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

ــر” ــة العص ــا بلغ عنه

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

“ لقــد عــرف العالــم عمــان عبــر تاريخهــا العريــق والمشــّرف، كيانــا حضاريــا فاعــال، 
ومؤثــرا فــي نمــاء المنطقــة وازدهارهــا، واســتتباب األمــن والســالم فيهــا، تتنــاوب 
األجيــال، علــى إعــالء رايتهــا، وتحــرص علــى أن تظــل رســالة عمــان للســالم تجــوب 
العالــم، حاملــة إرثــا عظيمــا، وغايــات ســامية، تبنــي وال تهــدم، وتقــرب وال تباعــد، 
ــزم  ــكل ع ــا ب ــؤدي جميع ــم، لن ــم وبك ــتمراره، معك ــى اس ــنحرص عل ــا س ــذا م وه

وإصــرار دورنــا الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة”

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
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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 
ــوالء والســير  ــن طــارق المعظــم حفظــة اهلل ورعــاه علــى ال الســلطان هيثــم ب
خلــف قيادتــه الحكيمــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي قيــادة الســلطنة 
علــى طريــق التنميــة والســالم واالزدهــار، ســائلين اهلل جلــت قدرتــه أن يمــد فــي 

ــة. ــة والعافي ــور الصح ــه بموف ــه ويمتع ــر جاللت عم

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم نتائــج أعمــال الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 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 للعمــالء متمثلــة فيمــا تقدمــه مــن 

منتجــات عاليــة الجــودة.

التنميــة  لخطــة  األخيــرة  الســنة   2020 الماليــة  للســنة  ُعمــان  ميزانيــة  تمثــل 
الخمســية  التنميــة  لخطــة  الطريــق  وتمهــد   )2020-2016( التاســعة  الخمســية 
العاشــرة )2021-2025( التــي تدعــم األهــداف اإلنمائيــة المرتقبــة لرؤيــة عمــان 2040.

ــج  ــي النات ــو إجمال ــا لنم ــو خالله ــة ترن ــان ميزاني ــلطنة ُعم ــة س ــت حكوم وضع
المحلــي ألكثــر مــن 3٪ فــي عــام 2020 واضعيــن فــي اإلعتبــار أهدافهــا المتعلقــة 
باالســتدامة الماليــة وتنويــع االقتصــاد ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــاريع 

التنميــة وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.

ــر النفطيــة  ــرادات غي ــز مســاهمة اإلي ــى تعزي ــز المســتمر علــى الحاجــة إل التركي
واعتــراف الحكومــة بــأن إيــرادات القطاعــات غيــر النفطيــة تعتمــد بشــكل واضــح 
وكبيــر علــى إلتــزام القطــاع الخــاص باالســتثمار وتحســين بيئــة األعمــال التجاريــة 

لتســهيل النمــو فــي االســتثمار.
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تقرير مجلس  إلدارة 

جميــع  فــي  ومتنــوع  جيــد  جغرافــي  بوجــود  شــركتنا  تتمتــع 
إختيارهــم  تــم  موقًعــا(  خــالل)20  مــن  ُعمــان  ســلطنة  أنحــاء 
بعنايــة ، حيــث تقــدم هــذه الفــروع منتجــات تمويليــة متنوعــة 
مكنتنــا مــن أن نكــون فــي وضــع جيــد لتلبيــة متطلبــات التمويــل 
ــطة.  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــة والش ــي التجزئ ــن قطاع ــكل م ل
ونتوقــع حــدوث زيــادة معقولــة االئتمــان علــى المــدى المتوســط 
ــو  ــع النم ــان م ــر االئتم ــن مخاط ــوازن بي ــاد ت ــى إيج ــة إل ــع الحاج م

ــوق. ــي الس ــي ف اإليجاب

ــة  ــق بسياس ــا يتعل ــظ فيم ــج متحف ــي نه ــركتكم تبن ــل ش تواص
ســيناريو  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  االئتمانيــة  التســهيالت  منــح 
االقتصــاد العــام والزيــادة الملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان، مــن 
ــتهداف  ــو اس ــه ه ــذي نتبع ــج ال ــة ، كان النه ــذه السياس ــالل ه خ
رضــاء العمــالء الذيــن يتوافقــون مــع الشــروط والمعاييــر اإلئتمانيــة 
مخاطــر  لمراقبــة  التــام  الحــرص  علــى  اإلبقــاء  مــع  للشــركة 
بالحــرص  المفعمــة  النظــرة  االئتمــان. نحــن نتوقــع إســتمرارية 
لألعمــال االئتمانيــة علــى المــدى المتوســط. إن توقعاتنــا مــن خــالل 
خبراتنــا المتعمقــة أن يظــل المنــاخ اإلقتصــادي ملــئ بالتحديــات .

بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين 108 مليــون 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 
ــن  ــان م ــلطنة ُعم ــي س ــل ف ــال التموي ــي مج ــادة ف ــدارة والري الص

ــاح. ــرادات واألرب ــروع واإلي ــبكة الف ــول وش ــم األص ــث حج حي

ــة  ــال ذات نوعي ــاء أعم ــى إنتق ــركة عل ــزت الش ــام 2019 ، رك ــالل ع خ
جيــدة مــع مراعــاة هوامــش ربحيــة جيــده وبنــاء ثقافــة تحســين 
التكلفــة الشــاملة داخــل منظومــة عمــل الشــركة. نتيجــة لذلــك 
ــب(  ــات والضرائ ــل المخصص ــاح قب ــغيلية )األرب ــا التش ــت أرباحن ، نم
ــال  ــون ري ــي )15.9 ملي ــال عمان ــون ري ــى 17.7 ملي ــل إل ــبة 11٪ لتص بنس
عمانــي فــي عــام 2018( فــي حيــن نمــا إجمالــي األصــول المكتســبة 
ــال  ــال عمانــي )419 مليــون ري بنســبة 1.7٪ ليصــل إلــى 426 مليــون ري
ــن  ــب 10 ماليي ــم الضرائ ــد خص ــاح بع ــت األرب ــي 2018(. بلغ ــي ف عمان
ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 12 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018. 

ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى انخفــاض أربــاح عــام 2018 بقيمــة 12 
مليــون ريــال عمانــي نتيجــة لزيــادة المخصصــات العمليــة.

تلتــزم شــركتكم باالمتثــال التــام لتطبيــق قواعــد مخصصــات 
المركــزي  البنــك  قبــل  مــن  عليهــا  المنصــوص  اإلحتياطــي 
العمانــي ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. كإجــراء لدعــم النمــو 
إضافًيــا  طوعًيــا  احتياطًيــا  اإلدارة  مجلــس  أنشــأ   ، المســتقبلي 
ــة  ــركة القابل ــات الش ــن احتياطي ــي م ــال عمان ــن ري ــة 3 ماليي بقيم

للتوزيــع.

ومــع اســتمرار المنصــات الرقميــة فــي لعــب دور محــوري فــي 
تطويــر  علــى  باســتمرار  نعمــل  فإننــا   ، العمــالء  إلــى  الوصــول 
العمــالء ســعيًا لتعزيــز  للتواصــل مــع  وإبتــكار قنــوات جديــدة 
مشــاركتهم. لقــد تــم طــرح تطبيــق الهاتــف المحمــول الخــاص 
ــي  ــتمر ف ــوف نس ــالء. وس ــل للعم ــة أفض ــيتيح تجرب ــذي س ــا وال بن
ــي  ــول الرقم ــع التح ــى م ــي ليتماش ــا التقن ــز نظامن ــعي لتعزي الس
الــذي يحــدث فــي جميــع أنحــاء العالــم وفتــح أبــواب جديــدة 

لالتصــال مــع العمــالء وكذلــك رفــع الكفــاءة التشــغيلية.

ســتؤدي المســتويات المنخفضــة والمتوقعــة لحجــم االئتمــان 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــى صعوب ــدة إل ــف الفائ ــادة تكالي ــب زي ــى جان إل
مســتويات الربحيــة الحاليــة. ومــع ذلــك ، فــإن شــركتكم فــي 
وضــع جيــد للتعامــل مــع بيئــة العمــل الصعبــة نتيجــة لمركزهــا 
المدربيــن  والموظفيــن   ، الراســخة  والعمليــات   ، القــوي  المالــي 
تدريبــًا جيــدًا والخبــرة الطويلــة فــي هــذا العمــل. ســنواصل التركيز 
علــى تعزيــز كفاءاتنــا وتجربــة العمــالء وعــروض المنتجــات وجــودة 

ــات. ــم الخدم تقدي

معقــول  عائــد  توفيــر  إلــى  الشــركة  أربــاح  توزيــع  يهــدف 
للمســاهمين وبنــاء احتياطيــات لتحقيــق قاعــدة رأســمالية قويــة. 
بنــاًء علــى ذلــك ، يوصــي المجلــس بتوزيــع أرباح نقديــة بنســبة ٪11.08. 
ــد. ــخ القي ــة بتاري ــهم القائم ــى األس ــاح عل ــذه األرب ــع ه ــيتم دف س

الخمــس  الســنوات  فــي  الموزعــة  األربــاح  تفاصيــل  يلــي  فيمــا 
الماضيــة:

15%12.5% 15%

2014 2015 2016 2017 2018

17% 12.5%
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حوكمــة  متطلبــات  بجميــع  اإللتــزام  علــى  شــركتكم  دأبــت 
الشــركات ، كمــا هــو محــدد مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة 
)CMA(. وتــم إعــداد تقريــر مفصــل حــول حوكمــة الشــركات 
ــح  ــا للوائ ــن وفًق ــن القانونيي ــن المدققي ــهادة م ــى ش ــة إل باإلضاف

هيئــة ســوق المــال.

خــالل العــام ، تبرعــت الشــركة بإجمالــي مبلــغ 95.160 ريــال ُعمانــي 
خصمــًا مــن المبلــغ الــذي وافــق عليــه المســاهمون للتوزيــع علــى 
ــال ُعمانــي لجمعيــة  الجمعيــات الخيريــة. حيــث وزع منهــا 15.000 ري

ريــال   25.000 ومبلــغ  المشــي  ماراثــون  لرعايــة  للســرطان  ُعمــان 
ــغ  ــاء و مبل ــه ودار العط ــال الخيري ــة لألعم ــة العماني ــي للهئي ُعمان

ــام. ــة لأليت ــة العماني ــة بهج ــال لجمعي 10.000 ري

خــالل الســنة الحاليــة ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تعــاون بقيمــة 
20.160 ريــال ُعمانــي مــع صنــدوق تنميــة مشــاريع الشــباب )شــراكة( 
الشــركات  لقطــاع  المالــي  التخطيــط  فــي  عمــل  ورش  إلجــراء 
عمــان  ســلطنة  أنحــاء  جميــع  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
الصغيــرة  المشــاريع  رواد  مهــارات  مســتويات  تحســين  بهــدف 
والمتوســطة الحالييــن والمحتمليــن. توفــر شــراكة الدعــم المالــي 
والدعــم الالحــق للشــركات الصغيــرة والمتوســطة. ســتواصل 
قطــاع  تطويــر  فــي  للمســاعدة  ســبل  استكشــاف  الشــركة 

والمتوســطة. الصغيــرة  الشــركات 

ــز  ــة - تعزي ــورة ملحوظ ــركة وبص ــت الش ــام 2019 ، قام ــالل الع خ
ــن  ــن م ــف اثني ــالل توظي ــن خ ــرة م ــورة كبي ــة بص ــا التنفيذي إدارته
مــدراء العمــوم العمانييــن، وهــم الفاضــل / علــي المعنــي - مديــر 
عــام األعمــال ، والمســؤول عــن مبيعــات الشــركات والمؤسســات 
الفــروع  وشــبكة  التجزئــة  ومبيعــات  والمتوســطة  الصغيــرة 
جمعــة  والفاضــل  الشــركة.  تبذلهــا  التــي  التســويق  وجهــود 
الماليــة  الوظائــف  ليــرأس   ، الدعــم  عــام  مديــر   - الخميســي 

والعمليــات والدعــم للشــركة.

ال تــزال شــركتكم ملتزمــة بتطبيــق سياســة التعميــن ، وكمــا هــو 
ــن  ــن 264 م ــن العمانيي ــدد الموظفي ــغ ع ــمبر 2019 ، بل ــي 31 ديس ف
إجمالــي الموظفيــن العامليــن بالشــركة والبالــغ عددهــم 311. 
لتصبــح بذلــك نســبة التعميــن المحققــة بالشــركة 85 ٪ ، وهــو مــا 
يزيــد عــن الهــدف المحــدد المفتــرض تحقيقــه والبالــغ 80 ٪. ال تــزال 
الشــركة ملتزمــة بتوفيــر الفــرص الوظيفيــة والتدريــب للموظفيــن 

ــى. ــؤوليات أعل ــل مس ــم لتحم ــن إلعداده العمانيي

كمــا نعــرب عــن خالــص امتناننــا للبنــك المركــزي العمانــي وهيئــة 
ــن  ــة والمصرفيي ــألوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــال وس ــوق رأس الم س
ــاهمين  ــالء والمس ــدات والعم ــيارات والمع ــار الس ــن وتج والمودعي
ــس اإلدارة ،  ــن مجل ــة ع ــركة. نياب ــو الش ــدم لنم ــم المق ــى الدع عل

ــاق. ــم الش ــم وعمله ــى تفانيه ــن عل ــكر اإلدارة والموظفي نش

رأس المال المدفوع 
الذي على أساسه تم 

توزيع األرباح

2014
25.68

2015
26.32

2016
27.11

2017
27.93

2018
51.79

طايع جندل علي 
رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز البلوشي
عضو مجلس اإلدارة

 روبرت بانكراس
رئيس التنفيذى
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تقرير مناقشات 
وتحليل اإلدارة

بيان  أهداف العمل:
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ــل  ــا الحاف ــزز تاريخه ــام 1987، لتع ــي ع ــل ش.م.ع.ع. ف ــة للتموي ــركة الوطني ــت الش تأسس
ــبكتها  ــر ش ــي عب ــاع التمويل ــي القط ــا ف ــؤدي دورا مهم ــا ت ــات. إذ أنه ــازات والنجاح باإلنج

ــلطنة.  ــات الس ــف محافظ ــي مختل ــة ف ــا موزع ــمل 20  فرع ــي تش الت

ــت  ــروع تح ــة الف ــي كاف ــؤولياتها ف ــا ومس ــة واجباته ــى تأدي ــركة عل ــرص الش ــث تح حي
ــات  ــودة الخدم ــزز ج ــي تع ــالت الت ــارات والمؤه ــة ذات المه ــوادر الوظيفي ــن الك إدارة  310 م
التمويليــة التــي تقدمهــا الشــركة لقاعــدة عريضــة مــن العمــالء تضــم حوالــي 70.000 عمًيــال.

ــة؛  ــة وواضح ــة وقوي ــتراتيجية متكامل ــق اس ــا وف ــير ُقدًم ــل بالس ــة للتموي ــزم الوطني وتلت
مــن خــالل 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 خــالل اتباع إســتراتيجية 
طويلــة المــدى مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل إيجابــي فــي نمــو وتطورالشــركة مــن 
ــا  ــة عمالئن ــى كاف ــة عل ــود بالمنفع ــودة تع ــة الج ــات عالي ــات وخدم ــا منتج ــالل تقديمن خ
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 

ــي.  ــاد الوطن االقتص

ــي  ــالت الت ــات والتحلي ــإن المناقش ــل، ف ــة للتموي ــركة الوطني ــر إدارة الش ــة نظ ــن وجه وم
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 والتحليــالت قابلــة للتغييــر مســتقبًلا. 

البيانــات  مــن  مجموعــة  التقريــر  هــذا  فــي  المطروحــة  القوائــم  تعــرض  إذ 
الحاليــة  وأهدافهــا  الشــركة،  واســتراتيجيات  خطــط  حــول  التطلعية)المســتقبلية( 
وتوقعاتهــا فيمــا يتعلــق بمركزهــا المالــي وأدائهــا فــي المســتقبل.  وال ترتبــط هــذه 
المخاطــر  بــل تشــمل عــدد مــن  المســتقبلية فحســب،  أو  الحاليــة  بالوقائــع  البيانــات 
ــة  ــة الفعلي ــج المالي ــالف النتائ ــي اخت ــبب ف ــد يتس ــا ق ــا مم ــد صحته ــر المؤك ــات غي والبيان
ــد أن  ــن المؤك ــة. وم ــات التطلعي ــي البيان ــواردة ف ــات ال ــداف والتوقع ــط واأله ــن الخط ع
يكــون للتغيــرات التــي تطــرأ علــى ســعر الفائــدة، والعــرض والطلــب، و اللوائــح الحكوميــة 
والقوانيــن الضريبيــة، وغيرهــا مــن التغيــرات تأثيــر ملمــوس علــى النتائــج الماليــة للشــركة.

روبرت بانكراس
رئيس التنفيذى
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نظرة عامة على الوضع االقتصادي

صناعة التمويل
كثيــرة  متغيــرات   2019 فــي  العالمــي  االقتصــاد  عايــش  لقــد 
ــاع  ــا قط ــن بينه ــي م ــات الت ــة القطاع ــى كاف ــلًبا عل ــت س انعكس
التمويــل. إذ شــهد القطــاع نمــوا بطيًئــا نتيجــة الزيــادة الملحوظــة 
فــي تكلفــة األمــوال والتراجــع العــام فــي القطاعيــن الحكومــي 
القطاعــات  فــي  الجديــدة  المشــاريع  قلــة  وبســبب  والخــاص. 
الرئيســية كالنفــط والغــاز، ومشــاريع البنيــة التحتيــة شــهدنا نوعــا 

ــل.  ــات التموي ــي عملي ــًؤا ف ــن التباط م

هيكل األعمال
تعتبــر الوطنيــة شــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل غيــر المصرفــي 
إدارة  فــي  الفاعــل  بدورهــا  تتميــز  حيــث  عمــان،  ســلطنة  فــي 
األصــول واألربــاح، والتعامــل مــع قاعــدة عريضــة مــن العمــالء عبــر 
ــة  ــة مختلف ــاحات جغرافي ــي مس ــي تغط ــروع الت ــن الف ــبكة م ش

ــلطنة.  ــاء الس ــة أنح ــي كاف ف

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: امتــالك قاعــدة 
كل  مــع  وطيــدة  بعالقــات  والتمتــع  العمــالء،  مــن  عريضــة 
التجاريــة  األعمــال  إدارة  علــى  قدرتنــا  إلــى  باإلضافــة  الشــركاء. 
بأيــدي نخبــة مــن المــوارد البشــرية ذات الخبــرة والكفــاءة. كمــا أننــا 
نتمتــع بامتــالك نظــام تشــغيل ســلس ومتكامــل ومجهزإلطــالق 

أعمالنــا عبــر مســاحات واســعة. 

فإننــا  التمويــل،  قطــاع  فــي  الالعبيــن  أقــدم  أحــد  وكوننــا 
ــتمرار  ــعى باس ــذا نس ــوق. ل ــات للس ــق الحتياج ــا العمي نتميزبفهمن
لتلبيــة متطلبــات  االنظمــة والعمليــات؛  إلــى  تطويــر وتحديــث 
العمــل.  ســوق  يواجههــا  التــي  التحديــات  ومواجهــة  العمــالء 

وترتكــز االســتراتيجيات األساســية لتعزيــز الربحيــة فــي أعمالنــا 
علــى تمكــن الشــركة مــن :

عائــد  تحقيــق  تضمــن  فائــدة  بمعــدالت  األمــوال  إقــراض  أ(  
المحتملــة. المخاطــر  مقابــل  مناســب 

ب(  الحفــاظ علــى بيئــة تشــغيلية مناســبة، وبنيــة تحتيــة تتســم 
ــة  ــال التجاري ــى إدارة األعم ــل عل ــة، والعم ــاءة والجاهزي بالكف

ــية. ــف تنافس بتكالي
وبتكلفــة  عاليــة،  جــودة  ذات  جديــدة  خدمــات  ابتــكار  ج(  
ــالء  ــى العم ــا إل ــرعة وصوله ــهولة وس ــان س ــع ضم ــل م أفض

متنوعــة. وتقنيــات  عبرقنــوات 
تحقيــق النمــو فــي المحفطــة االئتمانيــة للشــركة مــن خــالل  د(  
إلــى الحــد األدنــى عــن طريــق  تقليــل الخســائر االئتمانيــة 
التقييــم المناســب للقــدرة االئتمانيــة للعمــالء قبــل منــح 
اإلئتمــان، باإلضافــة إلــى مــا يليهــا مــن عمليــات التحصيــل 

والمعالجــات اإلئتمانيــة التــي تلــي عميلــة المنــح.
اإلحتفــاظ  مــع  قويــة،  رأســمالية  قاعــدة  علــى  الحفــاظ  هـــ( 

لإلقــراض. المثالــي  بالمســتوى 

مالمح على األداء

تمويل المركبات والمعدات
تعمــل الشــركة فــي مجــال تمويــل المركبــات مــن خــالل االتصــال 
المباشــر مــع العمــالء، وعــن طريــق وكالئهــا المعتمديــن. إضافــة 
ــرعندما  ــويق المباش ــائط التس ــتخدام وس ــى اس ــا عل ــى تركيزه إل
يتعلــق األمــر بتمويــل األعمــال التجاريــة فــي ســوق الشــركات 

ــطة.  ــرة والمتوس الصغي

ــودة  ــى ج ــا عل ــل اهتمامه ــل ج ــة للتموي ــركة الوطني ــُب الش وتص
االئتمــان مــن خــالل وضــع آليــة واضحــة لتقييــم االئتمــان لضمــان 
تعامــل العمــالء مــع منتجــات الشــركة عبــر البطاقــات اإلئتمانيــة 
التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى تمويــل قصيــر المدى.مــع 
ــر  ــم أط ــى رس ــاعدنا عل ــي تس ــاتهم الت ــة ممارس ــة ومراقب متابع
تنظيميــة لفهــم إدارة المخاطــر والقــدرة علــى تحديــد مــدى 

ــركتنا. ــل ش ــى عم ــا عل تأثيره

ــودة  ــوم ج ــا الي ــح لدين ــان، أصب ــى إدارة اإلئتم ــا عل ــل تركيزن وبفض
ــى  ــرى عل ــة اآلخ ــركات المنافس ــع الش ــة م ــل مقارن ــة أفض ائتماني
ــالد.  ــهدها الب ــي تش ــة الت ــرات االقتصادي ــة التغي ــن كاف ــم م الرغ

الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  بمســاعدة  ملتزمــون  أننــا  كمــا 
والمتوســطة فــي ســلطنة عمــان، مــن خــالل تفديــم مســتويات 
عاليــة مــن الخدمــات والمنتجــات التــي تتســم بالمرونــة والحداثــة 

بهــدف مســاعدتها علــى االزدهــار.
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األداء التشغيلي
الناجحــة  أدائهــا  رحلــة  للتمويــل  الوطنيــة  الشــركة  واصلــت 
الشــركة  أصــول  بلغــت  إذ  مدروســة،  اســتراتيجيات  بمســاعدة 
الحاليــة 426،6 مليــون ريــاًلا ُعمانًيــا )لتســجل إرتفاعــًا بلــغ 1،67٪ عــن 
العــام الماضــي(، ومحقًقــة أرباًحــا بلغــت 10،2 مليــون ريــال ُعمانــي 

فــي عــام 2019.

