
التقرير السنوي ٢٠٢١



   ريادة التحول الرقمي



“ إن بناء األمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، 
وال يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، 

كل في مجاله وبقدر استطاعته.”

من خطاب جاللة السلطان
 هيثم بن طارق  المعظم ، فبراير ٢٠٢٠

حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق المعظم  حفظه اهلل ورعاه



رؤيتنا
أن تكون الشركة الرائدة في تقديم الخدمات 

المالية ل�فراد والشركات في سلطنة ُعمان 
بتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعمالء.

مهمتنا
مؤسسة ملتزمة بإضفاء قيمة لعمالئنا، حاملي 

ا�سهم ، شركائنا التجاريين ، موظفينا والمجتمع 
في بيئة يسودها العدل والنزاهة وا�نصاف.

قيمنا
أن نكون شركة وطنية ملتزمة ومسؤولة تجاه   •

نمو المجتمع ورفاهيته
ضمان نيل رضا العمالء في جميع معامالتنا   •

التجارية
تحقيق أعلى عائد على استثمارات المساهمين  •
التحلي بالشفافية والعدالة في معامالتنا مع   •

شركائنا التجاريين
خلق بيئة مناسبة لموظفينا للتعلم والنمو  •

المحتويات

4أعضاءمجلس اإلدارة

٦تقرير مجلس إإلدارة

٩تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

١٦تقرير النتائج الو اقعية المقدم للمساهمين

١٨تقرير حوكمة الشركة

٢٩تقرير مراقبي الحسابات

٣٦قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

٣٧قائمة المركز المالي

٣٨قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

4٠قائمة التدفقات النقدية

4١إيضاحات حول القوائم المالية
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طايع بن جندل بن علي
رئيس مجلس اإلدارة )1(

هاني بن محمد الزبير
نائب رئيس مجلس اإلدارة )1(

عبد العزيز بن محمد البلوشي 
عضو )1( )3(

سانجاي كواترا
عضو )3(

محمد بن حسام الزبير
عضو )1(

د. راشد البلوشي
عضو )3(

سبرات كومار ميترا 
عضو )٢( )3(

د. ظافر الشنفري
عضو )٢(

أناند بوديا
عضو )٢(

عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية   )1(
رئيس لجنة التدقيق  )٢(
عضو لجنة المخاطر   )3(

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

نتائج  لكم  نقّدم  أن  يسرنا  اإلدارة،  مجلس  عن  نيابة 
الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1.

والتنسيق  التعاون  واصلنا  الماضي،  العام  مدار  على 
التحديات  لمعالجة  الكرام  وعمالئنا  شركائنا  مع 
هذه  خالل    .1٩  - كوفيد  بجائحة  المتعلقة  اآلثار  و 
الفترة، تعاملنا مع الوضع بشكل مرن ومتزن لحماية 
تتمحور  إستراتيجية  من  انطالقًا  وعمالئنا.  موظفينا 
خدماتنا  تقديم  واصلنا  العميل،  مصلحة  حول 
الصحة  تدابير  كافة  تطبيق  ضمان  مع  كفاءة  بكل 
قمنا   ولقد  وشركائنا.  وعمالئنا  لموظفينا  والسالمة 
على  موظفينا  إبقاء  لضمان  التواصل  وسائل  بتعزيز 
كما  المهمة.   والمعلومات  التحديثات  بآخر  اطالع 
 1٩  - كوفيد  بجائحة  المتأثرين  عمالئنا  بمساندة  قمنا 
جدولة  وإعادة  األقساط  تأجيل  بخيارات  وتداعياتها 
القروض.  نشهد مؤشرات تعافي إيجابية من تداعيات 

الجائحة ونتوقع نتائج إيجابية خالل عام ٢٠٢٢ .

التأجيري  التمويل  تستمر شركتكم في قيادة قطاع 
كافة  في  مميز  جغرافي  حضور  خالل  من  بجدارة 
واسعة  بسلسلة  مقرونًا  فرع(   ٢٠( السلطنة  أرجاء 
تلبية  من  يمّكننا  الذي  األمر  التمويلية،  المنتجات  من 
والمؤّسسات  التجزئة  لقطاعي  التمويلية  االحتياجات 
القطاع  ينمو  أن  نتوّقع  والمتوّسطة.   الصغيرة 
التوازن  لبلوغ  وذلك  المتوسط  المدى  على  اإلئتماني 
المطلوب بين المخاطر االئتمانية ونمو سوق االعمال.  
ونتطّلع لترسيخ ريادتنا في السوق الُعماني من خالل 
لعمالئنا  الجودة  عالية  خدمات  تقديم  في  االستمرار 

الكرام. 

بشأن  وحصيف  متزن  نهج  بإتباع  شركتكم  تقوم 
االعتمادات االئتمانية مع مراعاة وضع اإلقتصاد 

المخاطر  في  المنظورة  والزيادة  العام 
السياسة،  هذه  إطار  وفي  االئتمانية. 

الذين  العمالء  استهداف  سنواصل 
المخاطرة  معدالت  يستوفون 

محفظتنا.   في  المقبولة 
في  عاما  نموًا  ونتوّقع  هذا 

المدى  على  االئتمانية  الطلبات 
المتوّسط.

ركزت  ٢٠٢1م،  عام  خالل 
األعمال  على  شركتكم 

بلغ  و  الجيد.   الربحي  والهامش  الجودة  ذات  التجارية 
الربح التشغيلي )قبل المخّصص االحتياطي والضرائب( 
في  ُعماني  ريال  مليون   15.٢( ُعماني  ريال  مليون   15.4
 4٠6.3 اإلستثمارية  األصول  صافي  بلغ  بينما   )٢٠٢٠ عام 
مليون ريال ُعماني )4٠٢.3 مليون ريال ُعماني في عام 
٢٠٢٠(، وبلغت األرباح بعد الضرائب 8.6 مليون ريال ُعماني 
مقابل 8.٠ مليون ريال ُعماني في عام ٢٠٢٠م.   إن الزيادة 
في صافي االرباح بنسبة 7.5 % عن أرباح عام ٢٠٢٠ البالغة 
تحقيق  على  قدرتنا  على  دليل  عماني  ريال  مليون   8.٠
الصعبة  األوقات  في  القطاع  قيادة  و  مستدام  نمو 
وضعف  التمويل،  تكاليف  ارتفاع  من  الرغم  على 
تعزيز  في  االستمرار  بجانب  اإلقتراض،  على  اإلقبال 

المخصصات اإلحتياطية. 

