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صاحب  له  المغفور  وفاة  منذ  بدأت  استثنائية.  ظروفًا   2020 عام  شهد 
الحداد  وفترة  ثراه،  اهلل  طيب   - سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
النفط،  أسعار  في  الحاد  الهبوط  ثم  ومن  يومًا،   40 دامت  التي  الالحقة 
اقتصادية  تحديات  من  عنها  نجم  وما   19  - كوفيد  جائحة  وظهور 

محورية على الصعيدين المحلي والدولي.

وبادرت  سريع  بشكل  الشركة  استجابت  فقد  التحديات،  من  وبالرغم 
الشركة  ومرونة  قوة  تعزيز  بهدف  وذلك  األحداث،  لمختلف  باالستعداد 

ولتصبح أقوى في انطالقتها نحو المستقبل.

وأيًضا  موظفينا،  وعافية  وسالمة  صحة  برعاية  االهتمام  على  وركزنا 
دعم عمالئنا وشركائنا والمجتمع بشكل عام  من خالل مبادرات عديدة.

وقد قمنا بتنفيذ خطة فعالة الستمرارية األعمال بهدف ضمان استمرار 
لدعم  الجائحة  خالل  حتى  لعمالئنا  والخدمات  المنتجات  أفضل  توفر 

حركة التنقل الضرورية في مختلف أنحاء السلطنة.

كما اتخذنا عدة خطوات لتعزيز مرونة األداء المالي، والكفاءة التشغيلية، 
والمحافظة على الموارد دون التساهل في التزاماتنا وأولوياتنا الرئيسية 
المتعلقة بالصحة والسالمة واألمن والبيئة، أو أخالقيات العمل وااللتزام.

في  منصًبا  ُعمان  شل  تركيز  زال  فما  المستمرة،  التحديات  كنف  وفي 
العالقة،  ذوي  واألطراف  والمساهمين  الموظفين  مصالح  على  الحرص 
مع االستمرار في خدمة عمالئنا في جميع أرجاء السلطنة والمساهمة 

في تحقيق قيمة محلية مضافة.

www.shelloman.com.om

@oman_shell
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امل�ساهمون الأعزاء،

نيابًة عن جمل�ص الدارة، فاإنني اأقدم لكم تقرير جمل�ص الإدارة ال�سنوي ل�سركة �سل العمانية 

للت�سويق �ص.م.ع.ع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 .

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

% 2019 2020 %
 الربع الرابع

2019
 الربع الرابع

2020

(30.05%) 524,826 367,090 (33.2%) 134,936 90,130 الإيرادات

(25.40%) 36,508 27,235 (18.4%) 9,177 7,490 اإجمايل الربح

(25.14%) 6,582 4,927 (29.0%) 1,744 1,238 زائد: اإيرادات اأخرى

(4.69%) (28,444) (27,110) (5.8%) (7,389) (6,957)
ناق�ص: تكلفة املبيعات 

وامل�ساريف الت�سغيلية

(32.55%) (3,659) (2,468) (30.4%) (904) (629)
ناق�ص: التمويل 

وال�سريبة

(76.48%) 10,987 2,584 (56.5%) 2,628 1,142
�شايف الأرباح بعد 

خ�شم ال�شريبة

مبا  مقارنة  منخف�سًة  ُعماين،  ريال  مليون   367 العام  لهذا  ال�سنوية  الإيرادات  بلغت   

كانت عليه يف نف�ص الفرتة من العام املا�سي وذلك نتيجة التاأثريات امل�ستمرة عن جائحة 

كوفيد-19 على حجم املبيعات. 

ا مقارنة بنف�ص  انخفا�سً 27.2 مليون ريال عماين، م�سجاًل  ال�سنوي  الربح  اإجمايل  بلغ   

الفرتة من العام املا�سي، وُيعزى ذلك ب�سكل رئي�سي لنخفا�ص حجم املبيعات يف خملتف 

قطاعات الأعمال خالل فرتة اجلائحة وكذلك انخفا�ص �سعر املنتجات البرتولية والتي 

�سببت خ�سائر للمخزون بقيمة 495 األف ريال عماين. 

اإننا يف �سركة �سل الُعمانية 

للت�سويق نوؤكد على التزامنا الدائم 

جتاه ال�سلطنة، وال�ستمرار يف 

التعاون التام مع ال�سركاء واجلهات 

ذات العالقة، والعمل اجلاد جنبًا 

اىل جنب معهم من اأجل ازدهار 

ال�سلطنة وتقدمها.

“

”

زيــــــــــــــــوت شـــــل

 تقرير
مجلس اإلدارة
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العام قيمة  بلغت الأرباح واإجمايل الدخل لهذا   

عليه  كان  عما  ا  منخف�سً ريال  مليون    2.584

ويعود هذا  املا�سي.  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل انخفا�ص �سايف الربح.  

أداء األعمال
اأعمال  قطاع  ي�ستمر  التجزئة:  اأعمال  قطاع 

ال�سركة.  اأعمال  قطاعات  اأكرب  كونه  يف  التجزئة 

�سهده  الذي  النخفا�ص  تاأثري  من  الرغم  وعلى 

التي فر�ستها جائحة  القيود  نتيجة  املبيعات  حجم 

التجارية  والأن�سطة  التنقل  على  كوفيد-19 

هذه  مقاومة  يف  القطاع  ا�ستمر  فقد  العام،  خالل 

�سمان  على  من�سًبا  الرتكيز  وكان  التحديات. 

وعاملو  العمالء  ذلك  يف  مبا  الأ�سخا�ص  �سالمة 

تقدمي  يف  القطاع  ا�ستمر  كما  اخلدمة،  حمطات 

من  احلد  اأجل  من  واعتمادها  املمار�سات  اأف�سل 

“ملتزمون  انت�سار كوفيد-19، موؤكدين على ر�سالة 

العمالء واملجتمع ككل. ووا�سلت  بالهتمام” اجتاه 

خمتلفة  وقود  اأنواع  تقدمي  يف  م�سريتها  ال�سركة 

  Shell V-Power وم�ستحدثة من خالل توفري وقود

للعمالء يف خمتلف اأنحاء ال�سلطنة.

غري  منتجات  ت�سويق  اأعمال  قطاع  �سعيد  وعلى 

ت�سكيلة  اإىل  الإ�سفاء  يف  ا�ستمر  فقد  الوقود، 

تو�سعة  �سهد  حيث  للعمالء،  وخدماته  منتجاته 

 Shell Select سبكات اجليل اجلديد من حمالت�

الت�سوق  حمالت  من  عدد  افتتاح  مع  ال�سلطنة  يف 

من  جمموعة  مع   بالتعاون  ال�سنة  خالل  ال�سريع  

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الُعمانية، بالإ�سافة 

اإىل حت�سني جتربة العمالء من خالل تد�سني خيار 

الطلب من Shell Select عرب املن�سات اللكرتونية 

كما  واإقليميني،  حمليني  مزودين  مع  �سراكة  يف 

تو�سعت ال�سركة يف خدمات تقدمي القهوة من خالل 

اتفاقيات تعاون مع عالمات جتارية حملية وعاملية. 

مع  بال�سيارات  العناية  خدمات  يف  النمو  وتوا�سل 

ال�سيارات  غ�سيل  حمالت  من  كبري  عدد  افتتاح 

خدمة  حمطات  �سبكة  عرب  الزيوت  تغيري  ومراكز 

�سل ملنح عمالئنا جتربة متكاملة.

التجارية:  الأ�شاطيل  حلول  اأعمال  قطاع 

تاأثر  نتيجة  التحديات  يواجه  القطاع  هذا  ظل 

جائحة  لنت�سار  القت�سادية  بالعواقب  العمالء 

حجم  على  بدوره  اأثر  الذي  الأمر  كوفيد-19 

مع  التاأقلم  على  من�سًبا  الرتكيز  وكان  املبيعات. 

انتقالنا  ت�سريع  العمالء عرب  ودعم  الواقع اجلديد 

املتغرية،  احتياجاتهم  وموافاة  والتقني  اللكرتوين 

تعزيز  خالل  من  جتربتهم  تطوير  وموا�سلة 

عمالء  ملنح  البطاقات  اإدارة  نظام  من  ال�ستفادة 

الأ�سطول التجاري جتربة متفردة.

 750,000  ريال عماين للمعدات 
املخربية اخلا�سة بفح�ص 

كوفيد - 19، 

ووقود بقيمة 

  300,000 
ريال عماين دعًما 

لوزارة ال�سحة.

�سمان املرونة 

املالية وت�سريع 

 التحول

الرقمي 

مت ت�شغيل حمّلني ل�شل �شلكت خالل 

فرتة الإغالق. بينما 

بداأ التو�سيل عرب 

الإنرتنت لعرو�سنا يف 

حمالت �سل �سلكت 

مما يعزز جتربة 

العمالء.
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بيئة  ظلت  التجاري:  الوقود  اعمال  قطاع 

ظل  يف  بالتحديات  تت�سم  التجاري  الوقود  قطاع 

الظروف القت�سادية احلالية. اإل اأن الرتكيز يبقى 

جديدة،  اأعمال  فر�ص  على  احل�سول  نحو  موجًها 

وحتقيق التميز الت�سغيلي، واخلدمات عالية اجلودة 

من اأجل احلفاظ على العمالء الرئي�سيني. 

قطاع الوقود البحري: تاأثر حجم مبيعات هذا 

انت�سار جائحة  اإثر  القطاع نتيجة القيود املفرو�سة 

اإلغاء  ب�سبب  املحدود  البحري  كوفيد-19والتنقل 

التجارية  والناقالت  العبارات  من  العديد  عمل 

وال�سياحية املجدولة يف موانئ رئي�سية. وعلى الرغم 

من ذلك، وا�سلت ال�سركة تقدمي خدماتها لعمالء 

بالتوافق مع  الوقود البحري املحليني دون انقطاع، 

والبيئة،  والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأعلى 

والتميز الت�سغيلي. 

قطاع اأعمال الزيوت: تاأثر قطاع اأعمال الزيوت 

بالتحديات املرتبطة بانت�سار جائحة كوفيد-19 يف 

املركبات  قطاع  يخ�ص  فيما  ل�سيما   ،2020 عام 

ا من موؤ�سرات  وال�سيارات، اإل اأن ال�سوق اأظهر بع�سً

نتيجة   2020 دي�سمرب  �سهر  مطلع  يف  التعايف 

التوجيهات  وفق  التجارية  الأن�سطة  فتح  اإعادة 

وا�ستمرت  املعنية.  اجلهات  اأ�سدرتها  التي 

مع  املقربة  عالقاتها  على  احلفاظ  يف  ال�سركة 

والغاز،  النفط،  قطاعات  يف  الرئي�سيني  عمالئها 

البناء  اأعمال  وقطاع  والقطاع احلكومي،  والطاقة، 

عمالئها  تزويد  ال�سركة  وا�سلت  كما  والإن�ساءات، 

الزيوت  بزيوت �سل عالية اجلودة من م�سنع مزج 

اخلا�ص بها يف ميناء الفحل واحلا�سل على �سهادة 

هذا  يركز  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة   .ISO-9001

ال�سوق من  الريادية يف  مكانته  تعزيز  القطاع على 

خالل املحافظة على عمالئه احلاليني، واحل�سول 

و�سائل  يف  والبحث  جديدة،  عمالء  ح�سابات  على 

اإ�سافية لتحقيق الأرباح يف �ستى املجالت، وحت�سني 

ال�سركة  وت�ستمر  يقدمها.  التي  املنتجات  ت�سكيلة 

وتتبع  ملراقبة  وموزعيها  �سركائها  مع  العمل  يف 

واإيجاد  معه،  والتاأقلم  اجلديد  الواقع  اإحداثيات 

خلدمة  القطاع  يف  �ستتوفر  متنوعة  تقنية  من�سات 

العمالء وامتالك ميزة تناف�سية يف ال�سوق. وقد مت 

تكرمي قطاع اأعمال الزيوت يف �سل الُعمانية بجائزة 

الإن�ساءات  قطاع  مع  ال�سراكة  يف  متيًزا  “الأكرث 

والبنية التحتية” وذلك يف حفل توزيع جوائز موؤمتر 

“دو�سيري لالإن�ساءات 2020”.

قطاع اأعمال الطريان: كانت اخلطط املو�سوعة 

من  كان  اأنه  اإل  له،  كبري  بنمو  تتنباأ  القطاع  لهذا 

فقد  كوفيد-19،  بجائحة  تاأثًرا  القطاعات  اأكرث 

ا  �سهدت اأعداد الرحالت املحلية والدولية انخفا�سً

من  الرغم  وعلى   .2020 مار�ص  �سهر  منذ  حاًدا 

�سعوبة حتديات بيئة الأعمال، متكن قطاع الطريان 

من احل�سول على اأعمال جديدة يف جمال ال�سحن 

مطار  يف  رئي�سية  ت�سغيل  عقود  على  واملحافظة 

م�سقط الدويل. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد متكن من 

حيث   2020 عام  يف  جديد  مطار  يف  اأعماله  بدء 

جنح يف توقيع اتفاقية امتياز مع مطارات ُعمان من 

مبثابة  يعد  الذي  الأمر  الدقم،  مطار  ت�سغيل  اأجل 

يف  الت�سغيلي  بالتميز  ال�سركة  التزام  على  �سهادة 

مرافق الوقود مبطاري م�سقط و�ساللة. وا�ستمرت 

حقول  يف  الت�سغيلية  اأعمالها  يف  كذلك  ال�سركة 

�سركة تنمية نفط ُعمان.

عوائد األسهم وتوزيع األرباح
يف ظل التاأثريات القت�سادية الناجمة عن جائحة 

اإثر  ال�سوق  �سهدها  التي  والتحديات  كوفيد-19، 

ذلك، فقد قرر جمل�ص الإدارة اأن يقرتح للم�ساهمني 

 31 املنتهي يف  العام  الأرباح عن  توزيع  يتم  باأن ل 

اعتمادًا  القرتاح  هذا  جاء  وقد   .2020 دي�سمرب 

و�سيولة  املالية،  واللتزامات  الربح،  �سايف  على 

كبرًيا  ا  اتخفا�سً �سهد  والذي  ال�سركة،  يف  النقد 

ب�سبب  واملبيعات  الطلب  يف  احلاد  الرتاجع  نتيجة 

ال�سركة  اأن  من  الرغم  فعلى  اجلائحة.  تاأثريات 

تر�سيد  الكفاءة  لتح�سني  حا�سمة  خطوات  اتخذت 

اإل  التحديات،  هذه  ملواجهة  النقدية  امل�سروفات 

الأو�ساع  هذه  اآثار  من  الكامل   التعايف  فرتة  اأن 

غري  اأمًرا  زال  ما  والدويل  املحلي  ال�سعيدين  على 

الحتمالت  خمتلف  تقييم  وبعد  وعليه،  وا�سح. 

الواردة و�سوق املال احلايل، وال�سيولة، فقد منحت 

من  الثبات  على  والقدرة  املرونة  لتحقيق  الأولوية 

املالية  وال�ستدامة  القوة  وتاأكيد  املالية،  الناحية 

يف  الإدارة  جمل�ص  قرار  اإن  الطويل.  املدى  على 

عدم توزيع الأرباح  يعد حمورًيا من اأجل �سمان اأن 

حت�سل ال�سركة على املرونة املالية الكافية وميزانية 

اأي ظروف حمرية و�سعبة قد  عمومية قوية لإدارة 

نواجهها يف عام 2021. وقد اأُِخذ يف عني العتبار 

ما يتطلب ملوازنة احلاجة لال�ستثمار يف راأ�ص املال 

مبا يعود بالفائدة على املدى الطويل ويعزز املكانة 

التناف�سية لل�سركة عند تعايف القت�ساد ب�سكل كلي. 

القيمة  تعزيز  يف  بهدفه  الإدارة  جمل�ص  يلتزم 

العائدة على امل�ساهمني على املدى الطويل، وقد اأتى 

واأو�ساع  نتيجة لظروف  الأرباح  توزيع  مقرتح عدم 

اقت�سادية غري م�سبوقة، ول ميثل اأي تغيري هيكلي 

الُعمانية  �سل  �سركة  لدى  الأرباح  توزيع  �سيا�سة  يف 

للت�سويق.  

رؤية مستقبلية
جاءت  م�سبوقة  غري  حتديات   2020 عام  �سهد 

وجائحة  اخلام  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  نتيجة 

كوفيد-19. ومن منظور قطاع الطاقة، فقد انعك�ص 

الطلب  م�ستويات  يف  الكبري  النخفا�ص  على  هذا 

والذي يعود ب�سكل اأ�سا�سي لتقليل الأن�سطة التجارية 

من  املو�سوعة  الإجراءات  عن  املرتتبة  والآثار 

جاء  ذاته،  الوقت  ويف  املر�ص.  انت�سار  تقليل  اأجل 

ال�سركة يف تكيف  2020 �ساهًدا على جناح  العام 

العمل.  بيئة  تغريات  مع  و�سرعة  وبكفاءة  عملياتها 

طغى  الذي  الو�سوح  عدم  ي�ستمر  اأن  املتوقع  ومن 

اأن  2021 كذلك، حيث  2020 يف عام  على عام 

وا�سحة على  زالت غري  القت�ساد ما  تعايف  �سرعة 

ال�سركة  فاإن  وعليه،  والدويل.  املحلي  ال�سعيدين 

بيئة  حتمل  على  قدرتها  من  تعزز  اأن  على  تعمل 

يف  ال�ستمرار  مع  بالتحديات،  تت�سم  اقت�سادية 

على  ل�سمان حمافظتها  النمو  فر�ص  ال�ستثمار يف 

كان  ملا  ال�سوق  عودة  ومواكبة  التناف�سية  مكانتها 

عليه يف حال ت�سارع تعافيه.

من  ال�سركة  متكنت  وقد 

اإدارة املخاطر الناجتة عن جائحة 

كوفيد-19 بنجاح من خالل اإعداد 

ل�ستمرارية  فعالة  خطة  وتنفيذ 

الأعمال.

“

”
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المسؤولية االجتماعية
للت�سويق مبوا�سلة العمل  الُعمانية  تلتزم �سركة �سل 

بالتوافق مع ا�سرتاتيجية امل�سوؤولية الجتماعية التي 

و�سعتها، والتي تركز على حماور ال�سالمة املرورية، 

وتنمية املجتمع وريادة الأعمال، والبيئة. كما توجه 

والأطراف  �سركائها  مع  التعاون  نحو  جهودها 

والعام، �سمن  اخلا�ص  القطاعني  العالقة يف  ذوي 

و�ستبذل   .2040 ُعمان  روؤية  اأهداف  اإطار حتقيق 

حتقيق  اأجل  من  اأهدافها  وت�سيغ  جهدها  ال�سركة 

الذي  الأمر  والبالد،  للمجتمع  م�ستدامة  قيمة 

ا اإىل حت�سني بيئة الأعمال، ودعم النمو  �سيوؤدي اأي�سً

وترويج  الإيرادات،  م�سادر  وتنويع  القت�سادي، 

تقليل  على  العمل  مع  ال�سلطنة،  يف  ال�ستثمارات 

الآثار ال�سارة الناجتة عن عملياتها.

الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

م�ستوى  على  ال�سركة  حافظت   ،2020 عام  يف 

والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  �سعيد  على  متميز  اأداء 

رحلة  على  الرتكيز  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  والبيئة، 

�سرر  اأي  حدوث  عدم  يف  املتمثلة  �سفر”  “الهدف 

عام  خالل  ال�سركة  تركيز  كان  وقد  ت�سرب.  اأو 

2020 هو حمافظتها على اإجنازاتها يف ال�سنوات 

ال�سابقة يف جمال ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة 

وحت�سينها، حيث مل يتم ت�سجيل اأية اإ�سابات م�سيعة 

املنتجات.  حاويات  يف  ت�سرب  حوادث  اأو  للوقت 

تعزيز  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

ثقافة الت�سرف ال�سليم الهادف لل�سالمة من خالل 

بالآخرين،  والعناية  بالنف�ص،  الهتمام  ت�سجيع 

والتدخل يف الوقت املنا�سب، الأمر الذي حتقق من 

خالل العديد من املبادرات مثل يوم ال�سالمة.

وقد متكنت ال�سركة من اإدارة املخاطر الناجتة عن 

وتنفيذ  اإعداد  بنجاح من خالل  جائحة كوفيد-19 

خالل  ومن  الأعمال.  ل�ستمرارية  فعالة  خطة 

عن  ال�سادرة  بالتوجيهات  التام  واللتزام  التعاون 

من  للحد  املعنيني  واخلرباء  احلكومية  اجلهات 

انت�سار جائحة كوفيد-19، ا�ستمرت ال�سركة بالعمل 

على  املحافظة  مع  امل�سبوق  غري  العام  هذا  خالل 

اأعلى م�ستويات ال�سالمة. ووا�سلت ال�سركة تفعيلها 

ملن�ساتها عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي  وكذلك 

الوعي  ن�سر  اأجل  من  املنت�سرة  اخلدمة  حمطات 

اأفراد املجتمع يف  حول جائحة كوفيد-19 واإ�سراك 

اإي�سال ر�سائل ال�سحة وال�سالمة هذه و�ستبقى �سل 

ثقافة  على  الرتكيز  على  وحري�سة  متيقظة  عمان 

ال�سالمة عرب رعاية الآخرين واملحافظة على البيئة 

ومواجهة املخاطر املحتملة، وت�سجيع ثقافة التدخل 

من اأجل املحافظة على ال�سالمة.

المخاطر والمخاوف
ا  اآثار جائحة  القت�ساد من  تعايف  �سرعة  اإن مدى 

وكذلك  لل�سركة،  متابعة  حمل  زالت  ما  كوفيد-19 

املال.  �سوق  يف  ال�سيولة  لتوافر  بالن�سبة  احلال  هو 

اأجل  من  اتزانها  على  حتافظ  ال�سركة  فاإن  وعليه، 

مع  قوية،  عمومية  موازنة  على  احل�سول  �سمان 

ال�ستثمارات  يف  ال�سروع  يف  احلذر  ال�ستمرار 

املختارة. 

تعتمد خطة ا�ستثمار واأعمال ال�سركة  القادمة على 

قطاع  يف  الثابت  الهام�ص  �سعر  ا�ستقرار  افرتا�ص 

التجزئة املهيمن، والذي يخ�سع ل�سيا�سة احلكومة. 