ملخص األداء الكلي لعام2019:
y .بلغ الدخل من األنشطة التمويلية 41.81 مليون ريال
y .2019 بلغت تكلفة الفوائد 16.30 مليون ريال في عام
y .وصل الدخل التشغيلي إلى 17.65 مليون ريال
y .بلغت المصاريف العمومية واإلدارية 10.68 مليون ريال
y .بلغ حجم االرباح بعد خصم الضريبة 10.02 مليون ريال

 المحفظة المالية 
فــي ظــل النمــو المتســارع فــي قطــاع األعمال، فقــد بلغ  مســتوى 
االســتعداد المالــي لدينــا 3.20  مقارنــًة بالحــد األقصــى التنظيمــي 
ــا المالــي الخارجــي مــن مصدريــن  البالــغ 5 مــرات. يتكــون مصدرن

رئيســيين: القــروض المصرفيــة، وودائــع الشــركات.

أ( القروض المصرفية
تمثــل القــروض المصرفيــة مصــدًرا رئيســًيا للتمويــل فــي شــركتنا. 
باتــت  بالبنــوك  التــي تربطنــا  العالقــات طويلــة األجــل  فنتيجــة 
تشــكل مصــدًرا كبيــًرا للتمويــل المســتقر لدينــا. حيــث بلــغ إجمالي 
ــنة  2019  ــمبر لس ــة ديس ــى نهاي ــركة حت ــة للش ــروض المصرفي الق

ــال. ــون ري ــدره 320.02 ملي ــغ وق مبل

ب( الودائع الثابتة
تتميــز الودائــع الثابتــة بكونهــا ذات ســعرفائدة ثابــت طــوال مــدة 
ســريانها؛ وبالتالــي يمكــن التخفيــف مــن مخاطــر تغيــر أســعار 
تنويــع  المســتمرعلى  تركيزنــا  وبفضــل  مــا.  حــد  إلــى  الفائــدة 
ــد  ــذب المزي ــي ج ــتمرار ف ــالل االس ــن خ ــا م ــل لدين ــدة التموي قاع
مــن المودعيــن الجــدد؛ فقــد بلــغ إجمالــي حجــم ودائــع الشــركة 

ــا.  ــاًلا عمانًي ــون ري ــة 2019  17.0 ملي ــى نهاي حت

الموارد البشرية
ــك  ــل يمتل ــل مؤه ــق عم ــل فري ــا بفض ــركة نجاحاته ــل الش تواص
غــرس  علــى  مركــزة  والكفــاءات،  والخبــرات  المهــارات  أفضــل 
المفاهيــم  وإكســابهم  والتفانــي،  وااللتــزام  االحتــرام  قيــم 
المهنيــة التــي تعــزز ثقافــة رفــع مســتوى األداء لديهــم علــى 
ــي  ــركة ف ــتثمر الش ــا تس ــركة. كم ــي الش ــتوياتهم ف ــة مس كاف
تدريــب كوادرهــا وتطويــر مهاراتهــم مــن خــالل الــورش والــدورات 
اإلنتاجيــة  لزيــادة  تحفيزهــم  إلــى  تهــدف  التــي  المســتمرة 

وتســهيل إجــراءات العمــل فــي بيئــة مناســبة.

إننــا نؤمــن أن مميزاتنــا التــي تجعلنــا منافســين أقويــاء في الســوق 
بجــد  يعملــون  الذيــن  الموظفيــن  مــن  منتســبينا  فــي  تتمثــل 
ــي  ــر.  وتع ــة أكب ــركة قيم ــول الش ــبون أص ــن يكس ــالء الذي والعم
شــركتنا بشــكل كاٍف ضــرورة توفيــر خدمــة رفيعــة المســتوى 
الشــركات  مــن  منافســيها  علــى  التقــدم  أجــل  مــن  للعمــالء 
ــى  ــا عل ــابقا كان مبنًي ــاه س ــذي حققن ــاح ال ــرى.  فالنج ــة األخ المالي
قــوة اســتراتيجيتنا والتــي تجلــت فــي عــزم الموظفيــن وإصرارهــم 
علــى النجــاح المســتمر. إن خطانــا الثابتة ال تســع ألن تحتــل الصدارة 
ــل  ــب وتأهي ــرة لتدري ــادرات مبتك ــاد مب ــى إيج ــو إل ــل ترن ــب ب فحس
موظفيهــا للمزيــد مــن الرقــي فــي تقديــم الخدمــات التنافســية .

نحــن نؤمــن بــأن عمليــة تطوير وتنميــة مهــارات الموظفيــن مهمة 
لقطــاع  المتســارعة  التغيــرات  ظــل  فــي  التحديــات  لمواجهــة 
األعمــال؛ لــذا نظمــت الشــركة حزمــة مــن البرامــج التدريبيــة فــي 
اإلنجليزيــة،  باللغــة  التحــدث  مهــارة  وتنميــة   ،Fintech مجــاالت 
وتقييــم المخاطــر، ومكافحــة غســل األمــوال، والقيــادة والتحفيز،  

ــج. ــن البرام ــا م ــالء، وغيره ــة العم وخدم
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العمانييــن؛ لمواكبــة  إعــداد موظفيهــا  الوطنيــة علــى  وتعمــل 
تغيــرات ســوق العمــل، حيــث أصبــح هــذا األمــر ضمــن أهــم األولويات 
اإلســتراتيجية التــي توليهــا الشــركة بالــغ اهتمامهــا. فقــد حققــت 
الشــركة مــع نهايــة عــام 2019 نســبة تعميــن بلغــت 84.89٪ متجــاوزة 
عــدد  بلــغ  إذ   ،٪80 تشــكل  والتــي  للتعميــن  االفتراضيــة  النســبة 
ــا.  ــا عمانًي ــم 264 موظًف ــركة منه ــي الش ــا ف ــا 311 موظًف موظفين

تقنية المعلومات
حرصــت الشــركة خــالل الســنوات الماضيــة علــى اســتخدام أفضل 
التقنيــات وأحدثهــا للتواصــل مــع العمــالء. حيــث كان لتطبيقــات 
دوًرا  الرقميــة  والقنــوات  األنظمــة  وتطبيقــات  الذكــي  الهاتــف 

ــركات.   ــراد والش ــة األف ــع كاف ــل م ــريع التعام ــي تس ــا ف محورًي

ــق  ــرة ُأطل ــزة ومبتك ــة متمي ــم خدم ــركة بتقدي ــت الش ــد قام فق
عليهــا خدمــة ' عــن ُبعــد'  والتــي يمكــن للعمــالء 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 خــالل  تنويــع وتجديد األنشــطة 

ــالء.  ــات العم ــة احتباج لتلبي

ونؤكــد أنــه فــي عــام 2020، ســنواصل 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 

ــالء.  ــا للعم ــا ومنتجاتن خدماتن

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 
حالــة  أوفــي  جرائــم،  أو  كــوارث  اي  حــدوث  حــال  فــي  علميــة 

ــي . ــاج الرئيس ــام اإلنت ــدان نظ فق

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 
ــرض  ــد تتع ــي ق ــر الت ــات المخاط ــف نوعي ــة مختل ــاس ومراقب وقي

لهــا الشــركة. 

وخطــط  وإجــراءات  سياســات  وإبتــكار  إســتحداث  إلــى  إضافــة 
ومعاييــر إلدارة هــذه المخاطــر وتقليــص آثارهــا الســلبية علــى 
أداء الشــركة وجــودة خدماتهــا.  وتتعــدد أشــكال المخاطــر التــي 
تهــدد الشــركة لتشــمل: مخاطــر اإلئتمــان، ومخاطــر تغيرمعــدالت 
ومخاطــر  التشــغيلية،  والمخاطــر  الســيولة  ومخاطــر  الفائــدة، 

الســوق، ومخاطرالتســوية وغيرهــا. 

ــي  ــيين ف ــن أساس ــى عاملي ــل عل ــة للتموي ــركة الوطني ــز الش وترك
إدارة المخاطرهمــا:

y .اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة
y  اإللتــزام مــدى  لتقييــم  الحســابات  وتدقيــق  مراجعــة 

تحســينها. وســبل  الضعــف  نفــاط  ولتحديــد 

ــي  ــركة، والت ــا الش ــت له ــي تعرض ــر الت ــواع المخاط ــا أن ــدرج هن وتن
كان لهــا األثــر علــى مؤشــرات األداء التشــغيلية والماليــة للشــركة 

ــام 2019: ــالل الع خ

مخاطر االئتمان
نظــًرا 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 
نتيجــة  المقابــل  الطــرف  أو  العميــل  والتــي قــد يتســبب فيهــا 
اإلخفــاق فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب الشــروط المتفــق عليهــا. 
لــذا تقــوم الشــركة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر اإلئتمــان بعنايــة 
مخاطــر  إلدارة  السياســات  مــن  مجموعــة  تضــع  حيــث  تامــة 
ــراد  ــن األف ــالء م ــة العم ــة ومراجع ــا، ومراقب ــد منه ــان والح اإلئتم
والشــركات بغــرض التنبيــه المبكــر وإتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 

ــر. ــن المخاط ــوع م ــذا الن ــبة له المناس

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 خــالل نظــام شــامل للضوابط 
الداخليــة، وتفويــض موثــق للصالحيــات قائــم علــى أســاس فصــل 
المهــام بيــن الوظائــف الرئيســية، باإلضافــة إلــى إتبــاع إجــراءات 
التشــغيلية  العمليــات  وتتمركــز  ومفصلــة.  موحــدة  تشــغيل 
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 
عــن  الناتجــة  الخســارة  عنهــا  ينتــج  التــي  المخاطــر  تلــك  هــي 
التغيــرات فــي قيمــة األصــول الماليــة واإللتزامــات وتشــمل مخاطــر 
ومخاطــر  األجنبيــة  العمــالت  صــرف  ومخاطــر  الفائــدة  أســعار 

الســيولة.

ــر  ــركة لمخاط ــرض الش ــد تع ــة ق ــالت مالي ــركة بمعام ــوم الش تق
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 

تقرير مناقشات  وتحليل اإلدارة



ــول  ــبية لألص ــة والمحاس ــدات االقتصادي ــى العائ ــاظ عل ــى الحف إل
ــع  ــول م ــتحقاق األص ــعير واس ــات التس ــة ملف ــالل مطابق ــن خ م

تلــك االلتزامــات.

مخاطر معدل الفائدة
ــي  ــرات ف ــدوث تغي ــال ح ــن احتم ــدة م ــعر الفائ ــر س ــأ مخاط تنش
الشــركة،  ربحيــة  علــى  تؤثــر  التــي  للفائــدة  الســوق  معــدالت 
وكذلــك التغيــرات التــي تطــرأ علــى عوائــد األصــول واإللتزامــات 
ــرة  ــي فت ــدة ف ــعر الفائ ــعير س ــادة تس ــع أو إلع ــتحقة للدف المس
ــن  ــدة م ــدالت الفائ ــر مع ــة مخاط ــر مراقب ــددة. وتعتب ــة مح زمني
سياســات  ولوضــع  األصــول  كفــاءة  لتقييــم  المهمــة  األمــور 

تأثيراتهــا.   لمعالجــة 

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 
ــن  ــم ع ــد تنج ــي ق ــر الت ــف المخاط ــرض تخفي ــة بغ ــوك مختلف بن
التركيــز علــى مصــدر واحــد فقــط. كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة 
ــى  ــات عل ــول واإللتزام ــن األص ــيولة بي ــي الس ــة ف ــرات الحاصل الثغ
أســاس التدفقــات النقديــة المتوقعــة، إذ تقــوم بإجــراء مراجعــة 
دوريــة لخطــوط اإلئتمــان الممنوحــة والمتاحــة مــن قبــل البنــوك، 
وتتــم مراجعــة مخاطــر الســيولة شــهرًيا مــن جانــب لجنــة تدقيــق 

األصــول واإللتزامــات . 

مخاطر العمالت األجنبية
هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن األصــول أو اإللتزامــات المقيمــة 
ــالت  ــر المعام ــركة. وتقتص ــة للش ــة المحلي ــت العمل ــة ليس بعمل
بالعمــالت األجنبيــة للشــركة علــى القــروض المقيمــة بالــدوالر 
األمريكــي. وبمــا أن الريــال الُعمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي فــإن 
مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة منخفضــة. وتقــوم الشــركة 
بخفــض مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن خــالل الحجــز طويــل 

ــات. ــول واإللتزام ــة األص ــل لجن ــن قب ــدد م ــو مح ــا ه ــل كم األج

أنظمة الرقابة الداخلية
تتبنــى الشــركة الوطنيــة للتمويــل محموعــة ضوابــط لتفعيــل 
ــل  ــركة التقلي ــم وإدارة الش ــدف تنظي ــة به ــة الداخلي ــام الرقاب نظ

ــل.  ــة العم ــي بيئ ــدث ف ــي تح ــن المخاطرالت م

حيــث تتولــى أجهــزة خاصــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة 
الرقابــة، واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم  مهمــة 

ــل.  ــام العم مه

وفعاليــة  كفايــة  مــدى  بتقييــم  الداخلــي  المدقــق  ويقــوم 
الضوابــط، ثــم يعــرض جميــع نتائــج التدقيــق بشــكل خــاص علــى 

التابعــة لمجلــس اإلدارة.  التدقيــق  لجنــة 

إدارة  وتنفيــذ  بمراقبــة  المخاطــر  لجنــة  تهتــم  وبدورهــا 
ــان  ــام أم ــا لنظ ــل امتالكه ــي ظ ــركة ف ــاق الش ــى نط المخاطرعل

المعلومــات. أمــن  لضمــان  قــوي  تقنــي 

نظرة مستقبلية
التمويــل فــي الســلطنة  تمكنــت الشــركة مــن قيــادة قطــاع 
خــالل األعــوام الماضيــة، وهــذا بفضــل الفهــم الســليم للتغييــرات 
ــة  ــة، وتوفيرمحفظ ــمالية القوي ــة الرأس ــالك بني ــة، وامت االقتصادي
للثــورة  منتجــات متنوعــة، ونظــم معلومــات حديثــة مواكبــة 
التقنيــة، وفــرص عمــل متطــورة ســاعدت الشــركة علــى التوســع 
والتقــدم. وهنــا نشــير إلــى أبــرز التغيــرات الماليــة المتوقعــة لعــام 

ــي 2019. ــت ف ــي تحقق ــك الت ــة بتل 2020 مقارن

ارتفعــت اإليــرادات الفعليــة للســلطنة خــالل العــام 2019 بنســبة 10 ٪، 
حيــث بلغــت 11.1 مليــار ريــاًلا عمانًيــا ، مقارنــة باإليــرادات المدرجــة فــي 
الميزانيــة والتــي ُقــدرت بــــ 10.1 مليــار ريــال عمانــي بالنســبة لعــام 2020.

 ومــن المقــدر أن تصــل إيــرادات ســلطنة عمــان إلــى 10.7 مليــار ريــال 
ــي  ــة ف ــام 2019 المدرج ــرادات ع ــل إي ــام2020 مقاب ــالل ع ــي خ عمان

الميزانيــة والتــي بلغــت 10.1 مليــار ريــال عمانــي. 

وُيقــدر عجــز ميزانيــة عــام 2020 بمبلــغ 2.5 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة 
بالعجــز الفعلــي البالــغ 2.8 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2019. ومــن 
ــالل  ــن خ ــي م ــكل رئيس ــز بش ــذا العج ــل ه ــم تموي ــع أن يت المتوق
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 
ــادة المنافســة علــى األعمــال. ــادة تكاليــف التمويــل وزي بســبب زي

ألن  نظــًرا  الرئيســي؛  هدفنــا  االبتــكار  ســيظل   ،2020 عــام  فــي 
التقنيــات الحديثــة والمتغيــرة هــي مــن يقــود مســتقبل التمويــل. 
ــرى  ــر أخ ــابقة وتوفي ــات الس ــر الخدم ــى تطوي ــنعمل عل ــن س ونح
ــان  ــالء لضم ــات العم ــي احتياج ــة تلب ــة رقمي ــق هندس ــدة وف جدي

ــركات.  ــة الش ــي طليع ــل ف ــة للتموي ــركة الوطني ــاء الش بق

ســنواصل بــذل الجهــد الكافي لتحســين مســتويات األداء، وتطوير 
اســتراتيجياتنا للحفــاظ علــى الهوامــش الربحيــة من خــالل عمليات 
فعالــة. هــذا باإلضافــة إلــى تحســين جــودة األصــول والتركيــز علــى 
ــر  ــع أن توف ــن المتوق ــي م ــدة الت ــات الجي ــى المجموع ــاظ عل الحف

عائــدات مرضيــة للمســاهمين.

روبرت بانكراس
رئيس التنفيذى
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فلسفة الحوكمة
التــي  الشــركات  حوكمــة  فلســفة  )ش.م.ع.ع(  للتمويــل  الوطنيــة  الشــركة  تتبنــى 
تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة والشــفافية مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح علــى 
كافــة المســتويات مــن خــالل 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 

ــة.  ــج فاعل ــق نتائ ــا لتحقي اتخاذه

مجلس اإلدارة
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

يلعــب مجلــس اإلدارة دوًرا محوريــا فــي اإلشــراف علــى تطويــر اإلســتراتيجيات واألهداف 
التنظيميــة للشــركة، إضافــة إلــى ضمــان كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخلية.

تشكيل مجلس اإلدارة
عضويــة  لتولــي  أعضــاء  تســعة  انتخــاب  يتــم  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفقــا 
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 29 مــارس 2017 وتســتمر العضويــة لمــدة ثــالث ســنوات 

ــة. متتالي

جميــع أعضــاء المجلــس مــن المــدراء والرؤســاء التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن يتمتعــون 
ــد  ــة. ولق ــات المالي ــال الخدم ــي مج ــي ف ــراء المعرف ــة والث ــاءة المطلوب ــرة والكف بالخب
حــرص مجلــس اإلدارة فــي بنــاء حوكمــة قويــة للشــركة تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد 

وتنفيــذ معاييــر المســؤولية. 

ووفًقــا لللوائــح التنظيميــة، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة التســعة يصنفــون إلــى ســبعة 
ــى  ــمون إل ــعة ينقس ــاء التس ــا أن األعض ــتقلين. كم ــر مس ــن غي ــتقلين، واثني ــاء مس أعض
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 
مقرعملهــا الرئيســي هــو ســلطنة عمــان، كمــا يجــب أن ال يكــون أي مــن األعضــاء رئيًســا 

ألكثــر مــن شــركتين مــن الشــركات المســاهمة.
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اإلدارة التنفيذية

 الرئيــس التنفيــذي هــو المســؤول عــن إدارة الشــركة، ويقــوم 
الشــركة.  فــي  األمــور  جميــع  ومراقبــة  وتخطيــط  بتنظيــم 
ويعمــل الرئيــس التنفيــذي بمســاعدة فريــق إداري يتمتــع بأعلــى 
درجــات الخبــرة والكفــاءة، ويضــم ثالثــة مــدراء همــم: مديــر 
ــط،  ــر والضواب ــام - إدارة المخاط ــال، ومديرع ــاع األعم ــام – قط ع
اإلدارة  مجلــس  جميعهــم  يشــكل  إذ  الدعــم،   - ومديرعــام 

للشــركة التنفيذيــة 

ويعتبــر مديــر عــام – قطــاع األعمــال هــو المســؤول عــن مبيعــات 
ومبيعــات  والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات  الشــركات 
ــة وشــبكة الفــروع وهــو المشــرف علــى خطــط التســويق  التجزئ
ــط  ــر والضواب ــام المخاط ــر ع ــا مدي ــركة. أم ــي الش ــات ف والمبيع
وشــؤون  المخاطــر  وتقييــم  تحديــد  أنشــطة  بمتابعــة  يقــوم 
التحصيــل واإللتــزام بالشــركة.  ويهتــم مديــر عــام - الدعــم 

بالشــؤون الماليــة وعمليــات الدعــم.

اجتماعات مجلس اإلدارة
 ، اجتماعــات  خمســة   2019 عــام  خــالل  اإلدارة  مجلــس  عقــد 

أدنــاه: موضحــة 

رقم االجتماعتاريخ عقد االجتماع

302019/1 يناير 2019

252019/2 أبريل 2019

292019/3 يوليو2019

292019/4 أكتوبر2019

112019/5 ديسمبر2019

خمــس  المجلــس  عقــد  الجــدول،  فــي  موضــح  هــو  وكمــا 
اجتماعــات.  ووفًقــا لقانــون حوكمــة الشــركات، فــإن إطــار الحــد 
ــا،  ــو 120 يوًم ــر ه ــاع وآخ ــن كل اجتم ــل بي ــى الفاص ــي األقص الزمن
إال أن الخــط الزمنــي الفاصــل بيــن اجتماعــات الشــركة هــو 95 
يوًمــا. وتعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بعــدد حضــور اليقــل 
عــن ثلثــي أعضــاء المجلــس أو مــن يمثلهــم. ويعــرض المجلــس 
ــروط  ــي  وش ــاب القانون ــور والنص ــن الحض ــة ع ــات مفصل معلوم
ــه علــى أكمــل  االجتمــاع حتــى يتــم التأكــد مــن تالقيــام بواجبات
ــي  ــات الت ــاء والمؤسس ــماء األعض ــح أس ــم توضي ــوف يت ــه. وس وج
يمثلونهــا ونــوع عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة 

ــم 1. ــدول رق ــي الج ــل ف للتموي

نبذة تعريفية   عن أعضاء مجلس اإلدارة
الفاضــل/ طايــع جنــدل علــي، يشــغل منصــب رئيــس مجلــس 

اإلدارة منــذ عــام 1992. 
وهــو خريــج دبلــوم الدراســات العليــا بكليــة الدراســات العليــا 
بجامعــة كامبريــدج، وكان رئيًســا للجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
واللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة الوطنيــة للتمويــل حتــى أكتوبــر 
العمانيــة  الشــركة  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو  أيًضــا  وهــو   .2018

.)OMINVEST(واالســتثمار للتنميــة  العالميــة 

وكيــل  منصــب  ســابًقا  جنــدل  طايــع  الفاضــل  شــغل  وقــد 
ــط  ــؤون التخطي ــوس لش ــلطان قاب ــة الس ــار جالل ــب مستش مكت

االقتصــادي.

