التقـــربـــر السنــــوي ٢٠١٩

“إن لعمــان تاريخــا عريقــا ومبــادئ راســخة منــذ عصــور
مضــت ومــا قمنــا بــه هــو تأكيــد تلكــم المبــادئ والتعبيــر
عنهــا بلغــة العصــر”

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد

ـرف ،كيانــا حضاريــا فاعــا،
“ لقــد عــرف العالــم عمــان عبــر تاريخهــا العريــق والمشـ ّ
ومؤثــرا فــي نمــاء المنطقــة وازدهارهــا ،واســتتباب األمــن والســام فيهــا ،تتنــاوب
األجيــال ،علــى إعــاء رايتهــا ،وتحــرص علــى أن تظــل رســالة عمــان للســام تجــوب
العالــم ،حاملــة إرثــا عظيمــا ،وغايــات ســامية ،تبنــي وال تهــدم ،وتقــرب وال تباعــد،
وهــذا مــا ســنحرص علــى اســتمراره ،معكــم وبكــم ،لنــؤدي جميعــا بــكل عــزم
وإصــرار دورنــا الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة”

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
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في االتجـــــاه الصحـــيــح
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فرصــا إلثــراء حيــاة عمالئنــا ،
عامــا الماضيــة  ،نوفــر
ً
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وتمكيــن الشــركات واإلقتصــاد مــن األزدهــار
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نحــن فــي االتجــاه الصحيــح مــن خــال التركيــز الحــازم علــى
ا ســتر ا تيجيتنا .
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أعضاء مجلس اإلدارة

هاني بن محمد الزبير

نائب رئيس مجلس اإلدارة ()1

برامود جي كاراجيكار
عضو مجلس اإلدارة ()2

كي باالجي

عضو مجلس اإلدارة ()1

عبدالعزيز بن محمد البلوشي
عضو مجلس اإلدارة ()3( )1

 1عضو لجنة التنفيذية والتعويضات
 2عضو لجنة التدقيق
 3عضو لجنة إدارة المخاطر
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كي باالنيفيلو

عضو مجلس اإلدارة ()3

بدر الشنفري

عضو مجلس اإلدارة ()2

سانجاي كواترا

عضو مجلس اإلدارة ()3

عاصم الغيالني

عضو مجلس اإلدارة ()2
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تقرير مجلس
إلدارة
بدايــة ،اســمحوا لــي أن أنقــل لكــم عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة موظفــي
الشــركة مشــاعرهم الصادقــة بالمصــاب الجلــل إثــر انتقــال حضــرة صاحــب
الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيــب اهلل ثــراه إلــى الرفيــق األعلــى،
ســائلين اهلل أن يرحمــه ويســكنه فســيح جناتــه ،معاهديــن صاحــب الجاللــة
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم حفظــة اهلل ورعــاه علــى الــوالء والســير
خلــف قيادتــه الحكيمــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي قيــادة الســلطنة
علــى طريــق التنميــة والســام واالزدهــار ،ســائلين اهلل جلــت قدرتــه أن يمــد فــي
عمــر جاللتــه ويمتعــه بموفــور الصحــة والعافيــة.
يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم نتائــج أعمــال الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2019
إســتطاعت شــركتكم أن تحافــظ علــى موضعهــا فــي الصــدارة كشــركة تمويــل
رائــدة فــي ســلطنة ُغمــان حيــث تســعى بخطــى حثيثــة لتعزيــز مكانتهــا الرائــدة
مــع اإلســتمرار فــي تقديــم تجربــة مثاليــة للعمــاء متمثلــة فيمــا تقدمــه مــن
منتجــات عاليــة الجــودة.
تمثــل ميزانيــة عُ مــان للســنة الماليــة  2020الســنة األخيــرة لخطــة التنميــة
الخمســية التاســعة ( )2020-2016وتمهــد الطريــق لخطــة التنميــة الخمســية
العاشــرة ( )2025-2021التــي تدعــم األهــداف اإلنمائيــة المرتقبــة لرؤيــة عمــان .2040
وضعــت حكومــة ســلطنة عُ مــان ميزانيــة ترنــو خاللهــا لنمــو إجمالــي الناتــج
المحلــي ألكثــر مــن  ٪3فــي عــام  2020واضعيــن فــي اإلعتبــار أهدافهــا المتعلقــة
باالســتدامة الماليــة وتنويــع االقتصــاد ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــاريع
التنميــة وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.
التركيــز المســتمر علــى الحاجــة إلــى تعزيــز مســاهمة اإليــرادات غيــر النفطيــة
واعتــراف الحكومــة بــأن إيــرادات القطاعــات غيــر النفطيــة تعتمــد بشــكل واضــح
وكبيــر علــى إلتــزام القطــاع الخــاص باالســتثمار وتحســين بيئــة األعمــال التجاريــة
لتســهيل النمــو فــي االســتثمار.

11

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

تقرير مجلس إلدارة

تتمتــع شــركتنا بوجــود جغرافــي جيــد ومتنــوع فــي جميــع
موقعــا) تــم إختيارهــم
أنحــاء ســلطنة عُ مــان مــن خــال(20
ً
بعنايــة  ،حيــث تقــدم هــذه الفــروع منتجــات تمويليــة متنوعــة
مكنتنــا مــن أن نكــون فــي وضــع جيــد لتلبيــة متطلبــات التمويــل
لــكل مــن قطاعــي التجزئــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
ونتوقــع حــدوث زيــادة معقولــة االئتمــان علــى المــدى المتوســط
مــع الحاجــة إلــى إيجــاد تــوازن بيــن مخاطــر االئتمــان مــع النمــو
اإليجابــي فــي الســوق.
تواصــل شــركتكم تبنــي نهــج متحفــظ فيمــا يتعلــق بسياســة
منــح التســهيالت االئتمانيــة مــع األخــذ فــي االعتبــار ســيناريو
االقتصــاد العــام والزيــادة الملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان ،مــن
خــال هــذه السياســة  ،كان النهــج الــذي نتبعــه هــو اســتهداف
رضــاء العمــاء الذيــن يتوافقــون مــع الشــروط والمعاييــر اإلئتمانيــة
للشــركة مــع اإلبقــاء علــى الحــرص التــام لمراقبــة مخاطــر
االئتمــان .نحــن نتوقــع إســتمرارية النظــرة المفعمــة بالحــرص
لألعمــال االئتمانيــة علــى المــدى المتوســط .إن توقعاتنــا مــن خــال
خبراتنــا المتعمقــة أن يظــل المنــاخ اإلقتصــادي ملــئ بالتحديــات .
بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين  108مليــون ريــال عمانــي هــو
األعلــى بيــن الشــركات التمويــل الكبيــره وهــذا يمنحنــا قاعــدة
قويــة تســهم بفعاليــة وقــوة فــي ترســيخ أعمالنــا ممــا ينعكــس
أثــره بوضــوح علــى إســتمرارية شــكركتم فــي التربــع علــى عــرش
الصــدارة والريــادة فــي مجــال التمويــل فــي ســلطنة عُ مــان مــن
حيــث حجــم األصــول وشــبكة الفــروع واإليــرادات واألربــاح.
خــال عــام  ، 2019ركــزت الشــركة علــى إنتقــاء أعمــال ذات نوعيــة
جيــدة مــع مراعــاة هوامــش ربحيــة جيــده وبنــاء ثقافــة تحســين
التكلفــة الشــاملة داخــل منظومــة عمــل الشــركة .نتيجــة لذلــك
 ،نمــت أرباحنــا التشــغيلية (األربــاح قبــل المخصصــات والضرائــب)
بنســبة  ٪11لتصــل إلــى  17.7مليــون ريــال عمانــي ( 15.9مليــون ريــال
عمانــي فــي عــام  )2018فــي حيــن نمــا إجمالــي األصــول المكتســبة
بنســبة  ٪1.7ليصــل إلــى  426مليــون ريــال عمانــي ( 419مليــون ريــال
عمانــي فــي  .)2018بلغــت األربــاح بعــد خصــم الضرائــب  10مالييــن
ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ  12مليــون ريــال عمانــي فــي عــام .2018

إجمالي
15%
2015
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ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى انخفــاض أربــاح عــام  2018بقيمــة 12
مليــون ريــال عمانــي نتيجــة لزيــادة المخصصــات العمليــة.
تلتــزم شــركتكم باالمتثــال التــام لتطبيــق قواعــد مخصصــات
اإلحتياطــي المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك المركــزي
العمانــي ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة .كإجــراء لدعــم النمــو
المســتقبلي  ،أنشــأ مجلــس اإلدارة احتياطيًــا طوعيًــا إضافيًــا
بقيمــة  3مالييــن ريــال عمانــي مــن احتياطيــات الشــركة القابلــة
للتوزيــع.
ومــع اســتمرار المنصــات الرقميــة فــي لعــب دور محــوري فــي
الوصــول إلــى العمــاء  ،فإننــا نعمــل باســتمرار علــى تطويــر
وإبتــكار قنــوات جديــدة للتواصــل مــع العمــاء ســعيًا لتعزيــز
مشــاركتهم .لقــد تــم طــرح تطبيــق الهاتــف المحمــول الخــاص
بنــا والــذي ســيتيح تجربــة أفضــل للعمــاء .وســوف نســتمر فــي
الســعي لتعزيــز نظامنــا التقنــي ليتماشــى مــع التحــول الرقمــي
الــذي يحــدث فــي جميــع أنحــاء العالــم وفتــح أبــواب جديــدة
لالتصــال مــع العمــاء وكذلــك رفــع الكفــاءة التشــغيلية.
ســتؤدي المســتويات المنخفضــة والمتوقعــة لحجــم االئتمــان
إلــى جانــب زيــادة تكاليــف الفائــدة إلــى صعوبــة الحفــاظ علــى
مســتويات الربحيــة الحاليــة .ومــع ذلــك  ،فــإن شــركتكم فــي
وضــع جيــد للتعامــل مــع بيئــة العمــل الصعبــة نتيجــة لمركزهــا
المالــي القــوي  ،والعمليــات الراســخة  ،والموظفيــن المدربيــن
تدريبــً جيــدًا والخبــرة الطويلــة فــي هــذا العمــل .ســنواصل التركيز
علــى تعزيــز كفاءاتنــا وتجربــة العمــاء وعــروض المنتجــات وجــودة
تقديــم الخدمــات.
يهــدف توزيــع أربــاح الشــركة إلــى توفيــر عائــد معقــول
للمســاهمين وبنــاء احتياطيــات لتحقيــق قاعــدة رأســمالية قويــة.
ـاء علــى ذلــك  ،يوصــي المجلــس بتوزيــع أرباح نقديــة بنســبة .٪11.08
بنـ ً
ســيتم دفــع هــذه األربــاح علــى األســهم القائمــة بتاريــخ القيــد.
فيمــا يلــي تفاصيــل األربــاح الموزعــة فــي الســنوات الخمــس
الماضيــة:

المبلغ بالمليون ريال
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25.68

26.32
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27.93
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دأبــت شــركتكم علــى اإللتــزام بجميــع متطلبــات حوكمــة
الشــركات  ،كمــا هــو محــدد مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة
( .)CMAوتــم إعــداد تقريــر مفصــل حــول حوكمــة الشــركات
ً
وفقــا للوائــح
باإلضافــة إلــى شــهادة مــن المدققيــن القانونييــن
هيئــة ســوق المــال.
خــال العــام  ،تبرعــت الشــركة بإجمالــي مبلــغ  95.160ريــال عُ مانــي
خصمــً مــن المبلــغ الــذي وافــق عليــه المســاهمون للتوزيــع علــى
الجمعيــات الخيريــة .حيــث وزع منهــا  15.000ريــال عُ مانــي لجمعيــة

عُ مــان للســرطان لرعايــة ماراثــون المشــي ومبلــغ  25.000ريــال
عُ مانــي للهئيــة العمانيــة لألعمــال الخيريــه ودار العطــاء و مبلــغ
 10.000ريــال لجمعيــة بهجــة العمانيــة لأليتــام.
خــال الســنة الحاليــة  ،أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تعــاون بقيمــة
 20٫160ريــال عُ مانــي مــع صنــدوق تنميــة مشــاريع الشــباب (شــراكة)
إلجــراء ورش عمــل فــي التخطيــط المالــي لقطــاع الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان
بهــدف تحســين مســتويات مهــارات رواد المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة الحالييــن والمحتمليــن .توفــر شــراكة الدعــم المالــي
والدعــم الالحــق للشــركات الصغيــرة والمتوســطة .ســتواصل
الشــركة استكشــاف ســبل للمســاعدة فــي تطويــر قطــاع
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
خــال العــام  ، 2019قامــت الشــركة وبصــورة ملحوظــة  -تعزيــز
إدارتهــا التنفيذيــة بصــورة كبيــرة مــن خــال توظيــف اثنيــن مــن
مــدراء العمــوم العمانييــن ،وهــم الفاضــل  /علــي المعنــي  -مديــر
عــام األعمــال  ،والمســؤول عــن مبيعــات الشــركات والمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ومبيعــات التجزئــة وشــبكة الفــروع
وجهــود التســويق التــي تبذلهــا الشــركة .والفاضــل جمعــة
الخميســي  -مديــر عــام الدعــم  ،ليــرأس الوظائــف الماليــة
والعمليــات والدعــم للشــركة.
ال تــزال شــركتكم ملتزمــة بتطبيــق سياســة التعميــن  ،وكمــا هــو
فــي  31ديســمبر  ، 2019بلــغ عــدد الموظفيــن العمانييــن  264مــن
إجمالــي الموظفيــن العامليــن بالشــركة والبالــغ عددهــم .311
لتصبــح بذلــك نســبة التعميــن المحققــة بالشــركة  ، ٪ 85وهــو مــا
يزيــد عــن الهــدف المحــدد المفتــرض تحقيقــه والبالــغ  .٪ 80ال تــزال
الشــركة ملتزمــة بتوفيــر الفــرص الوظيفيــة والتدريــب للموظفيــن
العمانييــن إلعدادهــم لتحمــل مســؤوليات أعلــى.
كمــا نعــرب عــن خالــص امتناننــا للبنــك المركــزي العمانــي وهيئــة
ســوق رأس المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة والمصرفييــن
والمودعيــن وتجــار الســيارات والمعــدات والعمــاء والمســاهمين
علــى الدعــم المقــدم لنمــو الشــركة .نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،
نشــكر اإلدارة والموظفيــن علــى تفانيهــم وعملهــم الشــاق.

طايع جندل علي

عبد العزيز البلوشي

روبرت بانكراس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

رئيس التنفيذى
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رئيس التنفيذى

تأسســت الشــركة الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع .فــي عــام  ،1987لتعــزز تاريخهــا الحافــل
باإلنجــازات والنجاحــات .إذ أنهــا تــؤدي دورا مهمــا فــي القطــاع التمويلــي عبــر شــبكتها
التــي تشــمل  20فرعــا موزعــة فــي مختلــف محافظــات الســلطنة.
حيــث تحــرص الشــركة علــى تأديــة واجباتهــا ومســؤولياتها فــي كافــة الفــروع تحــت
إدارة  310مــن الكــوادر الوظيفيــة ذات المهــارات والمؤهــات التــي تعــزز جــودة الخدمــات
التمويليــة التــي تقدمهــا الشــركة لقاعــدة عريضــة مــن العمــاء تضــم حوالــي  ٧٠٫٠٠٠عم ًيــا.
دمــا وفــق اســتراتيجية متكاملــة وقويــة وواضحــة؛
وتلتــزم الوطنيــة للتمويــل بالســير ُق ً
مــن خــال التمســك بقيمهــا األساســية فــي التعامــل مــع شــركائها ،والعمــل علــى إيجــاد
فــرص جديــدة تعــود بفوائــد تتجــاوز توقعــات عمالئهــا فــي الحاضــر والمســتقبل.
وإننــا نطمــح إلــى أن نصبــح الشــركة الرائــدة ماليــا في الســلطنة من خــال اتباع إســتراتيجية
طويلــة المــدى مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل إيجابــي فــي نمــو وتطورالشــركة مــن
خــال تقديمنــا منتجــات وخدمــات عاليــة الجــودة تعــود بالمنفعــة علــى كافــة عمالئنــا
مــن شــركات و أفــراد علــى حــد ســواء .كمــا نؤكــد اســتمرارنا فــي دعــم قطــاع المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي الســلطنة؛ ممــا يعــزز دورنــا فــي دعــم وتلبيــة احتياجــات
االقتصــاد الوطنــي.
ومــن وجهــة نظــر إدارة الشــركة الوطنيــة للتمويــل ،فــإن المناقشــات والتحليــات التــي
يحويهــا هــذا التقريــر الســنوي تفيــد فــي فهــم الوضــع المالــي الحالــي ،والتطلعــات
المســتقبلية للشــركة .وهــذا وفقــا للبيانــات التــي تعرضهــا القوائــم الماليــة والمالحظــات
والتفســيرات المتعلقــة بهــا فــي هــذا التقريــر فحســب .ممــا يعنــي أن التحديثــات التــي قــد
تطــرأ علــى البيانــات ســتجعل المناقشــات والتحليــات قابلــة للتغييــر مســتقب ًلا.
إذ تعــرض القوائــم المطروحــة فــي هــذا التقريــر مجموعــة مــن البيانــات
التطلعية(المســتقبلية) حــول خطــط واســتراتيجيات الشــركة ،وأهدافهــا الحاليــة
وتوقعاتهــا فيمــا يتعلــق بمركزهــا المالــي وأدائهــا فــي المســتقبل .وال ترتبــط هــذه
البيانــات بالوقائــع الحاليــة أو المســتقبلية فحســب ،بــل تشــمل عــدد مــن المخاطــر
والبيانــات غيــر المؤكــد صحتهــا ممــا قــد يتســبب فــي اختــاف النتائــج الماليــة الفعليــة
عــن الخطــط واألهــداف والتوقعــات الــواردة فــي البيانــات التطلعيــة .ومــن المؤكــد أن
يكــون للتغيــرات التــي تطــرأ علــى ســعر الفائــدة ،والعــرض والطلــب ،و اللوائــح الحكوميــة
والقوانيــن الضريبيــة ،وغيرهــا مــن التغيــرات تأثيــر ملمــوس علــى النتائــج الماليــة للشــركة.
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نظرة عامة على الوضع االقتصادي
صناعة التمويل

لقــد عايــش االقتصــاد العالمــي فــي  2019متغيــرات كثيــرة
انعكســت ســلبًا علــى كافــة القطاعــات التــي مــن بينهــا قطــاع
التمويــل .إذ شــهد القطــاع نمــوا بطي ًئــا نتيجــة الزيــادة الملحوظــة
فــي تكلفــة األمــوال والتراجــع العــام فــي القطاعيــن الحكومــي
والخــاص .وبســبب قلــة المشــاريع الجديــدة فــي القطاعــات
الرئيســية كالنفــط والغــاز ،ومشــاريع البنيــة التحتيــة شــهدنا نوعــا
ً
التباطــؤا فــي عمليــات التمويــل.
مــن

هيكل األعمال

تعتبــر الوطنيــة شــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل غيــر المصرفــي
فــي ســلطنة عمــان ،حيــث تتميــز بدورهــا الفاعــل فــي إدارة
األصــول واألربــاح ،والتعامــل مــع قاعــدة عريضــة مــن العمــاء عبــر
شــبكة مــن الفــروع التــي تغطــي مســاحات جغرافيــة مختلفــة
فــي كافــة أنحــاء الســلطنة.
تتمتــع الشــركة بمصــادر تمويــل قويــة ،وإدارة ضمانــات إئتمــان
متنوعــة ،ونمــوذج تشــغيل يتناســب مــع حجــم فئــة األصــول
المعنيــة ،والمخاطــر المتعلقــة بهــا.
وتكمــن نقــاط القــوة الرئيســية لشــركتنا فــي :امتــاك قاعــدة
عريضــة مــن العمــاء ،والتمتــع بعالقــات وطيــدة مــع كل
الشــركاء .باإلضافــة إلــى قدرتنــا علــى إدارة األعمــال التجاريــة
بأيــدي نخبــة مــن المــوارد البشــرية ذات الخبــرة والكفــاءة .كمــا أننــا
نتمتــع بامتــاك نظــام تشــغيل ســلس ومتكامــل ومجهزإلطــاق
أعمالنــا عبــر مســاحات واســعة.
وكوننــا أحــد أقــدم الالعبيــن فــي قطــاع التمويــل ،فإننــا
نتميزبفهمنــا العميــق الحتياجــات للســوق .لــذا نســعى باســتمرار
إلــى تطويــر وتحديــث االنظمــة والعمليــات؛ لتلبيــة متطلبــات
العمــاء ومواجهــة التحديــات التــي يواجههــا ســوق العمــل.
وترتكــز االســتراتيجيات األساســية لتعزيــز الربحيــة فــي أعمالنــا
علــى تمكــن الشــركة مــن :
إقــراض األمــوال بمعــدالت فائــدة تضمــن تحقيــق عائــد
أ)
مناســب مقابــل المخاطــر المحتملــة.
ب) الحفــاظ علــى بيئــة تشــغيلية مناســبة ،وبنيــة تحتيــة تتســم
بالكفــاءة والجاهزيــة ،والعمــل علــى إدارة األعمــال التجاريــة
بتكاليــف تنافســية.
ابتــكار خدمــات جديــدة ذات جــودة عاليــة ،وبتكلفــة
ج)
أفضــل مــع ضمــان ســهولة وســرعة وصولهــا إلــى العمــاء
عبرقنــوات وتقنيــات متنوعــة.
د) تحقيــق النمــو فــي المحفطــة االئتمانيــة للشــركة مــن خــال
تقليــل الخســائر االئتمانيــة إلــى الحــد األدنــى عــن طريــق
التقييــم المناســب للقــدرة االئتمانيــة للعمــاء قبــل منــح
اإلئتمــان ،باإلضافــة إلــى مــا يليهــا مــن عمليــات التحصيــل
والمعالجــات اإلئتمانيــة التــي تلــي عميلــة المنــح.
هـــ) الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة ،مــع اإلحتفــاظ
بالمســتوى المثالــي لإلقــراض.
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مالمح على األداء
تمويل المركبات والمعدات

تعمــل الشــركة فــي مجــال تمويــل المركبــات مــن خــال االتصــال
المباشــر مــع العمــاء ،وعــن طريــق وكالئهــا المعتمديــن .إضافــة
إلــى تركيزهــا علــى اســتخدام وســائط التســويق المباشــرعندما
يتعلــق األمــر بتمويــل األعمــال التجاريــة فــي ســوق الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة.

وتصــب الشــركة الوطنيــة للتمويــل جــل اهتمامهــا علــى جــودة
ُ
االئتمــان مــن خــال وضــع آليــة واضحــة لتقييــم االئتمــان لضمــان
تعامــل العمــاء مــع منتجــات الشــركة عبــر البطاقــات اإلئتمانيــة
التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى تمويــل قصيــر المدى.مــع
متابعــة ومراقبــة ممارســاتهم التــي تســاعدنا علــى رســم أطــر
تنظيميــة لفهــم إدارة المخاطــر والقــدرة علــى تحديــد مــدى
تأثيرهــا علــى عمــل شــركتنا.
وبفضــل تركيزنــا علــى إدارة اإلئتمــان ،أصبــح لدينــا اليــوم جــودة
ائتمانيــة أفضــل مقارنــة مــع الشــركات المنافســة اآلخــرى علــى
الرغــم مــن كافــة التغيــرات االقتصاديــة التــي تشــهدها البــاد.
كمــا أننــا ملتزمــون بمســاعدة قطــاع الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة فــي ســلطنة عمــان ،مــن خــال تفديــم مســتويات
عاليــة مــن الخدمــات والمنتجــات التــي تتســم بالمرونــة والحداثــة
بهــدف مســاعدتها علــى االزدهــار.

صافي االستثمار في التمويل
(مليون/ريال العماني)
269

249
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249
83

82

79

2019

2018

83
2017

82
2016

79
2015

2019

2018

2017

2016

2015

194

Individual
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117

111
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117

111

107
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2019
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2016
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194

171

األداء التشغيلي

المحفظة المالية

واصلــت الشــركة الوطنيــة للتمويــل رحلــة أدائهــا الناجحــة
بمســاعدة اســتراتيجيات مدروســة ،إذ بلغــت أصــول الشــركة
الحاليــة  426،6مليــون ريــا ًلا عُ مان ًيــا (لتســجل إرتفاعــً بلــغ  %1،67عــن
ً
أرباحــا بلغــت  10،2مليــون ريــال عُ مانــي
ومحققــة
العــام الماضــي)،
ً
فــي عــام .2019

فــي ظــل النمــو المتســارع فــي قطــاع األعمال ،فقــد بلغ مســتوى
االســتعداد المالــي لدينــا  3.20مقارنـ ً
ـة بالحــد األقصــى التنظيمــي
البالــغ  5مــرات .يتكــون مصدرنــا المالــي الخارجــي مــن مصدريــن
رئيســيين :القــروض المصرفيــة ،وودائــع الشــركات.

ملخص األداء الكلي لعام:2019
y yبلغ الدخل من األنشطة التمويلية  41.81مليون ريال.
y yبلغت تكلفة الفوائد  16.30مليون ريال في عام .2019
y yوصل الدخل التشغيلي إلى  17.65مليون ريال.
y yبلغت المصاريف العمومية واإلدارية  10.68مليون ريال.
y yبلغ حجم االرباح بعد خصم الضريبة  10.02مليون ريال.

صافي األرباح
(باأللف ريال)

12,015
10,017

12,015

10,017

ب) الودائع الثابتة
تتميــز الودائــع الثابتــة بكونهــا ذات ســعرفائدة ثابــت طــوال مــدة
ســريانها؛ وبالتالــي يمكــن التخفيــف مــن مخاطــر تغيــر أســعار
الفائــدة إلــى حــد مــا .وبفضــل تركيزنــا المســتمرعلى تنويــع
قاعــدة التمويــل لدينــا مــن خــال االســتمرار فــي جــذب المزيــد
مــن المودعيــن الجــدد؛ فقــد بلــغ إجمالــي حجــم ودائــع الشــركة
حتــى نهايــة  17.0 2019مليــون ريــا ًلا عمانيًــا.

الموارد البشرية

6,349 7,020

6,021

6,349 7,020

6,021

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

حقوق المساهمين
(باأللف
108,113
ريال)103,694

103,694 108,113

أ) القروض المصرفية
تمثــل القــروض المصرفيــة مصــدرًا رئيس ـيًا للتمويــل فــي شــركتنا.
فنتيجــة العالقــات طويلــة األجــل التــي تربطنــا بالبنــوك باتــت
تشــكل مصــدرًا كبيـرًا للتمويــل المســتقر لدينــا .حيــث بلــغ إجمالي
القــروض المصرفيــة للشــركة حتــى نهايــة ديســمبر لســنة 2019
مبلــغ وقــدره  320.02مليــون ريــال.