تلتزم شركتكم بقواعد إنشاء المخّصصات االحتياطية 
من  الصادرة  القوانين  وفق  المتعثرة  الديون  لمقابلة 
إلعداد  الّدولية  والمعايير  الُعماني  المركزي  البنك 
متطّلب  على  إضافيًا  غطاًء  ووضعت  المالية،  التقارير 
التقارير  إلعداد  الّدولية  المعايير  من   ٩ رقم  المعيار 
المالية  كغطاء إضافي بالنّظر للمخاطر المتزايدة في 
المحفظة االستثمارية جّراء تأثيرات جائحة كوفيد-1٩. 
هذا وتستمر المنصة الّرقمية في لعب دورها المحوري 
لتلبية  دومًا  نهدف  حيث  األساسية،  أعمالنا  في 
خالل  من  المتنامية.   وتوّقعاتهم  عمالئنا  متطلبات 
االستغالل االمثل للتقنية و القنوات اإللكترونية، عززت 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  دعمها  شركتكم 
وحسنت مستوى تجربة العمالء.  وسنستمر في بذل 
كل الجهود لتحسين هذه المنّصات التقنية لمواكبة 
في  وساق  قدٍم  على  يجري  الذي  الّرقمي  التحّول 
كافة المعامالت اليومية على مستوى العالم، فضاًل 

عن توفير حلول تسهم في االرتقاء بتجارب العمالء. 

أن الوضع الجيد لشركتكم سيساعدها في التصدي 
بفضل  وذلك  األعمال،  بيئة  في  الحالية  للتحديات 
وموّظفيها  القوي،  وأدائها  الّراسخ،  المالي  موقفها 
المجال.  الممتدة في هذا  األكفياء، فضاًل عن خبرتها 
وتجربة  قدراتنا،  تعزيز  على  التركيز  في  وسنستمر 
المقّدمة  الخدمات  وجودة  المنتجات،  ومزايا  العمالء، 

لتعزيز صدارتنا وتحقيق نتائج متميزة.

تهدف سياسة توزيع األرباح إلى تحقيق عوائد مجزية 
الحفاظ على  للمساهمين وبناء احتياطات من شأنها 
مجلس  يوصي  ذلك،  على  وبناًء  صلبة.  مالية  قاعدة 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها8% .  سيتم دفع األرباح 

على األسهم القائمة في تاريخ سجل األسهم.

متطّلبات  بكاّفة  التام  التزام  على  شركتكم  تؤكد 
لسوق  العاّمة  الهيئة  من  الصادرة  الشركات  حوكمة 
حوكمة  عن  تفصيلي  تقرير  إعداد  تم  وقد  المال. 
القانونيين  المدّققين  من  شهادة  بجانب  الشركة 
امتثااًل للوائح الصادرة من الهيئة العاّمة لسوق المال.  

التنظيمي  مالنا  رأس  إجمالي  إن 
البالغ ١٠٩ مليون رياال عمانيا يعد 
التمويل  شركات  بين  األعلى 
والتأجير المرخصة، حيث يمنحنا 
عليها  نبني  قوية  قاعدة  ذلك 
الوطنية  التجارية. وتظل  أعمالنا 
والرائدة  األكبر  الشركة  للتمويل 
والتأجير في  التمويل  في مجال 

السلطنة.
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برنامجها  بإطالق  العام  هذا  خالل  شركتكم  قامت 
يهدف  المجتمعية.   للمبادرات  كمظلة  )إمتداد( 
امتداد إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خالل 
المجتمع،  التعليم،  اساسية:  لبنات  أربع  على  التركيز 
الصحة، والبيئة.  خالل هذا العام ، تم تخصيص مبلغ 
وقدره 15٠ ألف ريال عماني لدعم المبادرات المختلفة 

تحت نطاق هذا البرنامج.

دخلنا  المحلي،  المجتمع  بخدمة  إلتزامنا  من  انطالقا 
المعلومات  لتكنولوجيا  حياة  شركة  مع  شراكة  في 
ش.م.م لتوفير تجربة جديدة للعمالء ضعاف السمع 
لتسهيل احتياجاتهم المالية من خالل برنامج الترجمة 
)APP(.  كما تعاونت شركتكم مع مؤسسة دار العطاء 
برنامج  خالل  من  المنخفض  الدخل  ذات  األسر  لدعم 
خالل  من  عمل  فرص  توفير  بجانب  هذا  كربة«،  »فك 
دخل  إيجاد  في  للمساعدة  الخضراء  البيوت  مشاريع 

مستدام لألسر ذات االحتياجات الخاصة.

ذوي  األطفال  جمعية  مع  شركتكم  تعاونت  كما 
لتنفيذ  المطلوب  المالي  الدعم  لتقديم  اإلعاقة 
أعمال الصيانة لمراكز الجمعية التي تضررت من إعصار 

شاهين الذي ضرب السلطنة في عام ٢٠٢1.  

تنمية  صندوق  مع  شراكة  في  شركتكم  دخلت 
التوالي،  على  الثالث  للعام  »شراكة«  الشباب  مشاريع 
النظام  نمو  ودعم  الشباب  مهارات  تطوير  بهدف 
سلطنة  في  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  البيئي 
إنجاز عمان من أجل تمكين  عمان.   كما تعاونت مع 
تزويد  إلى  يهدف  منظم  برنامج  في  مشارك  ألف 
الطالب بالمهارات في مجال ريادة األعمال وإعدادهم 

لدخول سوق العمل.

 ،  )ESO( عمان  البيئة  جمعية  مع  التعاون  استمرار  مع 
قدمت شركتكم التمويل الالزم لتشجيع األفراد على 
منزلية  شمسية  وألواح  للبيئة  صديقة  سيارات  شراء 
وتشجيع  البيئة  على  للحفاظ  جهودنا  من  كجزء 

استخدام الطاقة المتجددة.

التعمين،   بسياسة  اهتمامها  في  شركتكم  تستمر 
من  موّظفًا   ٢71 العمانيين  الموّظفين  عدد  بلغ  فقد 
 31 حتى  موّظف   3٠3 البالغة  العاملة  القوى  إجمالي 
، بنسبة تعمين قدرها 8٩.44% وهي أكبر   ٢٠٢1 ديسمبر 
من النسبة المستهدفة البالغة 8٠%. وتبقى شركتكم 
المهني  والتطوير  النمو  فرص  بتوفير  ملتزمة 
للموّظفين الُعمانيين من خالل التدريب المستمر وفقًا 
القيادية.   الوظيفية و لرفع مسؤولياتهم  للمتطّلبات 
كما سنستمر في جهود إشراك الموّظفين في هذه 
وقدراتهم  المستقبلية،  مهاراتهم  وتنمية  المبادرات، 

اإلدارية والقيادية من أجل التطوير المهني.

الثانية  السنة   ٢٠٢٢ المالية  للسنة  ُعمان  ميزانية  تمثل 
 )٢٠٢5-٢٠٢1( العاشرة  الخمسية  التنمية  خطة  من 
الركائز    .٢٠4٠ عمان  لرؤية  التنموية  األهداف  نحو 
مستويات  على  الحفاظ  هي   ٢٠٢٢ لميزانية  األساسية 
زيادة  في  االستمرار  العام،  لإلنفاق  ومستدامة  آمنة 
األولوية  وإعطاء  النفطية،  غير  اإليرادات  مساهمات 
لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاعات اإلنتاجية.  هذه 
المبادرات من قبل الحكومة مقرونة بالتعافي من آثار 

الجائحة ستوفر مناخًا ايجابيا للنمو في عام ٢٠٢٢.

المركزي  للبنك  وتقديرنا  شكرنا  بخالص  نتقّدم 
والبنوك  المال،  لسوق  العاّمة  والهيئة  الُعماني، 
والمعّدات،  السّيارات  ووكاالت  والمودعين،  الشريكة، 
المتواصل  لدعمهم  والمساهمين  والعمالء 
ونيابة  الشركة.  نمو  في  الملموسة  ومساهماتهم 
عن مجلس اإلدارة ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل 
تفانيهم  على  وموّظفينا  التنفيذية  اإلدارة  فريق  إلى 

والتزامهم برؤية الشركة وأهدافها.

طايع جندل علي
رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز بن محمد البلوشي
عضو مجلس اإلدارة

تقرير مناقشات 
وتحليل اإلدارة

طارق بن سليمان الفارسي
الرئيس التنفيذي
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االستثمار في تمويل التأجير (مليون ريال عماني )

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

بيان أهداف األعمال 

ش.م.ع.م  للتمويل  الوطنية  الشركة  تأّسست 
)»الوطنية للتمويل« أو »الشركة«( في نوفمبر 1٩87 وقد 
يتلخص  العمليات.  من  عامًا   )34( اآلن  حتى  أكملت 
تكون  أن  في  أعمالها  من  الّرئيسي  الشركة  هدف 
والخدمات  المنتجات،  لتقديم  المفّضلة  الشركة 
العمالء  بذلك  مستهدفة  ُعمان،  سلطنة  في  المالية 
من األفراد، والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة. ويقع 
وتقّدم  المطار،  مرتفعات  في  الّرئيسّي  الشركة  مقر 
في  المنتشرة  العشرين   فروعها  خالل  من  خدماتها 

مختلف محافظات السلطنة. 

بصفتها شركة مساهمة عامة خاضعة لرقابة البنك 
التجارية  الشركة  عمليات  تخضع   ، العماني  المركزي 
والقانونية  التنظيمية  التوجيهية  للمبادئ  لالمتثال 
لسوق  العاّمة  والهيئة   ، العماني  المركزي  للبنك 
المال ، ودليل الصالحيات واإلجراءات الخاصة بالشركة 
في  بها  المعمول  القانونّية  والتشريعات   ، نفسها 

سلطنة ُعمان.

يعبر هذا التقرير عن المناقشات والتحاليل في وجهة 
المالّي  والموقف  المالية،  النتائج  لتوضيح  اإلدارة  نظر 
مقدرة  اعتبار  مع  وضعها  تم  وقد  بالشركة.  الخاص 
قراءته  يجب  كما  عملياتها،  في  لالستمرار  الشركة 
متالزًما مع البيانات المالية، وإيضاحاتها الملحقة التي 

تشّكل جزًءا ال يتجّزأ من التقرير السنوّي.  

تقديرية  بيانات  والتحاليل  المناقشات  هذه  تتضمن 
تتناول  التي  البيانات  ضمنها  ومن   ، المستقبل  لتوقع 
االستراتيجيات، واألهداف، واآلفاق المستقبلّية، واألمور 
العائدات  أو  الّدخل،  أو  اإليرادات،  أو  التاريخية،  غير 
هذه  أن  كما  األخرى.  المالية  التدابير  أو  المتوقعة، 
تاريخ  من  إال  بها   يؤخذ  أن  يمكن  ال  التقديرية  البيانات 
عرضة  البيانات  هذه  ُتعد  ولذلك  إصداراها؛  زمن  أو 
فعلية  نتائج  عن  تسفر  قد  التي  والتقّلبات  للمخاطر، 
يكون  فرّبما  البيانات،  في  الواردة  للنتائج  ا  كّلّيً مغايرة 
في  والعرض  والطلب  الفائدة،  معّدل  في  للتغييرات 
المنتجات الممّولة، أو التغييرات في الّلوائح الحكومّية، 
النتائج  على  تأثير  ذلك،  إلى  وما  الضريبّية،  القوانين  أو 

المالية للشركة.

نظرة عامة على الوضع االقتصادي

االقتصاد المحلّي

الثانيه  السنة   ٢٠٢٢ المالي  للعام  عمان  ميزانية  تمثل 
من خطة التنمية الخمسية العاشرة )٢٠٢1-٢٠٢5( نحو 
رؤية عمان ٢٠4٠. وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة 
إلى  السعي  خالل  من  االقتصادي  النشاط  وتحفيز 
دعم قطاعات التنويع االقتصادي األساسية والمضي 
األهمية  إلعطاء  جاهدة  الحكومة  وتسعى  نحوها. 

لألولويات الوطنية واالستدامة المالية.

التحديات  على  التغلب  أجل  من  ذلك،  على  عالوة 
قدمت   ،  1٩- كوفيد  وباء  عن  الناجمة  االقتصاد  في 
العامين  خالل  المبادرات  من  العديد  الحكومة 
، ومن المتوقع أن تواصل في تقديم هذه  الماضيين 

المبادرات والخطوات في عام ٢٠٢٢.

ريال  مليار   1٠.6 وقدره  مبلغ  السلطنة  حكومة  قدرت 
بزيادة   ،  ٢٠٢٢ عام  في  اإليرادات  كإجمالي  عماني 
قدرها ٢٢.4% عن ميزانية عام ٢٠٢1 ، مع مراعاة أهدافها 
المتنوع  واالقتصاد  المالية  االستدامة  في  المتمثلة 
ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وخلق 

المزيد من فرص العمل.

تعزيز  على  مستمر  بشكل  الحكومة  تركز  كما 
مساهمة اإليرادات غير النفطّية. وإيمانًا من الحكومة 
على  كبير  حٍد  إلى  يعتمد  الهدف  هذا  تحقيق  بأن 
بمواصلة  ملتزمة  فهي  الخاص،  القطاع  استثمارات 
واتخذ  واالستثمار.  األعمال  بيئة  لتحسين  الجهود 
استمرار  لضمان  استباقّية  تدابير  السلطنة  اقتصاد 
الكبيرة  التحّديات  من  رغم   على  اإليجابّية،  التنمية 
اإلنخفاض  ضمنها  ومن  النفط،  سوق  يشهدها  التي 
عناصر  أكبر  على  ذلك  وتأثير  الطلب،  في  المحتمل  

اإليرادات في السلطنة.

 1.55 مبلغ   ٢٠٢٢ لعام  المقدر  المالي  العجز  يبلغ 
المحلي  الناتج  من   %  5 يعادل  ما  أي  عماني  ريال  مليار 
 ٢٠٢٢ لعام  السلطنة  موازنة  تحافظ  كما   ، اإلجمالي 
 ، العام  لإلنفاق  ومستدامة  آمنة  مستويات  على 
غير  اإليرادات  مساهمات  زيادة  في  االستمرار  مع 
النفطية ، وإعطاء األولوية لتنفيذ المشاريع المتعلقة 

بالقطاعات اإلنتاجية وغيرها.

