تقرير رئيس مجلس األدارة
المساهمين الكرام
نيابة عن مجلس اإلدارة  ،يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي العشرين والقوائم المالية المدققة للشركة
الخليجية إلنتاج الفطر (ش.م.ع.ع) عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2017

نظرة عامة على النتائج
شهد العام الم نصرم تحديات كبيرة نتيجة إنخفاض األسعار العالمية للبترول والمنافسة الشديدة من الشركات
األوربية مدعومه بضعف العمله األوربية " اليورو " وبالرغم من ذلك حافظت الشركة على حصتها في
المبيعات  .كما أدى زيادة التعرفة للطاقة خالل العام المنصرم إلى التأثير في ربحية الشركة .مع ذلك
استمرت الشركة في مواجهة التحديات وحققت الشركة نموا ً في زيادة نسبة المبيعات (طن متري) بنسبة
 % 6ورفع كفاءة اإلنتاج بالرغم من المنافسة الشديدة وبالتالي تمكنت الشركة من تغطية تكاليف التشغيل
المتزايدة والحفاظ على أرباحها .
تمكنت الشركة من التغلب على منافسة األسعار الشرسه بواسطة سهولة الوصول إلى أسواق الفطر
وإستمرارية اإلنتاج وجودة الفطر  .وتم تشغيل  12غرفة جديدة خالل العام مما أدى إلى التميز في
أستمرارية إنتاج الفطر عالي الجودة .
لقد حققت شركتكم عائدات مقدارها  6.628مليون لاير عماني في السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
 2017مقارنة ب 6.270مليون لاير عماني في السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  2016بزيادة
مقدارها  .% 6إن الربح التشغيلي ( قبل اإلهالكات والضرائب ) في سنة  2017هو  2.519مليون لاير
عمانى مقارنة ب 2.402مليون لاير عمانى سنة  2016بزياده مقدارها . %5
إن صافي الربح بعد الضريبة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2017كان  304,000لاير عمانى
مقارنة ب 317.000لاير عمانى في عام  2016بإنخفاض مقداره . %4

تواصل شركتكم بالفخر وذلك بمساهمتها في دعم اإلقتصاد للبالد البديل للنفط  .إن التصدير خالل عام
 2017كان  5.858مليون لاير عماني ( % 88من اجمالي المبيعات) مقارنة بـ  5.531مليون لاير عماني
( %88من اجمالي المبيعات) خالل سنة . 2016
إن صافي اصول الشركة بما فيها ( إعادة تقيم األرض ) كان  6.288مليون لاير عماني في سنة 2017
مقارنة ب 6.034مليون لاير عماني سنة .2016
لقد حققت الشركة انتاجا ً مقداره  4,108طن متري لمختلف انواع الفطر الطازج سنة  2017مقارنة
ب 3,844طن متري سنة  2016بزيادة مقدارها  %7نتيجة لجودة االنتاج .
منذُ مايقارب  5سنوات من عام  2013تأثرت أرباح الشركة نتيجة اإلعتماد المستمر على السماد المستورد
من الخارج ذو التكلفة العالية وذلك لغلق وحدة السماد الخاصة بالشركة بناء على قرار وزارة البيئة
والشؤون المناخية  .وتم تشغيل وحدة السماد لتجهيز وسط الزراعة في والية ثمريت بمحافظة ظفار في
الربع األخير من عام  2017و توقفت الشركة األن عن إستخدام السماد المستورد  .ومن المتوقع أن يساهم
في زيادة األرباح في المستقبل .

الخبرة الفنية
استمرت الشركة في النجاح في إنتاج الفطر الطازج منذ عام  1999في الظروف المناخية الحارة وقد تم
التحكم في الظروف البيئية المحيطه بتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في إنتاج الفطر  .ويوجد لدينا فريق
متكامل حاصل على أفضل العلوم في إنتاج الفطر وتمت اإلستعانه بالخبرات العالمية لرفع كفاءة الفريق
الفني مما أدى إلى زيادة وجودة اإلنتاج .

شهادة الجودة والسالمة الغذائية
لقد أعطت الشركة اهتماما ً بالغا ً بجودة وسالمة الغذاء ويوجد لدى الشركة فريق متخصص لضمان أفضل
معاير الجودة والسالمة الغذائية لقد منحت الشركة شهادة السالمة الغذائية ) (HACCPمن منظمة ادارة
السالمة الغذائية العالمية في ألمانيا  .كما حصلت الشركة خالل العام على شهادة الممارسات العالمية
للزراعة الجيدة (  ) Global GAPمن منظمة إدارة السالمة الغذائية العالمية  .وتخضع الشركة للتدقيق من
قبل هذه المنظمة في فترات منتظمة خالل العام باالضافة الى مدقق داخلي معترف به من هذه المنظمة
ويخضع جميع العاملين في قسمي اإلنتاج للدورات التدريبية في السالمة والجودة الغذائية والنظافة الصحية .

