930623) 10329 نقص / )زيادة( ذمم مدينة تجارية و مدينين أخرين

 زيادة / )نقص( ذمم دائنة تجارية و دائنين أخرين 

 و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 

1280230 

 

7180923 

 

1130181 

 

(760738) 

 (660201) (30716) (60226) (7.233) مستحقات مدفوعة عن نهاية الخدمة 

 600680280 006170266 702210868 703810323 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
     

     تدفق نقدي من أنشطة االسـتثمار

 (0320191) (0190277) (8280768) (1960629) شراء عقارات ، آالت و معدات

 30222 - - 60722 أربا، بيع عقارات و معدات 

 (0130191) (0190277) (8280768) (1380929) صافي النقد المستخدم في أنشطة االسـتثمار
     

     تدفق نقدي من أنشطة التمويل

 - 1220222 - 0790688 زيادة رأس المــال

 - - (6310222) (002120222) توزيعات مدفوعة

لة / )مسددة(   2220222 (600670627) (8800913) (603800913) صافي قروض ألجل محصة

لة / )مسددة(  (9110072) (9220616) (8060710) (6120222) قروض بنكية محصة

 (1200213) (7170012) (0700092) (6000182) مصاريف تمويل 

 (8190193) (608020112) (007060298) (709330729) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     

 (610996) (710631) 6310666 (1160228) صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد

 20111 (600761) (230286) 6090102 نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة / السنة

 (600761) (230286) 6090102 1700398 حكم النقد في نهاية الفترة / السنة نقد و ما في

     

النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة / السنة 

 ممثل فيما يلي : 

    

 10932 90397 6090102 900278 (9و أرصدة لدى البنوط )إيضا،  صندوقنقد بال

 (690698) (110032) - (161.009) (66مسحوبات بنكية على المكشوف )إيضا، 

 (170.398) 6090102 (230286) (600761) 
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            شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية ( 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    0
في ستتتلطنة عمان.  0221نوفمبر  61شتتتركة المها للستتتيراميك ش. م. ع. م هي شتتتركة مستتتاهمة مقفلة مستتتجلة في 

لمتوقع أن يتم إكتتاب عام وايتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع بالط السيراميك. تعتزم الشركة الدخول في 

 .0262خالل 
 

 أساس األعداد  5
تم إعداد  ملخص  ملخص القوائم المالية التاريخية الغراض تضتتتتمينها بمستتتتتند الطر، العام وقد تم اقتباستتتتها من  

 .2013حتى  0262ديسمبر  76المدققة للشركة عن السنوات المنتهية في  ملخص القوائم المالية التاريخية

 فقرة االلتزام )أ(
 الحتتد األدنى من متطلبتتاتوتم إعتتداد  ملخص القوائم المتتاليتتة التتتاريخيتتة وفقتتا للمعتتايير التتدوليتتة للتقتتارير المتتاليتتة  

 وتعديالته.  6832اإلفصا،  الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال و متطلبات قانون الشركات التجارية لعام 

 

   أساس القياس)ب(      

تم إعداد هذه  ملخص القوائم المالية التاريخية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا العقار االستثماري الذي يتم قياسه 

 بالقيمة العادلة.  

 

 المالية قوائمال لعرض المعتمدة العملة )ج(

 شركة.المستخدمة لدى  عملةالتم عرض هذه  القوائم المالية التاريخية بالريال العماني، حيث أنها 

 استخدام التقديرات واألحكام )د(

أن تقوم اإلدارة بإصتتتتتتدار األحكام واالفتراضتتتتتتات  والتقديرات التي  ملخص القوائم المالية التاريخيةيتطلب إعداد 

تؤثر على تطبيق الستتياستتات المحاستتبية وعلى قيم األصتتول وااللتزامات واإليرادات والمصتتروفات المقرر عنها 

 بالقوائم المالية. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ريةة باستمرار. تثبق مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمق يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الجوه

فيها هذه المراجعة وفي أي فترات مستتتتقبلية قد تتأثر بهذه التقديرات. وعلى وجه الخصتتتوص، فإنة التقديرات التي 

تشتتتتتتتمتتل على  تتعلق بحتتاالت عتتدم التتتأكتتد واألحكتتام التي لهتتا تتتأثير هتتام على  ملخص القوائم المتتاليتتة التتتاريخيتتة

  مخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة والمخزون.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية3.1    

على كافة الفترات المعروضة  2باإليضا،  مذكورة، طبقق الشركة السياسات المحاسبية الأدناهفيما عدا التغييرات المدرجة 

 في القوائم المالية

 من معايير المحاسبة الدولية( 3واإللتزامات المالية )التعديل على معيار األصول أثر  إلغاء –اإلفصاحات  (أ

 األصول واإللتزامات المالية. إلغاء أثر وسعق الشركة من إفصاحاتها حول 3نتيجة للتعديالت على المعيار 

 

 قياس القيمة العادلة (ب

منفردا لإلرشاد حول قياس القيمة العادلة ويحل محل إرشادات  مقياساً من معايير المحاسبة الدولية  67يقدم المعيار 

من معايير التقارير  67قياس القيمة العادلة الموزعة حاليا على معايير التقارير المحاستتتبة الدولية. ويطبق المعيار 

ية قياس الية الدولالمالية الدولية رهنا بإستثناءات محدودة عندما يتطلب أو يسمح معيار آخر من معايير التقارير الم

 القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
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           شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية (

 

 () تابع  التغيرات في السياسات المحاسبية3.1    
 

 عرض بنود الدخل الشامل الخر  ج(

، عدلق الشركة عرض بنود الدخل الشامل الخر لقائمة الربح أو الخسارة 6نتيجة للتعديالت على معيار المحاسبة 

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها بشكل مفصل بالربح أو الخسارة عن تلك التي لن يتم إعادة  عرضوالدخل الشامل ل

 تصنيفها.

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3.2
يتم تطبيق السياسات المحاسبيةة التالية باستمرار وهي متسقة مع كل السنوات المعروضة في  ملخص القوائم المالية 

 التاريخية.

 

 المعامالت بعمالت أجنبية )أ( 

السائدة  ألسعار الصرفيتم تحويل المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية إلى عملة التشغيل للشركة وفقا 

في تاريخ المعاملة. يتم تحويل األصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية في تواريخ التقارير إلى 

أربا، أو خسائر العمالت األجنبية في البنود  إن عملة التشغيل بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.

ئدة التشغيل في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفا المالية هي الفرق بين التكاليف المطفأة بعملة

الحقيقي المدفوعات خالل الفترة والتكاليف المطفأة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية 

 .يةاريختالفترة. يتم إثبات فروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في  ملخص القوائم المالية ال
 

 

 األدوات المالية   )ب(    
 

  (i)      األدوات المالية غير المشتقة 
تشتمل األدوات المالية غير المشتقة علي  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ، المبالغ المستحقة 

لذمم اعلى األطراف ذات العالقة ، النقد وما في حكم النقد، القروض المبالغ المستحقة ألطراف ذات العالقة و

تكون النقد وما في حكم النقد من األرصدة النقدية ، الودائع تحق يالتجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .و

 الطلب و الودائع ألجل ذات االستحقاق األصلي الذي ال يزيد على ثالثة أشهر .

حساب  يفبالنسبة لألدوات بغير القيمة العادلة و ،يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة

 .بتكاليف العملية  فترتبطاألربا، والخسائر 
 

 اإلدراج المبدئي ،يتم قياس األدوات المالية غير المشتقة على النحو التالي. أن يتم  وبعد 
 االستحقاق تاريخ حتى االستثمارات المحتفظ بها          

نيفها الستحقاق، عندها يتم تصاحتى تاريخ  ينأكيدة واإلمكانية في االحتفاظ بأوراق الدإذا كانق لدى الشركة رغبة 

ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقو االستحقاقحتى تاريخ  كاستثمارات محتفظ بها

 ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة.
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            شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية (

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3.2
 

 األصول المالية المتاحة للبيع   
إستثمارات الشركة في األوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية وبعض ذمم االوراق المالية المدينة يتم تصنيفها 

تاريخ  حتىها ب والتغيرات المرتبطة العادلةعلى أساس القيمة  هايتم قياستصنف  أنكأصول مالية متاحة للبيع. وبعد 

وتدرج مباشرة  .يل العمالت على البنود النقدية المتاحة للبيعخسائر إنخفاض القيمة وأربا، وخسائر تحووستحقاق اإل

حذف االستثمارات يتم تحويل الربح اوالخسارة المتراكمة بقائمة الدخل  يتمبقائمة الدخل الشامل الخر. عندما 

 . حساب األربا، والخسائر الشامل الخر الى

 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة

يتم تصنيف االداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة أو صنفق كذلك 

عند اإلدراج المبدئي. ويتم تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة إذا أدارت الشركة 

ناءا على القيمة العادلة طبقا إلدارة المخاطر او إستراتيجية اإلستثمار قرارات البيع والشراء ب إتخذتهذا اإلستثمار و

ة األدوات المالي الموثقة للشركة. عند اإلدراج المبدئي، تثبق تكاليف المعامالت الربح اوالخسارة عندما تحدث

 الخسارة.   بها في الربح او بالقيمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم إدراج التغيرات

 
 األخرى

يتم قياس األدوات المالية غير المشتقة األخرى بتكلفة اإلطفاء بإستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي، ناقصا أي 

 خسائر انخفاض القيمة.

 
  رأس المال

ألسهم إلي إصدار ا يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إدراج المصروفات اإلضافية المنسوبة مباشرة

 العادية وخيارات األسهم، كتخفيض لحقوق المساهمين بالصافي بعد خصم األثر الضريبي.

         
 (ii)      األدوات المالية المشتقة 

تحتفظ الشركة االدوات المالية المشتقة لتغطية مخاطرها من الفوائد وتحويل العمالت االجنبية .تدرج االدوات 

المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ؛ وتدرج تكاليف المعاملة ذات الصلة بالربح او الخسارة عند تكبدها. بعد 

 القيمة العادلة ، وتدرج التغيرات بها بالربح او الخسارة. االدراج المبدئي ، تقاس االدوات المالية المشتقة ب
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            شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 )تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3.2

 
 والالت والمعداتالممتلكات  )ج(

يتم إدراج بنود الممتلكات والالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالط المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتم 

رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الممتلكات والالت 

روفات األخرى كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها . يتم تحديد مكاسب والمعدات. يتم إدراج كل المص

 وخسائر استبعاد الممتلكات والالت والمعدات بالرجوع إلي قيمتها الدفترية.

يتم إدراج استهالط الممتلكات والالت والمعدات في قائمة الدخل الشامل بأقساط متساوية على مدى أعمارها اإلنتاجية 

 االقتصادية المقدر للفئات التالية من األصول. األعمار اإلنتاجية التقديرية هي  كالتالي:

 عدد السنوات 

  

 02 المباني

 02 آالت وماكينات

 61 معدات ثقيلة

 1 مكاتب أثاث ومعدات

 2 مركبات

 
االنتاجية المقدرة واالعمار تجري الشركة بتاريخ نهاية كل فترة تقرير مراجعة الساليب االستهالط واالعمار 

 المتبقية لالصول.

 
 االستثمارات العقارية  )د(

العقارات المحتفظ بها لإليجار أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو الستخدامات مستقبلية غير محددة يتم تصنيفها على أنها 

سنوات عن طريق مؤسسة تقييم مستقلة.  7عقارات استثمارية. يتم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في كل 

 يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة بالربح او الخسارة.

 المخزون )ه(
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر 

 لبيع المقدرة. للبيع في إطار النشاط العادي، ناقصا تكاليف ا

تحدد تكلفة المخزون بطريقة متوسط التكلفة المرجح وهي تتضمن المصروفات المتكبدة في سبيل وصول المخزون 

 إلى مكانه ووضعه الحاليين. يتم تكوين مخصص عند الضرورة للمواد المتقادمة وبطيئة الحركة والتالفة.

 

 انخفاض قيمة األصول     )و( 
(i)  األصول المالية 

 . بالربح او الخسارةيتم إدراج جميع خسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة  

يتم رد االنخفاض في القيمة في الحالة التي يمكن أن تعزى فيها الزيادة الالحقة في القيمة القابلة لالسترداد بصورة 

أة ل المالية بالتكلفة المطفيتم إدراج رد األصو موضوعية إلى حدث ما وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض في القيمة.

 بالربح او الخسارة.
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          شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 )تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 

 انخفاض قيمة األصول)تابع(    )و( 

(iiاألصول غير المالية    ) 

مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناط أي مؤشر على تتم 

االنخفاض في قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. يتم 

ام دفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته في االستخدإثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة ال

القيمة التقديرية القابلة لالسترداد. قيمة األصل القابلة لالسترداد أو وحدته المنتجة للنقد هي قيمته في االستخدام وقيمته 

لية المقدرة إلى فق النقدي المستقبالعادلة ناقصاً تكلفة البيع ايهما اكبر. عند تقدير القيمة في االستخدام يتم خصم التد

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

 المحددة المتعلقة بذلك األصل.

ما إذا كانق هناط  فةيتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة التي أثبتق في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير لمعر

مؤشرات على نقص أو انعدام خسارة االنخفاض في القيمة. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغير 

في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال 

ألصل عن القيمة الدفترية التي قد يكون من الممكن تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالط تزيد فيه القيمة الدفترية ل

 أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

 

 منافع الموظفين )ز(
دة للموظةفين العمانيين بما يتوافق مع قانون التأمينات االجتماعية لعمانيةة ا تدرج التزامات المساهمات بخطط تقاعد محدة

 ويتم إثباتها كمصروفات بالربح او الخسارة عند تكبدها.

يتم تكوين التزام الشركة نحو مستحقات منافع نهاية الخدمة لغير العمانيين بموجب خطة منافع التقاعد المحددة غير 

قة ويتم احتساب رات السابممولة وهي المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفين مقابل الخدمة في الفترة الحالية والفت

االلتزام باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية. ويعكس معدل الفائدة  المخصوم المستخدم  

 ، تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود. 

 

  المخصصات )،(
التزام قانوني أو استداللي حالي يمكن قياسه  يتم إثبات المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الشركة

بصورة موثوقة نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يُطلب تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد االلتزام.  وإذا كان 

االثر جوهريا ، يتم تحديد المخصصات بخصم التدفق النقدي المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس 

 .ديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزامالتق
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 )تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 

 اإليرادات )ط(
إيرادات مبيعات البضائع عند ما يتم نقل المخاطر والعوائد الهامة المتعلقة بالملكية إلى المشتري. ال يتم  يتم إثبات

إثبات اإليرادات في حالة وجود شكوط كبيرة بخصوص استرداد المقابل المستحق أو التكاليف المصاحبة له أو وجود 

 احتمال إلرجاع البضاعة.

 اإليجارات )ي(
إيجار التشغيل في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابق على مدى فترة عقد اإليجار. يتم يتم إدراج دفعات 

 إدراج حوافز التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من مجموع  مصروف اإليجار، على مدى فترة عقد اإليجار.

 ضريبة الدخل )ط(
من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة. تدرج ضريبة الدخل بالربح او الخسارة  سنةتتكون ضريبة الدخل على نتائج ال

 باستثناء الحد الذي تتعلق فيها ببنود تدرج بشكل مباشر في حقوق الملكية ففي هذه الحالة تدرج في قائمة الدخل الشامل. 

معدالت نة باستخدام الالضريبة الحالية هي الضريبة مستحقة الدفع محسوبة على أساس الدخل الضريبي للعام للس

الضريبية المطبقة أو تلك التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت للضريبة المستحقة عن سنوات 

 سابقة.

 

يحتسب التزام الضريبة المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بين المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض 

مبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يتم قياس اصل الضريبة المؤجل باستخدام معدالت التقارير المالية وبين ال

الضريبة التي تطبق على الفروق المؤقتة عند ردها ، استنادا على القوانين المطبقة أو التي تطبق علي نحو واسع في 

 تاريخ التقرير. 

 

رصدة ، ضريبية مستقبلية يمكن استغالل الخسائر واأليدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي تتوفر فيه أربا

الضريبية في مقابلها أمراً محتمالً. يتم  فحص اصول الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها الى المدى 

 الذي ال يحتمل معه تحقيق  المنفعة الضريبية ذات الصلة.

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )ل(
 لشركة. األساسي ل نواملالمدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا لمجموع المكافآت 

 مصروفات وايرادات التمويل  )م(
تشتمل مصروفات التمويل على الفوائد مستحقة الدفع على االقتراضات محتسبة باستخدام طريقة  معدل الفائدة الفعلي 

لالت والمعدات كجزء من تكاليف هذه االصول. . يتم رسملة تكاليف الفوائد المتعلقة بحيازة  وتشييد الممتلكات وا

 تدرج بقية التكاليف كمصروفات  عند تكبدها.

 تدرج ايرادات الفوائد بالربح او الخسارة عند استحقاقها بعد أخذ العائد الفعلي في االعتبار.

 

 )ن(   المنحة الحكومية
لم ة المركز المالي بقيمتها العادلة للمقابل المستيتم االعتراف بالقروض المتحصل عليها من حكومة سلطنة عمان بقائم  

. وتمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم مجموع النقدية التي سيتم استالمها ، مخصومة الى التدفقات النقدية التعاقدية 

 المستقبلية.

 القرض.تتم معاملة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة كمنحة حكومية وتؤجل خالل فترة   
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         شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 )تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    3

 

 

 س(    المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول )

 76لم تصبح عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية المفعول في الفترة المنتهية في 

و لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية. ليس ألي من هذه المعايير الجديدة والتعديالت على  0267 ديسمبر

من المعايير الدولية  8وائم المالية التاريخية للشركة، باستثناء المعيار المعايير والتفسيرات تأثير هام على  ملخص الق

من المشروع الشامل للجنة معايير المحاسبة  6كجزء من المرحلة  0228نوفمبر عام  60للتقارير المالية الصادر في 

صول المالية. وتمثل من معايير المحاسبة الدولية والذي يتناول تصنيف وقياس األ 78الدولية ليحل محل المعيار 

فيما يتعلق باألصول المالية. ويحتوي المعيار على  78متطلبات هذا المعيار تغيرا هاما عن المتطلبات الحالية للمعيار 

صنفين أساسيين من أصناف قياس األصول المالية :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة 

حتفاظ به ضمن نموذج عمل يتمثل الغرض منه في االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفق النقدي المطفأة إذا تم اال

التعاقدي وتعطي شروط التعاقد تواريخ محددة لكل تدفق نقدي و هي فقط لسداد المبلغ األساسي والفوائد على متبقي 

أصناف  8ة العادلة. ويلغي المعيار رصيد المبلغ األساسي. ويتم قياس كل األصول المالية األخرى المتبقية بالقيم

الحالي من األصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق والمتاحة للبيع والذمم المدينة عن القروض.يصبح  78المعيار 

 . يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار. 0261يناير  6المعيار ملزما على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 

 تقييما ورات ان هذا المعيار ليس له تأثير مستقبلي محتمل على  ملخص القوائم المالية  .  وقد اجرت ادارة الشركة

 الممتلكات واآلالت والمعدات 2
 .01ة الصفحعلى  6واردة  في الجدول سنة الحركة الممتلكات والالت والمعدات خالل  (أ

)منطقة صحار الصناعية(. لصناعية تم إنشاء مبنى المصنع على أرض مستأجرة من المؤسسة العامة للمناطق اي (ب

 /ج(.00وقابل للتجديد لفترة أخرى )إيضا،  0272سنة تنتهي في سنة  01عقد اإليجار لفترة مبدئية مدتها 

مرهونة مقابل القروض ألجل والقروض البنكية التي حصلق عليها الشركة من بنك الممتلكات والالت والمعدات  ج(

 (.66/ د و62تجاري )إيضا، 

 تم توزيع استهالط السنة كما يلي:   )د( 

 

ديسمبر  76

0267 

ديسمبر  76

0260 
ديسمبر  76

0266 
ديسمبر  76

0262 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 
     

 272.322 221.302 219.098 1280383 (67تكلفة المبيعات )إيضا، 

 09, 221 70.802 73.633 26.132 (61مصروفات عمومية وإدارية )إضا، 

 911 - 6.976 70262 (61وتوزيع )إيضا، مصروفات بيع 

 ------- ------- ------ ------- 

 1120796 123.083 239.122 217.112 

 ====== ====== ====== ====== 
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                                            شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 التاريخيةإيضاحات حول  ملخص القوائم المالية 
 )تشكل جزءًا من ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 عقارات استثمارية 2

سم بعض أب ةمشتركبصفة شمل قطعة أرض مسجلة العقارات االستثمارية ت شركةا صالح ال يابة ون عضاء مجلس اإلدارة ل

 .عنها

لاير عمتتاني كمتتا تم تحتتديتتدهتتا من قبتتل  001.222القيمتتة التتدفتريتتة للعقتتارات االستتتتتتتثمتتاريتتة تمثتتل القيمتتة العتتادلتتة بمبلغ  

 .0267ديسمبر  76اإلدارة خالل  

 المخزون 5 

 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع ر. ع ر. ع ر. ع 

     

 610.249 112.019 738.286 1330129 بضاعة تامة الصنع

 498.057 322.278 122.971 1690196 مواد أولية ومواد تغليف

 132.229 097.111 781.821 1620293 مواد استهالكية

 ------ -------- -------- --------- 

 6.022.171 6.172.010 6.263.036 6.9210031 ناقصا: مخصص مخزون متقادم  

 (40.736) ) 1.233)  (8.181) (200912) وبطيء الحركة            

 ------ -------- -------- -------- 

 603170200 6.223.131 6.109.391 1.199.799 

 ====== ======== ======== ======== 

 كانق الحركة في مخصص المخزون بطئ الحركة والمتقادم كما يلي:           

 18.262 22.371 1.233 8.181 يناير 6  

 (69.132) ) 71.018)  2.669 770018 المكون )المسترد( خالل السنة/الفترة            

 ------ -------- -------- -------- 

 22.371 1.233 8.181 200912   ديسمبر 76           

 ====== ======== ======== ======== 

 

 

 

 مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة وذمم 7

  6.616.161  6.727.720 6.930.163 6.927.360 ذمم تجارية مدينة 

 (01.101) ) 78.618) (10.812) (130760) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة  

 ----------- ---------- ---------- ----------- 

 6.371.222 6.928.117 6.722.677 6.602.898 

 - 91.889 02.200 010783 سلف مقدمة إلى الموردين

  22.682  68.221 09.110 110218 مدفوعات مقدمة 

 680.071 - 62.016 080002 ذمم مدينة أخرى 

 ---------- ----------- ---------- ----------- 

 6.911.292 6.930.989 6.228.171 6.716.261 

 ===== ===== ===== ===== 

 76في  %11؛ 0260ديسمبر  76في   %52من الذمم التجارية المدينة للشركة  ) %15نسبة  ، كانق 0267ديسمبر 76في أ( 

 عمالء . 1( مستحقة من 0262دسمبر  76في  %19و   0266ديسمبر 

  1.593.549 كالتي 0267ديسمبر  76كما في إئتمان الصادرات  الذمم المدينة  المغطاه بموجب وكالة ضمان قيمة بلغق ب( 

:  0262في  ماك ؛.ع ر 969.130 : 0266ديسمبر  76كما في  ؛ عر. 6.132.121 : 0260 ديسمبر 76 في كما) ر.ع

 الشيء(.
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 

 مدينة أخرى )تابع(ذمم تجارية مدينة وذمم  7

 

 فيما يلي تحليال العمار الذمم المدينة كما في تواريخ التقرير  : ج( 

 

 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. اجمالي الذمم التجارية المدينة

     

 818.221 6.030.832 6.317.829 60180.962 غير متأخر 

 611.262 21.919 11.139 290622 يوم 82-6متأخر بين 

 01.211 07.232 17.676 100312 يوم  86مستحق أكثر من 

 ---------- --------- ---------- --------- 

 6.927.360 6.930.163 6.727.720 6.616.161 

 ===== ===== ===== ===== 

  

 االنخفاض في القيمة 
 

 - - - - غير متأخر 

 232 61.181 - 2.119 يوم 82-6متأخر بين 

 01.211 07.232 10.812 100312 يوم  و أكثر711 - 86مستحق من 

 ---------- --------- ---------- --------- 

 13.760 10.812 78.618 01.101 

 

 

===== ===== ===== ===== 

 

 قيمة الذمم المدينةفيما يلي ادناه ، الحركة في مخصصات االنخفاض في 

 

 02.216 01.101 78.618 100812 يناير  6

 1.231 60.127 07.391 20719 المكون خالل الفترة / السنة 

 ---------- --------- ---------- --------- 

 01.101 78.618 10.812 13.760 ديسمبر 76يونيو /  72

 ===== ===== ===== ===== 
 

 البنوكنقدية وأرصدة لدي  8

     

     

 2.632 107 7.776 7.116 نقد في الصندوق          

     نقد بالبنوط:          

 - 1.010 83.278 10.826 حساب جاري          

 6.260 6.321 03.819 61.181 ودائع تحق الطلب          

 080 080 080 080 حساب الهامش           

 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 90.278 609.102 9.397 1.932 

 ======== ======== ======== ======== 
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         شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 

 رأس المال )أ( 9

ستتتتهم  عادي بقيمة لاير عماني واحد للستتتتهم  1.222.222يتكون رأس مال الشتتتتركة من  0267ديستتتتمبر  76في 

ستتتتهم بقيمة لاير عماني  7.222.222و 0260و 0266ستتتتهم بقيمة لاير عماني واحد للستتتتهم عام   7.122.222)

 )ب((. 07( مدفوعة بالكامل )0262واحد للسهم عام  

 

أو أكثر من أستتهم الشتتركة ستتواء باستتمهم، أو من خالل حستتاب  %62ون كانق  تفاصتتيل المستتاهمين الذين يملك

 معين، وعدد األسهم التي يملكوها، في نهاية فترة التقرير كما يلي:
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

     التملك %

     

 70 70 70 71.21 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع

 62 62 62 8.32 تقاعد وزارة الدفاع صندوق

 62 62 62 8.32 مشاريع مصطفى سلطان ش.م.م

 ======= ====== ======= ====== 
 

 عدد االسهم المملوكه 
 812.222 6.602.222 6.602.222 6.920.393 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع

 722.222 712.222 712.222 291.222 صندوق تقاعد وزارة الدفاع

 722.222 712.222 712.222 291.222 مشاريع مصطفى سلطان ش.م.م

 

 

======= ====== ======= ====== 

 
سهم ألعضاء  612.222سهم إضافي باإلضافة إلى  6.712.222خالل السنة قامق الشركة بإصدار  

 ر.ع. 99.688مجلس اإلدارة وبعض الموظفين بعالوة قدرها  

 

، ال يتم تداول أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية. شركة المشتقة قفلةشركة مساهمة مأنها  نكو 

لاير عماني حصلق الشركة على القيمه العادله السهمها التي كانق قيمتها  6.199بالقيمة العادلة من  

 0267يونيو  72لاير عماني للسهم وهو مايعادل صافي قيمة األصول كما في  6.199لاير للسهم مبلغ  6االسميه  

 العوامل التي قد تؤاثر الرؤية المستقبليه وعائد التوزيعات المتوقع.باإلعتبار  ذنااذا اخ

 

 االحتياطي القانوني  )ب(  9

من صافي أربا، العام لحساب  %62، أن يتم تحويل 6832من قانون الشركات التجارية لعام  621تتطلب المادة 

 االحتياطي ما يعادل ثلث رأس مال الشركة على األقل. احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

  قروض ألجل 01
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 6.222.222 980.913 312.222 123.627 قرض حكومي ميسر )أ(

 (022.872) (610.118) (600.286) (622.221) منحة حكومية مؤجلة

 ----------- --------- ----------- --------- 

 127.679 103.828 372.099 381.232 

 7.316.022 7.612.022 0.722.022 1120022 قرض ألجل )ب(

 281.222 - - - قرض ألجل )ج(

 ----------- --------- ----------- ---------- 

 606170779 0.809.628 7.992.299 1.216.032 

 (909.620) (880.913) (6.680.913) (3800913) ناقصا: الجزء المتداول من قرض ألجل

           ----------- --------- ----------- ---------- 

 2.007.609 0.993.176 6.371.010 7120296 الجزء غير المتداول من قرض ألجل

 ====== ===== ====== ===== 

 
 09في الستتنة . القرض ألجل يستتتحق الستتداد على  %7حصتتلق الشتتركة على قرض حكومي ميستتر بمعدل فائدة  (أ

. يتم تحميل القرض بالقيمة 0266مايو من بتداء اللقستتتتتط الواحد  لاير عماني 35.714بقيمة قستتتتتط ربع ستتتتتنوية 

القيمة العادلة هي مجموع كافة المدفوعات النقدية المستتتتتتقبلية، مخصتتتتتومة باستتتتتتخدام معدالت الفائدة من العادلة. 