قطاع التمويل

النمو  في  انكماًشا  والتمويل  التأجير  قطاع  شهد 
القطاع  في  اإلنفاق  تباطؤ  بسبب  ٢٠٢1م؛  عام  خالل 
لتأثيرات  نتيجة  سواء؛  حٍد  على  والخاص  الحكومي 
القطاعات  معظم  شهدت  وقد  كوفيد-1٩.  جائحة 
الّرئيسّية، كالنفط والغاز، والبنية األساسّية، واإلنشاءات، 
االئتمانّية؛  السحوبات  في  ا  حاّدً تراجًعا  والخدمات 

بسبب قّلة المشاريع الجديدة. 

بهدف  المبادرات  من  العديد  عن  الحكومة  أعلنت 
اإلنفاق  في  الكفاءة  وتحقيق  اإليرادات  مصادر  تنويع 
بنسبة  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  مثل  العام، 
)5%( على بعض السلع والخدمات، وتعزيز الرقابة على 
نتوّقع  فإننا  تحصيلها،  وإجراءات  الشركات  ضريبة 

ارتفاعًا في معّدالت االقتراض من عام ٢٠٢٢ وصاعدًا.

هيكل األعمال 

غير  التمويل  قطاع  للتمويل  الوطنية  الشركة  تقود 
لتمويل  قروضًا  توفر  إذ  السلطنة،  في  المصرفّي 
التمويلية  الخدمات  من  وغيرها  والمركبات  المعدات 
كما  والمتوّسطة.   الصغيرة  والمؤّسسات  لألفراد 
تتمّتع بنظام متكامل لتقديم القروض والتسهيالت، 
التشغيلية  العمليات  إدارة   و   ، المستحقات  تحصيل 
قاعدة  وُتعد  القروض.   بهذه  المحيطة  والمخاطر 

المتزنة،   والممارسات  القواعد  المتميزة،  العمالء 
أبرز  من  الخبرة   وذات  الملتزمة  الوظيفّية  الكوادر 
أقدم  من  واحدة  وبصفتها  الشركة.  قّوة  مكامن 
الشركة  تحظى  السلطنة؛  في  التمويل  مؤسسات 
تطوير  على  ساعدتها  بالسوق  متميزة  بمعرفة 
لتلبية طلبات  باستمرار؛  األنظمة والعمليات وتحديثها 
األعمال  بيئة  تفرزها  التي  للتحّديات  والتصّدي  السوق، 

المتغّيرة. 

أعمال  ربحية  لتعزيز  الّرئيسّية  االستراتيجيات  وتعتمد 
الشركة على قدرتها في:

تحقيق  تضمن  فائدة  بمعدالت  األموال  إقراض   •
عوائد مناسبة مقابل المخاطر المحتملة.

والبنى  التشغيلية  البيئة  كفاءة  على  الحفاظ   •
التشغيلية  التكاليف  خفض  لضمان  التحتية 

والحفاظ على الميزة التنافسية.
عالية  ذات جودة  جديدة  أعمال  فرص  استقطاب   •
القنوات  كافية  باستخدام  من  التكاليف  بأقل 

المتاحة.
التقييم  خالل  من  االئتمانّية  الخسائر  من  الحد   •
خالل  سواء  للعمالء،  االئتمانّية  للجدارة  السليم 
مراحل  خالل  أو  المبدئية  الموافقات  مرحلة 

التحصيل.
الحفاظ على قاعدة رأسمال قّوية، واستثمار فرص   •

األعمال بأفضل الطرق الممكنة.
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مالمح األداء

تمويل المركبات والمعّدات

من  والمعدات  المركبات  تمويل  في  الشركة  تعمل 
عالقاتها  عبر  أو  المعتمدين  بالوكالء  عالقاتها  خالل 
من  بعمالئها  يتعلق  فيما  أما  العمالء.  مع  المباشرة 
الشركة  فتركز  والمتوّسطة،  الصغيرة  المؤّسسات 
على  حرصها  مع  المباشر  التسويق  قنوات  على 

استقطاب الفرص ذات المستويات األقل مخاطرة.

األداء التشغيلّي

فيا يلي ملخص األداء التشغيلي للشركة خالل السنة: 
التمويلّية )43.5٠( مليون  اّلدخل من األنشطة  بلغ   •

ريال عمانّي. 
عمانّي  ريال  مليون   )16.٩3( التمويل  تكلفة  بلغت   •

في عام ٢٠٢1.
بلغ الّدخل التشغيلّي )15.4٠( مليون ريال عمانّي.  •

بلغت المصاريف العمومّية واإلدارّية )11.18( مليون   •
ريال عمانّي. 

 )8.6٢( الحالّية  للسنة  الضريبة  بعد  األرباح  بلغت   •
مليون ريال عمانّي. 

المحفظة التمويلية

 ٢.78 لدينا  المال  رأس  مقابل  المديونية  معدل  يبلغ 
والبالغ  به  المسموح  التنظيمي  بالسقف  مقارنة   مرة 
5 مرات. يتكون تمويلنا الخارجي من مصدرين رئيسيين: 
القروض المصرفية )محلية و دولية( وودائع الشركات.  

القروض المصرفّية

الرئيسي  التمويلي  المصدر  المصرفّية  القروض  تعتبر 
المحلية  بالبنوك  تربطنها  إذ  للشركة،  استقراًر  واألكثر 
نجني  زلنا  وال  كنا  األجل،  طويلة  عالقات  الدولية  و 
ثمارها حتى اليوم، وقد بلغت إجمالي قروض الشركة 
المصرفّية في 31 ديسمبر ٢٠٢1 ما قيمته  ٢7٢.٩٢ مليون 

ريال عمانّي. 

الودائع الثابتة

، وتمتاز هذه  ُتعد الودائع الثابتة مصدًرا بديًلا للتمويل 
سريانها؛  فترة  طوال  الثابتة  الربحية  بميزة  الودائع 
سعر  تقلبات  مخاطر  من  التخفيف  على  يساعد  مما 
مع  تكون  أن  إلى  ودائعنا  تميل  كبير.  حد  إلى  الفائدة 
وكذلك  العالقات  أساس  على  المستقرين  المودعين 

 31 وبحلول  المتاحة  الدورية  الفرص  حسب  المودعين 
ديسمبر ٢٠٢1، بلغ إجمالي الودائع الثابتة لدى الشركة 
 6.44 قدرها  زيادة  بصافي   ، عمانّي  ريال  مليون   31.٢7

مليون ريال عماني مقارنة بعام ٢٠٢٠.

الموارد البشرية 

تؤمن الشركة الوطنية للتمويل بأن قدرتها التنافسية 
نابعة من موظفيها.  وبصفتها شركة متخصصة في 
تقّدمها  التي  بالخدمات  وتفتخر  المالية،  الخدمات 
لعمالئها وتلبية متطلباتهم التمويلية، تؤمن الوطنية 
المصدر  هم  موّظفيها  بأّن  راسخًا  إيمانًا  للتمويل 
وُتعزى  السوق.   في  التنافسّية  لميزتها  األساسي 
نجاحات الشركة حتى اآلن إلى استراتيجيتها الحصيفة 
موظفيها  كفاءة  لوال  النور  لترى  تكن  لم  التي 
هذه  ضمن  المرسومة  األهداف  لتحقيق  وعزيمتهم 
االستراتيجية.  ولذلك، فإن الشركة ال تكتفي بالحفاظ 
على هذه الموارد كميزة تنافسية فحسب، بل تعمل 
مبادرات  خالل  من  ومعارفها  قدراتها  تعزيز  أجل  من 
الوظيفّية  المتطلبات  ضوء  على  متنوعة  تدريبية 

المتزايدة.

التقرير 
السنوي 
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األعمال  بيئة  في  المتسارعة  التغيرات  ظل  ففي 
والتحديات المترتبة عليها، تبرز ضرورة االرتقاء بمهارات 
الكوادر البشرية الحالية. وخالل العام الفائت، نّظمت 
الفساد  تدريبّية في مجاالت مكافحة  برامج  الشركة 

وغسيل األموال، و غيرها...

وُيعد إعداد موّظفينا العمانّيين لهذه البيئة المتغّيرة 
من  كبير  باهتمام  تحظى  ملّحة  استراتيجية  ضرورة 
يؤهلها  موقف  في  الشركة  أن  كما  الشركة،  إدارة 
المستقبلية  المتطّلبات  لتلبية  اإلجرائية  الناحية  من 
للنمو. وقد بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية تاريخ 31 
ديسمبر ٢٠٢1، 3٠3 موّظًفا، وبلغ عدد العمانّيين منهم 
تتجاوز  بنسبة تعمين 8٩.44%، وهي نسبة  ٢71 موّظًفا، 

النسبة المحددة للقطاع )%8٠(. 

تقنية المعلومات

عملياتها  لدعم  متطورة  تقنية  بنية  الشركة  تمتلك 
لمتطلبات  التقنيات  هذه  اختبار  تم  وقد  المتنامية، 
أساسية مثل التعافي من الكوارث واألزمات، واستمرار 
الرئيسي للشركة،  النظام  العمليات في حالة تعطل 
حسب  األعمال  الستمرار  خطًطا  الشركة  أعّدت  كما 
في  بها  المعمول  الممارسات  أفضل  مقتضيات 

المؤّسسات المالّية.  

المخاطر

أعمال  طبيعة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  المخاطر  إدارة  ُتعد 
ورصد  التدابير،  فهم  يقتضي  أمر  وهو  الشركة، 
واإلجراءات  السياسات  وتحديث  المتنوعة،  المخاطر 
أشكال  وأكثر  واحتوائها.  المخاطر  هذه  لتخفيف 
المخاطر  هي  الشركة  لها  تتعرض  التي  المخاطر 
االئتمانّية، ومخاطر معّدل الفائدة، ومخاطر السيولة، 

والمخاطر التشغيلّية. 

وتتلّخص الركيزتان الّرئيسيتان إلدارة المخاطر بالشركة 
في اآلتي:

اتباع إجراءات تشغيلّية موحّدة.  •
االمتثال،  مدى  لتقييم  والتدقيق  المراجعة   •

وتحديد الثغرات وحلها.

المخاطر االئتمانية

الرئيسي  النشاط  يمّثل  التأجيري  التمويل  أّن  بما 
الخطر  االئتمانّية  المخاطر  تعتبر  الشركة،  ألعمال 
المخاطر  تعريف  ويمكن  عملياتها.  يواجه  الذي  األبرز 
يسّببها  التي  المالّية  الخسائر  مخاطر  بأنها  االئتمانّية 

بالتزاماته  وفائه  عدم  عند  المستفيدة  األطراف  أحد 
المتفق عليها. ولذا تحرص إدارة الشركة بالتعامل مع 
مجموعة  تستخدم  إذ  حذر،  بكل  االئتمان  المخاطر 
المحفظة  تركيز  إلدارة  والممارسات  السياسات،  من 
االئتمانّية، والحد منها، واحتوائها فيما يتعلق باألطراف 
قطاع  بكل  المتعلقة  تلك  أو  المؤسسية  أو  الفردّية 
الشركة على مراجعة، ورصد  على حدة. كما تعكف 
التعّرض للمخاطر على نحٍو مستمر لتحديد مؤشرات 

اإلنذار المبكر، واتخاذ اإلجراءات التصحيحّية الّلازمة.

المخاطر التشغيلّية 

التي  المخاطر  بأّنها  التشغيلية  المخاطر  ُتعرف 
العمليات  كفاءة  لعدم  نتيجة  الشركة  تتكّبدها 
الّداخلية، أو الموّظفين، أو األنظمة، أو إخفاقها. وتتم 
شاملة  نظم  خالل  من  التشغيلّية  المخاطر  إدارة 
التفويض  عمليات  وتوثيق  الّداخلية،  الضوابط  من 
الّرئيسية،  الوظائف  بين  المهام  وفصل  للصالحيات، 
وتفصيلّية.  موحّدة  تشغيلّية  إجراءات  وتقديم 
في  الموّحدة  التشغيلّية  اإلجراءات  إدارة  وتتمّركز 
المخاطر  تقليص  أجل  من  للشركة  الّرئيسّي  المكتب 
الشركة  عّينت  كما  الفروع.  مستوى  على  التشغيلّية 
لتأدية  الّلازمة  بالصالحيات  يتمّتع  داخلّيًا  مدّققًا 
عن  اإلبالغ  لسياسة  اتباعها  على  عالوة  مهامه، 
المخالفات، ومراجعة سياسة أمن المعلومات بشكٍل 
والتوجيهات  السياسات  مع  األنظمة  ومواءمة  دورّي، 

الجديدة.  

مخاطر السوق 

التغّيرات  من  الناشئة  الخسائر  هي  السوق  مخاطر 
في قيمة األصول وااللتزامات، وتشمل مخاطر معّدل 

الفائدة، ومخاطر سعر الصرف، ومخاطر السيولة.

عليها  يفرض  الذي  الشركة  عمل  لطبيعة  ونظرا 
عن  ينشأ  فقد  متنوعة،  مالية  تعامالت  في  الدخول 
المذكورة.  السوق  مخاطر  من  عدد  األنشطة  هذه 
مالئمة،  رقابية  ممارسات  الشركة  إدارة  تتبع  ولذلك 
هذه  حّدة  تخفيف  يضمن  بما  سياساتها  وترسم 
المبذولة  الجهود  من  األهداف  وتتلّخص  المخاطر. 
العائدات  على  الحفاظ  في  السوق  مخاطر  إلدارة 
خالل  من  وذلك  لألصول،  والمحاسبية  االقتصادّية 
التسعير  بإعادة  المتعلقة  المعلومات  بين  المقارنة 

واالستحقاق مع تلك المتعلقة بااللتزامات.   

مخاطر معّدل الفائدة  

في  التغير  احتمالية  من  الفائدة  معّدل  مخاطر  تنشأ 
قيمة  في  والفروقات  والتفاوتات  الفائدة،  معّدالت 
التي خضعت  أو تلك  أو االلتزامات المستحقة  األصول 
وباستثناء  محددة.  زمنية  فترة  خالل  التسعير  إلعادة 
فإّن  المتفاوتة،  االستحقاقات  ذات  اإليجارات  تسعير 

الشركة ال توّفر حماية ضد مخاطر معّدل الفائدة.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي عبارة عن المخاطر التي تواجهها 
المؤسسة في الحصول على السيولة من أجل الوفاء 

بالتزاماتها في فترة زمنية محددة. 

من  للتقليل  أساليب  عدة  إلى  الشركة  تلجأ  ولذلك 
مخاطر السيولة، من بينها تنويع المحفظة التمويلية 
بين عدد من البنوك المحلية والدولية لتالفي مخاطر 
الهيكلّية  السيولة  تفاوتات  برصد  تقوم  كما  التركيز، 
النقدية  بالتدفقات  مقارنة  وااللتزامات  األصول  بين 
المقدمة  االئتمان  خطوط  ومراجعة  التقديرية، 
السيولة  مخاطر  وتخضع  دورّي.  بشكٍل  البنوك  من 

لمراجعة شهرّية من قبل لجنة األصول وااللتزامات.

مخاطر الُعملة األجنبية

من  الناشئة  المخاطر  هي  األجنبّية  الُعملة  مخاطر 
للُعملة  مغايرة  بُعملة  المقّومة  االلتزامات  أو  األصول 
معامالت  فمعظم  الشركة.  في  بها  المعمول 
معامالت  وتقتصر  الُعماني،  بالريال  مقّيمة  الشركة 
المقّوم  االقتراض  على  األجنبية  بالُعملة  الشركة 
بالّدوالر األمريكّي فقط. وبما أّن الريال العمانّي مربوط 
ُتعد  الصرف  سعر  مخاطر  فإّن  األمريكّي،  بالّدوالر 
على  الشركة  تعمل  كما  الشركة،  في  منخفضة 
آجلة  تغطية  بحجز  األجنبّية  الُعملة  مخاطر  تقليص 

حسب قرار لجنة األصول وااللتزامات.  

أنظمة الّرقابة الّداخلّية

للتقليل  رقابة داخلّية شاملة  أنظمة  الشركة  أسست 
من  مجموعة  الشركة  ولدى  المخاطر،  حّدة  من 
اإلجراءات التي تتيح تفويض الصالحيات بشكٍل واضح، 
مهام  لجميع  موّحدة  تشغيلّية  إجراءات  عن  فضًلا 
مختلف  مسؤوليات  بين  الواضح  والفصل  األعمال، 
المدّقق  ويتوّلى  الوحدات.  مختلف  في  الوظائف 
أنظمة  وفّعالية  كفاية،  تقييم  للشركة  الّداخلّي 

بشكٍل  التدقيق  نتائج  تقارير  كاّفة  رفع  ويتم  الّرقابة، 
التابعة  المخاطر  وإدارة  التدقيق  للجنة  مستقل 
لمجلس اإلدارة. وتمارس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 
مسؤولية الّرقابة على تنفيذ إدارة المخاطر، والسيطرة 
تقنية  ببنية  تتمتع  كما  الشركة.  مستوى  على  عليها 

متينة تضمن أمنها المعلوماتي. 

اآلفاق المستقبلّية

 ٢٠٢1 لعام  عمان  لسلطنة  الفعلية  اإليرادات  بلغت 
باإليرادات  مقارنة   ، عماني  ريال  مليار   1٠.٩4 مقداره  ما 
عماني   ريال  مليار   8.64 البالغة  الميزانية  في  المقدرة 
مليار   1٠.58 بقيمة   ٢٠٢٢ لعام  الميزانية  إيرادات  وقدرت 
ريال عماني. يقدر العجز في ميزانية عام ٢٠٢٢ بحوالي 
المقدر  الفعلي  بالعجز  مقارنة  عماني  ريال  مليار   1.55
المتوقع  ومن   .٢٠٢1 عام  في  عماني  ريال  مليار   1.٢٢ بـ 
خالل  من  أساسي  بشكل  العجز  هذا  تمويل  يتم  أن 
االقتراض الدولي والرصيد المتبقي من خالل مزيج من 

االقتراض المحلي ومن االحتياطيات.

التمويل  لقطاع  المستقبلّية  اآلفاق  تظل  أن  نتوّقع 
المزيد  نتوّقع  كما  بالتحّديات،  حافلة  والتأجير 
بما  اإلقتراض  كلفة  وارتفاع  السيولة  نقص  من 
وستستمر  الربحية.   الهوامش  انخفاض  إلى  يفضي 
مستويات  لتحسين  الجاد  السعي  في  شركتكم 
خدماتها ، وهي العامل الرئيسي الذي يميز الصناعات 
الخدمية،. وستمضي الشركة في سعيها نحو تطوير 
من  الربحية  الهوامش  على  للحفاظ  استراتيجياتها 
تحسين  إلى  باإلضافة  العمليات،  كفاءة  ضبط  خالل 
جودة األصول، والتركيز على التحصيل الجّيد، وتحقيق 

عوائد مرضية لمساهميها الكرام.

طارق بن سليمان الفارسي
الّرئيس التنفيذي
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 تقرير النتائج
الواقعية المقدم للمساهمين
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تقرير حوكمة 
الشركات

فلسفة الحوكمة

فلسفة  )ش.م.ع.ع(  للتمويل  الوطنية  الشركة  تتبنى 
العدالة  لتحقيق  تهدف  التي  الشركات  حوكمة 
وأصحاب  المساهمين  بين  والمساواة  والشفافية 
حزمة  خالل  من  المستويات  كافة  على  المصالح 
مجلس  ويؤكد  واإلجراءات.   والتدابير  األسس  من 
تتوافق  الشركة  حوكمة  سياسات  ان  على  االدارة 
حكومة  قواعد  في  عليها  المنصوص  المبادىء  مع 
والئحتها  المال  سوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات 
الواجبة  المالية  الرقابة  عمليات  تخص  التي  التنفيذية 

على مانحي االوراق المالية. 

مجلس اإلدارة 

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

على  اإلشراف  في  محورّيًا  دوًرا  اإلدارة  مجلس  يلعب 
للشركة،  التنظيمّية  واألهداف  االستراتيجيات  تطوير 

إضافة لضمان كفاءة و فّعالية الضوابط الّداخلّية.

تشكيل مجلس اإلدارة 

تسعة  انتخاب  يتم  للشركة،  األساسّي  للنظام  وفًقا 
أعضاء لتوّلي عضوية المجلس، ويتكّون مجلس إدارة 
انتخابهم  يتم  أعضاء  تسعة  من  الحالي  الشركة 
المساهمين،  بين  من  العمومّية  الجمعية  بواسطة 
آخر  المجلس  أعضاء  انتخاب  تم  إذ  المساهمين.  وغير 
الذي  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  مّرة  
ثالث  لمّدة  العضوية  وتستمر   ٢٠٢٠ يونيو   ٠4 في  ُعقد 

سنوات متتالية.