وتقوم ال�سركة بدرا�سة جميع ال�ستثمارات املنا�سبة 

لل�سيناريوهات املختلفة، مبا فيها الأ�سعار املتغرية، 

والطلب املتوقع، والبيئة القت�سادية املتغرية وذلك 

ل�سمان ال�ستمرار يف اتخاذ قرارات ا�ستثمار �سليمة 

وفعالة فيما يتعلق باأموال امل�ساهمني املتوفرة.

نظم الرقابة الداخلية
يدرك جمل�ص الإدارة اأن احلوكمة اجليدة لل�سركات 

لها جذورها يف ال�سوابط الداخلية ال�سليمة. ويوؤكد 

املجل�ص م�سوؤوليته الكاملة  يف مراجعة مدى كفاية 

املعلومات  ونظم  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  و�سالمة 

المتثال  نظم  ذلك  يف  مبا  بال�سركة  الإدارية 

واملبادئ  والتعليمات  والقواعد  والأنظمة  للقوانني 

ت�سجيل  يتم  مل  اأنه  ويذكر  بها.  املعمول  التوجيهية 

اأي خ�سائر مادية خالل ال�سنة املالية 2020 ناجمة 

عن اأي �سعف يف الرقابة الداخلية. وتوا�سل اإدارة 

ال�سركة اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز بيئة الرقابة 

الداخلية ب�سكل عام.

تغييرات في مجلس اإلدارة
جوري  ريت�سارد  الفا�سل/  بتعيني  امل�ساهمون  قام 

ليكون الع�سو احلادي ع�سر �سمن جمل�ص الإدارة، 

يف  انعقد  الذي  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  وذلك 

�سهر مار�ص 2020. كما �سغلت الفا�سلة/موي فونغ 

حمل الفا�سل/ مظهر الدين كمر�سحة لتمثل بي يف 

اعتباًرا من  وذلك  مات�سخابيج  ا�سورانتي  برتوليوم 

31 مار�ص 2020

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

يف  وال�ستمرار  ال�سلطنة،  جتاه  الدائم  التزامنا 

العالقة،  ال�سركاء واجلهات ذات  التام مع  التعاون 

والعمل اجلاد جنبًا اىل جنب معهم من اأجل ازدهار 

ال�سلطنة وتقدمها.  كما �سنوا�سل العمل جاهًدا يف 

ح�سرة  قيادة  حتت  واملواطن  الوطن  خدمة  �سبيل 

املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

روؤية  دعم  على  والعمل   ،  - ورعاه  اهلل  حفظه   -

الرفعة  لل�سلطنة وم�ستقبلها نحو مزيد من  جاللته 

والكرامة. 

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

ذات  و�سكري جلميع اجلهات  امتناين  عن خال�ص 

فيهم  مبا  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  العالقة 

لل�سركة وموظفيها،  التنفيذية  والإدارة  امل�ساهمني، 

على  معها  املتعاملني  وجميع  واملقاولني  وعمالئها، 

التي  وجهودهم  ومثابرتهم،  وتفانيهم،  ولئهم، 

يف  التحديات  ومواجهة  الفر�ص  خلق  يف  بذلوها 

نطمئنكم  جانبنا،  ومن  التغري.  �سريعة  عمل  بيئة 

كافة  باغتنام  ملتزمًا   �سيظل  الإدارة  جمل�ص  باأن 

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

دائمًا  ممتنون  ونحن  امل�ساهمني.  ا�ستثمارات  على 

واأبدًا لدعمكم امل�ستمر نحو حتقيق النمو والزدهار 

لل�سركة.

وليد هادي

رئي�ص جمل�ص الإدارة،

�سركة �سل العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع

م�سقط، 8 فرباير 2021

تقرير مجلس اإلدارة
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اأعلى  يف  وعافيتهم  ورفاهيتهم  موظفينا  �سالمة  كانت  لطاملا 

الظروف  ظل  يف  ذلك  على  الرتكيز  واأ�سبح  اأولوياتنا،  قائمة 

اأكرث من ذي قبل، فاإن تركيزنا من�سب على احلد من  احلالية 

املخاطر واإدارتها مع ا�ستمرارنا يف تقدمي اخلدمات لعمالئنا.

مكاتبنا،  يف  ال�سالمة  بروتوكولت  من  عدد  بتنفيذ  بداأنا  لقد 

وحمطات اخلدمة بالتجزئة، وحمالت ونقاط التوا�سل الأخرى.

اآلية  ببحث  املكلفة  العليا  اللجنة  بتوجيهات  واللتزام  موظفينا  �سالمة  على  منا  وحر�سًا 

التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�ص كورونا )كوفيد - 19(، طلبنا من بع�ص 

 موظفينا غري املطلوب وجودهم يف املكتب بدء العمل من منازلهم، كما قمنا بطرح حملة

من�سات  وعلى  �سل  خدمة  حمطات  يف  ال�سلطنة  م�ستوى  على  خليك_يف_البيت   #
انت�سار  واإيقاف  اللتزام  على  اجلميع  حلث  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  متعددة  رقمية 

كوفيد - 19 يف املجتمع.

�ساهمت �سل يف ُعمان مببلغ يزيد عن مليون ريال عماين كدعم مايل ومادي جلهود وزارة 

ال�سحة  يف مكافحة اجلائحة.
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تقرير المدققين عن تنظيم وإدارة الشركة
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العامة  الهيئة  من  ال�سادرة  التوجيهات  على  بناًء 

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

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

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

 EY ال�سركة  ح�سابات  مراقبو  قام  لقد   .2020

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

احلقائق عن حوكمة ال�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2020. 

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

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

باحلفاظ على اأعلى م�ستويات ال�سفافية وامل�سوؤولية 

الأهم  الغاية  اإىل  للو�سول  الأعمال  يف  والن�سباط 

املدى  على  امل�ساهمني  حقوق  قيمة  من  والتعزيز 

وم�سالح  حاجات  العتبار  يف  الأخذ  مع  الطويل 

جميع الأطراف ذات العالقة. 

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

حوكمة  جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  بتبني 

ال�سركات كما اأنها تدعم ب�سكل كامل ميثاق حوكمة 

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

التقرير  هذا  اإعداد  مت  وقد  املال.  ل�سوق  العامة 

العامة  الهيئة  من  ال�سادر  التعميم  على  بناًء 

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

وفقًا  ال�سركات  ملمار�سات حوكمة  وتطبيقه   2015

للتعديالت التي اأجريت على ميثاق حوكمة ال�سركات 

للهيئة العامة ل�سوق املال ال�سادرة مبوجب التعميم 

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

)امل�سار اإليه بـ “امليثاق”( والقرار رقم 10/2018 

 27 يف  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  من  ال�سادر 

املتعلقة  ال�سوابط  يخ�ص  فيما   2018 دي�سمرب 

الداخلي،  املدقق  وتعيني  التدقيق،  جلنة  بان�ساء 

وامل�ست�سار القانوين يف ال�سركات امل�ساهمة العامة.

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

املجل�ص احلايل بقوة يف ظل وجود اأحد ع�سر ع�سوًا 

منهم �ستة اأع�ساء مر�سحني من �سل وغري م�ستقلني 

وخم�سة اآخرون م�ستقلون. اإن رئي�ص جمل�ص الإدارة 

وكافة اأع�ساء املجل�ص هم من املحرتفني الناجحني 

اإن  التخ�س�سية.  البارعني يف جمالتهم  واخلرباء 

جمل�ص  يكون  اأن  ي�سمن  للمجل�ص  احلايل  الت�سكيل 

اخلربة  حيث  من  كاٍف  ب�سكل  متوازًنا  الإدارة 

ال�سحيح  التوجيه  ي�سمن  مبا  الإدارية  واخللفيات 

والتدبري ال�سليم باأن�سطة ال�سركة. 

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

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

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

ميتلكون  اعتباريني  اأ�سخا�سًا  ميثلون  الإدارة 

1,000 �سهم يف ال�سركة على الأقل. 

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

للميثاق.  اأما بالن�سبة لختيار املديرين الرئي�سيني، 

فاإن ال�سركة تلتزم باإجراءات الختيار املتبعة لدى 

جمموعة �سركات �سل العاملية، مع توجيه وم�ساركة 

التفاق  يتم  ح�سبما  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة 

يف  النظام  نف�ص  وُيتبع  الإدارة.  جمل�ص  يف  عليه 

نظام  ا�ستخدام  يتم  حيث  املوظفني  اأداء  تقييم 

�سامل لتقييم الأداء والذي يتم تطبيقه يف جمموعة 

�سل.

عملية تعيين أعضاء مجلس 
اإلدارة

يف  املنعقد  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف 

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

ر�سح  وقد  اأعوام.  ثالثة  ملدة  جميعهم  الإدارة 

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

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

اأع�ساء  وتعيني  موؤقت  ب�سكل  ال�سواغر  ب�سد  تتعلق 

التجارية اجلديد  ال�سركات  لقانون  امتثاًل  بديلني. 

فرباير  يف  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  مت  الذي 

الــتــقـريــر الـسـنــوي 2020

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية واجلمعية العمومية ال�سنوية ل�سل عمان يف مار�ص 2020 .
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المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء غير مستقلين:
املوؤ�ش�شة التي ميثلهاالع�شو غري امل�شتقل

�سل برتوليوم اإن يف، نيذرلند وليد هادي

�سل غاز بي يف. نيذرلند )من 1 �سبتمرب 2019(زين حق

بي يف برتوليوم اأ�سورانتي مات�سخابيج، نيذرلند )حتى 31 مار�ص 2020(مظهر الدين

بي يف برتوليوم اأ�سورانتي مات�سخابيج، نيذرلند )من 31 مار�ص 2020(موي فونغ فارم

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

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

ريت�سارد جوري وهو ع�سو غري م�ستقل وميثل نف�سه. 

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

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

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

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

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

عقد جمل�ص اإدارة ال�سركة خالل عام 2020 خم�سة اجتماعات، وذلك يف 27 يناير و27 اأبريل و29 يوليو و25 اأكتوبر و1 دي�سمرب. مت من خاللها التقيد باملدة 

الزمنية بني الجتماعات وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية التي تلزم بعدم جتاوز مدة 120 يومًا بني كل اجتماع واآخر.  

سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2020

الوظيفةا�شم ع�شو جمل�ش الإدارة
الجتماعات 

التي ح�شرها

هل ح�شر اآخر 

جمعية عمومية
ع�شويته يف جمال�ش �شركات اأخرى

ل يوجدنعم4رئي�ص جمل�ص الإدارة وليد هادي

ال�سركة العمانية القطرية لالت�سالت �ص.م.ع.عنعم5ع�سو م�ستقل �سبيب بن حممد الدرمكي

ال�سركة العمانية لتنمية ال�ستثمارات الوطنية 

�ص.م.ع.ع. - رئي�ص جمل�ص الإدارة

�سركة كهرباء املناطق الريفية �ص.م.ع.ع.نعم5ع�سو م�ستقلال�سيخ في�سل احل�سار

�سركة امل�ساريع العمانية الدولية �ص.م.م - ع�سو

�سركة اوربيزر �ص.م.م. 

�سركة حماجر الرو�سة �ص.م.م - ع�سو

ل يوجدنعم5ع�سو م�ستقل غالب بن فوزي البو�سعيدي

ل يوجدل5ع�سو غري م�ستقلزين حق

 ع�سو غري م�ستقلمظهر الدين

)حتى 31 مار�ص 2020(

ل يوجدل0

 ع�سو غري م�ستقلموي فونغ فارم

)من 31 مار�ص 2020(

ل يوجدل يوجد3

ل يوجدل5ع�سو غري م�ستقل في�سل وحيد

ل يوجدل3ع�سو غري م�ستقل عمرو عادل

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

�سركة الغاز الوطنية �ص.م.ع.عنعم5ع�سو م�ستقلاإ�سحاق بن زايد املعويل

بنك نزوى

ع�سو غري م�ستقل ريت�سارد جوري

)من 10 مار�ص 2020(

ل يوجدل4

2019  وفًقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم 18/2019 

الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  باأن يكون عدد  يلزم  والذي 

ع�سرة  من  الإدارة  جمل�ص  هيكل   تغيري  مت  فردًيا، 

املركز  �سغل  ومت  ع�سًوا،  ع�سر  اأحد  اإىل  اأع�ساء 

احلادي ع�سر يف اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد 

برنامج  ال�سركة  لدى  ويتوفر   .2020 مار�ص  يف 

العمل  ببيئة  تعريفهم  يت�سمن  لالأع�ساء  تعريفي 

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

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

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

على  ال�سركة  و�سوؤون  اأعمال  ومراقبة  باإدارة  قيامه 

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

اأما  لل�سركة.  التنفيذية  الإدارة  اإىل  فو�ست  قد 

جلنة  لأي  اأو  للم�سوؤولني  ت�سند  مل  التي  امل�سوؤوليات 

من جلان املجل�ص فتبقى يف املجل�ص.

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

املعلومات التالية للمجل�ص:

الأعمال  قطاعات  ت�سغيل  خطط  مراجعة   

وامليزانيات وامل�ستجدات؛

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

وقطاعات اأعمالها؛

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

والبيئة؛

تقارير عن احلوادث والوقائع اخلطرية؛  

ر�سوم ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة؛  

ملجل�ص  التابعة  اللجان  اجتماعات  حما�سر   

الإدارة؛

التعرث املادي يف التزامات ال�سركة املالية؛  

تلك  اأو  عامة  مطالبات  تت�سمن  التي  امل�سائل   

املتعلقة مبنتجات ال�سركة؛

اأية م�ساكل مهمة متعلقة بقطاع اأعمال ال�سركة؛  

اأية تغيريات يف الإدارة العليا؛  

ي�ستوجب  هامة  اإجراءات  اأو  �سيا�سات  اأية   

تقدميها ملجل�ص الإدارة؛ 

الإ�سعارات املادية حول العقوبات وامل�سببات؛   

عدم المتثال للمتطلبات القانونية؛ و  

التعامالت مع الأطراف ذات العالقة.  

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

مبادئ  تت�سمن  داخلية  اأنظمة  بتبني  املجل�ص 

و�سيا�سات واإجراءات وتطبيقات ال�سركة يف القيام 

ت�ستخدم  التي  ال�سركة  �سوؤون  وت�سريف  بالأعمال 

ب�سكل عام يف جمموعة �سل. هذا وتعترب �سيا�سات 

من  جزءًا  والبيئة  والأمن  وال�سالمة  ال�سحة 

املبادئ العامة للعمل يف جمموعة �سل. ويتم اإ�سعار 

ت�سدر عن  تغيريات  اأي  ب�سفة عامة عن  املجل�ص 

جمموعة �سل. 

حمددة  اإجراءات  الإدارة  جمل�ص  تبنى  وقد 

للتعامالت مع اجلهات الأخرى ذات العالقة وذلك 

وميثاق  التجارية  ال�سركات  بقانون  التقيد  ل�سمان 

حوكمة ال�سركات وال�سوابط املطبقة يف هذا ال�سان. 

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

اأن متنح ر�سوم اجلل�سات للع�سو كاملًة.

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

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

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

والتاأكد  املجل�ص،  اجتماعات  وتنفيذ  تخطيط 

تقوم  كما  والأنظمة،  القوانني  بكافة  اللتزام  من 

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

القرارات وحتديد بنود الأعمال.

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

التي �سغلت هذا املن�سب منذ �سهر فرباير 2018. 

وهي حمامية موؤهلة، ولديها خربة مهنية ت�سل اإىل 

�سنوات يف   5 املجال من �سمنها  �سنة يف هذا   14

قطاع النفط والغاز. 

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

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

والذي  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عن 

كر�سوم  عماين  ريال   400 ومبلغ  الع�سو،  يح�سره 

وجلنة  التدقيق  للجنة  اجتماع  حل�سوراأي  جل�سة 

ال�سنوية  املكافاأة  منح  يتم  واملكافاآت.  الرت�سيحات 

ما دامت ر�سوم اجلل�سات مل تتجاوز 10,000 ريال 

 17,000 تتجاوز  مل  الإجمالية  واملكافاأة  عماين 

املكافاآت  جمموع  بلغ  وقد  ع�سو.  لكل  عماين  ريال 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 مبلغًا وقدره 

84,200 ريال عماين.

تفاصيل مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة

الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  مكافاآت  تفا�سيل  يلي  فيما 

لعام 2020:

مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة
املكافاآت ال�شنوية 

)ر. ع(

 ر�شوم اجلل�شات 

)ر.ع(

املجموع الكلي

)ر.ع(

000رئي�ص جمل�ص الإدارة 

51,000133,20084,200اأع�ساء جمل�ص الإدارة

51,00033,20084,200املجموع الكلي 

�سل،  دت�ص  لرويال  العاملية  ال�سيا�سة  مع  بالتوافق 

جمل�ص  اأع�ساء  قام   ،2020 يونيو  من  واعتباًرا 

الإدارة بالتنازل عن ر�سوم اجلل�سات واملكافاآت.        

يف  تنفيذيني  اأع�ساء  خم�سة  اأعلى  تكاليف  بلغت 

ال�سركة، مثل الرواتب واملكافاآت ال�سنوية والعالوات 

والأجور  والعالوات  التقاعد  �سندوق  وخ�سومات 

الإ�سافية 721,039 ريال عماين للعام 2020. 

لجنة التدقيق المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

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

اأع�ساء  ثالثة  بتعيني  الإدارة  جمل�ص  قام  حيث 

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

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

اأربعة   2020 عام  خالل  اللجنة  عقدت  اللجنة. 

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

تواريخ الجتماعات كالتايل: 27 يناير و27 اأبريل 

و27 يوليو و25 اأكتوبر و21 دي�سمرب.

املجل�ص  اعتمدها  التي  التدقيق  لئحة  ت�سمل 

امل�سوؤوليات التالية للجنة التدقيق:

مراجعة التقارير املالية ال�سنوية املدققة وتقرير   

اإىل  اإر�سالها  قبل  حولها  احل�سابات  مراقبي 

جمل�ص الإدارة لعتمادها؛

قبل  املرحلية  املالية  القوائم  واعتماد  مراجعة   

ن�سرها للعامة واأر�سفتها؛

مراجعة اأهداف التدقيق الداخلي واخلارجي؛  

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

والتقارير والتغيريات يف مبادئ املحا�سبة؛

الداخلية  الرقابة  واإجراءات  اأنظمة  فاعلية  تقييم   

لل�سركة وطريقة حتديد املخاطر الأ�سا�سية يف الأعمال؛

مراجعة اللتزام مبيثاق ال�سلوك الإداري؛  

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

وامل�سوؤولني  املديرين  م�ساريف  مراجعة   

والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة؛ و

واخلارجيني  الداخليني  املدققني  مع  الجتماع   

ب�سكل م�ستقبل عن اإدارة ال�سركة.
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سجل حضور أعضاء لجنة 
التدقيق

ا�شم الع�شو
عدد 

الجتماعات

الجتماعات 

التي ح�شرها

�سبيب بن حممد 

الدرمكي

55

جمعة بن عبداهلل 

بن خلفان 

اخلمي�سي 

54

55في�سل وحيد

اإ�سحاق بن زايد 

املعويل

55

واأمني  الداخلي  التدقيق  رئي�ص  وهو  البلو�سي  مراد 

اإىل جلنة  تقاريره  برفع  ويقوم  التدقيق،  �سر جلنة 

داخلي  مدقق  وهو   .2020 مار�ص  منذ  التدقيق 

جمال  يف  عاًما   16 عن  تزيد  بخربة  يتمتع  معتمد 

العام  القطاعني  �سركات  عرب  الداخلي  التدقيق 

املركزي  البنك  مثل  عمان  �سلطنة  يف  واخلا�ص 

وبنك  الإ�سالمي  العز  وبنك  �سحار  وبنك  العماين 

�ستاندرد ت�سارترد و�سركة الغاز العمانية.

اإدارة  اإىل جانب ح�سولة على درجة املاج�ستري يف 

اأن  كما  باأ�سرتاليا،  جريفيث  جامعة  من  الأعمال 

ومدقق  معتمد  احتيال  حمقق  هو  مراد   / الفا�سل 

داخلي معتمد ومدقق نظم معلومات معتمد وحا�سل 

على �سهادة �سمان اإدارة املخاطر املعتمدة. كما اأنه 

حمققي  جمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  من�سب  ي�سغل 

الحتيال، فرع عمان.

مراجعة ضمان الجودة 
الخارجية إلدارة التدقيق 

الداخلي
املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  قرار  يقت�سيه  ملا  وفًقا 

جمل�ص  قام   ،10/2018 رقم  عمان  ب�سلطنة 

الإدارة بناًء على تو�سية من جلنة التدقيق املنبثقة 

بروتيفيتي  “مكتب  بتعيني  الإدارة  جمل�ص  عن 

خارجية  مراجعة  لإجراء   2020 عام  يف  عمان” 

ل�سمان اجلودة لإدارة التدقيق الداخلي. ومت تقدمي 

تقريرهم اإىل املجل�ص. 

الذي  الدولية  املهنية  املمار�سات  اإطار  مع  ومتا�سيًا 

اأ�سدره معهد املراجعني الداخليني، مت تقييم ن�ساط 

هذه  مع  جزئًيا  متوافق  اأنه  على  الداخلي  التدقيق 

جمل�ص  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة  بداأت  املعايري. 

جتعل  اأن  �ساأنها  من  اإجراءات  اتخاذ  يف  الإدارة 

معهد  معايري  مع  متاًما  متوافًقا  الداخلي  التدقيق 

املراجعني الداخليني.

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

تعيني مراقبي ح�سابات خارجيني للجمعية العمومية 

العادية ال�سنوية. وعليه، فقد قام امل�ساهمون بتعيني 

املالية  لل�سنة  EY كمدققني  يونغ  اند  ارن�ست  �سركة 

   .2020

ووفقًا مليثاق حوكمة ال�سركات فاإنه مل يتم ا�ستخدام 

امل�سالح.  يف  ت�سارب  يوجد  قد  اأينما   EY خدمات 

جمل�ص  عن  بالنيابة  التدقيق  جلنة  راجعت  وقد 

الإدارة فاعلية الرقابة الداخلية من خالل الجتماع 

الرقابة  تقارير  ومراجعة  الداخلي،  املدقق  مع 

اخلارجي  املدقق  ومقابلة  وتو�سياتها  الداخلية 

التقرير  يف  تو�سيات  من  تقدميه  مت  ما  ومراجعة 

جلنة  ي�سر  ذلك  على  وا�ستنادًا  الإدارة.  ور�سالة 

التدقيق وجمل�ص الإدارة اإبالغ امل�ساهمني باأن نظام 

فاعلية  ذو  ال�سركة  يف  املطبق  الداخلي  املراقبة 

وكفاءة عاليتني. 

