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اعتمد جمل�ش اإدارة �سركة �سل العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع )“ال�شركة”( يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 13 فرباير 2023 النتائج املالية املدققة لل�سركة لل�سنة 
املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022.

ملخص النتائج المالية

12 �شهر الربع باألألف ريال عماين

% 2021 2022 % Q4/21 Q4/22

25%  398,429  499,912 15%  110,323  126,564 اإلإيرادات 
18%  30,039  35,367 13%  7,424  8,357 اإجمايل الربح

3%  4,035  4,146 23%  880  1,083 زائد: اإيرادات اأخرى
9% )28,030( )30,432( 3% )7,560( )7,823( ناق�ش: م�سروفات البيع والتوزيع وم�سروفات اإدارية

39% )2,433( )3,375( 70% )516( )875( ناق�ش: التمويل وال�سريبة
58%  3,611  5,706 226%  228  742 �شايف الربح والدخل ال�شامل

بلغت اإلإيرادات خالل اإلإثني ع�سر �سهًرا املا�سية قيمة 499.912 مليون ريال عماين، م�سجلة ارتفاعًا  بن�سبة %25 عن ذات الفرتة يف العام املا�سي.  ¢

بلغ اإجمايل الربح لالإثني ع�سر �سهرًا املا�سية قيمة 35.366 مليون ريال عماين مرتفعًا بن�سبة %18 عما كان عليه يف ذات الفرتة من العام املا�سي، ويعزى   ¢
ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف حجم املبيعات  والزيادة يف هوام�ش الربح لبع�ش املنتجات.

بلغ الربح والدخل ال�سامل خالل اإلإثني ع�سر �سهرًا املا�سية 5.706 مليون ريال عماين، بارتفاع بلغت ن�سبته %58 من نف�ش الفرتة يف عام 2021، ويعود   ¢
ذلك اإلى الزيادة يف حجم املبيعات اإلإجمالية وزيادة  اإجمايل الربح.

بلغت اإلإيرادات خالل اإلإثني ع�سر �سهًرا 
املا�سية قيمة 499.912 مليون ريال 
عماين، م�سجلة ارتفاعًا  بن�سبة 25% 

عن ذات الفرتة يف العام املا�سي.

”

أداء األعمال

قطاع اأعمال التنقل: وا�سل هذا القطاع �سعيه 
من  عاملية  معايري  ذات  بتجربة  العمالء  لتزويد 
على  الرتكيز  وا�ستمرار  الت�سغيلي  التميز  خالل 
جمال ال�سحة وال�سالمة واإلأمن والبيئة  يف املقام 

اإلأول.

و�سعيًا منها لتحقيق هدفها املتمثل يف زيادة تو�سيع 
ا�ستمرت  العائدات،  زيادة  مع  ال�سركة  حمفظة 
ال�سركة يف النمو املت�سارع يف حجم املبيعات خالل 
وعززت  املا�سي،  بالعام  مقارنة   2022 عام 
انت�سارها يف ال�سلطنة من خالل اإ�سافة 6 حمطات 
اأرجاء  رئي�سية يف خمتلف  خدمة جديدة يف مواقع 
اإلى  �سل  خدمة  حمطات  اإجمايل  لي�سل  ال�سلطنة 

206 حمطة. 

من  املتميز  الوقود  على  تركيزها  ال�سركة  وا�سلت 
خالل الرتويج لوقود Shell V-Power ، الذي مينح 
املحرك،  نظافة  على  املحافظة  ي�ساهى يف  إل  اأداًء 
اإلحتياجات  تلبية  يف  ا�ستمرارها  اإلى  باإلإ�سافة 

املتطورة ل�سائقي املركبات من خالل توزيع جهودها 
غري  ومنتجات  الوقود  منتجات  بني  فعال  بتوازٍن 
جديدة   حمالت   9 ال�سركة  وافتتحت   الوقود. 
3 حمالٍت  2022 وحولت  ال�سريع يف عام  للت�سوق 
كما  التجارية.   Shell Select عالمة  لتحمل 
وا�سلت ال�سركة اإل�ستفادة من �سراكاتها وعقودها 
احلالية لتحقيق اأق�سى عائد من عرو�سها املتكاملة 

واملتنوعة عرب �سبكتها.

وكان قطاع  اأعمال التنقل قد �سرع يف رحلة التحول 
مبتكرة  حلول  تقدمي  خالل  من  الطاقة  جمال  يف 
حمطات  يف  الكربوين  اإلنبعاث  لتقليل  وم�ستدامة 
تقدمي  فاإن  ذلك،  اإلى  وباإلإ�سافة  �سل.  خدمة 
ال�سركة ملنتجات وخدمات الطاقة البديلة تدريجًيا 
بالقيام  التزامها  يوؤكد  حمطاتها  �سبكة  �سمن 
بدورها يف رحلة حتول الطاقة، إل �سيما فيما يتعلق 
الكهربائية.  املركبات  �سحن  نقاط  انت�سار  بزيادة 
العام وإلأول مرة يف  ال�سركة يف بداية  حيث د�سنت 
�سعيها  مع  الكهربائي،  ال�سحن  خدمة  حمطاتها 
من  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  حت�سني  يف  امل�ستمر 

 ،LED واإ�ساءات  ال�سم�سية  الطاقة  تفعيل  خالل 
عالية  اأخرى  باأجهزة  احلالية  اإلأجهزة  وا�ستبدال 

الكفاءة. 

ا�ستمرت  التجارية:  اإلأ�ساطيل  حلول  اأعمال  قطاع 
يف  قوًيا  م�ساهًما  كونها  يف  اإلأ�سطول  حلول  اأعمال 
قطاع اأعمال التنقل، وقد متكنت  من تعزيز حمفظة 
عمالئها من خالل العديد من ال�سفقات اجلديدة 
النمو  يف  �ساهم  مما  العام  خالل  توقيعها  مت  التي 
املطرد لالأعمال على مدى عام 2022. كما توا�سل 
وتعزيز  حمفظتها  زيادة  على  الرتكيز  ال�سركة 
املتغرية  احتياجاتهم  لتلبية  للعمالء  القيمة  عر�ش 
والتطوير  معززة،  اأ�سطول  حلول  توفري  خالل  من 
�سوابط  تبني  عرب  الت�سغيلي  التميز  يف  امل�ستمر 

اأف�سل للمعامالت وعرو�ش القيمة الرقمية.

قطاع اأعمال الوقود التجاري: �سهدت اأعمال 
املبيعات  حجم  يف  تدريجًيا  منًوا  التجاري  الوقود 
خالل عام 2022 م�ستفيدة من املكا�سب اجلديدة 
وبدء بع�ش امل�ساريع. وإل يزال امل�سهد العام لقطاع 
ال�سائدة  ال�سوق  لبيئة  نظًرا  حتدًيا،  ميثل  اإلأعمال 

اأول حمطة خدمة �سل على طريق الباطنة ال�سريع يف لوى.

 تقرير
مجلس اإلدارة

“
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بني ال�سركات مع العدد املحدود من م�ساريع البنية 
ا�ستمرارية  بدعم  ملتزمة  ال�سركة  وتظل  التحتية. 
الفعالة  اإلإدارة  خالل  من  لعمالئها  اإلأعمال 
حلول  وتوفري  الت�سغيلي  والتميز  النقدية  للتدفقات 
الكفاءة  حتقيق  على  مل�ساعدتهم  مبتكرة  تنقل 

الت�سغيلية وتقليل اإلنبعاثات الكربونية.

قطاع  وا�سل  البحري:   الوقود  اأعمال  قطاع 
املحليني  عمالئه  خدمة  البحري  الوقود  اأعمال 
باأعلى  ملتزًما  الرئي�سية؛  املوانئ  يف  والدوليني 
والتميز  والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  معايري 
العاملية  خربته  من  باإل�ستفادة  وذلك  الت�سغيلي 
والدوليني  املحليني  عمالئه  تزويد  جناح  ل�سمان 
بحلول الوقود البحري. وي�ستمر تركيز ال�سركة على 
البحري،  الوقود  اأعمال  قطاع  يف  مكانتها  تعزيز 
وا�ستك�ساف فر�ش جتارية جديدة لتو�سيع انت�سارها 

عرب جميع املوانئ الرئي�سية يف ال�سلطنة.  

اأعمال  قطاع  �سهد  الزيوت:  اأعمال  قطاع 
على  الطلب  م�ستويات  يف  اإيجابًيا  انتعا�ًسا  الزيوت 
قيود  من  الرغم  على   ،2022 عام  يف  الزيوت 
والتي  امل�ستمرة  العاملية  التوريد  �سل�سلة  وحتديات 
اأثرت ب�سكل مبا�سر على التكلفة اإلإجمالية للزيوت 
اأعمال  قطاع  واأظهر  ربحيتها.  ومدى  اجلاهزة 
مع  قوية  عالقات  على  حمافًظا  مرونًة  الزيوت 
ل�سمان  اإلأ�سا�سيني  وال�سركاء  التجاريني  العمالء 
واحل�سول  الربحية  زيادة  مع  اإلأعمال  ا�ستمرارية 
خمتلف  يف  ا�سرتاتيجيني  عمالء  ح�سابات   على 
فقد  للعمالء،  باملوزعني  يتعلق  وفيما  القطاعات. 
اإلى  التوزيع  �سوق  ريادة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت 
ا�سرتاتيجيات مطورة  ُعمان من خالل  العمالء يف 
لال�ستفادة  ا�سرتاتيجية  ت�سويقية  عرو�ش  وتقدمي 
من مكانتنا الرائدة وزيادة ح�ستنا يف �سوق الزيوت 
اإل�ستفادة من  ال�سركة  وا�سلت  عالية اجلودة. كما 
م�سنع مزج زيوت �سل احلا�سل على �سهادة اإلأيزو 
9001 يف ميناء الفحل، مما يعزز القيمة املحلية 

كمورد  عاملًيا  اإلأول  مبركزها  واحتفظت  امل�سافة، 
ال�ساد�ش  للعام  وامل�سانع  ال�سيارات  لزيوت  رائد 

ع�سر على التوايل.

بالعامني  مقارنة  الطريان:  اأعمال  قطاع 
وال�سياحة  الطريان  قطاعا  �سهد  املا�سيني، 
ال�سركة  وركزت  اجلوي.  ال�سفر  يف  زيادة  العامليان 

الرئي�سية يف مطار م�سقط  بالعقود  على اإلحتفاظ 
حلول  تطبيق  توا�سل  بينما  �ساللة  ومطار  الدويل 
الكفاءة وحت�سني التكلفة لعملياتها من اأجل حت�سني 
وموثوقية  باأمان  ربحيتها وموا�سلة خدمة عمالئها 

ما دام ذلك ممكًنا جتارًيا. 

عوائد األسهم وتوزيع األرباح

املوزعة  اإلأرباح  تكون  باأن  اإلإدارة  جمل�ش  يقرتح 
الواحد على  لل�سهم  بي�سة    57 2022 بقيمة  لعام 
جاء  وقد   .2023 مار�ش  �سهر  يف  توزيعها  يتم  اأن 
هذا القرار اعتماًدا على راأي جمل�ش اإلإدارة الذي 
العام،  لهذا  الربح  �سايف  اإلعتبار   عني  يف  ياأخذ 
وظروف ال�سوق احلالية واملتوقعة، وال�سيولة يف �سوق 
وبرنامج  واملتوقع،  احلايل  واإل�ستقرا�ش  النقد، 
اإل�ستثمار الراأ�سمايل لعام 2023. وقد مت اعتماد 
املدى  طويلة  ربحية  تاأمني  بهدف  الطريقة  هذه 

واملحافظة على املركز الريادي لل�سركة.

رؤية مستقبلية

اإلقت�سادية  املوؤ�سرات  ت�ساهم  اأن  املتوقع  من 
اإيرادات  بارتفاع  تاأثرت  التي  احلالية  اإلإيجابية 
النفط وال�سبط املايل يف زيادة ا�ستقرار اإلقت�ساد 
يف عام 2023 بعد عام من النمو امل�ستقر والتعايف 
الذين  العامني  يف  اجلائحة  تاأثري  من  التدريجي 

�سبقا 2022.

طوال  قوية  عمومية  مبيزانية  ال�سركة  احتفظت 
اإل�ستثمار  موا�سلة  على  قادرة  لتكون   2022 عام 
حيثما   ،2023 عام  يف  جديدة  اأعمال  فر�ش  يف 
ال�سركة  كان ذلك ممكًنا وجمدًيا جتارًيا. وتهدف 
الطاقة  حتول  رحلة  وقيادة  العائدات،  تعزيز  اإلى 

واحلياد الكربوين مع اإلأطراف ذات العالقة.

ي�سنعون  من  هم  بها  العاملني  بان  ال�سركة  توؤمن 
املواهب  اإل�ستثمار يف  و�ستوا�سل  الفارق احلقيقي، 
وال�سركاء  املوظفني  �سبكة  عرب  بها  العاملة 
تطبيق  خالل  من  �سواء  العالقة،  ذات  واإلأطراف 
املهنية  الكفاءات  لتاأهيل  �ساملة  تعليمية  منظومة 
وتطويرها وا�ستدامتها وحتقيق التميز الت�سغيلي، اأو 
املوؤ�س�سية املتنوعة  الثقافة  من خالل احلفاظ على 
الهدف  حتقيق  على  الرتكيز  و�سي�ستمر  وال�ساملة. 
العمالء  و�سحة  �سالمة  على  واحلفاظ  �سفر، 
�سالمة  وكذلك  اإلأمامية  اخلطوط  يف  والعاملني 
اإلأ�سا�سية  قيمنا  تعزيز  �سيبقى  كما  ا.  بع�سً بع�سنا 
اإلآخرين،  واحرتام  والنزاهة،  ال�سدق،  املتمثلة يف 
دون  واإللتزام   العمل  اأخالق  ل�سوابط  واإلمتثال 

ت�ساهل يف �سميم  كل عمل نقوم به.

الصحة والسالمة واألمن والبيئة

تويل ال�سركة اأهمية كربى لل�سحة وال�سالمة واإلأمن 
والبيئة اإذ تعدها اأولوية ق�سوى، وقد اأنهت ال�سركة 
العام بـ 365 يوًما دون حوادث ت�سرب ملنتجات من 

احلاويات و 314 يوًما دون اأذى.

على  الرتكيز  يف  العام  خالل  ال�سركة  وا�ستمرت 
اإدارة  �سيا�سة  وحت�سني  اإلأفراد  كفاءات  تطوير 
لتحديث  ا�ستبيانات خمتلفة  اأُجرَيت  املخاطر. كما 
قطاعات  جميع  يف  بال�سالمة  املتعلقة  املعلومات 
حول  بيانات  وجمع  حتقيق  مبثابة  لتكون  اإلأعمال، 

ثقافة ال�سالمة لدى املوظفني ومدى وعيهم بها. 

املبادرات،  العديد من  تنفيذ  ال�سركة يف  ا�ستثمرت 
مواقع  يف  وذلك  الطوارئ،  تدريبات  فيها  مبا 
ذات  اإلأطراف  مع  بالتعاون  ال�سلطنة  يف  خمتلفة 
العالقة وال�سركاء. وَهَدَف هذا الن�ساط اإلى �سمان 
وجاهزية  اإلأمامية  اخلطوط  عاملي  ا�ستعداد 
احلاإلت  هذه  مثل  مع  للتعامل  احلالية  اخلطط 
اأف�سل املمار�سات  اإلى م�ساركة  الطارئة، باإلإ�سافة 

والتجارب مع املجتمع ككل.

وعالوًة على ذلك، مت تنظيم عدد من ور�ش العمل 
والندوات املتعلقة بجوانب ال�سحة وال�سالمة واإلأمن 
التي  اليومية  لالأعمال  �سرورية  تعد  التي  والبيئة، 
واإلأطراف  والعمالء  واملقاولون  املوظفون  يوؤديها 
ذات العالقة. كما قامت ال�سركة بقيادة العديد من 
املبادرات الهادفة  ل�سمان �سالمة وم�سلحة عاملي 

بالو�سائل  يتعلق  ما  فيها  مبا  اإلأمامية،  اخلطوط 
اإلآمنة لل�سكن والنقل وغريها.

المخاطر والمخاوف

إل يزال قطاع ت�سويق الوقود ومنتجاته معتمًدا على 
للت�سرف  القابل  والدخل  وامل�ساريع  امل�ستهلكني 
والطلب  العر�ش  تقلبات  فاإن  لذلك  كبري،   ب�سكل 
املخاطر  تطور  مع  الربحية  على  توؤثر  اأن  ميكن 
تتاأثر  اأن  ميكن  وباملثل،  اخلارجية.  والفر�ش 
املواد  على  واحل�سول  التوريد  �سل�سلة  ا�ستمرارية 
بالعوامل  وم�ستدامة  تناف�سية  مب�ستويات  اخلام 
اأي تغريات يف  اإلقت�سادية اخلارجية عندما تطراأ 

املوؤ�سرات العاملية.

ولكن  عاًما،  حت�سًنا  ال�سوق  يف  ال�سيولة  �سهدت 
يف  والتاأخري  معينة،  قطاعات  يف  امل�ستحقات 
تفر�ش  عوامل  كونها  يف  ت�ستمر  املبالغ  حت�سيل 
بدورها  والتي  ال�سركة،  على  ائتمانية  �سغوًطا 
توا�سل �سعيها يف حتقيق التوازن من خالل اإلإدارة 
الفعالة لراأ�ش املال العامل و�سمان مرونة امليزانية 

العمومية.    

القادمة  ال�سركة   واأعمال  ا�ستثمار  خطة  تعتمد 
على افرتا�ش ا�ستقرار معدل هام�ش الربح الثابت 
ل�سيا�سة  يخ�سع  والذي  املهيمن،  التجزئة  قطاع  يف 
اجلهات املعنية. وتقوم ال�سركة بدرا�سة كافة فر�ش 
ال�سيناريوهات  خمتلف  مع  املنا�سبة  اإل�ستثمار 
الواردة، مبا فيها هياكل اإلأ�سعار املتغرية، والطلب 
املتوقع، والبيئة اإلقت�سادية املتغرية وذلك ل�سمان 
�سليمة  ا�ستثمارية  قرارات  اتخاذ  يف  اإل�ستمرار 

وفعالة فيما يتعلق باأموال امل�ساهمني املتوفرة.

نظم الرقابة الداخلية

يدرك جمل�ش اإلإدارة اأن احلوكمة اجليدة لل�سركات 
لها جذورها يف ال�سوابط الداخلية ال�سليمة. ويوؤكد 
املجل�ش م�سوؤوليته الكاملة  يف مراجعة مدى كفاية 
اأنظمة الرقابة الداخلية، ونظم املعلومات  و�سالمة 
اإلمتثال  نظم  ذلك  يف  مبا  بال�سركة  اإلإدارية 
للقوانني واإلأنظمة والقواعد املعمول بها. ويذكر اأنه 
مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر مادية خالل ال�سنة املالية 
2022 ناجمة عن اأي �سعف يف الرقابة الداخلية. 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  ال�سركة  اإدارة  وتوا�سل 
لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية ب�سكل عام.

تغييرات في مجلس اإلدارة

يف اآخر انتخابات اأقيمت يف اجتماع اجلمعية العامة 
يف مار�ش 2022، اختار امل�ساهمون اأع�ساء جمل�ش 
ب�سرى  وهما  لع�سوين  بانتخابهم  اجلدد  اإلإدارة 
واإريك جرينلي  ليحال حمل كل من زين  امل�سكري 
من  واعتباًرا  الرتتيب.  على  ريت�سك�ش  واأدريان  حق 
الغاب�سية  اأ�سماء  الفا�سلة  2022 حلت  يوليو  �سهر 

حمل موي-فونغ فارم اإثر ا�ستقالتها.

المسؤولية االجتماعية للشركة

�ش.م.ع.ع  للت�سويق  العمانية  �سل  �سركة  توا�سل 
وحتقيق  التقدم   م�سرية  يف  بامل�ساهمة  التزامها 
مع  يتما�سى  مبا  النظيفة  الطاقة  حلول  من  املزيد 
روؤية ُعمان 2040 وا�سرتاتيجية �سل لتعزيز التقدم، 
ملجموعة  العاملية  اخلربات  من  اإل�ستفادة  وتعزيز 
املجتمع  مع  الفوائد  مب�ساركة  ال�سركة  وتلتزم  �سل. 
اإلجتماعية  امل�سوؤولية  برنامج  خالل  من  املحلي 
لل�سركة، وذلك مع اعتبار ال�سالمة املرورية، والبيئة  
واملتو�سطة   ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  املجتمع   وتنمية 
ذلك،  اإلى  وباإلإ�سافة  للربنامج.  اأ�سا�سية  ركائًزا 
هناك تركيز متزايد على خلق قيمة حملية م�سافة 
من خالل مبادرات ا�سرتاتيجية وم�ستدامة، لدعم 

رفع القيمة املحتفظ بها يف ال�سلطنة.

جميع  مع  تعاونها  لتعزيز  جهودها  ال�سركة  تبذل 
العام  القطاعني  يف  العالقة،  ذات  اإلأطراف 
احلكومية،  غري  املوؤ�س�سات  مع  وكذلك  واخلا�ش 
�سلطنة  يف  م�سوؤولة  مواطنة  ك�سركة  بدورها  لتقوم 

ُعمان.

شكر وتقدير

اإننا، يف �سركة �سل العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع نوؤكد 
على التزامنا الدائم  جتاه ال�سلطنة، واإل�ستمرار يف 
العالقة،  ال�سركاء واجلهات ذات  التام مع  التعاون 
والعمل اجلاد جنًبا اإلى جنب من اأجل تعزيز تقدم 
كما  اإجنازاتها.  اإثراء  يف  وامل�ساهمة  ال�سلطنة 
الوطن  خدمة  �سبيل  يف  جاهدين  العمل  �سنوا�سل 
اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  قيادة  حتت  واملواطن 
اهلل  حفظه   - املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان 
لل�سلطنة  جاللته  روؤية  دعم  على  والعمل   ،- ورعاه 

وم�ستقبلها نحو مزيد من الرفعة والكرامة.

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

عن خال�ش �سكري وامتناين جلميع اإلأطراف ذات 
فيهم  مبا  واخلا�ش،  العام  القطاعني  يف  العالقة 
لل�سركة وموظفيها،  التنفيذية  واإلإدارة  امل�ساهمني، 
وعمالئها، واملتعاقدين معها على وإلئهم، وتفانيهم، 
ومثابرتهم، وجهودهم التي بذلوها يف خلق الفر�ش 
التغري.  �سريعة  عمل  بيئة  يف  التحديات  ومواجهة 
�سيظل  اإلإدارة  جمل�ش  باأن  نطمئنكم  جانبنا،  ومن 
تو�سع  �سبيل  يف  الفر�ش  كافة  باغتنام  ملتزًما 
ال�سركة وتعزيز العائد على ا�ستثمارات امل�ساهمني. 
امل�ستمرنحو  لدعمكم  واأبًدا  دائًما  ممتنون  ونحن 

تعزيز التقدم مًعا.

وليد هادي
رئي�ش جمل�ش اإلإدارة

�سركة �سل العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع
م�سقط ، 13 فرباير 2023

اإلإدارة  جمل�ش  يقرتح 
باأن تكون اإلأرباح املوزعة 
لعام 2022 بقيمة 57 
بي�سة لل�سهم الواحد على 
توزيعها يف �سهر  يتم  اأن 

مار�ش 2023.

”

تقرير مجلس اإلدارة

“
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 إضفاء قيمة من خالل العمل
في قطاعات حيوية متنوعة 

وتوزيع منظم لرأس المال.

 خلق قيمة
مضافة 

للمساهمين

اإثراء  يف  التقدم”  “تعزيز  ا�سرتاتيجية  ت�ساهم 
واأرباحنا.  اأ�سهمنا  قيمة  خالل  من  م�ساهمينا 
توفري  �سبيل  يف  جهودنا  �سل  ُعمان  يف  �سنوا�سل 
الطاقة التي حتتاجها ُعمان اليوم، اإ�سافًة اإلى �سعينا 
لزيادة ا�ستثماراتنا يف الطاقة املتجددة. ولن نتوانى 
واحلفاظ  املعهود  املايل  اإلن�سباط  على  حر�سنا  يف 
قوة  ا�ستمرار  ل�سمان  قوية  عمومية  ميزانية  على 
يف  الفر�ش  إلغتنام  وا�ستعدادها  ومرونتها  �سركتنا 

رحلة التحول يف جمال الطاقة يف ال�سلطنة. 

العميقة  عالقاتنا  حول  تتمركز  قوتنا  نقاط  اإن 
املعايري  التجارية  ذات  واأن�سطتنا  مع عمالئنا، 
نتبناه  الذي  املتكامل  العمل  ومنوذج  العاملية، 
حلول  ونقل  وبيع  و�سراء  انتاج  ي�سمل  والذي 
على  نعمل  واإننا  ال�سلطنة.  اأنحاء  يف  الطاقة 
لتحقيق  هذه  القوة  نقاط  من  اإل�ستفادة  تعزيز 
اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  لل�سركة  النوعية  النقلة 
والتحول  النمو  وهي  الرئي�سية  اأعمالنا  ركائز 

وت�سويق الوقود ومنتجاته.

عمالئنا  مع  العمل  على  النمو  ركيزة  تتمحور  حيث 
لتحقيق  الطاقة  جمال  يف  التحول  عملية  ت�سريع  يف 
و  لالنبعاثات.  ال�سفري  الهدف  اإلى  الو�سول 
الوقود  منتجات  يف  اأعمالنا  اإلنتقال  ركيزة  ت�سمل 
والكيماويات والتي ت�سهم يف ا�ستدامة التدفق النقدي 
ومنتجاته  الوقود  ت�سويق  لل�سركة. كما تهدف ركيزة 
اإلى حتقيق ال�سيولة والعوائد الالزمة لتمويل توزيعات 
من  ل�سركتنا  اإلنتقالية  واملرحلة  امل�ساهمني  اأرباح 

خالل توفري اإلإمدادات احليوية حللول الطاقة.
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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 
�ش.م.ع.ع  للت�سويق  العمانية  �سل  ل�سركة  ال�سركات 
دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  )“ال�سركة”( 
“مور  ال�سركة  ح�سابات  مراقبو  قام  لقد   .2022
ومبني  م�ستقل  تقرير  باإ�سدار  �ش.م.م”   �ستيفنز 
على احلقائق عن حوكمة ال�سركة لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2022. 

فلسفة الشركة
العمانية  �سل  لـ�سركة  ال�سركات  حوكمة  تقرير  اإن 
ال�سركة  التزام  مدى  يعك�ش  �ش.م.ع.ع  للت�سويق 
باحلفاظ على اأعلى م�ستويات ال�سفافية وامل�سوؤولية 
اإلأهم  الغاية  اإلى  للو�سول  اإلأعمال  يف  واإلن�سباط 
والتعزيز من القيمة املكت�سبة للم�ساهمني على املدى 
وم�سالح  متطلبات  اإلعتبار  يف  اإلأخذ  مع  الطويل 

جميع اإلأطراف ذوي العالقة. 