والكفاءة  بالخبرة  يتمّتعون  المجلس  أعضاء  جميع 
الخدمات  مجال  في  المعرفي  والثراء  المطلوبة 
المالّية. جميع األعضاء غير تنفيذيين بما فيهم رئيس 
أعضاء  فإّن  التنظيمية،  للوائح  وفقًا  اإلدارة.   مجلس 
أعضاء  سبعة  إلى  ُيصّنفون  التسعة  اإلدارة  مجلس 
الفاضل/  وهما  مستقلين،  غير  واثنين   مستقلين، 
الزبير.   حسام  محمد  والفاضل/  البلوشّي،  العزيز  عبد 
كما أّن األعضاء التسعة يقسمون إلى خمسة أعضاء 
مرّشحين من قبل شركات مساهمة عاّمة لتمّثلهم، 
بصفتهم  انتاخبهم  تم  أعضاء  أربعة  إلى  باإلضافة 
في  عضو  ألّي  يحق  ال  القانون  وحسب  الشخصية.  
أربع  من  أكثر  في  عضوية  يمتلك  أن  اإلدارة  مجلس 
هو  الّرئيسي  عملها  مقر  عاّمة  مساهمة  شركات 
سلطنة ُعمان، كما يجب أّلأ يكون أّي من األعضاء رئيسًا 
يعرض  المساهمة.  الشركات  من  شركتين  من  ألكثر 
أعضاء  عن  مفّصلة  معلومات  المرفق   )1( الجدول 

ونوع  يمّثلونها،  التي  والمؤّسسات  اإلدارة  مجلس 
المساهمة  شركات  إدارة  مجالس  في  عضويتهم 

العاّمة الُعمانية األخرى.

محّددة  بأدوار  اإلدارة  مجلس  رئيس  ويضطلع 
ومنفصلة عن أدوار الّرئيس التنفيذّي، ويشغل الفاضل/ 

ر. بانيرسيلفام منصب أمين سر  مجلس اإلدارة.

اإلدارة التنفيذّية

الشركة.   إدارة  عن  المسؤول  هو  التنفيذّي  الّرئيس 
إدارة   - عام  ومدير   ، التنفيذي  الرئيس  نائب  يساعده 
مدير  ونائب  الّدعم،  عام  ومدير  والضوابط،  المخاطر 
التنفيذي  الرئيس  واإلدارة.   البشرّية  الموارد   - عام 
ونائبه ومديري العموم يشكلون لجنة إدارة الشركة.  
يتبع نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام-إدارة المخاطر 
واإلدارة  البشرية  عام-الموارد  مدير  نائب  و  والضوبط 
للرئيس التنفيذي مباشرة. ُيعتبر نائب الرئيس التنفيذي 
مبيعات  في  بما  الشركة  مبيعات  عن  المسؤول  هو 
التجزئة،  ومبيعات  والمتوّسطة،  الصغيرة  الشركات 
التسويق  خطط  على  المشرف  وهو  الفروع  وشبكة 
المخاطر   - عام  مدير  أّما  الشركة.  في  والمبيعات 
وتقييم  تحديد  أنشطة  بمتابعة  يقوم  والضوابط 
مدير  ويهتم  وااللتزام.   التحصيل  وشؤون  المخاطر 
التنفيذي  الرئيس  لنائب  يتبع  الذي  الّدعم   - عام 
نائب  يتوّلى  بينما  الّدعم.   وعمليات  المالية  بالشؤون 
الموارد  مهام  واإلدارة  البشرّية،  الموارد  عام  مدير 

البشرّية واإلدارة بالشركة.

إجتماعات مجلس اإلدارة 

اجتماعات  ستة   ٢٠٢1 عام  خالل  اإلدارة  مجلس  عقد 
موّضحة أدناه:

تاريخ عقد االجتماعرقم االجتماع 
٢7 يناير ٢٠٢1/1٢٠٢1

٢٩ أبريل ٢٢٠٢1/٢٠٢1
٢8 يوليو ٢٠٢1/3٢٠٢1
٢7 أكتوبر ٢٠٢1/4٢٠٢1
٠5 ديسمبر ٢٠٢1/5٢٠٢1
٢٢ ديسمبر ٢٠٢1/6٢٠٢1

ووفقًا لقانون حوكمة الشركات، فإّن إطار الحد الزمني 
األقصى الفاصل بين كل اجتماع وآخر هو 1٢٠ يومًا، إّلا 
أّن الخط الزمني الفاصل بين اجتماعات الشركة هو ٩٢ 
يوم أي في حدود اإلطار الزمني المسموح به. وتعقد 
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اجتماعات مجلس اإلدارة بعدد حضور ال يقل عن ثلثي 
أعضاء المجلس أو من يمّثلهم.

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس 
اإلدارة

الفاضل/ طايع بن جندل بن علي:
العليا  الّدراسات  بكّلية  الُعليا  الّدراسات  دبلوم  خّريج 
مجلس  رئيس  منصب  يشغل  كامبريدج،  بجامعة 
الترشيحات  لجنة  يرأس  و   ،1٩٩٢ عام  منذ  اإلدارة 

والمكافآت، والّلجنة التنفيذّية.  

وكيل  منصب  سابقا  جندل  الفاضل/طايع  شغل   
لشؤون  قابوس  السلطان  جاللة  مستشار  مكتب 

التخطيط االقتصادّي.

الفاضل/ هاني بن محمد الزبير: 
الوطنّية  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 
للتمويل منذ عام 1٩٩7 وهو عضو في لجنة الترشيحات 
خّريج  الفاضل/هاني  التنفيذية.  واللجنة  والمكافآت 
على  وحاصل  المتحدة،  بالمملكة  ريتشموند  جامعة 
البكالوريوس في علوم الرياضّيات، وعلوم الكمبيوتر.  
تمّثل  التي  الزبير،  مؤّسسة  إدارة  مجلس  عضو  وهو 
الّرائدة في السلطنة،  الخاص  القطاع  أحد مؤسسات 
وتمارس أنشطة تجارّية متنّوعة. ومع خبرته الواسعة، 
واالستثمارّي،  المالّي  القطاع  في  العميقة  ومعرفته 
رئيس  منصب  أيضًا  يشغل  هاني  فإّن  األعمال،  وإدارة 
مجلس إدارة صندوق تنمية مشاريع الشباب )شراكة(، 
لتقنية  الوطنّية  الكّلية  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
السّيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك العز اإلسالمّي 

ش.م.ع.م.