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

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

الإدارة واملديرين التنفيذيني؛

والتي  النتائج  و�سجل  العالوات  �سيا�سة  حتديد   

للمديرين  العالوات  لدفع  الأ�سا�ص  ت�سكل 

التنفيذيني؛

الدكتور حممد بن حممود البلو�سي، الرئي�ص التنفيذي، يفوز بجائزة القيادة املثالية يف حفل جملة  OER  لالأعمال. )يف ال�سورة: ع�سام البو�سعيدي، مدير املوارد الب�سرية، ي�ستلم اجلائزة 

نيابًة عنه من �سعادة طالل الرحبي، نائب الأمني العام للمجل�ص الأعلى للتخطيط(
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للمديرين  املكافاآت  وم�ستوى  تنظيم  مراقبة   

التنفيذيني؛

يف  كفاءة  ذوي  اأ�سخا�ص  تعيني  عمليات  دعم   

جمل�ص الإدارة؛

الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  خالفة  تخطيط   

واملديرين التنفيذيني؛

الكفاءة  ذوي  املوظفني  اختيار  يف  امل�ساعدة   

ليكونوا �سمن املديرين التنفيذيني؛

�سروطها  وفق  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  وتعمل 

املرجعية التي اأ�سدرها جمل�ص الإدارة.   

سجل حضور أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت

ا�شم الع�شو
عدد 

الجتماعات

الجتماعات 

التي ح�شرها

غالب بن فوزي 

البو�سعيدي 

)رئي�ص اللجنة(

22

ال�سيخ في�سل 

احل�سار 
22

21وليد هادي 

22زين حق 

اجتماع الجمعية العامة 
السنوية

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

ال�سنوية،  العمومية  اجلمعية  اأعمال  جدول  يف  بند 

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

املوا�سيع التي �ستتم مناق�ستها بهدف متكينهم من 

اأع�ساء  ويحث  الجتماع.  يف  فعال  ب�سكل  امل�ساركة 

احل�سور  على  امل�ساهمني  كافة  الإدارة  جمل�ص 

ال�سنوية.  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  وامل�ساركة 

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

ذلك، على كافة الأ�سئلة املطروحة وذلك اإما خالل 

للم�ساهمني  ميكن  كما  انعقاده.  بعد  اأو  الجتماع 

الت�سال  خالل  من  ا�ستف�سارات  باأية  التقدم 

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

اجتماع اجلمعية العمومية. 

وسائل االتصال مع 
المساهمين والمستثمرين

يحتوي  بها  خا�سًا  اإلكرتونيًا  موقعًا  ال�سركة  متتلك 

املتعلقة  املهمة  والتفا�سيل  املعلومات  جميع  على 

ال�سنوية  ربع  النتائج  فيها  مبا  واأدائها  بال�سركة 

اداء النسبي لسهم الشركة في السوق
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األداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط 
لألوراق المالية 

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

وال�سيا�سات والإجراءات الأخرى اخلا�سة بالتنظيم 

املهتمة الطالع  الأطراف  وباإمكان جميع  الإداري، 

على هذه املعلومات على املوقع الإلكرتوين لل�سركة 

www.shelloman.com.om الذي يحمل عنوان

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

واأداء  اأعمال  حول  مف�سلة  معلومات  مت�سمنة 

الأخرى  والأمور  احلايل  املايل  وو�سعها  ال�سركة 

القانونية  املتطلبات  مع  ومتا�سيًا  الأهمية.  ذات 

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

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

ويقوم  والإجنليزية.  العربية  باللغة  الرائدة  املحلية 

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

اجتماعات جمل�ص الإدارة قبل اأن يتم ن�سرها وذلك 

ومن  املعلومات  هذه  �سحة  من  التاأكد  على  حر�سًا 

اأنها تعطي تقييمًا وا�سحًا لأعمال ال�سركة.

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

اأينما  للطلب  وفقًا  وامل�ساهمني  املحللني  حمددة مع 

كان ذلك �سروريًا. 

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

اأكرب مردود ممكن للم�ساهمني يف اأية �سنة ت�سغيلية. 

وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند اتخاذ هذا 

امل�ستقبلية ومتطلبات  ال�ستثمار  القرار مثل خطط 

راأ�ص املال العامل وامتالك ال�سيولة  وعوامل اأخرى. 

ويف حالة توفر الأرباح الكافية وفقًا خلطط العمل يف 

ال�سركة فاإنها تقوم بتوزيع اأرباح مرحلية. وبالتوافق 

القت�سادية  التاأثريات  ظل  ويف  ال�سيا�سة،  هذه  مع 

كوفيد-19،  فايرو�ص  جائحة  عن  الناجمة 

على  ذلك  اإثر  ال�سوق  �سهدها  التي  والتحديات 

م�ستويات الطلب ومبيعات الوقود ومنتجاته، وتوفر 

الإدارة  جمل�ص  قرر   ، ال�سوق  يف  وال�سيولة  النقد، 

عن  اأرباح  توزيع  بعدم  للم�ساهمني  اقرتاح  تقدمي 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

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

ال�سنة املالية 2020

حجم التداولاأدنىاأعلىال�شهر 2020

27,141 1.1851.145يناير 

439,695 1.1851.080فرباير 

617,401 1.1001.095مار�ص 

3,065 1.1000.992اأبريل

33,225 0.8800.880مايو

58,664 0.8800.840يونيو

22,747 0.8400.820يوليو 

104,315 0.8600.800اأغ�سط�ص

139,919 0.9160.824�سبتمرب

50,375 1.0000.900اأكتوبر

5,730 1.1001.000نوفمرب

7,384 0.9960.920دي�سمرب

الــتــقـريــر الـسـنــوي 2020 16



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

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

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

اأ�سهم المتياز فاإنه ميكنها احل�سول على  اأن جمموعة �سل متتلك  اأ�سهمًا متعددة الت�سويت. ومبا  ت�سبح 

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

العمومية غري العادية لل�سركة.

كبار المساهمين )كما في 31 ديسمبر 2020(
الن�شبة %عدد الأ�شهم التي ميتلكهاا�شم امل�شاهم 

18,700,00018.70بي يف دورت�سي برتوليوم مات�سخابيج

20,000,00020.00�سل اأوفر�سيز انف�ستمنت بي يف 

10,100,00010.10�سل برتوليوم اإن يف

9,929,8929.93�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

8,050,6628.05الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة
مل يتم ت�سجيل اأي خمالفات بحق ال�سركة فيما يتعلق بقانون ال�سركات التجارية رقم 18/2019 يف �سلطنة 

عمان وتعديالته، وميثاق حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ولوائح واتفاقيات الهيئة العامة ل�سوق املال اأو 

الإدراج يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية. 

البيانات المهنية للمدقق القانوني
عني م�ساهمو ال�سركة ارن�ست اند يونغ EY لتكون مدقق ال�سركة لعام 2020 وذلك للعام الثالث على التوايل. 

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

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

تقوم EY بتقدميها ت�ساعد يف بناء الثقة يف اأ�سواق راأ�ص املال والقت�سادات يف جميع اأنحاء العامل. 

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

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

 )EMEIA( اأوروبا، ال�سرق الأو�سط، الهند واأفريقيا EY ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا جزءًا من �سركة

مع اأكرث من 4,720 �سريك وحوايل 127,444 خبريًا موظفًا. اأما على ال�سعيد العاملي، فاإن EY تعمل يف 

اأكرث من 150 دولة وت�سم 334,012 خبريًا موظفًا عرب 700 مكتب حول العامل. للح�سول على املزيد 

من املعلومات حول EY، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين.

وخالل العام 2020، تقا�ست EY مبلغًا وقدره 17,000 ريال عماين مقابل خدماتها املهنية التي قدمتها 

لل�سركة.

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

وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومعايري املحا�سبة الدولية، وذلك ب�سكل يعك�ص الو�سع املايل لل�سركة 

واأداءها خالل الفرتات املالية املحددة.

خالل اإعداد البيانات املالية قام جمل�ص الإدارة مبا 

يلي:

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

ب�سكل منتظم؛

القيام بتعديالت وتقديرات معقولة وح�سيفة؛  

املحا�سبة  معايري  بكافة  اللتزام  من  التاأكد   

املطبقة؛ و

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

الإدارة  اأن لدى جمل�ص  العمل حيث  ا�ستمرارية 

التي  التحقيقات  على  بناًء  معقولة،  توقعات 

الكافية  املوارد  متتلك  ال�سركة  باأن  اأجريت 

لالإ�ستمراريف العمل خالل امل�ستقبل املنظور.

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

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

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

قانون ال�سركات التجارية رقم 18/2019.

الإدارة  نظم  عن  م�سوؤوليته  الإدارة  جمل�ص  يوؤكد 

الداخلية واإدارة املخاطر يف ال�سركة، وعن مراجعة 

الإ�سارة هنا  النظم. وجتدر  فعالية و�سالحية هذه 

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

اأهداف  حتقيق  يف  اإزالتها  ولي�ص  الف�سل  خماطر 

العمل. بالإ�سافة اإىل ذلك يجب الإ�سارة اإىل اأن اأي 

نظام ميكنه تقدمي تاأكيد معقول ولي�ص قاطعًا �سد 

الأخطاء اأو اخل�سائر اجلوهرية.

وليد  هادي 

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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اإننا، يف �سل عمان، نوؤمن باأن ال�ستمرار الفعال لالأعمال يتمثل يف قدرتنا على موا�سلة 

دعم عمليات النقل واحلركة ال�سرورية وتلبية متطلبات ال�سلطنة من الطاقة.

اإن قدرتنا على �سمان الإمداد املتوا�سل من املنتجات واخلدمات الفائقة اجلودة التي 

التكيف  القدرة على  اأن  كما   ، بثقتهم  للفوز  الهامة  الو�سيلة  يحتاجها عمالوؤنا  هي 

ال�سريع والفعال لواقع ال�سوق املتغري ت�ساعدنا على اأن نبقى الختيار املف�سل لهم .

اإن �سل عمان حري�سة على اللتزام التام مبعايري ال�سالمة مثل التباعد اجل�سدي، 

وارتداء اأقنعة الوجه، والتعقيم املنتظم لالأ�سطح مع ال�ستمرار يف الرتقاء بتجربة 

العمالء  من خالل توفري حلول وخدمات مبتكرة ومتكاملة.
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الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

عرب  اإجنازاتها  ال�سركة  وا�سلت   ،2020 عام  يف 

وال�سالمة،  ال�سحة  �سعيد  على  املا�سية  ال�سنوات 

اأو  للوقت  م�سيعة  اإ�سابات  اأي  حدوث  بعدم  وذلك 

احلاويات،  من  ملنتجات  ت�سرب  حوادث  ت�سجيل 

�سفر”  “الهدف  حتقيق  على  الرتكيز  ا�ستمرار  مع 

لأية حوادث  التعر�ص  لعدم  الرامية  �سمن اجلهود 

املبادرات،  من  للعديد  كان  وقد  ت�سرب.  اأو  اإ�سابة 

عرب  انعقدت  التي  ال�سالمة،  يوم  �ساكلة  على 

املن�سات اللكرتونية هذا العام، بالغ الأثر يف تعزيز 

ثقافة الت�سرفات ال�سليمة والآمنة يف ال�سركة. كما 

جتاوبت ال�سركة ب�سكل �سريع مع املخاطر الناجمة 

قلب  يف  ال�سالمة  جعل  مع  كوفيد-19،  جائحة  عن 

خطط موا�سلة الأعمال والأولويًة عند تنفيذها، مع 

التوجيهات  كافة  مع  بالتوافق  اخلطط  هذه  اإعداد 

ال�سادرة عن اجلهات املعنية بهذا ال�سدد. ونتيجًة 

اأداء  يف  ال�ستمرار  من  ال�سركة  متكنت  لذلك، 

خماطر  من  احلد  مع  عملياتها  وت�سغيل  اأعمالها 

احللول  تفعيل  كما مت  باجلائحة.  املتعلقة  ال�سالمة 

الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ذلك  يف  مبا  التقنية 

من  �سل  خدمة  حمطات  يف  التوا�سل  ومن�سات 

اأجل ن�سر الوعي حول جائحة كوفيد-19، واإي�سال 

ر�سائل ال�سحة وال�سالمة ل�سرائح املجتمع املختلفة، 

مع اعتماد اإجراءات احرتازية اإ�سافية يف حمطات 

اخلدمة وحمالت التجزئة التابعة لها، والتي �سملت 

التنظيف  جولت  عدد  زيادة  املثال  �سبيل  على 

الدفع اللكرتوين  والتعقيم املجدولة، وتفعيل خيار 

دون تالم�ص. 

الموارد البشرية
بيئة العمل 

لقد اأتاحت التحديات غري امل�سبوقة يف عام 2020 

لتكيف  فر�سة  كوفيد-19  جائحة  عن  نتجت  التي 

اأعمالها؛  مبمار�سة  ال�سركة  قيام  طريقة  وتطور 

عوامل  على  املحافظة  يف  التزامها  وتوؤكد  لتظهر 

اإ�سافة القيمة وال�ستمرار يف جذب اأف�سل املواهب، 

وقد  التفوق.  نحو مزيد من  واإ�سراكهم وحتفيزهم 

من  م�ستوى  اأف�سل  اإظهار  خالل  من  ذلك  حتقق 

الرعاية ل�سحتهم اجل�سدية والعقلية والجتماعية. 

قد عززت  ال�سرتاتيجية   باأن هذه  ال�سركة  وتوؤمن 

ال�سحية  البيئات  اأ�سعب  اإحدى  يف  مرونتها  من 

والجتماعية يف الفرتة الأخرية.

الأداء

ميزًة  لل�سركة  تنتمي  التي  املواهب  تزال  ل 

وتقدمي  ال�سوق  يف  الريادة  لتحقيق  رئي�سية 

ويف  العالقة.  ذات  لالأطراف  قيمة  اأف�سل 

تقدمي  يف  ال�سركة  جنحت   ،2020 عام 

�سملت  والتي  للموظفني  الرئي�سية   ال�سرتاتيجيات 

للموارد  الرقمي  التحول  لرحلة  الأوىل”  “املوجة 

الب�سرية  من خالل تنفيذ احلل ال�سحابي امل�ستحدث 

يف  �سي�ساهم  والذي  الب�سرية،  باملوارد  واخلا�ص 

من  اأعلى  م�ستوى  حتقيق   من  املوظفني  متكني 

الب�سرية  يف  املوارد  كما جنحت  والأداء.  امل�ساركة 

املختلفة  والدوائر  ال�سركة  اأعمال  قطاعات  دعم 

برامج  تقدمي  اأجل  من  املطلوبة  باملهام  للقيام 

تطويرالكفاءة  اإىل  تهدف  رئي�سية  ومبادرات  تغيري 

والأداء.

من منظور القيمة املحلية امل�سافة، توا�سل ال�سركة 

احلفاظ على م�ستوى عاٍل من التعمني، حيث و�سلت 

من    94% حوايل  اإىل  ال�سركة  يف  التعمني  ن�سبة 

ُعمانية  مواهب  ت�سم  التي  العاملة  القوة  اإجمايل 

متميزة.  كما �سهد العام تو�سًعا ناجًحا يف عرو�ص 

لتزويدهم  للموظفني،  الإلكرتوين  التعلم  حمفظة 

تطورهم  لدعم  املتاحة  الفعالة  الفر�ص  باأحدث 

املهني وال�سخ�سي املتوا�سل.

على  احلفاط  باأن  را�سًخا  اإمياًنا  ال�سركة  توؤمن 

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

�سل عمان ت�سارك يف معر�ص الوظائف 2020 يف جامعة ال�سلطان قابو�ص .
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 ،2020 عام  اأعمالها. ويف  اأجل حتقيق جناح  من 

حققت �سركة �سل الُعمانية للت�سويق معدل م�ساركة 

املوظفني  ن�سبة بلغت %98 يف ا�ستبيان موظفي �سل 

تفوق  ال�ستبيان  معايري  نتائج  كانت  كما  ال�سنوي 

النتائج التي حققتها �سل العاملية خالل ربع العام.  

جودة  خالل  من  النجاح  هذا  على  التاأكيد  ويتم  

العمل  وثقافة  بيئة  على  املحافظة  يف  فريقنا  قادة 

التي ت�سجع على التعاون والأداء والعمل اجلماعي.

كما توؤمن ال�سركة اأنه من خالل التزاماتها وجهودها 

الهادفة لتعزيز بيئة عمل تت�سم بال�سالمة والتحدي 

يف  ال�ستمرار  ميكنها  فاإنه  واملكافاأة،  والإ�سراك 

حتقيق هدفها لتكون ال�سركة املف�سلة للتوظيف.

قطاع أعمال التجزئة
بيئة العمل 

ي�ستمر قطاع التجزئة يف كونه اأكرب منتج للعائدات 

ا�ستمرار  رغم  مرونة  اأظهر  اأنه  كما  ال�سركة،  يف 

جائحة  ب�سبب  املبيعات  حجم  على  ال�سلبي  التاأثري 

كوفيد-19. وا�ستمرالقطاع  يف الرتكيز على �سمان 

من  الأمامية  اخلطوط  وعاملي  العمالء  �سالمة 

انت�سار  من  للحد  املمار�سات  اأف�سل  اتباع  خالل 

بدون  الدفع  طريقة  طرح  مت  حيث  كوفيد-19 

مالم�سة، وتعزيز املمار�سات ال�سحية. وعلى �سعيد 

تاأكيد ال�سركة على مبداأ “اللتزام بالهتمام” جتاه 

ال�سركة يف  العمالء واملجتمع ب�سكل عام، ا�ستمرت 

تقدمي  منتجات وخدمات فائقة اجلودة مبا ينا�سب 

الأوقات  هذه  خالل  وتوقعاتهم  العمالء  احتياجات 

غري امل�سبوقة.

ا�ستمر القطاع يف الرتكيز على مهمته يف “جعل رحلة 

الهتمام  خالل  من  ذلك  وحتقق  اأف�سل”.  احلياة 

والتميز  والبيئة،  والأمن  وال�سالمة  بال�سحة 

الت�سغيلي، وتطوير كوادر ذات م�ستوى عاملي، وتقدمي 

حلول جديدة ومبتكرة ت�سيف القيمة للعمالء. كما 

للتكيف  الهادفة  موا�سلة جهوده  القطاع يف  ا�ستمر 

العمالء،  ومتطلبات  املتطورة،  ال�سوق  ظروف  مع 

وا�سل  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  املتغرية.  والأنظمة 

الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيته  يف  قدًما  امل�سي  القطاع 

قطاع  على  الرتكيز  يف  ال�ستثمار  خالل  من  للنمو 

ت�سويق منتجات غري الوقود وتعزيز القيمة امل�سافة 

والتوجهات   ،Shell V-Power املتميز  الوقود  من 

يف  ال�ستثمارات  توجيه  واإعادة  للعمالء،  املتطورة 

البنية التحتية.

الأداء

حافظ قطاع التجزئة على موقعه الريادي يف ال�سوق 

حمطات  اإن�ساء  يف  الأخرية  الأعوام  ا�ستثمارات  مع 

اإ�سافة  القائمة  املحطات  وتطوير  جديدة،  خدمة 

اإىل التح�سني امل�ستمر لتجربة العمالء. وكان لقطاع 

يف  كبري  دور  الوقود  غري  منتجات  ت�سويق  اأعمال 

حت�سني جتربة العمالء من خالل تو�سيع �سبكة اجليل 

اجلديد من حمالت Shell Select  يف ُعمان حيث 

مت افتتاح املزيد من حمالت الت�سوق ال�سريع خالل 

بال�سراكة  الرقمية   الطلب  قنوات  طرح  مع  العام 

  Shell Select مع جهات حملية واإقليمية. كما وقع

اتفاقيات تعاون مع عالمات جتارية حملية وعاملية  

للقهوة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، مت التو�سع يف العرو�ص 

احلالية يف املواقع  من خالل �سراكات مع مزودين 

رئي�سيني خلدمة �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، وافتتاح 

حتمل  والتي  بال�سيارات  العناية  خدمات  مراكز 

العمالء  جتربة  التجارية ل�سركة �سل ملنح  العالمة 

متكاملة. 

نطاق  بتو�سيع  ال�سركة  قامت  العام،  وخالل 

التوا�سل  و�سائل  عرب  العمالء  مع  م�ساركتها 

الجتماعي والرقمي، من خالل املحتوى اللكرتوين 

والرقمي والعرو�ص. كما مت اإعداد حمالت ت�سويقية 

وقود لت�سويق  ومتكاملة  خمتلفة  عرو�ص   مع 

Shell V-Power ب�سفته اأف�سل وقود لدى �سل من 

حيث الأداء والكفاءة.

ت�سّوق العمالء يف حمل �سل �سلكت .
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التجاري  الأ�سطول  حلول  قطاع  اأعمال   ات�سمت 

التجاريني  العمالء  لتاأثر  نظًرا  بالتحديات 

والآثار  كوفيد-19  جائحة  ب�سبب  الإغالق  بفرتات 

القت�سادية الالحقة. وا�ستمر الرتكيز على التكيف 

خالل  من  العمالء  ودعم  اجلديدة  احلقائق  مع 

واللكرتوين،  الرقمي  التحول  عملية  يف  الت�سريع 

والتعامل مع متطلبات العمالء املتغرية، وال�ستفادة 

الإنرتنت، وتقدمي  البطاقات عرب  اإدارة  من نظام  

تعريف  نظام  خالل  من  للعمالء  متميزة   جتربة 

.)VRS( املركبة

املليئة  طبيعته  على  التجاري  الوقود  قطاع  ظل 

ذلك  ويعود  احللي،  القت�ساد  واقع  مع  بالتحديات 

اأ�سعار  وانخفا�ص  كوفيد-19  جائحة  اإىل  اأ�سا�ًسا 

البنية  وم�ساريع  النقل  حركة  على  اأثر  مما  النفط 

التجارية يف  الأن�سطة  اإىل كافة  بالإ�سافة  التحتية  

الرتكيز  اأن  اإل  عام.  ب�سكل  الرئي�سية  ال�سناعات 

والتميز  املايل،  الو�سع  تعزيز  على  من�سًبا  يبقى 

الت�سغيلي وجودة اخلدمة بهدف الحتفاظ بالعمالء 

الرئي�سيني واغتنام الفر�ص اجلديدة.