 االقتراض المطبقة على قروض مماثلة.

لقرض الحكومي الميستتتتتتر بأنها "منحة حكومية مؤجلة" ويتم يعامل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ل 

تحريرها في قائمة الدخل ستتتتتنويا على مدى فترة القرض الالزمة لتتطابق مع تكاليف الفوائد ذات الصتتتتتلة ، الذي 

 يهدف إلى تعويض على أساس منتوم. 

 

برهن من ضتتتتمان ر.ع من بنك تجاري محلي  مقابل   1.212.222حصتتتتلق الشتتتتركة  على قرض ألجل بمبلغ   (ب

بة من  بعض  الدرجة الثانية وحق االنتفاع على الممتلكات والالت والمعدات بالشتتتتتتركة وضتتتتتتمانات متناستتتتتت

القرض ألجل يستتتحق الستتداد نقطة في الستتنة .  031اشتتهر زائدا  1المستتاهمين. يحمل القرض فوائد بمعدل ليبور 

بتداء اللقسط الواحد  لاير عماني  1120222إلى لاير عماني  0160222تتراو، مابين أقساط شبه سنوية   9على 

. ابرمق الشتتتتتتركة اتفاقية مبادلة استتتتتتعار الفائدة  لتغطية تأرجح حجم التدفقات النقدية  في ليبور 0266يناير من 

 .  0267في السنة حتى اكتوبر  %7.17بمعدل 

 

في    الستتتنة .   %3.1(       القرض ألجل ، بالريال العماني، حصتتتلق عليه الشتتتركة من بنك تجاري محلي  بمعدل فائدة ج

ر.ع للقسط الواحد ابتداء من  55.000أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة  62القرض ألجل يستحق السداد على 

 .0266. تم سداد القرض بالكامل خالل يوليو 0262أغسطس 
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 
 اقتراضات بنكية 00

 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 69.698 11.032 - - المكشوفقرض على 

 6.827.600 6.236.710 612.222 161.009 خصم كمبيالة

 60.786 - - - قرض مقابل ايصاالت امانة

 _______ ________ _______ _______ 

 161.009 612.222 6.603.101 6.877.320 

 ======= ====== ======= ====== 

تشتمل االقتراضات على تسهيالت سحب على المكشوف وقرض مقابل إيصاالت أمانة وكمبياالت مخصومة من 

  %2.31في العام )   %1.1و  %3.25بنوط تجارية ومحلية في سلطنة عمان، وتحمل معدالت فائدة  تتراو، بين 

(.  ويخضع معدل الفائدة إلعادة التفاوض مع البنك عند تجديد  0260الى  0262في االعوام من  %1.1و

التسهيالت، وهذا يتم عادة كل سنة.  االقتراضات مضمونة برهن من الدرجة الثانية وحقوق االنتفاع على الممتلكات 

 ضمانات تناسبية من بعض المساهمين. والالت والمعدات التابعة للشركة و

 
 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 05
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 271.921 6.690.912 6.231.210 6.171.236 ذمم تجارية دائنة

 62.222 08.379 02.283 920222 دفعة مقدمة من عمالء

 3.326 2.031 7.866 70123 فائدة مستحقة

 032.363 011.112 209.798 60210.020 ذمم دائنة أخرى

 ------------ ------------ ------------ ------------ 

 0.3300012 6.870.918 6.237.203 302.017 

 ====== ====== ====== ====== 

 

 تكلفة المبيعات 03
 6.121.312 0.727.270 7.617.621 700680110 أوليةمواد 

 272.322 221.302 219.098 1280383 (2استهالط )ايضا، 

 189.720 823.087 6.262.022 600210617 (          62مصروفات متعلقة بالموظفين )ايضا، 

 092.132 206.191 161.691 1010788 مصروفات المصنع األخرى

 ------------ ------------ ------------ ------------ 

            101260226 1.623.902 2.290.930 0.821.971 

 ====== ====== ====== ====== 
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

  

 رواتب وتكاليف تابعة أخرى      02

 
 تم توزيع الرواتب والتكاليف التابعة للموظفين كما يلي:   (أ

 189.720 823.087 6.262.022 600210617 (67تكلفة المبيعات )إيضا، 

 613.921 021.622 761.937 7900630 (61مصروفات عمومية وإدارية )إيضا، 

 16.311 607.110 621.007 6370713 (61مصروفات بيع وتوزيع )إيضا، 

 ------------ ------------ ------------ ------------ 

 6.926.190 6.230.722 6.031.881 903.827 

 ====== ====== ====== ====== 

 
 تشمل الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين ما يلي: (ب

 

 382.111 6.073.321 6.272.918 603120111 رواتب وأجور ومنافع اخرى
 68.762 06.276 03.913 720112 زيادة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين

عد محددة للموظفين  قا مستتتتتتتاهمات في خطة ت

 610291 العمانيين

 

67.162 

 

63.018 67.809 

 ------------ ------------ ------------ ------------ 

 6.926.190 6.230.722 6.031.881 903.827 

 ====== ====== ====== ====== 

 

 الحركة في التزام منافع انتهاء الخدمة  بقائمة المركز المالي كما يلي: ج(
 07.181 76.192 21.012 30.291 يناير  6

 68.762 06.276 03.913 720122 يضاف:خصم الفترة / السنة

 (66.201) (3.716) (6.226) (70233) يخصم: المدفوع خالل الفترة / السنة

 ------------ ------------ ------------ ------------ 

 76.192 21.012 30.291 627.128 ديسمبر 76

 ====== ====== ====== ====== 
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        شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 

 مصروفات عمومية وإدارية 02

 
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 613.921 021.622 761.937 790.630 (62وتكاليف متعلقة بالموظفين )ايضا،   

 09.221 70.802 73.633 26.132 (2)ايضا، استهالط   

 - - 71.122 619.222 (69مكافآت اعضاء مجلس االدارة )ايضا،    

 8.122 9.322 67.712 08.912 (69بدل حضور اجتماعات المجلس)ايضا،   

 61.181 06.176 68.001 02.826 اتصاالت  

 0.111 0.779 2.060 6.397 رسوم واشتراكات  

 6.107 7.262 0.107 1.971 تأمين  

 28.281 63.702 78.078 70.210 أتعاب قانونية ومهنية  

 66.782 8.326 66.783 62.029 مصروفات المكتب  

 7.779 2.821 8.693 62.202 طباعة وقرطاسية  

 8.119 62.072 06.690 02.277 مصروفات السيارات   

 1.231 60.127 07.391 2.719 مخصص ديون مشكوط فيها  

 66.202 66.023 07.011 01.728 متنوعة

 ------- ------- ------- ------- 

 323.980 119.221 792.673 761.128 

 ====== ====== ====== ====== 

 
 مصروفات بيع وتوزيع 61

 16.311 607.110 621.007 637.713 (62تكاليف متعلقة بالموظفين)ايضا، 

 911 - 6.976 7.262 (2استهالط )ايضا، 

 16.237 32.318 688.362 071.901 مصروفات شحن

 68.121 22.216 17.622 36.221 مصروفات سفر

 10.326 99.326 621.831 612.821 إعالن وترويج مبيعات

 6.892 6.326 8.002 61.279 متنوعة

 ------- ------- ------- ------- 

 112.101 111.627 708.012 689.092 

 ====== ====== ====== ====== 

 

 إيرادات أخرى 07

  
 66.926 69.213 69.168 (621) اربا، تحويل العملة

 8.107 71.221 66.137 070231 مطالبة تأمين

 1.291 - (738) 6.722 الربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 622.619 812 13.022 760031 ايرادات متنوعة

 ------- ------- ------- ------- 

 110821 83.663 12.231 603.239 

 ====== ====== ====== ======= 
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 

 معامالت  مع أطراف ذات عالقة 08
 )أ(  9بااليضاح  ذكورونالشركة ممن اسهم  %01حاملو   

تعاقدت الشركة على تعامالت مع مساهمين وشركات يملك بعض المساهمين أو أعضاء الشركة مصلحة فيها. في 

ستتياق األعمال العادية، تقوم الشتتركة بشتتراء بضتتاعة وخدمات من أطراف ذات عالقة. هذه التعامالت تتم بموجب 

 اإلدارة. شروط وبنود موافق عليها من قبل مجلس

 
 خالل السنة كانق معامالت األطراف ذات العالقة كالتالي أ(

 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 902 9.216 6.312 - مبيعات

 62178 99 - - شراء معدات

 02.310 73.389 19.311 11.782 تأمين -خدمات أخرى 

 ====== ====== ====== ======= 

 
 المكافأت المدفوعة لكبار المسئولين اإلداريين للسنة شتمل على: ب(

 673.012 678.373 021.121 0160318 مزايا توظيف قصيرة األجل

 0.379 3.712 3.101 90923 مكافأة نهاية الخدمة

 ------- ------- ------- ------- 

 012.111 017.636 623.293 678.899 

 ====== ====== ====== ====== 

 
لاير عماني للستتهم   6ستتهم بقيمتها االستتمية من  61.122وقد اكتتب موظفي اإلدارة العليا وقاموا بتخصتتيص عدد  

 لاير عماني. 199..6على السعر المعتمد للسهم الواحد وهو  

 

 ج( 
 - - 71.122 619.222 مكافآت اعضاء مجلس االدارة

 8.122 9.322 67.712 08.912 أتعاب حضور جلسات مجلس إدارة

 ------- ------- ------- ------- 

 693.912 28.912 9.322 8.122 

 ====== ====== ====== ====== 

 
مكافآت وبدالت حضتتور اجتماعات مجلس االدارة المستتتحقة في تواريخ التقرير مضتتمنة في الذمم الدائنة االخرى 

 (. 60)ايضا، 

 

تخضتتع بدالت حضتتور إجتماعات مجلس اإلدارة لموافقة المستتاهمين في إجتماع الجمعية العمومية الستتنوية القادم. 

ر.ع في إجتماع الجمعية العمومية  97.122بمبلغ  0260نة تمق الموافقة على مكافآت أعضتتاء مجلس اإلدارة لستت

لموافقة  0267ر.ع لستتتتنة  32.122بينما يخضتتتتع المبلغ المتبقي بقيمة  0267مارس  67الستتتتنوية المنعقد بتاريخ 

 المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم.

 

لاير عماني للسهم  على  6بقيمتها االسمية من  سهم 623.370وقد اكتتب اعضاء اإلدارة وقاموا بتخصيص عدد 

 لاير عماني 1.588السعر المعتمد للسهم الواحد وهو 

 

 المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة هي بدون فائدة وتستحق السداد عند الطلب.د(        
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 التاريخيةإيضاحات حول  ملخص القوائم المالية 

 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 

 
 

 

 الضريبة 09
 

. وقد تقدمق الشتتركة بطلب  0267مايو  76تم إعفاء الشتتركة من ضتتريبة  الدخل عن فترة الخمس ستتنوات  حتى  (أ

التجارة للحصتتتتتتول على تمديد فترة االعفاء لفترة خمس ستتتتتتنوات أخرى  وهذا الطلب  يخضتتتتتتع لموافقة وزارة 

والصتتتناعة. وعلى الرغم من ثقة مجلس االدارة  بتمديد االعفاء الى خمس ستتتنوات أخرى وقد كونق مخصتتتصتتتا 

 اللتزام ضريبة الدخل عن شهر يونيو.

 

ضريبة الدخل بمعدل  شركة ل ضريبية التي تتجاوز مبلغ  %60تخضع ال لاير عماني بعد  72.222على االربا، ال

 انتهاء فترة االعفاء.

 

 76  

 ديسمبر

 ديسمبر 76

 0267 0260 

 ر. ع. ر. ع. 

 ر. ع. ر. ع. 

 - 6980627 ضريبة حالية

 002.063 090626 ضريبة مؤجلة

 ------------- ------------- 

 002.063 0630022 مصروف ضريبة الدخل عن السنة
 ======= ======= 

 

 الضريبةتسوية ضريبة الدخل محتسبة على الربح المحاسبي مع مصروف 

 76  

 ديسمبر

 ديسمبر 76

 0267 0260 

 ر. ع. ر. ع. 

   

 0.160.127 00376.210 الربح قبل الضريبة

 ________ ________ 

 728.821 702.631 ضريبة دخل وفقا للمعدالت المبينة اعاله

 (038.992) (621.836) دخل معفي من الضريبة

 682.681 - ضريبة مؤجلة عن سنة سابقة 

 ________ ________ 

 002.063 063.022 مصروف ضريبة الدخل
 ======= ======= 
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    شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 

 الضريبة )تابع( 09
 

نورا ألن الشتتتركة قد حصتتتلق على اعفاء من وزارة المالية ضتتتريبة الدخل ال يوجد مخصتتتص للضتتتريبة الجارية  (ب

 لمدة خمسة سنوات .

  

من قبل األمانة العامة للضرائب.   ويرى  0260الى  0229لم يتم إجراء الربط الضريبي على الشركة للسنوات  

ستتتوف لن يكون ذا أهمية  مجلس اإلدارة أن مبلغ الضتتتريبة االضتتتافية الذي قد ينشتتتأ عن هذه الستتتنوات الضتتتريبية

 .0267ديسمبر  76بالنسبة للمركز المالي للشركة  كما في 

 %60) %60تحتستتتتب ضتتتتريبة الدخل المؤجل على كافة الفروق المؤقتة باستتتتتخدام معدل الفائدة االصتتتتلي وهو 

بقائمة المركز ( . فيما يلي ادناه التزام ضريبة الدخل المؤجلة 0260حتى  0262ديسمبر  76للسنوات المنتهية في 

 المالي :
المتتتدرج بقتتتائمتتتة  

 الربح او الخسارة

76  

 ديسمبر

المدرج بقائمة 

الربح او 

 الخسارة

 يونيو 72

 0260 0260 0267 0267 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

 010.769 09.626 002.063 002.063 االثر الضريبي لإلستهالط

 ====== ====== ====== ======= 

 

 صافي األصول للسهم الواحد  51
 

من خالل تقسيم صافي األصول في تاريخ التقرير معدلة بأثر رجعي عن الواحد لسهم ليتم احتساب صافي األصول 

 ()ب( . 07االسهم المجانية المصدرة )ايضا، 
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

     

 0.799.092 7.981.177 1.629.818 1.966.261 عماني(صافي االصول )لاير   

   ======== ====== ======== ======= 

 4.350.000 2.912.222 2.912.222 5.000.000 عدد االسهم بتاريخ التقرير )عدد(

 ======== ====== ======== ======= 

 0.549 0.803 6.012 1.362 صافي االصول للسهم الواحد )لاير عماني( 

   ====== ====== ====== ======= 
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية( 
 

 األرباح )الخسائر( األساسية للسهم الواحد 50

 

سهم الواحد  سية لل بقسمة ربح على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل يتم احتساب األربا، األسا

 السنة.

 
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

     

 628.827 6.223.728 0.799.701 0.162.019 صافي االصول )لاير عماني(  

   ======== ====== ======== ======= 

 4.350.000 4.707.534 2.912.222 2.860.122 بتاريخ التقرير )عدد(عدد االسهم 

 ======== ====== ======== ======= 

 0.034 0.214 2.280 2.160 صافي العائد للسهم الواحد )لاير عماني( 

   ====== ====== ====== ======= 

 07تم تعديل المتوسط المرجح لالسهم بأثر رجعي عن االسهم المجانية  المصدرة خالل الفترة الحالية )االيضا،  

 )ب((

 

 

 ارتباطات والتزامات طارئة 55
 

 كما ؛ر.ع 611,4206.، لدى الشتتتركة خطابات اعتماد مستتتتندي غير مدفوعة قدرها  0267 ديستتتمبر 76كما في  (أ

ديستتتمبر  76  ؛ كما في ر.ع 871.090: 0266ديستتتمبر  76  في كما ؛ر.ع 76,4598: 0260ديستتتمبر  76 في

 ر.ع( في سياق األعمال العادية. 068.921: 0262

 

: 0260ديستتتتمبر  76ر.ع  )  1.222، لدى الشتتتتركة ضتتتتمانات غير مدفوعة قدرها  0267 ديستتتتمبر 76كما في  (ب

 ر.ع(. 66.191: 0262ديسمبر  76ر.ع   3.122: 0266ديسمبر  76ر.ع   5.000

 

 76ر.ع         )  250.000، لدى الشتتتتركة التزامات راستتتتمالية غير مدفوعة قدرها  0267 ديستتتتمبر 76كما في  ج(

 ر.ع(. ال شيء: 0262ديسمبر  76ر.ع  44.230 : 0266ديسمبر  76ر.ع   250.000: 0260ديسمبر 

للمناطق الصتتناعية عن األرض  ستتنة( مع المؤستتستتة العامة 01أبرمق الشتتركة عقد إيجار تشتتغيلي طويل األجل ) (د

 التي يتم إنشاء المباني عليها.  بموجب شروط عقد اإليجار فإن دفعات اإليجار المستقبلية هي كالتالي:
     مبالغ ملتزم بها :    

 76.811 76.811 77.211 77.211 حتى سنتان    

 603.902 603.902 072.680 072.680 من سنتان الى خمس سنوات    

 238.722 223.792 918.919 971.220 اكثر من خمس سنوات    

 ------- ------- ------- ------- 

 6.622.212 6.673.121 123.612 178.602 

 ====== ====== ====== ======= 

 

عماني. ومع ذلك وعلى  لاير 10,402توجد قضتتتتية قانونية معلقة ضتتتتد الشتتتتركة والتي تحمل إلتزام محتمل قدره  ه(

أستتتاس الري القانوني الحالي، يعتقد مجلس االدارة أنه لن تكون هناط اي التزامات وستتتتنجح الشتتتركة في تستتتوية 

  المطالبة.
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 التاريخية() تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية 
 

 توزيعات االرباح المقترحة والمدفوعة   53

لاير عماني في الجمعية العمومية التي تم  6.212.222صادق المساهمون على  دفع  توزيعات اربا، نقدية بمبلغ  (أ)

 ودفعتها الشركة  خالل الفترة. 0267مارس  67عقدها بتاريخ 

على اصدار أسهم مجانية بنسبة  0267مارس  67صادق المساهمون في الجمعية العمومية التي تم عقدها بتاريخ  (ب)

 لاير عماني بقيمة لاير واحد للسهم الواحد .  1220222و تبلغ  62.091%

لغ   %06.01اصدار اسهم مجانية بنسبة   0267يوليو  00اقتر، مجلس االدارة في االجتماع الذي عقده بتاريخ  )ج( ب ت

فتتتتتي  لاير عماني و بقيمة لاير واحد للسهم الواحد و هو اقترا، يخضع لمصادقة رسمية من المساهمين  9120222

سمير  72الجمعية العمومية غير االعتيادية في تاريخ   6.222.222. باإلضافة إلى توزيعات نقدية بقيمة  0267دي

 دية ودفعق خالل السنةر.ع مصادقة من قبل الجمعية العمومية غير اإلعتيا

لاير عماني في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  122.222وافق المساهمون على توزيع أربا، نقدية بواقع    (.د(

 ويدفع خالل هذه الفترة. 0262فبراير  01
 

 المخاطر المالية وإدارة رأس المال   52
 

المركز المالي على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة تشتتتتتتتمل األدوات المالية للشتتتتتتركة والمعروضتتتتتتة بقائمة 

األخرى النقد وما في حكم النقدواالقتراض من البنوط والقروض الجل والمبالغ المستتتتتحقة لالطراف ذات العالقة 

 والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة االخرى.
 

 لالدوات المالية: فيما يلي المخاطر التي تتعرض لها الشركة من استخدامها 
 

(i)  ةمخاطر العمل 

(ii) مخاطر السيولة 

(iii) مخاطر السوق 
 

 مخاطر االئتمان 
هي مخاطر الخستتتتتتائر المالية للشتتتتتتركة في حالة فشتتتتتتل العميل أو الطرف الخر باألداة المالية في أداء التزاماته 

التعاقدية وتنشأ أساساً من الذمم المدينة لعمالء الشركة.ولدى الشركة سياسة إئتمان يتم بمقتضاها مراقبة تعرض 

لراغبين في الحصتتول على تستتهيالت ائتمانية .ال تتطلب الشتتركة للمخاطر باستتتمرار. ويتم اختبار مالءة العمالء ا

 الشركة ضمانات إضافية فيما يتعلق بأصولها المالية 
 

 فيما يلي ادناه اقصى تعرض لمخاطر االئتمان عن الذمم التجارية المدينة بتاريخ التقرير وفقا للمناطق الجغرافية 
 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 ديسمبر 76 

 0267 0260 0266 0262 

 ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

     

     االيرادات

 7.182.701 1.917.629 9.102.180 8.020.071 سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي

 721.106 018.029 282.221 101.286 دول أخرى

 ------- ------- ------- ------- 

 8.313.301 8.269.179 1.660.781 2.222.823 

 ====== ====== ====== ======= 

     صافي الذمم التجارية المدينة 

 6.602.898 6.677.221 6.311.396 6.021.266 سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي

 - 632.193 20.990 298.898 دول أخرى

 ------- ------- ------- ------- 

 6.371.222 6.928.117 6.722.677 6.602.898 

 ====== ====== ====== ======= 

 

 بالقوائم المالية. 3اعمار الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى بتاريخ التقرير مبينة بااليضا، رقم 
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   شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 القوائم المالية التاريخية() تشكل جزءًا من  ملخص 
 المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع (  52

 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي مخاطر أال تتمكن الشركة من مقابلة التزاماتها المالية عندما تستحق.وسياسة الشركة في إدارة مخاطر السيولة هي 

في التأكد من أنها تحتفظ في كل األحوال بستتتتيولة كافية لمقابلة التزاماتها عندما تستتتتتحق، في كل من حاالت الوروف العادية والوروف 

 حمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. الملحة دونما ت

 فيما يلي استحقاقات االلتزامات المالية غير المخصومة للشركة بتاريخ التقرير:

 0267ديسمبر  76 
 القيمة  

   الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

 حتى

 سنة واحدة 

 من سنتان

 سنوات   1الى  

 1أكثر من 

 سنوات

 التزامات مالية غير مشتقة
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 - (299.136) (902.793) (6.767.219) 6.013.717 *قروض ألجل

 - - (102.166) ((102.166) 161.009 قروض من البنوط

 - - (0.330.012) (0.330.012) 0.330.012 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

      

  2.122.976 (2.321.808) (2.063.019) (299.136) - 

  

 0260ديسمبر  76 
 القيمة  

   الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

 حتى

 سنة واحدة 

 من سنتان

 سنوات   1الى  

 1أكثر من 

 سنوات

 التزامات مالية غير مشتقة
 عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 (71.833) (6.827.686) (6.708.113) (7.019.971) 7.212.022 *قروض ألجل

 - - (612.222) (612.222) 612.222 قروض من البنوط

 - - (6.870.918) (6.870.918) 6.870.918 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

 - - 7.028 (7.028) 7.028 مبالغ مستحقة الطراف ذات عالقة

  1.671.019 (1.712.827) (7.261.371) (6.827.686) (71.833) 

 

 0266ديسمبر  76 
 القيمة  

   الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

 حتى

 سنة واحدة 

 من سنتان

 سنوات   1الى  

 1أكثر من 

 سنوات

 التزامات مالية غير مشتقة
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 639.130 7.212.098 (6.689.111) (2.226.201) 2.227.213 *قروض ألجل

 - - (6.603.101) (6.603.101) 6.603.101 قروض من البنوط

 - - (6.237.203) (6.237.203) 6.237.203 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

 - - (80.382) (80.382) 80.382 مبالغ مستحقة الطراف ذات عالقة

  1.371.822 (3.671.037) (7.980.260) (7.212.098) (639.130) 

 

 0262ديسمبر  76 
 القيمة  

   الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

 حتى

 سنة واحدة 

 من سنتان

 سنوات   1الى  

 1أكثر من 

 سنوات

 التزامات مالية غير مشتقة
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 (229.132) (2.718.329) (6.663.772) (1.831.310) 1.011.022 *قروض ألجل

 - - (6.877.320) (6.877.320) 6.877.320 قروض من البنوط

 - - (302.017) (302.017) 302.017 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

 - - (632.717) (632.717) 632.717 مبالغ مستحقة الطراف ذات عالقة

  9.299.109 (9.929.292) (7.828.110) (2.718.329) (229.132) 

 *تتضمن المنحة الحكومية  
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  شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.
 

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع (  52
 

لاير عماني . وتتوقع االدارة  467.294تتجاوز اصتتتتتتولها المالية بمبلغ  0267 ديستتتتتتمبر 76كانق االلتزامات المالية للشتتتتتتركة كما في 

 الحصول على اموال كافية في المستقبل المنوور لمقابلة متطلبات السيولة لدى الشركة والتزاماتها المالية عندما تستحق.

