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حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
طيب ا� ثراه



حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
طيب ا� ثراه



شركاء في رحلتنا نحو النجاح
نهدف  فإننا  ش.م.ع.ع،  للتسويق  العمانية  شل  شركة  في  تحقيقه  في  نرغب  مسعًى  كل  ومع  به  نقوم  عمل  كل  في 

لنكون شريكًا موثوقًا به في رحلة جميع المتعاملين معنا نحو تحقيق النجاح.

لعمالئنا الكرام، فإننا نبذل قصارى جهودنا لنقدم لهم منتجات وخدمات فائقة الجودة، ألننا نعتبرهم في المقام األول 
لجميع أعمالنا.

لكي  قدراتهم  استغالل  من  وتمكينهم  طموحاتهم  وتحقيق  مواهبهم،  لتنمية  نهدف  فإننا  لموظفينا،  بالنسبة 
يستطيعوا مواكبة التطور في رحلتنا نحو النجاح.

وبالنسبة لوطننا، فإننا نعمل دومًا من أجل توفير قيمة مستدامة للمجتمع العماني من خالل القيمة المحلية المضافة 
وأعمال شركتنا التي نمارسها بالتزام تام من حيث معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة، وأخالقيات العمل واالمتثال.



www.shelloman.com.om

@Shell_Oman

shell_oman
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أعضاء مجلس اإلدارة

4

جلو�سًا من اليمني للي�سار:

زين حق  ع�سو

ال�شيخ في�شل بن خمي�ش احل�شار  ع�سو

�شبيب بن حممد الدرمكي  نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

وقوفًا من اليمني للي�سار:

مظهر الدين  ع�سو 

جمعة بن عبداهلل اخلمي�شي  ع�سو

في�شل وحيد  ع�سو
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جلو�سًا من اليمني للي�سار:

وليد هادي  رئي�ص جمل�ص الإدارة

ملي�ش بنت داوود اللواتي  اأمني ال�سر

وقوفًا من اليمني للي�سار:

اإ�شحاق بن زايد املعويل  ع�سو

عمرو عادل  ع�سو

غالب بن فوزي البو�شعيدي  ع�سو
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من اليمني للي�سار:

حممود بن عبداهلل الكلباين  مدير قطاع وقود الطريان

�شهيل كامران  مدير مرافق ُعمان والإمارات

ع�شام بن علي البو�شعيدي  مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

حممد بن علي الفار�شي  مدير عام العالقات اخلارجية واحلكومية، وال�سوؤون القانونية وتطوير الأعمال

فريق اإلدارة التنفيذية
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من اليمني للي�سار:

الدكتور حممد بن حممود البلو�شي  الرئي�ص التنفيذي 

اإيان فوجن  رئي�ص ال�سوؤون املالية

خالد بن ها�شل العوي�شي  مدير قطاع التجزئة



امل�ساهمون الأعزاء،

بالغ  عن  نعرب  اأن  لنا  ا�سمحوا  بدء،  ذي  بادئ 

فقيد  لوفاة  قلوبنا  يعت�سر  الذي  والأ�سى  احلزن 

ُعمان  نه�سة  باين  والن�سانية،  والعامل  الوطن 

احلديثة، املغفور له باإذنه تعاىل جاللة ال�سلطان 

 - ثراه  اهلل  طيب  تيمور-  بن  �سعيد  بن  قابو�ص 

النبيلة  التاريخية  العزيز ماآثره  للفقيد  متذكرين 

اأن يتغمده  واخلالدة، داعني املوىل - عز وجل - 

جمل�ص  عن  وبالنيابة  وجناته.  رحمته  بوا�سع 

والإدارة  للت�سويق،  العمانية  �سل  �سركة  اإدارة 

نتقدم  اأن  نود  ال�سركة  موظفي  وجميع  التنفيذية 

�ساحب  حل�سرة  املوا�ساة  و�سادق  التعازي  باأحر 

اآل  تيمور  بن  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة 

العماين  ولل�سعب   - ورعاه  اهلل  حفظه   - �سعيد 

وجل  عز  اهلل  من  راجني  الر�سيدة  واحلكومة 

املالكة  والعائلة  ويلهمه  جاللته  ويوفق  يعني  اأن 

الكرمية وكل اأهل ُعمان ال�سرب وال�سلوان.

هذا، ونيابة عن جمل�ص الإدارة، فاإنني اأقدم لكم تقرير 

للت�سويق  العمانية  �سل  ل�سركة  ال�سنوي  الإدارة  جمل�ص 

�ص.م.ع.ع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 .

بلغ اإجمايل الربح خالل عام 2019 

قيمة 36.507 مليون ريال عماين، م�سجاًل 

ارتفاعًا بن�سبة %2.3 مقارنة بعام 2018، 

مما يعك�ص هوام�ص ربح اأعلى من فر�ص 

الأعمال اجلديدة وباقة املنتجات.

ملخص النتائج المالية
12 �شهًرا الربع ال�شنوي بالألف ريال عماين

% 2018 2019 %  الربع الرابع
2018

 الربع الرابع
2019

(0.8) 528,876 524,826 2.9 131,132 134,936 الإيرادات

2.3 35,690 36,507 12.9 8,130 9,177 اإجمايل الربح

10.2 5,974 6,582 18.9 1,466 1,744 زائد: اإيرادات اأخرى

5.4 (26,995) (28,444) 24.3 (5,945) (7,389) ناق�ص: تكلفة املبيعات وامل�ساريف الت�سغيلية

40.0 (2,614) (3,659) 36.7 (661) (904) ناق�ص: التمويل وال�سريبة

(8.9) 12,055 10,987 (12.1) 2,990 2,628 �شايف الأرباح بعد خ�شم ال�شريبة

انخف�ست الإيرادات قلياًل  خالل عام 2019 اإىل 524.826 مليون ريال عماين مقارنة  بعام 2018.  

 تقرير
مجلس اإلدارة
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قيمة   2019 عام  خالل  الربح  اإجمايل  بلغ   

م�سجاًل  عماين،  ريال  مليون   36.507

 ،2018 بعام  مقارنة   2.3% بن�سبة  ارتفاعًا 

فر�ص  من  اأعلى  ربح  هوام�ص  يعك�ص  مما 

الأعمال اجلديدة وباقة املنتجات.

قيمة   2019 عام  خالل  الربح  �سايف  بلغ   

بانخفا�ص  عماين  ريال  مليون    10.987

ويعود   .2018 بعام  مقارنة   8.9% ن�سبته 

التكاليف  ارتفاع  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  هذا 

التقيد  ب�سبب  ال�ستهالك  وقيمة  التمويلية 

باملعايري املحا�سبية IFRS 16 اجلديدة.

أداء األعمال
اأعمال  قطاع  ي�ستمر  التجزئة:  اأعمال  قطاع 

ال�سركة  اأعمال  قطاعات  اأكرب  كونه  يف  التجزئة 

عام  ويف  عام.  بعد  عامًا  م�ستقرًا  اأداًء  م�سجاًل 

مهمته  على  الرتكيز  يف  القطاع  ا�ستمر   ،2019

يف “جعل رحالت احلياة اأف�سل” من خالل تعزيز 

وي�سمل  اخلدمة.  حمطات  يف  العمالء  جتربة 

الت�سغيلي،  والتميز  حمطاته،  �سبكة  تو�سعة  ذلك 

وتقدمي خدمات جديدة ومبتكرة جلذب العمالء 

على  �ساعد  مما  رئي�سية  اأولوية  باعتبارهم 

والت�سريعات  املتطورة  العمالء  احتياجات  موافاة 

بتوفري  التزامه  يف  القطاع  ا�ستمر  كما  املتغرية.  

حيث  للعمالء،  ومريحة  منا�سبة  خدمة  حمطات 

مت تد�سني 12 حمطة خدمة جديدة خالل العام 

ال�سلطنة   يف  �سل  خدمة  حمطات  عدد  لي�سل 

القطاع  وا�ستمر  حمطة.   200 اإىل  العام  خالل 

اأي�سًا يف توفري اأف�سل اأنواع الوقود اأداًء  للعمالء 

من خالل  تقدمي  وقود Shell V-Power يف 

جميع حمافظات ال�سلطنة.

الوقود   غري  منتجات  ت�سويق  اأعمال  قطاع  خطى 

خطوة كبرية من اأجل حت�سني جتربة العمالء من 

خالل تو�سعة �سبكات اجليل اجلديد من حمالت 

عدد  افتتاح  مع  ال�سلطنة  يف   Shell Select
كما  ال�سنة،  ال�سريع  خالل  الت�سوق  من حمالت 

لتقدمي   Starbucks مع  التعاقد  العام  �سهد 

يف  القهوة  ل�سراء  ال�سريعة  الذاتية  اخلدمة 

النمو  توا�سل  كما   .Shell Select حمالت 

عدد  افتتاح  مع  بال�سيارات  العناية  خدمات  يف 

كبري من حمالت غ�سيل ال�سيارات ومراكز تغيري 

ملنح  �سل  خدمة  حمطات  �سبكة  عرب  الزيوت 

عمالئنا جتربة متكاملة.

الدفع  قبول  يف  التو�سع  مت  العام،  وخالل 

بالبطاقات البنكية يف جميع حمطات خدمة �سل 

ملنح العمالء جتربة دفع اأكرث �سال�سة.

التجارية:  الأ�شاطيل  اأعمال حلول  قطاع 

اأعمال  يف  فّعال  ب�سكل  القطاع  هذا  ي�ساهم 

القوي   اأدائه  موا�سلة  يف  ا�ستمر  حيث  التجزئة 

من خالل تعزيز حمفظة عمالئه واحل�سول على 

عمالء جدد. ويوا�سل تعزيز خدماته التي ت�سيف 

مبواعيد  التزامه  خالل  من  للعمالء  جيدة  قيمة 

العمالء من  الت�سغيلي، ومتكني  والتميز  الت�سليم، 

كفاءة،  واأكرث  اأف�سل  ب�سكل  مبعامالتهم  التحكم 

وموا�سلة تطوير جتربة العمالء من خالل تقدمي 

. (VRS) نظام تعريف املركبة

بيئة  ظلت  التجاري:  الوقود  اعمال  قطاع 

تت�سم  التي  طبيعتها  على  التجاري  الوقود  قطاع 

اإل  احلالية.  ال�سوق  ظروف  ظل  يف  9بالتحديات 



بالتميز  اللتزام  على  من�سبًا  يبقى  الرتكيز  اأن 

ذات  خدمات  وتقدمي  العمليات،  يف  الت�سغيلي 

على  الرتكيز  يف  القطاع  وي�ستمر  اأف�سل.  جودة 

بكل عناية، واحلفاظ  املختارة  التجارية  الأعمال 

ربح  هوام�ص  لتحقيق  الرئي�سيني  العمالء  على 

م�ستدامة، واحل�سول على اأعمال جديدة.

قطاع اأعمال الزيوت: ت�ستمر بيئة الأعمال يف 

هذا القطاع بالتحدي وخا�سة يف قطاعات اأعمال 

مواجهة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  كما  ال�سركات، 

املالية  امل�ستحقات  بتح�سيل  املتعلقة  التحديات 

والتي تت�سم بها اآلية الأعمال عرب املوزعني. اإل اأن 

قطاع الزيوت بقي حمافظًا على موقعه الريادي يف 

ال�سوق ومتكن من تو�سيع حمفظة اأعمال الزيوت 

عالية اجلودة لتنا�سب اأحدث التكنولوجيا والطلب 

يف ال�سوق. اأما على امل�ستوى الإقليمي، فقد �سهد 

الت�سدير  اأ�سواق  الطلب يف  انخفا�سًا يف  القطاع 

�سهدته  الذي  القت�سادي  النمو  لتباطوؤ  نظرًا 

ببذل  ال�سركة  وتقوم  القليمية.  الأ�سواق  بع�ص 

جهود كبرية لدعم �سركائنا وعمالئنا الرئي�سيني 

من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة، والتميز 

خالل  من  مبتكرة  منتجات  وتقدمي  الت�سغيلي، 

الفحل واحلائز على  الزيوت مبيناء  م�سنع مزج 

.(ISO) سهادة اجلودة العاملية�

القطاع  هذا  �سهد  الطريان:  اأعمال  قطاع 

املورد  الوقود  حجم  لزيادة  نتيجة  �سريعًا  منوًا 

منذ  الدويل   م�سقط  مطار  يف  العماين  للطريان 

�سهر مار�ص 2019. كما مت دعم هذا النمو من 

وال�ستثمار  الرئي�سيني  بالعمالء  الحتفاظ  خالل 

م�سقط  ال�سوق يف مطاري  من  اأجزاء جديدة  يف 

امل�سغل  هي  ال�سركة  اأن  كما  و�ساللة.  الدويل 

الرئي�سي ملرافق تخزين الوقود يف كال املطارين، 

حيث تقوم بعملها باأعلى معايري ال�سحة وال�سالمة 

والأمن والبيئة، والتميز الت�سغيلي.

القطاع   هذا  تاأثر  البيتومني:  اأعمال  قطاع 

يخ�ص  فيما  �سيما  ل  احلالية،  ال�سوق  بظروف 

ال�سركة يف  وت�ستمر  التحتية.  البنية  على  الإنفاق 

 (PMB) العالية  اجلودة  ذي  البيتومني  تزويد 

لعمالئها، مع موا�سلتها يف متابعة تطورات ال�سوق 

لال�ستفادة من اأي فر�ص جديدة.

هذا  �سهد  البحري:  الوقود  اأعمال  قطاع 

القطاع منوًا كبريًا من خالل احل�سول على عقود 

املوانئ  يف  الوقود  توريد  يف  وال�ستمرار  جديدة، 

الرئي�سية يف ال�سلطنة. وتركز ال�سركة على تنمية 

على  يعمل  مما  الرئي�سيني   العمالء  حمفظة 

مزودًا  بكونها  ال�سوق  يف  الريادي  مركزها  دعم 

وت�ستمر  اجلودة.  عايل  البحري  للوقود  رئي�سيًا 

ال�سركة بالتزامها باأدق معايري ال�سحة وال�سالمة 

اإىل  اإ�سافة  الت�سغيلي  والتميز  والبيئة،  والأمن 

املبتكرة  والأن�سطة  العاملية  التكنولوجيا  اأحدث 

حلول  اأف�سل  توفري  يف  النجاح  من  ميّكنها  مما 

املحليني  البحري  الوقود  لعمالء  والزيوت  الوقود 

والعامليني.

عوائد األسهم وتوزيع األرباح
املوزعة  الأرباح  تكون  باأن  الإدارة  جمل�ص  يقرتح 

الواحد  لل�سهم  بي�سة   66 بقيمة   2019 لعام 

يتم  اأن  على  لل�سهم(  بي�سة   72  :2018(

2020. وقد جاء هذا  توزيعها يف �سهر مار�ص 

العام،  لهذا  الربح  �سايف  على  اعتمادًا  القرتاح 

وال�سيولة  واملتوقعة،  احلالية  ال�سوق  وظروف 

واملتوقع،  احلايل  وال�ستقرا�ص  النقد،  �سوق  يف 

 ،2020 لعام  الراأ�سمايل  ال�ستثمار  وبرنامج 

الذي مت اعتباره بهدف تاأمني ربحية طويلة املدى 

ومركز ريادي لل�سركة يف ال�سوق.

رؤية مستقبلية
2019 تقل�سًا ب�سكل عام يف الطلب  �سهد عام 

اأن  املتوقع  ومن  الوقود،  ت�سويق  لقطاع  بالن�سبة 

ي�ستمر هذا الو�سع خالل عام 2020. ومن بني 

الأ�سباب الرئي�سية لذلك انخفا�ص عدد املركبات 

امل�سجلة مقارنة بامل�ستويات ال�سابقة، والتحديات 

يف  العام  وال�سعف  والئتمان،  بالتمويل  املتعلقة 

بالن�سبة  حتديًا  ي�سكل  مما  اخلام  النفط  اأ�سعار 

ورغم  القطاع.  بهذا  واملرتبطة  القت�ساد  لبيئة 

ذلك، ت�ستمر ال�سركة يف البحث عن فر�ص مالية 

لراأ�ص  الكبرية  ال�ستثمار  خطة  اأن  كما  جمدية، 

املال التي بداأت يف عام 2019 وامل�ستمرة خالل 

ال�سركة  ا�ستمرار  على  �ستعمل   2020 عام 

خالل  من  وربحيتها  ريادتها  على  املحافظة  يف 

وتعزيز  حمددة  قطاعات  يف  املتوا�سل  التو�سع 

ح�ستها يف ال�سوق.

المسؤولية االجتماعية

الطاقة  احتياجات  مبوافاة  ال�سركة  تلتزم 

ازدهارها  يف  وامل�ساهمة  ال�سلطنة  يف  املتزايدة 

مع  واجتماعيًا  وبيئيًا  اقت�ساديًا  م�سوؤولة  بطريقة 

وتقوم  العماين.  للمجتمع  م�ستدامة  قيمة  اإ�سافة 

مرافق  واإدارة  م�ساريع  وتنفيذ  بتخطيط  ال�سركة 

من اأجل حتقيق فوائد اجتماعية ينتفع بها اأفراد 

خالل  من  وذلك  الطويل  املدى  على  املجتمع 

مع  والعمل  املحلية  املواهب  تطوير  على  الرتكيز 

يحتذى  مثاًل  لتكون  املحليني  واملقاولني  املوردين 

بالأخالقيات  واللتزام  بالأعمال  القيام  يف  به 

ال�سحة  معايري  اأف�سل  وفق  العمل  اإىل  اإ�سافة 

احرتامنا  كون  ومع  والبيئة،  والأمن  وال�سالمة 

فيها  مبا  الأ�سا�سية،  قيمنا  وتطبيق  لالآخرين 

الأمانة والنزاهة والتي وجدت �سمن مبادئ العمل 

الأ�سا�سية يف �سل على مدى عقود طويلة، الدافع 

الأ�سا�سي لكل ما نقوم به �سمن هذا الإطار.

لال�ستثمار  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  توا�سل 

الجتماعي تركيزها على ال�سالمة املرورية والبيئة 

وتنمية املجتمع. بالإ�سافة اإىل مبادرات امل�سوؤولية 

الجتماعية يف بداية كل عام، فاإن ال�سركة متنح 

ال�ستثمار  جمال  يف  املجتمع  مع  للحوار  الفر�ص 

لأعمال  املخ�س�سة  امليزانية  عرب  الجتماعي 

الطلبات  يف  النظر  اأجل  من  والرعاية  التربع 

اخلريية   واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من  املقدمة 

ي�ساهم  ما  وهو  ُعمان،  يف  املختلفة  واجلهات 

الأمد  طويلة  ال�سرتاتيجية  عالقتها  تعزيز  يف 

العام  القطاعني  يف  العالقة  ذات  الأطراف  مع 

واخلا�ص بالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات غري احلكومية 

واجلماعات اخلريية ال�سبابية والأهلية.

 1,394 ال�سركة  حققت 

حوادث  اأية  ودون  اأذى  دون  يومًا 

حتقيق  مت  كما  للوقت،  م�سيعة 

”1,056 يومًا دون ت�سرب.

10



الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

اأدائها  على  ال�سركة  حافظت   ،2019 عام  يف 

املتميز يف جمال ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة 

ودون  اأذى  دون  �سفر”  “الهدف  رحلة  ووا�سلت 

حققت   ،2019 العام  نهاية  وبحلول  ت�سرب. 

ال�سركة 1394 يومًا دون اأذى ودون اأية حوادث 

م�سيعة للوقت، كما مت حتقيق 1056 يومًا دون 

ثقافة  على  بالرتكيز  ال�سركة  وا�ستمرت  ت�سرب.  

ال�سالمة ال�سخ�سية والهتمام بالآخرين  وتعزيز 

ثقافة التدخل املبكر من اأجل الوقاية، وذلك من 

خالل تنظيم عدد من املبادرات من �سمنها يوم 

عدة  اإطالق   2019 عام  �سهد  كما  ال�سالمة. 

وتكنولوجيا  للم�ساركة  جديدة  بطرق  م�ساريع 

اجلديدة  الأخطار  من  امل�سبق  للتخفيف  فعالة 

والنا�سئة.

التعامل  برنامج  بتطبيق  ال�سركة  ا�ستمرت  كما 

األواح  تركيب  ذلك  يف  مبا  الكربون  انبعاثات  مع 

حلفظ  فعالة  واأنظمة  ومعدات  ال�سم�سية  الطاقة 

هذا  ويهدف  مرافقها.  من  عدد  يف  الطاقة  

يف  الرائدة  ال�سركة  مكانة  من  للتعزيز  الربنامج 

والأمن  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة  املمار�سات 

يف  امل�ستمرة  التح�سينات  تطبيق  وكذلك  والبيئة، 

عملياتها يف هذا ال�ساأن.

المخاطر والمخاوف
القادمة  ال�سركة  واأعمال  ا�ستثمار  خطة  تعتمد 

الثابت  الهام�ص  �سعر  ا�ستقرار  افرتا�ص  على 

يخ�سع  والذي  املهيمن،  التجزئة  قطاع  يف 

بدرا�سة جميع  ال�سركة  وتقوم  ل�سيا�سة احلكومة. 

املختلفة،  لل�سيناريوهات  املنا�سبة  ال�ستثمارات 

مبا فيها الأ�سعار املتغرية، والطلب املتوقع، والبيئة 

القت�سادية املتغرية وذلك ل�سمان ال�ستمرار يف 

اتخاذ قرارات ا�ستثمار �سليمة وفعالة فيما يتعلق 

باأموال امل�ساهمني املتوفرة.

نظم الرقابة الداخلية
اجليدة  احلوكمة  اأن  الإدارة  جمل�ص  يدرك 

الداخلية  ال�سوابط  يف  جذورها  لها  لل�سركات 

يف  الكاملة  م�سوؤوليته  املجل�ص  ويوؤكد  ال�سليمة. 

الرقابة  اأنظمة  و�سالمة  كفاية  مدى  مراجعة 

الداخلية ونظم املعلومات الإدارية بال�سركة مبا يف 

والقواعد  والأنظمة  للقوانني  المتثال  نظم  ذلك 

بها.  املعمول  التوجيهية  واملبادئ  والتعليمات 

ويذكر اأنه مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر مادية خالل 

يف  �سعف  اأي  عن  ناجمة   2019 املالية  ال�سنة 

اتخاذ  ال�سركة  اإدارة  وتوا�سل  الداخلية.  الرقابة 

الداخلية  الرقابة  بيئة  لتعزيز  الالزمة  التدابري 

ب�سكل عام.

تغييرات في مجلس اإلدارة
�سغل الفا�سل/ كري�ستوفر بريز من�سبًا جديدًا يف 

ا�ستقالته من  قدم  ولذلك  العاملية،  �سل  جمموعة 

وليد  الفا�سل/  تر�سيح  مت  وقد  الإدارة.  جمل�ص 

مت  حيث  املجل�ص  يف  �سل  جمموعة  ليمثل  هادي 

اختياره من قبل املجل�ص كرئي�ص جمل�ص الدارة.

شكر وتقدير
على  نوؤكد  للت�سويق  العمانية  �سل  �سركة  يف  اإننا 

يف  وال�ستمرار  ال�سلطنة،  جتاه  الدائم  التزامنا 

التعاون التام مع ال�سركاء واجلهات ذات العالقة، 

اأجل  من  معهم  جنب  اىل  جنبًا  اجلاد  والعمل 

العمل  �سنوا�سل  وتقدمها.  كما  ال�سلطنة  ازدهار 

الوطن واملواطن حتت  بكل جهد يف �سبيل خدمة 

هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  قيادة 

بن طارق املعظم - حفظه اهلل ورعاه - ، والعمل 

نحو  وم�ستقبلها  لل�سلطنة  روؤية جاللته  على دعم 

 - قال جاللته  وكما  والكرامة.  الرفعة  مزيد من 

جمل�ص  اأمام  ال�سامية  كلمته  �سمن    - اهلل  اأبقاه 

لتق�سر  والعبارات  لتعجز  الكلمات  “اإنَّ  عمان: 

ُت�سرد  واأن  مثله  عظيًما  �سلطاًنا  نوؤبن  اأن  عن 

مناقبه وُتعدد اإجنازاته، اإن عزاءنا الوحيد وخري 

ما نخلد به اإجنازاته هو ال�سري على نهجه القومي 

والتاأ�سي بخطاه النرية التي خطاها بثبات وعزم 

اإىل املُ�ستقبل .” وعليه، فاإننا على اأمت ال�ستعداد 

لتعزيز التعاون مع جميع اجلهات  من اأجل تعزيز 

واجباتنا  واأداء  بدورنا  والقيام  ال�سراكة  عالقة 

املنوطة بنا يف هذا ال�سدد.

