


اأيها ال�شعب..

�شاأعمل باأ�شرع ما ميكن جلعلكم تعي�شون 

�شعداء مل�شتقبل اأف�شل، وعلى كل واحد 

منكم امل�شاعدة يف هذا الواجب.

  من خطاب

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 
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ملتزمون بخدمة وطننا
اإن �شل العمانية ملتزمة بلتبية احتياجات الطاقة املتنامية يف ال�شلطنة، 

وبيئيًا  اقت�شاديًا  م�شوؤولة  بطريقة  الإزدهار  حتقيق  يف  والإ�شهام 

واجتماعيًا وامل�شاهمة يف توفري فوائد م�شتدامة للمجتمع.

فوائد  توفر  بطرق  مرافقنا  وت�شيري  م�شاريعنا  بتنفيذ  نقوم  اإننا 

اجتماعية من خالل ت�شمني القيمة املحلية امل�شافة يف اأن�شطة اأعمالنا، 

ويتمثل ذلك يف اإيجاد الوظائف، والتعاقد مع رواد الأعمال واملقاولني 

واملوردين املحليني، وخلق الفوائد الجتماعية طويلة الأمد ملجتمعاتنا 

املحلية. 

وعلى مدى 60 عامًا، ا�شتمرت �شل العمانية يف كونها م�شاركًا فعاًل يف 

ازدهار القت�شاد العماين وم�شاهمًا  يف التقدم الذي ت�شهده ال�شلطنة 

ال�شوق  اإىل  بتوفري منتجات وخدمات عالية اجلودة  من خالل قيامها 

وظائف  خلق  على  احلر�ص  مع  العاملية،  املعايري  اأف�شل  ح�شب  املحلي 

وفر�ص اأعمال للمواطنني، وهو اأمر ن�شعى للتعزيز منه و�شن�شتمر به يف 

رحلة تطورنا مًعا.
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اأع�شاء جمل�ص الإدارة

 كري�ستوفر بريز

رئي�ص جمل�ص الإدارة

غالب بن فوزي البو�سعيدي

ع�شو

زين حق

ع�شو

 �سبيب بن حممد الدرمكي

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

هدى بنت عبداهلل احلب�سي

ع�شو
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 عمرو عادل

ع�شو

في�سل وحيد

ع�شو

 جمعة بن عبداهلل اخلمي�سي

ع�شو

اإ�سحاق بن زايد املعويل

ع�شو

 مظهر الدين

ع�شو

ملي�س بنت داوود اللواتي

اأمني ال�شر
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فريق الإدارة التنفيذية

حممد بن علي الفار�سي 

مدير عام العالقات اخلارجية واحلكومية، 

وال�شوؤون القانونية وتطوير الأعمال

ع�سام بن علي البو�سعيدي 

مدير املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية

حافظ بن حارب الإ�سماعيلي

 مدير قطاع اأعمال وقود الطريان

والوقود البحري والقار

في�سل افتخار

مدير البيع والتوريد بالإنابة
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خالد بن ها�سل العوي�سي 

مدير قطاع التجزئة

كني هو يل 

رئي�ص ال�شوؤون املالية

حممد بن حممود البلو�سي

الرئي�ص التنفيذي
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امل�شاهمون الأعزاء،

بالنيابة عن جمل�ص الإدارة، ي�شرين اأن اأقدم لكم 

تقريرجمل�ص الإدارة ال�شنوي ل�شركة �شل العمانية 

للت�شويق �ص.م.ع.ع لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 

.2017

بيئة الأعمال

لقد اأدى ارتفاع اأ�شعار الوقود واحلالة الإقت�شادية 

ب�شكل عام اإىل تراجع م�شتويات الطلب على الوقود 

يف القطاع اإ�شافة اإىل تزايد ال�شغط على تكاليف 

الت�شغيل. كما اأن تد�شني حمطة توريد وقود جديدة 

تغيرًيا  اأحدث   2017 عام  اأواخر  يف  باجلفنني 

الأطراف  لكافة  الوقود  توريد  جمال  يف  حمورًيا 

النمو  تباطوؤ  اأثر  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�شافًة  املعنية. 

فيها  مبا  اأعمال  قطاعات  عدة  على  القت�شادي 

الزيوت.

نتائج  اإن  اإل  التحديات،  هذه  من  الرغم  وعلى 

ما  وهو  اأدائها،  قوة  على  حافظت  املالية  ال�شركة 

قطاعات  وقدرة  العايل  الأداء  م�شتوى  اإىل  ي�شري 

النمو  اإىل  الأداء  هذا  ويعزى  الأ�شا�شية.  الأعمال 

املتوا�شل الناجت من ا�شتثمارات ال�شنوات الأخرية 

والإجراءات املتبعة يف اإدارة التكاليف. 

الأداء املايل 

قطاع  يف  الطلب  تراجع  اإ�شتمر   ،2017 عام  يف 

الذي  الوقت  يف  ال�شوق،  لظروف  نتيجًة  التجزئة 

خالل  من  النخفا�ص  ذلك  تاأثري  تقليل  فيه  مت 

اجلديدة  اخلدمة  حمطات  يف  امل�شتمر  ال�شتثمار 

والقائمة من اأجل تعزيز العائدات وم�شتوى التميز 

الت�شغيلي يف املحطات واللتزام مبواعيد الت�شليم. 

التجارية منوها يف  الأ�شاطيل  اأعمال  وا�شلت  كما 

للعمالء  امل�شافة  القيمة  تعزيز  مع   2017 عام 

وتقدمي املنتجات املبتكرة. 

الإيرادات  بلغت   ،2017 يف  املنتهية  ال�شنة  ويف 

ن�شبتها  بزيادة  عماين،  ريال  مليون   465.5

ال�شابق،  العام  من  ذاتها  الفرتة  عن   18.5%

مدفوعًة ب�شكل اأ�شا�شي اإىل ارتفاع ت�شعرية الوقود 

خالل العام.

كما بلغ �شايف الربح لل�شنة املنتهية يف عام 2017 

مقارنة  عماين  ريال  مليون   12.90 قدره  مبلًغا 

مببلغ 16.02 مليون ريال عماين يف عام 2016، 

الواحد  لل�شهم  الأ�شا�شي  العائد  انخفا�ص  مع 

 2016 عام  يف  عليه  كان  عما   19.5% بن�شبة 

نتيجة لذلك. 

الت�شغيلية  الأن�شطة  من  الناجت  النقد  �شايف  وبلغ 

ا  15.0 مليون ريال عماين، والذي ي�شكل انخفا�شً

ويعزى   .2016 بالعام  مقارنة   37.5% ن�شبته 

غري  والتغريات  الدخل  �شايف  انخفا�ص  اإىل  ذلك 

الإيجابية يف راأ�ص املال العامل. 

تقرير جمل�ص الإدارة
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نتائج الأعمال

تطوره  التجزئة  قطاع  وا�شل   ،2017 عام  يف 

وتزايد  امل�شتهلكني،  �شلوكيات  لتغريات  ومواكبته 

اأ�شعار الوقود، وحتديث القوانني واحتدام املناف�شة 

الوقود  طلب  اأمناط  على  اأثرت  والتي  ال�شوق  يف 

امل�شاهم  التجزئة  قطاع  زال  ما  الأعمال.  وربحية 

الأكرب للعائدات يف ال�شركة، حمافًظا على مبيعاته 

الت�شغيل  اإطار  من  الرغم  على  اأعماله  وربحية 

الأ�شا�شية  الدوافع  اأن  كما  بالتحديات.  املليء 

ال�شتثمار  بربنامج  ممثلة  كانت  القيمة  لتحقيق 

اجلديدة  اخلدمة  حمطات  يف  الأمد  طويل 

والتوظيف  الت�شغيلي  التميز  وتعزيز  واحلالية، 

الأمثل للم�شروفات.

ا�شرتاتيجية  اتباع  يف  التزامها  ال�شركة  ووا�شلت 

النمو طويلة الأمد لال�شتثمار يف مواقع ا�شرتاتيجية 

م�شتقبلية للتعزيز من تواجدها يف خمتلف اأرجاء 

تزويد عمالئها مبواقع مريحة  اأجل  ال�شلطنة من 

لإعادة تعبئة الوقود يف �شبكات الطرق اجلديدة. 

ويف هذا املجال، د�شنت ال�شركة خالل العام خم�ص 

الإجمايل  عددها  لي�شل  جديدة  خدمة  حمطات 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شلطنة،  عرب  حمطة   185 اإىل 

لإقامة حمطات  الإن�شاء  امل�شاريع قيد  العديد من 

والتي  القائمة  املحطات  لتطوير  واأخرى  جديدة 

�شيتم الإنتهاء منها يف عام 2018. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، فقد ا�شتمر قطاع اأعمال التجزئة يف تنويع 

عرو�شه، مع ا�شتمرار الرتكيز املن�شب على منح 

خدمات  وتقدمي  امل�شتوى  عاملية  جتربة  العمالء 

ومنتجات عالية اجلودة من خالل ال�شبكة الوا�شعة 

ملحطات اخلدمة يف خمتلف اأنحاء ال�شلطنة، الأمر 

الذي انعك�ص على نتائج ا�شتبيان العمالء امل�شتقل 

حيث حافظت فيه �شل على ريادتها فيما يتعلق بـ 

“اأف�شلية العالمة التجارية” و “جودة الوقود” من 

منظور العمالء يف ال�شلطنة. 

منوها  رحلة  التجاري  الوقود  اأعمال  ووا�شلت 

منًوا  حمققًة  للعمالء  امل�شافة  القيمة  تعزيز  مع 

فيه  يرتاجع  �شوق  يف  الأخرى  تلو  �شنًة  م�شتمًرا 

الأداء ب�شكل عام، مع الرتكيز على فر�ص حتقيق 

الت�شغيلي  التميز  تعزيز  مع  اأعلى  اأرباح  هوام�ص 

ومعايري اجلودة. 

النفط  وزارة  مع  جهودها  ال�شركة  �شافرت  كما 

الدعم  نظام  بطاقات  تد�شني  اأجل  من  والغاز 

الوطني يف خمتلف اأنحاء ال�شلطنة يف الربع الأول 

من عام 2018. 

حجم  يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  الطريان  قطاع  �شهد 

ب�شكل  مدفوًعا  املا�شي  بالعام  مقارنة  مبيعاته 

خلطوط  توريد  عقود  على  باحل�شول  اأ�شا�شي 

العمالء  معظم  على  واملحافظة  جديدة  طريان 

احلاليني يف مطار م�شقط الدويل. ومتكنت ال�شركة 

من احل�شول على ترخي�ص ت�شغيل م�شتودع وقود 

يف ال�شنة املنتهية يف 2017، بلغت 

الإيرادات 465.5 مليون ريال عماين، 

بزيادة ن�شبتها %18.5 عن الفرتة ذاتها 

من العام ال�شابق، مدفوعًة ب�شكل اأ�شا�شي اإىل 

“ارتفاع ت�شعرية الوقود خالل العام.

”
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القادمة،  �شنوات  للخم�ص  الدويل  م�شقط  مطار 

اإ�شافًة اإىل كونها امل�شغل الوحيد يف مطار �شاللة 

ودعم مطارات حقول �شركة تنمية نفط عمان. 

ا  انخفا�شً الزيوت  قطاع  مبيعات  حجم  و�شهد 

مدفوًعا   2016 عام  يف  عليه  كان  عما  ب�شيًطا 

بانخفا�ص م�شتويات طلب الت�شدير على امل�شتوى 

القليمي. اإل اأن حجم املبيعات املحلية كان مقارًبا 

للعام املا�شي ويعد ذلك اإجناًزا جيًدا مع حتديات 

الأ�شعار  تناف�شية  واحتدام  القت�شادي  الو�شع 

يوا�شل  ذلك،  من  الرغم  على  املحلي.  ال�شوق  يف 

قطاع الزيوت تركيزه على ا�شرتاتيجية النمو طويل 

الأمد من خالل املحافظة على عمالئه الرئي�شني 

القطاعات  يف  جدد  عمالء  على  واحل�شول 

واملنتجات  الت�شغيلي  التميز  اعتبار  مع  الرئي�شية، 

عنا�شر  العمالء،  حمفظة  من  والتعزيز  املبتكرة 

مبوقع  الحتفاظ  اأجل  من  الأ�شا�شية  القيمة 

وي�شتمر  ال�شوق.  يف  الريادي  التجارية  العالمة 

يخدم  )الذي  الزيوت  ملزج  العمانية  �شل  م�شنع 

املتطلبات املحلية ل�شل العمانية وعمالء جمموعة 

الأ�شول  اأحد  كونه  يف  الإقليميني(  العاملية  �شل 

املهمة يف ال�شركة مع اأداء ت�شغيلي متميز من اأجل 

موافاة احتياجات العمالء واجلاهزية لتلبية زيادة 

حجم الطلب م�شتقباًل. 

منًوا  البحري  الوقود  اأعمال  قطاع  حقق 

ا�شتثنائًيا يف عام 2017 من خالل احل�شول على 

مناق�شتني جديدتني، بالإ�شافة اإىل ا�شتمرار كون 

القطاع  العمالء يف  املف�شل ملعظم  املزود  ال�شركة 

احلكومي نتيجة للتميز الت�شغيلي و�شجل ال�شالمة 

ال�شركة  �شتوا�شل   ،2018 العام  وخالل  القوي. 

بحثها عن فر�ص النمو بالت�شاق مع توجه احلكومة 

املنتجات  خالل  من  اللوج�شتي  القطاع  تعزيز  يف 

واملعايري والعمليات عاملية امل�شتوى.

تزويد  يف  اأ�شا�شي  دور  البيتومني  قطاع  لـ  كان 

البنى  يف  الرئي�شية  احلكومية  امل�شاريع  بع�ص 

منتجات  تقدمي  عرب   2017 عام  خالل  التحتية 

عام  يف  ال�شركة  و�شتوا�شل  مميزة.  وخدمات 

م�شافة  قيمة  ذات  م�شاريع  عن  البحث   2018

والرتكيز على ال�شتغالل الأمثل للم�شروفات.

عوائد الأ�سهم وتوزيع الأرباح

راأ�شمايل  ا�شتثمار  برنامج  الإدارة  جمل�ص  اقرتح 

يف  عليه  كان  مما  اأقل  يعد  والذي   2018 للعام 

العام 2017 وذلك لأن خطة عام 2017 ت�شمنت 

ويقرتح  الرئي�شية.  الأ�شول  لأحد  حتديث  عملية 

جمل�ص الإدارة باأن تكون الأرباح لعام 2017 هي 

85 بي�شة لل�شهم الواحد ) 106 بي�شة لل�شهم عن 

عام 2016( على اأن يتم توزيعها يف �شهر اأبريل 

على  اعتماًدا  القرتاح  هذا  جاء  وقد   .2018

ال�شوق احلالية  �شايف الربح لهذا العام، وظروف 

واملتوقعة، وال�شيولة يف �شوق النقد، وال�شتقرا�ص 

الراأ�شمايل  ال�شتثمار  وبرنامج  واملتوقع،  احلايل 

لعام 2018.

روؤية م�ستقبلية

التوجه  العادة  يف  تتبع  الوقود  ت�شويق  اأعمال  اإن 

املرتفعة  الوقود  لأ�شعار  ونظًرا  للبلد،  القت�شادي 

والهبوط يف اأ�شعار النفط اخلام فاإننا نتوقع لهذا 

األزمت  وقد  بالتحديات.  مليًئا  يكون  اأن  العام 

احلكومة كافة �شركات ت�شويق الوقود يف ال�شلطنة 

ميناء  م�شتودعات  من  حالًيا  الوقود  ت�شتلم  والتي 

م�شتودعات  من  ا�شتالمه  اإىل  بالتحول  الفحل 

)اوربك( اجلديدة باجلفنني بالقرب من م�شقط. 

العام  من  الأخري  الربع  يف  التحول  هذا  بداأ  اإذ 

2017 ومن املتوقع اإنهاء اإجراءاته يف الربع الأول 

من عام 2018. كما يتوقع باأن يزيد هذا التغيري 

وبالتايل  ال�شركة  لدى  ال�شراء  �شعر  من  املوقع  يف 

الربح.  و�شايف  الأرباح  هام�ص  �شايف  على  التاأثري 

وتقوم ال�شركة حالًيا بدرا�شة خيارات طرق بديلة 

م�شاريع  هناك  الفحل.  ميناء  م�شتودع  ل�شتخدام 

بداأ  الطرق(  �شق  فيها  التحتية )مبا  للبنية  كربى 

العمل  و�شي�شتمر  �شابقة  �شنوات  يف  بها  العمل 

وقود  قطاع  ويف   .2018 عام  يف  اإجنازها  على 

من  لالإنتهاء  م�شتمرة  الأعمال  فاإن  الطريان، 

م�شروع مطار م�شقط الدويل اجلديد، كما توا�شل 

خمتلف  يف  اجلارية  التطورات  مراقبة  ال�شركة 

ال�شتفادة  اأجل  من  وذلك  كثب  عن  القطاعات 

املثلى من الفر�ص.

اإلتزامنا بالتنمية امل�ستدامة

فاإن  بال�شركة،  للعمل  العامة  املبادئ  مع  توافًقا 

والذي  امل�شتدامة  التنمية  مببداأ  تلتزم  ال�شركة 

ال�شلطنة  احتياجات  تلبية  يف  بامل�شاعدة  يعنى 

اقت�شادًيا،  م�شوؤولة  بطريقة  للطاقة  املتزايدة 

وبيئًيا، واجتماعًيا مبا يعود بالفائدة على املجتمع 

املحلي. وخال�شة القول اأن التنمية امل�شتدامة تعني 

تاأمني م�شتقبل طاقة م�شوؤول.

�شتني  مدى  على  ال�شركة  اأعمال  جناح  اأن  كما 

عامًا يف ال�شلطنة، مرتبط باإميان ال�شركة الرا�شخ 

قائمة على  اأ�ش�ص متينة  النجاح على  بناء  باأهمية 

قامت  لطاملا  اأمر  وهو  امل�شتدامة،  التنمية  مبداأ 

اأعمالها،  وجميع  تعامالتها  يف  بتطبيقه  ال�شركة 

اإجتماعية  فوائد  اإيجاد  على  حري�شون  واإننا 

يف عام 2017 

اأنهت ال�شركة ال�شنة 

بدون اأية حوادث 

“م�شيعة للوقت .
”

تقرير جمل�ص الإدارة
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الفعالة  امل�شاركة  خالل  من  وذلك  للمجتمع  مثلى 

وتقدمي الأف�شل والتفوق يف اللتزام بوعودنا. كما 

نحاول دومًا اأن ن�شتمر يف تطورنا وحت�شني اأعمالنا 

والآمنة  ال�شليمة  بالأن�شطة  التزامنا  خالل  من 

والبيئة،  والأمن  وال�شالمة  ال�شحة  جمالت  يف 

وامل�شاهمة يف القت�شاد املحلي، ومنها على �شبيل 

مع  والتعاقد  التعمني  ب�شيا�شة  اللتزام  املثال 

موردين ومقاولني وعمالء حمليني واحلر�ص على 

مبادرات القيمة املحلية امل�شافة.

ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة

اأية  بدون  ال�شنة  ال�شركة  اأنهت   2017 عام  يف 

حوادث م�شيعة للوقت وقد اأولت ال�شركة تركيزها 

على  املحافظة  ا�شتمرار  على  العام  هذا  خالل 

اإجنازاتها يف جمال ال�شالمة يف ال�شنوات ال�شابقة 

مبا يف ذلك عدم حدوث اأي من احلوادث امل�شيعة 

حمور  ال�شليم  وال�شلوك  الت�شرف  كون  مع  للوقت 

مرتبًطا  يكون  حيث  �شيما  ل  الأ�شا�شي،  الرتكيز 

بال�شالمة املرورية و�شالمة العاملني. وقد انعك�شت 

عدد  انخفا�ص  يف  ال�شنني  عرب  املبذولة  اجلهود 

واحلرائق،  املنتجات،  حاويات  ت�شرب  حوادث 

بجودة  املتعلقة  واحلوادث  العتداء،  اأو  وال�شرقة 

املنتجات، وذلك مقارنة بال�شنوات ال�شابقة.

ثقافة  تعزيز  على  الرتكيز  يف  ال�شركة  وا�شتمرت 

بالذات  الهتمام  فكر  ن�شر  خالل  من  ال�شالمة 

يوم  مثل  املبادرات  من  جمموعة  مع  وبالآخرين 

العام  هذا  �شهد  كما   ،2017 لعام  ال�شالمة 

والذي  املرورية”  ال�شالمة  “رحلة  انطالق م�شروع 

ال�شاأن  هذا  يف  للتوا�شل  جديدة  منهجيات  قدم 

املتوافرة  التقنيات  من  ال�شتفادة  اإىل  بالإ�شافة 

من اأجل املبادرة يف تقليل خماطر احلوادث.

املخاطر واملخاوف

تعتمد خطة ا�شتثمار واأعمال ال�شركة القادمة على 

قطاع  الثابت يف  الهام�ص  �شعر  ا�شتقرار  افرتا�ص 

التجزئة املهيمن، والذي يخ�شع ل�شيا�شة احلكومة. 

ال�شتثمارات  جميع  بدرا�شة  ال�شركة  وتقوم 

املنا�شبة لل�شيناريوهات املختلفة التي قد تن�شاأ عن 

اأ�شعار النفط املنخف�شة وكذلك اخلطة اخلم�شية 

اتخاذ  يف  ال�شتمرار  ل�شمان  وذلك  اجلديدة 

قرارات ا�شتثمار �شليمة وفعالة فيما يتعلق باأموال 

امل�شاهمني املتوفرة.

