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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 أعزائي المساهمين الكرام

 
نيابة عن مجلس اإلدارة، يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة السنوية 
العاشرة للشرآة وأقدم لكم تقريرًا ملخصًا عن أنشطة الشرآة وإنجازاتها خالل السنة 

 .م2006 ديسمبر 31اريخ المالية المنتهية بت
 

نشاءات إل بالنسبة للشرآة فقد آان الزدهار قطاع امتميزًام عامًا 2006لقد آان عام 
فقد بلغت مبيعات الشرآة إلى ،   شرآة الخليج الدولية للكيماوياتأثره اإليجابي على

. عن السنة السابقة لها% 23ع، بزيادة بمعدل . مليون ر1.8مستوى قياسي بمبلغ 
 126,767ع وصافي أرباح بمبلغ . ر617,077عن ذلك إجمالي أرباح بمبلغ  نتجو
 خالل 107,610 وصافي أرباح بمبلغ 497,444ع مقارنًة بإجمالي أرباح وقدره .ر

تعرضت ورغم زيادة صافي األرباح إال أن هوامش األرباح . السنة السابقة لها
 الثاني من العام ضغوط بسبب الزيادة في أسعار المواد الخام خالل النصفل

 .والمنافسة الحادة في أسواق الصادرات مما أدى إلى ضغط أسعار المبيعات
 

لالستهالك الخاص باحتياطي اعادة تقييم األصول على االداء مالي  تأثبريوجد 
ير فان صافي األرباح تصل الى واذا ما تم مراعاة هذا التأث. ع. ر6,163بمقدار 

 .ع. ر132,950
 

 العمليات
 
أمور متصلة بتمويل لمرافق اإلنتاجية بالرسيل نتيجة االنتهاء من التوسعة ل تأخر لقد

. راحله النهائية ويتوقع استكماله قريبًاالى ممشروع التوسعة وصل حاليًا . المشروع
 وترآيب اآلليات، ويتوقع بدء اإلنتاج المباني الجديدة للمصنعوقد تم استكمال 

 .السنة المالية الجاريةالتجاري خالل الربع الثاني من 
 

، فقد  2006 سبتمبر 30مجلس االدارة للفترة المنتهية في تقرير ذآره في وآما سبق 
لحصول على شهادة الجودة للمكتب مهني تنفيذ الخطوات الضرورية الشرآة أسندت 

الحصول يتوقع  .للقدرة التنافسية في األسواق المستهدفة تعزيزا 2000:9001آيزو 
 .م2007 خالل الربع الثاني من عام على الشهادة



 
وبخصوص التعاون الفني مع الشريك األوروبي ، والذي سيساهم في تطوير جودة 

منتجات منتجات الشرآة ، فان يسرنا أن نفيدآم بانه قد تم البدء في اختبار بعض ال
 .النتائج األولية مشجعة من السوقأساس تجريبي وقد آانت على 

  
 أسواق الصادرات

 
تمكنت من ، وبذلك  اصل الشرآة تنمية قاعدة عمالئها في سوق الصادراتتو
وخالل العام شهدت . ض معدل المخاطرة في ترآز العمالء في أسواق التصديريتخف

رئيسيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة الء في عدد العمالالشرآة نموًا 
 %. 40والدخل بمعدل % 88

 
متنوعة من مواد البناء الكيماوية غير منتجات في بيع بدأت آذلك الشرآة آم 

تناميا متزايدا تتوقع الشرآة .  مقارنًة بالسنة السابقة لها"إضافات الخرسانةمنتاجات "
خالل السنوات  من دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجيلهذه المنتجات 

 .القادمة
 

 التعمين
 

 في المناصب قوى العاملة الوطنية المتميزةجتذاب الالتسعى الشرآة سعيًا حثيثًا 
و تؤمن بأهمية ذلك في انجاح .  لهمالتنفيذية باإلضافة إلى تقديم التدريب المالئم

على المدي  وتحقيق نمو متواصل ذاتي) واالقتصاد عمومًا(المشاريع التجارية 
  .الطويل

 
 %.40عمين نسبة تفي الشرآة حاليًا بالتزامها تجاه التعمين، حيث يبلغ معدل الت

 

 االستشراف المستقبلي
 

بناًء على استراتيجية الدخول ألسواق الصادرات، تعتزم شرآة الخليج الدولية 
عالية التقنية تدريجيًا في أسواق التصدير، وبذلك متميزة و للكيماويات تقديم منتجات 

بتها  استجا المنتجات مما يضع الشرآة في مكانة أفضل وتقوية يتم تغيير تشكيلة
 .للعمالء في أسواق الصادرات

 



فتح مكتب الشرآة في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة يساهم ويتوقع أن 
يستفيد مكتب . مبيعات الصادرات إلى دولة اإلماراتفي زيادة م 2006في عام 

من الشرآة في دبي من المرفق الصناعي الحالي الموجود في إمارة الشارقة وآذلك 
 .السلطنة بالنسبة للمنتجات األآثر تطورًاع االساسي القائم في المصن

 
الشرآة المكتب لمرافق اإلنتاجية للشرآة في السلطنة لتوسعة تساهم اليتوقع أن 

السوق المحلي العمل في  زيادة المبيعات وتطويردبي باإلضافة إلى في امارة الجديد 
 .المستهدفةاألسواق  ميزة التواجد بقرب وذلك باالستفادة من

 
لألسواق الجديدة القيام بدراسة مهني شرآة الستشاري ال تأسند المالية ةخالل السن
وقد قدم .  مرافق صناعية في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجيلتقييم اقامة

 وسيتم اتخاذ . وهو قيد المراجعة من قبل مجلس اإلدارةالتقرير األولى االستشاري 
 من االستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق حصة القرار حول المزيد

 . أفضل خالل السنة الجاريةيةسوق
 

المطورة عن طريق التعاون الفني منتجات التوزيع قيام الشرآة بويتوقع آذلك من 
مما سيساهم في تعزيز وضع الشرآة في األسواق فضال عن خلق قاعدة قوية للنمو 

 .في المستقبل
 

  وإدارة الشرآةميثاق تنظيم
 

إن مجلس اإلدارة وإدارة الشرآة ملتزمان آليًا بميثاق تنظيم وإدارة الشرآات وفق 
 توجيهات عديدة وأخرى تطبيقوبينما تم بالفعل . مقررات الهيئة العامة لسوق المال

 .قيد التطبيق
 

طلع ونيابًة عن مجلس اإلدارة، أود أن أؤآد لكم أنه بدعمكم المتواصل فإن الشرآة تت
وأود . في السلطنة واألسواق المستهدفةالبناء قطاع للعب دور هام لخدمة احتياجات 

إدارة وموظفي  في مجلسلثقتهم أن انتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر للمساهمين 
آما نشكر عمالئنا الكرام والجهات الرسمية غير الرسمية لدعمهم المتواصل . الشرآة
شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس ختامًا نعرب عن بالغ . للشرآة

بن سعيد المعظم، حفظه اهللا تعالى ورعاه، لقيادته الرشيدة والحكيمة وبعد نظره، وإلى 
 .حكومة السلطنة على دعمها وتشجيعها المتواصل
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