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فــي ُعـــمـــان
ومـلـتــزمــون  بـمـسـتـقـبـلهـا

نــعــتـــــز  بــتــــاريــخنـــا
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" �إن ت�سميمنا على �مل�سي ُقدًما بكل �لثقة نحو �آفاق �أو�سع 
للتنمية �ل�ساملة �مل�ستد�مة، ال يز�ل كامًل غري منقو�ص. 

نحن ملتزمون باحلفاظ على قيمنا وُهويتنا �خلا�سة، فنحن 

متحم�سون لتطوير �لعلقات �لدولية لتعزيز �لتقدم �لذي 

م �أف�سل،  متَّ �إحر�زه بالفعل. وما ز�ل باالإمكان حتقيق تقدُّ

ح�سب �عتقادنا، من خلل �لعمل �جلاد و�ل�سعي �إىل �ملعرفة، 

�لتي من �ساأنها �أن ُتِعّد ُعمان ومو�طنيها للتعامل مع �حلقائق 

�مل�ستجدة يف �لع�سر �حلديث."

من خطاب جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم





60 عامـًا في خـدمـة ُعـمـان
في 12 ديسمبر 1958، أقيم حفل تدشين إلعالن بدء أعمال 
انطالقا من  السلطنة،  الوقود في  شل في قطاع تسويق 
بميناء  اليوم  يعرف  والذي  المالح،  سيح  في  شل  مستودع 
في  ُعمان  شل  استمرت  التالية،  عاًما   60 الـ  وخالل  الفحل. 
للسلطنة  االقتصادية  المسيرة  في  رئيسًيا  شريًكا  كونها 
تقديم  خالل  من  الوطن،  تقدم  رحلة  في  فعااًل  وعضًوا 

أحدث الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالمية. 

التقرير يعّبر عن رحلة شل عمان خالل عام ٢٠١٨ ونحن  هذا 
مستمرون في التقدم نحو المستقبل. 



www.shelloman.com.om

@Shell_Oman

shell_oman
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 أهم اإلنجازات
في رحلة شل ُعمان  

بدأت مسيرة شل في أعمال تسويق الوقود ومنتجاته في ُعمان منذ بداية اكتشاف النفط في 
السلطنة. وبعد مرور ستة عقود من الزمن، تواصل  شل ُعمان التزامها بالعمل جنًبا إلى جنب 

مع شركائها واألطراف ذات العالقة والجهات المعنية لتقديم قيمٍة مضافًة عالمية المستوى. 
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من �ليمني للي�سار خالد بن ها�سل العوي�سي  مدير قطاع �لتجزئة، كني هو يل  رئي�ص �ل�سوؤون �ملالية، حافظ بن حارب الإ�سماعيلي 

مدير قطاع �أعمال وقود �لطري�ن و�لوقود �لبحري و�لقار، الدكتور حممد بن حممود البلو�سي �لرئي�ص �لتنفيذي،
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حممد بن علي الفار�سي  مدير عام �لعلقات �خلارجية و�حلكومية، و�ل�سوؤون �لقانونية وتطوير �الأعمال، ع�سام بن علي البو�سعيدي  مدير 

�ملو�رد �لب�سرية و�ل�سوؤون �الإد�رية

فريق اإلدارة التنفيذية
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�عتمد جمل�ص �إد�رة �سركة �سل �لُعمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 27 يناير 2019 �لنتائج �ملالية �ملدققة لل�سركة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 

دي�سمرب 2018.

ملخ�س النتائج املالية:

12 �سهًرا الربع ال�سنوي بالألف ريال عماين

% 2017 2018 %
 �لربع �لر�بع

2017
 الربع الرابع

2018
13.5 465,787 528,876 9.5 119,727 131,132 �الإير�د�ت

)5.9( 37,924 35,690 )3.7( 8,438 8,130 اإجمايل الربح

)14.8( 7,009 5,974 )18.5( 1,800 1,466 ز�ئد: �إير�د�ت �أخرى

)8.5( )29,494( )26,995( )23.6( )7,785( )5,945( ناق�ص: م�سروفات �لبيع و�لتوزيع وم�سروفات �إد�رية

2.8 )2,542( )2,614( 51.4 )437( )661( ناق�ص: �لتمويل و�ل�سريبة

)6.5( 12,897 12,055 48.3 2,016 2,990 �سايف الربح

عماين  ريال  مليون   528.9 �إىل   2018 عام  خلل  �الإير�د�ت  �رتفعت   ¢

وذلك بن�سبة %13.5 مقارنة بعام 2017، مدفوعة ب�سكل عام باالرتفاع 

�لذي �سهدته �أ�سعار �لوقود يف قطاع �لتجزئة.

عماين،  ريال  مليون   35.7 قيمة   2018 عام  خلل  �لربح  �إجمايل  بلغ   ¢

ا بن�سبة %5.9 مقارنة بعام 2017. م�سجًل �نخفا�سً

عماين  ريال  مليون   12.1 قيمة   2018 عام  خلل  �لربح  �سايف  بلغ   ¢

�أ�سا�سي  ب�سكل  ويعود هذ�   ،2017 بعام  %6.5 مقارنة  ن�سبته  بانخفا�ص 

�إىل �إعادة هيكلة هام�ص �لربح ملوقع توريد �لوقود �جلديد باجلفنني.

عام  خلل  �لت�سغيلية  �الأن�سطة  من  �لناجت  �لنقدي  �لتدفق  حجم  ¢  �سجل 

2018 قيمة 18.2 مليون ريال عماين مقارنة بـ 15 مليون ريال عماين يف 

عام 2017 نتيجة للتح�سينات يف ر�أ�ص �ملال �لعامل.

اأداء الأعمال

قطاع اأعمال التجزئة: ي�ستمر قطاع �لتجزئة يف كونه �أكرب قطاعات �أعمال 

�ل�سوق، ��ستمر �لقطاع يف  �لتي يفر�سها  �ل�سركة، وعلى �لرغم من �لتحديات 

�لرتكيز على مهمته يف “جعل رحلة �حلياة �أف�سل” من خلل تبني �أولوياته �لتي 

ت�سمل: تو�سعة �سبكة حمطاته، و�لتميز �لت�سغيلي، وتطوير مو�هب ذ�ت م�ستوى 

�رتفعت �الإير�د�ت 

خلل عام 2018 �إىل 

528.9 مليون ريال ُعماين 
وذلك بن�سبة 13.5% 

مقارنة بعام 2017. 

“

”

 تقرير
مجلس اإلدارة
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عاملي وتقدمي خدمات جديدة ومبتكرة جلذب �لعملء، مما �ساعده على مو�فاة 

�حتياجات �لعملء �جلديدة و�لت�سريعات �ملتغرية. كما ��ستمر �لقطاع يف تنفيذ 

حمطات  من  عدد  تد�سني  مت  حيث  عديدة  ل�سنو�ت  �ملمتد  �ال�ستثمار  برنامج 

�خلدمة �جلديدة خلل �لعام لي�سل عدد حمطات خدمة �سل يف �ل�سلطنة �إىل 

189 حمطة، مع حمطات خدمة �إ�سافية ال ز�لت قيد �الإن�ساء.

وقد القى وقود Shell V-Power ��ستح�سان �لعملء منذ تد�سينه، و�ستو��سل 

�سل �لُعمانية توفري هذ� �ملنتج عايل �جلودة عرب �سبكتها من حمطات �خلدمة، 

لتزويد عملئنا بالوقود �الأف�سل لدينا من حيث �الأد�ء و�لكفاءة.  

و�أخذ قطاع �أعمال ت�سويق منتجات غري �لوقود خطوة كبرية من �أجل حت�سني 

  Shell Select جتربة �لعملء من خلل تد�سني �جليل �جلـــديد من حمـــلت

يف ُعمان، مع �فتتاح عدد من حملت �لت�سوق �ل�سريع خلل �ل�سنة. باالإ�سافة 

�إىل ذلك، وبهدف زيادة �خلدمات �حلالية �ملتوفرة يف حمطاتنا، مت تد�سني 

�ل�سيار�ت  بال�سيار�ت مثل حملت غ�سيل  �لعناية  �أكرب من خدمات  جمموعة 

+OILCHANGE” عرب �سبكة حمطات  “�سل هيلك�ص  ومر�كز تغيري �لزيوت 

خدمة �سل، ملنح عملئنا جتربة متكاملة.

�أما يف جمال �لدفع ومن �أجل تقدمي خيار�ت دفع متعددة للعملء، فقد د�سن 

قطاع �لتجزئة بطاقات �سل م�سبقة �لدفع ملنح �لعملء جتربة دفع ال تعتمد على 

�لنقد، جلعل عمليات �ل�سر�ء �أكرث �سل�سة.

 وقد متكنا من حتقيق نتائج �أف�سل �سمن مقايي�ص “�أف�سلية �لعلمة �لتجارية”

�لُعمانية  ب�سل  �لتجزئة  قطاع  فيهما  �أظهر  و�لذين  �جلودة”  عايل  “�لوقود  و 

م�ستوى  على  �أو�سع  ب�سكل  ا  و�أي�سً بل  �ملحلي،  �ل�سوق  يف  فقط  لي�ص  ريادته 

جمموعة �سل �لعاملية، و�لذي حتتل فيه �سل ُعمان �ملركز �الأول عاملًيا كما تبني 

 Global من �الأبحاث �لتي �أجريت �سمن “برنامج ��ستطلع �لعملء �لعاملي

Customer Tracker”  وهو برنامج بحث عاملي م�ستقل لل�سوق.

قطاع اأعمال حلول الأ�ساطيل التجارية: و��سل هذ� �لقطاع �أد�ءه �لقوي 

منذ بد�ية �لعام، من خلل تعزيز حمفظة عملئه و�حل�سول على عملء جدد 

خلل �لعام. �إذ ي�ستمر �لقطاع  يف �ال�ستفادة من نظام �إد�رة �لبطاقات �ملطور 

ليقدم بذلك حت�سًنا م�ستمًر� يف �لقيمة �مل�سافة �لتي يقدمها لعملء حلول �الأ�سطول 

�لتجاري من خلل متكينهم من �لتحكم مبعاملتهم ب�سكل �أف�سل و�أكرث كفاءة، 

و�حل�سول على جتربة متميزة.  

قطاع اأعمال الوقود التجاري: ظلت بيئة قطاع �لوقود �لتجاري على طبيعتها 

�لتي تت�سم بالتحديات يف ظل ظروف �ل�سوق �حلالية. �إال �أن �لرتكيز يبقى من�سًبا 

على �اللتز�م بالتميز �لت�سغيلي يف �لعمليات وتقدمي خدمات ذ�ت جودة �أف�سل 

من �أجل �حلفاظ على �لعملء �لرئي�سيني، مع �لعمل على تو�سعة قاعدة �لعملء 

لتمكني �لنمو م�ستقبًل.

�لظروف  ظل  يف  جيدة  نتائج  �لقطاع  هذ�  حقق  الزيوت:  اأعمال  قطاع 

�إال  �القت�سادية �لتي تت�سم بالتحديات و�الأ�سعار �لتناف�سية يف �ل�سوق �ملحلي. 

�أن قطاع �لزيوت ��ستمر يف تركيزه على �لنمو طويل �ملدى من خلل �ملحافظة 
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على عملئة �لرئي�سيني و�حل�سول على عملء جدد يف �لقطاعات �لرئي�سية. 

�أ�سو�ق  ا يف �لطلب يف  �الإقليمي، فقد �سهد �لقطاع �نخفا�سً �مل�ستوى  �أما على 

�لت�سدير، �إ�سافًة �إىل �لتباطوؤ �القت�سادي �لذي �سهدته بع�ص �لدول �ملجاورة. 

�لعملء،  حمفظة  من  و�لتعزيز  �ملبتكرة  و�ملنتجات  �لت�سغيلي  �لتميز  ويعد 

�لتجارية  �لعلمة  مبوقع  �الحتفاظ  �أجل  من  �الأ�سا�سية  �لقيمة  عنا�سر 

�لفحل  �لزيوت مبيناء  �لعمانية ملزج  وي�ستمر م�سنع �سل  �ل�سوق.  �لريادي يف 

كونه  �الإقليميني( يف  و�لعملء  �لعمانية  ل�سل  �ملحلية  �ملتطلبات  يخدم  )�لذي 

مو�فاة  �أجل  من  متميز  ت�سغيلي  �أد�ء  مع  �ل�سركة  يف  �الأ�سا�سية  �الأ�سول  �أحد 

�حتياجات �لعملء و�جلاهزية لتلبية زيادة حجم �لطلب م�ستقبًل. 

تد�سني  نتيجة  جيد  بعام  �لقطاع  هذ�  حظي  الطريان:  اأعمال  قطاع 

�لعملء  من  متنوعة  جمموعة  ووجود  �لدويل  م�سقط  مطار  يف  �لعمليات 

�سملت خطوط طري�ن حملية وعاملية.

قطاع اأعمال البيتومني: تاأثر هذ� �لقطاع بظروف �ل�سوق �حلالية، ال �سيما 

فيما يخ�ص �الإنفاق على �لبنية �لتحتية. وت�ستمر �ل�سركة يف تزويد �لبيتومني ذي 

�جلودة �لعالية لعملئها، مع مو��سلته يف متابعة تطور�ت �ل�سوق لل�ستفادة من 

�أي فر�ص جديدة.  

قطاع اأعمال الوقود البحري: حافظ هذ� �لقطاع على ��سرت�تيجيته للنمو من 

خلل �حل�سول على عقود جديدة، و��ستمر�ره يف توريد �لوقود يف �ملو�نئ �لرئي�سية 

يف �ل�سلطنة. 

عوائد الأ�سهم وتوزيع الأرباح

يعد  و�لذي   2019 للعام  ر�أ�سمايل  ��ستثمار  برنامج  �الإد�رة  جمل�ص  �قرتح 

��سرت�تيجيتنا  �إطار  ياأتي �سمن  و�لذي   2018 �لعام  �أعلى مما كان عليه يف 

�لعالية. ويقرتح  �لعو�ئد  و�أعمالنا ذ�ت  �ل�سلطنة  �ال�ستثمار يف  لل�ستمر�ر يف 

جمل�ص �الإد�رة باأن تكون �الأرباح �ملوزعة لعام 2018 بقيمة 72 بي�سة لل�سهم 

�القرت�ح  هذ�  وقد جاء   .2019 �أبريل  �سهر  توزيعها يف  يتم  �أن  على  �لو�حد 

و�ملتوقعة،  �حلالية  �ل�سوق  وظروف  �لعام،  لهذ�  �لربح  �سايف  على  �عتماًد� 

�ال�ستثمار  وبرنامج  و�ملتوقع،  �حلايل  و�ال�ستقر��ص  �لنقد،  �سوق  يف  و�ل�سيولة 

�لر�أ�سمايل لعام 2019.

روؤية م�ستقبلية

ي�ستمر حتول موقع توريد �لوقود من م�ستودعات ميناء �لفحل �إىل م�ستودعات 

)�وربك( �جلديدة باجلفنني يف �لتاأثري على �سايف ربح �ل�سركة. �إال �أن تد�سني 

حمطات خدمة جديدة و�أنو�ع وقود عالية �جلودة، و�ال�ستثمار يف قطاع ت�سويق 

منتجات غري �لوقود، �إ�سافًة �إىل قطاع �لزيوت، وت�سغيل عملياتنا يف �ملطار�ت 

�ملختلفة ت�سع �سل �لُعمانية يف موقع جيد لنمو �سايف �أرباحها م�ستقبًل وتقدمي 

عائد�ت �أكرث تناف�سية مل�ساهميها.

التزامنا بالتنمية امل�ستدامة

تلتزم �سل �لُعمانية بتحقيق م�ستقبل طاقة م�سوؤول من خلل تلبية �حتياجات 

�ل�سلطنة �ملتز�يدة للطاقة بطريقة م�سوؤولة �قت�سادًيا، وبيئًيا، و�جتماعًيا مبا 

يعود بالفائدة على �ملجتمع باأكمله.

ت�سويق  يف  �أعمالها  لبد�ية  �ل�ستني  بالذكرى  �لعام  هذ�  �لُعمانية  �سل  �حتفلت 

�ل�سيد  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  �أقيم  حفل  يف  وذلك  بال�سلطنة،  �لوقود 

عدد  بح�سور  �ل�سلطان،  جللة  م�ست�سار  �ملوقر،  �سعيد  �آل  طارق  بن  �سهاب 

�حلفل،  هذ�  وخلل  و�خلا�ص.  �حلكومي  �لقطاعني  من  �مل�سوؤولني  كبار  من 

�أكدت �ل�سركة على �لتز�مها باال�ستمر�ر يف خدمة ُعمان وو�سع معايري حتقيق 

�لتميز مع خلق فو�ئد م�ستد�مة للمجتمع من �أجل �مل�ساهمة يف دعم روؤية �لنمو 

�ل�سلطان  �جلللة  �ساحب  ح�سرة  ملوالنا  �حلكيمة  �لقيادة  ظل  يف  و�الزدهار 

قابو�ص بن �سعيد - حفظه �هلل ورعاه -.

على  تركيزها  �لُعمانية  ل�سل  �الجتماعي  �ال�ستثمار  ��سرت�تيجية  وتو��سل 

�ل�سلمة �ملرورية و�لبيئة وتنمية �ملجتمع، �إذ تقوم �ل�سركة  بدورها يف جمال 

حتول �لطاقة �لذي ي�سهده نظام �لطاقة يف �لعامل، مدفوعًة بعدد من �لعو�مل 

�مل�ستحدثة،  و�لتقنيات  �ملتغرية  �لعملء  وتوجهات  �القت�سادي  �لنمو  منها: 

�لكربون،  بتقليل  �ملتعلقة  �جلديدة  و�ل�سيا�سات  �ال�سرت�تيجيات  وعر�ص 

�الأطر�ف  �أحد  كونها  على  �لُعمانية  �سل  �أكدت  �ملتجددة،  وم�سادر�لطاقة 

��ستمرت  كما  هذه.  �لتحول  عملية  يف  بدورها  �لقيام  يف  و�لقادرة  �لر�غبة 

�ل�سركة يف �لرتكيز على بر�مج �ال�ستثمار �الجتماعي يف جمال �لنقل �مل�ستد�م 

بالطاقة  تعمل  خدمة  حمطة  �أول  تد�سني  وبعد  بالطاقة.  �ملتعلقة  و�ملبادر�ت 

�ملوؤ�س�سات  �أحد  يد  �ل�سلطنة )حمطة خدمة �سل خميزنة( على  �ل�سم�سية يف 

م�سروع  تو�سعة  على  �لعمل  �ل�سركة يف  ت�ستمر  �لُعمانية،  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

�لطلبية  �لفرق  رعاية  �إىل  �إ�سافًة  �خلدمة،  حمطات  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة 

�لُعمانية �مل�ساركة يف مار�ثون �سل �لبيئي، �أحد �أهم �مل�سابقات �لعاملية يف جمال 

�أ�سا�سيات  �أحد  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  تطوير  ويبقى  �لطاقة.  كفاءة 

رحلة حتول �لطاقة، حيث تعمل �سل على تطوير وتعزيز ��سرت�تيجيتها طويلة 

�الأعمال  لرو�د  �لفر�ص  و��ستد�مة  م�سافة  حملية  قيمة  خلق  �أجل  من  �الأمد 

�لعلقة من  �الأطر�ف ذ�ت  �مل�ستمر مع  و�لتو��سل  توريدها  �سل�سلة  من خلل 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  تنمية  دعم  روؤية  �إطار  �سمن  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

و�ملتو�سطة ون�سر ثقافة ريادة �الأعمال.

ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة

�ل�سحة  جمال  يف  �ملتميز  �أد�ئها  على  �ل�سركة  حافظت   ،2018 عام  يف 

وبحلول نهاية �لعام، 

حققت �ل�سركة 1018 يوًما 

دون �أذى ودون �أية حو�دث 

م�سيعة للوقت.

“
”
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ودون  �أذى  دون  �سفر”  “�لهدف  رحلة  وو��سلت  و�لبيئة  و�الأمن  و�ل�سلمة 

ت�سرب. وبحلول نهاية �لعام، حققت �ل�سركة 1018 يوًما دون �أذى ودون �أية 

�الأنو�ء �ملناخية خلل  �إد�رة  �ل�سركة من  للوقت. كما متكنت  حو�دث م�سيعة 

�إع�سار “ميكونو” و�لعا�سفة �ملد�رية “لبان” من خلل خطة فعالة ال�ستمر�ر 

�الأعمال. وقد �ساهم �لتعاون مع �جلهات �ملعنية يف عودة �الأعمال ب�سكل �سريع 

مع �حلفاظ على �أعلى معايري �ل�سلمة.

ثقافة  على  تركيزها  خلل  من  �ل�سلمة  على  حر�سها  يف  �ل�سركة  وت�ستمر 

�ل�سلمة و�الهتمام باالآخرين وبالبيئة، و�لت�سدي للمخاطر �ملحتملة، �إ�سافًة 

�إىل تعزيز ثقافة �لتدخل. 

املخاطر واملخاوف

�سعر  ��ستقر�ر  �فرت��ص  على  �لقادمة  �ل�سركة  و�أعمال  ��ستثمار  خطة  تعتمد 

�لهام�ص �لثابت يف قطاع �لتجزئة �ملهيمن، و�لذي يخ�سع ل�سيا�سة �حلكومة. 

�ملختلفة  لل�سيناريوهات  �ملنا�سبة  �ال�ستثمار�ت  جميع  بدر��سة  �ل�سركة  وتقوم 

�لتي قد تن�ساأ عن �أ�سعار �لنفط �ملنخف�سة وكذلك �خلطة �خلم�سية �جلديدة 

وذلك ل�سمان �ال�ستمر�ر يف �تخاذ قر�ر�ت ��ستثمار �سليمة وفعالة فيما يتعلق 

باأمو�ل �مل�ساهمني �ملتوفرة.

ا من �أجل  كما �أن توفر �ل�سيولة �لكافية و�لنقد يف �ل�سوق يعد �أمًر� مهًما �أي�سً

�سمان حت�سيل �ملبالغ من خمتلف عملئنا دون تاأخري.

نظم الرقابة الداخلية

يدرك جمل�ص �الإد�رة �أن �حلوكمة �جليدة لل�سركات لها جذورها يف �ل�سو�بط 

كفاية  مدى  مر�جعة  يف  �لكاملة  م�سوؤوليته  �ملجل�ص  ويوؤكد  �ل�سليمة.  �لد�خلية 

يف  مبا  بال�سركة  �الإد�رية  �ملعلومات  ونظم  �لد�خلية  �لرقابة  �أنظمة  و�سلمة 

ذلك نظم �المتثال للقو�نني و�الأنظمة و�لقو�عد و�لتعليمات و�ملبادئ �لتوجيهية 

�ملعمول بها.  ويذكر باأنه مل يتم ت�سجيل �أي خ�سائر مادية خلل �ل�سنة �ملالية 

�ل�سركة  �إد�رة  وتو��سل  �لد�خلية.  �لرقابة  يف  �سعف  �أي  عن  ناجمة   2018

�تخاذ �لتد�بري �للزمة لتعزيز بيئة �لرقابة �لد�خلية ب�سكل عام.

حوكمة ال�سركات

�سهر  يف  �مل�سدر  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حلوكمة  �جلديد  للميثاق  وفًقا 

يوليو 2016، فقد مت تعيني �سركة “بروتيفيتي” يف �جتماع �جلمعية �لعمومية 

�ل�سنوية �لذي �نعقد يف �سهر مار�ص 2018 من �أجل �لقيام بتقييم �أد�ء جمل�ص 

�الإد�رة، ومت �إدر�ج ملخ�ص نتائج �لتقييم يف تقرير تنظيم و�إد�رة �ل�سركة.  

تغيريات يف جمل�س الإدارة

يف �النتخابات �الأخرية الأع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�لتي متت يف �جتماع �جلمعية 

�ل�سيخ  �مل�ستقل،  �لع�سو  �نتخاب  مت   2018 مار�ص  �سهر  يف  �ملنعقد  �لعامة 

في�سل �حل�سار، ليحل حمل �لفا�سلة/ هدى �حلب�سية.

�سكر وتقدير

حل�سرة  �ل�سامي  �ملقام  �إىل  �لتقدير  �آيات  �أ�سمى  الأرفع  �لفر�سة  هذه  �أنتهز 

 - ورعاه  �هلل  حفظه   - �ملعظم  �سعيد  بن  قابو�ص  �ل�سلطان  �جلللة  �ساحب 

و�لتي حتققت   ،2018 �لعام  �ملتميزة يف  �الإجناز�ت  �لر�سيدة على  وحكومته 

بف�سل قيادته �حلكيمة لل�سلطنة نحو �الزدهار منذ فجر �لنه�سة �ملباركة.

�متناين  خال�ص  عن  �أعرب  �أن  �أود  �ل�سركة،  �إد�رة  جمل�ص  عن  ونيابة 

و�ملقاولني  وعملئها،  وموظفيها،  لل�سركة  �لتنفيذية  و�الإد�رة  للم�ساهمني، 

�لتي  وجهودهم  ومثابرتهم،  وتفانيهم،  والئهم،  على  معها  �ملتعاملني  وجميع  

�سيظل  �الإد�رة  جمل�ص  باأن  فنطمئنكم  جانبنا،  ومن  �لعمل.  بيئة  يف  بذلوها 

على  �لعائد  وتعزيز  �ل�سركة  تو�سع  �سبيل  يف  �لفر�ص  كافة  باغتنام  ملتزمًا 

نحو  �مل�ستمر  لدعمكم  و�أبدً�  د�ئمًا  ممتنون  ونحن  �مل�ساهمني.  ��ستثمار�ت 

حتقيق �لنمو و�الزدهار لل�سركة.

كري�ستوفر بريز

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة،

�سركة �سل �لُعمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع 

م�سقط: 27 يناير 2019 

تقرير مجلس اإلدارة
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قطاع أعمال التجزئة

لسائقي  الجودة  عالية  وقود  وخدمات  منتجات  تقديم  في  رائدة  ُعمان  شل  تعد 
في  استراتيجية  مواقع  في  خدمة  محطة   189 من  أكثر  تضم  بشبكة  المركبات 
مختلف أرجاء السلطنة. وتساهم شل العمانية في خلق القيمة المحلية المضافة 
الفرصة  تتيح  حيث  العمانية  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  دعمها  خالل  من 
ألصحاب هذه المشاريع لتشغيل محطات الخدمة ومرافق األنشطة غير النفطية 

في قطاع التجزئة. 