 الفاضــل/ هانــي محمــد الزبيــر هــو نائب رئيــس مجلــس اإلدارة 
فــي الشــركة الوطنيــة للتمويــل منذ عــام 1997. 

وهــو خريــج جامعــة ريتشــموند بالمملكــة المتحــدة وحاصــل 
وعلــوم  الرياضيــة  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى 
الكمبيوتــر. وهــو عضــو فــي إدارة مؤسســة الزبيــر التــي تمثــل أحــد 
مجموعــات القطــاع الخــاص الرائــدة فــي الســلطنة. ومــع خبرتــه 
الواســعة فــي القطــاع المالــي واالســتثماري وإدارة األعمــال،  فــإن 
هانــي يشــغل أيضــا منصبــي رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق تنميــة 
مشــاريع الشــباب )شــراكة(، وعضــو بمجلــس إدارة بنــك عمــان 

ــي. العرب

مجلــس  فــي  عضــًوا  كاراجيــكار  جــي  برامــود  الفاضــل/ 
ــذ  ــق من ــة التدقي ــي لجن ــًوا ف ــام 2002، وعض ــذ ع ــركة من إدارة الش
عــام 2003. وقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة التدقيــق 
ــد  ــن معه ــي )م ــب قانون ــو محاس ــي 2013. وه ــر ف وإدارة المخاط
المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد(، ومحاســب تكاليــف مــن 
معهــد محاســبي التكلفــة واألشــغال فــي الهنــد، وســكرتير 

الشــركة مــن معهــد أمنــاء الشــركة فــي الهنــد.

يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 35 عاًمــا فــي قطاعــي التمويــل واإلدارة. 
ــي  ــر 1985 ف ــذ فبراي ــان من ــلطنة عم ــي س ــكار ف ــل كاراجي ويعم
ــركة  ــيتس )ش ــد أسوش ــركة ولي ــع ش ــة م ــؤون المالي ــال الش مج
ــركة  ــي ش ــر ف ــب مدي ــغل منص ــا يش ــر زواوي(. كم ــة عم مجموع

ــن. ــقط للتأمي مس

الفاضل/  كي باالجي عضو منذ 5 يناير 2013.
ــة.  ــة التنفيذي ــآت واللجن ــيحات والمكاف ــة الترش ــو لجن ــو عض  وه
وهــو ممثــل لشــركة الهــالل لالســتثمارات فــي مجلــس اإلدارة 
الماليــة للشــركة الوطنيــة للتمويــل. إذ عمــل ممثــال للشــركة مــن 

ــو 2009. ــى ماي ــر 2002 إل نوفمب
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ــبين  ــد المحاس ــي معه ــل ف ــو زمي ــي وعض ــب قانون ــو محاس وه
القانونييــن فــي الهنــد. إذ يتمتــع بخبــرة 29 عاًمــا فــي مجــال 
فــي  عــام  كمديــر  عاًمــا   23 منــذ  ويعمــل  واإلدارة.  التمويــل 

للســيارات. الزبيــر  مجموعــة 

الرئيــس  هــو  البلوشــي،  محمــد  العزيــز  عبــد  الفاضــل/ 
للتنميــة  العالميــة  العمانيــة  الشــركة  لمجموعــة  التنفيــذي 
واالســتثمار)OMINVEST(. ويعتبــر أحــد أبــرز الشــخصيات فــي 
مجــال االســتثمار والخدمــات الماليــة العالميــة؛ إذ يتمتــع عبــد 
العزيــز بمعرفــة عميقــة وواســعة وخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 34 

عاًمــا. 

وقــد اســتطاع عبــد العزيــز تحســين وضــع الشــركة العمانيــة 
العالميــة للتنميــة واالســتثمار مــن خــالل تطبيــق رؤيــة متكاملــة، 
ــدة. إذ كان  ــات جدي ــة وسياس ــة وهيكل ــة تنظيمي ــة ثقاف وصياغ
للتنميــة  العالميــة  العمانيــة  الشــركة  دمــج  فــي  رئيًســا  ســبًبا 
واالســتثمار و الشــركة الوطنيــة لالســتثمارالقابضة، والــذي أدى 

ــان. ــي ُعم ــة ف ــتثمارية مدرج ــركة اس ــر ش ــكيل أكب ــى تش إل

ــركة  ــي الش ــادرات ف ــن المب ــد م ــن العدي ــؤوًلا ع ــا مس وكان أيًض
العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار مثــل: االكتتــاب العــام 
ــركة،  ــي للش ــر الرئيس ــر المق ــن، وتطوي ــة للتأمي ــركة الوطني للش
أوريكــس  عمــان  وشــركة  للتأميــن  الوطنيــة  الشــركة  ودمــج 
للتأجيــر، باإلضافــة إلــى زيــادة رأس مــال الشــركة وإصــدار الســندات 

ــم. ــكل دائ بش

وقــد شــغل عبــد العزيــز منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي 
مــن عــام 2007 إلــى عــام 2013. وكان مســؤوًلا بشــكل أساســي عــن 
ــاري  ــك تج ــى بن ــاري إل ــن عق ــك ره ــن بن ــه م ــك وتحويل ــر البن تطوي
دوالر  مليــارات   3 عــن  قيمتهــا  تزيــد  بأصــول  األصــول  متكامــل 
أمريكــي وحقــوق ملكيــة تزيــد عــن 450 مليــون دوالر أمريكــي. 
وفــي نوفمبــر 2012، حصــل عبــد العزيــز البلوشــي علــى لقــب »ثانــي 
أفضــل رئيــس تنفيــذي للمصــارف فــي العالــم لعربــي« مــن قبــل 

مجلــة فوربــس الشــرق األوســط.
 

حصــل عبــد العزيــز علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة 
مــن جامعــة ســتراثكاليد فــي المملكــة المتحــدة. وأخــذ الزمالــة 
فــي معهــد تشــارترد المصرفــي بالمملكــة المتحــدة. كمــا عمــل 
فــي العديــد مــن مجالــس الشــركات فــي جميــع أنحاء الســلطنة.  
ــوم  ــة العل ــي كلي ــاري ف ــس االستش ــي المجل ــًوا ف وقــد كان عض

الزراعيــة والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس.
 

رئيــس  منصــب  حالًيــا  البلوشــي  عبدالعزيــز  الفاضــل  ويشــغل 
والشــركة  الكهربــاء،  لنقــل  العمانيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 
أوبــار  وشــركة   والخدمــات،  العقاريــة  لالســتثمارات  العمانيــة 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب  الماليــة،  لالســتثمارات 
ــة.  ــات صالل ــال ومنتجع ــن كابيت ــركة جبري ــن، و ش ــة للتأمي الوطني
األمريكــي  العمانــي  التجــاري  المركــز  فــي  عضــو  أيًضــا  وهــو 
لألعمــال الــذي تــم تشــكيله لتعزيــز وتطويــر النشــاط التجــاري بيــن 

عمــان. وســلطنة  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

ــذ  ــركة من ــس الش ــي مجل ــوا ف ــو عض ــي باالنيفيل ــل/ ك الفاض
ــو 2016.  يوني

وهــو خريــج وعضــو فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي 
الهنــد. يمتلــك خبــرة تمتــد إلــى 30 عاًمــا فــي مجــال األعمــال 
الماليــة والمصرفيــة. عمــل مــع مجموعــة كبيــرة للبتروكيماويــات 
ــد  ــغل العدي ــد ش ــا. وق ــا تقريًب ــدة 15 عاًم ــد لم ــي الهن ــة ف واألدوي

ــد واألردن. ــي الهن ــة ف ــك المجموع ــع تل ــب م ــن المناص م
ثــم انضــم إلــى مجموعــة الزبيــر فــي عــام 2004 كمديــر للخزينــة 
أن  المجموعــة قبــل  رئيــس خزانــة  إلــى منصــب  ترقيتــه  وتــم 
ــالت  ــع معام ــل م ــد تعام ــة.  فق ــي لمجموع ــر المال ــح المدي يصب
ــر  ــع الدوائ ــد م ــال جي ــى اتص ــو عل ــة وه ــرة للمجموع ــل كبي تموي

ــد. ــط والهن ــرق األوس ــي الش ــة ف المصرفي

الفاضــل/ بــدر عــوض الشــنفري عضــوا فــي مجلــس الشــركة 
ــن  ــركة جبري ــذي لش ــس التنفي ــب الرئي ــو نائ ــر 2018. وه ــذ أكتوب من
ــي  ــدة ف ــتثمارية الرائ ــركات االس ــن الش ــدة م ــي واح ــال، وه كابيت
ســلطنة عمــان.  وشــركة تابعــة لمجموعــة الشــركة العمانيــة 
العالميــة للتنميــة واالســتثمار )ش.م.ع.ع( التــي تعــد واحــدة مــن 
ــت  ــد بن ــج. فلق ــة الخلي ــي منطق ــتثمارية ف ــركات االس ــرق الش أع
محفظــة  مــن  الثابــت  لــألداء  القويــة  األســس  علــى  نجاحهــا 

اســتثماراتها داخــل الســلطنة وخارجهــا علــى مــدار 30 عاًمــا.

عاًمــا  مديــًرا  بــدر  كان  كابيتــال،  جبريــن  إلــى  انضمامــه  قبــل 
كابيتــال،  وأوزومــان  لالســتثمار  العمانيــة  األوزبكيــة  للشــركة 
وهــي مشــروع مشــترك بيــن صنــدوق الثــروة الســيادية العمانــي 
الــذي أصبــح  األوزبكــي لإلنشــاء والتعميــر  وصنــدوق االســتثمار 

الرائــد فــي القطــاع الخــاص . المســتثمر 

األوزبكيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  كذلــك  وهوعضــو 
العمانيــة لالســتثمار، وتكافــل عمــان للتأميــن ش.م.ع.ع  والشــركة 
الوطنيــة للتمويــل ش.م.ع.ع ، وآرون لالســتثمار المحــدودة )منصــة 
االســتثمار التعليمــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي(. وقــد 
شــغل ســابًقا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة ســيراميك بريمــا، 
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ومديــر شــركة التأجيــر األوزبكــي ومديــر شــركة الخليــج لخدمــات 
ــة. ــتثمار القابض االس

ــة،  ــر األمريكي ــة ديالوي ــن والي ــد م ــي معتم ــب قانون ــو محاس وه
وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

ــدة. ــة المتح ــتراثكاليد بالمملك س

الفاضــل/ ســانجاي كواتــرا، تــم تعيينــه عضــوا فــي مايــو 2019، 
وهوعضــو لجنــة المخاطــر منــذ يوليــو 2019.

يتمتـع كواتـرا بخبـرة تزيـد عـن 20 عاًمـا فـي مجـال القيـادة ووضع 
عميقـة  معرفـة  يمتلـك  كمـا  المالـي،  التشـغيل  اسـتراتيجيات 
السـيما  والتأميـن  والتأجيـر  المصرفـي  بالقطـاع  كاٍف  وإلمـام 
التنفيـذي  الرئيـس  منصـب  حالًيـا  كواتـرا  يشـغل  السـلطنة.  فـي 
للعمليـات فـي مجموعـة . Ominvest وقد أصبح مؤخًرا شـريكا 
فـي شـركة أي واي مينـا للخدمـات المحـدودةـ وعمـل علـى إدارة 

عمليـات تأميـن الحيـاة فـي قطـر وسـلطنة عمـان. 

المتعلقــة  المســائل  فــي  واســعة  بخبــرة  كواتــرا  يتمتــع 
ــتحواذ،  ــج واالس ــات الدم ــة، وعملي ــات العام ــات، واالكتتاب بالضمان
وإعــادة الهيكلــة، وتصفيــة االســتثمارات، وحوكمــة الشــركات، 
وتحســين األداء، وتقييــم معامــالت جمــع األمــوال عبــر الحــدود. 

الفاضــل/ عاصــم الغيالنــي عضــًوا فــي لجنــة التدقيــق. التحــق 
بالشــركة فــي يوليــو 2019. 

وهــو يمثــل شــركة الثريــا لالســتثمارات ش.م.م فــي مجلــس 
للتمويــل. الوطنيــة  للشــركة  الماليــة  اإلدارة 

 
لالســتثمار  الدوليــة  ســالم  لشــركة  منتــدب  عضــو  أنــه  كمــا 
القابضــة ذ.م.م. وحاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة االســتثمار من 
ــوس  ــة البكالوري ــدة، ودرج ــة المتح ــي المملك ــور ف ــة بانج جامع
فــي العلــوم الماليــة مــن كليــة الخليــج. يمتلــك االغيالنــي خبــرة 
ــتراتيجي  ــط االس ــال التخطي ــي مج ــا ف ــن 17 عاًم ــد ع ــعة تزي واس
ــك  ــي ذل ــا ف ــول بم ــات األص ــر فئ ــتثمارية عب ــظ االس وإدارة المحاف
العقــارات. كمــا عمــل كمديــر غيــر تنفيــذي وعضــو فــي لجــان 
ــة  ــورة باإلضاف ــركات المذك ــي الش ــر ف ــان المخاط ــق ولج التدقي
فــي  المحــدودة  المســؤولية  ذات  الشــركات  مــن  عــدد  إلــى 

الســلطنة ودول مجلــس الخليــج.

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا
الفاضــل/ روبــرت بانكــراس هــو الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
منــذ نوفمبــر 2018. وكان رئيًســا تنفيذًيــا للتمويــل الوطنــي مــن 
ــر  ــة ألكث ــرة طويل ــراس خب ــك بانك ــل 2018. يمتل ــى أبري ــو 2005 إل ماي
ــا  ــة.  كم ــة والمالي ــات المصرفي ــاع الخدم ــي قط ــا ف ــن 29 عاًم م
ــا فــي مجــال تمويــل األصــول فــي  ــر مــن 18 عاًم ــرة ألكث ــه خب لدي
الماجســتير  بانكــراس درجــة  الهنــد وأســتراليا وعمــان. يحمــل 
بنغالــور،  فــي  لــإلدارة  الهنــدي  المعهــد  األعمالمــن  إدارة  فــي 

وبكالوريــوس الهندســة مــن كليــة الهندســة فــي مــدراس.

العــام – لقطــاع  المديــر  المعنــي،  / علــي ســيف  الفاضــل 
.2019 نوفمبــر  فــي  بالشــركة  إلتحــق  بالشــركة،  األعمــال 

يحظــى بخبــرة عمليــة تمتــد ألكثــر مــن 19 عاًمــا فــي الصناعــة 
البنــك  لــدى  عمــل  حيــث  واإلســالمية(  )التجاريــة  المصرفيــة 
الوطنــي العمانــي لمــدة طويلــة شــغل فيهــا عــدة مناصــب منها 
المصرفيــة  والعمليــات  اإلكترونيــة  المصرفيــة  االعمــال  رئيــس 
لبنــك  التأسيســين  الموظفيــن  احــد  وكان  المشــاريع.  وإدارة 
نــزوى شــغل فيهــا منصــب رئيــس المبيعــات والتســويق، وقــد 
كان منصبــه األخيرقبــل انضمامــه إلــى الوطنيــة للتمويــل رئيًســا 

للخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي بنــك قطــر الوطنــي. 

العــام  المديــر  مونغــا،  ســينغ  بيكــرام  الفاضــل/  انضــم 
للمخاطــر واإلنضبــاط إلــى الشــركة فــي ديســمبر 2018. ولديــه 
خبــرة محليــة ودوليــة واســعة فــي صناعــة الخدمــات الماليــة 
تمتــد ألكثــر مــن 20 عاًمــا. تشــمل خبرتــه العمــل مــع المؤسســات 
وآســيا  والشــرقية  الغربيــة  وأوروبــا  الخليــج  دول  فــي  الرائــدة 
الوســطى، حيــث اكتســب فهمــًا واســًعا لألســواق المختلفــة 
ــة  ــى الوطني ــه إل ــل انضمام ــات. وقب ــددة الثقاف ــات متع ــي بيئ ف
للتمويــل، كان بيكــرام هــو المســؤول األول عــن المخاطــر فــي 

الشــركة العمانيــة العالميــة لالســتثمار منــذ يونيــو 2014. 
بيكــرام حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف 
فــي  وماجســتير  موســكو،  مــن  الميكانيكيــة  الهندســة  فــي 
إدارة األعمــال مــن جامعــة ألبرتــا بكنــدا. تخــرج بيكــرام مــن كليــة 
ــا. ــة العلي ــادة التنفيذي ــج القي ــالل برنام ــن خ ــال م ــارد لألعم هارف

ــر عــام - الدعــم  الفاضــل/ جمعــة عبــد اهلل الخميســي، مدي
ــر 2019. للشــركة منــذ فبراي

تقرير حوكمة الشركات
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يتمتــع الخميســي بخبــرة عمليــة تزيــد عــن 20 عاًمــا، منهــا 15 عاًمــا 
فــي مناصــب عليــا فــي وزارة الدفــاع و 5 ســنوات كرئيــس للماليــة 
فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع. وهــو حاصــل علــى درجــة 
ــات  ــاري بالوالي ــة ب ــن جامع ــبة م ــوم المحاس ــي عل ــتير ف الماجس
ــن  ــد م ــي معتم ــب قانون ــدا ومحاس ــة بفلوري ــدة األمريكي المتح

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح الوالي

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة فــي 
الشــركة مــن 3 أعضــاء، ويرأســها حالًيــا نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة هانــي الزبيــر، ومعــه كــي باالجــي، وعبــد العزيز البلوشــي.

مســؤولة  التنفيذيــة  واللجنــة  والمكافــآت  الترشــيح  لجنــة  إن 
عــن طــرح التوصيــة بتعييــن مــدراء جــدد مــن قبــل المســاهمين ، 
وتشــجيع المجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى األداء الجيــد. وتتولــى 
ــآت  ــح المكاف ــودة ومن ــام الج ــى نظ ــام عل ــراف الع ــة اإلش مهم
المصرفيــة  التســهيالت  علــى  والموافقــة  اإلدارة،  لمجلــس 
واالئتمانيــة ضمــن مســتويات االتفويــض الممنوحــة مــن مجلــس 
اإلدارة. وتقــوم لجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة 
إلــى  التوصيــات  ورفــع  النتائــج  ومراجعــة  األداء  بمراقبــة  أيًضــا 
والخطــط  للشــركة  الســنوية  الميزانيــة  حــول  اإلدارة  مجلــس 

اإلســتراتيجية. 

وقــد عقــدت اللجنــة 3 اجتماعــات خــالل عــام 2019.  قــررت خاللهــا 
حــل كل المشــكالت والقضايــا التــي تــدور فــي الشــركة عــن 

ــداول. ــق الت طري

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 

ــا. ــاءة عملياته ــم كف ــركة وتقيي الش

وتضــم لجنــة التدقيــق 3 مــدراء، جميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن 
يتــم ترشــيحهم بمــن قبــل مجلــس اإلدارة. حيــث أعيــد تشــكيل 
اللجنــة مــن قبــل المجلــس خــالل عــام 2019. ويتــرأس اللجنــة حالًيــا 
ــنفري و  ــدر الش ــن ب ــه كال م ــل مع ــي كاراجيكار،ويعم ــود ج برام

عاصــم الغيالنــي. 

اجتمعــت لجنــة التدقيــق ســت مــرات خــالل عــام 2019، حســب 
ــذه  ــالل ه ــم خ ــث ت ــم1. حي ــدول رق ــي الج ــة ف ــخ الموضح التواري
ــة،  ــنة المنتهي ــة للس ــات المالي ــة البيان ــق ومراجع االجتماعاتتدقي

وتقييــم كفــاءة اإلجــراءات واالنظمــة المتبعــة فــي الشــركة.

لجنة المخاطر
ــن  ــر تنفيذيي ــم غي ــدراء، جميعه ــن 3 م ــر م ــة المخاط ــف لجن تتأل
فــي  اإلدارة  مجلــس  أعــاد  وقــد  اإلدارة.  مجلــس  ويرشــحهم 
ــي 2019.  ــام الماض ــالل الع ــرة خ ــر م ــة آلخ ــكيل اللجن ــركة تش الش
ويــرأس اللجنــة حالًيــا عبــد العزيــز البلوشــي ومعــه باالنيفيلــو 

وســانجاي كواتــرا.

اجتمعــت اللجنــة خمــس مــرات خــالل عــام 2019، وتــم خــالل 
امتثــال  ومــدى  المخاطــر  كافــة  إدارة  مراجعــة  االجتماعــات 
ــح. ــن واللوائ ــة والقواني ــركة لألنظم ــي الش ــة ق ــراءات المتبع اإلج

الرقابة الداخلية 
علــى  يشــتمل  الــذي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  مراجعــة  تتــم 
سلســلة كاملــة مــن الوظائــف الماليــة والتشــغيلية وآليــات إدارة 
ــق  ــة التدقي ــل لجن ــن قب ــكل دوري م ــركة بش ــي الش ــر ف المخاط
ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة 

ــس اإلدارة. ــأها مجل ــي أنش الت

ــا  ــركة وفًق ــي الش ــي ف ــق الداخل ــم التدقي ــركة قس ــأت الش أنش
للمتطلبــات التنظيميــة لهيئــة ســوق المــال. حيــث تتولــى اللجنــة 
نتائجهــا  وعــرض  الداخلــي  التدقيــق  تقاريــر  مراجعــة  مهمــة 
ــم  ــة ، تت ــة وفعال ــة كافي ــط داخلي ــركة ضواب ــس الش ــى مجل عل
فــي  تغيــر  أي  حــدوث  عنــد  بانتظــام  وتعديلهــا  مراجعتهــا 

التجاريــة. العمليــات 

وفــي 2019، تمــت مراجعــة جميــع األنشــطة المهمــة للشــركة 
مــن خــالل التدقيــق الداخلــي. وبــدأت اإلدارة فــي اتخــاذ اإلجــراءات 

ــي. ــق الداخل ــم التدقي ــات قس ــأن توصي ــبة بش المناس

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 
ألي  تحيــز  ودون  حياديــة  بــكل  الماليــة  والتعامــالت  الصفقــات 

ــم. ــة ألي منه ــزة تفضيلي ــة ودون مي ــرف ذو عالق ط
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المكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة

 500 علــى  الحصــول  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  يســتحق 
ــام 2019،  ــالل ع ــو. خ ــكل عض ــاع ل ــن كل إجتم ــور ع ــدل حض ــال ب ري
ــة  ــس اإلدارة ولجن ــات مجل ــور اجتماع ــدالت حض ــع ب ــم دف ــد ت لق
التدقيــق  ولجنــة  التنفيذيــة  واللجنــة  والمكافــآت  الترشــيحات 
ولجنــة المخاطــر وذلــك وفــق التفاصيــل الموضحــة بالجــدول 

رقــم )1(.