 مخاطر السوق 
مخاطر الستتوق هي المخاطر الناتجة عن التغيرات في أستتعار الستتوق مثل الصتترف األجنبي أو في أستتعار الفائدة والتي تؤثر على دخل 

الشتتتتركة أو قيمة ما تحتفظ به من األدوات المالية .وتهدف إدارة مخاطر الستتتتوق إلى إدارة وضتتتتبط التعرض لمخاطر الستتتتوق في حدود 

 يق عائد أكبر على المخاطر . معدالت مقبولة بينما يتم تحق
 

 مخاطر العمالت األجنبية
تتعرض الشتتتتتركة لمخاطر العمالت االجنبية عن مبيعاتها ومشتتتتتترياتها وذممها المدينة والدائنة بالعمالت االجنبية التي تختلف عن عملة 

تتعرض من خاللها الشتتتتتركة لمخاطر  التشتتتتتغيل. تتم معوم معامالت البيع بالشتتتتتركة هي بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي ال

العمالت االجنبية حيث ان الريال العماني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي االخرى مرتبطة بالدوالر االمريكي . تتعرض الشتتتركة 

اقيات معجلة عن لمخاطر العمالت االجنبية باليورو عن مشتتتتتترياتها وذممها التجارية الدائنة ذات الصتتتتتلة بها ولكنها مغطاه من خالل اتف

 تحويل العمالت.

 

 76ر.ع   6.227.719: 0260ديسمبر  76لاير عماني ) 3556.626.، كانق هناط ذمم تجارية دائنة بمبلغ  0267ديسمبر  76كما في 

ر.ع( باليورو. وهذه ايضا مغطاه من خالل اتفاقيات معجلة عن تحويل  077.271: 0262ديسمبر  76ر.ع   222.273: 0266ديسمبر 

 العمالت.

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

تقوم الشتتتتتركة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من خالل المراقبة المستتتتتتمرة للتغيرات في معدالت الفائدة، وتتأكد من انها مبرمه بمعدالت 

ا هفائدة ثابتة . ابرمق الشتتتركة اتفاقية مبادلة استتتعار الفائدة لتغطية تغيرات التدفقات النقدية الناتجة عن تذبذب استتتعار الفائدة على قرضتتت

 كما في تاريخ التقرير ، فإن الشركة غير متعرضة بشكل جوهري لمخاطر اسعار الفائدة.  الجل.

 معلومات القيمة العادلة    
تعتبرها االدارة   0267ديسمبر  76استنادا على اسلوب التقييم المبينة ادناه ، فإن القيم العادلة لكافة االدوات المالية كما في    

 . ال تختلف عن قيمها الدفترية

م تتتطلب العديد من  االفصاحات و السياسات المحاسبية للشركة  تحديد القيم العادلة لكل من االصول وااللتزامات المالية وغير المالية . 

 تحديد القيم العادلة استنادا الى االسس التالية: 

 

(i) الممتلكات والالت والمعدات 

لها مقابلها بين بائع  راغب ومشتر راغب   في معاملة ممكنة بعد تسويق مناسب بحيث يتم تقدير قيم الممتلكات بالمبالغ التي يمكن استبدا

يتصرف االطراف وفقا لاللمام التام وبأمانة ودون إكراه . تستند قيم بنود الممتلكات والالت والمعدات على اسعار السوق المعروضة 

 لبنود مماثلة.

(ii)  المخزون 

المقدرة للبيع في سياق االعمال االعتيادية بعد خصم تكاليف االكمال والبيع وهامش ربح معقول استنادا تحدد القيمة العادلة للمخزون بقيمها 

 على الجهد المطلوب لالكمال والبيع.

(iii) الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى 

ائدة تدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر بمعدل فتقدر القيم العادلة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى بالقيمة الحالية لل

 السوق في تواريخ التقرير. 

(iv) مبادالت اسعار الفائدة وعقود العملة االجنبية المعجلة 

تستند القيم العادلة لمبادالت اسعارالفائدة على اسعار عرض الوسطاء . ويتم فحص هذه االسعار لتحديد مدى معقوليتها من خالل خصم 

النقدية المقدرة في المستقبل على الشروط واالستحقاق لكل عقد باستخدام معالت فائدة الدوات مالية مشابهة  في تاريخ التقييم.  التدفقات

تعكس القيم العادلة مخاطر ائتمان االداة المالية وتتضمن تعديالت تأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان الشركة والطرف الخر عندما يكون 

 مالئما. 
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 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع (  52
 

 لقيم العادلةا تسلسلتحدد القيم العادلة وعقود العمالت االجنبية باستخدام المستوى االول والمستوى الثاني على التوالي من 

 عملية القياس . فيالمدخالت أهمية  تعكسالتي 

 

 القياس:التالي والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في اعمال  التسلسلتقيس الشركة قيمها العادلة باستخدام 

 

 ول القيم العادلة لألص على األول  : سعر التداول بالسوق ) بدون تعديل ( في سوق كفؤة ألداة مماثلة.تعتمد ىالمستو

 الوسطاء. غير شراءالوااللتزامات المالية على أسعار السوق المدرجة او أسعار 

  مدخالت يمكن مالحوتها سواء كانق بصفة مباشرة )مثل األسعار( او غير  ىعل تعتمدالمستوي الثاني  : أساليب تقييم

مباشتترة )مستتتقاه من األستتعار(. تتضتتمن هذه الفئة أدوات يتم تقييمها باستتتخدام أستتعار التداول بالستتوق الكفؤة ألدوات 

حيث تكون  ىليب تقييم أخرمماثلة، وأسعار التداول بالسوق ألدوات بعينها أو مثيلة في أسواق تعتبر شبه كفؤة ، أو أسا

 جميع المدخالت الهامة قابلة للمالحوة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.

 الثالث  :  أستتتتاليب تقييم باستتتتتخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحوتها. تتضتتتتمن هذه الفئة كافة األدوات حيث  ىالمستتتتتو

تها ولدى المدخالت التي ال يمكن مالحوتها تأثير هام على يتضتتتتتتمن التقييم مدخالت ال تعتمد على بيانات يمكن مالحو

تقييم االداة. ويتضمن هذا النوع اداة يعتمد  تقييمها على اسعار  السوق المدرجة الدوات مماثلة  حيث تتطلب  تعديالت 

 هامة ال يمكن مالحوتها او لكي تعكس الفروق بين األدوات.

 

 إدارة رأس المال  
رأس المال  إلى الحفاظ على رأسمال قوي و مقدرة الشركة على االستمرار في أعمالها ودعم التطور  تهدف الشركة لإلدارة

المستقبلي لألعمال . وتراقب اإلدارة العائد على راس المال والذي تعني به الشركة صافي االربا،  قبل الضرائب مقسومة 

 وتعديالته. 6832انون الشركات التجارية لسنة ويتم تحديد متطلبات راس المال وفقا لق على حقوق المساهمين.
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 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 الممتلكات واآلالت والمعدات  0-الجدول 
 

 

رض على أمباني ال

 ستأجرةم

أصول رأسمالية  مركبات أثاث ومعدات مكاتب معدات ثقيلة آالت وماكينات

 تحق التنفيذ

 المجموع

 ر. ع.  ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 5101سنة            

        

        التكلفة

 8,682,438 - 47,900 78,573 323,428 5,551,468 2,681,069 0262يناير  6في 

 274,686 42,109 16,000 54,657 33,667 107,842 20,411 إضافات خالل السنة

خالل  اتاستبعاد

 السنة

- - -- -- (16,075) - (16,075) 

 -------------- -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- -------------- 

ديسمبر  76في 

0262 

2,701,480 5,659,310 357,095 133,230 47,825 42,109 8,941,049 

 -------------- --------------- ------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

 االستهالك
       

 835,656        -  35,598            24,232             56,797        480,549 238,480 0262يناير  6في 

 463,650 - 11,305 17,605 22,230 278,186 134.324 استهالط السنة

 (14,561) - (14,561) - - - - اتاستبعاد

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ 

ديسمبر  76في 

0262 

372,804 758,735 79,027 41,837 32,342 - 1,284,745 

 

--------------- ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ----------------

- 

صافي القيمة 

 الدفترية

       

ديسمبر  76في 

0262 

2,328,676 4.900,575 278,068 91,393 

15,483 

42,109 7,656.304 

 ======== ======== ======= ====== ======= ======= ======== 
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    شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

    

  

 

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 

 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 الممتلكات واآلالت والمعدات  0-الجدول 

 

 

رض على أمباني ال

 ستأجرةم

أثاث ومعدات  معدات ثقيلة آالت وماكينات

 مكاتب

أصول رأسمالية  مركبات

 تحق التنفيذ

 المجموع

 ر. ع.  ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 5100سنة            

        

        التكلفة

 8.941,049 42,109 47,825 133,230 357,095 5,659,310 2,701,480 0266يناير  6في 

 019.277 7.321 - 09.163 60.376 060.839 62.626 خالل السنةإضافات 

 - (20.628) - -- -- - 20.628 خالل السنةتحويل 

 -------------- -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- -------------- 

ديسمبر  76في 

0266 

0.317.182 1.930.099 718.901 616.323 23.901 7.321 8.028.290 

 -------------- --------------- ------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

 االستهالك
       

 1.284.745 - 32,342 41,837 79,027 758,735 372,804 0266يناير  6في 

 239.122 - 2.612 09.332 02.669 091.382 671.960 استهالط السنة

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ 

ديسمبر  76في 

0266 

129.161 6.222.101 627.621 32.166 71.280 - 6.317.798 

 --------------- ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ----------------- 

صافي القيمة 

 الدفترية

       

ديسمبر  76في 

0266 

0.021.232 2.903.317 011.196 86.671 

66.777 

7.321 3.221.187 

 ======== ======== ======= ====== ======= ======= ======== 
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    شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

    

  
 

 إيضاحات حول  ملخص القوائم المالية التاريخية

 
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 الممتلكات واآلالت والمعدات  0-الجدول 
 

 

رض على أمباني ال

 ستأجرةم

أثاث ومعدات  معدات ثقيلة آالت وماكينات

 مكاتب

أصول رأسمالية  مركبات

 تحق التنفيذ

 المجموع

 ر. ع.  ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 5105سنة              

        

        التكلفة

 8.028.290 7.321 23.901 616.323 718.901 1.930.099 0.317.182 0260يناير  6في 

إضافات خالل 

 السنة

661.828 361.232 00.222 28.812 1.812 - 828.768 

 - (7.321) - 6.212 - - 0.011 خالل السنةتحويل 

خالل  اتاستبعاد

 السنة

- - - (162) - - (162) 

 -------------- -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- -------------- 

ديسمبر  76في 

0260 

0.936.981 1.193.719 780.001 060.173 17.331 - 62.663.386 

 -------------- --------------- ------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

 االستهالك
       

 6.317.798 - 71.280 32.166 627.621 6.222.101 129.161 0260يناير  6في 

 123.083 - 2.102 72.799 01.101 727.137 678.682 استهالط السنة

 (076) - - (076) - - - اتاستبعاد

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ 

ديسمبر  76في 

0260 

123.921 6.729.289 609.136 622.319 26.660 - 0.032.211 

 --------------- ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ----------------- 

صافي القيمة 

 الدفترية

       

ديسمبر  76في 

0260 

0.002.298 1.078.012 017.111 623.318 

60.117 
- 7.827.335 

 ======== ======== ======= ====== ======= ======= ======== 
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    شركة المها للسيراميك ش. م. ع. م.

    

  
 

 ملخص القوائم المالية التاريخية إيضاحات حول 

 
 ) تشكل جزءًا من  ملخص القوائم المالية التاريخية(

 الممتلكات واآلالت والمعدات  0-الجدول 
 

 

رض على أمباني ال

 ستأجرةم

أثاث ومعدات  معدات ثقيلة آالت وماكينات

 مكاتب

أصول  مركبات

رأسمالية تحق 

 التنفيذ

 المجموع

 ر. ع.  ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. ر. ع. 

        

        التكلفة

 62.663.386 - 17.331 060.173 780.001 1.193.719 0.936.981 0267يناير  6في 

 196.629 - 9.312 21.630 28.192 271.731 26.003 إضافات خالل السنة

 (3.022) - (3.022) - - - - خالل السنة اتاستبعاد

 -------------- -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- -------------- 

 62.186.188 - 11.701 013.328 226.962 3.207.377 0.867.600 0267ديسمبر  76في 

 -------------- --------------- ------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

 االستهالك
       

 0.032.211 - 26.660 622.319 609.136 6.729.289 123.921 0267يناير  6في 

 112.796 - 1.821 73.122 03.228 779.276 622.711 استهالط السنة

 (3.022) - (3.022) - - - - اتاستبعاد

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ 

 0.963.171 - 22.919 620.229 611.292 6.191.608 380.616 0267ديسمبر  76في 

 --------------- ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ----------------- 

        صافي القيمة الدفترية

 7.872.153 - 62.213 661.726 091.372 1.773.122 0.602.816 0267ديسمبر  76في 

 ======== ======== ======= ====== ======= ======= ======== 
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 (5108- 5102المالية المتوقعة ) القوائم .03

 

 

 ش م ع م للسيراميك المها شركة
 (ع ع م ش الى التحويل)قيد 

 
 المالية التوقعات

 
 5102 ديسمبر 30 الى 5102 يوليو 0 من للفتره

 5108 الى 5102 ديسمبر 30 في المنتهيه لالعوام و

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ألعمال :لالرئيسي  ركزالم   : لالمكتب المسج
 صحار الصناعية  منطقة    482ب  ص

 صحار    322الرمز البريدي 
 عمان سلطنة    سلطنة عمان ،صحار
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 ش م ع ع(  ش م ع م )قيد التحويل الى للسيراميك المهاشركة 
 المالية  التوقعات

   0269إلى  0261ديسمبر  76و لالعوام المنتهيه في  0262ديسيمبر 76الى  0262يوليو  6من  للفتره

 

 

 

 

 

 

 المحتويات

 
 
 
 

 تقرير المحاسب المهني المستقل
 

 المركز المالي المتوقع   قائمة

 

 األرباح أو الخسائر و االيرادات الشاملة األخرى المتوقعة  قائمة

 

 التغيرات المتوقعة في حقوق الملكية  قائمة
 

 التدفقات النقدية المتوقعة  قائمة

 

   إيضــاحات
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                    للسيراميك المهاشركة 
 المتوقع المالي المركز قائمة

 ديسمبر 76 في كما
 

 0262 إيضا، 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0263 

 ر.ع

0269 

 ر.ع

       أصول غير متداولة

 3.022.177 3.180.273 3.812.127 9.702.970 9.166.202 2.3 عقارات و آالت و معدات 

 225.000 001.222 001.222 001.222 001.222 2.9 عقارات استثمارية

 0.122.222 60122.222 122.222 - - 2.8 اسـتثمارات محتفظ بها إلى تواريخ اسـتحقاقها

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 8.808.177 8.763.273 9.198.127 90121.970 9.971.202  مجموع األصول غير المتداولة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
       أصول متداولة

 0.023.212 0.636.973 0.238.731 0.227.128 1.776.435 2.62 مخزون

 7.022.031 7.602.807 7.220.068 0.981.073 0.160.237 2.66 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 022.222 022.222 022.222 022.222 022.222  نقد و أرصدة لدى البنوطال

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 1.193.371 1.281.312 5.281.595 5.098.886 4.588.508  مجموع األصول المتداولة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 61.163.719 62.962.683 13.971.098 13.644.718 13.424.932  مجموع األصــول

  =========== ========== =========== =========== =========== 
       حقوق الملكية

 1.222.222 1.222.222 1.222.222 1.222.222 1.222.222 2.60 رأس المال

 99.688 99.688 99.688 99.688 99.688 2.67 عــالوة إصـدار

 6.111.113 6.167.329 6.726.063 6.291.660 973.811 2.62 إحتياطي قانوني

 1.216.832 2.273.213 7.372.092 7.638.772 0.322.801  أربا، محتجزة 

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 60.021.971 66.678.222 62.617.181 8.710.121 9.176.238  مجموع حقوق الملكية

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
       التزامات غير متداولة

 - - 06.802 621.330 011.068 2.1 قروض ألجل

 - - 67.386 76.922 11.062 2.1 منحة حكومية مؤجلة

 017.029 019.192 033.166 038.712 012.769  ضريبة مؤجلة

 713.696 763.696 013.696 063.696 613.696  مستحقات نهاية الخدمة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 102.798 191.316 192.123 131.667 310.809  مجموع االلتزامات غير المتداولة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
       التزامات متداولة

 - 71.361 620.913 620.913 620.913 2.1 قروض ألجل

 627.381 292.721 120.610 6.637.061 6.136.320 2.1 قروض بنكية 

 0.191.723 0.137.730 0.226.931 0.722.993 0.701.701 2.61 ذمم دائنة و مستحقات أخرى

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 0.382.627 7.298.270 7.001.981 7.161.812 2.222.801  مجموع االلتزامات المتداولة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 7.262.170 7.131.687 7.923.220 2.080.237 2.387.917  مجموع االلتزامات

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 61.163.719 62.962.683 67.836.289 67.122.369 67.202.870  مجموع حقوق الملكية و االلتزامات

  =========== ========== =========== =========== =========== 
 2.022 2.007 2.027 2.693 2.637 2.63 صافي األصول للسهم الواحد

  =========== ========== =========== =========== =========== 

 

 كل من: هنيابة عن هاالتوقعات المالية وصرح بإصدارها في _______________، ووقع مجلس إدارة الشركة على هذه اعتمد
 
 

                    _____________ _____________   _____________ 
     التنفيذى الرئيس                 اإلدارة مجلس عضو   اإلدارة مجلس رئيس

 المالية   التوقعاتتشكةل جزءاً ال يتجزأ من هذه  20إلى  7اإليضاحات على الصفحات من 

 6 بصفحة المستقل المهني المحاسبتقرير 
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ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                    للسيراميك المهاشركة 
                       

 المتوقعة األخرى الشاملة االيرادات و الخسائر أو األرباح قائمة
 

 6 من للفتره إيضا، 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 ر.ع

 

 يف المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76

0263 

 ر.ع

 يف المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76

0269 

 ر.ع

       

 60.312.163 60.726.222 66.906.230 66.222.219 1.600.226 2.6 إيـرادات

       

 (3.920.139) (3.163.820) (3.062.627) (1.863.060) (0.822.912) 2.0 المبيعات تكلفة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 2.823.878 2.397.219 2.123.718 2.293.011 0.696.616  الربــل إجمالي

       

 (971.172) (922.083) (311.072) (377.917) (779.220) 2.7 عمومية و ادارية مصاريف

       

 (826.282) (826.100) (913.212) (961.022) (717.192) 2.2 تـوزيع و بيــع مصاريف

       

 32.222 22.222 62.222 62.222 7.222  أخـرى ايـرادات

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 7.026.761 7.606.178 0.882.198 0.823.027 6.280.611  التشـغيل أربــاح

       

 (02.380) (78.210) (82.290) (601.127) (16.322) 2.1 تمويـل مصــاريف

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 7.692.107 7.290.193 0.822.023 0.906.122 6.222.206  الضـريبة قبل األربــاح

       

 (710.186) (713.038) (727.611) (712.272) (638.617) 2.1 الدخـل ضـريبة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 الدخل الشامل  مجموع

 السنة/  الفتره ربل صافي و

 

6.016.019 0.236.111 0.116.216 0.301.729 0.963.970 

  =========== ========== =========== =========== =========== 

 2.211 2.211 2.216 2.228 2.212 2.63 الواحد السهم ربـل

  =========== ========== =========== =========== =========== 

 
 

 المالية   التوقعاتتشكةل جزءاً ال يتجزأ من هذه  20إلى  7اإليضاحات على الصفحات من 

 

  6المحاسب المهني  المستقل بصفحة   تقرير
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     ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(        للسيراميك المهاشركة 

 الملكية حقوق في المتوقعة التغيرات قائمة
 

 

 

 المـال رأس

 .عر

 إصدار عالوة

 .عر

 احتياطي

 قانوني

 .عر

 أرباح

 محتجزة

 .عر

 المجموع

 .عر

      
 3.718.966 1.675.624 605,988 99.688 1.222.222 2014 وليوي 6

      

 - (231.967) 231.967 - - محول إلى اإلحتياطي القانوني

      فترهللمجموع الدخل الشامل 

 6.016.019 6.016.019 - - - للفترهصافي ربـح 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 9.176.238 0.322.801 973.811 99.688 1.222.222 0262ديسمبر  76

      

 - (023.613) 023.613 - - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة مباشرة في 
      حقوق الملكية:

 (6.312.222) (6.312.222)  - - - 0262توزيعات مدفوعة لعام 

      الشامل للسنةمجموع الدخل 

 0.236.111 0.236.111  - - - صافي ربـح السنة

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 8.710.121 7.638.772 6.291.660 99.688 1.222.222 0261ديسمبر  76

      

 - (011.621) 011.621 - - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة مباشرة في 
      حقوق الملكية:

 (6.312.222) (6.312.222)  - - - 0261توزيعات مدفوعة لعام 

      مجموع الدخل الشامل للسنة

 0.116.216 0.116.216 - - - السنةصافي ربـح 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 62.617.181 7.372.092 6.726.063 99.688  1.222.222 0261 ديسمبر 76

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 
 
 
 

 المالية   التوقعاتتشكةل جزءاً ال يتجزأ من هذه  20إلى  7اإليضاحات على الصفحات من 

 

  6المحاسب المهني  المستقل بصفحة   تقرير
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                            للسيراميك المهاشركة 

 )تابـع(  التغيرات المتوقعة في حقوق الملكية   قائمة
 

 

 

 المـال رأس

 .عر

 إصدار عالوة

 .عر

 احتياطي

 قانوني

 .عر

 أرباح

 محتجزة

 .عر

 المجموع

 .عر

      

 62.617.181 7.372.092 6.726.063 99.688  1.222.222  0263يناير  6

 - (030.176) 030.176  - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة مباشرة في 
 حقوق الملكية:

     

 (6.312.222) (6.312.222)  - - - 0261توزيعات مدفوعة لعام 

      مجموع الدخل الشامل للسنة 

  0.301.729 0.301.729 - - -  السنةصافي ربـح 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 66.678.222 2.273.213 6.167.329 99.688 1.222.222 0263 ديسمبر 76

      

 - (10.868) 10.868 - - محول إلى اإلحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين مسجلة مباشرة في 
 حقوق الملكية:

     

 ( 6.312.222) (6.312.222) - - - 0263توزيعات مدفوعة لعام 

      مجموع الدخل الشامل للسنة 

 0.963.970 0.963.970 - - -   السنةصافي ربـح 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 60.021.971 1.216.832 6.111.113 99.688 1.222.222 0269 ديسمبر 76

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 

 
 

 المالية   التوقعاتتشكةل جزءاً ال يتجزأ من هذه  20إلى  7اإليضاحات على الصفحات من 

 

  6المحاسب المهني  المستقل بصفحة   تقرير
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         شركة المها للسيراميك ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(        

 التدفقات النقدية المتوقعة  قائمة
 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع

      التشغيل أنشطة من نقدية تدفقات

 7.692.107 7.290.193 0.822.023 0.906.122 6.222.206 ربـح الفتره / السنة  صافي

      :يلي لما تعديالت

 193.922 130.211 111.708 122.180 763.789 اســتهالط

 79.010 71.822 71.212 72.067 6.222 بضـاعة و رديئة ديون مخخصات

 02.380 78.210 82.290 601.127 16.322 تمويل مصاريف

 12.222 12.222 12.222 12.222 12.222 الخدمة نهاية مستحقات

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 6.912.117 7.130.229 7.371.290 7.992.128 7.833.736 

 (667.931) (608.711) (666.686) (016.203) 0.296 المخزون في/)النقص( الزيادة

 (661.710) (600.322) (621.890) (097.612) (236.820) األخرى و التجارية المدينة الذمم في الزيادة

)النقص(/ الزيادة في الذمم الدائنة التجارية   

و الدائنين األخرين و المبالغ المستحقة الى 

 أطراف ذات عالقة 

 

 

(60616.111) 

 

 

(12.209) 

 

 

676.231 

 

 

662.286 

 

 

626.000 

 (711.762) (722.821) (772.880) (762.227) - مدفوعـة دخـل ضريـبة

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 7.297.211 7.787.301 7.762.787 0.311.891 008.233 التشـغيل أنشطة من الناتج النقد صافي

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

      االسـتثمار أنشـطة من نقدية تدفقات

 (722.222) (722.222) (722.222) (712.222) (922.619) معـدات و آالت و عقارات شراء

 (6.222.222) (60222.222) (122.222) - - قاقهااستح تواريخ الى بها محتفظ استثمارات

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 (6.722.222) (6.722.222) (922.222) (712.222) (922.619) ماراالستث أنشطة في المستخدم النقد صافي

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

      التمويل أنشـطة من نقدية تدفقات

 (6.312.222) (6.312.222) (6.312.222) (6.312.222) - مدفوعة توزيعات

 (71.361) (620.913) (620.913) (620.913) (36.208) بالصافي -/ )مسددة(  محصلة ألجل قروض

 (731.128) (616.963) (176.212) (789.101) 906.702 بنكية محصلة / )مسددة(  قروض

 (02.380) (78.210) (82.290) (601.127) (16.322) تمويـل مصـاريف

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

( في/)المستخدم  من الناتج النقد صافي

 التمويل أنشطة

189.616 (0.261.891) (0.162.787) (0.287.301) (0.697.211) 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 - - - - 603.232 قدالن حكم في ما و النقد في التغير صافي

 022.222 022.222 022.222 022.222 30.872 و ما في حكم النقد في بداية الفتره/السنة  نقد

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 /الفتره نهاية في النقد حكم في ما و نقد

 السنة

022.222 022.222 022.222 022.222 022.222 

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 

  6 بصفحة المستقل المهني المحاسب تقرير ،المالية  التوقعاتتشكةل جزءاً ال يتجزأ من هذه اإليضاحات 
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                للسيراميك المهاشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 
 

 شطة الرئيسيةألنالشكل القانوني وا   1
 للشركة الرئيسي النشاط يتمثلفي سلطنة عمان.  5001نوفمبر  51مسجلة في  مقفلةالمها للسيراميك ش. م. ع. م هي شركة مساهمة  شركة

 .عمان بسلطنه اتالشرك قانون اطار في عامه عمانيه مساهمه لشركه للتحول القانونيه باالجراءات الشركه تقوم. السيراميك بالط تصنيع في
 

 التوقعات المالية عدادإ أسس   2
 .4 و 3 النقاط في اليها المشار واالفتراضات المحاسبيه للسياسات وفقا الشركه إداره قبل من الماليه التوقعات تلك إعداد تم

 الفتراضـــــــاتا ألن و االرباح توقعات تغطي التى المده لطول و. محدده الفتراضـــــــات وقفا الممكنه االرباح اليضـــــــاح اعدادها تم االرباح توقعات
 .للتوقعات تام تأكيد يعطي ال االرباح توقع فإن. االرباح لتوقع مناسبه منها اكثر ذاتيه

االحداث و  المتوقعه الختالف النتائج عن تختلف أن االحرى من الحقيقيه النتائج فإن مســــــــــــــتقبيله حداثبأ مرتبطة عموما التوقعات أن بما و
 الظروف عن ما هو متوقع و ربما يكون ذلك االختالف جوهريا. 