 120 حاليًا  شل  خدمة  محطات  لتشغيل  تعمل  التي  المؤسسات  عدد  تجاوز  وقد 
وتميزهم،  كفاءتهم  المؤسسات  هذه  من  األعمال  رواد  وأثبت  ُعمانية.  مؤسسة 

وحصل العديد منهم على جوائز إقليمية ودولية من مجموعة شل العالمية. 

وتستفيد شل ُعمان من مصادر االبتكار بمستويات وتقنيات عالمية نابعة من خبرات 
شل العالمية والجهود المستمرة في مجال األبحاث والتطوير والتي تمتد ألكثر من 
100 سنة من أجل توفير أحدث الحلول العصرية للعمالء واألعمال التجارية بهدف 

المساهمة في جعل رحالتهم في حياتهم اليومية أفضل.
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بناًء على �لتوجيهات �ل�سادرة من �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال، ي�سرنا �أن نقدم  

تقرير حوكمة �ل�سركات ل�سركة �سل �لعمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع )“�ل�سركة”( 

�ل�سركة  ح�سابات  مر�قبو  قام  لقد   .2018 دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�سنة 

باإ�سد�ر تقرير م�ستقل ومبني على �حلقائق عن حوكمة  “�رن�ست ويونغ”   EY

�ل�سركة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

فل�سفة ال�سركة 

�س.م.ع.ع  للت�سويق  العمانية  �سل  ل�سركة  �ل�سركات  حوكمة  تقرير  �إن 

يعك�ص مدى �لتز�م �ل�سركة باحلفاظ على �أعلى م�ستويات �ل�سفافية و�مل�سوؤولية 

و�الن�سباط يف �الأعمال للو�سول �إىل �لغاية �الأهم ورفع قيمة حقوق �مل�ساهمني 

على �ملدى �لطويل مع �الأخذ يف �العتبار حاجات وم�سالح جميع �الأطر�ف ذ�ت 

�لعلقة.

تلتزم �سركة �سل �لعمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع بتبني �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 

يف جمال حوكمة �ل�سركات كما �إنها تدعم ب�سكل كامل ميثاق حوكمة �سركات 

�مل�ساهمة �لعامة �ل�سادر من �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال. وقد متت كتابة هذ� 

 1 بتاريخ   2015 �لعامة  �مل�ساهمة  �سركات  حوكمة  ميثاق  على  بناًء  �لتقرير 

دي�سمرب 2016 وتطبيقه ملمار�سات حوكمة �ل�سركات )�مل�سار �إليه بـ “�مليثاق”( 

�لذي طبقته �ل�سركة.

جمل�س الإدارة 

يف  �الإد�رة  جمل�ص  قوة  وتكمن  تنفيذيني  غري  �أع�ساًء  بالكامل  �ملجل�ص  ي�سم 

�أع�ساء مر�سحني من �سل وغري م�ستقلني،  �أع�ساء منهم خم�سة  وجود ع�سرة 

وخم�سة �آخرون م�ستقلون.  �إن رئي�ص جمل�ص �الإد�رة وكافة �أع�ساء �ملجل�ص هم 

من �ملهنيني �لناجحني و�أ�سحاب �خلربة يف جماالتهم �لتخ�س�سية مبا ي�سمن 

�لتوجيه �ل�سحيح و�لتحكم �ل�سليم  باأن�سطة �ل�سركة.

يف �لوقت �حلايل  فاإن  �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة هم  من غري حملة �الأ�سهم �أو من 

�أ�سخا�سًا  �إن حملة �الأ�سهم من �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة ميثلون  حملة �الأ�سهم. 

�لنظام  وح�سب  �الأقل،  على  �ل�سركة  يف  �سهم   1000 ميتلكون  �عتباريني 

جمل�ص  �أع�ساء  عدد  زيادة  �سلطة  �لعمومية  للجمعية  فاإن  لل�سركة  �الأ�سا�سي 

�الإد�رة بع�سوين من غري حملة �الأ�سهم.

مهام جمل�س الإدارة

تلتزم �ل�سركة ب�سكل عام مبهام جمل�ص �الإد�رة وفقًا مليثاق حوكمة �ل�سركات 

�ملديرين  الختيار  بالن�سبة  �أما  �ملال،  ل�سوق  �لعامة  �لهيئة  قبل  من  �ل�سادر 

�الأ�سا�سيني فاإن �ل�سركة تلتزم باإجر�ء�ت �الختيار �ملتبعة لدى جمموعة �سركات 

�أد�ء �ملوظفني حيث يتم ��ستخد�م  �لعاملية، ويتبع نف�ص �لنظام يف تقييم  �سل 

نظام �سامل لتقييم �الأد�ء و�لذي يتم تطبيقه يف �سركات �سل حول �لعامل.

تقييم جمل�س الإدارة من قبل طرف خارجي 

يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �لذي �نعقد يف مار�ص 2018، قام حملة �الأ�سهم 

بتعيني �سركة “بروتيفيتي ُعمان”، م�ست�سار خارجي، من �أجل �إجر�ء تقييم ملدى 

كفاءة جمل�ص �إد�رة �ل�سركة، وقد مت �إنهاء هذ� �لتقييم وتقدميه ملجل�ص �الإد�رة. 

وفيما يلي خل�سة �ال�ستعر��ص �لذي مت �إجر�وؤه: 

ت�سكيل جمل�ص �الإد�رة �أ( 

الـــتـــقــريــر 
الـســنــوي 2018

�سل عمان تفوز بجائزة جودة �لتعمني يف منتدى ُعمان 2018 .
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املوؤ�س�سات املمثلة بوا�سطة اأع�ساء غري م�ستقلني:

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

�سل برتوليوم  �إن يف، هولند� كري�ستوفر بريز

�سل جاز بي يف، هولند� زين حق 

بي يف برتوليوم �أ�سور�نتي مات�سخابيج، هولند� مظهر �لدين

بي يف دورت�سي برتوليوم مات�سخابيج، هولند�  في�سل وحيد

�سل �أوفر�سيز �نف�ستمنت بي يف، هولند� عمرو عادل 

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

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

�سندوق تقاعد موظفي �خلدمة �ملدنية، �سلطنة ُعمان �سبيب بن حممد �لدرمكي

�لهيئة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية، �سلطنة ُعمان �إ�سحاق بن ز�يد �ملعويل

وز�رة �لدفاع - �سندوق �لتقاعد، �سلطنة ُعمان جمعة بن عبد�هلل �خلمي�سي

غالب بن فوزي �لبو�سعيدي و�ل�سيخ في�سل بن خمي�ص �حل�سار هم �أع�ساء م�ستقلون وميثلون �أنف�سهم.

عقد جمل�ص �إد�رة �ل�سركة خلل عام 2018 �ستة �جتماعات، وذلك يف 25 يناير، 22 مار�ص، 25 �أبريل، 24 يوليو، 24 �أكتوبر و 10 دي�سمرب 2018، مت من خللها 

�لتقيد بالفو��سل �لزمنية بني �الجتماعات متا�سًيا مع متطلبات �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال �لتي تو�سي بعدم جتاوز مدة �لفو��سل �أربعة �أ�سهر بني كل �جتماع و�آخر.

يتو�فق ت�سكيل جمل�ص �الإد�رة مع ميثاق حوكمة �ل�سركات �ملعدل حيث �أن   -

�أع�ساء �ملجل�ص غري تنفيذيني

مت تقييم ��ستقللية �الأع�ساء  -

�إجر�ء �الجتماعات  ب( 

مت �إجر�ء �الجتماعات ب�سكل �عتيادي، وقد مت توثيق �لقر�ر�ت �لرئي�سية   -

الأع�ساء جمل�ص �الإد�رة

وفًقا  �ملتخذة  و�لقر�ر�ت  �لنقا�سات  �سرية  على  �الإد�رة  جمل�ص  يحافظ   -

ال�ستبيان مت �إجر�وؤه

فهم �الأدو�ر و�مل�سوؤوليات ج( 

�لتفاعل �لكايف بني �ملجل�ص وجلانه �ملنبثقة   -

و�سع خطة ��سرت�تيجية ومر�قبتها من قبل جمل�ص �الإد�رة  -

�ملعرفة و�ملهار�ت  د( 

توفر �خلربة �لكافية لدى جمل�ص �الإد�رة فيما يتعلق بال�سناعة و�ل�سوؤون �ملالية    -

فر�ص �لتطوير �لتي مت حتديدها يف تقرير �لعام �ملا�سي: 

مت �لف�سل بني وظيفة مدير �لتدقيق �لد�خلي و�أمني �سر جمل�ص �الإد�رة �أ( 

�أجرى جمل�ص �الإد�رة تقييًما للجان �ملنبثقة من �أجل تقييم �أد�ئهم  ب( 

عملية تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة

�نتخاب  2018، مت  مار�ص  �ملنعقد يف  �لعادية  �لعمومية  �جتماع �جلمعية  يف 

ر�سح  وقد  هذ�  �أعو�م،  ثلثة  ملدة  جميعهم  �الإد�رة  ملجل�ص  �أع�ساء  ع�سرة 

�إجر�ء�ت  وجود  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر  �أع�ساء،  ثمانية  �العتباريون  �الأ�سخا�ص 

�أع�ساء  وتعيني  موؤقت  ب�سكل  �ل�سو�غر  ب�سد  تتعلق  �الإد�رة  مبجل�ص  خا�سة 

بديلني، ويتو�فر لدى �ل�سركة برنامج تعريفي للأع�ساء يت�سمن تعريفهم ببيئة 

�ملثال  �سبيل  )على  �ل�سركة  حلوكمة  حمددة  وعنا�سر  �ل�سركة  و�أعمال  �لعمل 

ميثاق �لعمل و�سرية �ملعلومات(.
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�سجل ح�سور اأع�ساء املجل�س لجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية 2018

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

ال يوجد نعم  5 رئي�ص جمل�ص �الإد�رة  كري�ستوفر بريز

بنك �لعز �الإ�سلمي �ص.م.ع.ع نعم 6 ع�سو م�ستقل  �سبيب بن حممد �لدرمكي 

ال يوجد نعم 5 ع�سو م�ستقل  غالب بن فوزي �لبو�سعيدي

ال يوجد ال  4 ع�سو غري م�ستقل زين حق

ال يوجد نعم  5 ع�سو غري  م�ستقل  مظهر �لدين

5 نعم ال يوجد ع�سو غري  م�ستقل   في�سل وحيد 

ال يوجد نعم 4 ع�سو غري م�ستقل عمرو عادل

�سركة ��ص �م �ن باور �لقاب�سة �ص.م.ع.ع

�سركة �ملطاحن �لعمانية �ص.م.ع.ع

نعم 6 ع�سو م�ستقل جمعة بن عبد�هلل �خلمي�سي

ال يوجد نعم 1 ع�سو  م�ستقل 

)حتى 22 مار�ص 2018(

هدى بنت عبد�هلل �حلب�سي 

ال يوجد نعم 6 ع�سو م�ستقل  �إ�سحاق بن ز�يد �ملعويل

�سركة تاأجري للتمويل �ص.م.ع.ع نعم 

3
ع�سو م�ستقل

)�عتبارً� من 22 مار�ص 2018(

�ل�سيخ في�سل بن خمي�ص �حل�سار

�أعمال  ومر�قبة  باإد�رة  قيامه  خلل  من  �مل�سرف  بدور  �الإد�رة  جمل�ص  يقوم 

قد  لل�سركة  �ليومية  �الإد�رة  �أن  حني  يف  �إ�سر�يف،  نحو  على  �ل�سركة  و�سوؤون 

فو�ست �إىل م�سوؤويل �ل�سركة، �أما �مل�سوؤوليات �لتي مل ت�سند للم�سوؤولني �أو الأي 

جلنة من جلان �ملجل�ص فتبقى يف �ملجل�ص.

من �أجل ت�سهيل حوكمة �ل�سركة فاإنه يتم توفري �ملعلومات �لتالية للمجل�ص:

مر�جعة خطط ت�سغيل قطاعات �الأعمال و�مليز�نيات و�مل�ستجد�ت  n

�لنتائج ربع �ل�سنوية/ �ل�سنوية لل�سركة وقطاعات �أعمالها  n

�الأد�ء ربع �ل�سنوي لل�سحة و�ل�سلمة و�الأمن و�لبيئة  n

تقارير عن �حلو�دث و�لوقائع �خلطرية  n

ر�سوم ومكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة  n

حما�سر �جتماعات �للجان �لتابعة ملجل�ص �الإد�رة  n

�لتعرث �ملادي يف �لتز�مات �ل�سركة �ملالية   n

�مل�سائل �لتي تت�سمن مطالبات عامة �أو تلك  �ملتعلقة مبنتجات �ل�سركة  n

�أية م�ساكل مهمة متعلقة بقطاع �أعمال �ل�سركة  n

�أية تغيري�ت يف �الإد�رة �لعليا  n

�أية �سيا�سات �أو �إجر�ء�ت هامة ي�ستوجب تقدميها ملجل�ص �الإد�رة  n

�الإ�سعار�ت �ملادية حول �لعقوبات و�مل�سببات  n

عدم �المتثال للمتطلبات �لقانونية   n

�لتعاملت مع �الأطر�ف ذ�ت العالقة  n

ومتا�سيًا مع �سو�بط حوكمة �ل�سركات فقد قام �ملجل�ص بتبني �أنظمة د�خلية 

تت�سمن مبادىء و�سيا�سات و�إجر�ء�ت وتطبيقات �ل�سركة يف �لقيام باالأعمال 

هذ�  �سل،  جمموعة  يف  عام  ب�سكل  ت�ستخدم   �لتي  �ل�سركة   �سوؤون  وت�سريف 

وتعترب �سيا�سات �ل�سحة و�ل�سلمة و�الأمن و�لبيئة جزءً� من �ملبادىء �لعامة 

تغيري�ت  �أي  عن  عامة  ب�سفة  �ملجل�ص  �إ�سعار  ويتم  �سل،  جمموعة  يف  للعمل 

ت�سدر عن جمموعة �سل.

�أية  �أو  �لعلقة  ذ�ت  �الأطر�ف  مع  �أهمية  ذ�ت  تعاملت  باأية  �ل�سركة  تقم  مل 

تعاملت مالية �أو علقات بينها وبني �أع�ساء �ملجل�ص من �ساأنها �أن توؤدي �إىل 

�إجر�ء�ت  �ملجل�ص  تبنى  وقد  �لفرتة،  �ل�سركة خلل هذه  مع م�سالح  تعار�ص 

�لتقيد  ل�سمان  وذلك  �لعلقة  ذ�ت  �الأخرى  �جلهات  مع  للتعاملت  حمددة 

مبيثاق حوكمة �ل�سركات �جلديد.

اأمني �سر ال�سركة

�أمينة �سر �ملجل�ص هي ملي�ص �للو�تية، وتقوم بتدوين حما�سر كافة �إجتماعات 

�ملجل�ص وت�سجيل �لقر�ر�ت وحتديد بنود �الأعمال. 

الأمور املتعلقة باملكافاآت

مُينح كل ع�سو غري تنفيذي مبلغ 800 ريال عماين كر�سوم جل�سة الأي �إجتماع 

للمجل�ص وكذلك عن �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية و�لذي يح�سره �لع�سو، 

�لتدقيق،  للجنة  �إجتماع  �أي  حل�سور  جل�سة  كر�سوم  عماين  ريال   400 ومبلغ 

يتم منح �ملكافاأة �ل�سنوية ما د�مت ر�سوم �جلل�سات مل تتجاوز 10,000 ريال 

عماين و�ملكافاأة �الإجمالية مل تتجاوز 17,000 ريال عماين لكل ع�سو، وقد 

بلغ جمموع �ملكافاآت �ل�سنوية �ملدفوعة للأع�ساء غري �لتنفيذيني لل�سنة �ملنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2018 مبلغ وقدره 154,000 ريال عماين. 

الـــتـــقــريــر 
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)��ستمرت ع�سويتهم يف جمل�ص �الإد�رة لفرتة من �لعام ، لذلك مت توزيع مكافاآتهم على هذ� �لنحو(  *

طلب �سندوق تقاعد موظفي �خلدمة �ملدنية، �أحد حملة �الأ�سهم، باأن ال تزيد �ملكافاأة �ل�سنوية ملمثله �لفا�سل/ �سبيب �لدرمكي عن 5000 ر.ع  و�أن مينح �ملبلغ �ملتبقي، يف حال وجوده، �إىل �ل�سندوق. على �أن متنح ر�سوم �جلل�سات   1

للع�سو كاملًة.

تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

فيما يلي تفا�سيل مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة لعام 2018

ر�سوم اجلل�سات

)ر.ع(

املكافاآت ال�سنوية

)ر.ع(
املن�سب ال�سم  م

5,600 9,800 رئي�ص جمل�ص �الإد�رة وع�سو يف جلنة 

�لرت�سيحات و�ملكافاآت

كري�ستوفر بريز 1

7,200 9,8001 ع�سو يف جلنة �لتدقيق 2 �سبيب بن حممد �لدرمكي

3,600 9,800 ع�سو يف جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت زين حق 3

4,800 9,800 مظهر �لدين 4

6,000 9,800 ع�سو يف جلنة �لتدقيق في�سل وحيد 5

4,000 9,800 عمرو عادل 6

7,200 9,800 ع�سو يف جلنة �لتدقيق جمعة بن عبد�هلل �خلمي�سي 7

5,600 9,800 ع�سو يف جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت غالب بن فوزي �لبو�سعيدي 8

7,200 9,800 ع�سو يف جلنة �لتدقيق �إ�سحاق بن ز�يد �ملعويل 9

2,800 7,000* ع�سو يف جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت �ل�سيخ في�سل بن خمي�ص �حل�سار

)من 22 مار�ص 2018(

10

2,000 2,800* ع�سوة يف جلنة �لتدقيق هدى بنت عبد�هلل �حلب�سية

)حتى 22 مار�ص 2018(

11

56,000 98,000 املجموع*

�أع�ساء تنفيذيني يف �ل�سركة، مثل �لرو�تب و�ملكافاآت �ل�سنوية و�لعلو�ت وخ�سومات �سندوق �لتقاعد و�لعلو�ت و�الأجور �الإ�سافية  �أعلى خم�سة  بلغت تكاليف 

707,932   ريال عماين للعام 2018.

�سل عمان ت�سارك يف �إطلق �حلملة �لتوعوية �خلا�سة با�ستخد�م مقاعد �الأطفال يف �ل�سيارة يف خمتلف �أنحاء �ل�سلطنة.
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جلنة التدقيق 

�الإد�رة  قام جمل�ص  2018، حيث  مار�ص  �لتدقيق يف  ت�سكيل جلنة  �إعادة  مت 

حممد  بن  �سبيب  ويتوىل  م�ستقل.  غري  وع�سو  م�ستقلني  �أع�ساء   3 بتعيني 

�لدرمكي، وهو ع�سو م�ستقل رئا�سة �للجنة. عقدت �للجنة خلل عام 2018  

�الجتماعات  تو�ريخ  وكانت  حما�سرها.  ت�سجيل  مت  وقد  �جتماعات،  �أربعة  

كالتايل: 25 يناير، 25 �أبريل، 24 يوليو، 24 �أكتوبر 2018.

ت�سمل الئحة �لتدقيق �لتي �عتمدها �ملجل�ص �مل�سوؤوليات �لتالية للجنة �لتدقيق:

مر�جعة  �لتقارير �ملالية �ل�سنوية �ملدققة وتقرير مر�قبي �حل�سابات حولها   n

قبل �إر�سالها �إىل جمل�ص �الإد�رة العتمادها.

مر�جعة و�عتماد �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية قبل ن�سرها للعامة و�أر�سفتها  n

مر�جعة �أهد�ف �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي.  n

مر�جعة ومناق�سة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية و�لتقارير و�لتغيري�ت يف مبادىء   n

�ملحا�سبة.

تقييم فاعلية �أنظمة و�إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية لل�سركة وطريقة حتديد   n

�ملخاطر �الأ�سا�سية يف �الأعمال.

مر�جعة �اللتز�م مبيثاق �ل�سلوك �الإد�ري.  n

مر�جعة �مل�سائل �لقانونية مع �مل�ست�سار.  n

ذ�ت  �الأطر�ف  مع  و�لتعاملت  و�مل�سوؤولني  �ملديرين  م�ساريف  مر�جعة   n

�لعلقة .

�إد�رة  عن  م�ستقل  ب�سكل  و�خلارجيني  �لد�خليني  �ملدققني  مع  �الجتماع   n

�ل�سركة.

�سجل ح�سور اأع�ساء جلنة التدقيق 

الإجتماعات 

التي ح�سرها

عدد 

الإجتماعات
اإ�سم الع�سو

4 4 �سبيب بن حممد �لدرمكي 

4 4 جمعة بن عبد�هلل �خلمي�سي 

3 4 في�سل وحيد

3 3  �إ�سحاق بن ز�يد �ملعويل

)من 22 مار�ص 2018(

1 1  هدى بنت عبد�هلل �حلب�سية

)حتى 22 مار�ص 2018(

وكانت �لفا�سلة/ ملي�ص �للو�تية، �لتي ت�سغل من�سًبا تنفيذًيا يف �ل�سركة، مديرة 

للتدقيق �لد�خلي حتت �إ�سر�ف جلنة �لتدقيق حتى �سهر �سبتمرب 2018 بعد 

�أن حل حملها �لفا�سل/ هيثم �ال�سماعيلي، ليقوم بعر�ص �لنتائج و�مللحظات 

على جلنة �لتدقيق.  

التدقيق والرقابة الداخلية

ح�سابات  مر�قبي  تعيني  �الإد�رة  جمل�ص  �قرتح  �لتدقيق  جلنة  مع   بالت�ساور 

�مل�ساهمون  قام  فقد  وعليه  �ل�سنوية،  �لعادية  �لعمومية  للجمعية  خارجيني 

بتعيني �سركة  �رن�ست �ند يونغ EY كمدققني لل�سنة �ملالية 2018.

ووفقًا مليثاق حوكمة �ل�سركات فاإنه مل يتم ��ستخد�م خدمات EY �أينما قد يوجد 

بالنيابة عن جمل�ص �الإد�رة  �لتدقيق  ت�سارب يف �مل�سالح. وقد ر�جعت جلنة 

ومر�جعة  �لد�خلي،  �ملدقق  مع  �الجتماع  خلل  من  �لد�خلية  �لرقابة  فاعلية 

تقارير �لرقابة �لد�خلية وتو�سياتها ومقابلة �ملدقق �خلارجي ومر�جعة ما مت 

تقدميه من تو�سيات يف �لتقرير ور�سالة �الإد�رة، و��ستناًد� على ذلك ي�سر جلنة 

�لتدقيق وجمل�ص �الإد�رة �إبلغ �مل�ساهمني باأن نظام �ملر�قبة �لد�خلي �ملطبق 

يف �ل�سركة ذو فاعلية وكفاءة عاليتني.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

ت�سمل �مل�سوؤوليات �لرئي�سية للجنة ما يلي:

و�ملديرين  �الإد�رة  جمل�ص  الأع�ساء  ومكافاآت  علو�ت  �سيا�سة  و�سع   n

�لتنفيذيني.

لدفعات  �الأ�سا�ص  ت�سكل  و�لتي  �لنتائج  و�سجل  �لعلو�ت  �سيا�سة  حتديد   n

�لعلو�ت للمديرين �لتنفيذيني.

مر�قبة تنظيم وم�ستوى �ملكافاآت للمديرين �لتنفيذيني.  n

�إد�رة عمليات تعيني �أ�سخا�ص ذوي كفاءة يف جمل�ص �الإد�رة.  n

تخطيط خلفة �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�ملديرين �لتنفيذيني.  n

�ملديرين  �سمن  ليكونو�  �لكفاءة  ذوي  �ملوظفني  �ختيار  يف  �مل�ساعدة   n

�لتنفيذيني.

�أ�سدرها  �لتي  �ملرجعية  �سروطها  وفق  و�ملكافاآت  �لرت�سيحات  جلنة  وتعمل 

جمل�ص �الإد�رة.

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

الإجتماعات 

التي ح�سرها

عدد 

الإجتماعات
اإ�سم الع�سو

2 2
 غالب بن فوزي �لبو�سعيدي

)رئي�ص �للجنة(

2 2 كري�ستوفر بريز

1 2 زين حق

1 1
 �ل�سيخ في�سل بن خمي�ص �حل�سار

) من 22 مار�ص 2018(

1 1
 �إ�سحاق بن ز�يد �ملعويل

)حتى 22 مار�ص 2018(

اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية

يت�سمن �لتقرير �ل�سنوي لل�سركة �إي�ساحات لكل بند يف جدول �أعمال �جلمعية 

�لعمومية �ل�سنوية، وذلك �سعيًا لتزويد �مل�ساهمني  مبلخ�ص و�ف  حول �ملو��سيع 

�لتي �ستتم مناق�ستها بهدف متكينهم من �مل�ساركة ب�سكل فعال يف �الجتماع، 

يف  و�مل�ساركة  �حل�سور  على  �مل�ساهمني  كافة  �الإد�رة  جمل�ص  �أع�ساء  ويحث 

�جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية �إذ يتم فيه تقدمي �إجابات تف�سيلية، متى 

ما �أمكن ذلك، على كافة �الأ�سئلة �ملطروحة وذلك �إما خلل �الجتماع �أو بعد 
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��ستف�سار�ت من خلل �الت�سال  باأية  �لتقدم  للم�ساهمني  �نعقاده، كما ميكن 

بال�سركة يف �أي وقت خلل �لعام ولي�ص فقط يف �جتماع �جلمعية �لعمومية.

و�سائل الإت�سال مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين

�ملعلومات  جميع  على  يحتوي  بها  ا  خا�سً �لكرتونًيا  موقًعا  �ل�سركة  متتلك 

�ل�سنوية  ربع  �لنتائج  فيها  مبا  و�أد�ئها  بال�سركة  �ملتعلقة  �ملهمة  و�لتفا�سيل 

و�الإجر�ء�ت  و�ل�سيا�سات  �ل�سنوية  و�لتقارير  �لر�سمية  �ل�سحفية  و�لن�سر�ت 

�ملهتمة  �الأطر�ف  جميع  وباإمكان  �الإد�ري،  بالتنظيم  �خلا�سة  �الأخرى 

عنو�ن يحمل  �لذي  �الإلكرتوين  �ملوقع  على  �ملعلومات  هذه  على   �الطلع 

www.shelloman.com.om

قام رئي�ص �ل�سوؤون �ملالية خلل �لعام بعقد عدة �جتماعات مع �لبنوك ومديري 

لتزويدهم مبعلومات حول  �ال�ستثمارية  �ملوؤ�س�سات  ومديري  �لتقاعد  �سناديق 

�أد�ء �ل�سركة و�الإجابة على �أية ��ستف�سار�ت لديهم.