تلتزم �سركة �سل العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع بتبني 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال حوكمة ال�سركات 
كما اأنها تدعم ب�سكل كامل ميثاق حوكمة ال�سركات 
ل�سوق  العامة  الهيئة  ال�سادرمن  العامة  امل�ساهمة 
املال وكافة القوانني وال�سوابط ذات العالقة. وقد 
ال�سادر  التعميم  على  بناًء  التقرير  هذا  اإعداد  مت 
خ/2015/4  رقم  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  من 
ملمار�سات  وتطبيقه   2015 يوليو   22 يف  املوؤرخ 

حوكمة ال�سركات وفقًا للتعديالت التي اأجريت على 
املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  ال�سركات  حوكمة  ميثاق 
خ/2016/10  رقم  التعميم  مبوجب  ال�سادرة 
بـ  اإليه  )امل�سار   2016 دي�سمرب   1 يف  املوؤرخ 
ال�سادر  التجارية  ال�سركات  وقانون  “امليثاق”(، 
 13 بتاريخ   2019  /18 ال�سلطاين رقم  باملر�سوم 
ال�سادر   2021/27 رقم  والقرار   2019 فرباير 
من الهيئة العامة ل�سوق املال يف 25 فرباير 2021 
العامة.  امل�ساهمة  ال�سركات  إلئحة  باأحكام  يعمل 
من  ال�سادرة  والتعاميم  القرارات  اإلى  باإلإ�سافة 

الهيئة العامة ل�سوق املال خالل عام 2022:

امل�ساهمة  ال�سركات  بني  التعامل  �سوابط   n
وامل�ستثمرين  اإلإعالم،  وو�سائل  العامة، 
 2022/  109/ خ  رقم   القرار  واملحللني، 

ال�سادر بتاريخ 13 يوليو 2022.

امل�ساهمة  لل�سركات  املعلومات  اأمن  دليل   n
ال�سادر   2022 خ/1/  رقم  تعميم  العامة، 

بتاريخ 5 يناير 2022.

�سوابط ح�سور اجلمعيات العمومية والت�سويت   n
العامة  الهيئة  قرار  اإلإلكرتونية،  اإلأنظمة  عرب 
ال�سادر   2022 خ/129/  رقم  املال  ل�سوق 

بتاريخ  14 �سبتمرب 2022.

مجلس اإلدارة
ي�سم املجل�ش بالكامل اأع�ساًء غري تنفيذيني، ويتكون 
�ستة  منهم  ع�سًوا  ع�سر  اأحد  من  احلايل  املجل�ش 
اأع�ساء غري م�ستقلني وخم�سة اآخرون م�ستقلون. اإن 
رئي�ش جمل�ش اإلإدارة وكافة اأع�ساء املجل�ش هم من 
املهنيني الناجحني واخلرباء البارعني يف جماإلتهم 
التخ�س�سية. وي�سمن الت�سكيل احلايل للمجل�ش اأن 
يكون جمل�ش اإلإدارة متوازًنا ب�سكل كاٍف من حيث 
التوجيه  ي�سمن  مبا  اإلإدارية  واخللفيات  اخلربة 

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

مهام مجلس اإلدارة
وفقًا  اإلإدارة  جمل�ش  مبهام  عامًة  ال�سركة  تلتزم 
وإلئحة  وامليثاق  التجارية  ال�سركات  لقانون 
باختيار  يتعلق  وفيما  العامة.  امل�ساهمة  ال�سركات 
اختيار  اإجراءات  اتباع  فيتم  التنفيذيني،  املديرين 
لدى  املتبعة  ذاتها  وهي  واملهنية،  بال�سفافية  تت�سم 
جلنة  وم�ساركة  توجيه  مع  �سل،  �سركات  جمموعة 
الرت�سيحات واملكافاآت ح�سبما يتم اإلتفاق عليه مع 

جمل�ش اإلإدارة. 

ويتم اتباع ذات اإلآلية يف تقييم اأداء املوظفني حيث 
ملجموعة  تابع  اإلأداء  لتقييم  نظام  ا�ستخدام  يتم 
�سركات �سل وُيعتمد من قبل جمل�ش اإلإدارة وجلنة 

الرت�سيح واملكافاآت.

الدكتور حممد بن حممود البلو�سي، الرئي�ش التنفيذي ل�سركة �سل العمانية للت�سويق ي�ستلم جائزة “اأف�سل عالمة جتارية عمانية” �سمن فئة الوقود لوقود Shell V-Power يف حفل جوائز عامل 
اإلقت�ساد واإلأعمال.

عملية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
يف  لالأع�ساء  وتعيني  انتخاب  عملية  اآخر  وقعت 
مار�ش  يف  املنعقد  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 
للدورة  جديدان  ع�سوان  انُتِخب  حيث   ،2022
�سواغر،  وجود  حالة  ويف  اإلإدارة.  ملجل�ش  القادمة 

فيتم �سدها وفًقا للنظام اإلأ�سا�سي لل�سركة، وقانون 
الهيئة  و�سوابط  وتوجيهات  التجارية،  ال�سركات 
ملجل�ش  اإلأخرية  الدورة  املال. وخالل  ل�سوق  العامة 
بعد  اإلإدارة  جمل�ش  ع�سو  �ساغر  �سد  مت  اإلإدارة، 
مار�ش  �سهر  يف  املنعقد  العامة  اجلمعية  اجتماع 

ال�سركة  وتقدم  ذاتها.  املذكورة  ال�سوابط  باتباع 
برناجًما تعريفًيا لالأع�ساء يت�سمن تعريفهم ببيئة 
�سمن  حمددة  وعنا�سر  ال�سركة  واأعمال  العمل 
ال�سلوك  ميثاق  املثال  �سبيل  )على  ال�سركة  حوكمة 

املهني و�سرية املعلومات(. 

األأع�شاء امل�شتقلوناألأع�شاء غري امل�شتقلني
�سبيبب الدرمكيوليد هادي

ال�سيخ في�سل احل�سارعمرو عادل
اإ�سحاق املعويلريت�سارد جوري

علي اخلرو�سي زين حق )حتى 15 فرباير 2022(
غالب البو�سعيديب�سرى امل�سكري )من 15 مار�ش 2022(

اأدريان ريت�سكي�ش )حتى 15 فرباير 2022(
اإريك جرينلي )من 15 مار�ش 2022(

مو - فوجن فارم )حتى 30 يونيو 2022(
اأ�سماء الغاب�سي )من 19 يوليو 2022(

عقد جمل�ش اإدارة ال�سركة خالل عام 2022 خم�سة اجتماعات، وذلك يف 15 فرباير، 26 اأبريل، 28 يوليو، و 31 اأكتوبر، و6 دي�سمرب. مت من خاللها التقيد 
باملدة الزمنية بني اإلجتماعات وفًقا ملتطلبات الهيئة العامة ل�سوق املال التي تلزم بعدم جتاوز مدة 120 يومًا بني كل اجتماع واآخر. 

سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2022

األجتماعات الوظيفةا�شم ع�شو جمل�س األإدارة
التي ح�شرها

هل ح�شر اآخر 
ع�شويته يف جمال�س �شركات اأخرىجمعية عمومية

رئي�ش جمل�ش اإلإدارة، وليد هادي 
نعم5ع�سو غري م�ستقل

ع�سو جمل�ش اإدارة يف �سركة تنمية نفط عمان  •
ع�سو جمل�ش اإدارة يف ال�سركة العمانية للغاز   •

الطبيعي امل�سال. 

نعم5ع�سو م�ستقل �سبيب الدرمكي 
ع�سو جمل�ش اإدارة ال�سركة العمانية القطرية   •

لالت�ساإلت �ش.م.ع.ع
رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�سركة العمانية لتنمية   •

اإل�ستثمارات الوطنية �ش.م.ع.ع 

نعم5ع�سو م�ستقل ال�سيخ في�سل احل�سار
ع�سو جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة  •

�سريك يف اأوربا�سري�ش.م.م  •
مالك �سركة البيئة امل�ستدامة �ش.م.م  •

�سريك يف �سركة حماجر الرو�سة  �ش.م.م  •
إل يوجدنعم5ع�سو م�ستقل غالب البو�سعيدي

ع�سو غري م�ستقل )حتى زين حق 
إل يوجدإل151 فرباير 2022(

ع�سو غري م�ستقلب�سرى امل�سكري
ع�سو جمل�ش اإدارة يف ال�سركة الُعمانية إلإدارة إل ينطبق4) من 15 مار�ش 2022(  •

املطارات )مطارات ُعمان(

ع�سو غري م�ستقلاأدريان ريت�سكي�ش
إل يوجد إل 1)حتى 15 فرباير 2022(

ع�سو غريم�ستقلاإيريك جرينلي
ع�سو جمل�ش اإدارة �سركة برايفت اويل إل ينطبق4 )من 15 مار�ش 2022(  •

القاب�سة - ُعمان املحدودة 

ع�سو غري م�ستقلمو - فونغ فارم 
إل يوجد  نعم2)حتى 30 يونيو 2022(

ع�سو غري م�ستقلاأ�سماء الغاب�سي
إل يوجدإل ينطبق3)من 19 يوليو 2022(

نعم5ع�سو غري م�ستقلعمرو عادل
  JOSLOC JV  ع�سو جمل�ش اإدارة  •

ع�سو جمل�ش اإدارة/ مفو�ش يف بي.تي. �سل   •
اأندوني�سيا

15 تعــزيـــز الـتــقـــدم14

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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األجتماعات الوظيفةا�شم ع�شو جمل�س األإدارة
التي ح�شرها

هل ح�شر اآخر 
ع�شويته يف جمال�س �شركات اأخرىجمعية عمومية

نعم5ع�سو م�ستقل علي اخلرو�سي 

ع�سو جمل�ش اإدارة ال�سركة العمانية لال�ستثمار   •
ال�سياحي 

ع�سو جمل�ش اإدارة يف نزوى للعقارات املتكاملة   •
ع�سو جمل�ش اإدارة يف �سركة اإمداد اللوج�ستية   •

�ش.م.ع.م

ع�سو جمل�ش اإدارة بنك نزوىنعم5ع�سو م�ستقل اإ�سحاق املعويل   •
ع�سو يف جمل�ش اإدارة �سركة ا�سمنت ُعمان    •

إل يوجدنعم5ع�سو غري م�ستقلريت�سارد جوري

خالل  من  امل�سرف  بدور  اإلإدارة  جمل�ش  يقوم 
على  ال�سركة  و�سوؤون  اأعمال  ومراقبة  باإدارة  قيامه 
لل�سركة  اليومية  اإلإدارة  اأن  حني  يف  اإ�سرايف،  نحو 
اأما  لل�سركة.  التنفيذية  اإلإدارة  اإلى  فو�ست  قد 
امل�سوؤوليات التي مل ت�سند للمديرين اأو إلأي جلنة من 

جلان املجل�ش فتبقى يف املجل�ش.

توفري  يتم  فاإنه  ال�سركة  حوكمة  ت�سهيل  اأجل  من 
املعلومات التالية للمجل�ش:

اإلأعمال  قطاعات  ت�سغيل  خطط  مراجعة   n
وامليزانيات وامل�ستجدات؛

لل�سركة  ال�سنوية   / ال�سنوية  ربع  النتائج   n
وقطاعات اأعمالها؛

واإلأمن  وال�سالمة  لل�سحة  ال�سنوي  ربع  اإلأداء   n
والبيئة؛

تقارير عن احلوادث والوقائع اخلطرية؛  n
ر�سوم ومكافاآت اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة؛  n

ملجل�ش  التابعة  اللجان  اجتماعات  حما�سر   n
اإلإدارة؛

املالية  ال�سركة  التزامات  يف  املادي  التعرث   n
اأوم�ستحقاتها؛

عامة  مطالبات  تت�سمن  قد  التي  امل�سائل   n
جوهرية اأو تلك املتعلقة مبنتجات ال�سركة؛

اأية م�ساكل مهمة متعلقة بقطاع اأعمال ال�سركة؛  n
اأية تغيريات يف اإلإدارة العليا؛  n

ي�ستوجب  هامة  اإجراءات  اأو  �سيا�سات  اأية   n
تقدميها ملجل�ش اإلإدارة؛ 

اإلإ�سعارات اجلوهرية حول العقوبات وامل�سببات؛   n
عدم اإلمتثال للمتطلبات القانونية؛ و  n

التعامالت مع اإلأطراف ذات العالقة.  n

ومتا�سيًا مع �سوابط امليثاق، فقد قام املجل�ش بتبني 
اأنظمة داخلية تت�سمن مبادئ و�سيا�سات واإجراءات 
وت�سريف  باإلأعمال  القيام  يف  ال�سركة  وتطبيقات 
�سوؤون ال�سركة التي ت�ستخدم ب�سكل عام يف جمموعة 
العمل  مبادئ  ُتطبق  ذلك  على  وبناًء  �سل.  �سركات 
والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  و�سيا�سة  العامة 

ممجموعة  �سمن  املتبعة  املهني  ال�سلوك  وميثاق 
�سركات �سل. ويتم اإ�سعار املجل�ش ب�سفة عامة عن 

اأي تغيريات تن�سح بها جمموعة �سركات �سل.

حمددة  اإجراءات  اإلإدارة  جمل�ش  تبنى  وقد 
للتعامالت مع اجلهات اإلأخرى ذات العالقة وذلك 
وميثاق  التجارية  ال�سركات  بقانون  التقيد  ل�سمان 
حوكمة ال�سركات وال�سوابط املطبقة يف هذا ال�ساأن.

السيرة الذاتية ألعضاء المجلس 

وليد هادي
يف  �سل  �سركات  رئي�ش  من�سب  ي�سغل  هادي  وليد 
فنزويلية  اأ�سول  من  هولندي  مواطن  وهو  ُعمان 
يف  اإلأمريكية  اجلامعة  من  تخرج  وقد  ولبنانية، 
 .)CFA( بريوت ويحمل �سهادة حملل مايل معتمد
�سركة  لدى  العمل  يف  املهنية  حياته  وليد  بداأ 
اأندر�سون اأويل اآند غاز براكت�ش يف قطر، ثم انتقل 
اإلى �سركة �سلمربجري، قبل اأن ين�سم للعمل يف �سل 
يف عام 2005. بداأ عمله يف �سل يف وحدة التخطيط 
عن  م�سوؤوإًل  كان  حيث  دبي،  يف  اإلإقليمية  واإلإبالغ 
متابعة م�سوؤوليات عمله يف منطقة ال�سرق اإلأو�سط 
ال�سرقية. وبعدها،  واأوروبا  اأفريقيا ورو�سيا  و�سمال 
يف  واإل�ستحواذ  اإلندماج  فريق  يف  تعيينه  مت 
إلهاي، حيث عمل يف جمموعة متنوعة من عمليات 
التي  ال�سركات  ومعامالت  والت�سفيات  اإل�ستحواذ 
اإلأق�سى  وال�سرق  اإلأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  ت�سمل 
واأ�سرتاليا واأوروبا ال�سرقية. ويف عام 2012، انتقل 
اإلى فريق العالقات احلكومية يف ال�سرق اإلأو�سط، 
وم�سوؤوليات  اأدوار  اإدخال  جمال  يف  عمل  حيث 
اأنحاء  جميع  يف  اإلأعمال  تطوير  وفر�ش  جديدة 
املنطقة. كما مت تعيينه يف من�سب مدير عام زيوت 
�سل التجارية  يف كازاخ�ستان يف عام 2015 حيث 
يف  �سل  �سركة  م�ساهمي  ممثل  من�سب  اأي�سًا  �سغل 
وكان ع�سوًا يف  قزوين  بحر  اأنابيب  �سركة خطوط 
جمل�ش اإدارتها. ومت تعيني وليد نائبا للرئي�ش املايل  
يف اأعمال امل�ساريع امل�سرتكة �سمن ال�سق العلوي يف 
مبن�سب  تعيينه  مت   2019 عام  ويف   ،2017 عام 

رئي�ش �سركات �سل يف ُعمان. 

�شبيب الدرمكي
حالًيا  وي�سغل  ُعماين  مواطن  الدرمكي  �سبيب 
موظفي  تقاعد  ل�سندوق  العام  املدير  من�سب 
بخربة  �سبيب  يتمتع  م�سقط.  يف  املدنية  اخلدمة  
التقاعد،  �سناديق  جمال  يف  عاًما   28 عن  تزيد 
والتدقيق  التمويل  جماإلت  يف  وا�سعة  خربة  ولديه 
على  حا�سل  وهو  التقاعد.  �سناديق  واإدارة 
جامعة  من  املحا�سبة  يف  العلوم  ماج�ستري  �سهادة 
�سهادة  و  اإلأمريكية،  املتحدة  الوإليات  اأوكالهوما، 
اإلأعمال من جامعة حلوان،  اإدارة  البكالوريو�ش يف 
م�سر. وهو ع�سو جمل�ش اإدارة يف ال�سركة العمانية 
)تنمية(  م.ع.ع.  �ش.  الوطنية  اإل�ستثمارات  لتنمية 
وال�سركة العمانية القطرية لالت�ساإلت �ش.م.ع.ع. 
كما �سغل منا�سب اإدارية خمتلفة يف �سركات اأخرى 
طوال حياته املهنية مبا فيها بنك اإلإ�سكان العماين 

وفنادق الباطنة وبنك العز اإلإ�سالمي �ش.م.ع.ع.

ال�شيخ في�شل احل�شار
�سهادة  على  حا�سل  احل�سار  في�سل  ال�سيخ 
�سمال  وإلية  جامعة  من  الت�سويق  يف  بكالوريو�ش 
غرب مي�سوري، الوإليات املتحدة اإلأمريكية، ولديه 
خربة وا�سعة يف القطاعني العام واخلا�ش، اإذ �سغل 
العام حتى �سبتمرب  من�سب مدير عام  يف القطاع 
�سغل  فقد  اخلا�ش،  للقطاع  بالن�سبة  اأما   .1997
العمانية  �سل  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  من�سب 
2010 ويدير حاليًا  للت�سويق �ش.م.ع.ع حتى يونيو 
قطاعات  يف  امل�سرتكة  اخلا�سة/امل�ساريع  اأعماله 
اإدارة النفايات واملحاجر. وتت�سمن منا�سبه احلالية 
ما يلي: القن�سل الفخري للنم�سا يف �سلطنة عمان،  
)اإ�سبانيا(،  �ش.م.م  اأوربا�سر  �سركة  يف  �سريك  
التي متتلك حاليا امتيازًا جلمع النفايات يف جنوب 
�سل  اإدارة �سركة  اأنه ع�سو يف جمل�ش  الباطنة كما 

العمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع.

غالب البو�شعيدي
ورئي�ش  البو�سعيدي من�سب مدير عام  �سغل غالب 
بنك  يف  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة 
امل�سوؤول عن منح  الفريق  العز اإلإ�سالمي، وقد قاد 

اإل�ست�سارات لوزارة املالية حول مو�سوع اأول �سكوك 
وقبل  ُعمان.  �سلطنة  يف  اإلأمريكي  بالدوإلر  عاملية 
للدولة  العام  اإلحتياطي  �سندوق  يف  عمل   ذلك 
)ما يعرف حالًيا بجهاز اإل�ستثمار الُعماين( وكان 
م�سوؤوإًل عن امللكية اخلا�سة واإل�ستثمارات املبا�سرة 
كنائب للرئي�ش التنفيذي بعد اأن اأ�س�ش وحدة الدخل 
ا  اأي�سً و�سغل  ال�سندوق.   يف  املال  واأ�سواق  الثابت 
اإلإدارة  جمال�ش  يف  الع�سوية  منا�سب  من  العديد 
واإل�ست�سارات حملًيا وكذلك يف اآ�سيا واأوروبا. وبداأ 
لندن  يف   PWC �سركة  يف  املهني  م�سواره  غالب 
القانونيني  املحا�سبني  اأ�سبح ع�سًوا يف معهد  حيث 
ذلك  وتبع   ،1991 عام  منذ  وويلز  اإجنلرتا  يف 
يف  ع�سو  ا  اأي�سً وهو   FCA اعتماد  على  ح�سوله 
احتاد اأمناء ال�سركات يف اململكة املتحدة. وقد اأنهى 
برنامج اإدارة اإل�ستثمارات )كلية لندن لالأعمال(، 
وجمال�ش اإلأداء العايل )لوزان، �سوي�سرا(، وبرنامج 
نيويورك  )معهد  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  اإدارة 
للتمويل(. وهو حا�سل على �سهادة البكالوريو�ش مع 
مرتبة ال�سرف يف املالية من جامعة ميدل �سيك�ش، 

كلية اإدارة اإلأعمال يف لندن.

عمرو عادل
النفط  قطاع  يف  املهنية  عادل  عمرو  م�سرية  متتد 
جمال  يف  خربة  مع  عامًا،   30 مدى  على  والغاز 
واإل�سرتاتيجية  والعمليات  والت�سويق  املبيعات 
قطاعات  خمتلف  ت�سمل  التي  اإلأعمال  وتطوير 
والتجزئة  البحري  الوقود  جماإلت  يف  اإلأعمال 
اإلأو�سط  ال�سرق  يف  والزيوت  التجاري،  والوقود 
اأفريقيا  وجنوب  اآ�سيا  وجنوب  وو�سط  وباك�ستان 
كاملمثل املحلي  �سابًقا  قد عني  عمرو  وكان  موؤخرًا. 
املتحدة،  العربية  اإلإمارات  دولة  يف  ال�سفلي  لل�سق 
عمرو  ي�سغل  فيفو.  �سل  لزيوت  التنفيذي  والرئي�ش 
حاليًا من�سب نائب الرئي�ش لقطاع التنقل يف ال�سرق 
يتمتع  �سنغافورة.  يف  ومقره   2019 يناير   1 منذ 
التجارية  امل�ساريع  تنمية  يف  وا�سعة  بخربة  عمرو 
جتارية  كيانات  يف  املتوقعة  غري  التغريات  واإدارة 
العامة  وال�سركات  امل�سرتكة،  كامل�ساريع  متعددة 

املحدودة، واملوزعني واإلأعمال التجارية املبا�سرة. 

اإ�شحاق املعويل
اإ�سحاق املعويل مواطن عماين ويعمل حالًيا رئي�ًسا 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  العاملية يف  اإلأ�سول  إلإدارة 
املاج�ستري  درجتي  على  حا�سل  وهو  اإلجتماعية. 
والبكالوريو�ش يف املالية،  ولديه ما يقارب 20 عامًا 
من اخلربة ق�سى اأغلبها يف الهيئة العامة للتاأمينات 
بنك  اإدارة  جمل�ش  يف  ع�سو  اأنه  كما  اإلجتماعية. 
الغاز  و�سركة   ،2019 عام  منذ  �ش.م.ع.ع  نزوى 

الوطنية منذ عام 2020.

ريت�شارد جوري 
الرئي�ش  نائب  من�سب  جوري  ريت�سارد  ي�سغل 
يف  والتوريد  البيع  اأعمال  لقطاع  التوزيع  لعمليات 
�سل عاملًيا، حيث ين�سب تركيزه على �سمان توزيع 
حلول الطاقة لعمالء �سل حول العامل مع اتباع اأعلى 
اأنه  كما  والتناف�سية،  واإللتزام  ال�سالمة  معايري 
م�سوؤول عن ت�سليم م�ساريع ال�سق ال�سفلي وم�ساريع 
�سركة  قيادة  فريق  يف  ع�سو  وهو  ال�سغرية،  الغاز 
�سل التجارية. وقبل ذلك، كان  ي�سغل من�سب نائب 
حيث  العاملية،  الزيوت  توريد  ل�سل�سلة  �سل  رئي�ش 
الزيوت  توريد  �سل�سلة  تناف�سية  مدى  بتح�سني  قام 
الريادية  �سل  زيوت  مكانة  من  معززا  العاملية، 
والت�سنيع  التوريد  فيها  مبا  العاملي  ال�سوق  يف 
واللوج�ستيات مع حتقيق اأهداف اإل�ستدامة والتحول 
الرئي�ش  نائب  من�سب  ريت�سارد  و�سغل  الرقمي. 
للح�سابات الرئي�سية العاملية واإلأعمال العاملية منذ 
�سل  عالقات  تنمية  يف  جنح  حيث   ،2017 عام 
التحول  وبداأ  العامليني،  العمالء  كبار  مع  التجارية 
الرقمي إلأعمال منتجات �سل للوقود البحري، وعزز 
عمل  وقد  �سل.  يف  الت�سويق  اأعمال  عرب  املبيعات 
�سابًقا يف اأدوار متعلقة باإل�سرتاتيجية والت�سويق يف 
كل من جمهورية الت�سيك ورومانيا ورو�سيا ونذرإلند 
واإلإمارات العربية املتحدة. ويحمل ريت�سارد �سهادة 

بكالوريو�ش يف اإلقت�ساد من جامعة باث.

علي اخلرو�شي
ال�سوؤون  نائب مدير  ي�سغل علي اخلرو�سي من�سب 
عام  منذ  الدفاع  وزارة  تقاعد  �سندوق  يف  املالية 
البكالوريو�ش  �سهادة  على  حا�سل  وهو   .2019

معتمد،  ائتمان  كتنفيذي  حما�سبة  بتخ�س�ش 
جامعة  من  اإلأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري  و�سهادة 
ال�سلطان قابو�ش. وهو مر�سح يف جمعية املحا�سبني 
القانونيني املعتمدين. كما اأن علي ع�سو يف جمل�ش 
اإ�سافة  اللوج�ستية،  اإمداد  ل�سركة  احلالية  اإلإدارة 
اإلى كونه ع�سو جمل�ش اإدارة �سابق يف �سندوق ُعمان 

للتنمية و�سركة املدينة للتاأمني �ش.م.ع.ع.

ب�شرى امل�شكرية
متنوعة  مهنية  منا�سب  امل�سكرية  ب�سرى  �سغلت 
تهدف لتحقيق النمو امل�ستدام يف ُعمان اأثناء عملها 
مملوكة  وكيانات  حكومية،  وموؤ�س�سات  هيئات  مع 
 – للتنمية  �سل  ل�سركة  ان�سمت  وموؤخًرا  للحكومة 
ُعمان يف من�سب اإداري يف ال�سوؤون التجارية. ومن 
اإل�سرتاتيجي  التخطيط  تخ�س�سها  جماإلت  بني 
للطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة، واإلأطر التنظيمية 
للحوكمة، واإلإ�سراف على تعاقدات م�ساريع الطاقة 

وكانت  الوطنية.  املالية  امليزانية  وخطط  امل�ستقلة، 
للغاز  الُعمانية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش  يف  ع�سوة 
الطبيعي  للغاز  قلهات  �سركة  و  امل�سال،  الطبيعي 
امل�سال، وهي حالًيا ع�سوة يف جمل�ش اإدارة ال�سركة 
وهي  ُعمان(،  )مطارات  املطارات  إلإدارة  الُعمانية 
العامة  ال�سيا�سة  يف  ماج�ستري  �سهادة  على  حا�سلة 
قانون  يف  وبكالوريو�ش  اأك�سفورد،  جامعة  من 
اإلأعمال التجارية من جامعة مونا�ش، وتخ�س�سات 
كما  القيا�سي.  واإلقت�ساد  اإلقت�ساد  يف  ثانوية  
ح�سلت على �سهادة اإلنتقال اإلى املنا�سب القيادية 
من معهد IMD وتخرجت من برنامج القيادة حتت 
اإ�سراف اإلأكادميية ال�سلطانية لالإدارة بالتعاون مع 

جامعة اأوك�سفورد.

اإريك جرين يل
القيادية  ال�سخ�سيات  اأحد  هو  يل  جرين  اإريك 
عن  تزيد  خربة  ولديه  �سل،  يف  املالية   ال�سوؤون  يف 
والتخطيط  التجاري،  التمويل  16 عامًا  يف جمال 
اأداء  واإدارة  واملحا�سبة،  والرقابة  املايل،  والتحليل 
و�سبق  والتاأمني.  واملخاطر  واحلوكمة،  اإلأعمال، 
العلوي،  وال�سق  والتوريد،  التجارة  يف  عمل  اأن  له 
املتحدة  الوإليات  يف  والت�سنيع  والكيماويات، 
اإلأمريكية و�سنغافورة، اإإل اأن غالبية خربته هي يف 
ويف  العاملة.   اإلأ�سول  �سمن  ال�سفلي  ال�سق  جمال 
فرباير 2022، مت تعيني اإريك بوظيفة مدير مايل 
اإقليمي ل�سركة �سل للتنمية - ُعمان �ش.م.م. ويحمل 
اإريك �سهادة البكالوريو�ش يف اإلقت�ساد من جامعة 

كارلتون يف الوإليات املتحة اإلأمريكية. 

اأ�شماء الغاب�شية
لديها  ب�سرية  موارد  خبرية  هي  الغاب�سية  اأ�سماء 
وعاملًيا،  حملًيا  عامًا   20 اإلى  ت�سل  عالية  خربة 
املوارد  جمال  يف  خمتلفة  قيادية  منا�سب  و�سغلت 
يف  الب�سرية  املوارد  مديرة  من�سب  منها  الب�سرية، 
ومديرة  �ش.م.ع.ع،  للت�سويق  العمانية  �سل  �سركة 
املواهب العاملية  لل�سق العلوي غري العامل، ومديرة 
التغيري، ومديرة موارد ب�سرية يف دول خمتلفة منها 
�سلطنة عمان، وقطر، وم�سر، ونذرإلند، كما عملت 

يف قطاعي الطاقة والطريان.

اإدارة  يف  ماج�ستري  �سهادة  على  حا�سلة  وهي 
يف  وبكالوريو�ش  مان�س�سرت،  جامعة  من  اإلأعمال 
ال�سلطان  جامعة  من  واإلآداب  اإلإجنليزية  اللغة 
اأنها �سغوفة بت�سجيع اإلإجناز، والتنوع  قابو�ش. كما 
الفرق  تطوير  يف  هام  بدور  وتقوم  واإلإندماج، 
واجلهات التي تعمل فيها. وهي ت�سغل حالًيا من�سب 
 – للتنمية  �سل  �سركة  يف  الب�سرية  املوارة  مديرة 

ُعمان.

17 تعــزيـــز الـتــقـــدم16

تقرير تنظيم وإدارة الشركة



الــتــقـريــر الـسـنــوي 2022

تكرمي �سركة �سل العمانية للت�سويق من قبل وزارة التنمية اإلإجتماعية يف حفل جوائز امل�سوؤولية اإلإجتماعية حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيد كامل بن فهد اآل �سعيد.

أمين سر الشركة والمستشار القانوني
اأمني �سر املجل�ش وامل�ست�سار القانوين هو عزان اليحمدي. ولديه خربة مهنية ت�سل اإلى 12 عامًا يف م�سقط 
و اأبوظبي ودبي. وقد عمل  يف قطاعات خمتلفة مبا فيها ال�سركات القانونية العاملية، والطاقة، واإلإن�ساءات، 

والطريان. 

األمور المتعلقة بالمكافآت
مُينح كل ع�سو غري تنفيذي مبلغ 800 ريال عماين كر�سوم جل�سة إلأي اجتماع للمجل�ش وكذلك عن اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية والذي يح�سره الع�سو، ومبلغ 400 ريال عماين كر�سوم جل�سة حل�سوراأي اجتماع 
للجنة التدقيق واملخاطر وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. يتم منح املكافاأة ال�سنوية ما دامت ر�سوم اجلل�سات 
إل تتجاوز 10,000 ريال عماين واملكافاأة اإلإجمالية إل تتجاوز 17,000 ريال عماين لكل ع�سو. وقد بلغ 

جمموع املكافاآت لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022 مبلعًا وقدره 83,000 ريال عماين.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة لعام 2022:

مكافاأة اأع�شاء جمل�س 
األإدارة

املكافاآت ال�شنوية 
)ر.ع(

 ر�شوم اجلل�شات 
)ر.ع(

املجموع الكلي
)ر.ع(

000رئي�ش جمل�ش اإلإدارة 

53,00030,00083,000اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة

83,000 53,00030,000املجموع الكلي 

اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة بالتنازل عن ر�سوم اجلل�سات  العاملية ل�سل بي ال �سي، قام  ال�سيا�سة  بالتوافق مع 
واملكافاآت.

والعالوات  ال�سنوية  واملكافاآت  الرواتب  مثل  ال�سركة،  يف  تنفيذيني  اأع�ساء  خم�سة  اأعلى  تكاليف  بلغت 
وخ�سومات �سندوق التقاعد والعالوات واإلأجور اإلإ�سافية 796,064  ر.ع للعام 2022. 

مراجعة اأهداف التدقيق الداخلي واخلارجي؛  n
مراجعة ومناق�سة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقارير والتغيريات يف مبادئ املحا�سبة؛  n

يف  اإلأ�سا�سية  املخاطر  حتديد  وطريقة  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  واإجراءات  اأنظمة  فاعلية  تقييم   n
اإلأعمال؛

مراجعة اإللتزام بقواعد ال�سلوك املهني؛  n
مراجعة امل�سائل القانونية مع امل�ست�سار؛  n

مراجعة التعامالت مع اإلأطراف ذات العالقة؛ و  n
اإلجتماع مع املدققني الداخليني واخلارجيني ب�سكل م�ستقبل عن اإدارة ال�سركة.  n

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

عدد األجتماعاتا�شم الع�شو
األجتماعات التي 

ح�شرها
44�سبيب الدرمكي 

44علي اخلرو�سي 

44اإ�سحاق املعويل

41اأدريان ريت�سك�ش )حتى 15 فرباير 2022(

43اإريك جرينلي )منذ 15 مار�ش 2022( 

رئيس التدقيق الداخلي:
اإلى  البلو�سي كان رئي�ش التدقيق الداخلي واأمني �سر جلنة التدقيق واملخاطر، ويقوم برفع تقاريره  مراد 
جلنة التدقيق واملخاطر منذ مار�ش *2020. وهو مدقق داخلي معتمد يتمتع بخربة تزيد عن 17 عاًما يف 

جمال التدقيق الداخلي عرب �سركات القطاعني العام واخلا�ش يف �سلطنة عمان.

اإلى جانب ح�سوله على درجة املاج�ستري يف اإدارة اإلأعمال من جامعة جريفيث باأ�سرتاليا، فاإن الفا�سل/ 
مراد هو حمقق احتيال معتمد، ومدقق داخلي معتمد، ومدقق نظم معلومات معتمد، وحا�سل على �سهادة 
�سمان اإدارة املخاطر املعتمدة. كما اأنه ي�سغل من�سب ع�سو جمل�ش اإدارة يف جمعية حمققي اإلحتيال، فرع 

ُعمان.

*قدم مراد البلو�سي ا�ستقالته يف بداية عام 2023، و�سرعت ال�سركة يف اإجراءات تعيني ال�سخ�ش البديل. 

التدقيق والرقابة الداخلية 
للجمعية  خارجيني  ح�سابات  مراقبي  تعيني  اإلإدارة  جمل�ش  اقرتح  واملخاطر،  التدقيق  جلنة  مع  بالت�ساور 
املالية  لل�سنة  كمدققني  �ستيفنز  مور  �سركة  بتعيني  امل�ساهمون  قام  فقد  وعليه،  ال�سنوية.  العادية  العامة 

   .2022

يف  ت�سارب  يوجد  قد  اأينما  �ستيفنز  مور  خدمات  ا�ستخدام  يتم  مل  فاإنه  ال�سركات  حوكمة  مليثاق  ووفًقا 
الداخلية من  الرقابة  فاعلية  اإلإدارة  بالنيابة عن جمل�ش  واملخاطر  التدقيق  وقد راجعت جلنة  امل�سالح. 
خالل اإلجتماع مع املدقق الداخلي، ومراجعة تقارير الرقابة الداخلية وتو�سياتها ومقابلة املدقق اخلارجي 
ومراجعة ما مت تقدميه من تو�سيات يف التقرير ور�سالة اإلإدارة. وا�ستنادًا على ذلك، ي�سر جلنة التدقيق 
واملخاطر وجمل�ش اإلإدارة اإبالغ امل�ساهمني باأن نظام املراقبة الداخلي املطبق يف ال�سركة ذو فاعلية وكفاءة 

عاليتني. 

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ع�سوين م�ستقلني وع�سوين غري م�ستقلني. ويتولى غالب البو�سعيدي، 
وهو ع�سو م�ستقل رئا�سة اللجنة. عقدت اللجنة خالل العام 2022 اجتماعني مت ت�سجيل حما�سر كل منها. 

وكان تاريخهما كالتايل: 26 اأبريل، و 2 دي�سمرب. 

ت�سمل امل�سوؤوليات الرئي�سية للجنة ما يلي:

و�سع �سيا�سة عالوات ومكافاآت إلأع�ساء جمل�ش   n
اإلإدارة واملديرين التنفيذيني؛

والتي  النتائج  و�سجل  العالوات  �سيا�سة  حتديد   n
ت�سكل اإلأ�سا�ش لعالوات املديرين التنفيذيني؛

للمديرين  املكافاآت  وم�ستوى  تنظيم  مراقبة   n
التنفيذيني؛

يف  كفاءة  ذوي  اأ�سخا�ش  تعيني  عمليات  دعم   n
جمل�ش اإلإدارة؛

اإلإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  خالفة  تخطيط   n
واملديرين التنفيذيني؛

الكفاءة  ذوي  املوظفني  اختيار  يف  امل�ساعدة   n
ليكونوا �سمن املديرين التنفيذيني؛

n  تعمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وفق �سروطها 
املرجعية التي اأ�سدرها جمل�ش اإلإدارة.  

سجل حضور أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت

ا�شم الع�شو
عدد 

األجتماعات
األجتماعات 
التي ح�شرها

غالب البو�سعيدي 
21)رئي�ش اللجنة(

ال�سيخ في�سل 
22احل�سار 

22وليد هادي 

زين حق )حتى 15 
*20فرباير 2022(

ب�سرى امل�سكري )من 
15 مار�ش 2022(

22

مت عقد كافة اإلجتماعات بعد �سهر فرباير 2022.  *

اجتماع الجمعية العامة 
السنوية

يت�سمن التقرير ال�سنوي لل�سركة اإي�ساحات لكل   n
ال�سنوية،  اأعمال اجلمعية العامة  بند يف جدول 
واٍف  مبلخ�ش  امل�ساهمني  لتزويد  �سعيًا  وذلك 
بهدف  مناق�ستها  �ستتم  التي  املوا�سيع  حول 
متكينهم من امل�ساركة ب�سكل فعال يف اإلجتماع. 
مع  وافرتا�سيًا  ح�سوريًا  اإلجتماع  عقد  ومت 
من  ال�سادرة  والتوجيهات  باإلأنظمة  التقيد 

الهيئة العامة ل�سوق املال بناًء على:

القرار رقم خ /25/ 2020 بتاريخ 16 اأبريل   n
2020  ب�ساأن �سوابط انعقاد اجلمعيات العامة 
لل�سركات امل�ساهمة العامة و�سناديق اإل�ستثمار 

عرب الو�سائل اإلإلكرتونية؛ 

عني  يف  اإلأخذ  مع  ال�سنوية  املكافاأة  حتديد  يتم 
للموظف  الفردي  واإلأداء  ال�سوق  و�سع  اإلعتبار 
واإلأداء العام لل�سركة مقارنة باإلأهداف املو�سوعة، 
والتي ت�سمل معايري اإلأداء املايل وال�سحة وال�سالمة 

واإلأمن والبيئة والعمليات الت�سغيلية.

يعمل كافة املوظفني يف ال�سركة وفق عقود توظيف 
العمل،  وزارة  حتددها  التي  ال�سوابط  مع  تتما�سى 
�سهر  العمل عن  عقد  إلإنهاء  اإلإخطار  مدة  تقل  وإل 

واحد. 

لجنة التدقيق والمخاطر 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اأع�ساء  ثالثة  من  واملخاطر  التدقيق  جلنة  تتكون 
بن  �سبيب  ويتولى  م�ستقل.  غري  وع�سو  م�ستقلني 
حممد الدرمكي، وهو ع�سو م�ستقل رئا�سة اللجنة. 
عقدت اللجنة خالل عام 2022 اأربعة اجتماعات، 
تواريخ  وكانت  حما�سرها.  ت�سجيل  مت  وقد 
اإلجتماعات كالتايل: 14 فرباير و 25 اأبريل و 28 

يوليو و 27 اأكتوبر. 

املجل�ش  اعتمدها  التي  التدقيق  إلئحة  ت�سمل 
امل�سوؤوليات التالية للجنة التدقيق واملخاطر:

مراجعة التقارير املالية ال�سنوية املدققة وتقرير   n
اإلى  اإر�سالها  قبل  حولها  احل�سابات  مراقبي 

جمل�ش اإلإدارة إلعتمادها؛
قبل  املرحلية  املالية  القوائم  واعتماد  مراجعة   n

ن�سرها للعامة واأر�سفتها؛

19 تعــزيـــز الـتــقـــدم18

تقرير تنظيم وإدارة الشركة



الــتــقـريــر الـسـنــوي 2022

 24 بتاريخ   2021  / خ/4  رقم  التعميم   n
لعقد  الالزمة  اإجراءات  ب�ساأن   2021 يناير 

اجتماعات اجلمعية العامة؛

ويحث اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة كافة امل�ساهمني على 
العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  وامل�ساركة  احل�سور 
ال�سنوية. اإذ يتم فيه تقدمي اإجابات تف�سيلية، متى 
ما اأمكن ذلك، على كافة اإلأ�سئلة املطروحة وذلك 
ميكن  كما  انعقاده.  بعد  اأو  اإلجتماع  خالل  اإما 
خالل  من  ا�ستف�سارات  باأية  التقدم  للم�ساهمني 
ولي�ش  العام  خالل  وقت  اأي  يف  بال�سركة  اإلت�سال 

فقط يف اجتماع اجلمعية العامة. 

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 
والتقاريرال�سنوية  الر�سمية  ال�سحفية  والن�سرات 
وال�سيا�سات واإلإجراءات اإلأخرى اخلا�سة بالتنظيم 
اإلإداري، وباإمكان جميع اإلأطراف املهتمة باإلطالع 
على هذه املعلومات على املوقع اإلإلكرتوين لل�سركة 
www.shelloman.com.om الذي يحمل عنوان

رقم  بور�سة م�سقط  ال�سادر من  بالتعميم  التزامًا 
MSM / 379/ 2019 بخ�سو�ش تعيني م�سوؤول 
باإعطاء  ال�سركة  قامت  امل�ستثمرين،  عالقات 
ي�سغل  والذي  اللواتي،  برير  للفا�سل  الدور  هذا 
ال�سركة وتطوير  حالًيا من�سب مدير عام عالقات 

اإلأعمال. 

ال�سادر   2022  /109 خ/  رقم  للقرار  وطبقًا 
بتاريخ 17 يوليو 2022 بخ�سو�ش �سوابط التعامل 
اإلإعالم  وو�سائل  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  بني 
وامل�ستثمرين واملحللني، قامت ال�سركة بعقد اجتماع 
املالية  النتائج  عر�ش  فيه  مت  امل�ستثمرين  عالقات 
على  للت�سويق  العمانية  �سل  ل�سركة  املدققة  غري 
30 �سبتمرب  جمتمع امل�ستثمرين للفرتة املنتهية يف 
لالأعمال،  اإل�سرتاتيجي  اإلأداء  وتو�سيح   2022
باإلإ�سافة اإلى النقاط الرئي�سية التي تبني  اأهداف 
قبل  من  اإلجتماع  عقد  مت  وقد  وقيمها،   ال�سركة 
م�سوؤول عالقات امل�ستثمرين ورئي�ش ال�سوؤون املالية 

ومدير قطاع التنقل.

ممارسات االلتزام بإدارة مخاطر 
المعلومات

من  ال�سادر  خ/2022/1  رقم  بالتعميم  التزاًما 
اأمن  دليل  ين�سر  والذي  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة 
املعلومات لل�سركات امل�ساهمة العامة، قامت ال�سركة 

العامة  الهيئة  متطلبات  مع  بالتوافق  بها  اخلا�ش  املعلومات  اإدارة خماطر  كتيب  وتنفيذ  واعتماد  بتطوير 
اإلى تعزيز اإل�ستفادة من اإلأطر وال�سوابط واإلإجراءات املعتمدة �سمن جمموعة  ل�سوق املال. وباإلإ�سافة 
و�سمان  الوعي  رفع  اأجل  من  واحلمالت  املحلية  املمار�سات  من  عدًدا  ال�سركة  طبقت  فقد  �سل،  �سركات 
املمار�سات  العالقة. و�سملت  اإلأخرى ذات  بها واملخاطر  املعمول  املعلومات  اإدارة خماطر  فعالية �سوابط 
التي مت اتباعها يف هذا ال�ساأن تنفيذ ور�سة توعوية حول اأمن املعلومات بالتعاون مع اإلأطراف ذوي العالقة 
من داخل ال�سركة وخارجها، واإجراء اختبار لالخرتاق وتقييم ملدى قابلية الولوج اإلى اإلأنظمة واملن�سات 
احل�سا�سة. ويتم �سد الثغرات التي اأظهرتها عمليات التقييم هذه من خالل اخلطط واملمار�سات املنا�سبة.

واإذ تظل ال�سركة ملتزمة بتعزيز اإدارة خماطر املعلومات وتطوير اإطارعملها من اأجل �سمان نزاهة وفعالية 
اأنظمتها ومن�ساتها يف كل اإلأوقات.

التقارير المالية
ال�سركة  واأداء  اأعمال  حول  مف�سلة  معلومات  مت�سمنة  �سنوية  ربع  مالية  تقارير  بتقدمي  ال�سركة  تقوم 
وو�سعها املايل احلايل واإلأمور اإلأخرى ذات اإلأهمية. ومتا�سيًا مع املتطلبات القانونية وال�سيا�سات املعمول 
بها فاإنه يتم ن�سر النتائج ربع ال�سنوية وال�سنوية إلأداء ال�سركة يف موقع بور�سة م�سقط واملوقع اإللكرتوين 
اخلا�ش بال�سركة. باإلإ�سافة اإلى ذلك، يتم ن�سر هذه التقارير يف ال�سحف املحلية الرائدة باللغتني العربية 
الذي مت   XBRL م�سقط  بور�سة  موقع  املالية من خالل  التقارير  بتن�سر  ال�سركة  بداأت  وقد  واإلإجنليزية.  
اإلإدارة مبراجعة هذه  اأع�ساء جمل�ش  ويقوم    .2021 عام  املال يف  ل�سوق  العامة  الهيئة  قبل  من  طرحه 
التقارير ربع ال�سنوية يف اجتماعات جمل�ش اإلإدارة قبل اأن يتم ن�سرها وذلك حر�سًا على التاأكد من �سحة 

هذه املعلومات ومن اأنها تعطي تقييمًا وا�سحًا إلأعمال ال�سركة.

سياسة توزيع األرباح
اأية �سنة ت�سغيلية.  اأكرب مردود ممكن للم�ساهمني يف  ال�سركة على حتقيق  تقوم �سيا�سة توزيع اإلأرباح يف 
ومتطلبات  امل�ستقبلية  اإل�ستثمار  مثل خطط  القرار  هذا  اتخاذ  عند  اعتبارها  يتم  عديدة  عوامل  وهناك 
راأ�ش املال العامل وامتالك ال�سيولة وعوامل اأخرى. ويف حالة توفر اإلأرباح الكافية وفقًا خلطط العمل يف 
ال�سركة، فاإنها تقوم بتوزيع اأرباح مرحلية. وبالتوافق مع هذه ال�سيا�سة، من املتوقع توزيع اأرباح عن ال�سنة 

املالية 2022  يف �سهر مار�ش 2023.

بيانات سعر السوق
بيانات اأعلى/ اأدنى �سعر �سهري لل�سهم خالل ال�سنة املالية 2022

حجم التداولاأدنىاأعلىال�شهر 2022
0.9120.86010,919يناير 

0.9200.8601,649,941فرباير 

0.9200.840162,151مار�ش 

0.8840.84011,728اأبريل

0.8600.8121,507,653مايو

0.8400.80059,382يونيو

0.8800.8201,005,737يوليو 

0.9440.880502,808اأغ�سط�ش

0.9240.88460,069�سبتمرب

0.8800.800721,506اأكتوبر

0.8720.80889,977نوفمرب

0.9000.852726,079دي�سمرب

األداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط لألوراق المالية

اداء النسبي لسهم الشركة في السوق

مؤشر سوق مسقط ل�وراق المالية مؤشر شركة شل العمانية للتسويق

20212022 201820192020

يناير

س
مار

يونيو

سبتمبر

سمبر
دي

يناير

س
مار

يونيو

سبتمبر

سمبر
دي

يناير

س
مار

يونيو

سبتمبر

سمبر
دي

يناير

س
مار

يونيو

سبتمبر

سمبر
دي

يناير

س
مار

يونيو

سبتمبر

سمبر
دي

120

100

80

60

40

20

0

متتلك جمموعة �سركات �سل ن�سبة %49 من اإلأ�سهم من خالل 5 �سركات تابعة لها، يف حني اأن %51 من 
اإطار  اآخرين، ويتم تداولها يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية. و�سمن  اإلأ�سهم مملوكة من قبل م�ستثمرين 
قانون ال�سركات التجارية والنظام اإلأ�سا�سي لل�سركة فاإن 5,000,000 من اإلأ�سهم لها خا�سية اإلمتياز 
بحيث ت�سبح اأ�سهمًا متعددة الت�سويت. ومبا اأن جمموعة �سركات �سل متتلك اأ�سهم اإلمتياز فاإنه ميكنها 
احل�سول على 54,000,000 �سوت يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية وذلك لن ميكنهم من التحكم 

يف اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة.

كبار المساهمين )كما في 31 ديسمبر 2022(
الن�شبة %عدد األأ�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

9,895,5679.90�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

9,035,0629.04الهيئة العامة للتاأمينات اإلجتماعية

7,428,8787.43جهاز اإلإ�ستثمار العماين

7,170,2877.17�سندوق تقاعد وزارة الدفاع 

تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة
مل يتم ت�سجيل اأي خمالفات بحق ال�سركة فيما يتعلق بقانون ال�سركات التجارية رقم 2019/18 يف �سلطنة 
عمان وتعديالته، وميثاق حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ولوائح الهيئة العامة ل�سوق املال اأو اتفاقيات 

اإلإدراج يف بور�سة م�سقط خالل ال�سنوات الثالثة املا�سية. 

البيانات المهنية للمدقق القانوني 
عني م�ساهمو ال�سركة مور �ستيفنز لتكون مدقق ال�سركة لعام 2022.

اأهم �سبكات املحا�سبة  التي تعد واحدة من  العاملية،  مور �ستيفنز �ش.م.م عمان هي جزء من �سبكة مور 
واإل�ست�سارات يف العامل، ومقرها يف لندن، وتتاألف من اأكرث من 233 �سركة م�ستقلة مع 502 مكتبا واأكرث 

من 30,000 موظفًا يف 114 دولة. 

بداأ مكتب مور �ستيفنز العمل يف �سلطنة عمان يف عام 1988. وعلى مر ال�سنني، تطورت اأعمالها ب�سكل 
الرئي�سية   املدرجة  ال�سركات  ذلك  يف  مبا  العمالء،  من  لعدد  اإلآن  خدماتها  بتقدمي  تقوم  وهي  كبري، 
اأو  وال�سرائب  احل�سابات  تدقيق  خدمات  لها  تقدم  حيث  والوزارات  احلكومية  واملنظمات  واملجموعات 
القانونيني  املحا�سبني  من  اأغلبهم  عمانيًا  موظفًا   65 حوايل  بها  ويعمل  اإلإدارية.  اإل�ست�سارية  اخلدمات 

اأنظمة  ومدققو  داخليون  مدققون  ومنهم  املوؤهلني، 
املعلومات. خالل عام 2022، تقا�ست مور �ستيفنز 
مبلغ 12,000 ريال عماين مقابل خدماتها املهنية 

التي قدمتها لل�سركة.

إقرار مجلس إدارة الشركة
 2019  /18 وفقًا لقانون ال�سركات التجارية رقم 
�سنة  لكل  مالية  بيانات  اإعداد  اإلإدارة  على  يحب 
التقارير املالية الدولية ومعايري  مالية وفقًا ملعايري 
املحا�سبة الدولية، وذلك ب�سكل يعك�ش الو�سع املايل 

لل�سركة واأداءها خالل الفرتات املالية املحددة.

خالل اإعداد البيانات املالية قام جمل�ش اإلإدارة مبا يلي:

وتطبيقها  املنا�سبة  املحا�سبة  اختيار�سيا�سات   n
ب�سكل منتظم؛

القيام بتعديالت وتقديرات معقولة وح�سيفة؛  n

املحا�سبة  معايري  بكافة  اإللتزام  من  التاأكد   n
املطبقة؛ و

فر�ش  اأ�سا�ش  على  مالية  بيانات  اإعداد   n
اإلإدارة  اأن لدى جمل�ش  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�ش اإلإدارة م�سوؤول عن اإلإحتفاظ  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 2019/18.

اإلإدارة  نظم  عن  م�سوؤوليته  اإلإدارة  جمل�ش  يوؤكد 
الداخلية واإدارة املخاطر يف ال�سركة، وعن مراجعة 
اإلإ�سارة هنا  النظم. وجتدر  فعالية و�سالحية هذه 
اإدارة  بغر�ش  ت�سميمها  قد مت  النظم  اأن هذه  اإلى 
اأهداف  حتقيق  يف  اإزالتها  ولي�ش  الف�سل  خماطر 
اأن  اإلى  اإلإ�سارة  يجب  ذلك،  اإلى  باإلإ�سافة  العمل. 
قاطع  ولي�ش  معقول  تاأكيد  تقدمي  ميكنه  نظام  اأي 

�سد اإلأخطاء اأو اخل�سائر اجلوهرية.

وليد هادي
رئي�ش جمل�ش اإلإدارة
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ويبقى �سمن م�ساعينا اإلأ�سا�سية التعاون مع اجلهات 
اإل�سرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  وامل�ساهمني  املعنية، 
املنظم  اإلنتقال  عملية  وت�سريع  العمانية  الوطنية 

إلقت�ساٍد خاٍل من الكربون. 

اإلنبعاثات  من  خالية  طاقة  �سركة  ن�سبح  اأن  وفكرة 
عملياتنا  عن  ال�سادرة  اإلنبعاثات  من  �سنحد  اأننا  تعني 
اإلأخرى  الطاقة  ومنتجات  الوقود  وانبعاثات  الت�سغيلية، 
وتخزين  ح�سر  اأي�سا  تعني  كما  لعمالئنا.  نبيعها  التي 
تعوي�سها  اأو  التكنولوجيا  با�ستخدام  متبقية  انبعاثات  اأي 
اأعمالنا  انتقال  على  نعمل  اإننا  ملعادلتها.  نظيفة  باأخرى 
خالل  من  اأمامنا  �سُتفتح  التي  اجلديدة  الفر�ش  وانتهاز 
مثل  الكربون  منخف�سة  الطاقة  حلول  من  املزيد  توفري 
الوقود احليوي والهيدروجني و�سحن املركبات الكهربائية 

والكهرباء املولدة من الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح.

اأجل  املناخ حتدًيا ملًحا، ومن  متثل معاجلة ظاهرة تغري 
اهتمامنا  جل  وّجهنا  قد  فاإننا  الظاهرة،  لهذه  الت�سدي 
حيث  الكربونية،  لالنبعاثات  ال�سفرية  القيمة  لتحقيق 
ي�ساهم املجتمع يف اإيقاف زيادة اجمايل انبعاثات الغازات 
الدفيئة يف الغالف اجلوي. ومن هذا املنطلق فاإننا ن�سعى 
حققت  �سركة  ن�سبح  باأن   2050 عام  مطلع  بحلول 
الهدف  ويدعم ذلك  انبعاثات.  اإلى �سفر  الو�سول  هدف 
املن�سو�ش  املناخ  تغري  لظاهرة  الت�سدي  وهو  اإلأ�سمى 
عليها يف اتفاقية باري�ش لالأمم املتحدة، ومبا يتما�سى مع 
اإل�سرتاتيجية الوطنية لل�سلطنة لالنتقال املنظم اإلى خطة 

احلياد ال�سفري.

العمل مع عمالئنا وقطاعات 
األعمال المختلفة من أجل تسريع 

التحول في مجال الطاقة إلى 
تحقيق صفر انبعاثات.

 تحقيق صفر
انبعاثات 
كربونية 
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الصحة والسالمة واألمن والبيئة
�ش.م.ع.ع  للت�سويق  العمانية  �سل  �سركة  اأنهت 
حوادث  اأية  ت�سجيل  بدون   2022 عام  )ال�سركة( 
م�سيعة للوقت، ومع 365 يوًما دون حوادث ت�سرب 
اأ�سرار.  يوًما دون   314 و  ملنتجات من احلاويات  
بال�سحة  الثابت  التزامنا  �ساهًدا على  يعد  ما  وهو 

وال�سالمة واإلأمن والبيئة. 

امل�ستمر،  التعلم  ثقافة  تعزيز  يف  التزامها  مطبقًة 
تقييًما  ال�سركة  اأجرت  كوفيد-19،  جائحة  وعقب 
فيها،  ال�سالمة  ثقافة  وتقييم  التذكري،  بغر�ش 
واإعداد خطة جيدة ملعاجلة الفجوات يف ممار�سات 
التغلب  بهدف  والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة 
ومهامها.  اأعمالها  قطاعات  خمتلف  عرب  عليها 
ويف عام 2022، وا�سلت ال�سركة جهودها املبذولة 
فعالية  و�سمان  الكفاءات  تطوير  على  للرتكيز 
�سيا�سة اإدارة املخاطر املرتبطة بالعمليات اليومية.

العديد  بتنفيذ  ا  اأي�سً ال�سركة  قامت  العام،  وخالل 
والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  مبادرات  من 
ل�سمان اإل�ستعداد إلأي اأزمة، مبا يف ذلك تدريبات 

والداخلية،  ظفار،  حمافظة  من  كٍل  يف  الطوارئ 
والظاهرة،  الباطنة،   و�سمال   ، ال�سرقية  وجنوب 
وم�سقط. وقد مت اإلنتهاء من هذه اإلأن�سطة من قبل 
فريق اإل�ستجابة للطوارئ، بالتعاون مع هيئة الدفاع 
املدين واإلإ�سعاف و�سرطة عمان ال�سلطانية. وتهدف 
التعايف من  اإلى �سمان وجود خطط  اإلأن�سطة  هذه 
للتعامل  اإلأمامية وجاهزيتها  اإلأزمات يف اخلطوط 
مع حاإلت الطوارئ، باإلإ�سافة اإلى م�ساركة اأف�سل 
املمار�سات مع املجتمع ككل.  كما مت تنظيم العديد 
من الندوات حول �سحة العمال، واإلأمن، وخطوط 
الدفاع، و�سالمة العمليات، واإدارة البيئة، وال�سحة، 
وال�سالمة على الطرق، واعتماد اخلطوط اإلأمامية، 
املرتفعة،  املناطق  على  والعمل  العمل،  وت�ساريح 
ويوم  الغذاء،  و�سالمة  املقاولني،  �سالمة  واإدارة 

ال�سالمة ال�سنوي.

وباإلإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة باإجراء العديد 
من مبادرات رعاية العمال من اأجل �سمان �سالمة 
و�سحة موظفي اخلطوط اإلأمامية، مبا فيها و�سائل 

اإلإقامة اإلآمنة، والنقل، واإلأجور، وحرية التعبري.

من  �سفر  �سايف  حتقيق  يف  �سل  طموح  �سمن 
اإلنبعاثات الكربونية، قامت ال�سركة بتد�سني خدمة 
حمطات  اإحدى  يف  الكهربائية  ال�سيارات  �سحن 
بيئة  بتحقيق  إللتزامها  تاأكيًدا  وذلك  �سل،  خدمة 
قامت  كما  واإلنت�سار.  للتو�سع  خطط  مع  م�ستدامة 
يعمل  م�سباًحا   271 برتكيب  العام  هذا  ال�سركة 
بالطاقة ال�سم�سية، و367 اآخًرا من نوع LED، و25 
 4 �سم�سية يف  واألواًحا  الكفاءة،  جهاز تربيد عالية 

حمطات خدمة هذا العام. 

الموارد البشرية
بيئة العمل

اإ�سافية  قيمة  بتقدمي  التزامها  ال�سركة  وا�سلت 
وحتفيزهم  واإ�سراكهم  املواهب،  اأف�سل  جلذب 
من  ذلك  حتقق  وقد  التفوق.  من  مزيد  لتحقيق 
ب�سحتهم  اإلهتمام  م�ستويات  اأعلى  اإظهار  خالل 
منح  جانب  اإلى  واإلجتماعية،  والعقلية  اجل�سدية 
وجمزية  هادفة  وم�سوؤوليات  اأدوارًا  املواهب  تلك 
توا�سل  ذلك،  على  عالوة  بالتحديات.  وتت�سم 
من  امل�ستقبل،  قادة  لي�سبحوا  اإعدادهم  ال�سركة 
وممار�سات  ن�سطة  متابعة  خطط  توفري  خالل 

اإلحتفاظ باملوظفني.

لقاء فريق �سل العمانية  بفريق قيادة �سل العاملية يف املقر الرئي�سي اجلديد.

األأداء

يف عام 2022 ، جنح فريق املوارد الب�سرية يف دعم 
قطاعات اإلأعمال واأق�سام الدعم اإلأخرى يف تطبيق 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  لت�سريع  موؤ�س�سي  تغيري  برنامج 

ال�سركة الطموحة “تعزيز التقدم”.

ال�سركة  ا�سرتاتيجية  و�سمن  ذلك،  اإلى  باإلإ�سافة 
طويلة املدى للتحول يف جمال الطاقة، وتوفري حلول 
الكربونية  اإلنبعاثات  وتقليل  واأنظف،  اأكرث  طاقة 
ال�سركة  وا�سلت  الكهرباء،  با�ستهالك  املرتبطة 
ويف  مرافقها  يف  ال�سم�سية  اإلألواح  يف  اإل�ستثمار 
ت�سمنت  كما  لها.   التابع  الزيوت  مزج  م�سنع 
بها  للعاملني  امل�ساعدة  تقدمي  اأي�سًا  ال�سركة  جهود 
املهنية  حياتهم  بني  اأف�سل  تكامل  حتقيق  اأجل  من 
اإلإنتاجية  م�ستوى  رفع  من  لتمكينهم  وال�سخ�سية، 
مع  وبالتوافق  عملهم.  بيئة  يف  والر�سا  وامل�ساركة 
تغطية  نطاق  بتو�سيع  اأي�سًا  ال�سركة  قامت  ذلك، 

التاأمني الطبي لهم ولعائالتهم.

حافظت  امل�سافة،  املحلية  القيمة  �سعيد  وعلى 
ال�سركة على م�ستوًى عاٍل من التعمني، حيث و�سلت 

املواهب  من   96.1% اإلى  فيها  التعمني  ن�سبة 
انطالًقا  ا  اأي�سً العام  �سهد  كما  املتميزة.  الُعمانية 
ناجًحا لربنامج “اإعداد” للتدريب على راأ�ش العمل، 
من  العماين  ال�سباب  متكني  على  يعمل  والذي 
م�ساركة هدفنا املتمثل يف “تعزيز التقدم” وثقافتنا 
القائمة على اإلندماج والتعاون واإلهتمام، حيث اأن 
ليكونوا  املتدربني  اإعداد  اإلى  يهدف  الربنامج  هذا 
 ،2040 عمان  روؤية  حتقيق  يف  ن�سطني  م�ساهمني 
العمل  راأ�ش  على  التعلم  فر�ش  الربنامج  يقدم  اإذ 
 33 منح  ا  اأي�سً ومت  طموحة.  ُعمانية  مواهب  ل�سبع 
فر�سة  ال�سيفي  التدريب  برنامج  �سمن  متدرب 
لتطوير اأنف�سهم يف تخ�س�سات خمتلفة مبا يف ذلك 
ب�سوؤون  واملتعلقة  والتجارية  الفنية  اإلأعمال  وظائف 

ال�سركات.

لقد كان هذا العام عاًما مهًما لل�سركة حيث حقق 
يف  اإلإطالق  على  م�ساركة  معدل  اأعلى  املوظفون 
ا�ستبيان موظفي �سل ال�سنوي وذلك بن�سبة 100%. 
معايري  جميع  يف  ال�سركة  نتائج  تفوق  ا�ستمر  كما 
اإل�ستبيان على اأعلى النتائج التي ح�سدتها �سركات 

جمموعة �سل.

وتظهر النتائج اإلإجمالية لل�سركة متتعها مبوظفني 
ويقدرون  امل�ساركة  من  عالية  مب�ستويات  يحظون 
وتوظف  بالتحدي،  تت�سم  التي  املرثية  اإلأعمال 
مهاراتهم ب�سكل جيد، باإلإ�سافة اإلى متكينهم للعمل 
واإلإن�ساف  والتنوع  باإلحرتام  تتميز  عمل  بيئة  يف 

وال�سمولية.

ال�سركة  لتكون  الهادفة  جلهودها  وا�ستمراًرا 
من  اأقوى  ب�سكل  ال�سركة  برزت  للتوظيف،  املف�سلة 
اإل�سرتاتيجية،  التجارية  للتغريات  تقبلها  خالل 

وتبنيها عند ال�سرورة.

قطاع التنقل
بيئة العمل 

اأكربمنتج  كونه  يف  التنقل  اأعمال  قطاع  ي�ستمر 
البداية  من  الرغم  وعلى  ال�سركة.  يف  للعائدات 
كوفيد-19  جائحة  تاأثري  ا�ستمرار  ب�سبب  ال�سعبة 
الربع  خالل  التجارية  واإلأن�سطة  التنقل  على 
حيويته  ا�ستعاد  اأنه  اإإل   ،2022 عام  من  اإلأول 
حتقيق  على  تركيزه  ووا�سل  العام؛  من  تبقى  فيما 
مهمته جلعل رحلة احلياة اأف�سل، من خالل توفري 
اجلودة،  عالية  الوقود  اأنواع  من  متطورة  جمموعة 

تد�سني خدمة ShellRecharge  ل�سحن املركبات الكهربائية إلأول مرة يف حمطة خدمة �سل البندر بح�سور ا�ستفان كابيتاين - نائب الرئي�ش لقطاع التنقل يف �سل العاملية.

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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متكاملة  وجتربة  ومريحة،  ترحيبية  وا�سرتاحة 
وتوا�سل  للعمالء.  واإلختيار  واجلودة  الراحة  توفر 
الت�سغيلي،  ال�سركة الرتكيز على ال�سالمة، والتميز 
قيمة  عرو�ش  وتقدمي  للموظفني،  اإلأمثل  والتطوير 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  للعمالء،  مبتكرة 
النمو لقطاع التجزئة ملنتجات غري الوقود والرتكيز 
الوقود  �سراء  لتجربة  امل�سافة   املزايا  على حت�سني 
من  اإل�ستفادة  مع   Shell V-Power اجلودة  عايل 
اأولويات  ترتيب  واإعادة  املتطورة  العمالء  توجهات 

ا�ستثماراتها يف البنية التحتية. 

اأداء األأعمال
املبيعات  يف  قوًيا  منًوا  التنقل  اأعمال  قطاع  حقق 
بف�سل  ذلك  حتقق  وقد   .2021 بعام  مقارنة 
ت�سميمها  مت  التي  املختلفة  الت�سويقية  احلمالت 
لتقدمي عرو�ش متكاملة وجتارب متميزة لعمالئنا؛ 
مبا يف ذلك عرو�ش وقود Shell V-Power، اأف�سل 
وقود لدينا من حيث اإلأداء والكفاءة، ب�سعر ترويجي 

للعمالء يف جميع اأنحاء ال�سلطنة.

من  �سبكتها  تو�سيع  العام  هذا  ال�سركة  ووا�سلت 

خالل افتتاح 6 حمطات خدمة جديدة مبا يف ذلك 
الباطنة  طريق  على  متكاملة  خدمة  حمطات  اأربع 

ال�سريع وموقعني رئي�سيني يف م�سقط.

وقود  على  تركيزه  التنقل  اأعمال  قطاع  وا�سل  كما 
“اأف�سل  جائزة  على  احلا�سل   Shell V-Power

الوقود وذلك �سمن  عالمة جتارية ُعمانية” يف فئة 
جوائز “عامل اإلقت�ساد واإلأعمال” حملًيا. ومن خالل 
 Shell Select حمالت  يف  جديدة  منتجات  طرح 
وتعزيز العرو�ش احلالية، ما يزال منو قطاع منتجات 
غري الوقود وتطويره حمور اهتمام كبري �سمن قطاع 

اأعمال التنقل.

باإلإ�سافة اإلى ذلك، و�سعت ال�سركة من ح�سورها يف 
و�سائل اإلإعالم اإلجتماعي والرقمي من خالل ن�سر 
حمتوى اأكرث تفاعاًل واإ�سراًكا، وكذلك عرب العرو�ش 
نطاق  لتو�سيع  ا�سرتاتيجية  كخطوة  الرتويجية 
بتد�سني  ا  اأي�سً ال�سركة  وقامت  للعمالء.  و�سولها 
نقاط ال�سحن الكهربائي Shell Recharge، معلنًة 
عن بداية رحلتها يف جمال خدمات �سحن املركبات 
يف  التحول  يف  جهودها  مع  بالتوافق  الكهربائية 

 ، القطاع  هذا  يف  رائدة  وك�سركة  الطاقة.  جمال 
�ستوا�سل ال�سركة يف م�ساركة خربتها لدعم اأهداف 
الكربونية.  اإلنبعاثات  لتقليل  الطموحة  ال�سلطنة 
اجلهات  مع  للتعاون  م�ساعينا  يف  ثابتني  و�سنبقى 
اإلأهداف  لتحقيق  العالقة  ذات  واإلأطراف  املعنية 
اإل�سرتاتيجية الوطنية فيما يتعلق بالطاقة، وت�سريع 
اقت�ساد  اإلى  عمان  ل�سلطنة  التدريجي  التحول 

منخف�ش الكربون.

اأعمال  قطاع  حافظ  األأ�شطول:  حلول  اأعمال 
الكبرية  م�ساهمته  م�ستوى  على  اإلأ�سطول  حلول 
اأعمال التنقل؛ وذلك من خالل تنويع  �سمن قطاع 
ال�سفقات  من  العديد  بتوقيع  عمالئه  حمفظة 
مع  اإلأعمال  �سوق  واأظهر  العام.  خالل  اجلديدة 
زيادة  مع  اإلنتعا�ش  عالمات  التجاريني  العمالء 
ما  وهو  اإلإيجابية،  اإلقت�سادية  واملوؤ�سرات  ن�ساطه 
هذا  ويركز  �سنوًيا.  املبيعات  حجم  منو  اإلى  اأدى 
القطاع على زيادة حمفظته من العمالء املتنوعني 
وتعزيز عرو�ش القيمة لهم عرب تلبية احتياجاتهم 
اجلديدة.  املبادرات  من  العديد  وطرح  املتطورة 
الرقمي،  التحول  رحلة  اأهمية  القطاع  يدرك  كما 

ندوة تكنولوجيا �سل 2022 املنظمة لت�سليط ال�سوء على احللول املبتكرة يف قطاع زيوت �سل.

اأف�سل  و�سوابط  حلول  تقدمي  على  فيحر�ش 
من  للعمالء  م�سافة  تقنية  قيمة  وطرح  للتعامالت 
اأ�سطول  حلول  وتقدمي  الرحلة،  هذه  ت�سريع  خالل 
ملعايري  امل�ستمر  التطوير  على  واملواظبة  مطورة، 

التميز الت�سغيلي.

الوقود التجاري: �سهدت اأعمال الوقود التجاري 
منًوا يف حجم املبيعات خالل الربع اإلأخري من العام 
وذلك جراء اإل�ستفادة من املكا�سب اجلديدة وبدء 
يت�سم  لالأعمال  العام  امل�سهد  يزال  إل  امل�ساريع. 
بالتحدي؛ نظًرا للبيئة ال�سائدة �سمن �سوق العمالء 
البنية  م�ساريع  من  املحدود  العدد  مع  التجاريني 
التحتية. وإل تزال ال�سركة ملتزمة بدعم ا�ستمرارية 
الفعالة  اإلإدارة  خالل  من  لعمالئها  اإلأعمال 
حلول  وتوفري  الت�سغيلي  والتميز  النقدية  للتدفقات 
التنقل املبتكرة التي ت�ساعدهم على حتقيق الكفاءة 

الت�سغيلية وتقليل اإلنبعاثات الكربونية.

باأعلى  التزامه  خالل  من  البحري:  الوقود 
والتميز  والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  معايري 
خدمة  البحري  الوقود  قطاع  وا�سل  الت�سغيلي، 
الرئي�سية،  املوانئ  يف  والدوليني  املحليني  عمالئه 
ل�سمان  العاملية  اخلربات  من  اإل�ستفادة  معزًزا 
ال�سركة  وا�ستمرت  لهم.  للوقود  الناجح  التوريد 
الوقود  اأعمال  يف  مكانتها  تعزيز  على  الرتكيز  يف  
لتو�سيع  اأعمال جديدة  والبحث عن فر�ش  البحري 
نطاق عملياتها عرب جميع املوانئ الرئيسية يف 

السلطنة.

زيوت شل 
بيئة العمل 

اجليد  اأدائه  على  الزيوت  اأعمال  قطاع  حافظ 
مبيعاته  حجم  يف  منًوا  وحقق   2022 عام  يف 
الت�سدير  اأ�سواق  وكذلك  املحلية  اإلأ�سواق  يف 
اجلغرافية  الظروف  رغم  ال�سابق،  بالعام  مقارنًة 
الزيوت  توريد  على  اأثرت  التي  العاملية  وال�سيا�سية 
الرغم  وعلى  اخلام.  املواد  من  وغريها  اإلأ�سا�سية 
ال�سركة  وا�سلت  ال�سوق،  اإل�سطرابات يف  من هذه 
الت�سليم  إلأوقات  وفًقا  باملنتجات  عمالئها  تزويد 
املحددة بف�سل اإلإدارة الفعالة ل�سل�سلة التوريد. كما 
�سهد القطاع انتعا�ًسا موؤدًيا اإلى زيادة الطلب يف كل 

من قطاع البيع للعمالء اإلأفراد وكذلك ال�سادرات.

ب�سبب  حتدًيا  ميثل  البناء  قطاع  ظل  ذلك،  ورغم 
عن  ف�ساًل  املعتمدة،  امل�ساريع  تنفيذ  يف  التاأخر 
وقد  التحتية.   البنية  م�ساريع  من  املحدود  العدد 
عزز قطاع الزيوت جمموعة منتجاته يف قطاع  البيع 
املوا�سفات  اإلأفراد من خالل حت�سني  العمالء  اإلى 
مع  باإلت�ساق  هيلك�ش  �سل  زيوت  ملنتجات  احلالية 

املعايري العاملية.

حملتني  باإطالق  اأي�سًا  الزيوت  اأعمال  قطاع  قام 
تو�سيع  بهدف  والبائعني  املوزعني  مع  متميزتني 
زيوت  �سمن  ح�سته  رفع  اإلى  اأدى  مما  �سبكته، 
يف  ا  اأي�سً ال�سركة  وا�ستمرت  املمتازة.  الدرجات 
املحايد   0W األرتا  هيلك�ش  �سل  ملنتج  الرتويج 
الطرح  كربونًيا والذي مت طرحه موؤخًرا. كان هذا 
قطاع  يف  الكربوين  للحياد  برنامج  اأكرب  من  جزءًا 
والتزامها  �سل  �سركة  تركيز  يعك�ش  مما  الزيوت 
بالقيام بدور رئي�سي يف رحلة حتول الطاقة. وحافظ 
وزاد  الريادية  مكانته  على  التجارية  الزيوت  قطاع 
�سوقية  بح�سة  الفوز  خالل  من  اإنتاجه  حجم  من 
ذلك،  على  وعالوًة  احلاليني.  العمالء  مع  اإ�سافية 
ي�ستمر الرتكيز على ك�سب عمالء جدد يف قطاعي 

البناء والور�ش امل�ستقلة.

األأداء
غري  “القنوات  اأعمال  متكنت   ،2022 عام  يف 
منو  حتقيق  من  والغاز”  “النفط  وقطاع  املبا�سرة” 
يف حجم اأعمالها مقارنة بعام 2021، كما حققت 
مقارنًة  ارتفاًعا  ال�سيارات  موزعي  قطاع  مبيعات  
قطاع  يف  اإلأعمال  انتعا�ش  ب�سبب  ال�سابق،  بالعام 

�سناعة ال�سيارات، واحل�سول على عمالء جدد.

ملزج  ال�سركة  م�سنع  متكن  ذلك،  اإلى  باإلإ�سافة 
اأكرب  كميات  توفري  من  الفحل  ميناء  يف  الزيوت 
حدوث  دون  الت�سدير  واأ�سواق  املحلية  لالأ�سواق 
اأية اإ�سابات م�سيعة للوقت اأو حوادث ت�سرب. وبداأ 
ا يف توريد كميات جديدة إلأ�سواق اآ�سيا  امل�سنع اأي�سً
قنوات  من  كل  ويف   .2022 عام  خالل  الو�سطى 
واإلأفراد،  التجاريني  للعمالء  املبا�سرة  غري  البيع 
يف  اإل�ستثمار  خالل  من  منًوا  اإلأعمال  حجم  �سهد 

اأن�سطة الت�سويق امل�ستهدفة، والرتكيز على الدرجات 
املمتازة، وبيع منتجات جديدة.

القوي  انت�ساره  على  الزيوت  اأعمال  قطاع  وحافظ 
عقود  جتديد  من  ومتكن  والغاز،  النفط  قطاع  يف 
هامني.  حاليني  عمالء  مع  اإلأمد  طويلة  �سراكات 
للت�سدي  للت�سعري  ا�سرتاتيجيته  من  عزز  كما 
اأ�سعار  يف  امل�سبوقة  غري  للزيادة  ا�ستباقي  ب�سكل 
مع  الربح،  هام�ش  انخفا�ش  وجتنب  اخلام  الزيت 
العمالء  مع  جمزية  �سفقات  عقد  يف  اإل�ستمرار 
زيوت  قطاع  كون  مع  ذلك  ويتما�سى  وال�سركاء. 
ال�سوق واملحافظة على موقعه  قوًيا يف  �سل مناف�ًسا 
تنمية   يف   القطاع  وا�ستمرت  ال�سوق.  يف  الريادي 

حجم اأعماله خالل العام من خالل بيع املزيد من 

املنتجات ذات الدرجات العالية للعمالء الرئي�سيني 

البيع غري  وتعزيز ح�ستها يف ال�سوق �سمن قنوات 

املبا�سرة والور�ش امل�ستقلة الرئي�سية.

نظرة م�شتقبلية

لتعزيزمكانته  الزيوت  قطاع  ا�سرتاتيجية  �ستظل 

اأولويته  اإلأ�سعدة  كافة  عرب  ال�سوق  يف  الريادية 

وخدمات  منتجات  بتقدمي  اإللتزام  مع  الق�سوى، 

مبتكرة. كما �ستوا�سل ال�سركة اإل�ستفادة من امليزة 

الوحيدة  الوقود  ت�سويق  �سركة  كونها  اإل�سرتاتيجية 
بها  اخلا�ش  الزيوت  مزج  م�سنع  ت�سغل  التي 

“اآي�سو” يف  العاملية   �سهادة اجلودة  واحلا�سل على 

ُعمان، و�سوف يوا�سل زيادة حجم اأعماله والو�سول 
قطاع  ويهدف  املنطقة.  يف  جديدة  اأ�سواق  اإلى 
الزيوت اإلى اإدخال قطاعات منو جديدة خالل عام 

الرقمي  والتحول  التميز  ركائز  على  تعتمد   2023

ومتّيز  قيمة  وتعزيز  اإلأعمال  زيادة حجم  اأجل  من 

ذلك،   اإلى  وباإلإ�سافة  ال�سوق.  يف  ال�سركة  زيوت 
ي�سب القطاع تركيزه على النمو من حيث احلجم 

ال�سركاء  جتاه  ملتزًما  و�سيبقى  الربح،  وهام�ش 
املعايري  اأجل احلفاظ على  والعمالء من  واملوزعني 

ور�سا  الت�سغيلي  التميز  و�سمان  لل�سالمة   العالية 
العمالء.
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منتجات  تقدمي  التجارية  الزيوت  قطاع  �سيوا�سل 
على  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  ت�سميمها  يتم  وخدمات 
ت�سمني اإل�ستدامة يف ا�سرتاتيجيات اأعمالها. واإننا 
نوؤمن باأن تلبية اإللتزامات التجارية اأو املجتمعية مل 
يعد خياًرا ثنائًيا واأنه إل ميكن حتقيق اأحدهما دون 

اإلآخر.

وقود الطيران
بيئة العمل 

اأحد  الطريان  قطاع  كان   ،2022 عام  خالل 
الو�سع  تعايف  يف  �ساهمت  التي  القطاعات 
م�ستويات  ظلت  ذلك،  ومع  ُعمان.   يف  اإلقت�سادي 
الطلب منخف�سة خالل الربع اإلأول ب�سبب ا�ستمرار 
التحديات التي فر�ستها جائحة كوفيد-19 والقيود 

املتعلقة بال�سفر يف مناطق خمتلفة عرب العامل. 

األأداء
متكن قطاع وقود الطريان من احل�سول على اأعمال 
احتفظ  كما  ال�سحن،  قطاع  يف  �سيما  إل  جديدة، 
بعقود رئي�سية يف مطار م�سقط الدويل، مما �ساهم 

كثرًيا يف اإلأداء العام للقطاع. 

اأداءها  ال�سركة  وا�سلت  الت�سغيلي،  ال�سعيد  وعلى 
مطار  من  كل  يف  الوقود  مرافق  اإدارة  يف  املتميز 
م�سقط الدويل ومطار �ساللة. كما ا�ستمر القطاع 
ل�سركة  التابعة  النفط  حقول  مطارات  ت�سغيل  يف 
والتميز  لل�سالمة  عالية  مبعايري  عمان  نفط  تنمية 

الت�سغيلي. 