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

عن خال�ص امتناين و�سكري جلميع اجلهات ذات 

فيهم  مبا  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  العالقة 

امل�ساهمني، والإدارة التنفيذية لل�سركة وموظفيها، 

وعمالئها، واملقاولني وجميع املتعاملني معها على 

التي  وجهودهم  ومثابرتهم،  وتفانيهم،  ولئهم، 

نطمئنكم  جانبنا،  ومن  العمل.  بيئة  يف  بذلوها 

باأن جمل�ص الإدارة �سيظل ملتزمًا  باغتنام كافة 

العائد  وتعزيز  ال�سركة  تو�سع  �سبيل  يف  الفر�ص 

ممتنون  ونحن  امل�ساهمني.  ا�ستثمارات  على 

النمو  حتقيق  نحو  امل�ستمر  لدعمكم  واأبدًا  دائمًا 

والزدهار لل�سركة.

وليد هادي

رئي�ص جمل�ص الإدارة،

�سركة �سل العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع

م�سقط، 27 يناير 2020

تقرير مجلس اإلدارة
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قطاع أعمال التجزئة
رحلة األداء

بتوفر  وتتميز  محطة،   200 إلى  عددها  يصل  الخدمة  محطات  من  متنامية  شبكة 
وقود Shell V-Power، اختيارات دفع إلكترونية،  مرافق أكثر للعناية بالسيارات،  مقهى 
Starbucks للقهوة السريعة ومحالت Shell Select المطّورة. كل ذلك لتحقيق مهمتنا 

المتمثلة في “ جعل رحلة الحياة أفضل”.
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تقرير المدققين عن تنظيم وإدارة الشركة
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بناًء على التوجيهات ال�سادرة من الهيئة العامة 

حوكمة  تقرير  نقدم  اأن  ي�سرنا  املال،  ل�سوق 

ال�سركات ل�سركة �سل العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع 

دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  )“ال�سركة”( 

 EY 2019.  لقد قام مراقبو ح�سابات ال�سركة  

ومبني  م�ستقل  تقرير  باإ�سدار   ويونغ”  “ارن�ست 

على احلقائق عن حوكمة ال�سركة  لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2019.

فلسفة الشركة
�شل العمانية  اإن تقرير حوكمة ال�سركات ل�سركة 

ال�سركة  التزام  مدى  يعك�ص  �ش.م.ع.ع  للت�شويق 

ال�سفافية  م�ستويات  اأعلى  على  باحلفاظ 

اإىل  للو�سول  الأعمال  يف  والن�سباط  وامل�سوؤولية 

الغاية الأهم والتعزيز من قيمة حقوق امل�ساهمني 

على املدى الطويل مع الأخذ يف العتبار حاجات 

وم�سالح جميع الأطراف ذات العالقة.

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

بتبني اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال حوكمة 

ميثاق  كامل  ب�سكل  تدعم  اأنها  كما  ال�سركات 

من  ال�سادر  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  حوكمة 

هذا  كتابة  متت  وقد  املال.  ل�سوق  العامة  الهيئة 

التقرير بناًء على ميثاق حوكمة �سركات امل�ساهمة 

2015، وحتديثاته   22 يوليو  العامة ال�سادر يف 

)امل�سار  ال�سركات  حوكمة  ملمار�سة  وتطبيقه 

وكذلك  ال�سركة،  الذي طبقته  امليثاق”)   “ بـ  اإليه 

دي�سمرب   27 بتاريخ  الهيئة  من  ال�سادر  التعميم 

بان�ساء  املتعلقة  ال�سوابط  يخ�ص  فيما   2018

جلنة التدقيق، وتعيني املدقق الداخلي، وامل�ست�سار 

القانوين يف ال�سركات امل�ساهمة العامة.

ال�سركات  اأخرى، فقد مت ن�سر قانون  ومن ناحية 

بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف  اجلديد  التجارية 

ال�سلطاين  للمر�سوم  لحقًا   2019 فرباير   13

يلغي  اجلديد  القانون  وهذا    .2019/18 رقم 

 )74/4 رقم   ( ال�سابق  القانون  حمل  ويحل 

من  كان  وبينما   .2019 اأبريل   17 من  اعتبارًا 

بقانون  املتعلقة  والتعليمات  الأنظمة  ن�سر  املتوقع 

ال�سركات التجارية اجلديد خالل عام، اإل اأنه مت 

هذا  ن�سو�ص  لتطبيق  عام  فرتة  ال�سركات   منح 

العمانية  �سل  �سركة  القانون اجلديد. وقد عملت 

اأن�سطتها  وممار�سة  جهودها  بذل  على  للت�سويق 

الفرتة  قبل  اأو  خالل  به  التام  لاللتزام  الإدارية 

املحددة.

مجلس اإلدارة
تنفيذيني.  غري  اأع�ساًء  بالكامل  املجل�ص  ي�سم 

ويتمتع املجل�ص احلايل بقوة يف ظل وجود ع�سرة 

�سل  من  مر�سحني  اأع�ساء  خم�سة  منهم  اأع�ساء 

اإن  م�ستقلون.  اآخرون  وخم�سة  م�ستقلني  وغري 

املجل�ص  اأع�ساء  وكافة  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

اخلربة  واأ�سحاب  الناجحني  املحرتفني  من  هم 

التوجيه  ي�سمن  مبا  التخ�س�سية  جمالتهم  يف 

ال�سحيح والتدبري ال�سليم باأن�سطة ال�سركة.

يتكون جمل�ص الإدارة حاليًا من اأع�ساء ب�سفتهم 

ال�سخ�سية بالإ�سافة اإىل اآخرين ميثلون �سركات 

جمل�ص  اأع�ساء  من  الأ�سهم  حملة  اإن  م�ساهمة. 

ميتلكون  اعتباريني  اأ�سخا�سًا  ميثلون  الإدارة 

اأن  علمًا  الأقل.  على  ال�سركة  يف  �سهم   1000

للمراجعة  حاليًا  يخ�سع  الإدارة  جمل�ص  تكوين 

ل�سمان التقيد بقانون ال�سركات التجارية اجلديد 

فيما يتعلق بهذا اخل�سو�ص.

مهام مجلس اإلدارة
الإدارة  جمل�ص  مبهام  عام  ب�سكل  ال�سركة  تلتزم 

املديرين  لختيار  بالن�سبة  اأما  للميثاق.  وفقًا 

الرئي�سيني، فاإن ال�سركة تلتزم باإجراءات الختيار 

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

وقعت �سركة �سل العمانية للت�سويق اتفاقية مع وزارة الإ�سكان بح�سور معايل ال�سيخ �سيف بن حممد ال�سبيبي، 

وزير الإ�سكان والدكتور حممد بن حممود البلو�سي، الرئي�ص التنفيذي لل�سركة.

14



المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء غير مستقلين:
املوؤ�ش�شة التي ميثلهاالع�شو غري امل�شتقل

�سل برتوليوم اإن يف، نيذرلندز )حتى 31 اأغ�سط�ص 2019(كري�ستوفر مارك بريز

�سل برتوليوم اإن يف، نيذرلندز )من 1 �سبتمرب 2019(وليد هادي

�سل جاز بي يف. نيذرلندززين حق

بي يف برتوليوم اأ�سورانتي مات�سخابيج، نيذرلندزمظهر الدين

بي يف دورت�سي برتوليوم مات�سخابيج، نيذرلندزفي�سل وحيد

�سل اأوفر�سيز انف�ستمنت بي يف، نيذرلندزعمرو عادل

المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء مستقلين:
املوؤ�ش�شة التي ميثلهاالع�شو امل�شتقل

�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية، �سلطنة عمان�سبيب بن حممد الدرمكي 

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، �سلطنة عماناإ�سحاق بن زايد املعويل

وزارة الدفاع - �سندوق التقاعد، �سلطنة عمانجمعة بن عبداهلل بن خلفان اخلمي�سي

غالب بن فوزي البو�سعيدي وال�سيخ في�سل بن خمي�ص احل�سار هم اأع�ساء م�ستقلون وميثلون اأنف�سهم.

عقد جمل�ص اإدارة ال�سركة خالل عام 2019 خم�سة اجتماعات، وذلك يف 27 يناير، 25 اأبريل، 29 يوليو، 24 اأكتوبر

و 5 دي�سمرب 2019.  مت من خاللها التقيد بالفوا�سل الزمنية بني الجتماعات متا�سيًا مع متطلبات الهيئة العامة ل�سوق املال التي تو�سي  بعدم جتاوز مدة 

الفوا�سل اأربعة اأ�سهر بني كل اجتماع واآخر.

سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2019

الوظيفةا�شم ع�شو جمل�ش الإدارة
الجتماعات 

التي ح�شرها

هل ح�شر اآخر اجتماع 

للجمعية العمومية

ع�شويته يف جمال�ش �شركات 

م�شاهمة اأخرى

 رئي�ص جمل�ص الإدارة كري�ستوفر مارك بريز

)حتى 31 اأغ�سط�ص 2019(
ل يوجدنعم3

 رئي�ص جمل�ص الإدارة وليد هادي

)من 1 �سبتمرب 2019(
ل يوجدل2

بنك العز الإ�سالمي �ص.م.ع.عنعم5ع�سو م�ستقل �سبيب بن حممد الدرمكي

ل يوجدنعم4ع�سو م�ستقلغالب بن فوزي البو�سعيدي

ل يوجدل4ع�سو غري م�ستقلزين حق

ل يوجدنعم5ع�سو غري م�ستقل مظهر الدين

ل يوجدل4ع�سو غري م�ستقل في�سل وحيد

ل يوجدل4ع�سو غري م�ستقلعمرو عادل

�سركة املطاحن العمانية �ص.م.ع.عنعم5ع�سو م�ستقلجمعة بن عبداهلل اخلمي�سي

ل يوجدنعم5ع�سو م�ستقلاإ�سحاق بن زايد املعويل

ل يوجدنعم5ع�سو م�ستقلال�سيخ في�سل بن خمي�ص احل�سار

مع  العاملية،  �سل  �سركات  جمموعة  لدى  املتبعة 

واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  وم�ساركة  توجيه 

ح�سبما يتم التفاق عليه يف جمل�ص الإدارة. وُيتبع 

نف�ص النظام  يف تقييم اأداء املوظفني  حيث يتم 

يتم  والذي  الأداء  لتقييم  �سامل  نظام  ا�ستخدام 

تطبيقه يف جمموعة �سل.

عملية تعيين أعضاء مجلس 
اإلدارة

يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية  املنعقد يف 

اأع�ساء ملجل�ص  انتخاب ع�سرة  2018، مت  مار�ص 

ر�سح  وقد  اأعوام.  ثالثة  ملدة  جميعهم  الإدارة 

وجتدر  اأع�ساء.  ثمانية  العتباريون  الأ�سخا�ص 

مبجل�ص  خا�سة  اإجراءات  وجود  اإىل  الإ�سارة 

وتعيني  موؤقت  ب�سكل  ال�سواغر  ب�سد  تتعلق  الإدارة 

برنامج  ال�سركة  لدى  ويتوفر  بديلني.  اأع�ساء 

العمل  ببيئة  تعريفهم  يت�سمن  لالأع�ساء  تعريفي 

واأعمال ال�سركة وعنا�سر حمددة حلوكمة ال�سركة 

)على �سبيل املثال ميثاق العمل و�سرية املعلومات(.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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خالل  من  امل�سرف  بدور  الإدارة  جمل�ص  يقوم 

قيامه باإدارة ومراقبة اأعمال و�سوؤون ال�سركة على 

نحو اإ�سرايف، يف حني اأن الإدارة اليومية لل�سركة 

قد فو�ست اإىل م�سوؤويل ال�سركة. اأما امل�سوؤوليات 

لأي جلنة من جلان  اأو  للم�سوؤولني  ت�سند  التي مل 

املجل�ص فتبقى يف املجل�ص.

توفري  يتم  فاإنه  ال�سركة  حوكمة  ت�سهيل  اأجل  من 

املعلومات التالية للمجل�ص:

الأعمال  قطاعات  ت�سغيل  خطط  مراجعة   

وامليزانيات وامل�ستجدات

لل�سركة  ال�سنوية   / ال�سنوية  ربع  النتائج   

وقطاعات اأعمالها

الأداء ربع ال�سنوي لل�سحة وال�سالمة والأمن   

والبيئة

تقارير عن احلوادث والوقائع اخلطرية  

ر�سوم ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة  

ملجل�ص  التابعة  اللجان  اجتماعات  حما�سر   

الإدارة

  التعرث املادي يف التزامات ال�سركة املالية

تلك  اأو  عامة  مطالبات  تت�سمن  التي  امل�سائل   

املتعلقة مبنتجات ال�سركة

اأعمال  بقطاع  متعلقة  مهمة  م�ساكل  اأية   

ال�سركة

اأية تغيريات يف الإدارة العليا  

ي�ستوجب  هامة  اإجراءات  اأو  �سيا�سات  اأية   

تقدميها ملجل�ص الإدارة

الإ�سعارات املادية حول العقوبات وامل�سببات  

عدم المتثال للمتطلبات القانونية  

التعامالت مع الأطراف ذات العالقة  

ال�سركات، فقد قام  ومتا�سيًا مع �سوابط حوكمة 

مبادئ  تت�سمن  داخلية  اأنظمة  بتبني  املجل�ص 

يف  ال�سركة   وتطبيقات  واإجراءات  و�سيا�سات 

التي  ال�سركة  �سوؤون  وت�سريف  بالأعمال  القيام 

ت�ستخدم ب�سكل عام يف جمموعة �سل. هذا وتعترب 

�سيا�سات ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة جزءًا 

ويتم  �سل.  للعمل يف جمموعة  العامة  املبادئ  من 

تغيريات  اأي  عن  عامة  ب�سفة  املجل�ص  اإ�سعار 

ت�سدر عن جمموعة �سل.

للتعامالت  حمددة  اإجراءات  املجل�ص  تبنى  وقد 

ل�سمان  العالقة وذلك  الأخرى ذات  مع اجلهات 

التقيد مبيثاق حوكمة ال�سركات يف هذا ال�ساأن.

أمين سر الشركة
�سغلت  التي  اللواتية  ملي�ص  هي  املجل�ص  �سر  اأمينة 

وتعمل   .2015 دي�سمرب  �سهر  منذ  املن�سب  هذا 

يف  واملجل�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع  بالتن�سيق 

والتاأكد  املجل�ص،  اجتماعات  وتنفيذ  تخطيط 

تقوم  والأنظمة، كما  القوانني  بكافة  اللتزام  من 

بتدوين حما�سر كافة اجتماعات املجل�ص وت�سجيل 

القرارات وحتديد بنود الأعمال.

المستشار القانوني
امل�ست�سار القانوين  لل�سركة هي ن�سرين اخلمب�سية 

فرباير  �سهر  منذ  املن�سب  هذا  �سغلت  التي 

خربة  ولديها  موؤهلة،  حمامية  وهي    .2018

من  املجال  هذا  يف  �سنة   13 اإىل  ت�سل  مهنية 

�سمنها 5 �سنوات يف قطاع النفط والغاز.

األمور المتعلقة بالمكافآت
ريال   800 مبلغ  تنفيذي  غري  ع�سو  كل  مُينح 

للمجل�ص  اجتماع  لأي   جل�سة  كر�سوم  عماين 

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عن  وكذلك 

400 ريال عماين  الع�سو، ومبلغ  والذي يح�سره 

كر�سوم جل�سة حل�سور اأي اجتماع للجنة التدقيق 

املكافاأة  منح  يتم  واملكافاآت.  الرت�سيحات  وجلنة 

تتجاوز  مل  اجلل�سات  ر�سوم  دامت  ما  ال�سنوية 

مل  الإجمالية  واملكافاأة  عماين  ريال   10,000

تتجاوز 17,000 ريال عماين  لكل ع�سو. وقد بلغ 

جمموع املكافاآت ال�سنوية املدفوعة لالأع�ساء غري 

التنفيذيني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 

مبلغًا وقدره 157,600 ريال عماين.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة لعام 2019 :

ر�شوم اجلل�شات ) ر.ع(املكافاآت ال�شنوية )ر. ع(   املن�شبال�شمم

3,600*7,067رئي�ص جمل�ص الإدارة وع�سو حلنة الرت�سيحات واملكافاآت كري�ستوفر مارك بريز1

2,000*3,533رئي�ص جمل�ص الإدارة وع�سو حلنة الرت�سيحات واملكافاآتوليد هادي2

10,60016,400 ع�سو يف حلنة التدقيق�سبيب بن حممد الدرمكي3

10,6004,000 ع�سو يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت زين حق4

10,6004,800 مظهر الدين5

10,6004,400ع�سو يف جلنة التدقيقفي�سل وحيد6

10,6003,200عمرو عادل7

10,6006,400ع�سو يف جلنة التدقيقجمعة بن عبداهلل اخلمي�سي8

10,6004,800ع�سو يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآتغالب بن فوزي البو�سعيدي9

10,6006,400ع�سو يف جلنة التدقيقاإ�سحاق بن زايد املعويل10

10,6005,600ع�سو يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآتال�سيخ في�سل بن خمي�ص احل�سار11

106,00051,600املجموع

بلغت تكاليف اأعلى خم�سة اأع�ساء تنفيذيني يف ال�سركة، مثل الرواتب واملكافاآت ال�سنوية والعالوات وخ�سومات �سندوق التقاعد والعالوات والأجور الإ�سافية  

794,202 ريال عماين للعام 2019 .

) ا�ستمرت ع�سويتهم  يف جمل�ص الإدارة لفرتة من العام ، لذلك مت توزيع مكافاآتهم على هذا النحو(  *

طلب �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، اأحد حملة الأ�سهم، باأن ل تزيد املكافاأة ال�سنوية ملمثله الفا�سل/ �سبيب الدرمكي عن 5000 ر. ع  واأن مينح املبلغ املتبقي، يف حال وجوده،  اإىل ال�سندوق، على اأن متنح ر�سوم   1

اجلل�سات  للع�سو كاملة.
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الدكتور حممد بن حممود البلو�سي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة �سل العمانية للت�سويق فاز بجائزة “ اأف�سل رئي�ص تنفيذي على م�ستوى الوطن العربي “ يف فئة قطاع ت�سويق الوقود وذلك 

يف اإطار جوائز اأف�سل العرب 2018 .

لجنة التدقيق 
مت اإعادة ت�سكيل جلنة التدقيق يف مار�ص 2018، 

اأع�ساء   3 بتعيني  الإدارة  جمل�ص  قام  حيث 

بن �سبيب  ويتوىل  م�ستقل.  غري  وع�سو   م�ستقلني 

رئا�سة  م�ستقل  ع�سو  وهو  الدرمكي،  حممد 

اأربعة    2019 اللجنة. عقدت اللجنة خالل عام 

وكانت  حما�سرها.  ت�سجيل  مت  وقد  اجتماعات، 

 25 يناير،   27 كالتايل:   الجتماعات  تواريخ 

اأبريل، 29 يوليو، 24 اأكتوبر 2019 .

املجل�ص  اعتمدها  التي  التدقيق  لئحة  ت�سمل 

امل�سوؤوليات التالية للجنة التدقيق: 

املدققة  ال�سنوية  املالية  التقارير  مراجعة   

قبل  حولها  احل�سابات  مراقبي  وتقرير 

اإر�سالها اإىل جمل�ص الإدارة لعتمادها.

مراجعة واعتماد القوائم املالية املرحلية قبل   

ن�سرها للعامة واأر�سفتها.

مراجعة اأهداف التدقيق الداخلي واخلارجي.  

املحا�سبية  ال�سيا�سات  ومناق�سة  مراجعة   

والتقارير والتغيريات يف مبادئ املحا�سبة.

الرقابة  واإجراءات  اأنظمة  فاعلية  تقييم   

املخاطر  حتديد  وطريقة  لل�سركة  الداخلية 

الأ�سا�سية يف الأعمال.

مراجعة اللتزام مبيثاق ال�سلوك الإداري.  

مراجعة امل�سائل القانونية مع امل�ست�سار.  

وامل�سوؤولني  املديرين  م�ساريف  مراجعة   

والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.

الجتماع مع املدققني الداخليني واخلارجيني   

ب�سكل م�ستقل عن اإدارة ال�سركة.

سجل حضور أعضاء لجنة 
التدقيق

ا�شم الع�شو
عدد 

الجتماعات 

الجتماعات 

التي ح�شرها

�سبيب بن حممد 

الدرمكي 
44

جمعة بن عبداهلل 

اخلمي�سي 
44

43في�سل وحيد

اإ�سحاق بن زايد 

املعويل 
44

التدقيق  رئي�ص  كان  الإ�سماعيلي  هيثم  الفا�سل/ 

اإ�سراف جلنة التدقيق حتى نهاية  الداخلي حتت 

لأ�سباب  ا�ستقال  وبعدها   ،2019 اأكتوبر  �سهر 

�سخ�سية. وتقوم ال�سركة بالعمل على تعيني رئي�ص 

تدقيق داخلي جديد خلفًا له.

التدقيق والرقابة الداخلية
بالت�ساور مع جلنة التدقيق اقرتح جمل�ص الإدارة 

للجمعية  خارجيني  ح�سابات  مراقبي  تعيني 

قام  فقد  وعليه،  ال�سنوية.  العادية  العمومية 

  EY يونغ  اند  ارن�ست  �سركة  بتعيني  امل�ساهمون 

كمدققني لل�سنة املالية 2019.

يتم  مل  فاإنه  ال�سركات  حوكمة  مليثاق  ووفقًا 

ا�ستخدام خدمات EY اأينما قد يوجد ت�سارب يف 

امل�سالح. وقد راجعت جلنة التدقيق بالنيابة عن 

جمل�ص الإدارة فاعلية الرقابة الداخلية من خالل 

تقارير  ومراجعة  الداخلي،  املدقق  مع  الجتماع 

املدقق  ومقابلة  وتو�سياتها  الداخلية  الرقابة 

اخلارجي ومراجعة ما مت  تقدميه من تو�سيات يف 

التقرير ور�سالة الإدارة، وا�ستنادًا على ذلك ي�سر 

امل�ساهمني  اإبالغ  الإدارة  وجمل�ص  التدقيق  جلنة 

باأن نظام املراقبة الداخلي املطبق يف ال�سركة ذو 

فاعلية وكفاءة عاليتني.

لجنة الترشيحات والمكافآت
ت�سمل امل�سوؤوليات الرئي�سية للجنة ما يلي:

لأع�ساء  ومكافاآت  عالوات  �سيا�سة  و�سع   

جمل�ص الإدارة واملديرين التنفيذيني.

حتديد �سيا�سة العالوات و�سجل النتائج والتي   

للمديرين  العالوات  لدفعات  الأ�سا�ص  ت�سكل 

التنفيذيني.

للمديرين  املكافاآت  وم�ستوى  تنظيم  مراقبة   

التنفيذيني.

اأ�سخا�ص ذوي كفاءة يف  اإدارة عمليات تعيني   

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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جمل�ص الإدارة.

الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  خالفة  تخطيط   

واملديرين التنفيذيني.

الكفاءة  ذوي  املوظفني  اختيار  يف  امل�ساعدة   

ليكونوا �سمن املديرين التنفيذيني.

وتعمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وفق �سروطها 

املرجعية التي اأ�سدرها جمل�ص الإدارة.  

سجل حضور أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت

ا�شم الع�شو
عدد 

الجتماعات 

الجتماعات 

التي ح�شرها

غالب بن فوزي 

 البو�سعيدي

)رئي�ص اللجنة(

22

ال�سيخ في�سل بن 

خمي�ص احل�سار
22

 كري�ستوفر مارك بريز

)حتى 31 اأغ�سط�ص 

)2019
11

 وليد هادي

)من 1 �سبتمرب 

)2019
11

22زين حق  

اجتماع الجمعية العامة 
السنوية

لكل  اإي�ساحات  لل�سركة  ال�سنوي  التقرير  يت�سمن 

بند يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية ال�سنوية، 

وذلك �سعيًا لتزويد امل�ساهمني مبلخ�ص واٍف حول 

متكينهم  بهدف  مناق�ستها  �ستتم  التي  املوا�سيع 

ويحث  الجتماع،  يف  فعال  ب�سكل  امل�ساركة  من 

على  امل�ساهمني  كافة  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع اجلمعية العمومية 

ال�سنوية اإذ يتم فيه تقدمي اإجابات تف�سيلية، متى 

ما اأمكن ذلك، على كافة الأ�سئلة املطروحة وذلك 

ميكن  كما  انعقاده،  بعد  اأو  الجتماع  خالل  اإما 

خالل  من  ا�ستف�سارات  باأية  التقدم  للم�ساهمني 

الت�سال بال�سركة يف اأي وقت خالل العام ولي�ص 

فقط يف اجتماع اجلمعية العمومية.