التقارير املالية

تقوم �ل�سركة بتقدمي تقارير مالية ربع �سنوية مت�سمنة معلومات مف�سلة حول 

�الأهمية،  ذ�ت  �الأخرى  و�الأمور  �حلايل  �ملايل  وو�سعها  �ل�سركة  و�أد�ء  �أعمال 

ومتا�سيا مع �ملتطلبات �لقانونية و�ل�سيا�سات �ملعمول بها فاإنه يتم ن�سر نتائج 

باللغة  �لر�ئدة  �ملحلية  �ل�سحف  يف  و�ل�سنوية  �ل�سنوية  ربع  �ل�سركة  �أد�ء 

�لعربية و�الإجنليزية، ويقوم �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة مبر�جعة هذه �لن�سر�ت يف 

�لتاأكد من  على  وذلك حر�سا  ن�سرها  يتم  �أن  قبل  �الإد�رة  �جتماعات جمل�ص 

�سحة هذه �ملعلومات ومن �أنها تعطي تقييمًا و��سحًا الأعمال �ل�سركة.

�ملحللني  مع  حمددة  �جتماعات  ت�ست�سيف  �ل�سركة  فاإن  ذلك  �إىل  �إ�سافة 

و�مل�ساهمني وفقًا للطلب �أينما كان ذلك �سروريًا.
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�سيا�سة توزيع الأرباح

ممكن  مردود  �أكرب  حتقيق  على  �ل�سركة  يف  �الأرباح  توزيع  �سيا�سة  تقوم 

عند  �عتبارها  يتم  عديدة  عو�مل  وهناك  ت�سغيلية،  �سنة  �أية  يف  للم�ساهمني 

�تخاذ هذ� �لقر�ر مثل خطط �ال�ستثمار �مل�ستقبلية ومتطلبات ر�أ�ص �ملال �لعامل 

و�ملقدرة على ��ستقر��ص مبالغ وعو�مل �أخرى،  ويف حالة  توفر �الأرباح �لكافية 

وفقًا خلطط �لعمل يف �ل�سركة فاإنها تقوم بتوزيع �أرباح مرحلية، ومتا�سيًا مع 

هذه �ل�سيا�سة يتوقع �أن يتم توزيع �أرباح عام 2018 يف �سهر �أبريل 2019.

بيانات �سعر ال�سوق 

بيانات �أعلى/ �أدنى �سعر �سهري لل�سهم خلل �ل�سنة �ملالية 2018:

حجم التداول اأدنى اأعلى ال�سهر  2018

 12,063 1.750 1.790 يناير

 18,653 1.695 1.750 فرب�ير

 5,225 1.650 1.710 مار�ص

 17,961 1.650 1.700 �أبريل

 8,668 1.580 1.645 مايو

 1,301,392 1.530 1.580 يونيو

 197,154 1.480 1.485 يوليو

 487 1.360 1.480 �أغ�سط�ص

 1,498 1.340 1.480 �سبتمرب

 5,020 1.420 1.485 �أكتوبر

 340 1.420 1.420 نوفمرب

 630 1.340 1.390 دي�سمرب

الأداء باملقارنة مع القاعدة العري�سة ملوؤ�سر �سوق م�سقط لالأوراق املالية
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توزيع ملكية الأ�سهم 

متتلك جمموعة �سل ن�سبة %49 من �الأ�سهم من خلل 5 �سركات تابعة لها، يف 

حني  �أن %51 من �الأ�سهم مملوكة من قبل م�ستثمرين �آخرين ويتم تد�ولها يف 

�سوق م�سقط للأور�ق �ملالية، و�سمن �إطار قانون �ل�سركات �لتجارية و�لنظام 

�الأ�سا�سي  لل�سركة فاإن 5,000,000 من �الأ�سهم لها خا�سية �المتياز بحيث 

ت�سبح �أ�سهمًا متعددة �لت�سويت، ومبا �أن جمموعة �سل متتلك �أ�سهم �المتياز 

�جلمعية  �جتماع  يف  �سوت   54,000,000 على  �حل�سول  ميكنها  فاإنه 

غري  �لعمومية  �جلمعية  يف  �لتحكم  من  ميكنهم  لن  وذلك  �لعادية  �لعمومية 

�لعادية لل�سركة.

 كبار امل�ساهمني

) كما يف 31 دي�سمرب 2018( 

الن�سبة %
الأ�سهم التي 

ميتلكها
ا�سم امل�ساهم

18.70 18,700,000 بي يف دورت�سي برتوليوم مات�س�سابي

20.0 20,000,000 �سل �وفر�سيز �نف�ستمنت�ص بي يف

9.7 9,720,814 �سندوق تقاعد موظفي �خلدمة �ملدنية

10.10 10,100,000 �سل برتوليوم �أن يف

8.2 8,247,648 �سندوق تقاعد وز�رة �لدفاع

تفا�سيل خمالفات عدم التزام ال�سركة 

�ل�سركات  بقانون  يتعلق  فيما  �ل�سركة  بحق  خمالفات  �أي  ت�سجيل  يتم  مل 

�لتجارية رقم 1974/4 يف �سلطنة ُعمان وتعديلته، وميثاق حوكمة �ل�سركات 

�مل�ساهمة �لعامة، وت�سريعات و�تفاقيات �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال.

البيانات املهنية للمدقق القانوين

عني م�ساهمو �ل�سركة �رن�ست �ند يونغ EY لتكون مدقق �ل�سركة لعام 2018 

وذلك للعام �لثاين على �لتو�يل.

�لتدقيق  خدمات  جمال  يف  ر�ئدة  عاملية  �سركة   EY يونغ  �ند  �رن�ست  تعد 

بدورها  بالقيام   EY وتلتزم  �ال�ست�سارية،  و�خلدمات  و�ملعاملت  و�ل�سر�ئب 

 EY يف بناء عامل �أف�سل للعمل. �إن �لروؤى و�خلدمات عالية �جلودة �لتي تقوم

و�القت�ساد�ت يف جميع  �ملال  ر�أ�ص  �أ�سو�ق  �لثقة يف  بناء  ت�ساعد يف  بتقدميها 

�أنحاء �لعامل. وتعمل �سركة EY يف �ل�سرق �الأو�سط  و�سمال �أفريقيا منذ عام 

1923 مع توظيفها الأكرث من 7000 خبرًي�، بينما تعمل EY  يف ُعمان منذ 

 EY عام 1974 وهي مزود خدمات ر�ئد وذي خربة يف �ل�سلطنة. وتعترب �سركة

�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا جزءً� من �سركة   EY �أوروبا، �ل�سرق �الأو�سط، 

�لهند و�أفريقيا ) EMEIA ( مع �أكرث من 4600 �سريك وحو�يل 106775 

خبريً� موظفًا. �أما على �ل�سعيد �لعاملي، فاإن EY  تعمل يف �أكرث من 150 دولًة 

وت�سم 261559 خبرًي� موظًفا عرب 700 مكتًبا حول �لعامل. للح�سول على 

www.ey.com :يرجى زيارة �ملوقع �اللكرتوين ،EY ملزيد من �ملعلومات حول�

وخلل �لعام 2018، تقا�ست EY  مبلًغا قدره 15,000 ر.ع مقابل خدماتها 

�ملهنية �لتي قدمتها لل�سركة.

اإقرار جمل�س الإدارة

ووفقًا   وتعديلته،   ،1974 عام  يف  �ل�سادر  �لتجارية  �ل�سركات  لقانون  وفقًا 

ل�سوق �ملال يجب  �لعامة  �لهيئة  5/2007 �ل�سادر من  �الإد�ري رقم:  للقر�ر 

�ملالية  �لتقارير  بيانات مالية لكل �سنة مالية وفقًا ملعايري  �إعد�د  على �الإد�رة 

�لدولية ومعايري �ملحا�سبة �لدولية، وذلك ب�سكل يعك�ص �لو�سع  �ملايل لل�سركة 

و�أد�ءها خلل �لفرت�ت �ملالية �ملحددة.

خلل �إعد�د �لبيانات �ملالية قام جمل�ص �الإد�رة مبا يلي:

�ختيار �سيا�سات �ملحا�سبة �ملنا�سبة وتطبيقها ب�سكل منتظم   n

�لقيام بتعديلت وتقدير�ت معقولة وح�سيفة  n

�لتاأكد من �اللتز�م بكافة معايري �ملحا�سبة �ملطبقة  n

لدى  �أن  حيث  �لعمل  ��ستمر�رية  فر�ص  �أ�سا�ص  على  مالية  بيانات  �إعد�د   n

باأن  �أجريت،  �لتي  �لتحقيقات  على  بناًء  معقولة،  توقعات  �الإد�رة  جمل�ص 

�ل�سركة متتلك �ملو�رد �لكافية للإ�ستمر�ر يف �لعمل خلل �مل�ستقبل �ملنظور.

ب�سكل  تف�سح  حما�سبية  ب�سجلت  �الإحتفاظ  عن  م�سوؤول  �الإد�رة  جمل�ص  �إن 

دقيق عن �لو�سع �ملايل لل�سركة وب�سكل ي�سمن تو�فق �لبيانات �ملالية مع قانون 

�ل�سركات �لتجارية �ل�سادر يف عام 1974 وتعديلته.

يوؤكد جمل�ص �الإد�رة م�سوؤوليته عن نظم �الإد�رة �لد�خلية و�إد�رة �ملخاطر يف 

�ل�سركة، وعن مر�جعة فعالية و�سلحية هذه �لنظم، وجتدر �الإ�سارة هنا �إىل 

�أن هذه �لنظم قد مت ت�سميمها بغر�ص �إد�رة خماطر �لف�سل ولي�ص �إز�لتها يف 

حتقيق �أهد�ف �لعمل، باالإ�سافة �إىل ذلك يجب �الإ�سارة �إىل �أن �أي نظام ميكنه 

تقدمي تاأكيد معقول ولي�ص قاطعا �سد �الأخطاء �أو �خل�سائر �جلوهرية.

كري�ستوفر بريز

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة
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الـــتـــقــريــر 
الـســنــوي 2018

قطاع أعمال وقود الطيران

 4 1962، بدأت شل ببيع وقود الطيران ألول مرة في ُعمان بعبوات سعة  في عام 
جالونات للطائرات وذلك في المطار القديم ببيت الفلج.

بداية  منذ  الجودة  عالي  الوقود  توريد  مجال  في  العالمية  بخبرتها  شل  اشتهرت 
الموثوقة  عملياتها  خالل  من  وذلك  النفاثة،  المحركات  ذات  الطائرات  ظهور 
والمجزية وذات الكفاءة العالية. وتعد شل عمان موردًا رئيسيا لوقود الطيران في 
المشغل  أنها  كما  والعالمية،  المحلية  الجوية  للخطوط  بتزويدها  ُعمان،  سلطنة 

الرئيسي لمرافق الوقود في مطار مسقط الدولي ومطار صاللة.
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ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة

للوقت  م�سيعة  حو�دث  �أية  بدون  �ل�سنة  �لُعمانية  �سل  �أنهت   ،2018 عام  يف 

هذ�  خلل  تركيزها  �ل�سركة  �أولت  وقد  �ملنتجات.  حاويات  ت�سرب  وحو�دث 

�لعام على �ملحافظة على �إجناز�تها يف جمال �ل�سلمة يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة 

�مل�سيعة  �حلو�دث  من  �أي  حدوث  عدم  ذلك  يف  مبا  حت�سينها،  على  و�لعمل 

للوقت. لقد كان �لت�سرف �ل�سليم حمور �لرتكيز �الأ�سا�سي، ال �سيما حيث يكون 

�ملبذولة  �جلهود  و�نعك�ست  �ملقاولني.  و�سلمة  �ملرورية  �ل�سلمة  على  تاأثريه 

�ملنتجات،  حاويات  ت�سرب  حو�دث  لعدد  �مللحوظ  �النخفا�ص  يف  �ل�سنني  عرب 

وذلك  �ملنتجات،  بجودة  متعلقة  وحو�دث  �العتد�ء،  �أو  و�ل�سرقة  و�حلر�ئق، 

مقارنة بال�سنو�ت �ل�سابقة.

من  �ل�سليم  �لت�سرف  ثقافة  تعزيز  على  �لرتكيز  يف  �ل�سركة  ��ستمرت  وقد 

خلل ت�سجيع �الهتمام بالذ�ت وباالآخرين و�لتدخل يف �لوقت �ملنا�سب، �الأمر 

�لذي حتقق من خلل جمموعة من �ملبادر�ت مثل يوم �ل�سلمة لعام 2018. 

كما �سهد هذ� �لعام �نطلق عدد من �مل�ساريع مع منهجيات م�ساركة حديثة 

باالإ�سافة �إىل �لتقنيات �ملتوفرة من �أجل �ملبادرة يف تقليل �ملخاطر �جلديدة. 

ال  �ل�سركة،  قطاعات  خمتلف  يف  جلًيا  هذه  �ل�سليم  �لت�سرف  ثقافة  تظهر 

من  �لعام جمموعًة  هذ�  �سهد  �لتجزئة حيث  قطاع  �سيما يف حمطات خدمة 

ق�س�ص �ل�سلمة �الإيجابية �لتي طبق فيها عاملو حمطات �خلدمة �لت�سرفات 

�ل�سليمة، لي�ساهمو� يف �إنقاذ حياة �لكثريين وتقليل �ملخاطر يف �أو�ساع قد تكون 

غري �آمنة.

املوارد الب�سرية

�سهد عام 2018 ��ستمر�ر جهود �سل �لُعمانية يف خلق و��ستد�مة قيمة مت�سورة 

وحتفيزهم  �ملجاالت،  كافة  يف  و�إ�سر�كهم  �ملو�هب،  �أف�سل  جذب  على  تعمل 

�إذ  مد�ركهم،  وتو�سيع  كفاء�تهم  بتطوير  يتعلق  فيما  قيادي  دور  �تخاذ  على 

توؤمن �ل�سركة باأن هذه �ال�سرت�تيجية من �ساأنها مو�فاة متطلبات هذ� �لقطاع 

�حليوي �لذي يعملون به وتلبية �حتياجات وطموحات �لتطور لدى هذه �لقوى 

�لعاملة، مع �مل�ساهمة يف بناء وتطوير �ملو�هب �ملحلية يف ُعمان. وت�سمل �أهم 

حمطات عام 2018 ما يلي:  

وجود قوى عاملة يبلغ عددها 267، مع ن�سبة تعمني قاربت حدود 92%.  n

كون �ل�سركة �أول �سركة ت�سويق وقود ُعمانية يف �ل�سلطنة متكنت من جذب ن�ساء   n

ُعمانيات يف قطاع وقود �لطري�ن، تعزيًز� اللتز�منا بالتنوع و�ل�سمولية.   

�إىل  باالإ�سافة  �إ�سافية،  تعليم  وفر�َص  تدريبًيا،  برناجًما   62 يفوق  ما  تقدمي   n

فر�ص �لتطوير خلل �أد�ء �لعمل لكافة موظفي �سل �لُعمانية و�جليل �لقادم من 

�خلرب�ء �لعمانيني.

حتقيق معدل م�ساركة تبلغ ن�سبته %94 يف ��ستبيان موظفي �سل �ل�سنوي.  n

على  �ملوظفني  ت�سجيع  �أجل  من  و�ل�سحة  �لرتفيه  و�سيا�سة  برنامج  تد�سني   n

حت�سني �سحتهم �لعامة ومنط حياتهم. 

ا وظيفيًة  وتوؤمن �ل�سركة باأنه من خلل �لتز�ماتها وجهودها و�لتي تقدم فر�سً

تت�سم بالتحدي و�الإ�سر�ك، فاإنه ميكنها حتقيق هدفها لتكون �ملوِظف �ملف�سل 

يف �ختيار �ملو�طنني.

قطاع اأعمال التجزئة

بيئة العمل

�لُعمانية  �سل  يف  للعائد�ت  منتج  �أكرب  كونه  يف  �لتجزئة  �أعمال  قطاع  ي�ستمر 

يف  مهمته  على  �لرتكيز  يف  �لقطاع  ��ستمر   ،2018 عام  وخلل  للت�سويق. 

و�لتميز  حمطاته،  �سبكة  تو�سعة  ذلك  وي�سمل  �أف�سل”  �حلياة  رحلة  “جعل 

جديدة  خدمات  وتزويد  عاملي  م�ستوى  ذ�ت  مو�هب  وتطوير  �لت�سغيلي، 

�الجتماع ربع �ل�سنوي للرئي�ص �لتنفيذي ل�سل �لُعمانية مع �ملوظفني. 

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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مو�فاة  �أجل  وذلك من  �أعمالنا،  �أولويات  باعتبارها  �لعملء  ومبتكرة جلذب 

�لتحديات،  ورغم  �ملتغرية.  و�لت�سريعات  �جلديدة  �لعملء  �حتياجات 

�ال�ستثمار  خلل  من  للنمو  �الأمد  طويلة  ��سرت�تيجيته  �لتجزئة  قطاع  و��سل 

وتطوير  جديدة،  خدمة  حمطات  �إن�ساء  عرب  �خلدمة  حمطات  �سبكة  يف 

وقود وتد�سني  �لوقود،  منتجات غري  ت�سويق  قطاع  وتعزيز  �لقائمة،   �ملحطات 

�لعملء  توجهات  من  باال�ستفادة  و�ملتميز،  �جلديد   Shell V-Power

�ملتطورة و�ال�ستثمار�ت �ملتو��سلة يف �لبنى �لتحتية و�سبكات �لطرق و�مل�ساريع 

�ال�سرت�تيجية  يف خمتلف �أنحاء �ل�سلطنة.  

الأداء

حافظ قطاع �لتجزئة على موقعه �لريادي يف �ل�سوق، مع ��ستثمار�ت �الأعو�م 

�الأخرية يف �إن�ساء حمطات خدمة جديدة، وتطوير �ملحطات �لقائمة، �إ�سافًة 

�إىل �لتح�سني �مل�ستمر لتجربة �لعملء مما �ساعد يف حمافظته على ريادته. 

�لتجارية”  �لعلمة  “�أف�سلية  مثل  �لرئي�سية  �الأد�ء  مبوؤ�سر�ت  يتعلق  وفيما 

و“جودة �لوقود”، �أظهر قطاع �لتجزئة ب�سل �لُعمانية ريادته يف �ل�سوق �ملحلي، 

ا ب�سكل �أو�سع على م�ستوى جمموعة �سل �لعاملية  كما تبني من �الأبحاث  بل و�أي�سً

 Global Customer لتي �أجريت �سمن “برنامج ��ستطلع �لعملء �لعاملي�

Tracker” وهو برنامج بحث عاملي م�ستقل لل�سوق تنفذه جمموعة �سل.

ولكي يوفر لعملئه مو�قع منا�سبة ومريحة لهم يف خمتلف �أنحاء ُعمان، ��ستمر 

�لقطاع يف تنفيذ برنامج �ال�ستثمار �ملمتد ل�سنو�ت عديدة حيث مت تد�سني عدد 

من حمطات �خلدمة جديدة خلل �لعام لي�سل عدد حمطات خدمة �سل يف 

�ل�سلطنة �إىل 189 حمطة بحلول نهاية عام 2018، مع وجود حمطات خدمة 

�إ�سافية ال ز�لت قيد �الإن�ساء و�لتي �سيتم �فتتاحها يف مطلع عام 2019.  كما 

و�إعادة  “هدم  م�سروعي  �إمتام  فيها  مبا  �لتطوير  م�ساريع  من  عدد  تنفيذ  مت 

بناء” وذلك يف �إطار جهود �لتح�سني و�لتطوير �مل�ستمر ل�سبكة حمطات خدمة 

�سل �لُعمانية. 

متتلك جمموعة �سل خربة متتد ملا يزيد عن 100 عام يف تطوير �أنو�ع وقود 

�أعمال  من  وباال�ستفادة  �ملنتجات.  من  متنوعة  �إىل جمموعة  �إ�سافة  متقدمة 

�لبحوث و�لتطوير من جمموعة �سل، مت تد�سني وقود جديد عايل �جلودة �سمن 

Shell V- �أنو�ع �لوقود �ملطورة �لتي تقدمها جمموعة �سل �لعاملية، وهو وقود 

Power  الأول مرة يف �ل�سرق �الأو�سط يف �سلطنة ُعمان وذلك يف يونيو 2018، 
لتزويد عملئنا بالوقود �الأف�سل لدينا من حيث �الأد�ء و�لكفاءة.  

و�أخذ قطاع �أعمال ت�سويق منتجات غري �لوقود خطوة كبرية من �أجل حت�سني 

Shell Select  جتربة �لعملء من خلل تد�سني �جليل �جلديد من حملت 

يف ُعمان، مع �فتتاح عدد من حملت �لت�سوق �ل�سريع خلل �ل�سنة. باالإ�سافة 

غ�سيل  حملت  مثل  باملركبات  �لعناية  خدمات  مر�فق  �فتتاح  مت  ذلك،  �إىل 

+OILCHANGE” عرب �سبكة  �ل�سيار�ت ومر�كز تغيري �لزيوت “�سل هيلك�ص

حمطات خدمة �سل، ملنح عملئنا جتربة متكاملة.

وتظل م�ساهمة �سركائنا �الأفا�سل و�لعاملني يف و�جهة �أعمالنا �لقوة �لد�فعة 

من �أجل حتقيق �لتميز �لت�سغيلي و�لوفاء بوعودنا لعملئنا. وقد جعل �لتز�م 

�أحد  �مل�سغلني  من  حقيقًيا”  �لتغيري  يجعلون  “�لنا�ص  بربنامج  �لُعمانية   �سل   ُ

�سركاء �الأعمال �الأ�سا�سيني يف �سمان �أعلى معايري �خلدمة يف كافة حمطات 

خدمة �سل. وخلل عام 2018، قام �أف�سل �أربعة م�سغلني بتمثيل �ل�سلطنة يف 

م�سابقة “جنم �سل �لبا�سم” و�لتي �أقيمت يف دبي بح�سور �أف�سل م�سغلي �سل 

من �أكرث من �سبعني دولة حول �لعامل. �إننا نفخر باإعلمكم باأن �أحد موظفي 

حمطات خدمة �سل يف ُعمان ح�سل على جائزة “�أف�سل موظف حمطة خدمة” 

على م�ستوى �ل�سرق.

�فتتاح �أول حمل Shell Select بحلته �جلديدة يف حمطة خدمة �سل �لعذيبة بح�سور ��ستفان كابيتاين، نائب �لرئي�ص �لتنفيذي الأعمال �لتجزئة مبجموعة �سل �لعاملية.

�سل ڤي-پاور باملقارنة مع �أنو�ع وقود �سل بنزين. �لتاأثري�ت و�لفو�ئد يف �لو�قع قد تختلف طبقا لطر�ز ونوع �ملركبة، وحالة �ملركبة، ومنط وطريقة �ل�سياقة. ال يتم تقدمي �أي �سمانات. للمزيد   *
www.ShellOman.com.om من �ملعلومات قم بزيارة
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خلل  �لتجزئة  قطاع  د�سن  للعملء،  متعددة  دفع  خيار�ت  تقدمي  �أجل  ومن 

�لعام بطاقات �سل م�سبقة �لدفع لتزويدهم بتجربة دفع ال تعتمد على �لنقود. 

من  �لعديد  يف  �لبنكية  �لبطاقة  طريق  عن  �لدفع  خدمة  توفري  و��سلنا  وقد 

حمطات �خلدمة و�سن�ستمر بتو�سيع تغطيتها عرب �سبكة حمطاتنا خلل عام 

2019. وخلل مو�سم مهرجان �سللة �ل�سياحي، تعاونت جهود �ل�سركة مع 

�جلهات �ملعنية من �أجل ن�سر ثقافة �ل�سلمة �ملرورية لدى �سائقي �ملركبات من 

خلل �أن�سطة خمتلفة القت قبواًل و��سًعا لدى كافة �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة. ومت 

�إطلق حملة ترويجية لزيوت �سل يف حمطات �خلدمة حتت ��سم “تو��سل مع 

�سل هيلك�ص” خلل �لربع �الأخري من �لعام لرتويج زيوت حمركات �سل هيلك�ص 

�ملنَتجة يف ُعمان. 

�أعمال �لتجزئة  قطاع حلول الأ�سطول التجاري بالتو�سع �سمن  و��ستمر 

عامًة، مظهًر� منًو� ثابًتا يف حجم �ملبيعات �سنة تلو �الأخرى، من خلل جناحه 

�ل�سركة  و��سلت  كما  جدد.  عملء  مع  و�لتوقيع  عملئه  حمفظة  حت�سني  يف 

و�لذي �ساهم يف حتقيق تطور  �لبطاقات �ملحدث  �إد�رة  ��ستفادتها من نظام 

�لتجاري  �الأ�سطول  لعملء  �ملقدمة  �لعرو�ص  ملحوظ وحت�سينات عديدة على 

من خلل توفري طرق �أف�سل للتحكم يف �ملعاملت وتقدمي جتربة متميزة من 

خلل نظام تعريف �ملركبة  )VRS(. ظل قطاع �لوقود �لتجاري على طبيعته 

�أن �لرتكيز  �إال  �ملليئة بالتحديات يف ظل ظروف تناف�سية �الأ�سعار يف �ل�سوق، 

�اللتز�م  خلل  من  �أعلى  ربح  هام�ص  حتقق  �لتي  �لفر�ص  على  من�سًبا  يبقى 

بالتميز �لت�سغيلي وجودة �خلدمات. وقد ��ستمر �لقطاع يف �لنمو ب�سكل �نتقائي 

من خلل �الحتفاظ بعدد من �لعملء �لرئي�سيني مع هو�م�ص �أرباح م�ستد�مة 

و�حل�سول على عملء جدد، مبا يف ذلك �لعملء من قطاع �لطاقة خلل عام 

.2018

نظرة م�ستقبلية

مع �لنمو �ل�سكاين و�لنمو �ملتوقع يف م�ستويات �لطلب نتيجة �لتطور �القت�سادي 

يف �لبلد، �سي�ستمر قطاع �لتجزئة يف �ال�ستثمار و�لرتكيز على حتقيق مهمته 

رحلة  كل  باإثر�ء  �اللتز�م  خلل  من  وذلك   �أف�سل”.  �حلياة  رحلة  “جعل  يف 

يف  و�البتكار  �لت�سغيلي  للتميز  �مل�ستمر  و�لتح�سني  �لعالية،  �ل�سلمة  مبعايري 

جودة �ملنتجات و�لتكنولوجيا ملو�كبة ظروف �ل�سوق �ملتغرية وتوجه �لعملء يف 

بيئة حتتدم فيها �ملناف�سة. 