نظم الرقابة الداخلية

اجليدة  احلوكمة  اأن  الإدارة  جمل�ص  يدرك 

الداخلية  ال�شوابط  يف  جذورها  لها  لل�شركات 

املخاطر.  لإدارة  قوي  برنامج  ووجود  ال�شليمة 

ويوؤكد املجل�ص م�شوؤوليته الكاملة يف مراجعة مدى 

ونظم  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  و�شالمة  كفاية 

نظم  ذلك  يف  مبا  بال�شركة  الإدارية  املعلومات 

والتعليمات  والقواعد  والأنظمة  للقوانني  المتثال 

مل  باأنه  ويذكر  بها.  املعمول  التوجيهية  واملبادئ 

يتم ت�شجيل اأي خ�شائر مادية خالل ال�شنة املالية 

2017 ناجمة عن اأي �شعف يف الرقابة الداخلية. 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  ال�شركة  اإدارة  وتوا�شل 

لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية ب�شكل عام.

حوكمة ال�سركات

حلوكمة  اجلديد  امليثاق  تنفيذ  ال�شركة  اأكملت 

ال�شركات امل�شاهمة العامة يف �شهر يوليو 2016. 

جهة  بتعيني  امل�شاهمني  قيام  القانون  يتطلب  كما 

اأخرى م�شتقلة لإجراء تقييم للمجل�ص. وقد مت تعيني 

“بروتيفيتي” يف اجتماع اجلمعية العمومية  �شركة 

من   2017 مار�ص  �شهر  يف  انعقد  الذي  ال�شنوية 

اأجل القيام بهذا التقييم، ومت اإدراج ملخ�ص نتائج 

التقييم يف تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة. 

تغيريات يف جمل�س الإدارة

لها  املمثلة  الع�شوة  �شل  جمموعة  ا�شتبدلت 

بالفا�شل/  نات�شياجنماي،  اورنوثاي  الفا�شلة/ 

زين حق. 

�سكر وتقدير

اإىل  التقدير  اآيات  اأ�شمى  الفر�شة لأرفع  اأنتهز هذه 

ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي  املقام 

 – ورعاه  اهلل  حفظه   – املعظم  �شعيد  بن  قابو�ص 

خالل  املتميزة  الإجنازات  على  الر�شيدة  وحكومته 

العام 2017، والتي حتققت بف�شل قيادته احلكيمة 

لل�شلطنة نحو الزدهار منذ فجر النه�شة املباركة.

ونيابة عن جمل�ص اإدارة ال�شركة، اأود اأن اأعرب عن 

التنفيذية  والإدارة  للم�شاهمني،  امتناين  خال�ص 

واملقاولني  وعمالئها،  وموظفيها،  لل�شركة 

وتفانيهم،  ولئهم،  على  معها  املتعاملني  وجميع 

ومثابرتهم، وجهودهم التي بذلوها يف بيئة العمل. 

الإدارة  جمل�ص  باأن  فنطمئنكم  جانبنا،  ومن 

�شبيل  يف  الفر�ص  كافة  باغتنام  ملتزمًا  �شيظل 

ا�شتثمارات  على  العائد  وتعزيز  ال�شركة  تو�شع 

لدعمكم  واأبدًا  دائمًا  ممتنون  ونحن  امل�شاهمني. 

امل�شتمر نحو حتقيق النمو والزدهار لل�شركة.

كري�ستوفر بريز

رئي�ص جمل�ص الإدارة

م�شقط، 25 يناير 2018
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اإن ا�سرتاتيجية 

�سل العمانية لت�سويق  

منتجات  غري الوقود 

يف قطاع التجزئة تتوافق مع روؤيتنا 

كرواد اأعمال من اأجل بناء ومنو 

موؤ�س�سة ناجحة.

جنات وهاين مريزا
م�شغلو ديلي كايف، بن مريزا الدولية

خلق الوظائف 

وفر�س الأعمال



تقرير املدققني عن تنظيم واإدارة ال�شركة
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العامة  الهيئة  من  ال�شادرة  التوجيهات  على  بناًء 

حوكمة  تقرير  نقدم   اأن  ي�شرنا  املال،  ل�شوق 

ال�شركات ل�شركة �شل العمانية للت�شويق �ص.م.ع.ع 

دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  )“ال�شركة”( 

ال�شركة  ح�شابات  مراقبو  قام  لقد   .2017

“ارن�شت ويونغ” باإ�شدار تقرير م�شتقل ومبني على 

احلقائق عن حوكمة ال�شركة لل�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2017.

فل�سفة ال�سركة  

اإن تقرير حوكمة ال�شركات ل�شركة �سل العمانية 

التزام  مدى  يعك�ص  �س.م.ع.ع  للت�سويق 

ال�شفافية  م�شتويات  اأعلى  على  باحلفاظ  ال�شركة 

للو�شول  الأعمال  يف  والن�شباط  وامل�شوؤوولية 

امل�شاهمني  حقوق  قيمة  لرفع  العليا  الغاية  اإىل 

الأخذ يف العتبار حاجات  الطويل مع  املدى  على 

وم�شالح جميع امل�شتفيدين الآخرين.

�ش.م.ع.ع  للت�سويق  العمانية  �سل  �سركة  تلتزم 

اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال حوكمة  بتبني 

ال�شركات كما اإنها تدعم ب�شكل كامل ميثاق حوكمة 

�شركات امل�شاهمة العامة ال�شادر من الهيئة العامة 

بناًء  التقرير  هذا  كتابة  متت  وقد  املال.  ل�شوق 

العامة رقم  امل�شاهمة  على ميثاق حوكمة �شركات 

اإ/2015/4 الذي مت اإ�شداره يف 22 يوليو 2015 

يتوافق  مبا  ال�شركات  حوكمة  ملمار�شات  وتطبيقه 

مع التعديالت التي مت اإجراوؤها على ميثاق حوكمة 

ال�شركات الذي اأ�شدرته الهيئة العامة ل�شوق املال 

 1 بتاريخ  اإ/2016/10  رقم  للتعميم  والتابع 

دي�شمرب 2016 )امل�شار اإليه بـ “امليثاق”(، والذي 

طبقته ال�شركة.

جمل�س الإدارة 

ي�شم املجل�ص بالكامل اأع�شاًء غري تنفيذيني وتكمن 

قوة جمل�ص الإدارة يف وجود ع�شرة اأع�شاء منهم 

اأع�شاء مر�شحني من �شل وغري م�شتقلني،  خم�شة 

وخم�شة اآخرون م�شتقلون. اإن رئي�ص جمل�ص الإدارة 

اأع�شاء املجل�ص هم من املهنيني الناجحني  وكافة 

التخ�ش�شية  جمالتهم  يف  اخلربة  واأ�شحاب 

ال�شليم   والتحكم  ال�شحيح  التوجيه  ي�شمن  مبا 

باأن�شطة ال�شركة.

الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  فاإن   احلايل   الوقت  يف 

اأو من حملة الأ�شهم.  هم  من غري حملة الأ�شهم 

الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  من  الأ�شهم  حملة  اإن 

1000 �شهم  ميثلون اأ�شخا�شًا اعتباريني ميتلكون 

الأ�شا�شي  النظام  وح�شب  الأقل،  على  ال�شركة  يف 

العمومية �شلطة زيادة عدد  للجمعية  فاإن  لل�شركة 

حملة  غري  من  بع�شوين  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء 

الأ�شهم.

مهام جمل�س الإدارة

الإدارة  جمل�ص  مبهام  عام  ب�شكل  ال�شركة  تلتزم 

قبل  من  ال�شادر  ال�شركات  حوكمة  مليثاق  وفقًا 

لختيار  بالن�شبة  اأما  املال،  ل�شوق  العامة  الهيئة 

املديرين الأ�شا�شيني فاإن ال�شركة تلتزم باإجراءات 

الختيار املتبعة لدى جمموعة �شركات �شل العاملية، 

املوظفني حيث  اأداء  تقييم  النظام يف  نف�ص  ويتبع 

يتم ا�شتخدام نظام �شامل لتقييم الأداء والذي يتم 

تطبيقه يف �شركات �شل حول العامل.

تقييم جمل�س الإدارة من قبل 

طرف خارجي

يف  انعقد  الذي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف 

�شركة  بتعيني  الأ�شهم  حملة  قام   ،2017 مار�ص 

اأجل  من  خارجي،  م�شت�شار  ُعمان”،  “بروتيفيتي 

ال�شركة،  اإدارة  جمل�ص  كفاءة  ملدى  تقييم  اإجراء 

وقد مت اإنهاء هذا التقييم وتقدميه ملجل�ص الإدارة. 

وفيما يلي خال�شة ال�شتعرا�ص الذي مت اإجراوؤه: 

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة
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ت�سكيل جمل�ش الإدارة  اأ- 

يتوافق  مبا  الإدارة  جمل�ص  ت�شكيل  عملية  تتم   -

مع ميثاق حوكمة ال�شركات حيث يكون اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة غري تنفيذيني

يتم تقييم و�شع ا�شتقاللية كل ع�شو  -

ب-�سري الجتماعات

يــــتــــم اإعــــــداد وتقــــــدمي جـــــدول الجتماعات   -

واملعلومــــات املطلوبة وحم�شر الجتماعات يف 

الوقت املطلوب

ي�شمل حم�شر الجتماع حماوره بحيث يلخ�ص   -

النقاط بالغة الأهمية

ج- الوعي حول الأدوار وامل�شوؤوليات

ذات  الأطراف  مع  التعامالت  مراجعة  تتم   -

العالقة من قبل جلنة التدقيق وجمل�ص الإدارة

احلوكمة  وم�شتندات  امليثاق  تقدمي  يتم   -

الزمني  الإطار  خالل  وتعديلها  الرئي�شية 

املطلوب

يتم اإعداد منظومة تفوي�ص التخويل وتنفيذها   -

الإدارة  جمل�ص  بني  الكايف  التوا�شل  وجود   -

واللجان التابعة له

جمل�ص  ومتابعة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  تطوير   -

تنا�شق  �شمان  اأجل  من  با�شتمرار  لها  الإدارة 

�شري العمل مع الأهداف الكلية

د- املعرفة واملهارات 

توفر اخلربة املنا�شبة لدى جمل�ص الإدارة فيما   -

يتعلق مبجال العمل واجلانب املايل  

جمالت التطوير املقرتحة:

الداخلي   التدقيق  مدير  دوري  بني  الف�شل  اأ( 

اإذا كان كال الدورين حتت  واأمني �شر املجل�ص 

اإ�شراف مبا�شر من قبل جمل�ص الإدارة

ملجل�ص  التابعة  للجان  ر�شمي  تقييم  اإجراء  ب( 

الإدارة يف نهاية كل عام

عملية تعيني اأع�ساء جمل�س 

الإدارة

يف  املنعقد  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف 

ملجل�ص  اأع�شاء  ع�شرة  انتخاب  مت   2015 مار�ص 

الإدارة جميعهم ملدة ثالثة اأعوام، هذا وقد ر�شح 

وجتدر  اأع�شاء،  ثمانية  العتباريون  الأ�شخا�ص 

مبجل�ص  خا�شة  اإجراءات  وجود  اإىل  الإ�شارة 

وتعيني  موؤقت  ب�شكل  ال�شواغر  ب�شد  تتعلق  الإدارة 

برنامج  ال�شركة  لدى  ويتوافر  بديلني،  اأع�شاء 

العمل  ببيئة  تعريفهم  يت�شمن  لالأع�شاء  تعريفي 

واأعمال ال�شركة وعنا�شر حمددة حلوكمة ال�شركة 

)على �شبيل املثال ميثاق العمل و�شرية املعلومات(.

املوؤ�س�سات املمثلة بوا�سطة اأع�ساء غري م�ستقلني:

املوؤ�س�سة التي ميثلها  الع�سو غري امل�ستقل 

�شل برتوليوم  اإن يف، هولندا كري�شتوفر مارك بريز

�شل جاز بي يف، هولندا زين حق1  

بي يف برتوليوم اأ�شورانتي مات�شخابيج، هولندا مظهر الدين

بي يف دورت�شي برتوليوم مات�شخابيج، هولندا  في�شل وحيد

�شل اأوفر�شيز انف�شتمنت بي يف، هولندا عمرو عادل 

املوؤ�س�سات املمثلة بوا�سطة اأع�ساء م�ستقلني:

املوؤ�س�سة التي ميثلها  الع�سو امل�ستقل 

�شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية، �شلطنة ُعمان �شبيب بن حممد الدرمكي

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، �شلطنة ُعمان اإ�شحاق بن زايد املعويل

وزارة الدفاع – �شندوق التقاعد، �شلطنة ُعمان جمعة بن عبداهلل اخلمي�شي

غالب بن فوزي البو�شعيدي وهدى بنت عبداهلل احلب�شية هم اأع�شاء م�شتقلون وميثلون اأنف�شهم.

عقد جمل�ص اإدارة ال�شركة خالل عام 2017  خم�شة اجتماعات، وذلك يف 25 يناير، 27 اأبريل، 25 يوليو، 24 اأكتوبر و 7 دي�شمرب 2017، مت من خاللها التقيد 

بالفوا�شل الزمنية بني الجتماعات متا�شًيا مع متطلبات الهيئة العامة ل�شوق املال التي تو�شي بعدم جتاوز مدة الفوا�شل اأربعة اأ�شهر بني كل اجتماع واآخر.

حل حمل الفا�شلة/ اورنوثاي نات�شياجنماي اعتباًرا من 9 اأكتوبر 2017
 1
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يقوم جمل�ص الإدارة بدور امل�شرف من خالل قيامه 

نحو  على  ال�شركة  و�شوؤون  اأعمال  ومراقبة  باإدارة 

قد  لل�شركة  اليومية  الإدارة  اأن  حني  يف  اإ�شرايف، 

فو�شت اإىل م�شوؤويل ال�شركة، اأما امل�شوؤوليات التي 

مل ت�شند للم�شوؤولني اأو لأي جلنة من جلان املجل�ص 

فتبقى يف املجل�ص.

توفري  يتم  فاإنه  ال�شركة  حوكمة  ت�شهيل  اأجل  من 

املعلومات التالية للمجل�ص:

الأعمال  قطاعات  ت�شغيل  خطط  مراجعة   n

وامليزانيات وامل�شتجدات

لل�شركــة  ال�شنويــــة/ال�شنويــــة  ربــع  النتـــائـــج   n

وقطاعات اأعمالها

والأمن  وال�شالمة  لل�شحة  ال�شنوي  ربع  الأداء   n

والبيئة

تقارير عن احلوادث والوقائع اخلطرية  n

ر�شوم ومكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة  n

ملجل�ص  التابعة  اللجان  اجتماعات  حما�شر   n

الإدارة

التعرث املادي يف التزامات ال�شركة املالية   n

تلك   اأو  عامة  مطالبات  تت�شمن  التي  امل�شائل   n

املتعلقة مبنتجات ال�شركة

اأية م�شاكل مهمة متعلقة بقطاع اأعمال ال�شركة  n

اأية تغيريات يف الإدارة العليا  n

ي�شتوجب  هامة  اإجراءات  اأو  �شيا�شات  اأية   n

تقدميها ملجل�ص الإدارة

الإ�شعارات املادية حول العقوبات وامل�شببات  n

عدم المتثال للمتطلبات القانونية   n

التعامالت مع الأطراف ذات العالقة  n

قام  فقد  ال�شركات  حوكمة  مبادئ  مع  ومتا�شيًا 

مبادىء  تت�شمن  داخلية  اأنظمة  بتبني  املجل�ص 

يف  ال�شركة  وتطبيقات  واإجراءات  و�شيا�شات 

التي  ال�شركة   �شوؤون  وت�شريف  بالأعمال  القيام 

ت�شتخدم  ب�شكل عام يف جمموعة �شل، هذا وتعترب 

�شيا�شات ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة جزءًا 

من املبادىء العامة للعمل يف جمموعة �شل، ويتم 

اإ�شعار املجل�ص ب�شفة عامة عن اأي تغيريات ت�شدر 

عن جمموعة �شل.

مع  اأهمية  ذات  تعامالت  باأية  ال�شركة  تقم  مل 

اأو  مالية  تعامالت  اأية  اأو  العالقة  ذات  الأطراف 

�شاأنها  من  املجل�ص  اأع�شاء  وبني  بينها  عالقات 

خالل  ال�شركة  م�شالح  مع  تعار�ص  اإىل  توؤدي  اأن 

اإجراءات حمددة  املجل�ص  تبنى  وقد  الفرتة،  هذه 

للتعامالت مع اجلهات الأخرى ذات العالقة وذلك 

ل�شمان التقيد مبيثاق حوكمة ال�شركات اجلديد.

اأمني �سر ال�سركة

وتقوم  اللواتية.  ملي�ص  هي  املجل�ص  �شر  اأمينة 

بتدوين حما�شر كافة اإجتماعات املجل�ص وت�شجيل 

القرارات وحتديد بنود الأعمال.  

الأمور املتعلقة باملكافاآت

مُينح كل ع�شو غري تنفيذي مبلغ 800 ريال عماين 

عن  وكذلك  للمجل�ص  اإجتماع  لأي  جل�شة  كر�شوم 

يح�شره  والذي  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

جل�شة  كر�شوم  عماين  ريال   400 ومبلغ  الع�شو، 

منح  يتم  التدقيق،  للجنة  اإجتماع  اأي  حل�شور 

مل  اجلل�شات  ر�شوم  دامت  ما  ال�شنوية  املكافاأة 

الإجمالية  واملكافاأة  ريال عماين   10,000 تتجاوز 

وقد  ع�شو،  لكل  عماين  ريال   17,000 تتجاوز  مل 

لالأع�شاء  املدفوعة  ال�شنوية  املكافاآت  جمموع  بلغ 

دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  التنفيذيني  غري 

2017 مبلغ وقدره 156,800 ريال عماين. 

�سجل ح�سور اأع�ساء املجل�س لجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية 2017

 ع�سويته يف جمال�س �سركات

م�ساهمة اأخرى

هل ح�سر اآخر اجتماع 

للجمعية  العمومية

الجتماعات 

التي ح�سرها
الوظيفة اإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة

ل يوجد نعم  5 رئي�ص جمل�ص الإدارة  كري�شتوفر مارك بريز

نعم بنك العز الإ�شالمي �ص.م.ع.ع 5 ع�شو م�شتقل  �شبيب بن حممد الدرمكي 

ل يوجد نعم 4 ع�شو م�شتقل  غالب بن فوزي البو�شعيدي

ل يوجد 3 نعم  ع�شو غري م�شتقل

)حتى 8 اأكتوبر 2017(
اورنوثاي نات�شياجنماي 

ل يوجد غري موجود 1  ع�شو غري م�شتقل

)اعتباًرا من 9 اأكتوبر 2017(
زين حق

ل يوجد نعم  4 ع�شو غري  م�شتقل مظهر الدين

3 نعم ل يوجد ع�شو غري  م�شتقل  في�شل وحيد 

ل يوجد نعم 4 ع�شو غري م�شتقل عمرو عادل

�شركة ا�ص ام ان باور القاب�شة �ص.م.ع.ع

�شركة املطاحن العمانية �ص.م.ع.ع
نعم 5 ع�شو م�شتقل جمعة بن عبداهلل اخلمي�شي

ل يوجد نعم 4 ع�شو  م�شتقل  هدى بنت عبداهلل احلب�شي 

ل يوجد نعم 5 ع�شو م�شتقل  اإ�شحاق بن زايد  املعويل
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*)ا�شتمرت ع�شويتهم يف جمل�ص الإدارة لفرتة من العام لذلك مت توزيع مكافاآتهم على هذا النحو(
   طلب �شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية، اأحد حملة الأ�شهم، باأن ل تزيد املكافاأة ال�شنوية ملمثله الفا�شل/ �شبيب الدرمكي عن 5000 ر.ع  واأن مينح املبلغ املتبقي، يف حال 

2

وجوده، اإىل ال�شندوق. على اأن متنح ر�شوم اجلل�شات للع�شو كاملًة. 

تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة  

فيما يلي تفا�شيل مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة لعام 2017:

ر�سوم اجلل�سات

)ر.ع(

املكافاآت ال�سنوية

)ر.ع(
املن�سب ال�سم  م

5,600 رئي�ص جمل�ص الإدارة وع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 10,600 كري�شتوفر مارك بريز 1

6,400 210,600 ع�شو يف جلنة التدقيق 2 �شبيب بن حممد الدرمكي

3,200 *7,067 ع�شوة يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت اورنوتاي نات�شياجنماي 3

1,200 *3,533 ع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت زين حق 4

4,000 10,600 مظهر الدين 5

4,000 10,600 ع�شو يف جلنة التدقيق في�شل وحيد 6

4,000 10,600 عمرو عادل 7

6,400 10,600 ع�شو يف جلنة التدقيق جمعة بن عبداهلل اخلمي�شي 8

4,800 10,600 ع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت غالب بن فوزي البو�شعيدي 9

5,600 10,600 ع�شوة يف جلنة التدقيق هدى بنت عبداهلل احلب�شية 10

5,600 10,600 ع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت اإ�شحاق بن زايد املعويل 11

50,800 106,000 املجموع *

�شل الُعمانية تفوز بجائزة جملة عامل القت�شاد والأعمال لأف�شل ال�شركات اأداًء
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للجنة  اجتماعات   اأربعة  ال�شركة  عقدت  وقد 

و25  اأبريل،  و27  يناير،   25 يف  وذلك  التدقيق 

يوليو، و24 اأكتوبر.

تنفيذًيا  من�شًبا  ت�شغل  التي  اللواتية،  ملي�ص  وتقوم 

بعر�ص  الداخلي،  للتدقيق  كمديرة  ال�شركة  يف 

التدقيق  جلنة  رئي�ص  على  واملالحظات  النتائج 

التابعة ملجل�ص الإدارة.  

التدقيق والرقابة الداخلية

جمل�ص  اقرتح  التدقيق  جلنة  مع   بالت�شاور 

خارجيني  ح�شابات  مراقبي  تعيني  الإدارة 

فقد  وعليه  ال�شنوية،  العادية  العمومية  للجمعية 

يونغ  اند  ارن�شت  �شركة   بتعيني  امل�شاهمون  قام 

كمدققني لل�شنة املالية 2017.