48,880
42,464 45,655
48,880
42,464 45,655

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

تواصــل الشــركة نجاحاتهــا بفضــل فريــق عمــل مؤهــل يمتلــك
أفضــل المهــارات والخبــرات والكفــاءات ،مركــزة علــى غــرس
قيــم االحتــرام وااللتــزام والتفانــي ،وإكســابهم المفاهيــم
المهنيــة التــي تعــزز ثقافــة رفــع مســتوى األداء لديهــم علــى
كافــة مســتوياتهم فــي الشــركة .كمــا تســتثمر الشــركة فــي
تدريــب كوادرهــا وتطويــر مهاراتهــم مــن خــال الــورش والــدورات
المســتمرة التــي تهــدف إلــى تحفيزهــم لزيــادة اإلنتاجيــة
وتســهيل إجــراءات العمــل فــي بيئــة مناســبة.
إننــا نؤمــن أن مميزاتنــا التــي تجعلنــا منافســين أقويــاء في الســوق
تتمثــل فــي منتســبينا مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون بجــد
والعمــاء الذيــن يكســبون أصــول الشــركة قيمــة أكبــر .وتعــي
كاف ضــرورة توفيــر خدمــة رفيعــة المســتوى
شــركتنا بشــكل
ٍ
للعمــاء مــن أجــل التقــدم علــى منافســيها مــن الشــركات
الماليــة األخــرى .فالنجــاح الــذي حققنــاه ســابقا كان مبن ًيــا علــى
قــوة اســتراتيجيتنا والتــي تجلــت فــي عــزم الموظفيــن وإصرارهــم
علــى النجــاح المســتمر .إن خطانــا الثابتة ال تســع ألن تحتــل الصدارة
فحســب بــل ترنــو إلــى إيجــاد مبــادرات مبتكــرة لتدريــب وتأهيــل
موظفيهــا للمزيــد مــن الرقــي فــي تقديــم الخدمــات التنافســية .
نحــن نؤمــن بــأن عمليــة تطوير وتنميــة مهــارات الموظفيــن مهمة
لمواجهــة التحديــات فــي ظــل التغيــرات المتســارعة لقطــاع
األعمــال؛ لــذا نظمــت الشــركة حزمــة مــن البرامــج التدريبيــة فــي
مجــاالت  ،Fintechوتنميــة مهــارة التحــدث باللغــة اإلنجليزيــة،
وتقييــم المخاطــر ،ومكافحــة غســل األمــوال ،والقيــادة والتحفيز،
وخدمــة العمــاء ،وغيرهــا مــن البرامــج.
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

وتعمــل الوطنيــة علــى إعــداد موظفيهــا العمانييــن؛ لمواكبــة
تغيــرات ســوق العمــل ،حيــث أصبــح هــذا األمــر ضمــن أهــم األولويات
اإلســتراتيجية التــي توليهــا الشــركة بالــغ اهتمامهــا .فقــد حققــت
الشــركة مــع نهايــة عــام  2019نســبة تعميــن بلغــت  ٪84.89متجــاوزة
النســبة االفتراضيــة للتعميــن والتــي تشــكل  ،٪80إذ بلــغ عــدد
ً
ً
موظفــا عمانيًــا.
موظفــا فــي الشــركة منهــم 264
موظفينــا 311

تقنية المعلومات
حرصــت الشــركة خــال الســنوات الماضيــة علــى اســتخدام أفضل
التقنيــات وأحدثهــا للتواصــل مــع العمــاء .حيــث كان لتطبيقــات
الهاتــف الذكــي وتطبيقــات األنظمــة والقنــوات الرقميــة دورًا
محور ًيــا فــي تســريع التعامــل مــع كافــة األفــراد والشــركات.
فقــد قامــت الشــركة بتقديــم خدمــة متميــزة ومبتكــرة ُأطلــق
عليهــا خدمــة ' عــن بُعــد' والتــي يمكــن للعمــاء مــن خاللهــا
طلــب المنتجــات التــي يرغبــون مــن أي مــكان وفــي أي زمــان .ويتيح
لنــا مجــال التقنيــة المتطــورة الفرصــة إلعــادة النظــر والتركيــز
علــى تجهيــز شــبكة فروعنــا وتمكينهــا مــن أداء مهــام المبيعــات
بشــكل أســرع وجــودة أفضــل مــن خــال تنويــع وتجديد األنشــطة
لتلبيــة احتباجــات العمــاء.
ونؤكــد أنــه فــي عــام  ،2020ســنواصل تحســين خدماتنــا ،وتدعيــم
شــراكتنا مــع جهــات متخصصــة ومنتقــاة بعنايــة لتطويــر نظــم
تقنيــة المعلومــات بمــا يتناســب مــع مظلــة التحــول الرقمــي؛
ســعيًا وراء تحقيــق أرقــى مســتويات األداء العالميــة فــي تقديــم
خدماتنــا ومنتجاتنــا للعمــاء.
وفــد وضعــت الشــركة الخطــط المناســبة التــي تضمــن إســتمرارية
األعمــال لتقليــل وقــت التوقــف عــن العمــل فــي حــال حــدوث أي
حالــة فــي بيئــة العمــل مســتندة ألفضــل التطبيقــات التــي تتبعهــا
المؤسســات الماليــة .إذ تمتلــك الوطنيــة للتمويــل بنيــة تحتيــة
متطــورة ذات كفــاءة عاليــة إلدارة اســتمرارية العمــل بطريقــة
علميــة فــي حــال حــدوث اي كــوارث أو جرائــم ،أوفــي حالــة
فقــدان نظــام اإلنتــاج الرئيســي .

المخاطر
نظــرا لوجــود الشــركة فــي منــاخ اقتصــادي متذبــذب ،فهــي تولــي
اهتمامــا بالغــا إلدارة المخاطــر التــي تعــد أحــد المهــام الرئيســية
ضمــن منظومــة أعمالهــا .حيــث تهــدف مــن خاللهــا إلــى فهــم
وقيــاس ومراقبــة مختلــف نوعيــات المخاطــر التــي قــد تتعــرض
لهــا الشــركة.
إضافــة إلــى إســتحداث وإبتــكار سياســات وإجــراءات وخطــط
ومعاييــر إلدارة هــذه المخاطــر وتقليــص آثارهــا الســلبية علــى
أداء الشــركة وجــودة خدماتهــا .وتتعــدد أشــكال المخاطــر التــي
تهــدد الشــركة لتشــمل :مخاطــر اإلئتمــان ،ومخاطــر تغيرمعــدالت
الفائــدة ،ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية ،ومخاطــر
الســوق ،ومخاطرالتســوية وغيرهــا.
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وتركــز الشــركة الوطنيــة للتمويــل علــى عامليــن أساســيين فــي
إدارة المخاطرهمــا:
y yاعتماد إجراءات التشغيل الموحدة.
y yمراجعــة وتدقيــق الحســابات لتقييــم مــدى اإللتــزام
ولتحديــد نفــاط الضعــف وســبل تحســينها.
وتنــدرج هنــا أنــواع المخاطــر التــي تعرضــت لهــا الشــركة ،والتــي
كان لهــا األثــر علــى مؤشــرات األداء التشــغيلية والماليــة للشــركة
خــال العــام :2019

مخاطر االئتمان
نظــرًا ألن العمــل األساســي للشــركة هــو تمويــل التأجيــر ،فــإن
مخاطــر االئتمــان تمثــل أحــد المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه
الشــركة .إن مخاطــر االئتمــان هــي تلــك الخســارة الماليــة للشــركة
والتــي قــد يتســبب فيهــا العميــل أو الطــرف المقابــل نتيجــة
اإلخفــاق فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب الشــروط المتفــق عليهــا.
لــذا تقــوم الشــركة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر اإلئتمــان بعنايــة
تامــة حيــث تضــع مجموعــة مــن السياســات إلدارة مخاطــر
اإلئتمــان والحــد منهــا ،ومراقبــة ومراجعــة العمــاء مــن األفــراد
والشــركات بغــرض التنبيــه المبكــر وإتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة
المناســبة لهــذا النــوع مــن المخاطــر.

مخاطر التشغيل
هــي المخاطــر التــي تتعرض لها الشــركة بســبب األخطاء البشــرية
أو المهنيــة أو الناجمــة عــن التقنيــة أو األنظمــة المســتخدمة أو
القصــور فــي أي منهــا ،أو التــي تنجــم عــن الحــوادث الداخليــة فــي
الشــركة.
تتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن خــال نظــام شــامل للضوابط
الداخليــة ،وتفويــض موثــق للصالحيــات قائــم علــى أســاس فصــل
المهــام بيــن الوظائــف الرئيســية ،باإلضافــة إلــى إتبــاع إجــراءات
تشــغيل موحــدة ومفصلــة .وتتمركــز العمليــات التشــغيلية
للشــركة فــي المقــر الرئيســي والــذي مــن شــأنه تقليــل المخاطــر
علــى مســتوى الفــروع .كمــا تتبــع الشــركة نظــام تدقيــق مالــي
داخلــي للتأكــد مــن اتبــاع كافــة السياســات المرســومة .وتقــوم
الشــركة بصفــة دوريــة بمراجعــة سياســية تأميــن المعلومــات
وتعديــل األنظمــة بمــا يتواكــب مــن السياســات المتبعة بالشــركة.

مخاطر السوق
هــي تلــك المخاطــر التــي ينتــج عنهــا الخســارة الناتجــة عــن
التغيــرات فــي قيمــة األصــول الماليــة واإللتزامــات وتشــمل مخاطــر
أســعار الفائــدة ومخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة ومخاطــر
الســيولة.
تقــوم الشــركة بمعامــات ماليــة قــد تعــرض الشــركة لمخاطــر
الســوق ،حيــث تنفــذ اإلدارة ممارســات تتالئــم مــع المخاطــر .زلهذا
الســبب ،تتبــع الشــركة سياســات تــم إعدادهــا بعنايــة لضمــان
التقليــل مــن هــذه المخاطــر .وتهــدف جهــود إدارة مخاطرالســوق

إلــى الحفــاظ علــى العائــدات االقتصاديــة والمحاســبية لألصــول
مــن خــال مطابقــة ملفــات التســعير واســتحقاق األصــول مــع
تلــك االلتزامــات.

مخاطر معدل الفائدة
تنشــأ مخاطــر ســعر الفائــدة مــن احتمــال حــدوث تغيــرات فــي
معــدالت الســوق للفائــدة التــي تؤثــر علــى ربحيــة الشــركة،
وكذلــك التغيــرات التــي تطــرأ علــى عوائــد األصــول واإللتزامــات
المســتحقة للدفــع أو إلعــادة تســعير ســعر الفائــدة فــي فتــرة
زمنيــة محــددة .وتعتبــر مراقبــة مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن
األمــور المهمــة لتقييــم كفــاءة األصــول ولوضــع سياســات
لمعالجــة تأثيراتهــا.

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي المخاطــر التــي تواجهها المؤسســة
فــي جمــع األمــوال الكاقيــة للوفــاء بالتزاماتهــا فــي وفــت محــدد.
وقــد يضطــر انخفــاض الســيولة الشــركة إلــى وضــع آليــة لتقليــل
المخاطــر تتمثــل فــي تنويــع مصــادر اإلقتــراض ليكــون مــن عــدة
بنــوك مختلفــة بغــرض تخفيــف المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن
التركيــز علــى مصــدر واحــد فقــط .كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة
الثغــرات الحاصلــة فــي الســيولة بيــن األصــول واإللتزامــات علــى
أســاس التدفقــات النقديــة المتوقعــة ،إذ تقــوم بإجــراء مراجعــة
دوريــة لخطــوط اإلئتمــان الممنوحــة والمتاحــة مــن قبــل البنــوك،
وتتــم مراجعــة مخاطــر الســيولة شــهريًا مــن جانــب لجنــة تدقيــق
األصــول واإللتزامــات .

مخاطر العمالت األجنبية
هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن األصــول أو اإللتزامــات المقيمــة
بعملــة ليســت العملــة المحليــة للشــركة .وتقتصــر المعامــات
بالعمــات األجنبيــة للشــركة علــى القــروض المقيمــة بالــدوالر
العمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي فــإن
األمريكــي .وبمــا أن الريــال ُ
مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة منخفضــة .وتقــوم الشــركة
بخفــض مخاطــر العمــات األجنبيــة مــن خــال الحجــز طويــل
األجــل كمــا هــو محــدد مــن قبــل لجنــة األصــول واإللتزامــات.

أنظمة الرقابة الداخلية
تتبنــى الشــركة الوطنيــة للتمويــل محموعــة ضوابــط لتفعيــل
نظــام الرقابــة الداخليــة بهــدف تنظيــم وإدارة الشــركة التقليــل
مــن المخاطرالتــي تحــدث فــي بيئــة العمــل.
حيــث تتولــى أجهــزة خاصــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة
مهمــة الرقابــة ،واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم
مهــام العمــل.
ويقــوم المدقــق الداخلــي بتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة
الضوابــط ،ثــم يعــرض جميــع نتائــج التدقيــق بشــكل خــاص علــى
لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة.

وبدورهــا تهتــم لجنــة المخاطــر بمراقبــة وتنفيــذ إدارة
المخاطرعلــى نطــاق الشــركة فــي ظــل امتالكهــا لنظــام أمــان
تقنــي قــوي لضمــان أمــن المعلومــات.

نظرة مستقبلية
تمكنــت الشــركة مــن قيــادة قطــاع التمويــل فــي الســلطنة
خــال األعــوام الماضيــة ،وهــذا بفضــل الفهــم الســليم للتغييــرات
االقتصاديــة ،وامتــاك بنيــة الرأســمالية القويــة ،وتوفيرمحفظــة
منتجــات متنوعــة ،ونظــم معلومــات حديثــة مواكبــة للثــورة
التقنيــة ،وفــرص عمــل متطــورة ســاعدت الشــركة علــى التوســع
والتقــدم .وهنــا نشــير إلــى أبــرز التغيــرات الماليــة المتوقعــة لعــام
 2020مقارنــة بتلــك التــي تحققــت فــي .2019
ارتفعــت اإليــرادات الفعليــة للســلطنة خــال العــام  2019بنســبة ،٪ 10
حيــث بلغــت  11.1مليــار ريــا ًلا عمان ًيــا  ،مقارنــة باإليــرادات المدرجــة فــي
الميزانيــة والتــي ُقــدرت بــــ  10.1مليــار ريــال عمانــي بالنســبة لعــام .2020
ومــن المقــدر أن تصــل إيــرادات ســلطنة عمــان إلــى  10.7مليــار ريــال
عمانــي خــال عــام 2020مقابــل إيــرادات عــام  2019المدرجــة فــي
الميزانيــة والتــي بلغــت  10.1مليــار ريــال عمانــي.
ويُقــدر عجــز ميزانيــة عــام  2020بمبلــغ  2.5مليــار ريــال عمانــي مقارنــة
بالعجــز الفعلــي البالــغ  2.8مليــار ريــال عمانــي فــي عــام  .2019ومــن
المتوقــع أن يتــم تمويــل هــذا العجــز بشــكل رئيســي مــن خــال
االقتــراض الدولــي ،واالقتــراض المحلــي ،واألخــذ مــن االحتياطيــات.
وفــي ظــل الوضــع االقتصــادي عيــر المســتقر ،هنــاك توقعــات
بمــرور قطــاع التمويــل والتأجيــر يمرحلــة صعبــة .ونتوقــع المزيــد
مــن التشــديد علــى الســيولة ممــا ســيؤدي إلــى ضغــط الهوامــش
بســبب زيــادة تكاليــف التمويــل وزيــادة المنافســة علــى األعمــال.
فــي عــام  ،2020ســيظل االبتــكار هدفنــا الرئيســي؛ نظــرًا ألن
التقنيــات الحديثــة والمتغيــرة هــي مــن يقــود مســتقبل التمويــل.
ونحــن ســنعمل علــى تطويــر الخدمــات الســابقة وتوفيــر أخــرى
جديــدة وفــق هندســة رقميــة تلبــي احتياجــات العمــاء لضمــان
بقــاء الشــركة الوطنيــة للتمويــل فــي طليعــة الشــركات.
ســنواصل بــذل الجهــد الكافي لتحســين مســتويات األداء ،وتطوير
اســتراتيجياتنا للحفــاظ علــى الهوامــش الربحيــة من خــال عمليات
فعالــة .هــذا باإلضافــة إلــى تحســين جــودة األصــول والتركيــز علــى
الحفــاظ علــى المجموعــات الجيــدة التــي مــن المتوقــع أن توفــر
عائــدات مرضيــة للمســاهمين.

روبرت بانكراس
رئيس التنفيذى
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فلسفة الحوكمة
تتبنــى الشــركة الوطنيــة للتمويــل (ش.م.ع.ع) فلســفة حوكمــة الشــركات التــي
تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة والشــفافية مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح علــى
كافــة المســتويات مــن خــال حزمــة قويــة مــن األســس والتدابيــر واإلجــراءات .وتؤكــد
الشــركة أن سياســات الحوكمــة المعتمــدة تتماشــى مــع المبــادئ المنصــوص عليهــا
فــي قواعــد حوكمــة الشــركات ،وأحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس
المــال التــي تخــص العمليــات الرقابــة الماليــة التــي يجــب علــى مانحــي األوراق الماليــة
اتخاذهــا لتحقيــق نتائــج فاعلــة.

مجلس اإلدارة
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يلعــب مجلــس اإلدارة دورًا محوريــا فــي اإلشــراف علــى تطويــر اإلســتراتيجيات واألهداف
التنظيميــة للشــركة ،إضافــة إلــى ضمــان كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخلية.
تشكيل مجلس اإلدارة
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ،يتــم انتخــاب تســعة أعضــاء لتولــي عضويــة
المجلــس .يتكــون مجلــس الشــركة الحالــي علــي تســعة أعضــاء تــم انتخابهــم فــي
اجتمــاع الجمعيــة العموميــه .إذ تــم انتخــاب أعضــاء المجلــس آخــر مــرة فــي االجتمــاع
العــام الســنوي الــذي عقــد فــي  29مــارس  2017وتســتمر العضويــة لمــدة ثــاث ســنوات
متتاليــة.
جميــع أعضــاء المجلــس مــن المــدراء والرؤســاء التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن يتمتعــون
بالخبــرة والكفــاءة المطلوبــة والثــراء المعرفــي فــي مجــال الخدمــات الماليــة .ولقــد
حــرص مجلــس اإلدارة فــي بنــاء حوكمــة قويــة للشــركة تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد
وتنفيــذ معاييــر المســؤولية.
ً
ووفقــا لللوائــح التنظيميــة ،فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة التســعة يصنفــون إلــى ســبعة
أعضــاء مســتقلين ،واثنيــن غيــر مســتقلين .كمــا أن األعضــاء التســعة ينقســمون إلــى
خمســة أعضــاء مرشــحين مــن قبــل شــركات مســاهمة لتمثلهــم ،باإلضافــة إلــى
أربعــة مــدراء تــم انتخابهــم بصفتهــم الشــخصية .وحســب القانــون ال يحــق ألي عضــو
فــي مجلــس اإلدارة أن يمتلــك عضويــة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة
رئيســا
مقرعملهــا الرئيســي هــو ســلطنة عمــان ،كمــا يجــب أن ال يكــون أي مــن األعضــاء
ً
ألكثــر مــن شــركتين مــن الشــركات المســاهمة.
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تقرير حوكمة الشركات

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

الفاضــل /طايــع جنــدل علــي ،يشــغل منصــب رئيــس مجلــس
الرئيــس التنفيــذي هــو المســؤول عــن إدارة الشــركة ،ويقــوم

اإلدارة منــذ عــام .1992

بتنظيــم وتخطيــط ومراقبــة جميــع األمــور فــي الشــركة.

وهــو خريــج دبلــوم الدراســات العليــا بكليــة الدراســات العليــا

ويعمــل الرئيــس التنفيــذي بمســاعدة فريــق إداري يتمتــع بأعلــى

رئيســا للجنــة الترشــيحات والمكافــآت
بجامعــة كامبريــدج ،وكان
ً

درجــات الخبــرة والكفــاءة ،ويضــم ثالثــة مــدراء همــم :مديــر

واللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة الوطنيــة للتمويــل حتــى أكتوبــر
 .2018وهــو ً
أيضــا عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة العمانيــة

ومديرعــام  -الدعــم ،إذ يشــكل جميعهــم مجلــس اإلدارة

العالميــة للتنميــة واالســتثمار(.)OMINVEST

عــام – قطــاع األعمــال ،ومديرعــام  -إدارة المخاطــر والضوابــط،
التنفيذيــة للشــركة

ً
ســابقا منصــب وكيــل
وقــد شــغل الفاضــل طايــع جنــدل
ويعتبــر مديــر عــام – قطــاع األعمــال هــو المســؤول عــن مبيعــات

مكتــب مستشــار جاللــة الســلطان قابــوس لشــؤون التخطيــط

الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ومبيعــات

االقتصــادي.

التجزئــة وشــبكة الفــروع وهــو المشــرف علــى خطــط التســويق
والمبيعــات فــي الشــركة .أمــا مديــر عــام المخاطــر والضوابــط

الفاضــل /هانــي محمــد الزبيــر هــو نائب رئيــس مجلــس اإلدارة

يقــوم بمتابعــة أنشــطة تحديــد وتقييــم المخاطــر وشــؤون

فــي الشــركة الوطنيــة للتمويــل منذ عــام .1997

التحصيــل واإللتــزام بالشــركة .ويهتــم مديــر عــام  -الدعــم

وهــو خريــج جامعــة ريتشــموند بالمملكــة المتحــدة وحاصــل

بالشــؤون الماليــة وعمليــات الدعــم.

علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الرياضيــة وعلــوم
الكمبيوتــر .وهــو عضــو فــي إدارة مؤسســة الزبيــر التــي تمثــل أحــد

اجتماعات مجلس اإلدارة

مجموعــات القطــاع الخــاص الرائــدة فــي الســلطنة .ومــع خبرتــه

عقــد مجلــس اإلدارة خــال عــام  2019خمســة اجتماعــات ،

الواســعة فــي القطــاع المالــي واالســتثماري وإدارة األعمــال ،فــإن

موضحــة أدنــاه:

هانــي يشــغل أيضــا منصبــي رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق تنميــة
مشــاريع الشــباب (شــراكة) ،وعضــو بمجلــس إدارة بنــك عمــان

تاريخ عقد االجتماع

رقم االجتماع

 30يناير 2019

2019/1

 25أبريل 2019

2019/2

 29يوليو2019

2019/3

عــام  .2003وقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة التدقيــق

 29أكتوبر2019

2019/4

وإدارة المخاطــر فــي  .2013وهــو محاســب قانونــي (مــن معهــد

 11ديسمبر2019

2019/5

وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول ،عقــد المجلــس خمــس
ً
ووفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات ،فــإن إطــار الحــد
اجتماعــات.
يومــا،
الزمنــي األقصــى الفاصــل بيــن كل اجتمــاع وآخــر هــو ً 120
إال أن الخــط الزمنــي الفاصــل بيــن اجتماعــات الشــركة هــو 95
يومــا .وتعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بعــدد حضــور اليقــل
ً

العربــي.
الفاضــل /برامــود جــي كاراجيــكار عضــوً ا فــي مجلــس
إدارة الشــركة منــذ عــام  ،2002وعضــوً ا فــي لجنــة التدقيــق منــذ

المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد) ،ومحاســب تكاليــف مــن
معهــد محاســبي التكلفــة واألشــغال فــي الهنــد ،وســكرتير
الشــركة مــن معهــد أمنــاء الشــركة فــي الهنــد.
عامــا فــي قطاعــي التمويــل واإلدارة.
يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن ً 35
ويعمــل كاراجيــكار فــي ســلطنة عمــان منــذ فبرايــر  1985فــي
مجــال الشــؤون الماليــة مــع شــركة وليــد أسوشــيتس (شــركة
مجموعــة عمــر زواوي) .كمــا يشــغل منصــب مديــر فــي شــركة

عــن ثلثــي أعضــاء المجلــس أو مــن يمثلهــم .ويعــرض المجلــس

مســقط للتأميــن.

االجتمــاع حتــى يتــم التأكــد مــن تالقيــام بواجباتــه علــى أكمــل

الفاضل /كي باالجي عضو منذ  5يناير .2013

معلومــات مفصلــة عــن الحضــور والنصــاب القانونــي وشــروط
وجــه .وســوف يتــم توضيــح أســماء األعضــاء والمؤسســات التــي
يمثلونهــا ونــوع عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة
للتمويــل فــي الجــدول رقــم .1

وهــو عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة.
وهــو ممثــل لشــركة الهــال لالســتثمارات فــي مجلــس اإلدارة
الماليــة للشــركة الوطنيــة للتمويــل .إذ عمــل ممثــا للشــركة مــن
نوفمبــر  2002إلــى مايــو .2009
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وهــو محاســب قانونــي وعضــو زميــل فــي معهــد المحاســبين

ويشــغل الفاضــل عبدالعزيــز البلوشــي حاليًــا منصــب رئيــس

عامــا فــي مجــال
القانونييــن فــي الهنــد .إذ يتمتــع بخبــرة 29
ً

مجلــس إدارة الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء ،والشــركة

عامــا كمديــر عــام فــي
التمويــل واإلدارة .ويعمــل منــذ 23
ً

العمانيــة لالســتثمارات العقاريــة والخدمــات ،وشــركة أوبــار

مجموعــة الزبيــر للســيارات.

لالســتثمارات الماليــة ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة

الفاضــل /عبــد العزيــز محمــد البلوشــي ،هــو الرئيــس

الوطنيــة للتأميــن ،و شــركة جبريــن كابيتــال ومنتجعــات صاللــة.
وهــو ً
أيضــا عضــو فــي المركــز التجــاري العمانــي األمريكــي

التنفيــذي لمجموعــة الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة

لألعمــال الــذي تــم تشــكيله لتعزيــز وتطويــر النشــاط التجــاري بيــن

واالســتثمار( .)OMINVESTويعتبــر أحــد أبــرز الشــخصيات فــي

الواليــات المتحــدة األمريكيــة وســلطنة عمــان.

مجــال االســتثمار والخدمــات الماليــة العالميــة؛ إذ يتمتــع عبــد
العزيــز بمعرفــة عميقــة وواســعة وخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 34

الفاضــل /كــي باالنيفيلــو عضــوا فــي مجلــس الشــركة منــذ

عامــا.
ً

يونيــو .2016
وهــو خريــج وعضــو فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي

وقــد اســتطاع عبــد العزيــز تحســين وضــع الشــركة العمانيــة

عامــا فــي مجــال األعمــال
الهنــد .يمتلــك خبــرة تمتــد إلــى 30
ً

العالميــة للتنميــة واالســتثمار مــن خــال تطبيــق رؤيــة متكاملــة،

الماليــة والمصرفيــة .عمــل مــع مجموعــة كبيــرة للبتروكيماويــات

وصياغــة ثقافــة تنظيميــة وهيكلــة وسياســات جديــدة .إذ كان

عامــا تقري ًبــا .وقــد شــغل العديــد
واألدويــة فــي الهنــد لمــدة ً 15

رئيســا فــي دمــج الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة
ســببًا
ً
واالســتثمار و الشــركة الوطنيــة لالســتثمارالقابضة ،والــذي أدى

مــن المناصــب مــع تلــك المجموعــة فــي الهنــد واألردن.
ثــم انضــم إلــى مجموعــة الزبيــر فــي عــام  2004كمديــر للخزينــة

إلــى تشــكيل أكبــر شــركة اســتثمارية مدرجــة فــي ُعمــان.

وتــم ترقيتــه إلــى منصــب رئيــس خزانــة المجموعــة قبــل أن
يصبــح المديــر المالــي لمجموعــة .فقــد تعامــل مــع معامــات

وكان ً
أيضــا مســؤو ًلا عــن العديــد مــن المبــادرات فــي الشــركة

تمويــل كبيــرة للمجموعــة وهــو علــى اتصــال جيــد مــع الدوائــر

العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار مثــل :االكتتــاب العــام

المصرفيــة فــي الشــرق األوســط والهنــد.

للشــركة الوطنيــة للتأميــن ،وتطويــر المقــر الرئيســي للشــركة،
ودمــج الشــركة الوطنيــة للتأميــن وشــركة عمــان أوريكــس

الفاضــل /بــدر عــوض الشــنفري عضــوا فــي مجلــس الشــركة

للتأجيــر ،باإلضافــة إلــى زيــادة رأس مــال الشــركة وإصــدار الســندات

منــذ أكتوبــر  .2018وهــو نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة جبريــن

بشــكل دائــم.

كابيتــال ،وهــي واحــدة مــن الشــركات االســتثمارية الرائــدة فــي
ســلطنة عمــان .وشــركة تابعــة لمجموعــة الشــركة العمانيــة
العالميــة للتنميــة واالســتثمار (ش.م.ع.ع) التــي تعــد واحــدة مــن

وقــد شــغل عبــد العزيــز منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي
مــن عــام  2007إلــى عــام  .2013وكان مســؤو ًلا بشــكل أساســي عــن

أعــرق الشــركات االســتثمارية فــي منطقــة الخليــج .فلقــد بنــت

تطويــر البنــك وتحويلــه مــن بنــك رهــن عقــاري إلــى بنــك تجــاري

نجاحهــا علــى األســس القويــة لــأداء الثابــت مــن محفظــة

متكامــل األصــول بأصــول تزيــد قيمتهــا عــن  3مليــارات دوالر

عامــا.
اســتثماراتها داخــل الســلطنة وخارجهــا علــى مــدار ً 30

أمريكــي وحقــوق ملكيــة تزيــد عــن  450مليــون دوالر أمريكــي.
وفــي نوفمبــر  ،2012حصــل عبــد العزيــز البلوشــي علــى لقــب «ثانــي

عامــا
قبــل انضمامــه إلــى جبريــن كابيتــال ،كان بــدر مديــرًا
ً

أفضــل رئيــس تنفيــذي للمصــارف فــي العالــم لعربــي» مــن قبــل

للشــركة األوزبكيــة العمانيــة لالســتثمار وأوزومــان كابيتــال،

مجلــة فوربــس الشــرق األوســط.