 االلتزام فقرة (أ)
 . وتعديالته 5794 لعام التجارية الشركات قانون متطلبات و  المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المتوقعه المالية القوائم عرض تم

 

   القياس أساس (ب)

م بالقيمة فيما عدا األدوات المالية المشتقة و العقار االستثماري الذي يتم قياسه التاريخية،إعداد هذه القوائم المالية المتوقعه وفقًا لمبدأ التكلفة  تم
 العادلةو االستثمرات حتى تاريخ االستحقاق التي يتم قياسها بالتكلفه المطفأه.  

 

 المالية المتوقعة القوائم لعرض المعتمدة العملة )ج(
 

 عملة المستخدمة لدى شركة.البالريال العماني، حيث أنها  المتوقعةلقوائم المالية ا هذهتم عرض 

 
 واألحكام التقديرات استخدام (د)

 المحاسبية لسياساتا تطبيق على تؤثر التي والتقديرات  واالفتراضات األحكام بإصدار اإلدارة تقوم أن المتوقعه المالية القوائم هذه إعداد يتطلب
 .قديراتالت هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. المالية بالقوائم عنها المقرر والمصروفات واإليرادات وااللتزامات األصول قيم وعلى

 فترات أي وفي المراجعة ذهه فيها تمت التي الفترة في المحاسبية التقديرات مراجعة تثبت. باستمرار الجوهرّية واالفتراضات التقديرات مراجعة يتم
 القوائم على هام تأثير هال التي واألحكام التأكد عدم بحاالت تتعلق التي التقديرات فإنّ  الخصوص، وجه وعلى. التقديرات بهذه تتأثر قد مستقبلية

 .والمخزون المدينة الذمم قيمة انخفاض مخصصات على تشتمل المالية
 

 الهامةالسياسات المحاسبية  ملخص 3
 

 في القوائم المالية. المعروضة السنوات كلتطبيق هذه السياسات المحاسبّية التالية باستمرار على  تم
 

 جنبيةأعمالت ب المعامالت )أ(
 

. يتم لمعاملةاالتشغيل للشركة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  عملةالمسجلة بالعمالت األجنبية إلى  المعامالتل يتحو  يتم
تحويل األصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية في تواريخ التقارير إلى عملة التشغيل بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

 يتهاتسو  تتم والتي الفترة ايةبد في التشغيل بعملة المطفأة التكاليف بين الفرقاألجنبية في البنود المالية  العمالتخسائر  أوأرباح  تعتبر
 إثبات يتم. الفترة هايةن في الصرف بسعر المحولة األجنبية بالعمالت المطفأة والتكاليف الفترة خالل المدفوعات الحقيقي الفائدة بمعدل
 .الخسائر و االرباح قائمة في التحويل عن الناتجة األجنبية العمالت فروق
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                        للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 
 

 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  ملخص  3
 

 المالية  األدوات   )ب(  
 المالية غير المشتقة  األدوات 

األدوات المالية غير المشتقة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد وما في حكم النقد  تشتمل
والقروض ألجل واقتراضات بنكية والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة من والى 

 الودائعو  بإخطار والودائع النقدية األرصدة على يشتمل النقد حكم في وما النقدألطراف ذات العالقة . 
 .أشهر ثالثة عن يزيد ال أساسي باستحقاق ألجل

 
إدراج األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ، مضافا إليها األدوات المالية بغير القيمة العادلة  يتم

 من خالل قائمة االرباح و الخسائر الشامل وأي تكاليف معامالت مباشرة ذات صلة. 
 

 .أدناه يلي كما المشتقة غير المالية األدوات قياس يتم المبدئي، اإلدراج وبعد
 

 االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات
 يتم دهاعن االستحقاق،تاريخ  حتى الدين بأوراق االحتفاظ في واإلمكانية أكيدة رغبة الشركة لدى كانت إذا

 بالتكلفة االستحقاق إلى بها المحتفظ االستثمارات قياس يتم و. االستحقاق إلى بها محتفظ كاستثمارات تصنيفها
 خسائر انخفاض في القيمة. أي ناقصا الحقيقي، الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة

 
 المالية المتاحة للبيع    األصول

 تصنيفها تمي ، المدينة المالية االوراق ذمم وبعض الملكية بحقوق الخاصة المالية األوراق في الشركة إستثمارات
 العادلة بالقيمة لالستحقاق بها المحتفظ االستثمارات قياس يتم المبدئي اإلدراج وبعد. للبيع متاحة مالية كأصول

 للبيع المتاحة النقدية البنود على العمالت تحويل وخسائر وأرباح ، القيمة إنخفاض خسائر غير ، بها والتغيرات
 والخسائر حاألربا تحويل يتم االستثمارات ادراج رد عند. اآلخر الشامل الخسائر و االرباح بقائمة مباشرة وتدرج

 .الخسائر و االرباح قائمة الى اآلخر الشامل الخسائر و االرباح بقائمة المتراكمة
 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   األصول
 صنفت وأ للمتاجرة بها االحتفاظ تم إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية االداة تصنيف يتم

 أدارت ذاإ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات تصنيف ويتم. المبدئي اإلدراج عند كذلك
 إستراتيجية وا المخاطر إلدارة طبقا العادلة القيمة على بناءا والشراء البيع قرارات وتتخذ اإلستثمار هذا الشركة

 عند ائرالخس و االرباح بقائمة المعامالت تكاليف تثبت المبدئي، اإلدراج عند. للشركة الموثقة اإلستثمار
 قياسها بالقيمة العادلة، ويتم إدراج يتم الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات. تكبدها

 التغيرات بها في قائمة االرباح و الخسائر.   
 

 األخرى
 ناقصا قيقي،الح الفائدة معدل طريقة بإستخدام اإلطفاء بتكلفة األخرى المشتقة غير المالية األدوات قياس يتم
 خسائر انخفاض القيمة. أي
 

  المال رأس
 األسهم إصدار إلي مباشرة المنسوبة اإلضافية المصروفات إدراج يتم. ملكية كحقوق العادية األسهم تصنيف يتم

  .الضريبي األثر خصم بعد بالصافي المساهمين لحقوق كتخفيض األسهم، وخيارات العادية
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 المالية غير المشتقة  األدوات
 يتم. االجنبي فالصر  تقلبات و الفائدة الى  التعرضات تغطية لغرض المشتقة المالية باألدوات الشركة تحتفظ
 و االرباح قائمة في تدرج المنسوبة المعامالت تكاليف العادلة؛ بالقيمة مبدئيا المشتقة المالية األدوات قياس

 التغيرات و العادلة بالقيمةالمالية المشتقة  االدواتقياس  تمتكبدها. الحاقا الى االدراج المبدئي ،  عند الخسائر
 .الخسائر و االرباح قائمة في تدرج بعد فيما ذلك تتبع التي

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )ج(

 في خفاضاالن وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات بنود إدراج يتم

 في لمضمنةا المستقبلية االقتصادية المنافع من تزيد عندما فقط الالحقة المصروفات رسملة تتم. القيمة

 و االرباح قائمة في كمصروف األخرى المصروفات كل إدراج يتم. والمعدات واآلالت الممتلكات بند

 بالفرق والمعدات واآلالت الممتلكات استبعاد وخسائر مكاسب تحديد يتم . تكبدها عند الشامل   الخسائر

 .الدفترية قيمها و االستبعاد حصيلة بين

قائمة االرباح و الخسائر   الشامل بأقساط متساوية  فيستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ا إدراجيتم 

 قديريةالت اإلنتاجية األعمار. األصول من التالية للفئاتالمقدر  االقتصادية يةرها اإلنتاجاعمأعلى مدى 

 :كالتالي  هي

 السنوات عدد 
  

 02 المباني
 02 وماكينات آالت

 61 ثقيلة معدات
 1 مكاتب ومعدات أثاث

 2 مركبات
  

 
  الشركة  تقييم طرق اإلستهالك، واألعمار اإلنتاجية  والمتبقية في كل تاريخ تقرير   تعيد

 ستثمارات العقارية الا )د(
 يتم ةمحدد غير مستقبلية الستخدامات أو الرأسمالية قيمتها لزيادة أو لإليجار بها المحتفظ العقارات

 عن سنوات 3 كل االستثمارية للعقارات العادلة القيمة تحديد يتم. استثمارية عقارات أنها على تصنيفها

 .  ائرالخس و االرباح بقائمة العادلة القيمة في التغيرات إثبات يتم. مستقلة تقييم مؤسسة طريق

 المخزون )هـ(
لتحقق هي القيمة القابلة ل صافيحقق أيهما أقل. تلل القابلةالمخزون بالتكلفة أو صافى القيمة  دراجيتم إ

 السعر المقدر للبيع في إطار النشاط العادي، ناقصا التكلفة المقدرة إلتمام العمل ومصروفات البيع. 

 سبيل في المتكبدة المصروفات تتضمن وهيبطريقة متوسط التكلفة المرجح  المخزونتحدد تكلفة 

 المتقادمة للمواد الضرورة عند مخصص تكوين يتم. الحاليين ووضعه مكانه إلى المخزون وصول

 .والتالفة الحركة وبطيئة
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 )تابع(  الهامةالسياسات المحاسبية  ملخص  3
 

 نخفاض قيمة األصول ا )و(

(i) المالية األصول 

 إدراج جميع خسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة االرباح و الخسائر  .  يتم

 

 لالسترداد لقابلةا القيمة في الالحقة الزيادة فيها تعزى أن يمكن التي الحالة في القيمة في االنخفاض رد يتم

 األصول إدراج رد يتم .القيمة في االنخفاض خسارة إثبات بعد وقع ما حدث إلى موضوعية بصورة

 .  الخسائر و االرباح بقائمة المطفأة بالتكلفة المالية

 

(ii )المالية غير األصول 

القيم الدفترية لألصول غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  مراجعة تتم

على االنخفاض في قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير القيمة القابلة 

 لالسترداد لألصل. 

 عن للنقد المنتجة وحدته أو لألصل الدفترية القيمة تزيد عندما القيمة في االنخفاض خسائر إثبات يتم

 المنتجة حدتهو أو لالسترداد القابلة األصل قيمة. لالسترداد القابلة التقديرية القيمة االستخدام في قيمته

 االستخدام في قيمةال تقدير عند. اكبر ايهما البيع تكلفة ناقصا   العادلة وقيمته االستخدام في قيمته هي للنقد

 الذي الضريبة لقب ما خصم معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى المقدرة المستقبلية ديالنق التدفق خصم يتم

 .األصل بذلك المتعلقة المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس

 إذا ما لمعرفة ابقةس فترات في أثبتت التي القيمة في االنخفاض خسائر تقييم يتم تقرير كل تاريخ في

 يف االنخفاض خسارة رد يتم. القيمة في االنخفاض خسارة انعدام أو نقص على مؤشرات هناك كانت

 خسارة در يتم. لالسترداد القابلة القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات في تغير وجود حالة في القيمة

 قد التي تريةالدف القيمة عن لألصل الدفترية القيمة فيه تزيد ال الذي الحد إلى فقط القيمة في االنخفاض

 نخفاضا خسارة إثبات عدم حالة في اإلطفاء أو االستهالك خصم بعد بالصافي تحديدها الممكن من يكون

 .القيمة في

 
 الموظفين منافع )ز(

 تماعيةاالج التأمينات قانون مع يتوافق بما العمانيين موّظفينالالمساهمات المحّددة بخطط تقاعد  تدرج

 .تكبدها عند   الخسائر و االرباح قائمة في كمصروفات إثباتها ويتم العمانّية

تكوين التزام الشركة نحو مستحقات منافع نهاية الخدمة لغير العمانيين بموجب خطة منافع التقاعد  يتم

المحددة غير الممولة وهي المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفين مقابل الخدمة في الفترة الحالية 

ها مقدرة مخصومة إلى قيمتوالفترات السابقة ويتم احتساب االلتزام باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان ال

 الحالية. ويعكس معدل الفائدة المستخدم تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود. 
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 قيمه األصول )تابع(  إنخفاض (أ)
 

  المخصصات )ح(
 حالي ياستدالللتزام قانوني أو ا الشركة لدىفي قائمة المركز المالي عندما يكون  المخصصإثبات  يتم

تصادية قاُيطلب تدفق خارجي لمنافع  أن المحتملسابق ومن  لحدثيمكن قياسه بصورة موثوقة نتيجة 

لتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفق النقدي المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة اللسداد ا

 التي تعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.
 

 اإليرادات )ط(

 مخاطرال قلن تمي ام ندخسائر   الشامل عقائمة االرباح و ال يف لبضائعا بيعاتم إيرادات ثباتإ تمي

. ال يتم إثبات اإليرادات في حالة وجود شكوك كبيرة لمشتريا لىالمتعلقة بالملكية إ الهامة والعوائد

 بخصوص استرداد المقابل المستحق أو التكاليف المصاحبة له أو وجود احتمال إلرجاع البضاعة.
 

 إيجارات )ي(

 على تالثاب القسط أساس على الشامل   الخسائر و االرباح قائمة في التشغيل إيجار دفعات إدراج يتم

 مصروف  مجموع من يتجزأ ال كجزء المستلمة التأجير حوافز إدراج يتم. اإليجار عقد فترة مدى

 .اإليجار عقد فترة مدى على اإليجار،
 

 ضريبة الدخل )ك(

ي ضريبة الدخل ف تدرجية وضريبة مؤجلة. جارمن ضريبة  سنةال نتائجتتكون ضريبة الدخل على 

ي حقوق بشكل مباشر ف تدرجببنود  اتتعلق فيه الذي الحدقائمة االرباح و الخسائر   الشامل باستثناء 

حقة من ضريبة مست الحالية. تتكون الضريبة اآلخر الشامل   الخسائر و االرباح قائمةفي  اوالملكية 

ستخدام المعدالت الضريبية المطبقة للسنة أو تلك اب للعام يالضريب الدخلالدفع محسوبة على أساس 

 نحو واسع في تاريخ المركز المالي وأية تعديالت للضريبة المستحقة عن سنوات سابقة. علىالتي تطبق 
 
المركز المالي على جميع الفروق  قائمةلتزام بالستخدام طريقة االضريبة المؤجلة با التزام حتسبي

خدمة المالية وبين المبالغ المست التقاريرلتزامات ألغراض اللألصول وا الدفتريةالمؤقتة بين المبالغ 

ألغراض الضريبة. يتم قياس اصل الضريبة المؤجل باستخدام معدالت الضريبة التي تطبق على الفروق 

 لمطبقة أو التي تطبق علي نحو واسع في تاريخ التقرير. المؤقتة عند ردها ، استنادا على القوانين ا
 

 استغالل نيمك مستقبلية ضريبية أرباح فيه تتوفر لذيأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد ا يدرج

 كل اريخبت المؤجلة الضريبة اصول فحص  يتم. محتمال   أمرا   مقابلها في الضريبية واألرصدة الخسائر

 .الصلة ذات الضريبية المنفعة  تحقيق معه يحتمل ال الذي المدى الى تخفيضها ويتم تقرير
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                          للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 

 )تابع(  الهامةملخص السياسات المحاسبية    4
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافأة )ل(

 المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للنوام األساسي للشركة.  مجموع

 و مصروفات التمويل  ايرادات )م(

تكلفة التمويل الفائدة المدفوعة على اإلقتراضات باستخدام سعر الفائدة الفعلي وتعزى الى معامالت االستحواذ  تمثل

والىالت و المعدات التي يتم رسملتها كجزء من تكلفة هذه االصول ، و مصروفات االخرى و تكوين الممتلكات 

 للفوائد تدرج خالل السنة عند تكبدها. 

 .االصول ىعل الفعلي العائد االعتبار في االخذ مع تكبدها عند الخسائر و االربا، قائمة في تدرج الفوائد ايرادات

 

 حكومية منحة)ط(  

 العادلة القيمة انه على العادلة بالقيمة المالي المركز قائمة في يدرج عمان سلطنة حكومة من الممنو، القرض

 التي وضللقر لإلقتراض السوق بمعدالت مخصومة ، المستقبلية المقبوضات كافة تمثل هي و. المستلم للمقابل

 .المستقبلية التعاقدية النقدية التدفقات خصم اجل من مماثلة استحقاق فترات تحمل

 

 .القرض فترة مدار على يؤجل و حكومية منحة انه على يعالج الدفترية و العادلة القيمة بين الفرق
 
 

 )ن(    المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول 

 في لمنتهيةا السنة في المفعول سارية والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير من عدد تصبح لم

 التوالتعدي الجديدة المعايير هذه من ألي ليس. المالية القوائم هذه إعداد عند تطبيقها يتم لم و 0262 ديسمبر 76

 :يلي ما باستثناء للشركة، المالية القوائم على هام تأثير والتفسيرات المعايير على

 

 من 6 المرحلة من كجزء 0228 عام نوفمبر 60 في الصادر المالية للتقارير الدولية المعايير من 8 المعيار 

 يتناول والذي الدولية المحاسبة معايير من 78 المعيار محل ليحل الدولية المحاسبة معايير للجنة الشامل المشروع

 فيما 78 للمعيار الحالية المتطلبات عن هاما تغيرا المعيار هذا متطلبات وتمثل. المالية األصول وقياس تصنيف

 المطفأةفة :التكل المالية األصول قياس أصناف من أساسيين صنفين على المعيار ويحتوي. المالية باألصول يتعلق

 وذمم وقروض للبيع والمتاحة لإلستحقاق، المحتفظ 78 الدولية المحاسبة معايير فئات المعيار يويلغ. العادلة والقيمة

 . ويسمح التطبيق في وقق سابق. 2018يناير  6نافذا  في بداية او بعد  المعيار .مدينة

 

 يرادات الناتجة عن والمتعلقة باإل 0262مايو عام  09من المعايير الدولية للتقارير المالية الصادر في  61 المعيار

"اإليرادات" ومعيار المحاسبة  69محل معيار المحاسبة الدولي رقم  61إجراء عقود مع العمالء، يحل المعيار 

موحد قائم على نموذج ذي  أناء" وعدد من اإليرادات ذات الصلة. يتيح المعيار الجديد مبد"عقود الب 66الدولي 

الخمسة خطوات ليتم تطبيقها على جميع العقود مع العمالء. الخطوات الخمس هي: تحديد العقد مع العميل، وتحديد 

التزامات األداء في العقد، وتحديد سعر الصفقة، وربط سعر الصفقة إلى التزامات األداء في العقود، وتحديد قيمة 

. ويسمح 0263يناير  6المعيار نافذا  في بداية او بعد كة من إستيفاء التزامات األداء. اإليرادات عندما تتمكن الشر

 التطبيق في في وقق سابق

 
 .تقييم هذه المعايير ترى الشركة بأنه لن يكون لها أي تأثير كبير على التوقعات المالية للشركة بعد
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     ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                    للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 

 
 

 الرئيسية االفتراضات 2
 

 عن الشركةقد تم اعدادها من قبل ادارة  0269و حتى  2014 عامل للشركة االستداللية المالية التوقعات

و لقد تم  مالئمة يعتبرونها التي االفتراضات على بناء االهتمام و الواجبة بالعناية  خذاال مع و نية حسن

لصلة للمصنع والدخل المتوقع ذات ا المستقبليةبذل الجهد والعناية من اجل تقدير استخدام الطاقة  االنتاجية 

. ستداللية لتوقعات الدخلالذي تنتجه الشركة على اساس المرافق القائمة من اجل الوصول الى القائمة اال

غير انه ، ال يمكن التاكد من مدى مطابقة النتائج  الفعلية لهذه التوقعات اوالى مدى ستول هذه التوقعات 

 صالحة 
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 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                    للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 

 )تابع(  الرئيسية االفتراضات 4
 االيرادات     4-1

 5054نوات الدخل عن الس اتعتوقدخل الشركة على المتحصالت من بيع بالط السيراميك ومن منتجاته للتزيين. فيما يلي  يشتمل
 :5052حتى 

 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 يف المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع
      

 1.212.222 1.201.222 1.222.222 1.712.222 7.222.222 )متر مربع(  االنتاج

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 1.212.222 1.201.222 1.731.222 1.712.222 0.801.270 (مربع)متر  المبيعات

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 60.312.163 60.726.222 66.906.230 66.222.219 5.122.001 (عماني)لاير  المبيعات

 =========== =========== =========== ========== =========== تمويل مصاريف

 التضخم نسبة الرتفاع تبعا ذلك و تقريبا %4 الى %3 بمعدل البيع اسعار تزداد ان المقدر من

 المبيعات  تكلفة 4-2
 بما يلي أدناه: 5052حتى  5054 من السنوات عن المبيعات تكلفة تقدر 

 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع

      

 2.110.736 2.702.378 4.124.026 7.801.112 1.630.170 المواد االولية  تكلفة

 122.890 629.494 162.223 189.102 087.913 االستهالط

 6.178.322 6.211.791 6.781.113 6.772.212 120.291 موظفين تكاليف

 6.621.106 6.283.702 6.238.167 6.217.292 732.703 للتصنيع اخرى تكاليف

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 0.822.912 1.863.060 3.062.627 3.163.820 3.920.139 

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 

نتيجة إلى التضخم ،  %8 - %7إفترضق الشركة نسبة زيادة في أسعار المواد الخام بما يعادل  لقد

. فضال عن التكاليف األخرى المتعلقة %1وكذلك نسبة زيادة في االجور و المرتبات بما يعادل 

ديل ببالتصنيع التي يفترض أن تزيد تماشيا مع الزيادة في المبيعات . وعن أسعار الغاز الطبيعي ال

، والتي يفترض أن تكون بشكل عام عند مستويات أعال من مستويات 0262بداية من شهر أكتوبر  

 االسعار السائدة  للغاز البترولي المسال التي تبلغ وبمستوياتأسعار حصة الغاز الطبيعي المخصصة 

 ر ع للطن المتري.  677
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  ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                 للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 
 )تابع(  الرئيسية االفتراضات 4
 وعمومية إدارية مصروفات 4-3

 يادةز الشركة توقعق حيث االعمال خطة توقعاتلاإلدارية و العمومية المتوقعة كانق وفقا  المصروفات

 أعضاء أتعاب بخالف ذلك و والعمومية اإلدارية المصروفات بنود جميع عن %1 - %7 بنسبة سنوية

 مكافآتهم وأيضا المجلس جلسات حضور عن اإلدارة مجلس

 
 يوليو 6 من للفتره 

 76 الى 0262

 0262 ديسمبر

 ر.ع

 في المنتهيه للسنه

 0261 ديسمبر 76

 

 ر.ع

 في المنتهيه للسنه

 0261 ديسمبر 76

 

 ر.ع

 في المنتهيه للسنه

 0263 ديسمبر 76

 

 ر.ع

 76 في المنتهيه للسنه

 0269 ديسمبر

 

 ر.ع
      

 218.201 223.662 201.662 221.662 688.129 بالموظفين  علقةتم تكاليف

 1.311 1.119 1.733 1.682 7.262 تأمين

 78.290 73.812 71.122 71.622 63.181 ومهنية قانونية مصروفات

 01.760 02.623 00.818 06.911 9.211 سفر مصروفات

 20.900 20.130 20.700 20.230 07.176 االستهالط

 ومكافآت حضور اتعاب

 االدارة مجلس اعضاء

 

72.211 

 

81.122 

 

622.822 

 

623.122 

 

667.622 

 679.107 672.231 672.212 601.861 16.329 أخرى

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 779.220 377.917 311.072 922.083 971.172 

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 والتوزيع البيع مصروفات  4-4
  :الموضوعة والتوزيع البيع مصروفات تقديرات ادناه يلي فيما

 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع
      

 018.721 021.813 071.683 007.889 627.631 متعلقة بالموظفين  تكاليف

 التتتدعتتتايتتتة مصتتتتتتتروفتتتات

 المبيعات وترويج

 

82.222 

 

022.222 

 

062.222 

 

002.222 

 

001.222 

 770.233 761.630 088.289 092.963 666.229 الشحن

 602.760 669.787 660.311 107.385 28.226 أخرى

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 717.192 961.022 913.212 826.100 826.282 

 =========== ========== =========== =========== =========== 

 
 %0 بنسبة تزيد أن لها المتوقع من اإلعالن و الدعاية مصروفات و سنويا %1 بنسبة بالموظفين المتعلقة التكاليف تزيد أن المتوقع من

 %1 إلى %7 بنسبة تزيد ان لها المتوقع فمن المباعة للوحدة الشحن أجور عن و ، %7 إلى
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           ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                           للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 

 )تابع(  الرئيسية االفتراضات 4
 التمويل تكاليف 4-5

 

 سنويا %7 فائدة وبمعدل ع ر مليون 6 بمبلغ ميسر حكومي قرض لىع( حصلق الشركة ا

 والقرض ، 0266 مايو من إعتبار ع.ر 35,714 قسط كل وقيمة سنوي ربع قسط 09 على ويسدد

خدام المستقبلية، مخصومة باست النقدية المدفوعات إجمالي العادلة القيمة وتمثل العادلة بالقيمة مثبق

 معدالت اإلقراض للفائدة المطبقة عن القروض المماثلة.