ــالل  ــي خ ــال عمان ــدره 175,000 ري ــا ق ــركة مبلًغ ــت الش ــد خصص لق
العــام كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــي عــام 2019  )147,500 
ــام 2020 إذا  ــي ع ــا ف ــيتم دفعه ــام 2018(. وس ــي ع ــي ف ــال عمان ري
وافــق إقرارهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 

ــنوي. ــة الس ــة العادي العمومي

أكبر خمسة مسؤولين في الشركة
فــي  الخمســة  التنفيذييــن  المســؤولين  كبــار  توظيــف  يتــم 
الشــركة مــن خــالل عقــود الخدمــة والعقــود المفتوحــة، والتــي 
يمكــن إنهاؤهــا مــن قبــل الشــركة أو الســلطة التنفيذيــة عــن 
طريــق إعطــاء إشــعار لمــدة ثالثــة أشــهر. فقــد بلــغ إجمالــي 
ــركة  ــي الش ــؤولين ف ــة مس ــر خمس ــة ألكب ــآت المدفوع المكاف
ــات  ــدالت، ونفق ــع الب ــك جمي ــمل ذل ــي، ويش ــال عمان ــف ري 881 أل

الســفر والنقــل، واالمتيــازات والمكافــآت.

تقييم مجلس اإلدارة
ــة  ــركات المدرج ــد للش ــركات الجدي ــة الش ــون حوكم ــا لقان وفًق
فــي البورصــة الصــادر عــن هيئــة ســوق المــال فــي يوليــو 2015، 
يجــب مراجعــة أداء مجلــس اإلدارة بشــكل محايــد ومســتقل 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتــم تعيينــه مــرة واحــدة ضمــن فتــرة إدارة 
المجلــس، ويتــم ذلــك خــالل االجتمــاع العــام الســنوي وفًقــا 
للمعاييــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة. إذ 
قــام المســاهمون فــي االجتمــاع الســنوي العــام المنعقــد فــي 
27 مــارس 2018 بتعييــن بروتيفيتــي كياًنــا مســتقًلا لتقييــم أداء 
مجلــس اإلدارة. وســوف يتــم إجــراء المراجعــة التاليــة خــالل فتــرة 
ــى  ــارس 2020 إل ــن م ــرة م ــي الفت ــد ف ــس اإلدارة الجدي ــة مجل والي

مــارس 2023.

لوحــدة  الخارجيــة  الجــودة  ضمــان  مراجعــة 
الداخلــي التدقيــق 

وفًقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة ســوق المالــي فــي ديســمبر 
ــل  ــامل لعم ــي ش ــم خارج ــراء تقيي ــركة إج ــى الش ــب عل 2018، يج
أربــع  األقــل كل  الداخلــي مــرة واحــدة علــى  التدقيــق  وحــدة 
ثالــث متخصــص - بخــالف  ســنوات. وذلــك مــن خــالل طــرف 
المراجــع الخارجــي للشــركة، شــريطة أن يكــون التقييــم األول 
يتــم تنفيــذه خــالل فتــرة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ 

ــراء.  ــذا اإلج ــذ ه تنفي
قــام مجلــس اإلدارة بتخصيــص مقيــاس مــور كياًنــا مســتقًلا 
لتقييــم وحــدة التدقيــق الداخلــي. إذ أجــرى مــور تقييمــا لوحــدة 
التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة. وراجعــت لجنــة التدقيــق تقريــر 
التقييــم وقدمتــه إلــى مجلــس اإلدارة. خلــص مــور إلــى أن نشــاط 
المراجعــة الداخليــة للتمويــل الوطنــي »يتوافــق بشــكل عــام« 
مــع إطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة )IPPF( واللوائــح المحليــة 

ــي. ــق الداخل ــاط التدقي ــة بنش المتعلق

المساهمين
قنوات االتصال مع المساهمين والمستثمرين

لتتيــح  اإلدارة  مجلــس  مســؤوليات  نطــاق  توســيع  تــم  لقــد 
المصالــح إمكانيــة متابعــة  للشــركاء والمســاهمين وأصحــاب 
كافــة البيانــات الماليــة الفصليــة للشــركة عبــر موقــع ســوق 
يتــم  . كمــا   )www.msm.gov.om( الماليــة  لــألوراق  مســقط 
نشــر النتائــج الفصليــة ونصــف الســنوية والســنوية للشــركة فــي 
الصحــف امحليــة الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة واألخــرى باللغــة 
العربيــة. وتنشــر كل البيانــات الماليــة أيًضــا علــى موقــع الشــركة 

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

أمــا فيمــا يخــص البيانــات الماليــة المراجعــة وتقاريــر الشــركة 
للعــام الماضــي 2019 ســيتم مناقشــتها فــي اجتماع المســاهمين 

المقرر عقده في مارس 2020. 

وبعــد االنتهــاء مــن التدقيــق القانونــي، ســوف تقــوم الشــركة 
ذلــك  فــي  )بمــا  الماليــة  والبيانــات  الســنوي  التقريــر  بإرســال 
وتقريــر  الشــركات،  حوكمــة  وتقريــر  اإلدارة،  مجلــس  تقريــر 
مناقشــة وتحليــل اإلدارة( عــن طريــق صنــدوق البريــد إلــى جميــع 
المســاهمين باإلضافــة إلــى موعــد االجتمــاع الســنوي العــام. 

تقرير حوكمة الشركات
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حصص الشركات المساهمة
ويوضح الجدول  المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5٪ من أسهم الشركة:

حصة السهم بـ %  الشركة المساهمة

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

29.431 شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

وجاءت المساهمات التابعة والحصص الجزئية حتى نهاية 2019 كاآلتي:

حصة السهم بـ% عدد المساهمين الفئة

0.157 116 30،000 - 0 

0.089 11 60،000 - 30،001

0.057 4 90،000 - 60،001

0.037 2 120،000 - 90،001

0.049 2 150،000 - 120،001

35.577 41 أكثر من 150،001

35.966 176 المجموع

بيان سعر السوق
أســهم الشــركة الوطنيــة للتمويــل مدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. إذ بلــغ ســعر إغــالق الســهم  0.139 ريــال حتــى نهايــة 

ديســمبر2019 . وكانــت أســعار الســوق للســهم المتــداول خــالل عــام 2019 علــى النحــو التالــي:

قيمة الريال حجم التداول سعر اإلغالق أدنى سعر للسهم أعلى سعرللسهم الشهر

82،031 600،721   0.141 0.131 0.142 يناير

20،143 142،800 0.141 0.141 0.151 فبراير

34،526 244،861 0.141 0.141 0.141 مارس

2،025 15،000 0.135 0.135 0.135 إبريل

- - 0.135 0.135 0.135 مايو

- - 0.135 0.135 0.135 يونيو

- - 0.135 0.135 0.135 يوليو

175،250 1،297،778 0.140 0.135 0.140 أغسطس

160،285 1،159،891 0.139 0.138 0.140 سبتمبر

- - 0.139 0.138 0.140 أكتوبر

- - 0.139 0.138 0.140 نوفمبر

- - 0.139 0.138 0.140 ديسمبر
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المدقق القانوني
 )PWC( كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  الشــركة  مســاهمو  عّيــن 
مــن  عالميــة  شــبكة  2019.وهــي  لعــام  لحســاباتها  مدققــا 
الشــركات متعــددة الجنســيات موزعــة فــي 157 دولــة مجتمعــة 
 276000 مــن  أكثــر  بهــا  يعمــل  التجاريــة.    PWC عالمــة   تحــت 
شــخص ملتزمــون بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة فــي تدقيــق 
ــة  ــر أكاديمي ــارية. وتوف ــات االستش ــب والخدم ــابات والضرائ الحس
PWC  فــرص تدريبيــة ومؤهــالت ماليــة ومهنيــة عاليــة، حيــث تــم 
ــنوات  ــالل الس ــا خ ــة عالمي ــبة مرموق ــركة محاس ــا كش تصنيفه

الســبع الماضيــة.  

أكثـر  منـذ  األوسـط  الشـرق  فـي   PWC Middle East تأسسـت 
مـن 40 عاًمـا، ولهـا شـركات فـي البحريـن ومصـر والعـراق/ واألردن، 
والكويـت، ولبنـان، وليبيـا، وسـلطنة عمـان، واألراضـي الفلسـطينية، 
وقطـر، والمملكـة العربية السـعودية، واإلمـارات العربية المتحدة ، 

.)www.pwc.com/me( وتضـم حوالـي 5600 شـخص 

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

ــا. ــبة دولًي المكتس

تشــير PWC إلــى شــبكة  PWC أو واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات 
األعضــاء فيهــا، ويمثــل كل منهــا كيــان قانونــي منفصــل. يرجــى 

ــل. ــن التفاصي ــد م ــارة www.pwc.com/structure لمزي زي

ــات  ــوم الخدم ــي كرس ــال عمان ــغ 39،000 ري ــع ل PWC مبل ــم دف ت
ــام 2019. ــركة لع ــى الش ــة إل ــة المقدم المهني

تفاصيل عدم االلتزام
لــم يكــن هنــاك أي حالــة عــدم االلتــزام ألي مســألة تتعلــق بلوائــح 
ــي  ــة العمان ــركات التجاري ــون الش ــي أو قان ــزي العمان ــك المرك البن
ــة  ــأن حوكم ــة بش ــوق المالي ــة الس ــلوك هيئ ــد س ــة قواع أو مدون
الشــركات للشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق المالية 
أو لوائــح هيئــة ســوق المــال أو اتفاقيــات اإلدراج فــي ســوق مســقط 

لــألوراق الماليــة خــالل العــام 2019.
 

ــات  ــداد البيان ــق بإع ــا يتعل ــؤوليته فيم ــس اإلدارة مس ــد مجل ويؤك
الماليــة وفًقــا للقواعــد والمعاييــر المعمــول بهــا. ويؤكــد مجلــس 
اإلدارة أيًضــا أنــه قــام بمراجعــة كفــاءة ومالءمــة أنظمــة الرقابــة 
واللوائــح  للقواعــد  تمتثــل  أنهــا  ويؤكــد  للشــركة  الداخليــة 
ــد  ــه ال يوج ــس اإلدارة أن ــد مجل ــك ، يؤك ــى ذل ــالوة عل ــة. ع الداخلي
مؤشــرات  مــن الممكــن أن تؤثــر علــى اســتمرار الشــركة وقدرتهــا 

ــة. ــة القادم ــنة المالي ــالل الس ــا خ ــة عملياته ــى مواصل عل

طايع جندل علي
رئيس مجلس اإلدارة
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العنوان المسجل: المقر
الرئيسي للعمل:

ص.ب 170٦،
الخوير، الرمز البريدي 11٢ 

سلطنة ُعمان

مقابل المحكمة االبتدائّية
روي 

مبنى رقم ٢41 طريق 4149
سلطنة ُعمان 
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

20192018

إيضاح

ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف

 اإليرادات

1241،80639،530 )أ(إيرادات من أنشطة التمويل

)14،849()16،302(تكاليف التمويل

25،50424،681صافي إيرادات التمويل

62،8262،817إيرادات تشغيل أخرى

28،33027،498

المصروفات

)10،843()9،537(7مصروفات التشغيل

)514()631(13استهالك

)255()257( 1-2 )ج(إهالك

-)256( 4-3انخفاض قيمة الشهرة

)1،835()6،480(12 )ب(صافي خسارة انخفاض القيمة على مديونيات التأجير

5432رد ديون معدومة

)13،415()17،107(إجمالي المصروفات

11،22314،083الربح قبل الضريبة

)2،068()1،206(8 )ب(مصروف ضريبة الدخل

10،01712،015الربح بعد الضريبة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي سُتصنف إلى الربح أو الخسارة

3126الحركة في احتياطي إعادة التقييم - بالصافي من الضريبة

10،04812،041إجمالي الدخل الشامل 

90.0160.020ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة )ريال ُعماني( - ُمعاد بيانها

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



الشركة الوطنّية للتمويل
التقرير السنوي 2019 4١

الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي  كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

   2019

ريال عماني 

باآلالف 

 2018

ريال عماني 

باآلالف       
إيضاح

األصول
107،9474،973نقد وما يماثل النقد 

12389،384401،634صافى االستثمار في التأجير التمويلي
1237،26218،006رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

3،4033،187سلف ومدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى  
-261،500أصول محتفظ بها للبيع

410- 8أصل ضريبة مؤجلة
45،9506،206-3الشهرة

11،2801،537-2 )ج(أصول غير ملموسة
136،3285،791ممتلكات ومعدات  

11250250وديعة نظامية
453،304441،994إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

175،13814،082دائنيات ومستحقات
82،0071،471التزامات ضريبّية
19320،023297،790اقتراضات بنكّية

2017،00923،896ودائع ثابتة
8304339التزامات الضريبة المؤجلة

18711722مكافآت نهاية الخدمة
345،192338،300إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين
رأس المال واالحتياطيات

1454،12351،792رأس المال
5،7865،786عالوة إصدار

783814احتياطي إعادة تقييم
274،321602احتياطي العمالت األجنبية

21-احتياطي خاص لحسابات معاد هيكلتها
-283،000احتياطي اختياري
157،6996،697احتياطي قانوني

14،33119،913أرباح محتجزة
90،04385،625إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم لدى الشركة

1618،06918،069سندات دائمة
108،112103،694إجمالي حقوق المساهمين

453،304441،994إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
90.1660.165صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

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

روبرت بانكراس    طايع جندل علي  
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات  37-33.
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ )تابع(
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

20192018

إيضاح

ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

11،22314،083الربح قبل الضريبة

تسويات لـ: 
13631514استهالك 

1257255-2 )ج(إهالك  
-4.3256انخفاض قيمة الشهرة

18143313مصروف مكافآت نهاية الخدمة
)20(-ربح من بيع ممتلكات ومعدات

126،4801،835 )ب(خسائر انخفاض قيمة مديونّيات التأجير
)32()54(رد ديون معدومة 

16،30214،849تكاليف التمويل  
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل ودفع 

35،23831،797مكافآت نهاية الخدمة والفائدة والضريبة

تغيرات رأس المال العامل:
)23،210()13،664(صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

)1،016()305(سلف ومدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى 
)993()6،999(دائنيات ومستحقات 

)13،336()17،149(فوائد مدفوعة 
)1،844()895(8 )و(ضريبة دخل مدفوعة 

)277()154(18مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة 
)8،879()3،928(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
)801()900(13شراء ممتلكات ومعدات 

91-متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
250-وديعة نظامية مستلمة

)48،091(-1-2مدفوعات لالستحواذ على شركة عمان أوريكس للتأجير
)48،551()900(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
22515،894252،647متحصالت من اقتراضات بنكية

)234،720()492،548(22سداد اقتراضات بنكية 
228،7236،110متحصالت من ودائع ثابتة

)12،475()15،164(22سداد ودائع ثابتة
28،256-متحصالت من الحقوق المصدرة وإصدارات األسهم العادية

18،069-16متحصالت من سندات دائمة، بالصافي من مصروفات إصدار السندات 
-)6،935(توزيعات أرباح مدفوعة

)734()1،456(فوائد سندات دائمة مدفوعة
8،51457،153صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

)277(3،686صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خالل العام
3،7201،406النقد وما يماثل النقد في بداية العام 

2،591-1-2 )ب(صافي النقد المحول من االستحواذ على شركة عمان أوريكس للتأجير
227،4063،720النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

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

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات  37-33.
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

معلومات عامة  1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1-1

الشــركة الوطنّيــة للتمويــل ش.م.ع.ع )»الشــركة أو الشــركة الوطنيــة للتمويــل”( هــي شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مســجلة وفقــًا لقانون الشــركات 
التجاريــة فــي سلطنـــة ُعمــان ومدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق المالّيــة. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي أعمــال التأجيــر، وتحصــل الشــركة 

علــى كافــة إيراداتهــا مــن عمليــات التمويــل وشــراء الديــون وتمويــل رأس المــال العامــل فــي ســلطنة ُعمــان.

تعمل الشركة في سلطنة عمان ولديها شبكة من الفروع وعددها 20 فرعا كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 23 فرعا(.

تجميع األعمال   2-1

يصــف معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 3 المعالجــة المحاســبية لتجميــع األعمــال. ويحــدد المعيــار أنــه يجب حســاب جميــع تجميعــات األعمال من 
خــالل تطبيــق طريقــة االســتحواذ. لذلــك، يقــوم المســتحوذ بــإدراج األصــول وااللتزامــات القابلــة للتحديــد وااللتزامــات المحتملــة للشــركة المســتحوذ 

عليهــا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ويــدرج الشــهرة التــي يتــم اختبارهــا الحًقــا بشــكل ســنوي الســتبيان انخفــاض القيمــة. 

عمــاًل بموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 14 ديســمبر 2017، تــم 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 اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018.

تمثــل القيمــة العادلــة ألســهم الحقــوق المصــدرة البالــغ عددهــا 217،512،960 ســهما والتــي تــم إصدارهــا كجــزء مــن المقابــل المدفــوع لشــركة عمــان 
أوريكــس للتأجيــر بنســبة 99.96٪ مــن إجمالــي اإلصــدار البالــغ 217،600،000 ســهم:

21.8 مليون ريال عماني.  رأس المال المكتتب بواقع 100 بيسة للسهم الواحد بقيمة 

5.4 مليون ريال عماني. عالوة اإلصدار بواقع 25 بيسة للسهم الواحد بقيمة 

0.4 مليون ريال عماني. تكاليف اإلصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد بقيمة 

شهرة وأصول غير ملموسة عند االستحواذ                )أ(  

ريال ُعماني باآلالف

المقابل المحول

48،091النقد

719أدوات حقوق الملكية

48،810إجمالي المقابل

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

204،293إجمالي األصول 

)162،612(إجمالي االلتزامات

)600(احتياطي مصروفات متعلقة بالدمج

41،081القيمة العادلة لصافي األصول المكتسبة

7.729فائض سعر الشراء

موزع بين:

أصول غير ملموسة تم تحديدها وتقييمها

1،792عالقات العمالء

)269(التزام الضريبة المؤجلة

6،206شهرة متبقية

ســيتم إهــالك األصــول غيــر الملموســة علــى مــدار ســبع ســنوات. تــم إهــالك مبلــغ 257 ألــف ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة الحاليــة )2018 - 255 ألــف 
ريــال عمانــي( فيمــا يتعلــق باألصــول غيــر الملموســة.
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

عام )تابع(  1

تجميع األعمال )تابع(  2-1

أصول قابلة للتحديد مستحوذ عليها والتزامات تم تحملها              )ب(  

يلخص الجدول التالي قيم األصول التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات المفترضة المدرجة في تاريخ األستحواذ.

  ريال عماني باآلالف

2،591 نقد وما يماثل النقد  

250 وديعة نظامية 

199،852 صافي االستثمارات في أنشطة التمويل 

891 سلف ومدفوعات مقدمًا 

185 أصل الضريبة المؤجلة

524ممتلكات ومعدات 

204،293إجمالي األصول

)149،235(اقتراضات بنكّية

)8،250(ودائع ثابتة

)4،420(دائنيات ومستحقات 

)707(التزامات ضريبّية 

162،612إجمالي االلتزامات

41،681إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها 

قياس القيم العادلة 

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

أسلوب التقييمأصول تم االستحواذ عليها

أصول غير ملموسة 
عند تقييم القيمة العادلة لألصل غير الملموس، يتم استخدام نهج الدخل وتم تبني طريقة األرباح 

الزائدة المتعددة الفترات.

يتم احتساب مديونيات التأجير بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار.مديونيات التأجير

            )ج( أصول غير ملموسة

20192018

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

11،5371،792 يناير 

)255()257(إهالك أصول غير ملموسة

311،2801،537 ديسمبر
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية  2
ِقــت هــذه السياســات بشــكل متوافــق علــى  السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ملخصــة أدنــاه. وقــد ُطبِّ

كافــة الســنوات المعروضــة مــا لــم ُينــص علــى غيــر ذلــك.

أساس اإلعداد  1-2

              )أ(  بيان االلتزام

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، ومتطلبــات قانــون الشــركات 
التجاريــة لعــام 2019 وشــروط 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

ــًا  ــب أيض ــة. ويتطل ــبية الهام ــرات المحاس ــض التقدي ــتخدام بع ــة اس ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتواف ــة بم ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــرة  ــة كبي ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت ــن المج ــاح ع ــم اإلفص ــركة. ت ــبّية للش ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــي عملي ــا ف ــة تقديره ــن اإلدارة ممارس م
مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة فــي اإليضــاح 4. تتــم مراجعــة التقديــرات 
واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى أســاٍس مســتمر. ويتــم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم خاللهــا مراجعــة التقديــر 

وأيــة فتــرات مســتقبلية متأثــرة.

            )د( المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في 2019 وتتعلق بأعمال الشركة:

ــس  ــن مجل ــادرة ع ــة الص ــدة والمعدل ــيرات الجدي ــر والتفس ــة المعايي ــق كاف ــركة بتطبي ــت الش ــمبر 2019، قام ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــبة للس بالنس
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 1 ينايــر 2019.

            )هـ( التغيرات في السياسات المحاسبية الجوهرية

تبنــت الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 »عقــود اإليجــار« الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتاريــخ 1 ينايــر 2019. يقــدم معيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 نموذًجــا محاســبيا واحــدا داخــل الميزانيــة العموميــة للمســتأجرين. يقــوم المســتأجر بإثبــات أصــل حــق االســتخدام 
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 16 محــل إرشــادات عقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك 
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 »عقــود اإليجــار« والتفســير رقــم 4 الصــادر عــن لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة »تحديــد مــا إذا كان 
الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار« والتفســير رقــم 15 الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة - »عقــود اإليجــار التشــغيلية -الحوافــز« والتفســير رقــم 27 

الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة -«تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تنطــوي علــى الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار«. 

قامــت الشــركة بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 باســتخدام النهــج المعــّدل بأثــر رجعــي وتــم وضــع تقديــر كمــي لألثــر مــن جــراء تنفيــذ 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 وتبيــن 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 خــالل تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17. 

تــدرج الشــركة أصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار. يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام مبدئًيــا 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 
مبدئيــة يتــم تكبدهــا وتقديــر تكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي يوجــد عليــه، مخصوًمــا منــه 

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 خــالل خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، 

ويتــم تعديلهــا مقابــل بعــض عمليــات إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار.

ــدء اإليجــار، ويتــم خصمهــا باســتخدام  ــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم ســدادها فــي تاريــخ ب يتــم قيــاس التــزام اإليجــار مبدئًي
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 16، أدرجــت الشــركة التزامــات اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي ســبق تصنيفهــا علــى أنهــا »عقود 
إيجــار تشــغيلية« بموجــب مبــادئ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 »عقــود اإليجــار«. تــم قيــاس هــذه االلتزامــات بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار 
ــي  ــراض اإلضاف ــدل االقت ــح لمع ــط المرج ــغ المتوس ــر 2019. بل ــي 1 يناي ــا ف ــتأجر كم ــي للمس ــراض اإلضاف ــدل االقت ــتخدام مع ــة باس ــة، مخصوم المتبقي

للمســتأجر المطبــق علــى التزامــات اإليجــار فــي 1 ينايــر 2019 مــا نســبته ٪5.0. 
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ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

أساس اإلعداد )تابع(  1-2

التغير في السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( )هـ( 

)1(  قياس التزامات عقد اإليجار

2019

ريال عماني باآلالف

-ارتباطات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

220ارتباطات اإليجار التشغيلي القائمة كما في 31 ديسمبر 2018

205مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر بنسبة 5٪ كما في تاريخ التطبيق المبدئي

205التزامات اإليجار المدرجة كما في 1 يناير 2019

منها: 

65     التزامات اإليجار الجارية 

140     التزامات اإليجار غير الجارية 

205

)2( قياس أصول حق االستخدام

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

) 5(  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة:

ــة بالنســبة للفتــرة المحاســبية للشــركة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1  ــر المحاســبية الجديــدة والتفســيرات التــي لــم تصبــح إلزامّي تــم نشــر بعــض المعايي
ينايــر 2020 ولــم 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.

معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 17 »عقــود التأميــن« الصــادر عــن لجنــة المعاييــر المحاســبية الدوليــة فــي 18 مايــو 2017 ويعتبــر ســاري المفعــول . 1
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021.

فــي 26 ســبتمبر 2019، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة »إصــالح معــدل الفائــدة المرجعــي« )تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي . 2
ــار المحتملــة إلصــالح معــدل  رقــم 9، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39، ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 7(« كاســتجابة أوليــة علــى اآلث

الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك علــى التقاريــر الماليــة. تســري التعديــالت علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020.

فــي 22 أكتوبــر 2018، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة »تعريــف النشــاط )تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 3(« بهــدف . 3
حــل الصعوبــات التــي تنشــأ عندمــا تحــدد المنشــأة مــا إذا كانــت قــد اســتحوذت علــى نشــاط تجــاري أو مجموعــة مــن األصــول. وهــذه التعديــالت 
ســارية المفعــول علــى تجميعــات األعمــال التــي يبــدأ تاريــخ االســتحواذ عليهــا فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة األولــى إلعــداد التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ 

فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020.

ــم 1 . 4 ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل ــبية )تعدي ــة النس ــف األهمي ــة »تعري ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــدر مجل ــر 2018، أص ــي 31 أكتوب ف
ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8(« لتوضيــح تعريــف »األهميــة النســبية« ومواءمــة التعريــف المســتخدم فــي اإلطــار المفاهيمــي والمعياريــن 

ــر 2020. ــد 1 يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــر الس ــرات تقاري ــى فت ــالت عل ــري التعدي ــن. وتس المذكوري

الفوائد   2-2

ــذي  ــدل ال ــو المع ــي« ه ــدة الفعل ــدل الفائ ــة. »مع ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــارة باس ــح أو الخس ــي الرب ــد ف ــات الفوائ ــرادات ومصروف ــم إدراج إي يت
يقــوم بخصــم المدفوعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي 

أو التكلفــة المهلكــة لاللتــزام المالــي.

ــالت  ــف المعام ــمل تكالي ــي. تش ــدة الفعل ــدل الفائ ــن مع ــزأ م ــزًءا ال يتج ــد ج ــي تع ــالت الت ــف المعام ــي تكالي ــدة الفعل ــدل الفائ ــاب مع ــمل حس يش
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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أصول مؤجرة  3-2

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. 
ــاوض  ــى التف ــرة إل ــا مباش ــن عزوه ــدة ويمك ــون زائ ــي تك ــة الت ــوم القانوني ــوالت والرس ــل العم ــغ مث ــى مبال ــة عل ــرة المبدئي ــف المباش ــتمل التكالي تش

وترتيــب عقــد اإليجــار. وال تشــمل النفقــات العامــة مثــل تلــك التــي تكبدهــا فريــق المبيعــات والتســويق. 

ُتــدرج فوائــد مديونيــات شــراء الديــون التجارّيــة وتمويــل رأس المــال العامــل علــى مــدى فتــرة االتفاقّيــة. تمتــد عقــود شــراء الديــون التجاريــة بشــكل 
عــام لفتــرة تتــراوح مــا بيــن 90 و 180 يومــًا.

األصول وااللتزامات المالية  4-2

اإلدراج المبدئي والقياس

يتــم إدراج األصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح المنشــأة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة. وعنــد اإلدراج المبدئــي، تقيــس الشــركة االلتــزام 
المالــي بقيمتــه العادلــة زائــدًا أو ناقصــًا، فــي حالــة األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي الــذي ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، تكاليــف 
المعامــالت اإلضافيــة والمنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة أو إصــدار األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مثــل الرســوم والعمــوالت. وتــدرج تكاليــف المعامــالت 

لألصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 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 اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المدرجــة مبدئيــا ومبلــغ 

االســتحقاق، وبالنســبة لألصــول الماليــة، المبلــغ المعــدل وفقــا ألي مخصــص خســارة.

ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة والقيم ــة المهلك ــة بالتكلف ــة المقاس ــول المالي ــة لألص ــان المتوقع ــارة االئتم ــم إدراج خس ــي، يت ــد اإلدراج المبدئ ــرة بع ومباش
ــا. الدخــل الشــامل اآلخــر، ممــا ينتــج عنــه تكبــد خســارة محاســبية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد نشــأة األصــل حديًث

2-4-1 األصول المالية

التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

ــف  ــي تعري ــي تلب ــك األدوات الت ــي تل ــن ه ــة. أدوات الدي ــة المهلك ــن بالتكلف ــد أدوات دي ــي تع ــة الت ــا المالي ــاس أصوله ــف وقي ــركة بتصني ــوم الش تق
االلتــزام المالــي مــن وجهــة نظــر المصــدر، مثــل النقــد ومــا يماثــل النقــد وتمويــل رأس المــال العامــل والودائــع النظاميــة وغيرهــا مــن المديونيــات 

ــة. المالي

التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على:

y .نموذج عمل الشركة إلدارة األصل

y .خصائص التدفقات النقدية لألصل

 

بناًء 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 خــالل 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 خــالل الربــح أو الخســارة. 
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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 
بيعهــا فــي المــدى القريــب أو تعتبــر جــزءا مــن محفظــة األدوات الماليــة التــي تــدار مًعــا والتــي يوجــد لهــا دليــل علــى نمــط فعلــي حديــث لجنــي األربــاح 

علــى المــدى القصيــر. يتــم تصنيــف هــذه األوراق الماليــة فــي نمــوذج األعمــال “اآلخــر” ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة: عندمــا يحتفــظ نمــوذج األعمــال باألصــول لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو تحصيــل التدفقات 
ــة  ــغ األصلي ــة للمبال ــات حصري ــل دفع ــة تمث ــألدوات المالي ــة ل ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م ــركة بتقيي ــوم الش ــا، تق ــة وبيعه ــة التعاقدي النقدي
ــة  ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــي م ــركة ف ــر الش ــم، تنظ ــذا التقيي ــراء ه ــد إج ــدة(. وعن ــة والفائ ــغ األصلي ــة للمبال ــات الحصري ــار الدفع ــدة )اختب والفائ
التعاقديــة تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي، أي أن الفائــدة تشــمل فقــط مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض 
ــر أو  ــى مخاط ــرض إل ــى التع ــة إل ــروط التعاقدي ــؤدي الش ــا ت ــي. وعندم ــراض األساس ــب اإلق ــع ترتي ــى م ــذي يتماش ــح ال ــش الرب ــرى وهام ــية األخ األساس
تقلبــات ال تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي، يتــم حينهــا تصنيــف األصــل المالــي ذي الصلــة وقياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 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 خــالل 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 

خــالل 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 .مبلغًا عادال مرجحًا تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة

y .القيمة الزمنية للمال

y  معلومــات معقولــة ومثبتــة متاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد غيــر ضــروري فــي تاريــخ التقريــر حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة
ــتقبلية. ــة المس ــروف االقتصادي ــات والظ والتوقع

يبين اإليضاح 3-1 تفاصيل قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تعديل األصول المالية

تقــوم الشــركة فــي بعــض األحيــان بإعــادة التفــاوض بشــأن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لمديونيــات األصــول الماليــة مــن العمــالء أو تعديلهــا. عندمــا 
يحــدث ذلــك، تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط الجديــدة تختلــف اختالفــًا جوهريــًا عــن الشــروط األصليــة. تقــوم الشــركة بذلــك عــن طريــق 

دراســة العوامــل التاليــة مــن بيــن أمــور أخــرى:

y  إذا 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  ــة ــى محفظ ــر عل ــكل كبي ــر بش ــي تؤث ــهم الت ــاس األس ــى أس ــد عل ــاح/ العائ ــة األرب ــل حص ــة، مث ــدة جوهري ــروط جدي ــم أي ش ــم تقدي ــا اذا ت م
ــج. ــر لمنت المخاط

y .تمديد جوهري للمدة عندما ال يواجه المقترض / المستأجر صعوبة مالية
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y .تغيير كبير في معدل الفائدة

y .إدراج ضمانات أو أوراق مالية أخرى أو تعزيزات ائتمانية تؤثر بشكل جوهري على مخاطر االئتمان المرتبطة بالمنتج

ــد  ــة وتعي ــة العادل ــد« بالقيم ــل »الجدي ــي وإدراج األص ــي األصل ــل المال ــاء إدراج األص ــركة بإلغ ــوم الش ــري، تق ــكل جوه ــة بش ــروط مختلف ــت الش إذا كان
ــي  ــاض ف ــاب االنخف ــراض احتس ــي ألغ ــخ اإلدراج المبدئ ــو تاري ــاوض ه ــادة التف ــخ إع ــر تاري ــي يعتب ــل. وبالتال ــد لألص ــي جدي ــدة فعل ــدل فائ ــاب مع احتس
القيمــة، بمــا فــي ذلــك لغــرض تحديــد مــا إذا حدثــت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان. ومــع ذلــك، تقــوم الشــركة أيًضــا 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.

ــة  ــاب القيم ــادة احتس ــركة بإع ــوم الش ــاء اإلدراج، وتق ــى إلغ ــؤدي إل ــل ال ي ــاوض أو التعدي ــادة التف ــإن إع ــري، ف ــكل جوه ــروط بش ــف الش ــم تختل إذا ل
الدفتريــة اإلجماليــة بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المعدلــة لألصــل المالــي ويــدرج ربــح أو خســارة التعديــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. يتــم إعــادة 

ــي. ــي األصل ــدة الفعل ــدل الفائ ــة بمع ــة المعدل ــات النقدي ــم التدفق ــق خص ــن طري ــدة ع ــة الجدي ــة اإلجمالي ــة الدفتري ــاب القيم احتس

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.

2-4-2 االلتزامات المالّية 

التصنيف والقياس

يتم إدراج االلتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، بما في ذلك تكاليف المعاملة، ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المهلكة، باستثناء:

y  االلتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 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 .عقود 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 لــإلدراج، يتــم إعــادة حســاب التكلفــة المهلكــة لاللتــزام عــن طريــق خصــم التدفقــات 
ــة ذات  ــات المالي ــبة لاللتزام ــارة. بالنس ــح أو الخس ــي الرب ــة ف ــارة الناتج ــح أو الخس ــم إدراج الرب ــي ويت ــي األصل ــدة الفعل ــدل الفائ ــة بمع ــة المعدل النقدي
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 خــالل 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 9. تــدرج المشــتقات بشــكل مبدئــي بالقيمــة 
العادلــة فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد األداة الماليــة المشــتقة ويعــاد قياســها الحقــًا 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 معامــالت 

التغطيــة. تــدرج المشــتقات كأصــول عندمــا تكــون القيمــة العادلــة إيجابيــة والتزامــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســلبية.
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2-4-2 االلتزامات المالّية )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 
ــر  ــن إدارة المخاط ــرض م ــا والغ ــت تغطيته ــي تم ــود الت ــة والبن ــن أدوات التغطي ــة بي ــق العالق ــة، بتوثي ــدء بالتغطي ــد الب ــركة، عن ــوم الش ــى. تق المغط
واالســتراتيجية المتبعــة فــي مختلــف معامــالت التغطيــة. تقــوم الشــركة أيضــًا بتوثيــق تقييمهــا، عنــد بــدء التغطيــة، بشــكل مســتمر، لمــا إذا كانــت 
ــود  ــة لبن ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــة التغي ــي مقاص ــر ف ــكل كبي ــة بش ــة فعال ــالت التغطي ــي معام ــتخدمة ف ــتقات المس المش

التغطيــة.

تغطية التدفقات النقدية

إن الجــزء الفّعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصّنفــة والمؤهلــة كتغطيــات للتدفقــات النقديــة يتــم إدراجــه في الدخل الشــامل 
اآلخــر. ويتــم إدراج األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفّعــال مباشــرًة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

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. 

ــوق  ــي حق ــة ف ــائر متراكم ــاح أو خس ــل أي أرب ــة، تظ ــبة التغطي ــر محاس ــة بمعايي ــي التغطي ــا ال تف ــا، أو عندم ــة أو بيعه ــدة أداة التغطي ــاء م ــد إنته عن
المســاهمين ويتــم إدراجهــا فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التغطيــة علــى الربــح أو الخســارة. إذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث المعاملــة الُمتنبــأ 
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.

تمويل رأس المال العامل وارتباطات التأجير التمويلي  5-2

يتم احتساب مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على تمويل رأس المال العامل وارتباطات التأجير غير المسحوبة كمخصص. 

ومــع ذلــك، بالنســبة للعقــود التــي تتضمــن كاًل 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.

ممتلكات ومعدات  6-2

ــق  ــتهالك الّلاح ــا االس ــًا منه ــن مخصوم ــتقلين خارجيي ــن مس ــن مقيمي ــات م ــى تقييم ــتنادًا إل ــا اس ــاد تقييمه ــة المع ــي بالقيم ــي والمبان ــدرج األراض ت
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 مخصومــًا 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 
ــال  ــات وأعم ــات اإلصالح ــة مصروف ــل كاف ــم تحمي ــد ت ــه. وق ــد علي ــكل يعتم ــل بش ــة األص ــر تكلف ــن تقدي ــن الممك ــون م ــركة ويك ــى الش ــل إل لألص

ــد هــذه المصروفــات فيهــا. الصيانــة األخــرى علــى قائمــة الربــح أو الخســارة خــالل الفتــرة الماليــة التــي تــم تكّب

ال يتــم اســتهالك األراضــي بالملكيــة الحــرة واألعمــال الرأســمالّية قيــد التنفيــذ. يتــم احتســاب اســتهالك األصــول األخــرى علــى أســاس القســط الثابــت 
رة كمــا يلــي: رة لبنــود الممتلــكات والمعــدات. وتكــون األعمــار اإلنتاجّيــة المقــدَّ علــى مــدى األعمــار اإلنتاجّيــة المقــدَّ

السنوات  

25 مباٍن 

4 أثاث وتركيبات ومعدات 

3 مركبات 

ل عندما يكون ذلك مالئمًا بتاريخ كل تقرير. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول وُتعدَّ

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 المتحصــالت 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 
أو قبــل تاريــخ بــدء اإليجــار، مطروًحــا منهــا أي حوافــز إيجــار مســتلمة. مــا لــم تكــن الشــركة علــى يقيــن معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل 
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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النقد وما يماثل النقد  7-2

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.

اقتراضات  8-2

ُتــدرج االقتراضــات والتــي تتضمــن ودائــع الشــركات بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة، كونهــا متحصــالت اإلصــدار )القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم(. 
وتــدرج االقتراضــات الحقــًا بالتكلفــة المهلكــة، ويــدرج أي فــرق بيــن المتحصــالت، والقيمــة االســتردادية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة علــى مــدار فتــرة 

ســداد االقتراضــات باســتخدام طريقــة معــّدل الفائــدة الفعلــّي.

رأس المال  9-2

ــي  ــدة ف ــة جدي ــهم عادي ــارات أو أس ــدار خي ــى إص ــرة إل ــوبة مباش ــة المنس ــف اإلضافي ــدرج التكالي ــاهمين. وت ــوق مس ــة كحق ــهم العادي ــف األس تصن
ــب. ــن الضرائ ــًا م ــالت صافي ــن المتحّص ــم م ــاهمين كخص ــوق المس حق

دائنيات ومستحقات  10-2

ــدرج  ــي. وُت ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــة باس ــة المهلك ــًا بالتكلف ــاس الحق ــة وُتق ــة العادل ــًا بالقيم ــتحقات مبدئي ــات والمس ــدرج الدائني ت
ــدر. ــم تص ــركة أم ل ــر للش ــا فواتي ــدرت عنه ــواًء أص ــتلمة س ــات المس ــع والخدم ــل البضائ ــدادها مقاب ــب س ــغ الواج ــبة للمبال ــات بالنس االلتزام

مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات اإلجازات  11-2

تــم وضــع مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن وفًقــا لقانــون العمــل العمانــي لعــام 2003 وتعديالتــه ويعتمــد علــى 
معــدالت المكافــآت الحاليــة والســنوات المتراكمــة للخدمــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم إدراج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر 
فيــن عنــد اســتحقاقها لهــم حتــى تاريــخ التقريــر المالــي. يتــم إدراج هــذه المســتحقات فــي االلتزامــات الجاريــة، بينمــا يتــم اإلفصــاح عــن تلــك  للموظَّ
المتعلقــة بمكافــآت نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر جــاٍر. تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن 
ــار المحاســبة الدولــي رقــم  ــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا. وفقــًا ألحــكام معي ــون التأمينــات االجتماعيــة لعــام 1991 كمصــروف بقائمــة الرب وفقــًا لقان
فيــن«، تقــوم الشــركة بإجــراء اختبــار لتقييــم القيمــة الحالّيــة اللتزاماتهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر، بالنســبة لمكافــآت نهايــة خدمــة  19 »منافــع الموظَّ
ــر  ــم عم ــم تقيي ــة، ت ــذه الطريق ــًا له ــا. ووفق ــود له ــص المرص ــن المخص ــري ع ــكل جوه ــف بش ــا ال تختل ــددت انه ــع وح ــتحقة الدف ــن مس في الموظَّ
الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف فــي الشــركة والراتــب األساســي المتوقــع بتاريــخ تــرك الخدمــة، مخصومــًا علــى مــدار الفتــرة المتبقيــة المتوقعــة 

باســتخدام معــدالت الدولــة الخاليــة مــن المخاطــر.

معامالت بعمالت أجنبية  12-2

العملة التنفيذية وعملة العرض )أ( 

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

المعامالت واألرصدة )ب( 

ــاح وخســائر صــرف  ــدرج أرب ل قيمــة المعامــالت بعمــالت أجنبيــة إلــى العملــة التنفيذيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. وُت ُتحــوَّ
ــال الُعمانــي وفقــًا ألســعار  ــة بالري ــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــالت وعــن تحويــل األصــول وااللتزامــات المنفــذة بعمــالت أجنبي العملــة األجنبي

ــح أو الخســارة.   الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام فــي قائمــة الرب
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الضرائب  13-2

ــع أن تكــون مســتحقة  لــة. الضريبــة الجاريــة هــي الضريبــة التــي مــن المتوقَّ تشــتمل ضريبــة الدخــل علــى نتائــج الســنة علــى ضريبــة جاريــة وضريبــة مؤجَّ
الدفــع علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــالت علــى 

الضريبــة مســتحقة الدفــع عــن ســنوات ســابقة. 

ــص  ــة مخص ــد قيم ــة. وتعتم ــس الضريبّي ــة واألس ــر المالي ــراض التقاري ــة ألغ ــم الدفتري ــن القي ــة بي ــروق المؤقت ــبًة للف ــة نس ــة المؤجل ــب الضريب ُتحتس
ــة  ــدالت الضريبي ــتخدام المع ــات باس ــول وااللتزام ــة لألص ــة الدفتري ــوية القيم ــة أو تس ــق الضريب ــة لتحقي ــة المتوقع ــى الطريق ــة عل ــة المؤجل الضريب

ــر.  ــخ التقري ــي تاري ــع ف ــكل واس ــق بش ــي ُتطب ــة أو الت المطبق

ــا  ــي مقابله ــن ف ــتقبلية يمك ــة مس ــاح ضريبي ــر أرب ــأن تتوف ــول ب ــال معق ــى احتم ــوي عل ــذي ينط ــدى ال ــى الم ــط إل ــة فق ــة المؤجل ــل الضريب ــدرج أص ُي
ــة. ــة ذات الصل ــة الضريبي ــق المنفع ــل تحق ــر المحتم ــن غي ــه م ــح في ــذي يصب ــدر ال ــة بالق ــة المؤجل ــول الضريب ــض أص ــم تخفي ــل. ويت ــتخدام األص اس

توزيعات األرباح  14-2

تشتمل سياسة توزيعات األرباح الخاّصة بالشركة على العوامل التالية:

تقديم عائدات معقولة للمساهمين تتناسب مع حجم استثماراتهم بالشركة. )أ( 

تكوين احتياطّيات لتحقيق قاعدة رأس مال قوّية. )ب( 

وبعــد أخــذ العوامــل أعــاله بعيــن االعتبــار كمــا ينبغــي، يقتــرح مجلــس إدارة الشــركة قيمــة توزيعــات األربــاح التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين 
فــي اجتمــاع الجمعّيــة العموميــة الســنوي شــريطة موافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي.

يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم اعتمادها فيها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  15-2

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة محكومــة بمــا ينــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 2019 والقواعــد المبينــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق 
المــال.

يحــدد اجتمــاع الجمعّيــة العموميــة الســنوي ويعتمــد مكافــآت وأتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعّيــة علــى أال تتجــاوز هــذه األتعاب، 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 2019، مــا نســبته 5٪ مــن صافــي الربــح الســنوي بعــد التحويــالت لالحتياطــي القانونــي وبعــد االحتســاب 
الفرضــي أو دفــع توزيعــات األربــاح للمســاهمين بمــا ال يقــل عــن 5٪ مــن رأس المــال. ويجــب أّلا تتجــاوز تلــك األتعــاب مبلــغ 200،000 ريــال ُعمانــي فــي الســنة 

الواحــدة، كمــا يجــب أّلا تتجــاوز أتعــاب حضــور الجلســات لــكل عضــو مبلــغ 10،000 ريــال ُعمانــي فــي الســنة الواحــدة.

المقاصة   16-2

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.

تقارير قطاعات األعمال  17-2

ن مــن الشــركة ُتــزاَول فيــه األنشــطة التجارّيــة التــي قــد تكــون ســببًا فــي كســب اإليــرادات وتكّبــد المصروفــات، بمــا فــي  قطــاع التشــغيل هــو مكــوِّ
ذلــك اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بالمعامــالت مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى، والتــي تتــم مراجعــة نتائجهــا بانتظــام مــن قبــل متَّخــذ 
صــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائهــا، والتــي تتوّفــر بشــأنها المعلومــات  قــرار التشــغيل الرئيســّي فــي الشــركة التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمــوارد المخصَّ

الماليــة المنفصلــة. 

تجميع األعمال   18-2

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 
ــد  ــات عن ــن المصروف ــة ضم ــف المعامل ــدرج تكالي ــارة. وت ــح أو الخس ــي الرب ــورًا ف ــراء ف ــة الش ــن صفق ــح م ــدرج الرب ــة. وي ــاض القيم ــري انخف ــنويًا لتح س

تكبدهــا، إال إذا كانــت مرتبطــة بإصــدار بســندات ديــن أو أســهم حقــوق المســاهمين. 
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األصول غير الملموسة والشهرة  19-2 

2-19-1 الشهرة

يتــم قيــاس الشــهرة الناتجــة عــن االســتحواذ بالتكلفــة ناقًصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. وتخضــع الختبــار االنخفــاض فــي القيمــة علــى 
أســاس ســنوي علــى األقــل.

2-19-2 أصول غير ملموسة

يتــم قيــاس األصــول غيــر الملموســة )عالقــات العمــالء( التــي تســتحوذ عليهــا الشــركة ولهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة وذلــك بالتكلفــة ناقصــًا اإلهــالك 
المتراكــم وأي خســائر متراكمــة النخفــاض القيمــة. 

2-19-3 اإلهالك 

ــدى  ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــتخدام طريق ــدرة باس ــة المق ــم المتبقي ــا القي ــة ناقًص ــر الملموس ــول غي ــة األص ــطب تكلف ــالك لش ــاب اإله ــم احتس يت
ــهرة.  ــالك الش ــم إه ــارة. ال يت ــح أو الخس ــي الرب ــام ف ــكل ع ــا بش ــم إدراجه ــدرة، ويت ــة المق ــا اإلنتاجي أعماره

العمر اإلنتاجي المقدر لعالقة العمالء هو 7 سنوات.

تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا. 

المخصصات  20-2

ــة  ــزام محتمل ــوية االلت ــة تس ــت تكلف ــابق وكان ــدث س ــن ح ــج ع ــتداللي( نات ــي أو اس ــي )قانون ــزام حال ــركة أي الت ــى الش ــات إذا كان عل ــدرج المخصص ت
ــوق.  ــكل موث ــها بش ــن قياس ويمك

التزامات اإليجار  21-2

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( ناقصــًا أي حوافــز إيجــار مدينــة ومدفوعــات اإليجــار 
المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيًضــا 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 5٪ فــي 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.

الضمانات المالية  22-2

ــه نتيجــة  ــات الماليــة هــي عبــارة عــن عقــود ُتلــزم الطــرف المصــدر بإجــراء دفعــات محــددة لتعويــض المالــك عــن أي خســارة تلحــق ب عقــود الضمان
إخفــاق أحــد المدينيــن فــي إجــراء الدفعــات المســتحقة عليــه عنــد اســتحقاقها، وذلــك وفقــًا ألحــكام أداة الديــن. ُتمنــح مثــل هــذه الضمانــات الماليــة 

للبنــوك والمؤّسســات الماليــة بالنيابــة عــن العمــالء كضمــان للتســهيالت البنكيــة.

ربحية السهم الواحد  23-2

)1( ربحية السهم الواحد األساسية

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة:

y الربح المنسوبة لمالكي الشركة، باستثناء أي تكاليف لخدمة حقوق المساهمين بخالف األسهم العادية

y  ــة ــهم العادي ــي األس ــآت ف ــر المكاف ــًا لعناص ــدل وفق ــة، المع ــنة المالي ــالل الس ــة خ ــة القائم ــهم العادي ــدد األس ــح لع ــط المرج ــى المتوس عل
ــنة.  ــالل الس ــدرة خ المص
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ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

ربحية السهم الواحد )تابع(  23-2

)2(  ربحية 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.

إدارة المخاطر المالية  3

تعتقــد الشــركة أّن الممارســات الســليمة إلدارة المخاطــر ضروريــة للتأكــد مــن إمكانّيــة تقديــم نتائــج جّيــدة ألصحــاب المصالــح، وتهــدف الشــركة إلــى 
التأكــد مــن أّن هيــكل إدارة المخاطــر الخــاص بهــا يوفــر البنيــة األساســّية لكــي تكــون قــادرًة علــى تطبيــق أفضــل الممارســات وفقــًا لحجــم أعمالهــا. 

تهــدف الشــركة التبــاع اســتراتيجية لتقليــل المخاطــر لتقليــل حساســيتها ألوضــاع الســوق العكســية وينعكــس هــذا علــى قابليــة التعــرض للمخاطــر 
ــع  ــالل تنوي ــن خ ــي م ــكل أساس ــة بش ــر المنخفض ــراض المخاط ــق افت ــم تحقي ــل اإلدارة. يت ــن قب ــة م ــس اإلدارة والمطبق ــل مجل ــن قب ــددة م المح

ــول.  ــة األص محفظ

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. 

مخاطر االئتمان  1-3

حيــث أّن النشــاط الرئيســي للشــركة يتمّثــل فــي التأجيــر التمويلــي، وتمويــل رأس المــال العامــل وشــراء الديــون التجاريــة، تمّثــل مخاطــر االئتمــان الخطــر 
ــل عــن الوفــاء بالتزامــه ممــا  ــف الطــرف المقاب ــل مخاطــر االئتمــان فــي المخاطــر التــي تنشــأ بســبب تخّل ــه الشــركة. وتتمّث الرئيســّي الــذي تتعــرض ل

يــؤدي إلــى تكبــد الشــركة خســائر مالّيــة. 

تضع الشركة في االعتبار مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة المودعة لدى البنوك وترصد مخصص الخسارة. 

وبالمثــل، تعتقــد اإلدارة أّن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالدفعــات المقدمــة والمديونّيــات األخــرى غيــر جوهرّيــة، حيــث أّن الشــركة لهــا خبــرة طويلــة 
فــي التعامــل مــع تّجارهــا وموّرديهــا اآلخريــن. 

تطّبــق الشــركة نطاقــًا مــن السياســات واإلجــراءات إلدارة والحــد مــن ومراقبــة التركيــز بمخاطــر االئتمــان ألطــراف مقابلــة مــن األفــراد والمجموعــات 
والصناعــات فيمــا يتعّلــق بمديونّيــات التأجيــر الخاّصــة بهــا.

تتــم هيكلــة مســتوى مخاطــر االئتمــان لــكل طــرف مقابــل مــن األفــراد وشــركاته الشــقيقة عــن طريــق وضــع ســقف بحــد أقصــى علــى مســتويات 
التعــرض لــكل فئــة، وتتــم مراقبــة تلــك المخاطــر علــى أســاٍس منتظــم ويتــم تقديــم تقاريــر فحــص إلــى مجلــس اإلدارة.

3-1-1 قياس 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 العمــالء وظــروف الســوق والتدفقــات النقديــة المتوقعــة واحتمال 
تخلــف العميــل عــن الســداد، إلــخ. بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، تقيــس الشــركة مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا باســتخدام ثالثــة 
عوامــل هــي احتماليــة العجــز والتــي تســتمد احتمــال عجــز كل عميــل عــن الســداد بنــاًء علــى خصائصــه وســلوكه االئتمانــي، والخســارة الناتجــة عــن 
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 داخلًيــا لفصــل/ تجميــع عمالئهــا اســتناًدا 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 المدخــالت هــذه بواســطة مســؤول مخاطــر االئتمــان والتــي تعتبــر أيًضــا مدخــالت آلليــة 

تصنيــف مخاطــر االئتمــان لــكل عميــل وتعرضــه للمخاطــر. 
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر االئتمان )تابع(  1-3

قياس مخاطر االئتمان )تابع(  1-1-3

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« اعتبــاًرا مــن التاريــخ الحالــي والحــد األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار 6 أشــهر 

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« اعتبــاًرا مــن 

التاريــخ الحالــي والحــد األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار 6 أشــهر 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« اعتبــاًرا مــن التاريــخ الحالــي والحــد 

األقصــى أليــام التأخــر عــن الســداد علــى مــدار 6 أشــهر قبــل تاريــخ التقريــر.

ــان  ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة الجوهري ــد الزي ــل« لتحدي ــالث مراح ــن »ث ــًا م ــركة نموذج ــتخدم الش ــم 9، تس ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــب معي بموج
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  ــة ــم مراقب ــى« وتت ــة األول ــي »المرحل ــي ف ــد اإلدراج المبدئ ــة عن ــا االئتماني ــي قيمته ــاض ف ــرض النخف ــم تتع ــي ل ــة الت ــف األداة المالي ــم تصني يت
ــركة. ــل الش ــن قب ــتمر م ــكل مس ــا بش ــة به ــان الخاص ــر االئتم مخاط

y  إذا 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 .»إذا انخفضت القيمة االئتمانية لألداة المالية، يتم حينها نقلها إلى »المرحلة الثالثة

y  يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــألدوات الماليــة فــي المرحلــة األولــى بمبلــغ يعــادل الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى
مــدى العمــر الناتجــة عــن أحــداث العجــز المحتملــة خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهرًا التاليــة. ويتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــألدوات 

مــن المرحلــة الثانيــة أو الثالثــة بنــاء علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس العمــر.

y  إن المفهــوم الســائد فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 يتمثــل فــي وجــوب النظــر فــي
ــتقبلية. ــات المس المعلوم

y  إن 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 دائمــًا علــى أســاس العمــر )المرحلــة الثالثــة(.

لقد تم تناول االجتهادات واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدتها الشركة في معالجة متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 أدناه:
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر االئتمان )تابع(  1-3

قياس مخاطر االئتمان )تابع(  1-1-3

محافظ الشركات )تابع(: 

y  زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، بمــا فــي ذلــك الكميــة )علــى ســبيل المثــال لــكل مجموعــة مــن األصــول، ونطــاق احتماليــة العجــز عــن الســداد
ــا(  ــر الــذي يعتبــر جوهرًي ــادة فــي احتماليــة العجــز عــن الســداد علــى مــدى العمــر فــي تاريــخ التقري علــى مــدى العمــر عنــد اإلدراج المبدئــي وزي

والمعاييــر النوعيــة.

y  اختيــار 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 .تعريف العجز واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

y .قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير

y  المعلومــات المســتقبلية المدمجــة فــي نمــاذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة )بمــا فــي ذلــك االفتراضــات االقتصاديــة المتغيــرة وتحليــل
الحساســية(.

y .تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية

y .اجتهاد لتحديد موعد وقوع حدث العجز عن السداد

y  .إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

y .تجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان )أي، مخاطــر العجــز عــن الســداد( لــألداة 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 العمــالء خــالل األزمــات الماليــة )ُيشــار 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 وفقــًا 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 12 شــهرًا. 

تعريف العجز عن السداد 

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، تعتبر 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 90 يومًا. –

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير.

تتمثل المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في هياكل آجال المتغيرات التالية: 

 احتمال العجز عن السداد.  –

الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد.  –

التعرض الناتج عن العجز عن السداد.  –
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
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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 
أدوات تصنيــف مصممــة وفًقــا لمختلــف فئــات األطــراف المقابلــة والتعرضــات.

ــا والتــي تشــتمل علــى العوامــل الكميــة والنوعيــة. يتــم تقديــر احتمــاالت العجــز عــن  تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى البيانــات المجمعــة داخلًي
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 اإلهــالك 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 9، قامــت الشــركة بدمــج معلومــات مســتقبلية فــي كل مــن تقييمهــا لمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان 
ــد وتوثيــق  ــة المتوقعــة. وقــد قامــت الشــركة بتحدي ــأداة مــا قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي وقياســها للخســائر االئتماني الخاصــة ب
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  التحويــالت بيــن المرحلــة األولــى والثانيــة أو الثالثــة نتيجــة لــألدوات 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 12 شــهًرا والخســارة 

االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.

y .مخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المدرجة خالل الفترة، وكذلك المحرر من األدوات المالية المستبعدة في الفترة

y  التأثيــر 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 للمدخــالت بالنمــاذج.

y .تحميل الخصومات ضمن الخسارة االئتمانية المتوقعة بسبب مرور الوقت، حيث أن هذه الخسارة تقاس على أساس القيمة الحالية

y .األصول 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

ــة  ــاذج إحصائي ــتخدام نم ــب اس ــاًلا يتطل ــي مج ــر التمويل ــات التأجي ــة ومديوني ــول المالي ــة لألص ــة المتوقع ــارة االئتماني ــص الخس ــاس مخص ــد قي يع
ــائر(.  ــن خس ــه م ــج عن ــا ينت ــداد وم ــن الس ــالء ع ــز العم ــال عج ــل احتم ــان )مث ــلوك االئتم ــتقبلية وس ــة المس ــروف االقتصادي ــول الظ ــة ح ــات هام وافتراض
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
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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 تصنيف درجة مخاطر االئتمان

y  ــاع ــم 9 - قط ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــوذج معي ــداد نم ــبة إلع ــار بالنس ــي االعتب ــا ف ــم وضعه ــات ت ــة قطاع ــاك ثالث ــاله، هن ــياق أع ــي الس ف
ــركات. ــاع الش ــطة وقط ــرة والمتوس ــات الصغي ــاع المؤسس ــراد وقط األف

3-1-2 سياسات مراقبة وتخفيف مخاطر االئتمان

لــة، وتحتفــظ الشــركة بالضمانــات فيمــا يتعّلــق  تتمّثــل محفظــة الشــركة بتأجيــر ســيارات ومعــدات حيــث تكــون ضمانــة اإلقــراض هــي األصــول المموَّ
لــة، وتخفــض القيــم مقابــل تلــك الضمانــات علــى أســاٍس دوري  بمخاطــر مديونّيــات التأجيــر علــى شــكل ملكيــة مشــتركة للســيارات والمعــدات المموَّ
ــك  ــى تل ــة إل ــي. وباإلضاف ــزي الُعمان ــك المرك ــن البن ــادرة ع ــادات الص ــار اإلرش ــن االعتب ــذ بعي ــول وباألخ ــك األص ــدر لتل ــي المق ــر اإلنتاج ــى العم ــتنادًا إل اس
الضمانــات، تحتفــظ الشــركة أيضــًا بضمــان إضافــي علــى شــكل ضمانــات عقــار بالنســبة لبعــض عقــود التأجيــر مــن أجــل تقويــة وضــع المخاطــر لديهــا.

ــة علــى شــكل رهــن علــى أصــول منقولــة  ــًا، يتــم الحصــول علــى تعزيــزات ائتمــان إضافّي ومــن أجــل تقليــل خســارة االئتمــان، حيثمــا كان ذلــك ضرورّي
وغيــر منقولــة وضمانــات شــخصّية مــن مســاهمين رئيســّيين وضمانــة شــركات مــن الشــركة األم فــي حالــة المخاطــر الجماعّيــة وتأميــن علــى الحيــاة 

للشــخص الرئيســي والتنــازل عــن متحّصــالت العقــد. 

وتحــّدد سياســة االئتمــان للشــركة فئــات معّينــة مــن العمــالء علــى أّنهــم »عمــالء ســلبّيون« وال ُينَظــر فــي تقديــم مســاعدات مالّيــة لهــم، ويتضّمــن 
ــي  ــات الت ــى اإلحصائّي ــتند إل ــي تس ــات الت ــن الفئ ــا م ــوق وغيره ــة بالس ــمعة ضعيف ــالء ذوي س ــداد وعم ــن الس ــم ع ــن بعجزه ــالء معروفي ــك عم أولئ

ينشــرها البنــك المركــزي الُعمانــي.

لة، وتتم مراقبة الشيكات المرتجعة عن كثب والتأكد من متابعتها.  وتتم التسديدات بشكل رئيسي من خالل شيكات مؤجَّ

ويوجــد لــدى الشــركة سياســات واضحــة لتحــدد بشــكل مبّكــر اإلشــارات التحذيرّيــة والّتخــاذ إجــراءات عالجيــة مناســبة وفــي الوقــت المناســب، وفيمــا 
يلــي بعــض مؤشــرات التحذيــر المبّكــر:

y شيكات مرتجعة متكررة

y عدم القدرة على الوصول إلى العميل عبر الهاتف أو شخصيًا

y عدم الرد على الرسائل المكتوبة

y حدود مستخدمة تزيد عن الحقوق المصرح بها كما أفصح عنه في بيانات مركز إحصائيات االئتمان البنكي

y عدم القدرة على الحصول على قوائم مالية حديثة

y مرئيات غير جيدة في السوق
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االنخفاض في القيمة  3-1-3

 يوضح الجدول أدناه مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مع المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني:

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد البنك 

المركزي الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9 

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
الفرق9

صافي 
القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
9

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

ريال عماني

باآلالف

ريال عماني

باآلالف

ريال عماني

باآلالف

ريال عماني

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

معياري

-346،63434،909)2،536(350،1699993،535المرحلة األولى
-44،4144،758)1،371(46،3165311،902المرحلة الثانية
-2،328321)1،131(3،531721،203المرحلة الثالثة

-393،37639،988)5،038(400،0161،6026،640اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة

-86121118517المرحلة األولى
28225205262374المرحلة الثانية
9،7171،023465)3،084(13،8301،0294،113المرحلة الثالثة

10،0641،077469)3،068(14،1981،0664،134اإلجمالي الفرعي

دون المعياري

-16413153المرحلة األولى
-162-61المرحلة الثانية
3،781336308)478(5،7741،5151،993المرحلة الثالثة

3،802341308)474(5،7961،5201،994اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

--24-42المرحلة األولى
-241-42المرحلة الثانية
6،686144642)138(9،4692،6452،783المرحلة الثالثة

6،694145642)134(9،4772،6492،783اإلجمالي الفرعي

خسارة

-581-85المرحلة األولى
-2525322223المرحلة الثانية
32،87523،31920،1953،12412،6802514،144المرحلة الثالثة

32،90823،34920،1983،15112،7102554،144اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

-346،74634،930)2،515(350،2831،0223،537المرحلة األولى
44،7084،8014)1،341(46،6335841،925المرحلة الثانية
35،1922،0755،559)1،707(65،47928،58030،287المرحلة الثالثة

426،64641،8065،563)5،563(462،39530،18635،749اإلجمالي

تشــتمل المخصصــات المحتفــظ بهــا بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 والبالغــة 6،640 ألــف ريــال عمانــي لألصــول ذات التصنيــف المعيــاري 
ــة  ــات المتعلق ــمل المخصص ــات تش ــذه المخصص ــي. وه ــزي العمان ــك المرك ــد البن ــمولة بقواع ــر المش ــود غي ــن البن ــي م ــال عمان ــف ري ــى 366 أل عل

ــر المســتخدمة. ــات والتســهيالت غي باألرصــدة المصرفيــة والضمان
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كما في 31 ديسمبر 2018

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد البنك 

المركزي الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 
الفرقرقم 9

صافي 
القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 
رقم 9

الفوائد 
المجنبة 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

معياري

-351،15933،232)1،942(353،196952،037المرحلة األولى

-30،3103،762)5،873(36،4602776،150المرحلة الثانية

-2،600241)194(3،260466660المرحلة الثالثة

384،06937،235)8،009(392،9168388،847اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة

39135827383481المرحلة األولى

2،11122730)207(2،506188395المرحلة الثانية

10،614984536)2،983(14،5981،0013،984المرحلة الثالثة

13،1081،259567)3،163(17،4951،2244،387اإلجمالي الفرعي

دون المعياري

-5012111495المرحلة األولى

384576)19(535132151المرحلة الثانية

8،039572537)95(10،7672،6332،728المرحلة الثالثة

8،472634543)103(11،3522،7772،880اإلجمالي الفرعي

المشكوك في 
تحصيله

-20918193المرحلة األولى

202632142181221المرحلة الثانية

3،811199368)23(5،6931،8591،882المرحلة الثالثة

5،9151،9311،904274،011224369اإلجمالي الفرعي

خسارة

-3322121325المرحلة األولى

-11998148410521المرحلة الثانية

20،90115،53611،0584،4789،8431522،545المرحلة الثالثة

21،05315،65611،0734،5839،9801782،545اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

351،64233،2931)1،875(353،6901732،048المرحلة األولى

33،0914،08937)5،973(39،8227586،731المرحلة الثانية

55،21921،49520،3121،18334،9072،1483،986المرحلة الثالثة

419،64039،5304،024)6،665(448،73122،42629،091اإلجمالي

يشتمل المخصص المحتفظ به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على الفوائد المجنبة التي تحتفظ بها الشركة وفًقا لمعايير البنك 
المركزي العماني مقابل مديونيات التأجير التمويلي منخفضة القيمة ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء الديون التجارية.
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر االئتمان )تابع(  1-3

االنخفاض في القيمة )تابع(  3-1-3

يوضح الجدول أدناه مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مع المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني 
بالنسبة للحسابات المعاد هيكلتها: 

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد البنك 

المركزي الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
الفرق9

صافي 
القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
9

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

مصنفة على أنها 
منتظمة

-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

-------اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها 
متعثرة

-101202189920المرحلة األولى
235471730218352المرحلة الثانية
1،351124617)519(4،2212،3512،870المرحلة الثالثة

1،668179619)471(4،5572،4182،889اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

-101202189920المرحلة األولى
235471730218352المرحلة الثانية
1،351124617)519(4،2212،3512،870المرحلة الثالثة

1،668179619)471(4،5572،4182،889اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2018

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد البنك 

المركزي الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
الفرق9

صافي 
القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
9

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

مصنفة على أنها 
منتظمة

--2---2المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

--2---2اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها 
متعثرة

-2273833522430المرحلة األولى
1،161291224679371122المرحلة الثانية
4،2571،8921،4244682،83390414المرحلة الثالثة

5،6452،2211،6515703،994232416اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي

-2293833522630المرحلة األولى
1،161291224679371122المرحلة الثانية
4،2571،8921،4244682،83390414المرحلة الثالثة

5،6472،2211،6515703،996232416اإلجمالي

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



الشركة الوطنّية للتمويل
التقرير السنوي 2019 64

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

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر االئتمان )تابع(  1-3

االنخفاض في القيمة )تابع(  3-1-3

وفقًا لقواعد البنك المركزي 
العماني

وفقًا لمعيار التقارير المالية 
الفرقالدولي رقم 9

العام السابقالعام الحاليالعام السابقالعام الحاليالعام السابقالعام الحالي

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 

--6،4801،8356،4801،835الخسارة 

المخصصات المطلوبة وفقًا 
لقواعد البنك المركزي العماني / 

المحتفظ بها وفقًا لمعيار التقارير 
--35،74929،09135،74929،091المالية الدولي رقم 9

0.1)0.7(13.512.414.212.3إجمالي معدل القروض المتعثرة

)1.1()1.9(6.27.08.18.1صافي معدل القروض المتعثرة

تشتمل مخصصات العام السابق البالغة 29.091 مليون ريال عماني وفًقا لقواعد البنك المركزي العماني على 2.641 مليون ريال عماني من 
المخصصات العامة.