الزيوت التجارية

بيئة العمل 

��ستمر �سوق �لزيوت �لتجارية بطبيعته �ملت�سمة بالتحديات وذلك نتيجًة للتباطئ 

�إح�سائيات  عدد  يف  �مللحوظ  و�لرت�جع  عام  ب�سكل  �القت�ساد  ي�سهده  �لذي 

حدوث  �إىل  �أدى  مما  �ملا�سي،  بالعام  مقارنة  �جلديدة  �ملركبات  ت�سجيل 

�الئتمان.  من  و�حلد  �ل�سلطنة  يف  �لزيوت  طلب  م�ستوى  على  عام  �نخفا�ص 

على �لرغم من ذلك، متكن قطاع �لزيوت �لتجارية ب�سل �لُعمانية من �حلفاظ 

�لرئي�سيني،  �ل�سوق من خلل �ملحافظة على عملئه  �لريادي يف  على موقعه 

و�حل�سول على عقود جديدة، �إ�سافًة �إىل �لرتكيز على ��سرت�تيجيات بيع ذ�ت 

قيمة مبتكرة مما نتج عنه �رتفاع حجم �ملبيعات عما كان عليه يف عام 2017.

الأداء

�ن�سب تركيز قطاع �أعمال �لزيوت يف جذب عملء رئي�سيني يف �ل�سوق، وتعزيز 

حجم �ملبيعات من �لعملء �حلاليني وتطوير ��سرت�تيجيته للو�سول �إىل �ل�سوق 

من خلل �الأعمال غري �ملبا�سرة. كما متكن قطاع �أعمال �لزيوت �لتجارية من 

�حل�سول على عقود مهمة وطويلة �الأمد يف قطاعات خمتلفة. وخلل �لعام، 

حلول دفع �سهلة متوفرة للعملء يف حمطات خدمة �سل.
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م�ستوى  رفع  بغر�ص  و�لت�سويقية  �لرتويجية  �حلملت  من  عدًد�  �لقطاع  نفذ 

زيوت  وحلول  تقنيات  �أحدث  م�ساركة  �إىل  �إ�سافًة  �لتجارية،  بالعلمة  �لوعي 

�سل، وتد�سني منتج جديد عايل �جلودة ح�سل على قبول متميز من عملئنا.   

نظرة م�ستقبلية

�إن خارطة �لطريق لقطاع �أعمال �لزيوت �لتجارية يف �ل�سركة و��سحة وثابتة؛ 

�إذ �ستعمل على ��ستمر�ر تطوير �ملو�هب �ملحلية، وتعزيز �لتميز �لت�سغيلي ورفع 

م�ستوى حمفظة �ملنتجات، و�ال�ستفادة من وجود م�سنع مزج �لزيوت �حلا�سل 

على �سهادة �أي�سو بال�سركة يف �ل�سلطنة. ويبقى قطاع �لزيوت ملتزًما بتح�سني 

للتميز  �مل�ستمر  و�لتطوير  �لعالية،  �ل�سلمة  معايري  جتربة عملئه من خلل 

�لت�سغيلي و�البتكار يف جودة �ملنتجات وتقنياتها. 

م�سنع مزج الزيوت

بيئة العمل 

�لذي  للتباطئ  نتيجة  بالتحديات  مت�سًما  �لزيوت  قطاع  ظل   ،2018 عام  يف 

�لت�سدير؛  و�أ�سو�ق  �ملحلي  �ل�سوق  من  كٍل  يف  عام  ب�سكل  �القت�ساد  ي�سهده 

�لعام  يف  عليه  كان  مبا  مقارنة  �الإجمايل  �الإنتاج  حجم  �نخفا�ص  يف  مت�سبًبا 

�ل�سابق. ويف �لوقت ذ�ته، �سهد �سعر �ملو�د �خلام تز�يًد� �بتد�ًء من �لربع �الأول 

)مدفوًعا بارتفاع �أ�سعار �لنفط �خلام( حتى ثباته يف �لربع �الأخري من �لعام 

2018، مما �أدى �إىل �نخفا�ص غري مرغوب يف هام�ص �لربح لهذ� �لعام.

الأداء 

�لرئي�سية  �لعو�مل  �أحد  �لزيوت  توريد  ل�سل�سلة  �لقوي  �لت�سغيلي  �الأد�ء  يعد 

�مل�ساهمة يف دعم قطاع �أعمال �لزيوت بال�سركة. وقد فاق م�ستوى �أد�ء �لتو�سيل 

للعملء هدفه �لطموح بالو�سول �إىل %94 يف تو�سيل �لطلبات ح�سب �لكمية 

�ملحددة ويف �لوقت �ملحدد. كما تظل جودة �ملنتجات �الأف�سل من نوعها، مع 

�لرتكيز ب�سكل كبري على �إر�ساء �لعملء، وقد دعم ذلك �إعادة �العتماد من 

قبل نظام ISO9001 و�حل�سول على نتيجة %100 �سمن )برنامج �سبط 

�ملعايري �ملختربية(.

كما كان �أد�ء �ل�سحة و�ل�سلمة و�الأمن و�لبيئة حمط �هتمام كبري، حيث �أن 

�أولويتنا �الأهم. ومت تطبيق �لعديد  �سلمة �لعاملني و�ملقاولني و�لعملء تبقى 

كافة  على  عاملي  م�ستوى  ذ�ت  �اللتز�م مبعايري  بهدف  �لتطوير  مبادر�ت  من 

�الأ�سعدة يف �أعمالنا.

نظرة م�ستقبلية

�ل�سرق  �سل يف  زيوت  لتزويد  �الأول  ليبقى �خليار  �لزيوت  يطمح م�سنع مزج 

�لزيوت  �سوق  منو  �ملتوقع  ومن  �سنوًيا.  �الإنتاج  حجم  منو  وتعزيز  �الأو�سط 

�لقدرة  فاإن �لرتكيز ين�سب على رفع  �لعام �ملن�سرم، لهذ�  �أ�سرع من  بنمط 

�لتناف�سية مل�سنع مزج �لزيوت بال�سلطنة من �أجل �غتنام �لفر�ص �مل�ستقبلية 

على �ل�سعيدين �ملحلي و�الإقليمي.

ق�سم البيع والتوريد

بيئة العمل 

2018، حول ق�سم �لبيع و�لتوريد حجم خمزونه من م�ستودعات  خلل عام 

�سل �لُعمانية مبيناء �لفحل �إىل مر�فق تخزين )�أوربك( �جلديدة باجلفنني، 

وذلك �سمن �إطار �خلطط �لتي و�سعتها �حلكومة من �أجل تطوير هذ� �لقطاع. 

وقد متكن فريق ق�سم �لبيع و�لتوريد من �إد�رة هذ� �النتقال بنجاح على �لرغم 

�سعيد  على  �سو�ء  �أوربك،  يف  �لزملء  مع  بالتعاون  �ملفرو�سة  �لتحديات  من 

حجم  وبقي  �لت�سغيلي.  �ل�سعيد  وكذلك  و�لبيئة،  و�الأمن  و�ل�سلمة  �ل�سحة 

�لوقود يف ميناء �ل�سلطان قابو�ص، و�سحار، وري�سوت م�ستقًر� خلل �لعام. 

زيادة عدد ور�سات تغيري زيوت �سل هيلك�ص +Shell Helix OilChange �سمن �سبكة �سل عمان يف �ل�سلطنة.
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الأداء

بثقافة  �لتز�مه  �إظهار  يف  و�لتوريد  �لبيع  فريق  ��ستمر   ،2018 �لعام  خلل 

�ل�سلمة وذلك ب�سجل �سفر من حو�دث �لعمليات و�لنقل مما نتج عنه عدم 

وجود �أي حو�دث �أذى �أو ت�سربات، مع �سري �لعمليات بكفاءة و�إد�رة �مل�سروفات 

وفق �خلطة �ملو�سوعة. ومت حتقيق “�لهدف �سفر” على �لرغم من �لتحديات 

�لتي فر�ستها �الأطر�ف �لثالثة من م�ستخدمي �لطرق يف �ل�سلطنة. كما متكن 

�ملقاولني  لدى  و�لبيئة  و�الأمن  و�ل�سلمة  �ل�سحة  ثقافة  تعزيز  من  �لفريق 

و�ملتعاقدين من خلل رفع كفاء�تهم عرب برنامج “�لقلوب و�لعقول” و�لتعزيز 

�لتقنيات �حلديثة،  ��ستخد�م  بالقو�عد من خلل  �المتثال  على  قدرتهم  من 

مما جعل رحلت �لتو�سيل و�لت�سليم �أكرث �أماًنا. 

تعد مر�فق وم�ستودعات �لوقود مبيناء �لفحل �أحد �أهم �الأ�سول �ال�سرت�تيجية 

ل�سل �لُعمانية، ومن �ملتوقع �أن حتظى بالعديد من فر�ص �الأعمال �جلديدة يف 

�مل�ستقبل. ويف �لوقت �حلايل، �ست�ستمر مر�فق �لوقود يف �متثالها الأعلى معايري 

�ل�سلمة و�لت�سغيل، مثل منوذج �سل �لعاملي للعمليات �لبحرية، وقد مت موؤخًر� 

�النتهاء من تدقيق �سل للعمليات �لبحرية بنجاح كبري. 

كما متت �إد�رة كفاءة عمليات �لطلب و�لت�سليم ب�سكل جيد لتزود كافة حمطات 

�لرغم من  �لوقود على  باحتياجاتها من  �ل�سلطنة  �أنحاء  �خلدمة يف خمتلف 

�لتو�سع �لكبري و�ملت�سارع يف هذه �ل�سبكة، وحتديات توريد �ملنتجات، باالإ�سافة 

�إىل دعم منتجات �لوقود �ملختلفة �لتي مت تد�سينها يف منت�سف عام 2018.  

�الأنظمة  يخ�ص  فيما  و�لتوريد  �لبيع  لفريق  �لتامة  �جلاهزية  �ساهمت  كما 

و�ملو�رد �لب�سرية يف �سمان تو�فر �ملنتجات مب�ستوى عاٍل عرب �سبكة حمطات 

�خلدمة خلل �لعام على �لرغم من �لتحديات �لتي نتجت عن فرتة �النتقال 

�إىل مر�فق وم�ستودعات �أوربك باجلفنني يف مطلع عام 2018.

النظرة امل�ستقبلية

ي�سعى ق�سم �لبيع و�لتوريد لتطبيق �أف�سل �ملمار�سات من �أجل حت�سني جتربة 

�حل�سول  يف  ي�ساهم  مما  و�الآمنة،  �لفعالة  �الإد�رة  خلل  من  وذلك  �لعملء 

على �سل�سلة توريد متكاملة وذ�ت م�ستوى عاملي. 

قطاع وقود الطريان

بيئة العمل

عدد  يف  جيًد�  منًو�  ُعمان  يف  �لطري�ن  وقود  قطاع  �سهد   ،2018 عام  خلل 

م�سقط  مطاري  من  كل  يف  للطائر�ت  �لتقني  و�لهبوط  و�ل�سحنات  �مل�سافرين 

و�سللة �لدوليني. ومع ت�سيري خطوط طري�ن جديدة، و�إ�سافة �لطري�ن �لعماين 

وطري�ن �ل�سلم ملجموعة متنوعة من �لطائر�ت الأ�سطوليهما، وتد�سني حمطات 

جديدة وخطوط طري�ن �سياحية يف مطار �سللة، �سهدت مبيعات �لوقود زيادة 

كبرية يف كل �ملطارين. وقد �ختار عدد من خطوط �لطري�ن �لدولية �سل ُعمان 

لتكون مزود �لوقود لهم يف م�سقط و�سللة حيث �أ�سافو� رحلت مبا�سرة مما 

�ساهم يف زيادة طلبها للوقود.

الأداء

كبرية  �أعمال  فر�ص  على  �حل�سول  من  �لطري�ن  وقود  قطاع  فريق  متكن 

وجديدة، و�ملحافظة على عدد من �لعقود �لرئي�سية يف مطار م�سقط �لدويل 

خطوط  طرحت  وقد  للقطاع.  �لعام  �الأد�ء  على  �إيجابي  ب�سكل  �نعك�ص  مما 

طري�ن دولية من �أوروبا ورو�سيا رحلت �إىل �سللة، �الأمر �لذي كان له بالغ 

�الأثر يف زيادة �ملبيعات. كما �ساهم �لتز�م �ل�سركة بالتميز �لت�سغيلي يف مر�فق 

يتم  �أن  يف  جناحها  يف  �لدويل  م�سقط  ومطار  �سللة  مبطار  �لوقود  تخزين 

�ختيارها مزود �لوقود �لرئي�سي يف كل �ملطارين �ملذكورين. 

ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  نفط  حقول  مطار�ت  ت�سغيل  يف  �ل�سركة  و��ستمرت 

باالت�ساق مع �أعلى معايري �ل�سلمة و�لتميز�لت�سغيلي.

�أول فريق ن�سائي يعمل يف تعبئة وقود �لطائر�ت يف مطار م�سقط �لدويل على م�ستوى �ملنطقة. 
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نظرة م�ستقبلية

��ستمر قطاع �ل�سياحة يف عمان بالنمو يف عام 2018 ومن �ملتوقع �أن ي�ستمر يف 

�لنمو خلل عام 2019 و�الأعو�م �لقادمة. كما يتوقع �أن ي�ساهم �فتتاح مطار 

�ل�سحن �جلديدة يف كٍل من مطاري م�سقط  م�سقط �لدويل �جلديد ومر�فق 

�ملطار�ت  يف  �جلوية  �لرحلت  حركة  زيادة  يف   2018 عام  و�سللة  �لدويل 

وبالتايل زيادة م�ستوى �لطلب على وقود �لطري�ن. وتعمل �ل�سركة على تعزيز 

دورها يف م�سرية منو قطاع �لطري�ن يف �ل�سلطنة يف �ل�سنو�ت �لقادمة.

الوقود البحري، البيتومني وخدمة العمالء

قلة  نتيجة  بالتحديات  مليئة  �سنة  �لبيتومني  �أعمال  قطاع  و�جه  البيتومني: 

�إال �أن �سل �لُعمانية ��ستمرت  �مل�ساريع �جلديدة �لتي تتطلب �لبيتومني �ملعزز. 

خلل  من  وذلك   2018 عام  خلل  �لتحتية  �لبنية  م�ساريع  من  عدد  بتزويد 

تزويد منتجات وخدمات مميزة. ويف عام 2019، �سي�ستمر �لقطاع يف �لبحث 

عن م�ساريع جديدة و�لرتكيز على �ال�ستغلل �الأمثل للتكاليف من خلل تنويع 

بها من حيث  يتمتع  �لتي  �الإمكانيات  من  و�ال�ستفادة  �ملنتجات  توريد  م�سادر 

�لتخزين و�للوج�ستيات.

الوقود البحري: و��سلت �ل�سركة تطوير قطاع �لوقود �لبحري خلل عام 

�سل  ��ستمرت  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  جديدة.  �أعمال  على  بح�سولها   2018

�لُعمانية يف كونها �ملزود �ملف�سل ملعظم عملء �لقطاع �لعام نتيجة لتقدميها 

حملًيا،  ممزوجة  �جلودة  عالية  ملنتجات  وتوفريها  متميزة،  عملء  خدمة 

و�لتز�مها مبعايري �ل�سحة و�ل�سلمة و�الأمن و�لبيئة.  

ويف عام 2019، �ست�ستمر �ل�سركة يف �لبحث عن فر�ص �لنمو و�لتطور يف كافة 

�ملو�نئ �ملحلية، مبا يتو�فق مع توجه �حلكومة يف تعزيز �لقطاع �للوج�ستي من 

خلل منتجات ومعايري وعمليات ذ�ت م�ستوى عاملي.

�لُعمانية  �سل  يف  �لعملء  عمليات  مركز  و��سل  العمالء:  عمليات  مركز 

من   2018 عام  يف  متميزة  جتربة  �لعملء  منح  على  �حلفاظ  على  تركيزه 

خلل �سمان �لتو�سيل يف �لوقت �ملحدد وحل م�سكلتهم، مع حتقيق �لهدف 

�لرتكيز من�سًبا خلل عام  �لعملء. كما كان  موؤ�سر ر�سا  نتائج  �ملطلوب يف 

2018 على م�ساريع �لتح�سني �مل�ستمرة و�لتي �ساهمت يف رفع م�ستوى عمليات 

ت�سغيلنا �ملعتادة، مما كان له �الأثر �الإيجابي يف �سايف دخل �ل�سركة. 

وحيث يتجه �لعامل نحو �ملن�سات �لرقمية، فاإن �سل �لُعمانية �ستو��سل �هتمامها 

 ” �ملن�سات من خلل  تو�سعة ح�سورها يف هذه  �أجل  من  و�البتكار  بالتطوير 

Shell Cards Online”  ”Market Hub” وذلك بهدف حت�سني جتربة �لعملء 

مع رفع كفاءة فريق عمليات �لعملء.

امل�سوؤولية الجتماعية

و�مل�ساهمة  �ل�سلطنة  يف  �ملتز�يدة  �لطاقة  �حتياجات  مبو�فاة  �ل�سركة  تلتزم 

قيمة  �إ�سافة  مع  و�جتماعًيا  وبيئًيا  �قت�سادًيا  م�سوؤولة  بطريقة  �زدهارها  يف 

و�إد�رة  وتنفيذ م�ساريع  بتخطيط  �ل�سركة  وتقوم  �لعماين.  للمجتمع  م�ستد�مة 

�ملدى  �ملجتمع على  �أفر�د  بها  ينتفع  �جتماعية  فو�ئد  �أجل حتقيق  مر�فق من 

مع  و�لعمل  �ملحلية  �ملو�هب  تطوير  على  �لرتكيز  خلل  من  وذلك  �لطويل 

باالأعمال  �لقيام  يف  به  يحتذى  مثااًل  لتكون  �ملحليني  و�ملقاولني  �ملوردين 

و�اللتز�م باالأخلقيات �إ�سافة �إىل �لعمل وفق �أف�سل معايري �ل�سحة و�ل�سلمة 

و�الأمن و�لبيئة، ومع كون �حرت�منا للآخرين وتطبيق قيمنا �الأ�سا�سية، مبا فيها 

�الأمانة و�لنز�هة و�لتي وجدت �سمن مبادئ �لعمل �الأ�سا�سية يف �سل على مدى 

عقود طويلة، �لد�فع �الأ�سا�سي لكل ما نقوم به �سمن هذ� �الإطار.  

ناقلة وقود �سل يف طريقها لت�سليم وقود بحري الأحد �لعملء. 
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و�أعّدت  �الجتماعي  لل�ستثمار  �سنوية  ميز�نية  �ل�سركة  خ�س�ست  لقد 

�الجتماعية  �لتوعية  بهدف  �ملبادر�ت  من  �لعديد  تنفيذ  تت�سمن  ��سرت�تيجية 

حماور  على  �لرتكيز  مع  �ملحلي  �ملجتمع  م�سلحة  فيه  ما  يف  و�مل�ساهمة 

��سرت�تيجية معينة وهي: �ل�سلمة �ملرورية، و�لبيئة، وتنمية �ملجتمع. وباالإ�سافة 

�إىل �ال�سرت�تيجية �ملخططة ملبادر�ت �مل�سوؤولية �الجتماعية يف بد�ية كل عام، 

فاإن �ل�سركة متنح �لفر�ص الإقامة حو�ر مع �ملجتمع �لعماين يف جمال �ال�ستثمار 

�الجتماعي عرب �مليز�نية �ملخ�س�سة الأعمال �لتربع و�لرعاية من �أجل �لنظر 

�ملختلفة  و�جلهات  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات  من  �ملقدمة  �لطلبات  يف 

مع  �الأمد  طويلة  �ال�سرت�تيجية  علقتها  تعزيز  يف  ي�ساهم  ما  وهو  ُعمان،  يف 

�الأطر�ف ذ�ت �لعلقة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص باالإ�سافة �إىل �ملوؤ�س�سات 

غري �حلكومية  و�جلماعات �خلريية �ل�سبابية و�الأهلية.  

لل�سلمة  �لُعمانية  �جلمعية  مع  �ل�سركة جهودها  وحدت  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 

على �لطرق، و�سركة تنمية نفط ُعمان و�ل�سركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال، 

و�سل للتنمية ُعمان، حتت رعاية �سرطة ُعمان �ل�سلطانية من �أجل �إطلق حملة 

يف خمتلف �أنحاء �ل�سلطنة لزيادة م�ستوى �لوعي حول �أهمية ��ستخد�م �ملقاعد 

�ل�سنوية  �مل�سابقة  �أن�سطة  ��ستمرت  كما  �ل�سيار�ت.  يف  للأطفال  �ملخ�س�سة 

و�لتعليم، و�سرطة  بالتعاون مع وز�رة �لرتبية  لل�سلمة �ملرورية”  “جائزة �سل 

ُعمان �ل�سلطانية، و�سل للتنمية ُعمان يف خمتلف حمافظات �ل�سلطنة من �أجل 

ن�سر �لوعي حول �ل�سلمة �ملرورية لدى طلبة �ملد�ر�ص و�لعاملني بها. و�سمن 

�إطار �لتز�م �ل�سركة مب�ساركة فو�ئدها مع �ملجتمع �ملحلي ورد �لعطاء له، فقد 

و��سلت علقتها طويلة �الأمد مع �جلمعيات �خلريية مثل جمعية د�ر �لعطاء، 

للمكفوفني،  �لنور  وجمعية  �الإعاقة،  ذوي  للأطفال  �ملبكر  �لتدخل  وجمعية 

و�جلمعية �لُعمانية الأ�سدقاء �مل�سنني، و�جلمعية �لُعمانية للمعوقني وغريها. 

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

25,500 �ل�سلمة �ملرورية

5,000 �لبيئة

104,930 تنمية �ملجتمع

135,430 الإجمايل

نظرة م�ستقبلية:

�أعمالها يف جمال  ت�سغيل  لبد�ية   60 �لـ  بالذكرى  �ل�سنة  �ل�سركة هذه  حتتفل 

ت�سويق �لوقود بال�سلطنة، �إذ توؤكد �سل �لُعمانية �لتز�مها باال�ستمر�ر يف خدمة 

خلق  مع  �الأف�سل.  وتقدمي  �لتميز  يف  به  يحتذى  مثااًل  تكون  و�أن  �لوطن  هذ� 

فو�ئد م�ستد�مة للمجتمع من �أجل دعم جهود �حلكومة �لر�سيدة يف �سبيل منو 

�ل�سلطنة و�زدهارها، يف ظل �لقيادة �حلكيمة ملوالنا ح�سرة �ساحب �جلللة 

�ل�سلطان قابو�ص بن �سعيد �ملعظم - حفظه �هلل ورعاه -.

تقوم �سل �لُعمانية بدورها يف جمال حتول �لطاقة �لذي ي�سهده نظام �لطاقة 

�لعاملي، وهي �أحد �الأطر�ف �لر�غبة و�لقادرة يف �لعمل بدورها يف عملية �لتحول 

�لعملء  وتوجهات  �القت�سادي  �لنمو  منها:  �لعو�مل  من  بعدد  مدفوعًة  هذه. 

�ملتغرية و�لتقنيات �مل�ستحدثة، وعر�ص �ال�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �جلديدة 

يف  �ل�سركة  �ست�ستمر  �ملتجددة،  �لطاقة  وم�سادر  �لكربون،  بتقليل  �ملتعلقة 

�لرتكيز على بر�مج �ال�ستثمار �الجتماعي يف جمال �لنقل �مل�ستد�م و�ملبادر�ت 

خلل  �ملوؤ�س�سات  تطوير  ر�سالة  ا  �أي�سً �ل�سركة  �ستتبنى  كما  بالطاقة.  �ملتعلقة 

وتعزيز  �أجل تطوير  �لُعمانية من  �سل  وتعمل  �لطاقة.  رحلتها يف جمال حتول 

��سرت�جيتها طويلة �الأمد يف خلق �لقيمة �ملحلية �مل�سافة وتقدمي فر�ص لرو�د 

�ملعنية  �الأطر�ف  �إ�سر�ك  �إىل  �إ�سافة  توريدها،  �سل�سلة  خلل  من  �الأعمال 

�الأعمال  ريادة  دعم  يف  روؤيتها  مع  يتو�فق  مبا  و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعني  يف 

و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ون�سر ثقافة ريادة �الأعمال.

طالبة ُعمانية من “جيوتك” تقود �سيارة يف مار�ثون �سل �لبيئي، �سنغافورة. 

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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سلسلة توريد الزيوت

 ،1982 عام  في  إنشاؤه  تم  والذي  ُعمان  بشل  الخاص  الزيوت  مزج  مصنع  يعد 
المصنع األول والوحيد من نوعه في السلطنة في الحصول على شهادة اآليزو، إذ 
المحلية  المتطلبات  موافاة  خالل  من  للسلطنة  محلية  قيمة  إضافة  في  يساهم 

وتصدير منتجات مصنوعة في ُعمان إلى األسواق العالمية. 

خمسة  ألفضل  المعظم  قابوس  السلطان  جاللة  بجائزة  المصنع  هذا  فاز  وقد 
مصانع في السلطنة.

ذلك  في  بما  شل،  زيوت  منتجات  أحدث  من  واسعة  محفظة  المصنع  ينتج  اليوم، 
هيلكس  شل  المحركات  زيت  مثل  سوائل،  إلى  الغاز  لتحويل  بيوربلس  بتقنية  زيوت 

.)API( الذي يتوافق مع معايير معهد البترول األمريكي  SN Plus  ألترا
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20182017

�ألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين�إي�ساح

528,876465,787�الإير�د�ت

(427,863)(493,186)تكلفة �ملبيعات

35,69037,924اإجمايل الأرباح

 55,9747,009�لدخل �الآخر

(24,306)(21,955)م�ساريف �لبيع و�لتوزيع

(5,188)(5,040)�مل�ساريف �الإد�رية

14,66915,439الأرباح الت�سغيلية

(374)(559)م�سروف �لفائدة

4751دخل �لفائدة

14,15715,116الأرباح قبل �سريبة الدخل

(2,219)(2,102)8م�سروف �سريبة �لدخل

12,05512,897الأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

220.1210.129�الأرباح �الأ�سا�سية و�ملخففة لكل �سهم )ر ع(

230.0720.085توزيعات �الأرباح لكل �سهم )ر ع(

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية.