 كوميةح"منحة  انه على يعامل الميسر الحكومي للقرض العادلة القيمة و الدفترية القيمة بين والفرق

 اتذ التكاليف لمقابلة القرض فترة مدار على   الخسائر و االربا، قائمة في عنها يفرج و" مؤجلة

 منهجي اساس على تعويض بمثابة تكون أن بها يقصد التي و  الصلة

 

 يتم سداد القروض على النحو التايل:
 يوليو 6 من للفتره 

 ديسمبر 76 الى 0262

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 ر.ع

 71.361 639.130 706.208 212.091 171.361 االفتتاحي الرصيد

 (71.361) (620.913) (620.913) (620.913) (36.208) السداد

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 - 71.361 639.130 706.208 212.091 ديسمبر 76

 =========== ========== =========== =========== =========== 

  

القروض البنكية على السحب على المكشوف و قروض مقابل إيصاالت أمانة  وتسهيالت خصم  تشتمل 

اذون و شهادت ، و هذه القروض البنكية ممنوحة من بنوط تجارية و تحمل معدالت فوائد تتراو، بين 

ت السنويا علما بأن معدالت الفوائد قابلة إلعادة التفاوض مع البنك عند تجديد التسهي % 101و  701

 حق و الثانية الدرجة من برهن مضمونة البنكية القروض وهذه، و الذي يتم عادة على اساس سنوي 

 .المساهمين حدأمتناسبة من  وضمانات الشركة آالتو ومعدات ممتلكات على عقاري رهن في انتفاع
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    ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(      للسيراميك المهاشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 

 )تابع(  االفتراضات الرئيسية 4

 

 الضرائب 2-5

 :يلي ما على الضريبة خصم يشتمل
 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع

 378.063 366.310 344.905 334.992 171.051 الحالية الضريبة

 (15.372) (9.031) (1.749) 61.220 8.102 المؤجلة الضريبة

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 179.153 350.034 343.156 357.279 362.691 

 =========== =========== =========== =========== =========== 

 

 تحديد لغرض و رع الف 72 عن يزيد ما على سنويا %60 بمعدل الدخل على للضريبة الشركة تخضع

 .ضريبيةال للغراض وذلك المحاسبي الربح تعديل تم فلقد ، المعنية للسنوات الدخل ضريبة مصروف

 

 لضريبيةا المعدالت على بناء المحاسبي الربح اساس على المحتسبة الدخل لضريبة تسوية يلي وفيما

 المتوقعة للسنوات/  للفتره الدخل ضريبة و المطبقة

 
 7.692.107 7.290.193 0.822.023 0.906.122 6.222.206 قبل الضريبة  الربح

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 الربح على الضريبة

 المحاسبي

 

636.216 

 

772.880 

 

722.821 

 

711.762 

 

739.217 

 من معفى دخل

 وأخرى الضريبة

 

9.620 

 

61.220 

 

(6.328) 

 

(8.276) 

 

(61.730) 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 638.617 712.272 727.611 713.038 710.186 

 =========== =========== =========== =========== =========== 
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ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                للسيراميك المهاشركة 
) تشكل جزءاً من التوقعات المالية ( إيضاحات حول القوائم المالية   

 )تابع(   االفتراضات الرئيسية 4

 الممتلكات واآلالت والمعدات 2-7

 يلي ادناه توقعات اضافات الممتلكات واآلالت والمعدات :  فيما 
 6 من للفتره 

 الى 0262 يوليو

 ديسمبر 76

0262 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0261 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0263 

 

 ر.ع

 المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76 في

0269 

 

 ر.ع

 722.222 722.222 722.222 712.222 922.619 إضافات

 =========== =========== =========== =========== =========== 

 العقارية اإلستثمارات 2-8

من االرض التي تم تسجيلها بشكل مشترط باسم احد اعضاء مجلس االدارة  اً جزء العقارية اإلستثمارات تشكل

 الشركة عن باإلنابةنفعيا و
 

  مستقل مهني مثمن قبل من القيمة تحديد تم قد و رع الف 001 بمبلغ العادلة بالقيمة مثبق العقاري االستثمار

 التوقعات فترة مدار على كبير بشكل القيمة تتغير ان المتوقع من ليس و 0267 ديسمبر 76 في

 

 االستحقاق حتى بها المحتفظ االستثمارات 4.9

 استثمارية فرص في 0269 و 0263 و 0261 واتالسن خالل المتا، النقدي الفائض استثمار الشركة تعتزم

 مناسبة
 

 المخزون 2-01

 :يلي كما بااليام المخزون دوران  توقعات  على المخزون يستند 
 

 0262 

 ر.ع
0261 

 ر.ع
0261 

 ر.ع
0263 

 ر.ع
0269 

 ر.ع

      

 206.297 206.297 780.380 780.380 713.319 الصنع تامة بضاعة

      اولية ومواد تغليف  مواد

 6.901.733 6.312.312 6.191.192 6.162.913 6.229.133 مستهلكة ومواد

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 6.331.271 0.227.128 0.238.731 0.636.973 0.023.212 

 =========== =========== =========== =========== =========== 

      المخزون دوران ايام

 02 02 02 02 70 الصنع تامة بضاعة

 =========== =========== =========== =========== =========== 

      تغليف ومواد اولية مواد

 627 621 621 622 622 مستهلكة ومواد

 =========== =========== =========== =========== =========== 
 

 االخرى المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم 2-00

 .السوق احوال و السابقة للخبرة وفقا دوران ايام على استنادا االخرى المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم توقعات ادناه 
   

 7.627.899 7.277.000 0.862.997 0.960.216 0.170.919 التجارية المدينة  الذمم

 81.093 86.326 93.771 97.631 38.061 مقدما المدفوعات

 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 0.160.237 0.981.073 7.220.068 7.602.807 7.022.031 

 =========== =========== =========== =========== =========== 
 

  99 99 99 91 33 الدوران ايام

 =========== =========== =========== =========== ===========  



102 
 

 ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                        للسيراميك المهاشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 ) تشكل جزءًا من التوقعات المالية ( 
 )تابع(    الرئيسية االفتراضات 4
 

 المال راس   4.12
 

 المال وراس الواحد للسهم بيسة 622 بقيمة عادي سهم مليون 622 على يشتمل به المصر، المال راس

 مساهمتهم من جزء بنخفيض قاموا الحاليين والمساهمين ع ر مليون 1 هو بالكامل المدفوع و المصدر

 622 بقيمة عادي سهم مليون 02 في اكتتاب عرض خالل من التنويمية المتطلبات الى وفقا الشركة في

 اللخ تغيير دون هو كما يول أن يفترض بالكامل  المدفوع و المصدر المال وراس الواحد للسهم بيسة

 نللمساهمي ل ستؤو الصلة ذات االسهم اصدار مصروفات و االكتتاب عرض حصيلة و التوقع فترة

 النقدية باالكتا عرض نتيجة فان ذلك على بناء و ، الشركة في حصتهم بتخفيض قاموا الذي الحاليين

 الشركة الى بالنسبة حيادية ستكون

 

 االسهم اصدار عالوة  4.13

 تم كما سهم الف 712 و مليون عددها بلغ مجانية اسهم الشركة اصدرت 0267 العام خالل

  رع 99 688 قيمتها يبلغ الموظفين بعض و االدارة مجلس العضاء سهم الف 612 اصدار
 

 مسقط سوق في تداولها يتم ال االسهم فان مغلقة مساهمة شركة هي الشركة الن نظرا و  
)لاير وخمسمائة وثمانية  ع.ر 1.588 بمبلغ لالسهم العادلة القيمة يقدر الشركة و المالية لألوراق  

 30 في كما االصول قيمة صافي تساوي التي و رع 5 بمبلغ االسمية والقيمة للسهموثمانون بيسة( 

 بليالمستق الربحية على تؤثر ان شانها من التي عوامل لعدة اإلعتبار في االخذ خالل من 5053 يونيو
 للسهم المتوق العائد و

 

 القانوني االحتياطي  4.14

 من صافي ربح  %62 جنبيُ  6832من قانون الشركات التجارية لعام  621الى المادة  وفقا

 الى هذا االحتياطي الى ان يبلغ قيمته ثلث راس مال الشركة و هو غير  حوليُ سنويا و  الشركة

 للتوزيع قابل
 

 

 االرباح توزيعات  4.15

 من راس المال المدفوع و الذي يخضع      %71الشركة توزيع اربا، بما يعادل نسبة  تعتزم

 القادم السنوي  العامة الجمعية اجتماع في المساهمين وموافقة التنويمية للمتطلبات
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة االخرى 2-05

 0262 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0263 

 ر.ع

0269 

 ر.ع

 6.669.910 6.211.982 890.321 993.281 6.662.199 التجارية الدائنة  الذمم

 6.113.291 6.163.239 6.218.632 6.267.386 6.061.179 االخرى الدائنة الذمم
 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 0.701.701 0.722.993 0.226.931 0.137.730 0.191.723 
 =========== =========== =========== =========== =========== 

 
 71 72 77 73 10 سنويا - الدوران ايام

 =========== =========== =========== =========== =========== 

 



103 
 

    ش م ع م )قيد التحويل الى ش م ع ع(                    للسيراميك المهاشركة 

 ) تشكل جزءاً من التوقعات المالية ( إيضاحات حول القوائم المالية 
 )تابع( الرئيسية االفتراضات 4
 العائد االساسي للسهم الواحد 2-07

 

العائد االساسي للسهم الواحد من خالل قسمة االربا، المنسوبة الى المساهمين على المتوسط  يحتسب

 المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل الفتره / السنة 
 يوليو 6 من للفتره 

 76 الى 0262

 0262 ديسمبر

 ر.ع

 يف المنتهيه للسنه

 ديسمبر 76

0261 

 ر.ع

 المنتهيه في للسنه

ديسمبر  76

2016 

 ر.ع

 المنتهيه في للسنه

ديسمبر  76

2017 

 ر.ع

 المنتهيه في للسنه

ديسمبر  76

2018 

 ر.ع
      

 0.963.970 0.301.729 0.116.216 0.236.111 6.016.019 الفتره / السنة )لاير عماني(  ربح
 ============ ========== ========== ========== =========== 

 /السنة )عدد الفتره  بنهاية القائمة االسهم عدد

 (االسهم

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 
 ============ ========== ========== ========== =========== 

)لاير  سنويا - الواحد للسهم االساسي العائد

 (عماني

 

2.212 

 

2.228 

 

2.216 

 

2.211 

 

2.211 

 ============ ========== ========== ========== =========== 

 

 الواحد للسهم االصول صافي 2-08 
 

 0262 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0261 

 ر.ع

0263 

 ر.ع

0269 

 ر.ع
      

 االصول صافي

 )لاير عماني(  

 

9.176.238 

 

8.710.121 

 

62.617.181 

 

66.678.222 

 

60.021.971 
 ============ ============ ============ ============ ============ 

مة االستتتتتتتهم عدد قائ ية ال ها /  الفتره بن

 (االسهم)عدد  السنة

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 

 

12.222.222 
 ============ ============ ============ ============ ============ 

)لاير  الواحد للستتتهم االصتتتول صتتتافي

 (عماني

 

2.637 

 

2.693 

 

2.027 

 

2.007 

 

2.022 

 ============ ============ ============ ============ ============ 

 

 االرتباطات  2-09

 01 لفتر ذلك و الصناعية للمناطق العامة الهيئة مع االمد طويل التشغيلي جيرأللت اً عقد الشركة ابرمق

 النحو على هي التاجير مدفوعات العقد هذا وبموجب الشركة مباني عليها تقام التي لالرض عاما

:التالي  
 

 يوليو 6 من للفتره 

 ديسمبر 76 الى 0262

0262 

 ر.ع

 76 في المنتهيه للسنه

 0261 ديسمبر

 

 ر.ع

 76المنتهيه في  للسنه

 2016ديسمبر 

 

 ر.ع

 76المنتهيه في  للسنه

 2017ديسمبر 

 

 ر.ع

 76المنتهيه في  للسنه

 2018ديسمبر 

 

 ر.ع

      :الملتزم بها  المبالغ
 66.912 66.912 66.912 66.912 31.956 واحدة سنة حتى

 228.419 228.419 228.419 228.419 228.419 سنوات 1 الى سنتان من
 495.696 562.608 629.520 696.432 763.344 سنوات 1 عن يزيد ما
 ---------------------------- ----------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- 

 1.023.719 991.763 924.851 857.939 791.027 

  ============ ============ ============ ============  =========== 



104 
 

 (الثاني)الربع  5102 يونيو 31 المدققة المالية القوائم .02

 

 
 
 
 

 (التحويل)قيد   عش.م.ع. للسيراميك المها شركة
 

 )الربع الثاني( 2314 يونيو 33 المدققة المالية القوائم
 

 
 
 
 

 ألعمال :لالرئيسي  ركزالم   : لالمكتب المسج
 صحار الصناعية  منطقة                                            482ب  ص

 صحار                                      322الرمز البريدي 
 عمان سلطنة    سلطنة عمان ،صحار
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              ش. م. ع. م. للسيراميك المها شركة
   5102يونيو  31كما في  قائمة المركز المالي الغير مدققة

                 

     

     

     

 4104 ديسمبر 40 4132 يونيو 11  

 .ع. ر .ع. ر  

    متداولة غير أصول

 5.852.1.1 8.187.588   معدات وآالت ممتلكات

 447.111 447.111  عقارية إستثمارت
  ----------------- ----------------- 

 8.199.1.1 8.131.588  متداولة غير األصول مجموع
  ----------------- -------------------- 

    متداولة أصول

 3.5.1.244 3.559.737  مخزون

 181..3.87 4.381.845  أخرى مدينة وذمم مدينة تجارية ذمم

 33.331 4.441  عالقة ذات أطرا  من مستحقة مبالغ

 84.219 54.911  البنوك ولدى بالصندوق أرصدة
  ----------------- ----------------- 

 1.531.173 2.117.294  المتداولة األصول مجموع
  ----------------- ----------------- 

 33.834.332 481..34.12  األصول مجموع
  ============= ============= 

    الملكية حقوق

 7.111.111 7.111.111  المال رأس

 88.399 88.399  إصدار عالوة

 17.988. 17.988.  قانوني احتياطي

 3.335.449 42..57..3  (متراكمة خسائر/ ) محتجزة أرباح
  ----------------- ----------------- 

 .833.23.. 5.1.9.833  الملكية حقوق مجموع
  ----------------- ----------------- 

    متداولة غير التزامات

 1.1.283 144.434  ألجل قرض

 312.117 27..51  مؤجلة حكومية منحة

 474.138 .43..47  مؤجلة ضريبة التزام

 311.729 335.383  الخدمة نهاية منافع
  ----------------- ----------------- 

 820.353 766.254  المتداولة غير االلتزامات مجموع
  ----------------- ----------------- 

    متداولة التزامات

 594.875 324.875  ألجل قرض من المتداول الجزء

 37.448. 571.238  بنكية اقتراضات

 4.554.4.1 221..1.13  أخرى دائنة وذمم دائنة تجارية ذمم

 - 711  عالقة ذات ألطرا  مستحقة مبالغ
  ----------------- ----------------- 

 2.381.127 2.431.437  المتداولة االلتزامات مجموع
  ----------------- ----------------- 

 98..7.111 2.9..2.95  االلتزامات مجموع
  ----------------- ----------------- 

 33.834.332 481..34.12   وااللتزامات الملكية حقوق مجموع
  ============= ============= 

 0.136 0.147  الواحد للسهم األصول صافي
  ============= ============= 
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  .م. ع. م. ش للسيراميك المها شركة
 الشامل والدخل الخسارة أو ربحال قائمة
 يونيو 72 في المنتهية أشهر للستة

 
 4104 يونيو 4132 
 .ع. ر .ع. ر 
   

 185108411 1.585...7 اإليرادات
 (481128151) (3.721.208) المبيعات تكلفة

 ----------------- -------------------- 

 480148541 3.919.759 الربح إجمالي
 (4118141) (124.3.8)  وإدارية عمومية مصروفات
 (4108111) (87..152) وتوزيع بيع مصروفات
 418140 37.993 أخرى إيرادات

 ----------------- -------------------- 

 081428111 3.418.535  التشغيل من الناتجة األرباح
 (528212) (15.254) التمويل أعباء

 ----------------- -------------------- 
 084418111 3.413.427 الدخل ضريبة قبل الربح
 (118011) (324.871) الدخل ضريبة

 ----------------- -------------------- 
 084148111 3.178.197 الفترة ربح وصافي الشامل الدخل مجموع

 ============= ============= 
 0.053 1.124 الواحد للسهم األساسي الربح

 ============= ============= 
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             .م. ع. م. ش للسيراميك المها شركة

 الملكية حقوق في تغيراتال قائمة

  0262يونيو  30المنتهية في  للفترة

      

      

      

 
 المال رأس

 
 

 إصدار عالوة

 
 قانوني احتياطي

 المجموع محتجزة أرباح 
 ع. ر ع. ر ع. ر ع.  ر ع. ر 
      

 180158111 484118412 4118114 - 481118111 4104 يناير 0

 - (1118111) - - 1118111 موزعة مجانية أسهم
  مباشرة مدرجة المالكين مع معامالت

 الملكية بحقوق
     

 (081118111) (081118111) - - - 4104 للسنة توزيعات

      للفترة الشامل الدخل مجموع

 084148111 084148111 - - - للفترة الربح صافي
 ------------------ -------------- -------------- ------------- ------------------ 
 184148111 081128512 4118114 - 181118111 4104 يونيو 41 في

 ============ ========= ========= =========== ============ 
 .833.23.. 3.335.449 17.988. 558011 7.111.111 4132 يناير 3

 مباشرة أدرجت المالكين مع معامالت
 الملكية حقوق في

     

 (711.111) (711.111) - - -  التوزيعات

      للفترة الشامل الدخل مجموع

 3.178.197 3.178.197 - - - للفترة الربح صافي
 ------------------ -------------- -------------- ------------- ------------------ 

 5.1.9.833 42..57..3 17.988. 88.399 7.111.111 4132 يونيو 11
 ============ ========= ========= =========== ============ 
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          .م. ع. م. ش للسيراميك المها شركة

 قائمة التدفق النقدي

 0262 يونيو 72المنتهية في  للسنة

 

 4132 4104 

 ع.ر ع.ر 

   التشغيل أنشطة من نقدي تدفق

 084418111 3.413.427 الدخل ضريبة قبل الربح

   :عن تعديالت

 4208144 491.918 استهالك

 (08411) (5....) وآالت ممتلكات بيع عن أرباح

 18415 39.343 والمخزون المدينة الذمم مخصص

 - (381.918) الدخل على الضرائب من المدفوع

 528212 15.254 التمويل اعباء

 028414 22.585 للموظفين الخدمة انتهاء بمنافع مساهمات

 1.386.756 082418141 

   

 (0248141) (191..3) المخزون النقص(/ في الزيادة)

 0408511 (137.875) االخرى المدينة والذمم التجارية الذمم في الزيادة

 0458551 7.5.737 االخرى الدائنة والذمم التجارية الذمم في الزيادة

 (101) (8.953) مدفوعة الموظفين خدمة انتهاء منافع

 082118241 31.1.8..3 التشغيل أنشطة من الناتج النقد صافي

   

   االستثمار أنشطة من نقدي تدفق

 (4118141) (..9..71) ومعدات وآالت ممتلكات شراء

 00411 8.111 ومعدات وآالت ممتلكات بيع من مقبوضات

 (4148041) (..298.9) االستثمار أنشطة في المستخدم النقد صافي

   

   التمويل أنشطة من نقدي تدفق

 (001110111) (711.111) مدفوعة ارباح توزيعات

 (1208141) (49..543) ألجل قروض سداد

 4110111 719.419 البنك من قروض سداد

 (528212) (37.472) التمويل رسوم

   

 (081118011) (539.682) التمويل أنشطة في المستخدم النقد صافي

 (10111) 574.720 النقد حكم في وما النقد في التغير صافي

 540141 (532.789) الفترة بداية في النقد حكم في وما نقد
 ________ _________ 

 0048105 41.931 السنة نهاية في النقد حكم في وما نقد
 =========== ============ 

 3.949 3.304 بما يشمل النقد لدى البنك  السنة نهاية في النقد حكم في وما نقد

 109.069 69.626 البنك لدى النقد

  30.999 المكشو  على بنكية سحوبات

 41.931 0048105 

 =========== 

===========

= 
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 توزيع األرباح  سياسة .02

 

 األربـــــــاح .02.0

 

 نعتتساوى أسهم االكتتاب مع كافة األسهم األخرى فيما يتعلق بأي حقوق لتوزيعات األربا، التي قد يتم اإلعالن عنها ودفعها 

 وأي سنوات مالية الحقة. 0262لسنة المالية المنتهية في ديسمبر ا

 

 

تأسيسها في ُعمان إلى االحتياطي من أربا، أي شركة يتم  %62ووفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية، فإنه يجب تحويل 

 القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأسمال الشركة على األقل. 

 

 سياسة توزيع األرباح  .02.5

 

تقتر، الشركة أن يتم اتباع سياسة معقولة لتوزيع األربا،، مع مراعاة متطلبات سداد الدين ورأس المال العامل والمصاريف 

األربا، السنوية وسداد تلك األربا، في كل سنة بعدد من العوامل منها آفاق عمل الشركة واألداء  غالتشغيلية. يجوز أن يتأثر مبل

  المالي وتوفر النقد واتفاقيات التسهيالت والنورة المستقبلية للقطاع.

 

ية منه، ناًء على توصأربا، األسهم للمساهمين ومبلغ هذه األربا، يتم وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وب توزيعأي قرار بشأن 

التسهيالت التي تم إبرامها بشأن القروض بما في ذلك  اتوانين المعمول بها وأحكام اتفاقيوذلك مع مراعاة النوام األساسي والق

  أي بنود متعلقة بالدفعات المسبقة.

 

 وحتى تاريخه قامق الشركة بتوزيع األربا، كما يلي:

 

أربا، السنة المالية 

 76المنتهية في 

 ديسمبر 

قيمة األربا، لكل سهم  (%) نسبة األربا،   نوع األربا،

 )ر.ع.(

 إجمالي قيمة األربا،

 )ر.ع.(

 175,000 0.050 %5 نقداً  5100

 1,050,000 0.300 %30 نقداً  5105

 500,000 0.143 %14.28 اسهم 5105

 850,000 0.170 %21.25 أسهم 5103

 1,500,000 0.300 %30 نقداً  5103
 

 

وذلك بناءاً على القوائم المالية  (0269-0262) لسنوات الخمس القادمةشركة عن الل يةلألربا، التقدير إستعراضوفي ما يلي 

 (:المساهمين لموافقة خاضعة)المتوقعة الواردة في الفصل الثالث عشر من هذه النشرة 

 

أرباح السنة المالية 

 ديسمبر 30في المنتهية 

يتم سداده في السنة 

 الالحقةالتقويمية 

نسبة األرباح )% من  

 رأس المال(

قيمة األرباح المتوقعة لكل 

 )بيسة(سهم 

 إجمالي قيمة األرباح 

 )ر.ع.(

5102 35% 35 1,750,000 

5102 35% 35 1,750,000 

5105 35% 35 1,750,000 

5107 35% 35 1,750,000 

5108 35% 35 1,750,000 

 

 بيسة . 622حسب القيمة األسمية للسهم والبالغة 

 (62.2 القسم حسب اإلفصا، إلى أيضا تخضع األربا، توزيعات# 

 

 .عن التقديرات األرقام الواردة أعاله هي مجرد تقديرات، وقد تختلف األربا، الفعلية
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  ومبرراته اإلكتتاب سعر تقييم .05

 

 

عند تقييم رأس مال الشركة يتم أخذ عوامل متعددة في االعتبار وباألخص تلك العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة وأدائها.  

يشمل تقييم رأس مال الشركة على إجراء تقييم مالي يستند على التدفقات النقدية المتوقعة للشركة وأيضاً إجراء مقارنة مع الشركات 

 األسس لسعر االكتتاب :إحدى تشكل العوامل الكمية والنوعية التالية كما ا أعمال مماثلة. المدرجة التي لديه

 

 العوامل النوعية .1..1
 

 عامل الشهرة للعالمة التجارية  -

 التهيئة االفنية للحد من المخاطر التشغيلية المحتملة -

 وفرة ذاتتوريد مواد خام  -

 تكنولوجيا ذات مواصفات فنية مبتكرة -

 خارجية ذات إمكانيات تقنية عالية التعاون مع جهات -

 موقع المصنع و سهولة الوصول إليه -

 تعدد المنتجات لدى المصنع -

 المصنع من حيث اللوازم الفنية والتشغيلية  اهزيةج -

 

 
 العوامل الكمية .1..1

 
 الطاقة اإلنتاجية

 

على هذا المستوى  (2014-2018)يعمل المصنع حالياً بطاقة إنتاجية قصوى ومن المتوقع أن يستمر االنتاج خالل الفترة المتوقعة 

 .من االنتاج 

 

 الماضية كما يلي : األربعةالشركة سجالً حافالً من العمليات المربحة وقد كان أداؤها خالل األعوام  لدى

 

 شهراً( 12الفترة المنتهية ) 

  5101 المبالغ بالمليون ر.ع

 

5100  5105  5103 

 

 9.76 8.20 1.66 2.22 إجمالي اإليرادات

 4.26 7.93 0.27 6.21 إجمالي الربل

 2.73 0.16 6.26 2.61 الربل قبل الضريبة

 2.51 0.78 6.26 2.61 الربل بعد الضريبة

 

 

 تقييمال .1..1
 

وق أخذ التدفقات النقدية المتوقعة للشركة وأوضاع السوقد تم ين كما هو وارد أدناه مختلف نيتم تقييم حقوق الملكية بناءاً على منهجي

 : اللذان تم إعتمادهما هما كالتي نا. المنهج في االعتبار الحالية

 

 التدفقات النقدية المخصومة -

 التقييم النسبي. -
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  المخصومةالنقدية  التدفقات .05.3.0

 

الطريقة األمثل  لعملية التقييم . حيث أن تحليل التدفقات النقدية المخصتتتتومة يعكس صتتتتافي القيمة التدفقات النقدية المخصتتتتومة هي 

الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمستتتاهمين باإلضتتتافة إلى صتتتافي النقد الذي يفترض إستتتتثماره لتحقيق النمو المتوقع . إن منهجية 

مة رأس مال الشتتركة أو حقوق الملكية تعتمد على إمكانية الشتتركة تحقيق تدفقات التدفقات النقدية المخصتتومة تستتتند على مبدأ أن قي

نقدية للمستتتتاهمين ، كما يتم األخذ بنموذج خصتتتتم األربا، للمشتتتتاريع ذات التدفق النقدي الذي يمكن التنبؤ بها مما يجعل من الممكن 

ويأخذ النموذج في االعتبار وبشتتتكل أستتتاستتتي القيمة تقدير جملة األربا، المحتمل حصتتتول المستتتاهمون عليها على المدى الطويل. 

المخصتتومة للتدفقات النقدية التي ستتيستتتلمها المستتتثمرون في حال احتفاظهم باألستتهم خالل فترة التقدير. وبصتترف النور عن دقة 

 ات النقدية.للتدفق التدفقات النقدية المتوقعة، فإن النموذج حساس بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم للتوصل إلى القيمة الحالية

 

 كالتالي:المخصومة  للتدفقات النقدية  المكونات االساسية

 

األربا، النقدية الناتجة عن أصول الشركة )الملموسة وغير الملموسة( وتوزيعاتها على  إحتساب التدفقات النقدية الحرة للشركة :

مين ربا، النقدية المتوفرة حيث أنها تعكس السيولة المتوفرة للمساهالمساهمين وغالبا ما يشار إلى التدفقات النقدية الحرة للشركة باأل

 وال تتأثر بهيكل رأس مال الشركة

 

 حرة . تدفقات النقدية اللل اتالقيمة في نهاية فترة التوقعإحتساب  احتساب القيمة النهائية:

 

 القيمة الحالية.تدفقات النقدية الحرة المتوقعة إلى الالمعدل المستخدم لخصم  معامل الخصم :

 

، وباستخدام خصم التدفقات النقدية تم الوصول 0269-0262أخذ باإلعتبار الفترة المتوقعة من للسيراميك التقييم المعد لشركة المها 

 .%67إلى  %66بيسة للسهم الواحد ضمن نطاق سعر خصم يتراو، من  190إلى بيسة  211 نإلى سعر ما بي

 

 النسبي   التقييم .05.3.5

 

لمنهج التقييم النستتتتتتبي، تتم مقارنة التقييم مع الشتتتتتتركات االخرى المدرجة التي يمكن المقارنة معها، والتي تتشتتتتتتابه من حيث وفقاً 

مخاطر العائد أي العمليات والتدفقات النقدية والهيكل الرأستتتتتتمالي وخطط النمو وغيرها. ويُبنى التقييم النستتتتتتبي عادة على النتائج 

سبة المالية الحالية أو التوقع شمل مضاعف ن سبي ت ستخدامها غالباً في التقييم الن سنتين القادمتين. والمعايير التي يتم ا سنة أو ال ات لل

الستتعر إلى الربح والعائد على األربا، الموزعة ومضتتاعف نستتبة الستتعر إلى القيمة الستتوقية. وهو منهج يعكس التوجه الستتائد في 

شتتطة شتتركات ذات أن فرة للعامة. وتعتمد فعاليته على القدرة على تحديد مجموعةالستتوق ويعكس إدراط المستتتثمر للمعلومات المتو

 .ومناسبة مع المجموعة وعلى سوق نشط لألوراق المالية لديه سيولة وشروط متاجرة كافية مماثلة

 

 تم إجراء تقييم للشركة على أساس المؤشرات التالية:

 نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 

  إلى الربحمضاعف نسبة السعر  

 

 ،لماليةا باألسواقوالمدرجة  للشركات ذات األنشطة المماثلة الحالية تداولال أسعارفقد تم استخدام مضاعفات  المقارنة عملية وألجل

 :كالتي وهي

 ش.م.ع.ع كشركة االنوار لبالط السيرامي  

 ش.م.ع.ع خزف عمان 

 رأس الخيمة سيراميك 

 سعوديالخزف ال 

 

  األرباحمضاعف السعر إلى 

 

أربا، السهم الواحد  الشركة

 نةلس)النصف األول 

 )ر.ع( ( 0262

 سعر السوق للسهم الواحد

أخر سعر لتداول سجل )) )ر.ع.