وسائل االتصال مع 
المساهمين والمستثمرين

متتلك ال�سركة موقعًا اإلكرتونيًا  خا�سًا بها يحتوي 

املتعلقة  املهمة  والتفا�سيل  املعلومات  جميع  على 

ال�سنوية  ربع  النتائج  فيها  مبا  واأدائها  بال�سركة 

¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°ùd »Ñ°ùædG AGOC’G

á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe ≥jƒ°ùà∏d á«fÉª©dG π°T ácô°T ô°TDƒe

2019 2015201620172018

120

100

80

60

40

20

0

ô
j
Éæ

j

¢
S
Q
Ée

ƒ
«
f
ƒ
j

È
ª

àÑ
°S

È
ª

°ù
j
O

ô
j
Éæ

j

¢
S
Q
Ée

ƒ
«
f
ƒ
j

È
ª

àÑ
°S

È
ª

°ù
j
O

ô
j
Éæ

j

¢
S
Q
Ée

ƒ
«
f
ƒ
j

È
ª

àÑ
°S

È
ª

°ù
j
O

ô
j
Éæ

j

¢
S
Q
Ée

ƒ
«
f
ƒ
j

È
ª

àÑ
°S

È
ª

°ù
j
O

ô
j
Éæ

j

¢
S
Q
Ée

ƒ
«
f
ƒ
j

È
ª

àÑ
°S

È
ª

°ù
j
O

األداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط 
لألوراق المالية

والتقاريرال�سنوية  الر�سمية  ال�سحفية  والن�سرات 

وال�سيا�سات والإجراءات الأخرى اخلا�سة بالتنظيم 

الإداري. وباإمكان جميع الأطراف املهتمة الطالع 

الذي  الإلكرتوين  املوقع   على  املعلومات  هذه  على 

 www.shelloman.com.om يحمل عنوان

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

اجتماعات مع البنوك ومديري �سناديق التقاعد 

لتزويدهم   ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  ومديري 

اأية  على  والإجابة  ال�سركة  اأداء  حول  مبعلومات 

ا�ستف�سارات لديهم.

التقارير المالية
�سنوية  ربع  مالية  تقارير  بتقدمي  ال�سركة  تقوم 

واأداء  اأعمال  حول  مف�سلة  معلومات  مت�سمنة 

الأخرى  والأمور  احلايل  املايل  وو�سعها  ال�سركة 

القانونية   املتطلبات  مع  ومتا�سيًا  الأهمية.  ذات 

نتائج  ن�سر  يتم  فاإنه  بها  املعمول  وال�سيا�سات 

ال�سحف  وال�سنوية يف  ال�سنوية  ربع  ال�سركة  اأداء 

املحلية الرائدة باللغة العربية والإجنليزية. ويقوم 

اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبراجعة هذه الن�سرات يف 

ن�سرها  يتم  اأن  قبل  الإدارة  جمل�ص  اجتماعات 

وذلك حر�سًا على التاأكد من �سحة هذه املعلومات 

ومن اأنها تعطي تقييمًا وا�سحًا لأعمال ال�سركة.

ت�ست�سيف  ال�سركة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

وفقًا  وامل�ساهمني  املحللني  اجتماعات حمددة مع 

للطلب اأينما كان ذلك �سروريًا.

سياسة توزيع األرباح
على  ال�سركة  يف  الأرباح  توزيع  �سيا�سة  تقوم 

اأية  يف  للم�ساهمني  ممكن  مردود  اأكرب  حتقيق 

�سنة ت�سغيلية. وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها 

ال�ستثمار  خطط  مثل  القرار  هذا  اتخاذ  عند 

واملقدرة  العامل  املال  راأ�ص  ومتطلبات  امل�ستقبلية 

ويف  اأخرى.  وعوامل  مبالغ  ا�ستقرا�ص  على 

العمل  خلطط  وفقًا  الكافية  الأرباح  توفر  حالة  

مرحلية.  اأرباح  بتوزيع  تقوم  فاإنها  ال�سركة  يف 

توزيع  يتم  اأن  يتوقع  ال�سيا�سة  هذه  مع  ومتا�سيًا 

اأرباح عام 2019 يف �سهر مار�ص 2020.

بيانات سعر السوق

خالل  لل�سهم  �سهري  �سعر  اأدنى  اأعلى/  بيانات 

ال�سنة املالية 2019 :

حجم التداولاأدنىاأعلىال�شهر 2019

995,893 1.4001.200يناير

2,056,363 1.2451.100فرباير

1,098,455 1.1301.060مار�ص 

401,416 1.0801.065اأبريل

7,714 1.0801.070مايو

10,170 1.0701.070يونيو

385,816 1.1401.000يوليو

153,534 1.0601.030اأغ�سط�ص

374,278 1.1101.030�سبتمرب

313,219 1.1851.030اأكتوبر

311,310 1.1851.180نوفمرب

14,590 1.2001.120دي�سمرب
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توزيع ملكية األسهم
متتلك جمموعة �سل ن�سبة %49 من الأ�سهم من خالل 5 �سركات تابعة لها، يف حني اأن %51 من 

املالية. و�سمن  اآخرين، ويتم تداولها يف �سوق م�سقط لالأوراق  الأ�سهم مملوكة من قبل م�ستثمرين 

اإطار قانون ال�سركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة فاإن 5,000,000 من الأ�سهم لها خا�سية 

فاإنه  المتياز  اأ�سهم  �سل متتلك  اأن جمموعة  الت�سويت. ومبا  متعددة  اأ�سهمًا  ت�سبح  المتياز بحيث 

ميكنها احل�سول على 54,000,000 �سوت يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية وذلك لن ميكنهم 

من التحكم يف اجلمعية العمومية غري العادية لل�سركة.

كبار المساهمين )كما في 31 ديسمبر 2019(

الن�شبة %الأ�شهم التي ميتلكهاا�شم امل�شاهم 

18,700,00018.70بي يف دورت�سي برتوليوم مات�س�سابي

20,000,00020.00�سل اوفر�سيزانف�ستمنت�ص  بي يف

10,100,00010.10�سل برتوليوم اأن يف

9,720,8149.72�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

7,994,1817.99الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة
مل يتم ت�سجيل اأي خمالفات بحق ال�سركة فيما يتعلق بقانون ال�سركات التجارية رقم 4/ 1974  يف 

الهيئة  واتفاقيات  وت�سريعات  العامة،  امل�ساهمة  ال�سركات  حوكمة  وميثاق  وتعديالته،  عمان  �سلطنة 

العامة ل�سوق املال اأو الإدراج يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية.  اإن ال�سركة تعمل بجد من اأجل اللتزام 

بقانون ال�سركات التجارية اجلديد 2018/18 خالل وقبل انتهاء املدة املحددة. 

البيانات المهنية للمدقق القانوني
عني م�ساهمو ال�سركة ارن�ست اند يونغ EY  لتكون مدقق ال�سركة لعام 2019 وذلك للعام الثالث على 

التوايل.

واملعامالت  وال�سرائب  التدقيق  خدمات  جمال  يف  رائدة  عاملية  �سركة   EY يونغ  اند  ارن�ست  تعد 

واخلدمات ال�ست�سارية، وتلتزم EY بالقيام بدورها يف بناء عامل اأف�سل للعمل. اإن الروؤى واخلدمات 

املال والقت�سادات يف  راأ�ص  اأ�سواق  الثقة يف  بناء  ت�ساعد يف  EY بتقدميها  التي تقوم  عالية اجلودة 

جميع اأنحاء العامل.

تعمل �سركة EY يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ عام 1923 مع توظيفها لأكرث من 7,000 

خبري، بينما تعمل EY يف ُعمان منذ عام 1974 وهي مزود خدمات رائد وذي خربة يف ال�سلطنة. 

الأو�سط،  ال�سرق  اأوروبا،   EY �سركة  من  جزءًا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق   EY �سركة  وتعترب 

الهند واأفريقيا (EMEIA) مع اأكرث من 4,889 �سريك وحوايل 124,318 خبريًا موظفًا.  اأما على 

ال�سعيد العاملي، فاإن EY  تعمل يف اأكرث من 150 دولة وت�سم 328,597  خبريًا موظفًا  عرب 700 

الإلكرتوين:  املوقع  زيارة  يرجى   ،EY املعلومات حول  من  املزيد  على  للح�سول  العامل.  مكتب حول 

 www.ey.com

وخالل العام 2019، تقا�ست EY  مبلغًا وقدره 16,500 ريال عماين مقابل خدماتها املهنية التي 

قدمتها لل�سركة.

إقرار مجلس إدارة الشركة
اإعداد بيانات مالية لكل �سنة  2019 يحب على الإدارة   /18 وفقًا لقانون ال�سركات التجارية رقم 

مالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومعايري 

الو�سع  يعك�ص  ب�سكل  وذلك  الدولية،  املحا�سبة 

املالية  الفرتات  خالل  واأداءها  لل�سركة  املايل 

املحددة.

الإدارة  قام جمل�ص  املالية  البيانات  اإعداد  خالل 

مبا يلي:

اختيار �سيا�سات املحا�سبة املنا�سبة وتطبيقها   

ب�سكل منتظم

القيام بتعديالت وتقديرات معقولة وح�سيفة  

املحا�سبة  معايري  بكافة  اللتزام  من  التاأكد   

املطبقة

فر�ص  اأ�سا�ص  على  مالية  بيانات  اإعداد   

ا�ستمرارية العمل حيث اأن لدى جمل�ص الإدارة 

التي  التحقيقات  على  بناًء  معقولة،  توقعات 

الكافية  املوارد  متتلك  ال�سركة  باأن  اأجريت 

لالإ�ستمراريف العمل خالل امل�ستقبل املنظور.

اإن جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن الإحتفاظ ب�سجالت 

املايل  الو�سع  عن  دقيق  ب�سكل  تف�سح  حما�سبية 

لل�سركة وب�سكل ي�سمن توافق البيانات املالية مع 

قانون ال�سركات التجارية رقم 18/ 2019.

الإدارة  نظم  عن  م�سوؤوليته  الإدارة  جمل�ص  يوؤكد 

وعن  ال�سركة،  يف  املخاطر  واإدارة  الداخلية 

وجتدر  النظم.  هذه  و�سالحية  فعالية  مراجعة 

الإ�سارة هنا اإىل اأن هذه النظم قد مت ت�سميمها 

يف  اإزالتها  ولي�ص  الف�سل  خماطر  اإدارة  بغر�ص 

اإىل ذلك يجب  بالإ�سافة  العمل،  اأهداف  حتقيق 

تاأكيد  تقدمي  ميكنه  نظام  اأي  اأن  اإىل  الإ�سارة 

اخل�سائر  اأو  الأخطاء  �سد  قاطعًا  ولي�ص  معقول 

اجلوهرية.

وليد  هادي 

رئي�ص جمل�ص الإدارة

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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تطوير الموظفين
رحلة النمو

وهي    ،93% حوالي  إلى  للتسويق  العمانية  شل  شركة  في  التعمين  نسبة  وصلت 
خالل  من  بهم  واالحتفاظ  الموظفين  وتطوير  المواهب  جذب  مجال  في  رائدة 
التدريب العملي ومنح فرص التطوير الذاتي. ويتمثل هدفنا في أن نصبح “ الشركة 

المفضلة للعمل.” 



الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

العمانية  �سل  �سركة  ا�ستمرت   ،2019 عام  يف 

جمال  يف  اإجنازاتها  على  املحافظة  يف  للت�سويق 

العام  اأنهت  املا�سي حيث  العام  كما يف  ال�سالمة 

للوقت وحوادث ت�سرب  اأية حوادث م�سيعة  بدون 

ال�سخ�سي  الت�سرف  اإن  املنتجات.  حاويات 

ال�سركة  يف  الأ�سا�سي   الرتكيز  حمور  هو  ال�سليم 

�سالمة  على  املبا�سر  تاأثريه  يكون  حيث  �سيما  ل 

وال�سالمة  واملقاولني،  اخلدمة،  حمطات  عاملي 

ال�سركة،  تبذلها  التي  للجهود  ونتيجة  املرورية. 

ت�سرب  حوادث  لعدد  ملحوظ   انخفا�ص  حدث 

اأو  وال�سرقة  واحلرائق،  املنتجات،  حاويات 

املنتجات،  بجودة  املتعلقة  واحلوادث  العتداء، 

وذلك مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.

وقد ا�ستمرت ال�سركة يف الرتكيز على تعزيز ثقافة 

الهتمام  ت�سجيع  خالل  من  ال�سليم  الت�سرف 

الوقت  يف  والتدخل  بالآخرين  العناية  و  بالذات 

جمموعة  خالل  من  حتقق  الذي  الأمر  املنا�سب، 

هذا  �سهد  كما  ال�سالمة.  يوم  مثل  املبادرات  من 

منهجيات  مع  امل�ساريع  من  عدد  انطالق  العام 

املتوفرة  التقنيات  اإىل  بالإ�سافة  حديثة  م�ساركة 

من اأجل املبادرة يف تقليل املخاطر اجلديدة.

يف  جليًا  هذه  ال�سليم  الت�سرف  ثقافة  تظهر 

حمطات  يف  �سيما  ل  ال�سركة،  قطاعات  خمتلف 

العام  هذا  �سهد  حيث  التجزئة  قطاع  خدمة 

التي  الإيجابية  ال�سالمة  ق�س�ص  من  جمموعة 

واملقاولني  اخلدمة  حمطات  عاملو  فيها  طبق 

حياة  اإنقاذ  يف  لي�ساهموا  ال�سليمة،  الت�سرفات 

الكثريين وتقليل املخاطر يف اأو�ساع قد تكون غري 

اآمنة.

حتقيق  على  العمل  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  كما 

من  الكربون  انبعاثات  تخفي�ص  يف  طموحها 

%16 مقارنة  خالل تقليل كثافة الكربون بن�سبة 

 ،2016 عام  يف  عليها  كانت  التي  بامل�ستويات 

وذلك موؤ�سر جيد يف الجتاه ال�سحيح نحو هدف 

مع   48% بن�سبة  الكربونية  النبعاثات  تخفي�ص 

حلول عام 2025.

الموارد البشرية
بيئة العمل

يف  ال�سركة  جهود  ا�ستمرار   2019 عام  �سهد 

جذب  على  تعمل  مت�سورة  قيمة  وا�ستدامة  خلق 

املجالت،  كافة  يف  واإ�سراكهم  املواهب،  اأف�سل 

يتعلق  فيما  قيادي  دور  اتخاذ  على  وحتفيزهم 

توؤمن  اإذ  مداركهم.  وتو�سيع  كفاءاتهم  بتطوير 

ال�سركة باأن هذه ال�سرتاتيجية من �ساأنها موافاة 

به  يعملون  الذي  احليوي  القطاع  هذا  متطلبات 

هذه  لدى  التطور  وطموحات  احتياجات  وتلبية 

وتطوير  بناء  يف  امل�ساهمة  مع  العاملة،  القوى 

املواهب املحلية يف ُعمان.

الأداء

لتحقيق  رئي�سية  و�سيلة  املحلية  املواهب  تزال  ل 

الريادة يف ال�سوق وتقدمي اأف�سل قيمة لالأطراف 

جنحت   ،  2019 عام  يف  لدينا.  العالقة  ذات 

الأ�سخا�ص  ا�سرتاتيجيات  تقدمي  يف  ال�سركة 

الأ�سا�سيني اخلا�سة بنا والتي ت�سمنت تقدمي نهج 

جديد لإدارة الأداء واحلفاظ برتكيز على عمليات 

اأكرث  اأهداف  خالل  من  ومنتجاته  الوقود  ت�سويق 

تركيًزا.

و�سلت  امل�سافة،  املحلية  القيمة  منظور  من 

ويتم   .93% من  اأكرث  ال�سركة  يف  التعمني  ن�سبة 

الوظيفي  التطوير  بفر�ص  املوظفني  جميع  تزويد 

الإ�سايف  والتعليم  التدريب  خالل  من  والقيادي 

والتدريب املهني.

باأن احلفاظ  اإميانًا را�سخًا  ال�سركة  واإننا نوؤمن يف 

على م�ستوى عاٍل من م�ساركة املوظفني اأمر اأ�سا�سي 

2019، حققنا  اأعمالنا. يف عام  يف حتقيق جناح 

98% بن�سبة  للموظف  م�ساركة  معدل  اأخرى   مرة 

�سركة �سل الُعمانية للت�سويق ت�ست�سيف متدربني لربنامج التدريب الداخلي ال�سيفي 2019 .

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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يتم  حيث  ال�سنوي”،  �سل  موظفي  “ا�ستبيان  يف 

قادة  جودة  خالل  من  النجاح  هذا  على  التاأكيد 

التي  العمل  وثقافة  بيئة  على  املحافظة  يف  فريقنا 

ت�سجع على التعاون والأداء والعمل اجلماعي.

2019 ال�سروع يف رحلة لتعزيز  كما �سهدنا عام 

اإن�ساء  يف  البدء  خالل  من  ملوظفينا  العمل  بيئة 

الفحل  ميناء  يف  لل�سركة  اجلديد  الرئي�سي  املقر 

الإجمالية  القيمة  من  اأكرب  ب�سكل  �سيعزز  والذي 

ملوظفينا. وتوؤمن ال�سركة اأنه من خالل التزاماتها 

تت�سم  وظيفية  فر�سًا  تقدم  والتي  وجهودها 

فاإنه ميكنها حتقيق هدفها  والإ�سراك،  بالتحدي 

لتكون املوِظف املف�سل يف اختيار املواطنني.

قطاع أعمال التجزئة
بيئة العمل

منتج  اأكرب  كونه  يف  التجزئة  قطاع  ي�ستمر 

 ،2019 عام  وخالل  ال�سركة.  يف  للعائدات 

“جعل  الرتكيز على مهمته يف  القطاع يف  ا�ستمر 

تو�سعة �سبكة  اأف�سل”. وي�سمل ذلك  رحلة احلياة 

حمطاته، والتميز الت�سغيلي، وتطوير مواهب ذات 

ومبتكرة  جديدة  خدمات  وتزويد  عاملي،  م�ستوى 

جلذب العمالء باعتبارها اأولويات اأعمالنا، وذلك 

اجلديدة  العمالء  احتياجات  موافاة  اأجل  من 

وا�سل  التحديات،  ورغم  املتغرية.  والت�سريعات 

للنمو  الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيته  التجزئة  قطاع 

اخلدمة  حمطات  �سبكة  يف  ال�ستثمار  خالل  من 

وتطوير  جديدة،  خدمة  حمطات  اإن�ساء  عرب 

املحطات القائمة، وتعزيز قطاع ت�سويق منتجات 

من  حمطاتنا  �سبكة  اأعمال  وتو�سيع  الوقود،  غري 

Shell V-Power، بال�ستفادة  خالل طرح وقود 

ال�ستثمارات  و  املتطورة  العمالء  توجهات  من 

الطرق  و�سبكات  التحتية  البنى  يف  املتوا�سلة 

اأنحاء  خمتلف  يف  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 

ال�سلطنة.

الأداء

يف  الريادي  موقعه  على  التجزئة  قطاع  حافظ 

ال�سوق، مع ا�ستثمارات الأعوام الأخرية يف اإن�ساء 

حمطات خدمة جديدة، وتطوير املحطات القائمة 

العمالء  لتجربة  امل�ستمر  التح�سني  اإىل  اإ�سافة 

مما �ساعد يف حمافظته على ريادته. وفيما يتعلق 

مبوؤ�سرات الأداء الرئي�سية مثل “ اأف�سلية العالمة 

التجارية “ و “جودة الوقود”، اأظهر قطاع التجزئة 

يف ال�سركة ريادته يف ال�سوق املحلي. كما تبني من 

ا�ستطالع  برنامج  �سمن”  اأجريت  التي  الأبحاث 

 Global Customer Tracker العاملي  العمالء 

تنفذه  لل�سوق  م�ستقل  عاملي  بحث  برنامج  “وهو 

اأي�سًا على الفوز  جمموعة �سل. كما انعك�ص ذلك 

بجائزة “ العالمة التجارية الأكرث ثقة �سمن فئة 

حمطات الوقود يف �سلطنة عمان “لعام 2019”.

لهم  ومريحة  منا�سبة  مواقع  لعمالئه  يوفر  ولكي 

يف خمتلف اأنحاء ُعمان، ا�ستمر القطاع يف تنفيذ 

حيث  عديدة  ل�سنوات  املمتد  ال�ستثمار  برنامج 

مت تد�سني 12 حمطة خدمة جديدة خالل العام 

لي�سل عدد حمطات خدمة �سل يف ال�سلطنة اإىل 

وهناك   .2019 عام  نهاية  بحلول  حمطة   200

حمطات خدمة اإ�سافية ل زالت قيد الإن�ساء والتي 

�سيتم افتتاحها يف عام 2020 مبا فيها حمطات 

ال�سريع.  الباطنة  طريق  على  املتكاملة  اخلدمة 

خالل  التطوير  م�ساريع  من  عدد  تنفيذ  مت  كما 

والتطوير  التح�سني  جهود  اإطار  يف  وذلك  العام 

امل�ستمرة ل�سبكة حمطات خدمة ال�سركة.

الوقود  غري  منتجات  ت�سويق  اأعمال  قطاع  واأخذ 

العمالء  جتربة  حت�سني  اأجل  من  كبرية  خطوة 

حمالت من  اجلديد  اجليل  تد�سني  خالل   من 

عدد  افتتاح  مت  حيث  ُعمان  يف   Shell Select

ومت  العام.  خالل  ال�سريع  الت�سوق  حمالت  من 

 Starbucks مع  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع 

 Shell لعر�ص اخلدمة الذاتية ال�سريعة للقهوة يف

.Shell Select للخدمة ال�سريعة ل�سراء القهوة يف حمالت Starbucks قامت �سركة �سل العمانية للت�سويق برتكيب واختبار وتد�سني اأجهزة
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العناية  خدمات  مرافق  افتتاح  مت  كما   .Select

ال�سيارات ومراكز  باملركبات مثل حمالت غ�سيل 

�سل خلدمة ال�سيارات عرب �سبكة حمطات خدمة 

�سل، ملنح عمالئنا جتربة متكاملة.

يف  والعاملني  الأفا�سل  �سركائنا  م�ساهمة  وتظل 

حتقيق  اأجل  من  الدافعة  القوة  اأعمالنا  واجهة 

لعمالئنا.  بوعودنا  والوفاء  الت�سغيلي  التميز 

الأ�سخا�ص   “ بربنامج  ال�سركة  التزام  جعل  وقد 

اأحد  امل�سغلني  من   “ حقيقيًا  التغيري  يجعلون 

اأعلى  �سمان  يف  الأ�سا�سيني  الأعمال  �سركاء 

�سل.  خدمة  حمطات  كافة  يف  اخلدمة  معايري 

م�سغلني  اأربعة  اأف�سل  قام    ،2019 عام  وخالل 

البا�سم“  �سل  “جنم  ال�سلطنة يف م�سابقة  بتمثيل 

والتي اأقيمت يف �سيدين – اأ�سرتاليا بح�سور اأف�سل 

م�سغلي �سل من اأكرث من 60 دولة حول العامل.

ومن اأجل تقدمي خيارات دفع متعددة للعمالء، مت 

تو�سيع عر�ص قبول البطاقات البنكية يف ال�سلطنة 

تقبل  اخلدمة  حمطات  جميع  اأ�سبحت  حيث 

تو�سع  العام  �سهد  كما  للدفع.  البنكية  البطاقات 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ال�سركة عرب  ح�سور 

املحتوى  عرو�ص  جعل  خالل  من  والرقمي 

والرتويج خطوة ا�سرتاتيجية للو�سول اإىل العمالء 

عرب الإعالم الرقمي. 

بالتو�سع  التجاري  الأ�سطول  حلول  قطاع  وا�ستمر 

ثابتًا  اأداًء  مظهرًا  عامة،  التجزئة  اأعمال  �سمن 

حت�سني  يف  جناحه  خالل  من  املبيعات  حجم  يف 

كما  جدد.  عمالء  مع  والتوقيع  عمالئه  حمفظة 

وا�سلت ال�سركة حتقيق تطور ملحوظ  وحت�سينات 

القطاع  لعمالء  قيمة  توفري  اأجل  من  عديدة 

خم�س�سة،  مواقع  توفري  خالل  من  التجاري 

وتوفري طرق اأف�سل للتحكم يف املعامالت، وتقدمي 

املركبة  تعريف  نظام  خالل  من  متميزة  جتربة 

 . (VRS)

املليئة  طبيعته  على  التجاري  الوقود  قطاع  ظل 

يف  الأ�سعار  تناف�سية  ظروف  ظل  يف  بالتحديات 

ال�سوق، اإل اأن الرتكيز يبقى من�سبًا على الفر�ص 

اجلديدة و الحتفاظ بعدد من العمالء الرئي�سيني 

عرب التميز الت�سغيلي و جودة اخلدمات. 

نظرة مستقبلية 
املوؤ�سرات  من  عدد  واأداء  ال�سكاين  النمو  مع 

التجزئة  قطاع  �سي�ستمر  البالد،  يف  القت�سادية 

يف  مهمته  حتقيق  على  والرتكيز  ال�ستثمار  يف 

خالل  من  وذلك  اأف�سل”.  احلياة  رحلة  “جعل 

اللتزام باإثراء كل رحلة مبعايري ال�سالمة العالية، 

والبتكار  الت�سغيلي،  للتميز  امل�ستمر  والتح�سني 

ظروف  ملواكبة  والتكنولوجيا  املنتجات  جودة  يف 

ال�سوق املتغرية وتوجهات العمالء يف بيئة حتتدم 

فيها املناف�سة.

الزيوت التجارية
بيئة العمل

املت�سمة  بطبيعته  التجارية  الزيوت  �سوق  ا�ستمر 

القت�سادي.  النمو  لتباطوؤ  نتيجة  بالتحديات 

التجارية  والأعمال  الإن�ساءات  قطاعات  اأن  كما 

حتديات  تواجه  املوزعني  اإىل  بالإ�سافة  الأخرى 

ال�سيولة  ل�سغوط  نظرًا  لالئتمان  بالن�سبة  قوية 

ال�سيارات  وكالت  ور�سات  اأن  كما  النقدية. 

تعاين من �سعف مبيعات ال�سيارات مما اأثر على 

ا�ستهالك الزيوت يف هذا القطاع. ورغم اأن تلك 

الإجمالية  املبيعات  حجم  على  اأّثرت  التحديات 

على  حافظ  القطاع  اأن  اإل  ال�سلطنة،  يف  للزيوت 

املحافظة  خالل  من  ال�سوق  يف  الريادي  موقعه 

عقود  على  واحل�سول  الرئي�سيني،  عمالئه  على 

جديدة.  

الأداء

جديدة  عقود  على  احل�سول  من  القطاع  متكن 

لل�سركات  احلالية  الرئي�سية  العقود  وجتديد 

الندوات  من  عدد  بتنظيم  قام  كما  الكربى، 

حلول دفع �سهلة ومريحة متوفرة للعمالء يف حمطات خدمة �سل.
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املتطورة  �سل  تكنولوجيا  لتقدمي  والجتماعات 

فيما يتعلق باملنتجات واخلدمات. 

نظرة م�شتقبلية

على  املحافظة  يف  الزيوت  اأعمال  قطاع  ي�ستمر 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  والعمل  ال�سوق،  يف  ريادته 

اأحدث  لتوفري  والعمالء   واملوزعني،  ال�سركاء، 

م�سنع  وجود  من  م�ستفيدًا  واخلدمات  املنتجات 

مزج الزيوت احلا�سل على �سهادة اآي�سو بال�سركة 

يف ال�سلطنة. ويبقى قطاع الزيوت ملتزمًا بتح�سني 

جتربة عمالئه من خالل معايري ال�سالمة العالية، 

يف  والبتكار  الت�سغيلي  للتميز  امل�ستمر  والتطوير 

جودة املنتجات وتقنياتها.

مصنع مزج الزيوت 
بيئة العمل

مت�سمًا  الزيوت  قطاع  ظل   ،2019 عام  يف 

بالتحديات نتيجة للتباطوؤ الذي ي�سهده القت�ساد 

واأ�سواق  املحلي  ال�سوق  من  كل  يف  عام  ب�سكل 

الإنتاج  حجم  انخفا�ص  يف  مت�سببًا  الت�سدير؛ 

الإجمايل مقارنة مبا كان عليه يف العام ال�سابق.

الأداء

ُيعد الأداء الت�سغيلي القوي ل�سل�سلة توريد الزيوت 

قطاع  دعم  يف  امل�ساهمة  الرئي�سية  العوامل  اأحد 

اأعمال الزيوت بال�سركة. كما تظل جودة املنتجات 

اأكرب على  ب�سكل  الأف�سل من نوعها، مع الرتكيز 

العتماد  اإعادة  ذلك  دعم  وقد  العمالء،  اإر�ساء 

على  واحل�سول   ISO-9001 نظام  قبل  من 

املعايري  �سبط  )برنامج  �سمن   100% نتيجة 

املختربية(.

والبيئة  والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  اأداء  كان  كما 

العاملني  �سالمة  اأن  حيث  كبري،  اهتمام  حمط 

ومت  الأهم.  اأولوياتنا  تبقى  والعمالء  واملقاولني 

بهدف  التطوير  مبادرات  من  العديد  تطبيق 

كافة  على  عاملي  م�ستوى  ذات  مبعايري  اللتزام 

الأ�سعدة يف اأعمالنا.

نظرة م�شتقبلية

الأول  اخليار  ليبقى  الزيوت  مزج  م�سنع  يطمح 

ال�سرق  يف  الدول  من  لعدد  �سل  زيوت  لتزويد 

الأو�سط بالإ�سافة اإىل �سلطنة ُعمان . لهذا، فاإن 

الرتكيز ين�سب على رفع القدرة التناف�سية مل�سنع 

الفر�ص  اغتنام  اأجل  بال�سلطنة من  الزيوت  مزج 

امل�ستقبلية على ال�سعيدين املحلي والإقليمي.

قسم البيع والتوريد
بيئة العمل

من  والتوريد  البيع  ق�سم  خمزون  حتويل  بعد 

مرافق  اإىل  الفحل  مبيناء  ال�سركة  م�ستودعات 

توريد  ظل  باجلفنني  اجلديدة  )اأوربك(  تخزين 

الوقود م�ستقرًا، وقد ُبذلت جهود كبرية لال�ستفادة 

من اأ�سول ال�سركة يف مرافق وم�ستودعات مبيناء 

الفحل، و كان مو�سوع اإعادة التعاقد للنقل الربي 

نف�ص  خالل  لل�سركة  العامة  الأن�سطة  من  جزءًا 

العام من اأجل رفع كفاءة اأعمال هذا الق�سم.

الأداء

حقق فريق البيع والتوريد اأداًء قويًا يف عام 2019 

وا�ستمر يف اإظهار اإلتزامه بثقافة ال�سالمة وذلك 

ب�سجل �سفر من حوادث العمليات والنقل مما نتج 

اأو ت�سربات، مع  اأذى  اأي حوادث  عنه عدم وجود 

ب�سكل  امل�سروفات  واإدارة  بكفاءة  العمليات  �سري 

فعال وفق اخلطة املو�سوعة.

ومع بداية عام 2019، كانت مرافق وم�ستودعات 

ح�سب  جيد  ب�سكل  تعمل  الفحل  مبيناء  الوقود 

اأية  دون  البحرية  للعمليات  العاملي  �سل  منوذج 

�سعوبات بف�سل التزامها باأعلى معايري ال�سالمة 

والت�سغيل. وبهذا ال�سدد، مت تنظيم يوم اللتزام 

مناق�سة  متت  حيث  والتوريد  البيع  ق�سم  يف 

من  للتاأكد  مف�سل  ب�سكل  اللتزام  عدم  خماطر 

فهم الفريق لها. كما ا�ستمر فريق البيع والتوريد 

والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  ثقافة  وتعزيز  باإدارة 

والبيئة يف �سائر عملياته. 

�سل هيلك�ص األرتا مع API SN Plus  زيت املحركات امل�سمم للم�ستقبل.
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نظرة م�شتقبلية

وال�سالمة  بال�سحة  والتوريد  البيع  فريق  يهتم 

والأمن والبيئة ويعتربها اأولوية ق�سوى. وبالن�سبة 

ليكون  يهدف  الفريق  فاإن  العمليات،  ل�سالمة 

�سالمة  وخطط  بالثقة  اجلدارة  يف  الأف�سل 

الأ�سول الرئي�سية، اأما يف جمال النقل الربي فاإن 

ال�سركات  تطوير  يف  لال�ستمرار  يهدف  الفريق 

الناقلة لت�سل اإىل م�ستوى اأكرث تطورًا.

قطاع وقود الطيران
بيئة العمل

خالل عام 2019، �سهد قطاع وقود الطريان يف 

وال�سحنات  امل�سافرين  عدد  يف  جيدًا  منوًا  ُعمان 

مطار  من  كل  يف  للطائرات  التقني  والهبوط 

ت�سيري  ومع  �ساللة.  ومطار  الدويل  م�سقط 

خطوط طريان جديدة، واإ�سافة الطريان العماين 

الطائرات  من  متنوعة  ملجموعة  ال�سالم  وطريان 

وخطوط  جديدة  حمطات  وتد�سني  لأ�سطوليهما، 

طريان �سياحية يف مطار �ساللة، �سهدت مبيعات 

الوقود زيادة كبرية يف كال املطارين. وقد اختار 

عدد من خطوط الطريان الدولية ال�سركة لتكون 

مزود الوقود لهم يف م�سقط و�ساللة حيث اأ�سافوا 

طلبها  زيادة  يف  �ساهم  مما  مبا�سرة  رحالت 

للوقود.

الأداء

على  احل�سول  من  الطريان  وقود  فريق  متكن 

على  واملحافظة  وجديدة،  كبرية  اأعمال  فر�ص 

م�سقط  مطار  يف  الرئي�سية  العقود  من  عدد 

الأداء  على  اإيجابي  ب�سكل  انعك�ص  مما  الدويل  

العام للقطاع. وقد طرحت خطوط طريان دولية 

من اأوروبا ورحالت اإىل �ساللة، الأمر الذي كان 

له بالغ الأثر يف زيادة املبيعات. كما �ساهم التزام 

تخزين  مرافق  يف  الت�سغيلي  بالتميز  ال�سركة 

الدويل  م�سقط  ومطار  �ساللة  مبطار  الوقود 

الوقود  مزود  اختيارها  يتم  اأن  يف  جناحها  يف 

وا�ستمرت  املذكورين.  املطارين  كال  يف  الرئي�سي 

�سركة  نفط  حقول  مطارات  ت�سغيل  يف  ال�سركة 

معايري  اأعلى  مع  بالت�ساق  ُعمان  نفط  تنمية 

ال�سالمة والتميز الت�سغيلي.

نظرة م�شتقبلية

عام  يف  بالنمو  ُعمان  يف  ال�سياحة  قطاع  ا�ستمر 

2019 ومن املتوقع اأن ي�ستمر يف النمو خالل عام 

2020 والأعوام القادمة. كما  يتوقع اأن ي�ساهم 

ومرافق  اجلديد  الدويل  م�سقط  مطار  افتتاح 

م�سقط  مطاري  من  كٍل  يف  اجلديدة  ال�سحن 

الدويل و�ساللة يف زيادة حركة الرحالت اجلوية 

على  الطلب  م�ستوى  زيادة  وبالتايل  املطارات  يف 

وقود الطريان. وتعمل ال�سركة على  تعزيز دورها 

يف  ال�سلطنة  يف  الطريان  قطاع  منو  م�سرية  يف 

ال�سنوات القادمة.

الوقود البحري، البيتومين 
وخدمة العمالء

�سنة  البيتومني  اأعمال  قطاع  واجه  البيتومني: 

يف  الطلب  انخفا�ص  نتيجة  بالتحديات  مليئة 

ا�ستمرت  ال�سركة  اأن  اإل  التحتية.  البنية  م�ساريع 

بتزويد عدد من م�ساريع البنية التحتية القائمة. 

و�سي�ستمر القطاع يف البحث عن م�ساريع جديدة 

من  للتكاليف  الأمثل  ال�ستغالل  على  والرتكيز 

وال�ستفادة  املنتجات  توريد  تنويع م�سادر  خالل 

من الإمكانيات التي يتمتع بها من حيث التخزين 

واللوج�ستيات.

قطاع  تطوير  ال�سركة  وا�سلت  البحري:  الوقود 

بح�سولها   2019 عام  خالل  البحري  الوقود 

التوريد  بعقود  والحتفاظ   جديدة   اأعمال  على 

القائمة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستمرت ال�سركة يف 

العام  القطاع  املف�سل ملعظم عمالء  املزود  كونها 

نتيجة لتقدميها خدمة عمالء متميزة، وتوفريها 

ملنتجات عالية اجلودة ممزوجة حمليًا، والتزامها 

مبعايري ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة.

مناقشة وتحليالت اإلدارة

فريق وقود الطريان يف مطار م�سقط الدويل.
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البحث  يف  ال�سركة  �ست�ستمر   ،2020 عام  ويف 

عن فر�ص النمو والتطور يف كافة املوانئ املحلية، 

القطاع  تعزيز  يف  احلكومة  توجه  مع  يتوافق  مبا 

وعمليات  ومعايري  منتجات  خالل  من  اللوج�ستي 

ذات م�ستوى عاملي.

عمليات  مركز  ا�ستمر  العمالء:  عمليات  مركز 

الوقود  ت�سويق  لعمليات  مركزًا  كونه  يف  العمالء 

الكاملة  ال�سل�سلة  ت�سمل  والتي  بالعمالء  املتعلقة 

لالأن�سطة اخلا�سة بعمليات العمالء من ال�سركات 

التجاري  التفكري  منهجية  وبف�سل  والأفراد. 

مبتكرة  حلول  تقدمي  من  املركز  متكن  القوية، 

الرقمي  احل�سور  خالل  من  العمالء  لتجارب 

والتكنولوجي يف عام 2019 .

المسؤولية االجتماعية
تلتزم ال�سركة مبوافاة احتياجات الطاقة املتزايدة 

بطريقة  ازدهارها  يف  وامل�ساهمة  ال�سلطنة  يف 

اإ�سافة  مع  واجتماعيًا  وبيئيًا  اقت�ساديًا  م�سوؤولة 

قيمة م�ستدامة للمجتمع العماين. وتقوم ال�سركة 

بتخطيط وتنفيذ م�ساريع واإدارة مرافق من اأجل 

اأفراد املجتمع  بها  ينتفع  حتقيق فوائد اجتماعية 

الرتكيز  خالل  من  وذلك  الطويل  املدى  على 

املوردين  مع  والعمل  املحلية  املواهب  تطوير  على 

يف  به  يحتذى  مثاًل  لتكون  املحليني  واملقاولني 

اإ�سافة  بالأخالقيات   واللتزام  بالأعمال  القيام 

وال�سالمة  ال�سحة  اأف�سل معايري  وفق  العمل  اإىل 

والأمن والبيئة، وتطبيق قيمنا الأ�سا�سية، مبا فيها 

الأمانة والنزاهة واحرتام الآخرين والتي وجدت 

�سل على مدى  الأ�سا�سية يف  العمل  �سمن مبادئ 

به  نقوم  ما  لكل  الأ�سا�سي  الدافع  طويلة،  عقود 

�سمن هذا الإطار.

لقد خ�س�ست ال�سركة ميزانية �سنوية لال�ستثمار 

تنفيذ  تت�سمن  ا�سرتاتيجية  واأعّدت  الجتماعي 

التوعية الجتماعية  املبادرات بهدف  العديد من 

وامل�ساهمة يف ما فيه م�سلحة املجتمع املحلي مع 

وهي:  معينة  ا�سرتاتيجية  حماور  على  الرتكيز 

املجتمع.  وتنمية  والبيئة،  املرورية،  ال�سالمة 

ملبادرات  املخططة  ال�سرتاتيجية  اإىل  وبالإ�سافة 

فاإن  عام،  كل  بداية  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية 

املجتمع  مع  حوار  لإقامة  الفر�ص  متنح  ال�سركة 

عرب  الجتماعي  ال�ستثمار  جمال  يف  العماين 

امليزانية املخ�س�سة لأعمال التربع والرعاية من 

املوؤ�س�سات  من  املقدمة  الطلبات  يف  النظر  اأجل 

واجلمعيات اخلريية واجلهات املختلفة يف ُعمان، 

ال�سرتاتيجية  تعزيز عالقتها  ي�ساهم يف  ما  وهو 

يف  العالقة  ذات  الأطراف  مع  الأمد  طويلة 

اإىل  بالإ�سافة  واخلا�ص  العام  القطاعني 

اخلريية  واجلماعات  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات 

ال�سبابية والأهلية.

وفيما يتعلق مبو�سوع ال�سالمة على الطرق، قامت 

�سل  جائزة   “ ال�سنوية  امل�سابقة  بتنظيم  ال�سركة 

وزارة  بالتعاون مع  للمدار�ص   “ املرورية  لل�سالمة 

الرتبية والتعليم ، و�سرطة عمان ال�سلطانية، و�سل 

ويف  عالقة.  ذات  اأخرى  وجهات  ُعمان  للتنمية 

ن�سخة امل�سابقة لهذا العام، �سارك فيها ما يزيد 

1000 طالب حيث  350 مدر�سة واأكرث من  عن 

للرتبية  مديريات   3 و  مدر�سة   25 فيها  فازت 

والتعليم  وذلك تقديرًا حلمالت ال�سالمة الناجحة 

ا�ستمرت  اخلريف،  مو�سم  وخالل  نفذتها.  التي 

قطاع  من  كربى  �سركات  مع  بتعاونها  ال�سركة  

النفط والغاز باإطالق حمالت �سالمة مرورية  يف 

�ساللة مب�ساعدة �سرطة عمان ال�سلطانية. كما مت 

للتوعية  متعددة  وخارجية  داخلية  اأن�سطة  تنظيم 

بال�سالمة على الطرق لزوار �ساللة خالل مو�سم 

حتقيق  يف  اإيجابي  اأثر  له  كان  مما  اخلريف، 

ال�سالمة اأثناء ال�سفر وال�سياحة يف ال�سلطنة.

عملت  فقد  املجتمع،  بتنمية  يتعلق  فيما  اأما 

ال�سركة على دعم التوجه احلكومي لتوفري فر�ص 

اإحدى ناقالت �سل يف طريقها لتو�سيل الوقود اإىل العمالء يف اآدم.
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م�ساركة  خالل  من  وذلك  العماين  لل�سباب  عمل 

بجامعة  والتدريب  الوظائف  معر�ص  يف  ال�سركة 

ال�سلطان قابو�ص يف ن�سخته الع�سرين. كما قامت 

ال�سركة بدعم اجلمعية العمانية للتوحد من خالل 

رعايتها لعدد من برامج التدريب لأطفال التوحد 

بتوقيع  قامت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  وعائالتهم. 

مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الجتماعية لدعم 

الطفل  رعاية  مركز  يف  �سم�سية  اأنظمة  تركيب 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإحدى  قبل  من 

 ”NXplorer”وقيامها باإطالق الربنامج التعليمي

والريا�سيات  الهند�سة  التكنولوجيا،  (للعلوم، 

متا�سيًا  املبادرة  هذه  تنفيذ  يتم   .(”STEM  “

الطاقة  حتول  لن�سر  اجلارية  �سل  التزامات  مع 

قطاع  تطور  وتعزيز  ُعمان،  يف  وال�ستدامة 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  من خالل متكني 

هذه املوؤ�س�سات املحلية وتزويدها باملعرفة وفر�ص 

قامت  كما  لها.  امل�سروع  يوفرها  التي  الأعمال 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  ال�سركة 

ُعمان  مهرجان  من  الثانية  الن�سخة  رعاية  يف 

العلوم  الإبداع وتعليم  على  يركز  الذي  للعلوم 

وتعزيز  والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا 

مما  الفروع،  بهذه  العماين  ال�سباب  اهتمام 

ي�ساهم بالتايل يف م�سهد طاقة امل�ستقبل والتحول 

ال�سركة  ا�ستمرت  كما  ُعمان.  يف  القت�سادي 

بتقليدها ال�سنوي اخلا�ص بت�سجيع العطاء خالل 

�سهر رم�سان وذلك بتوزيع �سناديق مواد اأ�سا�سية 

بالتعاون  ال�سلطنة  يف  املحتاجة  للعائالت  منزلية 

مع عدد من اجلمعيات اخلريية.

العاملي  اليوم  اأن�سطة  برعاية  ال�سركة  قامت  كما 

مع  بالتعاون  املدين  للدفاع  العاملي  واليوم  للمياه 

الهتمام  ترويج  اأجل  من  وذلك  املعنية  الهيئات 

بال�سالمة والرعاية البيئية يف املنزل واملجتمع.

فوائدها  مب�ساركة  ال�سركة  التزام   اإطار  و�سمن 

وا�سلت  فقد  له،  العطاء  ورد  املحلي  املجتمع  مع 

عالقتها طويلة الأمد مع اجلمعيات اخلريية مثل 

العمانية  واجلمعية  للمعوقني،  العمانية  اجلمعية 

وجمعية  للمكفوفني،  النور  وجمعية  لل�سرطان، 

اإح�سان العمانية وغريها.

حماور ومبادرات 

اال�شتثمار االجتماعي

امل�شروفات 

)ر.ع(

13,815ال�سالمة املرورية

44,600البيئة

58,276تنمية املجتمع

116,691االإجمايل

نظرة م�شتقبلية

توؤكد ال�سركة التزامها بال�ستمرار يف خدمة هذا 

الوطن واأن تكون مثاًل يحتذى به يف التميز وتقدمي 

من  للمجتمع  م�ستدامة  فوائد  خلق  مع  الأف�سل، 

اأجل دعم جهود احلكومة الر�سيدة.

تقوم ال�سركة بدورها يف جمال حتول الطاقة الذي 

ي�سهده نظام الطاقة العاملي، وهي اأحد الأطراف 

عملية  يف  بدورها  العمل  يف  والقادرة  الراغبة 

منها:  العوامل  من  بعدد  مدفوعة  هذه.  التحول 

املتغرية  العمالء  وتوجهات  القت�سادي   النمو 

ال�سرتاتيجيات  وعر�ص  امل�ستحدثة،  والتقنيات 

الكربون،  بتقليل  املتعلقة  اجلديدة  وال�سيا�سات 

ال�سركة  و�ست�ستمر  املتجددة،  الطاقة  وم�سادر 

الجتماعي  ال�ستثمار  برامج  على  الرتكيز  يف 

املتعلقة  واملبادرات  امل�ستدام  النقل  جمال  يف 

ر�سالة  اأي�سًا  ال�سركة  �ستتبنى  كما  بالطاقة. 

حتول  جمال  يف  رحلتها  خالل  املوؤ�س�سات  تطوير 

وتعزيز  تطوير  اأجل  من  ال�سركة  وتعمل  الطاقة. 

ا�سرتاتيجيتها طويلة الأمد يف  خلق القيمة املحلية 

الأعمال من خالل  لرواد  وتقدمي فر�ص  امل�سافة 

الأطراف  اإ�سراك  اإىل  اإ�سافة  توريدها،   �سل�سلة 

يتوافق  العام واخلا�ص، مبا  القطاعني  املعنية يف 

واملوؤ�س�سات  الأعمال  ريادة  دعم  يف  روؤيتها  مع 

ال�سغرية واملتو�سطة ون�سر ثقافة ريادة الأعمال.

طالب عماين يقود �سيارة �سممها  فريق خنجر من كلية كاليدونيان الهند�سية يف ماراثون �سل البيئي مباليزيا.

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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المسؤولية االجتماعية للشركة
رحلة العناية

خالل  من  االجتماعي  االستثمار  برامج  في  استراتيجيتها  تحقيق  الشركة  تواصل 
مستمرة   الشركة  أن  كما  المجتمع.   وتنمية  والبيئة  المرورية  السالمة  على  التركيز 
في منح الفرص للحوار مع المجتمع في مجال االستثمار االجتماعي مما يساهم 

في تعزيز عالقاتها االستراتيجية  طويلة األمد وتكوين قيمة اجتماعية. 



 تقرير مدقق الحسابات
المستقل حول التقارير المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية
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20192018

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

7524,826528,876اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء

(493,186)(488,318)تكلفة املبيعات

36,50835,690اإجمايل الأرباح

56,5825,974الدخل الآخر

(21,955)(22,899)م�ساريف البيع والتوزيع

(5,040)(5,545)امل�ساريف الإدارية

14,64614,669الأرباح الت�شغيلية

(559)(1,780)6تكليف التمويل

4747اإيرادات التمويل

12,91314,157الأرباح قبل �شريبة الدخل

(2,102)(1,926)9م�سروف �سريبة الدخل

10,98712,055الأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة 

240.1100.121الأرباح الأ�سا�سية واملخففة لكل �سهم )ر ع(

250.0660.072توزيعات الأرباح لكل �سهم )ر ع(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم المالية

بيان الدخل الشامل
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
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بيان المركز المالي
يف 31 دي�سمرب 2019

20192018
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

الأ�شول

الأ�شول غري املتداولة

1057,09747,415املمتلكات والآلت واملعدات
11177267الأ�سول غري امللمو�سة
-                2225,249اأ�سول حق الإ�ستخدام

82,52347,682جمموع الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة

137,2027,407املخزون 
1460,29646,118املدينون التجاريون والآخرون

157,51323,233النقدية و�سبه النقدية

75,01176,758جمموع الأ�شول املتداولة

157,534124,440جمموع الأ�شول

حقوق امل�شاهمني

1610,00010,000راأ�ص املال 
183,5873,587الحتياطي القانوين

40,31836,531الأرباح املحتجزة

53,90550,118جمموع حقوق امل�شاهمني

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

206,0006,000قر�ص طويل الأجل
-                2222,463اإلتزامات عقود اإيجار - غري متداولة 

1212012اإلتزام �سريبي موؤجل
19271269مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

28,8546,281جمموع اللتزامات غري املتداولة

اللتزامات املتداولة

2011,00015,000القر�ص ق�سري الأجل
-               221,923اإلتزامات عقود اإيجار - متداولة

2159,85150,895دائنون جتاريون واأخرى
91,7461,868�سريبة الدخل امل�ستحقة الدفع

23255278املخ�س�سات

74,77568,041جمموع اللتزامات املتداولة

103,62974,322جمموع اللتزامات

157,534124,440جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات

270.5390.501�شايف الأ�شول لكل �شهم )ر ع(

مت اعتماد اإ�سدار البيانات املالية وفق قرار جمل�ص الإدارة بتاريخ 27 يناير 2020 والذي وقع عليه بالنيابة عنهم كال من:

�شبيب بن حممد الدرمكيوليد عبد الهادي حمد  

ع�سو جمل�ص الإدارةرئي�ص جمل�ص الإدارة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه البيانات املالية.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

راأ�ش املال

الحتياطي  

املجموعالأرباح املحتجزةالقانوين

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

 10,0003,58732,97646,563يف 1 يناير 2018

اأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل 

12,05512,055--لل�سنة

(8,500)(8,500)--25توزيعات اأرباح مدفوعة 

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

اأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل 

10,98710,987--لل�سنة

(7,200)(7,200)--25توزيعات اأرباح مدفوعة

10,0003,58740,31853,905يف 31 دي�شمرب 2019

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم المالية
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بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

الأن�شطة الت�شغيلية

12,91314,157الأرباح قبل �سريبة الدخل

تعديالت للبنود التالية:

106,7853,676 و22ال�ستهالك

11175177الإطفاء

(200)-23 )اأ(عك�ص خم�س�ص اإلتزامات البيئة

23102132 )ب( خم�س�ص خطة الحتفاظ باملوظفني 

193857خم�س�ص مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

14376230خم�س�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة

2(70))الربح( / اخل�سارة من بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

61,780559تكاليف التمويل

(47)(47)اإيرادات التمويل

22,05218,743التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف راأ�ش املال العامل

2058,502املخزون

(5,106)(15,918)املدينون التجاريون والآخرون

(1,374)8,956الدائنون التجاريون والآخرون

15,29520,765التدفقات النقدية الت�شغيلية بعد التغريات يف راأ�ش املال العامل

(103)(125)23)ب(خطة الإحتفاظ باملوظف املدفوعة

(216)(36)19املكافاآت املدفوعة لنهاية خدمة املوظفني

(2,250)(1,940)9�سرائب الدخل املدفوعة

13,19418,196�شايف التدفقات النقدية الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

(7,928)(13,939)10�سراء املمتلكات والآلت واملعدات 

-70املتح�سالت من بيع املمتلكات والآلت واملعدات

4747الفائدة امل�ستلمة

(7,881)(13,822)�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

(8,500)(7,200)25توزيعات الأرباح املدفوعة

(559)(1,780)6الفائدة املدفوعة

2,500(4,000)�سايف احلركة يف القرو�ص لأجل

-(2,112) دفعة اجلزء الأ�سلي من اإلتزامات عقود الإيجار 

(6,559)(15,092)�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة التمويلية

3,756(15,720)�شايف )النق�ش( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

23,23319,477النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

157,51323,233النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه البيانات املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الو�شع القانوين والأن�شطة الرئي�شية  1

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

وتوزيع املنتجات النفطية ومزج الزيوت. وال�سركة ُمدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية.

مت دمج ح�سابات ال�سركة يف القوائم املالية ل�سركة رويال دات�ص �سل بي اإل �سي )وهي ال�سركة الأم( القائمة يف اململكة املتحدة.

اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة  2

فيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية. ومت تطبيق هذه ال�سيا�سات بانتظام على جميع ال�سنوات املعرو�سة ما مل ُين�ص على خالف ذلك.

اأ�شا�ش الإعداد  2.1

بيان اللتزام )اأ( 

مت اإعداد هذه القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�سركات التجارية يف �سلطنة ُعمان وتعديالته والهيئة 

العامة ل�سوق املال.

18/2019 )قانون ال�سركات التجارية يف �سلطنة ُعمان( يف  �سدر قانون ال�سركات التجارية اجلديد ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

13 فرباير 2019 الذي حل حمل قانون ال�سركات التجارية لعام 1974. وفًقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 18/2019، اأ�سبح قانون 

ال�سركات التجارية اجلديد �ساري املفعول يف 17 اأبريل 2019 وينبغي على ال�سركات المتثال للقانون اجلديد يف غ�سون عام واحد من 

17 اأبريل 2019.

اأ�سا�ص القيا�ص )ب( 

مت اإعداد البيانات املالية وفق التكلفة التاريخية. هذه هي املجموعة الأوىل من البيانات املالية ال�سنوية، التي طبق فيها معيار التقرير املايل 

الدويل 16. اإن التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة مبعيار التقرير املايل الدويل 16 يتم اإظهارها يف الإي�ساح 2-19.

العملة امل�ستخدمة )ج( 

يتم عر�ص هذه القوائم املالية بالريال الُعماين والذي يعترب العملة امل�ستخدمة لل�سركة.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )د( 

يتطلب اإعداد القوائم املالية اأن تقوم الإدارة بو�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ومبالغ الأ�سول 

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

اإدراج تعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها  يتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات ال�سمنية ب�سكل م�ستمر. ويتم 

تعديل التقدير ويف اأي فرتات م�ستقبلّية متاأثرة. على وجه اخل�سو�ص فقد مت و�سف املعلومات عن املجالت الهامة لل�سكوك حول التقديرات 

اإظهارها يف  يتم  املالية  القوائم  املثبت يف  املبلغ  الأكرب على  الأثر اجلوهري  لها  التي  املحا�سبية  ال�سيا�سات  والأحكام احلرجة يف تطبيق 

الإي�ساح 4.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2

الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء  2.2

يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف ت�سنيع وبيع الوقود ومواد الت�سحيم واملنتجات البرتولية.

يتم اإثبات الإيرادات من العقود مع العمالء عندما يتم حتويل ال�سيطرة على ال�سلع اأو اخلدمات اإىل العميل مببلغ يعك�ص العو�ص الذي تتوقع 

ال�سركة احل�سول عليه يف مقابل تلك ال�سلع اأو اخلدمات. لقد ا�ستنتجت ال�سركة ب�سكل عام اأنها هي املوكل يف ترتيبات اإيراداتها لأنها عادة 

ما تتحكم يف ال�سلع اأو اخلدمات قبل حتويلها اإىل العميل.

بيع الوقود وزيوت الت�سحيم واملنتجات البرتولية

يتم اإثبات الإيرادات من بيع الوقود ومواد الت�سحيم واملنتجات البرتولية يف الوقت الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة على الأ�سل اإىل العميل، 

ب�سكل عام عند ت�سليم املنتجات. �سروط الئتمان العادية هي 30 اإىل 90 يوًما عند الت�سليم / ال�ستالم.

تقوم ال�سركة بالنظر فيما اإذا كانت هناك وعود اأخرى يف العقد متثل التزامات اأداء منف�سلة والتي يجب تخ�سي�ص جزء من �سعر املعاملة 

لها. عند حتديد �سعر ال�سفقة لبيع املنتجات، فاإن ال�سركة تاأخذ بعني العتبار اآثار العتبارات املتغرية.

حجم اخل�سم

تقدم ال�سركة ح�سومات حلجم التداول باأثر رجعي لبع�ص العمالء مبجرد جتاوز كمية املنتجات امل�سرتاة خالل الفرتة ال�سقف املحددة يف 

العقد. يتم تقا�ص احل�سومات مقابل املبالغ امل�ستحقة من قبل العميل. لتقدير العو�ص املتغري للخ�سم املتوقع يف امل�ستقبل، تطبق ال�سركة 

طريقة املبلغ الأكرث احتماًل للعقود ذات عتبة واحدة لوحدة التخزين وطريقة القيمة املتوقعة للعقود مع اأكرث من عتبة واحدة للحجم. اإن 

الطريقة املختارة التي تتنباأ ب�سكل اأف�سل مبتغري العو�ص تقودها ب�سكل اأ�سا�سي عدد عتبات احلجم الواردة يف العقد. تقوم ال�سركة بعد ذلك 

بتطبيق املتطلبات على التقييد املقدر للعو�ص املتغري وتدرج اإلتزام ال�سرتداد للتخفي�سات امل�ستقبلية املتوقعة.

مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة  2.3

تقوم ال�سركة بتطبيق قانون ال�سركات التجارية )وتعديالته( ، والتوجيهات املعنية الأخرى ال�سادرة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لأجل 

حتديد قيمة مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة. يتم ح�ساب مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة التي ترتبط بها.

مكافاآت نهاية اخلدمة وا�شتحقاقات الإجازة  2.4

ت�ستحق مكافاآت نهاية اخلدمة وفقًا ل�سروط تعاقد املوظفني  بال�سركة املوؤهلني يف تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماين 

وتعديالته. تدرج م�ستحقات الإجازة ال�سنوية عند اإ�ستحقاقها للموظفني ويكون اإ�ستحقاق الإلتزام املقدر مقابل اخلدمات املقدمة من قبل 

املوظفني حتى تاريخ التقرير. يتم الإف�ساح عن تلك الإ�ستحقاقات �سمن املطلوبات املتداولة، بينما يتم الإف�ساح عن الإ�ستحقاقات املتعلقة 

مبكافاآت نهاية اخلدمة كمطلوبات غري متداولة.

التاأمينات  لقانون  وفًقا  الُعمانيني  للموظفني  بالن�سبة  املهنية  املخاطر  وتاأمني  املحددة  امل�ساهمة  تقاعد  خطة  يف  امل�ساهمات  اإدراج  يتم 

الجتماعية ل�سنة 1991 ب�سلطنة ُعمان كم�ساريف يف قائمة الأرباح واخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر عند تكبدها. تقوم ال�سركة اأي�سًا 

بت�سغيل خطة نظام الإحتفاظ باملوظفني اإىل جانب خطة امل�ساهمة املحددة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2

تكاليف القرتا�ش  2.5

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�ص املن�سوبة مبا�سرة اإىل القتناء اأو الإن�ساء اأو الإنتاج لأ�سل معني والتى ت�ستغرق بال�سرورة فرتة زمنية لإعدادها 

لال�ستخدام اأو البيع كجزء من تكلفة الأ�سل املعنى. ويتم ت�سجيل جميع التكاليف الأخرى كم�سروفات يف فرتة ا�ستحقاقها. وتتمثل تكاليف 

القرتا�ص يف تكاليف الفائدة وغريها من التكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ساأة فيما يتعلق بعملية اقرتا�ص الأموال.

�شريبة الدخل  2.6

يتم تكوين خم�س�ص لل�سرائب وفقًا لالأنظمة املالية املعمول بها يف البلدان التي تعمل ال�سركة فيها.

ال�سريبة احلالية هي ال�سريبة املتوقع دفعها عن الدخل اخلا�سع لل�سريبة لل�سنة، باإ�ستخدام معدلت ال�سريبة املطبقة اأو التي �سوف تطبق 

يف تاريخ التقرير، واأي تعديالت على ال�سريبة امل�ستحقة فيما يتعلق ب�سنوات �سابقة.

يتم عمل خم�س�ص �سريبة الدخل املوؤجلة باإ�ستخدام طريقة الإلتزامات على جميع الفروقات املوؤقتة بني الأ�سا�ص ال�سريبي للقيم الدفرتية 

لالأ�سول والإلتزامات يف تاريخ التقرير. 

حتت�سب ال�سرائب املوؤجلة لالأ�سول واللتزامات بن�سب ال�سرائب املتوقع فر�سها للفرتة عند حتقيق املوجود اأو ت�سوية املطلوب، بناء على 

القوانني املطبقة يف تاريخ التقرير.

يتم اإثبات اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة جلميع الفروقات املوؤقتة القابلة للخ�سم واأ�سول �سريبة الدخل املنقولة غري امل�ستخدمة وخ�سائر ال�سريبة 

غري امل�ستخدمة للحد الذي يكون فيه من املحتمل باأن يتوفر الربح اخلا�سع لل�سريبة مقابل اإ�ستخدام الفروقات القابلة للخ�سم والأ�سول 

ال�سريبية املنقولة غري امل�ستخدمة واخل�سائر ال�سريبية غري امل�ستخدمة.

فى تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة ال�سرائب املوؤجلة على الأ�سول وح�سمها بحيث ل يكون هناك احتمال باأن ت�سمح الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة 

باإ�ستخدام ال�سرائب املوؤجلة على الأ�سول اأو جزء منها.

�سريبة الدخل املتعلقة بالبنود املدرجة مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني يتم اإدراجها يف حقوق امل�ساهمني ولي�ص يف بيان الدخل ال�سامل.

املمتلكات والآلت واملعدات   2.7

الإدراج والقيا�ص

وتتم  اإن وجدت.  القيمة  انخفا�ص  التكلفة مطروًحا منها ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر  ب�سعر  واملعدات  والآلت  املمتلكات  بنود  اإثبات  يتم 

نفقات  ذلك  يف  مبا  منف�سل  ب�سكل  تو�سيحه  يتم  والذي  واملعدات  والآلت  املمتلكات  بند  من  عن�سر  ل�ستبدال  املتكّبدة  النفقات  ر�سملة 

الفح�ص والرتميم.

النفقات الالحقة

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

اإدراج تكاليف ال�سيانة اليومية  اإىل ال�سركة واأنه �سيمكن قيا�ص التكلفة ب�سكل موثوق. ويتم  امل�ستقبلية املتج�سدة يف ذلك اجلزء �ستدفق 

للممتلكات واملعدات يف بيان الدخل ال�سامل ح�سب تكبدها.
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ال�ستهالك

يتم قيد ال�ستهالك يف قائمة الأرباح واخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر بطريقة الق�سط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية املقّدرة للممتلكات 

واملعدات على النحو الآتي:

ال�سنوات  

30 - 3 مباين 

30 - 3 ممتلكات ومعدات 

15 - 5 �سيارات ومركبات 

يتم اإثبات الأعمال قيد التنفيذ ب�سعر التكلفة ناق�سًا اإنخفا�ص القيمة. وعندما يكون الأ�سل الأ�سا�سي متاح لال�ستخدام يف حالته ومكانه 

ال�ستهالك  �سيا�سة  واملعدات وتخ�سع لال�ستهالك وفق  والآلت  للممتلكات  املنا�سبة  الفئة  اإىل  التنفيذ  قيد  الأعمال  نقل  يتم  املق�سودين، 

اخلا�سة بال�سركة. 

وتخ�سع القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية لالأ�سول للمراجعة والتعديل اإذا كان ذلك منا�سًبا يف تاريخ بيان املركز املايل. 

وعندما تكون القيمة الدفرتية لأحد الأ�سول اأكرب من املبلغ القابل لال�سرتداد اخلا�ص بهذا الأ�سل، يتم تخفي�ص قيمته اإىل املبلغ القابل 

لال�سرتداد على الفور.

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

حتديد الأرباح الت�سغيلية.

الإبالغ اخلا�ش بالقطاعات   2.8

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

كبري �سانعي القرارات الت�سغيلية - والذي يكون م�سوؤوًل عن تخ�سي�ص املوارد وتقييم اأداء القطاعات الت�سغيلية- على اأنه الرئي�ص التنفيذي 

الذي يدير ال�سركة ب�سورة يومية ح�سب توجيهات جمل�ص الإدارة الذي يتخذ القرارات ال�سرتاتيجية.

الأ�شول غري امللمو�شة   2.9

يتم اإثبات الأ�سول غري امللمو�سة ب�سعر التكلفة مطروًحا منها خ�سائر الإطفاء وانخفا�ص القيمة اإن وجدت. وتتم ر�سملة النفقات الالحقة 

على الأ�سول غري امللمو�سة فقط عندما يكون من املحتمل اأن املكافاآت القت�سادية امل�ستقبلية ذات ال�سلة �ستدفق اإىل ال�سركة واأنه �سيمكن 

قيا�ص التكلفة ب�سكل موثوق. ويتم �سرف جميع النفقات الأخرى عند تكبدها.

ال�سامل  اإطفاء الأ�سول غري امللمو�سة ذات الأعمار املحدودة من تاريخ توفرها لال�ستخدام. ويتم حتميل الإطفاء على بيان الدخل  ويتم 

بطريقة الق�سط الثابت خالل العمر الإنتاجي لالأ�سل غري امللمو�ص اأي 5 �سنوات.

املخزون   2.10

يتم اإثبات املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة املحققة، اأيهما اأقل. �سايف القيمة املحققة هو �سعر البيع املقّدر خالل ال�سري الطبيعي 

لالأعمال مطروًحا منه التكلفة املقّدرة لالإجناز والتكلفة املقّدرة الالزمة لإجراء البيع.

حُتدد تكلفة املخزون با�ستخدام طريقة الوارد اأوًل ُي�سرف اأوًل وي�ستمل على النفقات املتكبدة يف �سراء املخزون واإح�ساره اإىل مكانه وحالته 

احلاليني. 

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

يعتمد ت�سنيف الأ�سول املالية عند الإدراج الأويل على خ�سائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�سل املايل ومنوذج اأعمال ال�سركة لإدارة 

تقي�ص  العملي،  التطبيق  عليها  ال�سركة  طبقت  التي  اأو  كبري  متويل  مكون  على  حتتوي  ل  التي  التجاريني  املدينني  با�ستثناء  الأ�سول.  هذه 

ال�سركة مبدئيًا الأ�سل املايل بالقيمة العادلة م�ساًفا اإليه، يف حالة الأ�سل املايل لي�ص بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، تكاليف 

املعامالت. 

خر، يجب اأن توؤدي اإىل التدفقات  من اأجل ت�سنيف الأ�سول املالية وقيا�سها بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

“فقط دفعات اأ�سل الدين والفائدة” على املبلغ الأ�سلي غري املدفوع. ي�سار اإىل هذا التقييم با�سم اختبار فقط دفعات  النقدية التي هي 

اأ�سل الدين والفائدة ويتم اإجراوؤه على م�ستوى الأداة املالية. ي�سري منوذج اأعمال ال�سركة لإدارة الأ�سول املالية اإىل كيفية اإدارتها لأ�سولها 

املالية من اأجل توليد التدفقات النقدية. يحدد منوذج الأعمال فيما اإذا كانت التدفقات النقدية �سوف تنتج عن حت�سيل التدفقات النقدية 

التعاقدية اأو بيع الأ�سول املالية اأو كليهما. يتم اإدراج م�سرتيات اأو مبيعات الأ�سول املالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سول �سمن اإطار زمني حمدد 

مبوجب لئحة اأو اتفاقية يف ال�سوق )التجارة العادية( يف تاريخ املتاجرة، اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع الأ�سل. 

القيا�ش الالحق

لأغرا�ص القيا�ص الالحق، يتم ت�سنيف الأ�سول املالية يف اأربع فئات:

الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين(  •

خر مع اإعادة تدوير الأرباح واخل�سائر املرتاكمة )اأدوات الدين( اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ  •

خر بدون اإعادة تدوير الأرباح واخل�سائر املرتاكمة عند اإلغاء اإدراج  اأ�سول مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ  •

)اأدوات حقوق امللكية(

اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.  •

الأ�شول املالية بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين( 

هذه الفئة هي الأكرث مالءمة لل�سركة. تقوم ال�سركة بقيا�ص الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة يف حالة ا�ستيفاء ال�سرطني التاليني:

يتم الإحتفاظ بالأ�سل املايل �سمن منوذج اأعمال بهدف الحتفاظ بالأ�سول املالية من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية  •

ال�سروط التعاقدية لالأ�سل املايل توؤدي يف تواريخ حمددة اإىل التدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات اأ�سل وفائدة على املبلغ   •

الأ�سلي غري املدفوع

يتم قيا�ص الأ�سول املالية بالتكلفة المطفاأة لحًقا با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخ�سع لنخفا�ص القيمة. يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر 

اأو انخفا�ص قيمته. ت�ستمل الأ�سول املالية لل�سركة بالتكلفة املطفاأة على  اأو تعديله  اإدراج الأ�سل  اإلغاء  اأو اخل�سائر عندما يتم  يف الأرباح 

املدينني التجاريني والنقدية و�سبه النقدية.
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خر )اأدوات الدين(  اأ�شول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآ

خر يف حالة حتقق ال�سرطني التاليني: تقوم ال�سركة بقيا�ص اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

يتم الإحتفاظ بالأ�سل املايل �سمن منوذج اأعمال بهدف الإحتفاظ بجمع التدفقات النقدية التعاقدية والبيع  •

اأ�سل وفائدة على املبلغ  ال�سروط التعاقدية لالأ�سل املايل توؤدي يف تواريخ حمددة اإىل التدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات   •

الأ�سلي غري املدفوع.

خر، يتم اإدراج اإيرادات الفوائد واإعادة تقييم العمالت الأجنبية وخ�سائر  بالن�سبة لأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

انخفا�ص القيمة اأو عك�ص القيود يف بيان الربح اأو اخل�سارة ويتم احت�سابها بذات الطريقة كما يف الأ�سول املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة 

خر. عند اإلغاء الإدراج، يتم اإعادة تدوير التغري يف القيمة العادلة  املطفاأة. يتم اإدراج تغريات القيمة العادلة املتبقية يف الدخل ال�سامل الآ

خر اإىل الربح اأو اخل�سارة. ل يوجد لدى ال�سركة اأي من تلك الأدوات. املرتاكمة املدرج يف الدخل ال�سامل الآ

خر )اأدوات حقوق امللكية(  اأ�شول مالية م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآ

عند الإدراج املبدئي، ميكن اأن تختار ال�سركة ت�سنيف ا�ستثماراتها يف حقوق امللكية ب�سكل غري قابل للنق�ص كاأدوات حقوق ملكية م�سنفة 

خر عندما ت�ستويف تعريف حقوق امللكية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 32 الأدوات املالية:  بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

العر�ص وغري حمتفظ بها للمتاجرة. يتم حتديد الت�سنيف على اأ�سا�ص كل اأداة على حدة.

ل يتم اأبدا تدوير الأرباح واخل�سائر من هذه الأ�سول املالية اإىل الربح اأو اخل�سارة. يتم اإدراج توزيعات الأرباح كاإيرادات اأخرى يف بيان الربح 

اأو اخل�سارة عند اإثبات حق الدفع، اإل عندما ت�ستفيد ال�سركة من هذه العائدات كا�سرتداد جزء من تكلفة الأ�سل املايل، ويف هذه احلالة، 

خر ل تخ�سع  خر. اإن اأدوات حقوق امللكية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ يتم ت�سجيل تلك الأرباح يف الدخل ال�سامل الآ

لتقدير انخفا�ص القيمة. ل يوجد لدى ال�سركة اأي من تلك الأدوات.

اأ�شول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة 

ت�ستمل الأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر على اأ�سول مالية حمتفظ بها للمتاجرة اأو اأ�سول مالية م�سنفة عند 

الإدراج املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اأو الأ�سول املالية املطلوبة اإلزاميًا قيا�سها بالقيمة العادلة. يتم ت�سنيف الأ�سول 

املالية كمحتفظ بها لغر�ص املتاجرة اإذا مت احل�سول عليها لغر�ص البيع اأو اإعادة ال�سراء على املدى القريب.

يتم ت�سنيف وقيا�ص الأ�سول املالية ذات التدفقات النقدية التي ل تعتبر مدفوعات اأ�سل المبلغ والفوائد فقط بالقيمة العادلة من خالل 

عمال. بغ�ص النظر عن معايري اأدوات الدين التي يتم ت�سنيفها بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة  الربح اأو الخ�سارة، بغ�ص النظر عن نموذج الأ

خر، كما هو مو�سح اأعاله، ميكن ت�سنيف اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة عند  العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

الإدراج املبدئي اإذا اأدى ذلك اإىل اإلغاء اأو تخفي�ص ب�سكل كبري من عدم مطابقة حما�سبية.

تدرج الأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف بيان املركز املايل بالقيمة العادلة مع اإدراج �سايف التغريات يف القيمة 

العادلة يف بيان الربح اأو اخل�سارة. ل يوجد لدى ال�سركة اأي من تلك الأدوات.
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الأ�شول املالية )تابع(  2.11

اإنخفا�ش قيمة الأ�شول املالية 

لقد اأدى تطبيق معيار التقرير املايل الدويل 9 اإىل تغيري جوهري يف حما�سبة ال�سركة خل�سائر انخفا�ص القيمة لالأ�سول املالية عن طريق 

ا�ستبدال منهج اخل�سارة املتكبدة يف معيار املحا�سبة الدويل 39 مع نهج اخل�سارة املتوقعة لالئتمان. يتطلب معيار التقرير املايل الدويل 9 

من ال�سركة اأن تقوم بت�سجيل مخ�س�ص اخل�سارة املتوقعة لالئتمان جلميع الأ�سول املالية غري املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة. قامت ال�سركة بتطبيق النهج املب�سط للمعيار وح�سبت اخل�سارة املتوقعة لالئتمان على اأ�سا�ص اأعمار خ�سائر الئتمان املتوقعة. 

قامت ال�سركة بتكوين خم�س�ص م�سفوف ت�ستند اإىل جتربة خ�سارة الئتمان التاريخية لل�سركة كما مت تعديله لعوامل تطلعية.

ت�ستند اخل�سارة املتوقعة لالئتمان على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وفًقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع 

ال�سركة ا�ستالمها. ثم يتم خ�سم النق�ص عند تقريب �سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي لالأ�سل.

تعترب ال�سركة اأ�ساًل مالًيا يف حالة التخلف عن �سداد الدين عندما تتاأخر الدفعة التعاقدية عن ال�سداد مدة 180 يوًما. ومع ذلك، يف بع�ص 

ا يف اأن الأ�سل املايل قد يكون يف حالة تخلف عن ال�سداد عندما ت�سري املعلومات الداخلية اأو اخلارجية اإىل  احلالت، قد تنظر ال�سركة اأي�سً

اأنه من غري املحتمل اأن ت�ستلم ال�سركة املبالغ التعاقدية امل�ستحقة بالكامل قبل اأخذ اأي تعزيزات ائتمانية حتتفظ بها ال�سركة يف الإعتبار.

الأ�شول غري املالية 

تتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�سول غري املالية لل�سركة عالوة على املخزون واأ�سول ال�سريبة املوؤجلة يف كل تاريخ اإبالغ لتحديد ما اإذا كان 

هناك موؤ�سرات علي انخفا�ص قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات، فيتم تقدير القيمة امل�سرتدة لالأ�سل. 

يتم اإدراج خ�سارة انخفا�ص القيمة اإذا زادت القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو وحدته املوّلدة للنقد عن القيمة امل�ستخدمة والقيمة العادلة مطروًحا 

منها تكاليف البيع. عند تقييم القيمة امل�ستخدمة، تخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معّدل خ�سم 

ما قبل ال�سريبة الذى يعك�ص تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الوقتية للنقود واملخاطر اخلا�سة بالأ�سل. ويتم تقييم خ�سائر انخفا�ص القيمة 

تلغى خ�سائر  اأو زالت كلًيا.  اأن اخل�سارة قد تناق�ست  اإىل  اأي موؤ�سر ي�سري  للعثور على  اإبالغ  تاريخ  املعرتف بها  يف فرتات �سابقة يف كل 

انخفا�ص القيمة اإذا حدث تغيري فى التقديرات امل�ستخدمة لتحديد القيمة امل�سرتدة. يتم اإلغاء خ�سارة النخفا�ص فى القيمة فقط للحد 

الذي ل تتجاوز فيه القيمة الدفرتّية لالأ�سل القيمة الدفرتية التي كان ميكن حتديدها بعد خ�سم ال�ستهالك والإطفاء يف حالة عدم اإدراج 

خ�سارة انخفا�ص القيمة.

النقد وما يف حكمه  2.12

يتاألف النقد وما يف حكمه من النقد يف البنوك ويف ال�سندوق والودائع ق�سرية الأجل التي لها تاريخ ا�ستحقاق اأ�سلي مدته ثالثة اأ�سهر اأو 

اأقل من ذلك

املخ�ش�شات   2.13

يتم اإدراج املخ�س�سات يف قائمة املركز املايل عندما يكون لدى ال�سركة التزام قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة لأحداث �سابقة والتي من املحتمل 

اأن تتطلب تدفق املكافاآت القت�سادية لت�سوية ذلك اللتزام، وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ اللتزام. ويتم اإدراج خم�س�ص للمعاجلة 

به.  املبلغ ب�سكل موثوق  التزام ما لطرف ثالث وميكن تقدير  ين�ساأ فيها  التي  الفرتة  ال�سابقة يف  اأو الأحداث  العمليات  الناجت عن  البيئية 

وي�ستند قيا�ص اللتزامات اإىل املتطلبات القانونية ال�سائدة والتقنية احلالية.

ويكون املبلغ املعرتف به كمخ�س�ص هو اأف�سل تقدير للمقابل املطلوب لت�سوية اللتزام احلايل يف تاريخ الإبالغ مع مراعاة املخاطر وال�سكوك 

التي حتيط باللتزام. وعند قيا�ص خم�س�ص ما با�ستخدام التدفقات النقدية املقّدرة لت�سوية اللتزام احلايل، تكون قيمته الدفرتية هي 

القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية. وعندما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�ص اأو كل املكافاآت القت�سادية الالزمة لت�سوية خم�س�ص ما 

من الأطراف الأخرى، يتم اإدراج الذمة املدينة كاأحد الأ�سول اإذا كان من املوؤكد فعلًيا اأن يتم ا�ستالم التعوي�ص ويكون من املمكن قيا�ص 

مبلغ الذمة املدينة ب�سكل موثوق به.
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توزيعات الأرباح   2.14

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

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

املركز املايل.

الدائنون التجاريون والأخرى  2.15

يتم اإدراج اللتزامات للمبالغ التي �سيتم دفعها يف امل�ستقبل لل�سلع واخلدمات امل�ستلمة �سواء قّدم املوّرد فاتورة بها اأم ل.

القيم العادلة  2.16

يتطلب عدد من ال�سيا�سات والإف�ساحات املحا�سبية لل�سركة حتديد القيمة العادلة لكل من ال�سول والإلتزامات املالية وغري املالية. يتم 

حتديد القيم العادلة لأغرا�ص القيا�ص و/اأو لأغرا�ص الإف�ساح وفقًا لعدد من ال�سيا�سات والطرق املحا�سبية.  وعندما ينطبق، يتم الإف�ساح 

عن معلومات حول الإفرتا�سات التي بني عليها حتديد القيم العادلة يف الإي�ساحات اخلا�سة بذلك الأ�سل اأو الإلتزام.  

اإن القيمة العادلة هو ال�سعر الذي �سوف ي�ستلم لبيع اأحد الأ�سول اأو املدفوعة لتحويل اإلتزام يف معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف 

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

يف ال�سوق الرئي�سي لأ�سل اأو لإلتزام، اأو  -

يف حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سية، يف ال�سوق الأكرث فائدة لالأ�سل اأو لالإلتزام.  -

يجب اأن يكون ال�سوق الرئي�سية اأو ال�سوق الأكرث فائدة يف متناول ال�سركة.

يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل اأو الإلتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي �سي�ستخدمها امل�ساركون يف ال�سوق عند ت�سعري الأ�سل اأو الإلتزام، 

على افرتا�ص اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سيت�سرفون بناًء على اأف�سل م�سلحة اإقت�سادية.

اإن قيا�ص القيمة العادلة للموجودات غري املالية تاأخذ يف العتبار قدرة امل�ساركني يف ال�سوق على حتقيق منافع اقت�سادية با�ستخدام الأ�سول 

يف اأعلى واأف�سل ا�ستخدام لها اأو عن طريق بيعها اإىل امل�ساركني الآخرين يف ال�سوق من �ساأنه ا�ستخدام الأ�سول يف اأعلى واأف�سل ا�ستخدام 

لها.

العمالت الأجنبية   2.17

املعاملة.  تاريخ  يف  ال�سائد  ال�سرف  �سعر  با�ستخدام  الُعماين(  )الريال  امل�ستخدمة  بالعملة  اأجنبية  بعمالت  التي  املعامالت  حتويل  يتم 

اأ�سعار �سرف الأ�سول واللتزامات النقدية املقّومة  اأرباح وخ�سائر العمالت الأجنبية الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت وعن ترجمة  اأما 

بالعمالت الأجنبية يف نهاية ال�سنة، فيتم اإدراجها يف بيان الدخل ال�سامل.

عقود الإيجار )قبل 1 يناير 2019(  2.18

اإدراج  ويتم  ت�سغيلية.  اإيجار  اأنها عقود  الأ�سل على  املوؤجر بجميع خماطر ومكافاآت ملكية  فيها  التي يحتفظ  الإيجار  يتم ت�سنيف عقود 

مدفوعات عقد الإيجار الت�سغيلي كم�ساريف يف بيان الدخل ال�سامل بطريقة الق�سط الثابت خالل مدة عقد الإيجار. 
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عقود الإيجار )من 1 يناير 2019(  2.19

تقوم ال�سركة بتقييم يف بداية العقد ما اإذا كان العقد، اأو يت�سمن، عقد اإيجار. اأي اإذا كان العقد مينح احلق يف التحكم يف ا�ستخدام الأ�سل 

املحدد لفرتة من الوقت مقابل العو�ص.

ال�شركة كم�شتاأجر

لالأ�سول  الإيجار  وعقود  الأجل  ق�سرية  الإيجار  عقود  با�ستثناء  الإيجار،  عقود  جلميع  والقيا�ص  لالعرتاف  وحيًدا  نهًجا  ال�سركة  تطبق 

منخف�سة القيمة. تعرتف ال�سركة بالتزامات الإيجار لت�سديد مدفوعات الإيجار واأ�سول حق ال�ستخدام التي متثل حق ا�ستخدام الأ�سول 

املعنية.

اأ. حق ا�شتخدام الأ�شول

اأ�سول حق  ، تاريخ توفر الأ�سل املعني لال�ستخدام(. يتم قيا�ص  باأ�سول حق الإ�ستخدام يف تاريخ بدء عقد الإيجار )اأي  ال�سركة  تعرتف 

الإ�ستخدام بالتكلفة، مطروًحا منها اأي اإ�ستهالك مرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ص يف القيمة، ويتم تعديلها من اأجل اإعادة قيا�ص التزامات عقد 

الإيجار. ت�ستمل تكلفة اأ�سول حق الإ�ستخدام على مقدار اإلتزامات الإيجار املعرتف بها، والتكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة، ومدفوعات 

الإيجار التي مت اإجراوؤها يف اأو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها حوافز الإيجار امل�ستلمة. ]ما مل تكن املجموعة على يقني معقول من احل�سول 

على ملكية الأ�سل املوؤجر يف نهاية مدة عقد الإيجار،[ يتم اإ�ستهالك اأ�سول حق الإ�ستخدام املعرتف بها على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على املدى 

الأق�سر من العمر الإنتاجي املقدر ومدة عقد الإيجار. تخ�سع اأ�سول حق الإ�ستخدام اإىل انخفا�ص القيمة.

ب. التزامات عقد الإيجار

يف تاريخ بدء عقد الإيجار، تدرج ال�سركة التزامات عقد الإيجار املقا�سة بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التي يتعني اإجراوؤها على مدى 

فرتة عقد الإيجار. تت�سمن مدفوعات عقد الإيجار مدفوعات ثابتة )مبا يف ذلك مدفوعات ثابتة يف حقيقتها( مطروًحا منها حوافز الإيجار 

املتبقية.  القيمة  دفعها مبوجب �سمانات  املتوقع  واملبالغ  معدل،  اأو  موؤ�سر  على  تعتمد  التي  املتغرية  الإيجار  ومدفوعات  القب�ص  امل�ستحقة 

ا �سعر ممار�سة خيار ال�سراء الذي من املوؤكد اأن متار�سه ال�سركة ومدفوعات غرامات اإنهاء عقد الإيجار،  تت�سمن مدفوعات الإيجار اأي�سً

اإذا كانت فرتة عقد الإيجار تعك�ص اأن ال�سركة متار�ص خيار الإنهاء. يتم اإدراج مدفوعات الإيجار املتغرية التي ل تعتمد على موؤ�سر اأو معدل 

كم�سروف يف الفرتة التي يحدث فيها احلدث اأو ال�سرط الذي يوؤدي للدفع.

عند احت�ساب القيمة احلالية ملدفوعات عقد الإيجار، ت�ستخدم ال�سركة معدل القرتا�ص الإ�سايف يف تاريخ بدء عقد الإيجار اإذا كان �سعر 

الفائدة ال�سمني يف عقد الإيجار غري قابل للتحديد ب�سهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ اإلتزامات عقد الإيجار لتعك�ص تراكم الفائدة 

وتخفي�ص مدفوعات الإيجار املقدمة. بالإ�سافة اإىل ذلك، يتم اإعادة قيا�ص القيمة الدفرتية للتزامات عقد الإيجار اإذا كان هناك تعديل 

اأو تغيري يف فرتة الإيجار اأو تغيري يف مدفوعات الإيجار )على �سبيل املثال، تغيريات يف املدفوعات امل�ستقبلية الناجتة عن تغيري يف املوؤ�سر اأو 

املعدل امل�ستخدم لتحديد تلك مدفوعات الإيجار( اأو تغيري يف التقييم ل�سراء الأ�سل املعني.

ج. عقود الإيجار ق�شرية الأجل وعقود الإيجار ذات الأ�شول منخف�شة القيمة

تطبق ال�سركة اإعفاء العرتاف بعقود الإيجار ق�سرية الأجل على عقود اإيجارها ق�سرية الأجل )اأي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 12 �سهًرا 

ا على اإعفاء اإعرتاف عقود الإيجار ذات الأ�سول منخف�سة القيمة  اأو اأقل من تاريخ البدء ول حتتوي على خيار ال�سراء(. كما ينطبق اأي�سً

على عقود الإيجار التي تعترب ذات قيمة منخف�سة. يتم اإدراج مدفوعات عقود الإيجار على عقود الإيجار ق�سرية الأجل وعقود الإيجار ذات 

الأ�سول منخف�سة القيمة كم�سروفات على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. 
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ر ال�شركة كُموؤجِّ

عقود الإيجار التي ل تنقل فيها ال�سركة ب�سكل جوهري جميع املخاطر واملنافع العر�سية مللكية اأ�سل يتم ت�سنيفها كعقود اإيجار ت�سغيلية. 

يتم حما�سبة اإيرادات الإيجار النا�سئة على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتات الإيجار ويتم اإدراجها يف الإيرادات يف بيان الربح اأو 

اخل�سارة ب�سبب طبيعتها الت�سغيلية. ت�ساف التكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة يف التفاو�ص وترتيب عقد اإيجار ت�سغيلي اإىل القيمة الدفرتية 

لالأ�سل املوؤجر ويتم العرتاف بها على مدى فرتة الإيجار على ذات اأ�سا�ص اإيرادات الإيجار. يتم العرتاف بالإيجارات الطارئة كاإيرادات 

يف الفرتة التي يتم فيها ك�سبها.

راأ�ش املال  2.20

يتم ت�سنيف الأ�سهم العادية واملتعددة الأ�سوات على اأنها حقوق امل�ساهمني. ويتم تو�سيح الزيادة يف التكاليف التي ترجع ب�سورة مبا�سرة 

اإىل اإ�سدار اأ�سهم جديدة يف حقوق امل�ساهمني على اأنها خ�سم من العائدات مطروًحا منها ال�سريبة. 

كما يتم ت�سنيف الأر�سدة الأخرى التي متثل الفائدة املتبقية يف �سايف اأ�سول ال�سركة على اأنها حقوق امل�ساهمني.

املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعدلة  2.21

اأ�سبحت املعايري والتعديالت اجلديدة التالية �سارية املفعول اعتباًرا من 1 يناير 2019:

معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود اإيجار  •

تف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية 23 عدم اليقني ب�ساأن معاجلة �سريبة الدخل  •

تعديالت على معيار التقرير املايل الدويل 9: ميزات الدفع امل�سبق مع التعوي�ص ال�سلبي  •

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 28: ح�س�ص طويلة الأجل يف ال�سركات ال�سقيقة وامل�ساريع امل�سرتكة  •

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 19: تعديل اخلطة اأو تقلي�سها اأو ت�سويتها  •

عملية حت�سني معايري التقارير املالية الدولية ال�سنوية  •

معيار التقرير املايل الدويل 3 اإندماج الأعمال- احل�س�ص التي �سبق الحتفاظ بها يف عملية م�سرتكة  o

معيار التقرير املايل الدويل 11 الرتتيبات امل�سرتكة - احل�س�ص التي �سبق الحتفاظ بها يف عملية م�سرتكة  o

معيار املحا�سبة الدويل 12 - �سرائب الدخل - عواقب �سريبة الدخل للمدفوعات على الأدوات املالية امل�سنفة كحقوق ملكية  o

معيار املحا�سبة الدويل 23 - تكاليف القرتا�ص - تكاليف القرتا�ص املوؤهلة للر�سملة  o

ل توؤثر املعايري املذكورة اأعاله، بخالف معيار التقرير املايل الدويل 16، على البيانات املالية لل�سركة. مل تتبنى ال�سركة مبكرًا اأي معايري 

اأو تف�سريات اأو تعديالت التي مت اإ�سدارها ولكنها مل تدخل بعد حيز التنفيذ.

معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار

املالية التقارير  معايري  تف�سريات  جلنة  وتف�سري  الإيجار،  عقود   17 الدويل  املحا�سبة  معيار  حمل   16 الدويل  املايل  التقرير  معيار   يحل 

الدولية 4 لتحديد ما اإذا كان الرتتيب يحتوي على معيار جلنة التف�سريات 15 حوافز عقود الإيجار الت�سغيلية ومعيار جلنة التف�سريات 27 

لتقييم جوهر املعامالت التي ت�سمل النموذج القانوين لعقد الإيجار. يحدد املعيار مبادئ الإعرتاف والقيا�ص والعر�ص والإف�ساح عن عقود 

الإيجار ويطلب من امل�ستاأجرين حما�سبة معظم عقود الإيجار يف امليزانية العمومية.

ي�ستمر  �سوف   .17 الدويل  املحا�سبة  املعيار  عن  كبري  حد  اإىل  تتغري  مل   16 الدويل  املايل  التقرير  معيار  مبوجب  املوؤجرين  حما�سبة  اإن 

 .17 الدويل  املحا�سبة  با�ستخدام مبادئ مماثلة كما يف معيار  اأو متويل  ت�سغيل  اإما عقود  اأنها  الإيجار على  املوؤجرون يف ت�سنيف عقود 

وبالتايل، فاإن معيار التقرير املايل الدويل 16 لي�ص له تاأثري على عقود الإيجار حيث تكون ال�سركة هي املوؤجر.
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اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2

املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعدلة )تابع(  2.21

معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار )تابع(

تبنت ال�سركة معيار التقرير املايل الدويل 16 با�ستخدام طريقة التعديل باأثر رجعي لالعتماد بتاريخ التطبيق الأويل يف 1 يناير 2019. 

مبوجب هذه الطريقة، يتم تطبيق املعيار باأثر رجعي مع التاأثري الرتاكمي لتطبيق املعيار املعرتف به يف البداية يف تاريخ التطبيق الأويل. 

وفقًا لذلك، ل يتم اإعادة بيان اأرقام املقارنة.

طبيعة تاأثري تبني معيار التقرير املايل الدويل 16:

قبل تبني معيار التقرير املايل الدويل 16، �سنفت ال�سركة كل عقود اإيجارها )كم�ستاأجر( يف تاريخ البداية على اأنها اإما عقد اإيجار متويلي 

اأو عقد اإيجار ت�سغيلي.

عند تبني معيار التقرير املايل الدويل 16، طبقت ال�سركة نهج العرتاف والقيا�ص الفردي جلميع عقود الإيجار با�ستثناء الإيجارات ق�سرية 

الأجل وعقود الإيجار لالأ�سول منخف�سة القيمة. اأدرجت ال�سركة التزامات الإيجار لت�سديد مدفوعات الإيجار واأ�سول حق ال�ستخدام التي 

متثل حق ا�ستخدام الأ�سول املعنية. بالن�سبة لعقود الإيجار امل�سنفة �سابًقا على اأنها عقود اإيجار ت�سغيلية، مت اإدراج التزامات الإيجار بناًء 

على القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار املتبقية، خم�سومة با�ستخدام معدل القرتا�ص الإ�سايف يف تاريخ التطبيق الأويل.

عقود الإيجار التي مت حما�سبتها �سابقًا كعقود اإيجار ت�سغيلية

با�ستثناء  ت�سغيلية،  اإيجار  اأنها عقود  الإيجار امل�سنفة �سابًقا على  لتلك  الإيجار  والتزامات  الأ�سول  ا�ستخدام  ال�سركة بحقها يف  اعرتفت 

الإيجارات ق�سرية الأجل وعقود الأ�سول ذات القيمة املنخف�سة. مت العرتاف باأ�سول حق ال�ستخدام ملعظم عقود الإيجار بناًء على القيمة 

الدفرتية كما لو كان املعيار مطبًقا دائًما، ب�سرف النظر عن ا�ستخدام معدل القرتا�ص الإ�سايف يف تاريخ التطبيق الأويل. يف بع�ص عقود 

الإيجار، مت ت�سجيل اأ�سول حق ال�ستخدام ا�ستناًدا اإىل املبلغ امل�ساوي للتزامات الإيجار، املعدلة وفًقا لأي مدفوعات اإيجار مدفوعة م�سبًقا 

ومرتاكمة معرتف بها م�سبًقا. مت الإقرار بالتزامات الإيجار بناًء على القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار املتبقية، خم�سومة با�ستخدام معدل 

اأو  القرتا�ص الإ�سايف يف تاريخ التطبيق الأويل. اختارت ال�سركة ا�ستخدام و�سيلة النتقال العملية لعدم اإعادة تقييم ما اإذا كان العقد، 

يحتوي على عقد اإيجار يف 1 يناير 2019. وبدًل من ذلك، طبقت ال�سركة املعيار فقط على العقود التي مت حتديدها �سابًقا على اأنها عقود 

ا  اإيجار تطبق معيار املحا�سبة 17 وتف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية 4 يف تاريخ التطبيق الأويل. طبقت ال�سركة اأي�سً

الدوافع العملية املتاحة حيث:

ا�ستخدام معدل خ�سم واحد ملجموعة من عقود الإيجار ذات اخل�سائ�ص املت�سابهة اإىل حد معقول  •

العتماد على تقييمها ملا اإذا كانت عقود الإيجار مرهقة مبا�سرة قبل تاريخ التطبيق الأويل  •

تاريخ  12 �سهرا من  تنتهي يف غ�سون  التي  الإيجار  الإيجار مع مدة عقد  الأجل على عقود  الإيجار ق�سرية  اإعفاءات عقود  تطبيق   •

التطبيق الأويل

ا�ستبعد التكاليف املبا�سرة الأولية من قيا�ص اأ�سل حق ال�ستخدام يف تاريخ التطبيق الأويل  •

ي�ستخدم بعد فوات الأوان يف حتديد مدة عقد الإيجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد اأو اإنهاء عقد الإيجار.  •

التاأثري على النتقال

كما يف 1 يناير 2019، �سجلت ال�سركة اأ�سول حق ال�ستخدام بقيمة 24.486 مليون ريال عماين واإلتزامات عقود تاأجري بقيمة 23.122 

مليون ريال عماين. لي�ص هناك تاأثري على الأرباح املحتجزة. عند قيا�ص اإلتزامات عقود الإيجار، قامت ال�سركة بخ�سم مدفوعات الإيجار 

با�ستخدام معدل القرتا�ص الإ�سايف البالغ %5 يف 1 يناير 2019.
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اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2
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معيار التقرير املايل الدويل 16 عقود الإيجار )تابع(

املطابقة مع عقود الإيجار الت�سغيلية:

اإن اإلتزامات عقود الإيجار كما يف 1 يناير 2019 ميكن مطابقتها مع اإلتزامات عقود الإيجار الت�سغيلية كما يف 31 دي�سمرب 2018 كالتايل:

ريال عماين بالألفالأ�شول

3,899اإلتزامات عقود اإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب 2018

34,776اإلتزامات عقود اإيجار اأخرى 

(15,516)تاأثري اخل�سم

23,159اإلتزامات عقود الإيجار الت�سغيلية املخ�سومة كما يف 1 يناير 2019

يخ�سم:

(20)اإلتزامات متعلقة بعقود اإيجار ق�سرية الأجل

(6)اإلتزامات متعلقة بعقود اإيجار باأ�سول منخف�سة القيمة 

(11)اإلتزامات متعلقة بعقود اإيجار متغرية

23,122اإلتزامات عقود اإيجار كما يف 1 يناير 2019

املعايري ال�شادرة ولكن مل تدخل حيز التنفيذ  2.22

مت اإ�سدار املعايري والتعديالت اجلديدة التالية من قبل جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية والتي قد توؤثر على البيانات املالية لل�سركة ولكنها 

لي�ست اإلزامية بعد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019:

معيار التقرير املايل الدويل 17 عقود التاأمني

تعديالت على معيار التقرير املايل الدويل 3: تعريف الأعمال التجارية

تعديالت عل معيار املحا�شبة الدويل 1 و معيار املحا�شبة الدويل 8: تعريف الأهمية الن�شبية اجلوهرية.

يف اأكتوبر 2018، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 لعر�ص البيانات املالية ومعيار املحا�سبة 

عرب  اجلوهرية”  الن�سبية  “الأهمية  تعريف  مع  لتتما�سى  املحا�سبية  والأخطاء  التقديرات  يف  والتغيريات  املحا�سبية  ال�سيا�سات   8 الدويل 

اأو  ت�سجيلها باخلطاأ  اأو  اإذا مت حذفها  “املعلومات جوهرية  اأن  التعريف اجلديد على  التعريف. ين�ص  وتو�سيح جوانب معينة من  املعايري 

اإخفاءها، فمن املتوقع اأن توؤثر ب�سكل معقول على القرارات التي يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون للبيانات املالية لالأغرا�ص العامة على 

اأ�سا�ص تلك البيانات املالية، والتي توفر معلومات مالية حول تقارير حمددة للمن�ساأة.’

من غري املتوقع اأن يكون للتعديالت على تعريف الأهمية الن�سبية اجلوهرية تاأثري كبري على البيانات املالية لل�سركة.
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اإدارة املخاطر املالية  3

عوامل املخاطر املالية   3.1

اإن اأن�سطة ال�سركة تعر�سها ملجموعة من املخاطر املالية مبا يف ذلك تاأثريات التغريات يف خطر ال�سوق )مبا يف ذلك خطر �سعر ال�سرف 

بالأ�سواق  التنبوؤ  اإمكانية  لل�سركة على عدم  العامة  اإدارة املخاطر  ال�سيولة. ويركز برنامج  الفائدة( وخطر الئتمان وخطر  وخطر معدل 

املالية وي�سعى اإىل احلد من التاأثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل لل�سركة. وتتوىل الإدارة اإدارة املخاطر مبوجب �سيا�سات معتمدة 

من جمل�ص الإدارة. 

خماطر ال�شوق   3.2

3.2.1 خماطر �شعر ال�شرف

تن�ساأ خماطر �سعر ال�سرف حيثما تغريت قيمة اإحدى الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سرف. وتتعر�ص ال�سركة خلطر �سعر 

ال�سرف يف املبيعات وامل�سرتيات والإيداعات البنكية املقومة بالعمالت الأجنبية. وتتم معادلة �سايف تعر�ص ال�سركة خلطر الدولر الأمريكي 

الناجت عن املبيعات املقومة بالدولر الأمريكي مب�سرتيات مقومة بالدولر الأمريكي للزيوت الأ�سا�سية والإ�سافات وال�سحن البحري والبنود 

الأخرى. وحيث اإن الريال الُعماين مربوط حاليا بالدولر الأمريكي، فتعتقد الإدارة اأن التذبذب يف �سعر ال�سرف �سيكون له تاأثري كبري على 

الربح. وتعتاد ال�سركة ا�ستغالل عقود ال�سرف الآجلة بالدولر الأمريكي للتحوط �سد تعر�سها للخطر فيما يتعلق باأية اإيداعات بنكية كبرية 

مقومة بالدولر الأمريكي. ولي�ص لدى ال�سركة عقود �سرف اآجلة م�ستحقة يف 31 دي�سمرب 2019 )2018 – �سفر(. 

3.2.2 خماطر معدل الفائدة

ين�ساأ خماطر معدل الفائدة لدى ال�سركة من قرو�سها لأجل. تدير ال�سركة تعر�سها ملخاطر معدل الفائدة من خالل )اأ( ا�ستغالل التمويل 

ق�سري الأجل باملعدلت الثابته يف وقت احل�سول على التمويل و )ب( القرو�ص طويلة الأجل ودمج من الإقرتا�سات البنكية بهام�ص ثابت 

وعدل اأذونات خزينة حكومة �سلطنة ُعمان ملدة 28 يوم..

ولقد قدرت الإدارة التاأثري على ربح ال�سنة ب�سبب الزيادة اأو النخفا�ص يف معدلت الفائدة باأنه غري كبري. 

3.2.3 خماطر الئتمان

خطر الئتمان هو خطر اخل�سارة املالية اإذا مل ي�ستوف العميل اأو الطرف املقابل يف الأداة املالية التزاماته التعاقدية، وين�ساأ يف الأ�سا�ص 

من النقد وما يف حكمه والتعر�ص خلطر الئتمان مع العمالء. ولدى ال�سركة �سيا�سة ائتمانية وتتم مراقبة التعر�ص خلطر الئتمان ب�سكل 

م�ستمر. ويتم اأداء التقييمات الئتمانية جلميع العمالء املحتاجني اإىل ائتمان ملبلغ معني. وتطلب ال�سركة �سمانات بنكية من العمالء الذي 

ي�سكلون خطرا ائتمانيا اأكرب. ول تطلب ال�سركة �سمانا فيما يتعلق بجميع الأ�سول املالية الأخرى. 

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

ين�ساأ تركيز خطر الئتمان عند ا�سرتاك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�سطة جتارية �سبيهة اأو اأن�سطة يف نف�ص املنطقة اجلغرافية اأو ذات 

�سمات اقت�سادية �سبيهة تت�سبب يف تاأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، باملثل، بالتغريات يف الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية 

اأو الظروف الأخرى. وت�سري تركيزات خطر الئتمان اإىل احل�سا�سية النوعية لأداء ال�سركة للتطورات التي توؤثر على جمال معني اأو موقع 

جغرايف معني. 

لدى ال�سركة تركيزات كبرية خلطر الئتمان مع القطاع احلكومي. ففي 31 دي�سمرب 2019، �سكلت اجلهات احلكومية يف ُعمان 47% 

)مقارنة بـ %31 يف 2018( من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة. ويف 31 دي�سمرب 2019، مل يكن هناك تركيزات كبرية اأخرى خلطر 

الئتمان. 

ين�ساأ خطر الئتمان على الأ�سول املالية الأخرى مبا يف ذلك “النقد وما يف حكمه” من خطر تع�سر الطرف املقابل، حيث يعادل التعر�ص 

الأق�سى القيمة الدفرتية لهذه الأر�سدة. 

51يتم اإيداع النقد يف البنوك ويف ال�سندوق لدى موؤ�س�سات مالية ذات �سمعة طيبة يف �سلطنة ُعمان. 
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اإدارة املخاطر املالية  3

خماطر ال�شيولة  3.3

امل�ستحقة  املبالغ  دفع  ال�سركة  لدى  البيع  �سروط  وتقت�سي  البنكية.  الت�سهيالت  اإتاحة  من  بالتاأكد  لديها  ال�سيولة  خطر  من  ال�سركة  حتد 

مبتو�سط 30 يوما اعتبارا من تاريخ البيع. وعادة ما ت�سوى الذمم الدائنة التجارية خالل 60 يوما من تاريخ ال�سراء.

يوجز اجلدول التايل ا�ستحقاقات اللتزامات املالية غري املخ�سومة اخلا�سة بال�سركة يف 31 دي�سمرب 2019 على اأ�سا�ص تواريخ الدفع 

التعاقدية ومعدلت الفائدة ال�سوقية احلالية. 

الإجمايلاأكرث من �شنة واحدةاإىل �شنة واحدة2019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

11,4106,25017,660قرو�ص لأجل

2,00022,46324,463اإلتزامات عقود اإيجار

59,851-59,851   الذمم الدائنة وامل�ستحقات

28,713101,974           73,261          الإجمايل

الإجمايلاأكرث من �سنة واحدةاإىل �سنة واحدة2018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

15,0066,56221,568قرو�ص لأجل

50,895-                  50,895الذمم الدائنة وامل�ستحقات

65,9016,56272,463الإجمايل

اإدارة خماطر راأ�ش املال   3.4

واملزايا  للم�ساهمني  لتوفري عوائد  ال�ستمرار كم�سروع م�ستمر  ال�سركة على  املال يف حماية قدرة  راأ�ص  اإدارة  ال�سركة عند  اأهداف  تتمثل 

لغريهم من اأ�سحاب امل�سالح واحلفاظ على هيكل مايل ميكن الدفاع عنه جتاريا للحد من تكلفة راأ�ص املال. ميثل راأ�ص املال اأ�سهم راأ�ص 

املال والحتياطي القانوين والأرباح املحتجزة.

للحفاظ على هيكل راأ�ص املال اأو تعديله، ميكن لل�سركة تعديل قيمة الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو رد راأ�ص املال للم�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم 

جديدة اأو بيع اأ�سول للحد من الدين. 

تقدير القيمة العادلة   3.5

يفرت�ص اأن القيمة ال�سمية خم�سوًما منها اأي تعديالت ائتمانية تقديرية لالأ�سول واللتزامات املالية التي تقل مدة ا�ستحقاقها عن �سنة 

واحدة تقارب قيمها العادلة. وتتكون الأ�سول املالية من النقد يف البنوك ويف ال�سندوق والذمم الدائنة التجارية وغريها. وتتكون اللتزامات 

املالية من الذمم الدائنة وامل�ستحقات.
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التقديرات املحا�شبية الهامة   4

يقت�سي اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( ا�ستخدام بع�ص التقديرات املحا�سبية الهامة. كما يتطلب اأي�سا 

من الإدارة ممار�سة تقديرها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة. وتعد ال�سركة تقديرات وافرتا�سات بخ�سو�ص امل�ستقبل. ونادرا ما تعادل 

التقديرات املحا�سبية الناجتة، بح�سب تعريفها، النتائج الفعلية ذات ال�سلة. 

اأنها  يعتقد  التي  امل�ستقبلية  الأحداث  توقعات  ذلك  يف  مبا  الأخرى  والعوامل  التاريخية  اخلربة  اأ�سا�ص  على  وتبنى  با�ستمرار  التقديرات  تقييم  يتم 

معقولة يف ظل الظروف. وفيما يلي النواحي التي تقت�سي درجة اأعلى من التقدير اأو التعقيد اأو النواحي التي لبد للقوائم املالية فيها من الفرتا�سات 

والتقديرات. 

خم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني

امل�ستحقة  املا�سية  الأيام  اإىل  املخ�س�سات  معدلت  ت�ستند  التجاريني.  للمدينني  املتوقعة  الئتمان  خ�سائر  خم�س�ص  م�سفوفة  ال�سركة  ت�ستخدم 

ملجموعات �سرائح العمالء املختلفة التي لها اأمناط خ�سارة مماثلة.

ت�ستند م�سفوفة املخ�س�ص يف البداية على معدلت التخلف التاريخية امللحوظة لل�سركة. �ستقوم ال�سركة مبعايرة امل�سفوفة لتعديل جتربة خ�سارة 

املحلي  الناجت  )اأي  املتوقعة  القت�سادية  الظروف  تتدهور  اأن  املتوقع  من  كان  اإذا  املثال،  �سبيل  على  ال�ست�سرافية.  املعلومات  مع  ال�سابقة  الئتمان 

الإجمايل( خالل العام املقبل مما قد يوؤدي اإىل زيادة عدد حالت التخلف عن ال�سداد يف قطاع الت�سنيع، يتم تعديل معدلت التخلف عن ال�سداد 

التاريخية. يف كل تاريخ بيان املركز املايل، يتم حتديث املعدلت الفرتا�سية امللحوظة التاريخية ويتم حتليل التغيريات يف التقديرات ال�ست�سرافية.

كمية خ�سائر  كبري.  تقدير  هو  املتوقعة  الئتمان  وخ�سائر  املتوقعة  القت�سادية  والظروف  املر�سودة،  التاريخية  التخلف  معدلت  بني  العالقة  تقييم 

الئتمان املتوقعة ح�سا�سة للتغريات يف الظروف القت�سادية املتوقعة. قد ل متثل جتربة ال�سركة ال�سابقة املتعلقة بخ�سارة الئتمان املتوقعة والظروف 

القت�سادية، عجز العميل الفعلي يف امل�ستقبل. 

وكان خم�س�ص خ�سائر  ريال عماين(،  األف   39.581 ريال عماين )2018:  األف   55.974 التجاريون  املدينون  اإجمايل  بلغ  التقرير،  تاريخ  يف 

الئتمان املتوقعة 1.472 األف ريال عماين )2018: 1.096 األف ريال عماين(. اأي فرق بني املبالغ املح�سلة بالفعل يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ 

املتوقعة �سيتم اإدراجه يف بيان الدخل ال�سامل.

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات 

تقوم اإدارة ال�سركة بتحديد العمر الإنتاجي التقديري ملمتلكاتها واآلتها ومعداتها من اأجل اإحت�ساب الإ�ستهالك. يتم احت�ساب العمر الفرتا�سي على 

اأ�سا�ص تقييم الإدارة لعوامل خمتلفة مثل دورات الت�سغيل وبرامج ال�سيانة وال�ستهالك الطبيعي با�ستخدام اأف�سل تقديراتها. 

ت�شنيف الأ�شول املالية - ال�شيا�شة 

تقييم منوذج الأعمال الذي يتم مبوجبه الحتفاظ بالأ�سول وتقييم ما اإذا كانت ال�سروط التعاقدية لالأ�سل املايل هي فقط مدفوعات اأ�سل وفائدة 

على املبلغ الأ�سلي غري امل�سدد.
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التقديرات املحا�شبية الهامة )تابع(  4

انخفا�ش قيمة الأ�شول املالية بالتكلفة املطفاأة 

ت�ستند خم�س�سات انخفا�ص القيمة لالأ�سول املالية على افرتا�سات حول خماطر التخلف عن ال�سداد ومعدلت اخل�سارة املتوقعة. ت�ستخدم ال�سركة 

اأحكاًما عند اتخاذ هذه الفرتا�سات وحتديد املدخالت يف اإحت�ساب انخفا�ص القيمة، ا�ستناًدا اإىل تاريخ ال�سركة ال�سابق وظروف ال�سوق احلالية 

بالإ�سافة اإىل التقديرات امل�ستقبلية يف نهاية كل فرتة تقرير.

ال�شرائب 

توجد اأوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتف�سري القوانني ال�سريبية وكمية وتوقيت الدخل اخلا�سع لل�سريبة يف امل�ستقبل. بالنظر اإىل جمموعة وا�سعة من 

العالقات التجارية وطبيعة التفاقات التعاقدية القائمة، اخلالفات التي تن�ساأ بني النتائج الفعلية والفرتا�سات، اأو تغيريات يف امل�ستقبل ملثل هذه 

الفرتا�سات، قد يحتم اإجراء التعديالت يف امل�ستقبل حل�ساب �سريبة الدخل والتي �سجلت بالفعل. تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�سات، ا�ستنادا اإىل 

تقديرات معقولة، عن العواقب املحتملة لو�سع اللم�سات النهائية للربوط ال�سريبية. مقدار تلك املخ�س�سات ي�ستند على عوامل خمتلفة، مثل اخلربة 

لربوط �سريبية �سابقة وتف�سريات خمتلفة من الأنظمة ال�سريبية من قبل املن�ساأة اخلا�سعة لل�سريبة وم�سوؤولية ال�سلطات ال�سريبية.

الأحكام الهامة يف حتديد مدة عقد الإيجار للعقود مع خيارات التجديد والإنهاء - ال�شركة كم�شتاأجر

حتدد ال�سركة فرتة عقد الإيجار على اأنها فرتة غري قابلة لالإلغاء لعقد الإيجار، اإىل جانب اأي فرتات م�سمولة بخيار متديد عقد الإيجار اإذا كان من 

املوؤكد اأن تتم ممار�سته، اأو اأي فرتات يغطيها خيار اإنهاء عقد الإيجار، اإذا من املوؤكد اأن ل متار�ص.

لدى ال�سركة اخليار، مبوجب بع�ص عقود الإيجار، يف ا�ستئجار الأ�سول ل�سروط اإ�سافية. تطبق ال�سركة اأحكام يف تقييم ما اإذا كان من املوؤكد معقول 

اأنه ياأخذ بعني العتبار جميع العوامل ذات ال�سلة التي تخلق حافزا اقت�ساديا ملمار�سة التجديد. بعد تاريخ  ممار�سة خيار التجديد. وهذا يعني، 

البدء، تعيد ال�سركة تقييم فرتة عقد الإيجار اإذا كان هناك حدث كبري اأو تغيري يف الظروف التي تقع حتت �سيطرتها ويوؤثر على قدرتها على ممار�سة 

)اأو عدم ممار�سة( خيار التجديد اأو الإنهاء )على �سبيل املثال، تغيري يف ا�سرتاتيجية الأعمال، بناء حت�سينات م�ستاأجرة كبرية اأو تخ�سي�ص كبري 

لالأ�سل املوؤجر(.

عقود الإيجار - تقدير معدل القرتا�ش الإ�شايف

ل ميكن لل�سركة اأن حتدد ب�سهولة �سعر الفائدة ال�سمني يف عقد الإيجار، بالتايل فهي ت�ستخدم معدل القرتا�ص الإ�سايف لقيا�ص التزامات عقود 

الإيجار. اإن معدل القرتا�ص الإ�سايف هو �سعر الفائدة الذي يتعني على ال�سركة اأن تدفعه لالقرتا�ص على مدة مماثلة، وب�سمان مماثل، والتمويل 

ال�سروري للح�سول على اأ�سل ذي قيمة مماثلة لأ�سل حق ال�ستخدام يف بيئة اقت�سادية مماثلة. لذلك يعك�ص معدل القرتا�ص الإ�سايف ما “يتعني على 

ال�سركة دفعه”، الذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر اأ�سعار ملحوظة )مثل ال�سركات التابعة التي ل تربم معامالت متويل( اأو عندما حتتاج اإىل تعديل 

لتعك�ص �سروط واأحكام عقود الإيجار. تقوم ال�سركة بتقدير معدل القرتا�ص الإ�سايف با�ستخدام مدخالت ميكن مالحظتها )مثل اأ�سعار الفائدة يف 

ال�سوق( عند توفرها ومطلوب منها تقدمي بع�ص التقديرات اخلا�سة بكل كيان.

اإنخفا�ش قيمة املخزون 

يـدرج املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املتوقع حتقيقها، اأيهما اأقل. عندما ي�سبح املخزون قدميًا اأو ملغيًا ، يتم عمل تقدير ل�سايف القيمة املتوقع 

حتقيقها. املبالغ الهامة ب�سكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على اأ�سا�ص فردي. املبالغ غري الهامة ب�سكل فردي، يتم تقييم املخزون القدمي اأو امللغي 

ب�سكل جماعي ويطبق خم�س�ص وفقًا لنوع املخزون والدرجة العمرية اأو الإلغاء، بناًء على اأ�سعار البيع التاريخية.

األف ريال عماين( وبلغت خم�س�سات  األف ريال عماين )7.585-2018   7.337 يف تاريخ التقرير، بلغ اإجمايل املنتجات النفطية واملواد اخلام 

اأية فروقات بني املبالغ الفعلية املحققة يف  اإثبات  األف ريال عماين(. يتم  األف ريال عماين )178-2018   135 املخزون بطىء احلركة واملتقادم 

الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل.
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الدخل الآخر  5

يتكون الدخل الآخر من دخل بطاقات وقود �سل وعمولة قطاع الطريان ودخل اإيجار جتار حمطات الوقود ور�سوم امتياز حمالت الت�سوق ال�سريع ور�سوم 

مناولة املنتجات فيما يتعلق با�ستخدام اأ�سول ال�سركة. 

تكاليف التمويل  6

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

654559الفائدة على الديون واالإقرتا�شات

-1,126فائدة على اإلتزامات عقود االإيجار )اإي�شاح 22(
1,780559

معلومات القطاعات   7

حددت الإدارة القطاعات الت�سغيلية لل�سركة على اأ�سا�ص التقارير التي يراجعها الرئي�ص التنفيذي والتي ت�ستخدم لتخاذ القرارات ال�سرتاتيجية. 

يحدد الرئي�ص التنفيذي القطاعات الت�سغيلية على اأ�سا�ص منظور عمل. الفئات الرئي�سية لوحدات الأعمال هي البيع بالتجزئة والطريان وغريها. 

عمليات اأخرى هي يف الغالب زيوت الت�سحيم والبحرية.

20192018اإيرادات القطاع

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

416,316441,724البيع بالتجزئة

71,63751,333الطريان

36,87335,819اأخرى

524,826528,876

الإيرادات من املنتجات الرئي�سية واخلدمات واملعلومات اجلغرافية

يتما�سى ت�سنيف الإيرادات وفًقا ملعيار التقرير املايل الدويل 15 مع القطاعات املو�سحة اأعاله ويتم العرتاف بالإيرادات جلميع هذه القطاعات يف 

وقت ما.

تن�ساأ معظم الإيرادات الت�سغيلية لل�سركة اأ�سا�سًا من ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية يف �سلطنة ُعمان.

8 تكاليف املوظفني

ت�سمل تكاليف املوظفني املدرجة يف م�سروفات البيع والتوزيع وامل�سروفات الإدارية ما يلي: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,3955,020الرواتب والأجور واملكافاآت 

2,9692,675البدلت واملزايا الأخرى

8,3647,695
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�شريبة الدخل  9

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

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

امل�سروف ال�سريبي احلايل:

1,8181,880امل�سروفات ال�سريبية احلالية

ال�سرائب املوؤجلة:

108222ال�سريبة املوؤجلة لل�سنة )الإي�ساح 12(

1,9262,102

تخ�سع ال�سركة ل�سريبة الدخل وفقا لقانون �سريبة الدخل ب�سلطنة ُعمان باملعدل ال�سريبي املقرر البالغ %15 على الدخل اخلا�سع لل�سريبة. لغر�ص 

حتديد امل�سروف ال�سريبي لل�سنة، لقد مت تعديل الربح املحا�سبي لأغرا�ص ال�سريبة. تت�سمن التعديالت لأغرا�ص ال�سريبة بنود متعلقة بكٍل من 

الدخل وامل�سروفات. بعد اإجراء هذه التعديالت، يتم تقدير متو�سط معدل ال�سريبة ال�سائد بن�سبة 14.9% )2018: 14.8%(.

حركة خم�س�ص ال�سريبة هي كالتايل:

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,8682,238يف 1 يناير 

1,8181,880م�سروف �سريبة الدخل لل�سنة

(2,250)(1,940)املدفوع خالل ال�سنة

1,868      1,746       يف 31 دي�سمرب 

وفيما يلي مطابقة �سرائب الدخل املحت�سبة على الأرباح املحا�سبية باملعدل ال�سريبي ال�ساري مع م�سروفات �سريبة الدخل لل�سنة: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

12,91314,157الربح املحا�سبي قبل ال�سريبة

1,9372,124ال�سريبة على الربح املحا�سبي قبل ال�سريبة مبعدل 15% )2018: 15%(

باإ�شافة الأثر ال�شريبي:

(22)(11)امل�سروفات غري القابلة للخ�سم

1,9262,102امل�شروف ال�شريبي لل�شنة

اإن الربطني ال�سريبيني لل�سركة لل�سنتني 2013 و2014 هما قيد التقييم، بينما الربوط ال�سريبية لل�سنوات من 2015 اإىل 2018  مل يتم تقييمها 

بعد من قبل ال�سلطات ال�سريبية الُعمانية. يعترب جمل�ص الإدارة اأن قيمة ال�سرائب الإ�سافية اإن وجدت والتي قد ت�ستحق الدفع عند النتهاء من ربوط 

�سنوات ال�سريبة املفتوحة لن تكون جوهرية بالن�سبة للمركز املايل لل�سركة يف 31 دي�سمرب 2019. 

56



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

املمتلكات والآلت واملعدات  10

املباين

الآلت 

املركباتواملعدات

اأعمال 

راأ�شمالية قيد 

املجموعالتنفيذ

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

التكلفة

114,25267,8006899,42792,168 يناير 2018

7,0587,928-392478ال�ستحواذات

(683)--(677)(6)الإ�ستبعادات

-(7,856)-2,7595,097التحويالت

117,39772,6986898,62999,413 يناير 2019

11,94713,939-1,049943ال�ستحواذات

(376)-(376)--الإ�ستبعادات

(85)(85)---حتويالت اإىل اأ�سول غري ملمو�سة

-(7,140)-3,2513,889التحويالت

3121,69777,53031313,351112,891 دي�شمرب 2019

الإ�شتهالك

49,004-13,33144,996677 يناير 2018

3,676-3313,33312املحمل لل�سنة

(682)--(676)(6)املتعلق بالإ�ستبعادات

51,998-13,65647,653689 يناير 2019

4,172--9013,271املحمل لل�سنة

(376)-(376)--املتعلق بالإ�ستبعادات

     

55,794-314,55750,924313 دي�سمرب 2019

13,35157,097-17,14026,606�شايف القيمة الدفرتية

31 دي�شمرب 2019

8,62947,415-3113,74125,045 دي�سمرب 2018

اإن م�ستودعات ال�سركة ومبانيها وم�سنع مزج زيوت الت�سحيم من�ساأة على اأر�ص م�ستاأجرة من وزارة النفط والغاز على اأ�سا�ص عقد اإيجار مت جتديده 

بتاريخ 1 نوفمرب 2019. )اإي�ساح 22(. 

خالل ال�سنة، مت حتويل مبلغ وقدره 85 األف ريال عماين اإىل اأ�سول غري ملمو�سة )2018: �سفر ريال عماين(. 
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الأ�شول غري امللمو�شة  11

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

التكلفة

5,4265,467يف 1 يناير 

(41)-الإ�ستبعادات

-  85 التحويل

5,5115,426يف 31 دي�سمرب 

الإطفاء

5,1595,023يف 1 يناير

175177املحمل لل�سنة

(41)-املتعلق بالإ�ستبعادات

5,3345,159يف 31 دي�شمرب

القيمة الدفرتية

177267يف 31 دي�شمرب

متثل الأ�سول غري امللمو�سة التكاليف التي يتم حتملها فيما يتعلق بحيازة نظام تخطيط موارد ال�سركة وغريها من الربجميات احلا�سوبية الأخرى 

وتطويرها وتنفيذها ويتم اطفاوؤها طوال مدة خم�ص �سنوات.  

12  اأ�شل / )اإلتزام( ال�شريبة املوؤجلة

يتم احت�ساب �سرائب الدخل املوؤجلة على كافة الفروق املوؤقتة بطريقة الإلتزام با�ستخدام معدل ال�سريبة الرئي�سي البالغ ن�سبته %15 )مقارنة بن�سبة 

%15 يف 2018(. 

ين�سب اأ�سل ال�سريبة املوؤجلة املعرتف به يف بيان املركز املايل اإىل ما يلي:

يف 1 يناير 

)م�شروف(/خ�شم �شريبي 

يف 31 دي�شمرب لل�شنة )اإي�شاح 9(

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

(120)(108)(12)املخ�س�ص والإ�ستهالك – 2019

(12)(222)210املخ�س�ص والإ�ستهالك – 2018
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املخزونات  13

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

4,2013,276املنتجات البرتولية

3,1364,309املواد اخلام

7,3377,585

(178)         (135)خم�س�ص املخزونات بطيئة احلركة

7,2027,407

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

178225يف 1 يناير

(47)(43))عك�ص قيد(  خم�س�ص لل�سنة

135178يف 31 دي�سمرب 

املدينون التجاريون والآخرون  14

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

39,581 55,974الذمم املدينة التجارية

(1,096)(1,472)خم�سوًما منها: خم�س�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة

54,50238,485

3,3104,371ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة )الإي�ساح 26(

57,81242,856ذمم مدينة جتارية ومن اأطراف ذات عالقة بعد خ�سم خ�سائر انخفا�ص القيمة

1,4392,705دفعات مقدمة

1,045557ذمم مدينة اأخرى

60,29646,118

كما يف 31 دي�سمرب 2019، اإن مديونيات جتارية مبقدار 1.472 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 1.096 األف ريال ُعماين يف 2018( مت تخفي�ص 

قيمتها ومت تكوين خم�س�ص مقابلها. وكانت احلركات يف خم�س�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة كما يلي: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

866                1,096يف 1 يناير

376230خم�س�ص خالل ال�سنة

1,4721,096يف 31 دي�سمرب
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14 املدينون التجاريون والآخرون )تابع( 

اأعمار الديون التجارية كما يف 31 دي�سمرب 2019 هي كالتايل:

غري حكومية

املجموع

بالألف ريال 

ُعماين

غري م�شتحق ول 

منخف�ش القيمة

بالألف ريال ُعماين

اأقل من 30 

يوما

بالألف ريال 

ُعماين

31 - 180 يوما

بالألف ريال 

ُعماين

اأكرث من 180 

يوما

بالألف ريال 

ُعماين

%62.78%4.46%2.22%0.04معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

29,56824,5798322,3811,776اإجمايل القيمة الدفرتية 

1,4199181061,286خ�سائر الإئتمان املتوقعة

28,14924,5708142,275490�سايف القيمة الدفرتية 

حكومية

%0.74%0.07%0.09%0.02معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

26,40610,0983,4597,1995,650اإجمايل القيمة الدفرتية 

5323543خ�سائر الإئتمان املتوقعة

26,35310,0963,4567,1945,607�سايف القيمة الدفرتية 
201954,50234,6664,2709,4696,097

يف 31 دي�سمرب 2018، كانت اأعمار الذمم املدينة التجارية غري منخف�سة القيمة كما يلي: 

غري حكومية

املجموع

بالألف ريال 

ُعماين

الئتمان غري 

املطبق

بالألف ريال 

ُعماين

غري م�ستحق ول 

منخف�ص القيمة

بالألف ريال 

ُعماين

اأقل من 30 

يوما

بالألف ريال 

ُعماين

 180 - 31

يوما

بالألف ريال 

ُعماين

اأكرث من 180 

يوما

بالألف ريال 

ُعماين

%86.40%3.49%6.67%0.06معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

25,2314201,5471,154(261)28,091اإجمايل القيمة الدفرتية 

(997)(53)(28)(16)-(1,094)خ�سائر الإئتمان املتوقعة

25,2153921,494157(261)26,997�سايف القيمة الدفرتية 

حكومية

%0.09%0.01%0.01%0.00معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

4,5706514,6431,626 -11,490اإجمايل القيمة الدفرتية 

(1.6)(0.32)(0.09)(0.2)-(2)خ�سائر الإئتمان املتوقعة

4,5706514,6431,624-11,488�سايف القيمة الدفرتية 
201838,485(261)29,7851,0436,1371,781

تعترب املبالغ م�ستحقة خالل 3 اإىل 45 يوًما من تاريخ الفاتورة بالن�سبة جلميع العمالء وتكون الغالبية العظمى غري م�سمونة. ويتوقع اأن تكون هناك 

ذمم مدينة غري منخف�سة القيمة على اأ�سا�ص اخلربة ال�سابقة وميكن حت�سيلها بالكامل. 

اإعداد  تاريخ  اأق�سى تعر�ص خلطر الئتمان يف  القيمة. ويكون  اأ�سول منخف�سة  الفئات الأخرى يف الذمم املدينة والدفعات املقدمة على  ل حتتوي 

التقرير بالقيمة العادلة لكل فئة من الذمم املدينة املذكورة اأعاله.  
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النقدية و�شبه النقدية   15

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

2451,883الأر�سدة البنكية

7,26821,350ح�سابات الودائع

7,51323,233

ا الودائع حتت الطلب بقيمة 4.377 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 12.165 األف ريال ُعماين يف 2018( مقومة  يندرج يف ح�سابات الودائع اأي�سً

بالريال الُعماين و 2.891 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 9.185 األف ريال ُعماين يف 2018( مقومة بالدولر الأمريكي لدى البنوك التجارية يف 

ُعمان. وهذه الودائع ق�سرية الأجل يف طبيعتها وحتمل فائدة باأ�سعار جتارية.  ترى الإدارة باأن خ�سائر الإئتمان املتوقعة هي غري جوهرية بالن�سبة 

للبيانات املالية ككل.

تودع الأر�سدة البنكية وح�سابات الودائع لدى موؤ�س�سات مالية ح�سنة ال�سمعة. ومن ثم، تعتقد الإدارة اأن خطر الئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�سدة يف 

اأدنى حدوده. 

يتكون راأ�ص املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 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 2018( كما يلي: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,000,000500500 �سهم متعدد الأ�سوات، 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 النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يكون حلامل كل �سهم متعدد الأ�سوات احلق يف �سوتني يف اجلمعيات العمومية ال�سنوية لل�سركة. وحتمل 

ال�سركة التي ت�سيطر عليها ال�سركة الأم كافة الأ�سهم متعددة الأ�سوات. 

اأهم امل�شاهمني  17

يف 31 دي�سمرب، كان امل�ساهمون احلاملون لأكرث من %5 من راأ�ص مال ال�سركة كما يلي: 

ن�شبة امل�شاهمة %عدد الأ�شهم

2019201820192018

الأ�سهم متعددة الأ�سوات

%5%5,000,0005,000,0005�سل اأوفر�سيز اإنف�ستمنت�ص بي يف

الأ�سهم العادية

%19%18,700,00018,700,00019بي يف دوردت�ص برتوليوم مات�سخابي

%15%15,000,00015,000,00015�سل اأوفر�سيز اإنف�ستمنت�ص بي يف

%10.1%10,100,00010,100,00010.1�سل برتولييم اإن يف

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

%8.0%7,994,1817,994,1818.0الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

%8.2%7,247,6488,247,6487.2�سندوق تقاعد وزارة الدفاع
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الحتياطي القانوين   18

قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 18/2019 )قانون ال�سركات التجارية يف �سلطنة ُعمان(، ب�سيغته املعدلة يتطلب حتويل 

%10 من �سايف ربح ال�سركة اإىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع اإىل اأن تعادل قيمة الحتياطي القانوين على الأقل ثلث راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر. 

وحيث اإن قيمة الحتياطي القانوين قد جتاوزت ثلث راأ�ص مال ال�سركة، فلم يتم اإجراء حتويالت اأخرى خالل ال�سنة. ول يتاح هذا الحتياطي للتوزيع. 

19 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

269428يف 1 يناير

3857املحمل لل�سنة

(216)(36)املدفوع خالل ال�سنة

271269يف 31 دي�سمرب

20 القرو�ش البنكية

امللزمة الت�سهيل  ويبلغ حد   .2019 مايو   7 الُعمانية يف  التجارية  البنوك  اأحد  من  )الت�سهيل(  الأجل  قر�ص طويل  على  ال�سركة  ح�سلت   )اأ( 

6 مليون ريال ُعماين مبعدل فائدة �سنوي %1.85 + املتو�سط املرجح ملعدل اخل�سم ل�سندات اخلزانة حلكومة ُعمان ملدة 28 يوما. �سيتم 

�سداد القر�ص بالكامل يف 6 مايو 2021. 

يتم تقومي القيمة الدفرتية للقر�ص ق�سري الأجل الذي ح�سلت عليه ال�سركة بالريال الُعماين. والقر�ص ق�سري الأجل غري م�سمون ويحمل  )ب( 

فائدة مبعدل جتاري. ولدى ال�سركة ت�سهيالت كافية لدى بنوك حملية ل�سداد / جتديد القر�ص خالل 12 �سهر ل�ستيفاء متطلبات اأعمالها 

امل�ستمرة. و�سيتم دفع الفائدة على اأ�سا�ص تاريخ ال�ستحقاق.

الدائنون التجاريون والآخرون  21

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

46,90843,278الذمم الدائنة التجارية

9,0175,132امل�سروفات امل�ستحقة

1,003964الذمم الدائنة الأخرى

2,9231,521م�ستحق لأطراف ذات عالقة )الإي�ساح 26(

59,85150,895

22 عقود الإيجار

اإيجار للعديد من الأرا�سي التي تعمل عليها حمطة التعبئة وامل�ستودعات واملكاتب ومرافق التخزين باجلملة. ترتاوح مدة عقد  لدى ال�سركة عقود 

الإيجار عادة بني ثالث وخم�ص وع�سرين �سنة. عقد اإيجار اأر�ص واحدة �سالح ملدة ال�سركة. اإن التزامات ال�سركة مبوجب عقود اإيجارها م�سمونة 

مبوجب حق املوؤجر يف الأ�سول املوؤجرة.

ا عقود اإيجار حمددة مدتها 12 �سهًرا اأو اأقل وعقود اإيجار منخف�سة القيمة. تطبق ال�سركة “اإيجار ق�سري الأجل” و “اإيجار الأ�سول  لدى ال�سركة اأي�سً

منخف�سة القيمة” اإعفاءات من هذه العقود.

فيما يلي القيم الدفرتية لأ�سول حق ال�ستخدام املعرتف بها واحلركات خالل ال�سنة:
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22 عقود الإيجار )تابع(

2019

بالألف ريال ُعماين

24,486   يف 1 يناير

3,376اإ�سافات

(2,613)م�سروف الإ�ستهالك

25,249

فيما يلي القيم الدفرتية للتزامات عقود الإيجار واحلركات خالل ال�سنة:

2019

بالألف ريال ُعماين

23,122يف 1 يناير

3,376اإ�سافات

1,126تراكم الفائدة )اإي�ساح 6(

(3,238)مدفوعات 

24,386

         1,923       املتداولة

  22,463غري املتداولة

التايل هي املبالغ املدرجة يف بيان الدخل ال�سامل:

2,613م�سروف الإ�ستهالك لأ�سول حق الإ�ستخدام

1,126م�سروف الفائدة على اإلتزامات عقود الإيجار )اإي�ساح 6(

20م�سروف متعلق بعقود اإيجار ق�سرية الأجل 

6م�سروف متعلق بعقود اإيجار الأ�سول منخف�سة القيمة

11مدفوعات الإيجار املتغرية

3,776

املخ�ش�شات  23

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

--              املخ�س�ص البيئي )اأ(

255278خم�س�ص خطة الحتفاظ باملوظفني )ب(

255278

املخ�س�ص البيئي )اأ( 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

200-               يف 1 يناير و 31 دي�سمرب 

(200)             -               ناق�سًا: امل�ستخدم خالل ال�سنة

             -             -

تخ�س�ص ال�سركة التكاليف البيئية على اأ�سا�ص تقييمات التلوث البيئي التي جترى يف مواقع الت�سليم والتخزين اخلا�سة بها. 
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املخ�ش�شات )تابع(  23

خم�س�ص خطة الحتفاظ باملوظفني )ب( 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

249             278يف 1 يناير

102132املخ�س�ص خالل ال�سنة

(103)(125)خم�سوًما منه: املدفوع خالل ال�سنة

278             255يف 31 دي�سمرب

لدى ال�سركة خطة لالحتفاظ باملوظفني مت اإعدادها لتح�سني املزايا لبع�ص املوظفني. ولقد مت اإن�ساء املخ�س�ص املعني بالقتطاع من قائمة الأرباح اأو 

اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر ويتوقع ا�ستغالله بعد ثالث �سنوات من التوظيف وفقا للخطة. 

تكاليف اإخالء املوقع )ج( 

تتحمل ال�سركة التزام اإخالء املوقع بعد انتهاء عقد اإيجار املوقع املوؤجر. اإن تقدير الإدارة لتكاليف اإخالء املوقع لي�ص جوهريًا بالن�سبة للبيانات املالية.

الأرباح الأ�شا�شية واملخففة لل�شهم الواحد   24

لل�سركة  العاديني  امل�ساهمني  اإىل  املن�سوب  ال�سنة  ربح  اأ�سا�ص  2019 على  دي�سمرب   31 الواحد يف  لل�سهم  واملخففة  الأ�سا�سية  الأرباح  احت�ساب  يتم 

بق�سمتها على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 كما يلي: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

10,98712,055ربح ال�سنة

100,000100,000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة كما يف 31 دي�سمرب                  

0.1100.121الأرباح الأ�سا�سية لل�سهم 

مل يتم عر�ص رقم معني لالأرباح املخف�سة لل�سهم الواحد حيث اإن ال�سركة مل ت�سدر اأي اأدوات لها تاأثري على الأرباح لل�سهم الواحد عند ممار�ستها.

توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة   25

توزيعات الأرباح املدفوعة

2018( باإجمايل  0.085 ريال ُعماين يف  0.072 ريال ُعماين لل�سهم الواحد )مقارنة مببلغ  اأرباح مببلغ  خالل ال�سنة، مت اإعالن ودفع توزيعات 

7.200 مليون ريال ُعماين عن عام 2018 )2018: 8.500 مليون ريال ُعماين عن عام 2017(.

توزيعات الأرباح املقرتحة

اقرتح جمل�ص الإدارة يف اجتماعه بتاريخ 27 يناير 2020 توزيعات اأرباح بقيمة 6,600,000 ريال ُعماين لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 

)مقارنة مببلغ 7,200,000 ريال ُعماين يف �سنة 2018(.

توزيعات الأرباح لل�سهم الواحد

)مقارنة مببلغ  ُعماين  ريال   6.600.000 باإجمايل  املقرتحة  النهائية  الأرباح  توزيعات  اأ�سا�ص  على  الواحد  لل�سهم  الأرباح  توزيعات  احت�ساب  يتم 

7,200,000 ريال ُعماين يف �سنة 2018( وبواقع 100,000,000 �سهم )مقارنة بعدد 100,000,000 �سهم يف �سنة 2018( رهنًا مبوافقة 

اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي. 
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  26

اأجرت ال�سركة معامالت مع �سركات تابعة لل�سركة الأم وكيانات لبع�ص اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة قدرة على ممار�سة تاأثري كبري عليها. واعتمدت 

�سروط هذه املعامالت من جمل�ص الإدارة وامل�ساهمني. 

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

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

33,42243,389بيع �سلع

12,97612,078�سراء �سلع وخدمات

2,3962,348ر�سوم خدمات وترخي�ص عالمات جتارية

2018( ل�سركات متلك  43 مليون ريال ُعماين يف  33 مليون ريال ُعماين )مقارنة مببلغ  كان الإيراد من مبيعات الأطراف ذات العالقة بحوايل 

جمموعة �سل ح�سة فيها وتتعلق مببيعات زيوت الت�سحيم ووقود الطريان. وتتعلق املبيعات الأخرى لالأطراف ذات العالقة باملبيعات للكيانات التي 

ي�سيطر عليها اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة. وكانت م�سرتيات الأطراف ذات العالقة من �سركات ت�سيطر عليها جمموعة �سل وكانت يف الأ�سا�ص لتوريد 

الزيوت الأ�سا�سية والإ�سافات امل�ستخدمة ملزج زيوت الت�سحيم. 

خالل ال�سنة، مل يكن اأي )2018 – مل يكن اأي( من اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة موظف بال�سركة. 

وخالل ال�سنة، ح�سل ع�سرة اأع�ساء جمل�ص اإدارة غري تنفيذيني )مقارنة بع�سرة يف 2018( على مبلغ اإجمايل قدره 157,600 ريال ُعماين )مقارنة 

مببلغ 154,000 ريال ُعماين يف 2018( كاأتعاب اجتماعات ومكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة.   

مكافاأة موظفي الإدارة الرئي�سيني  )2(

كانت مكافاأة الإدارة الرئي�سية خالل ال�سنة كما يلي: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

772686مزايا ق�سرية الأجل

2222مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

794708

يتم الإف�ساح عن املبالغ امل�ستحقة من ولالأطراف ذات العالقة يف الإي�ساحني 14 و 21 على التوايل.  )3(

تن�ساأ الأر�سدة امل�ستحقة يف نهاية ال�سنة خالل �سري العمل العادي. ومل يتم تكوين خم�س�ص لنخفا�ص القيمة لل�سنتني 2019 و 2018   )4(

بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة.  

�شايف الأ�شول لل�شهم الواحد  27

مببلغ  )مقارنة  ُعماين  ريال  األف   53,905 مببلغ   2019 دي�سمرب   31 يف  الأ�سول  �سايف  اأ�سا�ص  على  الواحد  لل�سهم  الأ�سول  �سايف  احت�ساب  يتم 

50,118 األف ريال ُعماين يف 2018( وبواقع 100,000,000 �سهما )مقارنة بعدد 100,000,000 �سهما يف 2018(. 
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الأدوات املالية   28

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لالأدوات املالية على البنود التالية: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

الأ�سول وفقا لبيان املركز املايل

58,85743,413املدينون التجاريون والأخرى )با�ستثناء الدفعات املقدمة(

7,51323,233النقد يف البنوك ويف ال�سندوق

66,37066,646

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لالأدوات املالية على البنود التالية: 

20192018

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

اللتزامات املقا�سة بالتكاليف املطفاأة

59,85150,985الدائنون التجاريون والآخرون

17,00021,000قرو�ص طويلة وق�سري الأجل

76,85171,985

اللتزامات الإحتمالية الطارئة    29

ال�سمانات

يف 31 دي�سمرب 2019، اأ�سدرت ال�سركة �سمانات نا�سئة يف �سري العمل العادي يتوقع األ تن�ساأ عنها التزامات جوهرية وتبلغ قيمتها 1,937  )اأ( 

األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 3,843 األف ريال ُعماين يف 2018( فيما يتعلق باأداء العقود. 

تخ�سع ال�سركة للتقا�سي �سمن �سياق اأعمالها العادية. بناًء على م�سورة قانونية م�ستقلة، ل تعتقد ال�سركة باأن نتائج هذه الق�سايا املرفوعة  )ب( 

لدى املحاكم �سيكون لها تاأثري جوهري على دخل ال�سركة اأو مركزها املايل.

اللتزامات   30

يف 31 دي�سمرب 2019، لدى ال�سركة التزامات م�سروفات راأ�سمالية م�ستقبلية مبقدار 13,504 األف ريال ُعماين )2018: �سفر ريال  )اأ( 

ُعماين(.

معلومات املقارنة  31

متت اإعادة ت�سنيف الأرقام املقابلة يف ال�سنة ال�سابقة ملطابقة عر�ص ال�سنة احلالية. ول توؤثر اإعادة الت�سنيف هذه على الربح اأو حقوق امل�ساهمني 

التي مت بيانها �سابقًا. 
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