نظرة م�شتقبلية

يف  ال�سباب  من  الكبرية  الن�سبة  على  اعتمادًا 

يبادر  الأخرى،  القت�سادية  واملوؤ�سرات  ال�سلطنة 

واإعادة  اخلطط  تقييم  اإعادة  يف  التجزئة  قطاع 

بعد  اجلديد  الواقع  ملواجهة  والعمل  املوارد  حتديد 

جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، �سي�ستمر القطاع يف 

يف  مهمته  حتقيق  اأجل  من  العمالء  على  الرتكيز 

“جعل رحلة احلياة اأف�سل”.  اإذ �سيتحقق ذلك من 

خالل اللتزام باإثراء كل رحلة عرب اللتزام باأعلى 

يف  والبتكار  الت�سغيلي،  والتميز  ال�سالمة،  معايري 

جودة املنتجات والتكنولوجيا ملواكبة ظروف ال�سوق 

فيها  حتتدم  بيئة  يف  العمالء  وتوجهات  املتغرية، 

املناف�سة.  

الزيوت التجارية ومصنع مزج 
الزيوت

بيئة العمل 

اأ�سعار  وانخفا�ص  كوفيد-19  جائحة  تاأثري  اأدى 

خالل  الزيوت  اأعمال  يف  حتديات  خللق  النفط 

2020، مما نتج عنه حدوث تباطوؤ �سامل يف  عام 

هبوط  وبالتايل  الت�سدير  واأ�سواق  املحلية  الأ�سواق 

بالعام  مقارنة  الإجمايل   الإنتاج  حجم  يف  اإ�سايف 

املا�سي.

الزيوت  منافذ  واإغالق  العام،  الإغالق  اأدى  لقد 

حركة  �سهدته  الذي  والتباطوؤ  المتياز،  وور�سات 

اإىل  العام  خالل  خمتلفة  اأوقات  يف  املركبات  تنقل 

وتاأثر  عام،  ب�سكل  الزيوت  على  الطلب  انخفا�ص 

قطاع  يف  خا�سة  كبري  ب�سكل  التجارية  الأعمال 

الإن�ساءات، وور�سات المتياز وحمالت بيع الزيوت 

ال�سيولة  �سلًبا على  اأثرت اجلائحة  ومنتجاتها. كما 

النقدية يف ال�سوق. وقد اأظهر قطاع الزيوت مرونة 

يف التغلب على حتديات ال�سوق غري امل�سبوقة وا�ستمر 

يف الرتكيز على حتقيق م�سادر لعائدات جديدة مع 

ال�ستمرار بالحتفاظ بالعمالء الرئي�سيني.

الأداء

حافظ القطاع على مركزه الرائد يف ال�سوق ومتكن 

خالل  من  كبري  ب�سكل  مبيعاته  حجم  تعزيز  من 

ال�سيارات  قطاعي  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات 

واملوزعني. ويف جمال النفط والغاز، متكن القطاع 

مع  الأجل  طويلة  جديدة  عقود  على  احل�سول  من 

العام،  وخالل  كربى.  وح�سابات  رئي�سيني  عمالء 

حيث  لل�سوق  ا�سرتاتيجيته  يف  النظر  القطاع  اأعاد 

يف  ن�ساطه  لتو�سعة  جديد  موزع  مع  عقد  توقيع  مت 

ال�سوق  يف  مبيعاته  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سوق، 

باأحجام كبرية. وعالوة على ذلك، �سهدت الأعمال 

التجارية غري املبا�سرة يف ال�سوق الإقليمي الأ�سا�سي 

منوًا كبريًا حيث مت تقدمي خط جديد من املنتجات 

“روتيال“ وذلك �سمن حمفظة الأعمال  وهو زيوت 

حمطات خدمة �سل  توفرخدمات متكاملة للعمالء .
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كبرية.  مبيعات  حقق  مما  املنتجات  من  التجارية 

من  م�ستقلة  ور�سات  مع  �سراكات  تطوير  مت  كما 

اأرجاء  خمتلف  يف  جديدة  مواقع  افتتاح  خالل 

ال�سلطنة، تتم اإدارتها وت�سغيلها على املدى الطويل 

يف  ال�سوق   يف  رائًدا  يعد  الذي  ال�سركاء  اأحد  من 

ور�سات  غري  من  ال�سيارات  �سيانة  ور�سات  جمال 

الأ�سلية.  للمعدات  امل�سنعة  لل�سركات  ال�سيارات  

بتو�سيع  الزيوت  قطاع  قام   ،  2020 عام  ويف 

جديدة  درجات  لت�سمل  املميزة  منتجاته  حمفظة 

برامج  وبف�سل  املحالت.  يف  كبريًا  طلبًا  �سهدت 

الت�سويق املختارة مع املوزعني، ارتفعت املبيعات يف 

تلك املحالت.

اأداء  كان  فقد  الزيوت،  مزج  مل�سنع  بالن�سبة  اأما 

اهتمام  حمط  والبيئة  والأمن  وال�سالمة  ال�سحة 

كبري، حيث اأن �سالمة  العاملني واملقاولني والعمالء 

تبقى اأولويتنا الأهم. ومت تطبيق العديد من مبادرات 

اللتزام  بهدف  امل�سنع  كفاءة  لتعزيز  التطوير 

يف  الأ�سعدة  كافة  على  عاملي  م�ستوى  ذات  مبعايري 

عملياتنا.

رغم التحديات اخلارجية والداخلية غري امل�سبوقة، 

الرئي�سية  العوامل  اأحد  الأعمال  ا�ستمرارية  كانت 

بال�سركة.   الزيوت  اأعمال  قطاع  دعم  يف  امل�ساهمة 

مع  نوعها،  من  الأف�سل  املنتجات  جودة  تظل  كما 

اإذ حقق  اإر�ساء العمالء،  اأكرب على  الرتكيز ب�سكل 

الكمية  بكامل  التزويد  من   98% ن�سبة  امل�سنع 

اإعادة  ذلك  ودعم  املحدد،  الوقت  ويف  املطلوبة 

واحل�سول    ISO-9001 نظام  قبل  من  العتماد 

املعايري  �سبط  برنامج  �سمن   100% نتيجة  على 

املختربية.

نظرة م�شتقبلية

وخدمات  منتجات  بتوفري  الزيوت  قطاع  ي�ستمر 

الزيوت  مزج  م�سنع  وجود  من  م�ستفيدًا  مبتكرة 

“اأي�سو”  العاملية  اجلودة  �سهادة  على  احلا�سل 

على  حمافظته  يف  ا�ستمر  كما  ُعمان،  يف  بال�سركة 

ب�سكل  العمل  خالل  من  ال�سوق  يف  الرائد  مركزه 

ويهدف  والعمالء.  واملوزعني  ال�سركاء  مع  وثيق 

اأعماله  حجم  زيادة  اإىل  التجارية  الزيوت  قطاع 

على  املحافظة  يف  ال�ستمرار  مع  الأرباح  وحتقيق 

للتميز  امل�ستمر  والتطوير  العالية،  ال�سالمة  معايري 

الت�سغيلي والبتكار، واإر�ساء العمالء.

قسم البيع والتوريد
بيئة العمل 

واجه ق�سم البيع والتوريد العديد من التحديات يف 

املحافظة  اأن  اإل  خمتلفة،  جوانب  يف   2020 عام 

يف  كانت  والبيئة  والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  على 

يف  ال�سالمة  على  الرتكيز  مع  اأولوياته  مقدمة 

لتحقيق  العمليات  و�سالمة  الربي  النقل  جمال 

البيع  ق�سم  خمزون  حتويل  وبعد  �سفر.  الهدف 

تخزين  مرافق  اإىل  الفحل   ميناء  من  والتوريد 

من  العديد  اتخاذ  مت  باجلفنني،  اجلديدة  اأوكيو 

الإجراءات لال�ستفادة من اأ�سول ال�سركة يف مرافق 

على  التعرف  مت  كما  الفحل  ميناء  وم�ستودعات 

اإىل  وبالإ�سافة  اأي�سًا.  اأخرى  خمتلفة  اختيارات 

ذلك، حتققت كفاءة النقل باأقل تكلفة وباأمان اأكرث 

بالن�سبة للعمالء.

الأداء

حقق فريق البيع والتوريد اأداًء قويًا  يف عام 2020  

وذلك  ال�سالمة  بثقافة  التزامه  اإظهار  يف  وا�ستمر 

ب�سجل �سفر من حوادث العمليات والنقل مما نتج 

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

ب�سكل  امل�سروفات  واإدارة  بكفاءة  العمليات  �سري 

فعال وفق اخلطة املو�سوعة.

متكن  متعددة،  ومناق�سات  ومفاو�سات  جهود  بعد 

تتعلق  املدى  ق�سرية  ترتيبات  اإكمال  من  القطاع 

با�ستغالل اخلزانات غري امل�ستخدمة يف م�ستودعات 

ال�سركة مبيناء الفحل. كما مت تنظيم يوم اللتزام 

قطاع الزيوت ب�سل ُعمان يفوز بجائزة “الأكرث متيزًا يف ال�سراكة مع قطاع الإن�ساءات والبنية التحتية”، خالل حفل توزيع جوائز موؤمتر”دو�سيري لالإن�ساءات 2020”
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فيه  الفريق  قام  حيث  والتوريد  البيع  ق�سم  يف 

مف�سل  ب�سكل  اللتزام  عدم  خماطر  مبناق�سة 

للتاأكد من فهم كافة الأع�ساء لها. 

اإدخال  مت  الربي،  النقل  معايري  تطوير  وبهدف 

الأ�سطول،  يف  ومتوافقة  خم�س�سة  اأملنيوم  ناقالت 

ومن املخطط له  تركيب كامريات داخل الكابينات 

ملراقبة مدى امتثال ال�سائقني.

نظرة م�شتقبلية

وال�سالمة  بال�سحة  والتوريد  البيع  فريق  يهتم 

وبالن�سبة  ق�سوى.  اأولوية  ويعتربها  والبيئة  والأمن 

حتقيق  يف   يتمثل  الهدف  فاإن  العمليات  ل�سالمة 

العتمادية  حيث  من  الرئي�سية   اخلطط  اأف�سل 

و�سالمة الأ�سول. ويف جمال النقل الربي، �سي�ستمر 

الرتكيز على تطوير ال�سركات الناقلة على امل�ستوى 

تنفيذها  يتم  خمتلفة  مبادرات  وهناك  املهني. 

ل�ستغالل اخلزانات يف م�ستودعات ال�سركة مبيناء 

الفحل على املدى الطويل.

قطاع وقود الطيران
بيئة العمل 

قطاع  ي�سهد  اأن  املتوقع  من  كان   ،2020 عام  يف 

القت�ساد،  على  تاأثري  ذا  ملحوًظا  منًوا  الطريان 

ال�سهرين  مبيعات  خالل  من  ات�سح  الذي  الأمر 

الأولني من العام. اإل اأنه ومنذ مار�ص 2020،  �سهد 

امل�سافرين  عدد  يف  كبريًا  انخفا�سَا  القطاع  هذا 

وحركة هبوط الطائرات يف مطاري م�سقط و�ساللة 

نظرًا لتاأثريات جائحة كوفيد-19 والقيود املفرو�سة 

على ال�سفر جراء تلك اجلائحة. فنتيجًة لعدم توفر 

طائرات  اإ�سافة  وعدم  جديدة،  رحالت   خطوط 

جديدة لأ�سطويل الطريان العماين وطريان ال�سالم 

وجهات  عدد  وتقليل  الدويل،  م�سقط  مطار  يف 

دولية  رحالت  وجود  وعدم  اجلوية،  الرحالت 

لل�سياحة قادمة اإىل مطار �ساللة، حدث انخفا�ص 

كبري يف مبيعات وقود الطريان يف كال املطارين. 

الأداء

متكن فريق وقود الطريان يف ال�سركة من احل�سول 

على عدد قليل من فر�ص الأعمال اجلديدة،  خا�سة 

يف  رئي�سية   بعقود  احتفظ  كما  ال�سحن،  قطاع  يف 

الأداء  كثريًا يف  �ساهم  الدويل، مما  مطار م�سقط 

احل�سول  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  للقطاع.  العام 

 2020 عام  خالل  جديد  مطار  يف  اأعمال  على 

حيث متكن هذا الق�سم من عقد اتفاقية امتياز مع 

الدويل.  الدقم  مطار  يف  للت�سغيل  ُعمان  مطارات 

و�ساهم التزام ال�سركة بالتميز الت�سغيلي يف مرافق 

تخزين الوقود مبطاري م�سقط و�ساللة يف جناحها 

الرئي�سي ملطار  الوقود  اختيارها كمزود  يتم  اأن  يف 

الدقم. وا�ستمرت ال�سركة يف ت�سغيل مطارات حقول 

معايري  لأعلى  وفًقا  عمان  نفط  تنمية  �سركة  نفط 

ال�سالمة والتميز الت�سغيلي. 

نظرة م�شتقبلية

قطاع  على  �سلبي  تاأثري  كوفيد-19  جلائحة  كان 

خا�سة   ،2020 عام  خالل  ال�سلطنة  يف  ال�سياحة 

املتوقع  ومن  �ساللة.  يف  اخلريف  مو�سم  خالل 

عدة  الطريان  وقطاع  ال�سياحة  قطاع  ي�ستغرق  اأن 

�سنوات قبل اأن تنتع�ص حركة امل�سافرين وت�سل اإىل 

اأنه  اإل  اجلائحة.  قبل  عليها  كانت  التي  امل�ستويات 

من املتوقع اأن ي�ساهم افتتاح مرافق �سحن جديدة 

يف مطاري م�سقط و �ساللة ب�سكل اإيجابي يف رحلة 

تعايف الطريان. وت�سطلع ال�سركة بدور هام يف دعم 

خالل  ال�سلطنة  يف  الطريان  �سناعة  ومنو  تعايف 

ال�سنوات القادمة.

عمليات العمالء
بيئة العمل

هذه  يف  العمل  بيئة  تطلبت   ،2020 عام  خالل 

ذلك  وكان  العمالء،  على  اأكرب  تركيزًا  ال�سناعة 

اإن  مناف�سيها.  عن  لل�سركة  حقيقي  متيز  عامل 

فريق قطاع وقود الطريان ب�سل ُعمان يف مرافق الوقود مبطار م�سقط الدويل
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اأف�سل  توفري  هو  العمالء  عمليات  من  الغر�ص 

قيمة  اأف�سل  وتقدمي  ال�سوق  يف  للعمالء  جتربة 

من  ال�سركة  ومتكنت  منا�سبة.  وبتكلفة  لالأعمال، 

حتقيق درجات عالية  يف موؤ�سر ر�سا العمالء رغم 

التحديات التي واجهتها.

الأداء

ال�سركة  مظلة  مبثابة  العمالء  عمليات  تعترب 

الوقود  ت�سويق  بالعمالء يف قطاع  املتعلقة  للعمليات 

ومنتجاته، والتي ت�سمل جمموعة كاملة من الأن�سطة 

املبا�سرة مع العمالء يف عملياتهم التجارية �سواء مع 

ال�سركات اأو الأفراد، والتي يتم تقدميها من خالل 

رحالت العمالء الثالثة: “عقد ال�سفقة “ ، “طلب 

التفكري  ومع  املبلغ”.  ا�ستالم  و”فاتورة  للت�سليم” 

بعقلية جتارية قوية، توا�سل عمليات العمالء توفري 

جتربة مبتكرة للعمالء وال�ستفادة من التكنولوجيا 

الرقمية.

ويعتربهم  بعمالئه  العمالء  عمليات  فريق  يهتم 

ويقّدر  توقعاتهم،  يراعي  حيث  الأول،  املقام  يف 

مع  بالتعاون  معها  ويتكّيف  املتغرية  متطلباتهم 

الأق�سام الأخرى يف ال�سركة.

تكاليف  وتوفري  عالية  قيمة  الفريق من خلق  متّكن 

امل�ستمرة.  التطوير  م�ساريع  خالل  من  لل�سركة 

م�ساريع  بتعزيز  الق�سم  قام  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

من  العمالء  جتربة  لدعم  الرقمية  التحتية  البنية 

يف  و�ساهم  املعلومات  تقنية  حلول  توفري  خالل 

مبادرة ال�سركة “من الفاتورة اإىل النقود”.

نظرة م�شتقبلية

ل�سرورة  كربى  اأهمية  العمالء  عمليات  تويل 

ال�ستمرارية يف تزويد العمالء بتجربة متميزة على 

املعايري  ارتفعت  واإن  حتى  الأعمال،  كافة  �سعيد 

لال�ستمرار  الفريق  ويهدف  �سبق.  عما  اخلارجية 

يف توفري اأف�سل جتربة يف ال�سوق للعمالء، و�سمان 

حتقيق اأف�سل خدمة ح�سب موؤ�سر ر�سا العمالء من 

الأخرى  الأق�سام  مع  جنب  اإىل  جنبًا  العمل  خالل 

حلل امل�سكالت العالقة، وخلق قيمة اأكرب من خالل 

والعتماد  امل�ستمر  التطوير  عمليات  ال�ستفادة من 

على املن�سات الرقمية لل�سركة.

المسؤولية االجتماعية
�سهد  حيث  م�سبوقة  غري  فرتة   2020 عام  كان 

تلك  بداأت  العام حتديات كثرية غري متوقعة.  هذا 

ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد  التحديات بوفاة جاللة 

- طيب اهلل ثراه تبعها فرتة حداد ا�ستمرت لأربعني 

ال�سلطنة  واجهت  وجيزة،  بفرتة  وبعدها  يومًا. 

ودول العامل الأخرى تف�سي جائحة كوفيد-19 التي 

تزامنت مع  تباطوؤ يف منو القت�ساد العاملي، وزاد 

اأ�سعارالنفط اخلام.   الكبري يف  الهبوط  من حدتها 

كل هذه التحديات اأثرت تاأثريًا كبريًا على ال�سناعة  

العمانية  �سل  �سركة  اأن  اإل   . عام  ب�سكل  وال�سلطنة 

توجيه  اإعادة  خالل  من  لذلك  ا�ستجابت  للت�سويق 

مواردها للمحافظة على املرونة املالية وا�ستمرارية 

ال�سرورية  الطاقة  توفري  �سمان  اأجل  من  الأعمال 

ال�سركة  ا�سرتكت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  والتنقل. 

العام  القطاعني  من  وال�سركاء  ال�ساأن  ذوي  مع 

للم�ساعدة  الأخرى  �سل  �سركات  فيه  واخلا�ص، مبا 

يف تن�سيق الدعم املطلوب.

�سل  مع  التعاون  اأهمية  ال�سركة  اإدارة  اأدركت  وقد 

دعم  اأجل  من  الآخرين  وال�سركاء  -ُعمان  للتنمية 

ومن  ال�سعبة.  الفرتة  تلك  خالل  الوطنية  اجلهود 

ريال   750,000 مبلغ  بتقدمي  ال�سركة  قيام  بينها 

اختبار  اأدوات  ل�سراء  ال�سحة  وزارة  اإىل  عماين 

بتقدمي  قيامها  اإىل  اإ�سافة  كوفيد-19،  لفريو�ص 

ريال   300,000 بقيمة  الإ�سعاف  ل�سيارات  وقود  

الدعم هو تخفيف  الهدف من هذا  وكان   . عماين 

ال�سغط الت�سغيلي على وزارة ال�سحة التي واجهت 

حتديات متزايدة يف طلب املوارد الطبية الالزمة. 

كوفيد-19،  بفريو�ص  الوعي  م�ستوى  زيادة  وبهدف 

للتنمية  �سل  و  ال�سحة  وزارة  مع  ال�سركة  تعاونت 

ناقلة �سل عمان تزود العمالء باأجود اأنواع الوقود والزيوت يف خمتلف اأنحاء ال�سلطنة .
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�سعارها  اإعالمية  توعوية  حملة  لإطالق  ُعمان   - 

حمطات  جميع  عرب  “#خليك_يف_البيت“ 

خدمة �سل  ومن خالل من�سات رقمية خمتلفة.

كما قامت ال�سركة، عرب قطاعات اأعمالها املختلفة، 

يف  املحليني  �سركائها  من  للعديد  الدعم  بتقدمي 

بينهم م�سغلو  واملتو�سطة ومن  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

املحطات يف قطاع التجزئة وم�سغلو حمالت ومرافق 

منتجات وخدمات غري الوقود وغريهم  من خالل 

مببادرات  ال�سركة  قامت  كما  املتعددة.  مبادراتها 

ال�سالمة  اأدوات  وتوزيع  باجلائحة  للتوعية  اأخرى 

وتقدمي ت�سهيالت واإعفاءات لهم. 

ال�سركة يف دعمها  التحديات، ا�ستمرت  ورغم تلك 

التي  املخططة  والربامج  املبادرات  من  للعديد 

للم�سوؤولية  ال�سرتاتيجية  الأهداف  مع  تتوافق 

الجتماعية ومن بينها: ال�سالمة املرورية، والبيئة، 

وتنمية املجتمع وريادة الأعمال. 

املرورية  ال�سالمة  مبادرة  بدعم  ال�سركة  وقامت 

الجتماعية،  للتاأمينات  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 

وايل  مكتب  قبل  من  تنظيمه  مت  اآخر  وبرنامج 

التوعية  اأن�سطة  بدعم  قامت  كما  العامرات. 

املدين  الدفاع  يوم  مبنا�سبة  املرورية  بال�سالمة 

املدين  للدفاع  العامة  الهيئة  يف  تنظيمها  مت  والتي 

مقاعد  من  العديد  توريد  اإىل  اإ�سافًة  والإ�سعاف، 

ال�سيارات لالأطفال الر�سع يف املجتمع املحلي.

املجتمع  لتنمية  ال�سركة  مبادرات  �سمن  ومن 

وريادة الأعمال، فقد �ساركت يف معر�ص الوظائف 

ن�سخته  يف  قابو�ص  ال�سلطان  بجامعة  والتدريب 

العديد من فر�ص  والع�سرين حيث قدمت  احلادية 

ال�سركة  ا�ستمرت  كما  العمل.  وفر�ص  التدريب 

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

�سهر  خالل  وخا�سة  فيها،  تعمل  التي  للمجتمعات 

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

ملا يزيد عن 450 عائلة. وا�ست�سافت ال�سركة اأي�سًا 

اوتوارد   “ مع  الأمد  طويلة  اتفاقية  لتوقيع  حفاًل 

اأ�سبحت  ربحية  غري  منظمة   -  “ ُعمان  باوند 

اخلارجية  ال�ستك�ساف  لتجارب  الوقود  �سريك 

التجارب  وهذه   تقدمها.   التي  الذاتية  والأن�سطة 

الذات  تقدير  تعزيز  على  العماين  ال�سباب  ت�ساعد 

�سقل   يف  وامل�ساعدة  الكاملة  اإمكاناتهم  وحتقيق 

�سخ�سياتهم ب�سكل اأف�سل لبيئة العمل .