  (  0262 يونيو 72 في

مضاعف السعر 

 إلى األربا،

 17.0 2.139 0.034 شركة االنوار لبالط السيراميك ش.م.ع.ع

 1.9 2.212 2.211 خزف عمان ش.م.ع.ع

 8.7 7.722 0.380 سيراميك رأس الخيمة

 15.54 142.15 9.15 الخزف السعودي

 9.45 1.397 0.042 * شركة المها للسيراميك

 * السهم طر، لسعر وفقاً 
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  مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية

 
 5102 يونيو 31 دالقيمة الدفترية للسهم الواح الشركة

 )ر.ع(

 سعر السوق للسهم الواحد

 أخر سعر لتداول سجل في )) )ر.ع.

 (   5102 يونيو 31في 

مضاعف السعر إلى القيمة 

 الدفترية

شركة االنوار لبالط السيراميك 

 ش.م.ع.ع

2.612 2.139 7.91 

 0.91 2.212 0.495 خزف عمان ش.م.ع.ع

 6.22 7.722 3.32 سيراميك رأس الخيمة

 3.38 142.15 20.6 الخزف السعودي

 5.7 1.397 1.027 * شركة المها للسيراميك

 * السهم طر، لسعر وفقاً 
 حيثاستخدمق للمقارنة  0262يونيو  72والقيمة الدفترية للسهم كما في  0262على السهم السنوي لألشهر الستة األولى لعام  العائد: مالحوة

 البيانات المالية المنشورة. بموجبالمتاحة  ألرقامأن هذه هي أحدث ا

 

 الموزعة األرباح على العائد .05.2

 

 .إن العائد على األربا، الموزعة هو المعيار األساسي للتقييم النسبي للشركة بالنور إلى نموذجها التجاري المستقر 

 

 2017 5105 5102 السنوات

 0.035 0.035 0.035 )ر.ع(   األرباح المتوقعة للسهم الواحد

 %8.8 %8.8 %8.8 )مالحظة(* العائد على األرباح الموزعة )%(*

 
 للسهم الواحد.بيسة  783المقدر بـ والكتتاب ل طر، السهم سعرل وفقاً احتسابها  تم 

 

 اإلفتراضي السنوي التطبيق تأثير في النور دون" البسيط العائد" يمثل الموزعة األربا، على العائد:  مالحوة
  النسبي والتقييم النقدية التدفقات خصم تقييم أساس على المقارنة إجابية للسهم الطر، سعر نتائج تعتبر

 

 المقارن التحليل .05.2
 

 .م.ع.عش السيراميك لبالط األنوار شركة .05.2.0
 

تر مربع من ليون مم 14.98مصتتنع الأنتج  0260خالل العام و. 6888تأستتستتق شتتركة األنوار لبالط الستتيراميك ش م ع ع في عام 

سيراميك مما يدل على نمو  شركة أربعة خطوط من  قحول 0267خالل عام  . 0260 في حجم اإلنتاج مقارنة بعام ٪62.0بالط ال ال

يراميك شركة األنوار للس كما تخطط أفضل. مخرجاتإنتاجها إلى تكنولوجيا الطباعة الرقمية لكي تتمكن الشركة من إنتاج تصاميم و

االستتتتتثمارات، األنوار . مع كل هذه 0262بحلول ابريل نيستتتتان عام خطوط إنتاجها وذلك  ضتتتتمنتركيب آلة طباعة رقمية متطورة 

 .اتهامبيع حجم، وتعزيز 0262في عام  هاللسيراميك تتطلع إلى ترقية مجموعة منتجات

 

 9.81مليون لاير عماني وكانق أربا، الشركة قبل خصم الضرائب  01.2سجلق الشركة إيرادات إجمالية بقيمة  0267في عام 

مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي أربا،  ٪06ونمو األربا، بنسبة  ٪69مليون لاير عماني، مما يدل على نمو اإليرادات بنسبة 

 مليون لاير عماني  6.23وذلك بعد خصم ضرائب بقيمة  0267مليون لاير عماني للعام  3.8الشركة 
 

 شركة األنوار لبالط السيراميك ش م ع ع ، 0267لعام  المصدر: التقرير السنوي

 

 .م.ع.عش عمان خزف شركة .05.2.5

 

، كشركة متخصصة في تصنيع وبيع األدوات الصحية والزجاج الصيني وغيرها من المنتجات 6888الشركة في عام أنشئق 

المرتبطة. يقع مصنع الشركة في والية صحار ويتم توزيع منتجاتها من خالل الموزعين والوكالء المعينين في مختلف البلدان. وتمتلك 

لى تسويق ع ات العربية المتحدة والبحريناإلمارويشرف الوكالء في دولة  ،سلطنة عمانالشركة أيضا فريق المبيعات الخاصة بها في 

مليون لاير عماني وصافي  7.9سجلق الشركة إجمالي إيرادات  0267ففي عام  . المنتجات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

مقارنة بالنتائج المالية  ٪87وانخفاض صافي الربح من  ٪3.9لاير عماني، مما يدل على انخفاض اإليرادات من  9.946ربح قدره 

 .0260لعام 
 

 المصدر: التقرير السنوي شركة خزف عمان ش م ع ع

 

مختل  مقارنة بالقطاع الذي تعمل به شركة المها للسيراميك ؛  عفي قطا تعملخز  عمان ش.م.ع.ع  شركةمن التنويه بأن  البد)
ة الخز  المستخدم ضمن المواد الصحي بتصنيعأن األخيرة تعنى بتصنيع بالط السيراميك بينما تقوم شركة خز  عمان  حيث

 .(تين، وبالتالي اليمكن المقارنة بشكل صارم بين أداء الشركاوالمنتجات المرتبطة به
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 الرئيسة والعقود العالقة ذات األطراف معامالت .07

 

 

 العالقة ذاتاألطراف  معامالت .07.0

 
يملك بعض المساهمين أو أعضاء  مؤسساتمع مساهمين و تجاريةتعامالت  فيتعاقدت الشركة  0267و  0260 السنوات خالل

أطراف ذات عالقة. هذه خدمات من  ىتلقتالشركة مصلحة فيها. في سياق األعمال العادية، تقوم الشركة بشراء بضاعة و

 التعامالت تتم بموجب شروط وبنود متفق عليها بشكل متبادل.

 

 خالل السنة كانق معامالت األطراف ذات العالقة كالتالي: (أ
 0260 ديسمبر 76 5103 ديسمبر 31 

 ر.ع. ر.ع. 

   

 6.312 - اإليرادات

 ــــ - شراء معدات

 58,765 65,390 تأمين  -خدمات أخرى 

 ====== ====== 

 
 المكافأت المدفوعة لكبار المسئولين اإلداريين للفترة تشتمل على : (ب

   

 0260ديسمبر  76 5103ديسمبر  31 

 ر.ع. ر.ع. 

   

 245,646 251,759 منافع توظيف قصيرة األجل

 7,525 8,807 منافع نهاية الخدمة

 ------------------------ ------------------------ 

 260,566 253,171 

 ====== ====== 

   

 13,350 29,850 ج(       بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

 158,000 36,500 

 ------------------------ ------------------------ 

 49,850 187,850 مكافأة اعضاء مجلس االدارة              

 ====== ====== 

 

 

 

من قبل لاير عماني  970122والبالغة المجلس جتماعات أعضاء مجلس اإلدارة إل بدالت حضورمكافأة و تمق الموافقة على

من تلك المكافأت كما تم الموافقة على المتبقي ،  0267مارس  67التي عقدت في  العادية العامةخالل الجمعية المساهمين 

 .0262فبراير  01التي عقدت في  لعاديةا امةخالل الجمعية العلاير عماني   74,500البالغة والبدالت 

 
سهم ألعضاء  116,019 ددتخصيص عوافقق الشركة على  ،0267أغسطس  2خالل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في د( 

 .لاير للسهم وقد تم سداد قيمة تلك األسهم نقدا 1.588سهم عادي  بسعر  150,000مجلس اإلدارة وذلك من خالل إصدار 

 

 بدون فائدة وتستحق السداد عند الطلب.هي المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  هـ(

الشركة سوف تستمر في القيام بأعمال تجارية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية وسيتم  الموافقة على هذه  (و

 .العادية عامةالصفقة على النحو الواجب في اجتماع الجمعية ال
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  للشركة الرئيسية العقود .07.5

 

 األرض تأجير عقد -

 01أبرمق الشركة عقداً مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتأجير قطعة أرض في صحار إلقامة المصنع. مدة عقد اإليجار 

 يلاير عمان 47,934ومبلغ  0262لاير عماني لعام  31,956 هسنة أخرى. تلتزم الشركة بدفع إيجار قدر 01سنة قابلة للتمديد لـ 

 .عماني وذلك للفترة المتبقية للعقد  لاير 66,912ثم يكون اإليجار السنوي مبلغ وقدره  ومن 0261لعام 

 

 الغاز توفير عقد -

 

 خداماتإلستالطبيعي الغاز  روقعق الشركة هذا العقد مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي بموجبه تقوم األخيرة بتوفي

مبلغ محدد من قبل  الشركةتدفع ، سنة أخرى 01مع خيار التمديد لمدة  سنة 01لمدة المصنع في العمليات االنتاجية للسيراميك وذلك 

ع يرجى اإلطال مزيد من التفاصيلللخالل الشهر. للمصنع  يزودعن كل متر مكعب من العام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 

 من هذه النشرة. 62.2الفقرة يتعلق بهذا العقد في  على

 

 الشركة قروض دابيرت -

 

 . للشركة ضوقر دابيرت وردت تفاصيل حيث النشرة هذهالحادي عشر من  لفصلا إلى الرجوع الرجاء

 

 غاز الطبيعي االصطناعيال إنتاج وحدةلتوريد  عقد -

 

اعي غاز الطبيعي االصطنال إنتاج وحدة.م.م لتوريد وتركيب شنظم الطاقة المبتكرة  شركةوقد تعاقدت شركة المها للسيرامك مع 
لاير عماني، ومن المتوقع  350,000ما يقارب  تبلغ الوحدة هذهمن أجل تكملة إمداداتها من الغاز الطبيعي. التكلفة الرأسمالية ل

 .2114 الحالي العام منبحلول اكتوبر  ركيبأن يتم البدء بأعمال الت
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 الشركة وإدارة تنظيم .08

 

لخص بعض األجزاء من هذا الفصتتتل المستتتائل المتعلقة بتنويم وإدارة الشتتتركة استتتتناداً إلى نوامها األستتتاستتتي، وقانون الشتتتركات ت

التجاري، والقواعد واألنومة الصتادرة عن هيئة ستوق المال وبخاصتة الميثاق. وال يعتبر الوصتف الوارد في ما يلي ستوى موجز، 

ة على النوام األساسي أو على أحكام قانون الشركات التجارية ذات الصلة أو الميثاق أو القواعد وال يعتزم إعطاء نورة عامة شامل

 واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

 

 للشركة اإلدارية العملية على عامة نظرة .08.0
 

ألحكام قانون الشتتركات التجارية والنوام يخضتتع جزء كبير من األدوار والمستتؤوليات التي تضتتطلع بها األجهزة اإلدارية للشتتركة 

األساسي ويخضع كذلك، عقب عملية اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية للميثاق والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 

 المال بهذا الشأن.

  

القيام بجميع األعمال الضرورية أو يحق لمجلس اإلدارة  إن إدارة المسائل االستراتيجية الخاصة بالشركة مناطة بمجلس اإلدارة.

جمعية ال على تصرةقن أو للنوام األساسي مالمفيدة لتحقيق األغراض المؤسسية للشركة، باستثناء تلك األعمال التي تكون وفقاً للقانو

 .بالشركةركة فيتوالها الفريق اإلداري العامة للمساهمين. أما اإلدارة اليومية للش

 

 اإلدارة  مجلس .08.5
 

والذين تنتهي فترة عضويتهم كأعضاء  0260مارس  09يبين الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين الذين تم انتخابهم بتاريخ 

 من قانون الشركات التجارية. 81وفقاً للمادة  سنوات 7بعد في المجلس 

  

تنفيذي/غير  االسم

 تنفيذي

مستقل/غير 

  *مستقل

مساهم/غير 

 مساهم

 التي الجهة

 يمثلها

العضوية في مجلس إدارة شركات 

 5103 مارس 30أخرى حتى تاريخ 

العميد/ مسعود حميد مالك 

 الحارثي

رئيس مجلس إدارة شركة األنوار  نفسه يمثل مساهم مستقل غير تنفيذي

 القابضة ش.م.ع.ع

رئيس مجلس إدارة شركة فالكون  

   ش.م.ع.م

مجلس إدارة شركة األنوار    عضو  نفسه يمثل مساهم مستقل غير تنفيذي عبدالرضا مصطفى سلطان

 القابضة ش.م.ع.ع

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة 

 الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع

عضو مجلس إدارة شركة فولتامب 

 للطاقة ش.م.ع.ع

عضو مجلس إدارة شركة مطر، 

 للتطوير العقاري  ش.م.ع.م

   

مجلس إدارة شركة األنوار    عضو  نفسه يمثل مساهم مستقل غير تنفيذي موسى عبد هللا يوسفشبير 

 القابضة ش.م.ع.ع

 

مجلس إدارة شركة األنوار    عضو نفسه يمثل مساهم مستقل غير تنفيذي قابوس عبد هللا الخنجي

 القابضة ش.م.ع.ع

مجلس إدارة شركة عمان    عضو

 للفنادق والسياحة ش.م.ع.ع

 

صندوق تقاعد  مساهم مستقل غير تنفيذي الريامي ناصرمحمود 

 وزارة الدفاع                                    
- 

 - نفسه يمثل مساهم مستقل غير تنفيذي حمد راشد الواهري

شركة األنوار  مساهم مستقل غير غير تنفيذي سنجاي كومار تيواري

القابضة 

 ش.م.ع.ع

   - 

 
 0260اكتوبر  02الذي كان قائما قبل التعديل من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  المستقل هو وفقا للتعريفمستقل / ال غيرالتصنيف الوارد أعاله، المدير   *
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 وفي ما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

 

 رئيس مجلس اإلدارة  –العميد مسعود بن حميد بن مالك الحارثي 

عاما إلى جانب خبرة تزيد على  71خدم في الجيش لمدة  ،دبلوم في اإلدارةحارثي حاصل على العميد مسعود بن حميد بن مالك ال

عقدين من الزمن في مجال األعمال وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة األنوار القابضة وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات 

 الرائدة في سلطنة عمان. 
 

 رئيس لجنة التدقيق  –عبدالرضا مصطفى سلطان 

 داخلعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات سنة في مناصب إدارية عليا و 06لديه خبرة أكثر من  مصطفى سلطانعبد الرضا 

مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م وعضو في منومة الرؤساء بالتنفيذي أنه يتولى منصب العضو اإلداري  كماسلطنة عمان  وخارج

 من جامعة سان دييجو في الواليات المتحدة األمريكية  واإلداريةالمالية الدراسات  هو حاصل على بكالوريوس فيوالشباب. 
 

 رئيس اللجنة التنفيذية -شبير موسى عبد هللا اليوسف 

عاما في مناصب إدارية  61عمل شبير اليوسف كرئيس تنفيذي للشركة العمانية لالستثمار والتمويل ش.م.ع.ع ولديه خبرة أكثر من 

وهو  0229الشركات وعمل كرئيس لمجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش.م.ع.ع حتى مارس عليا في العديد من 

 للعديد من الشركات في سلطنة عمان. عضو مجلس إدارة  حاليا
 

لوم عهومبرسايد في المملكة المتحدة ودرجة الماجستير في ال آندشبير اليوسف حاصل على درجة الماجستير من جامعة لنكولنشاير 

 2من كلية كلورادو للمناجم ودرجة البكالوريوس في االلكترونيات واالتصاالت من جامعة السلطان قابوس ولديه خبرة أكثر من 

 سنوات كمهندس نفط في شركة تنمية نفط عمان. 
 

 مدير  –قابوس بن عبد هللا الخنجي 

لشركة بناء للمقاوالت / الخنجي  التنفيذي لمديروا قابوس الخنجي هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي القابضة ش.م.م

للعقارات )بيتر هومز( وكذلك عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في سلطنة عمان ولديه خبرة واسعة في قطاع 

واليات األعمال من الالعقارات والتجزئة. ينتمي قابوس إلى أحد العائالت التجارية العريقة وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 

 بنائ منصب شغل كما ،شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه فيدير عام م منصب شغل قدوقبل ذلك كان  األمريكية المتحدة

 لللتموي تأجير شركة في إدارة مجلس عضو منصب الى باإلضافة.م.ع.ع ش والتمويل لإلستثمارات عمان شركة في الرئيس

 .م.ع.ع .ش
 

 عضو مجلس إدارة  –الريامي  ناصر دومحم

الريامي هو مدير المشتريات في وزارة الدفاع في سلطنة عمان وساهم في تنفيذ العديد من المشاريع في مجال تحسين ناصر  دومحم

ة عاما، كان له دور كبير في معلومات األعمال وإدارة المعرف 01األعمال وتطبيقات تقنية المعلومات. خالل رحلة عمله على مدى 

حيث حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد  6882د الريامي عام والمطلوبة التخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. تخرج محم

 . 0260وأكمل درجة الماجستير في التجارة من جامعة ليدز متروبوليتان في المملكة المتحدة في عام 
 

 عضو مجلس إدارة  –حمد راشد الظاهري 

عاماً  02وأوالده للمشاريع الصناعية ذ.م.م في أبو ظبي ولديه خبرة أكثر من  يهو عضو مجلس إدارة في شركة علالواهري رحمد 

الواهري حاصل على درجة الدكتوراه في  راشد في مجال األعمال وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات في اإلمارات. حمد

 اإلدارة من جامعة لورنز )المملكة المتحدة( وعلى درجة الماجستير من جامعة ساوث إيسترن في الواليات المتحدة. 
 

 عضو مجلس إدارة  –سانجاي كومار تيواري 

ريج كلية التجارة ولديه خبرة أكثر من تيواري محاسب قانوني حاصل على شهادة من معهد المحاسبين القانونين في الهند وهو خ

عاما في الصناعات المختلفة مثل المنسوجات واالسمنق واإلطارات والهندسة والبضائع االستهالكية سريعة الحركة في آسيا  01

 ةوالشرق األوسط ولديه معرفة كبيرة باألسواق في مناطق مثل الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. لديه كذلك خبر

واسعة في مراقبة وإدارة الجوانب المالية والتجارية للعمليات الخاصة بمختلف الصناعات. كما عمل في بعض من الشركات الرائدة 

   في الهند وعمان واإلمارات.
 

 اإلكتتاب العام بعد  فيماتشكيلة مجلس اإلدارة  .08.3
 

دار الشركة تُ  سوف 0262فبراير  01 العمومية غير العادية المنعقدة فيوفقاً للنوام األساسي المقتر، الذي تم إعتماده أثناء الجمعية 

 وننالمعي مونمن غيرهم، شريطة أن يملك المساهأعضاء، يتم تعيينهم من بين المساهمين أو سبعة  من قبل مجلس إدارة مكون من

 سهم، ويتم انتخابهم خالل الجمعية العمومية العادية وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية والنوام األساسي. 50,000ما اليقل عن 

 

في جميع أعضاء المجلس  انتخابيتم اعادة  وسوف  يستمرونبعد االكتتاب العام، من المقرر أن األعضاء الحاليين للمجلس سوف 

نذ موقانون الشركات التجارية ن لها مجلس  يتوافق مع متطلبات هيئة سوق المال . كما تعتزم الشركة أن يكو 0261عام  مارس

تاريخ إعادة انتخابه بما في ذلك ما يتعلق بعدد من المديرين المستقلين وأعضاء غير تنفيذيين، والتي تمثل مصالح جميع المساهمين، 

  بما في ذلك أولئك الذين يشترون األسهم.
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 تعيين مجلس اإلدارة  .08.2

 

تحدد مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة لثالث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه أكثر من مرة. وتحسب المدة المنصوص عليها في 

الفقرة السابقة من تاريخ انعقاد الجمعية التي جرى فيها انتخاب عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة 

وز تاريخ انعقاد هذه الجمعية مدة السنوات الثالث المشار إليها تمدد مدة العضوية بموجب القانون إلى التاريخ والتي تليها. وإذا جا

الذي تم فيه عقد الجمعية العامة السنوية على أال تتجاوز مدة العضوية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لعقد اجتماع 

 . الجمعية العامة السنوية

 

  : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ما يلي ،( من قانون الشركات التجارية81أحكام المادة ) مع مراعاة
 

 .أن يكون حسن السيرة والسمعة (1)

 .عاماً  01أال يقل عمره عن  (2)

 .القانونفالس ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام اإل عسار أواإلأال يكون قد حكم عليه ب (3)

 .أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة في سلطنة ُعمان أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4)

 .أال يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مديناً لها (5)

ربع شركات مساهمة عامة أن ال يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضواً أو ممثالً لشخص اعتباري في أكثر من أ (6)

 .مركز عملها الرئيسي سلطنة ُعمان

 .أن يكون مفوضاً بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة (7)

مشابهة  أال يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي سلطنة ُعمان تمارسان أغراضاً  (8)

 .ألغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضويتها

( تقديم إقرار يحتوي على بيان بعدد أسهمه في حال كان مساهماً، وبأنه لن يتنازل عنها إلى الحد الذي ينزع عنه صفة المساهم 8)

 طوال مدة واليته في منصبه.
 

شرط من شروط العضوية ويعتبر مكانه شاغراً من تاريخ ذلك يتعين على العضو إخطار مجلس اإلدارة إذا لم يكن مستوفياً ألي 

اإلخطار وإال اعتبرت العضوية كأن لم تكن في تاريخ معرفة مجلس اإلدارة بعدم إستيفاء العضو لشرط من شروط العضوية دون 

 .وقانون الشركات التجارية  لية العضو وفق أحكام القانون ويتم ملء مكانه الخالي وفق أحكام النوامؤوالمساس بمس
 

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق االنتخاب السري المباشر من قبل المساهمين، ويكون لكل مساهم عدد من األصوات 

 ةمساوياً لعدد ما يملكه من األسهم ويحق له التصويق بها جميعاً لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين وذلك ببطاق

 .التصويق بحيث يكون إجمالي ما أعطاه لهم من أصوات مساوياً لعدد األسهم التي يمتلكها
 

 :يجب مراعاة القيد المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية عند انتخاب رئيس مجلس اإلدارة، كما يجب مراعاة القيود التية

 

 .ثابتة ةبصفتنفيذيين وأن ال يعملوا بالشركة بهدف تقاضي أجر شهري أو سنوي  غير المجلس أعضاء أغلبية تكون أن (6)

 .يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من األعضاء المستقلين أن (0)

 .اليمثل الشخص االعتباري بأكثر من ممثل واحد في المجلس أن (7)

 .أال يشغل منصب الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة شخص واحد يجب (2)

 

 صالحيات المجلس .08.2

 

لمجلس اإلدارة صالحيات واسعة للقيام بجميع األعمال التي تستلزمها إدارة الشركة لتحقيق أهدافها وال تكون هذه الصالحيات 

 أو في نوام الشركة أو القرار الصادر من الجمعية العامة. محدودة أو مقيدة إال بقدر ما هو منصوص عليه في القانون

 

 :ويكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً ضمن أمور أخرى عن األمور التالية 

 

 .السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أغراضها والمحافوة على حقوق مساهميها وتنميتها إعتماد .6

الخطط الالزمة )يشمل ذلك الخطط اإلستراتيجية( ومراجعتها وتحديثها من فترة ألخرى لتنفيذ أهداف الشركة والقيام  وضع .0

 .بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها

 إجراءات اإلفصا، بالشركة ومتابعة تنفيذها وفقاً لنوم وإرشادات اإلفصا، الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. تبني .7

 .أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في ضوء الغرض من تأسيسها مراقبة .2

المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي األوقات المحددة وفقاً لتعليمات اإلفصا، الصادرة من الهيئة العامة لسوق  تقديم .1

 المال.

أو المسئول المالي األول على أن ال يكون أي منهم رئيساً لمجلس اإلدارة وتعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام  تعيين .1

 .الموظفين الذين يعملون تحق إشراف كل منهم وفق الهيكل التنويمي للشركة وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم

لة وفقاً  لمنبثقة عن المجلسأداء العاملين المنصوص عليهم في البند السابق وتقييم األعمال التي تقوم بها اللجان ا تقييم .3 والمشكة

 .( من قانون الشركات التجارية620للمادة )
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البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها والتي تقدم إليه من اإلدارة التنفيذية كل ثالثة أشهر بما يفصح  إعتماد .9

 .عن المركز المالي الصحيح لها

م للجمعية العامة مسوغات مقدرة للشركة على االستمرار في ممارسة األنشطة يتضمن يتضمن التقرير السنوي ال أن .8 مقدة

 المحددة لها وتحقيق أهدافها.

عقد أربعة اجتماعات سنوياً، على أن ال تزيد المدة الفاصلة بين كل و سكرتير لمجلس اإلدارة في أول اجتماع له تعيين .62

 اجتماعين عن أربعة أشهر.

 .المرشحوناألشخاص  تفرغحال توفر هكذا  منصب بشرط  فيالعضو المنتدب  تعيين .66

تتضمن البيانات المالية بياناً كامالً عن جميع المبالغ التي يكون قد تلقاها أي عضو من الشركة خالل السنة، بما في ذلك  أن .60

 .المبالغ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم عاملين بالشركة

 

 

. ويتخذ الحاضرين أو الممثلين أعضائه مناألغلبية البسيطة  صحيحاً عند حضور مجلس اإلدارة اجتماعوفقاً للنوام األساسي يعتبر 

مجلس اإلدارة قراراته في المواضيع األساسية التالية في نطاق السلطات المبينة أعاله ووفقاً لنوام الشركة وفي تلك الحاالت يجب 

من مجلس اإلدارة على األقل في اجتماع مجلس اإلدارة ويصوتون  ةاألغلبية البسيط على مجلس اإلدارة إتخاذ قراراته بحضور

 .لصالح تلك القرارات 

 

  يحور على مجلس اإلدارة ممارسة األعمال التالية ما لم يرخص له صراحة القيام بها بموجب قرار من الجمعية العامة:

 

 .التبرعات والهدايا ما عدا تلك التي يتطلبها العمل متى كانق متدنية القيمة وعادية تقديم .6

 . جميع موجودات الشركة أو قسم هام منها بيع .0

إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إال لضمان ديونها المترتبة عليها في سياق أعمالها اإلعتيادية أو  عدم .7

 المطلوب عملها بموجب تسهيالت إئتمانية أبرمق بغرض تحقيق أغراض الشركة.