يتم  مل  فاإنه  ال�شركات  حوكمة  مليثاق  ووفقًا 

ا�شتخدام خدمات ارن�شت اند يونغ اأينما قد يوجد 

التدقيق  جلنة  راجعت  وقد  امل�شالح.  يف  ت�شارب 

الرقابة  فاعلية  الإدارة  جمل�ص  عن  بالنيابة 

الداخلية من خالل الجتماع مع املدقق الداخلي، 

وتو�شياتها  الداخلية  الرقابة  تقارير  ومراجعة 

ومقابلة املدقق اخلارجي ومراجعة ما مت تقدميه 

من تو�شيات يف التقرير ور�شالة الإدارة، وا�شتناًدا 

على ذلك ي�شر جلنة التدقيق وجمل�ص الإدارة اإبالغ 

الداخلي املطبق يف  املراقبة  باأن نظام  امل�شاهمني 

ال�شركة ذو فاعلية وكفاءة عاليتني.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

ت�شمل امل�شوؤوليات الرئي�شية للجنة ما يلي:

لأع�شاء  ومكافاآت  عالوات  �شيا�شة  و�شع   n

جمل�ص الإدارة واملديرين التنفيذيني.

حتديد �شيا�شة العالوات و�شجل النتائج والتي   n

للمديرين  العالوات  لدفعات  الأ�شا�ص  ت�شكل 

التنفيذيني.

للمديرين  املكافاآت  وم�شتوى  تنظيم  مراقبة   n

التنفيذيني.

يف  كفاءة  ذوي  اأ�شخا�ص  تعيني  عمليات  اإدارة   n

جمل�ص الإدارة.

الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  خالفة  تخطيط   n

واملديرين التنفيذيني.

الكفاءة  ذوي  املوظفني  اختيار  يف  امل�شاعدة   n

ليكونوا �شمن املديرين التنفيذيني.

وتعمل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وفق �شروطها 

املرجعية التي اأ�شدرها جمل�ص الإدارة.

�سجل ح�سور اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

الإجتماعات التي ح�سرها عدد الإجتماعات اإ�سم الع�سو

2 2 غالب بن فوزي بن �شامل البو�شعيدي )رئي�ص اللجنة(

2 2 اإ�شحاق بن زايد بن خليفة املعويل

2 2 كري�شتوفر مارك بريز

ل يوجد 1 اورنوتاي نات�شياجنماي

1 1 زين حق

)مالحظة: حل الفا�شل/ زين حق حمل الفا�شلة/ اورنوثاي نات�شياجنماي يف اللجنة اعتباًرا من 9 اأكتوبر 2017(

يف  تنفيذيني  اأع�شاء  خم�شة  اأعلى  تكاليف  بلغت 

ال�شركة، مثل الرواتب واملكافاآت ال�شنوية والعالوات 

والأجور  والعالوات  التقاعد  �شندوق  وخ�شومات 

الإ�شافية 700,240 ريال عماين للعام 2017.

يتم حتديد عالوة الأداء ال�شنوية مع الأخذ يف عني 

للموظف  ال�شخ�شي  والأداء  ال�شوق  و�شع  العتبار 

الأهداف  مع  باملقارنة  عام  ب�شكل  ال�شركة  واأداء 

وال�شحة  املالية  املعايري  ت�شمل  والتي  املو�شوعة 

الت�شغيلية.  واملعايري  والبيئة  والأمن  وال�شالمة 

وميلك كافة موظفي ال�شركة عقود توظيف تتوافق 

وزارة  قبل  من  املو�شوعة  والقوانني  الأحكام  مع 

القوى العاملة، وتبلغ مدة اإ�شعار اإنهاء عقد اخلدمة 

�شهًرا واحًدا.

جلنة التدقيق 

2015، حيث  التدقيق يف مار�ص  ت�شكيل جلنة  مت 

م�شتقلني.   اأع�شاء   3 بتعيني  الإدارة  جمل�ص  قام 

ع�شو  وهو  الدرمكي،  حممد  بن  �شبيب  ويتوىل 

خالل  اللجنة  عقدت  اللجنة.  رئا�شة  م�شتقل 

ت�شجيل  مت  وقد  اجتماعات،  اأربعة    2017 عام 

حما�شرها. 

املجل�ص  اعتمدها  التي  التدقيق  لئحة  ت�شمل 

امل�شوؤوليات التالية للجنة التدقيق:

املدققة  ال�شنوية  املالية  التقارير  مراجعة   n

وتقرير مراقبي احل�شابات حولها قبل اإر�شالها 

اإىل جمل�ص الإدارة لعتمادها.

قبل  املرحلية  املالية  القوائم  واعتماد  مراجعة   n

ن�شرها للعامة واأر�شفتها.

مراجعة اأهداف التدقيق الداخلي واخلارجي.  n

املحا�شبية  ال�شيا�شات  ومناق�شة  مراجعة   n

والتقارير والتغيريات يف مبادىء املحا�شبة.

تقييـــم فاعـلـــيـــة اأنظمـــة واإجـــراءات الرقابة   n

املخاطر  حتديد  وطريقة  لل�شركة  الداخلية 

الأ�شا�شية يف الأعمال.

مراجعة اللتزام مبيثاق ال�شلوك الإداري.  n

مراجعة امل�شائل القانونية مع امل�شت�شار.  n

مراجــعــة م�شــــاريــف املديــريــن وامل�شـــوؤولني   n

والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة .

واخلارجيني  الداخليني  املدققني  مع  الجتماع   n

ب�شكل م�شتقل عن اإدارة ال�شركة.

�سجل ح�سور اأع�ساء جلنة التدقيق  

الإجتماعات التي ح�سرها عدد الإجتماعات اإ�سم الع�سو

4 4 �شبيب بن حممد بن �شيف الدرمكي 

4 4 جمعة بن عبداهلل بن خلفان اخلمي�شي 

4 4 هدى بنت عبداهلل بن �شالح احلب�شية

2 4 في�شل وحيد
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اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية

لكل  اإي�شاحات  لل�شركة  ال�شنوي  التقرير  يت�شمن 

اأعمال اجلمعية العمومية ال�شنوية،  بند يف جدول 

وذلك �شعيًا لتزويد امل�شاهمني  مبلخ�ص واٍف حول 

املوا�شيع التي �شتتم مناق�شتها بهدف متكينهم من 

امل�شاركة ب�شكل فعال يف الجتماع، ويحث اأع�شاء 

احل�شور  على  امل�شاهمني  كافة  الإدارة  جمل�ص 

ال�شنوية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  وامل�شاركة 

اإذ يتم فيه تقدمي اإجابات تف�شيلية، متى ما اأمكن 

ذلك، على كافة الأ�شئلة املطروحة وذلك اإما خالل 

للم�شاهمني  ميكن  كما  انعقاده،  بعد  اأو  الجتماع 

الت�شال  خالل  من  ا�شتف�شارات  باأية  التقدم 

فقط يف  ولي�ص  العام  وقت خالل  اأي  بال�شركة يف 

اجتماع اجلمعية العمومية.

و�سائل الإت�سال مع امل�ساهمني 

وامل�ستثمرين

بها  ا  خا�شً الكرتونًيا  موقًعا  ال�شركة  متتلك 

املهمة  والتفا�شيل  املعلومات  جميع  على  يحتوي 

ربع  النتائج  فيها  مبا  واأدائها  بال�شركة  املتعلقة 

الر�شمية والتقارير  ال�شنوية والن�شرات ال�شحفية 

ال�شنــويــــــة وال�شـيـــا�شـــــات والإجراءات الأخـــــرى 

بالتنظيـــم الإداري، وباإمكـــان جــمـيـــع  اخلا�شــــة 

الأطراف املهتمــة الطــالع على هـــذه املعلـــومـات 

على املـــوقــع الإلكـــتــرونــــي الـــذي يحمـــل عنـــوان 

 www.shelloman.com.om

عدة  بعقد  العام  خالل  املالية  ال�شوؤون  رئي�ص  قام 

التقاعد  �شناديق  ومديري  البنوك  مع  اجتماعات 

لتزويدهم  ال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  ومديري 

اأية  على  والإجابة  ال�شركة  اأداء  حول  مبعلومات 

ا�شتف�شارات لديهم.

التقارير املالية

�شنوية  ربع  مالية  تقارير  بتقدمي  ال�شركة  تقوم 

واأداء  اأعمال  حول  مف�شلة  معلومات  مت�شمنة 

الأخرى  والأمور  احلايل  املايل  وو�شعها  ال�شركة 

القانونية  املتطلبات  مع  ومتا�شيا  الأهمية،  ذات 

نتائج  ن�شر  يتم  فاإنه  بها  املعمول  وال�شيا�شات 

ال�شحف  يف  وال�شنوية  ال�شنوية  ربع  ال�شركة  اأداء 

املحلية الرائدة باللغة العربية والإجنليزية، ويقوم 

الن�شرات  هذه  مبراجعة  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء 

ن�شرها  يتم  اأن  قبل  الإدارة  اجتماعات جمل�ص  يف 

وذلك حر�شا على التاأكد من �شحة هذه املعلومات 

ومن اأنها تعطي تقييمًا وا�شحًا لأعمال ال�شركة.

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن ال�شركة ت�شت�شيف اجتماعات 

حمددة مع املحللني وامل�شاهمني وفقًا للطلب اأينما 

كان ذلك �شروريًا.

�سيا�سة توزيع الأرباح

على  ال�شركة  يف  الأرباح  توزيع  �شيا�شة  تقوم 

حتقيق اأكرب مردود ممكن للم�شاهمن يف اأية �شنة 

ت�شغيلية، وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند 

اتخاذ هذا القرار مثل خطط ال�شتثمار امل�شتقبلية 

على  واملقدرة  العامل  املال  راأ�ص  ومتطلبات 

ا�شتقرا�ص مبالغ وعوامل اأخرى،  ويف حالة  توفر 

ال�شركة  يف  العمل  خلطط  وفقًا  الكافية  الأرباح 

فاإنها تقوم بتوزيع اأرباح مرحلية، ومتا�شيًا مع هذه 

ال�شيا�شة يتوقع اأن يتم توزيع اأرباح عام 2017 يف 

�شهر اأبريل 2018.

بيانات �سعر ال�سوق   

بيانات اأعلى/ اأدنى �شعر �شهري لل�شهم خالل 

ال�شنة املالية 2017:

حجم التداول اأدنى اأعلى ال�سهر 2017

490,903 1.995 2.000 يناير

270,098 1.990 2.000 فرباير

1,586,364 1.885  2.025 مار�ص

119,720 1.880 1.950 اأبريل

 173,437 1.880 1.880 مايو

25,708 1.880 1.880 يونيو

20,919 1.850 1.880 يوليو

900 1.800 1.875 اأغ�شط�ص

640  1.790 1.875 �شبتمرب

17,851 1.800 1.865 اأكتوبر

1,919,381  1.700 1.800 نوفمرب

1,201,314 1.700 1.790 دي�شمرب

توزيع ملكية الأ�سهم 

متتلك جمموعة �شل ن�شبة %49 من الأ�شهم من 

خالل 5 �شركات تابعة لها، يف حني  اأن %51 من 

ويتم  اآخرين  الأ�شهم مملوكة من قبل م�شتثمرين 

و�شمن  املالية،  لالأوراق  م�شقط  �شوق  يف  تداولها 

اإطار قانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�شا�شي  

لل�شركة فاإن 5,000,000 من الأ�شهم لها خا�شية 

الت�شويت،  متعددة  اأ�شهمًا  ت�شبح  بحيث  المتياز 

فاإنه  المتياز  اأ�شهم  �شل متتلك  اأن جمموعة  ومبا 

�شوت   54,000,000 على  احل�شول  ميكنها 

لن  وذلك  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف 

غري  العمومية  اجلمعية  يف  التحكم  من  ميكنهم 

العادية لل�شركة.

2017 2013201420152016

160

140

120

100

80

60

40

20

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°ùd »Ñ°ùædG AGOC’G

≥jƒ°ùà∏d á«fÉª©dG π°T ácô°T ô°TDƒe

á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe

ô
jÉæj

¢
S
Q
Ée

ƒ
«fƒ

j

È
ª

àÑ°S

È
ª

°ù
jO

ô
jÉæj

¢
S
Q
Ée

ƒ
«fƒ

j

È
ª

àÑ°S

È
ª

°ù
jO

ô
jÉæj

¢
S
Q
Ée

ƒ
«fƒ

j

È
ª

àÑ°S

È
ª

°ù
jO

ô
jÉæj

¢
S
Q
Ée

ƒ
«fƒ

j

È
ª

àÑ°S

È
ª

°ù
jO

ô
jÉæj

¢
S
Q
Ée

ƒ
«fƒ

j

È
ª

àÑ°S

È
ª

°ù
jO

الأداء باملقارنة مع القاعدة العري�سة ملوؤ�سر �سوق م�سقط لالأوراق املالية

21

تقرير تنظيم واإدارة ال�شركة



كبار امل�ساهمني )كما يف 31 دي�سمرب 2017( 

الن�سبة % الأ�سهم التي ميتلكها ا�سم امل�ساهم

20.0 20,000,000 بي يف دورت�شي برتوليوم مات�ش�شابي

20.0 20,000,000 �شل اوفر�شيز انف�شتمنت�ص بي يف

9.7 9,720,814 �شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

8.8 8,800,000 �شل برتوليوم اأن يف

8.2 8,247,648 �شندوق تقاعد وزارة الدفاع

زيارة يرجى   ،EY حول  املعلومات  من   املزيد 

 www.ey.com :املوقع اللكرتوين

قدره  مبلًغا    EY تقا�شت   ،2017 العام  وخالل 

قدمتها  التي  خدماتها  مقابل  ر.ع   12,000

مقابل خدمات  ر.ع   1925 قدره  ومبلًغا  لل�شركة، 

التدقيق الأخرى.

اإقرار جمل�س الإدارة

عام  يف  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  لقانون  وفقًا 

رقم:  الإداري  للقرار  ووفقًا   وتعديالته،   ،1974

املال  ل�شوق  العامة  الهيئة  ال�شادر من   2007/5

�شنة  لكل  مالية  بيانات  اإعداد  الإدارة  على  يجب 

مالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومعايري 

الو�شع   يعك�ص  ب�شكل  وذلك  الدولية،  املحا�شبة 

املالية  الفرتات  خالل  واأداءها  لل�شركة  املايل 

املحددة.

الإدارة  جمل�ص  قام  املالية  البيانات  اإعداد  خالل 

مبا يلي:

وتطبيقها  املنا�شبة  املحا�شبة  �شيا�شات  اختيار   n

ب�شكل منتظم 

القيام بتعديالت وتقديرات معقولة وح�شيفة  n

املحا�شبة  معايري  بكافية  اللتزام  من  التاأكد   n

املطبقة

فر�ص  اأ�شا�ص  على  مالية  بيانات  اإعداد   n

ا�شتمرارية العمل حيث اأن لدى جمل�ص الإدارة 

التي  التحقيقات  على  بناًء  معقولة،  توقعات 

الكافية  املوارد  متتلك  ال�شركة  باأن  اأجريت، 

لالإ�شتمرار يف العمل خالل امل�شتقبل املنظور.

اإن جمل�ص الإدارة م�شوؤول عن الإحتفاظ ب�شجالت 

املايل  الو�شع  عن  دقيق  ب�شكل  تف�شح  حما�شبية 

املواطن املحددة لعدم اللتزام 

مببادئ حوكمة ال�سركة

ي�شر ال�شركة اأن تبلغ م�شاهميها اأن ال�شركة متقيدة 

امل�شاهمة  ال�شركات  حوكمة  مبيثاق  كامل  ب�شكل 

العامة

تفا�سيل خمالفات عدم التزام 

ال�سركة 

ال�شركة  على  قيود  اأو  عقوبات  اأية  فر�ص  يتم  مل 

م�شقط  املال/�شوق  ل�شوق  العامة  الهيئة  قبل  من 

فرتة  خالل  قانونية  �شلطة  اأية  اأو  املالية  لالأوراق 

هذا التقرير.

البيانات املهنيه للمدقق القانوين

EY لتكون  عني م�شاهمو ال�شركة ارن�شت اند يونغ 

مدقق ال�شركة لعام 2017 وحتل حمل كي بي ام 

.KPMG جي

يف  رائدة  عاملية  �شركة   EY يونغ  اند  ارن�شت  تعد 

واملعامالت  وال�شرائب  التدقيق  خدمات  جمال 

واخلدمات ال�شت�شارية، وتلتزم EY بالقيام بدورها 

الروؤى واخلدمات  اإن  للعمل.  اأف�شل  بناء عامل  يف 

EY بتقدميها ت�شاعد يف  التي تقوم  عالية اجلودة 

والقت�شادات يف  املال  راأ�ص  اأ�شواق  الثقة يف  بناء 

جميع اأنحاء العامل. 

عام  منذ  الأو�شط  ال�شرق  يف   EY �شركة  وتعمل 

خبرًيا،   6700 من  لأكرث  توظيفها  مع   1923

وهي   1974 عام  منذ  ُعمان  يف    EY تعمل  بينما 

ال�شلطنة.  يف  خربة  وذي  رائد  خدمات  مزود 

اأكرث  يف   EY تعمل  العاملي،  ال�شعيد  على  اأما 

موظًفا  خبرًيا   256500 وت�شم  دولًة   150 من 

على  للح�شول  العامل.  حول  مكتًبا   728 عرب 

مع  املالية  البيانات  توافق  ي�شمن  وب�شكل  لل�شركة 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر يف عام 1974 

وتعديالته.

الإدارة  نظم  عن  م�شوؤوليته  الإدارة  جمل�ص  يوؤكد 

الداخلية واإدارة املخاطر يف ال�شركة، وعن مراجعة 

فعالية و�شالحية هذه النظم، وجتدر الإ�شارة هنا 

اإىل اأن هذه النظم قد مت ت�شميمها بغر�ص اإدارة 

اأهداف  حتقيق  يف  اإزالتها  ولي�ص  الف�شل  خماطر 

اأن  اإىل  الإ�شارة  يجب  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  العمل، 

اأي نظام ميكنه تقدمي تاأكيد معقول ولي�ص قاطعا 

�شد الأخطاء اأو اخل�شائر اجلوهرية.

كري�ستوفر بريز

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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 وسري خاص

 المحترم  كرٌستوفر مارك برٌز/ الفاضل
 اإلدارة مجلس رئٌس

 ع ع م ش شل العمانٌة للتسوٌق 
 عمان سلطنة

 

 م11/02/2011
 

 وبعد،،، طٌبة تحٌة

 اإلدارة لمجلس السنوي التقٌٌم: الموضوع
 

 م2012 ٌولٌو شهر فً الصادر" المال سوق فً المدرجة العامة للشركات الحوكمة" لقانون الُمعدل المٌثاق مع تماشٌا  
 تقٌٌمنا من انتهٌنا لقد م،2012 أكتوبر شهر فً الصادرة E/20/2016  رقم التعمٌم خالل من له الالحقة والتوضٌحات

 .الشركة إدارة لمجلس

 أعاله الٌه المشار المعدل بالقانون االلتزام لضمان الشركة إدارة مجلس تقٌٌم هو العمل مباشرة من األساسً الهدف كان
 .اإلدارة مجلس وكفاءة الٌةفع   تعزٌز أجل من األداء لتحسٌن فرص أي واقتراح

 مارس 22 بتارٌخ السنوٌة العادٌة العامة الجمعٌة اجتماع فً المساهمٌن قبل من المعتمدة المعاٌٌر على بناء   التقٌٌم إجراء تم
 .م 2012

ة  مراجعة بإجراء قمنا العٌنة، مبدأ أساس على  مجلس اجتماعات محاضرباإلضافة إلى  األساسٌة الحوكمة مستندات علىعام 
 . والضرورٌة االزمة المعلومات من وغٌرها اإلدارة

  

 رئٌسقامت بإرسالها لو أداء المجلس لتحسٌن الفرص بعض على الضوء بتسلٌط( Protiviti) بروتٌفٌتً/   شركة قامت
 .اإلدارة مجلس

 االحترام،،، فائق بقبول تفضلوا

 

 

 متا دارشان

 العام المدٌر
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   يعد القطاع 

اللوج�ستي قطاًعا 

متنامًيا وواعًدا يف 

ال�سلطنة، واإن �سراكتنا ال�سرتاتيجية 

طويلة املدى  مع �سل العمانية ت�ساهم 

يف النمو امل�ستدام لأعمالنا وا�ستحداث 

وظائف جديدة.

غيثاء املحروقية
الرئي�ص التنفيذي، النجد للنقل والتجارة

خلق الوظائف 

وفر�س الأعمال



ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة

اأية  بدون  ال�شنة  ال�شركة  اأنهت   2017 عام  يف 

حوادث م�شيعة للوقت وقد اأولت ال�شركة تركيزها 

على  املحافظة  ا�شتمرار  على  العام  هذا  خالل 

ال�شنوات  يف  ال�شالمة  جمال  يف  اإجنازاتها  

ال�شابقة مبا يف ذلك عدم حدوث اأي من احلوادث 

حمور  ال�شليم  الت�شرف  كون   مع  للوقت  امل�شيعة 

تاأثريها  يكون  حيث  �شيما  ل  الأ�شا�شي،  الرتكيز 

وقد  املقاولني.  و�شالمة  املرورية  ال�شالمة  على 

انعك�شت اجلهود املبذولة عرب ال�شنني يف انخفا�ص 

عدد حوادث ت�شرب حاويات املنتجات، واحلرائق، 

بجودة  متعلقة  وحوادث  اأوالعتداء،  وال�شرقة 

املنتجات، وذلك مقارنة بال�شنوات ال�شابقة.