بيان الدخل الشامل
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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20182017
�ألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين�إي�ساح

الأ�سول

الأ�سول غري املتداولة

947,41543,164�ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت

10267444�الأ�سول غري �مللمو�سة

210-                11�أ�سل �ل�سريبة �ملوؤجلة

47,68243,818جمموع الأ�سول غري املتداولة

الأ�سول املتداولة

127,40715,909�ملخزون 

1346,11841,268�لذمم �ملدينة و�لدفعات �مل�سبقة

1423,23319,477�لنقدية و�سبه �لنقدية

76,75876,654جمموع الأ�سول املتداولة

124,440120,472جمموع الأ�سول

حقوق امل�ساهمني

1510,00010,000ر�أ�ص �ملال 

173,5873,587�الحتياطي �لقانوين

36,53133,002�الأرباح �ملحتجزة

50,11846,589جمموع حقوق امل�ساهمني

اللتزامات

�اللتز�مات غري �ملتد�ولة

-196,000قر�ص طويل �الأجل

-1112�إلتز�م �سريبي موؤجل

18269428مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

6,281428جمموع اللتزامات غري املتداولة

اللتزامات املتداولة

1915,00018,500�لقر�ص ق�سري �الأجل

2050,89552,269�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

81,8682,238�سريبة �لدخل �مل�ستحقة �لدفع

448            21278�ملخ�س�سات

68,04173,455جمموع اللتزامات املتداولة

74,32273,883جمموع اللتزامات

124,440120,472جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات

250.5010.466�سايف الأ�سول لكل �سهم )ر ع(

مت �عتماد �إ�سد�ر �لبيانات �ملالية وفق قر�ر جمل�ص �الإد�رة بتاريخ 27 يناير 2019 و�لذي وقع عليه بالنيابة عنهم كل من:

�سبيب بن حممد الدرمكيكري�ستوفر مارك بريز 

ع�سو جمل�ص �الإد�رةرئي�ص جمل�ص �الإد�رة

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية.

بيان المركز المالي
يف 31 دي�سمرب 2018

القوائم المالية
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راأ�س املال

الحتياطي  

املجموعالأرباح املحتجزةالقانوين

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين�إي�ساح

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

12,89712,897--�أرباح و�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة

(10,600)(10,600)--23توزيعات �أرباح مدفوعة 

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

تعديل �إنتقايل معيار �لتقرير �ملايل 

(26)(26) - -�لدويل 9 )�إي�ساح 2-22(

�لر�سيد �الإفتتاحي �ملعدل مبوجب 

    10,0003,58732,97646,563معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9

12,05512,055 --�أرباح و�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة

(8,500)(8,500) - -23توزيعات �أرباح مدفوعة

10,0003,58736,53150,118يف 31 دي�سمرب 2018

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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20182017

�ألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين�إي�ساح

الأن�سطة الت�سغيلية

14,15715,116�الأرباح قبل �سريبة �لدخل

ت�سويات لـ:

93,6764,169�ال�ستهلك

10177273�الإطفاء

-(200)21عك�ص خم�س�ص �إلتز�مات �لبيئة

21132129 خم�س�ص خطة �الحتفاظ باملوظفني 

185777خم�س�ص مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

13230214�سايف خ�سائر �الإئتمان

22خ�سارة بيع ممتلكات و�آالت ومعد�ت 

559374م�سروف �لفائدة

(51)(47)دخل �لفائدة

18,74320,303التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

(4,946)8,502�ملخزون

(7,200)(5,106)�لذمم �ملدينة و�لدفعات �مل�سبقة

9,321(1,374)�لذمم �لد�ئنة و�ال�ستحقاقات

التدفقات النقدية الت�سغيلية بعد التغريات يف راأ�س املال العامل

2120,76517,478(ب)خطة �الإحتفاظ باملوظف �ملدفوعة

(103)(103)18�ملكافاآت �ملدفوعة لنهاية خدمة �ملوظفني

(250)(216)8�سر�ئب �لدخل �ملدفوعة

(2,111)(2,250)�سايف التدفقات النقدية الناجت عن الأن�سطة الت�سغيلية

18,19615,014

الأن�سطة ال�ستثمارية

(7,904)(7,928)9�سر�ء �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت 

4751�لفائدة �مل�ستلمة

(7,853)(7,881)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

(10,600)(8,500)23توزيعات �الأرباح �ملدفوعة

(374)(559)�لفائدة �ملدفوعة

2,50012,500�سايف �حلركة يف �لقرو�ص الأجل

1,526(6,559)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

3,7568,687�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

19,47710,790�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

1423,23319,477النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية.

بيان التدفقات النقدية
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

القوائم المالية
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الناس هم من يصنعون الفارق الحقيقي

بيئة تعمل على جذب أفضل  االلتزام بخلق  حرصت الشركة منذ بداية رحلتها على 
الكوادر العمانية، وإشراكهم في كافة المجاالت، وتحفيزهم على اتخاذ دور قيادي 
فيما يتعلق بتطوير كفاءاتهم وتوسيع مداركهم،  وبنسبة تعمين تفوق %92، تعد 
شل ُعمان مثاًلا يحتذى به في مجال تطوير الكوادر الوطنية والتواصل الفعال، مع 

العمل من أجل تحقيق التميز لشركائها.

يتعاملون  والذين  الواجهة  في  لعامليها  الثقة  منح  بضرورة  ُعمان  شل  تؤمن  كما 
مع عمالئنا بشكل مباشر، ويعد فريق عاملي محطات خدمة شل مثااًل على ذلك 
على  ومكافأتهم  قدراتهم  وتعزيز  تطويرهم  على  باستمرار  الشركة  تعمل  حيث 

جهودهم.
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الو�سع القانوين والأن�سطة الرئي�سية  1

�سركة �سل �لُعمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع )“�ل�سركة”( هي �سركة م�سجلة يف �سلطنة ُعمان ب�سفتها �سركة م�ساهمة عامة، وتعمل ب�سكل رئي�سي يف ت�سويق 

وتوزيع �ملنتجات �لنفطية ومزج �لزيوت. و�ل�سركة ُمدرجة يف �سوق م�سقط للأور�ق �ملالية.

مت دمج ح�سابات �ل�سركة يف �لقو�ئم �ملالية ل�سركة رويال د�ت�ص �سل بي �إل �سي )وهي �ل�سركة �الأم( �لقائمة يف �ململكة �ملتحدة.

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

فيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات �ملحا�سبية �لرئي�سية. ومت تطبيق هذه �ل�سيا�سات بانتظام على جميع �ل�سنو�ت �ملعرو�سة ما مل ُين�ص على خلف ذلك.

اأ�سا�س الإعداد  2.1

بيان �اللتز�م )�أ( 

مت �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية وفق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية ومتطلبات قانون �ل�سركات �لتجارية ل�سنة 1974 يف �سلطنة ُعمان وتعديلته   

و�لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال.

�أ�سا�ص �لقيا�ص )ب( 

مت �إعد�د �لبيانات �ملالية وفق �لتكلفة �لتاريخية. هذه هي �ملجموعة �الأوىل من �لبيانات �ملالية �ل�سنوية، �لتي طبق فيها معيار �لتقرير �ملايل �لدويل   

9 ومعيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15. �إن �لتغيري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتعلقة مبعيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 يتم �إظهارها يف �الإي�ساح 2.13.

�لعملة �مل�ستخدمة )ج( 

يتم عر�ص هذه �لقو�ئم �ملالية بالريال �لُعماين و�لذي يعترب �لعملة �مل�ستخدمة لل�سركة.  

��ستخد�م �لتقدير�ت و�الأحكام )د( 

�الأ�سول  ومبالغ  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  تطبيق  على  توؤثر  و�فرت��سات  وتقدير�ت  �أحكام  بو�سع  �الإد�رة  تقوم  �أن  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتطلب   

و�اللتز�مات و�لدخل و�مل�ساريف. قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن هذه �لتقدير�ت.

يتم مر�جعة �لتقدير�ت و�الفرت��سات �ل�سمنية ب�سكل م�ستمر. ويتم �إدر�ج تعديلت على �لتقدير�ت �ملحا�سبية يف �لفرتة �لتي يتم فيها تعديل   

�لتقدير ويف �أي فرت�ت م�ستقبلّية متاأثرة. على وجه �خل�سو�ص فقد مت و�سف �ملعلومات عن �ملجاالت �لهامة لل�سكوك حول �لتقدير�ت و�الأحكام 

�حلرجة يف تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لتي لها �الأثر �جلوهري �الأكرب على �ملبلغ �ملثبت يف �لقو�ئم �ملالية يتم �إظهارها يف �الإي�ساح 4.

الإيرادات  2.2

ت�ستند �الإير�د�ت من بيع �لب�سائع على �لعو�ص �ملحدد يف عقد مربم مع �لعميل، ويتم �إدر�جها عندما يتم حتويل �ل�سيطرة على �ل�سلع �أو �خلدمات 

�إىل �مل�سرتي، ومن �ملمكن �أن يكون ��سرتد�د �لعو�ص مرجًحا، وميكن ملبلغ �الإير�د�ت و�لتكاليف �ملرتبطة بها �أن يتم قيا�سها ب�سكل موثوق، وال 

توجد م�ساركة �إد�رية م�ستمرة مع �ل�سلع. بع�ص �لعقود �ملربمة مع �لعملء توفر لهم �خل�سومات و�لتخفي�سات. قبل معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 

15، قامت �ل�سركة باإدر�ج �الإير�د�ت من بيع �ل�سلع �ملقا�سة بالقيمة �لعادلة للعو�ص �مل�ستلم، بعد خ�سم �لتخفي�سات و�خل�سومات. مبوجب معيار 

�لتقرير �ملايل �لدويل 15، فاإن �لتخفي�سات و�خل�سومات تثري �هتماًما متغرًي�. بعد تطبيق متطلبات معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15 لتحديد 

�سعر �ملعاملة، تت�سمن �الإير�د�ت �ملدرجة من قبل �ل�سركة تقا�ص مثل �لتخفي�سات �أو �خل�سومات �لتي تدفعها �ل�سركة �إىل عملئها.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة  2.3

تخ�سع مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة ملا ورد يف عقد تاأ�سي�ص �ل�سركة، وقانون �ل�سركات �لتجارية ل�سنة 1974 وتعديلته، و�للو�ئح �ل�سادرة 

عن �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال.

تتجاوز هذه  �أال  �سريطة  �لفرعية  �الإد�رة وجلانه  و�أتعاب ح�سور �جلل�سات �خلا�سة مبجل�ص  وتعتمد مكافاآت  �ل�سنوية  �لعمومية  حتدد �جلمعية 

�الأتعاب %5 من �سايف �لربح �ل�سنوي بعد خ�سم �الحتياطي �لقانوين و�الحتياطي �الختياري وتوزيع �أ�سهم �الأرباح على �مل�ساهمني على �أال تتجاوز 

هذه �الأتعاب 200,000 ريال ُعماين. ويجب �أال تتجاوز �أتعاب ح�سور �جلل�سات لكل ع�سو جمل�ص �إد�رة 10,000 ريال ُعماين يف �ل�سنة �لو�حدة.

45

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



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

مكافاآت نهاية اخلدمة وا�ستحقاقات الإجازة  2.4

ت�سبح مكافاآت نهاية �خلدمة م�ستحقة وفق �سروط تعيني موظفي �ل�سركة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل مع مر�عاة متطلبات قانون �لعمل �لُعماين 

ل�سنة 2003 وتعديلته. ويتم �إدر�ج ��ستحقاقات �ملوظفني للإجازة �ل�سنوية وبدل �ل�سفر عندما ي�سبح م�ستحًقا للموظفني ويتم �إدر�ج ��ستحقاق 

لللتز�م �ملقّدر �لناجت عن �خلدمات �لتي يقدمها �ملوظفون حتى تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. وُتدرج هذه �ال�ستحقاقات يف �اللتز�مات �ملتد�ولة يف 

حني يتم �الإف�ساح عن �ال�ستحقاقات �ملرتبطة مبكافاآت نهاية �خلدمة باعتبارها �لتز�مات غري متد�ولة.

يتم �إدر�ج �مل�ساهمات يف خطة تقاعد �مل�ساهمة �ملحددة وتاأمني �ملخاطر �ملهنية بالن�سبة للموظفني �لُعمانيني وفًقا لقانون �لتاأمينات �الجتماعية 

ل�سنة 1991 ب�سلطنة ُعمان كم�ساريف يف قائمة �الأرباح و�خل�سائر و�لدخل �ل�سامل �الآخر عند تكبدها. تقوم �ل�سركة �أي�سًا بت�سغيل خطة نظام 

�الإحتفاظ باملوظفني �إىل جانب خطة �مل�ساهمة �ملحددة.

العمالت الأجنبية   2.5

يتم حتويل �ملعاملت �لتي بعملت �أجنبية بالعملة �مل�ستخدمة )�لريال �لُعماين( با�ستخد�م �سعر �ل�سرف �ل�سائد يف تاريخ �ملعاملة. �أما �أرباح 

وخ�سائر �لعملت �الأجنبية �لناجتة عن ت�سوية تلك �ملعاملت وعن ترجمة �أ�سعار �سرف �الأ�سول و�اللتز�مات �لنقدية �ملقّومة بالعملت �الأجنبية 

يف نهاية �ل�سنة، فيتم �إدر�جها يف بيان �لدخل �ل�سامل.

تكاليف ودخل التمويل   2.6

يتم  �لتي  �الأمو�ل  على  �مل�ستحقة  �أو  �مل�ستلمة  �لفائدة  من  �لتمويل  دخل  ويتاألف  �القرت��سات.  على  �لفائدة  تكلفة  من  �لتمويل  تكاليف  تتاألف 

��ستثمارها. ويتم �إدر�ج دخل �لفائدة يف بيان �لدخل �ل�سامل عند ��ستحقاقها مع مر�عاة �لعائد �لفعال على �الأ�سل. ويتم �إدر�ج م�سروف �لفائدة 

يف بيان �لدخل �ل�سامل عند ��ستحقاقه با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعال. 

�سريبة الدخل  2.7

حتت�سب �سريبة �لدخل وفق �للو�ئح �ملالية �ملعمول بها يف �سلطنة ُعمان.

وتتاألف �سريبة �لدخل على �أرباح �ل�سنة من �ل�سريبة �حلالية و�ل�سريبة �ملوؤجلة. ويتم �إدر�ج �سريبة �لدخل يف قائمة �الأرباح و�خل�سائر و�لدخل 

�ل�سامل �الآخر �إال بقدر تعلقها ببنود معرتف بها مبا�سرًة يف حقوق �مل�ساهمني، ويف هذه �حلالة، يتم �إدر�جها يف حقوق �مل�ساهمني.

�ل�سريبة �حلالية هي �سريبة �لدخل �ملتوقعة �مل�ستحقة على �لدخل �خلا�سع لل�سريبة عن �ل�سنة با�ستخد�م �ملعدالت �ل�سريبية �ملطبقة �أو �لتي 

تطبق ب�سكل كبري يف تاريخ بيان �ملركز �ملايل، و�أي تعديل على �سر�ئب �لدخل �مل�ستحقة �لدفع بخ�سو�ص �ل�سنو�ت �ل�سابقة.

حُتت�سب �ل�سريببة �ملوؤجلة با�ستخد�م طريقة �اللتز�م بقائمة �ملركز �ملايل ويتم من خللها �إدر�ج �لفروق �ملوؤقتة بني �لقيم �لدفرتية للأ�سول 

و�اللتز�مات الغر��ص �الإبلغ �ملايل و�ملبالغ �مل�ستخدمة للغر��ص �ل�سريبية. ي�ستند مبلغ �ل�سريبة �ملوؤجلة �ملقّدمة �إىل �لطريقة �ملتوقعة ال�ستيفاء 

�أو ت�سوية �لقيمة �لدفرتية للأ�سول و�اللتز�مات با�ستخد�م �ملعدالت �ل�سريبية �ملطبقة �أو �لتي ُتطبق ب�سكل كبري يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

وُيدرج �أ�سل �ل�سريبة �ملوؤجلة فقط بالقدر �لذي تتو�فر معه �أرباح �سريبية م�ستقبلية ميكن ��ستغلل �خل�سائر و�لديون �ل�سريبية غري �مل�ستخدمة 

يف مقابلها. وتتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية الأ�سول �ل�سريبة �ملوؤجلة يف كل تاريخ �إبلغ ويتم تخفي�سها بالقدر �لذي ي�سبح من غري �ملحتمل معه 

حتقق �ملنفعة �ل�سريبية ذ�ت �ل�سلة.

وتتم معادلة �أ�سول و�لتز�مات �ل�سريبة �ملوؤجلة عندما يوجد حق ُملزم قانوًنا مبعادلة �أ�سول �ل�سريبة �حلالية مقابل �لتز�مات �ل�سريبة �حلالية 

�أ�سا�ص  �أ�سول و�لتز�مات �ل�سريبة �حلالية على  وعندما تتعلق ب�سر�ئب �لدخل �لتي تفر�سها نف�ص م�سلحة �ل�سر�ئب، وتعتزم �ل�سركة ت�سوية 

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

املمتلكات والآلت واملعدات  2.8

�الإدر�ج و�لقيا�ص

يتم �إثبات بنود �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت ب�سعر �لتكلفة مطروًحا منها �ال�ستهلك �ملرت�كم وخ�سائر �نخفا�ص �لقيمة �إن وجدت. وتتم ر�سملة 

�لنفقات �ملتكّبدة ال�ستبد�ل عن�سر من بند �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت و�لذي يتم تو�سيحه ب�سكل منف�سل مبا يف ذلك نفقات �لفح�ص و�لرتميم.

�لنفقات �للحقة

�القت�سادية  �ملكافاآت  �أن  �ملحتمل  كان من  �إذ�  ما  لبند  �لدفرتية  بالقيمة  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  بنود  بند من  ��ستبد�ل جزء من  تكلفة  �إدر�ج  يتم 

�مل�ستقبلية �ملتج�سدة يف ذلك �جلزء �ستدفق �إىل �ل�سركة و�أنه �سيمكن قيا�ص �لتكلفة ب�سكل موثوق. ويتم �إدر�ج تكاليف �ل�سيانة �ليومية للممتلكات 

و�ملعد�ت يف بيان �لدخل �ل�سامل تكبدها.

�ال�ستهلك

يتم قيد �ال�ستهلك يف قائمة �الأرباح و�خل�سائر و�لدخل �ل�سامل �الآخر بطريقة �لق�سط �لثابت على مد�ر �الأعمار �الإنتاجية �ملقّدرة للممتلكات 

و�ملعد�ت على �لنحو �الآتي:

�ل�سنو�ت  

30 - 3 مباين 

30 - 3 ممتلكات ومعد�ت 

15 - 5 �سيار�ت ومركبات 

ومكانه  حالته  يف  لل�ستخد�م  متاح  �الأ�سا�سي  �الأ�سل  يكون  وعندما  �لقيمة.  �إنخفا�ص  ناق�سًا  �لتكلفة  ب�سعر  �لتنفيذ  قيد  �الأعمال  �إثبات  يتم 

�ملق�سودين، يتم نقل �الأعمال قيد �لتنفيذ �إىل �لفئة �ملنا�سبة للممتلكات و�الآالت و�ملعد�ت وتخ�سع لل�ستهلك وفق �سيا�سة �ال�ستهلك �خلا�سة 

بال�سركة. 

وتخ�سع �لقيم �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية للأ�سول للمر�جعة و�لتعديل �إذ� كان ذلك منا�سًبا يف تاريخ بيان �ملركز �ملايل. 

وعندما تكون �لقيمة �لدفرتية الأحد �الأ�سول �أكرب من �ملبلغ �لقابل لل�سرتد�د �خلا�ص بهذ� �الأ�سل، يتم تخفي�ص قيمته �إىل �ملبلغ �لقابل لل�سرتد�د 

على �لفور.

يتم حتديد �أرباح وخ�سائر عمليات �لت�سرف يف �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت من خلل �لرجوع �إىل قيمها �لدفرتية ويتم مر�عاة ذلك عند حتديد 

�الأرباح �لت�سغيلية.

الإبالغ اخلا�س بالقطاعات  2.9

يتم تقدمي تقارير عن �لقطاعات �لت�سغيلية بطريقة تتفق مع �الإبلغ �لد�خلي �لذي ُيقّدم �إىل كبري �سانعي �لقر�ر�ت �لت�سغيلية. ومت حتديد كبري 

�سانعي �لقر�ر�ت �لت�سغيلية - و�لذي يكون م�سوؤواًل عن تخ�سي�ص �ملو�رد وتقييم �أد�ء �لقطاعات �لت�سغيلية- على �أنه �لرئي�ص �لتنفيذي �لذي يدير 

�ل�سركة ب�سورة يومية ح�سب توجيهات جمل�ص �الإد�رة �لذي يتخذ �لقر�ر�ت �ال�سرت�تيجية.

الأ�سول غري امللمو�سة  2.10

يتم �إثبات �الأ�سول غري �مللمو�سة ب�سعر �لتكلفة مطروًحا منها خ�سائر �الإطفاء و�نخفا�ص �لقيمة �إن وجدت. وتتم ر�سملة �لنفقات �للحقة على 

و�أنه �سيمكن قيا�ص  �إىل �ل�سركة  �أن �ملكافاآت �القت�سادية �مل�ستقبلية ذ�ت �ل�سلة �ستدفق  �الأ�سول غري �مللمو�سة فقط عندما يكون من �ملحتمل 

�لتكلفة ب�سكل موثوق. ويتم �سرف جميع �لنفقات �الأخرى عند تكبدها.

ويتم �إطفاء �الأ�سول غري �مللمو�سة ذ�ت �الأعمار �ملحدودة من تاريخ توفرها لل�ستخد�م. ويتم حتميل �الإطفاء على بيان �لدخل �ل�سامل بطريقة 

�لق�سط �لثابت خلل �لعمر �الإنتاجي للأ�سل غري �مللمو�ص �أي 5 �سنو�ت.
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املخزون  2.11

يتم �إثبات �ملخزون ب�سعر �لتكلفة �أو �سايف �لقيمة �ملحققة، �أيهما �أقل. �سايف �لقيمة �ملحققة هو �سعر �لبيع �ملقّدر خلل �ل�سري �لطبيعي للأعمال 

مطروًحا منه �لتكلفة �ملقّدرة للإجناز و�لتكلفة �ملقّدرة �للزمة الإجر�ء �لبيع.

�إىل مكانه وحالته  �أواًل وي�ستمل على �لنفقات �ملتكبدة يف �سر�ء �ملخزون و�إح�ساره  �أواًل ُي�سرف  حُتدد تكلفة �ملخزون با�ستخد�م طريقة �لو�رد 

�حلاليني. 

يتم �إدر�ج خم�س�ص حيثما �أمكن للبنود �لقدمية وبطيئة �حلركة و�ملعيبة بناًء على تقدير �الإد�رة.

الأ�سول املالية )املنطبقة اإىل 2017 فقط(  2.12

ت�سنف �ل�سركة �أ�سولها �ملالية �إىل قرو�ص وذمم مدينة. ويتوقف �لت�سنيف على �لغر�ص �لذي مت �سر�ء �الأ�سول �ملالية من �أجله. وحتدد �الإد�رة 

ت�سنيف �أ�سولها �ملالية يف �الإدر�ج �الأويل.  

القرو�س والذمم املدينة

متثل �لقرو�ص و�لذمم �ملدينة �الأ�سول �ملالية غري �مل�ستقة �لتي تت�سمن مدفوعات ثابتة وقابلة للتحديد وغري معلن عنها يف �سوق ن�سطة. وهي 

مدرجة يف �الأ�سول �ملتد�ولة با�ستثناء تلك �لتي لها تو�ريخ ��ستحقاق تزيد عن 12 �سهًر� بعد نهاية فرتة �الإبلغ و�لتي يتم ت�سنيفها على �أنها 

�أ�سول غري متد�ولة. وتتاألف �لقرو�ص و�لذمم �ملدينة لل�سركة من �لذمم �ملدينة �لتجارية و�الأخرى و�لنقد وما يف حكم �لنقد يف قائمة �ملركز 

�ملايل.

انخفا�س القيمة

�الأ�سول �ملالية

�أدلة  توجد  حيثما  �لقيمة  منخف�سة  �ملالية  �الأ�سول  وتعترب  �إبلغ.  تاريخ  كل  يف  �لقيمة  �نخفا�ص  موؤ�سر�ت  عن  بحًثا  �ملالية  �الأ�سول  تقييم  يتم 

مو�سوعية باأنه نتيجة لوقوع حدث و�حد �أو �أكرث بعد �الإدر�ج �الأويل باالأ�سل �ملايل، تاأثرت �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقّدرة لل�ستثمار�ت.

وفيما يخ�ص �الأ�سول �ملالية، ت�ستمل �الأدلة �ملو�سوعية النخفا�ص �لقيمة على:

�مل�ساعب �ملالية �خلطرية للطرف �ملقابل،  ·

�أو �لتخلف �أو �لتاأخر يف �ل�سد�د،  ·

�أو �أنه �أ�سبح من �ملحتمل �أن يدخل �ملقرت�ص يف حالة �إفل�ص �أو �إعادة تنظيم مايل.  ·

موعد  فات  لكن  كبرية مبفردها  تعترب  ال  �لتي  �لتجارية  �ملدينة  �لذمم  مثل  قيمتها  �نخفا�ص  �ملالية من حيث  �الأ�سول  فئات  بع�ص  تقييم  ويتم 

��ستحقاقها ب�سورة جماعية.

ومن �ملمكن �أن ت�ستمل �الأدلة �ملو�سوعية النخفا�ص �لقيمة ملجموعة من �لذمم �ملدينة على �خلربة �ل�سابقة لل�سركة يف حت�سيل �لدفعات، و�لزيادة 

�القت�سادية  �الأو�ساع  للملحظة يف  �لقابلة  �لتغيري�ت  �إىل  باالإ�سافة  �الئتمان  بعد فرتة  �ملدينة  �لذمم  �ملتاأخرة يف جمموعة  �لدفعات  يف عدد 

�لوطنية و�ملحلية و�لتي ترتبط بالتخلف عن �لذمم �ملدينة.

ويتم تخفي�ص �لقيمة �لدفرتية للأ�سول �ملالية بخ�سارة �إنخفا�ص �لقيمة مبا�سرًة لكافة �الأ�سول �ملالية باإ�ستثناء �ملديونيات �لتجارية حيث يتم 

تخفي�ص قيمتها �لدفرتية من خلل ��ستخد�م ح�ساب �أحد �ملخ�س�سات.

وعندما تعترب �إحدى �لذمم �ملدينة �لتجارية غري قابلة للتح�سيل، يتم �سطبها مبا�سرًة بعد �حل�سول على �ملو�فقات �ملنا�سبة و�إدر�جها يف بيان 

�لدخل �ل�سامل �سمن م�ساريف �لبيع و�لتوزيع. ويتم قيد عمليات �ال�سرتد�د �للحقة للمبالغ �مل�سطوبة م�سبًقا يف بيان �لدخل �ل�سامل.
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الأ�سول املالية )املنطبقة اإىل 2017 فقط( )تابع(  2.12

�الأ�سول غري �ملالية )�ملنطبقة �إىل �ل�سنتني 2018 و2017(

تتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية للأ�سول غري �ملالية لل�سركة علوة على �ملخزون و�أ�سول �ل�سريبة �ملوؤجلة يف كل تاريخ �إبلغ لتحديد ما �إذ� كان هناك 

موؤ�سر�ت على �نخفا�ص قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذه �ملوؤ�سر�ت، فيتم تقدير �لقيمة �مل�سرتدة للأ�سل. 

يتم �إدر�ج خ�سارة �نخفا�ص �لقيمة �إذ� ز�دت �لقيمة �لدفرتية للأ�سل �أو وحدته �ملوّلدة للنقد عن �لقيمة �مل�ستخدمة و�لقيمة �لعادلة مطروًحا منها 

تكاليف �لبيع. عند تقييم �لقيمة �مل�ستخدمة، تخ�سم �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة �إىل قيمتها �حلالية با�ستخد�م معّدل خ�سم ما قبل 

�ل�سريبة �لذى يعك�ص تقييمات �ل�سوق �حلالية للقيمة �لوقتية للنقود و�ملخاطر �خلا�سة باالأ�سل. ويتم تقييم خ�سائر �نخفا�ص �لقيمة �ملعرتف بها  

يف فرت�ت �سابقة يف كل تاريخ �إبلغ للعثور على �أي موؤ�سر ي�سري �إىل �أن �خل�سارة قد تناق�ست �أو ز�لت كلًيا. تلغى خ�سائر �نخفا�ص �لقيمة �إذ� حدث 

تغيري فى �لتقدير�ت �مل�ستخدمة لتحديد �لقيمة �مل�سرتدة. يتم �إلغاء خ�سارة �النخفا�ص فى �لقيمة فقط للحد �لذي ال تتجاوز فيه �لقيمة �لدفرتّية 

للأ�سل �لقيمة �لدفرتية �لتي كان ميكن حتديدها بعد خ�سم �ال�ستهلك و�الإطفاء يف حالة عدم �إدر�ج خ�سارة �نخفا�ص �لقيمة.

الأ�سول املالية )املنطبقة من 2018(  2.13

الإدراج الأويل والقيا�س  

يعتمد ت�سنيف �الأ�سول �ملالية عند �الإدر�ج �الأويل على خ�سائ�ص �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية للأ�سل �ملايل ومنوذج �أعمال �ل�سركة الإد�رة هذه 

�الأ�سول. با�ستثناء �ملدينني �لتجاريني �لتي ال حتتوي على مكون متويل كبري �أو �لتي طبقت �ل�سركة عليها �لتطبيق �لعملي، تقي�ص �ل�سركة مبدئيًا 

�الأ�سل �ملايل بالقيمة �لعادلة م�ساًفا �إليه، يف حالة �الأ�سل �ملايل لي�ص بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�سارة، تكاليف �ملعاملت. 

خر، يجب �أن توؤدي �إىل �لتدفقات �لنقدية  من �أجل ت�سنيف �الأ�سول �ملالية وقيا�سها بالتكلفة �ملطفاأة �أو �لقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآ

�لدين  �أ�سل  �ختبار فقط دفعات  با�سم  �لتقييم  �إىل هذ�  ي�سار  �ملدفوع.  �الأ�سلي غري  �ملبلغ  و�لفائدة” على  �لدين  �أ�سل  ”فقط دفعات  �لتي هي 

و�لفائدة ويتم �إجر�وؤه على م�ستوى �الأد�ة �ملالية. ي�سري منوذج �أعمال �ل�سركة الإد�رة �الأ�سول �ملالية �إىل كيفية �إد�رتها الأ�سولها �ملالية من �أجل 

توليد �لتدفقات �لنقدية. يحدد منوذج �الأعمال �سو�ء �لتدفقات �لنقدية �سوف تنتج عن حت�سيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �أو بيع �الأ�سول �ملالية 

�أو كليهما. يتم �إدر�ج م�سرتيات �أو مبيعات �الأ�سول �ملالية �لتي تتطلب ت�سليم �الأ�سول �سمن �إطار زمني حمدد مبوجب الئحة �أو �تفاقية يف �ل�سوق 

)�لتجارة �لعادية( يف تاريخ �ملتاجرة، �أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ل�سركة ب�سر�ء �أو بيع �الأ�سل. 

القيا�س الالحق

الأغر��ص �لقيا�ص �للحق، يتم ت�سنيف �الأ�سول �ملالية يف �أربع فئات:

�الأ�سول �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة )�أدو�ت �لدين(  •

خر مع �إعادة تدوير �الأرباح و�خل�سائر �ملرت�كمة )�أدو�ت �لدين( �أ�سول مالية بالقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآ  •

�إدر�ج  �إلغاء  �ملرت�كمة عند  �الأرباح و�خل�سائر  تدوير  �إعادة  بدون  خر  �الآ �ل�سامل  �لدخل  �لعادلة من خلل  بالقيمة  �أ�سول مالية م�سنفة   •

)�أدو�ت حقوق �مللكية(

�أ�سول مالية بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�سارة.  •
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الأ�سول املالية )املنطبقة من 2018( )تابع(  2.13

الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين( 

هذه �لفئة هي �الأكرث ملءمة لل�سركة. تقوم �ل�سركة بقيا�ص �الأ�سول �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة يف حالة ��ستيفاء �ل�سرطني �لتاليني:

يتم �الإحتفاظ باالأ�سل �ملايل �سمن منوذج �أعمال بهدف �الحتفاظ باالأ�سول �ملالية من �أجل حت�سيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية و  •

�ل�سروط �لتعاقدية للأ�سل �ملايل توؤدي يف تو�ريخ حمددة �إىل �لتدفقات �لنقدية �لتي تكون فقط مدفوعات �أ�سل وفائدة على �ملبلغ �الأ�سلي   •

غري �ملدفوع

يتم قيا�ص �الأ�سول �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة الحًقا با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية وتخ�سع النخفا�ص �لقيمة. يتم �إدر�ج �الأرباح و�خل�سائر يف 

لل�سركة بالتكلفة �ملطفاأة على �ملدينني  �أو �نخفا�ص قيمته. ت�ستمل �الأ�سول �ملالية  �أو تعديله  �إدر�ج �الأ�سل  �إلغاء  �أو �خل�سائر عندما يتم  �الأرباح 

�لتجاريني و�لنقدية و�سبه �لنقدية.

خر )اأدوات الدين(  اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

خر يف حالة حتقق �ل�سرطني �لتاليني: تقوم �ل�سركة بقيا�ص �أدو�ت �لدين بالقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآ

يتم �الإحتفاظ باالأ�سل �ملايل �سمن منوذج �أعمال بهدف �الإحتفاظ بجمع �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية و�لبيع و  •

�ل�سروط �لتعاقدية للأ�سل �ملايل توؤدي يف تو�ريخ حمددة �إىل �لتدفقات �لنقدية �لتي تكون فقط مدفوعات �أ�سل وفائدة على �ملبلغ �الأ�سلي   •

غري �ملدفوع.

و�إعادة تقييم �لعملت �الأجنبية وخ�سائر  �لفو�ئد  �إير�د�ت  �إدر�ج  خر، يتم  �ل�سامل �الآ �لعادلة من خلل �لدخل  بالن�سبة الأدو�ت �لدين بالقيمة 

�نخفا�ص �لقيمة �أو عك�ص �لقيود يف بيان �لربح �أو �خل�سارة ويتم �حت�سابها بذ�ت �لطريقة كما يف �الأ�سول �ملالية �لتي يتم قيا�سها بالتكلفة �ملطفاأة. 

خر. عند �إلغاء �الإدر�ج، يتم �إعادة تدوير �لتغري يف �لقيمة �لعادلة �ملرت�كمة �ملدرج  يتم �إدر�ج تغري�ت �لقيمة �لعادلة �ملتبقية يف �لدخل �ل�سامل �الآ

خر �إىل �لربح �أو �خل�سارة. ال يوجد لدى �ل�سركة �أي من تلك �الأدو�ت. يف �لدخل �ل�سامل �الآ

خر )اأدوات حقوق امللكية(  اأ�سول مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

عند �الإدر�ج �ملبدئي، ميكن �أن تختار �ل�سركة ت�سنيف ��ستثمار�تها يف حقوق �مللكية ب�سكل غري قابل للنق�ص كاأدو�ت حقوق ملكية م�سنفة بالقيمة 

خر عندما ت�ستويف تعريف حقوق �مللكية مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل 32 �الأدو�ت �ملالية: �لعر�ص وغري  �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآ

حمتفظ بها للمتاجرة. يتم حتديد �لت�سنيف على �أ�سا�ص كل �أد�ة على حدة.

ال يتم �أبد� تدوير �الأرباح و�خل�سائر من هذه �الأ�سول �ملالية �إىل �لربح �أو �خل�سارة. يتم �إدر�ج توزيعات �الأرباح كاإير�د�ت �أخرى يف بيان �لربح �أو 

�خل�سارة عند �إثبات حق �لدفع، �إال عندما ت�ستفيد �ل�سركة من هذه �لعائد�ت كا�سرتد�د جزء من تكلفة �الأ�سل �ملايل، ويف هذه �حلالة، يتم ت�سجيل 

خر ال تخ�سع لتقدير �نخفا�ص  خر. �إن �أدو�ت حقوق �مللكية �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآ تلك �الأرباح يف �لدخل �ل�سامل �الآ

�لقيمة. ال يوجد لدى �ل�سركة �أي من تلك �الأدو�ت.

اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

ت�ستمل �الأ�سول �ملالية بالقيمة �لعادلة من خلل �الأرباح �أو �خل�سائر على �أ�سول مالية حمتفظ بها للمتاجرة �أو �أ�سول مالية م�سنفة عند �الإدر�ج 

�ملالية  �الأ�سول  يتم ت�سنيف  �لعادلة.  بالقيمة  قيا�سها  �إلز�ميًا  �ملطلوبة  �ملالية  �الأ�سول  �أو  �أو �خل�سارة  �لربح  �لعادلة من خلل  بالقيمة  �ملبدئي 

كمحتفظ بها لغر�ص �ملتاجرة �إذ� مت �حل�سول عليها لغر�ص �لبيع �أو �إعادة �ل�سر�ء على �ملدى �لقريب.

يتم ت�سنيف وقيا�ص �الأ�سول �ملالية ذ�ت �لتدفقات �لنقدية �لتي ال تعتبر مدفوعات �أ�سل �لمبلغ و�لفو�ئد فقط بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو 

عمال. بغ�ص �لنظر عن معايري �أدو�ت �لدين �لتي يتم ت�سنيفها بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة من خلل  �لخ�سارة، بغ�ص �لنظر عن نموذج �الأ

خر، كما هو مو�سح �أعله، ميكن ت�سنيف �أدو�ت �لدين بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�سارة عند �الإدر�ج �ملبدئي �إذ�  �لدخل �ل�سامل �الآ

�أدى ذلك �إىل �إلغاء �أو تخفي�ص ب�سكل كبري من عدم مطابقة حما�سبية.
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الأ�سول املالية )املنطبقة من 2018( )تابع(  2.13

اإنخفا�س قيمة الأ�سول املالية )املنطبقة من 2018(

تدرج �الأ�سول �ملالية بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�سارة يف بيان �ملركز �ملايل بالقيمة �لعادلة مع �إدر�ج �سايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة 

يف بيان �لربح �أو �خل�سارة. ال يوجد لدى �ل�سركة �أي من تلك �الأدو�ت.

طريق  عن  �ملالية  للأ�سول  �لقيمة  �نخفا�ص  خل�سائر  �ل�سركة  حما�سبة  يف  جوهري  تغيري  �إىل   9 �لدويل  �ملايل  �لتقرير  معيار  تطبيق  �أدى  لقد 

 ٩ �لدويل  �ملايل  �لتقرير  معيار  يتطلب  للئتمان.  �ملتوقعة  �خل�سارة  نهج  مع   39 �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  يف  �ملتكبدة  �خل�سارة  منهج  ��ستبد�ل 

من �ل�سركة �أن تقوم بت�سجيل مخ�س�ص �خل�سارة �ملتوقعة للئتمان جلميع �الأ�سول �ملالية غري �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو 

�خل�سارة. قامت �ل�سركة بتطبيق �لنهج �ملب�سط للمعيار وح�سبت �خل�سارة �ملتوقعة للئتمان على �أ�سا�ص �أعمار خ�سائر �الئتمان �ملتوقعة. قامت 

�ل�سركة بتكوين خم�س�ص م�سفوف ت�ستند �إىل جتربة خ�سارة �الئتمان �لتاريخية لل�سركة كما مت تعديله لعو�مل تطلعية.

ت�ستند �خل�سارة �ملتوقعة للئتمان على �لفرق بني �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �مل�ستحقة وفًقا للعقد وكافة �لتدفقات �لنقدية �لتي تتوقع �ل�سركة 

��ستلمها. ثم يتم خ�سم �لنق�ص عند تقريب �سعر �لفائدة �لفعلي �الأ�سلي للأ�سل.

180 يوًما. ومع ذلك، يف بع�ص  تعترب �ل�سركة �أ�سًل مالًيا يف حالة �لتخلف عن �سد�د �لدين عندما تتاأخر �لدفعة �لتعاقدية عن �ل�سد�د مدة 

ا يف �أن �الأ�سل �ملايل قد يكون يف حالة تخلف عن �ل�سد�د عندما ت�سري �ملعلومات �لد�خلية �أو �خلارجية �إىل �أنه من  �حلاالت، قد تنظر �ل�سركة �أي�سً

غري �ملحتمل �أن ت�ستلم �ل�سركة �ملبالغ �لتعاقدية �مل�ستحقة بالكامل قبل �أخذ �أي تعزيز�ت �ئتمانية حتتفظ بها �ل�سركة يف �الإعتبار.

النقد وما يف حكمه  2.14

يتاألف �لنقد وما يف حكمه من �لنقد يف �لبنوك ويف �ل�سندوق و�لود�ئع ق�سرية �الأجل �لتي لها تاريخ ��ستحقاق �أ�سلي مدته ثلثة �أ�سهر �أو �أقل من ذلك

املخ�س�سات   2.15

يتم �إدر�ج �ملخ�س�سات يف قائمة �ملركز �ملايل عندما يكون لدى �ل�سركة �لتز�م قانوين �أو ��ستداليل نتيجة الأحد�ث �سابقة و�لتي من �ملحتمل �أن 

تتطلب تدفق �ملكافاآت �القت�سادية لت�سوية ذلك �اللتز�م، وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ �اللتز�م. ويتم �إدر�ج خم�س�ص للمعاجلة �لبيئية �لناجت 

عن �لعمليات �أو �الأحد�ث �ل�سابقة يف �لفرتة �لتي ين�ساأ فيها �لتز�م ما لطرف ثالث وميكن تقدير �ملبلغ ب�سكل موثوق به. وي�ستند قيا�ص �اللتز�مات 

�إىل �ملتطلبات �لقانونية �ل�سائدة و�لتقنية �حلالية.

ويكون �ملبلغ �ملعرتف به كمخ�س�ص هو �أف�سل تقدير للمقابل �ملطلوب لت�سوية �اللتز�م �حلايل يف تاريخ �الإبلغ مع مر�عاة �ملخاطر و�ل�سكوك 

�لتي حتيط بااللتز�م. وعند قيا�ص خم�س�ص ما با�ستخد�م �لتدفقات �لنقدية �ملقّدرة لت�سوية �اللتز�م �حلايل، تكون قيمته �لدفرتية هي �لقيمة 

�حلالية لتلك �لتدفقات �لنقدية. وعندما يكون من �ملتوقع ��سرتد�د بع�ص �أو كل �ملكافاآت �القت�سادية �للزمة لت�سوية خم�س�ص ما من �الأطر�ف 

�الأخرى، يتم �إدر�ج �لذمة �ملدينة كاأحد �الأ�سول �إذ� كان من �ملوؤكد فعلًيا �أن يتم ��ستلم �لتعوي�ص ويكون من �ملمكن قيا�ص مبلغ �لذمة �ملدينة 

ب�سكل موثوق به.

توزيعات الأرباح  2.16

يتم �إدر�ج توزيعات �الأرباح باعتبارها �لتز�م يف �لفرتة �لتي يتم فيها �عتماد توزيعات �الأرباح من جانب م�ساهمي �ل�سركة.

يتم �لتعامل مع توزيعات �أرباح �ل�سنة �لتي يتم �عتمادها بعد تاريخ بيان �ملركز �ملايل باعتبارها حدث غري قابل للتعديل بعد تاريخ بيان �ملركز �ملايل.

الذمم الدائنة التجارية والأخرى  2.17

يتم �إدر�ج �اللتز�مات للمبالغ �لتي �سيتم دفعها يف �مل�ستقبل لل�سلع و�خلدمات �مل�ستلمة �سو�ء قّدم �ملوّرد فاتورة بها �أم ال.
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القرو�س بفوائد  2.18

بالتكلفة  �إدر�ج �لقرو�ص بفو�ئد  �الإثبات �ملبدئي يتم  �أعقاب  للمعاملة. يف  �لتكاليف �ملن�سوبة  بالتكلفة ناق�سًا  �إثبات �لقرو�ص بفو�ئد مبدئيًا كالتز�م  يتم 

�ملطفاأة مع �إثبات �أي فرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د يف قائمة �لدخل �ل�سامل على مدى فرتة �القرت��ص مبعدل �لفائدة �لفعلي.

تكاليف �الإقر��ص �ملن�سوبة مبا�سرًة �إىل متلك، �أو �إن�ساء �أو �إنتاج �أ�سل موؤهل يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة ذلك �الأ�سل. كافة تكاليف �الإقر��ص �الأخرى يتم 

قيدها كم�سروف يف فرتة تكبدها. تتكون تكاليف �الإقر��ص من �لفو�ئد وتكاليف �أخرى تتكبدها �ملن�ساأة ب�ساأن �إقرت��ص �الأمو�ل.

2.19 القيم العادلة

يتطلب عدد من �ل�سيا�سات و�الإف�ساحات �ملحا�سبية لل�سركة حتديد �لقيمة �لعادلة لكل من �ال�سول و�الإلتز�مات �ملالية وغري �ملالية. يتم حتديد �لقيم �لعادلة 

الأغر��ص �لقيا�ص و/�أو الأغر��ص �الإف�ساح وفقًا لعدد من �ل�سيا�سات و�لطرق �ملحا�سبية.  وعندما ينطبق، يتم �الإف�ساح عن معلومات حول �الإفرت��سات �لتي 

بني عليها حتديد �لقيم �لعادلة يف �الإي�ساحات �خلا�سة بذلك �الأ�سل �أو �الإلتز�م.  

�إن �لقيمة �لعادلة هو �ل�سعر �لذي �سوف ي�ستلم لبيع �أحد �الأ�سول �أو �ملدفوعة لتحويل �إلتز�م يف معاملة منظمة بني �مل�ساركني يف �ل�سوق يف تاريخ �لقيا�ص. 

ي�ستند قيا�ص �لقيمة �لعادلة على �فرت��ص باأن �ملعاملة لبيع �الأ�سل �أو حتويل �الإلتز�م يقام �إما:

يف �ل�سوق �لرئي�سي الأ�سل �أو الإلتز�م، �أو  -

يف حالة عدم وجود �ل�سوق �لرئي�سية، يف �ل�سوق �الأكرث فائدة للأ�سل �أو للإلتز�م.  -

يجب �أن يكون �ل�سوق �لرئي�سية �أو �ل�سوق �الأكرث فائدة يف متناول �ل�سركة.

يتم قيا�ص �لقيمة �لعادلة للأ�سل �أو �الإلتز�م با�ستخد�م �الفرت��سات �لتي �سي�ستخدمها �مل�ساركون يف �ل�سوق عند ت�سعري �الأ�سل �أو �الإلتز�م، على �فرت��ص �أن 

�مل�ساركني يف �ل�سوق �سيت�سرفون بناءً� على �أف�سل م�سلحة �إقت�سادية.

�إن قيا�ص �لقيمة �لعادلة للموجود�ت غري �ملالية تاأخذ يف �العتبار قدرة �مل�ساركني يف �ل�سوق على حتقيق منافع �قت�سادية با�ستخد�م �الأ�سول يف �أعلى و�أف�سل 

��ستخد�م لها �أو عن طريق بيعها �إىل �مل�ساركني �الآخرين يف �ل�سوق من �ساأنه ��ستخد�م �الأ�سول يف �أعلى و�أف�سل ��ستخد�م لها.

عقود الإيجار  2.20

يتم ت�سنيف عقود �الإيجار �لتي يحتفظ فيها �ملوؤجر بجميع خماطر ومكافاآت ملكية �الأ�سل على �أنها عقود �إيجار ت�سغيلية. ويتم �إدر�ج مدفوعات عقد �الإيجار 

�لت�سغيلي كم�ساريف يف بيان �لدخل �ل�سامل بطريقة �لق�سط �لثابت خلل مدة عقد �الإيجار. 

راأ�س املال  2.21

يتم ت�سنيف �الأ�سهم �لعادية و�ملتعددة �الأ�سو�ت على �أنها حقوق �مل�ساهمني. ويتم تو�سيح �لزيادة يف �لتكاليف �لتي ترجع ب�سورة مبا�سرة �إىل �إ�سد�ر �أ�سهم 

جديدة يف حقوق �مل�ساهمني على �أنها خ�سم من �لعائد�ت مطروًحا منها �ل�سريبة. 

كما يتم ت�سنيف �الأر�سدة �الأخرى �لتي متثل �لفائدة �ملتبقية يف �سايف �أ�سول �ل�سركة على �أنها حقوق �مل�ساهمني.
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املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة على معايري التقارير املالية الدولية ذات ال�سلة بعمليات ال�سركة   2.22

بالن�سبة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 قامت �ل�سركة بتطبيق كافة �ملعايري و�لتف�سري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�سادرة عن جمل�ص �ملعايري 

�ملحا�سبية �لدولية )�ملجل�ص( و�للجنة �لتطبيقية لتف�سري�ت معايري �لتقارير �ملالية �لدولية )�للجنة( �لتابعة للمجل�ص و�لتي تتعلق بعمليات �ل�سركة 

و�لتي دخلت حيز �لتطبيق بالن�سبة للفرت�ت �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2018.

معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 �الأدو�ت �ملالية  •

معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15 �إير�د�ت من عقود مربمة مع عملء   •

مل يوؤد تطبيق هذه �ملعايري و�لتف�سري�ت �إىل �أية تغيري�ت رئي�سية يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لل�سركة ومل توؤثر على �ملبالغ �لتي مت بيانها لل�سنة �حلالية 

باإ�ستثناء معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 �الأدو�ت �ملالية �لذي يتم بيان تفا�سيله فيما يلي. 

معيار التقرير املايل الدويل 9 الأدوات املالية

2018. تمثل  يناير   1 �لتطبيق �ملبدئي يف  تاريخ  2014 مع  يوليو  �ملالية �ل�سادر يف  دو�ت  �الأ  - 9 �لتقرير �ملايل �لدويل  �ل�سركة معيار  تبنت 

دو�ت �ملالية: �العتر�ف و��لقيا�ص. يقدم �ملعيار �جلديد  متطلبات معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 تغري� كبري� من معيار �لمحا�سبة �لدويل 39 �الأ

�سول �ملالية وبع�ص جو�نب �ملحا�سبة �خلا�سة بالمطلوبات �ملالية. يتم �إظهار يف �الإي�ساح 2.13  تغيري�ت جوهرية على �لمحا�سبة �لخا�سة باالأ

�لتغيري�ت �لرئي�سية يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية.

النتقال  

مت تطبيق �لتغيري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لناجتة عن تطبيق معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 باأثر رجعي، با�ستثناء ما هو مو�سح فيما يلي:

مل يتم �إعادة بيان فرت�ت �ملقارنة. يتم �إثبات �لفروق يف �لقيم �لدفرتية للأ�سول �ملالية �لناجتة عن تبني معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 يف  �أ( 

�الأرباح �ملحتفظ بها و�حتياطي �لقيمة �لعادلة كما يف 1 يناير 2018. وبناءً� على ذلك، فاإن �ملعلومات �ملقدمة ل�سنة 2017 ال تعك�ص متطلبات 

معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 وبالتايل فهي غري قابلة للمقارنة للمعلومات �ملقدمة ل�سنة 2018 مبوجب معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9.

مت �إجر�ء �لتقييمات �لتالية على �أ�سا�ص �حلقائق و�لظروف �لتي كانت موجودة يف تاريخ �لتطبيق �الأويل: ب( 

-  حتديد منوذج �الأعمال �لذي يتم مبوجبه �الحتفاظ باأ�سول مالية.

-  ت�سنيف و�إلغاء �لت�سنيفات �ل�سابقة لبع�ص �الأ�سول �ملالية وفًقا لقيا�سها بالقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�سامل �الآخر.

تاأثري تبني معيار التقرير املايل الدويل 9 

لقد �أدى تاأثري هذ� �لتغيري يف �ل�سيا�سة �ملحا�سبية كما يف 1 يناير 2018 �إىل تخفي�ص �الأرباح �ملحتفظ بها مببلغ 26,000 ريال عماين كما يلي:

الأرباح املحتفظ بها

األف ريال عماين

33,002ر�سيد �الإقفال مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل 39 كما يف 31 دي�سمرب 2017 

�لتاأثري على �إدر�ج خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة على �ملديونيات �لتجارية:

(26)خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة مبوجب معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 للمديونيات �لتجارية بالتكلفة �ملطفاأة 

(26)اإجمايل التعديل الإنتقايل من تبني معيار التقرير املايل الدويل 9 كما يف 1 يناير 2018 

32,976الر�صيد الإفتتاحي املعدل مبوجب معيار التقرير املايل الدويل 9 كما يف 1 يناير 2018 

ت�سنيف �الأ�سول �ملالية يف تاريخ �لتطبيق �ملبدئي ملعيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9
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اأ�سا�س الإعداد وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  2

املعايري والتف�سريات والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ملعايري التقارير املالية الدولية )تابع(  2.22

يو�سح �جلدول �لتايل مطابقة فئات �لقيا�ص �الأ�سلية و�لقيمة �لدفرتية وفقًا ملعيار �ملحا�سبة �لدويل 39 وفئات �لقيا�ص �جلديدة مبوجب معيار 

�لتقرير �ملايل �لدويل 9 للأ�سول �ملالية لل�سركة كما يف 1 يناير 2018.

الت�سنيف الأ�سلي 

)معيار املحا�سبة 

الدويل 39(

الت�سنيف اجلديد 

)معيار التقرير 

املايل الدويل 9(

القيمة 

الدفرتية 

الأ�سلية

اإعادة قيا�س 

خ�سائر الإئتمان 

املتوقعة

اإعادة قيا�س 

بنود اأخرى

القيمة 

الدفرتية 

اجلديدة 

األف ر عاألف ر عاألف ر عاألف ر ع

الأ�سول املالية

19,477--19,477�لتكلفة �ملطفاأةقرو�ص ومديونيات�أر�سدة بنكية ونقدية
41,242-            (26)41,268�لتكلفة �ملطفاأة �لقرو�ص و�ملديونيات مديونيات جتارية و�أخرى 
60,719-(26)60,745اإجمايل الأ�سول املالية

�إن تطبيق معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 مل ينتج عنه �أي تغيري يف ت�سنيف �أو قيا�ص �ملطلوبات �ملالية.

معيار التقرير املايل الدويل 15 اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء  

مت �إ�سد�ر معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15 يف مايو 2014 وهو �ساري �ملفعول للفرت�ت �ل�سنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يناير 2018. يو�سح معيار 

�لتقرير �ملايل �لدويل 15 منوذًجا و�حًد� �سامًل للمحا�سبة عن �الإير�د�ت �لنا�سئة عن �لعقود �ملربمة مع �لعملء ويحل حمل �إر�ساد�ت �الإير�د�ت 

�حلالية، �لتي توجد حالًيا عرب عدة معايري وتف�سري�ت يف �إطار معايري �لتقارير �ملالية �لدولية. لقد و�سع منوذًجا جديًد� من خم�ص خطو�ت ي�سري 

على �الإير�د�ت �لنا�سئة عن �لعقود �ملربمة مع �لعملء. مبوجب معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15، يتم �إدر�ج �الإير�د�ت مببلغ يعك�ص �لعو�ص �لذي 

تتوقع �ملن�ساأة حتقيقه مقابل حتويل �لب�سائع �أو �خلدمات �إىل �لعميل. �إن تطبيق �ل�سركة ملعيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15 مبوجب طريقة �لتطبيق 

باأثر رجعي �ملعدلة مل يكن لها �أي تاأثري جوهري على �لبيانات �ملالية لل�سركة.

املعايري ال�سادرة وغري �سارية املفعول بعد    2.23

مت �إ�سد�ر �ملعايري و�لتعديلت �جلديدة �لتالية من قبل جمل�ص معايري �ملحا�سبة �لدولية ولكنها لي�ست �إلز�مية بعد لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018:

معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار  

�أ�سدر جمل�ص معايري �ملحا�سبة �لدولية معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 16 عقود �الإيجار �لذي يتطلب من �مل�ستاأجرين �إدر�ج �ملوجود�ت و�ملطلوبات 

ملعظم عقود �الإيجار. ي�سمل �ملعيار �إعفاءين من �إعفاء�ت �الإدر�ج للم�ستاأجرين -عقود �إيجار للأ�سول ”ذ�ت �لقيمة �ملنخف�سة” )مثل �حلو��سيب 

�أقل(. بالن�سبة للموؤجرين، يوجد هناك تغيري  �أو  12 �سهر�  �إيجار مدتها  �إيجار ذ�ت مدة  �إيجار ق�سرية �الأجل )�أي عقود  �ل�سخ�سية( وعقود 

�ملدى.  لتحديد  �مل�ستقبل  تقييم مف�سل يف  باإجر�ء  �ل�سركة  �ستقوم  �الإيجار.  17 عقود  �لدويل  �ملحا�سبة  �ملحا�سبة �حلالية يف معيار  طفيف يف 

معيار  تطبيق  �سريطة  �ملبكر،  بالتطبيق  ي�سمح   .2019 يناير   1 بعد  �أو  تبد�أ يف  �لتي  �ل�سنوية  للفرت�ت  �ملفعول  �ساري  �ملعيار �جلديد  �سي�سبح 

�الإير�د�ت �جلديد، معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 15 �الإير�د�ت من �لعقود �ملربمة مع �لعملء، �أو يتم تطبيقه يف ذ�ت تاريخ معيار �لتقرير �ملايل 

�لدويل 16. ميكن للم�ستاأجر �أن يختار تطبيق �ملعيار با�ستخد�م �إما �لنهج باأثر رجعي بالكامل �أو باأثر رجعي معدل. ت�سمح �أحكام �النتقال يف 

�ملعيار ببع�ص �الإعفاء�ت.

يطلب معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 16 �أي�سًا من �لم�ستاأجرين و�مل�ستاأجرين �أن يقومو� باإف�ساحات �أكرث �سمواًل عن معيار �ملحا�سبة �لدويل 17. 

بينما �ل�سركة يف �سدد تقييم تاأثري �لتطبيق �ملبدئي. تعتقد �الإد�رة �أن �لتاأثري �الأكرث �أهمية هو �أن �ل�سركة �ستحتاج �إىل �العرت�ف بحق �الأ�سول 

�مل�ستخدمة و�إلتز�م �لتاأجري للأر��سي �لتي يتم بناء خمازنها ومكتبها ومر�فق تخزينها، �لتي يتم �لتعامل معها حالًيا كعقد �إيجار ت�سغيلي. ويعني 

يتم  �لفائدة.  �الإ�ستهلك وم�سروفات  �إىل  ت�سغيلي  �إيجار  �أعله �سوف تتغري من كونها م�سروفات  �لتكلفة �ملذكورة  �أن طبيعة م�سروفات  هذ� 

ي�ساح 28. ف�ساح عن �حلد �الأدنى الإلتز�مات �الإيجار �مل�ستقبلية بموجب عقد تاأجير ت�سغيلي غير قابل للإلغاء يف �الإ �الإ
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اإدارة املخاطر املالية  3

عوامل املخاطر املالية   3.1

�إن �أن�سطة �ل�سركة تعر�سها ملجموعة من �ملخاطر �ملالية مبا يف ذلك تاأثري�ت �لتغري�ت يف خطر �ل�سوق )مبا يف ذلك خطر �سعر �ل�سرف وخطر 

معدل �لفائدة( وخطر �الئتمان وخطر �ل�سيولة. ويركز برنامج �إد�رة �ملخاطر �لعامة لل�سركة على عدم �إمكانية �لتنبوؤ باالأ�سو�ق �ملالية وي�سعى 

�إىل �حلد من �لتاأثري�ت �لعك�سية �ملحتملة على �الأد�ء �ملايل لل�سركة. وتتوىل �الإد�رة �إد�رة �ملخاطر مبوجب �سيا�سات معتمدة من جمل�ص �الإد�رة. 

خماطر ال�سوق   3.2

3.2.1 خماطر �سعر ال�سرف  

تن�ساأ خماطر �سعر �ل�سرف حيثما تغريت قيمة �إحدى �الأدو�ت �ملالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �ل�سرف. وتتعر�ص �ل�سركة خلطر �سعر �ل�سرف 

يف �ملبيعات و�مل�سرتيات و�الإيد�عات �لبنكية �ملقومة بالعملت �الأجنبية. وتتم معادلة �سايف تعر�ص �ل�سركة خلطر �لدوالر �الأمريكي �لناجت عن 

�ملبيعات �ملقومة بالدوالر �الأمريكي مب�سرتيات مقومة بالدوالر �الأمريكي للزيوت �الأ�سا�سية و�الإ�سافات و�ل�سحن �لبحري و�لبنود �الأخرى. وحيث 

�إن �لريال �لُعماين مربوط حاليا بالدوالر �الأمريكي، فتعتقد �الإد�رة �أن �لتذبذب يف �سعر �ل�سرف �سيكون له تاأثري كبري على �لربح. وتعتاد �ل�سركة 

��ستغلل عقود �ل�سرف �الآجلة بالدوالر �الأمريكي للتحوط �سد تعر�سها للخطر فيما يتعلق باأية �إيد�عات بنكية كبرية مقومة بالدوالر �الأمريكي. 

ولي�ص لدى �ل�سركة عقود �سرف �آجلة م�ستحقة يف 31 دي�سمرب 2018 )2017 – �سفر(. 

3.2.2 خماطر معدل الفائدة  

ين�ساأ خماطر معدل �لفائدة لدى �ل�سركة من قرو�سها الأجل. تدير �ل�سركة تعر�سها ملخاطر معدل �لفائدة من خلل )�أ( ��ستغلل �لتمويل ق�سري 

�الأجل باملعدالت �لثابته يف وقت �حل�سول على �لتمويل و )ب( �لقرو�ص طويلة �الأجل ودمج من �الإقرت��سات �لبنكية بهام�ص ثابت وعدل �أذونات 

خزينة حكومة �سلطنة ُعمان ملدة 28 يوم.

ولقد قدرت �الإد�رة �لتاأثري على ربح �ل�سنة ب�سبب �لزيادة �أو �النخفا�ص يف معدالت �لفائدة باأنه غري كبري. 

3.2.3 خماطر الئتمان  

خطر �الئتمان هو خطر �خل�سارة �ملالية �إذ� مل ي�ستوف �لعميل �أو �لطرف �ملقابل يف �الأد�ة �ملالية �لتز�ماته �لتعاقدية، وين�ساأ يف �الأ�سا�ص من �لنقد 

وما يف حكمه و�لتعر�ص خلطر �الئتمان مع �لعملء. ولدى �ل�سركة �سيا�سة �ئتمانية وتتم مر�قبة �لتعر�ص خلطر �الئتمان ب�سكل م�ستمر. ويتم �أد�ء 

�لتقييمات �الئتمانية جلميع �لعملء �ملحتاجني �إىل �ئتمان ملبلغ معني. وتطلب �ل�سركة �سمانات بنكية من �لعملء �لذي ي�سكلون خطر� �ئتمانيا 

�أكرب. وال تطلب �ل�سركة �سمانا فيما يتعلق بجميع �الأ�سول �ملالية �الأخرى. 

يتم �ال�ستثمار يف �الأور�ق �ملالية �ل�سائلة ولكن فقط مع �لبنوك �لتجارية يف ُعمان. وال تتوقع �الإد�رة �أال يفي �أي طرف مقابل بالتز�ماته. 

ين�ساأ تركيز خطر �الئتمان عند ��سرت�ك عدد من �الأطر�ف �ملقابلة يف �أن�سطة جتارية �سبيهة �أو �أن�سطة يف نف�ص �ملنطقة �جلغر�فية �أو ذ�ت �سمات 

�قت�سادية �سبيهة تت�سبب يف تاأثر قدرتها على �لوفاء بالتز�ماتها �لتعاقدية، باملثل، بالتغري�ت يف �لظروف �القت�سادية �أو �ل�سيا�سية �أو �لظروف 

�الأخرى. وت�سري تركيز�ت خطر �الئتمان �إىل �حل�سا�سية �لنوعية الأد�ء �ل�سركة للتطور�ت �لتي توؤثر على جمال معني �أو موقع جغر�يف معني. 

لدى �ل�سركة تركيز�ت كبرية خلطر �الئتمان مع �لقطاع �حلكومي. ففي 31 دي�سمرب 2018، �سكلت �جلهات �حلكومية يف ُعمان %31 )مقارنة 

بـ%20 يف 2017( من �لذمم �ملدينة �لتجارية �مل�ستحقة. ويف 31 دي�سمرب 2018، مل يكن هناك تركيز�ت كبرية �أخرى خلطر �الئتمان. 

ين�ساأ خطر �الئتمان على �الأ�سول �ملالية �الأخرى مبا يف ذلك ”�لنقد وما يف حكمه” من خطر تع�سر �لطرف �ملقابل، حيث يعادل �لتعر�ص �الأق�سى 

�لقيمة �لدفرتية لهذه �الأر�سدة. 

يتم �إيد�ع �لنقد يف �لبنوك ويف �ل�سندوق لدى موؤ�س�سات مالية ذ�ت �سمعة طيبة يف �سلطنة ُعمان. 
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اإدارة املخاطر املالية )تابع(  3

خماطر ال�سيولة   3.3

حتد �ل�سركة من خطر �ل�سيولة لديها بالتاأكد من �إتاحة �لت�سهيلت �لبنكية. وتقت�سي �سروط �لبيع لدى �ل�سركة دفع �ملبالغ �مل�ستحقة مبتو�سط 30 

يوما �عتبار� من تاريخ �لبيع. وعادة ما ت�سوى �لذمم �لد�ئنة �لتجارية خلل 60 يوما من تاريخ �ل�سر�ء.

يوجز �جلدول �لتايل ��ستحقاقات �اللتز�مات �ملالية غري �ملخ�سومة �خلا�سة بال�سركة يف 31 دي�سمرب 2018 على �أ�سا�ص تو�ريخ �لدفع �لتعاقدية 

ومعدالت �لفائدة �ل�سوقية �حلالية. 

الإجمايلاإىل �سنة واحدة2018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

15,00615,006قر�ص ق�سري �الأجل

6,5626,562قر�ص طويل �الأجل

50,89550,895�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

72,46372,463�الإجمايل

�الإجمايل�إىل �سنة و�حدة2017

باالألف ريال ُعماينباالألف ريال ُعماين

18,55818,558قر�ص ق�سري �الأجل

51,80151,801�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

70,35970,359�الإجمايل

اإدارة خماطر راأ�س املال   3.4

تتمثل �أهد�ف �ل�سركة عند �إد�رة ر�أ�ص �ملال يف حماية قدرة �ل�سركة على �ال�ستمر�ر كم�سروع م�ستمر لتوفري عو�ئد للم�ساهمني و�ملز�يا لغريهم من 

�أ�سحاب �مل�سالح و�حلفاظ على هيكل مايل ميكن �لدفاع عنه جتاريا للحد من تكلفة ر�أ�ص �ملال. ميثل ر�أ�ص �ملال �أ�سهم ر�أ�ص �ملال و�الحتياطي 

�لقانوين و�الأرباح �ملحتجزة.

للحفاظ على هيكل ر�أ�ص �ملال �أو تعديله، ميكن لل�سركة تعديل قيمة �الأرباح �ملدفوعة للم�ساهمني �أو رد ر�أ�ص �ملال للم�ساهمني �أو �إ�سد�ر �أ�سهم 

جديدة �أو بيع �أ�سول للحد من �لدين. 

تقدير القيمة العادلة   3.5

يفرت�ص �أن �لقيمة �ال�سمية خم�سوًما منها �أي تعديلت �ئتمانية تقديرية للأ�سول و�اللتز�مات �ملالية �لتي تقل مدة ��ستحقاقها عن �سنة و�حدة 

تقارب قيمها �لعادلة. وتتكون �الأ�سول �ملالية من �لنقد يف �لبنوك ويف �ل�سندوق و�لذمم �لد�ئنة �لتجارية وغريها. وتتكون �اللتز�مات �ملالية من 

�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات.

التقديرات املحا�سبية الهامة   4

�أي�سا  يتطلب  كما  �لهامة.  �ملحا�سبية  �لتقدير�ت  بع�ص  ��ستخد�م   )IFRS( �ملالية  �لتقارير  الإعد�د  �لدولية  للمعايري  وفقا  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يقت�سي 

من �الإد�رة ممار�سة تقديرها يف عملية تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لل�سركة. وتعد �ل�سركة تقدير�ت و�فرت��سات بخ�سو�ص �مل�ستقبل. ونادر� ما تعادل 

�لتقدير�ت �ملحا�سبية �لناجتة، بح�سب تعريفها، �لنتائج �لفعلية ذ�ت �ل�سلة. 

يتم تقييم �لتقدير�ت با�ستمر�ر وتبنى على �أ�سا�ص �خلربة �لتاريخية و�لعو�مل �الأخرى مبا يف ذلك توقعات �الأحد�ث �مل�ستقبلية �لتي يعتقد �أنها معقولة يف 

ظل �لظروف. وفيما يلي �لنو�حي �لتي تقت�سي درجة �أعلى من �لتقدير �أو �لتعقيد �أو �لنو�حي �لتي البد للقو�ئم �ملالية فيها من �الفرت��سات و�لتقدير�ت. 
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التقديرات املحا�سبية الهامة )تابع(  4

انخفا�س قيمة الذمم املدينة )املنطبقة من 2018(

دو�ت �ملالية:  دو�ت �ملالية” نموذج �نخفا�ص �لقيمة �ملتكبدة يف معيار �ملحا�سبة �لدويل 39 “�الأ يف 1 يناير 2018 ��ستبدل معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 “�الأ

مستقبلية،  نظرة  معلومات  �الجديد  �لقيمة  �النخفا�ص يف  نموذج  يتطلب   .)ECL( ملتوقعة� �الئتامنية  �لقيمة  �نخفا�ص  نموذج  مع  و�لقيا�ص”  �العتر�ف 

�لتي ت�ستند �إيل �فتر��سات للحركة املستقبلية للمحركات �القتصادية �لمختلفة وكيف توؤثر هذه �لقوى عىل بعضها �لبع�ص كما يتطلب من �الإد�رة حتديد 

�حتمالية �لتق�سري يف خمتلف فئات �ملديونيات. �حتمال �لتق�سري ي�سكل مدخل رئي�سيا يف قيا�ص خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة وي�ستلزم �تخاذ قر�ر�ت كبرية؛ 

وهو تقدير الحتمال �لتخلف عن �ل�سد�د خلل �أفق زمني معني، يت�سمن ح�سابه بيانات تاريخية و�فرت��سات وتوقعات لظروف م�ستقبلية. يف �ل�سنة �ل�سابقة، 

د�رة داللة عىل �نخفا�ص �لقيمة. هذ� ينطوي  تم �إجر�ء مر�جعة �نخفا�ص �لقيمة للذمم �ملدينة التجارية فقط بالن�سبة للذمم �ملدينة �لتي تت�سمن ملا �الإ

�أي�سا على حكم هام. وقد مت حتديده بالرجوع �إىل جتربة �لتخلف عن �ل�سد�د �ل�سابقة للطرف �ملقابل وحتليل �لو�سع �ملايل للطرف �ملقابل، ولكن منوذج 

“�خل�سارة �ملتكبدة” جتاهل متاًما �لظروف �حلالية و�مل�ستقبلية �ملتوقعة. ونتيجة لذلك، من �ملتوقع �أنه يف ظل منوذج �الإنخفا�ص يف �لقيمة �جلديد، �سيتم 
�الإعرت�ف بخ�سائر �ئتمانية يف وقت �سابق.

اإنخفا�س فيمة املديونيات التجارية )املنطبق من 2017(

يتم تقدير �لقيمة �لقابلة للتح�سيل للذمم �ملدينة �لتجارية عندما ال يعد حت�سيل �لقيمة �لكاملة ممكنا. وبالن�سبة للقيم �لكبرية فرديا، يتم �إجر�ء هذ� 

�لتقدير لكل منها على حدة. ويتم تقييم �لقيم �لتي لي�ست كبرية فرديا، ولكنها م�ستحقة، جمتمعة ويتم تكوين خم�س�ص وفقا لطول وقت �ال�ستحقاق على 

�أ�سا�ص معدالت �ال�سرتد�د �لتاريخية. 

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات )املنطبق اإىل ال�سنتني 2017 و2018(

تقوم �إد�رة �ل�سركة بتحديد �لعمر �الإنتاجي �لتقديري ملمتلكاتها و�آالتها ومعد�تها من �أجل �إحت�ساب �الإ�ستهلك. يتم �حت�ساب �لعمر �الفرت��سي على �أ�سا�ص 

تقييم �الإد�رة لعو�مل خمتلفة مثل دور�ت �لت�سغيل وبر�مج �ل�سيانة و�ال�ستهلك �لطبيعي با�ستخد�م �أف�سل تقدير�تها. 

ت�سنيف الأ�سول املالية - ال�سيا�سة املنطبقة من 1 يناير 2018

تقييم منوذج �الأعمال �لذي يتم مبوجبه �الحتفاظ باالأ�سول وتقييم ما �إذ� كانت �ل�سروط �لتعاقدية للأ�سل �ملايل هي فقط مدفوعات �أ�سل وفائدة على 

�ملبلغ �الأ�سلي غري �مل�سدد.

انخفا�س قيمة الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة - ال�سيا�سة املنطبقة من 1 يناير 2018

ت�ستند خم�س�سات �نخفا�ص �لقيمة للأ�سول �ملالية على �فرت��سات حول خماطر �لتخلف عن �ل�سد�د ومعدالت �خل�سارة �ملتوقعة. ت�ستخدم �ل�سركة �أحكاًما 

عند �تخاذ هذه �الفرت��سات وحتديد �ملدخلت يف �إحت�ساب �نخفا�ص �لقيمة، ��ستناًد� �إىل تاريخ �ل�سركة �ل�سابق وظروف �ل�سوق �حلالية باالإ�سافة �إىل 

�لتقدير�ت �مل�ستقبلية يف نهاية كل فرتة تقرير.

ال�سرائب  )املنطبق اإىل ال�سنتني 2017 و2018(

توجد �أوجه عدم �لتيقن فيما يتعلق بتف�سري �لقو�نني �ل�سريبية وكمية وتوقيت �لدخل �خلا�سع لل�سريبة يف �مل�ستقبل. بالنظر �إىل جمموعة و��سعة من �لعلقات 

�لتجارية وطبيعة �التفاقات �لتعاقدية �لقائمة، �خللفات �لتي تن�ساأ بني �لنتائج �لفعلية و�الفرت��سات، �أو تغيري�ت يف �مل�ستقبل ملثل هذه �الفرت��سات، قد 

يحتم �إجر�ء �لتعديلت يف �مل�ستقبل حل�ساب �سريبة �لدخل و�لتي �سجلت بالفعل. تقوم �ل�سركة بتكوين خم�س�سات، ��ستناد� �إىل تقدير�ت معقولة، عن 

�سابقة  ي�ستند على عو�مل خمتلفة، مثل �خلربة لربوط �سريبية  تلك �ملخ�س�سات  �ل�سريبية. مقد�ر  للربوط  �لنهائية  �للم�سات  لو�سع  �لعو�قب �ملحتملة 

وتف�سري�ت خمتلفة من �الأنظمة �ل�سريبية من قبل �ملن�ساأة �خلا�سعة لل�سريبة وم�سوؤولية �ل�سلطات �ل�سريبية.
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الدخل الآخر  5

يتكون �لدخل �الآخر من دخل بطاقات وقود �سل وعمولة قطاع �لطري�ن ودخل �إيجار جتار حمطات �لوقود ور�سوم �متياز حملت �لت�سوق �ل�سريع ور�سوم 

مناولة �ملنتجات فيما يتعلق با�ستخد�م �أ�سول �ل�سركة. 

معلومات القطاعات  6

حددت �الإد�رة �لقطاعات �لت�سغيلية لل�سركة على �أ�سا�ص �لتقارير �لتي ير�جعها �لرئي�ص �لتنفيذي و�لتي ت�ستخدم التخاذ �لقر�ر�ت �ال�سرت�تيجية. 

�ملنتجات  بيع  �الأ�سا�ص من  �إير�دها يف  �ملبلغ عنها  �لت�سغيلية  �لقطاعات  وت�ستمد  �أ�سا�ص منظور عمل.  �لت�سغيلية على  �لقطاعات  �لتنفيذي  �لرئي�ص  يحدد 

�لبرتولية �ملكررة. ومتثل مبيعات �لتجزئة �أهم مكون من �الإير�د بالن�سبة لل�سركة وقدرها 441.7 مليون ريال عماين )2017: 386.4 مليون ريال عماين( 

ولي�ص هناك قطاع �آخر بذلك �حلجم. 