تعاونت  بالبيئة،  اخلا�سة  مبادراتها  اإطار  و�سمن 

احلملة  لدعم  م�سقط  وايل  مكتب  مع  ال�سركة 

البيئية الوطنية التي اأطلقتها وزارة الزراعة والرثوة 

“امل�سكيت“  اأ�سجار  لإزالة  املائية  واملوارد  ال�سمكية 

ال�سارة يف م�سقط.

امل�شروفات 

)ر. ع (

حماور ومبادرات ال�شتثمار 

الجتماعي

11,763 ال�سالمة املرورية

2,000 البيئة

106,237 تنمية املجتمع وريادة الأعمال

120,000 الإجمايل

نظرة م�شتقبلية

هذا  خدمة  يف  بال�ستمرار  التزامها  ال�سركة  توؤكد 

�ساحب  حل�سرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الوطن 

املعظم -حفظه  بن طارق  ال�سلطان هيثم  اجلاللة 

اهلل ورعاه -، ودعم روؤية جاللته وامل�ساهمة الفاعلة 

بالتعاون  تلتزم  2040. كما  يف حتقيق روؤية عمان 

دورها  لتعزيز  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع جميع  والعمل 

يف  بدورها  والقيام  املجتمع،  جتاه  م�سوؤولة  ك�سركة 

خدمة ُعمان و�سعبها.

فريق �سل عمان يف مهرجان ُعمان للعلوم الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم.

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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حر�سًا منا على �سمان ال�ستدامة، تركز �سل عمان على �سرورة املحافظة على املوارد 

املالية مع تعزيز املرونة والكفاءة يف جميع قطاعات ومهام الأعمال.

ومن اأجل تعزيز الكفاءة وال�ستمرار الدائم يف حتقيق توقعات العمالء املتغرية والوقائع 

اجلديدة يف ال�سوق، فاإننا نعمل على ت�سريع رحلة التحول الرقمي.

كما اأننا ن�ستفيد من ال�ستثمارات املجدية التي قمنا بها يف جمال التحول الرقمي والبنية 

الو�سائل  ا�ستخدام  وتعزيز  والت�سال،  املتكاملة  الأمتتة  مثل  املعلومات  لتقنية  التحتية 

الرقمية كمزايا قّيمة للعمالء.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية
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20202019

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

7367,090524,826اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء

(488,318)(339,855)تكلفة املبيعات

36,508         27,235اإجمايل الأرباح

54,9276,582الدخل الآخر

(22,899)(22,643)م�ساريف البيع والتوزيع

(5,545)(4,467)امل�ساريف الإدارية

5,05214,646الأرباح الت�شغيلية

(1,780)(2,001)6تكليف التمويل

2647اإيرادات التمويل

3,07712,913الأرباح قبل �شريبة الدخل

(1,926)(493)9م�سروف �سريبة الدخل

2,58410,987الأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

240.0250.110الأرباح الأ�سا�سية واملخففة لكل �سهم )ر ع(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 32 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم المالية

بيان الدخل الشامل
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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بيان المركز المالي
يف 31 دي�سمرب 2020

20202019
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

الأ�شول

الأ�شول غري املتداولة

1054,88257,097املمتلكات والآلت واملعدات
1169177الأ�سول غري امللمو�سة
25,249        2229,755اأ�سول حق ال�ستخدام

84,70682,523جمموع الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة

136,6467,202املخزون
1433,90160,296املدينون التجاريون والآخرون

154,6077,513النقدية و�سبه النقدية
45,15475,011جمموع الأ�شول املتداولة

129,860157,534جمموع الأ�شول

حقوق امل�شاهمني

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

36,30240,318الأرباح املحتجزة
49,88953,905جمموع حقوق امل�شاهمني

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

206,6676,000)اأ(قر�ص طويل الأجل - غري متداولة
2225,77022,463التزامات عقود اإيجار - غري متداولة 

1251120التزام �سريبي موؤجل
19301271مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

32,78928,854جمموع اللتزامات غري املتداولة

اللتزامات املتداولة

-203,333)اأ(املقدار احلايل للقر�ص طويل الأجل
11,000-20)ب(القر�ص ق�سري الأجل

1,923         223,375التزامات عقود اإيجار - متداولة
2140,00359,851دائنون جتاريون واأخرى

92821,746�سريبة الدخل امل�ستحقة الدفع
23189255خم�س�ص خطة الحتفاظ باملوظفني

47,18274,775جمموع اللتزامات املتداولة
79,971103,629جمموع اللتزامات

129,860157,534جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات
270.4980.539�شايف الأ�شول لكل �شهم )ر ع(

مت اعتماد اإ�سدار البيانات املالية وفق قرار جمل�ص الإدارة بتاريخ  8 فرباير 2021 والذي وقع عليه بالنيابة عنهم كال من:

�شبيب بن حممد الدرمكيوليد عبد الهادي حمد  

ع�سو جمل�ص الإدارةرئي�ص جمل�ص الإدارة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 32 جزءًا من هذه البيانات املالية.
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راأ�ش املال

الحتياطي 

املجموعالأرباح املحتجزةالقانوين

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

10,0003,58736,53150,118يف 1 يناير 2019

10,98710,987--اأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

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

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

2,5842,584--اأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

(6,600)(6,600)--25توزيعات اأرباح مدفوعة

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

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل2 3 جزءًا من هذه البيانات املالية.

القوائم المالية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

20202019

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

الأن�شطة الت�شغيلية

3,07712,913الأرباح قبل �سريبة الدخل

تعديالت للبنود التالية:

108,4256,785 و22ال�ستهالك

11108175الإطفاء

2361102 خم�س�ص خطة الحتفاظ باملوظفني 

193638خم�س�ص مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

1440376خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة

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

62,0011,780تكاليف التمويل

(47)(26)اإيرادات التمويل

13,72022,052التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف راأ�ش املال العامل

556205املخزون

(15,918)25,787املدينون التجاريون والآخرون

8,956(19,848)الدائنون التجاريون والآخرون

20,21515,295التدفقات النقدية الت�شغيلية بعد التغريات يف راأ�ش املال العامل

(125)(127)23خطة الحتفاظ باملوظف املدفوعة

(36)(6)19املكافاآت املدفوعة لنهاية خدمة املوظفني

(1,940)(2,025)9�سرائب الدخل املدفوعة

18,05713,194�شايف التدفقات النقدية الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

(13,939)(2,628)10�سراء املمتلكات والآلت واملعدات 

6170املتح�سالت من بيع املمتلكات والآلت واملعدات

2647الفائدة امل�ستلمة

(13,822)(2,541)�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

(7,200)(6,600)25توزيعات الأرباح املدفوعة

(1,780)(2,001)6الفائدة املدفوعة

-204,000عائدات من قرو�ص لأجل

(4,000)(11,000)�سايف احلركة يف القرو�ص ق�سرية الجل

(2,112) (2,821)22دفعة اجلزء الأ�سلي من التزامات عقود الإيجار 

(15,092)(18,422)�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة التمويلية

(15,720)(2,906)�شايف النق�ش يف النقد وما يف حكمه

7,51323,233النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

154,6077,513النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 23 جزءًا من هذه البيانات املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الو�شع القانوين والأن�شطة الرئي�شية  1

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

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

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

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

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

اأ�شا�ش الإعداد  1-2

بيان اللتزام )اأ( 

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

ل�سوق املال، وقد مت اإعدادها على اعتبار اأن ال�سركة تتبع مبداأ ال�ستمرارية )بيان رقم 4-7(.

اأ�سا�ص القيا�ص )ب( 

مت اإعداد البيانات املالية وفق التكلفة التاريخية. 

العملة امل�ستخدمة وعملة العر�ص )ج( 

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

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )د( 

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

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

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

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

احلرجة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها الأثر اجلوهري الأكرب على املبلغ املثبت يف القوائم املالية يتم اإظهارها يف الإي�ساح 4.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

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

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة من قبل ال�سركة مبينة على النحو التايل:

الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء  2-2

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

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

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

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

بيع الوقود وزيوت الت�سحيم واملنتجات البرتولية

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

عام عند ت�سليم املنتجات. �سروط البيع لل�سركة تتطلب دفع املبالغ يف معدل 30 يوم من تاريخ البيع. 

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

عند حتديد �سعر ال�سفقة لبيع املنتجات، فاإن ال�سركة تاأخذ بعني العتبار اآثار العتبارات املتغرية. اإذا كانت العتبارات يف العقود ت�سمل قيمة 

متغرية، تقدر ال�سركة قيمة العتبار امل�ستحق مقابل حتويل املنتجات للعميل. ويتم تقدير العتبار املتغري يف بداية العقد واإبقاوؤه حتى ي�سبح 

املتعلقة  لل�سكوك  اإيجاد حل  بها عند  الإجمالية املعرتف  الإيرادات  الإيرادات يف قيمة  انعكا�ص يف م�سار  باأن ل يحدث  هنالك احتمالية كبرية 

بالعتبار املتغري فيما بعد.

حجم اخل�سم

اإذا كان املقابل املن�سو�ص عليه يف العقد ينطوي على قيمة متغرية، عندئذ تقوم ال�سركة بتقدير قيمة املقابل الذي يخول ال�سركة نقل ملكية 

الب�سائع اإىل العميل نظري احل�سول على هذا املقابل. يتم تقدير املقابل املتغري عند بدء العقد ويخ�سع لقيود حتى ي�سبح من املحتمل بدرجة 

كبرية عدم اإجراء رد جوهري لالإيرادات يف مبلغ الإيرادات الرتاكمية املعرتف بها عندما يتم معاجلة حالة عدم التاأكد املرتبطة باملقابل املتغري 

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

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

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

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

بتطبيق املتطلبات على التقييد املقدر للعو�ص املتغري من اأجل حتديد قيمة املقابل املتغري الذي ميكن ت�سمينه يف �سعر املعاملة والعرتاف به 

كاإيراد. يتم العرتاف بالتزام ال�سرتداد للخ�سومات امل�ستقبلية املتوقعة. ويتم العرتاف بالتزام ال�سرتداد للتخفي�سات امل�ستقبلية املتوقعة.

مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة  3-2

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

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

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   4-2

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

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

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

مبكافاآت نهاية اخلدمة كمطلوبات غري متداولة.

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

ل�سنة 1991 ب�سلطنة ُعمان كم�ساريف يف قائمة الأرباح واخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر عند تكبدها.
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تكاليف القرتا�ش  5-2

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

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

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

�شريبة الدخل  6-2

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

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

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

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

لالأ�سول واللتزامات يف تاريخ التقرير. 

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

املطبقة يف تاريخ التقرير.

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

امل�ستخدمة للحد الذي يكون فيه من املحتمل باأن يتوفر الربح اخلا�سع لل�سريبة مقابل ا�ستخدام الفروقات القابلة للخ�سم واأ�سول ال�سريبية 

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

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

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

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

املمتلكات والآلت واملعدات  7-2

الإدراج والقيا�ص

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

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

عندما يتعني ا�ستبدال اأجزاء جوهرية من الآلت واملعدات، تقوم ال�سركة با�ستهالكها ب�سكل منف�سل ا�ستناًدا اإىل الأعمار الإنتاجية املحددة. 

وكذلك، عند اإجراء فح�ص اأ�سا�سي، فاإنه يتم العرتاف بتكلفته �سمن القيمة الدفرتية لالآلت واملعدات كا�ستبدال عند الوفاء مبعايري العرتاف. 

يتم العرتاف بكافة تكاليف الإ�سالح وال�سيانة الأخرى يف بيان الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها.

النفقات الالحقة

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

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

واملعدات يف بيان الدخل ال�سامل تكبدها.
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ال�ستهالك

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

واملعدات على النحو الآتي:

ال�سنوات  

40 - 3 مباين 

30 - 3 ممتلكات ومعدات 

15 – 5 �سيارات ومركبات 

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

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

بال�سركة. 

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

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

على الفور.

يتم ا�ستبعاد اأحد بنود املمتلكات والآلت واملعدات واأي جزء جوهري م�سجل معرتف به مبدئيًا عند البيع )اأي تاريخ ح�سول امل�ستلم على ال�سيطرة( 

اأو عند عدم توقع منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه اأو بيعه. يتم حتديد اأرباح وخ�سائر عمليات الت�سرف يف املمتلكات والآلت واملعدات 

من خالل الرجوع اإىل قيمها الدفرتية ويتم مراعاة ذلك عند حتديد الأرباح الت�سغيلية.

الإبالغ اخلا�ش بالقطاعات  8-2

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

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

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

الأ�شول غري امللمو�شة  9-2

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

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

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

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

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

املخزون  10-2

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

مطروًحا منه التكلفة املقّدرة لالإجناز والتكلفة املقّدرة الالزمة لإجراء البيع.

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

احلاليني. 

يتم اإدراج خم�س�ص حيثما اأمكن للبنود القدمية وبطيئة احلركة واملعيبة بناًء على تقدير الإدارة.
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خطة الحتفاظ باملوظفني  11-2

ُتعرف خطة الحتفاظ باملوظفني على اأنها حافز مايل ُيقدم للموظفني احلاليني، �سواء ب�سكل فردي اأو جماعي لال�ستمرار يف اأداء مهامهم الوظيفية ب�سكل 

عام، اأو يف عمل اأو مهمة معينة، خالل فرتة معينة.  عادة ما تكون طريقة ال�سداد على �سكل دفعة نقدية ملرة واحدة يتم �سدادها يف نهاية فرتة حمددة. 

يتم العرتاف به كم�سروف موظفني يف الربح اأو اخل�سارة على مدى فرتة ثالث �سنوات. يف حالة ترك املوظف املعني ال�سركة قبل ثالث �سنوات، يتم رد 

امل�سروفات املقابلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

الأ�شول املالية   12-2

الإدراج الأويل والقيا�ص

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

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

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

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

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

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

توليد التدفقات النقدية. يحدد منوذج الأعمال �سواء التدفقات النقدية �سوف تنتج عن حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع الأ�سول املالية 

اأو كليهما. يتم اإدراج م�سرتيات اأو مبيعات الأ�سول املالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سول �سمن اإطار زمني حمدد مبوجب لئحة اأو اتفاقية يف ال�سوق 

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

القيا�ص الالحق

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

الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين(  -

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

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

حقوق امللكية(

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

الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين( 

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

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

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

غري املدفوع

يتم قيا�ص الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة لحقًا با�ستخدم طريقة الفائدة الفعلية وتخ�سع لنخفا�ص القيمة. يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر يف 

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

التجاريني والنقدية و�سبه النقدية.
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اإلغاء العرتاف

يتم اإلغاء العرتاف بالأ�سل املايل ب�سورة رئي�سية )واأينما كان ذلك منطبقًا(، يتم اإلغاء جزء من الأ�سل املايل اأو جزء من جمموعة موجودات 

مالية مت�سابهة( )اأي، يتم حذفه من بيان املركز املايل لل�سركة( عند:

انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل؛ اأو  -

نقل ال�سركة حقوقها يف احل�سول على تدفقات نقدية من الأ�سل اأو ت�سطلع بالتزام ب�سداد التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون تاأخري   -

مادي للغري مبوجب اتفاق عابر واإما اأن تكون )اأ( ال�سركة قد نقلت على نحو كبري كافة خماطر الأ�سل ومزاياه اأو )ب( ال�سركة مل تنقل ومل 

تبقي على نحو كبري على كافة خماطر الأ�سل ومزاياه غري اأنها قد نقلت ال�سيطرة على الأ�سل.

وعندما تنقل ال�سركة حقوقها يف احل�سول على تدفقات نقدية من الأ�سل اأو تدخل يف اتفاق عابر، فاإنها تقدر ما اإذا كانت قد اأبقت على خماطر 

امللكية ومزاياها واإىل اأي حد. واإذا مل تنقل ومل تبقي على نحو كبري على كافة خماطر الأ�سل ومزاياه ومل تنقل ال�سيطرة على الأ�سل، فاإنها 

ت�ستمر يف ا�ستبعاد الأ�سل اإىل حد م�ساركتها امل�ستمرة. ويف تلك احلالة ت�ستبعد ال�سركة اأي�سًا اللتزام املقرتن به. يتم قيا�ص كاًل من الأ�سل املحول 

واللتزام املرتبط على اأ�سا�ص يعك�ص احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها ال�سركة.

وُتقا�ص امل�ساركة امل�ستمرة- التي تاأخذ �سكل ال�سمان على الأ�سل املنقول - بالقيمة الدفرتية الأ�سلية لالأ�سل واحلد الأق�سى للمقابل الذي ميكن 

اأن يتعني على ال�سركة ت�سديده اأيهما اأقل.

انخفا�ص قيمة الأ�سول املالية 

تعرتف ال�سركة مبخ�س�ص للخ�سائر الئتمانية املتوقعة على كافة اأدوات الدين التي ل ُيحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. 

وت�ستند اخل�سائر الئتمانية املتوقعة اإىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة طبقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع ال�سركة 

احل�سول عليها خم�سومة بالتقريب ملعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي. وت�سمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية املتحققة من بيع ال�سمان 

املحتفظ به اأو التعزيزات الئتمانية الأخرى التي تعد مكملة لل�سروط التعاقدية.

كما يتم العرتاف باخل�سائر الئتمانية املتوقعة على مرحلتني. وفيما يتعلق بحالت التعر�ص الئتماين التي مل حتدث لها زيادة كبرية يف املخاطر 

الئتمانية منذ الإدراج الأويل، ين�ساأ خم�س�ص اخل�سائر الئتمانية املتوقعة للخ�سائر الئتمانية التي تنتج عن حالت التع�سر املحتملة يف غ�سون 

الثني ع�سر �سهرًا التالية )اخل�سائر الئتمانية املتوقعة خالل 12 �سهرًا(. وبالن�سبة حلالت التعر�ص الئتماين التي حدثت لها زيادة جوهرية 

يف املخاطر الئتمانية منذ العرتاف املبدئي، يتعني تكوين خم�س�ص للخ�سائر الئتمانية املتوقعة طوال العمر املتبقي للتعر�ص بغ�ص النظر عن 

توقيت التعرث )اخل�سارة الئتمانية املتوقعة خالل عمر الأداة(.

بالن�سبة الذمم التجارية )امل�سمولة مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15(، تطبق ال�سركة منهًجا مب�سًطا لحت�ساب اخل�سائر 

الئتمانية املتوقعة. وعليه، ل تقوم ال�سركة بتعقب التغريات يف املخاطر الئتمانية، لكنها تعرتف، بدًل من ذلك، مبخ�س�ص خ�سارة للخ�سائر 

الئتمانية املتوقعة خالل عمر الأداة يف تاريخ كل تقرير. اأن�ساأت ال�سركة م�سفوفة خم�س�سات تعتمد على التجربة ال�سابقة للخ�سائر الئتمانية، 

معدلة من اأجل العوامل امل�ستقبلية اخلا�سة باملدينني والبيئة القت�سادية. فيما يتعلق مب�ستحقات عقد الإيجار التمويلي، تطبق ال�سركة منهج 

عام عند احت�ساب اخل�سائر الئتمانية املتوقعة ويتم حتديده با�ستخدام احتمالية التعرث وقيمة التعر�ص عند التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث.
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انخفا�ش قيمة الأ�شول غري املالية   13-2

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

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

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

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

ال�سريبة الذي يعك�ص تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الوقتية للنقود واملخاطر اخلا�سة بالأ�سل. ويتم تقييم خ�سائر انخفا�ص القيمة املعرتف بها 

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

تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد القيمة امل�سرتدة. يتم اإلغاء خ�سارة النخفا�ص يف القيمة فقط للحد الذي ل تتجاوز فيه القيمة الدفرتّية 

لالأ�سل القيمة الدفرتية التي كان ميكن حتديدها بعد خ�سم ال�ستهالك والإطفاء يف حالة عدم اإدراج خ�سارة انخفا�ص القيمة.

اللتزامات املالية  14-2

العرتاف املبدئي والقيا�ص

يتم ت�سنيف اللتزامات املالية، عند العرتاف املبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، اأو قرو�ص اأو ذمم دائنة، 

اأو كم�ستقات م�سنفة كاأدوات حتوط يف تغطية فعالة، حيثما كان ذلك منا�سًبا.

ُت�سنف اللتزامات املالية عند العرتاف املبدئي بو�سفها التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اأو قرو�ص ومقرت�سات 

وذمم دائنة اأو �سايف تكاليف املعامالت العائدة ب�سكل مبا�سر.

تت�سمن اللتزامات املالية لل�سركة ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى وقرو�ص بنكية.

القيا�ص الالحق

يعتمد قيا�ص اللتزامات املالية على ت�سنيفها كما هو مبني اأدناه:

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

اأو اخل�سارة مطلوبات مالية حمتفظ بها للمتاجرة حمددة عند العرتاف املبدئي  تت�سمن اللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. 

ا  ت�سنف اللتزامات املالية �سمن املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة اإذا مت تكبدها بغر�ص اإعادة ال�سراء على املدى القريب. ت�ستمل هذه الفئة اأي�سً

على الأدوات املالية امل�ستقة التي اأبرمتها ال�سركة والتي مل يتم ت�سنيفها كاأدوات حتوط يف اإطار عالقات التحوط على النحو املن�سو�ص عليه يف 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9.

اأو  باأرباح  يتم العرتاف  كاأدوات حتوط فعالة.  يتم ت�سنيفها  املتاجرة ما مل  بها لغر�ص  اأي�سًا كمحتفظ  املنف�سلة  املت�سمنة  امل�ستقات  ت�سنف 

خ�سائر اللتزامات املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة يف بيان الدخل ال�سامل.