نظرة م�شتقبلية
يف  ال�سياحة  قطاع  على  �سلبي  تاأثري  للجائحة  كان 
ال�سلطنة، خا�سة خالل مو�سم اخلريف يف �ساللة. 
وقطاع  ال�سياحة  قطاع  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومن 
على  القادمني  العامني  خالل  تاًما  تعافًيا  الطريان 
ال�سفر  رحالت  ومبيعات  امل�سافرين   حركة  �سعيد 
لتعود اإلى ما كانت عليه قبل اجلائحة. ومن املتوقع 
مطاري  يف  اجلديدة  ال�سحن  مرافق  ت�سهم  اأن 
اإيجابي يف رحلة تعايف هذا  م�سقط و�ساللة ب�سكل 
القطاع. وت�سطلع ال�سركة بدور هام يف دعم تعايف 
ال�سنوات  خالل  ال�سلطنة  يف  الطريان  قطاع  ومنو 

القادمة.

البيع والتوريد
بيئة العمل

واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  على  املحافظة  ظلت 
والبيئة يف مقدمة اأولويات القطاع مع الرتكيز على 
ال�سالمة  يف جمال النقل الربي و�سالمة العمليات 
حوادث  اأي  وجود  وعدم  �سفر”  “الهدف  لتحقيق 
اأمام حتديات ا�سطرابات  اأو ت�سربات إل�سيما  اأذى 

اإلأعمال خالل عام 2022.

األأداء
عام  قويًا يف  اأداًء  والتوريد  البيع  فريق قطاع  حقق 
2022 وا�ستمر يف اإظهار التزامه بثقافة ال�سالمة 

حيث مل ُت�َسجل اأية حوادث ب�سبب العمليات اأوالنقل، 
مع �سمان حتقيق هدف “إل اأذى، وإل ت�سرب” و�سري 
العمليات بكفاءة وفاعلية. كما وا�سل القطاع تطوير 
�سهادات  ومنحهم  لتقييمهم  املواهب  من  عدد 
جوانب  وعرب  العمليات  �سالمة  جمال  يف  معتمدة 
العمل املختلفة يف مرافق تخزين الوقود بال�سركة. 
كما ا�ستمر القطاع يف تقييمه وبحثه إلإجراء ترتيبات 
تتعلق بتعزيز اإل�ستفادة من خزانات الوقود �سمن 
ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الفحل.  مبيناء  ال�سركة  مرافق 
مت اتخاذ خطوات من اأجل مراجعة خيارات �سل�سلة 

التوريد واختبارها وحت�سني كفاءتها.

تركيب  وبعد  الربي،  النقل  معايري  تطوير  بهدف 
كامريات املراقبة داخل الكابينات يف جميع ناقالت 
مت   ،2021 عام  خالل  اأ�ساطيلها  �سمن  الوقود 
كذلك تركيب اأجهزة للك�سف عن اإلإرهاق يف جميع 
�سمن  وذلك  العام،  هذا  خالل  الوقود  ناقالت 
ال�سائقني  �سالمة  على  للحفاظ  املتوا�سلة  اجلهود 
فاإننا  ذلك،  اإلى  باإلإ�سافة  عام.  ب�سكل  واملجتمع 
نوا�سل الرتكيز على تقليل اإلنبعاثات الكربونية من 
معنا  املتعاقدة  ال�سركات  مع  بالتعاون  العمل  خالل 
قمنا  ذلك،  مع  ومتا�سًيا  الوقود.  ناقالت  إلأ�سطول 
املزودة  الوقود  ناقالت  من  اأ�سطول جديد  باإ�سافة 
�سعة  متنح  بدورها  والتي  اإلأملنيوم  من  ب�سهاريج 
اأعلى وتتمتع مبزايا �سالمة اإ�سافية وكذلك �سديقة 

للبيئة.

نظرة م�شتقبلية
والبيئة  واإلأمن  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  تبقى 

اإلأولوية الق�سوى لهذا القطاع، وعلى �سعيد النقل 
وبناء  اإل�ستثمار  على  الرتكيز  �سي�ستمر  الربي، 
لل�سركات  املهني  والتطوير  والقدرات،  الكفاءات 
حتقيق  اأجل  من  معهم  العمل  اإلى  اإ�سافة  الناقلة، 
م�ساعي برنامج تعمني ال�سائقني. وبالن�سبة ل�سالمة 
اإلعتمادية  برنامج  حت�سني  ف�سنوا�سل  العمليات، 
�سمن  لتطبيقه  اإلأف�سل  وكونه  اإلأ�سول  و�سالمة 
واملواقع  الفحل  ميناء  يف  الت�سغيلية  عملياتنا 

اإلأخرى.

عمليات العمالء
األأداء وبيئة العمل 

املحور  كونها  يف  العمالء  عمليات  وحدة  ا�ستمرت 
والتي  بالعميل،  املتعلقة  ال�سركة  لعمليات  الرئي�سي 
مع  املبا�سرة  للتعامالت  الكاملة  ال�سل�سلة  ت�سمل 
ثالث  خالل  من  التجارية  عملياتنا  يف  العمالء 
اإلى  والطلب  ال�سفقات،  عقد  للعمالء:   رحالت 
عقلية  وجود  ومع  الدفع.  اإلى  والفوترة  الت�سليم، 
حلوإًل  العمالء  عمليات  دائرة  قدمت  قوية،  جتارية 
مبتكرة لتجربة العمالء من خالل التقنيات الرقمية 
اجلديدة، مما اأدى بدوره للم�ساعدة يف منح جتربة 

عمالء قوية عرب عملياتنا.

نظرة م�شتقبلية
جلعل  هامة  �سرورة  العمالء  عمليات  وحدة  تعد 
ال�سوق.  يف  اإلأف�سل  ال�سركة  �سمن  العمالء  جتربة 
وقد مت اإعداد الهيكل التنظيمي لهذا الفريق بهدف 
تلبية احتياجات �سركاء اأعمالنا احلاليني واملحتملني 
التقدم”  “تعزيز  ا�سرتاتيجية  لدعم  وذلك 
يف  اإل�سرتاتيجي  التحول  نحو  ال�سركة  وطموحات 
دعم  يف  الوحدة  هذه  و�ست�ستمر  الطاقة.  جمال 
العالقات  وتعزيز  ال�سركة  عرب  اإلأعمال  �سركاء 
الرقمي،  التحول  �سعيد  وعلى  احلالية.  التجارية 
خالل  من  الكفاءات  تعزيز  نحو  التوجه  �سي�ستمر 
والتطوير  اإلآإلت،  وتعلم  البيانات،  وحتليل  اإلأمتتة، 

املتكامل للقدرات. 

المسؤولية االجتماعية
بيئة العمل 

�سمن اإطار التزامها باأن تكون �سركة مواطنة، فقد 
اإل�سرتاتيجية  املحاور  على  البناء  ال�سركة  وا�سلت 

ال�سالمة  ت�سمل  والتي  اإلجتماعية  للم�سوؤولية 
اإلأعمال.  وريادة  املجتمع  وتنمية  والبيئة،  املرورية، 
املخطط  املبادرات  تقدمي  خالل  من  ذلك  مت  وقد 
لها، باإلإ�سافة اإلى اإل�ستجابة للطلبات الواردة من 
مع  �سيما  إل  اخلريية،  واجلهات  املحلية  املوؤ�س�سات 
التوا�سل  واأن�سطة  الفعاليات  يف  امل�سهودة  الزيادة 
باجلائحة  املتعلقة  القيود  رفع  نتيجة  لوجه،  وجًها 

منذ بداية العام.

األأداء
لدعم  فر�ش  اإيجاد  يف  �سعيها  ال�سركة  وا�سلت 
املبادرات املجتمعية، مع الرتكيز على القيمة املحلية 
امل�سافة وتنمية ريادة اإلأعمال اإ�سافة اإلى ال�سالمة 
املوؤ�س�سات  دعم  ذلك  وي�سمل  والبيئة.  املرورية 
العمانية ال�سغرية واملتو�سطة يف القطاع من خالل 
تقدمي خرباتها ونقل املعرفة بني املوؤ�س�سات والدعم 
الرتويجي بالتعاون مع اخلرباء يف هذا املجال. كما 
تعاونت ال�سركة مع �سل للتنمية - ُعمان  يف خمتلف 
الربامج الداخلية واخلارجية، مبا يف ذلك مهرجان 
وزارة  مع  بال�سراكة  تنظيمه  الذي مت  للعلوم  ُعمان 
وتقدير  كبري  بتجاوب  وحظي  والتعليم  الرتبية 
رائع من اجلهات ذات العالقة.  وداخليًا، �ساركت 

املراأة  ويوم  الوطني،  بالعيد  باإلحتفال  ال�سركتان 
ويوم  واإللتزام،  العمل  اأخالقيات  ويوم  العمانية، 
ال�سحة وال�سالمة واإلأمن والبيئة وغريها، معززين 
واملوارد  امل�سرتكة  التجارية  العالمة  من  اإل�ستفادة 

املتوفرة.

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  مع  ال�سركة  تعاونت  كما 
الطاقة،  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�س�سات  من  وعدد 
وتعزيز  املرورية  بال�سالمة  الوعي  زيادة  بهدف 
اخلريف  مو�سم  خالل  اإلآمنة  ال�سياقة  �سلوكيات 
املرورية  ال�سالمة  معر�ش  خالل  من  �ساللة،  يف 

واإلأن�سطة امل�ساحبة له.

مع توفري دعم الوقود، واإللتزام بالتقليد ال�سنوي يف 
توزيع �سناديق املوؤونة اإلى مئات العائالت خالل �سهر 
رم�سان املبارك، وا�سلت ال�سركة دعمها للموؤ�س�سات 
عام  خالل  اخلريية  واجلمعيات  احلكومية  غري 
2022. كما ركزت ال�سركة على طرح فر�ش التدريب 

جماإلت  يف  ال�سابة  الُعمانية  للمواهب  والتطوير 
وتلك  والريا�سيات،  والهند�سة،  والتقنية،  العلوم، 

املرتبطة ب�سكل خا�ش بتحول الطاقة.

امل�شروفات 
)ر. ع (

حماور ومبادرات 
األ�شتثمار األجتماعي

 5,000 ال�سالمة املرورية

15,000 البيئة

55,000
تنمية املجتمع وتطوير 

املوؤ�س�سات

75,000 األإجمايل

نظرة م�شتقبلية

توؤكد ال�سركة التزامها باإل�ستمرار بالتعاون والعمل 

دورها  لتعزيز  العالقة  ذات  اإلأطراف  جميع  مع 

خدمة  اأجل  من  املجتمع  اجتاه  م�سوؤولة  ك�سركة 

حل�سرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  و�سعبها  ُعمان 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم - 

حفظه اهلل ورعاه -، والعمل على دعم روؤية جاللته 

بدورها  القيام  ال�سركة  �ستوا�سل  كما  للبالد. 

ال�سلطنة  يف  الطاقة  جمال  يف  التحول  رحلة  يف 

ومواءمة ا�سرتاتيجيتها وتوجهاتها طويلة املدى مع 

لتعزيز  الهادفة  ا�سرتاتيجية جمموعة �سركات �سل 

التقدم وكذلك اأولويات روؤية ُعمان 2040. 

من حفل توقيع مذكرات التفاهم بني عمان �سل ووزارة الرتبية والتعليم للم�ساركة يف مهرجان عمان للعلوم يف ن�سخته الثالة كراعي ذهبي. 

مناقشة وتحليالت اإلدارة
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نعمل يف ُعمان �سل على رفع �سقف طموحاتنا البيئية 
التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  للم�ساهمة  وت�سكيلها 
 .2040 عمان  وروؤية  املتحدة  لالأمم  امل�ستدامة 
التنوع احليوي  اإلأهداف حماية وتعزيز  وت�سمل هذه 
بكفاءة  الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام  على  والرتكيز 
اإعادة  على  واحلر�ش  اأن�سطتنا  جميع  يف  عالية 

تدويرها بقدر اإلإمكان. 

كما نعمل على تقليل النفايات الناجتة عن عملياتنا 
بجانب  البال�ستيك،  تدوير  اإعادة  عمليات  وزيادة 
تقليل  الهواء من خالل  م�ساهمتنا يف حت�سني جودة 
اإلنبعاثات خالل عملياتنا الت�سغيلية وتوفري م�سادر 
واإننا  وال�سناعة.  النقل  جمال  يف  للطاقة  متجددة 
نوؤمن ب�سرورة تكاتف جهودنا مع �سركائنا وموردينا 
اإلى  لنن�سم  جديدة  تعاون  عالقات  ن�ستحدث  واأن 
يف  العالقة  ذوي  واإلأطراف  القطاع  يف  �سركائنا 
ممن  توريدنا  و�سل�سلة  وعمالئنا  املعنية،  اجلهات 

ي�سعون لتطبيق حلول م�ستدامة حلماية البيئة. 

على  مرتكزة  املدى  بعيدة  البيئية  طموحاتنا  اإن 
اأهدافنا ق�سرية املدى. و�سن�ستمر يف البحث عن اأي 
فر�ش ت�ساعدنا يف امل�سي قدمًا ور�سد التقدم الذي 

نحرزه بكل �سفافية. 

 حماية البيئة وتقليل
النفايات والمساهمة 

الفعالة في التنوع الحيوي.

المحافظة 
على الطبيعة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 
حول التقارير المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول التقارير المالية

35 تعــزيـــز الـتــقـــدم34



الــتــقـريــر الـسـنــوي 2022

اأعمالها  خالل  من  املجتمع  تعزيز  يف  �سل  ُعمان  ت�ساهم 
ومنتجاته، مبا يف ذلك  الوقود  ت�سويق  املتنوعة يف جمال 
حلول  توفري  عرب  الطريان  ووقود  والزيوت  التنقل  قطاع 
ويعد  ال�سلطنة.  للطاقة بطريقة م�سوؤولة يف  واأنظف  اأكرث 
التكلفة  واملي�سورة  واملوثوقة  امل�ستدامة  الطاقة  توفري 
واملحلية،  العاملية  التحديات  ملواجهة  اأي�سًا  �سرورًيا  اأمرًا 
مواجهة  على  وال�سناعة  املحلي  املجتمع  مل�ساعدة  وذلك 

التحديات امللحة واملتعلقة بالتغري املناخي والبيئة.

فبمثل هذه املبادرات واجلهود نحقق تغيريًا ايجابيًا 
التدريب  املحلي عن طريق تقدمي فر�ش  املجتمع  يف 
يدعم  بدوره  ما  وهو  الالزمة،  املهارات  واكت�ساب 
كما  لالأفراد.  املعي�سي  وامل�ستوى  اإلقت�سادي  النمو 
اأننا نعزز اإلإقت�ساد املحلي عن طريق الرتويج لثقافة 
ريادة اإلأعمال واإلبتكار و التوظيف املجدي من خالل 

خمتلف الربامج واملبادرات. 

فقد  مواطنة،  �سركة  تكون  باأن  التزامها  اإطار  �سمن 
وا�سلت �سركة �سل العمانية للت�سويق البناء على املحاور 
ت�سمل  والتي  اإلجتماعية  للم�سوؤولية  اإل�سرتاتيجية 
وريادة  املجتمع  وتنمية  والبيئة،  املرورية،  ال�سالمة 
املبادرات  تقدمي  خالل  من  ذلك  مت  وقد  اإلأعمال. 
املخطط لها، باإلإ�سافة اإلى اإل�ستجابة للطلبات الواردة 

من املوؤ�س�سات املحلية واجلهات اخلريية.

تعزيز المجتمع من خالل 
منتجاتنا وأعمالنا ودعم 

شموليته

تعزيز 
المجتمع
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20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

الدخل
 398,429 19499,912اإلإيرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء

)368,390((464,545)تكلفة املبيعات

35,36730,039اإجمايل األأرباح

 204,1464,035دخل اآخر

)22,705((24,989)م�سروفات بيع وتوزيع

)5,325((5,443)م�سروفات عمومية واإدارية

9,0816,044اأرباح الت�شغيل

)1,797((2,366)21تكاليف التمويل

 20 22دخل التمويل

6,7374,267اأرباح ال�شنة قبل ال�شريبة

)656((1,031)23ال�سريبة 

5,7063,611�شايف األأرباح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة 

240.0570.036العائدات األأ�شا�شية لل�شهم الواحد

مالحظة: 
إل متلك ال�سركة اأي بنود �سمن الدخل ال�سامل اإلآخر.

اإلإي�ساحات املُرفقة من رقم 1 اإلى 29 ت�سكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

 األأ�شول
األأ�شول غري املتداولة
560,52756,843ممتلكات واآإلت ومعدات 

618649اأ�سول معنوية غري ملمو�سة
738,84927,986/جاأ�سول حق اإل�ستخدام

--23101�سريبة موؤجلة
99,66384,878جمموع األأ�شول غري املتداولة

األأ�شول املتداولة 
810,6958,551خمزون 

947,20739,222ذمم جتارية مدينة واأر�سدة مدينة اخرى
106,9288,796نقد ونقد معادل

64,83056,569جمموع األأ�شول املتداولة
164,493141,447جمموع األأ�شول

حقوق امللكية واأللتزامات 
حقوق امللكية

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

 39,913  42,019 اأرباح حُمتجزة
55,60653,500جمموع حقوق امللكية

األلتزامات
األلتزامات غري املتداولة

3,334-17جزء غري جاري من قر�ش إلأجل
735,97524,216/دجزء غري جاري من التزامات اإلإيجار

38-23�سريبة موؤجلة 
22187280/بمكافاآت نهاية خدمة املوظفني    

36,16227,868جمموع األلتزامات غري املتداولة

األلتزامات املتداولة
173,3343,333جزء جاري من قر�ش إلأجل

72,7733,063/دجزء جاري من التزامات اإلإيجار 
--165,000اقرتا�سات بنكية

1460,43052,890ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى 
231,176667�سريبة 

1512126خم�س�ش برنامج اإلحتفاظ باملوظفني
72,72560,079جمموع اإللتزامات املتداولة

108,88787,947جمموع اإللتزامات

164,493141,447جمموع حقوق امللكية واأللتزامات

250.5560.535�شايف األأ�شول لل�شهم الواحد 

وافق جمل�ش اإلإدارة على هذه القوائم املالية و�سّرح باإ�سدارها يف  13 فرباير 2023 ووقعها نيابة عنه:

____________  ___________  
ع�سو جمل�ش اإلإدارة رئي�ش جمل�ش اإلإدارة   

اإلإي�ساحات املُرفقة من رقم 1 اإلى 29 ت�سكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة المركز المالي 
يف 31 دي�سمرب 2022

قائمة الدخل الشامل
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022

القوائم المالية
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املجموعاأرباح حمتجزةاحتياطي قانوين راأ�س املال
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

)اإي�ساح 12()اإي�ساح 11/اأ(

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

3,6113,611----�سايف اإلأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

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

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

 5,706 5,706----�سايف اإلأرباح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

)3,600()3,600(----توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

 55,606  42,019 3,587  10,000يف 31 دي�شمرب 2022

اإلإي�ساحات املُرفقة من رقم 1 اإلى 29 ت�سكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعمايناإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل 

6,7374,267اأرباح ال�سنة قبل ال�سريبة 
تعديالت لـ:

58,4668,545/اأ و7/زا�ستهالك ممتلكات واآإلت ومعدات واأ�سول حق اإل�ستخدام
63220اإطفاء اأ�سول معنوية غري ملمو�سة

15542خم�س�ش برنامج اإلحتفاظ باملوظفني
223240/بخم�س�ش مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

21186خم�س�ش خ�سائر اإلئتمان املتوقعة )ال�سايف(
)5(139)خ�سارة(/ ربح من �سطب/ الت�سرف يف ممتلكات واآإلت ومعدات

 212,3661,797تكاليف التمويل
)20((22)دخل التمويل

17,77614,872التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل تغريات راأ�ش املال العامل
تغريات راأ�ش املال العامل

)1,905((2,144)املخزون
)5,588((8,006)الذمم التجارية املدينة واإلأر�سدة املدينة اإلأخرى

5,39611,512الذمم التجارية الدائنة واإلأر�سدة الدائنة اإلأخرى
13,02218,891التدفقات النقدية الناجتة من العمليات

)105((119)15برنامج اإلحتفاظ باملوظفني مدفوع
)61((125)22/بمكافاآت نهاية خدمة املوظفني مدفوعة

)284((661)�سريبة دخل مدفوعة
12,11718,441�سايف النقد الناجت من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�شطة األ�شتثمار 

)5,359((6,458)اإ�سافات الى املمتلكات واإلآإلت واملعدات
-(169)اإ�سافات الى اإلأ�سول املعنوية غري امللمو�سة

 5-متح�سالت من الت�سرف يف ممتلكات واآإلت ومعدات
 2220دخل متويل ُم�ستلم

)5,334((6,605)�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة اإل�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل 

-(3,600)توزيعات اأرباح مدفوعة              
)1,797((2,366)21م�سروفات متويل مدفوعة        

)3,333((3,333)�سايف حركة قرو�ش إلأجل
-5,000�سايف حركة اقرتا�سات بنكية

)3,788((3,081)ُدفعة اجلزء الرئي�سي من التزامات اإلإيجار مدفوعة
)8,918((7,380)�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

4,189(1,868)�سايف )النق�ش(/ الزيادة يف النقد والنقد املُعادل خالل ال�سنة 

8,7964,607النقد والنقد املُعادل يف بداية ال�سنة
106,9288,796النقد والنقد املُعادل يف نهاية ال�شنة

اإلإي�ساحات املُرفقة من رقم 1 اإلى 29 ت�سكل جزًءا من هذه القوائم املالية.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022

القوائم المالية
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مبادئ عمل �سل العامة وقواعد ال�سلوك وقواعد 
الت�سرف  على  اجلميع  حتث  العمل  اأخالقيات 

وفق قيمنا. 

ت�ستند هذه املبادئ على قيمنا اإلأ�سا�سية، وت�سري 
اجلماعي  والعمل  واإلنفتاح  الثقة  تعزيز  اإلى 

والفخر مبا نقوم به.

 قيمنا
األساسية وتركيزنا 

على السالمة 
نعمل وفق قيمنا األساية المتمثلة 

في الصدق، والنزاهة، واحترام اآلخرين 
مع تركيٍز متفاٍن على السالمة.
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إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

ال�شكل القانوين واألأن�شطة الرئي�شية  1
�سركة �سل الُعمانية للت�سويق �ش.م.ع.ع )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة عامة ُم�سّجلة مبوجب قانون ال�سركات التجارية العماين.  يتمثل الن�ساط الرئي�سي 

لل�سركة يف ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية وخلط زيوت الت�سحيم.  املركز الرئي�سي إلأعمال ال�سركة كائن يف ميناء الفحل، م�سقط، �سلطنة ُعمان.

مّت جتميع القوائم املالية لل�سركة مع القوائم املالية ل�سركة �سل بي اإل �سي )ال�سركة اإلأم النهائية(، وهي �سركة تاأ�س�ست يف اململكة املتحدة.

2        اأ�شا�س األإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة

اأ�شا�س األإعداد  1-2

اأ�سا�ش مبداأ اإل�ستمرارية  )1

يف 31 دي�سمرب 2022، جتاوزت اإللتزامات املتداولة لل�سركة اإلأ�سول املتداولة مببلغ 7,895 األف ريال عماين )31 دي�سمرب 2021 - 3,510 
اإلى اإللتزامات املُتعلقة بامل�سروفات الراأ�سمالية. ومع ذلك، فقد مّت اإعداد هذه القوائم املالية طبًقا ملبداأ  اأ�سا�ًسا  األف ريال عماين( وُيعزى ذلك 
اإل�ستمرارية الذي يفرت�ش اأ�سا�ًسا اأّن ال�سركة �ستوا�سل توفري اأموال كافية متاأتية من العمليات للوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. وقد حققت 
ال�سركة تدفقات نقدية ت�سغيلية اإيجابية بقيمة 12.12 مليون ريال عماين )2021 - 18.44 مليون ريال عماين( خالل ال�سنة ومن املتوقع اأن تظل 

هذه التدفقات اإيجابية يف امل�ستقبل املنظور.

بيان اإللتزام  )2

مّت اإعداد القوائم املالية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ش معايري املحا�سبة الدولية، وتف�سرياتها ال�سادرة عن جلنة تف�سريات 
التقارير املالية الدولية، واملتطلبات املعنية من قانون ال�سركات التجارية العماين ومتطلبات اإلإف�ساح ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال. 

مّت عر�ش القوائم املالية بالريال الُعماين )ر.ع(، وهو ُمقرب الى اأقرب األف.

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

2022. وقد اعتمدت ال�سركة املعايري  1 يناير  ال�سارية يف  اإلى املعايري املحا�سبية والتف�سريات والتعديالت  اإعداد هذه القوائم املالية ا�ستناًدا  مّت 
والتف�سريات التالية اجلديدة واملُعدلة ال�سادرة عن جمل�ش معايري املُحا�سبة الدولية وجلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية، والتي ت�سري 

على الفرتة املحا�سبية احلالية:

تغيري  دون  املالية  للتقارير  املفاهيمي  اإلإطار  تقدم حتديثا ملرجع  اإلأعمال-  – جتميع   3 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  التعديالت على   •
املتطلبات املحا�سبية لتجميع اإلأعمال. 

التعديالت على معيار املحا�سبة الدولية رقم 16 - املمتلكات واإلآإلت واملعدات- ُتلزم ال�سركة باإلإقرار مبتح�سالت بيع البنود املنتجة اأثناء   •
اأو اخل�سارة، بدإًل من خ�سم املبالغ املُ�ستلمة من تكلفة  التابعة يف الربح  اإعداد املمتلكات واإلآإلت واملعدات لال�ستخدام املق�سود والتكاليف 

اإلأ�سل. 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدولية 37 - املخ�س�سات واإللتزامات املُحتملة واإلأ�سول املُحتملة- حُتدد التكاليف التي ُتدرجها ال�سركة عند   •
تقييم ما اإذا كان العقد �سيت�سبب يف خ�سارة. 

اأ�شا�س األإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة )تابع(   2

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة التي اعتمدتها ال�شركة )تابع(   2-2

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

معيار املحا�سبة الدولية رقم 41 “اإلأ�سول البيولوجية” إلإزالة �سرط ا�ستبعاد التدفقات النقدية من ال�سرائب عند قيا�ش القيمة العادلة،   •
وبالتايل مواءمة متطلبات قيا�ش القيمة العادلة الواردة يف معيار املحا�سبة الدولية رقم 41 مع تلك الواردة يف معايري املحا�سبة اإلأخرى.

معيار التقارير املالية الدولية رقم 1 “اعتماد معايري التقارير املالية الدولية إلأول مرة” لتب�سيط تطبيق معيار التقارير املالية الدولية   •
رقم 1 من قبل �سركة تابعة تتبناه إلأول مرة بعد ال�سركة اإلأم على قيا�ش فروق التحويل الرتاكمية؛

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9 “اإلأدوات املالية” لتو�سيح الر�سوم التي ُتدرجها ال�سركة عند تقييم ما اإذا كانت �سروط اإللتزام   •
املايل اجلديد اأو املعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن �سروط اإللتزام املايل اإلأ�سلي؛

يتعلق  فيما  املوؤجر  يدفعها  التي  املبالغ  إلإزالة  “اإلإيجارات”   16 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  من   13 رقم  التو�سيحي  املثال   •
بالتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة.

ترى اإلإدارة اأّن اعتماد التعديالت الواردة اأعاله مل يكن له اأي اأثر جوهري على بنود اإلإقرار والقيا�ش والعر�ش واإلإف�ساح الواردة يف القوائم 
املالية للفرتة املحا�سبية احلالية.