تكاليف املوظفني  7

ت�سمل تكاليف �ملوظفني �ملدرجة يف م�سروفات �لبيع و�لتوزيع و�مل�سروفات �الإد�رية ما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,0204,873�لرو�تب و�الأجور و�لعلو�ت 

2,6752,649�لبدالت و�ملز�يا �الأخرى

7,6957,522

�سريبة الدخل  8

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

ت�سمل م�سروفات �سريبة �لدخل على �لتايل:

�مل�سروف �ل�سريبي �حلايل:

1,8802,231�مل�سروفات �ل�سريبية �حلالية

�ل�سر�ئب �ملوؤجلة:

(12)222�ل�سريبة �ملوؤجلة لل�سنة )�الإي�ساح 11(

2,1022,219

لل�سريبة. لغر�ص  %15 على �لدخل �خلا�سع  �لبالغ  �ل�سريبي �ملقرر  �ل�سركة ل�سريبة �لدخل وفقا لقانون �سريبة �لدخل ب�سلطنة ُعمان باملعدل  تخ�سع 

حتديد �مل�سروف �ل�سريبي لل�سنة، لقد مت تعديل �لربح �ملحا�سبي الأغر��ص �ل�سريبة. تت�سمن �لتعديلت الأغر��ص �ل�سريبة بنود متعلقة بكٍل من �لدخل 

و�مل�سروفات. بعد �إجر�ء هذه �لتعديلت، يتم تقدير متو�سط معدل �ل�سريبة �ل�سائد بن�سبة 14.8% )2017: 14.68%(.
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�سريبة الدخل  8

حركة خم�س�ص �ل�سريبة هي كالتايل:

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

2,2382,118يف 1 يناير 

1,8802,231م�سروف �سريبة �لدخل لل�سنة

(2,111)(2,250)�ملدفوع خلل �ل�سنة

1,8682,238يف 31 دي�سمرب 

وفيما يلي ت�سوية �سر�ئب �لدخل �ملحت�سبة على �الأرباح �ملحا�سبية باملعدل �ل�سريبي �ل�ساري مع م�سروفات �سريبة �لدخل لل�سنة: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

14,15715,116�لربح �ملحا�سبي قبل �ل�سريبة

2,1242,267�ل�سريبة على �لربح �ملحا�سبي قبل �ل�سريبة مبعدل 15% )2017: 15%(

باإ�سافة الأثر ال�سريبي:

(48)(22)�مل�سروفات غري �لقابلة للخ�سم

2,1022,219امل�سروف ال�سريبي لل�سنة

مل يتم تقييم �لربوط �ل�سريبية لل�سركة لل�سنو�ت من 2013 �إىل 2017 بعد من قبل �ل�سلطات �ل�سريبية �لُعمانية. ويعترب جمل�ص �الإد�رة �أن قيمة �ل�سر�ئب 

 31 لل�سركة يف  بالن�سبة للمركز �ملايل  �إن وجدت و�لتي قد ت�ستحق �لدفع عند �النتهاء من ربوط �سنو�ت �ل�سريبة �ملفتوحة لن تكون جوهرية  �الإ�سافية 

دي�سمرب 2018. 
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املمتلكات والآلت واملعدات  9

املركباتالآلت واملعداتاملباين

اأعمال راأ�سمالية 

املجموعقيد التنفيذ

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

التكلفة

111,10963,9486898,85684,602 يناير 2017

7,2267,904-379299�ال�ستحو�ذ�ت

(338)--(338)-�الإ�ستبعاد�ت

-(6,655)-2,7643,891�لتحويلت

114,25267,8006899,42792,168 يناير 2018

7,0587,928-392478�ال�ستحو�ذ�ت

(683)--(677)(6)�الإ�ستبعاد�ت

-(7,856)-2,7595,097�لتحويلت

3117,39772,6986898,62999,413 دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك

45,173-12,40342,132638 يناير 2017

4,169-9283,20239�ملحمل لل�سنة

(338)--(338)-�ملتعلق باالإ�ستبعاد�ت

49,004-13,33144,996677 يناير 2018

3,676-3313,33312�ملحمل لل�سنة

(682)--(676)(6)�ملتعلق باالإ�ستبعاد�ت

51,998-313,65647,653689 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

8,62947,415-3113,74125,045 دي�سمرب 2018

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

�إن م�ستودعات �ل�سركة ومبانيها وم�سنع مزج زيوت �لت�سحيم من�ساأة على �أر�ص م�ستاأجرة من وز�رة �لنفط و�لغاز على �أ�سا�ص عقد �إيجار بتاريخ 1 نوفمرب 

 .2009

خلل �ل�سنة، مل يتم �إجر�ء �أية حتويلت �إىل �أ�سول غري ملمو�سة )2017: �سفر ريال عماين(. 
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الأ�سول غري امللمو�سة  10

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

التكلفة

5,4675,467يف 1 يناير 

-(41)�الإ�ستبعاد�ت

- -                  �لتحويل

5,4265,467يف 31 دي�سمرب 

الإطفاء

5,0234,750يف 1 يناير

177273�ملحمل لل�سنة

-              (41)�ملتعلق باالإ�ستبعاد�ت

5,1595,023يف 31 دي�سمرب

القيمة الدفرتية

267444يف 31 دي�سمرب

متثل �الأ�سول غري �مللمو�سة �لتكاليف �لتي يتم حتملها فيما يتعلق بحيازة نظام تخطيط مو�رد �ل�سركة وغريها من �لربجميات �حلا�سوبية �الأخرى وتطويرها 

وتنفيذها ويتم �طفاوؤها طو�ل مدة خم�ص �سنو�ت.  

اأ�سل /)اإلتزام( ال�سريبة املوؤجلة  11

%15 )مقارنة بن�سبة  يتم �حت�ساب �سر�ئب �لدخل �ملوؤجلة على كافة �لفروق �ملوؤقتة بطريقة �الإلتز�م با�ستخد�م معدل �ل�سريبة �لرئي�سي �لبالغ ن�سبته 

%15 يف 2017(. 

ين�سب �أ�سل �ل�سريبة �ملوؤجلة �ملعرتف به يف بيان �ملركز �ملايل �إىل ما يلي:

يف 1 يناير 

)م�سروف(/خ�سم 

�سريبي لل�سنة

يف 31 دي�سمرب )اإي�ساح 8(

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

(12)(222)210�ملخ�س�ص و�الإ�ستهلك - 2018

19812210�ملخ�س�ص و�الإ�ستهلك – 2017
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املخزونات  12

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

3,27611,677�ملنتجات �لبرتولية

4,3094,457�ملو�د �خلام

7,585          16,134

(225)(178)         خم�س�ص �ملخزونات بطيئة �حلركة

7,40715,909

�حلركة يف خم�س�ص �ملخزونات بطيئة �حلركة هي كالتايل:  

225150يف 1 يناير

75(47))عك�ص قيد(  خم�س�ص لل�سنة

178225يف 31 دي�سمرب 

الذمم املدينة والدفعات املقدمة  13

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

39,58135,428 �لذمم �ملدينة �لتجارية

(840)(1,096)خم�سوًما منها: خم�س�ص خ�سائر �نخفا�ص �لقيمة

38,48534,588

4,3713,905ذمم مدينة من �أطر�ف ذ�ت علقة )�الإي�ساح 24(

42,85638,493ذمم مدينة جتارية ومن �أطر�ف ذ�ت علقة بعد خ�سم خ�سائر �نخفا�ص �لقيمة

2,7051,982دفعات مقدمة

557793ذمم مدينة �أخرى

46,11841,268

كما يف 31 دي�سمرب 2018، �إن مديونيات جتارية مبقد�ر 1,096 �ألف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 840 �ألف ريال ُعماين يف 2017( مت تخفي�ص قيمتها 

ومت تكوين خم�س�ص مقابلها. وكانت �حلركات يف خم�س�ص خ�سائر �نخفا�ص قيمة كما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

840626يف 1 يناير

-26تعديل �إنتقال معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9 )�إي�ساح 2-22(

866626�لر�سيد �ملعدل مبوجب معيار �لتقرير �ملايل �لدويل 9

230214خم�س�ص لل�سنة

1,096840يف 31 دي�سمرب
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الذمم املدينة والدفعات املقدمة )تابع(   13

املجموع

الئتمان 

غري املطبق

غري م�ستحق ول 

منخف�س القيمة

اأقل من 30 

يوما

 180 - 31
يوما

اأكرث من 

180 يوما

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

غري حكومية

%86.40%3.49%6.67%0.06معدل خ�سارة �ملتو�سط �ملرجح

25,2314201,5471,154(261)28,091�إجمايل �لقيمة �لدفرتية 

(997)(53)(28)(16)-(1,094)خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة

25,2153921,494157(261)26,997�سايف �لقيمة �لدفرتية 

حكومية

%0.09%0.01%0.01%0.00معدل خ�سارة �ملتو�سط �ملرجح

4,5706514,6431,626 -11,490�إجمايل �لقيمة �لدفرتية 

(1.6)(32.)(0.09)(0.2)-(2)خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة

4,5706514,6431,624-11,488�سايف �لقيمة �لدفرتية 
201838,485(261)29,7851,0436,1371,781

يف 31 دي�سمرب، كانت �أعمار �لذمم �ملدينة �لتجارية غري منخف�سة �لقيمة كما يلي: 

م�ستحق ولكن غري منخف�ص �لقيمة

�ملجموع

�الئتمان غري 

�ملطبق

غري م�ستحق وال 

منخف�ص �لقيمة

�أقل من 30 

90-61 يوما31 - 60 يومايوما

�أكرث من 91 

يوما

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

باالألف ريال 

ُعماين

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

تعترب �ملبالغ م�ستحقة خلل 3 �إىل 45 يوًما من تاريخ �لفاتورة بالن�سبة جلميع �لعملء وتكون �لغالبية �لعظمى غري م�سمونة. ويتوقع �أن تكون هناك ذمم 

مدينة غري منخف�سة �لقيمة على �أ�سا�ص �خلربة �ل�سابقة وميكن حت�سيلها بالكامل. 

ال حتتوي �لفئات �الأخرى يف �لذمم �ملدينة و�لدفعات �ملقدمة على �أ�سول منخف�سة �لقيمة. ويكون �أق�سى تعر�ص خلطر �الئتمان يف تاريخ �إعد�د �لتقرير 

بالقيمة �لعادلة لكل فئة من �لذمم �ملدينة �ملذكورة �أعله. 
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النقد يف البنوك ويف ال�سندوق   14

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,8831,851�الأر�سدة �لبنكية

21,35017,626ح�سابات �لود�ئع

23,23319,477

2017( مقومة  12,516 �ألف ريال ُعماين يف  12,165 �ألف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ  ا �لود�ئع حتت �لطلب بقيمة  �أي�سً يندرج يف ح�سابات �لود�ئع 

بالريال �لُعماين و 9,185 �ألف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 5,110 �ألف ريال ُعماين يف 2017( مقومة بالدوالر �الأمريكي لدى �لبنوك �لتجارية يف ُعمان. 

وهذه �لود�ئع ق�سرية �الأجل يف طبيعتها وحتمل فائدة باأ�سعار جتارية.  ترى �الإد�رة باأن خ�سائر �الإئتمان �ملتوقعة هي غري جوهرية بالن�سبة للبيانات �ملالية 

ككل.

تودع �الأر�سدة �لبنكية وح�سابات �لود�ئع لدى موؤ�س�سات مالية ح�سنة �ل�سمعة. ومن ثم، تعتقد �الإد�رة �أن خطر �الئتمان فيما يتعلق بهذه �الأر�سدة يف �أدنى 

حدوده. 

راأ�س املال  15

يتكون ر�أ�ص �ملال �مل�سرح به و�مل�سدر و�ملدفوع بالكامل من 100,000,000 �سهم، قيمة كل �سهم 100 بي�سة )مقارنة بـ 100,000,000 �سهم، قيمة 

كل �سهم 100 بي�سة يف 2017( كما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,000,000500500 �سهم متعدد �الأ�سو�ت، قيمة كل �سهم 100 بي�سة

95,000,0009,5009,500 �سهم عادي، قيمة كل �سهم 100 بي�سة

10,00010,000

وفقا للبند 6 من �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة، يكون حلامل كل �سهم متعدد �الأ�سو�ت �حلق يف �سوتني يف �جلمعيات �لعمومية �ل�سنوية لل�سركة. وحتمل �ل�سركة 

�لتي ت�سيطر عليها �ل�سركة �الأم كافة �الأ�سهم متعددة �الأ�سو�ت. 
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اأهم امل�ساهمني  16

يف 31 دي�سمرب، كان �مل�ساهمون �حلاملون الأكرث من %5 من ر�أ�ص مال �ل�سركة كما يلي: 

ن�سبة امل�ساهمة %عدد الأ�سهم

2018201720182017

�الأ�سهم متعددة �الأ�سو�ت

%5%5,000,0005,000,0005�سل �أوفر�سيز �إنف�ستمنت�ص بي يف

�الأ�سهم �لعادية

%20%18,700,00020,000,00019بي يف دوردت�ص برتوليوم مات�سخابي

%15%15,000,00015,000,00015�سل �أوفر�سيز �إنف�ستمنت�ص بي يف

%9.7%9,720,8149,720,8149.7�سندوق تقاعد موظفي �خلدمة �ملدنية

%8.8%10,100,0008,800,00010�سل برتولييم �إن يف

%8.2%8,247,6488,247,6488.2  �سندوق تقاعد وز�رة �لدفاع

الحتياطي القانوين  17

تقت�سي �ملادة 106 من قانون �ل�سركات �لتجارية لعام 1974 ح�سبما يعدل حتويل %10 من �سايف ربح �ل�سركة �إىل �حتياطي قانوين غري قابل للتوزيع �إىل 

�أن تعادل قيمة �الحتياطي �لقانوين على �الأقل ثلث ر�أ�ص مال �ل�سركة �مل�سدر. وحيث �إن قيمة �الحتياطي �لقانوين قد جتاوزت ثلث ر�أ�ص مال �ل�سركة، فلم 

يتم �إجر�ء حتويلت �أخرى خلل �ل�سنة. وال يتاح هذ� �الحتياطي للتوزيع. 

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   18

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

428601يف 1 يناير

5777�ملحمل لل�سنة

(250)(216)�ملدفوع خلل �ل�سنة

269428يف 31 دي�سمرب

القرو�س البنكية  19

ح�سلت �ل�سركة على قر�ص طويل �الأجل )�لت�سهيل( من �أحد �لبنوك �لتجارية �لُعمانية يف 7 مايو 2018. ويبلغ حد �لت�سهيل �مللزمة 6 مليون  )�أ( 

ريال ُعماين مبعدل فائدة �سنوي %1.85 + �ملتو�سط �ملرجح ملعدل �خل�سم ل�سند�ت �خلز�نة حلكومة ُعمان ملدة 28 يوما. �سيتم �سد�د �لقر�ص 

بالكامل يف 6 مايو 2021. 

يتم تقومي �لقيمة �لدفرتية للقر�ص ق�سري �الأجل �لذي ح�سلت عليه �ل�سركة بالريال �لُعماين. و�لقر�ص ق�سري �الأجل غري م�سمون ويحمل فائدة  )ب( 

مبعدل جتاري. ولدى �ل�سركة ت�سهيلت كافية لدى بنوك حملية ل�سد�د / جتديد �لقر�ص خلل 12 �سهر ال�ستيفاء متطلبات �أعمالها �مل�ستمرة. 

و�سيتم دفع �لفائدة على �أ�سا�ص تاريخ �ال�ستحقاق.
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الذمم الدائنة وامل�ستحقات  20

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

43,27844,443�لذمم �لد�ئنة �لتجارية

5,1325,033�مل�سروفات �مل�ستحقة

964791�لذمم �لد�ئنة �الأخرى

1,5212,002م�ستحق الأطر�ف ذ�ت علقة )�الإي�ساح 24(

50,89552,269

املخ�س�سات  21

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

200-�ملخ�س�ص �لبيئي )�أ(

278248خم�س�ص خطة �الحتفاظ باملوظفني )ب(

278448

املخ�س�س البيئي )اأ( 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

200200يف 1 يناير و 31 دي�سمرب 

 -(200)ناق�سًا: �مل�ستخدم خلل �لفرتة

-200

تخ�س�ص �ل�سركة �لتكاليف �لبيئية على �أ�سا�ص تقييمات �لتلوث �لبيئي �لتي جترى يف مو�قع �لت�سليم و�لتخزين �خلا�سة بها. قامت �ل�سركة خلل �ل�سنة 

باإجر�ء تقييم حيث تو�سلت �إىل �أنه مل يعد بحاجة �إليه.

خم�س�س خطة الحتفاظ باملوظفني )ب( 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

249222             يف 1 يناير

132129�ملخ�س�ص خلل �ل�سنة

(103)(103)خم�سوًما منه: �مل�ستخدم خلل �ل�سنة

278248             يف 31 دي�سمرب

�أو  �الأرباح  قائمة  باالقتطاع من  �ملعني  �ملخ�س�ص  �إن�ساء  ولقد مت  �ملوظفني.  لبع�ص  �ملز�يا  لتح�سني  �إعد�دها  باملوظفني مت  �ل�سركة خطة للحتفاظ  لدى 

�خل�سائر و�لدخل �ل�سامل �الآخر ويتوقع ��ستغلله بعد ثلث �سنو�ت من �لتوظيف وفقا للخطة. 

)ج( تكاليف �إخلء �ملوقع

تتحمل �ل�سركة �لتز�م �إخلء �ملوقع بعد �نتهاء عقد �إيجار �ملوقع �ملوؤجر. �إن تقدير �الإد�رة لتكاليف �إخلء �ملوقع لي�ص جوهريًا بالن�سبة للبيانات �ملالية.
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الأرباح الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم الواحد  22

يتم �حت�ساب �الأرباح �الأ�سا�سية و�ملخففة لل�سهم �لو�حد يف 31 دي�سمرب 2018 على �أ�سا�ص ربح �ل�سنة �ملن�سوب �إىل �مل�ساهمني �لعاديني لل�سركة بق�سمتها 

على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم �لعادية �لقائمة خلل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 كما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

12,05512,897ربح �ل�سنة

100,000100,000�ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم �لقائمة كما يف 31 دي�سمرب                  

0.1210.129�الأرباح �الأ�سا�سية لل�سهم )باالألف(

مل يتم عر�ص رقم معني للأرباح �ملخف�سة لل�سهم �لو�حد حيث �إن �ل�سركة مل ت�سدر �أي �أدو�ت لها تاأثري على �الأرباح لل�سهم �لو�حد عند ممار�ستها.

توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة   23

توزيعات �الأرباح �ملدفوعة

خلل �ل�سنة، مت �إعلن ودفع توزيعات �أرباح مببلغ 0.085 ريال ُعماين لل�سهم �لو�حد )مقارنة مببلغ 0.106 ريال ُعماين يف 2017( باإجمايل 8.500 

مليون ريال ُعماين عن عام 2017 )2017: 10,600,000 ريال ُعماين عن عام 2016(.

توزيعات �الأرباح �ملقرتحة

�قرتح جمل�ص �الإد�رة يف �جتماعه بتاريخ 27 يناير 2019 توزيعات �أرباح بقيمة 7,200,000 ريال ُعماين لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مقارنة 

مببلغ 8,500,000 ريال ُعماين يف 2017(.

توزيعات �الأرباح لل�سهم �لو�حد

يتم �حت�ساب توزيعات �الأرباح لل�سهم �لو�حد على �أ�سا�ص توزيعات �الأرباح �لنهائية �ملقرتحة باإجمايل 7,200,000 ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 8,500,000 

ريال ُعماين يف 2017( وبو�قع 100,000,000 �سهم )مقارنة بعدد 100,000,000 �سهم يف 2017( رهنا مبو�فقة �جتماع �جلمعية �لعامة �ل�سنوي. 

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  24

�أجرت �ل�سركة معاملت مع �سركات تابعة لل�سركة �الأم وكيانات لبع�ص �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة قدرة على ممار�سة تاأثري كبري عليها. و�عتمدت �سروط 

هذه �ملعاملت من جمل�ص �الإد�رة و�مل�ساهمني. 

وكانت �ملعاملت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة و�ملدرجة يف بيان �لدخل �ل�سامل كما يلي:   )1(

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

43,38933,310بيع �سلع

12,07810,470�سر�ء �سلع وخدمات

2,3482,091ر�سوم خدمات وترخي�ص علمات جتارية

كان �الإير�د من مبيعات �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة بحو�يل 43 مليون ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 33 مليون ريال ُعماين يف 2017( ل�سركات متلك 

جمموعة �سل ح�سة فيها وتتعلق مببيعات زيوت �لت�سحيم ووقود �لطري�ن. وتتعلق �ملبيعات �الأخرى للأطر�ف ذ�ت �لعلقة باملبيعات للكيانات �لتي 

ي�سيطر عليها �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة. وكانت م�سرتيات �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة من �سركات ت�سيطر عليها جمموعة �سل وكانت يف �الأ�سا�ص 

لتوريد �لزيوت �الأ�سا�سية و�الإ�سافات �مل�ستخدمة ملزج زيوت �لت�سحيم. 
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة )تابع(  24

خلل �ل�سنة، مل يكن �أي )2017 – مل يكن �أي( من �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة موظف بال�سركة. 

وخلل �ل�سنة، ح�سل ع�سرة �أع�ساء جمل�ص �إد�رة غري تنفيذيني )مقارنة بع�سرة يف 2017( على مبلغ �إجمايل قدره 154,000 ريال ُعماين 

)مقارنة مببلغ 156,800ريال ُعماين يف 2017( كاأتعاب �جتماعات ومكافاأة �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة.

مكافاأة موظفي �الإد�رة �لرئي�سيني  )2(

كانت مكافاأة �الإد�رة �لرئي�سية خلل �ل�سنة كما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

686676مز�يا ق�سرية �الأجل

2224مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

708700

يتم �الإف�ساح عن �ملبالغ �مل�ستحقة من وللأطر�ف ذ�ت �لعلقة يف �الإي�ساحني 13 و20 على �لتو�يل.  (3)

تن�ساأ �الأر�سدة �مل�ستحقة يف نهاية �ل�سنة خلل �سري �لعمل �لعادي. ومل يتم تكوين خم�س�ص النخفا�ص �لقيمة لل�سنتني 2018 و2017 بالن�سبة   (4)

للمبالغ �مل�ستحقة من �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة.  

�سايف الأ�سول لل�سهم الواحد  25

يتم �حت�ساب �سايف �الأ�سول لل�سهم �لو�حد على �أ�سا�ص �سايف �الأ�سول يف 31 دي�سمرب 2018 مببلغ 50,118 �ألف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 46,590 

�ألف ريال ُعماين يف 2017( وبو�قع 100,000,000 �سهما )مقارنة بعدد 100,000,000 �سهما يف 2017(. 

الأدوات املالية  26

مت تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية للأدو�ت �ملالية على �لبنود �لتالية: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

�الأ�سول وفقا لبيان �ملركز �ملايل

43,41338,819�لذمم �ملدينة �لتجارية وغريها )با�ستثناء �لدفعات �ملقدمة(

23,23319,477�لنقد يف �لبنوك ويف �ل�سندوق

66,64658,296

مت تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية للأدو�ت �ملالية على �لبنود �لتالية: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

�اللتز�مات �ملقا�سة بالتكاليف �ملطفاأة

50,98552,269�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

21,00018,500قرو�ص طويلة وق�سري �الأجل

71,98570,769
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اللتزامات املحتملة  27

ال�سمانات

يف 31 دي�سمرب 2018، �أ�سدرت �ل�سركة �سمانات نا�سئة يف �سري �لعمل �لعادي يتوقع �أال تن�ساأ عنها �لتز�مات جوهرية وتبلغ قيمتها 3,843,582  )�أ( 

ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 1,540,025 ريال ُعماين يف 2017( فيما يتعلق باأد�ء �لعقود. 

تخ�سع �ل�سركة للتقا�سي �سمن �سياق �أعمالها �لعادية. بناءً� على م�سورة قانونية م�ستقلة، ال تعتقد �ل�سركة باأن نتائج هذه �لق�سايا �ملرفوعة لدى  )ب( 

�ملحاكم �سيكون لها تاأثري جوهري على دخل �ل�سركة �أو مركزها �ملايل.

اللتزامات  28

توؤجر �ل�سركة �الأر�ص �لتي تبنى عليها م�ستودعاتها ومكاتبها وخمازنها �لكربى مبوجب عقود �إيجار ت�سغيلية غري قابلة للإلغاء. وعادة ما تكون  )�أ( 

فرت�ت �الإيجار ما بني ثلث وع�سر �سنو�ت. وتكون بع�ص عقود �الإيجار قابلة للتجديد يف نهاية مدة �الإيجار ب�سعر �ل�سوق. وي�سري عقد �إيجار و�حد 

للأر�ص طو�ل مدة �ل�سركة. 

يف 31 دي�سمرب، تكون �اللتز�مات �الإيجارية �لدنيا �مل�ستقبلية مبوجب عقود �إيجار ت�سغيلي غري قابلة للإلغاء و�الإيجار�ت �الأخرى كما يلي: 

20182017

باالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

678698لي�ست �أطول من �سنة و�حدة

1,9962,111�أطول من �سنة و�حدة ولي�ست �أطول من خم�ص �سنو�ت

1,2251,254�أطول من خم�ص �سنو�ت

3,8994,063

يف 31 دي�سمرب 2018، لدى �ل�سركة �لتز�مات م�سروفات ر�أ�سمالية م�ستقبلية مبقد�ر �سفر ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 213 �ألف ريال ُعماين  )ب( 

يف 2017(.

معلومات املقارنة  29

متت �إعادة ت�سنيف �الأرقام �ملقابلة يف �ل�سنة �ل�سابقة ملطابقة عر�ص �ل�سنة �حلالية. وال توؤثر �إعادة �لت�سنيف هذه على �لربح �أو حقوق �مل�ساهمني �لتي مت 

بيانها �سابقًا. 
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ااحتفااًل بالذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس شل في ُعمان
�أقيم  و قد  �ل�سلطنة.  �لتميز يف  60 عامًا من  �حتفلت �سل عمان مبرور 

م�سقط حتت  �إنرتكونتيننتال  فندق  �ملا�سي يف  باليوبيل  �ل�سركة  �حتفال 

رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيد �سهاب بن طارق �آل �سعيد، م�ست�سار جللة 

�ل�سلطان، و�سهد ح�سور عدد من كبار �مل�سوؤولني من �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�ص و �إد�رة و موظفي �ل�سركة.

مت  �خلا�ص،  �لقطاع  من  عمانية  ملوؤ�س�سة  نوعها  من  فريدة  �سابقة  ويف 

قبل  من  �لتذكارية  �لربيدية  �لطو�بع  من  خا�سة  جمموعة  عن  �الإعلن 

�ل�سلطنة �حلديث  تاريخ  �سل عمان يف  “بريد عمان” يف داللة على دور 
�لذكرى  خـا�ص مبنا�سبــة  تذكاري  كتاب  �إ�سد�ر  �إىل  باالإ�سافة  ومنوها، 

�لـ 60 لتاأ�سي�سها.
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Celebrating 60 Years in Oman
Shell Oman celebrated its 60th anniversary of excellence in the 
Sultanate. The Company’s diamond jubilee celebration event 
was held under the auspices of His Highness Sayyid Shihab 
bin Tariq Al Said, Advisor to His Majesty the Sultan. It was 
attended by an array of senior stakeholders from the public 
and private sectors who were joined by the Company’s senior 
management team and executives at Intercontinental Muscat.

In an unprecedented initiative to mark Shell Oman’s 60th 
anniversary, the Company has become the first in the Omani 
private sector to be issued a commemorative set of postal 
stamps. The stamps were unveiled during the celebration in 
addition to a special 60 years commemorative book. 
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