 .ت الشركةديون الغير ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل اإلعتيادي من أجل تحقيق غايا كفالة .2

 

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين تجاه الشركة والمساهمين وللغير عن األضرار 

الناجمة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم 

رفهم تصرف الشخص المتبصر في الوروف العادية. في مثل هذه الوروف، للشركة الحق في أن تقيم الدعوى وكذلك عن عدم تص

على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ترى أنه مسئول عن األضرار التي تلحق بها عمالً بأحكام المادة السابقة ويتخذ مجلس 

قضي بتعيين شخص لمالحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقضي بتفويضه بأن اإلدارة أو الجمعية العامة العادية قراراً بهذا الشأن ي

  . يدفع نفقات الدعوى من أموال الشركة

 

يعود لكل مساهم أن يقتر، مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم تتبن الجمعية العمومية إقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن 

جب أن تعاد إلى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من األموال المحكوم بها على أن يدفع الرصيد الشركة. وإذا نجحق هذه الدعوى ي

 . من الشركة

 

تكون الشركة مسؤولة عن األعمال التي يقوم بها مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارتها متى كانوا 

ير حسن النية إفتراض أن أي عمل يقوم به مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس يعملون بإسم الشركة وضمن حدود صالحياتهم ويحق للغ

اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة في سياق مزاولة الشركة أعمالها ضمن الصالحيات المخولة إلى هؤالء األشخاص وأنه يلزم 

 . الشركة ما لم يكن الحد من صالحياتهم مسجال في السجل التجاري

 

ي عضو من مجلس اإلدارة أو طرف آخر أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجريها ال يجوز أن يكون أل

 . الشركة لحسابها وإستثناء من ذلك ما يتم وفقا لالحكام التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال

 

شركة إال بموافقة الجمعية العامة العادية على أن ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترط في إدارة عمل تجاري منافس لنشاط ال 

تجدد الموافقة سنويا، كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة الرئيسيين إستغالل ما يصل إليهم من معلومات بحكم 

وراق تيجة التعامل في األمناصبهم أو وظائفهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألوالدهم القصر أو ألحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ن

المالية للشركة، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير 

( من قانون الشركات التجارية عند مخالفة 662( و)628في أسعار األوراق المالية التي أصدرتها الشركة، وتطبق أحكام المواد )

   .لكذ

 

 مكافآت مجلس اإلدارة  .08.5

 

ي فقوانين المعمول بها وفقا لل للمجلس تحدد اللجان الفرعيةأي مجلس اإلدارة و ألعضاءبدل حضور جلسات السنوية و المكافأة

 سلطنة عمان.
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 : كالتي هي 2013،  0260،   0266للسنوات مجلس اإلدارة  ألعضاءبدل حضور جلسات السنوية و المكافأة تفاصيل

 

 
 

 اإلجمالي

  

 السنة

  

 السنة

 

 مكافآت

 

 السنة 

  

 السنة

بدل 

حضور 

عاإلجتما

 ات

 

 السنة

  

 السنة

 

 إسم العضو

 السنوات  2011 2012 2013 @2011 * 2012 * 2013 2011 2012 2013

العميد/مسعود بن  1,600 1,600 4,000 6,000 13,500 12,300 7,600 15,100 16,300

 حميد الحارثي

عبد الرضا  2,350 2,550 4,100 5,500 12,500 11,200 7,850 15,050 15,300

 مصطفى سلطان

شبير بن موسى  1,300 2,450 5,200 5,000 11,500 10,200 6,300 13,950 15,400

 اليوسف 

قابوس بن عبدهللا  1,150 1,700 4,900 5,000 11,500 10,200 6,150 13,200 15,100

 الخنجي

محمود ناصر   1,500 4,300 - 11,500 10,200 - 13,000 14,500

 الريامي
حمد راشد  - 600 1,950 5,000 11,500 10,200 5,000 12,100 12,150

 الظاهري
سنجاي كومار   1900 5400 - 11,500 10,200 - 13,400 15,600

 تيواري

 ريجي جوزيف 300 500 - 5000  - 5,300 500 -

نوح بن محمد  2,000 550 - 5000  - 7,000 550 -

 الزدجالي 
104,350 96,850 45,200 74,500 83,500 36,500 29,850 13,350 8,700   

 
 0260 عام في أحتسبق@ 
 0267 عام في أحتسبق* 

 

 

 لجـــان المجلس .08.7

 

 تدقيق واللجنة التنفيذية.لللدى الشركة لجنتين ، لجنة 
 

ما في ذلك ب  للشركةالبيانات المالية  إعدادنزاهة سياسات المالية والتساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في اإلشرا  على تطبيق 
التدقيق الداخلي وحدة التدقيق ورفعها الى مجلس االدارة للمصادقة عليها ، كما تشر  اللجنة على أداء  تهاالتحقق من صح

 :مجنة التدقيق للشركة هلفي  ونللشركة. األعضاء الحالي
 

دقيقجنة التل الصفة  

سلطان مصطفى الرضا عبد رئيس     

الريامي  ناصر محمود عضو   

 سانجاي كومار تيواري عضو 

 
 ، عليها للمصادقةالتشغيلية وتقديم توصيات إلى المجلس  المورمجلس في استعراض مختل  اال تساعدلجنة التنفيذية ال أما

 أعضاء الحالية هي:
 

  :التنفيذية اللجنة دور عن مختصرة نبذة
نفيذية صالحيات اإلدارة التنفيذية. وتضم اللجنة الت نطاقلجنة تنفيذية من قبل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات التي هي خارج ال تشكل
ل النصاب القانوني الجتماع اللجنة التنفيذية. يجوز لرئيس اللجنة تشكي  األقل على لعضوين ممكنمن  أعضاء المجلس.  ثالثة

ماع من قبل مسائل التي لم يتم االتفاق عليها باالجالمن اللجنة ليتولى رئاسة اللجنة في حالة غيابه. أي من  عضوالتنفيذية تعيين أي 
تنفيذية المسائل التي تم االتفاق عليها في اجتماع اللجنة الب يتعلق فيما أماالجنة التنفيذية تحال إلى مجلس اإلدارة التخاذ قرار فيها. 

 :مه التنفيذيةجنة اللفي  وناإلدارة . األعضاء الحاليسيصادق عليها من قبل مجلس 
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 اللجنة التنفيذية الصفة

 شبير موسى عبد هللا اليوسف  رئيس   

 قابوس عبد هللا الخنجي عضو 

 سانجاي كومار تيواري عضو 

 
 

 اللوائل الداخلية  .08.8
 

من الشركة إعداد لوائح داخلية لتنويم إدارة الشركة وأعمالها من قانون الشركات التجارية، يُطلب  19وفقاً لألحكام الواردة في المادة 

وشؤون موظفيها من خالل مجلس إدارتها، وذلك خالل عام من تاريخ تحويل الشركة في السجل التجاري. قامق الشركة بالفعل 

ة مساهمة تحولها إلى شرك بصياغة عدد من السياسات واللوائح التي تقتضيها الهيئة وستقوم بمراجعتها على نحو مناسب في ضوء

ُعمانية عامة، كما ستقوم بصياغة أي سياسات أو إجراءات إضافية تطلب منها في هذا السياق خالل المهلة الزمنية المحددة. تغطي 

 تلك اللوائح الحد األقصى من النقاط الواردة أدناه إلى جانب القواعد التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال:

تنويمي للشتتتركة الذي يوضتتتح المستتتؤليات المستتتندة لكافة المناصتتتب في الشتتتركة وهيكل/ إجراءات إعداد الهيكل ال (أ

 التقارير.

 تحديد حدود السلطات المناط بها كل منصب في ما يتعلق باعتماد المصاريف المالية. (ب

علق بأعضتتتتاء تحديد بدل حضتتتتور االجتماعات والمكافآت والمزايا األخرى على النحو المنصتتتتوص عليه في ما يت (ج

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، وأساس احتسابها.

 السياسات ذات الصلة بعقود الشراء والخدمات. (د

 الحد األدنى من المعلومات المطلوب تقديمها إلى مجلس اإلدارة. (ه

ة إدارالستتتتلطات والمهام والمستتتتؤوليات الخاصتتتتة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية المؤلفة تحق إشتتتتراف مجلس  (و

 الشركة.

الستياستات المتعلقة بالموارد البشترية بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات  (ز

 إلخ، والتي تغطي أيضاً الجوانب األخرى ذات الصلة.

 سياسات االستثمار الخاصة بالشركة. (،

 السياسات الخاصة بمعامالت األطراف ذات العالقة. (ط

والتدابير الخاصة بتقديم المعلومات الهامة بشفافية إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق السياسات  (ي

 المالية خالل المهلة المحددة مع تحديد ماهية "المعلومات الجوهرية".

أي لوائح أخرى يرى مجلس اإلدارة من الضتتروري إضتتافتها لتحقيق مستتتوى كاف من تطبيق ميثاق إدارة وتنويم  (ط

 الشركة. 

 أخرىبيانات   .08.9

 

 أنشطة مماثلة  ذاتأسهم في شركات لهم  ممنأسماء المدراء  اليوجد 

دارة اإلأعضاء مجلس  

 واإلدارة العليا هم حملة أسهم 

 الكشف عن المصالح المباشرة أو غير المباشرة لإلدارة واإلدارة العليا في الشركة

الذين / كانوا أعضاء في المجالس أو في الكشف عن أسماء المديرين والموظفين  اليوجد 

اإلدارة العليا للشركات المساهمة العامة األخرى والتي تشير إلى الشركات التي 

 تم تصفيتها في غضون السنوات الخمس الماضية وعن أسباب ذلك.

 
 العليا للشركة  اإلدارة .08.01

 

عدد سنوات  المؤهل الدراسي  الجنسية المنصب األسم  م

الخدمة في 

 الشركة

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

ماجستير ادارة  هندي الرئيس التنفيذي ارفيند بيندرا 0

 اعمال/بكالوريوس ميكانيكية

4.5 18.5 

 31.5 4 دبلوم في هندسة السراميك هندي المدير المالي  جناباثي سوبرامانيان 5

 33.5 7.5 دبلوم في تكنولوجيا السراميك هندي مدير اإلنتاج بي . ماني 3

 26.5 3.5 دبلوم في الهندسة الكهربائية هندي صيانةمدير ال راجيش سينج 2

 22.5 3.5 دبلوم في تكنولوجيا السراميك هندي مدير مراقبة الجودة سي.فيجاي ريدي 2

رئيس مبيعات  صديقيعمران  6

 )تصدير(

 18.5 1 ماستر بادارة االعمال هندي

 16 0.3 العلوم في بكالوريوس  هندي مبيعات مدير باتيا هيمانشوا 7

)إدارة  العلوم في بكالوريوس عماني البشرية للموارد المدير الذهلي سالم 8

 (العمليات

1.5 3.5 
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 ، الرئيس التنفيذي ارفيند بيندرا

والشرق  آسيا جنوب العامة في من الخبرة في اإلدارة عاما 69أكثر من  لديه. 0262أرفيند بندرا للشركة في عام  الفاضلانضم 

الهندية اإلقليمية الرائدة في صناعة الطالء "الشركة  الشركة مع مناصب عليا وقبل انضمامه إلى الشركة عمل في عدة األوسط.

 المحدودة بيرجر لألصباغ االمارات لشركة رئيس تنفيذيك مهامه تولي سنة. خالل 60ألكثر من السيوية المحدودة لألصباغ" 

بندرا  الفاضل . ملحوظ شكلب ذه الشركاتهربحية إيرادات و في نمو تحقيقمكن من ت، المحدودةصباغ شركة آسيا النكا لأل مديرو

 حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من مدرسة لندن لألعمال وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة دلهي.
 

 المدير المالي ،نجناباثي سوبرامانيان

ومراجعة الحسابات، وتكنولوجيا  لمشترياتواسنوات في مجال الحسابات والتمويل  76غاناباثي سوبرامانيان لديه خبرة  الفاضل

ة كان وقبل انضمامه الى الشرك المعلومات والخدمات اللوجستية في العديد من الشركات العاملة في الضيافة،والتصنيع والتجارة.

 الفاضل غاناباثي حاصل على درجة الماجستير في التجارة من الهند. . نابكو عمان شركة التمويل في قسميرأس 
 

 اإلنتاجبي . ماني، مدير 

 لشركةاوقبل انضمامه إلى  عاما من الخبرة في مجال صناعة السيراميك في الشرق األوسط والهند. 77ماني لديه اكثر من  الفاضل

الفاضل  . عاما 02مراقبة الجودة في مصنع سيراميك اإلمارات، الفجيرة لمدة وتطوير وال البحوث قسم في عمل،  0223في عام 

 ماني حاصل على دبلوم في الهندسة سيراميك من معهد تكنولوجيا السيراميك في والية تاميل نادو، الهند.

 
 

 صيانةمدير ال ،راجيش سينجن

وقبل انضمامه إلى كينيا والهند. وسنة خبرة في مجال صناعة السراميك في الشرق االوسط  01راجيش لدية اكثر من  الفاضل

الفاضل راجيش  سنوات. 67ألكثر من  ش.م.ع.ع سيراميكللاالنوار في شركة مدير للصيانة ك عمل،  0266الشركة في ابريل 

 براديش، الهند. االبوليتكنيك في والية اوترمن كلية  الحكوميةحاصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية 

 
 

 مدير مراقبة الجودة فيجاي ريدي، سي

عاما من الخبرة في صناعة السيراميك في سلطنة عمان والهند. قبل انضمامه إلى الشركة  00فيجاي ريدي لديه اكثر من  الفاضل

عاما في اتش.ار.  60 مايقاربسنوات، كما عمل  1لمدة  ش.م.ع.عسيراميك للشركة االنوار عمل بمراقبة الجودة واالنتاج في 

لبوليتكنيك من كلية ا سيراميكالواصل على دبلوم في تكنولوجيا الخزف الفاضل ريدي ح . جونسون بالهند على مختلف المستويات

 أندرا براديش، الهند. واليةفي 

 

 مبيعات )تصدير( قسم ، رئيس صديقيعمران 

قبل انضمامه إلى الشركة، كان يعمل مساعد  المديرالعام    سنة خبرة في مجال  تسويق مواد البناء. 69صديقي لديه الفاضل عمران 

عاما في مناصب مبيعات مختلفة  67وقبل ذلك كان يعمل لمدة سنتين في شركة كمديرتسويق، ولمدة  في بهوان لمواد البناء، عمان.

امعة من ج في التجارة ودرجة البكالوريوس عمران حاصل على ماجستير في إدارة األعمالالفاضل  . في منومات مختلفة في الهند

 ، في الهند.اإلسالمية ارليكأ

 

 )عمان(مبيعات  مدير –باتيا   هيمانشوا

 شركة إلى انضمامه وقبل. البناء موادو صناعةال لقطاع والتسويق المبيعات مجال في عاما   01 خبره لديه باتيا هيمانشو الفاضل

 04 لمدةو ذلك قبل مختلفة مناصب شغل وقد. سنوات 1 لمدة عمان سادولين دهانات في للمبيعات مديرا   كان للسيراميك، المها

 درجةحاصل على  هيمانشواالفاضل  .نيبالو الهند من كل في المكتبية ألدواتوا األصباغ مجال في تعمل شركات في عاما
 من الهند. والمعلومات الحاسب إدارة في دبلوم وأيضا   العلوم في البكالوريوس

 

  واالدارة البشرية الموارد – ذهليخلفان ال  سعيد سالم

 كان 0267 عام في للشركة انضمامه قبل. واإلدارة البشرية الموارد مجال في الخبرة من سنوات 7 حوالي  لديهسالم   الفاضل

 لعلوما بكالوريوس درجة على حاصل سالم الفاضل .صحار في المحاجر استغالل شركة في واإلدارة البشرية الموارد قسم يرأس

 .عمان سلطنة قابوس، السلطان جامعة من( العمليات إدارة) في
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 حقوق المساهمين والتزاماتهم .09

 

 مسؤوليات المساهمين .09.0

 

يجب أال يكون مسؤوالً عن ديون الشركة يجب أن تقتصر مسؤولية المساهم على دفع قيمة األسهم التي اكتتب عليها. وهو/هي 

 إال في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب عليها.

  

أو أكثر في رأسمال الشركة، إبالغ الهيئة العامة  %62أي شخص تصل مساهمته مع مساهمة أطفاله القاصرين إلى يجب على 

يئة العامة لسوق المال حول أي معامالت أو تعامالت لسوق المال عن ذلك بموجب اشعار مكتوب. كما يجب عليه تبليغ اله

 تؤدي إلى زيادة هذه النسبة مباشرة بعد حدوثها.

 

أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عامة  %01يجوز ألي شخص بمفرده أو مع أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك  ال

 اعد المساهمة الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.تطر، أسهمها في اكتتاب عام باستثناء ما يكون متوافقاً مع قو

 

 حقـوق المساهميـن .09.5

  

لشركات وفقاً لقانون ا متساوية في ما يخص تقاضي األربا، المعلنة في اجتماع الجمعية العمومية حقوقبتتمتع كافة األسهم 

 : يلي ما الحقوق هذه تشمل، والتجارية

 ، العامة الجمعية خالل المعلنة األرباح إستالم حق .0
  حق األفضلية في اإلكتتاب على األسهم  .0

 ،  حق المشاركة في توزيع أصول الشركة الموزعة في حال تصفيتها .7

  ، حق التنازل عن األسهم وفقاً للقانون .2

  ، حق اإلطالع على الميزانية العمومية وقائمة األربا، والخسائر وسجل المساهمين .1

 ،حق تلقي دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويق فيها شخصياً أو بالوكالة  .1

حق طلب إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة في حالة مخالفته للقانون أو  .3

 ،للنوام األساسي أو اللوائح الداخلية 

ابة عن مساهمي الشركة وفقاً ألحكام المادة حق مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها ني .9

 .من قانون الشركات التجارية 662

 

على األقل من أسهم الشركة، وقف  ٪1المساهمين الذين يملكون  بلقمن  قدمتُ  جوهريةعلى أسباب  اً يجوز للهيئة بناء كما

 غيرهم .لمصلحة أعضاء المجلس أو للصالح فئة معينة من المساهمين أو  تكونقرارات الجمعية العمومية التي 

  

 التقــارير والقـوائــم .09.3

 

يقوم مجلس اإلدارة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية. كما يقوم أيضاً 

سائر الميزانية العمومية وقائمة األربا، والخبإعداد تقرير سنوي خالل شهرين من تاريخ نهاية السنة المالية ويشمل ذلك التقرير 

وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيةرات في حقوق الملكية للمساهمين وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المجلس 

مومية السنوية عوتحليالته وتقرير تنويم وإدارة الشركة. ويتعين اإلفصا، عن تلك القوائم قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية ال

 من خالل نوام اإلرسال اإللكتروني المتوفةر عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية.

 

 72يتم إعادة توجيه القوائم المالية الربع سنوية غير المدققة إلى مركز المعلومات التابع لسوق مسقط لألوراق المالية خالل 

ي مدة قانونية أخرى مقررة بموجب قواعد وشروط اإلفصا، الصادرة عن الهيئة العامة يوماً من نهاية كل ثالثة أشهر، أو أ

لسوق المال، وذلك من خالل النوام الخاص لإلرسال اإللكتروني الخاص بالمركز. ويتم تزويد المركز المذكور أيضاً بنسختين 

 ة أن تقوم بنشرها خالل الفترة سالفة الذكر.موقع عليهما حسب األصول بمعرفة مجلس إدارة الشركة. كما يتعين على الشرك

 

 عالرب نتائجال عن الكشف إلى بشدة حثهمت عامةال مساهمةال شركات لجميع تعميما الهيئة صدرتأ 0262 مايو 08 تاريخ في

 دارةاإلقبل  منمن مصادقتها  اإلنتهاءفور  وذلكسنوية  ربع فترة كل نهاية تاريخ من يوما 61 غضون في األولية سنوية 

 . اإلدارة مجلس موافقة وقبل التنفيذية

 

 إجتماعات الجمعية العمومية السنوية .09.2

يتعيةن على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

 التداول بشأن األمور التالية:إنتهاء السنة المالية. وتكون الجمعية العمومية العادية مسؤولة عن 

 دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه. (أ)

 دراسة تقرير اإلدارة والتنويم والموافقة عليه. (ب)
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 دراسة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية وقائمة األربا، والخسائر والموافقة عليه. (ج)

 دراسة تقرير تنويم وإدارة الشركة والموافقة عليه. (د)

جعة تقرير اإلعالن عن أربا، األسهم التي ال يتم توزيعها سوى من صافي األربا، المحققة أو من حسابات مرا (ه)

 من قانون الشركات التجارية. 621االحتياطي الخاصة مع المراعاة الدائمة لألحكام الواردة في المادة 

ن المنبثقة عنه للسنة المالية التالية مراجعة التقرير الخاص عن بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجا (و)

 والموافقة عليه.

 مراجعة المكافأة السنوية )إن وجدت( الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية التالية. (ز)

 فحص مدى شفافية أي معامالت تمق مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية السابقة )إن وجدت(. (،)

تدوين مالحوات بشأن أي معامالت من المتوقع أن تتم مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية التالية )إن   (ط)

 وجدت(.

 تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابهم مع األخذ بعين االعتبار األحكام التي ينص عليها القانون. (ي)

 تهاء فترة انتداب واحد أو أكثر منهم أو في حال وجود أي شاغر في المجلس.انتخاب أعضاء مجلس إدارة في حال ان (ط)

 

 اجتماعات الجمعية العمومية األخرى .09.2

يحق لمجلس اإلدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية في أي وقق، كما يجوز عقد هذا االجتماع في أي وقق يقتضيه القانون أو 

 من رأسمال الشركة. %01أو أكثر من المساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن  النوام األساسي، أو بناء على طلب مساهم واحد

 

يعدة مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وفي حال تمق الدعوة إلى االجتماع بمعرفة مدققي الحسابات، فإن 

ت عند اإلقتضاء أن يضمنوا في جدول مسؤولية إعداد جدول األعمال تقع عليهم. ويتعين على المجلس أو مدققي الحسابا

من رأسمال الشركة بشرط تقديم هذا االقترا، من  %62األعمال أي اقترا، مقدم من قبل المساهمين الذين يمثلون أكثر من 

 أجل تضمينه في جدول األعمال قبل ما ال يقل عن شهر واحد من تاريخ االجتماع.

 

ة الغية ما لم يحضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلون على األقل تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومي

نصف رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب المطلوب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان  لمناقشة جدول األعمال نفسه. 

 إخطارهم باالجتماع األول، وذلك قبل ما ال ويتم إخطار المساهمين باجتماع الجمعية العمومية الثاني بنفس الطريقة التي تم بها

د النعقاد االجتماع الثاني. ويعتبر القرار الصادر خالل االجتماع سارياً بغض النور عن عدد  يقل عن أسبوع من التاريخ المحدة

قرار الجمعية  األسهم الُمَمثةلة فيه، شريطة أن يتم عقد االجتماع خالل شهر واحد من تاريخ االجتماع األول. ويتم اعتماد

 العمومية باألغلبية النسبية لألصوات.

 

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية .09.5

 :التاليةاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية التخاذ قرار بشأن المسائل  عقدتُ 

 

 خفض رأسمال الشركة أو زيادته. (أ)

 حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها. (ب)

 منها بأي طريقة كانقبيع جميع أصول الشركة أو جزء  (ج)

 تعديل النوام األساسي للشركة. (د)

)عشرة في المائة( من رأسمالها المدفوع، مع مراعاة  %62تعدى يال  بماقيام الشركة بإعادة شراء بعض من أسهمها  (ه)

 الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة.

 تحويل أو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني آخر. (و)

 القانون بموجبجتماع الجمعية العامة غير العادية إ خالل فيها البق يتم أن يحق رىآخ مسألة أي (ز)

 

ال يسري قرار الجمعية العمومية غير العادية إال إذا حضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلون ما ال يقل عن ثالثة 

أرباع رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب المطلوب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان  لمناقشة جدول األعمال 

لجمعية العمومية غير العادية الثاني بنفس الطريقة التي تم بها إخطارهم باالجتماع نفسه. ويتم إخطار المساهمين باجتماع ا

د النعقاد االجتماع الثاني.   األول، وذلك قبل ما ال يقل عن أسبوعين من التاريخ المحدة
 

 ن أكثر من نصفوتعتبر القرارات الصادرة خالل االجتماع الثاني سارية إذا حضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلو

 رأس مال الشركة شريطة أن يتم عقد االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريخ االجتماع األول.
 

الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع األصوات المدلى بها بشأن قرار بعينه، شريطة أن ينال  اتويتم اعتماد قرار

 كثر من خمسين في المائة من رأسمال الشركة.هذا القرار دائماً عدداً من األصوات يمثل أ
 

يحق ألي مساهم أو طرف معني أن يحيل إلى المحكمة التجارية )الدائرة المختصة( خالل خمسة سنوات من تاريخ انعقاد 

أو أحكام  االجتماع أي قرار إللغائه إذا ما كان هذا القرار قد اتُِّخذ خالل االجتماع على نحو مخالف لقانون الشركات التجارية

 النوام األساسي أو اللوائح الداخلية أو اتُِّخذ بالخداع أو بإساءة استعمال السلطة.
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 نقل ملكية األسهم .09.7

 

يتم نقل ملكية األسهم من خالل التصرف فيها وفقاً للتوجهات الصادرة عن سوق مسقط لألوراق المالية. ويمكن للمساهمين بيع 

من رأسمال  %32م قانون الشركات التجارية، شريطة أال تتجاوز المساهمة األجنبية أو نقل أسهمهم دون قيود وفقاً ألحكا

 الشركة تحق أي ظرف من الوروف. 

 

سوق  نقانووبالمثل، يجب أال تزيد مساهمة أي فرد عن الحد األقصى المحدد والمنصوص عليه في قانون الشركات التجارية و

 ما لم يتم الحصول على الموافقات الضرورية. على التوالي،رأس المال والالئحة التنفيذية 
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  شـــروط وإجــراءات االكتتــاب  .51

 

 

 المطروحة األسهم في اإلكتتاب أهلية .51.0
 

 إلستتتتثمارا وصتتتناديق( الطبيعيين األشتتتخاص) لألفراد فقط يكون اإلكتتاب في األستتتهم المطروحة لإلكتتاب العام مفتوحاً 

سوق  المسجلة سلطنة الماللدى الهيئة العامة ل الذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع في عمان و في 

تاب تاب تاريخ فترة االكت لة المواطنين أو خالل فترة اإلكت عاون الخليجي معام مل جميع مواطني دول مجلس الت عا . وي

 الُعمانيين فيما يتعلق بأغراض تملك األسهم في الشركات الُعمانية. 