ثقافة  تعزيز  على  الرتكيز  يف  ال�شركة  وا�شتمرت 

الهتمام  فكر  ن�شر  خالل  من  ال�شليم  الت�شرف 

بالذات وبالآخرين مع جمموعة من املبادرات مثل 

العام  هذا  �شهد  كما   ،2017 لعام  ال�شالمة  يوم 

والذي  املرورية”  ال�شالمة  “رحلة  م�شروع  انطالق 

اإىل  بالإ�شافة  جديدة  م�شاركة  منهجيات  قدم 

ال�شتفادة من التقنيات املتوفرة من اأجل املبادرة 

يف تقليل خماطر احلوادث املرورية.

املوارد الب�سرية

اللتزام  رحلتها على  بداية  منذ  ال�شركة  حر�شت 

اأف�شل  جذب  على  تعمل  مت�شورة  قيمة  بخلق 

املواهب، واإ�شراكهم يف كافة املجالت، وحتفزهم 

بتطوير  يتعلق  فيما  قيادي  دور  اتخاذ  على 

كفاءاتهم وتو�شيع مداركهم، اإذ توؤمن ال�شركة باأن 

متطلبات  موافاة  �شاأنها  من  ال�شرتاتيجية  هذه 

وتلبية  به  يعملون  الذي  احليوي  القطاع  هذا 

بالإ�شافة  الفردي،  التطور  وطموحات  احتياجات 

ذات  املحلية  املواهب  تطوير  يف  امل�شاركة  اإىل 

عام  حمطات  اأهم  وت�شمل  ال�شلطنة.  يف  اخلربة 

2017 ما يلي:  

وجود قوى عاملة يبلغ عددها 263، مع ن�شبة   n

تعمني تبلغ 87%

والتدريب  العمل  فر�ص  معر�ص  يف  امل�شاركة   n

�شنوًيا،  قابو�ص  ال�شلطان  جامعة  تقيمه  الذي 

نظمته  الذي  الوظائف  معر�ص  اإىل  اإ�شافة 

وزارة القوى العاملة يف جممع بو�شر الريا�شي. 

66 برناجًما تدريبًيا، وفر�َص  تقدمي ما يفوق   n

التطوير  فر�ص  اإىل  بالإ�شافة  اإ�شافية،  تعليم 

الُعمانية  �شل  لكافة موظفي  العمل  اأداء  خالل 

واجليل القادم من اخلرباء العمانيني

يف   98% ن�شبته  تبلغ  م�شاركة  معدل  حتقيق   n

ا�شتبيان موظفي �شل ال�شنوي

وتوؤمن ال�شركة باأنه من خالل التزاماتها وجهودها 

بالتحدي  تت�شم  وظيفيًة  ا  فر�شً تقدم  والتي 

لتكون  هدفها  حتقيق  ميكنها  فاإنه  والإ�شراك، 

املوِظف املف�شل يف اختيار ال�شعب.

قطاع اأعمال التجزئة

بيئة العمل

منتج  اأكرب  كونه  يف  التجزئة  اأعمال  قطاع  ي�شتمر 

ا�شتمر   ،2017 عام  وخالل  بال�شركة،  للعائدات 

رحلة  “جعل  يف  مهمته  على  الرتكيز  يف  القطاع 

عالية  منتجات  تقدمي  خالل  من  اأف�شل”  احلياة 

خدمات  وتزويد  حمطاته  �شبكة  وتو�شعة  اجلودة، 

مبتكرة. ورغم التحديات، ا�شتمر قطاع التجزئة يف 

لتعزيز وجوده عرب  الأمد  برنامج ال�شتثمار طويل 

احلكومية  ال�شتثمارات  من  وال�شتفادة  ال�شلطنة، 

املتوا�شلة يف م�شاريع �شبكات الطرق والبنى التحتية 

ال�شرتاتيجية  يف خمتلف اأنحاء ُعمان.  

اجتماع �شل الُعمانية خلطة عام 2017 
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الأداء

يف  الريادي  موقعه  على  التجزئة  قطاع  حافظ 

ال�شوق، مع ا�شتثمارات الأعوام الأخرية يف اإن�شاء 

حمطات خدمة جديدة، وتطوير املحطات القائمة، 

اإ�شافًة اإىل التح�شني امل�شتمر لتجربة العمالء مما 

يتعلق  وفيما  ريادته.  على  حمفاظته  يف  �شاعد 

العالمة  “اأف�شلية  مثل  الرئي�شية  الأداء  مبوؤ�شرات 

التجزئة  قطاع  اأظهر  الوقود”،  و”جودة  التجارية” 

ا  ب�شل الُعمانية ريادته يف ال�شوق املحلي، بل واأي�شً

من  تبني  كما  العاملية   �شل  جمموعة  م�شتوى  على 

ا�شتطالع  برنامج  �شمن  اأجريت  التي  الأبحاث 

 ”Global Customer Tracker“ العمالء العاملي

وهو برنامج بحث عاملي م�شتقل لل�شوق يتم اإدارته 

من قبل جمموعة �شل. 

لهم  ومريحة  منا�شبة  مواقع  لعمالئه  يوفر  ولكي 

يف خمتلف اأنحاء ُعمان، ا�شتمر القطاع يف تنفيذ 

برنامج ال�شتثمار املمتد ل�شنوات عديدة حيث مت 

تد�شني خم�ص حمطات خدمة جديدة خالل العام 

اإىل  ال�شلطنة  �شل يف  لي�شل عدد حمطات خدمة 

185 حمطة، اإ�شافًة اإىل عدد من املحطات التي 

ل زالت قيد الإن�شاء والتي �شيتم افتتاحها يف عام 

تنفيذ عدد  العام2017   2018.  كما مت خالل 

ثالثة  تنفيذ  اإمتام  فيها  التطوير مبا  م�شاريع  من 

م�شاريع “هدم واإعادة بناء” وذلك بهدف حت�شني 

ويف  الُعمانية.  �شل  خدمة  حمطات  �شبكة  وتطوير 

مت  الوقود،  غري  منتجات  ت�شويق  اأعمال  قطاع 

وخدمة  املريح  الت�شوق  حمالت  من  عدد  تد�شني 

وخدمات  النقالة  الهواتف  ر�شيد  تعبئة  اإعادة 

ال�شيارات  غ�شيل  حمالت  مثل  باملركبات  العناية 

الوا�شعة،  �شبكتها  عرب  وغريها  الزيوت  وتغيري 

بالإ�شافة  متكاملة.  العمالء جتربة  منح  اأجل  من 

البنك  بطاقات  قبول  اعتماد  بداأ  فقد  ذلك،  اإىل 

اخلدمة  حمطات  من  عدد  يف  للدفع  كطريقة 

بهدف مواكبة احتياجات العمالء امل�شتجدة. 

والعاملني  الأعمال  يف  ال�شركاء  م�شاهمة  وتظل 

اأجل حتقيق  الدافعة من  القوة  اأعمالنا  يف واجهة 

التميز الت�شغيلي وتقدمي جتربة  للعمالء تتنا�شب 

التجزئة.  اأعمال  قطاع  يف  العاملية  املعايري  مع 

يجعلون  “النا�ص  برنامج  نحو  التزامنا  جعل  وقد 

التغيري حقيقًيا” من امل�شغلني اأحد �شركاء الأعمال 

الأ�شا�شيني يف �شبيل �شمان اأعلى معايري اخلدمة 

يف كافة املحطات. وخالل عام 2017، قام اأف�شل 

“جنم  ال�شلطنة يف م�شابقة  بتمثيل  ثالثة م�شغلني 

بح�شور  نيويورك  يف  اأقيمت  والتي  البا�شم”  �شل 

اأف�شل م�شغلي �شل من اأكرث من �شبعني دولة حول 

حمطات  اأحد  من  موظف  ح�شول  مع  العامل، 

موظف  “اأف�شل  جائزة  على  الُعمانية  �شل  خدمة 

حمطة خدمة” على م�شتوى ال�شرق.

الأن�شطة  من  عدد  طرح  مت  العام،  وخالل 

الت�شويقية من بينها حملة  “رحلة ل تن�شى”  والتي 

ل�شل  التجارية  بالعالمة  الوعي  زيادة  اإىل  هدفت 

ال�شالمة املرورية،  وتثقيف �شائقي املركبات حول 

املعنية   اجلهات  مع  ال�شركة  جهود  تعاونت  كما 

اأجل  ال�شياحي من  خالل مو�شم مهرجان �شاللة 

ن�شر ثقافة ال�شالمة املرورية لدى �شائقي املركبات 

وا�شًعا  قبوًل  لقت  خمتلفة  اأن�شطة  خالل  من 

العام  من  الأخري  الربع  �شهد  كما  العمالء.  لدى 

اإطالق حملة #اربح_مع_تطبيق_�شل على و�شائل 

التوا�شل الجتماعي، لتزويد العمالء مبن�شة اأكرث 

تفاعليًة وتركيًزا وت�شجيعهم على ال�شياقة بكفاءة 

يف اإطار ممتع. 

وا�شتمر قطاع بطاقات الأ�شطول التجاري بالتو�شع 

�شمن اأعمال التجزئة عامًة، مظهًرا منًوا ثابًتا يف 

حجم املبيعات �شنة تلو الأخرى، حيث جنح القطاع 

عمالء  مع  والتوقيع  عمالئه  حمفظة  حت�شني  يف 

 تد�شني حملة #رحلة_لتن�شى �شمن احتفالت �شل الُعمانية بالعيد الوطني ال�شابع والأربعني املجيد  

التقـــريــــر ال�ســـنـــوي 2017 26

مناق�شة وحتليالت الإدارة



مرافق �شل الُعمانية للوقود التجاري يف الدقم

نظام  من  ا�شتفادتها  ال�شركة  وا�شلت  كما  جدد. 

والذي �شاهم يف حتقيق  البطاقات املحدث  اإدارة 

العرو�ص  على  عديدة  وحت�شينات  ملحوظ  تطور 

املقدمة لعمالء الأ�شطول التجاري من خالل توفري 

للتحكم يف املعامالت وتقدمي جتربة  اأف�شل  طرق 

 .)VRS( املركبة   تعريف  نظام  متميزة من خالل 

املليئة  طبيعته  على  التجاري  الوقود  قطاع  ظل 

يف  الأ�شعار  تناف�شية  ظروف  ظل  يف  بالتحديات 

ال�شوق. اإل اأن الرتكيز يبقى من�شًبا على الفر�ص 

اللتزام  خالل  من  اأعلى  ربح  هام�ص  حتقق  التي 

ا�شتمر  وقد  اخلدمات.  وجودة  الت�شغيلي  بالتميز 

القطاع يف النمو ب�شكل مركز من خالل الحتفاظ 

اأرباح  هوام�ص  مع  الرئي�شيني  العمالء  من  بعدد 

م�شتدامة واحل�شول على عمالء جدد.

نظرة م�ستقبلية

مع النمو ال�شكاين والنمو املتوقع يف م�شتويات الطلب 

نتيجة التطور القت�شادي يف البالد، �شي�شتمر قطاع 

“رحلة  جعل  يف  مهمته  لتحقيق  �شعيه  يف  التجزئة 

احلياة اأف�شل”. وذلك  من خالل اللتزام باإثراء كل 

رحلة مبعايري ال�شالمة العالية، والتح�شني امل�شتمر 

املنتجات  جودة  يف  والبتكار  الت�شغيلي  للتميز 

والتكنولوجيا ملواكبة ظروف ال�شوق املتغرية وتوجه 

العمالء يف بيئة حتتدم فيها املناف�شة. 

قطاع الزيوت التجارية

بيئة العمل 

املت�شمة  بطبيعته  التجارية  الزيوت  �شوق  ا�شتمر 

لتباطوؤ  نتيجًة  وذلك   2017 عام  يف  بالتحديات 

امللحوظ  والرتاجع  عام  ب�شكل  القت�شادي  النمو 

اجلديدة  املركبات  ت�شجيل  اإح�شائيات  عدد  يف 

حدوث  اإىل  اأدى  مما  املا�شي،  بالعام  مقارنة 

يف  الزيوت  طلب  م�شتوى  على  عام  انخفا�ص 

قطاع  متكن  ذلك،  من  الرغم  على  ال�شلطنة. 

الُعمانية من حتقيق حجم  ب�شل  التجارية  الزيوت 

وذلك   2016 العام  يف  م�شتواه  يعادل  مبيعات 

الرئي�شيني،  عمالئه  على  املحافظة  على  لقدرته 

واحل�شول على عقود جديدة، اإ�شافة اإىل الرتكيز 

على ا�شرتاتيجيات بيع ذات قيمة مبتكرة.

الأداء

الفوز  يف  الزيوت  اأعمال  قطاع  تركيز  ان�شب 

وتعزيز  املناف�شني،  من  وكبرية  جديدة  بح�شابات 

وتطوير  احلاليني  العمالء  من  املبيعات  حجم 

خالل  من  ال�شوق  اإىل  الو�شول  ا�شرتاتيجية 

اأعمال  قطاع  متكن  كما  املبا�شرة.  غري  الأعمال 

مهمة  عقود  على  احل�شول  من  التجارية  الزيوت 

وطويلة الأمد يف قطاعات خمتلفة.

نظرة م�ستقبلية

اإن خارطة الطريق لقطاع اأعمال الزيوت التجارية 

على  �شتعمل  اإذ  وثابتة؛  وا�شحة  ال�شركة  يف 

وتعزيز  فيه،  املحلية  املواهب  تطوير  ا�شتمرار 

وال�شتفادة  املنتجات،  وحمفظة  الت�شغيلي  التميز 

الق�شوى من وجود م�شنع مزج الزيوت احلا�شل 

القطاع  �شيعمل  كما  بال�شركة.  اأي�شو  �شهادة  على 

من�شات  عرب  خمتلفة  ا�شرتاتيجيات  اتباع  على 

متعددة، و�شيوا�شل ال�شعي للحفاظ على ريادته يف 

ال�شوق من خالل ا�شرتاتيجيات النمو املعزز.

م�سنع مزج الزيوت

بيئة العمل  

بتجاوز   2017 عام  خالل  العاملي  القت�شاد  بداأ 

�شهد  وقد  اخلام،  النفط  اأ�شعار  انخفا�ص  تاأثري 

على  الزيوت  على  الإجمايل  الطلب  م�شتوى 

حجم  يف  ا  انخفا�شً والقليمي  املحلي  ال�شعيدين 

الوقت  ويف  املا�شي.  بالعام  مقارنًة  املبيعات 
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من  ابتداًء  تزايًدا  اخلام  املواد  �شعر  �شهد  ذاته، 

الربع الأول حتى ثباته يف الربع الأخري من العام 

انخفا�ص غري مرغوب يف  اإىل  اأدى  2017، مما 

هام�ص الربح.

الأداء 

يعد الأداء الت�شغيلي القوي ل�شل�شلة توريد الزيوت 

امل�شاهمة يف ربحية قطاع  الرئي�شية  العوامل  اأحد 

اأداء  م�شتوى  بلغ  وقد  بال�شركة.  الزيوت  اأعمال 

اإىل  بالو�شول  الطموح  هدفه  للعمالء  التو�شيل 

الكمية املحددة  الطلبات ح�شب  تو�شيل  %94 يف 

املنتجات  جودة  تظل  كما  املحدد.  الوقت  ويف 

على  كبري  ب�شكل  الرتكيز  مع  نوعها،  من  الأف�شل 

العتماد  اإعادة  ذلك  دعم  وقد  العمالء،  اإر�شاء 

على  واحل�شول   ISO9001 نظام  قبل  من 

املعايري  �شبط  )برنامج  �شمن   100% نتيجة 

املختربية(.

والبيئة  والأمن  وال�شالمة  ال�شحة  اأداء  كان  كما 

العاملني  �شالمة  اأن  حيث  كبري،  اهتمام  حمط 

ومت  الأهم.  الأولوية  تبقى  والعمالء  واملقاولني 

لتحقيق  التطوير  مبادرات  من  العديد  تطبيق 

لتح�شني  وال�شعي  العمليات  من  املرجوة  الأهداف 

مبعايري  اللتزام  بهدف  املتكامل  العمل  منوذج 

ذات م�شتوى عاملي.

نظرة م�ستقبلية

الأول  اخليار  ليبقى  الزيوت  مزج  م�شنع  يطمح 

وذلك  الأو�شط  ال�شرق  يف  �شل  زيوت  لتزويد 

�شنوًيا.  ال�شادرات  حجم  منو  تعزيز  اأجل  من 

من  اأ�شرع  بنمط  الزيوت  �شوق  منو  املتوقع  ومن 

على  ين�شب  الرتكيز  فاإن  لهذا  املن�شرم،  العام 

الزيوت  مزج  مل�شنع  التناف�شية  القدرة  رفع 

بال�شلطنة من اأجل اغتنام الفر�ص امل�شتقبلية على 

ال�شعيدين املحلي والإقليمي.

قطاع البيع والتوريد

بيئة العمل 

ال�شركة  م�شتودعات  مرافق  يف  الوقود  حجم  بقي 

)ميناء الفحل، وميناء ال�شلطان قابو�ص، و�شحار، 

وري�شوت( م�شتقرًا خالل الثالثة اأرباع الأوىل من 

حتويل  مت  الأخري  الربع  يف  اإنه  اإل   ،2017 العام 

الفحل  ميناء  خمزون  حجم  من   40% ن�شبته  ما 

اإىل م�شتودعات تخزين )اوربك( باجلفنني وذلك 

نتيجة اإيقاف عمل امل�شفاة مبيناء الفحل. 

وعلى الرغم من التحديات التي فر�شها ذلك حول 

م�شتويات  ال�شديدة يف  والتغريات  املنتجات  توافر 

متكن  والتوريد  البيع  قطاع  فريق  اإن  اإل  الطلب، 

على  عالية  بكفاءة   2017 لعام  اأدائه  اإدارة  من 

�شعيد  على  وكذلك  والعمليات  الت�شغيلي  ال�شعيد 

ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة. 

الأداء

والتوريد  البيع  ا�شتمر فريق   ،2017 العام  خالل 

ب�شجل  وذلك  ال�شالمة  بثقافة  التزامه  اإظهار  يف 

عنه  نتج  مما  والنقل  العمليات  حوادث  من  �شفر 

ت�شربات، مع �شري  اأو  اأذى  اأي حوادث  عدم وجود 

اخلطة  وفق  امل�شروفات  واإدارة  بكفاءة  العمليات 

املو�شوعة. 

من  الرغم  على  �شفر”  “الهدف  حتقيق  ومت 

قبل  من  ال�شركة  تواجهها  التي  التحديات 

م�شتخدمي الطرق يف ال�شلطنة. كما متكن الفريق 

والأمن  وال�شالمة  ال�شحة  ثقافة  تعزيز  من 

رفع  خالل  من  واملتعاقدين  املقاولني  لدى  والبيئة 

كفاءاتهم عرب برنامج “القلوب والعقول” والتعزيز 

خالل  من  بالقواعد  المتثال  على  قدرتهم  من 

ا�شتخدام التقنيات احلديثة.

�شل الُعمانية تعزز حمفظة خدماتها عرب �شبكتها الوا�شعة

مناق�شة وحتليالت الإدارة
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من  الفحل  ميناء  ومرافق  م�شتودعات  متكنت 

ال�شنة   خالل  املقدمة  يف  موقعها  على  املحافظة 

يف  الأخرى  �شل  وم�شتودعات  مبرافق  مقارنًة 

الإقليم، كما بداأت مرافق ميناء الفحل بتوريد اأول 

الوقود  خلزان    Jet A1 الطريان  وقود  من  دفعة 

اجلديد يف مطار م�شقط الدويل. ونتيجًة لاللتزام 

الوقود  لقطاع  العاملية  �شل  عمل  بنموذج  املتكامل 

اإكمال  من  الفحل  ميناء  مرافق  متكنت  البحري، 

فح�ص تدقيق �شل لالأعمال البحرية بنجاح باهر.

والت�شليم  الطلب  عمليات  كفاءة  اإدارة  متت  كما 

يف  اخلدمة  حمطات  كافة  لتزود  جيد  ب�شكل 

الوقود  من  باحتياجاتها  ال�شلطنة  اأنحاء  خمتلف 

واملت�شارع يف هذه  الكبري  التو�شع  من  الرغم  على 

و�شاهمت روح  املنتجات.  توفر  ال�شبكة، وحتديات 

الفريق  اأفراد  بها  يتمتع  التي  واجلاهزية  املبادرة 

ودعمتها الأنظمة املتبعة يف جناح حتويل ما يزيد 

عن %40 من حجم التوريد اإىل مرافق اجلفنني 

يف الربع الأخري من العام 2017 وذلك مع �شمان 

توافر املنتجات يف كافة حمطات اخلدمة. 

نظرة م�ستقبلية

الهدف  حتقيق  يف  والتوزيع  البيع  عمليات  ت�شتمر 

املطلوب املتمثل يف تعزيز جتربة العميل وامل�شتهلك 

من خالل الت�شليم الفعال والإدارة الآمنة ل�شل�شلة 

التوريد.

قطاع وقود الطريان

بيئة العمل

عدد  يف  جيًدا  منًوا  الطريان  وقود  قطاع  �شهد 

و�شاللة  م�شقط  مطاري  من  كل  يف  امل�شافرين 

اجلوي  الناقل  تد�شني  ومع  العام.  هذا  الدوليني 

الطريان  قطاع  يف  ال�شالم”  “طريان  القت�شادي 

الطريان  واإ�شافة  العام،  بال�شلطنة يف مطلع هذا 

العماين ملجموعة متنوعة من الطائرات لأ�شطوله، 

كال  يف  كبرية  زيادة  الوقود  مبيعات  �شهدت 

�شركة  اأول  الُعمانية  �شل  كانت  وقد  املطارين. 

كما  بالوقود.  ال�شالم  طريان  تزود  وقود  ت�شويق 

رحالت  الدولية  الطريان  خطوط  بع�ص  اأ�شافت 

طلبها  زيادة  يف  �شاهم  مما  اإ�شافية  مبا�شرة 

للوقود.

الأداء

متكن فريق قطاع وقود الطريان من احل�شول على 

فر�ص اأعمال كبرية وجديدة، واملحافظة على عدد 

الدويل.  م�شقط  مطار  يف  الرئي�شية  العقود  من 

يف  الت�شغيلي  بالتميز  ال�شركة  التزام  �شاهم  كما 

م�شتودع الوقود اجلديد مبطار �شاللة يف جناحها 

الوقود  م�شتودع  ت�شغيل  عقد  على  احل�شول  يف 

مبطار م�شقط الدويل اجلديد. 

الدويل اجلديد مع  افتتاح مطار �شاللة  و�شيوؤدي 

م�شتودع الوقود اجلديد وتزويد الطائرات بالوقود 

رفع  اإىل  الأر�ص  حتت  الأنابيب  نظام  خالل  من 

م�شتويات طلب الوقود ل �شيما بعد افتتاح مرافق 

ال�شحن يف املطار.

وا�شتمرت ال�شركة يف ت�شغيل مطارات حقول نفط 

�شركة تنمية نفط ُعمان بالت�شاق مع اأعلى معايري 

ال�شالمة والتميزالت�شغيلي.

ويف عام 2017، احتفل قطاع وقود الطريان ب�شل 

العمانية بالذكرى الـ 55 لبدء عمله يف ال�شلطنة. 

يف  والبيئة  والأمن  وال�شالمة  ال�شحة  تزال  ول 

 10 بـ   قيا�شي  رقم  حتقيق  مع  اأولوياته،  مقدمة 

اأي  دون  �شنوات   3 و  اأذى،  اأي  من  خالية  �شنوات 

حوادث ت�شرب. 

نظرة م�ستقبلية

عام  يف  بالنمو  عمان  يف  ال�شياحة  قطاع  ا�شتمر 

2017 ومن املتوقع اأن ي�شتمر يف النمو خالل عام 

�شل الُعمانية حتظى بعقد ت�شغيل مرافق م�شتودعات الوقود يف مطار م�شقط الدويل اجلديد
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ي�شاهم  اأن  يتوقع  كما  القادمة.  والأعوام   2018

ومرافق  اجلديد  الدويل  م�شقط  مطار  افتتاح 

يف  الدويل  �شاللة  مطار  يف  اجلديدة  ال�شحن 

اجلوية  الرحالت  حركة  زيادة  يف   2018 عام 

على  الطلب  م�شتوى  زيادة  وبالتايل  املطارات  يف 

دورها  تعزيز  ال�شركة على  وتعمل  الطريان.  وقود 

يف  ال�شلطنة  يف  الطريان  قطاع  منو  م�شرية  يف 

ال�شنوات القادمة.

البيتومني، الوقود البحري 

وخدمة العمالء

البيتومني 

التباطوؤ الذي �شهدته العديد من  على الرغم من 

امل�شاريع اجلديدة، جنحت ال�شركة يف ال�شتمرار 

خالل  التحتية  البنية  م�شاريع  اأهم  بع�ص  بتزويد 

منتجات  تزويد  خالل  من  وذلك   2017 عام 

�شت�شتمر   ،2018 عام  ويف  مميزة.  وخدمات 

والرتكيز  جديدة  م�شاريع  عن  البحث  يف  ال�شركة 

على ال�شتغالل الأمثل للتكاليف.

زيوت ووقود ال�سفن

ا�شتثنائًيا  منًوا  ال�شفن  ووقود  زيوت  قطاع  اأظهر 

خالل عام 2017 وذلك من خالل احل�شول على 

النقل  قطاع  يف  وطنيتني  �شركتني  مع  مناق�شات 

البحري. بالإ�شافة اإىل ذلك، ا�شتمرت ال�شركة يف 

العام  القطاع  عمالء  ملعظم  املف�شل  املزود  كونها 

نتيجة لتميزها الت�شغيلي. 

نظرة م�ستقبلية

الهدف  حتقيق  يف  والتوزيع  البيع  عمليات  ت�شتمر 

العميل  جتربة  ر�شا  تعزيز  يف  املتمثل  املطلوب 

والإدارة  الفعال  الت�شليم  خالل  من  وامل�شتهلك 

الآمنة ل�شل�شلة التوريد.

البحث  يف  ال�شركة  �شت�شتمر   ،2018 عام  ويف 

عن فر�ص النمو والتطور يف كافة املوانئ املحلية، 

القطاع  تعزيز  يف  احلكومة  توجه  مع  يتوافق  مبا 

وعمليات  ومعايري  منتجات  خالل  من  اللوج�شتي 

ذات م�شتوى عاملي.

مركز خدمة العمالء

الُعمانية  �شل  يف  العمالء  عمليات  مركز  وا�شل 

عام  متميزة يف  العمالء جتربة  منح  على  تركيزه 

مع  اخلدمة  م�شتويات  باأف�شل  وتزويدهم   2017

حتقيق الهدف املطلوب يف موؤ�شر ر�شا العمالء.

فاإن  الرقمية،  املن�شات  نحو  العامل  يتجه  وحيث 

يف  ح�شورها  بتو�شعة  اهتمامها  وا�شلت  ال�شركة 

و”   ”Market Hub“ خالل  من  املن�شات  هذه 

حت�شني  بهدف  وذلك   ”Shell Cards Online

عمليات  فريق  كفاءة  رفع  مع  العمالء  جتربة 

العمالء.

امل�سوؤولية الجتماعية

تلتزم ال�شركة مبوافاة متطلبات الطاقة املتزايدة 

بطريقة  ازدهارها  يف  وامل�شاهمة  ال�شلطنة  يف 

م�شاركة  مع  واجتماعًيا  وبيئًيا  اقت�شادًيا  م�شوؤولة 

ال�شركة  وتقوم  العماين.  املجتمع  مع  الفوائد 

اأجل  واإدارة مرافق من  م�شاريع  وتنفيذ  بتخطيط 

املجتمع  اأفراد  بها  ينتفع  اجتماعية  فوائد  حتقيق 

الرتكيز  خالل  من  وذلك  الطويل  املدى  على 

املوردين  وا�شتخدام  املحلية  املواهب  تطوير  على 

يف  به  يحتذى  مثاًل  لتكون  املحليني  واملقاولني 

اإ�شافة  بالأخالقيات  واللتزام  بالأعمال  القيام 

وال�شالمة  ال�شحة  معايري  اأف�شل  وفق  العمل  اإىل 

وتطبيق  الأفراد  احرتام  كون  ومع  والبيئة  والأمن 

القيم الأ�شا�شية، مبا فيها الأمانة والنزاهة والتي 

ملا  �شل  يف  الأ�شا�شية  العمل  مبادئ  �شمن  وجدت 

مناق�شة وحتليالت الإدارة
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يزيد عن 40 عاًما، الدافع الأ�شا�شي لكل ما تقوم 

به �شمن هذا الإطار.  

لقد خ�ش�شت ال�شركة ميزانية �شنوية لال�شتثمار 

تنفيذ  تت�شمن  ا�شرتاتيجية  واأعّدت  الجتماعي 

الجتماعية  التوعية  بهدف  املبادرات  من  العديد 

املحلي مع  املجتمع  وامل�شاهمة يف ما فيه م�شلحة 

وهي:  معينة  ا�شرتاتيجية  حماور  على  الرتكيز 

املجتمع.  وتنمية  والبيئة،  املرورية،  ال�شالمة 

ملبادرات  املخططة  ال�شرتاتيجية  اإىل  وبالإ�شافة 

فاإن  عام،  كل  بداية  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية 

املجتمع  مع  حوار  لإقامة  الباب  تفتح  ال�شركة 

عرب  الجتماعي  ال�شتثمار  جمال  يف  العماين 

من  والرعاية  التربع  لأعمال  املخ�ش�شة  امليزانية 

املوؤ�ش�شات  من  املقدمة  الطلبات  يف  النظر  اأجل 

واجلمعيات اخلريية واجلهات املختلفة يف ُعمان، 

ال�شرتاتيجية  تعزيزعالقتها  يف  ي�شاهم  ما  وهو 

العام  القطاعني  يف  العالقة  ذات  الأطراف  مع 

واخلا�ص بالإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات غري احلكومية  

واجلماعات اخلريية ال�شبابية والأهلية.  

امل�سروفات )ر.ع( حماور ومبادرات ال�ستثمار الجتماعي

 30,879 ال�شالمة املرورية

 40,259 البيئة

 89,050 تنمية املجتمع

نظرة م�ستقبلية:

الطاقة  جمال  يف  التحول  ال�شركة  اأدركت  لقد 

اأحد  وهي  العاملي،  الطاقة  نظام  به  مير  والذي 

يف  بدورها  العمل  يف  والقادرة  الراغبة  الأطراف 

العوامل  من  بعدد  مدفوعًة  هذه.  التحول  عملية 

منها: النمو القت�شادي وتوجهات العمالء املتغرية 

ال�شرتاتيجيات  وعر�ص  امل�شتحدثة،  والتقنيات 

وال�شيا�شات اجلديدة املتعلقة باإ�شعاعات الكربون 

ال�شركة  �شت�شتمر  املتجددة،  وم�شادرالطاقة 

الجتماعي  ال�شتثمار  برامج  على  الرتكيز  يف 

املتعلقة  واملبادرات  امل�شتدام  النقل  جمال  يف 

�شل الُعمانية ُتكرم على جهودها يف دعم اجلمعية الُعمانية للمعوقني 

ر�شالة  ا  اأي�شً ال�شركة  �شتتبنى  كما  بالطاقة. 

حتول  جمال  يف  رحلتها  خالل  املوؤ�ش�شات  تطوير 

وتعزيز  تطوير  اأجل  من  ال�شركة  وتعمل  الطاقة. 

ا�شرتاتيجيتها طويلة الأمد يف خلق القيمة املحلية 

خالل  من  الأعمال  لرواد  فر�ص  وتقدمي  امل�شافة 

الأطراف  اإ�شراك  اإىل  اإ�شافة  توريدها،  �شل�شلة 

يتوافق  مبا  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  املعنية 

واملوؤ�ش�شات  الأعمال  ريادة  دعم  يف  روؤيتها  مع 

ال�شغرية واملتو�شطة ون�شر ثقافة ريادة الأعمال.
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بال�ستفادة 

من التكنولوجيا 

العاملية للزيوت 

من �سل العمانية وخرباتها، فاإننا 

نعمل على تطوير خدماتنا، وجذب 

عمالء مميزين ومنو اأعمالنا.

طالل ال�سبحي 
رائد اأعمال، اوتوباور

خلق الوظائف 

وفر�س الأعمال



تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل حول التقارير املالية
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20172016

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

465.452392.907الإيرادات

)353.522((427.577)تكلفة املبيعات

37.87539.385اإجمايل الأرباح

57.0586.787الدخل الآخر

)22.470((24.306)م�شاريف البيع والتوزيع

)5.278((5.188)امل�شاريف الإدارية

15.43918.424الأرباح الت�سغيلية

)251((374)م�شروف الفائدة

5135دخل الفائدة

15.11618.208الأرباح قبل �سريبة الدخل

)2.186((2.219)8م�شروف �شريبة الدخل

12.89716.022الأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

 0.160 220.129الأرباح الأ�شا�شية واملخففة لكل �شهم )ر ع(

 0.106  230.085توزيعات الأرباح لكل �شهم )ر ع(

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم املالية

قائمة الأرباح اأو اخل�شائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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20172016

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

الأ�سول

الأ�سول غري املتداولة

943.16439.429املمتلكات والآلت واملعدات

10444717الأ�شول غري امللمو�شة

11210197اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة

43.81840.343جمموع الأ�سول غري املتداولة

الأ�سول املتداولة

1215.90910.963املخزون 

1340.80134.285الذمم املدينة والدفعات امل�شبقة

1419.47710.790النقد يف البنوك ويف ال�شندوق

76.18756.038جمموع الأ�سول املتداولة

120.00596.381جمموع الأ�سول

حقوق امل�ساهمني

1510.00010.000راأ�ص املال 

173.5873.587الحتياطي القانوين

33.00230.705الأرباح املحتجزة

46.58944.292جمموع حقوق امل�ساهمني

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

18428601مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

428601جمموع اللتزامات غري املتداولة

اللتزامات املتداولة

1918.5006.000القر�ص ق�شري الأجل

2051.80142.948الذمم الدائنة وامل�شتحقات

82.2392.118�شريبة الدخل امل�شتحقة الدفع

21448422املخ�ش�شات

72.98851.488جمموع اللتزامات املتداولة

73.41652.089جمموع اللتزامات

120.00596.381جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات

 0.443 250.466�سايف الأ�سول لكل �سهم )ر ع(

مت اعتماد اإ�شدار البيانات املالية وفق قرار جمل�ص الإدارة بتاريخ 25 يناير 2018 والذي وقع عليه بالنيابة عنهم كال من:

في�سل وحيد�سبيب بن حممد الدرمكي

ع�شو جمل�ص الإدارةنائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا من هذه البيانات املالية.

قائمة املركز املايل  

يف 31 دي�شمرب 2017
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بيان التغريات يف حقوق امل�شاهمني

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

راأ�س املال

الحتياطي 

القانوين

الأرباح 

املجموعاملحتجزة

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

10,0003,58725,28338,870يف 1 يناير 2016

16,02216,022--اأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)10,600()10,600(--23توزيعات اأرباح مدفوعة 

10,0003,58730,70544,292يف 1 يناير 2017

12,89712,897--اأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)10,600()10,600(--23توزيعات اأرباح مدفوعة

10,0003,58733,00246,589يف 31 دي�سمرب 2017

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم املالية
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بيان التدفقات النقدية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

20172016

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

الأن�سطة الت�سغيلية

15,11618,208الأرباح قبل �شريبة الدخل

ت�سويات لـ:

94,1693,709ال�شتهالك

10273930الإطفاء

4-10�شطب اأ�شول غري ملمو�شة

-2126�شايف خم�ش�ص خطة الحتفاظ باملوظفني 

1877151خم�ش�ص مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)209(13214�شايف خم�ش�ص )عك�ص قيد( لإنخفا�ص قيمة املديونيات التجارية

 )35((51)دخل الفائدة

374251م�شروف الفائدة

20,19823,009التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

)492((4,946)املخزون

)4,287((6,730)الذمم املدينة والدفعات امل�شبقة

8,8537,828الذمم الدائنة وال�شتحقاقات

17,37526,058التدفقات النقدية الت�شغيلية بعد التغريات يف راأ�ص املال العامل

)279((250)18املكافاآت املدفوعة لنهاية خدمة املوظفني

)1,749((2,111)8�شرائب الدخل املدفوعة

15,01424,030�سايف التدفقات النقدية الناجت عن الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)8,425((7,904)9�شراء املمتلكات والآلت واملعدات 

5135الفائدة امل�شتلمة

)8,390((7,853)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)10,600((10,600)23توزيعات الأرباح املدفوعة

)251((374)الفائدة املدفوعة

-12,500املتح�شالت من القرو�ص ق�شرية الأجل

)10,851(1,526�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

8,6874,789�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

10,7906,001النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

1419,47710,790النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا من هذه البيانات املالية.
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017
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  اإن التزام �سل 

الُعمانية الإيجابي 

بالقيام بدور حموري يف 

التحول الذي ي�سهده قطاع الطاقة 

كان م�سدر اإلهام لنا كموؤ�س�سة �سغرية، 

و�ساهم يف تنمية اأعمالنا ومتكيننا 

من خلق وظائف جديدة.

ماجد العلوي
رائد اأعمال - املدير العام، كونتيننتال �شيلف اوف �شولرتيك 

خلق الوظائف 

وفر�س الأعمال



اإي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

الو�سع القانوين والأن�سطة الرئي�سية  1

�شركة �شل الُعمانية للت�شويق �ص.م.ع.ع )“ال�شركة”( هي �شركة م�شجلة يف �شلطنة ُعمان ب�شفتها �شركة م�شاهمة عامة، وتعمل ب�شكل رئي�شي يف ت�شويق 

وتوزيع املنتجات النفطية ومزج مواد الت�شحيم. وال�شركة ُمدرجة يف �شوق م�شقط لالأوراق املالية.

مت دمج ح�شابات ال�شركة يف القوائم املالية ل�شركة رويال دات�ص �شل بي اإل �شي )وهي ال�شركة الأم( القائمة يف اململكة املتحدة.

اأ�سا�س الإعداد وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2

فيما يلي ملخ�ص لل�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية. ومت تطبيق هذه ال�شيا�شات بانتظام على جميع ال�شنوات املعرو�شة ما مل ُين�ص على خالف ذلك.

اأ�سا�س الإعداد  2.1

بيان اللتزام )اأ( 

مت اإعداد هذه القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية ل�شنة 1974 يف �شلطنة ُعمان وتعديالته 

والهيئة العامة ل�شوق املال.

اأ�شا�ص القيا�ص )ب( 

مت اإعداد القوائم املالية وفق التكلفة التاريخية.

العملة امل�شتخدمة )ج( 

يتم عر�ص هذه القوائم املالية بالريال الُعماين والذي يعترب العملة امل�شتخدمة لل�شركة.

ا�شتخدام التقديرات والأحكام )د( 

الأ�شول  ومبالغ  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  على  توؤثر  وافرتا�شات  وتقديرات  اأحكام  بو�شع  الإدارة  تقوم  اأن  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

واللتزامات والدخل وامل�شاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات ال�شمنية ب�شكل م�شتمر. ويتم اإدراج تعديالت على التقديرات املحا�شبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل 

التقدير ويف اأي فرتات م�شتقبلّية متاأثرة. على وجه اخل�شو�ص فقد مت و�شف املعلومات عن املجالت الهامة لل�شكوك حول التقديرات والأحكام 

احلرجة يف تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية التي لها الأثر اجلوهري الأكرب على املبلغ املثبت يف القوائم املالية يتم اإظهارها يف الإي�شاح 4.

الإيرادات  2.2

ُتقا�ص الإيرادات الناجتة عن بيع ال�شلع بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو امل�شتحق ويتم اإدراج الإيرادات عندما يتم حتويل خماطر ومكافاآت 

امللكية اإىل امل�شرتي، وعندما يكون ا�شرتداد املقابل حمتماًل، وعندما يكون من املمكن قيا�ص مبلغ الإيرادات والتكاليف ذات ال�شلة ب�شكل موثوق، 

وعندما ل يكون هناك تدخل م�شتمر يف ال�شلع من جانب الإدارة. ول يعترب مبلغ الإيرادات قابل للقيا�ص ب�شكل موثوق حتى يتم اإيجاد حل للحالت 

الطارئة املرتبطة بالبيع. يتم قيا�ص الإيرادات بعد خ�شم عالوات الت�شعري واخل�شميات التجارية الأخرى.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة  2.3

تخ�شع مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة ملا ورد يف عقد تاأ�شي�ص ال�شركة، وقانون ال�شركات التجارية ل�شنة 1974 وتعديالته، واللوائح ال�شادرة 

عن الهيئة العامة ل�شوق املال.

حتدد اجلمعية العمومية ال�شنوية وتعتمد مكافاآت واأتعاب ح�شور اجلل�شات اخلا�شة مبجل�ص الإدارة وجلانه الفرعية �شريطة األ تتجاوز هذه الأتعاب 

%5 من �شايف الربح ال�شنوي بعد خ�شم الحتياطي القانوين والحتياطي الختياري وتوزيع اأ�شهم الأرباح على امل�شاهمني على األ تتجاوز هذه الأتعاب 

200,000 ريال ُعماين. ويجب األ تتجاوز اأتعاب ح�شور اجلل�شات لكل ع�شو جمل�ص اإدارة 10,000 ريال ُعماين يف ال�شنة الواحدة.
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

اأ�سا�س الإعداد وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  2

مكافاآت نهاية اخلدمة وا�ستحقاقات الإجازة  2.3

ت�شبح مكافاآت نهاية اخلدمة م�شتحقة وفق �شروط تعيني موظفي ال�شركة يف تاريخ قائمة املركز املايل مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماين 

ل�شنة 2003 وتعديالته. ويتم اإدراج ا�شتحقاقات املوظفني لالإجازة ال�شنوية وبدل ال�شفر عندما ي�شبح م�شتحًقا للموظفني ويتم اإدراج ا�شتحقاق 

لاللتزام املقّدر الناجت عن اخلدمات التي يقدمها املوظفون حتى تاريخ قائمة املركز املايل. وُتدرج هذه ال�شتحقاقات يف اللتزامات املتداولة يف 

حني يتم الإف�شاح عن ال�شتحقاقات املرتبطة مبكافاآت نهاية اخلدمة باعتبارها التزامات غري متداولة.

يتم اإدراج امل�شاهمات يف خطة تقاعد امل�شاهمة املحددة وتاأمني املخاطر املهنية بالن�شبة للموظفني الُعمانيني وفًقا لقانون التاأمينات الجتماعية 

ل�شنة 1991 ب�شلطنة ُعمان كم�شاريف يف قائمة الأرباح واخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر عند تكبدها. تقوم ال�شركة اأي�شًا بت�شغيل خطة نظام 

تقاعد املوظفني اإىل جانب خطة امل�شاهمة املحددة.

العمالت الأجنبية   2.5

يتم ترجمة املعامالت التي بعمالت اأجنبية بالعملة امل�شتخدمة )الريال الُعماين( با�شتخدام �شعر ال�شرف ال�شائد يف تاريخ املعاملة. اأما اأرباح 

وخ�شائر العمالت الأجنبية الناجتة عن ت�شوية تلك املعامالت وعن ترجمة اأ�شعار �شرف الأ�شول واللتزامات النقدية املقّومة بالعمالت الأجنبية 

يف نهاية ال�شنة، فيتم اإدراجها يف بيان الدخل ال�شامل.