وهــي مشــروع مشــترك بيــن صنــدوق الثــروة الســيادية العمانــي
وصنــدوق االســتثمار األوزبكــي لإلنشــاء والتعميــر الــذي أصبــح

حصــل عبــد العزيــز علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة

المســتثمر الرائــد فــي القطــاع الخــاص .

مــن جامعــة ســتراثكاليد فــي المملكــة المتحــدة .وأخــذ الزمالــة
فــي معهــد تشــارترد المصرفــي بالمملكــة المتحــدة .كمــا عمــل

وهوعضــو كذلــك فــي مجلــس إدارة الشــركة األوزبكيــة

فــي العديــد مــن مجالــس الشــركات فــي جميــع أنحاء الســلطنة.

العمانيــة لالســتثمار ،وتكافــل عمــان للتأميــن ش.م.ع.ع والشــركة

وقــد كان عضــوً ا فــي المجلــس االستشــاري فــي كليــة العلــوم

الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع  ،وآرون لالســتثمار المحــدودة (منصــة

الزراعيــة والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس.

االســتثمار التعليمــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي) .وقــد
شــغل سـ ً
ـابقا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة ســيراميك بريمــا،
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ومديــر شــركة التأجيــر األوزبكــي ومديــر شــركة الخليــج لخدمــات
االســتثمار القابضــة.

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا
الفاضــل /روبــرت بانكــراس هــو الرئيــس التنفيــذي للشــركة
رئيســا تنفيذيًــا للتمويــل الوطنــي مــن
منــذ نوفمبــر  .2018وكان
ً

وهــو محاســب قانونــي معتمــد مــن واليــة ديالويــر األمريكيــة،

مايــو  2005إلــى أبريــل  .2018يمتلــك بانكــراس خبــرة طويلــة ألكثــر

وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة

عامــا فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة .كمــا
مــن ً 29

ســتراثكاليد بالمملكــة المتحــدة.

عامــا فــي مجــال تمويــل األصــول فــي
لديــه خبــرة ألكثــر مــن ً 18
الهنــد وأســتراليا وعمــان .يحمــل بانكــراس درجــة الماجســتير

الفاضــل /ســانجاي كواتــرا ،تــم تعيينــه عضــوا فــي مايــو ،2019

فــي إدارة األعمالمــن المعهــد الهنــدي لــإدارة فــي بنغالــور،

وهوعضــو لجنــة المخاطــر منــذ يوليــو .2019

وبكالوريــوس الهندســة مــن كليــة الهندســة فــي مــدراس.

عامـا فـي مجـال القيـادة ووضع
يتمتـع كواتـرا بخبـرة تزيـد عـن ً 20

الفاضــل  /علــي ســيف المعنــي ،المديــر العــام – لقطــاع

اسـتراتيجيات التشـغيل المالـي ،كمـا يمتلـك معرفـة عميقـة

األعمــال بالشــركة ،إلتحــق بالشــركة فــي نوفمبــر .2019

كاف بالقطـاع المصرفـي والتأجيـر والتأميـن السـيما
وإلمـام
ٍ
فـي السـلطنة .يشـغل كواتـرا حاليًـا منصـب الرئيـس التنفيـذي

عامــا فــي الصناعــة
يحظــى بخبــرة عمليــة تمتــد ألكثــر مــن ً 19

للعمليـات فـي مجموعـة  Ominvest .وقد أصبح مؤخرًا شـريكا

المصرفيــة (التجاريــة واإلســامية) حيــث عمــل لــدى البنــك

فـي شـركة أي واي مينـا للخدمـات المحـدودةـ وعمـل علـى إدارة

الوطنــي العمانــي لمــدة طويلــة شــغل فيهــا عــدة مناصــب منها

عمليـات تأميـن الحيـاة فـي قطـر وسـلطنة عمـان.

رئيــس االعمــال المصرفيــة اإلكترونيــة والعمليــات المصرفيــة
وإدارة المشــاريع .وكان احــد الموظفيــن التأسيســين لبنــك

يتمتــع كواتــرا بخبــرة واســعة فــي المســائل المتعلقــة

نــزوى شــغل فيهــا منصــب رئيــس المبيعــات والتســويق ،وقــد

بالضمانــات ،واالكتتابــات العامــة ،وعمليــات الدمــج واالســتحواذ،

رئيســا
كان منصبــه األخيرقبــل انضمامــه إلــى الوطنيــة للتمويــل
ً

وإعــادة الهيكلــة ،وتصفيــة االســتثمارات ،وحوكمــة الشــركات،

للخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي بنــك قطــر الوطنــي.

وتحســين األداء ،وتقييــم معامــات جمــع األمــوال عبــر الحــدود.
انضــم الفاضــل /بيكــرام ســينغ مونغــا ،المديــر العــام
الفاضــل /عاصــم الغيالنــي عضــوً ا فــي لجنــة التدقيــق .التحــق

للمخاطــر واإلنضبــاط إلــى الشــركة فــي ديســمبر  .2018ولديــه

بالشــركة فــي يوليــو .2019

خبــرة محليــة ودوليــة واســعة فــي صناعــة الخدمــات الماليــة

وهــو يمثــل شــركة الثريــا لالســتثمارات ش.م.م فــي مجلــس

عامــا .تشــمل خبرتــه العمــل مــع المؤسســات
تمتــد ألكثــر مــن ً 20
الرائــدة فــي دول الخليــج وأوروبــا الغربيــة والشــرقية وآســيا

اإلدارة الماليــة للشــركة الوطنيــة للتمويــل.

واســعا لألســواق المختلفــة
الوســطى ،حيــث اكتســب فهمــً
ً

كمــا أنــه عضــو منتــدب لشــركة ســالم الدوليــة لالســتثمار

فــي بيئــات متعــددة الثقافــات .وقبــل انضمامــه إلــى الوطنيــة

القابضــة ذ.م.م .وحاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة االســتثمار من

للتمويــل ،كان بيكــرام هــو المســؤول األول عــن المخاطــر فــي

جامعــة بانجــور فــي المملكــة المتحــدة ،ودرجــة البكالوريــوس

الشــركة العمانيــة العالميــة لالســتثمار منــذ يونيــو .2014

فــي العلــوم الماليــة مــن كليــة الخليــج .يمتلــك االغيالنــي خبــرة

بيكــرام حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف

عامــا فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي
واســعة تزيــد عــن ً 17

فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن موســكو ،وماجســتير فــي

وإدارة المحافــظ االســتثمارية عبــر فئــات األصــول بمــا فــي ذلــك

إدارة األعمــال مــن جامعــة ألبرتــا بكنــدا .تخــرج بيكــرام مــن كليــة

العقــارات .كمــا عمــل كمديــر غيــر تنفيــذي وعضــو فــي لجــان

هارفــارد لألعمــال مــن خــال برنامــج القيــادة التنفيذيــة العليــا.

التدقيــق ولجــان المخاطــر فــي الشــركات المذكــورة باإلضافــة

26

إلــى عــدد مــن الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة فــي

الفاضــل /جمعــة عبــد اهلل الخميســي ،مديــر عــام  -الدعــم

الســلطنة ودول مجلــس الخليــج.

للشــركة منــذ فبرايــر .2019
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عامــا
عامــا ،منهــا ً 15
يتمتــع الخميســي بخبــرة عمليــة تزيــد عــن ً 20

اجتمعــت لجنــة التدقيــق ســت مــرات خــال عــام  ،2019حســب

فــي مناصــب عليــا فــي وزارة الدفــاع و  5ســنوات كرئيــس للماليــة

التواريــخ الموضحــة فــي الجــدول رقــم .1حيــث تــم خــال هــذه

فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع .وهــو حاصــل علــى درجــة

االجتماعاتتدقيــق ومراجعــة البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة،

الماجســتير فــي علــوم المحاســبة مــن جامعــة بــاري بالواليــات

وتقييــم كفــاءة اإلجــراءات واالنظمــة المتبعــة فــي الشــركة.

المتحــدة األمريكيــة بفلوريــدا ومحاســب قانونــي معتمــد مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة فــي
الشــركة مــن  3أعضــاء ،ويرأســها حال ًيــا نائــب رئيــس مجلــس إدارة
الشــركة هانــي الزبيــر ،ومعــه كــي باالجــي ،وعبــد العزيز البلوشــي.
إن لجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة مســؤولة
عــن طــرح التوصيــة بتعييــن مــدراء جــدد مــن قبــل المســاهمين ،
وتشــجيع المجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى األداء الجيــد .وتتولــى
مهمــة اإلشــراف العــام علــى نظــام الجــودة ومنــح المكافــآت
لمجلــس اإلدارة ،والموافقــة علــى التســهيالت المصرفيــة
واالئتمانيــة ضمــن مســتويات االتفويــض الممنوحــة مــن مجلــس
اإلدارة .وتقــوم لجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة
ً
أيضــا بمراقبــة األداء ومراجعــة النتائــج ورفــع التوصيــات إلــى
مجلــس اإلدارة حــول الميزانيــة الســنوية للشــركة والخطــط
اإلســتراتيجية.
وقــد عقــدت اللجنــة  3اجتماعــات خــال عــام  .2019قــررت خاللهــا
حــل كل المشــكالت والقضايــا التــي تــدور فــي الشــركة عــن
طريــق التــداول.

لجنة التدقيق
تتولــى لجنــة التدقيــق عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة ،وتقييــم
كفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة ،ومراجعــة اســتراتيجيات إدارة
المخاطــر ،ومتابعــة التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن واللوائــح،
وااللتــزام بمراجعــة اإلجــراءات التــي تــم تطبيقهــا لحمايــة أصــول
الشــركة وتقييــم كفــاءة عملياتهــا.
وتضــم لجنــة التدقيــق  3مــدراء ،جميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن
يتــم ترشــيحهم بمــن قبــل مجلــس اإلدارة .حيــث أعيــد تشــكيل
اللجنــة مــن قبــل المجلــس خــال عــام  .2019ويتــرأس اللجنــة حال ًيــا
برامــود جــي كاراجيكار،ويعمــل معــه كال مــن بــدر الشــنفري و
عاصــم الغيالنــي.

لجنة المخاطر
تتألــف لجنــة المخاطــر مــن  3مــدراء ،جميعهــم غيــر تنفيذييــن
ويرشــحهم مجلــس اإلدارة .وقــد أعــاد مجلــس اإلدارة فــي
الشــركة تشــكيل اللجنــة آلخــر مــرة خــال العــام الماضــي .2019
ويــرأس اللجنــة حاليًــا عبــد العزيــز البلوشــي ومعــه باالنيفيلــو
وســانجاي كواتــرا.
اجتمعــت اللجنــة خمــس مــرات خــال عــام  ،2019وتــم خــال
االجتماعــات مراجعــة إدارة كافــة المخاطــر ومــدى امتثــال
اإلجــراءات المتبعــة قــي الشــركة لألنظمــة والقوانيــن واللوائــح.

الرقابة الداخلية
تتــم مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي يشــتمل علــى
سلســلة كاملــة مــن الوظائــف الماليــة والتشــغيلية وآليــات إدارة
المخاطــر فــي الشــركة بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة التدقيــق
ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة
التــي أنشــأها مجلــس اإلدارة.
ً
وفقــا
أنشــأت الشــركة قســم التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة
للمتطلبــات التنظيميــة لهيئــة ســوق المــال .حيــث تتولــى اللجنــة
مهمــة مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي وعــرض نتائجهــا
علــى مجلــس الشــركة ضوابــط داخليــة كافيــة وفعالــة  ،تتــم
مراجعتهــا وتعديلهــا بانتظــام عنــد حــدوث أي تغيــر فــي
العمليــات التجاريــة.
وفــي  ،2019تمــت مراجعــة جميــع األنشــطة المهمــة للشــركة
مــن خــال التدقيــق الداخلــي .وبــدأت اإلدارة فــي اتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة بشــأن توصيــات قســم التدقيــق الداخلــي.

اإلفصاح لألطراف ذوي العالقة
يتــم تزويــد مجلــس اإلدارة بصفــة ربــع ســنوية بــكل المعلومــات
المتعلقــة بالصفقــات الماليــة والتجاريــة التــي قــد يكــون ألعضــاء
مجلــس اإلدارة فيهــا مصالــح محتملــة .حيــث يتــم تنفيــذ جميــع
الصفقــات والتعامــات الماليــة بــكل حياديــة ودون تحيــز ألي
طــرف ذو عالقــة ودون ميــزة تفضيليــة ألي منهــم.
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تقرير حوكمة الشركات

المكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة

مراجعــة ضمــان الجــودة الخارجيــة لوحــدة
التدقيــق الداخلــي

يســتحق رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى 500

ً
وفقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة ســوق المالــي فــي ديســمبر

ريــال بــدل حضــور عــن كل إجتمــاع لــكل عضــو .خــال عــام ،2019

 ،2018يجــب علــى الشــركة إجــراء تقييــم خارجــي شــامل لعمــل

لقــد تــم دفــع بــدالت حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجنــة

وحــدة التدقيــق الداخلــي مــرة واحــدة علــى األقــل كل أربــع

الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق

ســنوات .وذلــك مــن خــال طــرف ثالــث متخصــص  -بخــاف

ولجنــة المخاطــر وذلــك وفــق التفاصيــل الموضحــة بالجــدول

المراجــع الخارجــي للشــركة ،شــريطة أن يكــون التقييــم األول

رقــم (.)1

يتــم تنفيــذه خــال فتــرة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ
تنفيــذ هــذا اإلجــراء.

ً
مبلغــا قــدره  175,000ريــال عمانــي خــال
لقــد خصصــت الشــركة

قــام مجلــس اإلدارة بتخصيــص مقيــاس مــور كيا ًنــا مســتق ًلا

العــام كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــي عــام 147,500( 2019

لتقييــم وحــدة التدقيــق الداخلــي .إذ أجــرى مــور تقييمــا لوحــدة

ريــال عمانــي فــي عــام  .)2018وســيتم دفعهــا فــي عــام  2020إذا

التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة .وراجعــت لجنــة التدقيــق تقريــر

وافــق إقرارهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة

التقييــم وقدمتــه إلــى مجلــس اإلدارة .خلــص مــور إلــى أن نشــاط

العموميــة العاديــة الســنوي.

المراجعــة الداخليــة للتمويــل الوطنــي «يتوافــق بشــكل عــام»

أكبر خمسة مسؤولين في الشركة
يتــم توظيــف كبــار المســؤولين التنفيذييــن الخمســة فــي
الشــركة مــن خــال عقــود الخدمــة والعقــود المفتوحــة ،والتــي
يمكــن إنهاؤهــا مــن قبــل الشــركة أو الســلطة التنفيذيــة عــن

مــع إطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة ( )IPPFواللوائــح المحليــة
المتعلقــة بنشــاط التدقيــق الداخلــي.

المساهمين
قنوات االتصال مع المساهمين والمستثمرين

طريــق إعطــاء إشــعار لمــدة ثالثــة أشــهر .فقــد بلــغ إجمالــي

لقــد تــم توســيع نطــاق مســؤوليات مجلــس اإلدارة لتتيــح

المكافــآت المدفوعــة ألكبــر خمســة مســؤولين فــي الشــركة

للشــركاء والمســاهمين وأصحــاب المصالــح إمكانيــة متابعــة

 881ألــف ريــال عمانــي ،ويشــمل ذلــك جميــع البــدالت ،ونفقــات

كافــة البيانــات الماليــة الفصليــة للشــركة عبــر موقــع ســوق

الســفر والنقــل ،واالمتيــازات والمكافــآت.

مســقط لــأوراق الماليــة ( . )www.msm.gov.omكمــا يتــم

تقييم مجلس اإلدارة

نشــر النتائــج الفصليــة ونصــف الســنوية والســنوية للشــركة فــي

ً
وفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات الجديــد للشــركات المدرجــة

الصحــف امحليــة الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة واألخــرى باللغــة
العربيــة .وتنشــر كل البيانــات الماليــة ً
أيضــا علــى موقــع الشــركة

فــي البورصــة الصــادر عــن هيئــة ســوق المــال فــي يوليــو ،2015

علــى اإلنترنــت (.)www.nationalfinance.co.om

يجــب مراجعــة أداء مجلــس اإلدارة بشــكل محايــد ومســتقل
مــن قبــل طــرف ثالــث يتــم تعيينــه مــرة واحــدة ضمــن فتــرة إدارة
ً
وفقــا
المجلــس ،ويتــم ذلــك خــال االجتمــاع العــام الســنوي

للعــام الماضــي  2019ســيتم مناقشــتها فــي اجتماع المســاهمين

للمعاييــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة .إذ

المقرر عقده في مارس .2020

قــام المســاهمون فــي االجتمــاع الســنوي العــام المنعقــد فــي
 27مــارس  2018بتعييــن بروتيفيتــي كيا ًنــا مســتق ًلا لتقييــم أداء

وبعــد االنتهــاء مــن التدقيــق القانونــي ،ســوف تقــوم الشــركة

مجلــس اإلدارة .وســوف يتــم إجــراء المراجعــة التاليــة خــال فتــرة

بإرســال التقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة (بمــا فــي ذلــك

واليــة مجلــس اإلدارة الجديــد فــي الفتــرة مــن مــارس  2020إلــى

تقريــر مجلــس اإلدارة ،وتقريــر حوكمــة الشــركات ،وتقريــر

مــارس .2023

مناقشــة وتحليــل اإلدارة) عــن طريــق صنــدوق البريــد إلــى جميــع

أمــا فيمــا يخــص البيانــات الماليــة المراجعــة وتقاريــر الشــركة

المســاهمين باإلضافــة إلــى موعــد االجتمــاع الســنوي العــام.
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حصص الشركات المساهمة
ويوضح الجدول المساهمين الذين يمتلكون أكثر من  ٪5من أسهم الشركة:
حصة السهم بـ %

الشركة المساهمة
الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

34.603

شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

29.431

وجاءت المساهمات التابعة والحصص الجزئية حتى نهاية  2019كاآلتي:
عدد المساهمين

حصة السهم بـ%

الفئة
30،000 - 0

116

0.157

60،000 - 30،001

11

0.089

90،000 - 60،001

4

0.057

120،000 - 90،001

2

0.037

150،000 - 120،001

2

0.049

أكثر من 150،001

41

35.577

176

35.966

المجموع

بيان سعر السوق
أســهم الشــركة الوطنيــة للتمويــل مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة .إذ بلــغ ســعر إغــاق الســهم  0.139ريــال حتــى نهايــة
ديســمبر . 2019وكانــت أســعار الســوق للســهم المتــداول خــال عــام  2019علــى النحــو التالــي:
أعلى سعرللسهم

أدنى سعر للسهم

سعر اإلغالق

حجم التداول

قيمة الريال

الشهر
يناير

0.142

0.131

0.141

600،721

82،031

فبراير

0.151

0.141

0.141

142،800

20،143

مارس

0.141

0.141

0.141

244،861

34،526

إبريل

0.135

0.135

0.135

15،000

2،025

مايو

0.135

0.135

0.135

-

-

يونيو

0.135

0.135

0.135

-

-

يوليو

0.135

0.135

0.135

-

-

أغسطس

0.140

0.135

0.140

1،297،778

175،250

سبتمبر

0.140

0.138

0.139

1،159،891

160،285

أكتوبر

0.140

0.138

0.139

-

-

نوفمبر

0.140

0.138

0.139

-

-

ديسمبر

0.140

0.138

0.139

-

-

29

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

تقرير حوكمة الشركات
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0.155
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المدقق القانوني
عيّــن مســاهمو الشــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز ()PWC
مدققــا لحســاباتها لعــام .2019وهــي شــبكة عالميــة مــن
الشــركات متعــددة الجنســيات موزعــة فــي  157دولــة مجتمعــة
تحــت عالمــة  PWCالتجاريــة .يعمــل بهــا أكثــر مــن 276000
شــخص ملتزمــون بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة فــي تدقيــق
الحســابات والضرائــب والخدمــات االستشــارية .وتوفــر أكاديميــة
 PWCفــرص تدريبيــة ومؤهــات ماليــة ومهنيــة عاليــة ،حيــث تــم
تصنيفهــا كشــركة محاســبة مرموقــة عالميــا خــال الســنوات
الســبع الماضيــة.

تــم دفــع ل  PWCمبلــغ  39،000ريــال عمانــي كرســوم الخدمــات
المهنيــة المقدمــة إلــى الشــركة لعــام .2019

تفاصيل عدم االلتزام
لــم يكــن هنــاك أي حالــة عــدم االلتــزام ألي مســألة تتعلــق بلوائــح
البنــك المركــزي العمانــي أو قانــون الشــركات التجاريــة العمانــي
أو مدونــة قواعــد ســلوك هيئــة الســوق الماليــة بشــأن حوكمــة
الشــركات للشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق المالية
أو لوائــح هيئــة ســوق المــال أو اتفاقيــات اإلدراج فــي ســوق مســقط
لــأوراق الماليــة خــال العــام .2019

تأسسـت  PWC Middle Eastفـي الشـرق األوسـط منـذ أكثـر
عامـا ،ولهـا شـركات فـي البحريـن ومصـر والعـراق /واألردن،
مـن ً 40
والكويـت ،ولبنـان ،وليبيـا ،وسـلطنة عمـان ،واألراضـي الفلسـطينية،
وقطـر ،والمملكـة العربية السـعودية ،واإلمـارات العربية المتحدة ،
وتضـم حوالـي  5600شـخص (.)www.pwc.com/me

ويؤكــد مجلــس اإلدارة مســؤوليته فيمــا يتعلــق بإعــداد البيانــات
ً
وفقــا للقواعــد والمعاييــر المعمــول بهــا .ويؤكــد مجلــس
الماليــة
اإلدارة ً
أيضــا أنــه قــام بمراجعــة كفــاءة ومالءمــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة للشــركة ويؤكــد أنهــا تمتثــل للقواعــد واللوائــح
الداخليــة .عــاوة علــى ذلــك  ،يؤكــد مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد
مؤشــرات مــن الممكــن أن تؤثــر علــى اســتمرار الشــركة وقدرتهــا
علــى مواصلــة عملياتهــا خــال الســنة الماليــة القادمــة.

تشــير  PWCإلــى شــبكة  PWCأو واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات
األعضــاء فيهــا ،ويمثــل كل منهــا كيــان قانونــي منفصــل .يرجــى
زيــارة  www.pwc.com/structureلمزيــد مــن التفاصيــل.

طايع جندل علي
رئيس مجلس اإلدارة

وتأسســت شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز فــي ســلطنة عمــان
عامــا .وتضــم الشــركة ســبعة شــركاء مــن بينهــم
قبــل 40
ً
ً
موظفــا مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة
مواطــن عمانــي وأكثــر مــن 180
فــي مجــال التدقيــق والضمــان والضرائــب واالستشــارات المهنيــة،
و يجمعــون بيــن االستشــارات المتخصصــة والمهــارات الفنيــة
المكتســبة دوليًــا.
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جدول رقم 1

الفاضل /طايع جندل علي

الفاضل /هاني محمد الزبير

الفاضل /برامود جي
كاراجيكار

*فرانسيس بينتو

الفاضل /كي باالجي

الفاضل /عبد العزيز محمد
البلوشي

الفاضل /كي باالنيفيلو

الفاضل /راشد السعدي**

الفاضل /بدر عوض الشنفري

الفاضل /سانجاي كواترا

الفاضل /عاصم الغيالني *

عدد اإلجتماعات التي حضرها

نفسه

نفسه

مسقط للصيانة ومقاوالت النظافة
والخدمات ش.م.م

الثريا لالستثمارات ش.م.م

شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

الشركة العمانية العالمية للتنمية
واالستثمار ش.م.ع.ع

شركة مسقط التجارية ش.م.م

نفسه

نفسه

نفسه

الثريا لالستثمارات ش.م.م

اسم عضو مجلس اإلدارة

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
ال

الشركة التي يمثلها

5
3
3
1
4
4
4
1
4
3
2

مجلس

3
3
3
-

اإلدارة

5
2
4
1
2

لجنة المخاطر

5
1
1
3
2
-

هل حضر
آخر إجتماع
للجمعية
العمومية
بتاريخ 31
مارس 2020م

العضوية
في شركات
مساهمة
عامة
1
1
1
1
-

Total

لجنة الترشيحات
والمكافآت
واللجنة
التنفيذية

بدل حضور
الجلسات
المدفوع لكل
عضو خالل عام
2019م
2،500
3،000
4،000
1،500
3،500
6،000
4،500
1،000
4،000
2،500
2،000
34،500

لجنة
التدقيق

المكافآت التي
دفعت لكل
عضو خالل عام
2019م
29،500
14،750
14،750
14،750
14،750
14،750
14،750
14،750
14،750
147،500

* ﺣﻠت ﺷرﻛﺔ اﻟﺛرﯾﺎ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.م اﻟﻔﺎﺿل  /ﻓراﻧﺳﯾس ﺑﯾﻧﺗو ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺿل/ﻋﺎﺻم اﻟﻐﯾﻼﻧﻲ ﺑﺷهر ﯾوﻟﯾو  ٢٠١٩م.

** اﺳﺗﻘﺎل اﻟﻔﺎﺿل /راﺷد اﻟﺳﻌدي ﺑﺷهر إﺑرﯾل ٢٠١٩م وﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻔﺎﺿل /ﺳﺎﻧﺟﺎي ﻛﺎوﺗرا ﻋﺿو ﻣؤﻗت ﺑﺷهر ﻣﺎﯾو .٢٠١٩

تقرير مراقب
الحسابات

33

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

34

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

35

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

36

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

37

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين في الشركة الوطن ّية للتمويل ش.م.ع.ع (تابع)
تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الوطنية
الشركة
ّ
للتمويل ش.م.ع.ع

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين في الشركة الوطن ّية للتمويل ش.م.ع.ع (تابع)
تقرير حول مراجعة القوائم المالية

العنوان المسجل :المقر
الرئيسي للعمل:
ص.ب ،1706
الخوير ،الرمز البريدي 112
سلطنة ُعمان

االبتدائية
مقابل المحكمة
ّ
روي
مبنى رقم  241طريق 4149
سلطنة ُعمان
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الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
الشركة
ّ
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاح

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

اإليرادات
41،806

39،530

إيرادات من أنشطة التمويل
تكاليف التمويل

()16،302

()14،849

صافي إيرادات التمويل

25،504

24،681

2،826

2،817

28،330

27،498

إيرادات تشغيل أخرى

( 12أ)

6

المصروفات
مصروفات التشغيل

7

()9،537

()10،843

استهالك

13

()631

()514

( 2-1ج)

()257

()255

3-4

()256

-

( 12ب)

()6،480

()1،835

رد ديون معدومة

54

32

إجمالي المصروفات

()17،107

()13،415

الربح قبل الضريبة

11،223

14،083

()1،206

()2،068

10،017

12،015

إهالك
انخفاض قيمة الشهرة
صافي خسارة انخفاض القيمة على مديونيات التأجير

مصروف ضريبة الدخل

( 8ب)

الربح بعد الضريبة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي ُ
ستصنف إلى الربح أو الخسارة
الحركة في احتياطي إعادة التقييم  -بالصافي من الضريبة
إجمالي الدخل الشامل
ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (ريال عُ ماني) ُ -معاد بيانها

9

31

26

10،048

12،041

0.016

0.020

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  45إلى  82تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33
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الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
الشركة
ّ
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

إيضاح
األصول
نقد وما يماثل النقد
صافى االستثمار في التأجير التمويلي
رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
سلف ومدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
أصول محتفظ بها للبيع
أصل ضريبة مؤجلة
الشهرة
أصول غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
وديعة نظامية
إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات
دائنيات ومستحقات
التزامات ضريبيّة
اقتراضات بنكيّة
ودائع ثابتة
التزامات الضريبة المؤجلة
مكافآت نهاية الخدمة
إجمالي االلتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي العمالت األجنبية
احتياطي خاص لحسابات معاد هيكلتها
احتياطي اختياري
احتياطي قانوني
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم لدى الشركة
سندات دائمة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
صافي األصول للسهم الواحد (ريال عُ ماني)

10
12
12
26
8
3-4
( 2-1ج)
13
11

17
8
19
20
8
18

14

27
28
15

16

9

7،947
389،384
37،262
3،403
1،500
5،950
1،280
6،328
250
453،304

5،138
2،007
320،023
17،009
304
711
345،192

4،973
401،634
18،006
3،187
410
6،206
1،537
5،791
250
441،994

14،082
1،471
297،790
23،896
339
722
338،300

54،123
5،786
783
4،321
3،000
7،699
14،331
90،043
18،069
108،112

51،792
5،786
814
602
21
6،697
19،913
85،625
18،069
103،694

453،304
0.166

441،994
0.165

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية واإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة على الصفحات من  40إلى  82وصرحوا بإصدارها
بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  29يناير  2020ووقعها نيابة عنهم:

		
طايع جندل علي
		
رئيس مجلس اإلدارة

روبرت بانكراس
الرئيس التنفيذي

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33

41

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

42

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

 1يناير 2019

الدخل الشامل:

ربح العام

رأس

المال

عالوة
إصدار
األسهم

احتياطي
إعادة
التقييم
ريال عماني

51،792

احتياطي
العمالت
األجنبية

5،786

احتياطي
خاص
لحسابات
معاد
هيكلتها

814

احتياطي
اختياري

احتياطي
قانوني

أرباح
محتجزة

اإلجمالي

سندات
دائمة

اإلجمالي

602

ريال عماني ريال عماني
باآلالف
باآلالف

21

باآلالف

-

ريال عماني
باآلالف

6،697

ريال عماني
باآلالف

19،913

ريال عماني
باآلالف

85،625

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني
باآلالف
باآلالف
باآلالف
باآلالف
18،069

ريال
عماني
باآلالف
103،694

إجمالي الدخل الشامل

-

استهالك إضافي -بالصافي من الضريبة

-

-

-

-

-

-

()31
()31

-

-

-

-

-

10،017
-

10،017
31
10،048

10،017

10،017
-

الدخل الشامل اآلخر
10،017

-

()1،456
()1،456

()6،698
()1،002
()1،456
()9،156

1،002
1،002

3،000
3،000

()21
()21

3،719
3،719

-

-

-

-

-

-

محول إلى ( /من) االحتياطيات

محول إلى احتياطي قانوني

فوائد سندات دائمة (إيضاح )16

إجمالي معامالت أخرى ضمن حقوق
المساهمين

معامالت أخرى ضمن حقوق المساهمين:
()1،456
()1،456

-

-

-

-

-

2،331

توزيعات أرباح نقديّة (إيضاح )21

توزيعات أسهم (إيضاح )21

معامالت مع المالكين:
-

إجمالي المعامالت مع المالكين

 31ديسمبر 2019

-

2،331

54،123

-

5،786

-

783

()4،143

4،321

()2،331

-

-

3،000

()4،143

7،699

-

()6،474
14،331

-

()4،143
90،043

18،069

()4،143
()4،143
108،112

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  45إلى  82تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
الشركة
ّ

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

43

 1يناير 2018

الدخل الشامل:

ربح العام

-

-

840

-

27،926

رأس المال

-

عالوة
إصدار

احتياطي
إعادة
التقييم

احتياطي
العمالت
األجنبية

احتياطي خاص
لحسابات معاد
هيكلتها

احتياطي
اختياري

احتياطي
قانوني

أرباح
محتجزة

اإلجمالي

سندات
دائمة

5،495

اإلجمالي

14،619

ريال عماني
باآلالف

48،880

ريال
عماني
باآلالف

-

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني
ريال عماني ريال عماني
باآلالف
باآلالف
باآلالف
باآلالف
باآلالف
باآلالف
ريال عماني باآلالف
باآلالف
باآلالف
48،880

-

استهالك إضافي -بالصافي من الضريبة

إجمالي الدخل الشامل

-

-

-

-

-

-

()26
()26

-

-

-

-

-

12،015
-

12،015
26
12،041

12،015

12،015
-

الدخل الشامل اآلخر
12،015

18،069
18،069

()734
()734

()623
()1،202
()734
()2،559

1،202
1،202

-

21
21

602
602

-

-

-

-

-

-

-

محول إلى االحتياطيات

محول إلى احتياطي قانوني

متحصالت من سندات دائمة (إيضاح )16

فوائد سندات دائمة (إيضاح )16

إجمالي معامالت أخرى ضمن حقوق المساهمين

معامالت أخرى ضمن حقوق المساهمين:
18،069
()734
17،335

18،069
18،069

27،537
719
()2،792
25،464
85،625

()2،792
()1،396
()4،188
19،913

6،697

-

21

602

814

5،786
5،786
5،786

21،751

719

-

1،396

23،866

51،792

حقوق مصدرة (إيضاح )2-1

أسهم عادية (إيضاح )2-1

توزيعات أرباح نقديّة (إيضاح )21

أسهم مجانية قيد التخصيص (إيضاح )21

إجمالي المعامالت مع المالكين

 31ديسمبر 2018

معامالت مع المالكين:
27،537
719
()2،792
25،464
103،694

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33
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ّ
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2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

11،223

14،083

13

631

514

( 2-1ج)

257

255

انخفاض قيمة الشهرة

4.3

256

-

مصروف مكافآت نهاية الخدمة

18

143

313

إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة
تسويات لـ:
استهالك
إهالك

-

()20

6،480

1،835

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

()54

()32

تكاليف التمويل

16،302

14،849

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل ودفع
مكافآت نهاية الخدمة والفائدة والضريبة

35،238

31،797

صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

()13،664

()23،210

سلف ومدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

()305

()1،016

دائنيات ومستحقات

خسائر انخفاض قيمة مديونيّات التأجير

( 12ب)

رد ديون معدومة

تغيرات رأس المال العامل:

()6،999

()993

()17،149

()13،336

( 8و)

()895

()1،844

18

()154

()277

()3،928

()8،879

فوائد مدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

()900

()801

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

91

شراء ممتلكات ومعدات
وديعة نظامية مستلمة

-

250

مدفوعات لالستحواذ على شركة عمان أوريكس للتأجير

13

2-1

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

-

()48،091

()900

()48،551

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
22

515،894

252،647

سداد اقتراضات بنكية

22

()492،548

()234،720

متحصالت من اقتراضات بنكية
متحصالت من ودائع ثابتة

22

8،723

6،110

سداد ودائع ثابتة

22

()15،164

()12،475

-

28،256

متحصالت من سندات دائمة ،بالصافي من مصروفات إصدار السندات

16

-

18،069

()6،935

-

متحصالت من الحقوق المصدرة وإصدارات األسهم العادية
توزيعات أرباح مدفوعة
فوائد سندات دائمة مدفوعة

()1،456

()734

صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

8،514

57،153

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خالل العام

3،686

()277

3،720

1،406

-

2،591

7،406

3،720

النقد وما يماثل النقد في بداية العام
صافي النقد المحول من االستحواذ على شركة عمان أوريكس للتأجير
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

( 2-1ب)
22

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  45إلى  82تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33
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1

معلومات عامة

1-1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
الشــركة الوطن ّيــة للتمويــل ش.م.ع.ع («الشــركة أو الشــركة الوطنيــة للتمويــل”) هــي شــركة مســاهمة عُ مانيــة عامــة مســجلة وفقــً لقانون الشــركات
التجاريــة فــي سلطنـــة عُ مــان ومدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق المال ّيــة .يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي أعمــال التأجيــر ،وتحصــل الشــركة
علــى كافــة إيراداتهــا مــن عمليــات التمويــل وشــراء الديــون وتمويــل رأس المــال العامــل فــي ســلطنة عُ مــان.
تعمل الشركة في سلطنة عمان ولديها شبكة من الفروع وعددها  20فرعا كما في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  23 :2018فرعا).

2-1

تجميع األعمال
يصــف معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  3المعالجــة المحاســبية لتجميــع األعمــال .ويحــدد المعيــار أنــه يجب حســاب جميــع تجميعــات األعمال من
خــال تطبيــق طريقــة االســتحواذ .لذلــك ،يقــوم المســتحوذ بــإدراج األصــول وااللتزامــات القابلــة للتحديــد وااللتزامــات المحتملــة للشــركة المســتحوذ
ً
الحقــا بشــكل ســنوي الســتبيان انخفــاض القيمــة.
عليهــا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ويــدرج الشــهرة التــي يتــم اختبارهــا
عمـ ً
ا بموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي  14ديســمبر  ،2017تــم شــراء أصــول والتزامــات شــركة عمــان
أوريكــس الشــركة الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع هــي الكيــان الباقــي عنــد االنتهــاء مــن عمليــة الدمــج وتواصــل أنشــطتها ككيــان قانونــي واحــد وهــي
شــركة تمويــل مرخصــة .أصبــح الدمــج ســاري المفعــول اعتبــارًا مــن  1ينايــر .2018
تمثــل القيمــة العادلــة ألســهم الحقــوق المصــدرة البالــغ عددهــا  217،512،960ســهما والتــي تــم إصدارهــا كجــزء مــن المقابــل المدفــوع لشــركة عمــان
أوريكــس للتأجيــر بنســبة  %99.96مــن إجمالــي اإلصــدار البالــغ  217،600،000ســهم:
رأس المال المكتتب بواقع  100بيسة للسهم الواحد بقيمة

 21.8مليون ريال عماني.

عالوة اإلصدار بواقع  25بيسة للسهم الواحد بقيمة

 5.4مليون ريال عماني.

تكاليف اإلصدار بواقع  2بيسة للسهم الواحد بقيمة

 0.4مليون ريال عماني.

(أ)

شهرة وأصول غير ملموسة عند االستحواذ
ريال عُ ماني باآلالف

المقابل المحول
النقد

48،091

أدوات حقوق الملكية

719

إجمالي المقابل

48،810

صافي أصول شركة عمان أوريكس للتأجير التي تم االستحواذ عليها بالقيمة العادلة
إجمالي األصول

204،293

إجمالي االلتزامات

()162،612

احتياطي مصروفات متعلقة بالدمج

()600

القيمة العادلة لصافي األصول المكتسبة

41،081

فائض سعر الشراء

7.729

موزع بين:
أصول غير ملموسة تم تحديدها وتقييمها
عالقات العمالء

1،792

التزام الضريبة المؤجلة

()269

شهرة متبقية

6،206

ســيتم إهــاك األصــول غيــر الملموســة علــى مــدار ســبع ســنوات .تــم إهــاك مبلــغ  257ألــف ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة الحاليــة ( 255 - 2018ألــف
ريــال عمانــي) فيمــا يتعلــق باألصــول غيــر الملموســة.
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عام (تابع)
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تجميع األعمال (تابع)
(ب) أصول قابلة للتحديد مستحوذ عليها والتزامات تم تحملها
يلخص الجدول التالي قيم األصول التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات المفترضة المدرجة في تاريخ األستحواذ.
ريال عماني باآلالف
نقد وما يماثل النقد

2،591

وديعة نظامية

250

صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

199،852

سلف ومدفوعات مقدمًا

891

أصل الضريبة المؤجلة

185

ممتلكات ومعدات

524

إجمالي األصول

204،293

اقتراضات بنكيّة

()149،235

ودائع ثابتة

()8،250

دائنيات ومستحقات

()4،420

التزامات ضريبيّة

()707

إجمالي االلتزامات

162،612

إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها

41،681

قياس القيم العادلة
كانت أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصول الجوهرية التي تم االستحواذ عليها كما يلي.
أصول تم االستحواذ عليها

أسلوب التقييم

أصول غير ملموسة

عند تقييم القيمة العادلة لألصل غير الملموس ،يتم استخدام نهج الدخل وتم تبني طريقة األرباح
الزائدة المتعددة الفترات.

مديونيات التأجير

يتم احتساب مديونيات التأجير بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار.

(ج) أصول غير ملموسة
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

 1يناير

1،537

1،792

إهالك أصول غير ملموسة

()257

()255

 31ديسمبر

1،280

1،537
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2

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية
السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ملخصــة أدنــاه .وقــد ُطب ِِّقــت هــذه السياســات بشــكل متوافــق علــى
كافــة الســنوات المعروضــة مــا لــم يُنــص علــى غيــر ذلــك.

1-2

أساس اإلعداد

(أ) بيان االلتزام
تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،ومتطلبــات قانــون الشــركات
التجاريــة لعــام  2019وشــروط اإلفصــاح ذات العالقــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال ومــا ينطبــق مــن األنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي
العمانــي.

(ب) أساس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض األصول وااللتزامات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.
تعرض قائمة المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالءمة لعمليات الشركة.

(ج) استخدام التقديرات واألحكام
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة .ويتطلــب أيضــً
مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبيّة للشــركة .تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة
مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة فــي اإليضــاح  .4تتــم مراجعــة التقديــرات
ـاس مســتمر .ويتــم إدراج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم خاللهــا مراجعــة التقديــر
واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى أسـ ٍ
وأيــة فتــرات مســتقبلية متأثــرة.

(د) المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في  2019وتتعلق بأعمال الشركة:
بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019قامــت الشــركة بتطبيــق كافــة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس
المعاييــر المحاســبية الدوليــة (المجلــس) ولجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة (اللجنــة) التابعــة للمجلــس والتــي تتعلــق بعملياتهــا والتــي
دخلــت حيــز التطبيــق بالنســبة للفتــرات التــي تبــدأ فــي  1ينايــر .2019

(هـ) التغيرات في السياسات المحاسبية الجوهرية
تبنــت الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم « 16عقــود اإليجــار» الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتاريــخ  1ينايــر  .2019يقــدم معيــار
نموذجــا محاســبيا واحــدا داخــل الميزانيــة العموميــة للمســتأجرين .يقــوم المســتأجر بإثبــات أصــل حــق االســتخدام
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16
ً
والــذي يمثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل األساســي والتــزام اإليجــار الــذي يمثــل التزامــه بســداد مدفوعــات اإليجــار .وهنــاك إعفــاءات اختياريــة لعقــود
اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات البنــود منخفضــة القيمــة .وال تــزال محاســبة المؤجــر مماثلــة للمعيــار الحالــي  -أي أن المؤجريــن يواصلــون
تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي .يحــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  16محــل إرشــادات عقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 17عقــود اإليجــار» والتفســير رقــم  4الصــادر عــن لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة «تحديــد مــا إذا كان
الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار» والتفســير رقــم  15الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة « -عقــود اإليجــار التشــغيلية -الحوافــز» والتفســير رقــم 27
الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة »-تقييــم جوهــر المعامــات التــي تنطــوي علــى الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار».
ـدل بأثــر رجعــي وتــم وضــع تقديــر كمــي لألثــر مــن جــراء تنفيــذ
قامــت الشــركة بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  16باســتخدام النهــج المعـ ّ
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  16وتبيــن أنــه غيــر جوهــري ،وبالتالــي ال يلــزم إعــادة بيانــه.
اختــارت الشــركة أيضــا عــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد يعــد أو يتضمــن عقــد إيجــار فــي تاريــخ التطبيــق األولــي .وبــدال مــن ذلــك ،بالنســبة للعقــود
المبرمــة قبــل تاريــخ التحــول ،اعتمــدت الشــركة علــى تقييمهــا الــذي تــم مــن خــال تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم .17
تــدرج الشــركة أصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار .يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام مبدئ ًيــا بالتكلفــة ،والــذي يشــتمل
علــى المبلــغ المبدئــي اللتزامــات اإليجــار المعدلــة ألي دفعــة إيجــار يتــم إجراؤهــا فــي أو قبــل تاريــخ بــدء اإليجــار ،باإلضافــة إلــى أي تكاليــف مباشــرة
مخصومــا منــه
مبدئيــة يتــم تكبدهــا وتقديــر تكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي يوجــد عليــه،
ً
أي حوافــز لإليجــار.
يتــم اســتهالك حــق اســتخدام األصــل بعــد ذلــك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــن تاريــخ البــدء وحتــى وقــت أقــرب مــن نهايــة العمــر اإلنتاجــي
لحــق اســتخدام األصــل أو نهايــة فتــرة اإليجــار .يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري مــن خــال خســائر انخفــاض القيمــة ،إن وجــدت،
ويتــم تعديلهــا مقابــل بعــض عمليــات إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار.
يتــم قيــاس التــزام اإليجــار مبدئ ًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم ســدادها فــي تاريــخ بــدء اإليجــار ،ويتــم خصمهــا باســتخدام
معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار أو ،إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد معــدل الفائــدة بســهولة ،يتــم اســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي
للشــركة .وبشــكل عــام ،تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض اإلضافــي كمعــدل الخصــم.
تعديالت مدرجة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 16
عنــد اعتمــاد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،16أدرجــت الشــركة التزامــات اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي ســبق تصنيفهــا علــى أنهــا «عقود
إيجــار تشــغيلية» بموجــب مبــادئ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 17عقــود اإليجــار» .تــم قيــاس هــذه االلتزامــات بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار
المتبقيــة ،مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر كمــا فــي  1ينايــر  .2019بلــغ المتوســط المرجــح لمعــدل االقتــراض اإلضافــي
للمســتأجر المطبــق علــى التزامــات اإليجــار فــي  1ينايــر  2019مــا نســبته .%5.0
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الشركة
ّ
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

1-2

أساس اإلعداد (تابع)
(هـ) التغير في السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
( )١قياس التزامات عقد اإليجار
2019
ريال عماني باآلالف
ارتباطات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في  31ديسمبر 2018

-

ارتباطات اإليجار التشغيلي القائمة كما في  31ديسمبر 2018

220

مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر بنسبة  %5كما في تاريخ التطبيق المبدئي

205

التزامات اإليجار المدرجة كما في  1يناير 2019

205

منها:
التزامات اإليجار الجارية

65

التزامات اإليجار غير الجارية

140
205

( )٢قياس أصول حق االستخدام
تــم قيــاس أصــول حــق االســتخدام المرتبطــة بإيجــار الممتلــكات بمبلــغ مســاو اللتزامــات اإليجــار ،ويتــم تعديلــه حســب مبلــغ أي مدفوعــات إيجاريــة
مقدمــا أو مســتحقة فيمــا يتعلــق بهــذا اإليجــار المــدرج فــي قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي  31ديســمبر .2018
مدفوعــة
ً

(  )٥المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة:
تــم نشــر بعــض المعاييــر المحاســبية الجديــدة والتفســيرات التــي لــم تصبــح إلزام ّيــة بالنســبة للفتــرة المحاســبية للشــركة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1
ينايــر  2020ولــم تطبقهــا الشــركة بصــورة مبكــرة .وليــس مــن المتوقــع لهــذه المعاييــر أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى المنشــأة فــي فتــرات التقريــر
الحاليــة أو المســتقبلية وعلــى معامالتهــا المســتقبلية المتوقعــة.
1.1معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم « 17عقــود التأميــن» الصــادر عــن لجنــة المعاييــر المحاســبية الدوليــة فــي  18مايــو  2017ويعتبــر ســاري المفعــول
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2021
2.2فــي  26ســبتمبر  ،2019أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة «إصــاح معــدل الفائــدة المرجعــي» (تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي
رقــم  ،9ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  ،39ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  »)7كاســتجابة أوليــة علــى اآلثــار المحتملــة إلصــاح معــدل
الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك علــى التقاريــر الماليــة .تســري التعديــات علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
3.3فــي  22أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة «تعريــف النشــاط (تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  »)3بهــدف
حــل الصعوبــات التــي تنشــأ عندمــا تحــدد المنشــأة مــا إذا كانــت قــد اســتحوذت علــى نشــاط تجــاري أو مجموعــة مــن األصــول .وهــذه التعديــات
ســارية المفعــول علــى تجميعــات األعمــال التــي يبــدأ تاريــخ االســتحواذ عليهــا فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة األولــى إلعــداد التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ
فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
4.4فــي  31أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة «تعريــف األهميــة النســبية (تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1
ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  »)8لتوضيــح تعريــف «األهميــة النســبية» ومواءمــة التعريــف المســتخدم فــي اإلطــار المفاهيمــي والمعياريــن
المذكوريــن .وتســري التعديــات علــى فتــرات تقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
 2-2الفوائد
يتــم إدراج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة« .معــدل الفائــدة الفعلــي» هــو المعــدل الــذي
يقــوم بخصــم المدفوعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــال العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي
أو التكلفــة المهلكــة لاللتــزام المالــي.
جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي .تشــمل تكاليــف المعامــات
يشــمل حســاب معــدل الفائــدة الفعلــي تكاليــف المعامــات التــي تعــد
ً
التكاليــف اإلضافيــة التــي تنســب بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أو إصــدار أصــل مالــي أو التــزام مالــي .ويتــم احتســاب الرســوم الجزائيــة والرســوم األخــرى
عنــد تحقيقهــا.
يتم إدراج رسوم معالجة اإليجار باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
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ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 3-2أصول مؤجرة
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي مــن خاللهــا تتحمــل الشــركة بشــكل جوهــري جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة كعقــود إيجــار تمويلــي .تــدرج األصــول
المملوكــة للشــركة والخاضعــة لعقــود اإليجــار التمويلــي فــي قائمــة المركــز المالــي علــى باعتبارهــا «صافــي االســتثمار فــي عقــود اإليجــار التمويلــي»
ضمــن تمويــل رأس المــال العامــل ومديونيــات عــن شــراء الديــون التجاريــة بمبلــغ يعــادل القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية
باإلضافــة إلــى التكاليــف المباشــرة المبدئيــة ،مخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار .يتــم تســجيل الفــرق بيــن إجمالــي
عقــود اإليجــار المســتحقة القبــض وتكلفــة األصــول المؤجــرة باإلضافــة إلــى التكاليــف المباشــرة المبدئيــة كإيــرادات إيجــار تمويلــي غيــر مكتســبة.
تشــتمل التكاليــف المباشــرة المبدئيــة علــى مبالــغ مثــل العمــوالت والرســوم القانونيــة التــي تكــون زائــدة ويمكــن عزوهــا مباشــرة إلــى التفــاوض
وترتيــب عقــد اإليجــار .وال تشــمل النفقــات العامــة مثــل تلــك التــي تكبدهــا فريــق المبيعــات والتســويق.
ُتــدرج فوائــد مديونيــات شــراء الديــون التجار ّيــة وتمويــل رأس المــال العامــل علــى مــدى فتــرة االتفاق ّيــة .تمتــد عقــود شــراء الديــون التجاريــة بشــكل
عــام لفتــرة تتــراوح مــا بيــن  90و  180يومــً.
 4-2األصول وااللتزامات المالية
اإلدراج المبدئي والقياس
ً
طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة .وعنــد اإلدراج المبدئــي ،تقيــس الشــركة االلتــزام
يتــم إدراج األصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح المنشــأة
المالــي بقيمتــه العادلــة زائــدًا أو ناقصــً ،فــي حالــة األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي الــذي ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،تكاليــف
المعامــات اإلضافيــة والمنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة أو إصــدار األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مثــل الرســوم والعمــوالت .وتــدرج تكاليــف المعامــات
لألصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة كمصروفــات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
التكلفــة المهلكــة ألصــل أو التــزام مالــي هــي المبلــغ الــذي يقــاس بــه األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد إدراجــه مبدئيــا ،مطروحــا منــه دفعــات أصــل
المبلــغ ومضافــا إليــه أو مطروحــا منــه اإلهــاك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المدرجــة مبدئيــا ومبلــغ
االســتحقاق ،وبالنســبة لألصــول الماليــة ،المبلــغ المعــدل وفقــا ألي مخصــص خســارة.
ومباشــرة بعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم إدراج خســارة االئتمــان المتوقعــة لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة والقيمــة العادلــة مــن خــال
ً
حديثــا.
الدخــل الشــامل اآلخــر ،ممــا ينتــج عنــه تكبــد خســارة محاســبية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد نشــأة األصــل
 1-4-2األصول المالية
التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية
تقــوم الشــركة بتصنيــف وقيــاس أصولهــا الماليــة التــي تعــد أدوات ديــن بالتكلفــة المهلكــة .أدوات الديــن هــي تلــك األدوات التــي تلبــي تعريــف
االلتــزام المالــي مــن وجهــة نظــر المصــدر ،مثــل النقــد ومــا يماثــل النقــد وتمويــل رأس المــال العامــل والودائــع النظاميــة وغيرهــا مــن المديونيــات
الماليــة.
التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على:
y yنموذج عمل الشركة إلدارة األصل.
y yخصائص التدفقات النقدية لألصل.
بناء على العوامل التالية ،تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها بالتكلفة المهلكة:
ً
التكلفــة المهلكــة :األصــول المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة حيــث ُتمثــل هــذه التدفقــات النقديــة دفعــات حصريــة للمبالــغ
األصليــة والفائــدة ،والتــي تكــون غيــر مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،يتــم قياســها بالتكلفــة المهلكــة .يتــم تعديــل القيمــة
الدفتريــة لهــذه األصــول وفقــا ألي مخصــص مــدرج لخســائر االئتمــان المتوقعــة .يتــم إدراج الفوائــد المكتســبة مــن هــذه األصــول الماليــة فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
نمــوذج األعمــال :يعكــس نمــوذج األعمــال كيفيــة إدارة الشــركة لألصــول مــن أجــل توليــد التدفقــات النقديــة .أي إذا كان هــدف الشــركة هــو فقــط
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن األصــول أو تحصيــل كل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتدفقــات النقديــة الناشــئة عــن بيــع األصول.
وفــي حالــة عــدم انطبــاق أي منهمــا (علــى ســبيل المثــال ،يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة ألغــراض المتاجــرة) ،يتــم تصنيــف األصــول الماليــة كجــزء
مــن نمــوذج األعمــال «اآلخــر» ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
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ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 4-2األصول وااللتزامات المالية (تابع)
 1-4-2األصول المالية (تابع)
التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية (تابع)
تشــتمل العوامــل التــي أخذتهــا الشــركة فــي االعتبــار عنــد تحديــد نمــوذج األعمــال لمجموعــة مــن األصــول علــى الخبــرة الســابقة فــي كيفيــة تحصيــل
التدفقــات النقديــة لهــذه األصــول وكيفيــة تقييــم أداء األصــل داخليــا وإعــداد تقريــر عنــه إلــى موظفــي اإلدارة العليــا وكيفية تقييــم المخاطــر وإدارتها
وكيفيــة تعويــض المديريــن .علــى ســبيل المثــال ،قــد تحتفــظ الشــركة بمحفظــة الســيولة لألصــول كجــزء مــن إدارة الســيولة .ويتــم تصنيفهــا بشــكل
عــام ضمــن نمــوذج األصــول المحتفــظ بهــا للتحصيــل والبيــع .يتــم االحتفــاظ بــاألوراق الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بشــكل أساســي لغــرض
معــا والتــي يوجــد لهــا دليــل علــى نمــط فعلــي حديــث لجنــي األربــاح
بيعهــا فــي المــدى القريــب أو تعتبــر جــزءا مــن محفظــة األدوات الماليــة التــي تــدار ً
علــى المــدى القصيــر .يتــم تصنيــف هــذه األوراق الماليــة فــي نمــوذج األعمــال “اآلخــر” ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة :عندمــا يحتفــظ نمــوذج األعمــال باألصــول لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو تحصيــل التدفقات
النقديــة التعاقديــة وبيعهــا ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــأدوات الماليــة تمثــل دفعــات حصريــة للمبالــغ األصليــة
والفائــدة (اختبــار الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة) .وعنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تنظــر الشــركة فــي مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة
التعاقديــة تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي ،أي أن الفائــدة تشــمل فقــط مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض
األساســية األخــرى وهامــش الربــح الــذي يتماشــى مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي .وعندمــا تــؤدي الشــروط التعاقديــة إلــى التعــرض إلــى مخاطــر أو
تقلبــات ال تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي ،يتــم حينهــا تصنيــف األصــل المالــي ذي الصلــة وقياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
يتــم أخــذ األصــول الماليــة ذات المشــتقات الضمنيــة فــي مجملهــا بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كانــت تدفقاتهــا النقديــة هــي فقــط الدفعــات
الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة .يتــم قيــاس األصــول الماليــة التــي ال تتجــاوز معاييــر الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة وذلــك بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .تقــوم الشــركة بإعــادة تصنيــف اســتثمارات الديــن فقــط عندمــا يتغيــر نمــوذج أعمالهــا إلدارة هــذه األصــول .تتــم
إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فتــرة التقريــر األولــى التــي تلــي التغييــر .ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه التغييــرات غيــر متكــررة كثيــرًا ولــم يحــدث أي منهــا
خــال العــام.

االنخفاض في القيمة
تدرج الشركة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التالية:
–

–صافي االستثمار في التأجير التمويلي ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية.

–

–الرصيد في الحسابات الجارية لدى البنوك.

–

–ودائع نظامية.

ال يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة على استثمارات األسهم.
تقــوم الشــركة بالتقييــم علــى أســاس مســتقبلي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بأصولهــا الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة .وتقــوم
الشــركة بــإدراج مخصــص خســارة لمثــل هــذه الخســائر فــي تاريــخ كل تقريــر .ويبيــن قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة:
y yمبلغًا عادال مرجحًا تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
y yالقيمة الزمنية للمال.
y yمعلومــات معقولــة ومثبتــة متاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد غيــر ضــروري فــي تاريــخ التقريــر حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة
والتوقعــات والظــروف االقتصاديــة المســتقبلية.
يبين اإليضاح  1-3تفاصيل قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تعديل األصول المالية
تقــوم الشــركة فــي بعــض األحيــان بإعــادة التفــاوض بشــأن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لمديونيــات األصــول الماليــة مــن العمــاء أو تعديلهــا .عندمــا
يحــدث ذلــك ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط الجديــدة تختلــف اختالفــً جوهريــً عــن الشــروط األصليــة .تقــوم الشــركة بذلــك عــن طريــق
دراســة العوامــل التاليــة مــن بيــن أمــور أخــرى:
y yإذا كان المقتــرض /المســتأجر يواجــه صعوبــات ماليــة ،دراســة مــا إذا كان التعديــل يعمــل فقــط علــى خفــض التدفقــات النقديــة التعاقديــة إلــى
المبالــغ التــي يتوقــع أن يكــون المقتــرض /المســتأجر قــادرًا علــى ســدادها.
y yمــا اذا تــم تقديــم أي شــروط جديــدة جوهريــة ،مثــل حصــة األربــاح /العائــد علــى أســاس األســهم التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى محفظــة
المخاطــر لمنتــج.
y yتمديد جوهري للمدة عندما ال يواجه المقترض  /المستأجر صعوبة مالية.
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2

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 4-2األصول وااللتزامات المالية (تابع)
 1-4-2األصول المالية (تابع)
االنخفاض في القيمة (تابع)
تعديل األصول المالية (تابع)
y yتغيير كبير في معدل الفائدة.
y yإدراج ضمانات أو أوراق مالية أخرى أو تعزيزات ائتمانية تؤثر بشكل جوهري على مخاطر االئتمان المرتبطة بالمنتج.
إذا كانــت الشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري ،تقــوم الشــركة بإلغــاء إدراج األصــل المالــي األصلــي وإدراج األصــل «الجديــد» بالقيمــة العادلــة وتعيــد
احتســاب معــدل فائــدة فعلــي جديــد لألصــل .وبالتالــي يعتبــر تاريــخ إعــادة التفــاوض هــو تاريــخ اإلدراج المبدئــي ألغــراض احتســاب االنخفــاض فــي
القيمــة ،بمــا فــي ذلــك لغــرض تحديــد مــا إذا حدثــت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان .ومــع ذلــك ،تقــوم الشــركة ً
أيضــا بتقييــم مــا إذا كان األصــل
المالــي الجديــد المــدرج يعتبــر منخفــض القيمــة االئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي ،خاصــة فــي الظــروف التــي كان الدافــع وراء إعــادة التفــاوض فيهــا هــو
عــدم قــدرة المديــن علــى تســديد المدفوعــات المتفــق عليهــا فــي األصــل.
إذا لــم تختلــف الشــروط بشــكل جوهــري ،فــإن إعــادة التفــاوض أو التعديــل ال يــؤدي إلــى إلغــاء اإلدراج ،وتقــوم الشــركة بإعــادة احتســاب القيمــة
الدفتريــة اإلجماليــة بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المعدلــة لألصــل المالــي ويــدرج ربــح أو خســارة التعديــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة .يتــم إعــادة
احتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة الجديــدة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المعدلــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي.

إلغاء اإلدراج بخالف التعديل
يتــم إلغــاء إدراج األصــول الماليــة أو جــزء منهــا عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــول أو عنــد تحويلهــا
وإمــا عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل كبيــر ،أو عندمــا ال تقــوم الشــركة بتحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع
الملكيــة واالحتفــاظ بهــا بشــكل جوهــري ،أو عندمــا ال تقــوم الشــركة بتحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع الملكيــة واالحتفــاظ بهــا بشــكل كبيــر ،ولــم
تحتفــظ الشــركة بالســيطرة.
 2-4-2االلتزامات الماليّة

التصنيف والقياس
ً
الحقا بالتكلفة المهلكة ،باستثناء:
يتم إدراج االلتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة ،ويتم قياسها
y yااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة :يتــم تطبيــق هــذا التصنيــف علــى المشــتقات وااللتزامــات الماليــة المحتفــظ بهــا
للمتاجــرة وااللتزامــات الماليــة األخــرى المصنفــة علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبدئــي.
y yعقود الضمانات المالية وارتباطات اإليجار.

إلغاء اإلدراج
يتم إلغاء إدراج االلتزامات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله).

تعديل االلتزامات المالية
إذا لــم يتــم احتســاب تعديــل االلتــزام المالــي علــى أنــه إلغــاء لــإدراج ،يتــم إعــادة حســاب التكلفــة المهلكــة لاللتــزام عــن طريــق خصــم التدفقــات
النقديــة المعدلــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي ويتــم إدراج الربــح أو الخســارة الناتجــة فــي الربــح أو الخســارة .بالنســبة لاللتزامــات الماليــة ذات
المعــدل المتغيــر ،يتــم تعديــل معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي المســتخدم فــي حســاب ربــح أو خســارة التعديــل لتعكــس شــروط الســوق الحاليــة
وقــت التعديــل .ويتــم إدراج أي تكاليــف ورســوم يتــم تكبدهــا كتعديــل للقيمــة الدفتريــة لاللتــزام ويتــم إهالكهــا علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة مــن
االلتــزام المالــي المعــدل مــن خــال إعــادة حســاب معــدل الفائــدة الفعلــي علــى األداة .وال يوجــد تعديــل لاللتزامــات الماليــة للســنة.

المشتقات والتغطية
اختــارت الشــركة تطبيــق متطلبــات محاســبة التغطيــة عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  .9تــدرج المشــتقات بشــكل مبدئــي بالقيمــة
العادلــة فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد األداة الماليــة المشــتقة ويعــاد قياســها الحقــً بالقيمــة العادلــة .فــي بدايــة التغطيــة ،تقــوم الشــركة
بتوثيــق العالقــة بيــن بنــود التغطيــة واألدوات التــي تمــت تغطيتهــا والهــدف مــن إدارة المخاطــر واالســتراتيجية المتبعــة لتنفيــذ العديــد مــن معامــات
التغطيــة .تــدرج المشــتقات كأصــول عندمــا تكــون القيمــة العادلــة إيجابيــة والتزامــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســلبية.
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2

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 2-4-2االلتزامات الماليّة (تابع)

المشتقات والتغطية (تابع)
يعتمــد أســلوب إدراج أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة الناتجــة حــول مــا إذا كانــت المشــتقات مصنفــة كأداة تغطيــة ،وإذا كانــت كذلــك ،طبيعــة البنــد
المغطــى .تقــوم الشــركة ،عنــد البــدء بالتغطيــة ،بتوثيــق العالقــة بيــن أدوات التغطيــة والبنــود التــي تمــت تغطيتهــا والغــرض مــن إدارة المخاطــر
واالســتراتيجية المتبعــة فــي مختلــف معامــات التغطيــة .تقــوم الشــركة أيضــً بتوثيــق تقييمهــا ،عنــد بــدء التغطيــة ،بشــكل مســتمر ،لمــا إذا كانــت
المشــتقات المســتخدمة فــي معامــات التغطيــة فعالــة بشــكل كبيــر فــي مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــود
التغطيــة.

تغطية التدفقات النقدية
الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المص ّنفــة والمؤهلــة كتغطيــات للتدفقــات النقديــة يتــم إدراجــه في الدخل الشــامل
إن الجــزء
ّ
الفعــال مباشـ ً
ـرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
اآلخــر .ويتــم إدراج األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر
ّ
يتــم إعــادة تدويــر المبالــغ المتراكمــة فــي حقــوق المســاهمين إلــى قائمــة الربــح او الخســارة فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التغطيــة علــى الربــح
أو الخســارة .ويتــم إدراج تلــك المبالــغ فــي بنــود اإليــرادات أو المصروفــات التــي تــدرج فيهــا اإليــرادات والمصروفــات المرتبطــة ببنــد التغطيــة ذي الصلــة.
عنــد إنتهــاء مــدة أداة التغطيــة أو بيعهــا ،أو عندمــا ال تفــي التغطيــة بمعاييــر محاســبة التغطيــة ،تظــل أي أربــاح أو خســائر متراكمــة فــي حقــوق
المتنبــأ
المســاهمين ويتــم إدراجهــا فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التغطيــة علــى الربــح أو الخســارة .إذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث المعاملــة ُ
بهــا (علــى ســبيل المثــال ،عنــد اســتبعاد أصــل التغطيــة المــدرج) ،يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة المدرجــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة.
 5-2تمويل رأس المال العامل وارتباطات التأجير التمويلي
يتم احتساب مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على تمويل رأس المال العامل وارتباطات التأجير غير المسحوبة كمخصص.
ومــع ذلــك ،بالنســبة للعقــود التــي تتضمــن ك ً
ال مــن االرتبــاط المســتحق وغيــر المســحوب وال يمكــن للشــركة تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
بشــكل منفصــل لعنصــر االرتبــاط غيــر المســحوب عــن تلــك الخســائر الناشــئة مــن عنصــر المديونيــات ،تــدرج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لالرتبــاط غيــر
المســحوب معــا مــع مخصــص خســارة المديونيــات.
 6-2ممتلكات ومعدات
تــدرج األراضــي والمبانــي بالقيمــة المعــاد تقييمهــا اســتنادًا إلــى تقييمــات مــن مقيميــن مســتقلين خارجييــن مخصومــً منهــا االســتهالك ال ّلاحــق
للمبانــي .ويتــم اســتبعاد أي اســتهالك متراكــم فــي تاريــخ التقييــم مقابــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل ويعــاد بيــان صافــي القيمــة إلــى القيمــة
المعــاد تقييمهــا لألصــل .وتــدرج كافــة الممتلــكات والمعــدات األخــرى بالتكلفــة التاريخيــة مخصومــً منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض
فــي القيمــة المتراكمــة ،إن وجــدت .وتتضمــن التكلفــة التاريخيــة مصروفــات تنســب مباشــرة إلــى االســتحواذ علــى األصــول.
تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المصاحبــة
لألصــل إلــى الشــركة ويكــون مــن الممكــن تقديــر تكلفــة األصــل بشــكل يعتمــد عليــه .وقــد تــم تحميــل كافــة مصروفــات اإلصالحــات وأعمــال
الصيانــة األخــرى علــى قائمــة الربــح أو الخســارة خــال الفتــرة الماليــة التــي تــم تك ّبــد هــذه المصروفــات فيهــا.
ال يتــم اســتهالك األراضــي بالملكيــة الحــرة واألعمــال الرأســماليّة قيــد التنفيــذ .يتــم احتســاب اســتهالك األصــول األخــرى علــى أســاس القســط الثابــت
ـدرة كمــا يلــي:
ـدرة لبنــود الممتلــكات والمعــدات .وتكــون األعمــار اإلنتاج ّيــة المقـ َّ
علــى مــدى األعمــار اإلنتاج ّيــة المقـ َّ
السنوات
مبان
ٍ
أثاث وتركيبات ومعدات
مركبات

25
4
3

عدل عندما يكون ذلك مالئمًا بتاريخ كل تقرير.
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول و ُت َّ
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فورًا إلى القيمة المتوقع استردادها.
أربــاح وخســائر اســتبعادات الممتلــكات والمعــدات تحــدد عــن طريــق مقارنــة المتحصــات والقيــم الدفتريــة ومــن ثــم يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الربــح
أو الخســارة.

أصول حق االستخدام
تــدرج الشــركة أصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي ،تاريــخ توفــر األصــل األساســي لالســتخدام) .يتــم قيــاس أصــول حــق االســتخدام
بالتكلفــة ناقصــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة وتعــدل وفقــا إلعــادة قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار .تشــتمل تكلفــة
أصــول حــق االســتخدام علــى مقــدار التزامــات اإليجــار المدرجــة والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة ومدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا فــي
مطروحــا منهــا أي حوافــز إيجــار مســتلمة .مــا لــم تكــن الشــركة علــى يقيــن معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل
أو قبــل تاريــخ بــدء اإليجــار،
ً
المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار ،يتــم ادراج أصــول حــق االســتخدام المدرجــة ويتــم اســتهالكها علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة
العمــر اإلنتاجــي المقــدرة أو مــدة التأجيــر ،أيهمــا أقصــر .وتخضــع أصــول حــق االســتخدام لالنخفــاض فــي القيمــة.
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 7-2النقد وما يماثل النقد
يشــتمل النقــد ومــا يماثــل النقــد علــى نقــد فــي الصنــدوق وحســابات جاريــة وودائــع قصيــرة األجــل لــدى البنــوك واســتثمارات أخــرى قصيــرة األجــل
عاليــة الســيولة تبلــغ فتــرات اســتحقاقها ثالثــة أشــهر أو أقــل .يتــم إدراج الســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــوك والتــي تســتحق الدفــع عنــد الطلــب
وتشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن إدارة النقــد للشــركة كمكــون مــن النقــد ومــا يماثــل النقــد لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة.
 8-2اقتراضات
ُتــدرج االقتراضــات والتــي تتضمــن ودائــع الشــركات بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة ،كونهــا متحصــات اإلصــدار (القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم).
وتــدرج االقتراضــات الحقــً بالتكلفــة المهلكــة ،ويــدرج أي فــرق بيــن المتحصــات ،والقيمــة االســتردادية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة علــى مــدار فتــرة
ـي.
ســداد االقتراضــات باســتخدام طريقــة معـ ّ
ـدل الفائــدة الفعلـ ّ
 9-2رأس المال
تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق مســاهمين .وتــدرج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلــى إصــدار خيــارات أو أســهم عاديــة جديــدة فــي
المتحصــات صافيــً مــن الضرائــب.
حقــوق المســاهمين كخصــم مــن
ّ
 10-2دائنيات ومستحقات
تــدرج الدائنيــات والمســتحقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة و ُتقــاس الحقــً بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .و ُتــدرج
ســواء أصــدرت عنهــا فواتيــر للشــركة أم لــم تصــدر.
االلتزامــات بالنســبة للمبالــغ الواجــب ســدادها مقابــل البضائــع والخدمــات المســتلمة
ً
 11-2مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات اإلجازات
ً
وفقــا لقانــون العمــل العمانــي لعــام  2003وتعديالتــه ويعتمــد علــى
تــم وضــع مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن
معــدالت المكافــآت الحاليــة والســنوات المتراكمــة للخدمــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي .يتــم إدراج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر
َّ
للموظفيــن عنــد اســتحقاقها لهــم حتــى تاريــخ التقريــر المالــي .يتــم إدراج هــذه المســتحقات فــي االلتزامــات الجاريــة ،بينمــا يتــم اإلفصــاح عــن تلــك
العمانييــن
المتعلقــة بمكافــآت نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر جــارٍ .تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة بالنســبة للموظفيــن ُ
وفقــً لقانــون التأمينــات االجتماعيــة لعــام  1991كمصــروف بقائمــة الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا .وفقــً ألحــكام معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
َّ
الموظفيــن» ،تقــوم الشــركة بإجــراء اختبــار لتقييــم القيمــة الحال ّيــة اللتزاماتهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،بالنســبة لمكافــآت نهايــة خدمــة
« 19منافــع
َّ
الموظفيــن مســتحقة الدفــع وحــددت انهــا ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن المخصــص المرصــود لهــا .ووفقــً لهــذه الطريقــة ،تــم تقييــم عمــر
الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف فــي الشــركة والراتــب األساســي المتوقــع بتاريــخ تــرك الخدمــة ،مخصومــً علــى مــدار الفتــرة المتبقيــة المتوقعــة
باســتخدام معــدالت الدولــة الخاليــة مــن المخاطــر.
 12-2معامالت بعمالت أجنبية

(أ)

العملة التنفيذية وعملة العرض

ُتقــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة بالريــال العمانــي أي عملــة ســلطنة عمــان كونهــا البيئــة االقتصاديــة التــي تعمــل بهــا الشــركة
العمانــي مقربــة إلــى أقــرب ألــف.
(العملــة التنفيذيــة) .ويتــم إعــداد القوائــم المال ّيــة بعملــة الريــال ُ

(ب) المعامالت واألرصدة
ُتحــوَّ ل قيمــة المعامــات بعمــات أجنبيــة إلــى العملــة التنفيذيــة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة .و ُتــدرج أربــاح وخســائر صــرف
العمانــي وفقــً ألســعار
العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وعــن تحويــل األصــول وااللتزامــات المنفــذة بعمــات أجنبيــة بالريــال ُ
الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

53

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
الشركة
ّ
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 13-2الضرائب
َّ
المتوقــع أن تكــون مســتحقة
مؤجلــة .الضريبــة الجاريــة هــي الضريبــة التــي مــن
تشــتمل ضريبــة الدخــل علــى نتائــج الســنة علــى ضريبــة جاريــة وضريبــة
َّ
الدفــع علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــات علــى
الضريبــة مســتحقة الدفــع عــن ســنوات ســابقة.
ً
نســبة للفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة ألغــراض التقاريــر الماليــة واألســس الضريبيّــة .وتعتمــد قيمــة مخصــص
ُتحتســب الضريبــة المؤجلــة
الضريبــة المؤجلــة علــى الطريقــة المتوقعــة لتحقيــق الضريبــة أو تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات باســتخدام المعــدالت الضريبيــة
المطبقــة أو التــي ُتطبــق بشــكل واســع فــي تاريــخ التقريــر.
يُــدرج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى المــدى الــذي ينطــوي علــى احتمــال معقــول بــأن تتوفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي مقابلهــا
اســتخدام األصــل .ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح فيــه مــن غيــر المحتمــل تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.
 14-2توزيعات األرباح
الخاصة بالشركة على العوامل التالية:
تشتمل سياسة توزيعات األرباح
ّ
(أ)

تقديم عائدات معقولة للمساهمين تتناسب مع حجم استثماراتهم بالشركة.

(ب) تكوين احتياطيّات لتحقيق قاعدة رأس مال قويّة.
وبعــد أخــذ العوامــل أعــاه بعيــن االعتبــار كمــا ينبغــي ،يقتــرح مجلــس إدارة الشــركة قيمــة توزيعــات األربــاح التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين
العمانــي.
فــي اجتمــاع الجمع ّيــة العموميــة الســنوي شــريطة موافقــة البنــك المركــزي ُ
يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم اعتمادها فيها.
 15-2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة محكومــة بمــا ينــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة لســنة  2019والقواعــد المبينــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق
المــال.
يحــدد اجتمــاع الجمع ّيــة العموميــة الســنوي ويعتمــد مكافــآت وأتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرع ّيــة علــى أال تتجــاوز هــذه األتعاب،
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة لســنة  ،2019مــا نســبته  %5مــن صافــي الربــح الســنوي بعــد التحويــات لالحتياطــي القانونــي وبعــد االحتســاب
الفرضــي أو دفــع توزيعــات األربــاح للمســاهمين بمــا ال يقــل عــن  %5مــن رأس المــال .ويجــب أ ّلا تتجــاوز تلــك األتعــاب مبلــغ  200،000ريــال عُ مانــي فــي الســنة
الواحــدة ،كمــا يجــب أ ّلا تتجــاوز أتعــاب حضــور الجلســات لــكل عضــو مبلــغ  10،000ريــال عُ مانــي فــي الســنة الواحــدة.

 16-2المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صافــي القيمــة بقائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق نافــذ بالقانــون
إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وتنــوي الشــركة إمــا التســديد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وســداد االلتــزام فــي نفــس الوقــت.
 17-2تقارير قطاعات األعمال
قطــاع التشــغيل هــو مكــوِّ ن مــن الشــركة ُتــزاوَ ل فيــه األنشــطة التجار ّيــة التــي قــد تكــون ســببًا فــي كســب اإليــرادات وتك ّبــد المصروفــات ،بمــا فــي
ذلــك اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بالمعامــات مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى ،والتــي تتــم مراجعــة نتائجهــا بانتظــام مــن قبــل م َّتخــذ
ّ
تتوفــر بشــأنها المعلومــات
المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائهــا ،والتــي
ـي فــي الشــركة التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمــوارد
َّ
قــرار التشــغيل الرئيسـ ّ
الماليــة المنفصلــة.
 18-2تجميع األعمال
تحتســب الشــركة تجميــع األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ متــى نقلــت الســيطرة إلــى الشــركة .ويتــم قيــاس المقابــل المحــول فــي عمليــة
االســتحواذ بشــكل عــام بالقيمــة العادلــة كمــا هــو الحــال مــع صافــي األصــول القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا .تخضــع الشــهرة الناتجــة للفحــص
ســنويًا لتحــري انخفــاض القيمــة .ويــدرج الربــح مــن صفقــة الشــراء فــورًا فــي الربــح أو الخســارة .وتــدرج تكاليــف المعاملــة ضمــن المصروفــات عنــد
تكبدهــا ،إال إذا كانــت مرتبطــة بإصــدار بســندات ديــن أو أســهم حقــوق المســاهمين.
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 19-2األصول غير الملموسة والشهرة
 1-19-2الشهرة
ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة .وتخضــع الختبــار االنخفــاض فــي القيمــة علــى
يتــم قيــاس الشــهرة الناتجــة عــن االســتحواذ بالتكلفــة
ً
أســاس ســنوي علــى األقــل.
 2-19-2أصول غير ملموسة
يتــم قيــاس األصــول غيــر الملموســة (عالقــات العمــاء) التــي تســتحوذ عليهــا الشــركة ولهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة وذلــك بالتكلفــة ناقصــً اإلهــاك
المتراكــم وأي خســائر متراكمــة النخفــاض القيمــة.
 3-19-2اإلهالك
ناقصــا القيــم المتبقيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
يتــم احتســاب اإلهــاك لشــطب تكلفــة األصــول غيــر الملموســة
ً
أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ،ويتــم إدراجهــا بشــكل عــام فــي الربــح أو الخســارة .ال يتــم إهــاك الشــهرة.
العمر اإلنتاجي المقدر لعالقة العمالء هو  7سنوات.
تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا.
 20-2المخصصات
تــدرج المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) ناتــج عــن حــدث ســابق وكانــت تكلفــة تســوية االلتــزام محتملــة
ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق.
 21-2التزامات اإليجار
فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،تــدرج الشــركة التزامــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن إجراؤهــا علــى مــدى مــدة عقــد
اإليجــار .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة) ناقصــً أي حوافــز إيجــار مدينــة ومدفوعــات اإليجــار
المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار ً
أيضــا ســعر
ممارســة خيــار الشــراء الــذي مــن المؤكــد أن تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات فســخ عقــد اإليجــار ،إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار تعكــس ممارســة
الشــركة لخيــار الفســخ .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث
أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى الســداد.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض اإلضافــي البالــغ  %5فــي تاريــخ بــدء اإليجــار إذا لــم يكــن مــن
الممكــن تحديــد معــدل الفائــدة الضمنــي بســهولة .بعــد تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،يتــم زيــادة مبلــغ التزامــات اإليجــار بحيــث تعكــس تراكــم الفائــدة
ويتــم تخفيضهــا وفقــا لمدفوعــات اإليجــار المقدمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديل
أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابــت الضمنيــة أو تغييــر فــي التقييــم لشــراء األصــل األساســي.
 22-2الضمانات المالية
عقــود الضمانــات الماليــة هــي عبــارة عــن عقــود ُتلــزم الطــرف المصــدر بإجــراء دفعــات محــددة لتعويــض المالــك عــن أي خســارة تلحــق بــه نتيجــة
إخفــاق أحــد المدينيــن فــي إجــراء الدفعــات المســتحقة عليــه عنــد اســتحقاقها ،وذلــك وفقــً ألحــكام أداة الديــنُ .تمنــح مثــل هــذه الضمانــات الماليــة
والمؤسســات الماليــة بالنيابــة عــن العمــاء كضمــان للتســهيالت البنكيــة.
للبنــوك
ّ
 23-2ربحية السهم الواحد
( )1ربحية السهم الواحد األساسية
يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة:
y yالربح المنسوبة لمالكي الشركة ،باستثناء أي تكاليف لخدمة حقوق المساهمين بخالف األسهم العادية
y yعلــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة الماليــة ،المعــدل وفقــً لعناصــر المكافــآت فــي األســهم العاديــة
المصــدرة خــال الســنة.
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 23-2ربحية السهم الواحد (تابع)
( )2ربحية السهم الواحد المعدلة
تعدل ربحية السهم الواحد المعدلة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم الواحد األساسية لتأخذ في عين االعتبار:
تأثير ضريبة ما بعد الدخل على الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية القائمة المحتملة ،و
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كانت قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المعدلة.

3

إدارة المخاطر المالية
تعتقــد الشــركة ّ
أن الممارســات الســليمة إلدارة المخاطــر ضروريــة للتأكــد مــن إمكان ّيــة تقديــم نتائــج ج ّيــدة ألصحــاب المصالــح ،وتهــدف الشــركة إلــى
أن هيــكل إدارة المخاطــر الخــاص بهــا يوفــر البنيــة األساسـيّة لكــي تكــون قـ ً
التأكــد مــن ّ
ـادرة علــى تطبيــق أفضــل الممارســات وفقــً لحجــم أعمالهــا.
تهــدف الشــركة التبــاع اســتراتيجية لتقليــل المخاطــر لتقليــل حساســيتها ألوضــاع الســوق العكســية وينعكــس هــذا علــى قابليــة التعــرض للمخاطــر
المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمطبقــة مــن قبــل اإلدارة .يتــم تحقيــق افتــراض المخاطــر المنخفضــة بشــكل أساســي مــن خــال تنويــع
محفظــة األصــول.
يقــوم مديــر المخاطــر بتنفيــذ مهــام إدارة المخاطــر .ويوجــد لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات تعالــج مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق (مخاطــر
معــدل الفائــدة ومخاطــر العملــة األجنبيــة) ومخاطــر الســيولة التــي تنشــأ مــن أنشــطة الشــركة.

1-3

مخاطر االئتمان
يتمثــل فــي التأجيــر التمويلــي ،وتمويــل رأس المــال العامــل وشــراء الديــون التجاريــةّ ،
ّ
حيــث ّ
تمثــل مخاطــر االئتمــان الخطــر
أن النشــاط الرئيســي للشــركة
ّ
وتتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي المخاطــر التــي تنشــأ بســبب تخ ّلــف الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بالتزامــه ممــا
ـي الــذي تتعــرض لــه الشــركة.
الرئيسـ ّ
يــؤدي إلــى تكبــد الشــركة خســائر مال ّيــة.
تضع الشركة في االعتبار مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة المودعة لدى البنوك وترصد مخصص الخسارة.
أن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالدفعــات المقدمــة والمديون ّيــات األخــرى غيــر جوهر ّيــة ،حيــث ّ
وبالمثــل ،تعتقــد اإلدارة ّ
أن الشــركة لهــا خبــرة طويلــة
تجارهــا ومورّديهــا اآلخريــن.
فــي التعامــل مــع ّ
تط ّبــق الشــركة نطاقــً مــن السياســات واإلجــراءات إلدارة والحــد مــن ومراقبــة التركيــز بمخاطــر االئتمــان ألطــراف مقابلــة مــن األفــراد والمجموعــات
الخاصــة بهــا.
والصناعــات فيمــا يتع ّلــق بمديون ّيــات التأجيــر
ّ
تتــم هيكلــة مســتوى مخاطــر االئتمــان لــكل طــرف مقابــل مــن األفــراد وشــركاته الشــقيقة عــن طريــق وضــع ســقف بحــد أقصــى علــى مســتويات
ـاس منتظــم ويتــم تقديــم تقاريــر فحــص إلــى مجلــس اإلدارة.
التعــرض لــكل فئــة ،وتتــم مراقبــة تلــك المخاطــر علــى أسـ ٍ
 1-1-3قياس مخاطر االئتمان
إن تقديــر التعــرض لمخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل ألغــراض إدارة المخاطــر هــو آليــة معقــدة ويتطلــب اســتخدام نمــاذج مخاطــر االئتمــان المعمــول
بهــا لتحديــد عوامــل مختلفــة مثــل التغيــرات فــي تعرضــات المحفظــة وســلوكيات العمــاء وظــروف الســوق والتدفقــات النقديــة المتوقعــة واحتمال
تخلــف العميــل عــن الســداد ،إلــخ .بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9تقيــس الشــركة مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا باســتخدام ثالثــة
ـاء علــى خصائصــه وســلوكه االئتمانــي ،والخســارة الناتجــة عــن
عوامــل هــي احتماليــة العجــز والتــي تســتمد احتمــال عجــز كل عميــل عــن الســداد بنـ ً
العجــز عــن الســداد التــي تحــدد الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي ستخســره الشــركة فــي حالــة العجــز عــن الســداد والتعــرض للعجــز عــن الســداد الــذي
يتــم حســابه علــى أســاس المدفوعــات التعاقديــة المســتقبلية المتوقــع اســتالمها مــن الطــرف المقابــل.
تســتخدم الشــركة آليــة تصنيــف مخاطــر االئتمــان المطــورة داخل ًيــا لفصــل /تجميــع عمالئهــا اســتنادً ا إلــى اســتعدادهم للعجــز عــن الســداد .لتحديــد
مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بــكل عميــل ،تقــوم الشــركة بتقييــم العديــد مــن الخصائــص الداخليــة والخارجيــة فــي وقــت تقديــم الطلــب ،والتــي قــد
تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اإليــراد قابــل لالســتبعاد ومســتوى الضمــان ومعلومــات مكتــب االئتمــان الخارجــي ونــوع عمليــات الصناعــة ودوران
اإليــرادات ،إلــخ .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تقييــم جميــع عوامــل المدخــات هــذه بواســطة مســؤول مخاطــر االئتمــان والتــي تعتبــر ً
أيضــا مدخــات آلليــة
تصنيــف مخاطــر االئتمــان لــكل عميــل وتعرضــه للمخاطــر.
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عالوة على ذلك ،لتقييم المخاطر االئتمانية للطرف المقابل بشكل متعمق ،تستخدم الشركة العوامل التالية الخاصة بكل محفظة:
محفظة األفراد:
بمجــرد إدراج األصــل فــي محفظــة األفــراد ،تقــوم الشــركة بمراقبــة وتقييــم ســلوك الدفــع لــكل مقتــرض بشــكل دوري لتحديــد الجــدارة االئتمانيــة
للعميــل باســتخدام عوامــل مثــل «أيــام التأخــر فــي الســداد» اعتبــارًا مــن التاريــخ الحالــي والحــد األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار  6أشــهر
قبــل تاريــخ التقريــر.

محفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
بمجــرد إدراج األصــل فــي محفظــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،تقــوم الشــركة بمراقبــة وتقييــم ســلوك الدفــع واإليــرادات والقوائــم الماليــة
لــكل مقتــرض بشــكل دوري مــع العوامــل النوعيــة لتحديــد الجــدارة االئتمانيــة للعميــل باســتخدام عوامــل مثــل «أيــام التأخــر عــن الســداد» اعتبــارًا مــن
التاريــخ الحالــي والحــد األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار  6أشــهر قبــل تاريــخ التقريــر.
محافظ الشركات:
بمجــرد إدراج األصــل فــي محفظــة الشــركات ،تقــوم الشــركة بمراقبــة وتقييــم ســلوك الدفــع واإليــرادات والقوائــم الماليــة لــكل مقتــرض بشــكل
دوري مــع العوامــل النوعيــة لتحديــد الجــدارة االئتمانيــة للعميــل باســتخدام عوامــل مثــل «أيــام التأخــر عــن الســداد» اعتبــارًا مــن التاريــخ الحالــي والحــد
األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار  6أشــهر قبــل تاريــخ التقريــر.
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9تســتخدم الشــركة نموذجــً مــن «ثــاث مراحــل» لتحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان
لــكل طــرف مقابــل منــذ نشــأته وتســتخدم نهــج مجمــوع الخســائر الهامشــية لتحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة /االنخفــاض فــي القيمــة لــكل
تعــرض .وفيمــا يلــي العوامــل الجوهريــة التــي تحــدد حســابات الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة:
y yيتــم تصنيــف األداة الماليــة التــي لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي فــي «المرحلــة األولــى» وتتــم مراقبــة
مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل الشــركة.
y yإذا تــم تحديــد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي ،يتــم نقــل األداة الماليــة إلــى «المرحلــة الثانيــة» ولكــن ال يتــم اعتبارهــا
أنهــا تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة.
y yإذا انخفضت القيمة االئتمانية لألداة المالية ،يتم حينها نقلها إلى «المرحلة الثالثة».
y yيتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــأدوات الماليــة فــي المرحلــة األولــى بمبلــغ يعــادل الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى
مــدى العمــر الناتجــة عــن أحــداث العجــز المحتملــة خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهرًا التاليــة .ويتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــأدوات
مــن المرحلــة الثانيــة أو الثالثــة بنــاء علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس العمــر.
y yإن المفهــوم الســائد فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9يتمثــل فــي وجــوب النظــر فــي
المعلومــات المســتقبلية.
y yإن األصــول الماليــة المشــتراة أو األصليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة هــي األصــول الماليــة التــي تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة عنــد
اإلدراج المبدئــي .وتقــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بهــا دائمــً علــى أســاس العمــر (المرحلــة الثالثــة).
لقد تم تناول االجتهادات واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدتها الشركة في معالجة متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم  9أدناه:
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محافظ الشركات (تابع):
y yزيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،بمــا فــي ذلــك الكميــة (علــى ســبيل المثــال لــكل مجموعــة مــن األصــول ،ونطــاق احتماليــة العجــز عــن الســداد
علــى مــدى العمــر عنــد اإلدراج المبدئــي وزيــادة فــي احتماليــة العجــز عــن الســداد علــى مــدى العمــر فــي تاريــخ التقريــر الــذي يعتبــر جوهر ًيــا)
والمعاييــر النوعيــة.
y yاختيــار النمــاذج واالفتراضــات المناســبة لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تشــمل تقديــر احتماليــة العجزعــن الســداد والخســارة الناتجــة
عــن العجــز عــن الســداد والتعــرض الناتــج عــن العجــز عــن الســداد.
y yتعريف العجز واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.
y yقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير.
y yالمعلومــات المســتقبلية المدمجــة فــي نمــاذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة (بمــا فــي ذلــك االفتراضــات االقتصاديــة المتغيــرة وتحليــل
الحساســية).
y yتحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات  /األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية.
y yاجتهاد لتحديد موعد وقوع حدث العجز عن السداد.
y yإنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.
y yتجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي.
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان (أي ،مخاطــر العجــز عــن الســداد) لــأداة ماليــة قــد زادت
بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي ،تقــوم الشــركة بالنظــر فــي المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة ذات الصلــة والمتوفــرة دون تكبــد أي تكلفــة أو
جهــد غيــر مبــرر ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي ،اســتنادا إلــى الخبــرة التاريخيــة للشــركة وتقييــم االئتمــان علــى نحــو مســتنير
والمعلومــات المســتقبلية.
سوف تقوم الشركة مبدئيًا بتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ألي تعرض من خالل مقارنة ما يلي:
–

–العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد كما في تاريخ التقرير.

–

–العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد لهذه النقطة الزمنية التي تم تقديرها بناء على اإلدراج المبدئي للتعرض.

تقــوم الشــركة بإعــادة التفــاوض بشــأن قــروض العمــاء خــال األزمــات الماليــة (يُشــار إلــى ذلــك باســم «التســهيالت المهيكلــة») بغــرض زيــادة فــرص
التحصيــل وتخفيــض مخاطــر العجزعــن الســداد .ويتــم منــح تســهيالت القــروض المهيكلــة علــى أســاس انتقائــي فــي حــال كان المديــن عاجــزًا فــي
الوقــت الحالــي عــن الوفــاء بديونــه أو كانــت هنــاك مخاطــر كبيــره للعجــزه عــن الســداد ،مــع وجــود دليــل علــى أن المديــن قــد بــذل كافــة الجهــود
المعقولــة للســداد وفقــً للشــروط التعاقديــة األصليــة ،ويكــون مــن المتوقــع أن يتمكــن المديــن مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة.
بشــكل عــام ،تعــد إعــادة هيكلــة المنشــأة بمثابــة مؤشــر نوعــي للعجــز عــن الســداد وانخفــاض القيمــة االئتمانيــة ،وتشــير توقعــات إعــادة الهيكلــة إلــى
تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وبالتالــي يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالخســارة علــى مــدى العمــر لمثــل
هــذه الحــاالت .بعــد إعــادة الهيكلــة ،يحتــاج العميــل إلــى إثبــات ســلوك جيــد للســداد علــى مــدار فتــرة مــن الزمــن قبــل أال يعــد التعــرض فــي حالــة عجــز
عــن الســداد  /منخفــض القيمــة االئتمانيــة أو أن احتمــال العجــز عــن الســداد قــد انخفــض بحيــث يعــود قيــاس مخصــص الخســارة بمبلــغ يعــادل خســارة
ائتمانيــة متوقعــة لفتــرة  12شــهرًا.
تعريف العجز عن السداد
بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم  ،9تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما:
–

–ال يكــون مــن المرجــح علــى المقتــرض ســداد التزاماتــه االئتمانيــة للشــركة بالكامــل ،دون أن يكــون للشــركة حــق الرجــوع عليــه باتخــاذ إجــراءات
مثــل تحقيــق الورقــة الماليــة (إذا تــم االحتفــاظ بــأي منهــا).

–

–يعد المقترض متأخرًا عن سداد أي التزامات ائتمانية تجاه الشركة ألكثر من  90يومًا.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير.
تتمثل المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في هياكل آجال المتغيرات التالية:
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–

– احتمال العجز عن السداد.

–

–الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد.

–

–التعرض الناتج عن العجز عن السداد.
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مخاطر االئتمان (تابع)

 1-1-3قياس مخاطر االئتمان (تابع)
تعريف العجز عن السداد (تابع)
تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن ،والتــي يتــم حســابها علــى أســاس نمــاذج إحصائيــة ،ويتــم تقييمهــا باســتخدام
ً
وفقــا لمختلــف فئــات األطــراف المقابلــة والتعرضــات.
أدوات تصنيــف مصممــة
تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى البيانــات المجمعــة داخل ًيــا والتــي تشــتمل علــى العوامــل الكميــة والنوعيــة .يتــم تقديــر احتمــاالت العجــز عــن
الســداد مــع األخــذ بعيــن االعتبــار االســتحقاقات التعاقديــة للتعرضــات والمعــدالت المقــدرة للمبالــغ المدفوعــة مقدمــا.
إن الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد هــي حجــم الخســارة المحتملــة إذا كان هنــاك عجــز عــن الســداد .ﺗﻘوم الشــركة ﺑﺗﻘدﯾر مؤشــرات
الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد بنــاء علــى تاريــخ معــدالت االســترداد للمطالبــات ضــد أطــراف مقابلــة متعثــرة .تراعــي نمــاذج الخســارة الناتجــة
عــن العجــز عــن الســداد الهيــكل والضمــان وأقدميــة المطالبــة وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات قــد تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي.
يمثــل التعــرض الناتــج عــن العجــز عــن الســداد التعــرض المتوقــع فــي حالــة العجــز عــن الســداد .تتوصــل الشــركة إلــى التعــرض الناتــج عــن العجــز عــن
الســداد مــن التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل والتغييــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلهــاك والمبالــغ
المدفوعــة مقدمــا .إن التعــرض الناتــج عــن العجــز عــن ســداد أصــل مالــي هــو إجمالــي قيمتــه الدفتريــة عنــد العجــز عــن الســداد.
معلومات مستقبلية مدمجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (بما في ذلك افتراضات المتغيرات االقتصادية وتحليل الحساسية).
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9قامــت الشــركة بدمــج معلومــات مســتقبلية فــي كل مــن تقييمهــا لمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان
الخاصــة بــأداة مــا قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي وقياســها للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .وقــد قامــت الشــركة بتحديــد وتوثيــق
العوامــل الرئيســية لمخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة ،وباســتخدام تحليــل للبيانــات التاريخيــة ،ﻗﺎﻣت الشــركة
بتقديــر العالقــات بيــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة .تشــمل هــذه العوامــل الرئيســية معــدالت التضخــم ومؤشــر
أســعار المســتهلك وأســعار النفــط.
االنخفاض في القيمة
يتأثر مخصص الخسارة المدرج في السنة بمجموعة متنوعة من العوامل ،كما هو موضح أدناه:
y yالتحويــات بيــن المرحلــة األولــى والثانيــة أو الثالثــة نتيجــة لــأدوات الماليــة التــي تشــهد زيــادات (أو انخفاضــات) جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان
أو التــي تصبــح ذات قيمــة ائتمانيــة منخفضــة فــي الفتــرة ،ومــا يترتــب عليــه مــن ارتفــاع الدرجــات (أو خفــض الدرجــات) بيــن  12شــهرًا والخســارة
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.
y yمخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المدرجة خالل الفترة ،وكذلك المحرر من األدوات المالية المستبعدة في الفترة.
y yالتأثيــر علــى قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة نتيجــة للتغييــرات فــي احتمــال العجــز عــن الســداد والتعــرض الناتــج عــن العجــز عــن الســداد
والخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد فــي الفتــرة ،والتــي تنشــأ مــن التحديــث المنظــم للمدخــات بالنمــاذج.
y yتحميل الخصومات ضمن الخسارة االئتمانية المتوقعة بسبب مرور الوقت ،حيث أن هذه الخسارة تقاس على أساس القيمة الحالية.
y yاألصول المالية التي ُألغي إدراجها خالل الفترة وشطب المخصصات المتعلقة باألصول المالية التي تم شطبها خالل الفترة.
تعريف الشطب
كسياســة متبعــة فــي الشــركة فإنــه ينظــر فــي التنــازل /الشــطب أو التســوية فقــط فــي تلــك الحــاالت التــي تقتنــع فيهــا الشــركة بــأن اســترداد كامــل
االلتزامــات القائمــة مــن المقتــرض أصبحــت غيــر ممكــن فــي ســياق األعمــال االعتياديــة أو مــن تحقــق الضمانــات أو فــرض الضمانــات (إن وجــدت) وأن
اإلجــراءات القانونيــة لــن تــؤدي إلــى اســتردادات أكثــر مــن ذلــك بعــد األخــذ باالعتبــار الوقــت والتكلفــة التــي تتضمنهــا.
التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة
يعــد قيــاس مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لألصــول الماليــة ومديونيــات التأجيــر التمويلــي مجــا ًلا يتطلــب اســتخدام نمــاذج إحصائيــة
وافتراضــات هامــة حــول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية وســلوك االئتمــان (مثــل احتمــال عجــز العمــاء عــن الســداد ومــا ينتــج عنــه مــن خســائر).
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إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.
عندمــا يتــم وضــع نمــوذج للمقاييــس علــى أســاس جماعــي ،يتــم تجميــع األدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص المخاطــر المشــتركة
والتــي تشــمل:
نوع العميل
y yتصنيف درجة مخاطر االئتمان
y yفــي الســياق أعــاه ،هنــاك ثالثــة قطاعــات تــم وضعهــا فــي االعتبــار بالنســبة إلعــداد نمــوذج معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  - 9قطــاع
األفــراد وقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وقطــاع الشــركات.

 2-1-3سياسات مراقبة وتخفيف مخاطر االئتمان
ّ
تتمثــل محفظــة الشــركة بتأجيــر ســيارات ومعــدات حيــث تكــون ضمانــة اإلقــراض هــي األصــول المموَّ لــة ،وتحتفــظ الشــركة بالضمانــات فيمــا يتع ّلــق
ـاس دوري
بمخاطــر مديون ّيــات التأجيــر علــى شــكل ملكيــة مشــتركة للســيارات والمعــدات المموَّ لــة ،وتخفــض القيــم مقابــل تلــك الضمانــات علــى أسـ ٍ
العمانــي .وباإلضافــة إلــى تلــك
اســتنادًا إلــى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لتلــك األصــول وباألخــذ بعيــن االعتبــار اإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك المركــزي ُ
الضمانــات ،تحتفــظ الشــركة أيضــً بضمــان إضافــي علــى شــكل ضمانــات عقــار بالنســبة لبعــض عقــود التأجيــر مــن أجــل تقويــة وضــع المخاطــر لديهــا.
ومــن أجــل تقليــل خســارة االئتمــان ،حيثمــا كان ذلــك ضرور ّيــً ،يتــم الحصــول علــى تعزيــزات ائتمــان إضاف ّيــة علــى شــكل رهــن علــى أصــول منقولــة
وغيــر منقولــة وضمانــات شــخصيّة مــن مســاهمين رئيسـيّين وضمانــة شــركات مــن الشــركة األم فــي حالــة المخاطــر الجماع ّيــة وتأميــن علــى الحيــاة
متحصــات العقــد.
للشــخص الرئيســي والتنــازل عــن
ّ
ـدد سياســة االئتمــان للشــركة فئــات معيّنــة مــن العمــاء علــى أ ّنهــم «عمــاء ســلبيّون» وال ي َ
ويتضمــن
ُنظــر فــي تقديــم مســاعدات مال ّيــة لهــم،
وتحـ ّ
ّ
أولئــك عمــاء معروفيــن بعجزهــم عــن الســداد وعمــاء ذوي ســمعة ضعيفــة بالســوق وغيرهــا مــن الفئــات التــي تســتند إلــى اإلحصائيّــات التــي
العمانــي.
ينشــرها البنــك المركــزي ُ
مؤجلة ،وتتم مراقبة الشيكات المرتجعة عن كثب والتأكد من متابعتها.
وتتم التسديدات بشكل رئيسي من خالل شيكات
َّ
ّ
مبكــر اإلشــارات التحذير ّيــة وال ّتخــاذ إجــراءات عالجيــة مناســبة وفــي الوقــت المناســب ،وفيمــا
ويوجــد لــدى الشــركة سياســات واضحــة لتحــدد بشــكل
ّ
المبكــر:
يلــي بعــض مؤشــرات التحذيــر
y yشيكات مرتجعة متكررة
y yعدم القدرة على الوصول إلى العميل عبر الهاتف أو شخصيًا
y yعدم الرد على الرسائل المكتوبة
y yحدود مستخدمة تزيد عن الحقوق المصرح بها كما أفصح عنه في بيانات مركز إحصائيات االئتمان البنكي
y yعدم القدرة على الحصول على قوائم مالية حديثة
y yمرئيات غير جيدة في السوق
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3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

مخاطر االئتمان (تابع)

 3-1-3االنخفاض في القيمة
يوضح الجدول أدناه مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9مع المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني:

تصنيف األصول
وفقًا لقواعد البنك
العماني
المركزي ُ

معياري
اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة
اإلجمالي الفرعي

دون المعياري
اإلجمالي الفرعي
مشكوك في
تحصيله
اإلجمالي الفرعي

خسارة
اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

تصنيف األصول
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولي رقم 9

إجمالي
القيمة
الدفترية
ريال عماني

المخصص
المطلوب
وفقًا لقواعد
البنك
المركزي
العماني
ُ
ريال عماني

المخصص
المحتفظ به
وفقًا لمعيار
التقارير
المالية
الدولي رقم
9
ريال عماني

الفرق
ريال عماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

صافي
القيمة
الدفترية
ريال عماني
باآلالف

الفوائد
المدرجة
الفوائد
وفقا لمعيار
المجنبة وفقًا
التقارير
لقواعد البنك
المالية
المركزي
الدولي رقم
العماني
9
ريال عماني
ريال عماني
باآلالف
باآلالف

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

350،169
46،316
3،531
400،016

999
531
72
1،602

3،535
1،902
1،203
6،640

()2،536
()1،371
()1،131
()5،038

346،634
44،414
2،328
393،376

34،909
4،758
321
39،988

-

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

86
282
13،830
14،198

12
25
1،029
1،066

1
20
4،113
4،134

11
5
()3،084
()3،068

85
262
9،717
10،064

17
37
1،023
1،077

4
465
469

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

16
6
5،774
5،796
4
4
9،469
9،477

4
1
1،515
1،520
2
2
2،645
2،649

1
1،993
1،994
2،783
2،783

3
1
()478
()474
2
2
()138
()134

15
6
3،781
3،802
4
4
6،686
6،694

3
2
336
341
1
144
145

308
308
642
642

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

8
25
32،875
32،908

5
25
23،319
23،349

3
20،195
20،198

5
22
3،124
3،151

8
22
12،680
12،710

1
3
251
255

4،144
4،144

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
اإلجمالي

350،283
46،633
65،479
462،395

1،022
584
28،580
30،186

3،537
1،925
30،287
35،749

()2،515
()1،341
()1،707
()5،563

346،746
44،708
35،192
426،646

34،930
4،801
2،075
41،806

4
5،559
5،563

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

تشــتمل المخصصــات المحتفــظ بهــا بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9والبالغــة  6،640ألــف ريــال عمانــي لألصــول ذات التصنيــف المعيــاري
علــى  366ألــف ريــال عمانــي مــن البنــود غيــر المشــمولة بقواعــد البنــك المركــزي العمانــي .وهــذه المخصصــات تشــمل المخصصــات المتعلقــة
باألرصــدة المصرفيــة والضمانــات والتســهيالت غيــر المســتخدمة.
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3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

مخاطر االئتمان (تابع)

 3-1-3االنخفاض في القيمة
كما في  31ديسمبر 2018

تصنيف األصول
وفقًا لقواعد البنك
العماني
المركزي ُ

معياري

المرحلة األولى

353،196

95

2،037

()1،942

351،159

المرحلة الثانية

36،460

277

6،150

()5،873

30،310

3،762

-

المرحلة الثالثة

392،916

838

8،847

()8،009

384،069

391

35

8

27

383

48

1

المرحلة الثانية

2،506

188

395

()207

2،111

227

30

المرحلة الثالثة

14،598

1،001

3،984

()2،983

10،614

984

17،495

1،224

4،387

()3،163

13،108

1،259

567

المرحلة األولى

50

12

1

11

49

5

-

المرحلة الثانية

535

132

151

()19

384

57

6

المرحلة الثالثة

10،767

2،633

2،728

()95

8،039

572

537

11،352

2،777

2،880

()103

8،472

634

543

20

9

1

8

19

3

-

المرحلة األولى
المرحلة الثانية

202

63

21

42

181

22

1

المرحلة الثالثة

5،693

1،859

1،882

()23

3،811

199

368

5،915

1،931

1،904

27

4،011

224

369

33

22

1

21

32

5

-

اإلجمالي الفرعي
المرحلة األولى
المرحلة الثانية

119

98

14

84

105

21

-

المرحلة الثالثة

20،901

15،536

11،058

4،478

9،843

152

2،545

21،053

15،656

11،073

4،583

9،980

178

2،545

المرحلة األولى

353،690

173

2،048

()1،875

351،642

33،293

1

المرحلة الثانية

39،822

758

6،731

()5،973

33،091

4،089

37

المرحلة الثالثة

55،219

21،495

20،312

1،183

34،907

2،148

3،986

اإلجمالي

448،731

22،426

29،091

()6،665

419،640

39،530

4،024

اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

3،260

466

660

()194

2،600

241
37،235

-

536

اإلجمالي الفرعي

خسارة

ريال عُ ماني
باآلالف

ريال عُ ماني
باآلالف

ريال عُ ماني
باآلالف

33،232

اإلجمالي الفرعي

المشكوك في
تحصيله

ريال عُ ماني
باآلالف

ريال عُ ماني
باآلالف

ريال عُ ماني
باآلالف

ريال عُ ماني
باآلالف

صافي
القيمة
الدفترية

الفوائد
المجنبة
وفقًا لقواعد
البنك
المركزي
العماني

-

المرحلة األولى

دون المعياري

الفرق

تصنيف األصول
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولي رقم 9

اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة

إجمالي
القيمة
الدفترية

المخصص
المطلوب
وفقًا لقواعد
البنك
المركزي
العماني
ُ

المخصص
المحتفظ به
وفقًا لمعيار
التقارير
المالية
الدولي
رقم 9

الفوائد
المدرجة
وفقًا لمعيار
التقارير
المالية
الدولي
رقم 9

ً
وفقا لمعايير البنك
يشتمل المخصص المحتفظ به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على الفوائد المجنبة التي تحتفظ بها الشركة
المركزي العماني مقابل مديونيات التأجير التمويلي منخفضة القيمة ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء الديون التجارية.
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3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

مخاطر االئتمان (تابع)

 3-1-3االنخفاض في القيمة (تابع)
يوضح الجدول أدناه مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9مع المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني
بالنسبة للحسابات المعاد هيكلتها:

تصنيف األصول
وفقًا لقواعد البنك
العماني
المركزي ُ

تصنيف األصول
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولي رقم 9

المخصص
المطلوب
وفقًا لقواعد
البنك
إجمالي
المركزي
القيمة
العماني
الدفترية
ُ
ريال عماني ريال عماني
باآلالف
باآلالف

المخصص
المحتفظ به
وفقًا لمعيار
التقارير
المالية
الدولي رقم
9
ريال عماني
باآلالف

صافي
القيمة
الدفترية
ريال عماني
باآلالف

الفرق
ريال عماني
باآلالف

الفوائد
المدرجة
الفوائد
وفقا لمعيار
المجنبة وفقًا
التقارير
لقواعد البنك
المالية
المركزي
الدولي رقم
العماني
9
ريال عماني
ريال عماني
باآلالف
باآلالف

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

-

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

101
235
4،221
4،557

20
47
2،351
2،418

2
17
2،870
2،889

18
30
()519
()471

99
218
1،351
1،668

20
35
124
179

2
617
619

اإلجمالي

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
اإلجمالي

101
235
4،221
4،557

20
47
2،351
2،418

2
17
2،870
2،889

18
30
()519
()471

99
218
1،351
1،668

20
35
124
179

2
617
619

تصنيف األصول
وفقًا لقواعد البنك
العماني
المركزي ُ

تصنيف األصول
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولي رقم 9

إجمالي
القيمة
الدفترية
ريال عُ ماني
باآلالف

كما في  31ديسمبر 2018
المخصص
المخصص
المحتفظ به
وفقًا لمعيار
المطلوب
التقارير
وفقًا لقواعد
المالية
البنك
الدولي رقم
المركزي
الفرق
9
العماني
ُ
ريال عُ ماني ريال عُ ماني
ريال عُ ماني
باآلالف
باآلالف
باآلالف

مصنفة على أنها
منتظمة
اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها
متعثرة
اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها
منتظمة
اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها
متعثرة
اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

صافي
القيمة
الدفترية
ريال عُ ماني
باآلالف

الفوائد
المدرجة
الفوائد
وفقا لمعيار
المجنبة وفقًا
التقارير
لقواعد البنك
المالية
المركزي
الدولي رقم
العماني
9
ريال عُ ماني
ريال عُ ماني
باآلالف
باآلالف