قدرة التوسع
تم بنجاح تشغيل وحده السماد لتجهيز وسط الزراعة في مدينة ثمريت بمحافظة ظفار خالل الربع األخير من
عام  2017وتم التوقف من إستيراد السماد المستورد  .كما قامت الشركة بتشغيل  12غرف جديدة لزراعة
الفطر في الموقع الحالي للشركة خالل العام  . 2017وسوف يساهم مصنع السماد الجديد وغرف الزراعة
الجديدة في ربحية الشركة  ،حيث أن غرف الزراعة الجديدة ستؤدي إلى زيادة اإلنتاج وزيادة التصدير
واألرباح وتساعد الشركة على زيادة حصتها في األسواق الدولية .

سياسة توزيع االرباح
الشركة لديها سياسة في إستخدام إحتياطاتها لتوفير عائد ثابت لمساهميها  .وتماشيا ً مع هذه السياسة  ،قامت
الشركة باإلستفادة من أرباحها البسيطة منذ عام  2013لتوسيع قدراتها في اإلنتاج وإنتاج السماد الخاص
دون دفع أرباح نقدية .والشركة ممنونه جدا ً للمساهمين على صبرهم ودعمهم للشركة .
سعر السهم وتاريخ توزيع األرباح خالل السنوات الثمان الماضية كما هو موضح في الجدول أدناه :
السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

سعر السهم في 0.386 0.426 0.430 0.510 0.478 0.520 0.400

2016

2017

0.306 0.336

نهاية العام
توزيع األرباح
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-
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-

-

-

األسهم المجانية

%30

-

%10

%10

%20

%10

%15

%10

-

حوكمة الشركة
إن مجلس إدارة الشركة ملتزم بتطبيق أفضل معايير حوكمة وادارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة
لسوق المال .وتماشيا ً مع هذه السياسة شكلت الشركة لجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافأة)
تقوم لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة الضوابط الداخلية بشكل منتظم ولجنة الترشيحات والمكافأة تساعد في
المسأل السياسية المتعلقة في ترشيح ومكافأة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .يتم إعتماد خطة العمل
السنوي للجنيتن من قبل مجلس اإلدارة  .خالل العام أعتمدت الشركة خطه تعقب لرئيس مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية  .كما قامت الشركة بتقييم أداء مجلس اإلدارة من قبل شركة مهنية مستقله ومتخصصه.
تحمي الشركة مصالح جميع أصحاب المصلحة بواسطة إدارة المخاطر الحكيمة وبوضع ضوابط داخلية

سليمه بأفضل الممارسات للشركات  .تمتلك الشركة نظاما ً خاصا ً للتدقيق الداخلي وسياسات وتعليمات
لمساعدة اإلدارة للقيام بواجباتها لتطبيق معايير حوكمة الشركات .
تقوم لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة الضوابط الداخلية بشكل منتظم .وإشاره إلى تقرير مناقشة وتحليل
اإلدارة وتقرير حوكمة الشركات توضح إلتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات السليمة.

الموارد البشرية
إن الشركة تعتقد أن نجاح كل مؤسسة مستمد من نجاح العاملين بها .وتلتزم الشركة بتحفيز العاملين من
خالل تقارير الكفاءه السنوية ومكافأة العاملين السنوية ومن خالل التدريب والبرامج الترفيهية والرياضية
والرعاية االسرية  .كما تحرص الشركة المحافظة على أعلى نسبة تعمين في الشركة طبقا ً لتوجهات حكومة
صاحب الجالله السلطان قابوس بن سعيد حفظه هللا وذلك لزيادة فرص العمل للعمانيين حيث بلغ عدد
العاملين العمانين نهاية  31ديسمبر 2017م  147عامل من إجمالي  384عامل بنسبة تعمين مقدارها
.%38.28

المسؤولية اإلجتماعية للشركات
إن الشركة تهتم بمسؤليتها تجاه تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة و لديها سياسة لدعم المدارس التعليمية
والبلديات واألنشطة اإلجتماعية  .تقدم الشركة مساعدات مالية للشرائح الضعيفة من المجتمع المتضررة من
الكوارث الطبيعية .