تكاليف ودخل التمويل   2.6

يتم  التي  الأموال  على  امل�شتحقة  اأو  امل�شتلمة  الفائدة  من  التمويل  دخل  ويتاألف  القرتا�شات.  على  الفائدة  تكلفة  من  التمويل  تكاليف  تتاألف 

ا�شتثمارها. ويتم اإدراج دخل الفائدة يف بيان الدخل ال�شامل عند ا�شتحقاقها مع مراعاة العائد الفعال على الأ�شل. ويتم اإدراج م�شروف الفائدة 

يف بيان الدخل ال�شامل عند ا�شتحقاقه با�شتخدام طريقة �شعر الفائدة الفعال. 

�سريبة الدخل  2.7

حتت�شب �شريبة الدخل وفق اللوائح املالية املعمول بها يف �شلطنة ُعمان.

وتتاألف �شريبة الدخل على اأرباح ال�شنة من ال�شريبة احلالية وال�شريبة املوؤجلة. ويتم اإدراج �شريبة الدخل يف قائمة الأرباح واخل�شائر والدخل 

ال�شامل الآخر اإل يف حال تعلقها ببنود معرتف بها مبا�شرًة يف حقوق امل�شاهمني، ويف هذه احلالة، يتم اإدراجها يف حقوق امل�شاهمني.

ال�شريبة احلالية هي �شريبة الدخل املتوقعة امل�شتحقة على الدخل اخلا�شع لل�شريبة عن ال�شنة با�شتخدام املعدلت ال�شريبية املطبقة اأو التي 

تطبق ب�شكل كبري يف تاريخ بيان املركز املايل، واأي تعديل على �شرائب الدخل امل�شتحقة الدفع بخ�شو�ص ال�شنوات ال�شابقة.

القيم الدفرتية لالأ�شول  املوؤقتة بني  الفروق  اإدراج  املوؤجلة با�شتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز املايل ويتم من خاللها  حُتت�شب ال�شريبة 

واللتزامات لغرا�ص الإبالغ املايل واملبالغ امل�شتخدمة لالغرا�ص ال�شريبية. ي�شتند مبلغ ال�شريبة املوؤجلة املقّدمة اإىل الطريقة املتوقعة ل�شتيفاء 

اأو ت�شوية القيمة الدفرتية لالأ�شول واللتزامات با�شتخدام املعدلت ال�شريبية املطبقة اأو التي ُتطبق ب�شكل كبري يف تاريخ قائمة املركز املايل. 

وُيدرج اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة فقط بالقدر الذي تتوافر معه اأرباح �شريبية م�شتقبلية ميكن ا�شتغالل اخل�شائر والديون ال�شريبية غري امل�شتخدمة 

يف مقابلها. وتتم مراجعة القيمة الدفرتية لأ�شول ال�شريبة املوؤجلة يف كل تاريخ اإبالغ ويتم تخفي�شها بالقدر الذي ي�شبح من غري املحتمل معه 

حتقق املنفعة ال�شريبية ذات ال�شلة.

وتتم معادلة اأ�شول والتزامات ال�شريبة املوؤجلة عندما يوجد حق ُملزم قانوًنا مبعادلة اأ�شول ال�شريبة احلالية مقابل التزامات ال�شريبة احلالية 

اأ�شا�ص  اأ�شول والتزامات ال�شريبة احلالية على  وعندما تتعلق ب�شرائب الدخل التي تفر�شها نف�ص م�شلحة ال�شرائب، وتعتزم ال�شركة ت�شوية 

�شايف.
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املمتلكات والآلت واملعدات  2.8

الإدراج والقيا�ص

يتم اإثبات بنود املمتلكات والآلت واملعدات ب�شعر التكلفة مطروًحا منها ال�شتهالك املرتاكم وخ�شائر انخفا�ص القيمة اإن وجدت. وتتم ر�شملة 

النفقات املتكّبدة ل�شتبدال عن�شر من بند املمتلكات والآلت واملعدات والذي يتم تو�شيحه ب�شكل منف�شل مبا يف ذلك نفقات الفح�ص والرتميم.

النفقات الالحقة

القت�شادية  املكافاآت  اأن  املحتمل  كان من  اإذا  ما  لبند  الدفرتية  بالقيمة  واملعدات  املمتلكات  بنود  بند من  ا�شتبدال جزء من  تكلفة  اإدراج  يتم 

امل�شتقبلية املتج�شدة يف ذلك اجلزء �شتدفق اإىل ال�شركة واأنه �شيمكن قيا�ص التكلفة ب�شكل موثوق. ويتم اإدراج تكاليف ال�شيانة اليومية للممتلكات 

واملعدات يف بيان الدخل ال�شامل تكبدها.

ال�شتهالك

يتم قيد ال�شتهالك يف قائمة الأرباح واخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر بطريقة الق�شط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية املقّدرة للممتلكات 

واملعدات على النحو الآتي:

ال�شنوات  

30 - 3 مباين 

30 - 3 ممتلكات ومعدات 

15 - 5 �شيارات ومركبات 

ومكانه  حالته  يف  لال�شتخدام  متاح  الأ�شا�شي  الأ�شل  يكون  وعندما  القيمة.  اإنخفا�ص  ناق�شًا  التكلفة  ب�شعر  التنفيذ  قيد  الأعمال  اإثبات  يتم 

املق�شودين، يتم نقل الأعمال قيد التنفيذ اإىل الفئة املنا�شبة للممتلكات والآلت واملعدات وتخ�شع لال�شتهالك وفق �شيا�شة ال�شتهالك اخلا�شة 

بال�شركة. 

وتخ�شع القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول للمراجعة والتعديل اإذا كان ذلك منا�شًبا يف تاريخ بيان املركز املايل. 

وعندما تكون القيمة الدفرتية لأحد الأ�شول اأكرب من املبلغ القابل لال�شرتداد اخلا�ص بهذا الأ�شل، يتم تخفي�ص قيمته اإىل املبلغ القابل لال�شرتداد 

على الفور.

يتم حتديد اأرباح وخ�شائر عمليات الت�شرف يف املمتلكات والآلت واملعدات من خالل الرجوع اإىل قيمها الدفرتية ويتم مراعاة ذلك عند حتديد 

الأرباح الت�شغيلية.

الإبالغ اخلا�س بالقطاعات  2.9

يتم تقدمي تقارير عن القطاعات الت�شغيلية بطريقة تتفق مع الإبالغ الداخلي الذي ُيقّدم اإىل كبري �شانعي القرارات الت�شغيلية. ومت حتديد كبري 

�شانعي القرارات الت�شغيلية - والذي يكون م�شوؤوًل عن تخ�شي�ص املوارد وتقييم اأداء القطاعات الت�شغيلية- على اأنه الرئي�ص التنفيذي الذي يدير 

ال�شركة ب�شورة يومية ح�شب توجيهات جمل�ص الإدارة الذي يتخذ القرارات ال�شرتاتيجية.

الأ�سول غري امللمو�سة  2.10

يتم اإثبات الأ�شول غري امللمو�شة ب�شعر التكلفة مطروًحا منها خ�شائر الإطفاء وانخفا�ص القيمة اإن وجدت. وتتم ر�شملة النفقات الالحقة على 

واأنه �شيمكن قيا�ص  اإىل ال�شركة  اأن املكافاآت القت�شادية امل�شتقبلية ذات ال�شلة �شتدفق  الأ�شول غري امللمو�شة فقط عندما يكون من املحتمل 

التكلفة ب�شكل موثوق. ويتم �شرف جميع النفقات الأخرى عند تكبدها.

ويتم اإطفاء الأ�شول غري امللمو�شة ذات الأعمار املحدودة من تاريخ توفرها لال�شتخدام. ويتم حتميل الإطفاء على بيان ال�شامل بطريقة الق�شط 

الثابت خالل العمر الإنتاجي لالأ�شل غري امللمو�ص اأي 5 �شنوات.
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املخزون  2.11

يتم اإثبات املخزون ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املحققة، اأيهما اأقل. �شايف القيمة املحققة هو �شعر البيع املقّدر خالل ال�شري الطبيعي لالأعمال 

مطروًحا منه التكلفة املقّدرة لالإجناز والتكلفة املقّدرة الالزمة لإجراء البيع.

اأوًل وي�شتمل على النفقات املتكبدة يف �شراء املخزون واإح�شاره اإىل مكانه وحالته  اأوًل ُي�شرف  حُتدد تكلفة املخزون با�شتخدام طريقة الوارد 

احلاليني. 

يتم اإدراج خم�ش�ص حيثما اأمكن للبنود القدمية وبطيئة احلركة واملعيبة بناًء على تقدير الإدارة.

الأ�سول املالية  2.12

ت�شنف ال�شركة اأ�شولها املالية اإىل قرو�ص وذمم مدينة. ويتوقف الت�شنيف على الغر�ص الذي مت �شراء الأ�شول املالية من اأجله. وحتدد الإدارة 

ت�شنيف اأ�شولها املالية يف الإدراج الأويل.  

القرو�ص والذمم املدينة

متثل القرو�ص والذمم املدينة الأ�شول املالية غري امل�شتقة التي تت�شمن مدفوعات ثابتة وقابلة للتحديد لكن غري معلن عنها يف �شوق ن�شطة. وهي 

مدرجة يف الأ�شول املتداولة با�شتثناء تلك التي لها تواريخ ا�شتحقاق تزيد عن 12 �شهًرا بعد نهاية فرتة الإبالغ والتي يتم ت�شنيفها على اأنها 

اأ�شول غري متداولة. وتتاألف القرو�ص والذمم املدينة لل�شركة من الذمم املدينة التجارية والأخرى والنقد وما يف حكم النقد يف قائمة املركز 

املايل )الإي�شاحان رقم 13-2 و 2.14(.

الذمم املدينة التجارية والأخرى  2.13

اإدراجهم بالتكلفة  اإدراج املدينني التجاريني مبدئًيا بالقيمة العادلة ثم يتم  اإثبات الذمم املدينة التجارية والأخرى بقيمتها العادلة. ويتم  يتم 

املطفاأة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال مطروًحا منه خ�شائر انخفا�ص القيمة اإن وجدت. ويتم اإن�شاء خم�ش�ص لنخفا�ص قيمة الذمم املدينة 

التجارية عندما يوجد دليل مو�شوعي على اأن ال�شركة لن ت�شتطيع حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة وفق املدد الأ�شلية للذمم املدينة.

النقد وما يف حكمه  2.14

يتاألف النقد وما يف حكمه من النقد يف البنوك ويف ال�شندوق والودائع ق�شرية الأجل التي لها تاريخ ا�شتحقاق اأ�شلي مدته ثالثة اأ�شهر اأو اأقل 

من ذلك.

انخفا�س القيمة  2.15

الأ�شول املالية

اأدلة  توجد  حيثما  القيمة  منخف�شة  املالية  الأ�شول  وتعترب  اإبالغ.  تاريخ  كل  يف  القيمة  انخفا�ص  موؤ�شرات  عن  بحًثا  املالية  الأ�شول  تقييم  يتم 

مو�شوعية باأنه نتيجة لوقوع حدث واحد اأو اأكرث بعد الإدراج الأويل بالأ�شل املايل، تاأثرت التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقّدرة لالإ�شتثمارات.

وفيما يخ�ص الأ�شول املالية، ت�شتمل الأدلة املو�شوعية لنخفا�ص القيمة على:

امل�شاعب املالية اخلطرية للطرف املقابل،  •

اأو التخلف اأو التاأخر يف ال�شداد،  •

اأو اأنه اأ�شبح من املحتمل اأن يدخل املقرت�ص يف حالة اإفال�ص اأو اإعادة تنظيم مايل.  •

موعد  فات  لكن  كبرية مبفردها  تعترب  ل  التي  التجارية  املدينة  الذمم  مثل  قيمتها  انخفا�ص  املالية من حيث  الأ�شول  فئات  بع�ص  تقييم  ويتم 

ا�شتحقاقها ب�شورة جماعية.

التقـــريــــر ال�ســـنـــوي 2017 46



اإي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

اأ�سا�س الإعداد وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  2

انخفا�س القيمة )تابع(  2.15

ومن املمكن اأن ت�شتمل الأدلة املو�شوعية لنخفا�ص القيمة ملجموعة من الذمم املدينة على اخلربة ال�شابقة لل�شركة يف حت�شيل الدفعات، والزيادة 

القت�شادية  الأو�شاع  للمالحظة يف  القابلة  التغيريات  اإىل  بالإ�شافة  الئتمان  بعد فرتة  املدينة  الذمم  املتاأخرة يف جمموعة  الدفعات  يف عدد 

الوطنية واملحلية والتي ترتبط بالتخلف عن الذمم املدينة.

ويتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لالأ�شول املالية بخ�شارة اإنخفا�ص القيمة مبا�شرًة لكافة الأ�شول املالية باإ�شتثناء املديونيات التجارية حيث يتم 

تخفي�ص قيمتها الدفرتية من خالل ا�شتخدام ح�شاب اأحد املخ�ش�شات.

وعندما تعترب اإحدى الذمم املدينة التجارية غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مبا�شرًة بعد احل�شول على املوافقات املنا�شبة واإدراجها يف بيان 

الدخل ال�شامل �شمن م�شاريف البيع والتوزيع. ويتم قيد عمليات ال�شرتداد الالحقة للمبالغ امل�شطوبة م�شبًقا يف بيان الدخل ال�شامل.

الأ�شول غري املالية

تتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�شول غري املالية لل�شركة عالوة على املخزون واأ�شول ال�شريبة املوؤجلة يف كل تاريخ اإبالغ لتحديد ما اإذا كان هناك 

موؤ�شرات على انخفا�ص قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات، فيتم تقدير القيمة امل�شرتدة لالأ�شل. 

يتم اإدراج خ�شارة انخفا�ص القيمة اإذا زادت القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو وحدته املوّلدة للنقد عن القيمة امل�شتخدمة والقيمة العادلة مطروًحا منها 

تكاليف البيع. عند تقييم القيمة امل�شتخدمة، تخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معّدل خ�شم ما قبل 

ال�شريبة الذى يعك�ص تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الوقتية للنقود واملخاطر اخلا�شة بالأ�شل. ويتم تقييم خ�شائر انخفا�ص القيمة املعرتف بها  

يف فرتات �شابقة يف كل تاريخ اإبالغ للعثور على اأي موؤ�شر ي�شري اإىل اأن اخل�شارة قد تناق�شت اأو زالت كلًيا. تلغى خ�شائر انخفا�ص القيمة اإذا حدث 

تغيري فى التقديرات امل�شتخدمة لتحديد القيمة امل�شرتدة. يتم اإلغاء خ�شارة النخفا�ص فى القيمة فقط للحد الذي ل تتجاوز فيه القيمة الدفرتّية 

لالأ�شل القيمة الدفرتية التي كان ميكن حتديدها بعد خ�شم ال�شتهالك والإطفاء يف حالة عدم اإدراج خ�شارة انخفا�ص القيمة.

املخ�س�سات   2.16

يتم اإدراج املخ�ش�شات يف قائمة املركز املايل عندما يكون لدى ال�شركة التزام قانوين اأو ا�شتدليل نتيجة لأحداث �شابقة والتي من املحتمل اأن 

تتطلب تدفق املكافاآت القت�شادية لت�شوية ذلك اللتزام، وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ اللتزام. ويتم اإدراج خم�ش�ص للمعاجلة البيئية الناجت 

عن العمليات اأو الأحداث ال�شابقة يف الفرتة التي ين�شاأ فيها التزام ما لطرف ثالث وميكن تقدير املبلغ ب�شكل موثوق به. وي�شتند قيا�ص اللتزامات 

اإىل املتطلبات القانونية ال�شائدة والتقنية احلالية.

ويكون املبلغ املعرتف به كمخ�ش�ص هو اأف�شل تقدير للمقابل املطلوب لت�شوية اللتزام احلايل يف تاريخ الإبالغ مع مراعاة املخاطر وال�شكوك 

التي حتيط باللتزام. وعند قيا�ص خم�ش�ص ما با�شتخدام التدفقات النقدية املقّدرة لت�شوية اللتزام احلايل، تكون قيمته الدفرتية هي القيمة 

احلالية لتلك التدفقات النقدية. وعندما يكون من املتوقع ا�شرتداد بع�ص اأو كل املكافاآت القت�شادية الالزمة لت�شوية خم�ش�ص ما من الأطراف 

الأخرى، يتم اإدراج الذمة املدينة كاأحد الأ�شول اإذا كان من املوؤكد فعلًيا اأن يتم ا�شتالم التعوي�ص ويكون من املمكن قيا�ص مبلغ الذمة املدينة 

ب�شكل موثوق به.

توزيعات الأرباح  2.17

يتم اإدراج توزيعات الأرباح باعتبارها التزام يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح من جانب م�شاهمي ال�شركة.

يتم التعامل مع توزيعات اأرباح ال�شنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان املركز املايل باعتبارها حدث غري قابل للتعديل بعد تاريخ بيان املركز املايل.

الذمم الدائنة التجارية والأخرى  2.18

يتم اإدراج اللتزامات للمبالغ التي �شيتم دفعها يف امل�شتقبل لل�شلع واخلدمات امل�شتلمة �شواء قّدم املوّرد فاتورة بها اأم ل.

يتم اإدراج الذمم الدائنة التجارية مبدئًيا بالقيمة العادلة ثم يتم قيا�شها بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة �شعر الفائدة الفعال.

47



اإي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

اأ�سا�س الإعداد وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  2

القرو�س بفوائد   2.19

يتم اإثبات القرو�ص بفوائد مبدئيًا كالتزام بالتكلفة ناق�شًا التكاليف املن�شوبة للمعاملة. يف اأعقاب الإثبات املبدئي يتم اإدراج القرو�ص بفوائد 

اأي فرق بني التكلفة والقيمة القابلة لال�شرتداد يف قائمة الدخل ال�شامل على مدى فرتة القرتا�ص مبعدل الفائدة  اإثبات  بالتكلفة املطفاأة مع 

الفعلي.

تكاليف الإقرا�ص املن�شوبة مبا�شرًة اإىل متلك، اأو اإن�شاء اأو اإنتاج اأ�شل موؤهل يتم ر�شملتها كجزء من تكلفة ذلك الأ�شل. كافة تكاليف الإقرا�ص 

الأخرى يتم قيدها كم�شروف يف فرتة تكبدها. تتكون تكاليف الإقرا�ص من الفوائد وتكاليف اأخرى تتكبدها املن�شاأة ب�شاأن اإقرتا�ص الأموال.

2.20 القيم العادلة

يتطلب عدد من ال�شيا�شات والإف�شاحات املحا�شبية لل�شركة حتديد القيمة العادلة لكل من ال�شول والإلتزامات املالية وغري املالية. يتم حتديد 

القيم العادلة لأغرا�ص القيا�ص و/اأو لأغرا�ص الإف�شاح وفقًا لعدد من ال�شيا�شات والطرق املحا�شبية.  وعندما ينطبق، يتم الإف�شاح عن معلومات 

حول الإفرتا�شات التي بني عليها حتديد القيم العادلة يف الإي�شاحات اخلا�شة بذلك الأ�شل اأو الإلتزام.  

اإن القيمة العادلة هو ال�شعر الذي �شوف ي�شتلم لبيع اأحد الأ�شول اأو املدفوعة لتحويل اإلتزام يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ 

القيا�ص. ي�شتند قيا�ص القيمة العادلة على افرتا�ص باأن املعاملة لبيع الأ�شل اأو حتويل الإلتزام يقام اإما:

يف ال�شوق الرئي�شي لأ�شل اأو التزام، اأو  -

يف حالة عدم وجود ال�شوق الرئي�شية، يف ال�شوق الأكرث فائدة لالأ�شل اأو اإلتزام.  -

يجب اأن يكون ال�شوق الرئي�شية اأو ال�شوق الأكرث فائدة يف متناول ال�شركة.

يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�شل اأو الإلتزام با�شتخدام الفرتا�شات التي �شي�شتخدمها امل�شاركون يف ال�شوق عند ت�شعري الأ�شل اأو الإلتزام، على 

افرتا�ص اأن امل�شاركني يف ال�شوق �شيت�شرفون بناءًا على اأف�شل م�شلحة اإقت�شادية.

اإن قيا�ص القيمة العادلة للموجودات غري املالية تاأخذ يف العتبار قدرة امل�شاركني يف ال�شوق على توليد منافع اقت�شادية با�شتخدام الأ�شول يف 

اأعلى واأف�شل ا�شتخدام لها اأو عن طريق بيعها اإىل امل�شاركني الآخرين يف ال�شوق من �شاأنه ا�شتخدام الأ�شول يف اأعلى واأف�شل ا�شتخدام لها.

عقود الإيجار  2.21

يتم ت�شنيف عقود الإيجار التي يحتفظ فيها املوؤجر بجميع خماطر ومكافاآت ملكية الأ�شل على اأنها عقود اإيجار ت�شغيلية. ويتم اإدراج مدفوعات 

عقد الإيجار الت�شغيلي كم�شاريف يف بيان الدخل ال�شامل بطريقة الق�شط الثابت خالل مدة عقد الإيجار. 

راأ�س املال  2.22

يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية واملتعددة الأ�شوات على اأنها حقوق امل�شاهمني. ويتم تو�شيح الزيادة يف التكاليف التي ترجع ب�شورة مبا�شرة اإىل 

اإ�شدار اأ�شهم جديدة يف حقوق امل�شاهمني على اأنها خ�شم من العائدات مطروًحا منها ال�شريبة. 

كما يتم ت�شنيف الأر�شدة الأخرى التي متثل الفائدة املتبقية يف �شايف اأ�شول ال�شركة على اأنها حقوق امل�شاهمني.

املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة على معايري التقارير املالية الدولية ذات ال�سلة بعمليات ال�سركة   2.23

بالن�شبة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 قامت ال�شركة بتطبيق كافة املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعدلة ال�شادرة عن جمل�ص املعايري 

املحا�شبية الدولية )املجل�ص( واللجنة التطبيقية لتف�شريات معايري التقارير املالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجل�ص والتي تتعلق بعملياتها والتي 

دخلت حيز التطبيق بالن�شبة للفرتات التي تبداأ يف 1 يناير 2017.
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املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة على معايري التقارير املالية الدولية ذات ال�سلة بعمليات ال�سركة )تابع(  2.23

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 7 بيان التدفقات النقدية: مبادرة الإف�شاح  •

لتعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 12 �شرائب الدخل: اإدراج الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة عن اخل�شائر غري املحققة   •

دورة التح�شينات ال�شنوية من 2014 اإىل 2016   •

12 الإف�شاح عن احل�ش�ص يف املن�شاآت الأخرى: تو�شيح نطاق متطلبات الإف�شاح يف معيار  تعديالت على معيار التقرير املايل الدويل   •

التقرير املايل الدويل 12

مل يوؤد تطبيق هذه املعايري والتف�شريات اإىل اأية تغيريات رئي�شية يف ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة ومل توؤثر على املبالغ التي مت بيانها لل�شنة احلالية 

والفرتات ال�شابقة. 

املعايري ال�سادرة وغري �سارية املفعول بعد   2.24

املعايري والتعديالت اجلديدة التالية قد مت اإ�شدارها من قبل جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية التي قد توؤثر على البيانات املالية لل�شركة ولكن 

لي�شت اإلزامية بعد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017:

معيار التقرير املايل الدويل 9 الأدوات املالية

يف يوليو 2014، اأ�شدر جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية الن�شخة النهائية من معيار التقرير املايل الدويل 9 الأدوات املالية الذي يحل حمل معيار 

9. يجمع معيار التقرير  39 الأدوات املالية: العرتاف والقيا�ص وكافة الإ�شدارات ال�شابقة من معيار التقرير املايل الدويل  املحا�شبة الدويل 

املايل الدويل 9 كل اجلوانب الثالثة ملحا�شبة م�شروع الأدوات املالية: الت�شنيف والقيا�ص، وانخفا�ص القيمة وحما�شبة التحوط. معيار التقرير 

ال�شماح للتطبيق املبكر. با�شتثناء حما�شبة التحوط  2018، مع  1 يناير  اأو بعد  التي تبداأ يف  ال�شنوية  9 �شاري املفعول للفرتات  املايل الدويل 

يتطلب التطبيق باأثر رجعي ولكن تقدمي معلومات املقارنة لي�ص اإلزاميًا. بالن�شبة ملحا�شبة التحوط، يتم تطبيق املتطلبات عموما باأثر م�شتقبلي، مع 

بع�ص ال�شتثناءات املحدودة. تخطط ال�شركة تبني املعيار اجلديد يف تاريخ ال�شريان املطلوب و�شوف لن تعيد بيان معلومات املقارنة. خالل �شنة 

2017، قامت ال�شركة باإجراء تقييم تف�شيلي لتاأثري جميع اجلوانب الثالثة ملعيار التقرير املايل الدويل 9. ي�شتند هذا التقييم على املعلومات 

املتوفرة حاليًا، ويجوز اأن يخ�شع للتغريات الناجمة عن املعلومات املعقولة واملدعومة الإ�شافية التي �شيتم اإتاحتها لل�شركة يف �شنة 2018 عندما 

�شتقوم ال�شركة بتطبيق معيار التقرير املايل الدويل 9. وعمومًا، تتوقع ال�شركة عدم وجود تاأثري كبري على بيان مركزها املايل وحقوق امل�شاهمني.

معيار التقرير املايل الدويل 15 الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء

2016، ويوؤ�ش�ص منوذجًا من خم�ص خطوات ملحا�شبة الإيرادات  اإبريل  2014، ومت تعديله يف  15 يف مايو  �شدر معيار التقرير املايل الدويل 

النا�شئة عن العقود املربمة مع العمالء. وفقًا ملعيار التقرير املايل الدويل 15 يتم اإدراج الإيرادات باملبلغ الذي يعك�ص العو�ص الذي تتوقعه املن�شاأة 

ليكون من حقها يف مقابل نقل الب�شائع اأو اخلدمات اإىل العمالء. معيار الإيرادات اجلديد �شوف يحل حمل جميع املتطلبات احلالية لالعرتاف 

ل باأثر رجعي للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1  بالإيرادات مبوجب معيار التقرير املايل الدويل. يتطلب تطبيق املعيار اإما بالكامل اأو ُمعدَّ

يناير 2018. ي�شمح بالتطبيق املبكر. تخطط ال�شركة بتبني املعيار اجلديد يف تاريخ ال�شريان املطلوب با�شتخدام النهج املعدل باأثر رجعي. قامت 

ال�شركة باإجراء تقييم وخل�شت اإىل اأن التاأثري لي�ص جوهريًا كما هو احلال بالن�شبة ملعظم عقود ال�شركة املربمة مع العمالء، وبيع الب�شاعة يتوقع 

عمومًا اأن يكون التزام الأداء فقط وبالتايل فاإن تطبيق معيار التقرير املايل الدويل 15 لي�ص من املتوقع اأن يكون له اأي تاأثري على اإيرادات ال�شركة 

اأو اأرباحها اأو خ�شائرها. تتوقع ال�شركة اأن يحدث اإدراج الإيرادات يف وقت من الزمن حينما يتم فيه حتويل ال�شيطرة على الأ�شل اإىل العميل، 

وب�شكل عام عند ت�شليم الب�شاعة. 
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معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار

اأ�شدر جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار الذي يتطلب من امل�شتاأجرين اإدراج املوجودات واملطلوبات 

ملعظم عقود الإيجار. ي�شمل املعيار اإعفاءين من اإعفاءات الإدراج للم�شتاأجرين -عقود اإيجار لالأ�شول “ذات القيمة املنخف�شة” )مثل احلوا�شيب 

اأقل(. بالن�شبة للموؤجرين، يوجد هناك تغيري  اأو  12 �شهرا  اإيجار مدتها  اإيجار ذات مدة  اإيجار ق�شرية الأجل )اأي عقود  ال�شخ�شية( وعقود 

املدى.  لتحديد  امل�شتقبل  تقييم مف�شل يف  باإجراء  ال�شركة  �شتقوم  الإيجار.  17 عقود  الدويل  املحا�شبة  املحا�شبة احلالية يف معيار  طفيف يف 

معيار  تطبيق  �شريطة  املبكر،  بالتطبيق  ي�شمح   .2019 يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�شنوية  للفرتات  املفعول  �شاري  املعيار اجلديد  �شي�شبح 

الإيرادات اجلديد، معيار التقرير املايل الدويل 15 الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء، اأو يتم تطبيقه يف ذات تاريخ معيار التقرير املايل 

الدويل 16. ميكن للم�شتاأجر اأن يختار تطبيق املعيار با�شتخدام اإما النهج باأثر رجعي بالكامل اأو باأثر رجعي معدل. ت�شمح اأحكام النتقال يف 

املعيار ببع�ص الإعفاءات.

يتطلب معيار التقرير املايل الدويل 16 اأي�شًا من امل�شتاأجرين واملوؤجرين تقدمي اإف�شاحات اأكرث �شموًل من املعيار املحا�شبي الدويل 17.

يف �شنة 2018، �شتوا�شل ال�شركة تقييم التاأثري املحتمل ملعيار التقرير املايل الدويل 16 على بياناتها املالية.

اإدارة املخاطر املالية  3

عوامل املخاطر املالية   3.1

اإن اأن�شطة ال�شركة تعر�شها ملجموعة من املخاطر املالية مبا يف ذلك تاأثريات التغريات يف خطر ال�شوق )مبا يف ذلك خطر �شعر ال�شرف وخطر 

معدل الفائدة( وخطر الئتمان وخطر ال�شيولة. ويركز برنامج اإدارة املخاطر العامة لل�شركة على عدم اإمكانية التنبوؤ بالأ�شواق املالية وي�شعى 

اإىل احلد من التاأثريات العك�شية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة. وتتوىل الإدارة اإدارة املخاطر مبوجب �شيا�شات معتمدة من جمل�ص الإدارة. 

خماطر ال�سوق   3.2

3.2.1 خماطر �سعر ال�سرف  

تن�شاأ خماطر �شعر ال�شرف حيثما تغريت قيمة اإحدى الأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شرف. وتتعر�ص ال�شركة خلطر �شعر ال�شرف 

يف املبيعات وامل�شرتيات والإيداعات البنكية املقومة بالعمالت الأجنبية. وتتم معادلة �شايف تعر�ص ال�شركة خلطر الدولر الأمريكي الناجت عن 

املبيعات املقومة بالدولر الأمريكي مب�شرتيات مقومة بالدولر الأمريكي للزيوت الأ�شا�شية والإ�شافات وال�شحن البحري والبنود الأخرى. وحيث 

اإن الريال الُعماين مربوط حاليا بالدولر الأمريكي، فتعتقد الإدارة اأن التذبذب يف �شعر ال�شرف �شيكون له تاأثري كبري على الربح. وتعتاد ال�شركة 

ا�شتغالل عقود ال�شرف الآجلة بالدولر الأمريكي للتحوط �شد تعر�شها للخطر فيما يتعلق باأية اإيداعات بنكية كبرية مقومة بالدولر الأمريكي. 

ولي�ص لدى ال�شركة عقود �شرف اآجلة م�شتحقة يف 31 دي�شمرب 2017 )2016 – �شفر(. 

3.2.2 خماطر معدل الفائدة  

ين�شاأ خماطر معدل الفائدة لدى ال�شركة من قرو�شها لأجل. تدير ال�شركة تعر�شها ملخاطر معدل الفائدة من خالل )اأ( ا�شتغالل التمويل ق�شري 

الأجل باملعدلت الثابته يف وقت احل�شول على التمويل و )ب( القرو�ص طويلة الأجل ودمج من الإقرتا�شات البنكية بهام�ص ثابت وعدل اأذونات 

خزينة حكومة �شلطنة ُعمان ملدة 28 يوم..

ولقد قدرت الإدارة التاأثري على ربح ال�شنة ب�شبب الزيادة اأو النخفا�ص يف معدلت الفائدة باأنه غري كبري. 
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خماطر ال�سوق )تابع(   3.2

3.2.3 خماطر الئتمان  

خطر الئتمان هو خطر اخل�شارة املالية اإذا مل ي�شتوف العميل اأو الطرف املقابل يف الأداة املالية التزاماته التعاقدية، وين�شاأ يف الأ�شا�ص من النقد 

وما يف حكمه والتعر�ص خلطر الئتمان مع العمالء. ولدى ال�شركة �شيا�شة ائتمانية وتتم مراقبة التعر�ص خلطر الئتمان ب�شكل م�شتمر. ويتم اأداء 

التقييمات الئتمانية جلميع العمالء املحتاجني اإىل ائتمان ملبلغ معني. وتطلب ال�شركة �شمانات بنكية من العمالء الذي ي�شكلون خطرا ائتمانيا 

اأكرب. ول تطلب ال�شركة �شمانا فيما يتعلق بجميع الأ�شول املالية الأخرى. 

يتم ال�شتثمار يف الأوراق املالية ال�شائلة ولكن فقط مع البنوك التجارية يف ُعمان. ول تتوقع الإدارة األ يفي اأي طرف مقابل بالتزاماته. 

ين�شاأ تركيز خطر الئتمان عند ا�شرتاك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�شطة جتارية �شبيهة اأو اأن�شطة يف نف�ص املنطقة اجلغرافية اأو ذات �شمات 

اقت�شادية �شبيهة تت�شبب يف تاأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، باملثل، بالتغريات يف الظروف القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو الظروف 

الأخرى. وت�شري تركيزات خطر الئتمان اإىل احل�شا�شية النوعية لأداء ال�شركة للتطورات التي توؤثر على جمال معني اأو موقع جغرايف معني. 

لدى ال�شركة تركيزات كبرية خلطر الئتمان مع القطاع احلكومي. ففي 31 دي�شمرب 2017، �شكلت اجلهات احلكومية يف ُعمان %20 )مقارنة 

بـ%17 يف 2016( من الذمم املدينة التجارية امل�شتحقة. ويف 31 دي�شمرب 2017، مل يكن هناك تركيزات كبرية اأخرى خلطر الئتمان. 

ين�شاأ خطر الئتمان على الأ�شول املالية الأخرى مبا يف ذلك “النقد وما يف حكمه” من خطر تع�شر الطرف املقابل، حيث يعادل التعر�ص الأق�شى 

القيمة الدفرتية لهذه الأر�شدة. 

يتم اإيداع النقد يف البنوك ويف ال�شندوق لدى موؤ�ش�شات مالية  ذات �شمعة طيبة يف �شلطنة ُعمان. 

خماطر ال�سيولة   3-3

حتد ال�شركة من خطر ال�شيولة لديها بالتاأكد من اإتاحة الت�شهيالت البنكية. وتقت�شي �شروط البيع لدى ال�شركة دفع املبالغ امل�شتحقة مبتو�شط 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ البيع. وعادة ما ت�شوى الذمم الدائنة التجارية خالل 60 يوما من تاريخ ال�شراء.

يوجز اجلدول التايل ا�شتحقاقات اللتزامات املالية غري املخ�شومة اخلا�شة بال�شركة يف 31 دي�شمرب 2017 على اأ�شا�ص تواريخ الدفع التعاقدية ومعدلت 

الفائدة ال�شوقية احلالية. 

الإجمايلاإىل �سنة واحدة2017

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

18.55818.558قر�ص ق�شري الأجل

51.80151.801الذمم الدائنة وامل�شتحقات

70.35970.359الإجمايل

الإجمايلاإىل �شنة واحدة2016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

6.1386.138قر�ص ق�شري الأجل

42.94842.948الذمم الدائنة وامل�شتحقات

49.08649.086الإجمايل
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اإدارة املخاطر املالية  3

اإدارة خماطر راأ�س املال   3.4

تتمثل اأهداف ال�شركة عند اإدارة راأ�ص املال يف حماية قدرة ال�شركة على ال�شتمرار كم�شروع م�شتمر لتوفري عوائد للم�شاهمني ومكافاآت لغريهم من اأ�شحاب 

امل�شالح واحلفاظ على هيكل مايل ميكن الدفاع عنه جتاريا للحد من تكلفة راأ�ص املال. ميثل راأ�ص املال اأ�شهم راأ�ص املال والإحتياطي القانوين والأرباح 

املحتجزة.

للحفاظ على هيكل راأ�ص املال اأو تعديله، ميكن لل�شركة تعديل قيمة الأرباح املدفوعة للم�شاهمني اأو رد راأ�ص املال للم�شاهمني اأو اإ�شدار اأ�شهم جديدة اأو بيع 

اأ�شول للحد من الدين. 

تقدير القيمة العادلة   3.5

يفرت�ص اأن القيمة ال�شمية خم�شوًما منها اأي تعديالت ائتمانية تقديرية لالأ�شول واللتزامات املالية التي تقل مدة ا�شتحقاقها عن �شنة واحدة تقارب 

قيمها العادلة. وتتكون الأ�شول املالية من النقد يف البنوك ويف ال�شندوق والذمم الدائنة التجارية وغريها. وتتكون اللتزامات املالية من الذمم الدائنة 

وامل�شتحقات.

التقديرات املحا�سبية الهامة   4

يقت�شي اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( ا�شتخدام بع�ص التقديرات املحا�شبية الهامة. كما يتطلب اأي�شا من الإدارة 

التقديرات  ال�شركة تقديرات وافرتا�شات بخ�شو�ص امل�شتقبل. ونادرا ما تعادل  لل�شركة. وتعد  ال�شيا�شات املحا�شبية  ممار�شة تقديرها يف عملية تطبيق 

املحا�شبية الناجتة، بح�شب تعريفها، النتائج الفعلية ذات ال�شلة. 

يتم تقييم التقديرات با�شتمرار وتبنى على اأ�شا�ص اخلربة التاريخية والعوامل الأخرى مبا يف ذلك توقعات الأحداث امل�شتقبلية التي يعتقد اأنها معقولة يف 

ظل الظروف. وفيما يلي النواحي التي تقت�شي درجة اأعلى من التقدير اأو التعقيد اأو النواحي التي لبد للقوائم املالية فيها من الفرتا�شات والتقديرات. 

انخفا�ص قيمة الذمم املدينة التجارية

يتم تقدير القيمة القابلة للتح�شيل للذمم املدينة التجارية عندما ل يعد حت�شيل القيمة الكاملة ممكنا. وبالن�شبة للقيم الكبرية فرديا، يتم اإجراء هذا 

التقدير لكل منها على حدة. ويتم تقييم القيم التي لي�شت كبرية فرديا، ولكنها م�شتحقة، جمتمعة ويتم تكوين خم�ش�ص وفقا لطول وقت ال�شتحقاق على 

اأ�شا�ص معدلت ال�شرتداد التاريخية. 

ويف تاريخ بيان املركز املايل، كان اإجمايل احل�شابات التجارية املدينة 35,428 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 28,837 األف يف 2016( وكان خم�ش�ص 

الديون املنخف�شة القيمة 840 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 626 األف ريال عماين يف 2016(. ويتم اإدراج اأي فرق بني املبالغ املح�شلة فعليا يف املدد 

امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل ال�شامل.

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات

تقوم اإدارة ال�شركة بتحديد العمر الإنتاجي التقديري ملمتلكاتها واآلتها ومعداتها من اأجل اإحت�شاب الإ�شتهالك. يتم احت�شاب العمر الفرتا�شي على اأ�شا�ص 

تقييم الإدارة لعوامل خمتلفة مثل دورات الت�شغيل وبرامج ال�شيانة وال�شتهالك الطبيعي با�شتخدام اأف�شل تقديراتها. 

ال�شرائب

توجد اأوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتف�شري القوانني ال�شريبية وكمية وتوقيت الدخل اخلا�شع لل�شريبة يف امل�شتقبل. بالنظر اإىل جمموعة وا�شعة من العالقات 

التجارية وطبيعة التفاقات التعاقدية القائمة، اخلالفات التي تن�شاأ بني النتائج الفعلية والفرتا�شات، اأو تغيريات يف امل�شتقبل ملثل هذه الفرتا�شات، قد 

يحتم اإجراء التعديالت يف امل�شتقبل حل�شاب �شريبة الدخل والتي �شجلت بالفعل. تقوم ال�شركة بتكوين خم�ش�شات، ا�شتنادا اإىل تقديرات معقولة، عن 

�شابقة  ي�شتند على عوامل خمتلفة، مثل اخلربة لربوط �شريبية  تلك املخ�ش�شات  ال�شريبية. مقدار  للربوط  النهائية  اللم�شات  لو�شع  العواقب املحتملة 

وتف�شريات خمتلفة من الأنظمة ال�شريبية من قبل املن�شاأة اخلا�شعة لل�شريبة وم�شوؤولية ال�شلطات ال�شريبية.
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الدخل الآخر  5

يتكون الدخل الآخر من دخل بطاقات وقود �شل وعمولة قطاع الطريان ودخل اإيجار جتار حمطات الوقود ور�شوم امتياز حمالت الت�شوق املريح ور�شوم مناولة 

املنتجات فيما يتعلق با�شتخدام اأ�شول ال�شركة. 

معلومات القطاعات  6

قطاعات الأعمال

حددت الإدارة القطاعات الت�شغيلية لل�شركة على اأ�شا�ص التقارير التي يراجعها الرئي�ص التنفيذي والتي ت�شتخدم لتخاذ القرارات ال�شرتاتيجية. 

املنتجات  بيع  الأ�شا�ص من  اإيرادها يف  املبلغ عنها  الت�شغيلية  القطاعات  وت�شتمد  اأ�شا�ص منظور عمل.  الت�شغيلية على  القطاعات  التنفيذي  الرئي�ص  يحدد 

ريال  مليون   331.1 ريال عماين )2016:  مليون   386.4 وقدرها  لل�شركة  بالن�شبة  الإيراد  من  مكون  اأهم  التجزئة  مبيعات  ومتثل  املكررة.  البرتولية 

عماين( ولي�ص هناك قطاع اآخر يذكر. 