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

2
2

-

-

-

2
2

-

-

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

227
1،161
4،257
5،645

38
291
1،892
2،221

3
224
1،424
1،651

35
67
468
570

224
937
2،833
3،994

30
112
90
232

2
414
416

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
اإلجمالي

229
1،161
4،257
5،647

38
291
1،892
2،221

3
224
1،424
1،651

35
67
468
570

226
937
2،833
3،996

30
112
90
232

2
414
416

يوضح الجدول أدناه مقارنة مخصص االنخفاض في القيمة والخسارة المحتفظ بها وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9مع المطلوب وفقًا
لقواعد البنك المركزي العماني:

63

الشركة الوطن ّية للتمويل
التقرير السنوي 2019

الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع
الشركة
ّ
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

مخاطر االئتمان (تابع)

 3-1-3االنخفاض في القيمة (تابع)
وفقًا لقواعد البنك المركزي
العماني

وفقًا لمعيار التقارير المالية
الدولي رقم 9

الفرق

العام الحالي

العام السابق

العام الحالي

العام السابق

العام الحالي

العام السابق

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

خسارة االنخفاض في القيمة
المحملة على قائمة الربح أو
الخسارة

6،480

6،480

1،835

-

1،835

-

المخصصات المطلوبة وفقًا
لقواعد البنك المركزي العماني /
المحتفظ بها وفقًا لمعيار التقارير
المالية الدولي رقم 9

35،749

29،091

35،749

29،091

-

-

إجمالي معدل القروض المتعثرة

13٫5

١٢٫٤

14.2

١٢٫٣

()0.7

0.1

صافي معدل القروض المتعثرة

٦٫٢

7.0

8.1

8.1

()1.9

()1.1

ً
وفقا لقواعد البنك المركزي العماني على  2.641مليون ريال عماني من
تشتمل مخصصات العام السابق البالغة  29.091مليون ريال عماني
المخصصات العامة.
 4-1-3الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها وتعزيزات االئتمان األخرى
يوضح الجدول أدناه الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة:
 31ديسمبر 2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
العمر
ريال عماني
باآلالف

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
لمدة  ١٢شهرًا
ريال عماني
باآلالف
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 31ديسمبر 2018
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
العمر

اإلجمالي

اإلجمالي

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

أرصدة بنكية

3،998

3،926

13

7،937

4،961

صافي االستثمار في التأجير التمويلي ورأس المال
العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

350،283

46،633

65،479

462،395

448،731

وديعة نظامية

250

-

-

250

250

القيمة الدفترية قبل الخسارة االئتمانية المتوقعة

354،531

50،559

65،492

470،582

453،942

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

3،537

1،925

30،287

35،749

29،091

القيمة الدفترية بعد الخسارة االئتمانية المتوقعة

350،994

48،634

35،205

434،833

424،851
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3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

مخاطر االئتمان (تابع)

 4-1-3الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها وتعزيزات االئتمان األخرى (تابع)
يوضح الجدول أدناه الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  -األدوات المالية غير الممولة:
 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ارتباطات تأجير تمويلي غير مسحوبة (إيضاح )23

8،124

7،423

القيمة الدفترية

8،124

7،423

يمثل الجدول أعاله أسوأ سيناريو للتعرض لمخاطر االئتمان بالشركة في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر .2018
تثــق اإلدارة بقدرتهــا علــى االســتمرار بالســيطرة والمحافظــة علــى الحــد األدنــى مــن التعــرض لمخاطــر االئتمــان بالنســبة للشــركة والناتجــة عــن كل
مــن صافــي اســتثماراتها فــي التأجيــر التمويلــي ورأس المــال العامــل ومديونيــات شــراء الديــون التجاريــة ارتباطــات تأجيــر تمويلــي غيــر مســحوبة.
 5-1-3مديونيات التأجير التمويلي ورأس المال العامل ومديونيات شراء الديون التجارية
يقــدم الجــدول (إيضــاح  )4-1-3نظــرة عامــة علــى مقــدار التعــرض ومخصــص الخســائر االئتمانيــة حســب فئــة األصــول الماليــة مقســمة إلــى مراحــل
ً
وفقــا لمتطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم .9
الضمانات المحتفظ بها
تحتفــظ الشــركة بضمــان مقابــل بعــض مخاطــر االئتمــان لديهــا .وتبلــغ القيمــة العادلــة لتلــك الضمانــات كمــا فــي  31ديســمبر  2019مــا قيمتــه 320.4
مليــون ريــال عمانــي ( 333.7 - 2018مليــون ريــال عمانــي).
تقــوم الشــركة بتقييــم قيمــة الضمانــة لديهــا مــن خــال تطبيــق تخفيــض ســنوي ثابــت فــي قيمــة المعــدات والســيارات المحتفــظ بهــا كضمانــة،
وتــم الحصــول علــى قيمــة العقــار المحتفــظ بــه كضمــان مــن تقييمــات خارج ّيــة محتفــظ بهــا.
 6-1-3تركيز المخاطر

(أ) تركيــز العمــاء لصافــي االســتثمار فــي التأجيــر التمويلــي ،ورأس المــال العامــل ومديونيــات عــن شــراء ديــون تجاريــة حســب نــوع العميــل
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

األفراد

168،123

170،358

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات

258،523

249،282

426،646

419،640

(ب) التركز الجغرافي
تتركز جميع مديونيات التأجير التمويلي للشركة ورأس المال العامل ومديونيات شراء ديون تجارية داخل سلطنة عمان.

(ج) التركيز حسب القطاعات االقتصادية لصافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات شراء ديون تجارية.
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

226،998

224،043

األفراد

168،123

170،358

التصنيع

31،525

25،239

426،646

419،640

التجارة والمقاوالت والخدمات
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

 2-3مخاطر السوق
تتعرض الشركة لمخاطر السوق نتيجة التغيرات في السوق مثل معدالت الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية.
 1-2-3مخاطر معدل الفائدة
تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن احتماليــة التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة وعــدم التطابــق أو وجــود فجــوات فــي مبلــغ األصــول وااللتزامــات
التــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها خــال فتــرة مــا.
أن لــدى الشــركة أصــو ً
ال والتزامــات مال ّيــة جوهر ّيــة محملــة بفوائــد ،فـ ّ
حيــث ّ
ـإن إيــرادات الشــركة وتدفقاتهــا النقد ّيــة التشــغيليّة تعتمــد بشــكل
أساســي علــى معــدالت الفائــدة بالســوق .وتحمــل مديونيّــات التأجيــر التمويلــي للشــركة وودائــع الشــركات معــدالت فائــدة ثابتــة ،وتكــون
الفوائــد علــى هــذه البنــود ثابتــة فــي البدايــة ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن أي تغيــر يطــرأ علــى أســعار الســوق الســائدة لــن يعــرض الشــركة لمخاطــر معــدالت
الفائــدة ،ولكــن القــروض البنك ّيــة للشــركة تحمــل معــدالت فائــدة متغيــرة ممــا يعــرض الشــركة لمخاطــر معــدل الفائــدة.
تقــوم الشــركة بتحليــل مخاطــر معــدل الفائــدة الخاصــة بهــا علــى أســاس ديناميكــي ،وقــد تــم وضــع تصــوّ ر لســيناريوهات بديلــة مختلفــة
باألخــذ بعيــن االعتبــار إعــادة التمويــل وتجديــد المراكــز الحال ّيــة والتمويــل البديــل .واســتنادًا إلــى تلــك الســيناريوهات ،تحتســب الشــركة أثــر زيــادة
ـهري .اســتنادً ا إلــى
ـاس شـ
ّ
ـدل الفائــدة بنســبة  %1علــى ربحهــا أو خســارتها .ويتــم تقديــم هــذا التصــوّ ر إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات علــى أسـ ٍ
معـ ّ
المحــاكاة التــي تــم إجراؤهــا فــي نهايــة العــام ،فــإن التأثيــر علــى ربــح الشــركة بعــد خصــم الضرائــب بزيــادة قدرهــا  %1فــي معــدالت الفائــدة
ســيكون بحــد أقصــى قــدره  1.71مليــون ريــال عمانــي (ديســمبر  1.64 - 2018مليــون ريــال عمانــي).
 2-2-3مخاطر العملة األجنبية
المدرجــة بعملــة
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي المخاطــر الناشــئة عــن تنفيــذ المعامــات التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المال ّيــة ُ
ليســت هــي العملــة التنفيذيــة للشــركة .ويتــم تنفيــذ معظــم معامــات الشــركة بالعملــة التنفيذيــة .وتكــون معامــات الشــركة بعمــات
أجنبيــة محصــورة فــي بعــض القــروض طويلــة األجــل تصــل إلــى  84.69مليــون ريــال عُ مانــي فــي  31ديســمبر  31( 2019ديســمبر  25.4 - 2018مليــون
ريــال عُ مانــي) والتــي يتــم تنفيذهــا بالــدوالر األمريكــي .وتكــون العملــة التنفيذيــة ثابتــة مقابــل الــدوالر األمريكــي ،وبالتالــي تعتبــر مخاطــر صــرف
العملــة األجنبيــة ضئيلــة .وقــد أبرمــت الشــركة ترتيــب تغطيــة مســتقبلي لمــدة ثالثــة أشــهر مــن أجــل إدارة مخاطــر العمــات األجنبيــة الناشــئة
فيمــا يتعلــق بقــروض الشــركة المقومــة بالــدوالر األمريكــي .تبلــغ القيمــة االســمية للتغطيــة المســتقبلية كمــا فــي  31ديســمبر  2019مبلــغ 84.69
مليــون ريــال عمانــي ( 31ديســمبر  25.4 - 2018مليــون ريــال عمانــي).
 3-3مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر الحاليــة والمتوقعــة علــى األربــاح أو رأس المــال الناشــئة عــن عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي
تواريــخ اســتحقاقها واســتبدال األمــوال عنــد ســحبها أو انتهــاء آجــال التســهيالت.
معتمدتــان مــن قبــل
يتــم إدارة الســيولة للشــركة علــى أســاس يومــي .ويوجــد لــدى الشــركة سياســة مخاطــر ســيولة وخطــة تمويــل طارئــة
َ
مجلــس اإلدارة .وتتــم مراقبــة وضــع الســيولة مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات علــى أســاس شــهري بمــا فــي ذلــك )1( :التمويــل مــن يــوم إلــى
آخــر للتأكــد مــن الوفــاء بالمتطلبــات اليوميــة و( )2مراقبــة فجــوات ونســب الســيولة حســب إرشــادات سياســة مخاطــر الســيولة الموثقــة و()3
مراقبــة ومراجعــة وضــع الســيولة والتقريــر عنــه بمــا يتفــق مــع خطــة التمويــل الطارئــة للشــركة .وتقــوم اإلدارة بالمراقبــة للتأكــد مــن توفــر
األمــوال للوفــاء باالرتباطــات االئتمانيــة للشــركة.
 4-3منهج التمويل
تتــم مراجعــة مصــادر التمويــل بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة ،والتنــوع مــن خــال االقتراضــات طويلــة وقصيــرة األجــل وزيــادة عــدد المقرضيــن
وتطويــر منتجــات إضافيــة مثــل ودائــع الشــركات والســعي للحصــول علــى معــدالت فائــدة ثابتــة لفتــرة أطــول ،إلــخ.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

 4-3منهج التمويل (تابع)
 1-4-3التدفقات النقديّة
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية مستحقة الدفع من قبل الشركة بموجب التزامات مالية حسب فترة االستحقاق التعاقدي المتبقية ،وتعرض
المبالغ إجمالي التدفقات النقديّة غير المخصومة.

في  31ديسمبر 2019

حتى شهر
واحد

أكثر من شهر
إلى عام واحد

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام
واحد إلى 5
أعوام

غير محدد

اإلجمالي

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

استحقاق

قروض بنكيّ ة وودائع ثابتة

37،363

213،520

86،149

-

337،032

دائنيات ومستحقات

2،383

2،755

-

-

5،138

التزامات مالية

39،746

216،275

86،149

-

342،170

حتى شهر
في  31ديسمبر 2018

أكثر من شهر

أكثر من عام
واحد إلى

استحقاق

واحد

إلى عام واحد

 5أعوام

غير محدد

اإلجمالي

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

قروض بنكيّة وودائع ثابتة

60،357

192،542

68،787

-

321،686

دائنيات ومستحقات

2،792

11،290

-

-

14،082

التزامات مالية

63،149

203،832

68،787

-

335،768

 2-4-3البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
2019

2018

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ارتباطات تأجير معتمدة (إيضاح )23

8،124

7،423

ضمانات بنكيّة (إيضاح )24

788

788

إجمالي التعرض للمخاطر

8،912

8،211

تتوقــع الشــركة أن يقــوم العمــاء باســتخدام معظــم ارتباطــات التأجيــر المعتمــدة وأن تدفعهــا الشــركة خــال ثالثــة أشــهر ( - 2018ثالثــة أشــهر) مــن
تاريــخ التقرير.
 5-3القيم العادلة
معلومات القيمة العادلة
اســتنادا إلــى منهجيــة التقييــم الــواردة أدنــاه ،تعتبــر اإلدارة أن القيمــة العادلــة لجميــع األدوات الماليــة داخــل وخــارج قائمــة المركــز المالــي فــي 31
ديســمبر  2019و 31ديســمبر  2018ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمهــا الدفتريــة.
تقدير القيم العادلة
يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة العادلة لألصول وااللتزامات:
األصول المحتفظ بها للبيع واألراضي والمباني
تم اإلفصاح عن القيم العادلة لألرض والمباني واألصول المحتفظ بها للبيع في اإليضاحين  13و 26من هذه القوائم المالية.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

 ٥-3منهج التمويل (تابع)
صافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
تــم حســاب القيمــة العادلــة باالســتناد إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة لألصــل والفوائــد المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة .يتــم افتــراض
حــدوث التســديدات فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة ،حيثمــا ينطبــق .يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بوضــع مخاطــر
االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة فــي االعتبــار .يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات تمويــات
متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة المقدمــة للقــروض المماثلــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مالمــح ائتمانيــة
مماثلــة .تعكــس القيــم العادلــة المقــدرة للتمويــات التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم التمويــات كمــا تعكــس التغيــرات فــي
معــدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.
قروض بنكيّة وودائع ثابتة
تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للقــروض البنكيــة ذات فتــرات اســتحقاق ثابتــة وودائــع ثابتــة إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام
المعــدالت المعروضــة حاليــً ذات فتــرات اســتحقاق متبقيــة مماثلــة .ال يتــم أخــذ قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع البنــوك والمودعيــن فــي
االعتبــار عنــد تقديــر القيــم العادلــة.
القيمة العادلة مقابل القيمة الدفتريّة
ً
المدرجة في قائمة المركز المالي.
تكون القيمة العادلة لألصول وااللتزامات الماليّة األخرى
مقاربة لقيمها المدرجة ُ
فئة القيمة العادلة
ـاء علــى الدرجــة التــي
األدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة ،تــم تجميعهــا فــي المســتويات مــن  1إلــى  3بنـ ً
تكــون فيهــا القيمــة العادلــة قابلــة للمالحظــة:
y yالمستوى  :1قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة.
y yالمســتوى  :2قياســات القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــات عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى  1الملحوظــة لألصــول
ـواء بشــكل مباشــر (أي األســعار) أو بشــكل غيــر مباشــر (أي :المشــتقة مــن األســعار).
وااللتزامــات ،سـ ً
y yالمســتوى  :3قياســات القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــات األصــول وااللتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات
الســوق القابلــة للمالحظــة (مدخــات غيــر قابلــة للمالحظــة).
 6-3إدارة رأس المال
ّ
تتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قــدرة الشــركة علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية مــن أجــل تقديــم عائــدات
للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصالــح اآلخريــن واالحتفــاظ بهيــكل رأس مــال مثالــي لتقليــل تكلفــة رأس المــال.
ومــن أجــل الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم الشــركة بتعديــل مبالــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة
رأس المــال للمســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول لتخفيــض الديــون.
العمانــي الــذي هــو الســلطة التنظيميــة .وكان ينبغــي علــى
تهــدف الشــركة أيضــً إلــى تلبيــة متطلبــات رأس المــال الخاصــة بالبنــك المركــزي ُ
ُعــد
الشــركة أن تزيــد رأســمالها المصــدر ليصــل إلــى مبلــغ  25مليــون ريــال عُ مانــي قبــل  31ديســمبر  .2016وكمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،ي َ
العمانــي.
رأس مــال الشــركة المدفــوع متمشــيًا مــع إرشــادات البنــك المركــزي ُ
العمانــي لعــام  ،2019تحــول ســنويًا  %10مــن أربــاح العــام لحســاب االحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ
وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة ُ
رصيــده المتراكــم مــا يــوازي قيمــة ثلــث رأس مــال الشــركة المدفــوع .هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.
تقوم الشركة بمراقبة نسبة المديونيّة الخاصة بها إلبقائها ضمن الحدود الموضوعة من قبل السلطة التنظيمية.
نسبة المديونية
تقـــوم الشــركة بمراجعــة هيــكل رأس مــال الشــركة علــى أســاس ربــع ســنوي .وكجــزء مــن هــذه المراجعــة ،فــإن اللجنــة تضــع فــي اعتبارهــا
تكلفــة رأس المــال والمخاطــر المرتبطــة بــكل فئــة مــن رأس المــال .للشــركة حــد لنســبة المديونيــة مقــداره  5مــرات كمــا تنــص عليــه قواعــد
كفايــة رأس المــال المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

 ٦-3منهج التمويل (تابع)
فيما يلي نسبة المديونية بما في ذلك توزيعات األرباح النقدية المقترحة في نهاية العام:

4

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

اقتراضات بنكيّة

320،023

297،790

ودائع ثابتة

17،009

23،896

ناقصًا :النقد وما يماثل النقد

()7،947

()4،973

صافي الدين

329،085

316،713

إجمالي حقوق المساهمين

108،112

103،694

نسبة المديونية (عدد المرات)

3.04

3.05

الهامة
التقديرات واالجتهادات المحاسبيّ ة
ّ
تقــوم الشــركة بإجــراء تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول وااللتزامــات خــال الســنة الماليــة التاليــة .ويتــم تقييــم التقديــرات
واالجتهــادات بشــكل مســتمر وترتكــز علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى ،بمــا فــي ذلــك توقعــات أحــداث مســتقبليّة ي َ
ُعتقــد أنهــا معقولــة حســب
الظروف.

1-4

خسائر انخفاض قيمة مديونيّات التأجير
إن قيــاس مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لألصــول الماليــة ومديونيــات التأجيــر التمويلــي هــو مجــال يتطلــب اســتخدام نمــاذج معقــدة
وافتراضــات كبيــرة حــول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي (علــى ســبيل المثــال :احتمــال عجــز العمــاء عــن الســداد والخســائر
الناتجــة) .ويــرد شــرح تفصيلــي للمدخــات واالفتراضــات وأســاليب التقديــر المســتخدمة فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي اإليضــاح ،1-3
والــذي يحــدد أيضــا حــاالت الحساســية الرئيســية للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ألي تغيــرات فــي هــذه العناصــر.
يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة متل:
y yزيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،بمــا فــي ذلــك الكميــة (علــى ســبيل المثــال لــكل مجموعــة مــن األصــول ،ونطــاق احتماليــة العجــز عــن الســداد
علــى مــدى العمــر عنــد اإلدراج المبدئــي وزيــادة فــي احتماليــة العجــز عــن الســداد علــى مــدى العمــر فــي تاريــخ التقريــر الــذي يعتبــر جوهر ًيــا)
والمعاييــر النوعيــة.
y yاختيــار النمــاذج واالفتراضــات المناســبة لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تشــمل تقديــر احتماليــة العجزعــن الســداد والخســارة الناتجــة
عــن العجــز عــن الســداد والتعــرض الناتــج عــن العجــز عــن الســداد.
y yتعريف العجز عن السداد واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.
y yقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير.
y yالمعلومــات المســتقبلية المدمجــة فــي نمــاذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة (بمــا فــي ذلــك االفتراضــات االقتصاديــة المتغيــرة وتحليــل
الحساســية).
y yتحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات  /األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية المتوقعة.
y yاجتهاد لتحديد موعد وقوع حدث العجز عن السداد.
y yإنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.
y yتجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي.

 2-4سندات دائمة
ً
وفقــا لمعيار المحاســبة
قامــت الشــركة بإصــدار ســندات دائمــة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ،والتــي تــم تصنيفها كحقــوق مســاهمين
الدولــي رقــم  :32األدوات الماليــة  -التصنيــف» .المالمــح الرئيســية لهــذه األدوات هــي كمــا يلي:
 ليس لها تاريخ استحقاق محدد. مدفوعات الفائدة و /أو رأس المال تخضع حصريا لتقدير الشركة.األدوات ثانوية بشكل كبير وتحتل مرتبة أعلى من المساهمين العاديين.تســمح هــذه األوراق الماليــة للشــركة ًأيضــا بخفــض (ســواء كل ًيــا أو جزئ ًيــا) أي مبالــغ مســتحقة ألصحابهــا فــي حالــة عــدم قابليتهــا للتطبيــق وذلــك
بموافقــة البنــك المركــزي العمانــي.
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4

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة (تابع)

 2-4سندات دائمة (تابع)
يتطلــب تحديــد تصنيــف حقــوق المســاهمين لهــذه األدوات وضــع اجتهــادات جوهريــة حيــث أن بعــض البنــود ،وخاصــة «أحــداث العجــز عــن
الســداد» ،تتطلــب التفســير .بعــد أن تضــع الشــركة عوامــل ضمــن البنــود المتعلقــة بالخفــض وعــدم الســداد والتبعيــة فــي وثيقــة طــرح األداة،
ً
وفقــا
تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار أن الشــركة لــن تصــل إلــى نقطــة اإلفــاس قبــل أن تتأثــر عمليــة الخفــض بســبب حــدث غيــر قابــل للتطبيــق.
لذلــك ،تــم تقييــم هــذه البنــود مــن قبــل الشــركة علــى أنهــا غيــر أساســية لغــرض تحديــد تصنيــف الديــون مقابــل تصنيــف حقــوق المســاهمين.
نظــرت الشــركة فــي المشــورة القانونيــة المســتقلة المناســبة فــي صياغــة اجتهادهــا بشــأن هــذا األمــر.
 3-4انخفاض قيمة الشهرة
فــي نهايــة فتــرة التقريــر ،قامــت الشــركة بتقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد للشــهرة باســتخدام االفتراضــات الرئيســية :معــدل النمــو النهائــي
بنســبة  %1وتكلفــة رأس المــال بنســبة  %8.55وفتــرة التوقعــات خمــس ســنوات .ويعتمــد انخفــاض القيمــة بشــكل كبيــر ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،علــى
تكلفــة رأس المــال وتحقيــق النتائــج المتوقعــة.
اســتندت القيمــة القابلــة لالســترداد للمحفظــة المســتحوذ عليهــا إلــى قيمتــه المســتخدمة ،والتــي تــم تحديدهــا عــن طريــق خصــم التدفقــات
النقديــة المســتقبلية التــي ســيتم توليدهــا مــن المحفظــة .تــم تحديــد القيمــة الدفتريــة للمحفظــة لتكــون أعلــى مــن قيمتهــا القابلــة
لالســترداد بمبلــغ  256ألــف ريــال عمانــي وتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة خــال عــام  :2018( 2019ال شــيء) .تــم تخصيــص خســارة انخفــاض
القيمــة بالكامــل للشــهرة وتــم تحميلهــا علــى قائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة الدخــل الشــامل ا ّ
الخــر للعــام.
فيما يلي الحركة في الشهرة للعام-:
2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

 1يناير

6،206

6،206

انخفاض قيمة الشهرة

()256

-

 31ديسمبر

5،950

6،206

فيمــا لــو زاد معــدل الخصــم ،مــع بقــاء جميــع االفتراضــات األخــرى دون تغييــر ،بنســبة  ،%0.1لتطلــب األمــر مخصــص إضافــي النخفــاض القيمــة
بمبلــغ  274ألــف ريــال عمانــي.

5

القطاعات التشغيلية
تمتلــك الشــركة قطــاع تشــغيلي واحــد فقــط وهــو أنشــطة التأجيــر التــي ُت َّ
نفــذ جميعهــا فــي ســلطنة عُ مــان .وبالتالــي لــم يتــم اإلفصــاح عــن
إجــراء تقســيم قطاعــي جغرافــي .ورغــم ّ
أن لــدى الشــركة عمــاء مــن األفــراد والشــركات ،تتــم إدارة محفظــة التأجيــر بأكملهــا داخليــً كقطــاع
تشــغيلي واحــد .وكافــة تمويــات وتكاليــف الشــركة مشــتركة .وتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المتع ّلقــة بهــذا القطــاع التشــغيلي فــي
قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة.

6

إيرادات التشغيل األخرى
2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

فوائد تأخير مستلمة

680

369

إيرادات من عقود تأجير مسددة قبل تاريخ إقفالها

450

520

إيرادات متنوّ عة

1،696

1،928

2،826

2،817

تتضمن اإليرادات المتنوعة رسوم معالجة بقيمة  269ألف ريال عماني ( 291- 2018ألف ريال عماني)
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7

مصروفات التشغيل

مصروفات متع ّلقة بالموظفين

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

7،783

8،961

تكاليف إشغال

201

295

تكاليف اتصاالت

433

426

أتعاب مهنية واشتراكات

176

182

مصروفات إعالن وترويج مبيعات

69

128

مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )25

200

200

مصروفات مكتبية أخرى

675

651

9،537

10،843

المدرجة تحت مصروفات تشغيل أخرى بما يلي:
تتمثل المصروفات المتعلقة بالموظفين ُ

رواتب وبدالت

2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

6،422

7،832

منافع أخرى

760

443

تكاليف التأمينات االجتماعية

458

347

مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )18

143

313

حوافز أخرى

-

26

7،783

8،961

َّ
َّ
موظفًا ( 31ديسمبر )316 :2018
الموظفين كما في  31ديسمبر  2019هو 311
إجمالي عدد
8

الضرائب
تخضع الشركة لضريبية الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة عمان بمعدل ضريبي  )%15- 2018( %15على األرباح الخاضعة للضريبة.