3-1-4 الحد 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:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

المرحلة األولى

الخسارة 
االئتمانية 

المتوقعة 
لمدة 12 شهرًا

المرحلة الثانية

الخسارة 
االئتمانية 

المتوقعة 
على مدى 

العمر

المرحلة الثالثة

الخسارة 
االئتمانية 

المتوقعة 
على مدى 

اإلجمالياإلجماليالعمر

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

3،9983،926137،9374،961أرصدة بنكية

صافي االستثمار في التأجير التمويلي ورأس المال 
350،28346،63365،479462،395448،731العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

250250--250وديعة نظامية

354،53150،55965،492470،582453،942القيمة الدفترية قبل الخسارة االئتمانية المتوقعة

3،5371،92530،28735،74929،091مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

350،99448،63435،205434،833424،851القيمة الدفترية بعد الخسارة االئتمانية المتوقعة
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الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر االئتمان )تابع(  1-3

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها وتعزيزات االئتمان األخرى )تابع(  4-1-3

يوضح الجدول أدناه الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان - األدوات المالية غير الممولة: 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

8،1247،423ارتباطات تأجير تمويلي غير مسحوبة )إيضاح 23(

8،1247،423القيمة الدفترية

يمثل الجدول أعاله أسوأ سيناريو للتعرض لمخاطر االئتمان بالشركة في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 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.

3-1-5 مديونيات التأجير التمويلي ورأس المال العامل ومديونيات شراء الديون التجارية 

يقــدم الجــدول )إيضــاح 3-1-4( نظــرة عامــة علــى مقــدار التعــرض ومخصــص الخســائر االئتمانيــة حســب فئــة األصــول الماليــة مقســمة إلــى مراحــل 
وفًقــا 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 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 320.4 
مليــون ريــال عمانــي )2018 - 333.7 مليــون ريــال عمانــي(.

تقــوم الشــركة بتقييــم قيمــة الضمانــة لديهــا مــن خــالل تطبيــق تخفيــض ســنوي ثابــت فــي قيمــة المعــدات والســيارات المحتفــظ بهــا كضمانــة، 
وتــم الحصــول علــى قيمــة العقــار المحتفــظ بــه كضمــان مــن تقييمــات خارجّيــة محتفــظ بهــا. 

3-1-6 تركيز المخاطر 

)أ( تركيــز العمــالء لصافــي االســتثمار فــي التأجيــر التمويلــي، ورأس المــال العامــل ومديونيــات عــن شــراء ديــون تجاريــة حســب نــوع العميــل
20192018

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

168،123170،358األفراد

258،523249،282المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات

426،646419،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.

20192018
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

226،998224،043التجارة والمقاوالت والخدمات
168،123170،358األفراد

31،52525،239التصنيع
426،646419،640



الشركة الوطنّية للتمويل
التقرير السنوي 2019 66

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

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

مخاطر السوق  2-3

تتعرض الشركة لمخاطر السوق نتيجة التغيرات في السوق مثل معدالت الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية.

3-2-1 مخاطر 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 خــالل فتــرة مــا.

حيــث أّن لــدى الشــركة أصــواًل والتزامــات مالّيــة جوهرّيــة محملــة بفوائــد، فــإّن إيــرادات الشــركة وتدفقاتهــا النقدّيــة التشــغيلّية تعتمــد بشــكل 
ــون  ــة، وتك ــدة ثابت ــدالت فائ ــركات مع ــع الش ــركة وودائ ــي للش ــر التمويل ــات التأجي ــل مديونّي ــوق. وتحم ــدة بالس ــدالت الفائ ــى مع ــي عل أساس
الفوائــد علــى هــذه البنــود ثابتــة فــي البدايــة، وبالتالــي فــإّن أي تغيــر يطــرأ علــى أســعار الســوق الســائدة لــن يعــرض الشــركة لمخاطــر معــدالت 

الفائــدة، ولكــن القــروض البنكّيــة 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 تصــّور لســيناريوهات بديلــة مختلفــة 
باألخــذ بعيــن االعتبــار إعــادة التمويــل وتجديــد المراكــز الحالّيــة والتمويــل البديــل. واســتنادًا إلــى تلــك الســيناريوهات، تحتســب الشــركة أثــر زيــادة 
معــّدل الفائــدة بنســبة 1٪ علــى ربحهــا أو خســارتها. ويتــم تقديــم هــذا التصــّور إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات علــى أســاٍس شــهرّي. اســتناًدا إلــى 
المحــاكاة التــي تــم إجراؤهــا فــي نهايــة العــام، فــإن التأثيــر علــى ربــح الشــركة بعــد خصــم الضرائــب بزيــادة قدرهــا 1٪ فــي معــدالت الفائــدة 

ســيكون بحــد أقصــى قــدره 1.71 مليــون ريــال عمانــي )ديســمبر 2018 - 1.64 مليــون ريــال عمانــي(. 

3-2-2 مخاطر العملة األجنبية

مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي المخاطــر الناشــئة عــن تنفيــذ المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المالّيــة الُمدرجــة بعملــة 
ــالت  ــركة بعم ــالت الش ــون معام ــة. وتك ــة التنفيذي ــركة بالعمل ــالت الش ــم معام ــذ معظ ــم تنفي ــركة. ويت ــة للش ــة التنفيذي ــي العمل ــت ه ليس
أجنبيــة محصــورة فــي بعــض القــروض طويلــة األجــل تصــل إلــى 84.69 مليــون ريــال ُعمانــي فــي 31 ديســمبر 2019 )31 ديســمبر 2018 - 25.4 مليــون 
ريــال ُعمانــي( 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 العمــالت األجنبيــة الناشــئة 
فيمــا يتعلــق بقــروض الشــركة المقومــة بالــدوالر األمريكــي. تبلــغ القيمــة االســمية للتغطيــة المســتقبلية كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مبلــغ 84.69 

مليــون ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2018 - 25.4 مليــون ريــال عمانــي(.

مخاطر السيولة  3-3

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. 

يتــم إدارة الســيولة للشــركة علــى أســاس يومــي. ويوجــد لــدى الشــركة سياســة مخاطــر ســيولة وخطــة تمويــل طارئــة معتَمدتــان مــن قبــل 
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)2( مراقبــة 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.

منهج التمويل  4-3

تتــم مراجعــة مصــادر التمويــل بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة، والتنــوع مــن خــالل 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(  3

منهج التمويل )تابع(  4-3

3-4-1 التدفقات النقدّية

يبين الجدول التالي التدفقات النقدية مستحقة الدفع من قبل الشركة بموجب التزامات مالية حسب فترة االستحقاق التعاقدي المتبقية، وتعرض 
المبالغ إجمالي التدفقات النقدّية غير المخصومة. 

في 31 ديسمبر 2019
حتى شهر 

واحد
أكثر من شهر 
إلى عام واحد

أكثر من عام 
واحد إلى 5 

أعوام

 استحقاق 

اإلجماليغير محدد
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
337،032-37،363213،52086،149قروض بنكّية وودائع ثابتة

5،138--2،3832،755دائنيات ومستحقات
342،170-39،746216،27586،149التزامات مالية

في 31 ديسمبر 2018

حتى شهر

واحد

أكثر من شهر

إلى عام واحد

أكثر من عام 
واحد إلى

5 أعوام

 استحقاق 

اإلجماليغير محدد
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

321،686-60،357192،54268،787قروض بنكّية وودائع ثابتة
14،082--2،79211،290دائنيات ومستحقات

335،768-63،149203،83268،787التزامات مالية

3-4-2 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية

20192018

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

8،1247،423ارتباطات تأجير معتمدة )إيضاح 23(

788788ضمانات بنكّية )إيضاح 24(

8،9128،211إجمالي التعرض للمخاطر

تتوقــع الشــركة أن يقــوم العمــالء باســتخدام معظــم ارتباطــات التأجيــر المعتمــدة وأن تدفعهــا الشــركة خــالل ثالثــة أشــهر )2018 - ثالثــة أشــهر( مــن 
ــخ التقرير. تاري

القيم العادلة  5-3

معلومات القيمة العادلة

ــي 31  ــي ف ــز المال ــة المرك ــارج قائم ــل وخ ــة داخ ــع األدوات المالي ــة لجمي ــة العادل ــر اإلدارة أن القيم ــاه، تعتب ــواردة أدن ــم ال ــة التقيي ــى منهجي ــتنادا إل اس
ــة. ــا الدفتري ــن قيمه ــري ع ــكل جوه ــف بش ــمبر 2018 ال تختل ــمبر 2019 و31 ديس ديس

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 13 و26 من هذه القوائم المالية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

منهج التمويل )تابع(  5-3

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 
ــر  ــع مخاط ــة بوض ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــر التدفق ــم تقدي ــق. يت ــا ينطب ــة، حيثم ــداد التعاقدي ــخ الس ــي تواري ــديدات ف ــدوث التس ح
االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة فــي االعتبــار. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات تمويــالت 
متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة المقدمــة للقــروض المماثلــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مالمــح ائتمانيــة 
مماثلــة. تعكــس القيــم العادلــة المقــدرة للتمويــالت التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم التمويــالت كمــا تعكــس التغيــرات فــي 

معــدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.

قروض بنكّية وودائع ثابتة

تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للقــروض البنكيــة ذات فتــرات اســتحقاق ثابتــة وودائــع ثابتــة إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام 
المعــدالت المعروضــة حاليــًا 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 الدفترّية

تكون القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالّية األخرى مقاربًة لقيمها المدرجة الُمدرجة في قائمة المركز المالي.

فئة القيمة العادلة

األدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة، تــم تجميعهــا فــي المســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاًء علــى الدرجــة التــي 
تكــون فيهــا القيمــة العادلــة قابلــة للمالحظــة:

y .المستوى 1: قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة

y  ــة المشــتقة مــن المدخــالت عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1 الملحوظــة لألصــول المســتوى 2: قياســات القيمــة العادل
وااللتزامــات، ســواًء بشــكل مباشــر )أي األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )أي: المشــتقة مــن األســعار(.

y  المســتوى 3: قياســات القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت األصــول وااللتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات
الســوق القابلــة للمالحظــة )مدخــالت غيــر قابلــة للمالحظــة(.

إدارة رأس المال  6-3

ــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قــدرة الشــركة علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية مــن أجــل تقديــم عائــدات  تتمّث
ــال. ــة رأس الم ــل تكلف ــي لتقلي ــال مثال ــكل رأس م ــاظ بهي ــن واالحتف ــح اآلخري ــاب المصال ــع ألصح ــاهمين ومناف للمس

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. 

تهــدف الشــركة أيضــًا إلــى تلبيــة متطلبــات رأس المــال الخاصــة بالبنــك المركــزي الُعمانــي الــذي هــو الســلطة التنظيميــة. وكان ينبغــي علــى 
الشــركة أن تزيــد رأســمالها المصــدر ليصــل إلــى مبلــغ 25 مليــون ريــال ُعمانــي قبــل 31 ديســمبر 2016. وكمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، ُيَعــد 

رأس مــال الشــركة المدفــوع متمشــيًا مــع إرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي.

ــغ  ــى يبل ــي حت ــي القانون ــاب االحتياط ــام لحس ــاح الع ــن أرب ــنويًا 10٪ م ــول س ــام 2019، تح ــي لع ــة الُعمان ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــًا ألح وفق
ــع. ــل للتوزي ــر قاب ــي غي ــذا االحتياط ــوع. ه ــركة المدف ــال الش ــث رأس م ــة ثل ــوازي قيم ــا ي ــم م ــده المتراك رصي

تقوم الشركة بمراقبة نسبة المديونّية 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 5 مــرات كمــا تنــص عليــه قواعــد 

كفايــة رأس المــال المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

منهج التمويل )تابع(  6-3

فيما يلي نسبة المديونية بما في ذلك توزيعات األرباح النقدية المقترحة في نهاية العام:

20192018

ريال عماني ريال عماني 

320،023297،790اقتراضات بنكّية

17،00923،896ودائع ثابتة

)4،973()7،947(ناقصًا: النقد وما يماثل النقد 

329،085316،713صافي الدين

108،112103،694إجمالي حقوق المساهمين

3.043.05نسبة المديونية )عدد المرات(

التقديرات واالجتهادات المحاسبّية الهاّمة  4

تقــوم الشــركة بإجــراء تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول وااللتزامــات خــالل الســنة الماليــة التاليــة. ويتــم تقييــم التقديــرات 
واالجتهــادات بشــكل مســتمر وترتكــز علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى، بمــا فــي ذلــك توقعــات أحــداث مســتقبلّية ُيعتَقــد أنهــا معقولــة حســب 

الظروف.

خسائر انخفاض قيمة مديونّيات التأجير   1-4

ــدة  ــاذج معق ــتخدام نم ــب اس ــال يتطل ــو مج ــي ه ــر التمويل ــات التأجي ــة ومديوني ــول المالي ــة لألص ــة المتوقع ــارة االئتماني ــص الخس ــاس مخص إن قي
وافتراضــات كبيــرة حــول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي )علــى ســبيل المثــال: احتمــال عجــز العمــالء عــن الســداد والخســائر 
الناتجــة(. ويــرد شــرح تفصيلــي للمدخــالت 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  زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، بمــا فــي ذلــك الكميــة )علــى ســبيل المثــال لــكل مجموعــة مــن األصــول، ونطــاق احتماليــة العجــز عــن الســداد

ــا(  ــر الــذي يعتبــر جوهرًي ــادة فــي احتماليــة العجــز عــن الســداد علــى مــدى العمــر فــي تاريــخ التقري علــى مــدى العمــر عنــد اإلدراج المبدئــي وزي
والمعاييــر النوعيــة.

y  اختيــار 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 .تعريف العجز عن السداد واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية
y .قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير
y  المعلومــات المســتقبلية المدمجــة فــي نمــاذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة )بمــا فــي ذلــك االفتراضــات االقتصاديــة المتغيــرة وتحليــل

الحساســية(.
y .تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية المتوقعة
y  .اجتهاد لتحديد موعد وقوع حدث العجز عن السداد
y  .إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
y .تجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي

سندات دائمة  2-4

قامــت الشــركة بإصــدار ســندات دائمــة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة، والتــي تــم تصنيفها كحقــوق مســاهمين وفًقــا لمعيار المحاســبة 
الدولــي رقــم 32: األدوات 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 أيًضــا بخفــض )ســواء كلًيــا أو جزئًيــا( أي مبالــغ مســتحقة ألصحابهــا فــي حالــة عــدم قابليتهــا للتطبيــق وذلــك 
بموافقــة البنــك المركــزي العمانــي.
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التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة )تابع(  4

سندات دائمة )تابع(  2-4

ــن  ــز ع ــداث العج ــة »أح ــود، وخاص ــض البن ــث أن بع ــة حي ــادات جوهري ــع اجته ــذه األدوات وض ــاهمين له ــوق المس ــف حق ــد تصني ــب تحدي يتطل
الســداد«، تتطلــب التفســير. بعــد أن تضــع الشــركة عوامــل ضمــن البنــود المتعلقــة بالخفــض وعــدم الســداد والتبعيــة فــي وثيقــة طــرح األداة، 
تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار أن الشــركة لــن تصــل إلــى نقطــة اإلفــالس قبــل أن تتأثــر عمليــة الخفــض بســبب حــدث غيــر قابــل للتطبيــق. وفًقــا 
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. 

انخفاض قيمة الشهرة  3-4

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قامــت الشــركة بتقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد للشــهرة باســتخدام االفتراضــات الرئيســية: معــدل النمــو النهائــي 
بنســبة 1٪ وتكلفــة رأس المــال بنســبة 8.55٪ وفتــرة 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 256 ألــف ريــال عمانــي وتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة خــالل عــام 2019 )2018: ال شــيء(. تــم تخصيــص خســارة انخفــاض 

القيمــة بالكامــل للشــهرة وتــم تحميلهــا علــى قائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة الدخــل الشــامل ااّلخــر للعــام. 

فيما يلي الحركة في الشهرة للعام:-

20192018

ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف

16،2066،206 يناير 

-)256(انخفاض قيمة الشهرة

315،9506،206 ديسمبر

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

القطاعات التشغيلية  5

ــذ جميعهــا فــي ســلطنة ُعمــان. وبالتالــي لــم يتــم اإلفصــاح عــن  تمتلــك الشــركة قطــاع تشــغيلي واحــد فقــط وهــو أنشــطة التأجيــر التــي ُتنفَّ
إجــراء تقســيم قطاعــي جغرافــي. ورغــم أّن لــدى الشــركة عمــالء مــن األفــراد والشــركات، تتــم إدارة محفظــة التأجيــر بأكملهــا داخليــًا كقطــاع 
تشــغيلي واحــد. وكافــة تمويــالت وتكاليــف الشــركة مشــتركة. وتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المتعّلقــة بهــذا القطــاع التشــغيلي فــي 

قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة  والدخــل الشــامل اآلخــر واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة. 

إيرادات التشغيل األخرى  6

20192018

ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني

باآلالف

680369فوائد تأخير مستلمة 

450520إيرادات من عقود تأجير مسددة قبل تاريخ إقفالها

1،6961،928إيرادات متنّوعة

2،8262،817

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

20192018
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
7،7838،961مصروفات متعّلقة بالموظفين

201295تكاليف إشغال
433426تكاليف اتصاالت

176182أتعاب مهنية واشتراكات
69128مصروفات إعالن وترويج مبيعات

200200مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 25(
675651مصروفات مكتبية أخرى

9،53710،843

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

20192018
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

6،4227،832رواتب وبدالت
760443منافع أخرى

458347تكاليف التأمينات االجتماعية
143313مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 18(

26-حوافز أخرى
7،7838،961

فًا )31 ديسمبر 2018: 316( فين كما في 31 ديسمبر 2019 هو 311 موظَّ إجمالي عدد الموظَّ

الضرائب  8

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

موقف الربوط الضريبية )أ( 

تــم االنتهــاء مــن الربــوط الضريبيــة حتــى عــام 2012 واعتمادهــا مــن قبــل الســلطة الضريبيــة. ويكــون الربــط الضريبــي للشــركة عــن الســنوات مــن 2013 حتــى 
2018 خاضعــًا العتمــاد الســلطات الضريبيــة الُعمانيــة. وتــرى اإلدارة أن أيــة التزامــات ضريبيــة إضافيــة فيمــا يتعلــق بالربــوط الضريبيــة المفتوحــة، إن وجــدت، لــن 

تكــون ذات تأثيــر كبيــر علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019.