تكاليف املوظفني  7

ت�شمل تكاليف املوظفني املدرجة يف م�شروفات البيع والتوزيع وامل�شروفات الإدارية ما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

4.8734.951الرواتب والأجور والعالوات 

2.6492.572البدلت واملزايا الأخرى

7.5227.523

�سريبة الدخل  8

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

ت�سمل م�سروفات �سريبة الدخل على التايل:

امل�شروف ال�شريبي احلايل:

2.2322.118امل�شروفات ال�شريبية احلالية

ال�شرائب املوؤجلة:

68(13)ال�شريبة املوؤجلة لل�شنة )الإي�شاح 11(

2.2192.186

لل�شريبة. لغر�ص  %15 على الدخل اخلا�شع  البالغ  ال�شريبي املقرر  ال�شركة ل�شريبة الدخل وفقا لقانون �شريبة الدخل ب�شلطنة ُعمان باملعدل  تخ�شع 

حتديد امل�شروف ال�شريبي لل�شنة، لقد مت تعديل الربح املحا�شبي لأغرا�ص ال�شريبة. تت�شمن التعديالت لأغرا�ص ال�شريبة بنود متعلقة بكٍل من الدخل 

وامل�شروفات. بعد اإجراء هذه التعديالت، يتم تقدير متو�شط معدل ال�شريبة ال�شائد بن�شبة 14.68% )2016: 12.01%(.
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�سريبة الدخل )تابع(  8

حركة خم�ش�ص ال�شريبة هي كالتايل:

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

2,1181,749يف 1 يناير 

2,2322,118م�شروف �شريبة الدخل لل�شنة

)1,749((2,111)املدفوع خالل ال�شنة

2,2392,118يف 31 دي�شمرب 

وفيما يلي ت�شوية �شرائب الدخل املحت�شبة على الأرباح املحا�شبية باملعدل ال�شريبي ال�شاري مع م�شروفات �شريبة الدخل لل�شنة: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

15,11618,208الربح املحا�شبي قبل ال�شريبة

2,2672,185ال�شريبة على الربح املحا�شبي قبل ال�شريبة مبعدل 15% )2016: 12%(

باإ�سافة الأثر ال�سريبي:

1(48)امل�شروفات غري القابلة للخ�شم

2,2192,186امل�سروف ال�سريبي لل�سنة

مل يتم تقييم الربوط ال�شريبية لل�شركة لل�شنوات من 2013 اإىل 2016 بعد من قبل ال�شلطات ال�شريبية الُعمانية. ويعترب جمل�ص الإدارة اأن قيمة ال�شرائب 

 31 لل�شركة يف  بالن�شبة للمركز املايل  اإن وجدت والتي قد ت�شتحق الدفع عند النتهاء من ربوط �شنوات ال�شريبة املفتوحة لن تكون جوهرية  الإ�شافية 

دي�شمرب 2017. 
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املمتلكات والآلت واملعدات  9

املباين

الآلت 

املركباتواملعدات

اأعمال راأ�سمالية 

املجموعقيد التنفيذ

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

التكلفة

16,95759,5416379,08976,224 يناير 2016

390183527,8008,425ال�شتحواذات

)47()8,033(-3,7624,224التحويالت

111,10963,9486898,85684,602 يناير 2017

7,2267,904-379299ال�ستحواذات

(338)--(338)-الإ�ستبعادات

-(6,655)-2,7643,891التحويالت

3114,25267,8006899,42792,168 دي�سمرب 2017

الإ�ستهالك

41,464-11,65439,201609 يناير 2016

3,709-7492,93129املحمل لل�شنة

45,173-12,40342,132638 يناير 2017

4,169-9283,20239املحمل لل�سنة

(338)--(338)-املتعلق بالإ�ستبعادات

49,004-313,33144,996677 دي�سمرب 2017

�سايف القيمة الدفرتية

3110,92122,804129,42743,164 دي�سمرب 2017

318,70621,816518,85639,429 دي�شمرب 2016

اإن م�شتودعات ال�شركة ومبانيها وم�شنع مزج زيوت الت�شحيم من�شاأة على اأر�ص م�شتاأجرة من وزارة النفط والغاز على اأ�شا�ص عقد اإيجار بتاريخ 1 نوفمرب 

 .2009

خالل ال�شنة، مل يتم اإجراء اأية حتويالت اإىل اأ�شول غري ملمو�شة )2016: 47 األف ريال عماين(. 
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الأ�سول غري امللمو�سة  10

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

التكلفة

5,4675,424يف 1 يناير 

)4(-ال�شطب

47-التحويل

5,4675,467يف 31 دي�شمرب 

الإطفاء

4,7503,820يف 1 يناير

273930املحمل لل�شنة

5,0234,750يف 31 دي�سمرب

القيمة الدفرتية

444717يف 31 دي�سمرب

متثل الأ�شول غري امللمو�شة التكاليف التي يتم حتملها فيما يتعلق بحيازة نظام تخطيط موارد ال�شركة وغريها من الربجميات احلا�شوبية الأخرى وتطويرها 

وتنفيذها ويتم اطفاوؤها طوال مدة خم�ص �شنوات.  

اأ�سل ال�سريبة املوؤجلة  11

%15 )مقارنة بن�شبة  يتم احت�شاب �شرائب الدخل املوؤجلة على كافة الفروق املوؤقتة بطريقة الإلتزام با�شتخدام معدل ال�شريبة الرئي�شي البالغ ن�شبته 

%12 يف 2016(. 

ين�شب اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة املعرتف به يف بيان املركز املايل اإىل ما يلي:

يف 1 يناير 

خ�سم  )م�سروف(/ 

يف 31 دي�سمرب �سريبي لل�سنة

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

19713210املخ�ش�ص والإ�شتهالك - 2017

197)68(265املخ�ش�ص والإ�شتهالك – 2016
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املخزونات  12

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

11,6776,984املنتجات البرتولية

4,4574,129املواد اخلام

16,13411,113

)150((225)خم�ش�ص املخزونات بطيئة احلركة

15,90910,963

احلركة يف خم�ش�ص املخزونات بطيئة احلركة هي كالتايل:

150296يف 1 يناير

)146(75خم�ش�ص / عك�ص قيد لل�شنة

225150يف 31 دي�شمرب 

الذمم املدينة والدفعات املقدمة  13

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

35,42828,837الذمم املدينة التجارية

)626((840)خم�شوًما منها: خم�ش�ص خ�شائر انخفا�ص القيمة

34,58828,211

3,9043,436ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة )الإي�شاح 24(

38,49231,647ذمم مدينة جتارية ومن اأطراف ذات عالقة بعد خ�شم خ�شائر انخفا�ص القيمة

1,9822,045دفعات مقدمة

327593ذمم مدينة اأخرى

40,80134,285

يف 31 دي�شمرب 2017، انخف�شت قيمة الذمم املدينة التجارية البالغة 840 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 626 األف ريال ُعماين يف 2016( ومت عمل 

خم�ش�ص لها. وكانت احلركات يف خم�ش�ص خ�شائر انخفا�ص قيمة كما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

626835يف 1 يناير

)209(214خم�ش�ص لل�شنة

840626يف 31 دي�شمرب
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الذمم املدينة والدفعات املقدمة )تابع(  13

يف 31 دي�شمرب، كانت اأعمار الذمم املدينة التجارية غري منخف�شة القيمة كما يلي: 

م�ستحق ولكن غري منخف�س القيمة

الئتمان غري املجموع

املطبق

غري م�ستحق ول 

منخف�س القيمة

اأقل من 30 

يوما

 60 - 31

يوما

 90 - 61

يوما

اأكرث من 91 

يوما

بالألف ريال 

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

201734,588(138)25,7751,7112,7698523,619

201628,211)61( 23,5535571,3494042,409

تعترب املبالغ م�شتحقة خالل 3 اإىل 45 يوًما من تاريخ الفاتورة بالن�شبة جلميع العمالء وتكون الغالبية العظمى غري م�شمونة. ويتوقع اأن تكون هناك ذمم 

مدينة غري منخف�شة القيمة على اأ�شا�ص اخلربة ال�شابقة وميكن حت�شيلها بالكامل. 

ل حتتوي الفئات الأخرى يف الذمم املدينة والدفعات املقدمة على اأ�شول منخف�شة القيمة. ويكون اأق�شى تعر�ص خلطر الئتمان يف تاريخ اإعداد التقرير 

بالقيمة العادلة لكل فئة من الذمم املدينة املذكورة اأعاله.  

النقد يف البنوك ويف ال�سندوق   14

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,851863الأر�شدة البنكية

17,6269,927ح�شابات الودائع

19,47710,790

ا الودائع حتت الطلب بقيمة 12,516 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 7,727 األف ريال ُعماين يف 2016( مقومة بالريال  يندرج يف ح�شابات الودائع اأي�شً

الُعماين و 5,110 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 2,200 األف ريال ُعماين يف 2016( مقومة بالدولر الأمريكي لدى البنوك التجارية يف ُعمان. وهذه 

الودائع ق�شرية الأجل يف طبيعتها وحتمل فائدة باأ�شعار جتارية. 

تودع الأر�شدة البنكية وح�شابات الودائع لدى موؤ�ش�شات مالية ح�شنة ال�شمعة. ومن ثم، تعتقد الإدارة اأن خطر الئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�شدة يف اأدنى حدوده. 

راأ�س املال  15

يتكون راأ�ص املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل من 100,000,000 �شهم، قيمة كل �شهم 100 بي�شة )مقارنة بـ100,000,000 �شهم، قيمة كل 

�شهم 100 بي�شة يف 2016( كما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,000,000500500 �شهم متعدد الأ�شوات، قيمة كل �شهم 100 بي�شة

95,000,0009,5009,500 �شهم عادي، قيمة كل �شهم ٩ بي�شة

10,00010,000

وفقا للبند 6 من النظام الأ�شا�شي لل�شركة، يكون حلامل كل �شهم متعدد الأ�شوات احلق يف �شوتني يف اجلمعيات العمومية ال�شنوية لل�شركة. وحتمل ال�شركة 

التي ت�شيطر عليها ال�شركة الأم كافة الأ�شهم متعددة الأ�شوات. 
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اأهم امل�ساهمني  16

يف 31 دي�شمرب، كان امل�شاهمون احلاملون لأكرث من %5 من راأ�ص مال ال�شركة كما يلي: 

ن�سبة امل�ساهمة %عدد الأ�سهم

2017201620172016

الأ�سهم متعددة الأ�سوات

%5%5,000,0005,000,0005�شل اأوفر�شيز اإنف�شتمنت�ص بي يف

الأ�سهم العادية

%20%20,000,00020,000,00020بي يف دوردت�ص برتوليوم مات�شخابي

%15%15,000,00015,000,00015�شل اأوفر�شيز اإنف�شتمنت�ص بي يف

%9.7%9,720,8149,720,8149.7�شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

%8.8%8,800,0008,800,0008.8�شل برتولييم اإن يف

%8.2%8,247,6488,247,6488.2�شندوق تقاعد وزارة الدفاع

الحتياطي القانوين  17

تقت�شي املادة 106 من قانون ال�شركات التجارية لعام 1974 ح�شبما يعدل حتويل %10 من �شايف ربح ال�شركة اإىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع اإىل 

اأن تعادل قيمة الحتياطي القانوين على الأقل ثلث راأ�ص مال ال�شركة امل�شدر. وحيث اإن قيمة الحتياطي القانوين قد جتاوزت ثلث راأ�ص مال ال�شركة، فلم 

يتم اإجراء حتويالت اأخرى خالل ال�شنة. ول يتاح هذا الحتياطي للتوزيع. 

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   18

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

601729يف 1 يناير

77151املحمل لل�شنة

)279((250)املدفوع خالل ال�شنة

428601يف 31 دي�شمرب

القرو�س البنكية  19

ح�شلت ال�شركة على قر�ص طويل الأجل )الت�شهيل( من اأحد البنوك التجارية الُعمانية يف 28 دي�شمرب 2014. ويبلغ حد الت�شهيل غري امل�شمون  )اأ( 

6 مليون ريال ُعماين مبعدل فائدة �شنوي %1.55 + املتو�شط املرجح ملعدل اخل�شم ل�شندات اخلزانة حلكومة ُعمان ملدة 28 يوما. مت �شداد 

القر�ص بالكامل يف 27 دي�شمرب 2017. 

يتم تقومي القيمة الدفرتية للقر�ص ق�شري الأجل الذي ح�شلت عليه ال�شركة بالريال الُعماين. والقر�ص ق�شري الأجل غري م�شمون ويحمل فائدة  )ب( 

مبعدل جتاري. ولدى ال�شركة ت�شهيالت كافية لدى بنوك حملية ل�شداد / جتديد القر�ص ل�شتيفاء متطلبات اأعمالها امل�شتمرة. و�شيتم دفع الفائدة 

على اأ�شا�ص تاريخ ال�شتحقاق.
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الذمم الدائنة وامل�ستحقات  20

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

44,44336,192الذمم الدائنة التجارية

4,5654,477امل�شروفات امل�شتحقة

790933الذمم الدائنة الأخرى

2,0031,346م�شتحق لأطراف ذات عالقة )الإي�شاح 24(

51,80142,948

املخ�س�سات  21

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

200200املخ�ش�ص البيئي )اأ(

248222خم�ش�ص خطة الحتفاظ باملوظفني )ب(

448422

املخ�ش�ص البيئي )اأ( 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

200200يف 1 يناير و 31 دي�شمرب 

تخ�ش�ص ال�شركة التكاليف البيئية على اأ�شا�ص تقييمات التلوث البيئي التي جترى يف مواقع الت�شليم والتخزين اخلا�شة بها. 

)ب( خم�ش�ص خطة الحتفاظ باملوظفني

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

222222يف 1 يناير

157139املخ�ش�ص خالل ال�شنة

)139((131)خم�شوًما منه: امل�شتخدم خالل ال�شنة

248222يف 31 دي�شمرب

اأو  الأرباح  قائمة  بالقتطاع من  املعني  املخ�ش�ص  اإن�شاء  ولقد مت  املوظفني.  لبع�ص  املزايا  لتح�شني  اإعدادها  باملوظفني مت  ال�شركة خطة لالحتفاظ  لدى 

اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر ويتوقع ا�شتغالله بعد ثالث �شنوات من التوظيف وفقا للخطة. 

)ج( تكاليف اإخالء املوقع

تتحمل ال�شركة التزام اإخالء املوقع بعد انتهاء عقد اإيجار املوقع املوؤجر. اإن تقدير الإدارة لتكاليف اإخالء املوقع لي�ص جوهريًا بالن�شبة للبيانات املالية.
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الأرباح الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم الواحد  22

يتم احت�شاب الأرباح الأ�شا�شية واملخففة لل�شهم الواحد يف 31 دي�شمرب 2017 على اأ�شا�ص ربح ال�شنة املن�شوب اإىل امل�شاهمني العاديني لل�شركة بق�شمتها 

على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 كما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

12,89716,022ربح ال�شنة

100,000100,000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة كما يف 31 دي�شمرب                  

0.1290.160الأرباح الأ�شا�شية لل�شهم )بالألف(

مل يتم عر�ص رقم معني لالأرباح املخف�شة لل�شهم الواحد حيث اإن ال�شركة مل ت�شدر اأي اأدوات لها تاأثري على الأرباح لل�شهم الواحد عند ممار�شتها.

توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة   23

توزيعات الأرباح املدفوعة

باإجمايل   )2016 يف  ُعماين  ريال   0.106 مببلغ  )مقارنة  الواحد  لل�شهم  ُعماين  ريال   0.106 مببلغ  اأرباح  توزيعات  ودفع  اإعالن  مت  ال�شنة،  خالل 

10,600,000 ريال ُعماين عن عام 2016 )2016: 10,600,000 ريال ُعماين عن عام 2015(.

توزيعات الأرباح املقرتحة

اقرتح جمل�ص الإدارة يف اجتماعه بتاريخ 25 يناير 2018 توزيعات اأرباح بقيمة 8,500,000 ريال ُعماين لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )مقارنة 

مببلغ 10,600,000 ريال ُعماين يف 2016(.

توزيعات الأرباح لل�شهم الواحد

مببلغ  )مقارنة  ُعماين  ريال   8.500.000 باإجمايل  املقرتحة  النهائية  الأرباح  توزيعات  اأ�شا�ص  على  الواحد  لل�شهم  الأرباح  توزيعات  احت�شاب  يتم 

10.600.000 ريال ُعماين يف 2016( وبواقع 100.000.000 �شهم )مقارنة بعدد 100.000.000 �شهم يف 2016( رهنا مبوافقة اجتماع اجلمعية 

العامة ال�شنوي. 

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  24

اأجرت ال�شركة معامالت مع �شركات تابعة لل�شركة الأم وكيانات لبع�ص اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة قدرة على ممار�شة تاأثري كبري عليها. واعتمدت �شروط 

هذه املعامالت من جمل�ص الإدارة وامل�شاهمني. 

وكانت املعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان الدخل ال�شامل كما يلي:   )1(

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

33,31028,941بيع �شلع

10,47110,920�شراء �شلع وخدمات

2,0911,778ر�شوم خدمات وترخي�ص عالمات جتارية
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة )تابع(  24

كان الإيراد من مبيعات الأطراف ذات العالقة بحوايل 33 مليون ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 29 مليون ريال ُعماين يف 2016( ل�شركات متلك جمموعة 

التي ي�شيطر عليها  للكيانات  الت�شحيم ووقود الطريان. وتتعلق املبيعات الأخرى لالأطراف ذات العالقة باملبيعات  �شل ح�شة فيها وتتعلق مببيعات زيوت 

اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة. وكانت م�شرتيات الأطراف ذات العالقة من �شركات ت�شيطر عليها جمموعة �شل وكانت يف الأ�شا�ص لتوريد الزيوت الأ�شا�شية 

والإ�شافات امل�شتخدمة ملزج زيوت الت�شحيم. 

خالل ال�شنة، مل يكن اأي )مقارنة باثنني يف 2016( من اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة موظفني بال�شركة. 

وخالل ال�شنة، ح�شل ع�شرة اأع�شاء جمل�ص اإدارة غري تنفيذيني )مقارنة بع�شرة يف 2016( على مبلغ اإجمايل قدره 156,800 ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 

125,000 ريال ُعماين يف 2016( كاأتعاب اجتماعات ومكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة.   

مكافاأة موظفي الإدارة الرئي�شيني  )2(

كانت مكافاأة الإدارة الرئي�شية خالل ال�شنة كما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

676597مزايا ق�شرية الأجل

2442مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

700639

يتم الإف�شاح عن املبالغ امل�شتحقة من ولالأطراف ذات العالقة يف الإي�شاحني 13 و 20 على التوايل.  )3(

تن�شاأ الأر�شدة امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة خالل �شري العمل العادي. ومل يتم تكوين خم�ش�ص لنخفا�ص القيمة لل�شنتني 2017 و 2016 بالن�شبة   )4(

للمبالغ امل�شتحقة من الأطراف ذات العالقة.  

�سايف الأ�سول لل�سهم الواحد  25

يتم احت�شاب �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد على اأ�شا�ص �شايف الأ�شول يف 31 دي�شمرب 2017 مببلغ 46.589 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 44,292 

األف ريال ُعماين يف 2016( وبواقع 100,000,000 �شهما )مقارنة بعدد 100,000,000 �شهما يف 2016(. 

الأدوات املالية  26

مت تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية لالأدوات املالية على البنود التالية: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

الأ�شول وفقا لبيان املركز املايل

38,81932,240الذمم املدينة التجارية وغريها )با�شتثناء الدفعات املقدمة(

19,47710,790النقد يف البنوك ويف ال�شندوق

58,29643,030
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الأدوات املالية )تابع(  26

مت تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية لالأدوات املالية على البنود التالية: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

اللتزامات املقا�شة بالتكاليف املطفاأة

51,80142,948الذمم الدائنة وامل�شتحقات

18,5006,000قر�ص ق�شري الأجل

70,30148,948

اللتزامات املحتملة  27

ال�شمانات )اأ( 

يف 31 دي�شمرب 2017، اأ�شدرت ال�شركة �شمانات نا�شئة يف �شري العمل العادي يتوقع األ تن�شاأ عنها التزامات جوهرية وتبلغ قيمتها 1.540.025   

ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 1.950.186 ريال ُعماين يف 2016( فيما يتعلق باأداء العقود. 

تخ�شع ال�شركة للتقا�شي �شمن �شياق اأعمالها العادية. بناءًا على م�شورة قانونية م�شتقلة، ل تعتقد ال�شركة باأن نتائج هذه الق�شايا املرفوعة لدى  )ب( 

املحاكم �شيكون لها تاأثري جوهري على دخل ال�شركة اأو مركزها املايل.

اللتزامات  28

توؤجر ال�شركة الأر�ص التي تبنى عليها م�شتودعاتها ومكاتبها وخمازنها الكربى مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلية غري قابلة لالإلغاء. وعادة ما تكون  )اأ( 

فرتات الإيجار ما بني ثالث وع�شر �شنوات. وتكون بع�ص عقود الإيجار قابلة للتجديد يف نهاية مدة الإيجار ب�شعر ال�شوق. وي�شري عقد اإيجار واحد 

لالأر�ص طوال مدة ال�شركة. 

يف 31 دي�شمرب، تكون اللتزامات الإيجارية الدنيا امل�شتقبلية مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلي غري قابلة لالإلغاء والإيجارات الأخرى كما يلي: 

20172016

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

698747لي�شت اأطول من �شنة واحدة

2,1112,439اأطول من �شنة واحدة ولي�شت اأطول من خم�ص �شنوات

1,2542,054اأطول من خم�ص �شنوات

4,063       5,240

يف 31 دي�شمرب 2017، لدى ال�شركة التزامات م�شروفات راأ�شمالية م�شتقبلية مبقدار 213 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 587 األف ريال  )ب( 

ُعماين يف 2016(.

معلومات املقارنة  29

متت اإعادة ت�شنيف الأرقام املقابلة يف ال�شنة ال�شابقة ملطابقة عر�ص ال�شنة احلالية. ول توؤثر اإعادة الت�شنيف هذه على الربح اأو حقوق امل�شاهمني التي مت 

بيانها �شابقًا. 
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ال�شتثمارات الجتماعية

Shell Iftar with Children of Oman Down Syndrome Association

Shell Eco-marathon Event 2017 حفل ماراثون �شل البيئي 2017

مبادرة “روح العطاء” يف �شهر رم�شان املبارك

اإفطار �شل الُعمانية مع اأطفال اجلمعية الُعمانية ملتالزمة داون

Shell Oman’s support & recognition 
for innovative Omani SMEs. 

دعم �شل الُعمانية وتقديرها للموؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة املبتكرة العمانية. 
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Shell Oman puts in place an annual social investment 
budget and it has developed a strategy that targets a 
wide range of initiatives to drive social awareness and 
contribute to the well-being of the local community, 
focusing on the following themes; Road Safety, 
Environment and Community Development.

Social Investments
Social Investments

Shell Summer Internship Programme 2017

�شل الُعمانية تدعم جمعية دار العطاء يف م�شابقة 

“العطاء الكربى” يف دورتها ال�شاد�شة 

قرية �شل املرورية يف مهرجان �شاللة ال�شياحي

Shell Oman sponsors Dar al Atta’a 
6th Big Give Competition

Shell Children’s Traffic Village during Salalah Tourism Festival

Spirit of Giving Initiative in Ramadan
Spirit of Giving initiative during 
the Holy month of Ramadan.

�شل الُعمانية تدرب جمموعة من الطلبة الُعمانيني �شمن برنامج التدريب ال�شيفي 2017 
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