 

سمح للمساهمين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بامتالط بعد اإلدراج ف سوق مسقط لألوراق المالية، يُ ي 

 من رأس المال المدفوع للشركة. %32أسهم بما ال يتجاوز نسبتها 

 

أو أكثر من أستتتهم شتتتركة مستتتاهمة  %01ال يجوز ألي شتتتخص بمفرده أو مع أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 

 دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.عامة 

 

مستؤولية أي تغيير في القوانين أو اللوائح المستتشتار القانوتي  ، المؤستستين ،مدير اإلصتدار  ،الشتركة من  كلتحمل يال 

 السارية التي تحدث بعد تاريخ نشرة اإلصدار هذه. 

 

 من أن طلباتهم مستوفية للقوانين واللوائح السارية.يُنصح المكتتبين بالتحقق بشكل مستقل للتأكد 

 

 القيود المتعلقة بطلبات اإلكتتاب في االسهم المطروحة.  .51.5
 

 فيما يلي طلبات االكتتاب المحوورة:

 

لدى الهيئة العامة  المسجلة اإلستثمار صناديقالفردية والشخصيات اإلعتبارية بإستثناء  المؤسسات .0

 الشخصية إال أنه يجوز ألصحابها تقديم طلبات تحمل أسماءهم ، عمان سلطنة لسوق المال في

م بطلباتهم إال إذا كانق العهدة: حسابات  .4 تحمل ال يجوز للعمالء المسجلين تحق حسابات عهدة التقدة

 .الشخصية أسماءهم

 واحد. خص التقدم بأكثر من طلب اكتتابيُحور على أي شطلبات اإلكتتاب المتكررة  .4
)الطلبات التي تقدم باسم أكثر من فرد، بما فيها الطلبات المقدمة باسم الورثة طلبات اإلكتتاب المشتركة:  .1

 .فقط الشخصيةالشرعيين(، يتعين تقديم هذه الطلبات بأسمائهم 
 

م على نحو المشار إليه أعاله دون اإلتصال بالمكتتب المعني.    ترفض الطلبات التي تقدة

 

 ابة عن األطفال القصرطلبات االكتتاب ني .51.3

 

 6881 أكتوبر 61ألغراض هذا اإلكتتاب، يعتبر قاصراً كل شخص مولود بعد  .6

 يجوز لألب فقط االكتتاب نيابةً عن أوالده القصر. .0

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب، فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة  .7

شرعية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة تخوله بالتصرف في أموال الطفل القاصر بيعاً وشراًء 

 واستثماراً. 

 

  رقم المساهم )المستثمر( لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع .51.2

 

يتعين على كل شخص يتقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة أن يكون له حساب أو رقم مساهم لدى  .6

شركة مسقط للمقاصة واإليداع، ويمكن للمكتتب التقدم للحصول على رقم مساهم وفتح حساب من خالل تعبئة 

واإليداع أو من موقعها على استمارة فتح الحساب المعدة لهذا الغرض والمتوفرة بمقر شركة مسقط للمقاصة 

صة من قبل سوق مسقط لألوراق www.csdoman.co.omشبكة اإلنترنق ) ( أو شركات الوساطة المرخة

 المالية. يمكن لكل مكتتب تقديم االستمارة بعد استيفاء جميع المتطلبات إلى أحد المنافذ التالية:

 

 سي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع الكائن بمنطقة الحي التجاري، مسقط، سلطنة ُعمان.المكتب الرئي -

++، فاكس: 819 07088900فرع سوق مسقط لألوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة ُعمان، هاتف:  -

07088977 819.+ 

http://www.csdoman.co.om/
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 مكاتب شركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق المالية. -

 +.819 02963286سقط للمقاصة واإليداع على الفاكس إرسال طلب إلى شركة م -

 .www.csdoman.co.omفتح حساب عبر موقع الشركة على شبكة اإلنترنق:  -

 

ديم شخص معنوي لتقيتطلب وجود ، شركة مسقط للمقاصة واإليداع حساب والحصول على رقم المستثمر مع  لفتح .0

ركة ش، جنبا إلى جنب مع نموذج طلب شركة مسقط للمقاصة واإليداع ، في استمارة تحددها ثبوتيةالوثائق النسخة من 

 . واإليداعمسقط للمقاصة 

 

لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع أن يتأكدوا من التفاصيل الواردة في  سبق أن الذين المكتتبين على .7

الطلب قبل االكتتاب وهي: االسم بالكامل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون في البطاقة الشخصية أو في جواز 

منافذ تبين تحديث بياناتهم من خالل الالسفر أو في شهادة الميالد الجديدة، تفاصيل الحساب البنكي. كما يجوز للمكت

 الهأع المذكورة

 

ل لدى شركة  تُرسل جميع المراسالت بما في ذلك إخطارات التخصيص وشيكات األربا، على عنوان المكتتب المسجَّ

مسقط للمقاصة واإليداع. ولذلك يتعين على المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة 

 يداع.واإل

 

يجب على المكتتبين بعد فتح حساباتهم و تحديث بياناتهم الحصول من شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الرقم    .2

الصحيح ليتم تسجيلها في نموذج الطلب. و يتحمل كل مكتتب مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب 

 م مساهمة صحيحة دون االتصال بالمكتتب. . وسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقااالكتتاب

 

 :لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى من المكتتبين االتصال

 بشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م: 

  02963286، فاكس: 02900000هاتف: 

 /http://www.csdoman.co.omالموقع اإللكتروني: 

 
 فتـرة االكتتــاب .51.2

 
بنهاية ستتتاعات العمل الرستتتمية لبنوط االكتتاب في  0262 أكتوبر 61وينتهي في  0262  ستتتبتمبر 61يبدأ اإلكتتاب في 

 السلطنة. 

 

 الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة .51.5

 

 :لتي كا االحد األدنى لألسهم المكتتب به

 

 سهم  500 (:الطبيعيينفراد )األشخاص األ

 سهم  100,100 :المال لسوق العامة الهيئة لدى المسجلة اإلستثمار صناديق

 

 سهم. 100الطلبات االعلى من الحد االدنى يجب ان تكون في مضاعفات 

 
 الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة .51.7

  

( من قانون سوق رأس المال التي 3يكون الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة للمستثمرين وفقاً ألحكام المادة )

من إجمالي حجم االكتتاب أي ما  %62تنص على أن يكون الحد األقصتتتتى لإلكتتاب في األستتتتهم المطروحة ألي مكتتب 

 إلكتتاب بأكثر من هذا السقف. ( سهم. وال يجوز ألي شخص امليونين) 2,000,000يعادل 

 

وألغراض احتستتتتاب هذه النستتتتبة، يتم دمج طلب االكتتاب الخاص بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات االكتتاب الخاصتتتتة 

جلة في كل  بأوالده القصر. وفي حالة تجاوز حجم األسهم المكتتب فيها النسبة المذكورة، فإنه سيتم تخفيض األسهم المسة

  والتناسب قبل إجراء عملية التخصيص.طلب بالنسبة 

 
 شروط السداد .51.8

  
الغ العام " لتحصتتتيل مب إلكتتابا - المها للستتتيراميكبفتح حستتتاب ضتتتمانات باستتتم " شتتتركة جميع بنوط االكتتاب ستتتيقوم 

االكتتاب من األستتتتهم المطروحة. ويجوز للمكتتب أن يستتتتدد قيمة األستتتتهم المكتتب بها نقداً أو من خالل إصتتتتدار شتتتتيك 

http://www.csdoman.co.om/
http://www.csdoman.co.om/


128 
 

 مصرفي أو حوالة مالية أو توجيه البنك بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في وقق تقديم الطلب.

 

 
 تفاصيل الحساب المصرفي  .51.9

 
ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به، وال يجوز للمكتتب استخدام رقم حساب مصرفي يتعين على كل مكتتب  .6

 يخص شخص آخر عدا أطفاله القصر فقط.

 

إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجالً لدى بنك غير أحد بنوط االكتتاب، فإنه يجب عليه تقديم ما يثبق صحة  .0

احب سم صإل تقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضح رقم وبيانات الحساب المصرفي الواردة بالطلب، من خال

الحساب، مثل كشف الحساب الصادر من البنك الذي يتضمن هذه المعلومات أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد 

صحة تلك البيانات. ويتحمل المكتتب مسؤولية ضمان أن يكون اإلثبات المقدم مقروء بوضو، ويحتوي على 

الالزمة، ال يلزم المكتتب بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا قام باالكتتاب عن طريق المعلومات 

 بنك االكتتاب الذي يحتفظ بحساب لديه.

 

بناًء على تعليمات الهيئة العامة لسوق المال، سوف يتم إدراج بيانات الحساب المصرفي المشار إليها في سجالت  .7

ع ش.م.ع.م بغرض استخدامها في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك شركة مسقط للمقاصة واإليدا

بدفعها مستقبالً. أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة لدى  الشركةتوزيعات األربا، التي يقوم 

الفائضة  ويل المبالغشركة مسقط للمقاصة واإليداع، سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تح

 فقط.

  

سيتم رفض طلبات االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء الطلبات المقدمة  .2

 نيابة عن األطفال القصر والتي تتضمن بيانات الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم. 

 

 الوثائق الثبوتية المطلوبة .51.01

 

الحساب المصرفي الوارد في طلب اإلكتتاب )إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجالً تقديم ما يثبق صحة رقم  .6

 لدى بنك آخر غير أحد بنوط االكتتاب(.

 

نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة في حالة االكتتاب نيابة عن  .0

 لقصر(.شخص آخر )باستثناء اكتتاب األب عن أوالده ا

تم وفي سلطنة عمان لدى الهيئة العامة لسوق المال صناديق إستثمارية مسجلة  الطلبات المقدمة من كانق في حال .7

دى لالقيد  سجلتوقيعها من قبل شخص ذو اهلية أو بصفته  من الموقعين المعتمدين، يجب أن يرفق نسخة من 

 المفعول ومستوفية جميع البيانات. ساريةتكون هذه الوثائق  الهيئة ونموذج التفويض بالتوقيع،

 
 كيفية تقديم طلب االكتتاب .51.00

 
يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة المعلومات الواردة بالطلب، حيث إنه قد صدرت  .6

 لمتطلباتاتعليمات لبنوط اإلكتتاب التي تتلقى طلبات اإلكتتاب بعدم قبول أي طلبات غير الطلبات المستوفية لجميع 

 الواردة بالطلب ونشرة اإلصدار.
 

 على المكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب واإلطالع على نشرة اإلصدار بما في ذلك شروط وإجراءات اإلكتتاب. .0
 

على المكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب بإدخال جميع البيانات ذات الصلة التي تكون مطلوبة في استمارة الطلب ونشرة  .7

 .اإلصدار
 

المكتتب تقديم طلب اإلكتتاب مع الوثائق المؤيدة ذات الصلة وكذلك مبلغ اإلكتتاب إلى أحد بنوط اإلكتتاب المبينة على  .2

 في هذه النشرة.
 

 تاباإلكت - المها للسيراميكسم " شركة بإفي حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة مصرفية، يجب أن تحرر  .1

 العام".

 
 استالم عائدات اإلكتتاب )"بنوك التحصيل"(البنوك المناط إليها  .51.05

 
 تُقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لدى أحد البنوط التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط:
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 بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م .6

 بنك مسقط ش.م.ع.ع .0

 البنك الوطني الُعماني ش.م.ع.ع .7

 
يتعين على بنوط االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من استتتتتتتيفائها لإلجراءات الواردة في النشتتتتتترة، وعلى هذه 

 البنوط أن توجه المكتتبين إلى االلتزام بجميع المتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب واستيفائها. 

 

الكتتاب في تاريخ إقفال اإلكتتاب أو قبله. ويحق لبنوط ا يتعين على المكتتب تقديم طلب اإلكتتاب إلى أحد بنوط االكتتاب

 عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ إقفال اإلكتتاب.

 
 رفض طلبات االكتتاب .51.03

 
 تقوم بنوط اإلكتتاب برفض الطلبات في أي من الحاالت التالية:

 
 لمكتتب.إذا لم يكن طلب اإلكتتاب موقعاً من قبل ا .6

 إذا لم يتم سداد قيمة اإلكتتاب وفقاً للشروط الواردة في نشرة اإلصدار. .0

 إذا تم سداد قيمة اإلكتتاب عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب كان. .7

 إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بأسماء مشتركة. .2

ي اإلستثمار المسجلة ف صناديقأو شخصية إعتبارية بإستثناء  حسابات عهدة أوإذا كان المكتتب مؤسسة فردية  .1

 عمان سلطنة

 إذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم الخاص بالمكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. .1

 إذا تبين أن رقم المساهم المسجل بطلب اإلكتتاب غير صحيح. .3

 وفي هذه الحالة ترفض جميع الطلبات. إذا تبين أن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب بنفس االسم .9

 إذا لم ترفق بطلب اإلكتتاب الوثائق الثبوتية. .8

 إذا لم يتضمن الطلب جميع بيانات الحساب المصرفي للمكتتب. .62

 إذا تبين أن بيانات الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب غير صحيحة. .66

ماء تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسإذا تبين أن بيانات الحساب المصرفي للمكتتب الواردة بالطلب ال  .60

 األطفال القصر الذين يجوز لهم استخدام بيانات الحسابات المصرفية لبائهم.

إذا لم يرفق بالطلب التوكيل الشرعي للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابةً عن شخص آخر )باستثناء الباء الذين  .67

 يكتتبون عن أطفالهم القصر(.

 يستوف الطلب أياً من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار. إذا لم .62

 

 

إذا اكتشف بنك اإلكتتاب، بعد استالمه ألحد طلبات اإلكتتاب وقبل انتهاء الموعد المحدد لتسليم طلبات اإلكتتاب إلى مدير 

ي نشتترة اإلصتتدار، ففي تلك الحالة يجب اإلصتتدار، أن هذا الطلب غير مستتتوف  للمتطلبات القانونية المنصتتوص عليها ف

عليه بذل الجهد الواجب لالتصتتال بمقدم الطلب ألجل تصتتحيح الخطأ الذي تم اكتشتتافه. وإذا لم يتم تصتتحيح الخطأ خالل 

 المدة المشار إليها، يقوم بنك اإلكتتاب الذي تلقى الطلب بإعادته إلى المكتتب مع قيمة اإلكتتاب.

 

يجوز لمدير اإلصتتتدار رفض طلب اإلكتتاب في أي من الحاالت المشتتتار إليها أعاله، مع مراعاة الحصتتتول على موافقة 

 الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات اإلكتتاب المرفوضة وأسباب الرفض. 

 

ب اإلكتتاب وجود طلبات اكتتاب تحمل نفس رقم المكتتإذا تبين من الستتتجل النهائي للمكتتبين الُمعد بواستتتطة جميع بنوط 

أو نفس الرقم المدني أو الحساب المصرفي )فيما عدا األطفال القصر(، فإنه يتم رفض كافة طلبات اإلكتتاب المقدمة من 

 مكتتب واحد.

 
 

 االستفسارات والشكاوى .51.02

 

ة األمور المتعلقة بالتخصتتيص أو الطلبات المرفوضتتعلى المكتتبين الذين يرغبون في االستتتفستتار أو تقديم شتتكاوى حول 

أو إعادة المبالغ الفائضتتتتة عن اإلكتتاب االتصتتتتال بفرع البنك الذي تم اإلكتتاب من خالله. وفي حالة عدم تجاوب الفرع 

 اإلكتتاب على النحو التالي: بنوطيتعين على المكتتب االتصال ب

 

الهاتفرقم  العنوان البريدي الموظف المسؤول البنك  عنوان البريد اإللكتروني رقم الفاكس 
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بنك ُعمان 

العربي 

 ش.م.ع.م

الفاضلة/ سحر 

 الزاغة

 

 

 0262ص. ب 

 روي

الرمز البريدي 

، سلطنة ُعمان660  

819  +

02827328 

 

 

819  +

02903713  

corporatefinance@oabinvest.

com  

بنك مسقط 

 ش.م.ع.ع

الفاضل/ أحمد 

 البوسعيدي

روي 672ص. ب  

الرمز البريدي 

، سلطنة ُعمان660  

819 +

02319212 

819  +

02393312 

ahmedbu@bankmuscat.com   

البنك الوطني 

العماني ش.م.ع 

 ع

/ حسين الفاضل

علي عبدهللا 

 اللواتيا

 

 

روي 316ص. ب  

الرمز البريدي 

، سلطنة ُعمان660  

819 + 

02339313 

 

 

819 + 

02339887 

nbobackoffice@nbo.co.om 

 

 

 

إذا لم يتمكن بنك االكتتاب من التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب، فإنه يتعين عليه إحالة الموضوع إلى مدير 

تب للمككت يمكن،  كما سيتم إبقاء المكتتب على علم بآخر ما يطرأ من مستجدات وتطورات بشأن التسوية ،اإلصدار 

 التواصل مع مدير اإلصدار على األرقام التالية :
 

 بنك عمان العربي ش.م.ع.م

 مجموعة إدارة اإلستثمار

 

 المسؤولين: موظفينال 

 محمد كاشف صبيح            زيدون إبراهيم ابو قرمول

  24754315 968+الهاتف:  24754663 968+الهاتف: 

   Muhammad.kashif@oabinvest.comاإليميل :    zaydoon@oabinvest.comاإليميل : 

 corporatefinance@oabinvest.com  اإليميل :  24827367 968+الفاكس: + 

 سلطنة عمان     660روي الرمز البريدي  0262العنوان : ص.ب. 

 

 

 اجراءات توزيع أسهم اإلكتتاب والتخصيص  .51.02

 

خالل  منإذا تجاوزت اإلكتتابات عدد األستتتتتتهم المطروحة، يتم توزيع األستتتتتتهم بين مجموعات المستتتتتتتثمرين المؤهلين 

 الحصص التالية:

 

 الفئة األولى:

 

من األسهم المطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها بالنسبة  %70عشر مليون( سهماً تمثل نسبة  أربعة) 14,000,000

 سهم أو أقل. 100,000( المتقدمين بطلبات إكتتاب لـ الطبيعيينمن األفراد )األشخاص  المكتتبينوالتناسب على 

 

 الفئة الثانية:

 

النسبة والتناسب بمن األسهم المطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها  %30سهماً، تمثل نسبة )ستة ماليين(  6,000,000

 المكتتبين على وأيضاً  سهم 100,000( المتقدمين بطلبات إكتتاب أكثر من الطبيعيين)األشخاص  األفراد من المكتتبينعلى 

 .بالسلطنة المال لسوق العامة الهيئة لدى المسجلة اإلستثمار صناديق من
 

 وسيتم تحديد آلية التخصيص الفعلي من قبل الهيئة بالتنسيق مع مدير اإلصدار.

 

رر تخصيص الحد األدنى لعدد األسهم المطروحة بالتساوي تق أن بالتشاور مع مدير اإلصدار للهيئة العامة لسوق المالو

 بالنسبة والتناساألسهم على أساس باقي توزع ، كما المؤهليين، مع مراعاة صغار المكتتبين على جميع المكتتبين

 

من رأس المال المدفوع للشركة. وسيتم اعتماد طريقة  %32يراعى عند التخصيص عدم تجاوز المساهمة األجنبية نسبة 

التخصيص النهائية بناًء على األسس المذكورة أعاله من قبل مدير اإلصدار الشركة بعد التشاور مع الهيئة العامة لسوق 

 المال. 
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 األسهم غير المكتتب بها .51.05
 

تغطية اإلكتتاب بكامل األسهم المطروحة، تتم تسوية أسهم اإلكتتاب بما يتناسب مع عدد األسهم المعروضة في حال عدم 

 .أي اكتتاب تحق الفئة يرحل للفئة االخرى .  البائعين من قبل المساهمين

 

 خطابات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة   .51.07
 

يوماً من تاريخ نهاية  61األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل  سيقوم مدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص

 فترة االكتتاب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طريقة التخصيص.

في حالة أن تم تخصتتتتتتيص لمكتتب أقل من األستتتتتتهم المبيةنة في طلب اإلكتتاب، فإنه يتم إعادة المبلغ الفائض، إن وجد،  

حستتتتاب بنوط اإلكتتاب ذات صتتتتلة. وستتتتيقوم مدير اإلصتتتتدار بإعطاء  فيفوع بموجب طلب اإلكتتاب إلى المكتتب والمد

يوماً من تاريخ نهاية فترة  61توجيهات لبنوط اإلكتتاب لتقوم بإعادة المبالغ الفائضتتتتتتة إلى المكتتبين المؤهلين خالل مدة 

 المال. اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 

 

على مقدم الطلب أن يتأكد فور اإلعالن عن التخصتتيص من قيام شتتركة مستتقط للمقاصتتة واإليداع بتخصتتيص األستتهم له 

سيتم وفق الجدول  ستغرق وقتاً حتى تصل المكتتب المعني كما أن إدراج األسهم  شعارات التخصيص ربما ت نوراً ألن إ

 الزمني المقتر،.

 

  قترحالجدول الزمني الم .51.08
 

 إلكتمال إجراءات اإلكتتاب: قتر،جدول التالي الجدول الزمني الميوضح ال

 

 التاريخ  اإلجراء 

 بداية اإلكتتاب  0262سبتمبر  61

 نهاية اإلكتتاب 0262أكتوبر  61

التاريخ المحدد الستالم بيانات االكتتاب والسجالت النهائية من بنوط التحصيل من قبل  0262توبر أك 00

 مدير االصدار. 

 موافاة الهيئة العامة لسوق المال بنتائج اإلكتتاب ومقتر، التخصيص. 0262كتوبر أ 01

 اعتماد مقتر، التخصيص من قبل الهيئة العامة لسوق المال. 0262كتوبر أ 03

 إكتمال إجراءات التخصيص والشروع في إعادة المبالغ الفائضة.  0262كتوبر أ 08

 راج األسهم في سوق مسقط لألوراق الماليةالتاريخ المتوقع إلد 0262نوفمبر  7

 .التواريخ الموضحة اعاله تواريخ تقديرية وتخضع للتغيير 
 

 إدراج وتداول األسهم .51.09
 

المالية وفقاً للقوانين واإلجراءات الستتارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج ستتيتم إدراج األستتهم في ستتوق مستتقط لألوراق 

والتستتتجيل علماً بأن تاريخ اإلدراج المشتتتار إليه أعاله قد تم تحديده على ستتتبيل التقدير وستتتوف يتم اإلعالن عن التاريخ 

 الفعلي عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية.

 

 

 اتالمسؤوليات وااللتزام .51.51
 

يتقيد مدير اإلصتتتدار وبنوط اإلكتتاب وشتتتركة مستتتقط للمقاصتتتة واإليداع بالمستتتؤوليات وااللتزامات الموضتتتحة بموجب 

التوجيهات واللوائح الصتتادرة عن الهيئة العامة لستتوق المال. ويتعين كذلك على مدير اإلصتتدار وبنوط اإلكتتاب االلتزام 

 برمة بينهم وبين الشركة و/أو المساهمين البائعين. بأي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في االتفاقيات الم

 

األضتتتتتترار الناتجة عن أي إهمال يرتكبوه في أداء المهام  إلغاء أو لتقليل منطلب من األطراف المعنيين اتخاذ ما يلزم ليُ 

دابير جراءات والتوالمسؤوليات الموكلة إليهم، ويعتبر مدير اإلصدار الجهة المسؤولة أمام السلطات الرقابية في اتخاذ اإل

  هذه األضرار. إلصال،المناسبة والالزمة 
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  التعهــــدات .50

 

 ش.م.ع.ع )قيد التحويل( المها للسيراميكشركة  .50.0

 

 بهذا يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين ومنفردين حسب علمهم على ما يلي:

 
 إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة. .6

أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل  أنه قد تم .0

 هذه النشرة مضللة.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية والضوابط واللوائح  .7

 الصادرة بمقتضاها.

 

على هذه النشرة نيابةً عن المؤسسين وفقا للجمعية العامة الغير  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بالتوقيع

 :م0262فبراير  01 العادية المنعقدة بتاريخ

 

 التوقيع     االسم

 

 

 -------------------------------  مسعود بن حميد بن مالك الحارثي .6

 

 

 

 -------------------------------             عبد الرضا مصطفى سلطان .0
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 اإلصدار مدير .50.5

 

( من 67( من قانون سوق رأس المال والمادة )7استناداً إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة )

، وكذلك التعليمات الصادرة من 6/0228الالئحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

بمراجعة كل الوثائق ذات الصلة والمواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة الهيئة العامة لسوق المال، لقد قمنا 

 اإلصدار المتعلقة بطر، أسهم الشركة لإلكتتاب العام.

 

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه والذين أكدوا 

 يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة.حسب علمهم على عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن 

 

نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنية فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحق إشرافنا، 

األطراف ذات العالقة ووبناء على أعمال المراجعة والمناقشات مع الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهميها 

  ؤكد على ما يلي:ن ، كما األخرى

 
قمنا ببذل العناية الواجبة والمعقولة التي تضمن أن البيانات التي تلقيناها من المؤسسين والمتضمنة في نشرة اإلصدار  .6

 تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواد األخرى المتعلقة باالكتتاب.

 
م بإخفاء أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حسب علمنا والمعلومات المتوفرة من الشركة، فإن الشركة لم تق .0

 حذفها إلى جعل النشرة مضللة.

 

نشرة اإلصدار هذه واإلكتتاب المتعلق بها تتفق مع كافة القواعد والنوم وشروط اإلفصا، المنصوص عليها في  إن .7

ونموذج نشرة اإلصدار  6/0228قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

ع قانون الشركات التجارية والتعليمات والقرارات المعمول بها لدى الهيئة العامة لسوق المال، وأنها تتفق كذلك م

 الصادرة في هذا الشأن .

 

المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( حقيقية  إن .2

في األسهم المطروحة وسليمة وكافية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه 

 لإلكتتاب بموجبها .

 

 

 التوقيع:

 

  بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م
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 القانوني المستشار .50.3

 

يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه على أن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طر، األسهم موضوع هذه 

النشرة تتفق مع أحكام القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون سوق 

وضوابط إصدار األسهم الصادرة عن الهيئة رأس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ومتطلبات 

العامة لسوق المال والنوام األساسي للشركة. وأن الشركة حصلق على كافة التراخيص والموافقات من الجهات 

 الرسمية المطلوبة لطر، األسهم موضوع هذه النشرة. 

 

 

 فرع عمان دنتون وشركاؤهم

 

 التوقيع

 

 

 

 

 إس و أيه للمحاماة  شركة

 

 التوقيع

 

 

 