(أ)

موقف الربوط الضريبية

تــم االنتهــاء مــن الربــوط الضريبيــة حتــى عــام  2012واعتمادهــا مــن قبــل الســلطة الضريبيــة .ويكــون الربــط الضريبــي للشــركة عــن الســنوات مــن  2013حتــى
العمانيــة .وتــرى اإلدارة أن أيــة التزامــات ضريبيــة إضافيــة فيمــا يتعلــق بالربــوط الضريبيــة المفتوحــة ،إن وجــدت ،لــن
 2018خاضعــً العتمــاد الســلطات الضريبيــة ُ
تكــون ذات تأثيــر كبيــر علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر .2019

(ب) ضرائب محملة عن العام
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

الضريبة الجارية  -العام الحالي

1،407

1،514

الضريبة الجارية -األعوام السابقة

()576

-

المؤجلة  -العام الحالي
الضريبة
َّ

-

()40

المؤجلة  -األعوام السابقة
الضريبة
َّ

375

594

1،206

2،068

(ج) التزامات الضريبة – بالصافي

أصل ضريبة مؤجلة (انظر اإليضاح (د) أدناه)

2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

-

()410

التزام ضريبة مؤجلة (انظر اإليضاح (هـ) أدناه)

304

339

مخصص ضريبة الدخل (انظر اإليضاح (و) أدناه)

2،007

1،471

صافي االلتزامات الضريبية

2،311

1،400
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الضرائب (تابع)

المؤجلة
(د) أصل الضريبة
َّ
المدرج في قائمة
المؤجل فيما يتعلق بمخصص انخفاض قيمة مديونيات التأجير .وفيما يلي األصل الضريبي
ينشأ األصل الضريبي
َّ
َّ
المؤجل ُ
المركز المالي والحركات خالل العام:
2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

 1يناير

410

779

المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

-

185

إضافة خالل العام

-

40

تخفيض خالل العام

()410

()594

 31ديسمبر

-

410

(هـ) التزام الضريبة المؤجلة
المدرج في
المؤجل فيما يتعلق بإعادة تقييم المباني واألصول غير الملموسة .وفيما يلي االلتزام الضريبي
ينشأ االلتزام الضريبي
َّ
َّ
المؤجل ُ
قائمة المركز المالي والحركات خالل العام:
2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

 1يناير

339

114

إضافات خالل العام

-

269

محرر خالل العام

()35

()44

 31ديسمبر

304

339

مخصص ضريبة الدخل
(و)
َّ
المدرَج في قائمة المركز المالي والحركات خالل العام:
فيما يلي
َّ
مخصص ضريبة الدخل ُ
2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

 1يناير

1،471

1،050

المحول من مخصص شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

600

707

ضريبة الدخل المحملة للعام

831

1،558

مدفوع خالل العام

()895

()1،844

 31ديسمبر

2،007

1،471

(ز) تسوية مصروف الضريبة
فيما يلي تسوية ضرائب الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية بمعدالت الضريبة المطبقة مع مصروف ضريبة الدخل للعام:
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2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

11،223

14،083

مصروف ضريبة الدخل المحتسب بمعدالت الضريبة المطبقة

1،683

2،113

بنود غير قابلة للخصم (بالصافي) في تحديد الربح الضريبي

()276

()599

الضريبة الجارية  -األعوام السابقة

()576

-

المؤجلة  -األعوام السابقة
الضريبة
َّ

375

554

ضرائب محملة عن العام

1،206

2،068
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الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد
فيما يلي احتساب ربحيّة السهم الواحد:
ربح العام المنسوب إلى حقوق المساهمين (ريال عماني باآلالف)
فوائد على سندات دائمة (ريال عماني باآلالف)
صافي الربح المنسوب للمساهمين العاديين (ريال عُ ماني باآلالف)
صافي األصول المنسوبة للمساهمين العاديين (ريال عُ ماني باآلالف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل العام (باآلالف) معاد بيانه
عدد األسهم في نهاية العام – (باآلالف)
ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (ريال عُ ماني) ُ -معاد بيانها
صافي األصول للسهم الواحد (ريال عُ ماني)

2018
12،015
()1،101
10،914
85،625
537،147
517،924
0.020
0.165

2019
10،017
()1،456
8،561
90،043
541،230
541،230
0.016
0.166

تــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد كمــا فــي  31ديســمبر  2019باســتخدام المتوســط المرجــح لألســهم القائمــة للعــام .بلــغ المتوســط المرجــح
لألســهم القائمــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019عــدد  541،230،454ســهما ( 31ديســمبر  537،146،522 :2018ســهما) .تــم حســاب صافــي األصــول
للســهم الواحــد باســتخدام األســهم القائمــة فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر  .2018تــم إعــادة بيــان المتوســط المرجــح لعــدد األســهم للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018مــن  457،703،558ســهما إلــى  537،146،522ســهما بســبب إصــدار توزيعــات األســهم خــال عــام .2019
١٠

نقد وما يماثل النقد

حسابات جارية لدى البنوك
نقد في الصندوق

11

2018
ريال عماني
باآلالف

2019
ريال عماني
باآلالف
7،937
10
7،947

4،961
12
4،973

وديعة نظامية
ً
وفقــا لمتطلبــات الترخيــص المطبقــة.
يتعيــن علــى الشــركة االحتفــاظ بوديعــة رأســمالية بقيمــة  250،000ريــال عمانــي لــدى البنــك المركــزي العمانــي
خــال العــام ،حققــت الوديعــة فائــدة فعليــة بمعــدل  %1.5ســنويًا (.)%1.5-2018

12

صافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي
صافي االستثمار في تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
إيرادات تأجير غير مكتسبة
مخصص النخفاض قيمة مديونيات التأجير وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء
الديون التجارية
اإليرادات التعاقدية غير المدرجة
صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

2018
ريال عماني
باآلالف

2019
ريال عماني
باآلالف
516،164
45،755
()99،524
462،395

524،881
20،796
()96،946
448،731

()30،186
()5،563
426،646

()25،067
()4،024
419،640

*تعتبر اإليرادات التعاقدية غير المدرجة جزءا من الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالي الدولي رقم .9

(أ) إيرادات تأجير غير مكتسبة:

 1يناير
المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة
إضافات خالل العام
ُمدرج خالل العام
 31ديسمبر

2018
ريال عماني
باآلالف

2019
ريال عماني
باآلالف
96،946
44،384
()41،806
99،524

35،703
46،397
54،376
()39،530
96،946
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صافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء الديون التجارية (تابع)

(ب) مخصص انخفاض قيمة مديونيات التأجير:
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

 1يناير

25،067

11،385

محول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

-

11،847

مخصص خالل العام

18،011

12،250

محرر خالل العام

()11،531

()10،415

مشطوب خالل العام

()1،361

-

 31ديسمبر

30،186

25،067

(ج) اإليرادات التعاقدية غير المدرجة:
2019

2018

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

 1يناير

4،024

1،224

المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

-

674

إضافات خالل العام

2،727

3،453

ُمدرج خالل العام

()925

()1،327

مشطوب خالل العام

()263

-

 31ديسمبر

5،563

4،024

(د) المبالغ الجارية وغير الجارية ُمدرجة في اإليضاح رقم  29إلى هذه القوائم المالية.
(هـ) يمثــل الجــدول التالــي تحليــا لالســتثمار فــي التأجيــر التمويلــي وتمويــل رأس العامــل ومديونيــات عــن شــراء ديــون تجاريــة (اإلجمالــي
والقيمــة الحاليــة) لــكل مــن الفتــرات التاليــة:

حتى شهر واحد

أكثر من شهر
واحد إلى عام
واحد

أكثر من عام
واحد

اإلجمالي

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

 31ديسمبر 2019
اإلجمالي

14،847

149،844

397،228

561،919

القيمة الحالية

11،117

114،591

336،687

462،395

 31ديسمبر 2018

74

اإلجمالي

14،867

148،675

382،135

545،677

القيمة الحالية

11،284

115،063

322،384

448،731
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في  31ديسمبر 2019

التكلفة أو التقييم
في  1يناير 2019
إضافات
استبعادات
في  31ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم
في  1يناير 2019
المحمل للعام
ّ
استبعادات
في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019

في  31ديسمبر 2018
التكلفة أو التقييم
في  1يناير 2018
محول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة
إضافات
استبعادات
في  31ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018
على األصول المحولة من شركة عمان أوريكس
للتأجير السابقة

المحمل للعام
ّ
استبعادات
في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018

اإلجمالي
ريال عماني

أصول حق
االستخدام
ريال عماني

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ
ريال عماني
مركبات
ريال عماني

أثاث وتركيبات
ومعدات
ّ
ريال عماني
مبانٍ
ريال عماني

أرض بالملكية
الحرة
ريال عماني
باآلالف

955
955

باآلالف

600
600

باآلالف

3،588
291
3،879

باآلالف

270
270

باآلالف

3،411
609
4،020

باآلالف

268
268

باآلالف

8،824
1،168
9،992

955
أرض بالملكية
الحرة
ريال عماني

416
32
448
152

مبان
ٍ
ريال عماني

2،566
438
3،004
875
أثاث وتركيبات
ومعدات
ّ
ريال عماني

51
75
126
144

مركبات
ريال عماني

4،020
أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريال عماني

86
86
182
أصول حق
االستخدام
ريال عماني

3،033
631
3،664
6،328

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

955
955
-

باآلالف

600
600
383

955

باآلالف

1،829
1،157
603
()1
3،588
1،496

33
416
184

باآلالف

203
170
198
()301
270
68

703
368
()1
2،566
1،022

باآلالف

3،411
3،411
-

100
113
()230
51
219

باآلالف

-

3،411

باآلالف

3،587
1،327
4،212
()302
8،824
1،947

-

13

803
514
()231
3،033
5،791
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ممتلكات ومعدات (تابع)
تــم إجــراء آخــر تقييــم لألراضــي والمبانــي عــن طريــق مق ِّيــم مســتقل فــي  28فبرايــر  2015علــى أســاس قيمــة الســوق المفتوحــة .وتــم قيــد فائــض
المؤجلــة المطبقــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويُعــرض تحــت «احتياطــي إعــادة التقييــم» .وفيمــا لــو
إعــادة التقييــم صافيــً مــن ضريبــة الدخــل
َّ
تــم إدراج األراضــي والمبانــي علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة لــكان المبلــغ  0.020مليــون ريــال عُ مانــي ( 31ديســمبر  0.020- 2018مليــون ريــال عُ مانــي).
قامــت الشــركة بشــراء وتكبــد مبلــغ  4.02مليــون ريــال عمانــي ( 31ديســمبر  3.41- 2018مليــون ريــال عمانــي) للمســاحات المكتبيــة فــي مســقط.
ويجــري العمــل حاليــا علــى تصميــم وتجهيــز المســاحات المكتبيــة .ويظهــر هــذا كأعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ.

14

رأس المال
يتكــوّ ن رأس مــال الشــركة المصــرَّح بــه مــن  750،000،000ســهم عــادي تبلــغ القيمــة االســميّة للســهم الواحــد  100بيســة ( 750،000،000 - 2018ســهم
عــادي تبلــغ القيمــة االســميّة للســهم الواحــد  100بيســة) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل  541،230،454ســهما وتبلــغ القيمــة
االســميّة للســهم الواحــد  100بيســة ( 503،964،075 - 2018ســهما عاديــا و 13،959،805أســهم مجانيــة قيــد التخصيــص وتبلغ القيمة االســميّة للســهم
الواحــد  100بيســة).
فيما يلي أسماء مساهمي الشركة الذين يملكون نسبة  %10أو أكثر من أسهم الشركة:
2018

2019
عدد األسهم
المحتفظ بها
ُ

15

٪

عدد األسهم
المحتفظ بها
ُ

٪

العمانية الدوليّة للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
الشركة ُ

187،284،489

34.60

174،389،031

34.60

شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

159،292،725

29.43

148،324،643

29.43

احتياطي قانوني
العمانــي لعــام  ،2019يخصــص ســنويًا مــا نســبته  %10مــن أرباح العــام لحســاب االحتياطــي القانوني
وفقــً للمــادة  106مــن قانــون الشــركات التجاريــة ُ
حتــى يبلــغ الرصيــد المتراكــم لالحتياطــي ثلــث رأس مــال الشــركة علــى األقــل ،وال يكون هــذا االحتياطــي قابـ ً
ا للتوزيع.

16

سندات دائمة
قامــت الشــركة بإصــدار ســندات دائمــة بنســبة  %8بمبلــغ  18.200مليــون ريــال عمانــي مــن خــال طــرح خــاص فــي عــام  2018لســداد مقابــل الشــراء
لمســاهمي شــركة عمــان أوريكــس للتأجيــر والتــي تــم ذكرهــا بعــد خصــم مصاريــف إصــدار الســندات البالغــة  0.131مليــون ريــال عمانــي.

17
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دائنيات ومستحقات
2019

2018

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

دائنون

2،383

4،325

مستحقات والتزامات أخرى

2،755

6،965

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

-

2،792

5،138

14،082

مكافآت نهاية الخدمة
فيما يلي الحركة في التزامات مكافآت نهاية الخدمة خالل العام:

76

2019

2018

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

 1يناير

722

424

محول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

-

262

مصروفات مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )7

143

313

مدفوعات خالل العام

()154

()277

 31ديسمبر

711

722
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اقتراضات بنكيّ ة

سحوبات بنكية على المكشوف
قروض قصيرة األجل
الجزء الجاري من قروض طويلة األجل
قروض طويلة األجل

2018

2019
ريال عماني
باآلالف
541
123،850

ريال عماني
باآلالف
1،253
105،898

115،637
79،995
320،023

124،730
65،909
297،790

( أ ) خالل العام ،تم احتساب فوائد على االقتراضات أعاله بمعدالت تتراوح ما بين  %4.00و %6.25سنويًّا ( 31ديسمبر  %3.25- 2018و %5.50سنويًّا).
ّ
كافــة القــروض القائمــة مضمونــة برهــن عائــم بالتســاوي ذي أولويــة أولــى علــى أصــول الشــركة ،بمــا فــي ذلــك ،علــى
(ب)	 فــي تاريــخ التقريــر ،كانــت
ســبيل المثــال ال الحصــر ،مديون ّيــات الشــركة مــن عمالئهــا.
(ج) العقود اآلجلة للعمالت األجنبية
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلغــت القيمــة االســمية للعقــود اآلجلــة للعمــات األجنبيــة مــا قيمتــه  84.69مليــون ريــال عمانــي [ 220.18مليــون دوالر
أمريكــي]) ( 31ديســمبر  25.37 - 2018مليــون ريــال عمانــي) [ 65.94مليــون دوالر أمريكــي] لســداد القــروض ألجــل بالــدوالر األمريكــي.
20

ودائع ثابتة
فــي  31ديســمبر  ،2019قبلــت الشــركة ودائــع ثابتــة مــن شــركات موجــودة فــي عُ مــان بمبلــغ إجمالــي قــدره  17.01مليــون ريــال عُ مانــي ( 31ديســمبر - 2018
ـتحق عــن هــذه الودائــع
 23.90مليــون ريــال عُ مانــي) بفتــرات تتــراوح مــن  6أشــهر إلــى  5أعــوام وفقــً لإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك المركــزي ُ
العمانــي .ويُسـ َ
فوائــد بمعــدالت تتــراوح بيــن  %4.00و %5.30ســنويًا ( 31ديســمبر  %3.75- 2018إلــى  %5.10ســنويًا) .وتتضمــن القيمــة الدفتريــة فوائــد مســتحقة حتــى نهايــة العــام.

21

توزيعات أرباح مقترحة ومعتمدة
مقترحة
ســوف يقتــرح مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي القــادم توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة  12.5بيســة للســهم الواحــد بنســبة ()%12.5
علــى األســهم القائمــة بتاريــخ الســجل .مــن المتوقــع أن يبلــغ توزيــع األربــاح النقديــة  6،765،381ريــال عمانــي .ال تعكــس هــذه القوائــم الماليــة توزيعــات
األربــاح التــي ســيتم احتســابها فــي حقــوق المســاهمين كمخصــص لألربــاح المحتجــزة فــي عــام اعتمادهــا .بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة المدفوعــة
لعــام  2018مــا قيمتــه  4،143،391ريــال عمانــي ،كمــا تــم توزيــع األســهم المصــدرة بمبلــغ  2،330،657ريــال عمانــي ( 23،306،575ســهمًا).
بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة لعــام  2017مــا قيمتــه  2،791،815ريــال عمانــي ،وبلغــت توزيعــات األســهم مــا قيمتــه  1،395،980ريــال عمانــي (13،959،805
أســهم) تــم اعتمادهــا مــن قبــل شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع فــي  3ينايــر  2019وتــم توزيعهــا خــال العــام.
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النقد وما يماثل النقد

السحب على المكشوف (إيضاح )19
النقد وما يماثل النقد (إيضاح )10

2018
ريال عماني
باآلالف
()1،253
4،973
3،720

2019
ريال عماني
باآلالف
()541
7،947
7،406

التغيرات في التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية (الرئيسية)

البنود

 1يناير
رصيد محول من شركة عمان أوريكس للتأجير
إضافات خالل العام
تسديدات خالل العام
 31ديسمبر
التغير في التدفقات النقدية

2019
تدفقات
تدفقات نقدية
نقدية من
من اقتراضات
ودائع ثابتة
بنكية
ريال عماني
ريال عماني
باآلالف
باآلالف
22،949
295،272
8،723
515،894
()15،164
()492،548
16،508
318،618
()6،441
23،346

2018
تدفقات نقدية
من اقتراضات
بنكية
ريال عماني
باآلالف
128،110
149،235
252،647
()234،720
295،272
17،927
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تدفقات نقدية
من ودائع ثابتة
ريال عماني
باآلالف
21،064
8،250
6،110
()12،475
22،949
()6،365
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ارتباطات

ارتباطات تأجير معتمدة (انظر إيضاح أ)

2019
ريال عماني
باآلالف

2018
ريال عماني
باآلالف

8،124

7،423

التأجير التشغيلي فيما يتعلق بإيجارات الفروع (عقود تأجير قصيرة األجل) (انظر إيضاح ب) 147
8،271

أ)

220
7،643

سوف يتم دفع ارتباطات عقود اإليجار المعتمدة خالل  30يومًا من تاريخ توقيع العقد.

ب) يتعلق التأجير التشغيلي باإليجارات المعتمدة الواجب دفعها في المستقبل للفروع ذات العالقة.
24

التزامات عرضية

ضمانات بنكية

2019
ريال عماني
باآلالف

2018
ريال عماني
باآلالف

788

788

فــي ســياق األنشــطة االعتياديــة ،قامــت الشــركة بالترتيــب للضمانــات البنكيــة لصالــح عمالئهــا مــن بنــوك عُ مــان حيــث يحيــن تاريــخ اســتحقاقها
خــال  2020و.2021
25

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
تمثــل األطــراف ذات العالقــة الشــركات الشــقيقة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشــركة والشــركات المســيطر
عليهــا أو التــي يتــم الســيطرة عليهــا بشــكل مشــترك أو يتــم التأثيــر عليهــا جوهريــً مــن قبــل تلــك األطــراف .سياســات وشــروط تســعير هــذه
المعامــات يتــم اعتمادهــا مــن قبــل إدارة الشــركة.
ارتبطــت الشــركة بمعامــات فــي ســياق األعمــال االعتياديــة مــع أطــراف ذات عالقــة .وتكــون مثــل هــذه المعامــات بشــروط متفــق عليهــا
بصــورة مشــتركة .وفيمــا يلــي المعامــات الهامــة التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة خــال العــام المنتهــي فــي  31ديســمبر:

مصروفات عمومية وإدارية
حوافز بيع مدفوعة
شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت مقترحة وأتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )7
مكافآت أفراد اإلدارة العليا خالل العام
رواتب ومنافع أخرى

2019
ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

2018

2
51
-

2
66
3،609
38

200

200

881

844

في  31ديسمبر ،كانت األرصدة التالية مستحقة الدفع ألطراف ذات عالقة:

حوافز مبيعات مستحقة الدفع
26

2019

2018

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

16

32

األصول المحتفظ بها للبيع
أراض اســتحوذت عليهــا الشــركة كجــزء مــن تســوية مبالغ مســتحقة مــن المقترضيــن عقب إتمــام كافة
تتمثــل األصــول المحتفــظ بهــا للبيــع فــي ٍ
إجــراءات تحصيــل االئتمــان المتاحــة للشــركة .تــم تقييــم هــذا العقــار فــي ســبتمبر  2019بمــا قيمتــه  1.50مليــون ريــال عمانــي ومــن المتوقــع أن يبــاع
فــي عــام .2020
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احتياطي العمالت األجنبية
وفقــً للتعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي رقــم اف ام  ،11إن شــركات التأجيــر التمويلــي مطالبــة بتأســيس احتياطــي صــرف العملــة األجنبيــة
بنســبة  %20فــي حالــة تجــاوز االقتراضــات بالعملــة األجنبيــة  %40مــن صافــي قيمــة أصــول الشــركة .يجــب تكويــن احتياطــي بنســبة  %10فــي نهايــة العــام
مــن االقتــراض وبنســبة  %2.5لــكل احتياطــي فــي الســنوات الالحقــة.

28

االحتياطي االختياري
ً
وفقــا لمــا قــرره مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي  29ينايــر  ،2020فمــن األربــاح
باإلضافــة إلــى االحتياطــي الحالــي لألصــول غيــر العاملــة،
المحتجــزة الحاليــة ،تــم تحويــل مبلــغ  3مليــون ريــال عمانــي إلــى االحتياطــي االختيــاري لألصــول غيــر العاملــة لدعــم نمــو الشــركة .هــذا االحتياطــي
غيــر قابــل للتوزيــع ويتطلــب التحويــل مــن هــذا االحتياطــي موافقــة مجلــس اإلدارة.

29

األدوات المالية حسب الفئة
تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية:
التكلفة المهلكة
ريال عماني
باآلالف

2019

األصول المالية
نقد وما يماثل النقد
صافى االستثمار في التأجير التمويلي
صافي االستثمار في تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
مديونيات أخرى
وديعة نظامية
إجمالي األصول المالية

7،947
389،384
37،262
1،473
250
436،316
التكلفة المهلكة
ريال عماني
باآلالف

2019

االلتزامات المالية
سحب على المكشوف وقروض قصيرة األجل
دائنيات ومستحقات
ودائع شركات
قروض طويلة األجل
إجمالي االلتزامات المالية
2018

األصول المالية
نقد وما يماثل النقد
صافى االستثمار في التأجير التمويلي
تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
مديونيات أخرى
وديعة نظامية
إجمالي األصول المالية
2018

االلتزامات المالية
سحب على المكشوف وقروض قصيرة األجل
دائنيات ومستحقات
ودائع شركات
قروض طويلة األجل
إجمالي االلتزامات المالية

124،391
5،138
17،009
195،632
342،170
التكلفة المهلكة
ريال عماني
باآلالف
4،973
401،634
18،006
1،278
250
426،141
التكلفة المهلكة
ريال عماني
باآلالف
107،151
14،082
23،896
190،639
335،768
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تحليل استحقاق األصول وااللتزامات
يحلل الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية لألصول وااللتزامات في تاريخ التقرير .تدرج المبالغ المفصح عنها بالقيمة الدفترية.
أكثر من شهر
استحقاق غير
أكثر من عام
واحد
حتى
محدد
واحد
إلى عام واحد
شهر واحد
في  31ديسمبر 2019
ريال عماني
ريال عماني
ريال عماني
ريال عماني
باآلالف
باآلالف
باآلالف
باآلالف
األصول
7،947
نقد وما يماثل النقد
250
وديعة نظامية
صافي االستثمار في التأجير التمويلي
ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء
300،566
115،519
10،561
ديون تجارية
3،403
سلف ومدفوعات مقدمًا
1،500
أصول محتفظ بها للبيع
5،950
الشهرة
1،280
أصول غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
6،328
إجمالي األصول
13،808
300،566
120،422
18،508

7،947
250

426،646
3،403
1،500
5،950
1،280
6،328
453،304

حقوق المساهمين وااللتزامات
إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات:
قروض بنكيّ ة وودائع ثابتة
دائنيات ومستحقات
مكافآت نهاية الخدمة
التزامات ضريبيّ ة
إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

-

-

-

108،112

108،112

37،363
2،383
39،746

213،520
2،755
2،007
218،282

86،149
86،149

711
304
109،127

337،032
5،138
711
2،311
453،304

فجوة السيولة

()21،238

()97،860

214،417

()95،319

الفجوة التراكميّ ة للسيولة

()21،238

()119،098

95،319

-

حتى
شهر واحد
ريال عماني
باآلالف

في  31ديسمبر 2018
األصول
نقد وما يماثل النقد
وديعة نظامية
صافي االستثمار في التأجير التمويلي ورأس
المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
سلف ومدفوعات مقدمًا
أصل الضريبة المؤجلة
الشهرة
أصول غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
إجمالي األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات
إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات
اقتراضات بنكيّة وودائع ثابتة
دائنيات ومستحقات
مكافآت نهاية الخدمة
التزامات ضريبيّة
إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
فجوة السيولة
الفجوة التراكميّة للسيولة
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اإلجمالي
ريال عماني
باآلالف
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أكثر من شهر
واحد
إلى عام واحد
ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام
واحد
ريال عماني
باآلالف

استحقاق غير
محدد
ريال عماني
باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني
باآلالف

4،973
-

-

-

250

4،973
250

11،355
16،328

111،209
3،187
114،396

297،076
297،076

410
6،206
1،537
5،791
14،194

419،640
3،187
410
6،206
1،537
5،791
441،994

-

-

-

103،694

103،694

60،357
2،792
63،149
()46،821
()46،821

192،542
11،290
1،810
205،642
()91،246
()138،067

68،787
68،787
228،289
90،222

722
104،416
()90،222
-

321،686
14،082
722
1،810
441،994
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تحليل استحقاق األصول وااللتزامات (تابع)
لــدى الشــركة تســهيالت ائتمانيــة غيــر مســتخدمة بقيمــة  44.8مليــون ريــال عمانــي متاحــة كمــا فــي  31ديســمبر  31( 2019ديســمبر  113.1- 2018مليــون ريــال
عمانــي) للتخفيــف مــن أثــر عــدم التوافــق الســلبي .تتوقــع الشــركة ،نظـرًا للخبــرة والممارســة المحليــة والمناقشــات مــع المقرضيــن ،أنــه ســيتم تمديــد
تســهيالت االقتــراض قصيــرة األجــل أو تجديدهــا أو اســتبدالها عنــد انتهــاء الصالحيــة ،وســيتم تجديــد الودائــع الثابتــة التــي تســتحق خــال عــام واحــد إذا
لــزم األمــر باإلضافــة إلــى تدابيــر أخــرى لســد الفجــوة فــي االســتحقاق .وبالتالــي ،قامــت اإلدارة بإعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس االســتمرارية.

31

تحليل معدل الفائدة الفعال لألصول وااللتزامات الماليّ ة
معدل الفائدة
تحليل حساسيّة
ّ
بناء على تواريخ إعادة التسعير أو االستحقاق حسب العقد:
فيما يلي وضع حساسية معدل الفائدة للشركة ً

في  31ديسمبر 2019

معدل
الفائدة
الفعلي
٪

األصول
نقد وما يماثل النقد
وديعة نظامية
صافي االستثمار في التأجير
التمويلي ورأس المال العامل
ومديونيات عن شراء ديون تجارية
إجمالي األصول
االلتزامات
اقتراضات بنكيّ ة
وودائع ثابتة
دائنيات ومستحقات
إجمالي االلتزامات

%1.5
%17- %6.5

- %4.00
%6.25

أكثر من
شهر واحد
إلى عام
واحد
ريال عماني
باآلالف

أكثر من
عام واحد
ريال عماني
باآلالف

استحقاق
غير محدد
ريال عماني
باآلالف

غير محمل
بالفوائد
ريال عماني
باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني
باآلالف

-

-

-

250

7،947
-

7،947
250

10،561
10،561

115،519
115،519

300،566
300،566

250

7،947

426،646
434،843

حتى شهر
واحد
ريال عماني
باآلالف

37،363
37،363

213،520
213،520

86،149
86،149

-

5،138
5،138

337،032
5،138
342،170

فجوة حساسية معدل الفائدة

()26،802

()98،001

214،417

250

2،809

92،673

معدل الفائدة المتراكمة
فجوة الحساسية

()26،802

()124،803

89،614

89،864

92،673

حتى
شهر واحد
ريال عماني
باآلالف

أكثر من
شهر واحد
إلى
عام واحد
ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام
واحد
ريال عماني
باآلالف

 31ديسمبر 2018

معدل
ّ
الفائدة
الفعلي
٪

األصول
نقد وما يماثل النقد
وديعة نظامية
صافي االستثمار في التأجير التمويلي
ورأس المال العامل ومديونيات عن
شراء ديون تجارية
إجمالي األصول

%1.5
%17 - %6.5

استحقاق
غير محدد
ريال عماني
باآلالف

غير محمل
بالفوائد
ريال عماني
باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني
باآلالف

-

-

-

250

4،973
-

4،973
250

11،355
11،355

111،209
111،209

297،076
297،076

250

4،973

419،640
424،863

االلتزامات
اقتراضات بنكيّة و ودائع ثابتة
دائنيات ومستحقات
إجمالي االلتزامات

%3.25
%5.5-

60،357
60،357

192،542
192،542

68،787
68،787

-

14،082
14،082

321،686
14،082
335،768

فجوة حساسية معدل الفائدة

()49،002

()81،333

228،289

250

()9،109

89،095

معدل الفائدة المتراكمة
فجوة الحساسية

()49،002

()130،355

97،954

98،204

89،095
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32

أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للعام الحالي وتم اإلفصاح عنها أدناه .وال تؤثر عملية إعادة
التصنيف هذه على أرباح الشركة أو حقوق المساهمين المعروضة سابقًا.
كما هو مدرج حاليًا

كما هو مدرج سابقًا

٢٠١٨
ريال عماني باآلالف
دائنيات ومستحقات (إيضاح )17

14،082

13،854

مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )18

722

950

14،804

14،804

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات .37-33
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2018
ريال عماني باآلالف
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