يتم ت�سنيف اللتزامات املالية امل�سنفة عند العرتاف املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف تاريخ العرتاف املبدئي لها ويكون 

ذلك فقط يف حالة الوفاء باملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9. مل ت�سنَّف ال�سركة اأي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة.
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الإلتزامات املالية )تابع(  14-2

اللتزامات املالية بالتكلفة املطفاأة )القرو�ص والقرتا�سات(

تعد هذه الفئة هي الأهم بالن�سبة لل�سركة. بعد العرتاف املبدئي والقرو�ص املحملة بالفائدة و

يتم قيا�ص القرو�ص لحًقا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. اإن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احت�ساب التكلفة 

املطفاأة للمطلوبات املالية وتوزيع م�سروف الفوائد على الفرتة ذات ال�سلة. اإن معدل الفائدة الفعلية هو املعدل الذي يخ�سم الدفعات النقدية 

امل�ستقبلية املقدرة بال�سبط من خالل العمر الإنتاجي املتوقع لاللتزام املايل، اإىل �سايف القيمة الدفرتية عند العرتاف املبدئي. يتم العرتاف 

بالأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل ال�سامل عند عدم العرتاف باللتزامات واأي�سا من خالل عملية اإطفاء معدل الفائدة الفعلي.

يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة مع الأخذ يف العتبار اأي خ�سم اأو زيادة على ال�سراء والر�سوم اأو التكاليف التي تعترب جزءا ل يتجزاأ من معدل 

الفائدة الفعلية. يتم اإدراج اإطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف متويل يف بيان الدخل ال�سامل.

اإلغاء العرتاف

ي�ستبعد اللتزام املايل عند �سداد الدين املقرر مبوجب اللتزام اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته. وعند ال�ستعا�سة عن التزام مايل قائم بالتزام اآخر من 

نف�ص املقر�ص بناء على �سروط خمتلفة على نحو ملمو�ص اأو عند تعديل �سروط اللتزام القائم على نحو كبري، ُتعامل تلك ال�ستعا�سة اأو التعديل 

بو�سفها ا�ستبعادًا لاللتزام الأ�سلي واإدراجًا للتزام جديد. كما يدرج الفرق بني القيمة الدفرتية لكل منهما على حده يف قائمة الربح اأو اخل�سارة.

النقد وما يف حكمه  15-2

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

ذلك، اجلاهزة للتحويل اإىل مبالغ نقدية معروفة وهي عر�سة ملخاطر التغري يف القيمة غري اجلوهرية.

بغر�ص تو�سيح بيان التدفقات املالية، يتم اعتبار القرو�ص البنكية ق�سرية الأجل التي يكون تاريخ ا�ستحقاقها يف غ�سون 3 اأ�سهر اأو اأقل، جزًءا 

حمورًيا يف عملية اإدارة النقد لدى ال�سركة.

املخ�ش�شات  16-2

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

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

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

اللتزامات اإىل املتطلبات القانونية ال�سائدة والتقنية احلالية.

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

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

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

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

ب�سكل موثوق به.

توزيعات الأرباح  17-2

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

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

الدائنون التجاريون والأخرى  18-2

يتم اإدراج اللتزامات للمبالغ التي �سيتم دفعها يف امل�ستقبل لل�سلع واخلدمات امل�ستلمة �سواء قّدم املوّرد فاتورة بها اأم ل
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القيم العادلة  19-2

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

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

حول الفرتا�سات التي بني عليها حتديد القيم العادلة يف الإي�ساحات اخلا�سة بذلك الأ�سل اأو اللتزام.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ت�ستخدم ال�سركة اأ�ساليب التقييم املالئمة للظروف والتي يتوفر من اأجلها بيانات كافية لقيا�ص القيمة العادلة، والتي تزيد من ا�ستخدام املدخالت 

امللحوظة ذات ال�سلة وتقلل من ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.

القيمة  قيا�ص  م�ستويات  �سمن  املالية،  البيانات  عنها يف  الإف�ساح  اأو  العادلة  قيمتها  قيا�ص  يتم  التي  واللتزامات،  الأ�سول  كافة  ت�سنيف  يتم 

العادلة، كما هو مبني اأدناه، ا�ستنادًا اإىل مدخالت امل�ستوى الأقل التي تكون جوهرية لقيا�ص القيمة العادلة ككل:

امل�ستوى رقم 1 - اأ�سعار ال�سوق املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة فيما يتعلق بالأ�سول اأو اللتزامات املتطابقة؛  -

امل�ستوى 2 - اأ�ساليب التقييم التي يكون فيها اأدنى م�ستوى للمدخالت لقيا�ص القيمة العادلة ميكن مالحظته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر  -

امل�ستوى 3 - اأ�ساليب التقييم التي يكون فيها اأدنى م�ستوى ملدخالت قيا�ص القيمة العادلة غري قابل للمالحظة.  -

وبالن�سبة لالأ�سول واللتزامات املدرجة يف القوائم املالية بالقيمة العالة على اأ�سا�ص التكرار، حتدد ال�سركة ما اإذا كانت عمليات النقل قد حدثت 

بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي وذلك باإعادة تقييم الت�سنيف )بناء على امل�ستوى الأدنى للمعطيات الذي يعد مهمًا لقيا�ص القيمة العادلة 

برمتها( وذلك يف نهاية كل �سنة لإعداد التقارير.
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العمالت الأجنبية  20-2

يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيًا من قبل ال�سركة مبعدل عملتها الت�سغيلية ال�سائدة بتاريخ املعاملة الذي تاأهلت فيه للمرة الأوىل 

البيانات  الت�سغيلية بتاريخ  للعملة  ال�سائد  التحويل  النقدية بالعمالت الأجنبية ح�سب �سعر  لالعرتاف. ويتم حتويل جميع الأ�سول واللتزامات 

املالية. يتم العرتاف باأرباح وخ�سائر فروق العملة الأجنبية يف بيان الدخل ال�سامل.

اإن البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. 

وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف التاريخ الذي يتم 

فيه حتديد القيمة العادلة.

اإن الربح اأو اخل�سارة الناجت عن حتويل بنود غري نقدية مت قيا�سها بقيمتها العادلة يتم تداوله وفقًا لتحقق الربح اأو اخل�سارة على التغري يف القيمة 

العادلة للبند )اأي اأنه يتم اإدراج فروق التحويل يف البنود التي يتم حتقق ربحها اأو خ�سارتها يف الدخل ال�سامل الآخر اأو الربح اأو اخل�سارة، يف 

الدخل ال�سامل الآخر اأو الربح اأو اخل�سارة على التوايل(.

ت�شنيف الأ�شول واللتزامات اإىل متداولة وغري متداولة  21-2

تعر�ص ال�سركة الأ�سول واللتزامات يف بيان املركز املايل على اأ�سا�ص ت�سنيفها اإىل متداولة اأو غري متداولة.

يعترب الأ�سل بندا متداول اإذا كان:

يتوقع حتقيقه اأو اأن تكون النية ببيعه اأو ا�ستهالكه �سمن الدورة الت�سغيلية العادية  •

يحتفظ به ب�سكل رئي�سي لغر�ص املتاجرة  •

يتوقع اأن يتم حتقيقه خالل اثني ع�سر �سهًرا بعد فرتة التقرير  •

نقد اأو نقد معادل، ما مل يكن مقيًدا تداوله اأو ا�ستخدامه لت�سديد التزام ملدة اثني ع�سر �سهًرا على الأقل بعد فرتة التقرير.  •

ويتم ت�سنيف كافة الأ�سول الأخرى كغري متداولة.

يعترب اللتزام متداول عندما:

يتوقع �سداده �سمن الدورة الت�سغيلية العادية  •

يحتفظ به ب�سكل رئي�سي لغر�ص املتاجرة  •

ي�ستحق ال�سداد خالل اثني ع�سر �سهًرا بعد تاريخ التقارير املالية اأو،  •

ل يوجد حق م�سروط لتاأجيل �سداد اللتزام ملدة اثني ع�سر �سهًرا على الأقل بعد فرتة التقرير  •

ت�سنف ال�سركة جميع اللتزامات الأخرى كغري متداولة.

عقود الإيجار   22-2

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

املحدد لفرتة من الوقت مقابل العو�ص.

ال�سركة كم�ستاأجر

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

القيمة. تعرتف ال�سركة بالتزامات الإيجار لت�سديد مدفوعات الإيجار واأ�سول حق ال�ستخدام التي متثل حق ا�ستخدام الأ�سول املعنية.
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عقود الإيجار )تابع(  22-2

اأ. حق ا�ستخدام الأ�سول

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

بالتكلفة، مطروًحا منها اأي ا�ستهالك مرتاكم وخ�سائر النخفا�ص يف القيمة، ويتم تعديلها من اأجل اإعادة قيا�ص التزامات عقد الإيجار. ت�ستمل 

تكلفة اأ�سول حق ال�ستخدام على مقدار التزامات الإيجار املعرتف بها، والتكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة، ومدفوعات الإيجار التي مت اإجراوؤها 

يف اأو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها حوافز الإيجار امل�ستلمة. ]ما مل تكن املجموعة على يقني معقول من احل�سول على ملكية الأ�سل املوؤجر 

يف نهاية مدة عقد الإيجار،[. تخ�سع اأ�سول حق ال�ستخدام اإىل انخفا�ص القيمة. يتم ا�ستهالك اأ�سول حق ال�ستخدام املعرتف بها على اأ�سا�ص 

الق�سط الثابت على املدى الأق�سر من العمر الإنتاجي املقدر ومدة عقد الإيجار على النحو التايل:

�سنة  

91 – 2 اأر�ص 

 5 باخرة 

ب. التزامات عقد الإيجار

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

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

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

ا �سعر ممار�سة خيار ال�سراء الذي من املوؤكد اأن متار�سه ال�سركة ومدفوعات غرامات اإنهاء عقد الإيجار، اإذا كانت فرتة عقد الإيجار  الإيجار اأي�سً

تعك�ص اأن ال�سركة متار�ص خيار الإنهاء. يتم اإدراج مدفوعات الإيجار املتغرية التي ل تعتمد على موؤ�سر اأو معدل كم�سروف يف الفرتة التي يحدث 

فيها احلدث اأو ال�سرط الذي يوؤدي للدفع.

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

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

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

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

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

ج. عقود الإيجار ق�سرية الأجل وعقود الإيجار ذات الأ�سول منخف�سة القيمة

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

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

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

منخف�سة القيمة كم�سروفات على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. 

ر ال�سركة كُموؤجِّ

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

اإيرادات الإيجار النا�سئة على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتات الإيجار ويتم اإدراجها يف الإيرادات يف بيان الربح اأو اخل�سارة ب�سبب طبيعتها 

الت�سغيلية. ت�ساف التكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة يف التفاو�ص وترتيب عقد اإيجار ت�سغيلي اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر ويتم العرتاف بها 

على مدى فرتة الإيجار على ذات اأ�سا�ص اإيرادات الإيجار. يتم العرتاف بالإيجارات الطارئة كاإيرادات يف الفرتة التي يتم فيها ك�سبها.

راأ�ش املال  23-2

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

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

كما يتم ت�سنيف الأر�سدة الأخرى التي متثل الفائدة املتبقية يف �سايف اأ�سول ال�سركة على اأنها حقوق امل�ساهمني.
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املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعدلة للمعايري الدولية للتقارير املالية  24-2

ال�سادرة عن جمل�ص معايري  والتف�سريات  واملعدلة  املعايري اجلديدة  ال�سركة كافة  2020، طبقت  31 دي�سمرب  املنتهية يف  بال�سنة  يتعلق  فيما 

املحا�سبة الدولية وجلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية واملتعلقة بعملياتها وال�سارية على 

ال�سنوات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2020. 

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3: تعريف الأعمال 	•

كاأعمال،  الأعمال  اعتبار جمموعات  يتم  كي  اأنه  الأعمال  اندماج   :3 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  على  التعديالت  تو�سح 

اأ�سا�سية كحد اأدنى ي�سهمان معًا ب�سكل كبري يف القدرة على  ينبغي اأن تت�سمن منظومة الأن�سطة والأ�سول امل�ستحوذ عليها مدخاًل واآلية 

اإنتاج خمرجات. عالوة على ذلك، تو�سح التعديالت اأن الأعمال ميكن اأن توجد دون ت�سمني جميع املدخالت والعمليات الالزمة لإنتاج 

املخرجات. مل ينتج عن هذه التعديالت اأي اأثر على البيانات املالية لل�سركة ولكنها قد توؤثر على الفرتات امل�ستقبلية يف حالة دخول ال�سركة 

يف اأي عمليات اندماج اأعمال.

ومعيار   9 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  واملعيار   7 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  على  تعديالت  	•

املحا�شبة الدويل رقم 39 اإ�شالح معدل الفائدة املعياري

التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 39 الأدوات املالية: يقدم العرتاف والقيا�ص 

تتاأثر عالقة  املعياري.  الفائدة  باإ�سالح معدل  ب�سكل مبا�سر  تتاأثر  التي  التحوط  والتي تنطبق على جميع عالقات  الإعفاءات،  عدًدا من 

التحوط اإذا نتج عن الإ�سالح حالة من عدم التاأكد ب�ساأن توقيت وقيمة التدفقات النقدية اأو اأي منهما على اأ�سا�ص معياري للبند املتحوط 

له اأو اأداة التحوط. مل ينتج عن هذه التعديالت اأي اأثر على البيانات املالية لل�سركة حيث ل يوجد لديها اأي عالقات حتوط ملعدلت الفائدة.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 8 تعريف املادية  •

اأن يوؤثر ب�سكل معقول على  اأو ت�سوي�سها من املتوقع  اأو حتريفها  اإذا كان حذفها  “تعترب املعلومات مادية  اأنه  ين�ص التعريف اجلديد على 

توفري  ي�سمن  املالية مبا  البيانات  تلك  اإىل  ا�ستناًدا  العام  الغر�ص  املالية ذات  للبيانات  الأ�سا�سيون  امل�ستخدمون  يتخذها  التي  القرارات 

معلومات مالية عن من�ساأة حمددة معدة للتقارير”. تو�سح التعديالت اأن املادية �ستعتمد على طبيعة اأو حجم املعلومات، �سواء ب�سكل فردي 

اأو مع معلومات اأخرى، يف �سياق البيانات املالية. يعد التحريف يف املعلومات اأمًرا جوهرًيا اإذا كان من املتوقع ب�سكل معقول اأن يوؤثر على 

القرارات التي يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون. مل ينتج عن هذه التعديالت اأي اأثر على البيانات املالية لل�سركة ولي�ص من املتوقع اأن ينتج 

عنها اأي اأثر م�ستقبلي على ال�سركة.

الإطار املفاهيمي للتقارير املالية ال�شادر يف 29 مار�ش 2018  •

ل ُيعد الإطار املفاهيمي معياًرا، ول يتجاوز اأي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم اأو املتطلبات يف اأي معيار. اإن الغر�ص من الإطار املفاهيمي 

هو م�ساعدة جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية يف تطوير املعايري، وم�ساعدة اجلهات املُعدة على تطوير �سيا�سات حما�سبية مت�سقة يف حالة 

عدم وجود معيار قابل للتطبيق، وم�ساعدة جميع الأطراف على فهم املعايري وتف�سريها. و�سينتج عن ذلك اأثر على الكيانات التي طورت 

�سيا�ساتها املحا�سبية بناًء على الإطار املفاهيمي. ينطوي الإطار املفاهيمي املعدل على بع�ص املفاهيم اجلديدة والتعاريف املحدثة ومعايري 

العرتاف بالأ�سول واللتزامات ويو�سح بع�ص املفاهيم الهامة. مل ينتج عن هذه التعديالت اأي اأثر يف البيانات املالية لل�سركة.  
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معايري �شادرة لكنها غري �شارية املفعول بعد  25-2

اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات اجلديدة التالية والتي قد يكون لها اأثر يف البيانات املالية لل�سركة لكنها غري اإلزامية 

بعد على ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم -17 عقود التاأمني  •

اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية يف مايو  2017 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 عقود التاأمني، وهو معيار حما�سبي 

�سامل جديد لعقود التاأمني يغطي العرتاف والقيا�ص والعر�ص والإف�ساح. مبجرد �سريان مفعوله، �سيحل املعيار الدويل لإعداد التقارير 

4( الذي  4: عقود التاأمني )املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  17 حمل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  املالية رقم 

�سدر يف 2005. ينطبق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 على كافة اأنواع عقود التاأمني )اأي التاأمني على احلياة والتاأمني 

العام والتاأمني املبا�سر واإعادة التاأمني(، بغ�ص النظر عن نوع املن�ساآت امل�سدرة لها، كما ينطبق على بع�ص ال�سمانات والأدوات املالية ذات 

17 هو تقدمي منوذج حما�سبي  اإن الهدف الإجمايل للمعيار رقم  خ�سائ�ص امل�ساركة الختيارية. �سيتم تطبيق نطاق ا�ستثناءات قليلة. 

لعقود التاأمني يكون اأكرث اإفادة ومن�سجم مع املوؤمنني. على عك�ص املتطلبات الواردة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 4، والتي 

تعتمد اإىل حد كبري على جمع ال�سيا�سات املحا�سبية املحلية ال�سابقة، يوفر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 17 منوذًجا �ساماًل لعقود 

التاأمني يغطي جميع اجلوانب املحا�سبية ذات ال�سلة. اإن جوهر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 هو النموذج العام، م�ساًفا 

اإليه:

مواءمة خا�سة للعقود ذات خ�سائ�ص امل�ساركة الختيارية املبا�سرة )اأ�سلوب الأتعاب املتغرية(  -

اأ�سلوب مب�سط )اأ�سلوب توزيع اأق�ساط التاأمني( ب�سكل رئي�سي للعقود ذات الفرتات الق�سرية   -

ي�سري املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 على فرتات التقرير التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023 بالإ�سافة اإىل مبالغ املقارنة 

ا بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 واملعيار الدويل لإعداد  املطلوبة. ي�سمح بالتطبيق املبكر، �سريطة اأن تقوم املن�ساأة اأي�سً

التقارير املالية رقم 15 يف اأو قبل التاريخ الذي طبقت فيه املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 اأوًل. اإن هذا املعيار غري قابل 

للتطبيق على ال�سركة. 

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 فيما يتعلق  بالمتيازات التاأجريية ذات العالقة بجائحة  • 

كوفيد - 19 

بتاريخ 28 مايو 2020، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 واخلا�ص 

بالإيجارات فيما يتعلق بالمتيازات التاأجريية ذات العالقة بجائحة كوفيد - 19. حيث متنح هذه التعديالت اإعفاءات للم�ستاأجرين من 

خالل تطبيق اإر�سادات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16  فيما يخ�ص حت�سني ح�سابات امتيازات التاأجري والتي جاءت كنتيجة 

مبا�سرة جلائحة كوفيد - 19. كت�سهيل عملي، ميكن للم�ستاأجر اختيار عدم تقييم المتيازات التاأجريية ذات العالقة بكوفيد-19 من 

قبل املوؤجر باعتبارها تعديالت يف عقد الإيجار، ويقوم امل�ستاأجر الذي يعتمد هذا اخليار بح�ساب اأي تغيري يف دفعات الإيجار الناجتة عن 

المتيازات التاأجريية ذات العالقة بجائحة بكوفيد-19 بنف�ص الطريقة التي يتم فيها احل�ساب وفق التغيريات املفرو�سة من قبل معيار 

التقرير الدويل رقم 16، يف حال مل يعترب التغيري تعدياًل يف الإيجار. ويطبق هذا التعديل على فرتات اإعداد التقارير ال�سنوية يف اأو بعد 1 

يونيو 2020. ي�سمح بالتطبيق املبكر. مل يكن لهذا التعديل اأي تاأثري على البيانات املالية لل�سركة. 
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اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2

معايري �شادرة لكنها غري �شارية املفعول بعد )تابع(  25-2

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1: ت�شنيف اللتزامات كمتداولة اأو غري متداولة  •

يف يناير 2020، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على الفقرات من 69 اإىل 76 من معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 لتحديد 

متطلبات ت�سنيف اللتزامات على اأنها متداولة اأو غري متداولة. تو�سح التعديالت ما يلي:  

- ما هو املق�سود بحق تاأجيل الت�سوية

- يجب اأن يوجد حق التاأجيل يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير 

- ل يتاأثر هذا الت�سنيف باحتمالية ممار�سة املن�ساأة بحقها يف التاأجيل 

- اأنه فقط اإذا كان اأحد امل�ستقات ال�سمنية يف التزام قابل للتحويل هي نف�سها اأداة حقوق ملكية، فلن توؤثر �سروط اللتزام على ت�سنيفها  

ت�سري التعديالت على فرتات التقرير ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023 ويجب تطبيقها باأثر رجعي. تقوم ال�سركة حالًيا بتقييم 

اأثر التعديالت املرتتب على املمار�سات احلالية وما اإذا كانت اتفاقيات القرو�ص احلالية قد تتطلب اإعادة تفاو�ص.

اإطار املفاهيم كمرجع - تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3  •

يف مايو 2020، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 اندماج الأعمال - اإطار 

مفاهيم كمرجع. تهدف التعديالت اإىل ا�ستبدال مرجع اإطار اإعداد وعر�ص البيانات املالية، ال�سادر يف عام 1989، بالرجوع اإىل اإطار 

ا ا�ستثناًء ملبداأ  2018 دون اأن يطراأ تغيري يف متطلباته ب�سكل جوهري. اأ�ساف املجل�ص اأي�سً املفاهيم للتقارير املالية ال�سادر يف مار�ص 

العرتاف باملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 لتجنب اإ�سدار مكا�سب اأو خ�سائر حمتملة يف “اليوم الثاين” نا�سئة عن اللتزامات 

واللتزامات املحتملة التي �ستكون �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم 37 اأو ر�سوم جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية 21، اإذا مت 

تكبدها ب�سكل منف�سل. يف الوقت نف�سه، قرر املجل�ص تو�سيح الإر�سادات احلالية املت�سمنة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 

لالأ�سول املحتملة التي لن تتاأثر با�ستبدال املرجع اإىل اإطار اإعداد البيانات املالية وعر�سها. ي�سري مفعول التعديالت على الفرتات ال�سنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022 وتطبق باأثر م�ستقبلي.

املمتلكات والآلت واملعدات عائدات ما قبل ال�شتخدام املزمع - تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 16  •

يف مايو 2020، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية املمتلكات والآلت واملعدات - عائدات ما قبل ال�ستخدام املزمع، والذي يحظر 

على املن�ساآت اخل�سم من تكلفة اأي بند من بنود املمتلكات والآلت واملعدات، اأي العائدات املحققة اأثناء اإح�سار الأ�سل اإىل املوقع واحلالة 

الت�سغيلية الالزمة كي يت�سنى له اإجناز الأعمال بالطريقة التي ت�ستهدفها الإدارة. وبدًل من ذلك، تعرتف املن�ساأة بعائدات بيع هذه البنود 

وتكاليف اإنتاج تلك البنود يف الربح اأو اخل�سارة. 

باأثر رجعي على بنود املمتلكات  2022 ويجب تطبيقه  1 يناير  اأو بعد  التي تبداأ يف  ال�سنوية  التقرير  التعديل على فرتات  ي�سري مفعول 

والآلت واملعدات املتاحة لال�ستخدام يف اأو بعد بداية الفرتة الأوىل املعرو�سة عندما تطبق املن�ساأة التعديل لأول مرة. ل يتوقع اأن ينتج عن 

التعديالت اأثر مادي على ال�سركة.

العقود املتوقع خ�شارتها - تكلفة الوفاء بالعقد - تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 37  •

يف مايو 2020، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم رقم 37 لتحديد التكاليف التي يجب على 

املن�ساأة ت�سمينها عند تقييم ما اإذا كان العقد متوقع خ�سارته اأو يحقق خ�سائر. تطبق التعديالت “نهج التكلفة ذات ال�سلة املبا�سرة”. تت�سمن 

التكاليف املتعلقة مبا�سرة بعقد تقدمي �سلع اأو خدمات كاًل من التكاليف الإ�سافية وتوزيع التكاليف املرتبطة مبا�سرة باأن�سطة العقد. ل تتعلق 

التكاليف العمومية والإدارية مبا�سرة بالعقد ويتم ا�ستبعادها ما مل يتم حتميلها �سراحة على الطرف املقابل مبوجب العقد. 

ي�سري مفعول التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022. �ستطبق ال�سركة هذه التعديالت على العقود التي مل تِف بعد 

بجميع التزاماتها يف بداية فرتة التقرير ال�سنوي التي تطبق فيها التعديالت لأول مرة.
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اأ�شا�ش الإعداد وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع(  2

معايري �شادرة لكنها غري �شارية املفعول بعد )تابع(  2-25

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1 تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة - �سركة تابعة كُمطبق لأول مرة كجزء من   •

التح�سينات ال�سنوية 2020-2018 على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعدياًل على 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1، تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة. ي�سمح التعديل لل�سركة التابعة التي تختار 

تطبيق الفقرة د 16 )اأ( من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1 لقيا�ص فروق الرتجمة الرتاكمية با�ستخدام املبالغ املف�سح عنها 

ا على ال�سركة  من قبل ال�سركة الأم، بناًء على تاريخ انتقال ال�سركة الأم اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية. يتم تطبيق هذا التعديل اأي�سً

الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك التي تختار تطبيق الفقرة د 16 )اأ( من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1. 

ي�سري مفعول التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية - الر�شوم يف اختبار الـ “10 يف املائة” لإلغاء العرتاف   •

باللتزامات املالية.

كجزء من التح�سينات ال�سنوية 2020-2018 على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية تعدياًل 

9. يو�سح التعديل الر�سوم التي ُت�سمنها املن�ساأة عند تقييم ما اإذا كانت �سروط اللتزام  على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

املايل اجلديد اأو املعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن �سروط اللتزام املايل الأ�سلي. ت�ستمل هذه الر�سوم فقط على تلك املدفوعة اأو امل�ستلمة 

بني املقرت�ص واملقر�ص، مبا يف ذلك الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة من قبل املقرت�ص اأو املقر�ص نيابة عن الآخر. تطبق املن�ساأة التعديل على 

اللتزامات املالية التي يتم تعديلها اأو مبادلتها يف اأو بعد بداية فرتة اإعداد التقارير ال�سنوية التي تطبق فيها املن�ساأة التعديل اأوًل

ي�سري مفعول التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. �ستطبق ال�سركة التعديالت 

على اللتزامات املالية التي يتم تعديلها اأو مبادلتها يف اأو بعد بداية فرتة التقرير ال�سنوي التي تطبق فيها املن�ساأة التعديل اأوًل. ل يتوقع اأن 

ينتج عن التعديالت اأثر مادي على ال�سركة.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 41 الزراعة - ال�شرائب يف قيا�شات القيمة العادلة  •

الدولية  اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة  املالية رقم،  التقارير  2020-2018 على املعيار الدويل لإعداد  ال�سنوية  التح�سينات  كجزء من 

تعدياًل على معيار املحا�سبة الدويل رقم 41 الزراعة. ي�ستبعد التعديل املتطلبات الواردة يف الفقرة 22 من معيار املحا�سبة الدويل رقم 

41 الذي يق�سي باأن ت�ستبعد املن�ساآت التدفقات النقدية ال�سرائب عند قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سول �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 41. تطبق املن�ساأة التعديل باأثر م�ستقبلي على قيا�سات القيمة العادلة يف اأو بعد بداية اأول فرتة تقرير �سنوي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 

2022 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل يتوقع اأن ينتج عن التعديالت اأثر مادي على ال�سركة.

اإدارة املخاطر املالية  3

عوامل املخاطر املالية  1-3

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

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

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

51



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  3

خماطر ال�شوق  2-3

خماطر �شعر ال�شرف  1-2-3

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

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

املبيعات املقومة بالدولر الأمريكي مب�سرتيات مقومة بالدولر الأمريكي للزيوت الأ�سا�سية والإ�سافات وال�سحن البحري والبنود الأخرى. وحيث 

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

خماطر معدل الفائدة  2-2-3

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

الأجل باملعدلت الثابتة يف وقت احل�سول على التمويل و )ب( القرو�ص طويلة الأجل ودمج من الإقرتا�سات البنكية بهام�ص ثابت وعدل اأذونات 

خزينة حكومة �سلطنة عُمان ملدة 28 يوم..

ح�سا�سية معدل الفائدة

ثبات جميع  مع  املت�سررة.  لأجل  القرو�ص  من  ذلك اجلزء  على  الفائدة  معدلت  املحتمل يف  املعقول  للتغري  احل�سا�سية  التايل  يو�سح اجلدول 

املتغريات الأخرى، يتاأثر ربح ال�سركة قبل ال�سريبة من خالل الأثر على القرو�ص ذات ال�سعر املتغري، على النحو التايل:

الزيادة /

النق�ش

يف نقاط الأ�شا�ش

الأثر على الربح 

قبل ال�شريبة

بالألف ريال ُعماين

2020+/-100100

+/-5050

2019+/-100170

+/-5085
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  3

خماطر معدل الفائدة )تابع(  2-3

خماطر الئتمان  3-2-3

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

وما يف حكمه والتعر�ص خلطر الئتمان مع العمالء. ولدى ال�سركة �سيا�سة ائتمانية وتتم مراقبة التعر�ص خلطر الئتمان ب�سكل م�ستمر. ويتم اأداء 

التقييمات الئتمانية جلميع العمالء املحتاجني اإىل ائتمان ملبلغ معني. وتطلب ال�سركة �سمانات بنكية من العمالء الذي ي�سكلون خطرا ائتمانيا 

اأكرب. ول تطلب ال�سركة �سمانا فيما يتعلق بجميع الأ�سول املالية الأخرى. 

تتعامل ال�سركة فقط مع البنوك التجارية يف ُعمان ذات الت�سنيف الئتماين اجليد. ول تتوقع الإدارة األ يفي اأي طرف مقابل بالتزاماته. 

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

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

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

لدى ال�سركة تركيزات كبرية خلطر الئتمان مع القطاع احلكومي. ففي 31 دي�سمرب 2020، �سكلت اجلهات احلكومية يف ُعمان %34 )مقارنة 

بـ %47 يف 2019( من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة. ويف 31 دي�سمرب 2020، مل يكن هناك تركيزات كبرية اأخرى خلطر الئتمان. 

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

القيمة الدفرتية لهذه الأر�سدة. 

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

اإن احلد الأق�سى للتعر�ص ملخاطر الئتمان يف تاريخ التقرير هو القيمة الدفرتية لكل فئة من فئات الأ�سول املالية على النحو التايل:

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

31,23655,974ذمم تجارية مدينة وأخرى

4,6077,513النقدية وشبه النقدية 

35,84363,487
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  3

خماطر ال�شيولة  3-3

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

30 يوما اعتبارا من تاريخ البيع. وعادة ما ت�سوى الذمم الدائنة التجارية خالل 90 يوما من تاريخ ال�سراء.

لحظت ال�سركة وجود اأثر �سلبي ترتب على م�ستوى الطلب والبيع ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا )كوفيد - 19(. اتخذت الإدارة عدة اإجراءات 

يف �سبيل حماية التدفقات النقدية من خالل تعوي�ص تدابري توفري التكاليف وخف�ص النفقات الراأ�سمالية التقديرية. عالوة على ذلك، تهدف 

ال�سركة اإىل احلفاظ على م�ستوى النقدية و�سبه النقدية عند مقدار كاٍف ملواجهة التدفقات النقدية ال�سادرة �سمن جمموعة من ال�سيناريوهات.

 يوجز اجلدول التايل ا�ستحقاقات اللتزامات املالية غري املخ�سومة اخلا�سة بال�سركة يف 31 دي�سمرب 2020 على اأ�سا�ص تواريخ الدفع التعاقدية 

ومعدلت الفائدة ال�سوقية احلالية. 

5-1 �شنواتاإىل �شنة واحدة2020
اأكرث من 5 

�شنوات
الإجمايل

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

بالألف ريال 

ُعماين

10,318-3,5306,788قرو�ص لأجل

4,6439,38528,09042,118التزامات عقود اإيجار

40,003--40,003الذمم الدائنة وامل�ستحقات

48,17616,17328,09092,439الإجمايل

الإجمايلاأكرث من 5 �سنوات5-1 �سنواتاإىل �سنة واحدة2019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

17,767-11,5176,250قرو�ص لأجل

3,5239,27526,14538,943التزامات عقود اإيجار

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

74,89115,52526,145116,561الإجمايل

اإدارة راأ�ش املال  4-3

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

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

القانوين والأرباح املحتجزة.

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

جديدة اأو بيع اأ�سول للحد من الدين. مل يتم اإجراء اأي تغيريات على اأهداف اأو �سيا�سات اأو عمليات اإدارة راأ�ص املال خالل ال�سنوات املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2020 و2019.

الــتــقـريــر الـسـنــوي 542020



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  3

اإدارة راأ�ش املال )تابع(  4-3

تراقب ال�سركة راأ�ص املال  با�ستخدام معدل املديونية اأي “�سايف الدين” مق�سوًما على اإجمايل حقوق امللكية. وتدخل ال�سركة �سمن �سايف الدين، 

قرو�ص الأجل و والتزامات الإيجار والذمم التجارية  والذمم الأخرى وناق�ص النقد والودائع ق�سرية الأجل. 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

10,00017,000قرو�ص لأجل 

29,14524,386التزامات عقد اإيجار )اإي�ساح 22(

40,00359,851الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى )اإي�ساح 21(

(7,513)(4,607)ناق�سًا: النقد والودائع ق�سرية الأجل )اإي�ساح 15(

74,54193,724�شايف الدين

49,88953,905حقوق امللكية

124,430147,629راأ�ش املال و�شايف الدين

1.61.7معدل املديونية

تقدير القيمة العادلة  5-3

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

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

الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى والقرو�ص لأجل.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التقديرات املحا�شبية الهامة   4

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

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

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

اأدت التاأثريات الناجمة عن تف�سي جائحة كوفيد - 19 يف اأن ت�سبح بع�ص املعايري والتقديرات حمورية يف الوقت احلايل، ويعود ذلك اإىل عدم الو�سوح 

الذي �سببته تاأثريات اجلائحة.

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

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

التقديرات

4-1 خم�ش�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني

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

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

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

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

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

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

ال�ست�سرافية.

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

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

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

يف تاريخ التقرير، بلغ اإجمايل املدينون التجاريون 31,236 األف ريال عماين )2019: 55,974 األف ريال عماين(، وكان خم�س�ص خ�سائر 

الئتمان املتوقعة 1,512 األف ريال عماين )2019: 1,472 األف ريال عماين(. 

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات   2-4

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

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

ال�شرائب   3-4

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

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

هذه الفرتا�سات، قد يحتم اإجراء التعديالت يف امل�ستقبل حل�ساب �سريبة الدخل والتي �سجلت بالفعل. 

تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�سات، ا�ستنادا اإىل تقديرات معقولة، عن العواقب املحتملة لو�سع اللم�سات النهائية للربوط ال�سريبية. مقدار تلك 

املخ�س�سات ي�ستند على عوامل خمتلفة، مثل اخلربة لربوط �سريبية �سابقة وتف�سريات خمتلفة من الأنظمة ال�سريبية من قبل املن�ساأة اخلا�سعة 

لل�سريبة وم�سوؤولية ال�سلطات ال�سريبية.
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التقديرات والأحكام املحا�شبية الهامة )تابع(  4

عقود الإيجار - تقدير معدل القرتا�ش الإ�شايف  4-4

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

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

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

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

اإىل تعديل لتعك�ص �سروط واأحكام عقود الإيجار. تقوم ال�سركة بتقدير معدل القرتا�ص الإ�سايف با�ستخدام مدخالت ميكن مالحظتها )مثل 

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

�شايف القيمة املمكن حتقيقها للمخزون   5-4

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

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

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

يف تاريخ التقرير، بلغ اإجمايل املنتجات النفطية واملواد اخلام 6,758 األف ريال عماين )-2019 7,337 األف ريال عماين( وبلغت خم�س�سات 

املخزون بطيء احلركة واملتقادم 112 األف ريال عماين )-2019 135 األف ريال عماين(. يتم اإثبات اأية فروقات بني املبالغ الفعلية املحققة يف 

الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل.

النخفا�ش يف قيمة الأ�شول غري املالية  6-4

يوجد انخفا�ص القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد القيمة ال�سرتدادية، التي متثل قيمتها العادلة ناق�سًا تكاليف 

البيع وقيمة ال�ستخدام، اأيهما اأعلى. ي�ستند احت�ساب القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع اإىل البيانات املتوفرة من معامالت املبيعات قيد التنفيذ 

واملربمة على اأ�س�ص جتارية متكافئة لأ�سول مماثلة اأو الأ�سعار ال�سوقية امللحوظة ناق�سًا التكاليف الإ�سافية لبيع الأ�سل.

يبنى ح�ساب القيمة امل�ستخدمة وفق منوذج  DCF، وتوؤخذ التدفقات املالية من ميزانية اخلم�ص �سنوات القادمة ول ت�سمل اأن�سطة اإعادة الهيكلة 

التي مل تلتزم بها ال�سركة بعد اأو اأي ا�ستثمارات م�ستقبلية �ستطور اأداء الأ�سول من وحدات اإنتاج النقد التي يتم تقييمها. و�ستكون القيمة القابلة 

لال�سرتداد خا�سعة ملعدل التخفي�ص املطبق على منوذج DCF، والتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ومعدل النمو لأغرا�ص ال�ستقراء. وتنا�سب 

هذه التقديرات حق ال�ستخدام وامللكية وامل�سنع واملعدات التي تقرها ال�سركة.

الأحكام

مبداأ ال�شتمرارية  7-4

قامت اإدارة ال�سركة باإجراء تقييم لقدرة ال�سركة على ال�ستمرارية كمن�ساأة م�ستمرة، وهي على قناعة باأن ال�سركة لديها املوارد لتمكني ال�سركة 

من موا�سلة اأعمالها يف امل�ستقبل القريب. عالوة على ذلك، لي�ص لدى الإدارة علم باأي حالت عدم يقني جوهرية قد ت�سكك يف قدرة ال�سركة على 

ال�ستمرار يف مزاولة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية. ويف تاريخ 31 دي�سمرب 2020، تخطت اللتزامات احلالية لل�سركة اأ�سولها احلالية 

بقيمة 2,028 األف ريال ُعماين، اإل اأن ال�سركة �ستخرج بتدفقات نقدية كافية من عملياتها وهو ما �سيمكنها من موافاة التزاماتها.
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التقديرات والأحكام املحا�شبية الهامة )تابع(  4

الأحكام )تابع(

احلكم الوا�شح يف حتديد مدة عقود الإيجار مع خيارات التجديد اأو ف�شخ العقد - ال�شركة كم�شتاأجر  8-4

اأية فرتات يغطيها خيار متديد الإيجار يف حالة التاأكد  حتدد ال�سركة باأن مدة عقد الإيجار هو حكم غري قابل لالإلغاء يف العقد، اإ�سافة اإىل 

املنطقي من القدرة على اللتزام به،  اأو اأية فرتات ي�سملها خيار اإلغاء العقد يف حال التاأكد العقالين من عدم تطبيقها.

متتلك ال�سركة �سمن عقود اإيجارها خياًرا لتاأجري الأ�سول لفرتات اإ�سافية، وتطبق ال�سركة حكمها يف التقييم ما اإذا كان من املنطقي ال�سروع 

يف التجديد، اأي اأنها تاأخذ يف عني العتبار كافة العوامل ذات العالقة والتي متثل حافًزا اقت�سادًيا لها للتجديد. وبعد تاريخ النفاذ والبدء، تعيد 

ال�سركة تقييم مدة العقد وما اإذا كان هنالك اأي حدث اأو تغيري يف الظروف التي تقع حتت �سيطرتها وقد توؤثر على  قدرتها يف تنفيذ خيار جتديد 

العقد اأو اإنهائه، من عدمه، ) على �سبيل املثال: تغري يف ا�سرتاتيجية العمل، اأعمال بناء وتطوير يف اأحد الأ�سول املوؤجرة اأو تخ�سي�ص مميز لأحد 

هذه الأ�سول(.

الدخل الآخر  5

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

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

تكاليف التمويل  6

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

692654الفائدة على الديون والإقرتا�سات

1,3091,126فائدة على التزامات عقود الإيجار )اإي�ساح 22(

2,0011,780

الإيرادات من العقود مع العمالء   7

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

320,264416,316قطاع التجزئة

18,18371,637قطاع وقود الطريان

28,64336,873اأخرى 

367,090524,826

تاأتي الإيرادات الت�سغيلية لل�سركة نتيجة لبيع وتوزيع املنتجات البرتولية يف �سلطنة ُعمان ويتم اعتمادها يف حينه.

تكاليف املوظفني  8

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

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

4,4875,395الرواتب والأجور واملكافاآت 

2,6502,969البدلت واملزايا الأخرى

7,1378,364
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�شريبة الدخل  9

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

ت�شمل م�شروفات �شريبة الدخل على التايل:

امل�سروف ال�سريبي احلايل:

5611,818امل�سروفات ال�سريبية احلالية

ال�سرائب املوؤجلة:

108(68)ال�سريبة املوؤجلة لل�سنة )الإي�ساح 12(

4931,926

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

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

وامل�سروفات. بعد اإجراء هذه التعديالت، يتم تقدير متو�سط معدل ال�سريبة ال�سائد بن�سبة 18.2% )2019: 14.9%(.

حركة خم�س�ص ال�سريبة هي كالتايل:

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,7461,868يف 1 يناير 

5611,818م�سروف �سريبة الدخل لل�سنة

(1,940)(2,025)املدفوع خالل ال�سنة

1,746       282يف 31 دي�سمرب

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

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

3,07712,913الربح املحا�سبي قبل ال�سريبة

4611,937ال�سريبة على الربح املحا�سبي قبل ال�سريبة مبعدل 15% )2019: 15%(

باإ�شافة الأثر ال�شريبي:

(11)32امل�سروفات غري القابلة للخ�سم

4931,926امل�شروف ال�شريبي لل�شنة

قبل  من  بعد  تقييمها  يتم  مل  و2019   2017 لل�سنتني  ال�سريبني  الربطني  بينما  و2016.   2013 لل�سنوات  لل�سركة  ال�سريبية  الربوط  من  النتهاء  مت 

ال�سلطات ال�سريبية الُعمانية. تعترب الإدارة اأن قيمة ال�سرائب الإ�سافية اإن وجدت والتي قد ت�ستحق الدفع عند النتهاء من ربوط �سنوات ال�سريبة املفتوحة 

لن تكون جوهرية بالن�سبة للمركز املايل لل�سركة يف 31 دي�سمرب 2020.
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املمتلكات والآلت واملعدات  10

�شياراتاآلت ومعداتمباين

راأ�ش املال

اأعمال قيد 

الإجمايلالتنفيذ

األف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عماين

التكلفة:

117,39772,6986898,62999,413 يناير 2019

11,94713,939-1,049943عمليات ا�ستحواذ

(376)-(376)--ا�ستبعادات

(85)(85)---حتويالت اإىل موجودات غري ملمو�سة

-(7,140)-3,2513,889حتويالت

121,69777,53031313,351112,891 يناير 2020

2,6282,628---عمليات ا�ستحواذ

(77)--(77)-ا�ستبعادات

-----حتويالت اإىل موجودات غري ملمو�سة

-(9,081)-3,6065,475حتويالت

3125,30382,9283136,898115,442 دي�شمرب 2020

ال�شتهالك:

51,998-13,65647,653689 يناير 2019

4,172--9013,271املحمل على ال�سنة

(376)-(376)--متعلق بال�ستبعادات

55,794-14,55750,924313 يناير 2020

4,784--1,1143,670املحمل على ال�سنة

(18)--(18)-متعلق بال�ستبعادات

60,560-315,67154,576313 دي�شمرب 2020

�شايف القيمة الدفرتية

6,89854,882-3119,63228,352 دي�شمرب 2020

13,35157,097-3117,14026,606 دي�سمرب 2019

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

1 نوفمرب 2019 وتنتهي مدته بعد 25 �سنة. )اإي�ساح 22(. 
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الأ�شول غري امللمو�شة  11

20202019
بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

التكلفة

5,5115,426يف 1 يناير 

85- التحويل

5,5115,511يف 31 دي�سمرب 

الإطفاء

5,3345,159يف 1 يناير

108175املحمل لل�سنة

5,4425,334يف 31 دي�سمرب 

69177القيمة الدفرتية  يف 31 دي�شمرب

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

وتنفيذها ويتم اطفاوؤها طوال مدة خم�ص �سنوات.  

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

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

%15 يف 2019(. 

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

يف

1 يناير

املحمل / )املخ�شوم( على 

ال�شنة )اإي�شاح 9(

يف

31  دي�شمرب
األف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عماين2020

112(23)135خم�س�ص خمزون متقادم

1,472401,512خم�س�ص انخفا�ص يف القيمة 

-(292)292خم�س�ص تقليل املوظفني

189(66)255خم�س�ص برنامج الحتفاظ باملوظفني

7575-خم�س�سات اأخرى

(2,738)(650)(2,088)ا�ستهالك 

1,372508(864)تعديل معيار التقرير الدويل رقم 16

(51)68(120)اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة / )التزام( بن�شبة 15%

اأ�شل / )التزام( ال�شريبة املوؤجلة - تابع  12

يف

1 يناير

املحمل / )املخ�سوم( على 

ال�سنة )اإي�ساح 9(

يف

31  دي�سمرب
األف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عماين2019

135(43)178خم�س�ص خمزون متقادم

1,0963761,472خم�س�ص انخفا�ص يف القيمة 

292292-خم�س�ص تقليل املوظفني

255(23)278خم�س�ص برنامج الحتفاظ باملوظفني

(2,088)(454)(1,634)ا�ستهالك

(864)(864)-تعديل معيار التقرير الدويل رقم 16

(120)(108)(12)التزام ال�سريبة املوؤجلة @15%
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املخزون  13

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

3,3544,201املنتجات البرتولية

3,4043,136املواد اخلام

6,7587,337

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

6,6467,202

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

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

135178يف 1 يناير

(43)(23))عك�ص قيد(  خم�س�ص لل�سنة

112135يف 31 دي�سمرب

تغري خم�س�ص املخزونات بطيئة احلركة خالل العام نتيجة بيع املخزونات خالل هذا العام. 

املدينون التجاريون والآخرون  14

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

31,23655,974الذمم املدينة التجارية

(1,472)(1,512)خم�سوًما منها: خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة

29,72454,502

1,7923,310ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة )الإي�ساح 26(

31,51657,812ذمم مدينة جتارية ومن اأطراف ذات عالقة بعد خ�سم خ�سائر انخفا�ص القيمة

1,4701,439دفعات مقدمة

9151,045ذمم مدينة اأخرى

33,90160,296

كما يف 31 دي�سمرب 2020، اإن مديونيات جتارية مبقدار 1,512 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 1,472 األف ريال ُعماين يف 2019( مت تخفي�ص قيمتها 

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

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,096             1,472يف 1 يناير

376            40خم�س�ص خالل ال�سنة

1,5121,472يف 31 دي�سمرب

الــتــقـريــر الـسـنــوي 622020



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

املدينون التجاريون والآخرون )تابع(  14

اأعمار الديون التجارية كما يف 31 دي�سمرب 2020 هي كالتايل:

غري حكومية

املجموع

بالألف ريال 

ُعماين

متداولة

بالألف ريال 

ُعماين

اأقل من 30 يوما

بالألف ريال ُعماين

31 - 180 يوما

بالألف ريال ُعماين

اأكرث من 180 يوما

بالألف ريال ُعماين

%66.9%9.01%0.93%0.06معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

20,60516,8269338062,040اإجمايل القيمة الدفرتية 

1,457109721,366خ�سائر الئتمان املتوقعة

19,14816,816924734674�سايف القيمة الدفرتية 

حكومية

%1.10%0.15%1.39%0.09معدل خ�سارة املتو�سط املرجح

10,6313,2321073,1464,146اإجمايل القيمة الدفرتية 

5532545خ�سائر الئتمان املتوقعة

10,5763,2291053,1414,101�سايف القيمة الدفرتية 

202029,72420,0451,0293,8754,775

يف 31 دي�سمرب 2019، كانت اأعمار الذمم املدينة التجارية �سكما يلي: 

غري حكومية

املجموع

بالألف ريال ُعماين

متداولة

بالألف ريال ُعماين

اأقل من 30 يوما

بالألف ريال ُعماين

31 - 180 يوما

بالألف ريال ُعماين

اأكرث من 180 يوما

بالألف ريال ُعماين

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

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

1,4199181061,286خ�سائر الئتمان املتوقعة

28,14924,5708142,275490�سايف القيمة الدفرتية 

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

7,1995,650   10,0983,459 26,406     اإجمايل القيمة الدفرتية 

543  23   53خ�سائر الئتمان املتوقعة

5,607      7,194       3,456      10,096      26,353     �سايف القيمة الدفرتية 

201954,50234,666   4,270   9,469    6,097

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

مدينة غري منخف�سة القيمة على اأ�سا�ص اخلربة ال�سابقة وميكن حت�سيلها بالكامل. 

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

بالقيمة العادلة لكل فئة من الذمم املدينة املذكورة اأعاله.  

63



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

النقد وما يف حكمه  15

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

1,175245الأر�سدة البنكية

3,4327,268ح�سابات الإيداع

4,6077,513النقد وما ي�شابه النقد

ا الودائع حتت الطلب بقيمة 2,232 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 4,377 األف ريال ُعماين يف 2019( مقومة بالريال  يندرج يف ح�سابات الودائع اأي�سً

الُعماين و 1,200 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 2,891 األف ريال ُعماين يف 2019( مقومة بالدولر الأمريكي لدى البنوك التجارية يف ُعمان. وهذه 

الودائع ق�سرية الأجل يف طبيعتها وحتمل فائدة باأ�سعار جتارية.  ترى الإدارة باأن خ�سائر الئتمان املتوقعة هي غري جوهرية بالن�سبة للبيانات املالية ككل.

تودع الأر�سدة البنكية وح�سابات الودائع لدى موؤ�س�سات مالية ح�سنة ال�سمعة. ومن ثم، تعتقد الإدارة اأن خطر الئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�سدة يف اأدنى 

حدوده. 

راأ�ش املال  16

يتكون راأ�ص املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل من 100,000,000 �سهم، قيمة كل �سهم 100 بي�سة )مقارنة بـ 100,000,000 �سهم، قيمة 

كل �سهم 100 بي�سة يف 2019( كما يلي: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

5,000,000500500 �سهم متعدد الأ�سوات، قيمة كل �سهم 100 بي�سة

95,000,0009,5009,500 �سهم عادي، قيمة كل �سهم 100 بي�سة

10,00010,000

وفقا للبند 6 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يكون حلامل كل �سهم متعدد الأ�سوات احلق يف �سوتني يف اجلمعيات العمومية ال�سنوية لل�سركة. 
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اأهم امل�شاهمني  17

يف 31 دي�سمرب، كان امل�ساهمون احلاملون لأكرث من %5 من راأ�ص مال ال�سركة كما يلي: 

ن�شبة امل�شاهمة %عدد الأ�شهم

2020201920202019

الأ�سهم متعددة الأ�سوات

%5%5,000,0005,000,0005�سل اأوفر�سيز اإنف�ستمنت�ص بي يف

الأ�سهم العادية

%19%18,700,00018,700,00019بي يف دوردت�ص برتوليوم مات�سخابي

%15%15,000,00015,000,00015�سل اأوفر�سيز اإنف�ستمنت�ص بي يف

%10.1%10,100,00010,100,00010.1�سل برتولييم اإن يف

%9.7%9,929,8929,720,8149.9�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

%8.0%8,050,6627,994,1818.0الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

%8.2%8,247,6487.3  7,343,306�سندوق تقاعد وزارة الدفاع

الحتياطي القانوين  18

قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 18/2020 )قانون ال�سركات التجارية يف �سلطنة ُعمان(، ب�سيغته املعدلة يتطلب حتويل 10% 

من �سايف ربح ال�سركة اإىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع اإىل اأن تعادل قيمة الحتياطي القانوين على الأقل ثلث راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر. وحيث اإن 

قيمة الحتياطي القانوين قد جتاوزت ثلث راأ�ص مال ال�سركة، فلم يتم اإجراء حتويالت اأخرى خالل ال�سنة. ول يتاح هذا الحتياطي للتوزيع. 

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   19

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

271269يف 1 يناير

3638املحمل لل�سنة

(36)(6)املدفوع خالل ال�سنة

301271يف 31 دي�سمرب
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القرو�ش البنكية  20

ح�سلت ال�سركة على قر�ص طويل الأجل )الت�سهيل( من اأحد البنوك التجارية الُعمانية يف 7 مايو 2018. ويبلغ حد الت�سهيل امللزمة 10 مليون  )اأ( 

ريال ُعماين. يتم �سداد القر�ص على ثالث �سرائح بقيمة 3.333 مليون ريال عماين بداية من عام 2021. اإن القر�ص غري م�سمون ويحمل معدل 

فائدة بن�سبة %1.5 بالإ�سافة اإىل معدل �سند اخلزانة املفرو�ص من قبل حكومة ال�سلطنة ل�سهر واحد.

يتم تقومي القيمة الدفرتية للقر�ص ق�سري الأجل الذي ح�سلت عليه ال�سركة بالريال الُعماين. والقر�ص ق�سري الأجل غري م�سمون ويحمل فائدة  )ب( 

مبعدل جتاري. ولدى ال�سركة ت�سهيالت كافية لدى بنوك حملية ل�سداد / جتديد القر�ص خالل 12 �سهر ل�ستيفاء متطلبات اأعمالها امل�ستمرة. 

و�سيتم دفع الفائدة على اأ�سا�ص تاريخ ال�ستحقاق.

التغريات يف اللتزامات الناجتة عن الأن�سطة التمويلية: 

31 دي�شمرب 2020التدفقات املالية1 يناير 2020

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

6,0004,00010,000القر�ص طويل الأجل

-(11,000)11,000القر�ص ق�سري الأجل

17,000(7,000)10,000

31 دي�سمرب 2019التدفقات املالية1 يناير 2019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

6,000-6,000القر�ص طويل الأجل

11,000(4,000)15,000القر�ص ق�سري الأجل

21,000(4,000)17,000
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الدائنون التجاريون والآخرون  21

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

32,66246,908الذمم الدائنة التجارية

5,3859,017امل�سروفات امل�ستحقة

4831,003الذمم الدائنة الأخرى

1,4732,923م�ستحق لأطراف ذات عالقة )الإي�ساح 26(

40,00359,851

عقود الإيجار  22

لدى ال�سركة عقود اإيجار للعديد من الأرا�سي التي تعمل عليها حمطة التعبئة وامل�ستودعات واملكاتب ومرافق التخزين باجلملة. ترتاوح مدة عقد الإيجار 

عادة بني ثالث وخم�ص وع�سرين �سنة. عقد اإيجار اأر�ص واحد �سالح ملدة ال�سركة. اإن التزامات ال�سركة مبوجب عقود اإيجارها م�سمونة مبوجب حق املوؤجر 

يف الأ�سول املوؤجرة.

“اإيجار الأ�سول  “اإيجار ق�سري الأجل” و  اإيجار منخف�سة القيمة. تطبق ال�سركة  اأقل وعقود  اأو  12 �سهًرا  اإيجار حمددة مدتها  ا عقود  اأي�سً لدى ال�سركة 

منخف�سة القيمة” اإعفاءات من هذه العقود.

فيما يلي القيم الدفرتية لأ�سول حق ال�ستخدام املعرتف بها واحلركات خالل ال�سنة:

الإجمايلال�شحن الأر�ش

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

24,486-24,486يف 1 يناير 2019 

3,376-3,376اإ�سافات

(2,613)-(2,613)م�سروف ال�ستهالك

25,249-25,249يف 31 دي�شمرب 2019

4,2643,1967,460اإ�سافات

687-687اإعادة القيا�ص

(3,641)(595)(3,046)م�سروف ال�ستهالك

27,1542,60129,775يف 31 دي�شمرب 2020
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22 عقود الإيجار )تابع(

فيما يلي القيم الدفرتية للتزامات الإيجار وحتركاتها خالل ال�سنة:

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

24,38623,122يف 1 يناير

7,4603,376اإ�سافات

-120حتركات اأخرى/اإعادة القيا�ص

1,3091,126زيادات الفوائد )الإي�ساح 6(

(3,238)(4,130)الدفعات

29,14524,386

3,3751,923املتداولة

25,77022,463غري املتداولة

فيما يلي املبالغ املعرتف بها يف بيان الدخل ال�سامل: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

2,613      3,641م�سروف ا�ستهالك اأ�سول حق ال�ستخدام

1,126      1,309م�سروف الفوائد املحمل على التزام عقد اإيجار )اإي�ساح 6(

20                   23م�ساريف متعلقة بعقود الإيجار ق�سرية الأجل

6          -         م�ساريف متعلقة بعقود اإيجار الأ�سول منخف�سة القيمة

11                12دفعات عقد الإيجار املتغرية

4,985          3,776

التغريات يف اللتزامات الناجتة عن الأن�سطة التمويلية:

31 دي�شمرب 2020اأخرى التدفقات املالية1 يناير 2020

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

7,58029,145(2,821)24,386التزامات التاأجري

31 دي�سمرب 2019اأخرى التدفقات املالية1 يناير 2019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

3,37624,386(2,112)23,122التزامات التاأجري
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خم�ش�ش خطة الحتفاظ باملوظفني  23

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

278             255يف 1 يناير                                                                                              

61102املُكون خالل ال�سنة

ا: املدفوع خالل ال�سنة (125)(127)ناق�سً

255        189يف 31 دي�سمرب

اأو  الأرباح  قائمة  بالقتطاع من  املعني  املخ�س�ص  اإن�ساء  ولقد مت  املوظفني.  لبع�ص  املزايا  لتح�سني  اإعدادها  باملوظفني مت  ال�سركة خطة لالحتفاظ  لدى 

اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر ويتوقع ا�ستغالله بعد ثالث �سنوات من التوظيف وفقا للخطة. 

الأرباح الأ�شا�شية واملخففة لل�شهم الواحد  24

يتم احت�ساب الأرباح الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم الواحد يف 31 دي�سمرب 2020 على اأ�سا�ص ربح ال�سنة املن�سوب اإىل امل�ساهمني العاديني لل�سركة بق�سمتها 

على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 كما يلي: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

2,58410,987ربح ال�سنة

100,000100,000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة كما يف 31 دي�سمرب                  

0.0250.110الأرباح الأ�سا�سية لل�سهم 

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

عند ممار�شتها.

توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة  25

توزيعات الأرباح املدفوعة

خالل ال�سنة، مت اإعالن ودفع توزيعات اأرباح مببلغ 0.066 ريال ُعماين لل�سهم الواحد )مقارنة مببلغ 0.072 ريال ُعماين يف 2019( باإجمايل 6.6 مليون 

ريال ُعماين عن عام 2019 )2019: 7.2 مليون ريال ُعماين عن عام 2018(.

توزيعات الأرباح املقرتحة

اقرتح جمل�ص الإدارة يف اجتماعه بتاريخ 8 فرباير 2021 عدم توزيع اأرباح عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 )مقارنة مببلغ 6,600,000 ريال 

ُعماين يف �سنة 2019(.

توزيعات الأرباح عن الأ�سهم: 

يتم ح�ساب توزيعات الأرباح عن كل �سهم على اأ�سا�ص مقرتح نهائي لتوزيع اأرباح يكون اإجمايل قيمته )�سفر( ريال ُعماين و 100,000,000 �سهم. يف عام 

2019، بلغ اإجمايل الأرباح املوزعة 6,600,000 ريال ُعماين عن 100,000,000 �سهًما.
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  26

اأجرت ال�سركة معامالت مع �سركات تابعة لل�سركة الأم وكيانات لبع�ص اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة قدرة على ممار�سة تاأثري كبري عليها. واعتمدت �سروط 

هذه املعامالت من جمل�ص الإدارة وامل�ساهمني. 

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

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

ال�شركات التابعة للمجموعة:

16,12330,702بيع �سلع

10,95912,976�سراء �سلع وخدمات

1,9122,396ر�سوم خدمات وترخي�ص عالمات جتارية

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة اخرى:

5,3752,720بيع ال�سلع

-30�سراء ال�سلع واخلدمات 

كان الإيراد من مبيعات الأطراف ذات العالقة بحوايل 21 مليون ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 33 مليون ريال ُعماين يف 2019( ل�سركات متلك 

جمموعة �سل ح�سة فيها وتتعلق مببيعات زيوت الت�سحيم ووقود الطريان. وتتعلق املبيعات الأخرى لالأطراف ذات العالقة باملبيعات للكيانات التي 

ي�سيطر عليها اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة. وكانت م�سرتيات الأطراف ذات العالقة من �سركات ت�سيطر عليها جمموعة �سل وكانت يف الأ�سا�ص 

لتوريد املنتجات البرتولية. 

خالل ال�سنة، مل يكن اأي )2019 – مل يكن اأي( من اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة موظف بال�سركة. 

خالل ال�سنة، ح�سل اأحد ع�سر ع�سوًا من اأع�ساء جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني )مقارنة بع�سرة يف 2019( على مبلغ اإجمايل قدره 84,200 

ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 157,600 ريال ُعماين يف 2019( كاأتعاب اجتماعات ومكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة.   

مكافاأة موظفي الإدارة الرئي�سيني  )2(

كانت مكافاأة الإدارة الرئي�سية خالل ال�سنة كما يلي: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

698772مزايا ق�سرية الأجل

2322مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

721794

يتم الإف�ساح عن املبالغ امل�ستحقة من ولالأطراف ذات العالقة يف الإي�ساحني 14 و21 على التوايل.  )3(

تن�ساأ الأر�سدة امل�ستحقة يف نهاية ال�سنة خالل �سري العمل العادي. ومل يتم تكوين خم�س�ص لنخفا�ص القيمة لل�سنتني 2020 و 2019 بالن�سبة   )4(

للمبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة.  
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�شايف الأ�شول لل�شهم الواحد  27

يتم احت�ساب �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد على اأ�سا�ص �سايف الأ�سول يف 31 دي�سمرب 2020 مببلغ 49,822 األف ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 53,905 

األف ريال ُعماين يف 2019( وبواقع 100.000.000 �سهما )مقارنة بعدد 100.000.000 �سهما يف 2019(. 

الأدوات املالية  28

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لالأ�سول املالية على البنود التالية: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

الأ�شول بالتكلفة املطفاأة

32,43158,857املدينون التجاريون والأخرى )با�ستثناء الدفعات امل�سددة مقدًما(

4,6077,513النقد يف البنوك ويف ال�سندوق

37,03866,370

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لالأدوات املالية على البنود التالية: 

20202019

بالألف ريال ُعماينبالألف ريال ُعماين

اللتزامات املقا�شة بالتكاليف املطفاأة

40,00359,851الدائنون التجاريون والآخرون

10,00017,000قرو�ص طويلة وق�سري الأجل

50,00376,851

اللتزامات الحتمالية الطارئة  29

للتزامات املحتملة  •

ال�سمانات )اأ( 

يف 31 دي�سمرب 2020، اأ�سدرت ال�سركة �سمانات نا�سئة يف �سري العمل العادي يتوقع األ تن�ساأ عنها التزامات جوهرية وتبلغ قيمتها 5,212 األف 

ريال ُعماين )مقارنة مببلغ 1,937 األف ريال ُعماين يف 2019( فيما يتعلق باأداء العقود. 

نتائج هذه  باأن  الوقت احلايل  ال�سركة يف  تعتقد  ل  م�ستقلة،  قانونية  م�سورة  بناًء على  العادية.  اأعمالها  �سياق  للتقا�سي �سمن  ال�سركة  تخ�سع  )ب( 

الق�سايا املرفوعة لدى املحاكم �سيكون لها تاأثري جوهري على دخل ال�سركة اأو مركزها املايل.

اللتزامات  •

يف 31 دي�سمرب 2020، لدى ال�سركة التزامات م�سروفات راأ�سمالية م�ستقبلية مبقدار 8,626 األف ريال ُعماين )2019: 13,504 األف ريال  )اأ( 

ُعماين(.- 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

30 معلومـات املقارنـة 

تـم اإعـادة ت�سنيـف اأرقـام الفرتة/ الفرتات املا�سيـة لتتطابـق مـع العـر�ص املقـدم يف ال�سنـة احلالية. اإعـادة الت�سنيـف ل توؤثـر 

على �سافـي الإيـرادات امل�سجلـة �سابقـا اأو حقـوق امل�ساهميـن

31 معلومات قطاعية

القرارات  ت�ستخدم لتخاذ  والتي  التنفيذي  الرئي�ص  اأمرها  ينظر يف  التي  التقارير  بناًء على  ال�سركة  الت�سغيلية يف  الأعمال  الإدارة حول قطاعات  قررت 

ال�سرتاتيجية. 

يحدد الرئي�ص التنفيذي القطاعات الت�سغيلية من منظور الأعمال، حيث اأن قطاعات الأعمال التي ت�سمل عند اإعداد التقارير حت�سل على اإيراداتها ب�سكل 

رئي�سي من بيع املنتجات البرتولية امل�سفاة.  بلغت مبيعات قطاع التجزئة 320.2 مليون ريال ُعماين )416.3 مليون ريال ُعماين يف عام 2019( وهي 

متثل اأكرث العنا�سر املوؤثرة يف اأرباح ال�سركة ول يكون للقطاعات الأخرى التاأثري امل�سابه.

32 اأثر تف�شي جائحة كوفيد - 19

اإن تف�سي جائحة كوفيد - 19 قد تفاقم ب�سكل �سريع يف عام 2020، مما نتج عن ذلك عدد كبري يف حالت الإ�سابة. ونتج عن الإجراءات التي اتخذتها 

احلكومات املختلفة لحتواء تف�سي الفريو�ص اأثر ترتب على الن�ساط القت�سادي واأعمال ال�سركة بطرق خمتلفة وجوهرية.

يتمثل الأثر الرئي�سي جلائحة كوفيد - 19 املرتتب على ال�سركة يف انخفا�ص الطلب على املبيعات وامل�ساهمة يف اإيرادات العام البالغة 367 مليون ريال 

عماين، بانخفا�ص بن�سبة %30 عن ال�سنة ال�سابقة.

وا�ستنادًا اإىل املدة التي ت�ستغرقها اأزمة جائحة كوفيد - 19 والأثر ال�سلبي امل�ستمر واملرتتب على الن�ساط القت�سادي، قد حتقق ال�سركة نتائج مالية اأقل 

مقارنة بنتائجها عرب ال�سنوات املا�سية.

ل تزال الآثار املرتتبة على جائحة كوفيد - 19 م�ستمرة، ف�ساًل عن اأن النتيجة النهائية لهذا احلدث غري معروفة وبالتايل ل ميكن قيا�ص الأثر الكامل 

املرتتب على ال�سركة لالأحداث والظروف التي ن�ساأت بعد تاريخ التقرير ب�سكل معقول يف تاريخ الت�سريح باإ�سدار هذه البيانات املالية. �سيتم اإدراج اأثر 

املُف�سح عنها لالإيرادات  املبالغ  توؤثر على  التي قد  ال�سركة وافرتا�ساتها  ال�سركة، عند تقديره، عند حتديد تقديرات  - 19 املرتتب على  جائحة كوفيد 

وامل�سروفات والأ�سول واللتزامات.
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