ضرائب محملة عن العام )ب( 

20192018
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1،4071،514الضريبة الجارية - العام الحالي
-)576(الضريبة الجارية- األعوام السابقة
لة - العام الحالي )40(-الضريبة المؤجَّ

لة - األعوام السابقة 375594الضريبة المؤجَّ
1،2062،068

التزامات الضريبة – بالصافي )ج( 

20192018
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)410(-أصل ضريبة مؤجلة )انظر اإليضاح )د( أدناه(
304339التزام ضريبة مؤجلة )انظر اإليضاح )هـ( أدناه(

2،0071،471مخصص ضريبة الدخل )انظر اإليضاح )و( أدناه(
2،3111،400صافي االلتزامات الضريبية
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الضرائب )تابع(  8

لة أصل الضريبة المؤجَّ )د( 

ل الُمدرج في قائمة  ل فيما يتعلق بمخصص انخفاض قيمة مديونيات التأجير. وفيما يلي األصل الضريبي المؤجَّ ينشأ األصل الضريبي المؤجَّ
المركز المالي والحركات خالل العام:

20192018
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
1410779 يناير 

185-المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة
40-إضافة خالل العام

)594()410(تخفيض خالل العام
410-31 ديسمبر

التزام الضريبة المؤجلة )هـ( 

ل الُمدرج في  ل فيما يتعلق بإعادة تقييم المباني واألصول غير الملموسة. وفيما يلي االلتزام الضريبي المؤجَّ ينشأ االلتزام الضريبي المؤجَّ
قائمة المركز المالي والحركات خالل العام:

20192018
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
1339114 يناير 

269-إضافات خالل العام
)44()35(محرر خالل العام

31304339 ديسمبر

ص ضريبة الدخل مخصَّ )و( 

ص ضريبة الدخل الُمدَرج في قائمة المركز المالي والحركات خالل العام: فيما يلي مخصَّ

20192018
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
11،4711،050 يناير 

600707المحول من مخصص شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة 
8311،558ضريبة الدخل المحملة للعام

)1،844()895(مدفوع خالل العام
312،0071،471 ديسمبر

تسوية مصروف الضريبة  )ز( 

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

20192018
ريال عماني 

باآلالف

ريال عماني 

باآلالف
11،22314،083الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

1،6832،113مصروف ضريبة الدخل المحتسب بمعدالت الضريبة المطبقة
)599()276(بنود غير قابلة للخصم )بالصافي( في تحديد الربح الضريبي

-)576(الضريبة الجارية - األعوام السابقة
لة - األعوام السابقة 375554الضريبة المؤجَّ

1،2062،068ضرائب محملة عن العام
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الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد  9

فيما يلي احتساب ربحّية السهم الواحد:
20192018

10،01712،015ربح العام المنسوب إلى حقوق المساهمين )ريال عماني باآلالف(
)1،101()1،456(فوائد على سندات دائمة )ريال عماني باآلالف(

8،56110،914صافي الربح المنسوب للمساهمين العاديين )ريال ُعماني باآلالف(
90،04385،625صافي األصول المنسوبة للمساهمين العاديين )ريال ُعماني باآلالف(

541،230537،147المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل العام )باآلالف( معاد بيانه
541،230517،924عدد األسهم في نهاية العام – )باآلالف(

0.0160.020ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة )ريال ُعماني( - ُمعاد بيانها
0.1660.165صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

ــح  ــط المرج ــغ المتوس ــام. بل ــة للع ــهم القائم ــح لألس ــط المرج ــتخدام المتوس ــمبر 2019 باس ــي 31 ديس ــا ف ــد كم ــهم الواح ــة الس ــاب ربحي ــم احتس ت
لألســهم القائمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 عــدد 541،230،454 ســهما )31 ديســمبر 2018: 537،146،522 ســهما(. تــم حســاب صافــي األصــول 
ــنة  ــهم للس ــدد األس ــح لع ــط المرج ــان المتوس ــادة بي ــم إع ــمبر 2018. ت ــمبر 2019 و31 ديس ــي 31 ديس ــة ف ــهم القائم ــتخدام األس ــد باس ــهم الواح للس

ــام 2019. ــالل ع ــهم خ ــات األس ــدار توزيع ــبب إص ــهما بس ــى 537،146،522 س ــهما إل ــن 457،703،558 س ــمبر 2018 م ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

نقد وما يماثل النقد    10
20192018

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

7،9374،961حسابات جارية لدى البنوك
1012نقد في الصندوق

7،9474،973

وديعة نظامية  11

يتعيــن علــى الشــركة االحتفــاظ بوديعــة رأســمالية بقيمــة 250،000 ريــال عمانــي لــدى البنــك المركــزي العمانــي وفًقــا لمتطلبــات الترخيــص المطبقــة. 
خــالل العــام، حققــت الوديعــة فائــدة فعليــة بمعــدل 1.5٪ ســنوًيا )٪1.5-2018(.

صافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية  12

20192018
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

516،164524،881إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي
45،75520،796صافي االستثمار في تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية 

)96،946()99،524(إيرادات تأجير غير مكتسبة
462،395448،731

مخصص النخفاض قيمة مديونيات التأجير وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء 
)25،067()30،186(الديون التجارية

)4،024()5،563(اإليرادات التعاقدية غير المدرجة
426،646419،640صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

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

)أ( إيرادات تأجير غير مكتسبة:
20192018

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

196،94635،703 يناير    
46،397-المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

44،38454،376إضافات خالل العام
)39،530()41،806(ُمدرج خالل العام

3199،52496،946 ديسمبر 
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صافي االستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء الديون التجارية )تابع(  12

)ب(  مخصص انخفاض قيمة مديونيات التأجير:
20192018

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
125،06711،385 يناير   

11،847-محول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة
18،01112،250مخصص خالل العام

)10،415()11،531(محرر خالل العام
-)1،361(مشطوب خالل العام

3130،18625،067 ديسمبر

)ج( اإليرادات التعاقدية غير المدرجة:
20192018

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 
14،0241،224 يناير   

674-المحول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة
2،7273،453إضافات خالل العام

)1،327()925(ُمدرج خالل العام
-)263(مشطوب خالل العام

315،5634،024 ديسمبر 

المبالغ الجارية وغير الجارية ُمدرجة في اإليضاح رقم 29 إلى هذه القوائم المالية. )د( 

ــي  ــة )اإلجمال ــون تجاري ــراء دي ــن ش ــات ع ــل ومديوني ــل رأس العام ــي وتموي ــر التمويل ــي التأجي ــتثمار ف ــال لالس ــي تحلي ــدول التال ــل الج يمث )هـ( 
ــة: ــرات التالي ــن الفت ــكل م ــة( ل ــة الحالي والقيم

حتى شهر واحد 

أكثر من شهر 
واحد إلى عام 

واحد
أكثر من عام 

اإلجماليواحد
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
31 ديسمبر 2019

14،847149،844397،228561،919اإلجمالي
11،117114،591336،687462،395القيمة الحالية 

31 ديسمبر 2018
14،867148،675382،135545،677اإلجمالي 

11،284115،063322،384448،731القيمة الحالية 
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ممتلكات ومعدات  13
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ممتلكات ومعدات )تابع(  13

ــم مســتقل فــي 28 فبرايــر 2015 علــى أســاس قيمــة الســوق المفتوحــة. وتــم قيــد فائــض  تــم إجــراء آخــر تقييــم لألراضــي والمبانــي عــن طريــق مقيِّ
لــة المطبقــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وُيعــرض تحــت »احتياطــي إعــادة التقييــم«. وفيمــا لــو  إعــادة التقييــم صافيــًا مــن ضريبــة الدخــل المؤجَّ

تــم إدراج األراضــي والمبانــي علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة لــكان المبلــغ 0.020 مليــون ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2018 -0.020 مليــون ريــال ُعمانــي(.

قامــت الشــركة بشــراء وتكبــد مبلــغ 4.02 مليــون ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2018 -3.41 مليــون ريــال عمانــي( للمســاحات المكتبيــة فــي مســقط. 
ويجــري العمــل حاليــا علــى تصميــم وتجهيــز المســاحات المكتبيــة. ويظهــر هــذا كأعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ.

رأس المال  14

ــهم  ــة )2018 - 750،000،000 س ــد 100 بيس ــهم الواح ــمّية للس ــة االس ــغ القيم ــادي تبل ــهم ع ــن 750،000،000 س ــه م ح ب ــرَّ ــركة المص ــال الش ــّون رأس م يتك
عــادي تبلــغ القيمــة االســمّية للســهم الواحــد 100 بيســة(. ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل 541،230،454 ســهما وتبلــغ القيمــة 
االســمّية للســهم الواحــد 100 بيســة )2018 - 503،964،075 ســهما عاديــا و13،959،805 أســهم مجانيــة قيــد التخصيــص وتبلغ القيمة االســمّية للســهم 

الواحــد 100 بيســة(.

فيما يلي أسماء مساهمي الشركة الذين يملكون نسبة 10٪ أو أكثر من أسهم الشركة: 

 20192018

عدد األسهم 
%الُمحتفظ بها

عدد األسهم 
٪الُمحتفظ بها

187،284،48934.60174،389،03134.60الشركة الُعمانية الدولّية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

159،292،72529.43148،324،64329.43شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

احتياطي قانوني  15

وفقــًا للمــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لعــام 2019، يخصــص ســنويًا مــا نســبته 10٪ مــن أرباح العــام لحســاب االحتياطــي القانوني 
حتــى يبلــغ الرصيــد المتراكــم لالحتياطــي ثلــث رأس مــال الشــركة علــى األقــل، وال يكون هــذا االحتياطــي قابــاًل للتوزيع.

سندات دائمة   16

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

دائنيات ومستحقات  17

20192018
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

2،3834،325دائنون
2،7556،965مستحقات والتزامات أخرى

2،792-توزيعات أرباح مستحقة الدفع
5،13814،082

مكافآت نهاية الخدمة  18

فيما يلي الحركة في التزامات مكافآت نهاية الخدمة خالل العام:
20192018

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1722424 يناير 
262-محول من شركة عمان أوريكس للتأجير السابقة

143313مصروفات مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 7(
)277()154(مدفوعات خالل العام

31711722 ديسمبر 
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اقتراضات بنكّية  19

20192018
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
5411،253سحوبات بنكية على المكشوف

123،850105،898قروض قصيرة األجل

115،637124،730الجزء الجاري من قروض طويلة األجل
79،99565،909قروض طويلة األجل

320،023297،790

) أ(   خالل العام، تم احتساب فوائد على االقتراضات أعاله بمعدالت تتراوح ما بين 4.00٪ و6.25٪ سنوّيًا )31 ديسمبر 2018 -3.25٪ و5.50٪ سنوّيًا(. 

فــي تاريــخ التقريــر، كانــت كاّفــة القــروض القائمــة مضمونــة برهــن عائــم بالتســاوي ذي أولويــة أولــى علــى أصــول الشــركة، بمــا فــي ذلــك، علــى   )ب(  
ســبيل  المثــال ال الحصــر، مديونّيــات الشــركة مــن عمالئهــا.

)ج(  العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، بلغــت القيمــة االســمية للعقــود اآلجلــة للعمــالت األجنبيــة مــا قيمتــه 84.69 مليــون ريــال عمانــي ]220.18 مليــون دوالر 
أمريكــي[( )31 ديســمبر 2018 - 25.37 مليــون ريــال عمانــي( ]65.94 مليــون دوالر أمريكــي[ لســداد القــروض ألجــل بالــدوالر األمريكــي. 

ودائع ثابتة  20

فــي 31 ديســمبر 2019، قبلــت الشــركة ودائــع ثابتــة مــن شــركات موجــودة فــي ُعمــان بمبلــغ إجمالــي قــدره 17.01 مليــون ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2018 - 
23.90 مليــون ريــال ُعمانــي( بفتــرات تتــراوح مــن 6 أشــهر إلــى 5 أعــوام وفقــًا لإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. وُيســتَحق عــن هــذه الودائــع 
فوائــد بمعــدالت تتــراوح بيــن 4.00٪ و5.30٪ ســنويًا )31 ديســمبر 2018 -3.75٪ إلــى 5.10٪ ســنويًا(. وتتضمــن القيمــة الدفتريــة فوائــد مســتحقة حتــى نهايــة العــام.

توزيعات أرباح مقترحة ومعتمدة  21

مقترحة

ســوف يقتــرح مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي القــادم توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة 12.5 بيســة للســهم الواحــد بنســبة )٪12.5( 
علــى األســهم القائمــة بتاريــخ الســجل. مــن المتوقــع أن يبلــغ توزيــع األربــاح النقديــة 6،765،381 ريــال 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 2018 مــا قيمتــه 4،143،391 ريــال عمانــي، كمــا تــم توزيــع األســهم المصــدرة بمبلــغ 2،330،657 ريــال عمانــي )23،306،575 ســهمًا(.

بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة لعــام 2017 مــا قيمتــه 2،791،815 ريــال عمانــي، وبلغــت توزيعــات األســهم مــا قيمتــه 1،395،980 ريــال عمانــي )13،959،805 
أســهم( تــم اعتمادهــا مــن قبــل شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع فــي 3 ينايــر 2019 وتــم توزيعهــا خــالل العــام.

النقد وما يماثل النقد  22

2019
ريال عماني 

باآلالف

2018
ريال عماني 

باآلالف
)1،253()541(السحب على المكشوف )إيضاح 19(

7،9474،973النقد وما يماثل النقد )إيضاح 10(
7،4063،720

التغيرات في التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية )الرئيسية(

20192018

البنود

تدفقات نقدية 
من اقتراضات 

بنكية

تدفقات 
نقدية من 
ودائع ثابتة

تدفقات نقدية 
من اقتراضات 

بنكية
تدفقات نقدية 
من ودائع ثابتة

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1295،27222،949128،11021،064 يناير 
149،2358،250--رصيد محول من شركة عمان أوريكس للتأجير

515،8948،723252،6476،110إضافات خالل العام
)12،475()234،720()15،164()492،548(تسديدات خالل العام

31318،61816،508295،27222،949 ديسمبر
)6،365(17،927)6،441(23،346التغير في التدفقات النقدية
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ارتباطات  23

2019
ريال عماني 

باآلالف

2018
ريال عماني

باآلالف
8،1247،423ارتباطات تأجير معتمدة )انظر إيضاح أ(

147220التأجير التشغيلي فيما يتعلق بإيجارات الفروع )عقود تأجير قصيرة األجل(  )انظر إيضاح ب(
8،2717،643

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

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

التزامات عرضية  24

2019
ريال عماني 

باآلالف

2018
ريال عماني 

باآلالف

788788ضمانات بنكية

فــي ســياق األنشــطة االعتياديــة، قامــت الشــركة بالترتيــب للضمانــات البنكيــة لصالــح عمالئهــا مــن بنــوك ُعمــان حيــث يحيــن تاريــخ اســتحقاقها 
خــالل 2020 و2021.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   25

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 جوهريــًا مــن قبــل تلــك األطــراف. سياســات وشــروط تســعير هــذه 

المعامــالت يتــم اعتمادهــا مــن قبــل إدارة الشــركة.

ــا  ــق عليه ــروط متف ــالت بش ــذه المعام ــل ه ــون مث ــة. وتك ــراف ذات عالق ــع أط ــة م ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــالت ف ــركة بمعام ــت الش ارتبط
ــمبر: ــي 31 ديس ــي ف ــام المنته ــالل الع ــة خ ــراف ذات عالق ــع أط ــت م ــي تم ــة الت ــالت الهام ــي المعام ــا يل ــتركة. وفيم ــورة مش بص

20192018
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

22مصروفات عمومية وإدارية
5166حوافز بيع مدفوعة

3،609-شراء ممتلكات ومعدات
38-بيع ممتلكات ومعدات

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
200200مكافآت مقترحة وأتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 7(

مكافآت أفراد اإلدارة العليا خالل العام
881844رواتب ومنافع أخرى

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

20192018

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1632حوافز مبيعات مستحقة الدفع

األصول المحتفظ بها للبيع  26

تتمثــل األصــول المحتفــظ بهــا للبيــع فــي أراٍض اســتحوذت عليهــا الشــركة كجــزء مــن تســوية مبالغ مســتحقة مــن المقترضيــن عقب إتمــام كافة 
إجــراءات تحصيــل االئتمــان المتاحــة للشــركة. تــم تقييــم هــذا العقــار فــي ســبتمبر 2019 بمــا قيمتــه 1.50 مليــون ريــال عمانــي ومــن المتوقــع أن يبــاع 

فــي عــام 2020.
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احتياطي العمالت األجنبية   27

وفقــًا للتعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي رقــم اف ام 11، إن شــركات التأجيــر التمويلــي مطالبــة بتأســيس احتياطــي صــرف العملــة األجنبيــة 
بنســبة 20٪ فــي حالــة تجــاوز االقتراضــات بالعملــة األجنبيــة 40٪ مــن صافــي قيمــة أصــول الشــركة. يجــب تكويــن احتياطــي بنســبة 10٪ فــي نهايــة العــام 

مــن االقتــراض وبنســبة 2.5٪ لــكل احتياطــي فــي الســنوات الالحقــة.

االحتياطي االختياري   28

ــاح  ــا لمــا قــرره مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي 29 ينايــر 2020، فمــن األرب باإلضافــة إلــى االحتياطــي الحالــي لألصــول غيــر العاملــة، وفًق
المحتجــزة الحاليــة، تــم تحويــل مبلــغ 3 مليــون ريــال عمانــي إلــى االحتياطــي االختيــاري لألصــول غيــر العاملــة لدعــم نمــو الشــركة. هــذا االحتياطــي 

غيــر قابــل للتوزيــع ويتطلــب التحويــل مــن هــذا االحتياطــي موافقــة مجلــس اإلدارة.

األدوات المالية حسب الفئة  29

تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية:
التكلفة المهلكة2019

ريال عماني 
باآلالف

األصول المالية 
7،947نقد وما يماثل النقد 

389،384صافى االستثمار في التأجير التمويلي
37،262صافي االستثمار في تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

1،473مديونيات أخرى
250وديعة نظامية

436،316إجمالي األصول المالية

التكلفة المهلكة2019
ريال عماني 

باآلالف
االلتزامات المالية

124،391سحب على المكشوف وقروض قصيرة األجل
5،138دائنيات ومستحقات 

17،009ودائع شركات
195،632قروض طويلة األجل

342،170إجمالي االلتزامات المالية

التكلفة المهلكة2018
ريال عماني 

باآلالف
األصول المالية 

4،973نقد وما يماثل النقد 
401،634صافى االستثمار في التأجير التمويلي

18،006تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
1،278مديونيات أخرى
250وديعة نظامية

426،141إجمالي األصول المالية

التكلفة المهلكة2018
ريال عماني 

باآلالف
االلتزامات المالية 

107،151سحب على المكشوف وقروض قصيرة األجل
14،082دائنيات ومستحقات 

23،896ودائع شركات
190،639قروض طويلة األجل

335،768إجمالي االلتزامات المالية
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تحليل استحقاق األصول وااللتزامات  30

يحلل الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية لألصول وااللتزامات في تاريخ التقرير. تدرج المبالغ المفصح عنها بالقيمة الدفترية.

في 31 ديسمبر 2019
حتى

شهر واحد

أكثر من شهر 
واحد

إلى عام واحد
أكثر من عام 

واحد
 استحقاق غير 

اإلجماليمحدد
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
األصول

7،947---7،947نقد وما يماثل النقد 
250250---وديعة نظامية

صافي االستثمار في التأجير التمويلي 
ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء 

426،646-10،561115،519300،566ديون تجارية
3،403--3،403-سلف ومدفوعات مقدمًا
1،500--1،500-أصول محتفظ بها للبيع

5،9505،950---الشهرة
1،2801،280---أصول غير ملموسة
6،3286،328---ممتلكات ومعدات

18،508120،422300،56613،808453،304إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
108،112108،112---إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات:
337،032-37،363213،52086،149قروض بنكّية وودائع ثابتة

5،138--2،3832،755دائنيات ومستحقات
711711---مكافآت نهاية الخدمة

3042،311-2،007-التزامات ضريبّية
39،746218،28286،149109،127453،304إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

)95،319(214،417)97،860()21،238(فجوة السيولة 

-95،319)119،098()21،238(الفجوة التراكمّية للسيولة

في 31 ديسمبر 2018
حتى

شهر واحد

أكثر من شهر 
واحد

إلى عام واحد
أكثر من عام 

واحد
 استحقاق غير 

اإلجماليمحدد
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني

باآلالف
األصول

4،973---4،973نقد وما يماثل النقد 
250250---وديعة نظامية

صافي االستثمار في التأجير التمويلي ورأس 
419،640-11،355111،209297،076المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

3،187--3،187-سلف ومدفوعات مقدمًا
410410---أصل الضريبة المؤجلة

6،2066،206---الشهرة
1،5371،537--- أصول غير ملموسة
5،7915،791---ممتلكات ومعدات

16،328114،396297،07614،194441،994إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
103،694103،694---إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات
321،686-60،357192،54268،787اقتراضات بنكّية وودائع ثابتة

14،082--2،79211،290دائنيات ومستحقات
722722--- مكافآت نهاية الخدمة

1،810--1،810-التزامات ضريبّية
63،149205،64268،787104،416441،994إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

)90،222(228،289)91،246()46،821(فجوة السيولة 
-90،222)138،067()46،821(الفجوة التراكمّية للسيولة
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تحليل استحقاق األصول وااللتزامات )تابع(  30

لــدى الشــركة تســهيالت ائتمانيــة غيــر مســتخدمة بقيمــة 44.8 مليــون ريــال عمانــي متاحــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 )31 ديســمبر 2018 -113.1 مليــون ريــال 
عمانــي( للتخفيــف مــن أثــر عــدم التوافــق الســلبي. تتوقــع الشــركة، نظــًرا 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 خــالل عــام واحــد إذا 

لــزم األمــر باإلضافــة إلــى تدابيــر أخــرى لســد الفجــوة فــي االســتحقاق. وبالتالــي، قامــت اإلدارة بإعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس االســتمرارية.

تحليل معدل الفائدة الفعال لألصول وااللتزامات المالّية  31

تحليل حساسّية معّدل الفائدة 

فيما يلي وضع حساسية معدل الفائدة للشركة بناًء على تواريخ إعادة التسعير أو االستحقاق حسب العقد:

في 31 ديسمبر 2019

معدل 
الفائدة 
الفعلي

حتى شهر 
واحد

أكثر من 
شهر واحد 

إلى عام 
واحد

أكثر من 
عام واحد

استحقاق 
غير محدد

غير محمل
اإلجماليبالفوائد

%
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
األصول

7،9477،947----نقد وما يماثل النقد 
250-250---1.5%وديعة نظامية

صافي االستثمار في التأجير 
التمويلي ورأس المال العامل 

426،646--6.510،561115،519300،566% -17%ومديونيات عن شراء ديون تجارية
10،561115،519300،5662507،947434،843إجمالي األصول 

االلتزامات
اقتراضات بنكّية 

وودائع ثابتة
 - %4.00

%6.2537،363213،52086،149--337،032
5،1385،138----دائنيات ومستحقات

5،138342،170-37،363213،52086،149إجمالي االلتزامات

214،4172502،80992،673)98،001()26،802(فجوة حساسية معدل الفائدة 

معدل الفائدة المتراكمة
89،61489،86492،673)124،803()26،802(فجوة الحساسية

31 ديسمبر 2018

معّدل 
الفائدة 
الفعلي

حتى
شهر واحد

أكثر من 
شهر واحد

إلى
عام واحد

أكثر من عام 
واحد

استحقاق
غير محدد

غير محمل
اإلجماليبالفوائد

٪
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
األصول

4،9734،973----نقد وما يماثل النقد 
250-250---1.5٪وديعة نظامية

صافي االستثمار في التأجير التمويلي 
ورأس المال العامل ومديونيات عن 

419،640--6.511،355111،209297،076٪ - 17٪شراء ديون تجارية
11،355111،209297،0762504،973424،863إجمالي األصول 

االلتزامات

اقتراضات بنكّية و   ودائع ثابتة
 ٪3.25
٪5.5-60،357192،54268،787--321،686

14،08214،082----دائنيات ومستحقات
14،082335،768-60،357192،54268،787إجمالي االلتزامات

89،095)9،109(228،289250)81،333()49،002(فجوة حساسية معدل الفائدة 

 معدل الفائدة المتراكمة 
97،95498،20489،095)130،355()49،002(فجوة الحساسية
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أرقام المقارنة  32

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 سابقًاكما هو مدرج حاليًا
20182018

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
14،08213،854دائنيات ومستحقات )إيضاح 17(

722950مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 18(
14،80414،804

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات  37-33.