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة ال�شادرة وغري نافذة املفعول بعُد   3-2

         يف نهاية فرتة اإلإقرار، كانت املعايري اجلديدة واملعدلة التالية �سادرة ولكنها مل ت�سر بعُد:

معيار التقارير املالية الدولية رقم 17 “عقود التاأمني” ُيحدد مبادئ اإلإقرار بعقود التاأمني ال�سادرة وقيا�سها وعر�سها واإلإف�ساح عنها. كما   •
اأنه يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود اإعادة التاأمني املحتفظ بها وعقود اإل�ستثمار ال�سادرة ذات ميزة امل�ساركة اإلختيارية. ي�سري معيار 

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

التعديال ت على معيار المحا�سبة الدولية رقم 1 )ت�سنيف اإللتزامات على اأّنها متداولة اأو غري متداولة( تو�سح متطلبات عر�ش اإللتزامات   •
يف قائمة املركز املايل على اأّنها التزامات متداولة اأو غري املتداولة. تو�سح التعديالت اأّنه يف حالة خ�سوع اإللتزام للتعهدات، يجوز لل�سركة 
ت�سنيف اإللتزام على اأنه التزام غري متداول فقط اإن كان ي�ستويف اختبارات التعهد كما يف تاريخ اإلإقرار، حتى واإن مل يقم املُقر�ش باختبار 
مع  املتداولة  اإللتزامات غري  التعديل من خالل  تنقيح هذا  ا  اأي�سً ومّت  اإللتزامات.  ت�سوية  معنى  تو�سيح  كما مت  تاريخ إلحق.  اإلمتثال حتى 

التعهدات، ويجب اأخذها يف اإلعتبار مًعا.

مّت تاأجيل تاريخ التطبيق اإلإلزامي لهذا التعديل من 1 يناير 2023 الى 1 يناير 2024.  

املحا�سبية  �سيا�ساتها  حول  معلومات  عن  باإلإف�ساح  ال�سركة  ُتلزم  املالية”  القوائم  “عر�ش   1 رقم  الدولية  املحا�سبة  معيار  على  التعديالت   •
اجلوهرية بدإًل من �سيا�ساتها املحا�سبية الرئي�سية.  ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدولية رقم 8 “ال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات املحا�سبية واإلأخطاء” تقدم تعريفا للتقديرات   •
ال�سيا�سات املحا�سبية.  اأّن هذه التعديالت ت�ساعد ال�سركات على ميز التغيريات يف التقديرات املحا�سبية من التغيريات يف  املحا�سبية. كما 

ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.

“�سرائب الدخل” تن�ش على ت�سييق نطاق اإلإعفاء من اإلإقرار بحيث مل يعد ينطبق على   12 التعديالت على معيار املحا�سبة الدولية رقم   •
الفرتات  التعديالت على  ت�سري  للخ�سم.  لل�سريبة وقابلة  اإلى فروقات موؤقتة مت�ساوية خا�سعة  اإلأويل،  اإلإقرار  توؤدي، عند  التي  التعامالت 

ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023. 

إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
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اأ�شا�س األإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة )تابع(   2

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

التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم 10 »القوائم املالية املُجّمعة« ومعيار املحا�سبة الدولية رقم 28 »اإل�ستثمارات يف ال�سركات   •

الزميلة« تو�سح املعاجلة املحا�سبية للمبيعات اأو امل�ساهمة يف اإلأ�سول بني امل�ستثمر و�سركاته الزميلة اأو امل�ساريع امل�سرتكة. عندما ت�سكل اإلأ�سول 
غري النقدية ن�ساًطا جتارًيا، يقوم امل�ستثمر باإلإقرار بكامل الربح اأو اخل�سارة من بيع اإلأ�سول اأو امل�ساهمة فيها. وبخالف ذلك، يتم اإلإقرار 
بالربح اأو اخل�سارة من قبل امل�ستثمر فقط يف حدود ح�س�ش امل�ستثمر اإلآخر يف ال�سركة الزميلة اأو �سركة املحا�سة. مّت تاأجيل التعديالت حتى 

ينتهي جمل�ش معايري املحا�سبة الدولية من م�سروعه البحثي حول طريقة حقوق امللكية.

التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم 16 )التزام اإلإيجار يف البيع واإعادة التاأجري( تو�سح كيفية قيام البائع - امل�ستاأجر إلحًقا   •

اأّنها  15 ليتم املُحا�سبة عنها على  بقيا�ش تعامالت البيع واإعادة التاأجري التي تلبي املتطلبات الواردة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم 
تعامالت بيع. ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2024.

ترى اإلإدارة اأّن اعتماد التعديالت املذكورة اأعاله لي�ش من املُرجح اأن يكون له اأي اأثر جوهري على بنود اإلإقرار والقيا�ش والعر�ش واإلإف�ساح الواردة 
يف القوائم املالية للفرتات امل�ستقبلية.

التقديرات واألأحكام املحا�شبية الرئي�شية  3
واإلأ�سول  وامل�سروفات  للدخل  عنها  املُف�سح  املبالغ  على  التاأثري  �ساأنها  من  وتقديرات  افرتا�سات  لتقدمي  اإلإدارة  ت�سطر  املالية،  القوائم  اإعداد  عند 
امل�ساحبة  واملوا�سيع  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�ش  على  املنطق  وتطبيق  املتوفرة  املعلومات  ا�ستخدام  باأّن  علًما  املعنية.  اإلإف�ساح  ومتطلبات  واإللتزامات 

اإلأخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات. وقد تختلف النتائج الفعلية يف امل�ستقبل عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واإلفرتا�سات التابعة ب�سفة م�ستمرة.  يتم قيد تعديالت التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير واأي فرتات 
م�ستقبلية تتاأثر بهذا التعديل. وب�سكل خا�ش، فاإّن التقديرات التي تت�سمن �سكوكا واأحكاما لها تاأثري كبري على القوائم املالية ت�سمل ما يلي:

خم�س�ش خ�سائر اإلإئتمان املتوقعة   •

اخل�سارة  ي�ستخدم خم�س�ش  والذي  املتوقعة،  اإلإئتمان  خ�سائر  لقيا�ش   9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  ملعيار  املب�سط  النهج  بتطبيق  ال�سركة  تقوم 
املتوقعة عن الذمم التجارية املدينة على مدى عمر اإلأداة املالية.  ولقيا�ش خ�سار اإلئتمان املتوقعة، مّت جتميع الذمم التجارية املدينة ا�ستناًدا الى 
خ�سائ�ش خماطر اإلئتمان امل�سرتكة وعدد اأيام التاأخري عن ال�سداد.  معدإلت اخل�سائر املتوقعة ت�ستند اإلى ت�سوية الذمم التجارية املدينة على مدى 

عدد من ال�سنوات وخ�سائر اإلئتمان ال�سابقة املقابلة التي مّت التعر�ش لها خالل هذه الفرتة.

توؤثر على قدرة العمالء على �سداد  التي  الكلي  ال�سابقة لتعك�ش املعلومات احلالية وامل�ستقبلية حول عوامل اإلقت�ساد  يتم تعديل معدإلت اخل�سارة 
الذمم املدينة. 

يف كل تاريخ اإقرار، يتم حتديث معدإلت الف�سل يف ال�سداد، ويتم حتليل التغيريات يف التقديرات امل�ستقبلية. اإّن تقييم العالقة بني معدإلت الف�سل 
اأّن جتربة خ�سارة اإلإئتمان ال�سابقة لل�سركة  يف ال�سداد وتوقعات الظروف اإلقت�سادية وخ�سائر اإلإئتمان املتوقعة يتطلب ا�ستخدام تقديرات.  كما 

وتوقعات الظروف اإلقت�سادية قد إل تعك�ش ف�سل العميل الفعلي يف ال�سداد م�ستقباًل. 

وكاإلت  تقدمها  التي  اإلئتماين  الت�سنيف  معلومات  با�ستخدام  الطلب  حتت  والودائع  البنكية  اإلأر�سدة  عن  املتوقعة  اإلئتمان  خ�سائر  حتديد  يتم 
الت�سنيف امل�ستقلة، متى كانت متوفرة.  يتم تكوين خم�س�ش خل�سائر اإلئتمان املتوقعة عن اإلأر�سدة البنكية واإلأر�سدة املدينة اإلأخرى اإذا كان املبلغ 

يعترُب جوهرًيا.

التقديرات واألأحكام املحا�شبية الرئي�شية )تابع(  3
اإلأعمار اإلإنتاجية للممتلكات واإلآإلت واملعدات  • 

اإّن تقدير اإلأعمار اإلإنتاجية للممتلكات واإلآإلت واملعدات ي�ستند الى تقييم اإلإدارة لعوامل خمتلفة مثل دورات الت�سغيل وبرامج ال�سيانة والتاآكل والتلف 
الطبيعيني م�ستخدمة اأف�سل تقديراتها.

خم�س�ش خمزون بطيء احلركة واجلامد  •

تكوين  يف  ال�سركة  �سيا�سة  على  بناًء  للمخزون  للتحقق  القابلة  للقيمة  اإلإدارة  تقديرات  الى  ي�ستند  واجلامد  احلركة  بطيء  خمزون  خم�س�ش 
املخ�س�سات والتجارب ال�سابقة مع اإلأخذ يف اإلعتبار إل�ستخدام املخزون.

ُمعّدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي  •

إل ت�ستطيع ال�سركة اأن حُتدد ب�سهولة معدل الفائدة ال�سمني يف عقد اإلإيجار، وبالتايل، فاإّنها ت�ستخدم ُمعّدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي لقيا�ش التزامات 
اإلإيجار. ُمعّدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي هو معدل الفائدة الذي يتعنّي على ال�سركة دفعه لغر�ش اقرتا�ش اإلأموال الالزمة للح�سول على اأ�سل بقيمة 
مماثلة إلأ�سل حق اإل�ستخدام يف بيئة اقت�سادية م�سابهة، على مدى فرتة مماثلة وب�سمانات م�سابهة.  وبالتايل، فاإّن ُمعّدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي 
يعك�ش ما “يتعني على ال�سركة دفعه”، ما ي�ستوجب تقديرات يف حالة عدم توفر معدإلت قابلة للمالحظة اأو عند احلاجة الى تعديلها لتعك�ش بنود 
و�سروط عقد اإلإيجار.  تقّدُر ال�سركة ُمعّدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي با�ستخدام مدخالت قابلة للمالحظة )مثل معدإلت الفائدة يف ال�سوق( عندما 

تكون متاحة وهي مطالبة بعمل تقديرات ُمعّينة خا�سة بال�سركة. 

تقدير فرتة اإلإيجار واأ�سل حق اإل�ستخدام  •

حتدد اإلإدارة مدة اإلإيجار على اأّنها فرتة اإلإيجار غري القابلة لالإلغاء، اإلى جانب اأي فرتات م�سمولة بخيار متديد عقد اإلإيجار اإن كان من املوؤكد ب�سكل 
معقول ممار�سة هذا اخليار، اأو اأي فرتات ي�سملها خيار اإنهاء عقد اإلإيجار، اإن كان من املوؤكد ب�سكل معقول عدم ممار�سة هذا اخليار. ُتطّبق اإلإدارة 
اأحكاًما يف تقييم ما اإذا كان من املوؤكد ب�سكل معقول ممار�سة، اأو عدم ممار�سة، خيار جتديد عقد اإلإيجار اأو اإنهائه من خالل اإلأخذ يف اإلإعتبار 
العقارات  اإن�ساء حت�سينات كبرية على  اأو  اإلأعمال  اإ�سرتاتيجية  التغيري يف  املثال،  �سبيل  اقت�سادًيا )على  ُتن�سئ حافًزا  التي  املعنية  العوامل  جلميع 
امل�ستاأجرة اأو تعديل جوهري على اإلأ�سل امل�ستاأجر( ملمار�سة خيار التجديد اأو اإلإنهاء.  كذلك، فاإّن التقديرات التي تنطوي على �سكوًكا واأحكاًما لها 
تاأثري كبري على القوائم املالية تت�سمن حتديد املعدل املالئم خل�سم التزامات اإلإيجار وفًقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 16 وتقييم ما اإذا كان 

اأ�سل حق اإل�ستخدام قد انخف�ست قيمته وفًقا ملعايري املحا�سبة الدولية رقم 36.

انخفا�ش قيمة اإلأ�سول غري املالية  •

يف نهاية فرتة اإلإقرار، قامت اإلإدارة بتقييم ما اإذا كانت هناك اأي موؤ�سرات على انخفا�ش قيمة اإلأ�سول غري املالية )املمتلكات واإلآإلت واملعدات 
واإلأ�سول املعنوية غري امللمو�سة واأ�سول حق ا�ستخدام(. علًما باأّن انخفا�ش القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو وحدة توليد النقد 
ا تكاليف الت�سرف اأو قيمته يف اإل�ستخدام، اأيُّهما اأعلى. ويتطلب ح�ساب القيمة يف اإل�ستخدام  قيمته القابلة لال�سرتداد، وهي قيمته العادلة ناق�سً

ا تكاليف البيع ا�ستخدام تقديرات. والقيمة العادلة ناق�سً

بناًء على تقييم اإلأّدلة املتاحة، خل�ست اإلإدارة الى عدم وجود اأي انخفا�ش يف القيمة الدفرتية للممتلكات واإلآإلت واملعدات واإلأ�سول املعنوية غري 
امللمو�سة واأ�سول حق اإل�ستخدام يف نهاية فرتة اإلإقرار.

تقدير الثمن املُتغري للخ�سم على الكّميات الكبرية  •

يتم حتليل خ�سومات ال�سركة املتوقعة على الكّميات الكبرية على اأ�سا�ش كل عميل على حده بالن�سبة للعقود التي تخ�سع حلدود كّميات واحدة. علًما 
باأّن حتديد ما اإذا كان من املُرجح اأن ي�ستحق العميل اخل�سم يتوقف على ا�ستحقاق العميل خل�سومات �سابقة وامل�سرتيات املرتاكمة حتى تاريخه.
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ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية  4

مّت تطبيـق ال�سيا�سـات املحا�سبية التاليـة بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبـر جوهريـة بالن�سبة للقوائم املالية لل�سركة.

األأ�شا�س املحا�شبي اأ( 

 مّت اإعداد هذه القوائم املالية طبًقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

املمتلكات واألآألت واملعدات ب( 

ا اإل�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ش القيمة.  اإن كان هناك بند من املمتلكات واإلآإلت  بنود املمتلكات واإلآإلت واملعدات ُمدرجة بالتكلفة ناق�سً
واملعدات يتكون من عنا�سر هامة لها اأعمار اإنتاجية خمتلفة، يتم ح�سابها كبنود منف�سلة للممتلكات واإلآإلت واملعدات.  بعد اإلإقرار اإلأويل بالتكلفة، 
يتم ر�سملة امل�سروفات املُتحّملة إل�ستبدال مكونات بنود املمتلكات واإلآإلت واملعدات والتي توؤدي اإلى زيادة املنافع اإلقت�سادية امل�ستقبلية الكامنة �سمن 

هذه البنود.  يتم قيد جميع امل�سروفات اإلأخرى �سمن قائمة الدخل على اأّنها م�سروفات متحّملة.

يتم �سطب بنود املمتلكات واإلآإلت واملعدات عند الت�سرف فيها اأو يف حالة عدم وجود احتمال ح�سول منافع اقت�سادية م�ستقبلية من اإل�ستمرار يف 
ا�ستخدام هذه اإلأ�سول. ويتم قيد اأي اأرباح اأو خ�سارة ناجتة عن �سطب هذه اإلأ�سول يف قائمة الدخل يف ال�سنة التي يتم فيها �سطب البنود املعنية.

ا قيمتها  اإلأعمال الراأ�سمالية إل تخ�سع لال�ستهالك. وخالًفا لذلك، يتم حتميل اإل�ستهالك على املمتلكات واإلآإلت واملعدات ل�سطب تكلفتها ناق�سً
املتبقية التقديرية على مدى اأعمارها اإلإنتاجية التقديرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. اإلأعمار اإلإنتاجية التقديرية لالأ�سول هي كما يلي:

ال�شنوات
5 – 40مباين 

5 – 30اآإلت ومعدات
3 – 5مركبات

األأ�شول املعنوية غري امللمو�شة ج( 

تتكون اإلأ�سول املعنوية غري امللمو�سة من تكلفة نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات وبرامج احلا�سب اإلآيل اإلأخرى. يتم اإلإقرار بتكاليف برامج احلا�سب 
اإلآيل التي ُيحتمل اأن تكون لها منافع اقت�سادية تتجاوز اأكرث من �سنة يتم كاأ�سول معنوية غري ملمو�سة. يتم اإطفاء اإلأ�سول املعنوية غري امللمو�سة 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها اإلإنتاجي التقديري البالغ 5 �سنوات، ويتم قيد اأي خ�سائر انخفا�ش يف القيمة يف الربح اأو اخل�سارة 

للفرتة.

املخزون  د( 

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق، اأيُّهما اأقل.  �سايف القيمة القابلة للتحقق هو ال�سعر التقديري للبيع يف نطاق الن�ساط املُعتاد، 
ا التكاليف التقديرية للبيع.   ناق�سً

يتم حتديد تكلفة املنتجات البرتولية واملواد اخلام على اأ�سا�ش الوارد اأوإًل �سادر اأوإًل وهي ت�سمل امل�سروفات املُتحّملة ل�سراء على املخزون واإح�ساره 
اإلى موقعه وحالته الراهنة. يتم تكوين خم�س�ش عند ال�سرورة للمخزون بطيء احلركة واجلامد. 

الذمم التجارية املدينة  هـ( 

الذمم التجارية املدينة هي املبالغ امل�ستحقة من العمالء مقابل الب�ساعة التي مّت حتويلها واخلدمات املُقدمة يف نطاق الن�ساط املُعتاد، وهي متثل حق 
ال�سركة يف قيمة الثمن غري امل�سروط )اأي اأّن دفع الثمن امل�ستحق يتطلب فقط مرور الوقت املُحدد(.  ت�ستحق الذمم التجارية املدينة الت�سوية عموًما 

خالل 30 يوًما وبالتايل يتم ت�سنيفها جميًعا �سمن اإلأ�سول املتداولة. 

ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية )تابع(   4

الذمم التجارية املدينة )تابع(  هـ( 

ُتدرُج الذمم التجارية املدينة مبدئًيا بقيمة الثمن غري امل�سروط ما مل تكن تت�سمن عن�سر متويل هام، ويتم عندئذ اإثباتها بالقيمة العادلة.  حتتفظ 
ال�سركة بالذمم التجارية املدينة بهدف حت�سيل تدفقات نقدية تعاقدية، وبالتايل يتم قيا�سها إلحقًا بالتكلفة املطفاأة.

األإيرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء  و( 

يتم اإلإقرر باإلإيرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع العمالء عند حتويل ال�سيطرة على الب�ساعة واخلدمات اإلى العميل مببلغ يعك�ش الثمن الذي تتوقع 
ال�سركة احل�سول عليه مقابل تلك الب�ساعة واخلدمات.

يتم قيد اإلإيرادات املتاأتية من بيع الب�ساعة يف نقطة زمنية ُمعّينة يتم فيها حتويل ال�سيطرة على اإلأ�سل اإلى العميل، اأي عموًما عند ت�سليمها.  تبلغ 
فرتة اإلئتمان العادية 30 يوًما بعد الت�سليم.

الثمن املتغري

تاأخذ ال�سركة يف اإلعتبار ما اإذا كانت هناك وعود اأخرى يف العقد متثل التزامات اأداء منف�سلة ويجب اأن يخ�س�ش لها جزء من �سعر املعاملة )اأي 
خ�سومات ثابتة اأو تدريجية(. عند حتديد �سعر املعاملة لبيع الب�ساعة، تاأخذ اإلإدارة يف اإلعتبار اأثر الثمن املُتغري والثمن م�ستحق الدفع الى العميل 

)اإن وجد(.

اإن كان الثمن املدرج يف العقد يت�سمن مبلغا متغرًيا، تقوم اإلإدارة بتقدير قيمة الثمن املُ�ستحق اليها مقابل حتويل الب�ساعة الى العميل. يتم تقدير 
مبلغ الثمن املتغري يف بداية تنفيذ العقد، ويتم تقييده اإلى اأن ُي�سبح من املُحتمل جًدا عدم ا�سرتداد جز كبري من مبلغ اإلإيرادات املرتاكمة املُدرجة 
عندما يتم ت�سوية ال�سكوك املتعلقة بالثمن املتغري يف وقت إلحق.  اإّن بع�ش عقود بيع املنتجات البرتولية توفر للعمالء خ�سومات على الكّميات الكبرية، 

ما ين�ساأ عنه ثمن ُمتغري.

اخل�سومات على الكّميات الكبرية

تقدم ال�سركة خ�سومات على الكّميات الكبرية اأو خ�سومات تدريجية لبع�ش العمالء مبجرد اأن تتجاوز كّمية املنتجات امل�سرتاة خالل الفرتة احلاجز 
املُحدد يف العقد.  يتم عمل مقا�سة باخل�سومات مقابل املبالغ امل�ستحقة من العميل.  ولتقدير الثمن املتغري للخ�سومات امل�ستقبلية املتوقعة، تقوم 
ال�سركة بتطبيق طريقة املبلغ اإلأكرث احتماإًل للعقود التي تت�سمن حاجز كّميات وحيد، وطريقة القيمة املتوقعة للعقود التي تت�سمن اأكرث من عتبة 

كّميات وحيدة.

تقوم ال�سركة بعد ذلك بتطبيق املتطلبات على تقييد تقديرات الثمن املتغري وُتقرُّ بالتزام مبلغ م�سرتد عن اخل�سومات امل�ستقبلية املتوقعة.  تقوم 
ال�سركة مبراجعة تقديراتها للعائدات املتوقعة يف كل تاريخ اإقرار، مع تحديث مبالغ اإلأ�سول واإللتزامات وفقا لذلك.

األأ�شول املالية ز( 

اإلإقرار والقيا�ش اإلأويل

تتكون اإلأ�سول املالية لل�سركة من الذمم التجارية املدينة واإلأر�سدة املدينة اإلأخرى )مبا يف ذلك مبالغ ُم�ستحقة من اأطراف ذات عالقة( والنقد 
ويل، على اأّنها ُمقا�سة إلحقًا بالتكلفة المطفاأة.  والنقد املعادل. يتم ت�سنيف هذه اإلأ�سول المالية، عند اإلإقرار اإلأ
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األأ�شول املالية  )تابع( ز( 

اإّن ت�سنيف اإلأ�سول املالية عند اإلإقرار اإلأويل يتوقف على خ�سائ�ش التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�سل املايل ومنوذج اأعمال ال�سركة إلإدارة هذه 
اإلأ�سول.

لكي يتم ت�سنيف اإلأ�سل املايل وقيا�سه بالتكلفة املُطفاأة، يجب اأن تن�ساأ عنه تدفقات نقدية مُتثل “مدفوعات املبلغ الرئي�سيي والفائدة فقط” على املبلغ 
الرئي�سي غري املدفوع.  وُي�ساُر اإلى هذا التقييم باختبار “مدفوعات املبلغ الرئي�سي والفائدة فقط” ويتم اإجراوؤه على م�ستوى اإلأداة. 

ُي�سري منوذج اأعمال ال�سركة إلإدارة اإلأ�سول املالية اإلى كيفية اإدارتها إلأ�سولها املالية لغر�ش توليد التدفقات النقدية. ُيحدد منوذج اإلأعمال ما اإذا 
كانت التدفقات النقدية �ستنتج من حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع اإلأ�سول املالية، اأو كليهما.  

اإلأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة:

تقوم ال�سركة بقيا�ش اإلأ�سول املالية بالتكلفة املُطفاأة عند ا�ستيفاء ال�سرطني التاليني:

يتم اإلحتفاظ باإلأ�سل املايل �سمن منوذج اأعمال يهدف الى اإلحتفاظ باإلأ�سول املالية لغر�ش حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  -

املبلغ  على  والفائدة  الرئي�سي  املبلغ  مدفوعات  فقط  مُتثل  نقدية  تدفقات  حُمددة  تواريخ  يف  عنها  تن�ساأ  املالية  لالأ�سول  التعاقدية  ال�سروط   -
الرئي�سي غري املدفوع.

دخل الفائدة املتاأتي من اإلأ�سول املالية، اإن وجد، ُيدرج �سمن بند دخل الفائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.  يتم عر�ش خ�سائر انخفا�ش 
القيمة كبند ُمنف�سل يف قائمة الدخل.

ح(      انخفا�س القيمة 

اإلأ�سول املالية

يف كل تاريخ اإقرار، يتم تقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�ش قيمة اإلأ�سول املالية.  تقوم ال�سركة بقيا�ش انخفا�ش القيمة با�ستخدام 
منوذج خ�سارة اإلإئتمان املتوقعة لفئات خمتلفة من اإلأ�سول املالية.

الذمم التجارية املدينة 

ُتقرُّ ال�سركة مُبخ�س�ش عن خ�سائر اإلئتمان املتوقعة وذلك بتطبيق نهج مب�سط للذمم التجارية املدينة مببلغ ي�ساوي خ�سائر اإلئتمان املتوقعة على 
مدى عمر اإلأداة املالية. و�سعت ال�سركة م�سفوفة خم�س�سات ت�ستند اإلى جتربة خ�سائر اإلئتمان ال�سابقة، املُعّدلة لعوامل ا�ست�سرافية خا�سة بالذمم 

التجارية املدينة والبيئة اإلقت�سادية.

اإلأ�سول املالية اإلأخرى

بالن�سبة لالأ�سول املالية، املُعر�سة إلنخفا�ش القيمة، يتم اإلإقرار بخ�سائر اإلإئتمان املتوقعة على مرحلتني.  بالن�سبة لخماطر اإلئتمان التي لم ت�سهد 
زيادة كبرية يف خماطر اإلئتمان منذ اإلإقرار اإلأويل، يتم تكوين خم�س�ش خل�سائر اإلإئتمان المتوقعة نتيجة اأحداث الف�سل يف ال�سداد املُحتملة خالل 

12 �سهًرا القادمة )خ�سائر اإلإئتمان املتوقعة لفرتة 12 �سهًرا(. 

بالن�سبة لمخاطر اإلئتمان التي �سهدت زيادة كبرية يف خماطر اإلئتمان منذ اإلإقرار اإلأويل، يتم قيد خ�سائر اإلإئتمان املتوقعة على مدى عمر اإلأداة 
املالية مقابل خ�سائر اإلإئتمان املتوقعة على مدى الفرتة املتبقية للمخاطر، ب�سرف النظر عن توقيت الف�سل يف ال�سداد.  بالن�سبة لالأر�سدة البنكية 

والودائع إلأجل واإلأر�سدة املدينة اإلأخرى، يتم اإجراء تعديالت على خ�سائر اإلإئتمان املتوقعة فقط اإن كانت جوهرية.
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انخفا�س القيمة )تابع(  ح( 

ال�سطب

يتم �سطب اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل عندما إل يكون لدى ال�سركة توقعات معقولة إل�سرتداد كامل اإلأ�سل املايل اأو جزء منه.

ُتجري ال�سركة تقييًما فردًيا لتوقيت ومبلغ ال�سطب بناًء على ما اإذا كان هناك توقعات معقولة باإل�سرتداد. تتوقع ال�سركة عدم ا�سرتداد جزء هام من 
املبلغ امل�سطوب. ومع ذلك، فقد تظل اإلأ�سول املالية امل�سطوبة خا�سعة إلأن�سطة تنفيذ من اأجل اإللتزام باإجراءات ا�سرتداد املبالغ امل�ستحقة املعمول 

بها يف ال�سركة.

اأ�سول غري مالية

يف نهاية كل فرتة اإقرار، تقوم اإلإدارة بتقييم وجود اأي موؤ�سرات على انخفا�ش قيمة اإلأ�سول غري املالية.  يف حالة وجود موؤ�سر، تقوم اإلإدارة بتقييم 
املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو وحدة توليد النقد وتقرُّ بخ�سارة انخفا�ش القيمة يف قائمة الدخل.  

ا تكاليف البيع، اأيُّهما  يتم تقييم املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل على اأّنه القيمة يف اإل�ستخدام لالأ�سل اأو وحدة توليد النقد اأو القيمة العادلة ناق�سً
قبل  اخل�سم  معدل  با�ستخدام  احلالية  قيمتها  اإلى  التقديرية  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خ�سم  يتم  اإل�ستخدام،  يف  القيمة  تقدير  عند  اأعلى. 
ال�سريبة الذي يعك�ش تقييمات ال�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اإلأخرى اخلا�سة باإلأ�سول.  كما تقوم اإلإدارة بتقييم وجود اأي موؤ�سرات على 
خ�سارة انخفا�ش قيمة مّت اإلإقرار بها يف �سنوات �سابقة قد زالت اأو قل تاأثريها. ويتم على الفور اإلإقرار بخ�سارة انخفا�ش القيمة اأو اخل�سارة املُ�سرتدة 

يف قائمة الدخل.

النقد والنقد املُعادل ط( 

لغر�ش قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املُعادل من نقد وودائع حتت الطلب واأر�سدة بنكية ذات فرتة ا�ستحقاق اأ�سلية تبلغ ثالثة اأ�سهر 
اأو اأقل، بال�سايف من اإلقرتا�سات البنكية ق�سرية اإلأجل، اإن وجدت.

مكافاآت نهاية خدمة املوظفني  ي( 

يتم ال�سداد اإلى الهيئة العامة للتاأمينات اإلجتماعية مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 )وتعديالته( بالن�سبة للموظفني الُعمانيني. 

ويتم تكوين خم�س�ش للمبالغ م�ستحقة ال�سداد مبوجب قانون العمل الُعماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 )وتعديالته( املُنطبق 
على فرتات العمل املرتاكمة للموظفني اإلأجانب يف نهاية فرتة اإلإقرار.

برنامج األحتفاظ باملوظفني ك( 

ف برنامج اإلحتفاظ باملوظفني على اأّنه حافز مايل مُينُح للموظفني احلاليني، �سواء ب�سكل فردي اأو جماعي، ل�سمان ا�ستمرارهم يف العمل ب�سفة  ُيعَرّ
عامة، اأو يف ن�ساط جتاري اأو دور ُمعنّي، على مدى فرتة زمنية حُمددة.  ويكون منوذج الدفع عادة يف �سكل مبلغ نقدي ُيدفع ملرة واحدة يف نهاية فرتة 
زمنية حُمددة.  ويتم اإلإقرار بهذا احلافز املايل كم�سروف املوظف �سمن بند الربح اأو اخل�سارة على مدى الفرتة الزمنية املُحددة.  ويف حالة ترك 

املوظف املعني عمله بال�سركة قبل الفرتة املُحددة، يتم ا�سرتداد امل�سروف املقابل من خالل الربح اأو اخل�سارة. 

ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى ل( 

يتم اإلإقرار باإللتزامات بالن�سبة للمبالغ التي �سيتم دفعها مقابل ب�ساعة اأوخدمات ُم�ستلمة، �سواء �سدرت بها فواتري الى ال�سركة اأم مل ت�سدر.
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ال�شريبة  م( 

يتم تكوين خم�س�ش ال�سريبة مبوجب اإلأنظمة ال�سريبية ال�سائدة يف �سلطنة ُعمان.  

يتم تكوين خم�س�ش لل�سريبة املوؤجلة با�ستخدام طريقة اإللتزام على جميع اإلختالفات املوؤقتة يف تاريخ اإلإقرار.  ويتم احت�سابها باملعدإلت ال�سريبية 
املتوقع تطبيقها على الفرتة التي �سيتم فيها �سداد اإللتزامات، وهي على اأ�سا�ش املعدإلت )والقوانني( املُطبقة يف نهاية فرتة اإلإقرار.  يتم اإلإقرار 

باأ�سل ال�سريبة املوؤجلة فقط اإلى احلد الذي ُيحتمل معه توفر اأرباح م�ستقبلية خا�سعة لل�سريبة ميكن ا�ستخدام اإلأ�سل مقابلها.

األلتزامات املالية  ن( 

يتم قيا�ش كافة اإللتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قيا�سها بالتكلفة املُطفاأة.

التزامات العقد �س( 

التزام العقد مُيثل اإللتزام بتحويل الب�ساعة الى اأحد العمالء التي ا�ستلمت ال�سركة ثمنها )اأو يكون ثمنها م�ستحقا( من اأحد العمالء. واإن قام اأحد 
العمالء بدفع الثمن قبل قيام ال�سركة بتحويل الب�ساعة اإليه، يتم قيد التزام العقد عند دفع املبلغ اأو يف تاريخ ا�ستحقاقه )اأيُّهما يحدث اأوإًل(. يتم 

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

املخ�ش�شات ع( 

يتم اإلإقرار باملُخ�س�ش يف قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين اأو ا�ستدإليل نتيجة حلدث �سابق ومن املُحتمل اأن يتطلب تدفقا 
خارجيا للمنافع اإلقت�سادية ل�سداد ذلك اإللتزام. اإن كان اإلأثر جوهرًيا، يتم حتديد املُخ�س�سات عن طريق خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

املتوقعة مبعدإلت تعك�ش تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال، واملخاطر املُحددة لذلك اإللتزام، اإن كان ذلك مالئًما.

التعامالت بالعمالت األأجنبية   ف( 

التعامالت املُقومة بالعمالت اإلأجنبية يتم حتويلها اإلى الريال العماين وقيدها باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل اإللتزامات 
بالعمالت اإلأجنبية اإلى الريال العماين باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف نهاية فرتة اإلإقرار. يتم اإلإقرار بفروق �سرف العمالت اإلأجنبية الناجتة عن 

التحويل يف قائمة الدخل.

توزيعات األأرباح �س( 

يقرتح جمل�ش اإلإدارة على امل�ساهمني توزيع اأرباح يتم دفعها من �سمن اأرباح ال�سركة.  وعند القيام بهذه التو�سية، ياأخذ جمل�ش اإلإدارة يف اإلعتبار 
بع�ش املقايي�ش املنا�سبة مبا فيها متطلبات قانون ال�سركات التجارية الُعماين والتوجيهات اإلأخرى ذات ال�سلة ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق 
املال.  يتم قيد توزيعات اإلأرباح على امل�ساهمني كالتزام يف القوائم املالية لل�سركة فقط يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة على هذه التوزيعات من قبل 

امل�ساهمني.

األإيجارات ق( 

امل�ستاأجر 

ت�ستاأجر ال�سركة حمطات الوقود وامل�ستودعات واملكاتب ومرافق التخزين ال�سائب مبوجب ترتيبات اإيجار خُمتلفة.  وقد حتتوي العقود على عنا�سر 
اإيجار وعنا�سر غري اإيجار. تخ�س�ش ال�سركة الثمن يف العقد لعنا�سر اإلإيجار وعنا�سر غري اإلإيجار بناًء على اأ�سعارها الفردية الن�سبية، وذلك ما مل 

تكن قد اختارت عدم الف�سل بني عنا�سر اإلإيجار وعنا�سر غري اإلإيجار واملح�سابة عنها، بدإًل من ذلك، كعن�سر اإيجار واحد.
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األإيجارات )تابع( ق( 

قبل  لال�ستخدام من  ُمتاًحا  امل�ستاأجر  اإلأ�سل  فيه  يكون  الذي  التاريخ  املقابل يف  واإللتزام  اإل�ستخدام  اأ�سل حق  اأّنها  على  باإلإيجارات  اإلإقرار  يتم 
ال�سركة.  التزامات اإلإيجار تت�سمن )حيثما كان ذلك ينطبق( �سايف القيمة احلالية ملدفوعات اإلإيجار التالية:

ا اأي حوافز اإيجار ُم�ستحقة اإل�ستالم؛ ·    مدفوعات ثابتة )مبا يف ذلك املدفوعات الثابتة امل�سّمنة(، ناق�سً
·    مدفوعات اإلإيجار املتغرية التي تعتمد على موؤ�سر اأو معدل، ويتم قيا�سها مبدئًيا با�ستخدام املوؤ�سر اأو املعدل كما يف تاريخ البداية؛

·    املبالغ املتوقع اأن ت�ستحق على ال�سركة مبوجب �سمانات القيمة املتبقية؛ 
·    �سعر خيار ال�سراء الذي يكون من املوؤكد ب�سكل معقول اأّن ال�سركة �ستقوم مُبمار�سته؛ و

·    دفع غرامات عن اإنهاء عقد اإلإيجار، اإذا كانت �سروط اإلإيجار ُتبنّيُ اأّن ال�سركة متار�ش خيار اإلإنهاء.
كما اأّن مدفوعات اإلإيجار التي �سيتم ت�سديدها مبوجب خيارات متديد موؤكدة ب�سكل معقول يتم اإدراجها يف قيا�ش اإللتزام.  يتم خ�سم مدفوعات 
اإلإيجار با�ستخدام معدل الفائدة ال�سمني يف عقد اإلإيجار.  واإن تعذر حتديد هذا املعدل ب�سهولة، ف�سيتم ا�ستخدام معدل اإلقرتا�ش الت�ساعدي 

لل�سركة. 

يتم تخ�سي�ش مدفوعات اإلإيجار بني املبلغ الرئي�سي وتكلفة الفائدة. يتم حتميل تكلفة الفائدة على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلإيجار وذلك إلإنتاج 
معدل فائدة دوري ثابت على الر�سيد املتبقي من اإللتزام لكل فرتة.

مّت قيا�ش اأ�سول حق اإل�ستخدام بالتكلفة، وهي ت�سمل ما يلي:

·    مبلغ القيا�ش اإلأويل إللتزامات اإلإيجار؛
ا اأي حوافز اإيجار ُم�ستلمة؛ ·    اأي مدفوعات اإيجار يتم دفعها يف اأو قبل تاريخ البداية ناق�سً

·    اأي تكاليف مبا�سرة مبدئية؛ و
·    تكاليف اإل�سرتداد، اإن وجدت.

يتم ا�ستهالك اأ�سول حق اإل�ستخدام عموًما على مدى العمر اإلإنتاجي لالأ�سل اأو فرتة اإلإيجار بطريقة الق�سط الثابت، اأيُّهما اأق�سر. واإن كانت ال�سركة 
على يقني معقول من ممار�سة خيار ال�سراء، فاإّنه يتم ا�ستهالك اأ�سل حق اإل�ستخدام على مدى العمر اإلإنتاجي لالأ�سل املعني.

املدفوعات املُ�ساحبة لعقود اإلإيجار ق�سرية اإلأجل واإلأ�سول ذات القيمة املُنخف�سة يتم قيدها بطريقة الق�سط الثابت كم�سروف �سمن قائمة الدخل.

املوؤجر 

اإلإيجار.  الثابت على مدى فرتة  الق�سط  اإلإقرار به كدخل بطريقة  يتم  ال�سركة موؤجًرا  الذي تكون فيه  الت�سغيلي  اإلإيجار  املتاأتي من  اإلإيجار  دخل 
التكاليف املبا�سرة اإلأولية املُتحّملة عن احل�سول على اإيجار ت�سغيلي يتم اإ�سافتها اإلى القيمة الدفرتية لالأ�سل املعني ويتم قيدها كم�سروف على مدى 

فرتة عقد اإلإيجار على نف�ش اأ�سا�ش دخل اإلإيجار. ُتدرج اإلأ�سول املوؤجرة املعنية �سمن قائمة املركز املايل بناًء على طبيعتها.

قطاعات الت�شغيل  ر( 

القطاع هو عن�سر بال�سركة ين�سط يف جمال اإلأعمال التجارية التي توؤدي الى اإنتاج اإيرادات وحتّمل م�سروفات، مبا يف ذلك اإلإيرادات وامل�سروفات 
اأي عن�سر من العنا�سر اإلأخرى لل�سركة. وتخ�سع نتائج عمليات هذا القطاع ملراجعة منتظمة من قبل جمل�ش  التي تتعلق بالتعامالت املرُبمة مع 
اإلإدارة لغر�ش اتخاذ القرارات املنا�سبة حول املوارد التي يجب تخ�سي�سها للقطاع وكذلك تقييم اأدائه، حيث تتوفر لذلك معلومات مالية ُمنف�سلة.    
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ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية )تابع(   4

مكافاأة اأع�شاء جمل�س األإدارة �س( 

تلتزم ال�سركة باأحكام قانون ال�سركات التجارية الُعماين، واأحدث التوجيهات اإلأخرى ذات ال�سلة ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال بخ�سو�ش 
حتديد مبلغ مكافاآت اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة.  يتم حتميل مكافاأة وبدل ح�سور اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة على قائمة الدخل يف ال�سنة التي تتعلق بها.

تكاليف األإقرتا�س ت( 

تكاليف اإلقرتا�ش املن�سوبة مبا�سرة اإلى �سراء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اإلأ�سول املوؤهلة، وهي اإلأ�سول التي ت�ستغرق بال�سرورة فرتة زمنية طويلة لت�سبح 
جاهزة لال�ستخدام املق�سود اأو البيع، ت�ساف اإلى تكلفة تلك اإلأ�سول، الى حني ت�سبح اإلأ�سول جاهزة اإلى حد كبري لال�ستخدام املق�سود.

املقا�شة ث( 

يتم عمل مقا�سة بني اإلأ�سول واإللتزامات املالية، ويتم اإلإف�ساح عن �سايف املبلغ املُدرج يف قائمة املركز املايل عندما يكون هناك حق نافذ قانوًنا يف 
عمل مقا�سة باملبالغ املُدرجة وتكون ال�سركة لديها نية للت�سوية على اأ�سا�ش القيمة ال�سافية، اأو بيع اإلأ�سل وت�سوية اإللتزام يف نف�ش الوقت. 

املمتلكات واألآألت واملعدات  5
حركة املمتلكات واإلآإلت واملعدات خالل �سنتي 2022 و2021. اأ( 

مركبات                                اآألت ومعداتاملباين�شنة 2022
اأعمال راأ�شمالية 

املجموعقيد التنفيذ                      
األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التكلفة
 11,275122,138 275 83,329 27,259يف 31 دي�سمرب 2021
8,6028,602------اإ�سافات خالل ال�سنة
--(10,342)-- 1,284 9,058حتويالت خالل ال�سنة
(1,255)----(914)(341)م�سطوب خالل ال�سنة 
 129,485 9,535 35,97683,699275يف 31 دي�سمرب 2022

األ�شتهالك 
 65,295   -- 275 58,091 6,929يف 31 دي�سمرب 2021

 4,779   --   -- 3,154 1,625م�سروف ا�ستهالك لل�سنة
(1,116)   --   --(841)(275)متعلق بامل�سطوبات 

 68,958   -- 8,27960,404275يف 31 دي�سمرب 2022

�شايف القيمة الدفرتية
 60,527 9,535   --27,69723,295يف 31 دي�سمرب 2022

 11,27556,843--25,238 20,330يف 31 دي�سمرب 2021

ممتلكات واآألت ومعدات )تابع(  5

مركباتاآإلت ومعداتاملباين �سنة 2021
 اأعمال راأ�سمالية

 املجموع قيد التنفيذ
األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التكلفة
25,30382,9283136,898115,442يف 31 دي�سمرب 2020
6,7346,734------اإ�سافات خالل ال�سنة
 --)2,357( -- 401  1,956 حتويالت خالل ال�سنة

)38(--)38(----ت�سرفات خالل ال�سنة 
 11,275122,138 275 83,329 27,259يف 31 دي�سمرب 2021

األ�شتهالك 
60,560--5,67154,576313يف 31 دي�سمرب 2020

 4,773---- 3,515 1,258م�سروف ا�ستهالك لل�سنة
)38(--)38(----متعلق بالت�سرفات

 65,295    -- 275  58,091  6,929 يف 31 دي�سمرب 2021

�شايف القيمة الدفرتية
 56,843 11,275--25,238 20,330 يف 31 دي�سمرب 2021

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

اإيجار مّت  اأر�ش م�ستاأجرة من وزارة الطاقة واملعادن مبوجب اتفاقية  الت�سحيم ُمقامة على قطعة  م�ستودعات ومباين ال�سركة وحمطة خلط زيوت   ب( 
جتديدها يف 1 نوفمرب 2019 وتنتهي يف 25 �سنة ]اإي�ساح 7/اأ[. 

اإلأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يف نهاية فرتة اإلإقرار تتعلق اأ�سا�ًسا باملبالغ املُتحّملة نظري اإن�ساء حمطات الوقود.   ج( 

األأ�شول املعنوية غري امللمو�شة   6
20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
التكلفة

5,5115,511يف بداية ال�سنة
--169اإ�سافات خالل ال�سنة

5,6805,511يف نهاية ال�سنة

األإطفاء
5,442 5,462يف بداية ال�سنة

20 32م�سروف اإطفاء لل�سنة
5,4945,462يف نهاية ال�سنة

�شايف القيمة الدفرتية
18649يف نهاية ال�سنة

األإيجارات  7
ُعمان  �سلطنة  مناطق خمتلفة من  ال�سائب يف  التخزين  ومرافق  واملكاتب  وامل�ستودعات  الوقود  اإيجار بخ�سو�ش حمطات  ترتيبات  ال�سركة  اأبرمت  اأ( 
)اإي�ساح 5/ب(. عادة ما ترتاوح مدة اإلإيجار بني 3 اإلى 50 �سنة )-2021 3 اإلى 25 �سنة(.  تكون قطعة اإلأر�ش امل�ستاأجرة من وزارة الطاقة 

واملعادن �ساحلة طوال مدة عمل ال�سركة، وتكون التزامات ال�سركة مبوجب عقود اإلإيجار م�سمونة بوا�سطة �سند ملكية املوؤجر لالأ�سول املوؤجرة.
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األإيجارات )تابع(  7
معيار  به  ي�سمح  ملا  الثابت طبًقا  الق�سط  اأ�سا�ش  التابعة على  اإلإيجار  قيد م�سروفات  واختارت  اإلأجل  اإيجار ق�سرية  ترتيبات  ال�سركة  اأبرمت  كما  ب( 

التقارير املالية الدولية رقم 16.

فيما يلي حركة اأ�سول حق اإل�ستخدام خالل ال�سنة: ج( 

املجموع�شفينة ال�شحناأر�س 31 دي�شمرب 2022
ر.عر.عر.ع

26,0911,89527,986يف بداية ال�سنة
 14,340-- 14,340اإ�سافات خالل ال�سنة

 210-- 210اإعادة القيا�ش خالل ال�سنة
(3,687)(705)(2,982)ا�ستهالك لل�سنة  

37,6591,19038,849يف نهاية ال�سنة

املجموع�سفينة ال�سحن اأر�ش31 دي�سمرب 2021
ر.عر.عر.ع

27,1542,60129,755يف بداية ال�سنة
 456-- 456 اإ�سافات خالل ال�سنة

 1,547-- 1,547 اإعادة القيا�ش خالل ال�سنة 
)3,772()706()3,066(ا�ستهالك لل�سنة
26,0911,89527,986يف نهاية ال�سنة

فيما يلي حتليل التزامات اإلإيجار يف نهاية فرتة اإلإقرار: د( 

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

35,97524,216اجلزء غري اجلاري
3,063 2,773اجلزء اجلاري

38,74827,279

فيما يلي حركة التزامات اإلإيجار خالل ال�سنة: هـ( 

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

27,27929,145يف بداية ال�سنة
 14,340456اإ�سافات خالل ال�سنة

 2101,466حركة / عمليات اإعادة قيا�ش اأخرى خالل ال�سنة
 1,6981,302فائدة على التزامات اإلإيجار

)5,090((4,779)مدفوعة خالل ال�سنة
38,74827,279يف نهاية ال�سنة

فيما يلي حتليل اإل�ستحقاق التعاقدي للتدفقات النقدية غري املخ�سومة إللتزامات اإلإيجار: و( 

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

4,8044,508حّتى �سنة واحدة
14,97612,435بني �سنة واحدة وخم�ش �سنوات

49,61525,969اأكرث من خم�ش �سنوات
69,39542,912

األإيجارات )تابع(  7
املبالغ املُدرجة يف قائمة الدخل واملُتعلقة باإلإيجارات ت�سمل ما يلي: ز( 

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,6873,772اإل�ستهالك

1,6981,302فائدة على التزام اإلإيجار )اإي�ساح (21 

22698م�سروف ُمتعلق باإيجار ق�سري اإلأجل 

3923ُدفعات اإيجار متغرية غري ُمدرجة يف التزامات اإلإيجار

بلغ اإجمايل التدفقات النقدية اخلارجية لالإيجارات 4.78 مليون ريال ُعماين )2021 - 5.09 مليون ريال ُعماين(. ح( 

املخزون  8
20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
 3,9293,399منتجات برتولية

6,0863,382مواد خام 
 8811,867خمزون اآخر )اإلإي�ساح/ ب اأدناه(

10,8968,648
)97((201)ُيطرح: خم�س�ش خمزون بطيء احلركة واجلامد )اإلإي�ساح/ اأ اأدناه(

10,6958,551

تنطبق اإلإي�ساحات التالية:

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

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

97112يف بداية ال�سنة 
)15(-خُم�س�ش ُم�سرتد خالل ال�سنة

--104خُم�س�ش ُمكّون خالل ال�سنة
20197يف نهاية ال�سنة

ب(   املخزون اإلآخر يتعلق بالق�سائم اإلإلكرتونية مل�سغلي اإلت�ساإلت املحليني.
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ذمم جتارية مدينة واأر�شدة مدينة اخرى  9
20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
42,78334,641ذمم جتارية مدينة 

)1,698((1,719)ُيطرح: خم�س�ش خ�سائر اإلئتمان املتوقعة ]اإي�ساح /ب اأدناه[
41,06432,943

3,6193,923مبالغ ُم�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 18/د(
1,0491,243مدفوعات ُمقدما

1,4751,113اأر�سدة مدينة اأخرى
47,20739,222

 تنطبق اإلإي�ساحات التالية:

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

فيما يلي حركة خم�س�ش خ�سائر اإلئتمان املتوقعة مقابل الذمم التجارية املدينة: ب( 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
1,6981,512يف بداية ال�سنة

106186خُم�س�ش ُمكون خالل ال�سنة

--(85)خُم�س�ش م�سطوب خالل ال�سنة

1,7191,698يف نهاية ال�سنة            

الزيادة يف خم�س�ش اخل�سائر املتوقعة ُتعزى اأ�سا�ًسا الى التغريات يف بيئة اإلقت�ساد الكلي. ج( 

تفا�سيل تقدير خم�س�ش خ�سائر اإلئتمان املتوقعة واردة يف اإلإي�ساح 28/ب. د( 

النقد والنقد املعادل  10

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
 4,7465,499ح�سابات ودائع حتت الطلب

 2,1823,297اأر�سدة بنكية اأخرى

6,9288,796

مالحظة: 

الودائع حتت الطلب موجودة لدى بنوك جتارية حملية يف �سلطنة ُعمان وهي تك�سب فائدة مبعدإلت جتارية. يف فرتة اإلإقرار، كانت الودائع حتت الطلب 
بقيمة 0.3 مليون ريال عماين )2021 - 1.6 مليون ريال عماين( وهي مقومة بالريال العماين و4.5 مليون ريال عماين )2021 - 3.9 ريال عماين( هي 

مقومة بالدوإلر اإلأمريكي.

راأ�س املال  11

يتكون راأ�ش مال ال�سركة املُ�سرّح به واملُ�سدر واملدفوع من 100,000,000 �سهم )2021 - 100,000,000 �سهم( بقيمة 0.100 ريال عماين  اأ( 
لل�سهم الواحد )2021 - 0.100  ريال عماين لل�سهم الواحد( . يتكون راأ�ش املال مّما يلي: 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

  500  5,000,000500 �سهم متعدد اإلأ�سوات بقيمة 0.100  ريال عماين لل�سهم الواحد

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

10,000  10,000  

وفًقا إلأحكام املادة 6 من النظام اإلأ�سا�سي لل�سركة، يحق ل�ساحب كل �سهم متعدد اإلأ�سوات الت�سويت مرتني يف اجلمعيات العامة ال�سنوية لل�سركة. 

فيما يلي تفا�سيل امل�ساهمني الذين ميلكون %5 اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة: ب( 

20222021

%عدد اإلأ�سهم%عدد األأ�شهم

اأ�شهم متعددة األأ�شوات:
%5,000,0005.0%5,000,0005.0�سركة �سل اأوفر�سيز انف�ستمنت بي يف

اأ�شهم عادية:
%18,700,00018.7%18,700,00018.7�سركة بي يف دورت�سه بيرتوليوم مات�س�سابي

%15,000,00015.0%15,000,00015.0�سركة �سل اأوفر�سيز انف�ستمنت بي يف 

%10,100,00010.1%10,100,00010.1�سركة �سل بيرتوليوم اآن يف

%9,904,9529.9%9,895,5679.9�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

%9,050,6629.1%9,035,0629.0الهيئة العامة للتاأمينات اإلجتماعية

%5,791,5705.8%7,428,8787.4جهاز اإل�ستثمار العماين

%7,171,2787.1%7,170,2877.2�سندوق تقاعد وزارة الدفاع

األحتياطي القانوين  12

وفًقا إلأحكام املادة 132 من قانون ال�سركات التجارية الُعماين، يجب القيام بتحويالت �سنوية بن�سبة %10 من �سايف اأرباح ال�سنة الى اإلحتياطي القانوين 
حتى ي�سبح اإلحتياطي ُم�ساوًيا لثلث راأ�ش مال ال�سركة. اإلحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن ميكن ا�ستخدامه لعمل مقا�سة مقابل اأي خ�سائر مرتاكمة اأو 

زيادة راأ�ش مال ال�سركة من خالل اإ�سدار اأ�سهم.

مل يتم اإجراء اأي حتويل يف ال�سنة احلالية نظًرا إلأّن ال�سركة قد بلغت احلد اإلأدنى املطلوب يف اإلحتياطي القانوين يف فرتة �سابقة. 

توزيعات األأرباح املقرتحة وتوزيعات األأرباح لل�شهم الواحد  13

عماين ريال   5,700,000 بقيمة  الواحد(  لل�سهم  بي�سة   36  -  2021( الواحد   لل�سهم  بي�سة    57 بواقع  نقدية  اأرباح  توزيعات  اإلإدارة  جمل�ش   اقرتح 
)2021 - 3,610,760 ريال عماين( وهي تخ�سع ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية القادمة. 

البالغة  القائمة  العادية  اإلأ�سهم  لعدد  املرّجح  املتو�سط  على  لل�سنة  املقرتحة  اإلأرباح  توزيعات  بق�سمة  الواحد  لل�سهم  اإلأرباح  توزيعات  حتديد  يتم 
100,000,000 �سهم.
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ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى  14

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
 42,58939,429ذمم جتارية دائنة

 8,9427,897م�سروفات ُم�ستحقة
 2,145819ُدفعة ُم�سبقة ُم�ستلمة من العمالء )التزامات عقود(

 2,9843,113اأر�سدة دائنة اأخرى
 3,7701,632مبالغ م�ستحقة الى اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 18/د(

60,43052,890

خم�ش�س برنامج األحتفاظ باملوظفني  15

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

189 126يف بداية ال�سنة
 42 5م�سروف لل�سنة

)105( (119)مدفوع خالل ال�سنة
12126يف نهاية ال�سنة

اقرتا�شات بنكية  16

اإلقرتا�سات البنكية ت�سمل قرو�ش ما بعد ال�سحن التي مّت احل�سول عليها من بنوك جتارية حملية يف �سلطنة ُعمان، وهي حتمل فائدة مبعدإلت جتارية. 
ُمعدل الفائدة على اإلقرتا�سات البنكية يخ�سع إلإعادة التفاو�ش مع البنوك ب�سفة دورية عند جتديد الت�سهيالت.

 اتفاقية الت�سهيالت املرُبمة مع البنك تت�سمن بع�ش التعهدات التقييدية واملالية التي ميكن اأن يوؤدي، يف حالة خمالفتها، اإلى �سداد املبالغ القائمة مبوجب 
الت�سهيالت على الفور ]اإي�ساح 28/د[.

قر�س ألأجل    17

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,3346,667قر�ش إلأجل
)3,333((3,334)يطرح: جزء جاري من قر�ش إلأجل

3,334-جزء غري جاري من قر�ش إلأجل

تنطبق اإلإي�ساحات التالية:

مّت احل�سول على قر�ش إلأجل من بنك جتاري حملي بفائدة قدرها %1.5 زائًدا ُمعّدل الفائدة على اأذون اخلزانة للبنك املركزي العماين ل�سهر  اأ( 
واحد، وهو غري م�سمون. وي�ستحق القر�ش إلأجل ال�سداد على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية بقيمة 3.333 مليون ريال عماين للق�سط الواحد بداأت اعتباًرا 

من مار�ش 2021.

اتفاقية الت�سهيالت املرُبمة مع البنك تت�سمن بع�ش التعهدات التقييدية واملالية التي ميكن اأن يوؤدي، يف حالة خمالفتها، اإلى �سداد املبالغ القائمة  ب( 
مبوجب الت�سهيالت على الفور ]اإي�ساح 28/د[.

فيما يلي منوذج ا�ستحقاق اجلزء غري اجلاري من القر�ش إلأجل:  ج( 

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,334-م�ستحق من �سنة الى �سنتني 
--م�ستحق من �سنتني الى خم�ش �سنوات 

-3,334

تعامالت األأطراف ذات العالقة   18

اأبرمت ال�سركة يف نطاق الن�ساط املُعتاد تعامالت مع ال�سركة اإلأم النهائية وال�سركات التابعة لها وموظفي اإلإدارة العليا )مبا يف ذلك اأع�ساء جمل�ش  اأ( 
اإلإدارة( وال�سركات التي ميلك فيها موظفي اإلإدارة العليا / كبار م�ساهمي ال�سركة �سيطرة اأو نفوًذا كبرًيا. وافقت اإلإدارة وجمل�ش اإلإدارة على اأ�سعار 
و�سروط الدفع اخلا�سة بهذه التعامالت. يتم اإبرام هذه التعامالت وفًقا للبنود وال�سروط التي وافقت عليها اإلإدارة وجمل�ش اإلإدارة، وهي تخ�سع 

ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية.

فيما يلي طبيعة وحجم اأهم تعامالت اإلأطراف ذات العالقة واملبالغ ذات ال�سلة خالل ال�سنة:  

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

�شركات املجموعة:
 23,743  42,967اإيرادات ُمتاأتية من عقود ُمربمة مع الُعمالء

 12,430  24,462�سراء ب�سائع وخدمات
 1,772 25,352 ر�سوم اخلدمات وترخي�ش العالمة التجارية

   
  اأطراف اأخرى ذات عالقة:

 5,342 411اإيرادات ُمتاأتية من عقود ُمربمة مع الُعمالء
 105 938�سراء ب�سائع وخدمات

مبيعات اإلأطراف ذات العالقة املُرتبطة بال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة ال�سركة اإلأم النهائية اأو التي متار�ش عليها تاأثرًيا كبرًيا )جمموعة ال�سركات(  
تتعلق مببيعات زيوت الت�سحيم ووقود الطائرات، يف حني اأّن مبيعات اإلأطراف اإلأخرى ذات العالقة تتعلق باملبيعات الى ال�سركات التي ي�سيطر عليها 
اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة. وقد كانت م�سرتيات اإلأطراف ذات العالقة تتم من ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة ال�سركة اإلأم النهائية اأو التي متار�ش 

عليها تاأثرًيا كبرًيا حيث يتم اإبرام هذه التعامالت اأ�سا�ًسا ل�سراء املواد اخلام واملنتجات النهائية لتوريد املنتجات البرتولية.  

مكافاأة موظفي اإلإدارة العليا لل�سنة ت�سمل ما يلي:     ب( 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

673 750 منافع توظيف ق�سرية اإلأجل
20 22 مكافاأة على اأ�سا�ش اإلأ�سهم 

2425مكافـات نهاية اخلدمة 
796718

8382مكافاأة اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة وبدل ح�سور اإلجتماعات 
879800

خالل ال�سنة، مل يكن هناك اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ش اإلإدارة يعمل بال�سركة )2021 - إل اأحد(.  ج( 

املبالغ امل�ستحقة من والى اإلأطراف ذات العالقة إل حتمل فائدة يف العادة وهي ت�ستند الى �سروط اإلئتمان العادية )2021 - نف�ش ال�سروط(.  د( 

ا من موظفي اإلإدارة العليا موؤهلني إل�ستالم اأعداد متغرّية من اأ�سهم ال�سركة على اأ�سا�ش اإلأداء ال�سنوي. خالل ال�سنة، بلغ عدد اإلأ�سهم  كما اأّن بع�سً هـ( 
املمنوحة واملكت�سبة مبوجب برنامج املكافاأة على اأ�سا�ش اإلأ�سهم 14,950  �سهم )2021 - 23,000 �سهم(.
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األإيرادات املتاأتية من العقود املرُبمة مع الُعمالء  19

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 361,131 441,990اأعمال التجزئة
 10,345 23,199الطريان

 26,953 34,723اإيرادات اأخرى
499,912398,429

الدخل األخر  20

يتكون الدخل اإلآخر اأ�سا�ًسا من دخل بطاقات وقود �سل وعمولة الطريان ودخل الت�سغيل املتاأتي من اأ�سحاب حمطات الوقود ور�سوم امتياز املتاجر وا�سرتداد 
اإلإي�ساإلت البنكية غري املوّزعة وكّمية اإلإنتاجات البرتولية ور�سوم مناولة املنتجات إل�ستخدام اأ�سول ال�سركة.

تكاليف التمويل  21

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 1,6981,302فائدة على التزامات اإلإيجار )اإي�ساح 7/ز(
 668495فائدة على القر�ش إلأجل واإلقرتا�سات البنكية اإلأخرى

2,3661,797

الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني   22

الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني املُدرجة �سمن م�سروفات البيع والتوزيع وامل�سروفات العمومية واإلإدارية تتكون مّما يلي: اأ( 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

8,6658,088الرواتب والتكاليف املتعلقة باملوظفني 
620591م�ساهمة يف خطة تقاعد حمددة للموظفني الُعمانيني

3240تكلفة مكافاآت نهاية خدمة املوظفني اإلأجانب
9,3178,719

فيما يلي حركة التزام مكافات نهاية خدمة املوظفني اإلأجانب خالل ال�سنة: ب( 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

301 280يف بداية ال�سنة
 40 32م�سروف خالل ال�سنة 

)61((125)مدفوع خالل ال�سنة
187280يف نهاية ال�سنة

ال�شريبة  23

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين
قائمة الدخل ال�شامل 

1,176667ال�سنة احلالية )اإي�ساح /ج اأدناه(
2(6)�سنة �سابقة

)13((139)ر�سيد �سريبي موؤجل )اإي�ساح /د اأدناه(
1,031656

قائمة املركز املايل 
اأ�سل غري متداول

--101اأ�سل �سريبي موؤجل

التزام غري متداول
38-التزام �سريبي موؤجل

التزام متداول 
1,176667ال�سنة احلالية

تنطبق اإلإي�ساحات التالية:

تخ�سع ال�سركة لل�سريبة بواقع %15 )2021 - %15( على اأرباح ال�سنة املُعّدلة لالأغرا�ش ال�سريبية. اأ( 

مل ينته جهاز ال�سرائب من اإجناز الربط ال�سريبي على ال�سركة لل�سنوات من 2019 اإلى 2021. وترى اإلإدارة اأّن ال�سريبة اإلإ�سافية، اإن وجدت،  ب( 
فيما يتعلق بال�سنوات ال�سريبية املُعلقة لن تكون جوهرية بالن�سبة للمركز املايل لل�سركة يف نهاية فرتة اإلإقرار.

فيما يلي الت�سوية ال�سريبية على اإلأرباح املحا�سبية مع مبلغ ال�سريبة لل�سنة احلالية: ج( 

20222021

األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

 1,011640مبلغ ال�سريبة على اإلأرباح املحا�سبية باملُعّدإلت املعمول بها
ُي�ساف اأثر ال�سريبة لـ:

16527م�سروفات غري قابلة للخ�سم
1,176667

فيما يلي حركة اإلأ�سل/)اإللتزام( ال�سريبي املوؤجل يف قائمة املركز املايل يف نهاية فرتة اإلإقرار : د( 

خم�ش�شات  
املجموعبنود اأخرىخم�ش�شات راأ�شمالية ُمعّجلة

األف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عمايناألف ريال عماين

)51(28476)411(يف 31 دي�سمرب 2020
13 24 4 )15()حُمّمل على( /ُم�ساف الى قائمة الدخل 

 )38( 100 288 )426( يف 31 دي�سمرب 2021
 (38) 100 288 (426) يف 31 دي�سمرب 2021

139 137 2    -ُم�ساف الى قائمة الدخل 
290237101(426)يف 31 دي�سمرب 2022

63 تعــزيـــز الـتــقـــدم62 الــتــقـريــر الـسـنــوي 2022



إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات عن القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

العائدات األأ�شا�شية لل�شهم الواحد  24

يتم احت�ساب العائدات اإلأ�سا�سية لل�سهم الواحد بق�سمة �سايف اأرباح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد اإلأ�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:

20222021

5,7063,611�سايف اأرباح ال�سنة )األف ر.ع(

100,000100,000املتو�سط املرجح لعدد اإلأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )باإلألف(

0.0570.036العائدات اإلأ�سا�سية لل�سهم الواحد )ر.ع(

نظًرا لعدم وجود اأي اأ�سهم خُمف�سة حُمتملة، فاإّن العائدات املُخف�سة لل�سهم الواحد مطابقة للعائدات اإلأ�سا�سية لل�سهم الواحد.

�شايف األأ�شول لل�شهم الواحد  25

يتم احت�ساب �سايف اإلأ�سول لل�سهم الواحد من خالل تق�سيم �سايف اإلأ�سول يف نهاية فرتة اإلإقرار على عدد اإلأ�سهم القائمة كما يلي:

20222021

55,60653,500�سايف اإلأ�سول )األف ر.ع(

100,000100,000عدد اإلأ�سهم القائمة يف 31 دي�سمرب )باإلألف(

0.5560.535�سايف اإلأ�سول لل�سهم الواحد )ر.ع(

قطاعات الت�شغيل   26

لقد حددت اإلإدارة قطاعات ت�سغيل يف ال�سركة بناًء على التقارير التي راجعها الرئي�ش التنفيذي والتي يتم ا�ستخدامها يف اّتخاذ القرارات اإل�سرتاتيجية.

يقوم الرئي�ش التنفيذي بتحديد قطاعات الت�سغيل بناًء على منظور اأن�سطة اإلأعمال. يتم قيا�ش اإلأداء على اأ�سا�ش اإلإيرادات املكت�سبة، طبًقا ملا مّت اإدراجه يف 
تقارير اإلإدارة الداخلية التي ُيراجعها جمل�ش اإلإدارة. يتم ا�ستخدام اإيرادات القطاع لقيا�ش اإلأداء حيث تعتقد اإلإدارة اأّن هذه املعلومات هي اإلأكرث مالئمة 

يف تقييم نتائج قطاعات ُمعّينة بالن�سبة لل�سركات اإلأخرى التي تعمل �سمن هذه ال�سناعات.

اأعمال التجزئة  باأّن مبيعات  اإيراداتها ب�سكل كبري من بيع املنتجات البرتولية املُكررة يف �سلطنة ُعمان. علًما  قطاعات الت�سغيل اخلا�سعة لالإقرار تتاأتى 
البالغة 441,990 األف ريال عماين )2021 - 361,131 األف ريال عماين( متّثل اأهّم عن�سر من اإيرادات ال�سركة بينما تعترب القطاعات اإلأخرى اأقل 

اأهمية.

األلتزامات املُحتملة واألرتباطات  27

اإللتزامات املُحتملة اأ( 

يف نهاية فرتة اإلإقرار، كان لدى ال�سركة �سمانات بنكية قائمة و�سمانات ح�سن التنفيذ و�سمانات عطاء بقيمة 7.198 مليون ريال عماين   )i

)2021 - 5.468 مليون ريال عماين(. 

تخ�سع ال�سركة للتقا�سي يف نطاق الن�ساط املُعتاد. وبناًء على ا�ست�سارة قانونية م�ستقلة، فاإّن ال�سركة حالًيا إل تعتقد اأّن نتيجة هذه الدعاوى   )ii
�سيكون لها اأثر جوهري على نتائج عمليات ال�سركة اأو مركزها املايل.  

اإلرتباطات ب( 

يف نهاية فرتة اإلإقرار، بلغت اإلرتباطات الراأ�سمالية لل�سركة 6.601  مليون ريال عماين )2021 - 5.086 مليون ريال عماين(.          
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وخماطر  الفائدة(  معدإلت  وخماطر  العملة  خماطر  ذلك  يف  )مبا  ال�سوق  خماطر  باإلأ�سا�ش  وهي  املالية،  املخاطر  ملختلف  تعر�سها  ال�سركة  اأن�سطة  اإّن 
اإلئتمان وخماطر ال�سيولة.  يتم اإدارة خماطر ال�سركة داخليًا طبقا لل�سيا�سات التي وافق عليها جمل�ش اإلإدارة.

خماطر ال�شوق اأ( 

خماطر العملة  

وال�سراء  البيع  �سيما عن طريق  وإل  العمالت،  ملخاطر  التعر�ش  م�ستويات  النا�سئة عن خمتلف  اإلأجنبية  العمالت  ملخاطر �سرف  ال�سركة  تتعر�ش 
والودائع البنكية املُقّومة بالدوإلر اإلأمريكي.  ومبا اأّن �سعر �سرف الريال العماين ثابت فعلًيا مقابل الدوإلر اإلأمريكي، فاإّن اإلإدارة ترى اأّن ال�سركة 

غري معر�سة إلأي خماطر عملة جوهرية. 

خماطر معدإلت الفائدة  

تتعر�ش ال�سركة ملخاطر معدإلت الفائدة على التزاماتها التي حتمل فائدة )قر�ش إلأجل واقرتا�سات بنكية(.  تتحكم اإلإدارة يف خماطر معدإلت 
الفائدة من خالل املراقبة املُ�ستمرة للتغريات يف معدإلت الفائدة.  عن كل تغيري بن�سبة %0.5 يف معدل الفائدة، فاإّن �سايف اأثره على قائمة الدخل 

ُيقارب 41,670 ريال ُعماين )2021 - 33,335 ريال ُعماين( بناًء على م�ستوى اإللتزامات التي حتمل فائدة يف نهاية فرتة اإلإقرار.

خماطر األئتمان ب( 

من  امل�ستحقة  واملبالغ  القائمة  املدينة  الذمم  ذلك  يف  مبا  للعمالء،  املمنوح  اإلئتمان  ملخاطر  التعر�ش  م�ستوى  من  اأ�سا�ًسا  اإلئتمان  خماطر  تن�ساأ 
اإلأطراف ذات عالقة واإلأر�سدة البنكية والودائع حتت الطلب املحتفظ بها لدى بنوك جتارية.

القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة واإلأر�سدة املدينة اإلأخرى واملبالغ املُ�ستحقة من اإلأطراف ذات العالقة تقارب قيمتها العادلة نتيجة طبيعة 
هذه الذمم املدينة التي تت�سم باأّنها ق�سرية اإلأجل.

ذمم جتارية مدينة 

تتبع ال�سركة �سيا�سة ائتمان عن الذمم التجارية املدينة ويتم مراقبة م�ستوى التعر�ش ملخاطر اإلئتمان ب�سفة ُم�ستمرة.  كما يتم اإجراء تقييم ائتماين 
على جميع العمالء الذين يطلبون ت�سهيالت ائتمانية فوق مبلغ حُمدد.

فيما يلي مزيد من التحليل مل�ستوى التعر�ش ملخاطر اإلئتمان عن الذمم التجارية املدينة:

يف نهاية فرتة اإلإقرار، هناك ذمم جتارية مدينة بقيمة 14.48 مليون ريال عماين )2021 - 14.49  مليون ريال عماين( هي متاأخرة عن   ·
ال�سداد ولكن غري ُمنخف�سة القيمة؛ و

يف نهاية فرتة اإلإقرار، هناك ذمم جتارية مدينة بقيمة 9.3  مليون ريال ُعماين )2021 – 9 مليون ريال ُعماين( هي م�سمونة بوا�سطة   ·
�سمانات بنكية. 
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خماطر األئتمان )تابع( ب( 

ذمم جتارية مدينة )تابع( 

ين�ساأ تركيز خماطر اإلئتمان عندما ي�سارك عدد من اإلأطراف املقابلة يف اأن�سطة جتارية مماثلة اأو اأن�سطة يف نف�ش املنطقة اجلغرافية اأو لديهم 
ميزات اقت�سادية مماثلة من �ساأنها اأن توؤثر على قدرتهم على الوفاء باإللتزامات التعاقدية التي تتاأثر مبثل هذه التغريات اإلقت�سادية اأو الظروف 
ال�سيا�سية اأو غريها. وت�سري تركيزات خماطر اإلئتمان اإلى تاأثر اأداء ال�سركة ن�سبًيا بالتطورات التي توؤثر على �سناعة حمددة اأو منطقة جغرافية 

ُمعّينة.

لدى ال�سركة تركيزات كبرية من خماطر اإلإئتمان لدى القطاع احلكومي. يف 31 دي�سمرب 2022، كانت املوؤ�س�سات احلكومية يف �سلطنة ُعمان متّثل 
%37 )2021  - %31( من الذمم التجارية املدينة القائمة. يف نهاية فرتة اإلإقرار، مل يكن هناك اأي تركيز كبري اآخر ملخاطر اإلئتمان.

خ�سائر اإلئتمان املتوقعة

املتوقعة  ي�ستخدم خُم�س�ش اخل�سارة  والذي  املتوقعة،  اإلإئتمان  لقيا�ش خ�سائر   9 الدولية رقم  املالية  التقارير  ملعيار  املُب�ّسط  النهج  ال�سركة  تطّبق 
على مدى عمر اإلأداة املالية لكل الذمم التجارية املدينة.  خ�سائر اإلئتمان املتوقعة لل�سركة ت�ستخرج من ُمعّدل الّتخّلف عن ال�سداد ال�سابق املالحظ 

ل�سركة �سل.

يتم عندئذ تعديل معدإلت اخل�سارة ال�سابقة لتعك�ش املعلومات احلالية وامل�ستقبلية حول عوامل اإلقت�ساد الكلي التي توؤثر على قدرة العمالء على 
�سداد الذمم املدينة.

وعلى ذلك اإلأ�سا�ش، فاإّن خم�س�ش اخل�سارة عن الذمم التجارية املدينة مّت حتديده كما يلي: 

�شنة 2022
خم�ش�س اخل�شارةمعدل اخل�شارة املتوقعةذمم جتارية مدينةغري حكومية

ر.ع%ر.ع

 3 %0.02 19,866 حالية
متاأخرة عن ال�سداد من:

 1 %0.05 1,923 حتى 30 يوًما
 50 %1.69 2,965 31 - 180 يوًما

 1,557 %74.25 2,097 اأكرث من 180 يوًما
 26,851   1,611 

خم�ش�س اخل�شارةمعدل اخل�شارة املتوقعةذمم جتارية مدينة حكومية
ر.ع%ر.ع

 22 %0.33 6,745 حالية
متاأخرة عن ال�سداد من:

 5 %1.34 372 حتى 30 يوًما
 17 %0.28 6,058 31 - 180 يوًما

 64 %2.32 2,757 اأكرث من 180 يوًما
 15,932   108 
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خماطر األئتمان )تابع( ب( 

�سنة 2021
خم�س�ش اخل�سارةمعدل اخل�سارة املتوقعةذمم جتارية مدينةغري حكومية

ر.ع%ر.ع

 17 0.09% 18,703 حالية
متاأخرة عن ال�سداد من:

 1 0.08% 1,264 حتى 30 يوًما
 21 1.21% 1,737 31 - 180 يوًما

 1,617 75.74% 2,135 اأكرث من 180 يوًما
 23,839   1,656 

خم�س�ش اخل�سارةمعدل اخل�سارة املتوقعةذمم جتارية مدينة حكومية
ر.ع%ر.ع

 6 0.20% 3,057حالية
متاأخرة عن ال�سداد من:

 1 0.48% 210 حتى 30 يوًما
 5 0.10% 4,963 31 - 180 يوًما

 30 1.17% 2,572 اأكرث من 180 يوًما
 10,802   42 

على اأ�سا�ش اخلربة ال�سابقة، فاإّنه من املتوّقع اأن تكون الذمم التجارية املدينة غري منخف�سة القيمة قابلة لال�سرتداد بالكامل. مل يتم تكوين خم�س�ش 
خل�سائر اإلئتمان املُتوقعة عن الذمم اإلأر�سدة املدينة اإلأخرى نظًرا إلأّن املبالغ املعنية إل تعترب جوهرية بالن�سبة للقوائم املالية.

مبالغ ُم�ستحّقة من اأطراف ذات عالقة

من املُتوّقع اأن يكون للمبالغ املُ�ستحقة من اإلأطراف ذات العالقة خماطر ائتمانّية ُمنخف�سة. وبناًء عليه، مل يتم تكوين خم�س�ش خل�سائر اإلئتمان 
املُتوّقعة على هذه املُ�ستحقات.

اأر�سدة بنكية

خماطر اإلئتمان عن اإلأر�سدة البنكية املُحتفظ بها يف احل�سابات حتت الطلب واحل�سابات جارية لدى بنوك جتارية حملية يتم اإدارتها عن طريق 
�سمان اإلحتفاظ باإلأر�سدة فقط لدى بنوك ذات �سمعة طّيبة.  إل ُيتوقع اأن تكون خ�سائر اإلئتمان املتوقعة على هذه اإلأر�سدة البنكية جوهرية بالن�سبة 

للمركز املايل لل�سركة يف نهاية فرتة اإلإقرار، وبالتايل مل يتم تكوين خم�س�ش مقابلها.

خماطر ال�شيولة ج( 

بجميع  للوفاء  املُ�ستخدمة  غري  اإلئتمان  ت�سهيالت  ذلك  يف  مبا  الكافية  اإلأموال  توّفر  ت�سمن  وهي  منتظم  ب�سكل  ال�سيولة  متطلبات  اإلإدارة  تراقب 
اإللتزامات عند ا�ستحقاقها. تدير ال�سركة خماطر ال�سيولة عن طريق اإلحتفاظ باإلحتياطيات الكافية والت�سهيالت البنكية وت�سهيالت اإلقرتا�ش 

من خالل املراقبة املُ�ستمّرة للتدفقات النقدية املُتوّقعة والفعلية.

مّت اإلإف�ساح عن حتليل ا�ستحقاق التزامات اإلإيجار والقر�ش إلأجل يف اإلإي�ساحني 7/و و17/ج على التوايل، ومن املُتوقع �سداد جميع اإللتزامات 
املالية املتداولة خالل 6 الى 12 �سهًرا من نهاية فرتة اإلإقرار.
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د(    اإدارة راأ�س املال

تتمثل اأهداف ال�سركة من اإدارة راأ�ش املال يف: 

حماية قدرة ال�سركة على موا�سلة العمليات طبًقا ملبداأ اإل�ستمرارية لكي تتمكن من موا�سلة توفري عائدات اإلى امل�ساهمني ومنافع إلأ�سحاب  	·
امل�سالح اإلآخرين؛ و

توفري عائدات كافية اإلى امل�ساهمني من خالل حتديد اأ�سعار الب�سائع واخلدمات مبا يتفق مع م�ستويات املخاطر.   	·

حُتدُد ال�سركة مبلغ راأ�ش املال بالتنا�سب مع م�ستويات املخاطر، كما تقوم باإجراء التعديالت الالزمة يف �سوء التغريات يف الظروف اإلقت�سادية 
وخ�سائ�ش املخاطر لالأ�سول املعنية.  ولغر�ش املحافظة على هيكل راأ�ش املال اأو تعديله، يجوز لل�سركة تعديل مبالغ توزيعات اإلأرباح املدفوعة اإلى 
امل�ساهمني اأو اإرجاع راأ�ش املال الى امل�ساهمني اأو اإ�سدار راأ�ش مال اإ�سايف اأو بيع اإلأ�سول لتخفي�ش الديون.  مل يتم اإجراء تغيريات على اأهداف اأو 

�سيا�سات اأو عمليات اإدارة راأ�ش املال خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022 و2021.

تراقب ال�سركة راأ�ش املال با�ستخدام جمموعة من الن�سب املالية مبا يف ذلك التقييم املنتظم ملركز ن�سبة الدين اإلى حقوق امللكية بال�سركة. ُتدرج 
النقد  ا  ناق�سً اإلأخرى  الدائنة  واإلأر�سدة  الدائنة  التجارية  والذمم  اإلإيجار  والتزامات  واإلقرتا�سات  إلأجل  القرو�ش  الدين  �سايف  �سمن  ال�سركة 

والودائع حتت الطلب.

20222021
األف ريال ُعمايناألف ريال ُعماين

3,3346,667قر�ش إلأجل )اإي�ساح 17(
38,74827,279التزامات اإلإيجار )اإي�ساح 7/د(

60,43052,890ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى )اإي�ساح 14( 
)8,796((6,928)ُيطرح: النقد وح�سابات الودائع حتت الطلب )اإي�ساح 10(

95,58478,040�سايف الدين

55,60653,500حقوق امللكية
151,190131,540راأ�ش املال و�سايف الدين

1.721.46معدل اإلإقرا�ش

يف اإطار اإدارة راأ�ش املال، تعهدت ال�سركة لدى البنوك التي تقدم ديوًنا خارجية للحفاظ على ن�سبة الدين الى حقوق امللكية واحلفاظ على متو�سط ا�ستخدام 
الت�سهيالت املُلتزم بها والقيود املفرو�سة على تخفي�ش راأ�ش املال الذي حتتفظ به ال�سركة اإلأم النهائية. يف نهاية فرتة اإلإقرار، التزمت ال�سركة مب�ستوى 

التعهدات املتفق عليها.

اأرقام املقارنة  29

اإعـادة  باأّن  علًما  املالية.  القوائم  هذه  املتبعة يف  العر�ش  مع طريقة  لتتفق  �سرورًيا،  ذلك  كان  املقارنة، حيثما  اأرقام  ت�سنيف  اإعادة  اأو  تبويب  اإعادة  مّت 
الت�سنيـف مل ينتج عنها تغيريات على اإجمايل الدخل ال�سامل اأو حقـوق امللكية املُف�سح عنها �سابًقا.
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