المنظور المستقبلى
مع تشغيل وحدة السماد الجديدة وتشغيل غرف الزراعة الجديدة سوف نحقق زيادة في اإلنتاج والربحية  .قد
أظهر اإلقتصاد العالمي دالله واضحة في اإلنتعاش في عام  2017ومن المتوقع إزدياد معدل النمو في عام
 2018وهذا امر مشجع لصادرات شركتنا  .زاد الوعي العالمي لتناول الطعام الصحي وخاصة الفطر
الطازج وزاد اإلحتياج لتناول الفطر  .تهدف الشركة لزيادة اإلنتاج وفتح أسواق عالمية للتصدير  .إن
انخفاض اسعار النفط قد أثر على اقتصاد المنطقة بصفة عامة تتجه الحكومة الى تنويع مصادر الدخل ومن
اهمها قطاع السياحة الذي سينعش استهالك الفطر الطازج  .سوف تساهم القرارات الجديدة لمنظمة األوبك
بخفض اإلنتاج في رفع أسعار البترول  .وتتوقع التقارير الحكومية إنتعاش األسواق وتوافد اإلستثمارات

الجدي دة في قطاعات السياحة و مشاريع الغذاء والقطاع الفندقي مع زيادة أعداد السائحين في عمان والمنطقة
المحيطة وسوف يسهم في زيادة الطلب على الفطر الطازج .
أن شركتكم واثقة من أنها ستستمر في المحافظة على نموها وربحيتها في السنوات المقبلة بإذن هللا .

شكر وتقدير
نيابة عن مجلس االدارة  ،أود أن أعبر عن جزيل الشكر والعرفان لجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظة هللا ورعاه على ما يتمتع به من رؤية مستنيرة  ،ولحكومتة الرشيدة على المساندة والدعم القوي الذي
يحظي به القطاع الخاص  .ويود مجلس االدارة أن يتوجة بالشكر الى وزارة التجارة والصناعة ووزارة
المالية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة األسكان والهيئة العامة
لسوق المال والمجلس األعلى للتخطيط على التوجية والدعم الذي قدموه للشركة .وأشكر المساهمين الكرام
على ثقتهم المستمرة في الشركة  ،كما أشكر أيضا فريق اإلدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة
وتفانيهم تجاه تحقيق اهداف الشركة.

المهندس خميس بن مبارك الكيومي
رئيس مجلس اإلدارة

الشركة الخليجية إلنتاج

الفطر ش م ع ع

قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر

إيضاح

2017
رع

2016
رع

أصول
أصول غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

6

14,185,427

11,053,410

أصول متداولة
المخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
نقدية وأرصدة لدى البنوك

7
8
9

979,653
1,668,657
25,262

580,209
1,342,927
116,007

مجموع األصول المتداولة

2,673,572

2,039,143

مجموع األصول

16,858,999

13,092,553

حقوق الملكية واإللتزامات
رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي خاص
إحتياطي إعادة التقييم
أرباح محتجزة

3,782,297
677,885
12,405
1,412,890
402,396

3,438,452
647,527
12,405
1,462,756
473,017

6,287,873

6,034,157

10
11
12
13

إجمالي حقوق الملكية
إلتزامات
إلتزامات غير متداولة
قرض تجاري
إلتزام ضريبي مؤجل
مكافأة نهاية الخدمة

2/15

7,325,281
429,681
263,106

4,753,944
305,600
237,473

8,018,068

5,297,017

731,074
588,787
1,222,859
10,338

319,069
402,740
952,556
87,014

مجموع اإللتزامات المتداولة

2,553,058

1,761,379

مجموع اإللتزامات

10,571,126

7,058,396

مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

16,858,999

13,092,553

0.166

0.175

24
16

مجموع اإللتزامات الغير متداولة
إلتزامات متداولة
قروض بنكية
قرض حكومي ميسر
قرض تجاري  -الجزء المتداول
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
ضريبة

صافي األصول للسهم الواحد

17
1/15
2/15

18
24

19

الشركة الخليجية إلنتاج

الفطر ش م ع ع

قائمة األرباح أو الخسائر و الدخل الشامل األخر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاح

2017
ر.ع

2016
ر.ع

20.1

6,628,405
()4,109,658

6,270,135
()3,868,112

5,114
()708,905
()796,787
-

21,987
()634,261
()711,986
()116,312
()49,828

1,018,169

911,623

()546,499

()517,000

471,720
()83,575

394,623
()30,678

388,145
)(84,563

363,945
)(46,844

303,582

317,101

أثر التغير في معدل الضريبة على فائض إعادة تقييم األراضي
إجمالي الدخل الشامل للسنة

24

)(49,866

عائد السهم الواحد  -أساسي ومخفف

25

253,716
0.008

317,101
0.008

مبيعات
التكاليف المباشرة
إيرادات أخرى
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات إدارية
تدني قيمة ممتلكات و آالت و معدات
خسائر بيع أصول ثابتة وآالت ومعدات

20.2
23
21
22
6

الربح قبل اإلستهالك وتكاليف التمويل
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

6

ربح التشغيل
تكاليف التمويل
صافي الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل

24

صافي ربح السنة
الدخل الشامل األخر:

