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 حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
-حفظه اهلل ورعاه-



الماضيــُة،  األيــاُم  لنــا  كشــفْت  وقــد 
ُعمــاَن  أبنــاُء  ســّطرها  وطنيــٍة  ملحمــٍة  عــن 
وتماُســِكِهم،  وصبِرِهــم،  بثباِتهــم،  األوفيــاء 
علــى  شــاهًدا  ذلــك  وســيظُل  وتعاُضِدِهــم، 
قــوِة هــذا الوطــِن، وقدرِتــِه علــى الصمــوِد، فــي 

والمتغيــرات. الظــروِف  مواجهــِة 

 من خطاب جاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم 

بعد أحداث إعصار شاهين



بحر الرمال في صحراء الربع الخالي

روعة التنقل
تحظى سلطنة عمان بمناظر طبيعية خالبة، ومشاهد متنوعة رائعة، 
عالمي،  بمستوًى  والمطارات  والموانئ  للطرق  متينة  تحتية  وبنية 
من  بالزائرين  يرحب  وشامل  متنوع  لمجتمع  موطًنا  تزال  وال  وكانت 
جميع أنحاء العالم منذ أقدم األزمنة. وعلى امتداد الطرق المختلفة 
شل  التزام  يظهر  الداخلية،  والمناطق  الجميلة  السواحل  ومنظر 
إن  السلطنة.  في  التقدم  بتحقيق  المساهمة  في  واضحًا  الُعمانية 
محطات خدمة شل الكائنة في مواقع استراتيجية تقدم دعمًا متميزًا 
لمبادرات التطوير الحالية والمستقبلية في ُعمان. وإضافة إلى المتعة 
الجميلة، فإن  ُعمان  أرجاء  التجول في مختلف  التي تتحقق من خالل 
عمالؤنا.  بها  يقوم  رحلة  لكل  قيمة  إضاقة  إلى  تهدف  الُعمانية  شل 
ولهذا، فإن هدفنا هو أن نمد عجلة التقدم بالطاقة من خالل توفير 
بقيمنا  االلتزام  في  االستمرار  مع  النظيفة  الطاقة  حلول  من  المزيد 

األساسية والتركيز على السالمة دائمًا.
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أعضاء مجلس اإلدارة

وليد هادي
رئيس مجلس اإلدارة

 الشيخ فيصل الحشار
عضو

زين حق
عضو

إسحاق بن زايد المعولي
عضو

موي فونغ فارم
عضو

 شبيب بن محمد الدرمكي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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أريان ريتسكس
عضو

 عمرو عادل
عضو

علي الخروصي
عضو

 غالب بن فوزي البوسعيدي
عضو

 ريتشارد جوري
عضو

لميس بنت داوود اللواتي 
أمين السر
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فريق اإلدارة التنفيذية

الدكتور محمد بن محمود البلوشي - الرئيس التنفيذي
خالد بن هاشل العويسي - مدير عام التجزئة

إيان فونج - مدير الشؤون المالية

)من اليسار لليمين(
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)من اليسار لليمين(

علي بن يحيى العامري - مدير مرافق ُعمان واإلمارات 
محمود بن عبداهلل الكلباني - مدير قطاع وقود الطيران

عصام بن علي البوسعيدي - مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
برير بن افتخار اللواتي - مدير عام العالقات الخارجية والحكومية، وتطوير األعمال



اعتمد جمل�ش اإدارة �شركة �شل العمانية للت�شويق �ش.م.ع.ع )“ال�شركة”( يف اإجتماعه املنعقد 

 31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  لل�شركة  املدققة  املالية  النتائج   2022 فرباير   15 بتاريخ 

دي�شمرب 2021.

ملخص النتائج المالية

12 �شهر الربع بالألف ريال عماين                          

% 2020 2021 % Q4/20 Q4/21

9% 367,090 398,429 22% 90,130 110,323 الإيرادات 

10% 27,235 30,039 )1%( 7,490 7,424 اإجمايل الربح

)18%( 4,927 4,035 )29%( 1,238 880 زائد: اإيرادات اأخرى

3% )27,110( )28,030( 9% )6,957( )7,560(
ناق�ش: م�شروفات البيع 

والتوزيع وم�شروفات 

اإدارية

)1%( )2,468( )2,433( )18%( )629( )516( ناق�ش: التمويل وال�شريبة

40% 2,584 3,611 )80%( 1,142 228
�صايف الربح والدخل 

ال�صامل

بلغت الإيرادات خالل الإثني ع�شر �شهًرا املا�شية قيمة 398.429 مليون ريال عماين،   

م�شجلة ارتفاًعا بن�شبة %9 عن ذات الفرتة يف العام املا�شي.

بلغ اإجمايل الربح لالإثني ع�شر �شهًرا املا�شية قيمة 30.039 مليون ريال عماين مرتفًعا   

بن�شبة %10 عما كان عليه يف ذات الفرتة من العام املا�شي، ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي 

هام�ش  و  النفطية  املنتجات  اأ�شعار  يف  للزيادة  نتيجة  املخزون  قيمة  يف  التحرك  ب�شبب 

الربح.

بلغت الإيرادات خالل 

الإثني ع�شر �شهًرا املا�شية قيمة 

398.429 مليون ريال عماين، 
م�شجلة ارتفاًعا بن�شبة  %9 عن 

“ذات الفرتة يف العام املا�شي.
”

 تقرير
مجلس اإلدارة
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املكتب الرئي�شي اجلديد ل�شل عمان بت�شميمه امل�شتقبلي جمهز متامًا لدعم طرق الأعمال املختلفة.

الإثني  ال�شامل خالل  والدخل  الربح  �شايف  بلغ   

ع�شر �شهًرا املا�شية مبلًغا وقدره 3.611 مليون 

بذات  مقارنة  ارتفاًعا  م�شجاًل  عماين.  ريال 

ب�شكل  ذلك  ويرجع   ،2020 عام  من  الفرتة 

اأ�شا�شي اإىل الزيادة يف اإجمايل الربح.

المالمح الرئيسية لألداء

اأعمال  قطاع  ي�شتمر  التجزئة:  اأعمال  قطاع 

التجزئة يف كونه اأكرب قطاعات اأعمال ال�شركة التي 

من  ممتازة  تنقل  بتجربة  العمالء  تزويد  توا�شل 

خالل �شبكة وا�شعة من حمطات اخلدمة يف خمتلف 

ال�شوق  ظروف  من  الرغم  وعلى  ال�شلطنة.  اأنحاء 

والتحديات  كوفيد–19  جائحة  نتيجة  ال�شعبة 

التجارية منذ  والأن�شطة  التنقل  التي فر�شتها على 

مرنة  بقيت  التجارية  الأعمال  اأن  اإل  العام،  بداية 

وكان الرتكيز من�شًبا على �شمان �شالمة عمالئنا 

يف  وال�شعي  الأمامية،  ال�شفوف  �شمن  والعاملني 

تقدمي منتجات وخدمات فائقة اجلودة مع التاأكيد 

وقد  ككل.  واملجتمع  بالعمالء  ال�شركة  اهتمام  على 

ظهر ذلك جلًيا عرب التحديات التي واجهتنا خالل 

�شرب  الذي  �شاهني  اإع�شار  �شملت  والتي  العام، 

اجلزء ال�شمايل من ال�شلطنة يف بداية �شهر اأكتوبر. 

الأعمال  �شبكة  من  ن�شف  من  يقارب  ما  تاأثر  وقد 

�شواء كان ذلك جزئًيا اأو كلًيا، اإل اأن ال�شركة متكنت 

من تغيري جميع املرافق املت�شررة يف اأقل من يومني 

ومت ا�شتئناف العمل مع احلفاظ على معايري عالية 

الوطني  العيد  مع  وتزامًنا  واجلودة.  ال�شالمة  من 

املجيد، احتفلت ال�شركة بافتتاح حمطة خدمة �شل 

حني  يف  ال�شريع،  م�شقط  طريق  على   200 رقم 

بداأت يف الوقت ذاته يف اأعمال اإن�شاء اأربع حمطات 

والتي  ال�شريع  الباطنة  طريق  على  متكاملة  خدمة 

من املتوقع اأن تكتمل يف الربع الأول من عام 2022.  

و�شمن ا�شرتاتيجة ال�شركة لتو�شيع نطاق اأعمالها،  

فقد ا�شتمرت خالل العام يف تو�شيع ح�شورها عرب 

الرقمية   واملن�شات  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

وحتظى  الرتويجية.  والعرو�ش  التفاعلي  باملحتوى 

لتح�شني  كبري  برتكيز  الوقود  لغري  التجزئة  اأعمال 

�شلكت  �شل  حمل  اإفتتاح  مت  حيث  العمالء  جتربة 

جديد اإ�شافة اإىل ال�شبكة احلالية من فروعه.

التجارية:  الأ�صاطيل  حلول  اأعمال  قطاع 

يوا�شل هذا القطاع مواجهته للتحديات القت�شادية 

مع  التعامل  يف  العمالء   ا�شتمرار  ظل  يف  واملالية 

نحو  ملتزمة  ال�شركة   بقيت  ذلك،  ومع  اجلائحة. 

العمالء من خالل الت�شريع يف رحلة التحول الرقمي 

والت�شغيل الآيل  والتجارب الذكية لتلبية احتياجات 

لتو�شيع  جهودها  ال�شركة  وا�شلت  كما  العمالء. 

من  وذلك  جدد  عمالء  على  واحل�شول  عمالئها 

خالل ال�شتفادة من نظام اإدارة البطاقات  لتوفري 

جتربة متميزة لعمالء الأ�شاطيل .

قطاع اأعمال الوقود التجاري: ظلت بيئة قطاع 

الوقود التجاري مت�شمة بالتحديات نتيجة للتاأثريات 

التي �شببها امل�شهد القت�شادي ككل، اإل اأن الرتكيز 

بقي من�شًبا على اغتنام الفر�ش اجلديدة والتميز 

على  احلفاط  اأجل  من  اخلدمة  وجودة  الت�شغيلي  

العمالء الرئي�شيني.

ا�شتمرت  البحري:  الوقود  اأعمال  قطاع 

ال�شركة يف خدمة عمالء الوقود البحري املحليني، 

مع اللتزام باأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة والأمن 

اإىل  وبالإ�شافة  الت�شغيلي.  التميز  ومعايري  والبيئة، 

جديدة   فر�ش  ا�شتك�شاف  ال�شركة  توا�شل  ذلك، 

لتو�شيع عملياتها واإ�شافة عمالء جدد.
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قطاع اأعمال الزيوت: ا�شتمرت التحديات التي 

نتيجة  وذلك  الزيوت  منتجات  على  بالطلب  تتعلق 

اأ�شعار  يف  العاملي  والرتفاع  اجلائحة  لتاأثريات 

النفط اخلام الذي اأثر تاأثرًيا مبا�شًرا على التكلفة 

الإجمالية للزيوت امل�شنعة وهام�ش اأرباحها. اإل اأن 

�شركائها  مع  وثيقة  عالقات  على  حافظت  ال�شركة 

بالتحديات  املت�شمة  الفرتة  هذه  خالل  وعمالئها 

ومتكنت من املحافظة على ا�شتمرارية اأعمالها مع 

حتقيق الأرباح. وعالوة على ذلك، ح�شلت ال�شركة 

الطاقة.  قطاع  ا�شرتاتيجية يف  اأعمال جتارية  على 

ال�شركة  املوزعني، وا�شلت  ال�شراكة مع  ومن خالل 

ريادتها يف ال�شوق مع تعزيز ا�شرتاتيجياتها املطورة 

بتقدمي  ال�شركة   قامت  كما  املحلي.  ال�شوق  يف 

تعزيز  يف  �شاهمت  متعددة  ا�شرتاتيجية  مبادرات 

ال�شوق،  حتديات  على  للتغلب  والإ�شتدامة  النمو 

والرتكيز  جديدة  منتجات  طرح  خالل  من  وذلك 

امل�شرتكة  التجارية  العالمات  ذات  املنتجات  على 

اإي�شوزو  ل�شيارات  ا  خ�شي�شً ت�شنيعها  يتم  التي 

ال�شركة  وا�شلت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  وهيونداي. 

على  احلا�شل  الزيوت  مزج  م�شنع  من  ال�شتفادة 

ميناء  يف   )9001 )اآيزو  العاملية  اجلودة  �شهادة 

واحتفظت  امل�شافة،  املحلية  القيمة  لتعزيز  الفحل 

لزيوت  رئي�شي  كمورد  الرائدة  مبكانتها  ال�شركة 

على  ع�شر  اخلام�ش  للعام  والت�شحيم  ال�شيارات 

التوايل عاملًيا.

النقل  حركة  زالت  ما  الطريان:  اأعمال  قطاع 

ورغم  كوفيد–19.  جائحة  ب�شبب  حمدودة  اجلوي 

�شهر  يف  الطريان  على  املفرو�شة  القيود  تخفيف 

اأكتوبر، اإل اأن قطاع الطريان وال�شياحة عاملًيا بقي 

من  العديد  اإغالق  ل�شتمرار  نظرًا  وذلك  حمدوًدا 

لذلك،  ونتيجة  تقييدها.  اأو  اخلارجية  الوجهات 

الداخلية  ال�شفر  حركة  من  املبيعات  حجم  ظل 

عليه  كان  ملا  وم�شابًها  التحديات  يواجه  والدولية 

الوقت  ويف  اجلائحة.  اإنت�شار  بعد   2020 عام  يف 

الدقم  مطار  يف  الت�شغيلية  العمليات  د�شنت  ذاته، 

يف وقت �شابق من هذا العام حمققة عائًدا اإيجابًيا 

لل�شركة. تركز اأعمال الطريان على احل�شول على 

عقود جديدة يف قطاع ال�شحن والحتفاظ بالعقود 

مطار  يف  الدولية  الطريان  �شركات  مع  الرئي�شية 

م�شقط الدويل.

عوائد األسهم وتوزيع األرباح

املوزعة  الأرباح  تكون  باأن  الإدارة  جمل�ش  يقرتح 

على  الواحد  لل�شهم  بي�شة   36 بقيمة   2021 لعام 

جاء  وقد   .2022 مار�ش  �شهر  يف  توزيعها  يتم  اأن 

لهذا  الربح  �شايف  على  اعتمادًا  القرتاح  هذا 

العام، وظروف ال�شوق احلالية واملتوقعة، وال�شيولة 

واملتوقع،  احلايل  وال�شتقرا�ش  النقد،  �شوق  يف 

2022، الذي  وبرنامج ال�شتثمار الراأ�شمايل لعام 

مت اعتباره بهدف تاأمني ربحية طويلة املدى ومركز 

ريادي لل�شركة يف ال�شوق.

رؤية مستقبلية

م�شتويات  على  كوفيد–19  جائحة  تاأثري  ا�شتمر 

والذي   2021 عام  يف  الطاقة  قطاع  يف  الطلب 

التجارية  الأن�شطة  لتقليل  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعود 

خمتلفة  مراحل  خالل  التنقل  على  القيود  نتيجة 

الو�شوح  عدم  ي�شتمر  اأن  املتوقع  ومن  العام.  من 

فيما يخ�ش �شرعة تعايف م�شتويات الطلب يف عام 

2022 نتيجة ظهور حالت جديدة على ال�شعيدين 

عدم  ا�شتمرار  من  الرغم  وعلى  والدويل.  املحلي 

الو�شوح، اإل اأنه من املتوقع لبيئة الأعمال  يف عام 

2022 اأن تكون اأكرث ا�شتقراًرا نتيجًة لقوة الأو�شاع 

القت�شادية مبا يف ذلك �شعر النفط والأداء املايل. 

وقد حافظت ال�شركة على ميزانية عمومية م�شتقرة 

خالل العام 2021 توؤهلها لتكون يف مو�شع ي�شمح 

جديدة  اأعمال  فر�ش  يف  ال�شتثمار  مبوا�شلة  لها 

مالية  قوة  على  املحافظة  مع   ،2022 عام  يف 

متنحها مرونة اأمام احتمالية ظهور التحديات على 

م�شتويات الطلب مرة اأخرى. 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة

اأدائها  على  ال�شركة  حافظت   ،2021 عام  يف 

املمتاز يف جمال ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة، 

وا�شتمرت ال�شركة يف  الرتكيز على رحلة “ الهدف 

�شفر” املتمثلة يف عدم ت�شجيل اأية اإ�شابات م�شيعة 

 2021 للوقت. وقد ان�شب تركيز ال�شركة يف عام 

على املحافظة على اإجنازاتها يف ال�شنة ال�شابقة  يف 

جمال ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة وحت�شينها، 

حدوث  عدم  يف  املتمثل  البيئي  الإجناز  وحتقيق 

�شرر وعدم ت�شجيل اأية اإ�شابات م�شيعة للوقت.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، وا�شلت ال�شركة تركيزها على 

الهتمام بالآخرين والبيئة، والتزامها ببناء كفاءات 

من  العديد  خالل  من  فعالة  معايري  وفق  موظفيها 

والتدريب  التوعية   حمالت  �شملت  التي  املبادرات 

اأثناء  والنف�شية  اجل�شدية  ال�شحة  على  والرتكيز 

العمل، واإ�شدار ت�شاريح العمل، والقيادة الوقائية، 

الأولية،  الإ�شعافات  وتقدمي  الغذاء،  و�شالمة 

املخاطر.  تقييم  والتدريب على  ومكافحة احلريق، 

بعنوان  لل�شالمة   يوم  بتنظيم  ال�شركة  قامت  كما 

حيث  احلياة”  على  للحفاظ  اجلديدة  “القواعد 

الهامة  القواعد  تد�شني  على  اليوم  ذلك  ا�شتمل 

تعزيز  اأجل  من  اخلدمة  حمطات  يف  للعاملني 

�شالمتهم و�شالمة العمالء.

اإدارة املخاطر املتعلقة  توا�شل ال�شركة جهودها يف 

الأولوية  ال�شالمة  اعتبار  مع  كوفيد–19،  بجائحة 

التطعيم  برنامج  تنفيذ  خالل  من  وذلك  الأهم، 

متكني  وموا�شلة  اأ�شرهم،  واأفراد  للموظفني 

املوظفني للعمل عن بعد.

الثانية  اإطالق حمطة اخلدمة  ال�شركة  اأكملت  وقد 

باأن  الإدارة  جمل�ش  يقرتح 

 2021 لعام  املوزعة  الأرباح  تكون 

الواحد  لل�شهم  بي�شة   36 بقيمة 

على اأن يتم توزيعها يف �شهر مار�ش 

.2022“

”
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التجريبي  والت�شغيل  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  التي 

لأول وحدة �شحن كهربائي هذا العام. وياأتي ذلك 

ا�شتدامة  اأكرث  بيئة  نحو  الطاقة  �شمن رحلة حتول 

تقليل  يف  ال�شركة  طموح  لتحقيق  تهدف  والتي 

النبعاثات الكربونية. 

المخاطر والمخاوف

مراقبة  حمور  اجلائحة  من  التعايف  �شرعة  تظل 

ال�شيولة  لتوفر  بالن�شبة  احلال  هو  كما  ومتابعة، 

على  ال�شركة  حتافظ  لذلك،  ونتيجة  النقدية. 

املرونة،  متنحها  عمومية  ميزانية  ب�شمان  اتزانها 

بعناية.  املختارة  ال�شتثمارات  يف  ال�شتمرار  مع 

اإدارة  ت�شمل  اأخرى  ال�شركة على جوانب  تركز  كما 

قد  التي  واملخاطر  والفر�ش  املعلومات،  خماطر 

التحول يف  توجه  الأعمال اجلديدة �شمن  تاأتي مع 

الطاقة.  

تعتمد خطة ا�شتثمار واأعمال ال�شركة  القادمة على 

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

اجلهات  ل�شيا�شة  يخ�شع  والذي  املهيمن،  التجزئة 

املعنية. وتقوم ال�شركة بدرا�شة جميع ال�شتثمارات 

املنا�شبة لل�شيناريوهات املختلفة، مبا فيها الأ�شعار 

القت�شادية  والبيئة  املتوقع،  والطلب  املتغرية، 

املتغرية وذلك ل�شمان ال�شتمرار يف اتخاذ قرارات 

ا�شتثمار �شليمة وفعالة فيما يتعلق باأموال امل�شاهمني 

املتوفرة.

نظم الرقابة الداخلية

يدرك جمل�ش الإدارة اأن احلوكمة اجليدة لل�شركات 

لها جذورها يف ال�شوابط الداخلية ال�شليمة. ويوؤكد 

املجل�ش م�شوؤوليته الكاملة  يف مراجعة مدى كفاية 

املعلومات  ونظم  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  و�شالمة 

المتثال  نظم  ذلك  يف  مبا  بال�شركة  الإدارية 

واملبادئ  والتعليمات  والقواعد  والأنظمة  للقوانني 

ت�شجيل  يتم  مل  اأنه  ويذكر  بها.  املعمول  التوجيهية 

اأي خ�شائر مادية خالل ال�شنة املالية 2021 ناجمة 

عن اأي �شعف يف الرقابة الداخلية. وتوا�شل اإدارة 

ال�شركة اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز بيئة الرقابة 

الداخلية ب�شكل عام.

تغييرات في مجلس اإلدارة

يف اآخر انتخابات اأقيمت يف اجتماع اجلمعية العامة 

يف مار�ش 2021، اختار امل�شاهمون اأع�شاء جمل�ش 

الفا�شل  وهما  لع�شوين  بانتخابهم  اجلدد  الإدارة 

كل  حمل  ليحال  ريت�شك�ش  واأدريان  اخلرو�شي  علي 

من جمعة اخلمي�شي وفي�شل وحيد.

المسؤولية االجتماعية

توا�شل ال�شركة التزامها بتلبية الطلب املتزايد على 

اقت�شادًيا  م�شوؤولة  بطريقة  ال�شلطنة  يف  الطاقة 

وبيئًيا واجتماعًيا مع العمل على خلق قيمة م�شتدامة 

القيمة  على  من�شًبا  الرتكيز  يزال  ول  للمجتمع. 

وال�شالمة  الأعمال،  ريادة  ودعم  امل�شافة،  املحلية 

املرورية، والبيئة. و�شوف ت�شتمر ال�شركة يف القيام 

يف  الطاقة  حتول  برحلة  امل�شاهمة  يف  بدورها 

ال�شلطنة، ومواءمة ا�شرتاتيجيتها وتوجهاتها طويلة 

املدى مع ا�شرتاتيجية �شل العاملية يف تعزيز التقدم، 

وروؤية عمان 2040.

املعنية   اجلهات  كافة  مع  بالعمل  ال�شركة  تلتزم 

جهد  كل  وبذل  م�شوؤولة   ك�شركة  دورها  لتعزيز 

ممكن  خلدمة عمان و�شعبها.

شكر وتقدير

على  نوؤكد  للت�شويق  الُعمانية  �شل  �شركة  يف  اإننا 

يف  وال�شتمرار  ال�شلطنة،  جتاه  الدائم  التزامنا 

العالقة،  ال�شركاء واجلهات ذات  التام مع  التعاون 

والعمل اجلاد جنبًا اىل جنب معهم من اأجل ازدهار 

العمل جاهدبن  �شنوا�شل  كما  وتقدمها.   ال�شلطنة 

يف �شبيل خدمة الوطن واملواطن حتت قيادة ح�شرة 

املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب 

روؤية  دعم  على  والعمل   ،- ورعاه  اهلل  حفظه   -

الرفعة  لل�شلطنة وم�شتقبلها نحو مزيد من  جاللته 

والكرامة.

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

عن خال�ش امتناين و�شكري جلميع الأطراف ذات 

فيهم  مبا  واخلا�ش،  العام  القطاعني  يف  العالقة 

لل�شركة وموظفيها،  التنفيذية  والإدارة  امل�شاهمني، 

وعمالئها، واملتعاقدين معها على ولئهم، وتفانيهم، 

ومثابرتهم، وجهودهم التي بذلوها  يف خلق الفر�ش 

التغري.  �شريعة  عمل  بيئة  يف  التحديات  ومواجهة 

ومن جانبنا، نطمئنكم باأن جمل�ش الإدارة  �شيظل 

تو�شع  �شبيل  يف  الفر�ش  كافة  باغتنام  ملتزًما 

ال�شركة وتعزيز العائد على ا�شتثمارات امل�شاهمني. 

نحو  امل�شتمر  لدعمكم  واأبدًا  دائمًا   ممتنون  ونحن 

حتقيق النمو مًعا. 

وليد هادي

 رئي�ش جمل�ش الإدارة،

�شركة �شل العمانية للت�شويق �ش.م.ع.ع

م�شقط،  15 فرباير 2022
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رحالت ممتعة
الُعمانية.  لشل  رئيسية  نمو  استراتيجية  التنقل  نعد  إننا 
ولهذا، فإننا مستمرون في وجودنا على الطرق من أجل 
ُتنسى،  ال  التي  برحالتهم  الشروع  من  عمالئنا  تمكين 
واالستمتاع بمنظر الصحراء المترامية األطراف، والتضاريس 
على  سياراتهم  قيادة  أثناء  الواسعة  والبحار  المتنوعة 
ومع  الخالبة.  الجبلية  المناطق  عبر  ممتدة  طرق  شبكة 
تقدم  استراتيجية  مواقع  في  لشل  خدمة  محطة   200
محالت  إلى  إضافة  الجودة  عالية  وزيوت  وقود  منتجات 
المفضل  الشريك  تعد  الُعمانية  شل  فإن   ،Shell Select

الموثوق به للعمالء على الطرق.
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العامة  الهيئة  من  ال�شادرة  التوجيهات  على  بناًء 

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

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

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

“مور  ال�شركة  ح�شابات  مراقبو  قام  لقد   .2021

ومبني  م�شتقل  تقرير  باإ�شدار  �ش.م.م”   �شتيفنز 

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

31 دي�شمرب 2021. 

فلسفة الشركة

العمانية  �شل  لـ�شركة  ال�شركات  حوكمة  تقرير  اإن 

ال�شركة  التزام  مدى  يعك�ش  �ش.م.ع.ع  للت�شويق 

باحلفاظ على اأعلى م�شتويات ال�شفافية وامل�شوؤولية 

الغاية  اإىل  للو�شول  وذلك  الأعمال  يف  والن�شباط 

للم�شاهمني  املكت�شبة  القيمة  من  والتعزيز  الأهم 

حاجات  العتبار  يف  الأخذ  مع  الطويل  املدى  على 

وم�شالح جميع الأطراف ذات العالقة. 

�ش.م.ع.ع  للت�شويق  العمانية  �شل  �شركة  تلتزم 

حوكمة  جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  بتبني 

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

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

التقرير  هذا  اإعداد  مت  وقد  املال.  ل�شوق  العامة 

العامة  الهيئة  من  ال�شادر  التعميم  على  بناًء 

22 يوليو  E/4/2015 املوؤرخ يف  ل�شوق املال رقم 

وفقًا  ال�شركات  ملمار�شات حوكمة  وتطبيقه   2015

للتعديالت التي اأجريت على ميثاق حوكمة ال�شركات 

للهيئة العامة ل�شوق املال ال�شادرة مبوجب التعميم 

 2016 دي�شمرب   1 املوؤرخ يف   E/10/2016 رقم 

ال�شركات  وقانون  “امليثاق”(،  بـ  اإليه  )امل�شار 

 /18 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية 

رقم  والقرار   2019 فرباير   13 بتاريخ   2019

ل�شوق  العامة  الهيئة  من  ال�شادر   27/2021

2021 فيما يخ�ش ال�شوابط  25 فرباير  املال يف 

املتعلقة بال�شركات امل�شاهمة العامة.

مجلس اإلدارة

تنفيذيني،  غري  اأع�شاًء  بالكامل  املجل�ش  ي�شم 

ويتكون املجل�ش احلايل من اأحد ع�شر ع�شًوا منهم 

�شتة اأع�شاء مر�شحني من قبل �شل وغري م�شتقلني 

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

وكافة اأع�شاء املجل�ش هم من املحرتفني الناجحني 

التخ�ش�شية.  جمالتهم  يف  البارعني  واخلرباء 

وي�شمن الت�شكيل احلايل للمجل�ش اأن يكون جمل�ش 

اخلربة  حيث  من  كاٍف  ب�شكل  متوازًنا  الإدارة 

ال�شحيح  التوجيه  ي�شمن  مبا  الإدارية  واخللفيات 

والتدبري ال�شليم باأن�شطة ال�شركة. 

مهام مجلس اإلدارة

تلتزم ال�شركة ب�شكل عام مبهام جمل�ش الإدارة وفقًا 

التنفيذيني  املديرين  بالن�شبة لختيار  اأما  للميثاق، 

الرئي�شيني، فاإن ال�شركة تلتزم باإجراءات الإختيار 

ال�شفافة واملهنية املتبعة لدى جمموعة �شركات �شل 

الرت�شيحات  جلنة  وم�شاركة  توجيه  مع  العاملية، 

جمل�ش  يف  عليه  التفاق  يتم  ح�شبما  واملكافاآت 

اأداء  تقييم  يف  الآلية  ذات  اتباع  ويتم  الإدارة. 

املوظفني حيث ي�شتخدم نظام �شامل لتقييم الأداء 

تابع ملجموعة �شركات �شل العاملية.

التقييم الخارجي لمجلس اإلدارة

�شهر  يف  انعقد  الذي  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف 

“اأبو متام جرانت  امل�شاهمون  2021، عني  مار�ش 

لتقييم  م�شتقلة،  ا�شت�شارية  جهة  وهي  ثورنتون”، 

مدى كفاءة جمل�ش اإدارة ال�شركة. 

وقد مت اإجراء هذا التقييم وفًقا ملعايري وا�شرتاطات 

اجتماع  يف  امل�شاهمون  عليها  وافق  التي  التقييم 

حوكمة  ميثاق  ومتطلبات  العامة،  اجلمعية 

الدكتور حممد البلو�شي - الرئي�ش التنفيذي ل�شل الُعمانية يوقع اتفاقية مع  الدكتور  اأحمد العربي - الرئي�ش التنفيذي ملوانئ اأ�شياد لتزويد الوقود البحري.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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ال�شركات، حيث �شملت عملية التقييم حمورين كما 

يلي:

حما�شر  مثل  املتوفرة  امل�شتندات  مراجعة   

املنبثقة،  للجان  املرجعية  والبنود  الجتماعات، 

وال�شيا�شات والإجراءات وغريها.

التقييم  من  الناجتة  واملالحظات  الآراء  جمع   

من كافة اأع�شاء الفريق واإعداد تقرير بناًء على 

الردود والتقييمات املتلقاة. 

وقد مت تقييم الأداء وفًقا للمعايري التالية: 

وقانون  ال�شركات،  حوكمة  مبيثاق  اللتزام   

ال�شركات التجارية، والنظام الأ�شا�شي لل�شركة.

هيكلة جمل�ش الإدارة   

دور جمل�ش الإدارة يف احلوكمة  

حيثيات وطريقة عمل املجل�ش   

وال�شوابط  املالية،  التقارير  اإعداد  عملية   

الداخلية واإدارة املخاطر.

اإجراوؤه  مت  الذي  للتقييم  العامة  النتيجة  وظهرت 

دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  الإدارة  ملجل�ش 

2021 بح�شوله على تقييم “مر�شي” مع ح�شول 

�شمن  التوقعات”  “يفوق  تقييم  على  الأداء  حمور 

معايري التقييم املعتمدة. 

عملية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

وقعت اآخر عملية انتخاب وتعيني لالأع�شاء يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد يف مار�ش 2021، حيث انُتِخب اأحد ع�شر ع�شوًا ملجل�ش الإدارة ملدة ثالثة 

اأعوام. ويف حالة وجود �شواغر، ف�شيتم �شدها وفًقا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة، وقانون ال�شركات التجارية، وتوجيهات الهيئة العامة ل�شوق املال. وتقدم ال�شركة 

برناجًما تعريفًيا لالأع�شاء يت�شمن تعريفهم ببيئة العمل واأعمال ال�شركة وعنا�شر حمددة �شمن حوكمة ال�شركة )على �شبيل املثال ميثاق العمل و�شرية املعلومات(. 

الأع�صاء امل�صتقلونالأع�صاء غري امل�صتقلني

�شبيبب الدرمكيوليد هادي

ال�شيخ في�شل احل�شارزين حق

اإ�شحاق املعويلموي فونغ فارم

علي اخلرو�شي )من 4 مار�ش 2021(اأدريان ريت�شكي�ش )من 4 مار�ش 2021(

جمعة اخلمي�شي )حتى 4 مار�ش 2021(في�شل وحيد )حتى 4 مار�ش 2021(

غالب البو�شعيديعمرو عادل 

ريت�شارد جوري

عقد جمل�ش اإدارة ال�شركة خالل عام 2021 �شبعة اجتماعات، وذلك يف 26 يناير و8 فرباير و4 مار�ش، و28 اأبريل، و27 يوليو، و27 اأكتوبر، و9 دي�شمرب. مت 

من خاللها التقيد باملدة الزمنية بني الجتماعات وفًقا ملتطلبات الهيئة العامة ل�شوق املال التي تلزم بعدم جتاوز مدة 120 يومًا بني كل اجتماع واآخر. 

سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2021

الوظيفةا�صم ع�صو جمل�س الإدارة
الجتماعات 

رت التي ُح�صِ

ح�صور اآخر 

جمعية عمومية
الع�صوية يف جمال�س �صركات اأخرى

ل يوجد نعم6رئي�ش جمل�ش الإدارةوليد هادي 

نعم7ع�شو م�شتقل �شبيب الدرمكي 

ال�شركة العمانية القطرية لالت�شالت �ش.م.ع.ع  •

ال�شركة العمانية لتنمية ال�شتثمارات الوطنية   •

�ش.م.ع.م )تنمية( - رئي�ش جمل�ش الإدارة

ل يوجد نعم7ع�شو م�شتقل ال�شيخ في�شل احل�شار

ل يوجد نعم7ع�شو م�شتقل غالب البو�شعيدي

ل يوجد نعم6ع�شو غري م�شتقلزين حق 
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الوظيفةا�صم ع�صو جمل�س الإدارة
الجتماعات 

رت التي ُح�صِ

ح�صور اآخر 

جمعية عمومية
الع�صوية يف جمال�س �صركات اأخرى

اأدريان ريت�شكي�ش

 ع�شو غري م�شتقل

)من 4 مار�ش 2021(

ل يوجد ل يوجد5

ل يوجد نعم6ع�شو غري م�شتقلموي فونغ فارم 

في�شل وحيد

 ع�شو غري م�شتقل

)حتى 4 مار�ش 2021(

ل يوجد نعم2

ل يوجد نعم7ع�شو غري م�شتقلعمرو عادل

جمعة اخلمي�شي 

 ع�شو م�شتقل

)حتى 4 مار�ش 2021(

البندر للتطوير �ش.م.ع.منعم2  •

علي اخلرو�شي 

 ع�شو م�شتقل

)من 4 مار�ش 2021(

اإمداد اللوج�شتية �ش.م.ع.م ل يوجد5  •

نعم7ع�شو م�شتقلاإ�شحاق املعويل

بنك نزوى -  ع�شو   •

�شركة الغاز الوطنية �ش.م.ع.ع - ع�شو  •

ال�شركة العمانية لتنمية ال�شتثمارات الوطنية   •

�ش.م.ع.م )تنمية( 

ل يوجدنعم6ع�شو غري م�شتقلريت�شارد جوري

خالل  من  امل�شرف  بدور  الإدارة  جمل�ش  يقوم 

على  ال�شركة  و�شوؤون  اأعمال  ومراقبة  باإدارة  قيامه 

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

اأما  لل�شركة.  التنفيذية  الإدارة  اإىل  فو�شت  قد 

جلنة  لأي  اأو  للم�شوؤولني  ت�شند  مل  التي  امل�شوؤوليات 

من جلان املجل�ش فتبقى يف املجل�ش.

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

املعلومات التالية للمجل�ش:

الأعمال  قطاعات  ت�شغيل  خطط  مراجعة   

وامليزانيات وامل�شتجدات؛

لل�شركة  ال�شنوية   / ال�شنوية  ربع  النتائج   

وقطاعات اأعمالها؛

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

والبيئة؛

تقارير عن احلوادث والوقائع اخلطرية؛  

ر�شوم ومكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة؛  

ملجل�ش  التابعة  اللجان  اجتماعات  حما�شر   

الإدارة؛

التعرث املادي يف التزامات ال�شركة املالية؛  

تلك  اأو  عامة  مطالبات  تت�شمن  التي  امل�شائل   

املتعلقة مبنتجات ال�شركة؛

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

اأية تغيريات يف الإدارة العليا؛  

ي�شتوجب  هامة  اإجراءات  اأو  �شيا�شات  اأية   

تقدميها ملجل�ش الإدارة؛ 

الإ�شعارات اجلوهرية حول العقوبات وامل�شببات؛   

عدم المتثال للمتطلبات القانونية؛ و  

التعامالت مع الأطراف ذات العالقة.  

ومتا�شيًا مع �شوابط امليثاق، فقد قام املجل�ش بتبني 

اأنظمة داخلية تت�شمن مبادئ و�شيا�شات واإجراءات 

وت�شريف  بالأعمال  القيام  يف  ال�شركة  وتطبيقات 

�شوؤون ال�شركة التي ت�شتخدم ب�شكل عام يف جمموعة 

وال�شالمة  ال�شحة  �شيا�شات  وتعترب  هذا  �شل. 

يف  للعمل  العامة  املبادئ  من  جزًءا  والبيئة  والأمن 

جمموعة �شل. ويتم اإ�شعار املجل�ش ب�شفة عامة عن 

اأي تغيريات ت�شدر عن جمموعة �شل. 

حمددة  اإجراءات  الإدارة  جمل�ش  تبنى  وقد 

للتعامالت مع اجلهات الأخرى ذات العالقة وذلك 

وميثاق  التجارية  ال�شركات  بقانون  التقيد  ل�شمان 

حوكمة ال�شركات وال�شوابط املطبقة يف هذا ال�شان. 

السيرة الذاتية ألعضاء المجلس 

وليد هادي 

اإدارة �شل  وليد هادي ي�شغل من�شب رئي�ش جمل�ش 

اأ�شول فنزويلية  يف عمان وهو مواطن هولندي من 

ولبنانية. وهو خريج اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

بداأ   .)CFA( معتمد  مايل  حملل  �شهادة  ويحمل 

اأندر�شون  �شركة  لدى  العمل  املهنية يف  وليد حياته 

اأويل اآند غاز براكت�ش يف قطر ثم انتقل اإىل �شركة 

عام  يف  �شل  يف  للعمل  ين�شم  اأن  قبل  �شلمربجري، 

التخطيط  وحدة  يف  �شل  يف  عمله  بداأ   .2005

عن  م�شوؤول  بوظيفة  دبي،  يف  الإقليمية  والإبالغ 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  �شل  حمفظة 

تعيينه  مت  وبعدها،  ال�شرقية.  واأوروبا  ورو�شيا 

حيث  لهاي،  يف  وال�شتحواذ  الندماج  فريق  يف 

ال�شتحواذ  عمليات  من  متنوعة  جمموعة  يف  عمل 
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ت�شمل  التي  ال�شركات  ومعامالت  والت�شفيات 

الأق�شى  وال�شرق  الأو�شط  وال�شرق  اأفريقيا 

 ،2012 عام  ويف  ال�شرقية.  واأوروبا  واأ�شرتاليا 

ال�شرق  يف  احلكومية  العالقات  فريق  اإىل  ان�شم 

الأو�شط يف �شل حيث عمل يف جمال اإدخال منا�شب 

اأنحاء  جميع  يف  الأعمال  تطوير  وفر�ش  جديدة 

املنطقة. كما مت تعيينه يف من�شب مدير عام زيوت 

�شل التجارية  يف كازاخ�شتان يف عام 2015 حيث 

اأي�شًا من�شب ممثل م�شاهمي  �شركة �شل يف  �شغل 

وكان ع�شوًا يف  قزوين  بحر  اأنابيب  �شركة خطوط 

جمل�ش اإدارتها. ومت تعيني وليد نائبا للرئي�ش املايل 

يف اأعمال امل�شاريع امل�شرتكة يف عام 2019.

�صبيب الدرمكي

حالًيا  وي�شغل  عماين  مواطن  الدرمكي  �شبيب 

موظفي  تقاعد  ل�شندوق  العام  املدير  من�شب 

بخربة  �شبيب  يتمتع  م�شقط.  يف  املدنية  اخلدمة 

التقاعد،  �شناديق  جمال  يف  عامًا   28 عن  تزيد 

والتدقيق   التمويل  جمالت  يف  وا�شعة  خربة  ولديه 

على  حا�شل  وهو  التقاعد.  �شناديق  واإدارة 

جامعة  من  املحا�شبة  يف  العلوم  ماج�شتري  درجة 

ودرجة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأوكالهوما، 

الأعمال من جامعة حلوان،  اإدارة  البكالوريو�ش يف 

م�شر. وهو ع�شو جمل�ش اإدارة يف ال�شركة العمانية 

الوطنية �ش. م.ع.م. )تنمية(  ال�شتثمارات  لتنمية 

وال�شركة العمانية القطرية لالت�شالت �ش.م.ع.ع. 

كما �شغل  منا�شب اإدارية خمتلفة يف �شركات اأخرى 

طوال حياته املهنية مبا فيها بنك الإ�شكان العماين 

وفنادق الباطنة وبنك العز الإ�شالمي �ش.م.ع.ع.

ال�صيخ في�صل احل�صار

يف  بكالوريو�ش  �شهادة  على  حا�شل  في�شل  ال�شيخ 

مي�شوري،  غرب  �شمال  ولية  جامعة  من  الت�شويق 

وا�شعة  خربة  ولديه  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

يف القطاعني العام واخلا�ش. و�شغل من�شب مدير 

اأما   .1997 �شبتمرب  حتى  العام  القطاع  يف  عام  

بالن�شبة للقطاع اخلا�ش، فقد �شغل من�شب الرئي�ش 

للت�شويق �ش.م. ع.ع   العمانية  ا�شركة �شل  التنفيذي 

حتى يونيو 2010. كما �شغل من�شب ع�شو جمل�ش 

الإدارة يف 3 فرتات متتالية يف �شل عمان منذ عام 

امل�شاريع  اخلا�شة/  اأعماله  حاليًا  ويدير   ،2002

اأما  النفايات واملحاجر.  اإدارة  امل�شرتكة  يف �شركة 

للنم�شا  الفخري  القن�شل  ي�شغل من�شب   فهو  الآن 

اأوربا�شر  �شركة  يف  �شريك   وهو  عمان،  �شلطنة  يف 

�ش.م.م )اإ�شبانيا(، التي متتلك حالًيا امتيازًا جلمع 

النفايات يف جنوب الباطنة كما اأنه ع�شو يف جمل�ش 

اإدارة �شركة �شل الُعمانية للت�شويق �ش.م.ع.ع.

غالب البو�صعيدي

ورئي�ش  البو�شعيدي من�شب مدير عام  �شغل غالب 

بنك  يف  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة 

ال�شندوق  يف  عمل  ذلك  وقبل  الإ�شالمي.  العز 

21 عاما،  للدولة ملدة  تزيد عن  العام  الحتياطي 

الرئي�شية  ال�شتثمارية  الوظائف  عن  م�شوؤوًل  وكان 

ا العديد من  لالأ�شواق العامة واخلا�شة. و�شغل اأي�شً

منا�شب الع�شوية يف جمال�ش الإدارة وال�شت�شارات 

العمانية  �شل  �شركة  يف  ع�شو  كونه  اإىل  بالإ�شافة 

لل�شركة  ال�شتثمار  جلنة  يف  ع�شو  وهو  للت�شويق، 

العمانية لتنمية ال�شتثمارات الوطنية اأي�شًا، وع�شو 

جمل�ش اإدارة �شندوق ال�شتثمار الأوزبكي العماين. 

كما اأن غالب ع�شو يف معهد املحا�شبني القانونيني 

يف  وع�شو   ،1991 عام  منذ  وويلز  اإجنلرتا  يف 

اململكة  “اأ�شو�شيت�ش  اوف كوربوريت تري�شررز” يف 

يف  ال�شرف”  “مرتبة  على  حا�شل  وهو  املتحدة. 

كلية  �شيك�ش،  ميدل  جامعة  من  واملالية  املحا�شبة 

اإدارة الأعمال. كما اأنهى البو�شعيدي برنامج اإدارة 

وجمال�ش  لالأعمال(،  لندن  )كلية  ال�شتثمارات 

اإدارة  وبرنامج  �شوي�شرا(،  )لوزان،  العايل  الأداء 

خماطر اأ�شعار الفائدة )معهد نيويورك للتمويل(.

عمرو عادل

متتد م�شرية عمرو املهنية يف �شناعة النفط والغاز 

املبيعات  جمال  يف  خربة  مع  عاما،   30 مدى  على 

وتطوير  وال�شرتاتيجية  والعمليات  والت�شويق 

الأعمال  قطاعات  خمتلف  ت�شمل  التي  الأعمال 

والوقود  والتجزئة   البحري  الوقود  جمالت  يف 

وباك�شتان  الأو�شط  ال�شرق  يف  والزيوت  التجاري  

وو�شط وجنوب اآ�شيا وجنوب اأفريقيا موؤخًرا. ي�شغل 

عمرو حالًيا من�شب نائب الرئي�ش لقطاع التنقل يف 

�شنغافورة،  ومقره يف   2019 يناير   1 منذ  ال�شرق 

حملي  اأول  كمندوب  �شابًقا  عني  قد  عمرو  وكان 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  ال�شفلي  لل�شق 

عمرو  يتمتع  فيفو.  �شل  لزيوت  تنفيذي  ورئي�ش 

واإدارة  التجارية  امل�شاريع  تنمية  يف  وا�شعة  بخربة 

متعددة:  جتارية  كيانات  يف  ال�شعبة  التحولت 

املحدودة  العامة  وال�شركات  امل�شرتكة  امل�شاريع 

اأدار عمرو  املبا�شرة.  التجارية  والأعمال  واملوزعني 

ومعقدة  مت�شعة  جغرافية  مناطق  املهنية  حياته  يف 

واآ�شيا  الأو�شط  ال�شرق  يف  خمتلفة  اأماكن  �شملت 

الو�شطى و�شمال و�شرق اأفريقيا والهند والباك�شتان 

و�شوًل  الأق�شى  وال�شرق  الهندية  القارة  �شبه   /

اإ�شافة اإىل تنوع الفرق التي  اإىل تايوان ونيوزيلندا 

قادها، كل ذلك اأدى اإىل اإثراء خربته ب�شكل وا�شح، 

وعزز وعيه الثقايف مما �شاعده يف قيادة املفاو�شات 

بكافة م�شتوياتها يف بيئات عمل ات�شمت بالتحدي.

زين حق 

التجارية  الأعمال  قائًدا يف قطاعات  زين حق  يعد 

اإدارة  يف  عاًما   26 عن  تزيد  بخربة  العاملية 

الأعمال، وهيكلة ال�شركات وتطوير العمليات. ق�شى 

املتحدة  والوليات  زين حياته وعمل يف �شنغافورة، 

املتحدة،  واململكة  وفييتنام،  وباك�شتان،  الأمريكية، 

و�شوي�شرا مع اإدارته للعمليات على نطاقات اإقليمية 

عمله،  �شنوات  وخالل  املجموعة.  �شمن  وعاملية 

عدة  موؤ�ش�شات  يف  قيادية  منا�شب  عدة  زين  �شغل 

جلنة  )رئي�ش  للبرتول  الأمريكي  املعهد  فيها  مبا 

الت�شويق، نائب رئي�ش اجلمعية الأمريكية لقت�شاد 

املحلية  احلكومة  لدى  التطوير  وم�شت�شار  الطاقة، 

الفييتنامية(.

للزراعة  الرئي�ش  كنائب  حالًيا  حق  زين  يعمل 

�شل  �شركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ا  واأي�شً واحلراجة، 

مديًرا  زين  عمل  ذلك،  وقبل  املحدودة.  باك�شتان 

التجاري لآ�شيا وذلك خارج  الأ�شطول  عاًما حللول 

للت�شعري  العام  املدير  كونه  ذلك  و�شبق  �شنغافورة، 

واإدارة الطلب وكان مقر عمله يف هيو�شنت، وقبلها 

يف  عمله  مقر  وكان  املرخ�شة  الأ�شواق  عام  مدير 

�شوي�شرا. 
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ملي�ش اللواتية من �شل الُعمانية تت�شلم جائزة جملة املراأة  لالإجادة يف اخلدمات النفطية من معايل الدكتورة رحمة بنت اإبراهيم املحروقية - وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والإبتكار.

جامعة  يف  العليا  درا�شته  اأكمل  قد  زين  وكان 

اجلامعية  ودرا�شته  املتحدة،  باململكة  كامربيدج 

ودر�ش  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  كوي  كلية  يف 

البتدائية يف مدر�شة كرات�شي جرامر يف باك�شتان.

اإ�صحاق املعويل

اإ�شحاق املعويل مواطن عماين ويعمل حاليا رئي�شا 

للتاأمينات  العامة  الهيئة  العاملية يف  الأ�شول  لإدارة 

املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  وهو  الجتماعية. 

و�شهادة البكالوريو�ش يف املالية، وميتلك ما يقارب 

العامة  الهيئة  يف   اأغلبها  اخلربة  من  عاما   20

جمل�ش  يف  ع�شو  اأنه  كما  الجتماعية.  للتاأمينات 

 ،2019 عام  منذ  �ش.م.ع.ع  نزوى  بنك  اإدارة 

و�شركة الغاز الوطنية منذ عام 2020.

ريت�صارد جوري 

مت تعيني ريت�شارد جوري  نائب رئي�ش �شل لعمليات 

على  يركز  حيث   ،2021 اأغ�شط�ش  يف  التوزيع 

العامل  حول  �شل  لعمالء  املنتجات  توزيع  �شمان 

حلول  اإيجاد  اإىل  اإ�شاًفة  وتناف�شية،  والتزام  باأمان 

والغاز  ال�شفلي  ال�شق  اأعمال  لقطاعات  هند�شية 

املتكامل يف �شل. 

ل�شل�شلة  الرئي�ش  نائب  ريت�شارد  كان  ذلك،  وقبل 

الرائدة  العالمة  وهي  العاملية،  الزيوت  توريد 

للزيوت يف العامل للعام اخلام�ش ع�شرعلى التوايل. 

وحتت اإدارة ريت�شارد، ارتفع معدل تناف�شية �شل�شلة 

توريد الزيوت العاملية مبا يف ذلك التوريد والت�شنيع 

اأهداف  حتقيق  على  احلر�ش  مع  واللوج�شتيات 

الرئي�ش  ال�شتدامة. وكان ريت�شارد قبل ذلك نائب 

منذ  العاملية  التجارية  والأعمال  العاملية  للح�شابات 

2017، حيث ا�شتطاع خالل هذه املدة من تو�شعة 

العمالء  من  عدد  مع  التجارية  �شل  عالقات  �شبكة 

العامليني، وبداأ رحلة التحول الرقمي ملنتجات وقود 

املبيعات  يف  التميز  حتقيق  من  وعزز  البحري  �شل 

ريت�شارد  عمل  وقد  للت�شويق.  �شل  اأعمال  عرب 

عام  مدير  مثل  ا�شرتاتيجية  اأدوار  عدة  يف  ا  اأي�شً

يف  التجزئة  لقطاع  والعقارات  ال�شبكات  تخطيط 

�شل، ومديرعام قطاع الطريان يف ال�شرق الأو�شط 

وجنوب اآ�شيا واأفريقيا، ومدير ت�شويق الغاز املتحول 

عمل  كما  احليوي.  الوقود  ومدير  �شائل،  اإىل 

ال�شرق  يف  ال�شفلي  ال�شق  اأعمال  عام  كمدير  ا  اأي�شً

الأو�شط، قاد خالل ذلك حتوًل حمورًيا لالأعمال يف 

هذا النطاق. 

يوا�شل ريت�شارد عمله كع�شو يف جمال�ش اإدارة عدد 

 1996 من ال�شركات. وقد ان�شم اإىل �شل يف عام 

ورو�شيا،  ورومانيا،  الت�شيك،  جمهورية  يف  وعمل 

ونيذرلند، والإمارات العربية املتحدة، و�شنغافورة، 

املتحدة  اململكة  يف  ريت�شارد  ولد  املتحدة.  واململكة 

وهو حا�شل على �شهادة بكالورويو�ش يف القت�شاد 

من جامعة باث.

موي فونغ فارم

املوارد  نائب رئي�ش  ت�شغل موي فونغ حالًيا من�شب 

لندن،  ومقرها يف  �شل  �شركة  للتجزئة يف  الب�شرية 

وهي م�شوؤولة يف هذا الدور ب�شكل كامل عن املوارد 

والتعلم،  املواهب،  اإدارة  على  الرتكيز  مع  الب�شرية 

املوظفني  وم�شاركة  الأداء  واإدارة  التغيري،  واإدارة 

موظف.  مليون  ن�شف  عن  عددهم  يزيد  الذين 

قطاع  يف  عاًما   20 تتجاوز  ملدة  فونغ  موي  عملت 

للمبيعات  �شل  يف  لها  من�شب  اأول  ومع  الطاقة، 

ومهاراتها  قدراتها  تعزيز  من  متكنت  والت�شويق 

املوارد  يف  مهامها  ا�شتاأنفت  ثم  ومن  التجارية 

الب�شرية.

علي اخلرو�صي

ال�شوؤون  نائب مدير  ي�شغل علي اخلرو�شي من�شب 

عام  منذ  الدفاع  وزارة  تقاعد  �شندوق  يف  املالية 

البكالوريو�ش  �شهادة  على  حا�شل  وهو   .2019
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ال�شلطان  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�شتري  و�شهادة  معتمد،  ائتمان  كتنفيذي  حما�شبة  بتخ�ش�ش 

قابو�ش. وهو مر�شح يف جمعية املحا�شبني القانونيني املعتمدين. كما اأن علي ع�شو يف جمل�ش الإدارة احلالية 

و�شركة  للتنمية   ُعمان  �شابق يف �شندوق  اإدارة  كونه ع�شو جمل�ش  اإىل  اإ�شافة  اللوج�شتية،  اإمداد  ل�شركة 

املدينة للتاأمني �ش.م.ع.ع.

اأدريان ري�صكيت�س

اأدريان ري�شكيت�ش رائد  يف جمال املالية )مراقب قانوين( ولديه خربة دولية متتد ملا يزيد عن  16 عاما يف 

�شل بي ال �شي يف جمال املالية / الندماج وال�شتحواذ، ال�شق العلوي، ال�شتك�شاف، الغاز املتكامل، التجارة 

والإمدادات، واملراقبة يف نذرلند ونيجرييا والإمارات العربية املتحدة و�شلطنة عمان يف قطاعات الأعمال 

التجارية و�شوؤون ال�شركات على حد �شواء.  ويف اأكتوبر2019، مت تعيينه بوظيفة مدير مايل اإقليمي يف �شل 

اإدارة الأعمال من كلية روتردام لالإدارة،   عمان، ومقره يف م�شقط. وهو حا�شل على درجة ماج�شتري يف 

كما ح�شل على �شهادة ماج�شتري تنفيذي يف املالية والرقابة )مراقب قانوين مهني( من كلية اإرا�شمو�ش 

للمحا�شبة و�شمان اجلودة.

أمين سر الشركة

اأمينة �شر املجل�ش هي ملي�ش اللواتية التي �شغلت هذا املن�شب منذ �شهر دي�شمرب 2015.  وتعمل بالتن�شيق مع 

رئي�ش جمل�ش الإدارة واملجل�ش يف تخطيط وتنفيذ اجتماعات املجل�ش، والتاأكد من اللتزام بكافة القوانني 

والأنظمة، كما تقوم بتدوين حما�شر كافة اجتماعات املجل�ش وت�شجيل القرارات وحتديد بنود الأعمال.

المستشار القانوني 

امل�شت�شار القانوين لل�شركة هو عزان اليحمدي. ولديه خربة مهنية ت�شل اإىل 11 �شنة يف م�شقط واأبوظبي 

ودبي. وقد عمل يف قطاعات خمتلفة مبا فيها ال�شركات القانونية العاملية، والطاقة، والإن�شاءات، والطريان.

األمور المتعلقة بالمكافآت

مُينح كل ع�شو غري تنفيذي مبلغ 800 ريال عماين كر�شوم جل�شة لأي اجتماع للمجل�ش وكذلك عن اجتماع 

حل�شوراأي  جل�شة  كر�شوم  عماين  ريال   400 ومبلغ  الع�شو،  يح�شره  والذي  العادية  العمومية  اجلمعية 

اجتماع للجنة التدقيق وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت. يتم منح املكافاأة ال�شنوية ما دامت ر�شوم اجلل�شات 

مل تتجاوز 10,000 ريال عماين واملكافاأة الإجمالية مل تتجاوز 17,000 ريال عماين لكل ع�شو. وقد بلغ 

جمموع املكافاآت لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 مبلغًا وقدره 81,800 ريال عماين.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

فيما يلي تفا�شيل مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة لعام 2021:

مكافاأة اأع�صاء جمل�س 

الإدارة

املكافاآت ال�صنوية 

)ر.ع(

 ر�صوم اجلل�صات 

)ر.ع(

املجموع الكلي

)ر.ع(

000رئي�ش جمل�ش الإدارة 

41,00040,80081,800اأع�شاء جمل�ش الإدارة

41,00040,80081,800املجموع الكلي 

اأع�شاء جمل�ش الإدارة بالتنازل عن ر�شوم اجلل�شات  العاملية ل�شل بي ال �شي، قام  ال�شيا�شة  بالتوافق مع 

واملكافاآت.        

يف  تنفيذيني  اأع�شاء  خم�شة  اأعلى  تكاليف  بلغت 

ال�شركة، مثل الرواتب واملكافاآت ال�شنوية والعالوات 

والأجور  والعالوات  التقاعد  �شندوق  وخ�شومات 

الإ�شافية 655,329  ريال عماين للعام 2021. 

عني  يف  الأخذ  مع  ال�شنوية  املكافاأة  حتديد  يتم 

للموظف  الفردي  والأداء  ال�شوق  و�شع  العتبار 

والأداء العام لل�شركة مقارنة بالأهداف املو�شوعة، 

والتي ت�شمل معايري الأداء املايل وال�شحة وال�شالمة 

والأمن والبيئة والعمليات الت�شغيلية.

يعمل كافة املوظفني يف ال�شركة وفق عقود توظيف 

العمل،  وزارة  حتددها  التي  ال�شوابط  مع  تتما�شى 

�شهر  العمل عن  عقد  لإنهاء  الإخطار  مدة  تقل  ول 

واحد. 

لجنة التدقيق المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

 ،2021 عام  يف  التدقيق  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  مت 

اأع�شاء  ثالثة  بتعيني  الإدارة  جمل�ش  قام  حيث 

ويتوىل  م�شتقل.  غري  واحد  وع�شو  م�شتقلني 

م�شتقل  ع�شو  وهو  الدرمكي،  حممد  بن  �شبيب 

 2021 عام  خالل  اللجنة  عقدت  اللجنة.  رئا�شة 

حما�شرها.  ت�شجيل  مت  وقد  اجتماعات،  �شتة 

يناير،   25 كالتايل:  الجتماعات  تواريخ  وكانت 

اأكتوبر   26 و  يوليو  و26  اأبريل  و27  فرباير   و7 

و 24 نوفمرب.

املجل�ش  اعتمدها  التي  التدقيق  لئحة  ت�شمل 

امل�شوؤوليات التالية للجنة التدقيق:

مراجعة التقارير املالية ال�شنوية املدققة وتقرير   

اإىل  اإر�شالها  قبل  حولها  احل�شابات  مراقبي 

جمل�ش الإدارة لعتمادها؛

قبل  املرحلية  املالية  القوائم  واعتماد  مراجعة   

ن�شرها للعامة واأر�شفتها؛

مراجعة اأهداف التدقيق الداخلي واخلارجي؛  

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

والتقارير والتغيريات يف مبادئ املحا�شبة؛

الرقابة  واإجراءات  اأنظمة  فاعلية  تقييم   

املخاطر  حتديد  وطريقة  لل�شركة  الداخلية 

الأ�شا�شية يف الأعمال؛
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مراجعة اللتزام مبيثاق العمل؛  

مراجعة امل�شائل القانونية مع امل�شت�شار؛  

وامل�شوؤولني  املديرين  م�شاريف  مراجعة   

والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة؛ و

واخلارجيني  الداخليني  املدققني  مع  الجتماع   

ب�شكل م�شتقبل عن اإدارة ال�شركة.

سجل حضور أعضاء لجنة 
التدقيق

ا�صم الع�صو
عدد 

الجتماعات

الجتماعات 

التي ح�صرها

66�شبيب الدرمكي 

علي اخلرو�شي )من 

4 مار�ش 2021(
44

جمعة اخلمي�شي 

)حتى 4 مار�ش 

)2021

22

اأدريان ريت�شيك�ش 

)من 4 مار�ش 

)2012

44

في�شل وحيد )حتى 

4 مار�ش 2021(
21

66اإ�شحاق املعويل

رئيس التدقيق الداخلي:

واأمني  الداخلي  التدقيق  رئي�ش  هو  البلو�شي  مراد 

اإىل جلنة  تقاريره  برفع  ويقوم  التدقيق،  �شر جلنة 

داخلي  مدقق  وهو   .2020 مار�ش  منذ  التدقيق 

جمال  يف  عاًما   16 عن  تزيد  بخربة  يتمتع  معتمد 

العام  القطاعني  �شركات  عرب  الداخلي  التدقيق 

واخلا�ش يف �شلطنة عمان.

اإدارة  اإىل جانب ح�شولة على درجة املاج�شتري يف 

ا  الأعمال من جامعة جريفيث باأ�شرتاليا، وهو اأي�شً

حمقق احتيال معتمد ومدقق داخلي معتمد ومدقق 

�شمان  �شهادة  على  وحا�شل  معتمد  معلومات  نظم 

من�شب  ي�شغل  اأنه  كما  املعتمدة.  املخاطر  اإدارة 

فرع  الحتيال،  اإدارة جمعية حمققي  ع�شو جمل�ش 

عمان.

التدقيق والرقابة الداخلية 

الإدارة  جمل�ش  اقرتح  التدقيق  جلنة  مع  بالت�شاور 

العامة  للجمعية  خارجيني  ح�شابات  مراقبي  تعيني 

العادية ال�شنوية. وعليه، فقد قام امل�شاهمون بتعيني 

�شركة مور �شتيفنز كمدققني لل�شنة املالية 2021.   

ووفًقا مليثاق حوكمة ال�شركات فاإنه مل يتم ا�شتخدام 

يف  ت�شارب  يوجد  قد  اأينما  �شتيفنز  مور  خدمات 

عن  بالنيابة  التدقيق  جلنة  راجعت  وقد  امل�شالح. 

الداخلية من خالل  الرقابة  الإدارة فاعلية  جمل�ش 

تقارير  ومراجعة  الداخلي،  املدقق  مع  الجتماع 

املدقق  ومقابلة  وتو�شياتها  الداخلية  الرقابة 

تو�شيات يف  اخلارجي ومراجعة ما مت تقدميه من 

ي�شر  ذلك  على  وا�شتنادًا  الإدارة.  ور�شالة  التقرير 

جلنة التدقيق وجمل�ش الإدارة اإبالغ امل�شاهمني باأن 

نظام املراقبة الداخلي املطبق يف ال�شركة ذو فاعلية 

وكفاءة عاليتني. 

لجنة الترشيحات والمكافآت

مت  اجتماعني   2021 العام  خالل  اللجنة  عقدت 

تواريخهما  وكانت  منهما.  كل  حما�شر  ت�شجيل 

كالتايل: 26 اأبريل، و 2 دي�شمرب. 

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

و�شع �شيا�شة عالوات ومكافاآت لأع�شاء جمل�ش   

الإدارة واملديرين التنفيذيني؛

والتي  النتائج  و�شجل  العالوات  �شيا�شة  حتديد   

للمديرين  العالوات  لدفعات  الأ�شا�ش  ت�شكل 

التنفيذيني؛

للمديرين  املكافاآت  وم�شتوى  تنظيم  مراقبة   

التنفيذيني؛

يف  كفاءة  ذوي  اأ�شخا�ش  تعيني  عمليات  دعم   

جمل�ش الإدارة؛

الإدارة  جمل�ش  اأع�شاء  خالفة  تخطيط   

واملديرين التنفيذيني؛

الكفاءة  ذوي  املوظفني  اختيار  يف  امل�شاعدة   

ليكونوا �شمن املديرين التنفيذيني؛

�شروطها  وفق  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  وتعمل 

املرجعية التي اأ�شدرها جمل�ش الإدارة.  

سجل حضور أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت

ا�صم الع�صو
عدد 

الجتماعات

الجتماعات 

التي ح�صرها

غالب بن فوزي 

 البو�شعيدي

)رئي�ش اللجنة(

22

22ال�شيخ في�شل احل�شار 

22وليد هادي 

21زين حق 

اجتماع الجمعية العامة السنوية

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

ال�شنوية،  العامة  اجلمعية  اأعمال  جدول  يف  بند 

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

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

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

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

اإذ  ال�شنوية.  العامة  اجتماع اجلمعية  وامل�شاركة يف 

اأمكن  ما  متى  تف�شيلية،  اإجابات  تقدمي  فيه  يتم 

ذلك، على كافة الأ�شئلة املطروحة وذلك اإما خالل 

للم�شاهمني  ميكن  كما  انعقاده.  بعد  اأو  الجتماع 

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

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

اجتماع اجلمعية العامة. 

وسائل االتصال مع المساهمين 
والمستثمرين

يحتوي  بها  خا�شًا  اإلكرتونيًا  موقعًا  ال�شركة  متتلك 

املتعلقة  املهمة  والتفا�شيل  املعلومات  جميع  على 

ال�شنوية  ربع  النتائج  فيها  مبا  واأدائها  بال�شركة 

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

وال�شيا�شات والإجراءات الأخرى اخلا�شة بالتنظيم 

املهتمة الطالع  الأطراف  وباإمكان جميع  الإداري، 

على هذه املعلومات على املوقع الإلكرتوين لل�شركة 

www.shelloman.com.om الذي يحمل عنوان

التقارير المالية

�شنوية  ربع  مالية  تقارير  بتقدمي  ال�شركة  تقوم 

واأداء  اأعمال  حول  مف�شلة  معلومات  مت�شمنة 

الأخرى  والأمور  احلايل  املايل  وو�شعها  ال�شركة 

القانونية  املتطلبات  مع  ومتا�شيًا  الأهمية.  ذات 

اأداء  نتائج  ن�شر  يتم  فاإنه  بها  املعمول  وال�شيا�شات 
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ال�شركة ربع ال�شنوية وال�شنوية يف ال�شحف املحلية 

بداأت  وقد  والإجنليزية.   العربية  باللغة  الرائدة 

موقع  خالل  من  املالية   التقارير  بتقدمي  ال�شركة  

XBRL الذي مت طرحه من قبل الهيئة العامة ل�شوق 

ويقوم    .2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  املال 

الن�شرات يف  الإدارة مبراجعة هذه  اأع�شاء جمل�ش 

اجتماعات جمل�ش الإدارة قبل اأن يتم ن�شرها وذلك 

ومن  املعلومات  هذه  �شحة  من  التاأكد  على  حر�شًا 

اأنها تعطي تقييمًا وا�شحًا لأعمال ال�شركة.

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

اأينما  للطلب  وفقًا  وامل�شاهمني  املحللني  حمددة مع 

كان ذلك �شروريًا. 

سياسة توزيع األرباح

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

اأكرب مردود ممكن للم�شاهمني يف اأية �شنة ت�شغيلية. 

وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند اتخاذ هذا 

امل�شتقبلية ومتطلبات  ال�شتثمار  القرار مثل خطط 

راأ�ش املال العامل وامتالك ال�شيولة  وعوامل اأخرى. 

العمل  الكافية وفقًا خلطط  الأرباح  ويف حالة توفر 

مرحلية.  اأرباح  بتوزيع  تقوم  فاإنها  ال�شركة  يف 

وبالتوافق مع هذه ال�شيا�شة، من املتوقع توزيع اأرباح 

عن ال�شنة املالية 2021  يف �شهر مار�ش 2022.

بيانات سعر السوق

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

ال�شنة املالية 2021

ال�صهر 

اأدنىاأعلى2021
حجم 

التداول

1.0000.9009,563يناير 

0.9800.82067,870فرباير 

0.8800.820138,718مار�ش 

0.8400.780189,239اأبريل

0.8520.796168,030مايو

0.9480.804296,255يونيو

1.0000.88494,140يوليو 

0.9120.88058,575اأغ�شط�ش

0.9200.90011,280�شبتمرب

0.9400.9201,056,640اأكتوبر

0.9200.8603,228نوفمرب

0.9120.8921,543دي�شمرب

األداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط لألوراق 
المالية 

توزيع ملكية األسهم

متتلك جمموعة �شل ن�شبة %49 من الأ�شهم من خالل 5 �شركات تابعة لها، يف حني اأن %51 من الأ�شهم 

قانون  اإطار  و�شمن  املالية.  لالأوراق  م�شقط  �شوق  يف  تداولها  ويتم  اآخرين،  م�شتثمرين  قبل  من  مملوكة 

ال�شركات التجارية والنظام الأ�شا�شي لل�شركة فاإن 5,000,000 من الأ�شهم لها خا�شية المتياز بحيث 

ت�شبح اأ�شهمًا متعددة الت�شويت. ومبا اأن جمموعة �شل متتلك اأ�شهم المتياز فاإنه ميكنها احل�شول على 

التحكم يف اجلمعية  العادية وذلك لن ميكنهم من  العمومية  54,000,000 �شوت يف اجتماع اجلمعية 

العامة غري العادية لل�شركة.

كبار المساهمين )كما في 31 ديسمبر 2021(

الن�صبة %عدد الأ�صهم التي ميتلكهاا�صم امل�صاهم 

18,700,00018.70بي يف دورت�شي برتوليوم مات�شخابيج

20,000,00020.00�شل اأوفر�شيز انف�شتمنت بي يف 

10,100,00010.10�شل برتوليوم اإن يف

9,904,9529.90�شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

9,050,6629.05الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة

يف   18/2019 رقم  التجارية  ال�شركات  بقانون  يتعلق  فيما  ال�شركة  بحق  خمالفات  اأي  ت�شجيل  يتم  مل 

�شلطنة عمان وتعديالته، وميثاق حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة، ولوائح واتفاقيات الهيئة العامة ل�شوق 

املال اأو الإدراج يف �شوق م�شقط لالأوراق املالية خالل ال�شنوات الثالثة املا�شية. 

البيانات المهنية للمدقق القانوني

عني م�شاهمو ال�شركة مور �شتيفنز لتكون مدقق ال�شركة لعام 2021.

اداء النسبي لسهم الشركة في السوق
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة



�شبكة  من  جزء  هي  عمان  �ش.م.م  �شتيفنز  مور 

�شبكات  اأهم  من  واحدة  تعترب  التي  العاملية،  مور 

يف  ومقرها  العامل،  يف  وال�شت�شارات  املحا�شبة 

لندن، وتتاألف من اأكرث من 260 �شركة م�شتقلة مع 

 113 موظفًا يف   29,890 من  واأكرث  مكتبا   547

دولة. 

بداأ مكتب مور �شتيفنز العمل يف �شلطنة عمان يف عام 

ب�شكل  اأعمالها  تطورت  ال�شنني،  مر  وعلى   .1988

من  لعدد  الآن  خدماتها  بتقدمي  تقوم  وهي  كبري، 

الرئي�شية  املدرجة  ال�شركات  العمالء، مبا يف ذلك 

واملجموعات واملنظمات احلكومية والوزارات حيث 

اأو  وال�شرائب  لها خدمات تدقيق احل�شابات  تقدم 

حوايل  بها  وبعمل  الإدارية.  ال�شت�شارية  اخلدمات 

65 موظفًا عمانيًا اأغلبهم من املحا�شبني القانونيني 

اأنظمة  ومدققو  داخليون  مدققون  ومنهم  املوؤهلني، 

املعلومات. خالل عام 2021، تقا�شت مور �شتيفنز 

مبلغ 12,000 ريال عماين مقابل خدماتها املهنية 

التي قدمتها لل�شركة.

إقرار مجلس إدارة الشركة

وفقًا لقانون ال�شركات التجارية رقم 18/ 2019 

�شنة  لكل  مالية  بيانات  اإعداد  الإدارة  على  يجب 

التقارير املالية الدولية ومعايري  مالية وفًقا ملعايري 

املحا�شبة الدولية، وذلك ب�شكل يعك�ش الو�شع املايل 

لل�شركة واأداءها خالل الفرتات املالية املحددة.

خالل اإعداد البيانات املالية قام جمل�ش الإدارة مبا 

يلي:

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

ب�شكل منتظم؛

القيام بتعديالت وتقديرات معقولة وح�شيفة؛  

املحا�شبة  معايري  بكافة  اللتزام  من  التاأكد   

املطبقة؛ و

فر�ش  اأ�شا�ش  على  مالية  بيانات  اإعداد   

الإدارة  اأن لدى جمل�ش  العمل حيث  ا�شتمرارية 

التي  التحقيقات  على  بناًء  معقولة،  توقعات 

الكافية  املوارد  متتلك  ال�شركة  باأن  اأجريت 

لالإ�شتمراريف العمل خالل امل�شتقبل املنظور.

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

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

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

قانون ال�شركات التجارية رقم 18/2019.

الإدارة  نظم  عن  م�شوؤوليته  الإدارة  جمل�ش  يوؤكد 

الداخلية واإدارة املخاطر يف ال�شركة، وعن مراجعة 

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

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

اأهداف  حتقيق  يف  اإزالتها  ولي�ش  الف�شل  خماطر 

العمل. بالإ�شافة اإىل ذلك يجب الإ�شارة اإىل اأن اأي 

نظام ميكنه تقدمي تاأكيد معقول ولي�ش قاطعًا �شد 

الأخطاء اأو اخل�شائر اجلوهرية.

وليد  هادي 

رئي�ش جمل�ش الإدارة
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نمخر عباب البحر ونحلق عالًيا
التعاوني لتسهيل الوصول إلى المناطق الطبيعية الجميلة في  إننا نعد النهج 
السلطنة من خالل الجو والبحر في صميم أعمالنا. ولذلك، فإن هدفنا هو ضمان 
حصول جميع الرحالت على أفضل تجربة. واليوم، يتيح عالمنا الذي يتزايد ترابطه 
باستمرار مزيدًا من الفرص لنمو األعمال، تطوير المجتمع واألفراد من خالل الطيران. 
مع  بيتومين  شل  إلى  إضافة  الزيوت  مواد  وحلول  وتقنيات  الوقود  جودة  ومع 
“بي أم بي”، فإن شل مستمرة في القيام بدورها المحوري في نجاح خطط ُعمان 
شل  تفخر  التقدم،  رحلة  وخالل  اللوجستية.  الخدمات  قطاع  ضمن  الطموحة 
السلطنة وذلك  االقتصادي في  التنوع  أهداف  تحقيق  بالمشاركة في  الُعمانية 

ضمن التزامنا طويل المدى بدعم رؤية عمان 2040.

منطر ساحلي لشبه جزيرة مسندم

الــتــقـريــر الـسـنــوي 222021
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الصحة والسالمة واألمن والبيئة

عام  �ش.م.ع.ع  للت�شويق  العمانية  �شل  �شركة  اأنهت 

للوقت،  م�شيعة  حوادث  اأية  ت�شجيل  بدون   2021

بال�شحة  الثابت  التزامنا  �شاهًدا على  يعد  ما  وهو 

ال�شركة  وا�شلت  كما  والبيئة.  والأمن  وال�شالمة 

فعالية  الكفاءات و�شمان  لتطوير  املبذولة  جهودها 

بالعمليات  املرتبطة  املخاطر  اإدارة  �شيا�شات 

ال�شالمة وحتفيزها  اليومية. وما زال تعزيز ثقافة 

بالإ�شافة  وبالآخرين،  بالذات  الهتمام  خالل  من 

اإىل غر�ش ثقافة التدخل يف الوقت املنا�شب، ركائز 

اأ�شا�شية يف هذا النطاق.

من  العديد  بتنفيذ  ال�شركة  قامت  العام،  خالل 

مبادرات ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة لتعزيز 

الأعمال  ت�شغيل  ومتكني  العمل  بيئة  يف  ال�شالمة 

اآمنة. و�شمل ذلك تد�شني من�شات وحلول  بطريقة 

واإ�شدار  الكرتونًيا،  التغيري  اإدارة  مثل  رقمية 

الرقمية  والذاكرة  اللكرتونية،   العمل  ت�شاريح 

احلوادث.  عن  لالإبالغ  “�شفريا”  ال�شحابية 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، وا�شلت ال�شركة تنفيذ حمالت 

والقواعد  ال�شالمة،  يوم  مثل  تدريبية  وبرامج 

اجلديدة للحفاظ على احلياة، واأ�شا�شيات ال�شحة 

الأولية،  والإ�شعافات  والبيئة،  والأمن  وال�شالمة 

املتعلقة  التوعوية  واجلل�شات  احلرائق،  ومكافحة 

بال�شحة، والقيادة الوقائية و�شالمة الغذاء.

نحو  التزامها  اإظهار  يف  ال�شركة   ا�شتمرت  كما 

يف  اأهدافها  بلوغ  اأجل  من  م�شتدامة  بيئة  خلق 

ثاين  افتتاح  مع  كربونية”  انبعاثات  “�شفر  حتقيق 

حمطة خدمة تعمل بالطاقة ال�شم�شية �شمن �شبكة 

حمطاتها يف ال�شلطنة. 

الموارد البشرية
بيئة العمل 

التحديات  على  للتغلب  جهودنا   ا�شتمرار  ومع 

مرنة  ال�شركة  ظلت  اجلائحة،  عن  الناجمة 

جميع  من  الق�شوى  ال�شتفادة  على  وحري�شة 

الفر�ش املتاحة للتكيف وتطوير طرقها يف ممار�شة 

بتقدمي  التزامها  ال�شركة  وا�شلت  كما  اأعمالها. 

واإ�شراكهم   املواهب،  اأف�شل  جلذب  اإ�شافية  قيمة 

وقد حتقق  التفوق.  من  مزيد  لتحقيق  وحتفيزهم  

الهتمام  م�شتويات  اأعلى  اإظهار  خالل  من  ذلك 

اإىل  والجتماعية،  والعقلية  اجل�شدية  ب�شحتهم 

جانب منح تلك املواهب  اأدواًرا وم�شوؤولياٍت هادفة 

ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  بالتحديات.  وتت�شم  وجمزية 

بالو�شائل واملوارد  ال�شركة تزويد موظفيها  وا�شلت 

املنا�شبة ملوا�شلة الأداء والت�شليم املنتظم لالأعمال 

اأي  ومن  بعد  عن  عملهم  خالل  املعايري  اأعلى  وفق 

مكان �شواء داخل ال�شلطنة اأوخارجها.

الأداء

العمل  اإمتام  ال�شركة يف  2021، جنحت  عام  ويف 

مبا  باملوظفني  املتعلقة  ال�شرتاتيجيات  بع�ش  على 

فريق القيادة الإقليمي ب�شل يكّرم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة العمانية تقديرًا جلهودها يف امل�شاهمة يف مواجهة التاأثريات الناجمة عن اإع�شار �شاهني.

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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يف ذلك النتهاء وبنجاح من تنفيذ الذاكرة التقنية 

الب�شرية.  باملوارد  اخلا�شة  امل�شتحدثة  ال�شحابية  

قطاعات  دعم  يف  الب�شرية   املوارد  جنحت   كما 

برنامج  لتقدمي  املختلفة  والدوائر  ال�شركة   اأعمال 

جوهر  يف  العمالء  كون  لتعزيز  تنظيمي  تغيري 

حد.  اأق�شى  اإىل  واأدائها  كفاءتها  ورفع  اأعمالنا 

بنجاح  ال�شركة  اأجنزت  فقد  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

جميع الأعمال املتعلقة باملبنى الرئي�شي اجلديد لها 

املبنى اجلديد  ت�شميم  ويت�شمن  الفحل.  ميناء  يف 

ا�شرتاتيجيات بيئية وم�شتدامة مت تطويرها لتوفري 

الت�شميم  وليكون  التكلفة  تقليل  وبالتايل  الطاقة 

والبناء بالتوافق مع �شوابط ومعايري نظام الريادة 

التقييم  وطريقة  البيئي،  والت�شميم  الطاقة  يف 

اأن  املتوقع   ومن   .، البناء  بحوث  ملوؤ�ش�شة  البيئية 

اإىل  عملنا  بيئة  تطوير  على   اجلديد  املبنى  يعمل 

مع  والإبداع،  التعاون  يعزز  متكامل  م�شرتك  نظام 

تطلعنا اإىل حتقيق التقدم يف جمال الطاقة مًعا.

حافظت  امل�شافة،  املحلية  القيمة  �شعيد  وعلى 

ال�شركة على م�شتوًى عاٍل من التعمني، حيث و�شلت 

ن�شبة التعمني فيها اإىل اأكرث من %96 من  املواهب 

ا  اأي�شً العام  هذا  �شهد  كما  املتميزة.  الُعمانية 

ا�شتئناف برنامج  تدريب الطلبة  بعد توقف ق�شري 

ا  فر�شُ الربنامج  هذا  اأتاح  وقد  اجلائحة.  ب�شبب 

من   22 من  لأكرث  العمل  راأ�ش  على  للتعلم  كبرية 

املواهب الُعمانية ال�شابة.

على  احلفاظ  باأن  را�شًخا  اإمياًنا  ال�شركة  توؤمن 

اأمًرا  يعد  املوظفني  م�شاركة  من  عاٍل  م�شتوًى 

اأ�شا�شًيا من اأجل حتقيق اأعمالها. ويف عام 2021، 

حققت �شركة �شل العمانية للت�شويق معدل م�شاركة 

موظفي  ا�شتبيان  يف   99% بلغت  بن�شبة  للموظفني 

ال�شتبيان  معايري  نتائج  كانت  كما  ال�شنوي،  �شل 

�شل  جمموعة   �شمن  املحققة  املعايري   تلك  تفوق 

جودة  خالل  من  النجاح  هذا  ويت�شح  العاملية. 

على  املحافظة  يف  فريقنا  بها  يتمتع  التي  القيادة 

بيئة وثقافة العمل التي ت�شجع على التعاون والأداء 

والعمل اجلماعي.

كما توؤمن ال�شركة اأنه من خالل التزاماتها وجهودها 

الهادفة لتعزيز بيئة عمل تت�شم بال�شالمة والتحدي 

يف  ال�شتمرار  ميكنها  فاإنه   ، واملكافاأة  والإ�شراك 

حتقيق هدفها لتكون ال�شركة املف�شلة للتوظيف.

قطاع أعمال التجزئة
الأداء

اأكربمنتج للعائدات  ي�شتمر قطاع التجزئة يف كونه 

ال�شوق  ظروف  من  الرغم  وعلى  ال�شركة.   يف 

ال�شعبة ب�شبب التاأثري امل�شتمر لفريو�ش كوفيد–19 

على التنقل والأن�شطة التجارية خالل العام، اإل اأنه 

العمالء  �شالمة  �شمان  على  وتركيًزا  مرونة  اأظهر 

وعاملي اخلطوط الأمامية  مع ال�شتمرار يف تقدمي 

على  موؤكّدا  اجلودة،  فائقة  وخدمات  منتجات 

اهتمام ال�شركة بالعمالء واملجتمع ككل.

بالعام  مقارنة  منًوا  بالتجزئة  البيع  اأعمال  حققت 

مت  التي  الت�شويقية  احلمالت  عززته  املا�شي 

جتربة  منح  و  متكاملة،  عرو�ش  لتقدمي  ت�شميمها 

 Shell وقود  تقدمي  ذلك  يف  مبا  لعمالئنا،  متميزة 

والكفاءة  الأداء  حيث  من  وقود  كاأف�شل   V-Power

ال�شلطنة.  وعالوة  اأنحاء  العمالء يف جميع  جلميع 

الرقمي  ح�شورها  ال�شركة  و�شعت  ذلك،  على 

ن�شر  خالل  من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 

املحتوى التفاعلي والعرو�ش املختلفة وذلك كخطوة 

ا�شرتاتيجية  لتو�شيع نطاق انت�شارها.  

�شبكتها  تو�شعة  ال�شركة  ا�شتاأنفت  العام،  هذا  ويف 

من خالل افتتاح حمطة خدمة يف موقع ا�شرتاتيجي 

على طريق م�شقط ال�شريع، وبداأت يف اأعمال اإن�شاء 

الباطنة  طريق  على  متكاملة  خدمة  حمطات  اأربع 

الأول  الربع  يف  افتتاحها  املتوقع  من  والتي  ال�شريع 

من عام 2022.

الوقود:  غري  ملنتجات  التجزئة  اأعمال 

 قامت  ال�شركة بتو�شعة اجليل اجلديد من حمالت

افتتاح �شبعة  ال�شلطنة حيث مت  Shell Select  يف 

حمالت خالل العام بالتعاون مع موؤ�ش�شات عمانية 

نطاق  تو�شعة  اإىل  بالإ�شافة  ومتو�شطة،  �شغرية 

للعمالء من  بال�شيارات  العناية  املنتجات وخدمات 

خالل ال�شبكة احلالية.

الأ�شطول  حلول  قطاع  ات�شم  الأ�صطول:   حلول 

التجاري بالتحديات نظرًا لتاأثر العمالء التجاريني 

بالعواقب القت�شادية واملالية الناجتة عن اإجراءات 

على  حافظ  القطاع  اأن  اإل  اجلائحة،  مع  التعامل 

من  عمالئه  حمفظة  تعزيز  يف  وا�شتمر  مرونته 

نظام  من  وال�شتفادة  جدد،  عمالء  ك�شب  خالل 

وجتربة  اأف�شل  �شوابط  لتقدمي  البطاقات  اإدارة 

متميزة لعمالء الأ�شاطيل. كما ظل الرتكيز من�شًبا 

على دعم العمالء عرب ت�شريع رحلة التحول الرقمي 

وتقدمي احللول املوؤمتتة من اأجل متكني العمالء من 

للبطاقات،  مالم�شة  بدون  جتربة  على  احل�شول 

مبتكرة  ومالية  جتارية  حلول  توفري  اإىل  بالإ�شافة 

اأخرى لدعم العمالء.

مليئة  ال�شوق  ظروف  ظلت  التجاري:   الوقود 

كان  التي  القت�شادية  للتاأثريات  نتيجة  بالتحديات 

التحتية،  والبنية  التنقل  م�شاريع  على  وقعها  لها 

التجارية عرب خمتلف  الأن�شطة  اإىل جممل  اإ�شافًة 

ال�شناعات. اإل اأن  القطاع ا�شتمر يف خدمة عمالئه 

ودعمهم من خالل ت�شليم الوقود يف الوقت املحدد 

العمليات  ا�شتدامة  �شمان  اأجل  من  العمالء  ملواقع 

وا�شتمرارية الأعمال. وقد ا�شتمر الرتكيز يف املقام 

الأول على الفر�ش اجلديدة، واحل�شول على عمالء 
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وجودة  الت�شغيلي،  التميز  على  الرتكيز  مع  جدد، 

اخلدمة لالحتفاظ بالعمالء الرئي�شيني.

الوقود  مبيعات  حجم  تاأثر  البحري:  الوقود 

جائحة  ب�شبب  املفرو�شة  للقيود  نتيجة  البحري 

حمدودة  البحرية  احلركة  كانت  حيث  كوفيد–19 

التجارية  ال�شفن  رحالت  من  العديد  اإلغاء  ب�شبب 

وال�شياحية املقررة يف املوانئ الرئي�شية. ومع ذلك، 

البحري  الوقود  عمالء  خدمة  ال�شركة  وا�شلت 

ال�شحة  معايري  باأعلى  اللتزام  مع  املحليني 

كما  الت�شغيلي.  والتميز  والبيئة  والأمن  وال�شالمة 

وقعت ال�شركة اتفاقية مع “اأ�شياد” لتقدمي خدمات 

ال�شلطان  ميناء  يف  البحري  الوقود  تزويد  مرافق 

قابو�ش واملوانئ الأخرى التي ت�شّغلها. بالإ�شافة اإىل 

جديدة  فر�ش  عن  البحث  ال�شركة  وا�شلت  ذلك، 

لتو�شيع نطاق عملياتها واإ�شافة موانئ جديدة اإىل 

حمفظتها.   

زيوت شل
بيئة العمل 

كوفيد–19  جائحة  اأحدثتها  التي  التحديات  اأدت 

اأداء  على  التاأثري  اإىل  العام  القت�شادي  والو�شع 

عنه  نتج  مما   2021 عام  يف  الزيوت  اأعمال 

املحلية  الأ�شواق  يف  عام  ب�شكل  الطلب  انخفا�ش 

اخل�شو�ش،  وجه  وعلى  �شواء.  حد  على  والعاملية 

تاأثرت منافذ البيع املبا�شر والور�شات ب�شدة ب�شبب 

اإجراءات الإغالق واإيقاف الأن�شطة التجارية. كما 

واأعمال  الإن�شاءات  قطاع  يف  التحديات  �شوهدت 

ال�شركات  من  العديد  قللت  حيث  ا  اأي�شً البناء 

واأ�شاطيلها ب�شبب تباطوؤ امل�شاريع وفر�ش  عملياتها 

ب�شكل  املبيعات  حجم  على  اأثر  مما  الأعمال، 

ملحوظ  ب�شكل  ال�شادرات  حجم  وانخف�ش  كبري، 

ب�شبب هذه  املا�شي  بالعام  مقارنة   2021 عام  يف 

التحديات. وقد �شهدت اأ�شعار النفط اخلام ارتفاًعا 

2021 مقارنة بالعام الذي �شبقه  وا�شًحا يف عام 

التوريد  �شل�شلة  اإمدادات  يف  بالنق�ش  م�شحوًبا 

الأرباح  اإ�شافًيا على �شايف  م�شبًبا �شغًطا  العاملية، 

يف القطاعات الت�شغيلية.

الأداء

رغم هذه التحديات، ا�شتطاع قطاع املوزعني وقطاع 

النفط والغاز حتقيق منو يف حجم املبيعات مقارنة 

م�شنع  جنح  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة   .2020 بعام 

متطلبات  تلبية  يف  الفحل  ميناء  يف  الزيوت  مزج 

اأية  حدوث  دون  الت�شدير  واأ�شواق  املحلية  ال�شوق 

،وفيما  ت�شرب.  حوادث  اأو  للوقت  م�شيعة  اإ�شابات 

للعمالء  املبا�شرة  غري  احل�شابات  مببيعات  يتعلق 

التجاريني والأفراد، فقد ركزت اجلهود على تطوير 

الأعمال من خالل ال�شتثمار يف الأن�شطة الت�شويقية 

امل�شتهدفة، مع الرتكيز على الزيوت ذات الدرجات 

املنتجات.  من  جديدة  جمموعة  وطرح  املمتازة 

وقد حافظت ال�شركة على ريادتها يف قطاع النفط 

مع  الأجل  طويلة  ب�شراكات  واحتفظت  والغاز 

معايل الدكتور حممد بن حمد الرحمي - وزير الطاقة واملعادن مينح الدكتور حممد البلو�شي - الرئي�ش التنفيذي ل�شل الُعمانية  

جوائز عمان للعالمات التجارية  العمانية الأكرث ثقة ملحطات خدمة �شل و زيوت �شل هيلك�ش.

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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العمالء الرئي�شيني يف هذا القطاع. كما متت اإعادة 

النظر يف ا�شرتاتيجية ال�شركة الت�شعريية يف مبادرة 

اأ�شعار النفط  للتعامل مع الزيادة غري امل�شبوقة يف 

وذلك  الربح،  هام�ش  انخفا�ش  وجتنب  اخلام  

ال�شوق  يف  قوًيا  مناف�ًشا  �شل  زيوت  كون  مع  متا�شًيا 

واملحافظة على ريادتنا يف هذا القطاع. وا�شتمرت 

ال�شركة يف بيع املزيد من املنتجات ذات الدرجات 

العالية خالل العام اإىل العمالء الرئي�شيني وتعزيز 

وور�شات  املبا�شرة  غري  القنوات  �شمن  انت�شارها 

الأعمال امل�شتقلة الرئي�شية.

نظرة م�صتقبلية

�شتظل ا�شرتاتيجية قطاع الزيوت يف تعزيز ريادته 

اللتزام  مع  اأولويته  الأ�شعدة  كافة  عرب  ال�شوق  يف 

�شتوا�شل  كما  مبتكرة.  وخدمات  منتجات  بتقدمي 

امليزة ال�شرتاتيجية بكونها  ال�شركة ال�شتفادة من 

م�شنع  ت�شغل  التي  الوحيدة  الوقود  ت�شويق  �شركة 

�شهادة  على  واحلا�شل  بها  اخلا�ش  الزيوت  مزج 

قطاع  ويهدف  ُعمان.   “اآي�شو” يف  العاملية   اجلودة 

اأعماله وحتقيق  زيادة حجم  اإىل  التجارية  الزيوت 

والعمالء  ال�شركاء  نحو  التزامه  مع  الأرباح 

واملوزعني، واملحافظة على معايري ال�شالمة العالية، 

والتميز الت�شغيلي ور�شا العمالء.

تقدمي  �شل  زيوت  �شتوا�شل  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

املوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  امل�شممة  واخلدمات  املنتجات 

على ت�شمني ال�شتدامة يف ا�شرتاتيجيات اأعمالها. 

اأو  التجارية  باللتزامات  الوفاء  اأن  ندرك  واإننا 

اأحدهما  ول ميكن حتقيق  خياًرا  يعد  املجتمعية مل 

اإدخال  على  تركيزنا  ان�شب  ولذلك،  الآخر.  دون 

مل�شاعدة  امل�شممة  والت�شحيم  الزيوت  منتجات 

م�شغلي ال�شناعة والنقل على حت�شني كفاءة الطاقة 

احللول  من  جمموعة  �شل  زيوت  وتقدم  والوقود. 

الت�شغيلي  التميز  حتقيق  على  العمالء  مل�شاعدة 

اأداء  حت�شني  خالل  من  البيئي  التاأثري  من  واحلد 

املعدات وكفاءة الطاقة. 

وقود الطيران
بيئة العمل 

قطاع  ي�شهد  اأن  املتوقع  من  كان   ،2021 عام  يف 

الطريان منًوا ملحوًظا  ذا تاأثري على القت�شاد، اإل 

ا نتيجًة ل�شتمرار  اأن م�شتوى الطلب فيه ظل منخف�شً

قيود  واإجراءات  اجلائحة  فر�شتها  التي  التحديات 

ال�شفر املختلفة.

الأداء

متكن فريق وقود الطريان يف ال�شركة من احل�شول 

على فر�ش اأعمال جديدة، خا�شة يف قطاع ال�شحن، 

كما احتفظ بعقود رئي�شية يف مطار م�شقط الدويل، 

مما �شاهم كثرًيا يف الأداء العام للقطاع. ومع ذلك، 

ونظًرا لظروف ال�شوق والطلب على الأ�شعار الأقل، 

�شركات  اأكرب  اإحدى  مع  مناق�شة  ال�شركة  خ�شرت 

الطريان العاملة يف ال�شلطنة. 

اأداءها  ال�شركة  وا�شلت  الت�شغيلي،  ال�شعيد  وعلى 

م�شقط الوقود يف مطاري  مرافق  اإدارة   املتميز يف 

حقول  مطارات  يف  العمل  ا�شتمر  كما  �شاللة.  و 

النفط ل�شركة تنمية نفط عمان مبعايري عالية من 

ال�شالمة والتميز الت�شغيلي. 

نظرة م�صتقبلية

قطاع  على  �شلبي  تاأثري  كوفيد–19  جلائحة  كان 

خا�شة   ،2021 عام  خالل  ال�شلطنة  يف  ال�شياحة 

ي�شتغرق  وقد  �شاللة.  يف  اخلريف  مو�شم  خالل 

قبل  �شنوات  عدة  الطريان  وقطاع  ال�شياحة  قطاع 

امل�شتويات  اإىل  وت�شل  امل�شافرين  حركة  تنتع�ش  اأن 

املتوقع  اأنه من  اإل  التي كانت عليها قبل اجلائحة، 

اأن ي�شاهم افتتاح مرافق �شحن جديدة  يف مطاري 

م�شقط و �شاللة ب�شكل اإيجابي يف رحلة تعايف هذا 

القطاع. وت�شطلع ال�شركة بدور هام يف دعم تعايف 

ومنو �شناعة الطريان يف ال�شلطنة خالل ال�شنوات 

القادمة.

البيع والتوريد
بيئة العمل 

والأمن  وال�شالمة  ال�شحة  على  املحافظة  ظلت 

والبيئة يف مقدمة اأولويات القطاع مع الرتكيز على 

ال�شالمة  يف جمال النقل الربي و�شالمة العمليات 

لتحقيق الهدف �شفر وعدم وجود اأي حوادث اأذى 

والأنواء  الطق�ش  ظروف  اأمام  ل�شيما  ت�شربات  اأو 

املناخية التي �شهدناها يف 2021.

الأداء

حقق فريق البيع والتوريد اأداًء قوًيا يف عام 2021 

حيث  ال�شالمة  بثقافة  التزامه  اإظهار  يف  وا�شتمر 

اأية حوادث ب�شبب العمليات والنقل  مل يتم ت�شجيل 

العمليات  �شري  مع  ت�شربات،  اأو  اأذى  اأي حوادث  اأو 

وفق  فعال  ب�شكل  امل�شروفات  واإدارة  بكفاءة 

اخلطة املو�شوعة.  كما مت تقييم املزيد من املوارد 

مناطق  يف  العمليات  �شالمة  جمال  يف  واعتمادها 

خمتلفة داخل مرافق �شل عمان. ومتكن القطاع من 

اخلزانات  ا�شتغالل  بتعزيز  تتعلق  ترتيبات  جتديد 

يف م�شتودعات ال�شركة مبيناء الفحل. واإ�شافة اإىل 

مراجعة  اأجل  من  خطوات  ال�شركة  اتخذت  ذلك، 

فيها  مبا  التوريد  �شل�شلة  كفاءة  وحت�شني  واختبار 

درا�شة واختبار خيارات خمتلفة ل�شال�شل التوريد.

اإدخال  مت  الربي،  النقل  معايري  تطوير  وبهدف 

ناقالت اأملنيوم  خم�ش�شة ومتوافقة يف الأ�شطول. 

داخل  كامريات  تركيب  ال�شركة  اأكملت  كما 

الكابينات يف جميع الناقالت �شمن اأ�شاطيلها، وهو 

ال�شائقني  �شالمة  ل�شمان  متقدمة  خطوة  يعد  ما 

واملجتمع.

نظرة م�صتقبلية

وال�شالمة  بال�شحة  والتوريد  البيع  فريق  يهتم 
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وبالن�شبة  ق�شوى.  اأولوية  ويعتربها  والبيئة  والأمن 

حتقيق  يف  يتمثل  الهدف  فاإن  العمليات،  ل�شالمة 

العتمادية  حيث  من  الرئي�شية  اخلطط  اأف�شل 

وميناء  الفحل  ميناء  مرافق  يف  الأ�شول  و�شالمة 

الربي،  النقل  جمال  ويف  ا.  اأي�شً قابو�ش  ال�شلطان 

الناقلة  ال�شركات  تطوير  على  الرتكيز  �شي�شتمر 

على امل�شتوى املهني اإ�شافة اإىل العمل مع ال�شركات 

الناقلة من اأجل حتقيق برنامج تعمني ال�شائقني. 

عمليات العمالء
الأداء وبيئة العمل 

اهتمامنا،  حمور  العمالء  جلعل  وفًقا  العمل  مع 

وحت�شني  تطوير  على  العمالء  عمليات  ركزت 

�شل  �شركة  لعمالء  املتكاملة  للتجربة  التخطيط 

يف  ا  اأي�شً الفريق  �شاهم  كما  للت�شويق،  العمانية 

واجلهود  بالئتمان،  املتعلقة  الق�شايا  معاجلة 

الإلكرتونية  الفواتري  اإىل  العمالء  لتحول  املبذولة 

املبادرات  يف  وامل�شاهمة  جتربتهم  تعزيز  اأجل  من 

ال�شابق،  نهجها  على  وا�شتمراًرا  لل�شركة.  البيئية 

وا�شلت ال�شركة حتقيق اأداء جيد �شمن موؤ�شر ر�شا 

العمالء.

نظرة م�صتقبلية

يف عام 2022، �شنوا�شل تطوير فرق عمليات اخلط 

الأمامي مبا يتما�شى مع اأعمال �شل وال�شتمرار يف  

تقدمي عائد اأف�شل وتكاليف اأكرث كفاءة.

وبف�شل  الفرق.  ي�شنعون  الذين  هم  موظفينا  اإن 

الرعاية والدعم املتبادل بيننا وبني عمالئنا متكنا 

ميكن  حيث  للغاية  م�شجعة  عمل  بيئة  حتقيق   من 

للموظفني اأن يحققوا الزدهار والتقدم. و�شنوا�شل 

التحتية  البنية  وتعزيز  ال�شركة  يف  املواهب  رعاية 

الرقمية. 

المسؤولية االجتماعية
بيئة العمل 

اإل  العام،  مدار  على  امل�شتمرة  للتحديات  نظًرا 

نهجها  وا�شلت  للت�شويق  العمانية  �شل  �شركة  اأن 

ال�شتباقي للتخفيف من تاأثري اجلائحة على النا�ش 

ا. وعلى ال�شركة اأي�شً

�شملت هذه التدابري اإعادة توجيه املوارد للمحافظة 

تعاونت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  املالية.  املرونة  على 

من  وال�شركاء  العالقة  ذات  الأطراف  مع  ال�شركة 

تقدمي  يف  للم�شاعدة  واخلا�ش  العام  القطاعني 

الدعم املطلوب و�شمان ا�شتمرارية الأعمال والتنقل 

ومن  اأية عوائق.  دون  الطاقة  واإمدادات  ال�شروري 

اأجل حتقيق ذلك فقد تعاونت ال�شركة مع �شركائها 

اأخرى  وجهات  ال�شلطنة  يف  �شل  جمموعة  �شمن 

من  اأكتوبر  �شهر  ويف  الوطنية.  اجلهود  لدعم 

ال�شمالية  املناطق  �شاهني  اإع�شار  �شرب  العام، 

الأوىل  الدرجة  من  �شديدة   رياح  مع  ال�شلطنة  من 

وم�شتويات غري م�شبوقة من الأمطار. ومما يوؤ�شف 

له خ�شارة عدد من الأرواح اإثر تلك احلالة املدارية، 

اإىل  اللجوء  اإىل  ال�شكان  من  العديد  اأجربت  والتي 

مناقشة وتحليالت اإلدارة

�شل الُعمانية حت�شل على جائزة غرفة جتارة و�شناعة عمان تقديرًا مل�شاهماتها يف برامج امل�شوؤولية الجتماعية يف ال�شلطنة. 
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عن  الناجمة  الأ�شرار  تقييم  وبعد  موؤقتة.  م�شاكن 

على  جوهري  تاأثري  وجود  عدم  تبني  الإع�شار 

ا، وتاأكيد  اأي�شً اأعمال واأ�شول ال�شركة املوؤمن عليها 

�شالمة املوظفني واملتعاقدين وكونهم يف اأمان خالل 

حمطات  بع�ش  اأن   ورغم  املدارية.  احلالة  تلك 

اأن  اإل  اأعمالهم،  تاأثرت  واملتعاقدين قد  �شل  خدمة 

اأعمالها  ا�شتاأنفت  ال�شركة يف جميع املواقع  اأن�شطة 

الأ�شخا�ش  �شالمة  من  التاأكد  فور  و�شرعة  باأمان 

والعمليات. 

الأداء

وا�شلت ال�شركة ا�شتك�شاف الفر�ش لدعم املبادرات 

يف املجتمع، مع الرتكيز على القيمة املحلية وتطوير 

ذلك  وي�شمل  والبيئة.  املرورية  وال�شالمة  امل�شاريع، 

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  العمانية  املوؤ�ش�شات  دعم 

القطاع من خالل تقدمي خرباتها ونقل املعرفة بني 

املوؤ�ش�شات والدعم الرتويجي بالتعاون مع اخلرباء 

يف هذا املجال. بالإ�شافة اإىل ذلك، تعاونت ال�شركة 

مع �شل للتنمية - ُعمان  يف خمتلف الربامج الداخلية 

واخلارجية، مبا يف ذلك العيد الوطني، ويوم املراأة 

ويوم  واللتزام،  العمل  اأخالقيات  ويوم  العمانية، 

ال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة وغريها، معززين 

واملوارد  امل�شرتكة  التجارية  العالمة  من  ال�شتفادة 

وامل�شادر املتوفرة �شمنها.

�شهر  خالل  ال�شنوي  بتقليدها  ال�شركة  ا�شتمرت 

مواد  �شناديق  بتوزيع   وذلك  املبارك   رم�شان 

و�شمن  العائالت.   مئات  اإىل  منزلية  اأ�شا�شية  

“حتدي ُعمان”- منظمة  التفاقية طويلة املدى مع 

تعليمية غري ربحية - وا�شلت ال�شركة كونها  �شريك 

والأن�شطة  اخلارجية  ال�شتك�شاف  لتجارب  الوقود 

حيث  ال�شباب،  لفئة  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  الذاتية 

تعزيز  العماين على  ال�شباب  التجارب  ت�شاعد هذه 

تقدير الذات وحتقيق اإمكاناتهم الكاملة وامل�شاعدة 

العمل.  لبيئة  اأف�شل  ب�شكل  �شخ�شياتهم   �شقل  يف 

بالتن�شيق  للت�شويق  العمانية  �شل  �شركة  قامت  كما 

)اأوبال(  النفطية  للخدمات  العمانية  اجلمعية  مع 

التوظيف  اأجل  التدريب من  برامج  بدعم عدد من 

ور�ش  و�شرتكز   .2022 عام  يف  �شتتوا�شل  التي 

العمل على برامج تطوير املهارات املتعلقة بامل�شادر 

اأن ت�شيف قيمة  املتجددة وامل�شتدامة، ومن املتوقع 

كربى للمواهب العمانية.

امل�صروفات 

)ر. ع (

حماور ومبادرات 

ال�صتثمار الجتماعي

 1,560 ال�شالمة املرورية

11,500 البيئة

46,940
تنمية املجتمع واملوؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة

60,000 الإجمايل

نظرة م�صتقبلية

هذا  خدمة  يف  بال�شتمرار  التزامها  ال�شركة  توؤكد 

التعاون والعمل مع جميع  العزيز من خالل  الوطن 

ك�شركة  دورها  لتعزيز  العالقة   ذات  الأطراف 

م�شوؤولة جتاه املجتمع من اأجل خدمة ُعمان و�شعبها  

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 

اهلل  حفظه   - املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان 

ورعاه -، والعمل على دعم روؤية جاللته من خالل 

ال�شلطنة  الطاقة يف  بدورها يف رحلة حتول  القيام 

املدى  طويلة  وتوجهاتها  ا�شرتاتيجيتها  ومواءمة 

التقدم  لتعزيز  الهادفة  املجموعة  ا�شرتاتيجية  مع 

وامل�شاهمة الفاعلة يف حتقيق روؤية ُعمان 2040.
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إمداد التنقل بالطاقة
نحو  ُعمان  رحلة  في  التنقل  شريك  بكونها  الُعمانية  شل  تفخر 
هو  الُعمانية  شل  في  الزيوت  مزج  مصنع  إن  واالزدهار.  التقدم 
المصنع الوحيد من نوعه في السلطنة الحائز على شهادة الجودة 
العالمية )آيزو(، والذي يخلق قيمة محلية مضافة بتقديم منتجات 
التابعة  الوقود  تخزين  مرافق  أصبحت  واليوم،  ُعمان.  في  صنعت 
التنقل  تمكين  عملية  عليها  تتكئ  التي  األعمدة  من  عموًدا  له 
المستمر والمتسق. ومن أجل مستقبل مستدام للتنقل، فإن شل 
الممارسات  وأفضل  والخبرات  الموارد  بمشاركة  تقوم  الُعمانية 
النمو  مسيرة  من  المقبلة  المرحلة  في  للمساهمة  الضرورية 

والتطور في السلطنة.
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20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

 الأ�صول
الأ�صول غري املتداولة

556,84354,882ممتلكات واآلت ومعدات 
64969اأ�شول غري امللمو�شة

727,98629,755/جاأ�شول حق ال�شتخدام
84,87884,706جمموع الأ�صول غري املتداولة

الأ�صول املتداولة 

88,5516,646خمزون 
939,22233,901مدينون جتاريون واأر�شدة مدينة اخرى

108,7964,607نقد ونقد معادل
56,56945,154جمموع الأ�صول املتداولة

141,447129,860جمموع الأ�صول

حقوق امللكية واللتزامات 

حقوق امللكية

10,000 10,000 11/اأراأ�ش املال 
3,587 3,587 12احتياطي قانوين 

36,302 39,913 اأرباح حُمتجزة
53,50049,889جمموع حقوق امللكية

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

173,3346,667اجلزء غري اجلاري من قر�ش لأجل
724,21625,770/داجلزء غري اجلاري من التزامات الإيجار

233851�شريبة موؤجلة 
22280301/بمكافاآت نهاية خدمة املوظفني    

27,86832,789جمموع اللتزامات غري املتداولة

اللتزامات املتداولة

173,3333,333اجلزء اجلاري من قر�ش لأجل
73,0633,375/داجلزء اجلاري من التزامات الإيجار 

1452,89040,003ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى 
23667282�شريبة 

15126189خم�ش�ش برنامج الحتفاظ باملوظفني
60,07947,182جمموع اللتزامات املتداولة

87,94779,971جمموع اللتزامات

141,447129,860جمموع حقوق امللكية واللتزامات

250.5350.499�صايف الأ�صول لل�صهم الواحد 

وافق جمل�ش الإدارة على هذه القوائم املالية و�شّرح باإ�شدارها يف 15  فرباير 2022 ووقعها نيابة عنه:

____________  ___________  

ع�شو جمل�ش الإدارة رئي�ش جمل�ش الإدارة   

الإي�شاحات املُرفقة من رقم 1 اإىل 30 ت�شكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة المركز المالي 
يف 31 دي�شمرب 2021
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20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

الدخل

367,090 398,429 19اليرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء

)339,855((368,390) تكلفة املبيعات

         30,03927,235اإجمايل الأرباح

4,927 4,035 20دخل اآخر

)22,503( (22,705) م�شروفات بيع وتوزيع

)4,607((5,325)م�شروفات عمومية واإدارية

6,0445,052اأرباح الت�صغيل

)2,001((1,797) 21تكاليف التمويل

26 20 دخل التمويل

4,2673,077اأرباح ال�صنة قبل ال�صريبة

)493((656)23ال�شريبة 

3,6112,584�صايف الأرباح واإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة 

240.0360.026العائدات الأ�صا�صية لل�صهم الواحد

مالحظة: 

ل متلك ال�شركة اأي بنود �شمن الدخل ال�شامل الآخر.

الإي�شاحات املُرفقة من رقم 1 اإىل 30 ت�شكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة الدخل الشامل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021
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املجموعاأرباح حمتجزةاحتياطي قانوين راأ�س املال

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

)اإي�شاح 12()اإي�شاح 11/اأ(

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

2,5842,584----�شايف الأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)6,600()6,600(----توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة خالل ال�شنة

10,0003,58736,30249,889يف 31 دي�شمرب 2020

10,0003,58736,30249,889يف 31 دي�شمرب 2020

3,6113,611----�شايف الأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

10,0003,58739,91353,500يف 31 دي�صمرب 2021

الإي�شاحات املُرفقة من رقم 1 اإىل 30 ت�شكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

القوائم المالية
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20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�شاح

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

4,2673,077اأرباح ال�شنة قبل ال�شريبة 
تعديالت لـ:

ا�شتهالك 

5/اأ 

8,5458,425و7/ز
620108اإطفاء

154261خم�ش�ش برنامج الحتفاظ باملوظفني
224036/با�شتحقاق مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

918640/بخم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة
)2((5)ربح من الت�شرف يف ممتلكات واآلت ومعدات

2,001 211,797تكاليف التمويل
)26((20)دخل التمويل

14,87213,720التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل تغريات راأ�ش املال العامل
تغريات راأ�ش املال العامل

556(1,905)املخزون
25,787(5,588)الذمم التجارية املدينة والأر�شدة املدينة الأخرى

)19,848(11,512الذمم التجارية الدائنة والأر�شدة الدائنة الأخرى
18,89120,215التدفقات النقدية الناجتة من العمليات

)127((105)15برنامج الحتفاظ باملوظفني مدفوع
)6((61)22/بمكافاآت نهاية خدمة املوظفني مدفوعة

)2,025((284)�شرائب دخل مدفوعة
18,44118,057�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل

التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار 

)2,628((5,359)اإ�شافات اىل املمتلكات والآلت واملعدات
61 5متح�شالت من الت�شرف يف ممتلكات واآلت ومعدات

26 20فائدة ُم�شتلمة
)2,541((5,334)�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويل 

)6,600(--توزيعات اأرباح مدفوعة              
)2,001((1,797)21م�شروفات متويل مدفوعة        

4,000(3,333)�شايف حركة قرو�ش لأجل
)11,000(--�شايف حركة اقرتا�شات بنكية

)2,821((3,788)ُدفعة اجلزء الرئي�شي من التزامات الإيجار مدفوعة
)18,422((8,918)�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

)2,906(4,189�شايف الزيادة/ )النق�ش( يف النقد والنقد املُعادل خالل ال�شنة 

4,6077,513النقد والنقد املُعادل يف بداية ال�شنة

108,7964,607النقد والنقد املُعادل يف نهاية ال�صنة

الإي�شاحات املُرفقة من رقم 1 اإىل 30 ت�شكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة التدفقات النقدية
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021
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إيضاحات عن القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ال�صكل القانوين والأن�صطة الرئي�صية  1

�شركة �شل الُعمانية للت�شويق �ش.م.ع.ع )“ال�شركة”( هي �شركة م�شاهمة عامة ُم�شّجلة مبوجب قانون ال�شركات التجارية العماين.  يتمثل الن�شاط الرئي�شي 

لل�شركة يف ت�شويق وتوزيع املنتجات البرتولية وخلط زيوت الت�شحيم.  املركز الرئي�شي لأعمال ال�شركة كائن يف ميناء الفحل، م�شقط، �شلطنة ُعمان.

مّت جتميع القوائم املالية لل�شركة مع القوائم املالية ل�شركة �شل بي اإل �شي )ال�شركة الأم النهائية(، وهي �شركة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة.

اأ�صا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة  2

2-1     اأ�صا�س الإعداد

اأ�شا�ش مبداأ ال�شتمرارية اأ( 

يف 31 دي�شمرب 2021، جتاوزت اللتزامات املتداولة لل�شركة الأ�شول املتداولة مببلغ 3,510 األف ريال عماين )31 دي�شمرب 2020 - 2,028 األف 

ريال عماين(. ومع ذلك، فقد مّت اإعداد هذه القوائم املالية طبًقا ملبداأ ال�شتمرارية الذي يفرت�ش اأ�شا�ًشا اأّن ال�شركة �شتوا�شل توفري اأموال كافية 

متاأتية من العمليات للوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�شتحقاقها. 

بيان اللتزام ب( 

مّت اإعداد القوائم املالية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�شادرة عن جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية، وتف�شرياتها ال�شادرة عن جلنة تف�شريات 

التقارير املالية الدولية، واملتطلبات املعنية من قانون ال�شركات التجارية العماين ومتطلبات الإف�شاح ال�شادرة عن الهيئة العامة ل�شوق املال. 

مّت عر�ش القوائم املالية بالريال الُعماين، وهو ُمقرب اىل اأقرب األف.

2-2       معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة التي اعتمدتها ال�صركة 

مّت اإعداد هذه القوائم املالية ا�شتناًدا اإىل املعايري املحا�شبية والتف�شريات والتعديالت ال�شارية يف 1 يناير 2021. وقد اعتمدت ال�شركة املعايري والتف�شريات 

التالية اجلديدة واملُعدلة ال�شادرة عن جمل�ش معايري املُحا�شبة الدولية وجلنة تف�شريات معايري التقارير املالية الدولية، والتي ت�شري على الفرتة املحا�شبية 

احلالية:

الإيجار  بامتيازات  ال�شلة  العملية ذات  الطريقة  توفر  تو�شيع نطاق  “الإيجارات” تعمل على   16 الدولية رقم  املالية  التقارير  تعديالت على معيار    •

املُتعلقة بكوفيد - 19 ملا بعد 30 يونيو 2021. الطريقة العملية تنطبق على امتيازات الإيجار املتعلقة مبدفوعات الإيجار امل�شتحقة اأ�شاًل يف اأو قبل 

30 يونيو 2022.  ورغم اأّن التعديل ينطبق على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 اأبريل 2021، فقد اعتمدت ال�شركة التعديل ب�شفة ُمبكرة. 

علًما باأّن التطبيق املُبكر للتعديل نتج عنه الإقرار بامتياز الإيجار الذي قد مّت خف�شه من م�شروف الإيجار لل�شنة.

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية رقم 4 و7 و9 و16 ومعيار املُحا�شبة الدولية رقم 39 - اإ�شالح ُمعّدل الفائدة القيا�شي- املرحلة 2    •

- ُتلزم ال�شركات باأن ُتظهر اآثار النتقال من معدلت الفائدة القيا�شية، مثل معدلت الفائدة املعرو�شة بني البنوك، اإىل معدلت الفائدة القيا�شية 

البديلة دون اأن تكون هناك اآثار حما�شبية ل توفر معلومات مفيدة مل�شتخدمي القوائم املالية.

ترى الإدارة اأّن اعتماد التعديالت الواردة اأعاله مل يكن له اأي اأثر جوهري على بنود الإقرار والقيا�ش والعر�ش والإف�شاح الواردة يف القوائم املالية للفرتة 

املحا�شبية احلالية.
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إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2       اأ�صا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة )تابع( 

2-3    معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري نافذة املفعول بعُد 

يف نهاية فرتة الإقرار، كانت املعايري اجلديدة واملعدلة التالية �شادرة ولكنها مل ت�شر بعُد:

اأنه  “عقود التاأمني” ُيحدد مبادئ الإقرار بعقود التاأمني ال�شادرة وقيا�شها وعر�شها والإف�شاح عنها. كما   17 معيار التقارير املالية الدولية رقم   •

يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود اإعادة التاأمني املحتفظ بها وعقود ال�شتثمار ال�شادرة ذات ميزة امل�شاركة الختيارية. ي�شري معيار التقارير 

املالية الدولية رقم 17 على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023. 

التعديالت على معيار المحا�شبة الدولية رقم -1 “عر�ش القوائم املالية” ُتو�شح متطلبات عر�ش اللتزامات يف قائمة املركز املايل كالتزامات متداولة   •

اأو غري متداولة.  كما مّت تو�شيح معنى ت�شوية اللتزام.  ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.

التعديالت على معيار املحا�شبة الدولية رقم 16 - املمتلكات والآلت واملعدات- ُتلزم ال�شركة بالإقرار مبتح�شالت بيع البنود املنتجة اأثناء اإعداد   •

املمتلكات والآلت واملعدات لال�شتخدام املق�شود والتكاليف التابعة يف الربح اأو اخل�شارة، بدًل من خ�شم املبالغ املُ�شتلمة من تكلفة الأ�شل. ت�شري 

التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022.

التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم 3 – جتميع الأعمال- تقدم حتديثا ملرجع الإطار املفاهيمي للتقارير املالية دون تغيري املتطلبات   •

املحا�شبية لتجميع الأعمال. ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدولية رقم 37 - “املخ�ش�شات واللتزامات املُحتملة والأ�شول املُحتملة” حُتدد التكاليف التي ُتدرجها ال�شركة عند   •

تقييم ما اإذا كان العقد �شيت�شبب يف خ�شارة. ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022.

التح�شينات ال�شنوية على معايري التقارير املالية الدولية 2020-2018 ُتعّدل ما يلي:  •

معيار التقارير املالية الدولية رقم 1 لتب�شيط تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم 1 من قبل �شركة تابعة تتبناه لأول مرة بعد ال�شركة الأم   –

على قيا�ش فروق التحويل الرتاكمية؛

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9 لتو�شيح الر�شوم التي ُتدرجها ال�شركة عند تقييم ما اإذا كانت �شروط اللتزام املايل اجلديد اأو املعدل   –

تختلف اختالًفا جوهرًيا عن �شروط اللتزام املايل الأ�شلي؛

على  بالتح�شينات  يتعلق  فيما  املوؤجر  يدفعها  التي  املبالغ  لإزالة   16 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  من   13 رقم  التو�شيحي  املثال   –

العقارات امل�شتاأجرة.

معيار املحا�شبة الدولية رقم 41 لإزالة �شرط ا�شتبعاد التدفقات النقدية من ال�شرائب عند قيا�ش القيمة العادلة، وبالتايل مواءمة متطلبات   –

قيا�ش القيمة العادلة الواردة يف معيار املحا�شبة الدولية رقم 41 مع تلك الواردة يف معايري املحا�شبة الأخرى.

ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022.

ال�شركات  يف  “ال�شتثمارات   28 رقم  الدولية  املحا�شبة  ومعيار  املُجّمعة”  املالية  “القوائم   10 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  على  التعديالت   •

الزميلة” تو�شح املعاجلة املحا�شبية للمبيعات اأو امل�شاهمة يف الأ�شول بني امل�شتثمر و�شركاته الزميلة اأو امل�شاريع امل�شرتكة. عندما ت�شكل الأ�شول غري 

النقدية ن�شاًطا جتارًيا، يقوم امل�شتثمر بالإقرار بكامل الربح اأو اخل�شارة من بيع الأ�شول اأو امل�شاهمة فيها. وبخالف ذلك، يتم الإقرار بالربح اأو 

اخل�شارة من قبل امل�شتثمر فقط يف حدود ح�ش�ش امل�شتثمر الآخر يف ال�شركة الزميلة اأو �شركة املحا�شة.

للتقديرات  تعريفا  تقدم  والأخطاء”  املحا�شبية  التقديرات  يف  والتغيريات  املحا�شبية  “ال�شيا�شات   8 رقم  الدولية  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت   •

املحا�شبية. كما اأن هذه التعديالت ت�شاعد ال�شركات على ميز التغيريات يف التقديرات املحا�شبية من التغيريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية. ت�شري 

التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.
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إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
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اأ�صا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة )تابع(   2

2-3    معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة ولكّنها غري نافذة املفعول بعُد )تابع( 

التعديالت على معيار املحا�شبة الدولية رقم 1 “عر�ش القوائم املالية” ُتلزم ال�شركة بالإف�شاح عن معلومات حول �شيا�شاتها املحا�شبية اجلوهرية   •

ا تعديل بيان املمار�شة رقم 2 يف معايري التقارير املالية الدولية لتو�شيح كيف ميكن  بدًل من �شيا�شاتها املحا�شبية الرئي�شية.  وبالتايل، فقد مّت اأي�شً

لل�شركة اأن حتكم ما اإذا كانت املعلومات حول �شيا�شاتها املحا�شبية ُتعترب جوهرية بالن�شبة لقوائمها املالية. ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.

التعديالت على معيار املحا�شبة الدولية رقم 12 “�شرائب الدخل” تن�ش على ت�شييق نطاق الإعفاء من الإقرار بحيث مل يعد ينطبق على التعامالت   •

التي توؤدي، عند الإقرار الأويل، اإىل فروقات موؤقتة مت�شاوية خا�شعة لل�شريبة وقابلة للخ�شم. ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف 

اأو بعد 1 يناير 2023.  

ترى الإدارة اأّن تطبيق التعديالت املذكورة اأعاله لي�ش من املُرجح اأن يكون له اأي تاأثري جوهري على بنود الإقرار والقيا�ش والعر�ش والإف�شاح الواردة يف 

القوائم املالية للفرتات امل�شتقبلية.

التقديرات والأحكام املحا�صبية الرئي�صية  3

عند اإعداد القوائم املالية، ت�شطر الإدارة لتقدمي افرتا�شات وتقديرات من �شاأنها التاأثري على املبالغ املُف�شح عنها للدخل وامل�شروفات والأ�شول واللتزامات 

ومتطلبات الإف�شاح املعنية. علًما باأّن ا�شتخدام املعلومات املتوفرة وتطبيق املنطق على اأ�شا�ش اخلربة ال�شابقة واملوا�شيع امل�شاحبة الأخرى هي من العوامل 

الكامنة عند تكوين التقديرات. وقد تختلف النتائج الفعلية يف امل�شتقبل عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات التابعة ب�شفة م�شتمرة.  يتم قيد تعديالت التقديرات املحا�شبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير واأي فرتات 

م�شتقبلية تتاأثر بهذا التعديل. وب�شكل خا�ش، فاإّن التقديرات التي تت�شمن �شكوكا واأحكاما لها تاأثري كبري على القوائم املالية ت�شمل ما يلي:

خم�ش�ش خ�شائر الإئتمان املتوقعة   •

اخل�شارة  ي�شتخدم خم�ش�ش  والذي  املتوقعة،  الإئتمان  خ�شائر  لقيا�ش   9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  ملعيار  املب�شط  النهج  بتطبيق  ال�شركة  تقوم 

املتوقعة عن الذمم التجارية املدينة على مدى عمر الأداة املالية.  ولقيا�ش خ�شار الئتمان املتوقعة، مّت تبويب الذمم التجارية املدينة ا�شتناًدا اىل 

خ�شائ�ش خماطر الئتمان امل�شرتكة وعدد اأيام التاأخري عن ال�شداد.  معدلت اخل�شائر املتوقعة ت�شتند اإىل ت�شوية الذمم التجارية املدينة على مدى 

عدد من ال�شنوات وخ�شائر الئتمان ال�شابقة املقابلة التي مّت التعر�ش لها خالل هذه الفرتة.

توؤثر على قدرة العمالء على �شداد  التي  الكلي  ال�شابقة لتعك�ش املعلومات احلالية وامل�شتقبلية حول عوامل القت�شاد  يتم تعديل معدلت اخل�شارة 

الذمم املدينة. 

يف كل تاريخ اإقرار، يتم حتديث معدلت الف�شل يف ال�شداد، ويتم حتليل التغيريات يف التقديرات امل�شتقبلية. اإّن تقييم العالقة بني معدلت الف�شل 

اأّن جتربة خ�شارة الإئتمان ال�شابقة لل�شركة  يف ال�شداد وتوقعات الظروف القت�شادية وخ�شائر الإئتمان املتوقعة يتطلب ا�شتخدام تقديرات.  كما 

وتوقعات الظروف القت�شادية قد ل تعك�ش ف�شل العميل الفعلي يف ال�شداد م�شتقباًل. 

يتم حتديد خ�شائر الئتمان املتوقعة عن الأر�شدة البنكية با�شتخدام معلومات الت�شنيف الئتماين التي تقدمها وكالت الت�شنيف امل�شتقلة، متى 

كانت متوفرة.  يتم تكوين خم�ش�ش خل�شائر الئتمان املتوقعة عن الأر�شدة البنكية والأر�شدة املدينة الأخرى اإذا كان املبلغ يعترُب جوهرًيا.
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التقديرات والأحكام املحا�صبية الرئي�صية )تابع(  3

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلت واملعدات  •

اإّن تقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلت واملعدات ي�شتند اىل تقييم الإدارة لعوامل خمتلفة مثل دورات الت�شغيل وبرامج ال�شيانة والتاآكل والتلف 

الطبيعيني م�شتخدمة اأف�شل تقديراتها.

خم�ش�ش خمزون بطيء احلركة واجلامد  •

تكوين  يف  ال�شركة  �شيا�شة  على  بناًء  للمخزون  للتحقق  القابلة  للقيمة  الإدارة  تقديرات  اىل  ي�شتند  واجلامد  احلركة  بطيء  خمزون  خم�ش�ش 

املخ�ش�شات والتجارب ال�شابقة مع الأخذ يف العتبار ل�شتخدام املخزون.

ُمعّدل القرتا�ش الت�شاعدي  •

ل ت�شتطيع ال�شركة اأن حُتدد ب�شهولة معدل الفائدة ال�شمني يف عقد الإيجار، وبالتايل، فاإّنها ت�شتخدم ُمعّدل القرتا�ش الت�شاعدي لقيا�ش التزامات 

الإيجار. ُمعّدل القرتا�ش الت�شاعدي هو معدل الفائدة الذي يتعنّي على ال�شركة دفعه لغر�ش اقرتا�ش الأموال الالزمة للح�شول على اأ�شل بقيمة 

مماثلة لأ�شل حق ال�شتخدام يف بيئة اقت�شادية م�شابهة، على مدى فرتة مماثلة وب�شمانات م�شابهة.  وبالتايل، فاإّن ُمعّدل القرتا�ش الت�شاعدي 

يعك�ش ما “يتعني على ال�شركة دفعه”، ما ي�شتوجب تقديرات يف حالة عدم توفر معدلت قابلة للمالحظة اأو عند احلاجة اىل تعديلها لتعك�ش بنود 

و�شروط عقد الإيجار.  تقّدُر ال�شركة ُمعّدل القرتا�ش الت�شاعدي با�شتخدام مدخالت قابلة للمالحظة )مثل معدلت الفائدة يف ال�شوق( عندما 

تكون متاحة وهي مطالبة بعمل تقديرات ُمعّينة خا�شة بال�شركة.

تقدير فرتة الإيجار واأ�شل حق ال�شتخدام  •

حتدد الإدارة مدة الإيجار على اأّنها فرتة الإيجار غري القابلة لالإلغاء، اإىل جانب اأي فرتات م�شمولة بخيار متديد عقد الإيجار اإن كان من املوؤكد ب�شكل 

معقول ممار�شة هذا اخليار، اأو اأي فرتات ي�شملها خيار اإنهاء عقد الإيجار، اإن كان من املوؤكد ب�شكل معقول عدم ممار�شة هذا اخليار. ُتطّبق الإدارة 

اأحكاًما يف تقييم ما اإذا كان من املوؤكد ب�شكل معقول ممار�شة، اأو عدم ممار�شة، خيار جتديد عقد الإيجار اأو اإنهائه من خالل الأخذ يف الإعتبار 

جلميع العوامل املعنية التي ُتن�شئ حافًزا اقت�شادًيا ملمار�شة خيار التجديد اأو الإنهاء.

كذلك، فاإّن التقديرات التي تنطوي على �شكوًكا واأحكاًما لها تاأثري كبري على القوائم املالية تت�شمن حتديد املعدل املالئم خل�شم التزامات الإيجار 

وفًقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 16 وتقييم ما اإذا كان اأ�شل حق ال�شتخدام قد انخف�شت قيمته وفًقا ملعايري املحا�شبة الدولية رقم 36.

انخفا�ش قيمة الأ�شول غري املالية  •

يف نهاية فرتة الإقرار، قامت الإدارة بتقييم ما اإذا كانت هناك اأي موؤ�شرات على انخفا�ش قيمة الأ�شول غري املالية )املمتلكات والآلت واملعدات 

19. علًما باأّن  اأن�شطة الأعمال التجارية نتيجة جلائحة كوفيد -  اآثار ا�شطرابات  والأ�شول املعنوية واأ�شول حق ا�شتخدام(، ول �شيما بالنظر اإىل 

ا تكاليف  انخفا�ش القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لال�شرتداد، وهي قيمته العادلة ناق�شً

ا تكاليف البيع ا�شتخدام التقديرات. الت�شرف اأو قيمته يف ال�شتخدام، اأيُّهما اأعلى. ويتطلب ح�شاب القيمة يف ال�شتخدام والقيمة العادلة ناق�شً

بناًء على تقييم الأدلة املتاحة، خل�شت الإدارة اىل عدم وجود اأي انخفا�ش يف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات والأ�شول املعنوية واأ�شول 

حق ال�شتخدام يف نهاية فرتة الإقرار.

تقدير الثمن املُتغري للخ�شم على الكّميات الكبرية  •

يتم حتليل خ�شومات ال�شركة املتوقعة على الكّميات الكبرية على اأ�شا�ش كل عميل على حده بالن�شبة للعقود التي تخ�شع حلدود كّميات واحدة. علًما 

باأّن حتديد ما اإذا كان من املُرجح اأن ي�شتحق العميل اخل�شم يتوقف على ا�شتحقاق العميل خل�شومات �شابقة وامل�شرتيات املرتاكمة حتى تاريخه.
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مّت تطبيـق ال�شيا�شـات املحا�شبية التاليـة بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبـر جوهريـة بالن�شبة للقوائم املالية لل�شركة.

الأ�صا�س املحا�صبي اأ( 

مّت اإعداد هذه القوائم املالية طبًقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

املمتلكات والآلت واملعدات ب( 

ا ال�شتهالك املرتاكم وخ�شارة انخفا�ش القيمة.  اإن كان هناك بند من املمتلكات والآلت  بنود املمتلكات والآلت واملعدات ُمدرجة بالتكلفة ناق�شً

واملعدات يتكون من عنا�شر هامة لها اأعمار اإنتاجية خمتلفة، يتم ح�شابها كبنود منف�شلة للممتلكات والآلت واملعدات.  بعد الإقرار الأويل بالتكلفة، 

يتم ر�شملة امل�شروفات املُتحّملة ل�شتبدال مكونات بنود املمتلكات والآلت واملعدات والتي توؤدي اإىل زيادة املنافع القت�شادية امل�شتقبلية الكامنة �شمن 

هذه البنود.  يتم قيد جميع امل�شروفات الأخرى �شمن قائمة الدخل على اأّنها م�شروفات متحّملة.

يتم �شطب بنود املمتلكات والآلت واملعدات عند الت�شرف فيها اأو يف حالة عدم وجود احتمال ح�شول منافع اقت�شادية م�شتقبلية من ال�شتمرار يف 

ا�شتخدام هذه الأ�شول. ويتم قيد اأي اأرباح اأو خ�شارة ناجتة عن �شطب هذه الأ�شول يف قائمة الدخل يف ال�شنة التي يتم فيها �شطب البنود املعنية.

ا قيمتها  الأعمال الراأ�شمالية ل تخ�شع لال�شتهالك. وخالًفا لذلك، يتم حتميل ال�شتهالك على املمتلكات والآلت واملعدات ل�شطب تكلفتها ناق�شً

املتبقية التقديرية على مدى اأعمارها الإنتاجية التقديرية با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت. الأعمار الإنتاجية التقديرية لالأ�شول هي كما يلي:

ال�شنوات

5 – 40مباين 

3 – 30اآلت ومعدات

5 – 15مركبات

الأ�صول غري امللمو�صة ج( 

تتكون الأ�شول غري امللمو�شة من تكلفة نظام تخطيط موارد املوؤ�ش�شات وبرجميات احلا�شب الآيل الأخرى، وتكاليف برجميات احلا�شب الآيل التي 

ُيحتمل اأن تكون لها منافع اقت�شادية تتجاوز اأكرث من �شنة يتم الإقرار بها كاأ�شول غري امللمو�شة. يتم اإطفاء الأ�شول غري امللمو�شة با�شتخدام طريقة 

الق�شط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي التقديري البالغ 5 �شنوات، ويتم قيد اأي خ�شائر انخفا�ش يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة للفرتة.

املخزون  د( 

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيُّهما اأقل.  �شايف القيمة القابلة للتحقق هي ال�شعر التقديري للبيع يف نطاق الن�شاط املُعتاد، 

ا التكاليف التقديرية للبيع.   ناق�شً

يتم حتديد تكلفة املنتجات البرتولية واملواد اخلام على اأ�شا�ش الوارد اأوًل �شادر اأوًل وهي ت�شمل امل�شروفات املُتحّملة ل�شراء على املخزون واإح�شاره 

اإىل موقعه وحالته احلالية. يتم تكوين خم�ش�ش عند ال�شرورة للمخزون بطيء احلركة واجلامد. 

الذمم التجارية املدينة  هـ( 

الذمم التجارية املدينة هي املبالغ امل�شتحقة من العمالء مقابل الب�شاعة التي مّت حتويلها واخلدمات املُقدمة يف نطاق الن�شاط املُعتاد، وهي متثل حق 

ال�شركة يف قيمة الثمن غري امل�شروط )اأي اأّن دفع الثمن امل�شتحق يتطلب فقط مرور الوقت املُحدد(.  ت�شتحق الذمم التجارية املدينة الت�شوية عموًما 

خالل 30 يوًما وبالتايل يتم ت�شنيفها جميًعا �شمن الأ�شول املتداولة. 
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الذمم التجارية املدينة )تابع ( هـ( 

ُتدرُج الذمم التجارية املدينة مبدئًيا بقيمة الثمن غري امل�شروط ما مل تكن تت�شمن عن�شر متويل هام، ويتم عندئذ اإثباتها بالقيمة العادلة.  حتتفظ 

ال�شركة بالذمم التجارية املدينة بهدف حت�شيل تدفقات نقدية تعاقدية، وبالتايل يتم قيا�شها لحقًا بالتكلفة املطفاأة.

اليرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء و( 

يتم الإقرر باليرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء عند حتويل ال�شيطرة على الب�شاعة واخلدمات اإىل العميل مببلغ يعك�ش الثمن الذي تتوقع 

ال�شركة احل�شول عليه مقابل تلك الب�شاعة واخلدمات.

يتم قيد اليرادات املتاأتية من بيع الب�شاعة يف نقطة زمنية ُمعّينة يتم فيها حتويل ال�شيطرة على الأ�شل اإىل العميل، اأي عموًما عند ت�شليمها.  تبلغ 

فرتة الئتمان العادية 30 يوًما بعد الت�شليم.

الثمن املتغري

تاأخذ ال�شركة يف العتبار ما اإذا كانت هناك وعود اأخرى يف العقد متثل التزامات اأداء منف�شلة ويجب اأن يخ�ش�ش لها جزء من �شعر املعاملة )اأي 

خ�شومات ثابتة اأو تدريجية(. عند حتديد �شعر املعاملة لبيع الب�شاعة، تاأخذ الإدارة يف العتبار اأثر الثمن املُتغري والثمن م�شتحق الدفع اىل العميل 

)اإن وجد(.

اإن كان الثمن املدرج يف العقد يت�شمن مبلغا متغرًيا، تقوم الإدارة بتقدير قيمة الثمن املُ�شتحق اليها مقابل حتويل الب�شاعة اىل العميل. يتم تقدير 

مبلغ الثمن املتغري يف بداية تنفيذ العقد، ويتم تقييده اإىل اأن ُي�شبح من املُحتمل جًدا عدم ا�شرتداد جز كبري من مبلغ اليرادات املرتاكمة املُدرجة 

عندما يتم ت�شوية ال�شكوك املتعلقة بالثمن املتغري يف وقت لحق.  اإّن بع�ش عقود بيع املنتجات البرتولية توفر للعمالء خ�شومات على الكّميات الكبرية، 

ما ين�شاأ عنه ثمن متغري.

اخل�شومات على الكّميات الكبرية

تقدم ال�شركة خ�شومات على الكّميات الكبرية اأو خ�شومات تدريجية لبع�ش العمالء مبجرد اأن تتجاوز كّمية املنتجات امل�شرتاة خالل الفرتة  احلاجز 

املُحدد يف العقد.  يتم عمل مقا�شة باخل�شومات مقابل املبالغ امل�شتحقة من العميل.  ولتقدير الثمن املتغري للخ�شومات امل�شتقبلية املتوقعة، تقوم 

ال�شركة بتطبيق طريقة املبلغ الأكرث احتماًل للعقود التي تت�شمن حاجز كّميات وحيد، وطريقة القيمة املتوقعة للعقود التي تت�شمن اأكرث من عتبة 

كّميات وحيدة.

تقوم ال�شركة بعد ذلك بتطبيق املتطلبات على تقييد تقديرات الثمن املتغري وُتقرُّ بالتزام مبلغ م�شرتد عن اخل�شومات امل�شتقبلية املتوقعة.  تقوم 

ال�شركة مبراجعة تقديراتها للعائدات املتوقعة يف كل تاريخ اإقرار، مع تحديث مبالغ الأ�شول واللتزامات وفقا لذلك.

الأ�صول املالية ز( 

الإقرار والقيا�ش الأويل

تتكون الأ�شول املالية لل�شركة من الذمم التجارية املدينة والأر�شدة البنكية والنقد والنقد املعادل. هتم ت�شنيف هذه الأ�شول املالية، عند الإقرار 

ويل، على اأّنها ُمقا�شة لحقًا بالتكلفة المطفاأة.  الأ
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الأ�صول املالية )تابع(  ز( 

اإّن ت�شنيف الأ�شول املالية عند الإقرار الأويل يتوقف على خ�شائ�ش التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�شل املايل ومنوذج اأعمال ال�شركة لإدارة هذه 

الأ�شول.

لكي يتم ت�شنيف الأ�شل املايل وقيا�شه بالتكلفة املُطفاأة، يجب اأن تن�شاأ عنه تدفقات نقدية مُتثل “مدفوعات املبلغ الأ�شلي والفائدة فقط” على املبلغ 

الأ�شلي غري املدفوع.  وُي�شاُر اإىل هذا التقييم باختبار “مدفوعات املبلغ الأ�شلي والفائدة فقط” ويتم اإجراوؤه على م�شتوى الأداة. 

ُي�شري منوذج اأعمال ال�شركة لإدارة الأ�شول املالية اإىل كيفية اإدارتها لأ�شولها املالية لغر�ش توليد التدفقات النقدية. ُيحدد منوذج الأعمال ما اإذا 

كانت التدفقات النقدية �شتنتج من حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع الأ�شول املالية، اأو كليهما.  

الأ�شول املالية بالتكلفة املطفاأة:

تقوم ال�شركة بقيا�ش الأ�شول املالية بالتكلفة املُطفاأة عند ا�شتيفاء ال�شرطني التاليني:  -

يتم الحتفاظ بالأ�شل املايل �شمن منوذج اأعمال يهدف اىل الحتفاظ بالأ�شول املالية لغر�ش حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  -

ال�شروط التعاقدية لالأ�شول املالية تن�شاأ عنها يف تواريخ حُمددة تدفقات نقدية مُتثل فقط مدفوعات املبلغ الأ�شلي والفائدة على املبلغ الأ�شلي غري 

املدفوع.

دخل الفائدة من الأ�شول املالية، اإن وجد، ُيدرج �شمن بند دخل الفائدة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.  يتم عر�ش خ�شائر انخفا�ش القيمة 

كبند ُمنف�شل يف قائمة الدخل.

انخفا�س القيمة  ح( 

الأ�شول املالية

يف كل تاريخ اإقرار، يتم تقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�ش قيمة الأ�شول املالية.  تقوم ال�شركة بقيا�ش انخفا�ش القيمة با�شتخدام 

منوذج خ�شارة الإئتمان املتوقعة لفئات خمتلفة من الأ�شول املالية.

الذمم التجارية املدينة 

ُتقرُّ ال�شركة مُبخ�ش�ش عن خ�شائر الئتمان املتوقعة وذلك بتطبيق نهج مب�شط للذمم التجارية املدينة مببلغ ي�شاوي خ�شائر الئتمان املتوقعة على 

مدى عمر الأداة املالية. و�شعت ال�شركة م�شفوفة خم�ش�شات ت�شتند اإىل جتربة خ�شائر الئتمان ال�شابقة، املُعّدلة لعوامل ا�شت�شرافية خا�شة بالذمم 

التجارية املدينة والبيئة القت�شادية.

الأ�شول املالية الأخرى

بالن�شبة لالأ�شول املالية، املُعر�شة لنخفا�ش القيمة، يتم الإقرار بخ�شائر الإئتمان املتوقعة على مرحلتني.  بالن�شبة لخماطر الئتمان التي لم ت�شهد 

زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ الإقرار الأويل، يتم تكوين خم�ش�ش خل�شائر الإئتمان المتوقعة نتيجة اأحداث الف�شل يف ال�شداد املُحتملة خالل 

12 �شهًرا القادمة )خ�شائر الإئتمان املتوقعة لفرتة 12 �شهًرا(. 

بالن�شبة لمخاطر الئتمان التي �شهدت زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ الإقرار الأويل، يتم قيد خ�شائر الإئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة 

املالية مقابل خ�شائر الإئتمان املتوقعة على مدى الفرتة املتبقية للمخاطر، ب�شرف النظر عن توقيت الف�شل يف ال�شداد.  بالن�شبة لالأر�شدة البنكية 

والودائع لأجل والأر�شدة املدينة الأخرى، يتم اإجراء تعديالت على خ�شائر الإئتمان املتوقعة فقط اإن كانت جوهرية.
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انخفا�س القيمة )تابع(  ح( 

ال�شطب

يتم �شطب اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل عندما ل يكون لدى ال�شركة توقعات معقولة ل�شرتداد كامل الأ�شل املايل اأو جزء منه.

ُتجري ال�شركة تقييًما فردًيا لتوقيت ومبلغ ال�شطب بناًء على ما اإذا كان هناك توقعات معقولة بال�شرتداد. تتوقع ال�شركة عدم ا�شرتداد جزء هام من 

املبلغ امل�شطوب. ومع ذلك، فقد تظل الأ�شول املالية امل�شطوبة خا�شعة لأن�شطة تنفيذ من اأجل اللتزام باإجراءات ا�شرتداد املبالغ امل�شتحقة املعمول 

بها يف ال�شركة.

 اأ�شول غري مالية

يف نهاية كل فرتة اإقرار، تقوم الإدارة بتقييم وجود اأي موؤ�شرات على انخفا�ش قيمة الأ�شول غري املالية.  يف حالة وجود موؤ�شر، تقوم الإدارة بتقييم 

املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو وحدة توليد النقد وتقرُّ بخ�شارة انخفا�ش القيمة يف قائمة الدخل.  

ا تكاليف البيع، اأيُّهما  يتم تقييم املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل على اأّنه القيمة يف ال�شتخدام لالأ�شل اأو وحدة توليد النقد اأو القيمة العادلة ناق�شً

قبل  اخل�شم  معدل  با�شتخدام  احلالية  قيمتها  اإىل  التقديرية  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  خ�شم  يتم  ال�شتخدام،  يف  القيمة  تقدير  عند  اأعلى. 

ال�شريبة الذي يعك�ش تقييمات ال�شوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الأخرى اخلا�شة بالأ�شول.  كما تقوم الإدارة بتقييم وجود اأي موؤ�شرات على 

خ�شارة انخفا�ش قيمة مّت الإقرار بها يف �شنوات �شابقة قد زالت اأو قل تاأثريها. ويتم على الفور الإقرار بخ�شارة انخفا�ش القيمة اأو اخل�شارة املُ�شرتدة 

يف قائمة الدخل.

النقد والنقد املُعادل ط( 

لغر�ش قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املُعادل من ودائع حتت الطلب واأر�شدة بنكية ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية تبلغ ثالثة اأ�شهر اأو اأقل، 

بال�شايف من القرتا�شات البنكية ق�شرية الأجل، اإن وجدت.

مكافاآت نهاية خدمة املوظفني  ي( 

يتم ال�شداد اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية مبوجب املر�شوم ال�شلطاين رقم 72/91 وتعديالته بالن�شبة للموظفني الُعمانيني. 

ويتم تكوين خم�ش�ش للمبالغ م�شتحقة ال�شداد مبوجب قانون العمل الُعماين ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 35/2003 وتعديالته املُنطبق على 

فرتات العمل املرتاكمة للموظفني الأجانب يف نهاية فرتة الإقرار.

برنامج الحتفاظ باملوظفني ك( 

ف نظام الحتفاظ باملوظفني على اأّنه حافز مايل مُينُح للموظفني احلاليني، �شواء ب�شكل فردي اأو جماعي، ل�شمان ا�شتمرارهم يف العمل ب�شفة  ُيعَرّ

عامة، اأو يف ن�شاط جتاري اأو دور ُمعنّي، على مدى فرتة زمنية حُمددة.  ويكون منوذج الدفع عادة يف �شكل مبلغ نقدي ملرة واحدة ُيدفع يف نهاية فرتة 

زمنية حُمددة.  ويتم الإقرار بهذا احلافز املايل كم�شروف املوظف �شمن بند الربح اأو اخل�شارة على مدى الفرتة الزمنية املُحددة.  واإن ترك املوظف 

املعني عمله بال�شركة قبل ثالث �شنوات، يتم ا�شرتداد امل�شروف املقابل من خالل الربح اأو اخل�شارة.

ذمم جتارية دائنة واأر�صدة دائنة اأخرى ل( 

يتم الإقرار باللتزامات بالن�شبة للمبالغ التي �شيتم دفعها مقابل ب�شاعة اأوخدمات ُم�شتلمة، �شواء �شدرت بها فواتري اىل ال�شركة اأم مل ت�شدر.
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ال�صريبة  م( 

يتم تكوين خم�ش�ش ال�شريبة مبوجب الأنظمة ال�شريبية ال�شائدة يف �شلطنة ُعمان.  

يتم تكوين خم�ش�ش لل�شريبة املوؤجلة با�شتخدام طريقة اللتزام على جميع الختالفات املوؤقتة يف تاريخ الإقرار.  ويتم احت�شابها باملعدلت ال�شريبية 

املتوقع تطبيقها على الفرتة التي �شيتم فيها �شداد اللتزامات، وهي على اأ�شا�ش املعدلت )والقوانني( املُطبقة يف نهاية فرتة الإقرار.  يتم الإقرار 

باأ�شل ال�شريبة املوؤجلة فقط اإىل احلد الذي يحتمل معه توفر اأرباح م�شتقبلية خا�شعة لل�شريبة ميكن ا�شتخدام الأ�شل مقابلها.

اللتزامات املالية  ن( 

يتم قيا�ش كافة اللتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قيا�شها بالتكلفة املُطفاأة.

التزامات العقد �س( 

التزام العقد مُيثل اللتزام بتحويل الب�شاعة اىل اأحد العمالء التي ا�شتلمت ال�شركة ثمنها )اأو يكون ثمنها م�شتحقا( من اأحد العمالء. واإن قام اأحد 

العمالء بدفع الثمن قبل قيام ال�شركة بتحويل الب�شاعة اإليه، يتم قيد التزام العقد عند دفع املبلغ اأو يف تاريخ ا�شتحقاقه )اأيُّهما يحدث اأوًل(. يتم 

قيد التزامات العقد كاإيرادات عندما تقوم ال�شركة بتنفيذها مبوجب العقد.   

املخ�ص�صات ع( 

يتم الإقرار باملُخ�ش�ش يف قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�شركة التزام قانوين اأو ا�شتدليل نتيجة حلدث �شابق ومن املُحتمل اأن يتطلب تدفقا 

خارجيا للمنافع القت�شادية ل�شداد ذلك اللتزام. اإن كان الأثر جوهريا، يتم حتديد املُخ�ش�شات عن طريق خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

املتوقعة مبعدلت تعك�ش تقديرات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للمال، واملخاطر املُحددة لذلك اللتزام، اإن كان ذلك مالئًما.

التعامالت بالعمالت الأجنبية   ف( 

اللتزامات  يتم حتويل  املعاملة.  تاريخ  ال�شائدة يف  ال�شرف  باأ�شعار  العماين وقيدا  الريال  اإىل  يتم حتويلها  الأجنبية  بالعمالت  املُقومة  التعامالت 

بالعمالت الأجنبية اإىل الريال العماين باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف نهاية فرتة الإقرار. يتم الإقرار بفروق �شرف العمالت الأجنبية الناجتة عن 

التحويل يف قائمة الدخل.

توزيعات الأرباح �س( 

يقرتح جمل�ش الإدارة على امل�شاهمني توزيع اأرباح يتم دفعها من �شمن اأرباح ال�شركة.  وعند القيام بهذه التو�شية، ياأخد جمل�ش الإدارة يف العتبار 

بع�ش املقايي�ش املنا�شبة مبا فيها متطلبات قانون ال�شركات التجارية الُعماين والتوجيهات الأخرى ذات ال�شلة ال�شادرة عن الهيئة العامة ل�شوق 

املال.  يتم قيد توزيعات الأرباح على امل�شاهمني كالتزام يف القوائم املالية لل�شركة فقط يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة على هذه التوزيعات من قبل 

امل�شاهمني.

الإيجارات ق( 

امل�شتاأجر 

ت�شتاأجر ال�شركة حمطات الوقود وامل�شتودعات واملكاتب ومرافق التخزين ال�شائب مبوجب ترتيبات اإيجار خُمتلفة.  وقد حتتوي العقود على عنا�شر 

اإيجار وعنا�شر غري اإيجار. تخ�ش�ش ال�شركة الثمن يف العقد لعنا�شر الإيجار وعنا�شر غري الإيجار بناًء على اأ�شعارها الفردية الن�شبية، وذلك ما مل 

تكن قد اختارت عدم الف�شل بني عنا�شر الإيجار وعنا�شر غري الإيجار واملح�شابة عنها، بدًل من ذلك، كعن�شر اإيجار واحد.
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الإيجارات  ق( 

قبل  لال�شتخدام من  ُمتاًحا  امل�شتاأجر  الأ�شل  فيه  يكون  الذي  التاريخ  املقابل يف  واللتزام  ال�شتخدام  اأ�شل حق  اأّنها  على  بالإيجارات  الإقرار  يتم 

ال�شركة. التزامات الإيجار تت�شمن )حيثما كان ذلك ينطبق( �شايف القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التالية:

ا اأي حوافز اإيجار ُم�شتحقة ال�شتالم؛ مدفوعات ثابتة )مبا يف ذلك املدفوعات الثابتة امل �شّمنة(، ناق�شً 	·

مدفوعات الإيجار املتغرية التي تعتمد على موؤ�شر اأو معدل، ويتم قيا�شها مبدئًيا با�شتخدام املوؤ�شر اأو املعدل كما يف تاريخ البداية؛ 	·

املبالغ املتوقع اأن ت�شتحق على ال�شركة مبوجب �شمانات القيمة املتبقية؛  	·

�شعر خيار ال�شراء الذي يكون من املوؤكد ب�شكل معقول اأّن ال�شركة �شتقوم مُبمار�شته؛ و  	·

دفع غرامات عن اإنهاء عقد الإيجار، اإذا كانت �شروط الإيجار ُتبنّيُ اأّن ال�شركة متار�ش خيار الإنهاء. 	·

كما اأّن مدفوعات الإيجار التي �شيتم ت�شديدها مبوجب خيارات متديد موؤكدة ب�شكل معقول يتم اإدراجها يف قيا�ش اللتزام.  يتم خ�شم مدفوعات 

الإيجار با�شتخدام معدل الفائدة ال�شمني يف عقد الإيجار.  واإن تعذر حتديد هذا املعدل ب�شهولة، ف�شيتم ا�شتخدام معدل القرتا�ش الت�شاعدي 

لل�شركة.

يتم تخ�شي�ش مدفوعات الإيجار بني املبلغ الأ�شلي وتكلفة الفائدة. يتم حتميل تكلفة الفائدة على قائمة الدخل على مدى فرتة الإيجار وذلك لإنتاج 

معدل فائدة دوري ثابت على الر�شيد املتبقي من اللتزام لكل فرتة.

مّت قيا�ش اأ�شول حق ال�شتخدام بالتكلفة، وهي ت�شمل ما يلي:

مبلغ القيا�ش الأويل للتزامات الإيجار؛ 	·

ا اأي حوافز اإيجار م�شتلمة؛ اأي مدفوعات اإيجار يتم دفعها يف اأو قبل تاريخ البداية ناق�شً 	·

اأي تكاليف مبا�شرة مبدئية؛ و 	·

تكاليف ال�شرتداد، اإن وجدت. 	·

يتم ا�شتهالك اأ�شول حق ال�شتخدام عموًما على مدى العمر الإنتاجي لالأ�شل اأو فرتة الإيجار بطريقة الق�شط الثابت، اأيُّهما اأق�شر. واإن كانت ال�شركة 

على يقني معقول من ممار�شة خيار ال�شراء، فاإّنه يتم ا�شتهالك اأ�شل حق ال�شتخدام على مدى العمر الإنتاجي لالأ�شل املعني.

املدفوعات املُ�شاحبة لعقود الإيجار ق�شرية الأجل والأ�شول ذات القيمة املنخف�شة يتم قيدها بطريقة الق�شط الثابت كم�شروف �شمن قائمة الدخل.

املوؤجر 

دخل الإيجار املتاأتي من الإيجار الت�شغيلي الذي تكون فيه ال�شركة موؤجًرا يتم الإقرار به �شمن قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة 

الإيجار. التكاليف املبا�شرة الأولية املتحّملة عن احل�شول على اإيجار ت�شغيلي يتم اإ�شافتها اإىل القيمة الدفرتية لالأ�شل املعني ويتم قيدها كم�شروف 

على مدى فرتة عقد الإيجار على نف�ش اأ�شا�ش دخل الإيجار. ُتدرج الأ�شول املوؤجرة املعنية �شمن قائمة املركز املايل بناًء على طبيعتها.

قطاعات الت�صغيل ر( 

القطاع هو عن�شر بال�شركة ين�شط يف جمال الأعمال التجارية التي توؤدي اىل اإنتاج ايرادات وحتّمل م�شروفات، مبا يف ذلك اليرادات وامل�شروفات 

اأي عن�شر من العنا�شر الأخرى لل�شركة. وتخ�شع نتائج عمليات هذا القطاع ملراجعة منتظمة من قبل جمل�ش  التي تتعلق بالتعامالت املرُبمة مع 

الإدارة لغر�ش اتخاذ القرارات املنا�شبة حول املوارد التي يجب تخ�شي�شها للقطاع وكذلك تقييم اأدائه، حيث تتوفر لذلك معلومات مالية منف�شلة.    
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مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة �س( 

تلتزم ال�شركة باأحكام قانون ال�شركات التجارية الُعماين، واأحدث التوجيهات الأخرى ذات ال�شلة ال�شادرة عن الهيئة العامة ل�شوق املال بخ�شو�ش 

حتديد مبلغ مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة.  يتم حتميل مكافاأة وبدل ح�شور اأع�شاء جمل�ش الإدارة على قائمة الدخل يف ال�شنة التي تتعلق بها.

تكاليف الإقرتا�س ت( 

تكاليف القرتا�ش املن�شوبة مبا�شرة اإىل �شراء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج الأ�شول املوؤهلة، وهي الأ�شول التي ت�شتغرق بال�شرورة فرتة زمنية طويلة لت�شبح 

جاهزة لال�شتخدام املق�شود اأو البيع، ت�شاف اإىل تكلفة تلك الأ�شول، اىل حني ت�شبح الأ�شول جاهزة اإىل حد كبري لال�شتخدام املق�شود.

املقا�صة ث( 

يتم عمل مقا�شة بني الأ�شول واللتزامات املالية، ويتم الإف�شاح عن �شايف املبلغ املُدرج يف قائمة املركز املايل عندما يكون هناك حق نافذ قانوًنا يف 

عمل مقا�شة باملبالغ املُدرجة وال�شركة لديها نية للت�شوية على اأ�شا�ش القيمة ال�شافية، اأو بيع الأ�شل وت�شوية اللتزام يف نف�ش الوقت. 

املمتلكات والآلت واملعدات  5

حركة املمتلكات والآلت واملعدات خالل �شنتي 2021 و2020. اأ( 

مركبات                                اآلت ومعداتاملباين�صنة 2021

اأعمال راأ�صمالية 

املجموعقيد التنفيذ                      

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التكلفة

25,30382,9283136,898115,442يف 31 دي�شمرب 2020
6,7346,734------اإ�شافات خالل ال�شنة
-- (2,357)-- 401 1,956 حتويالت خالل ال�شنة

(38)--(38)----ت�شرفات خالل ال�شنة 
 11,275122,138 275 83,329 27,259يف 31 دي�شمرب 2021

ال�صتهالك 

60,560--5,67154,576313يف 31 دي�شمرب 2020
4,773 ----3,515 1,258 مبلغ ا�شتهالك لل�شنة

(38)--(38)----ت�شرفات خالل ال�شنة 
 65,295    -- 275  58,091  6,929 يف 31 دي�شمرب 2021

�صايف القيمة الدفرتية

 56,843 11,275--25,238 20,330 يف 31 دي�شمرب 2021

6,89854,882--19,63228,352يف 31 دي�شمرب 2020
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ممتلكات واآلت ومعدات )تابع(  5

مركباتاآلت ومعداتاملباين �شنة 2020

 اأعمال راأ�شمالية

 املجموع قيد التنفيذ

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التكلفة

21,69777,53031313,351112,891يف 31 دي�شمرب 2019
2,6282,628------اإ�شافات خالل ال�شنة
--)9,081(--3,6065,475حتويالت خالل ال�شنة

)77(----)77(--ت�شرفات خالل ال�شنة 
25,30382,9283136,898115,442يف 31 دي�شمرب 2020

ال�شتهالك 

55,794--4,55750,924313يف 31 دي�شمرب 2019
4,784----1,1143,670مبلغ ا�شتهالك لل�شنة

)18(----)18(--ت�شرفات خالل ال�شنة
60,560--5,67154,576313يف 31 دي�شمرب 2020

�شايف القيمة الدفرتية 

6,89854,882--19,63228,352يف 31 دي�شمرب 2020

13,35157,097-- 17,14026,606يف 31 دي�شمرب 2019 

اإيجار مّت  اأر�ش م�شتاأجرة من وزارة الطاقة واملعادن مبوجب اتفاقية  الت�شحيم ُمقامة على قطعة  م�شتودعات ومباين ال�شركة وحمطة خلط زيوت  ب( 

جتديدها يف 1 نوفمرب 2019 وتنتهي خالل 25 �شنة ]اإي�شاح 7/اأ[. 

الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ يف نهاية فرتة الإقرار تتعلق ا�شا�ًشا باملبالغ املُتحّملة نظري اإن�شاء مبنى املكتب اجلديد وحمطات الوقود. ج( 

الأ�صول غري امللمو�صة   6

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

التكلفة

5,5115,511يف بداية ونهاية ال�شنة

الإطفاء

5,4425,334يف بداية ال�شنة

20108مبلغ ا�شتهالك لل�شنة

5,4625,442يف نهاية ال�شنة

�شايف القيمة الدفرتية

4969يف نهاية ال�شنة

الإيجارات  7

   اأبرمت ال�شركة ترتيبات اإيجار بخ�شو�ش حمطات الوقود وامل�شتودعات واملكاتب ومرافق التخزين ال�شائب يف مناطق خمتلفة من �شلطنة ُعمان )اإي�شاح 

5/ب(. عادة ما ترتاوح مدة الإيجار بني 3 اإىل 25 �شنة )2020-3 اإىل 25 �شنة(.  تكون قطعة الأر�ش امل�شتاأجرة من وزارة الطاقة واملعادن �شاحلة طوال 

مدة عمل ال�شركة، وتكون التزامات ال�شركة مبوجب عقود الإيجار م�شمونة بوا�شطة �شند ملكية املوؤجر لالأ�شول املوؤجرة.
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الإيجارات )تابع(  7

كما اأبرمت ال�شركة ترتيبات اإيجار ق�شرية الأجل واختارت قيد م�شروفات الإيجار التابعة على اأ�شا�ش الق�شط الثابت طبًقا ملا ي�شمح به معيار التقارير 

املالية الدولية رقم 16.

فيما يلي حركة اأ�شول حق ال�شتخدام خالل ال�شنة:

املجموع�صفينة ال�صحناأر�س 31 دي�صمرب 2021

ر.عر.عر.ع

27,1542,60129,755يف بداية ال�شنة
456 --456 اإ�شافات خالل ال�شنة

1,547 --1,547 اإعادة القيا�ش خالل ال�شنة
(3,772)(706)(3,066)ا�شتهالك لل�شنة  

26,0911,89527,986يف نهاية ال�شنة

املجموع�شفينة ال�شحن اأر�ش31 دي�شمرب 2020

ر.عر.عر.ع

25,249--25,249يف بداية ال�شنة
4,2643,1967,460اإ�شافات خالل ال�شنة

687--687اإعادة القيا�ش خالل ال�شنة 
)3,641()595()3,046(ا�شتهالك لل�شنة
27,1542,60129,755يف نهاية ال�شنة

فيما يلي حتليل التزامات الإيجار يف نهاية فرتة الإقرار:

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

24,21625,770اجلزء غري اجلاري
3,0633,375اجلزء اجلاري

27,27929,145

فيما يلي حركة التزامات الإيجار خالل ال�شنة:

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

29,14524,386يف بداية ال�شنة
4567,460 اإ�شافات خالل ال�شنة

1,466120 حركة / عمليات اإعادة قيا�ش اأخرى خالل ال�شنة
1,3021,309 فائدة على التزامات الإيجار

)4,130((5,090)مدفوعة خالل ال�شنة
27,27929,145يف نهاية ال�شنة

فيما يلي حتليل ال�شتحقاق التعاقدي للتدفقات النقدية غري املخ�شومة للتزامات الإيجار:

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 
4,5084,643حّتى �شنة واحدة

12,4359,385بني �شنة واحدة و خم�ش �شنوات
25,96928,090اأكرث من خم�ش �شنوات

42,91242,118
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الإيجارات )تابع(  7

املبالغ املُدرجة يف قائمة الدخل واملُتعلقة بالإيجارات ت�شمل ما يلي:

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,7723,641ال�شتهالك

1,3021,309فائدة على التزام الإيجار )اإي�شاح 21( 

9823م�شروف ُمتعلق باإيجار ق�شري الأجل 

2312ُدفعات اإيجار متغرية غري ُمدرجة يف التزامات الإيجار

بلغ اإجمايل التدفقات النقدية اخلارجية لالإيجارات 5.09 مليون ريال ُعماين )2020 - 4.13 مليون ريال ُعماين(.

املخزون  8

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 

3,3993,354منتجات برتولية

3,3822,306مواد خام 

1,8671,098خمزون اآخر )الإي�شاح/ ب اأدناه(

8,6486,758

(112)(97)ُيطرح: خم�ش�ش خمزون بطيء احلركة واجلامد )الإي�شاح/ اأ اأدناه(

8,5516,646

ينطبق الإي�شاح التايل:

اأ(    فيما يلي حركة خم�ش�ش خمزون بطيء احلركة واجلامد: 

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

112135يف بداية ال�شنة 

(23)(15)ُم�شرتد خالل ال�شنة

97112يف نهاية ال�شنة

مّت ا�شرتداد خم�ش�ش خمزون بطيء احلركة خالل ال�شنة وُيعزى ذلك اىل املخزون الذي مّت بيعه خالل ال�شنة.

ب(   املخزون الآخر يتعلق بالق�شائم الإلكرتونية مل�شغلي الت�شالت املحليني.
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مدينون جتاريون واأر�صدة مدينة اخرى  9

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

34,64131,236ذمم جتارية مدينة 

)1,512((1,698)ُيطرح: خم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة ]اإي�شاح /ب اأدناه[

32,94329,724

1,2431,470مدفوعات مقدًما 

3,9231,792مبالغ ُم�شتحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 18/د(

1,113915اأر�شدة مدينة اأخرى

39,22233,901

تنطبق الإي�شاحات التالية:

عادة ما تكون الذمم التجارية املدينة دون فائدة وهي ب�شروط ائتمان مدتها 30 يوًما.

فيما يلي حركة خم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة مقابل الذمم التجارية املدينة:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

1,472  1,512  يف بداية ال�شنة

  40  186خُم�ش�ش ُمكون خالل ال�شنة

  1,512  1,698يف نهاية ال�شنة            

الزيادة يف خم�ش�ش اخل�شائر املتوقعة ُتعزى اأ�شا�ًشا اىل التغريات يف بيئة القت�شاد الكلي وجائحة كوفيد-19.

تفا�شيل تقدير خم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة واردة يف الإي�شاح 28/ب.

النقد والنقد املعادل  10

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,432  5,499   ح�شابات ودائع حتت الطلب

  1,175   3,297اأر�شدة بنكية اأخرى

8,796  4,607  

 مالحظة: 

الودائع حتت الطلب موجودة لدى بنوك جتارية حملية يف �شلطنة ُعمان وهي تك�شب فائدة مبعدلت جتارية. يف فرتة الإقرار، كانت الودائع حتت الطلب 

1.2 مليون ريال عماين( مقومة بالريال العماين و3.9 مليون ريال عماين )2020-2.2 ريال عماين( هي مقومة  1.6 مليون ريال عماين )-2020 

بالدولر الأمريكي.
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راأ�س املال  11

يتكون راأ�ش مال ال�شركة املُ�شرح به واملُ�شدر واملدفوع من 100,000,000 �شهم )2020 - 100,000,000 �شهم( بقيمة 0.100 ريال عماين لل�شهم 

الواحد )2020-0.100 ريال عماين لل�شهم الواحد( . يتكون راأ�ش املال مّما يلي: 

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

500  500  5,000,000 �شهم متعدد الأ�شوات بقيمة 0.100 ريال عماين لل�شهم الواحد

  9,500  95,000,0009,500 �شهم عادي بقيمة 0.100 ريال عماين لل�شهم الواحد

10,000  10,000  

وفًقا لأحكام املادة 6 من النظام الأ�شا�شي لل�شركة، يحق ل�شاحب كل �شهم متعدد الأ�شوات الت�شويت مرتني يف اجلمعيات العامة ال�شنوية لل�شركة. 

ب(    فيما يلي تفا�شيل امل�شاهمني الذين ميلكون %5 اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة:

20212020

%عدد الأ�شهم%عدد الأ�صهم

اأ�صهم متعددة الأ�صوات:

%5,000,0005.0%5,000,0005.0�شركة �شل اأوفر�شيز انف�شتمنت بي يف

اأ�صهم عادية:

%18,700,00018.7%18,700,00018.7�شركة بي يف دورت�شه بيرتوليوم مات�ش�شابي

%15,000,00015.0%15,000,00015.0�شركة �شل اأوفر�شيز انف�شتمنت بي يف 

%10,100,00010.1%10,100,00010.1�شركة �شل بيرتوليوم اآن يف

%9,929,8929.9%9,904,9529.9�شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

%8,050,6628.0%9,050,6629.1الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

%7,343,3067.3%7,171,2787.1 �شندوق تقاعد وزارة الدفاع

%5,336,2075.3%5,791,5705.8جهاز ال�شتثمار العماين

الحتياطي القانوين  12

وفًقا لأحكام املادة 132 من قانون ال�شركات التجارية الُعماين، يجب القيام بتحويالت �شنوية بن�شبة %10 من �شايف اأرباح ال�شنة اىل الحتياطي القانوين 

حتى ي�شبح الحتياطي ُم�شاوًيا لثلث راأ�ش مال ال�شركة. الحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن ميكن ا�شتخدامه لعمل مقا�شة مقابل اأي خ�شائر مرتاكمة اأو 

زيادة راأ�ش مال ال�شركة من خالل اإ�شدار اأ�شهم.

مل يتم اإجراء اأي حتويل يف ال�شنة احلالية نظًرا لأّن ال�شركة بلغت احلد الأدنى املطلوب يف الحتياطي القانوين يف فرتة �شابقة. 
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توزيعات الأرباح املقرتحة وتوزيعات الأرباح لل�صهم الواحد  13

اقرتح جمل�ش الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بواقع 36 بي�شة عماين لل�شهم الواحد بقيمة 3,610,760 ريال عماين )2020 - ل �شيء( وهي تخ�شع ملوافقة 

امل�شاهمني يف اجلمعية العامة ال�شنوية القادمة. 

البالغة  القائمة  العادية  الأ�شهم  لعدد  املرّجح  املتو�شط  على  لل�شنة  املقرتحة  الأرباح  توزيعات  بق�شمة  الواحد  لل�شهم  الأرباح  توزيعات  حتديد  يتم 

100,000,000 �شهم.

ذمم جتارية دائنة واأر�صدة دائنة اأخرى  14

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

32,063 39,429 ذمم جتارية دائنة

7,8975,385 م�شروفات ُم�شتحقة

599 819 ُدفعة ُم�شبقة ُم�شتلمة من العمالء )التزامات عقود(

3,113483 اأر�شدة دائنة اأخرى

1,473 1,632مبالغ م�شتحقة اىل اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 18/د(

52,89040,003

خم�ص�س برنامج الحتفاظ باملوظفني  15

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

189255يف بداية ال�شنة

4261 م�شروف لل�شنة

)127((105)ت�شوية خالل ال�شنة

126189يف نهاية ال�شنة

اقرتا�صات بنكية  16

لدى ال�شركة ت�شهيالت الئتمان ُمعتمدة مت احل�شول عليها من بنوك جتارية حملية يف �شلطنة ُعمان، وهي حتمل فائدة مبعدلت جتارية عند احل�شول 

عليها. ُمعدل الفائدة على القرتا�شات البنكية يخ�شع لإعادة التفاو�ش مع البنوك عند جتديد الت�شهيالت، ويتم ذلك عادة كل �شنة.
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قر�س لأجل    17

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

6,66710,000قر�ش لأجل

)3,333((3,333)يطرح: اجلزء اجلاري من قر�ش لأجل

3,3346,667اجلزء غري اجلاري من قر�ش لأجل

تنطبق الإي�شاحات التالية:

مّت احل�شول على القر�ش لأجل من بنك جتاري حملي بفائدة قدرها %1.5 زائًدا ُمعّدل الفائدة على اأذون اخلزانة للبنك املركزي العماين ل�شهر  اأ( 

واحد، وهو غري م�شمون. وي�شتحق القر�ش لأجل ال�شداد على اأق�شاط �شنوية مت�شاوية بقيمة 3.33 مليون ريال عماين للق�شط الواحد بداأت اعتباًرا 

من مار�ش 2021.

اإىل �شداد املبالغ امل�شتحقة مبوجب  اأن يوؤدي  اتفاقية الت�شهيالت املرُبمة مع البنك تت�شمن بع�ش التعهدات التقييدية و يف حالة خمالفتها، ميكن  ب( 

الت�شهيل على الفور ]اإي�شاح 28/د[.

فيما يلي منوذج ا�شتحقاق اجلزء غري اجلاري من القر�ش لأجل:  ج( 

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 3,3343,333م�شتحق من �شنة اىل �شنتني 

 3,334--م�شتحق من �شنتني اىل خم�ش �شنوات 

3,3346,667

تعامالت الأطراف ذات العالقة   18

اأع�شاء جمل�ش  العليا )مبا يف ذلك  الإدارة  وموظفي  لها  التابعة  وال�شركات  النهائية  الأم  ال�شركة  مع  تعامالت  املُعتاد  الن�شاط  نطاق  ال�شركة يف  اأبرمت 

اأ�شعار  اأو نفوًذا كبرًيا. وافقت الإدارة وجمل�ش الإدارة على  العليا / كبار م�شاهمي ال�شركة �شيطرة  الإدارة( وال�شركات التي ميلك فيها موظفي الإدارة 

و�شروط الدفع لهذه التعامالت. يتم اإبرام هذه التعامالت وفًقا للبنود وال�شروط التي وافقت عليها الإدارة وجمل�ش الإدارة، وهي تخ�شع ملوافقة امل�شاهمني 

يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوية.

فيما يلي طبيعة وحجم اأهم تعامالت الأطراف ذات العالقة واملبالغ ذات ال�شلة خالل ال�شنة:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

�صركات املجموعة:

16,123 23,743 ايرادات ُمتاأتية من عقود ُمربمة مع الُعمالء

10,959 12,430 �شراء الب�شائع واخلدمات

1,912 1,772  ر�شوم اخلدمات وترخي�ش العالمة التجارية

   

  اأطراف اأخرى ذات عالقة:

5,375 5,342 ايرادات ُمتاأتية من عقود ُمربمة مع الُعمالء

30 105 �شراء الب�شائع واخلدمات
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تعامالت الأطراف ذات العالقة )تابع(  18

مبيعات الأطراف ذات العالقة املرتبطة بال�شركات التي ت�شيطر عليها ال�شركة الأم النهائية )جمموعة ال�شركات( تتعلق مببيعات زيوت الت�شحيم ووقود 

كانت  ال�شركة.  اإدارة  جمل�ش  اأع�شاء  عليها  ي�شيطر  التي  ال�شركات  اىل  باملبيعات  تتعلق  العالقة  ذات  الأخرى  الأطراف  مبيعات  اأّن  حني  يف  الطائرات، 

م�شرتيات الأطراف ذات العالقة من ال�شركات التي ت�شيطر عليها ال�شركة الأم النهائية، وهي يف الأ�شا�ش لتوريد املنتجات البرتولية. 

 مكافاأة موظفي الإدارة العليا لل�شنة ت�شمل ما يلي:    

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

612577منافع توظيف ق�شرية الأجل

2020مكافاأة على اأ�شا�ش الأ�شهم 

2323مكافـات نهاية اخلدمة 

655620

8284مكافاة اأع�شاء جمل�ش الإدارة وبدل ح�شور الجتماعات 

737704

خالل ال�شنة مل يكن اأي ع�شو من اأع�شاء جمل�ش الإدارة يعمل بال�شركة ، )2020 - ل اأحد(.  ج( 

يف العادة ل حتمل املبالغ امل�شتحقة من واىل الأطراف ذات العالقة فائدة وهي ت�شتند اىل �شروط الئتمان العادية )2020 - نف�ش ال�شروط(.  د( 

ا من موظفي الإدارة العليا موؤهلني ل�شتالم اأعداد متغرّية من اأ�شهم ال�شركة على اأ�شا�ش الأداء ال�شنوي. خالل ال�شنة، بلغ عدد الأ�شهم  كما اأّن بع�شً هـ( 

املمنوحة واملكت�شبة مبوجب برنامج املكافاأة على اأ�شا�ش الأ�شهم 23,000 �شهم )2020 - 16,510 �شهم(.

الإيرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع الُعمالء  19

20212020
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

361,131328,494 اأعمال التجزئة
10,34518,183 الطريان

20,413 26,953 ايرادات اأخرى
398,429367,090

الدخل الخر  20

يتكون الدخل الآخر من دخل بطاقات وقود �شل وعمولة الطريان ودخل الإيجار املتاأتي من اأ�شحاب حمطات الوقود ور�شوم امتياز املتاجر ور�شوم مناولة 

املنتجات ل�شتخدام اأ�شول ال�شركة.
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تكاليف التمويل  21

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

1,309 1,302 فائدة على التزامات الإيجار )اإي�شاح 7/ز(

692 495 فائدة على القر�ش لأجل والقرتا�شات البنكية الأخرى

1,7972,001

الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني   22

اأ(    الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني املُدرجة �شمن م�شروفات البيع والتوزيع وامل�شروفات العمومية والإدارية تتكون مما يلي:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 7,493 8,088الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني 

 534 591م�شاهمة يف خطة تقاعد حمددة للموظفني الُعمانيني

 36 40 تكلفة مكافاآت نهاية خدمة املوظفني الأجانب

8,719 8,063 

ب(   فيما يلي حركة التزام مكافات نهاية خدمة املوظفني الأجانب خالل ال�شنة:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

301271يف بداية ال�شنة

36 40 م�شروف خالل ال�شنة 

)6((61) مدفوع خالل ال�شنة

280301يف نهاية ال�شنة
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ال�صريبة  23

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

قائمة الدخل ال�صامل 

667561ال�شنة احلالية )اإي�شاح /د اأدناه(

--2�شنة �شابقة

)68((13)ر�شيد �شريبي موؤجل )اإي�شاح /هـ اأدناه(

656493

قائمة املركز املايل 

التزام غري متداول

3851�شريبة موؤجلة

التزام متداول 

667282ال�شنة احلالية

تنطبق الإي�شاحات التالية:

تخ�شع ال�شركة لل�شريبة بواقع %15 )2020 - %15( على اأرباح ال�شنة املُعّدلة لالأغرا�ش ال�شريبية. اأ ( 

خالل ال�شنة، اأجنز جهاز ال�شرائب الربط ال�شريبي لل�شنوات 2017 و2018 دون املُطالبة ب�شريبة اإ�شافية. ب ( 

مل ينته جهاز ال�شرائب من اإجناز الربط ال�شريبي على ال�شركة لل�شنوات من 2019 اإىل 2020. وترى الإدارة اأّن ال�شريبة، اإن وجدت، فيما يتعلق  ت ( 

بال�شنوات ال�شريبية املُعلقة لن تكون جوهرية بالن�شبة للمركز املايل لل�شركة يف نهاية فرتة الإقرار.

فيما يلي الت�شوية ال�شريبية على الأرباح املحا�شبية مع م�شروف ال�شريبة لل�شنة احلالية: د ( 

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

640461 مبلغ ال�شريبة على الأرباح املحا�شبية باملُعّدلت املعمول بها

ُي�شاف اأثر ال�شريبة لـ:

27100م�شروفات غري قابلة للخ�شم

667561

ه(   فيما يلي حركة اللتزام ال�شريبي املوؤجل يف قائمة املركز املايل يف نهاية فرتة الإقرار :

خم�ص�صات 

املجموعبنود اأخرىاملخ�ص�صات راأ�صمالية ُمعّجلة

األف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عماين

)120()130(323)313(يف 31 دي�شمرب 2019

69 206(39) (98) )حُمّمل على( /ُم�شاف اىل قائمة الدخل 

(51) 76 284(411)يف 31 دي�شمرب 2020

(51)28476(411)يف 31 دي�شمرب 2020

13 24 4(15)ُم�شاف اىل قائمة الدخل 

 (38) 100 288 (426) يف 31 دي�شمرب 2021
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العائدات الأ�صا�صية لل�صهم الواحد  24

يتم احت�شاب العائدات الأ�شا�شية لل�شهم الواحد بق�شمة �شايف اأرباح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة على النحو التايل:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,6112,584�شايف اأرباح ال�شنة )األف ر.ع(

100,000100,000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )بالألف(

0.0360.026العائدات الأ�شا�شية لل�شهم الواحد )األف ر.ع(

 نظًرا لعدم وجود اأي اأ�شهم خُمف�شة حُمتملة، فاإّن العائدات املُخف�شة لل�شهم الواحد مطابقة للعائدات الأ�شا�شية لل�شهم الواحد.

�صايف الأ�صول لل�صهم الواحد  25

يتم احت�شاب �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد من خالل تق�شيم �شايف الأ�شول يف نهاية فرتة الإقرار على عدد الأ�شهم القائمة كما يلي:

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

53,50049,889�شايف الأ�شول )األف ر.ع(

100,000100,000عدد الأ�شهم القائمة يف 31 دي�شمرب )بالألف(

0.5350.499�شايف الأ�شول لل�شهم الواحد )األف ر.ع(

قطاعات الت�صغيل   26

لقد حددت الإدارة قطاعات ت�شغيل يف ال�شركة بناًء على التقارير التي راجعها الرئي�ش التنفيذي والتي ت�شتخدم يف اّتخاذ القرارات ال�شرتاتيجية.

يقوم الرئي�ش التنفيذي بتحديد قطاعات الت�شغيل بناًء على منظور اأن�شطة الأعمال. يتم قيا�ش الأداء على اأ�شا�ش اليرادات املكت�شبة، طبًقا ملا مّت اإدراجه يف 

تقارير الإدارة الداخلية التي ُيراجعها جمل�ش الإدارة. يتم ا�شتخدام ايرادات القطاع لقيا�ش الأداء حيث تعتقد الإدارة اأّن هذه املعلومات هي الأكرث مالئمة 

يف تقييم نتائج قطاعات ُمعّينة بالن�شبة لل�شركات الأخرى التي تعمل �شمن هذه ال�شناعات.

قطاعات الت�شغيل اخلا�شعة لالإقرار تتاأتى ايراداتها اأ�شا�ًشا من بيع املنتجات البرتولية املُكررة يف �شلطنة ُعمان. علًما باأّن مبيعات اأعمال التجزئة  البالغة 

361,131 األف ريال عماين )2020 - 328,494 األف ريال عماين( متّثل اأهّم عن�شر من ايرادات ال�شركة ول توجد اأي قطاعات اأخرى هامة.
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اللتزامات املحتملة والرتباطات  27

اللتزامات املحتملة اأ( 

يف نهاية فرتة الإقرار، كان لدى ال�شركة �شمانات بنكية قائمة وخطابات اعتماد م�شتندي و�شمانات ح�شن التنفيذ بقيمة 5.468 مليون ريال    ) i

عماين )2020 - 5.212 مليون ريال عماين(. 

تخ�شع ال�شركة للتقا�شي يف نطاق الن�شاط املُعتاد. وبناًء على ا�شت�شارة قانونية م�شتقلة، ل تعتقد ال�شركة حالًيا اأّن نتيجة هذه الدعاوي �شيكون   ) ii

لها تاأثري جوهري على نتائج عمليات ال�شركة اأو مركزها املايل. 

الرتباطات ب( 

يف نهاية فرتة الإقرار، بلغت الرتباطات الراأ�شمالية لل�شركة 5.086 مليون ريال عماين )2020 - 8.626 مليون ريال عماين(.          

املخاطر املالية واإدارة راأ�س املال  28

وخماطر  الفائدة(  معدلت  وخماطر  العملة  خماطر  ذلك  يف  )مبا  ال�شوق  خماطر  بالأ�شا�ش  وهي  املالية،  املخاطر  ملختلف  تعر�شها  ال�شركة  اأن�شطة  اإّن 

الئتمان وخماطر ال�شيولة.  يتم اإدارة خماطر ال�شركة داخليًا طبقا لل�شيا�شات التي وافق عليها جمل�ش الإدارة.

خماطر ال�صوق  اأ( 

خماطر العملة

وال�شراء  البيع  �شيما عن طريق  ول  العمالت،  ملخاطر  التعر�ش  م�شتويات  النا�شئة عن خمتلف  الأجنبية  العمالت  ملخاطر �شرف  ال�شركة  تتعر�ش 

والودائع البنكية املُقّومة بالدولر الأمريكي.  ومبا اأّن �شعر �شرف الريال العماين ثابت فعلًيا مقابل الدولر الأمريكي، فاإّن الإدارة ترى اأّن ال�شركة 

غري معر�شة لأي خماطر عملة جوهرية. 

خماطر معدلت الفائدة

تتعر�ش ال�شركة ملخاطر معدلت الفائدة على التزاماتها التي حتمل فائدة )قر�ش لأجل(.  تتحكم الإدارة يف خماطر معدلت الفائدة من خالل 

املراقبة امل�شتمرة للتغريات يف معدلت الفائدة.  عن كل تغيري بن�شبة %0.5 يف معدل الفائدة، فاإّن �شايف اأثره على قائمة الدخل ُيقارب 33,335  

ريال ُعماين )2020 - 50,000 ريال ُعماين( بناًء على م�شتوى اللتزامات التي حتمل فائدة يف نهاية فرتة الإقرار.

خماطر الئتمان  ب( 

تن�شاأ خماطر الئتمان اأ�شا�ًشا من التعر�ش ملخاطر الئتمان املمنوح للعمالء، مبا يف ذلك الذمم املدينة غري املدفوعة واملبالغ امل�شتحقة من الأطراف 

ذات عالقة والأر�شدة والودائع البنكية املحتفظ بها لدى بنوك جتارية.

القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة والأر�شدة املدينة الأخرى واملبالغ املُ�شتحقة من الأطراف ذات عالقة تقارب قيمتها العادلة نتيجة طبيعة 

هذه الذمم املدينة التي تت�شم باأّنها ق�شرية الأجل.

ذمم جتارية مدينة 

تتبع ال�شركة �شيا�شة ائتمان عن الذمم التجارية املدينة ويتم مراقبة م�شتوى التعر�ش ملخاطر الئتمان ب�شفة م�شتمرة.  كما يتم اإجراء تقييم ائتماين 

ا بتقييم الئتمان املمنوح  على جميع العمالء الذين يطلبون ت�شهيالت ائتمانية، ويف اإطار ال�شتجابة ملخاطر جائحة كوفيد - 19، قامت الإدارة اأي�شً

للعمالء يف القطاعات واملناطق التي تاأثرت ب�شكل كبري بهذه اجلائحة واأعادت تقييم حدود الئتمان وفًقا لذلك.
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املخاطر املالية واإدارة راأ�س املال )تابع(  28

خماطر الئتمان  )تابع(   ب( 

فيما يلي مزيد حتليل مل�شتوى التعر�ش ملخاطر الئتمان عن الذمم التجارية املدينة:

يف نهاية فرتة الإقرار، فاإّن الذمم التجارية املدينة بقيمة 21.76 مليون ريال عماين )2020 - 20.05 مليون ريال عماين( متاأخرة عن  		·

ال�شداد ولكن غري ُمنخف�شة القيمة؛ و

يف نهاية فرتة الإقرار، هناك 9 مليون ريال ُعماين )2020 – 8.9 مليون ريال ُعماين( من الذمم التجارية املدينة هي م�شمونة بوا�شطة  		·

�شمانات بنكية. 

ين�شاأ تركيز خماطر الئتمان عندما ي�شارك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�شطة جتارية مماثلة اأو اأن�شطة يف نف�ش املنطقة اجلغرافية اأو لديهم 

ميزات اقت�شادية مماثلة من �شاأنها اأن توؤثر على قدرتهم على الوفاء باللتزامات التعاقدية التي تتاأثر مبثل هذه التغريات القت�شادية اأو الظروف 

ال�شيا�شية اأو غريها. وت�شري تركزات خماطر الئتمان اإىل تاأثر اأداء ال�شركةن�شبيا بالتطورات التي توؤثر على �شناعة حمددة اأو منطقة جغرافية ُمعّينة.

لدى ال�شركة تركيزات كبرية من خماطر الإئتمان مع القطاع احلكومي. يف 31 دي�شمرب 2021، كانت املوؤ�ش�شات احلكومية يف �شلطنة ُعمان متّثل 

%31 )%34-2020( من الذمم التجارية املدينة القائمة. يف 31 دي�شمرب 2021، مل يكن هناك اأي تركيز كبري اآخر ملخاطر الئتمان.

خ�شائر الئتمان املتوقعة

املتوقعة  ي�شتخدم خُم�ش�ش اخل�شارة  والذي  املتوقعة،  الإئتمان  لقيا�ش خ�شائر   9 الدولية رقم  املالية  التقارير  ملعيار  املُب�ّشط  النهج  ال�شركة  تطّبق 

على مدى عمر الأداة املالية لكل الذمم التجارية املدينة.  خ�شائر الئتمان املتوقعة لل�شركة ت�شتخرج من ُمعّدل الّتخّلف عن ال�شداد ال�شابق املالحظ 

ل�شركة �شل.

يتم عندئذ تعديل معدلت اخل�شارة ال�شابقة لتعك�ش املعلومات احلالية وامل�شتقبلية حول عوامل القت�شاد الكلي التي توؤثر على قدرة العمالء على 

�شداد الذمم املدينة.

وعلى ذلك الأ�شا�ش، فاإّن خم�ش�ش اخل�شارة عن الذمم التجارية املدينة مّت حتديده كما يلي: 

�صنة 2021

خم�ص�س اخل�صارةمعدل اخل�صارة املتوقعةذمم جتارية مدينةغري حكومية

ر.ع%ر.ع

 17 0.09% 18,703 حالية

متاأخرة عن ال�شداد من:

 1 0.08% 1,264 0 - 30 يوًما

 21 1.21% 1,737 31 - 180 يوًما

 1,617 75.74% 2,135 اأكرث من 180 يوًما

 23,839  1,656 

خم�ص�س اخل�صارةمعدل اخل�صارة املتوقعةذمم جتارية مدينة حكومية

ر.ع%ر.ع

 6 0.20%3,057 حالية

متاأخرة عن ال�شداد من:

 1 0.48% 210 0 - 30 يوًما

 5 0.10% 4,963 31 - 180 يوًما

 30 1.17% 2,572 اأكرث من 180 يوًما

 10,802  42 
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خماطر الئتمان  )تابع(   ب( 

�شنة 2020

خم�ش�ش اخل�شارةمعدل اخل�شارة املتوقعةذمم جتارية مدينةغري حكومية

ر.ع%ر.ع

0.0610%16,826حالية

متاأخرة عن ال�شداد من:

0.939%0933 - 30 يوًما

9.0172%31806 - 180 يوًما

66.91,366%2,040اأكرث من 180 يوًما

20,6051,457

خم�ش�ش اخل�شارةمعدل اخل�شارة املتوقعةذمم جتارية مدينة حكومية

ر.ع%ر.ع

0.093%3,232حالية

متاأخرة عن ال�شداد من:

1.392%0107 - 30 يوًما

0.155%313,146 - 180 يوًما

1.1045%4,146اأكرث من 180 يوًما

10,63155

على اأ�شا�ش اخلربة ال�شابقة، من املتوّقع اأن تكون الذمم التجارية املدينة غري منخف�شة القيمة قابلة لال�شرتداد بالكامل. مل يتم تكوين خم�ش�ش 

خل�شائر الئتمان املُتوقعة عن الذمم الأر�شدة املدينة الأخرى نظًرا لأّن املبالغ املعنية ل تعترب جوهرية بالن�شبة للقوائم املالية.

مبالغ ُم�شتحّقة من اأطراف ذات عالقة

من املُتوّقع اأن يكون للمبالغ املُ�شتحقة من الأطراف ذات العالقة خماطر ائتمانّية ُمنخف�شة. وبناًء عليه، مل يتم تكوين خم�ش�ش خل�شائر الئتمان 

املُتوّقعة على هذه املُ�شتحقات.

اأر�شدة بنكية

خماطر الئتمان عن الأر�شدة البنكية املحتفظ بها يف احل�شابات حتت الطلب واحل�شابات جارية لدى بنوك جتارية حملية يتم اإدارتها عن طريق 

�شمان الحتفاظ بالأر�شدة فقط لدى بنوك ذات �شمعة طيبة.  ل ُيتوقع اأن تكون خ�شائر الئتمان املتوقعة على هذه الأر�شدة البنكية جوهرية بالن�شبة 

للمركز املايل لل�شركة يف نهاية فرتة الإقرار، وبالتايل مل يتم تكوين خم�ش�ش مقابلها.
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خماطر ال�صيولة  ج( 

بجميع  للوفاء  املُ�شتخدمة  غري  الئتمان  ت�شهيالت  ذلك  يف  مبا  الكافية  الأموال  توّفر  ت�شمن  وهي  منتظم  ب�شكل  ال�شيولة  متطلبات  الإدارة  تراقب 

اللتزامات عند ا�شتحقاقها. تدير ال�شركة خماطر ال�شيولة عن طريق الحتفاظ بالحتياطات الكافية والت�شهيالت البنكية وت�شهيالت القرتا�ش من 

خالل املراقبة امل�شتمّرة للتدفقات النقدية املُتوّقعة والفعلية.

مّت الإف�شاح عن حتليل ا�شتحقاق التزامات الإيجار والقر�ش لأجل يف الإي�شاحني 7/و و17/ج على التوايل، ومن املتوقع �شداد جميع اللتزامات 

املالية املتداولة خالل 6 اىل 12 �شهًرا من نهاية فرتة الإقرار. 

اإدارة راأ�س املال د( 

تتمثل اأهداف ال�شركة من اإدارة راأ�ش املال يف: 

حماية قدرة ال�شركة على موا�شلة العمليات طبًقا ملبداأ ال�شتمرارية لكي تتمكن من موا�شلة توفري عائدات اإىل امل�شاهمني ومنافع لأ�شحاب  		·

امل�شالح الآخرين؛ و

توفري عائدات كافية اإىل امل�شاهمني من خالل حتديد اأ�شعار املنتجات واخلدمات مبا يتفق مع م�شتويات املخاطر.   		·

حُتدُد ال�شركة مبلغ راأ�ش املال بالتنا�شب مع م�شتويات املخاطر، كما تقوم باإجراء التعديالت الالزمة يف �شوء التغريات يف الظروف القت�شادية 

وخ�شائ�ش املخاطر لالأ�شول املعنية.  ولغر�ش املحافظة على هيكل راأ�ش املال اأو تعديله، يجوز لل�شركة تعديل مبالغ توزيعات الأرباح املدفوعة اإىل 

امل�شاهمني اأو اإرجاع راأ�ش املال اىل امل�شاهمني اأو اإ�شدار راأ�ش مال اإ�شايف اأو بيع الأ�شول لتخفي�ش الديون.  مل يتم اإجراء تغيريات على اأهداف اأو 

�شيا�شات اأو عمليات اإدارة راأ�ش املال خالل ال�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 و2020.

تراقب ال�شركة راأ�ش املال با�شتخدام جمموعة من الن�شب املالية مبا يف ذلك التقييم املنتظم ملركز ن�شبة الدين اإىل حقوق امللكية بال�شركة. ُتدرج 

النقد  ا  ناق�شً الأخرى  الدائنة  والأر�شدة  الدائنة  التجارية  والذمم  الإيجار  والتزامات  والقرتا�شات  لأجل  القرو�ش  الدين  �شايف  �شمن  ال�شركة 

والودائع حتت الطلب

20212020

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

6,66710,000قر�ش لأجل )اإي�شاح 17(

27,27929,145التزامات الإيجار )اإي�شاح 7/د(

52,89040,003ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى )اإي�شاح 14( 

)4,607((8,796)ُيطرح: النقد والودائع حتت الطلب )اإي�شاح 10(

78,04074,541�شايف الدين

53,50049,889حقوق امللكية

131,540124,430راأ�ش املال و�شايف الدين

1.461.49معدل الإقرا�ش

والقيود  بها  املُلتزم  الت�شهيالت  ا�شتخدام  متو�شط  على  للحفاظ  خارجية  ديوًنا  تقدم  التي  البنوك  مع  ال�شركة  تعهدت  املال،  راأ�ش  اإدارة  اإطار  يف   

املفرو�شة على تخفي�ش راأ�ش املال الذي حتتفظ به ال�شركة الأم النهائية. يف نهاية فرتة الإقرار، التزمت ال�شركة مب�شتوى التعهدات املتفق عليها.
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اأرقام املقارنة  29

اإعـادة  باأّن  علًما  املالية.  القوائم  هذه  املتبعة يف  العر�ش  مع طريقة  لتتفق  �شرورًيا،  ذلك  كان  املقارنة، حيثما  اأرقام  ت�شنيف  اإعادة  اأو  تبويب  اإعادة  مّت 

الت�شنيـف مل ينتج عنها تغيريات على اإجمايل الدخل ال�شامل اأو حقـوق امللكية املُف�شح عنها �شابًقا.

اأثر جائحة كوفيد - 19  30

يتوا�شل تف�شي فريو�ش كورونا )كوفيد - 19( مع ظهور متحورات جديدة من حني لآخر، ما ت�شبب يف تعطيل الأعمال التجارية والأن�شطة القت�شادية يف 

خُمتلف اأنحاء العامل، مبا يف ذلك �شلطنة ُعمان.  ورغم مبادرة حكومة �شلطنة ُعمان بتخفيف اإجراءات الإغالق والإعالن عن تنفيذ تدابري لدعم وم�شاعدة 

ال�شركات املُت�شررة، ل تزال هناك حالة من ال�شك وعدم اليقني ب�شاأن عنا�شر القت�شاد الكلي، ول �شيما مع ظهور متحور اأوميكرون من فريو�ش كوفيد - 19. 

اإّن الأثر الرئي�شي جلائحة كوفيد - 19 على ال�شركة يتمثل يف انخفا�ش الطلب على املبيعات مقارنة بو�شع ما قبل اجلائحة. تراقب الإدارة عن كثب تطور 

تداعيات جائحة كوفيد - 19 و�شتوا�شل تقييم تداعياتها وتاأثرياتها امل�شتقبلية.  
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