الفاضل/ عبد العزيز بن محمد البلوشّي: 
عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنّية للتمويل منذ 
مارس ٢٠14، يرأس حاليا لجنة المخاطر، وعضو في لجنة 
الترشيحات والمكافآت والّلجنة التنفيذّية.  يشغل حاليًا 
منصب الّرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العمانّية 
)أومينفست(  ش.م.ع.ع  واالستثمار  للتنمية  العالمية 
مجال  في  الشخصيات  أبرز  أحد  وُيعتبر   ،٢٠14 يناير  منذ 
عبد  يتمّتع  إذ  العالمية،  المالية  والخدمات  االستثمار 
العزيز بمعرفة واسعة وخبرة تمتد ألكثر من 35 عامًا.  
الُعمانية  الشركة  وضع  تحسين  العزيز  عبد  استطاع 
رؤية  تطبيق  خالل  من  واالستثمار  للتنمية  العالمية 
متكاملة وصياغة ثقافة تنظيمية وهيلكة وسياسات 
جديدة، إذ كان سببًا رئيسيًا في دمج الشركة الُعمانية 
لالستثمار  الوطنية  والشركة  واالستثمار  للتنمية 
القابضة، والذي أّدى إلى تشكيل أكبر شركة استثمارية 
ذلك  قبل  العزيز   عبد  شغل  وقد  ُعمان.  في  مدرجة 

 ٢٠٠7 عام  من  األهلّي  للبنك  التنفيذّي  الّرئيس  منصب 
تطوير  عن  أساسي  بشكل  مسؤوًلا  وكان   ٢٠13 إلى 
تجاري  بنك  إلى  عقاري  رهن  بنك  من  وتحويله  البنك 
ببنك  المهنّية  مسيرته  العزيز  عبد  بدأ  وقد  متكامل. 
بالبنك األهلي، وقبل ذلك  التحاقه  الّدولي قبل  ُعمان 

كنائب الّرئيس التنفيذّي للبنك الوطني الُعماني. 

العلوم  في  الماجستير  درجة  على  العزيز  عبد  حصل 
المملكة  في  ستراثكاليد  جامعة  من  المالّية 
المتحدة، إضافة لزمالة معهد المصرفّيين القانونّيين 
بالمملكة المتحدة.  ويشغل عبد العزيز منصب رئيس 
مجلس إدارة الشركة العمانّية لالستثمارات العقارّية، 
مجلس  رئيس  ونائب  )أوريس(،  ش.م.ع.م  والخدمات 
الشركة  إدارة  مجلس  وعضو  كابيتال،  جبرين  إدارة 
وبنك  ش.م.ع.ع،  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية 

ُعمان العربي ش.م.ع.ع.

الفاضل/ سانجاي كواترا: 
لجنة  عضو  و   ،٢٠1٩ مايو  منذ  إدارة  مجلس  عضو 

المخاطر منذ يوليو ٢٠1٩. 

في  عامًا   ٢4 عن  تزيد  بخبرة  كواترا  سانجاي  يتمّتع 
كما  المالي،  التشغيل  استراتيجيات  ووضع  القيادة 
يمتلك معرفة عميقة وإلمام كاف بالقطاع المصرفي 
ويشغل  السلطنة.  في  سّيما  ال  والتأمين  والتأجير 
لالستراتيجيات  التنفيذي  الرئيس  منصب  حالّيًا  كواترا 
، يدير االستثمارات  التجارية في مجموعة أومينفست 
االستراتيجية للمجموعة.  وفي السابق كان شريًكا في 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ويونغ  أرنست  شركة 
وقطر.   عمان  في  الشركة  في  التدقيق  فريق  وقاد 
المتعّلقة  المسائل  في  واسعة  بخبرة  كواترا  يتمّتع 
واالستحواذ،  الدمج  وعمليات  العاّمة،  باالكتتابات 
وإعادة الهيكلة، وتصفية االستثمارات، والشراكات بين 
القطاع العام والخاص، وحوكمة الشركات، وتحسين 

األداء، والضمانات، وعمليات جمع األموال عبر الحدود.

التنظيمّية  الّلجان  وعمل كواترا مستشاًرا للعديد من 
في السلطنة، وهو منّسق بارع في منتديات األعمال، 
باألعمال،  المعنية  المجّلات  في  بالمقاالت  ومشارك 
الشركات،  من  العديد  في  إدارة  مجلس  وعضو 
والمنّظمة  المدرجة،  العاّمة  الشركات  ضمنها  من 
الوطنيه  والشركة  ش.م.ع.م،  اإلسالمي  العز  كبنك 
حاصل  وهو  ش.م.ع.ع.  والعام  الحياة  على  للتأمين 
المحاسبين  معهد  وعضو  التجارة،  بكالوريوس  على 

القانونّيين بالهند. 

الفاضل/ محمد بن حسام الزبير: 
الترشيحات  ولجنة  الشركة  إدارة  مجلس  في  عضو 

والمكافآت،والّلجنة التنفيذّية منذ يونيو ٢٠٢٠. 

لين  إيست  مؤسسة  في  محترف  استثماري  محمد 
صناديق  استثمارات  إدارة  في  تعمل  التي   ، بارتنرز 
األسهم الخاّصة منذ ٢٠٢٠ وتركز على استثمارات مجال 
والتكنولوجيا.  والصناعات  والتعليم  الّصحية  الّرعاية 
المعني  الفريق  وقبل ذلك، عمل محمد محّلًلا ضمن 
باألسهم الخاّصة في شركة إن بي كي كابيتال بارتنرز 
في  بتعامالت  وقام  و٢٠٢٠.   ٢٠18 بين  ما  الفترة  في 
مجال  في  أفريقيا  وشمال  األوسط،  الشرق  منطقة 
شركات  و  والمشروبات،  واألطعمة،  الصحّية،  الّرعاية 

اإلنترنت.

في  بارتنرز  كابيتال  كي  بي  إن  في  بـ  االلتحاق  وقبل 
أبراج  مجموعة  في  محّلاًل  أيضًا  محمد  عمل   ،٢٠18
بالشرق األوسط ضمن فريق األسهم الخاّصة، ومقّره 
التعليم،  قطاعي  في  أعمال  في  انخرط  حيث  ُدبي، 
ائتمان  فريق  ضمن  عمله  عن  فضًلا  الّصحية،  والّرعاية 
مقّره لندن، إذ عمل في تعامالت بقطاع النفط، والغاز، 
بكالوريوس  على  حاصل  محمد  االتصاالت.  وقطاع 
ودرجة  المحاسبة،  على  التركيز  مع  األعمال  إدارة 
إيسترن  نورث  االقتصاد من جامعة  إضافية في علم 

في بوسطن.

د. راشد علي إبراهيم البلوشي:
عضو في مجلس إدارة الشركة، ولجنة المخاطر منذ 
 ٢6 نحو  تمتد  كبيرة  خبرة  راشد  د.  يمتلك   .٢٠٢٠ يوينو 
للمشاريع  المالّية  واإلدارة  االستثمار  مجال  في  عامًا 
رئيس  حاليًا  يشغل  الشركات.   وتطوير  اإلستراتيجّية، 
استثمارات  شركة  ش.م.م،  لالستثمار  سيتال  شركة 
منصب  قبلها  شغل    .٢٠14 عام  في  تاسست  خاصة 
لالستثمار  ُعمان  إسكان  لشركة  التنفيذّي  الرئيس 
كمدير  عمانتل  شركة  في  عمل  كما  ش.م.ع.م، 
 1٩٩4 عام  في  المهنّية  مسيرته  بدأ  التجاري.  للتطوير 
العلوم  ببكالوريوس  لويزيانا  بعد تخّرجه من جامعة 
بلدية  في  إنشائّيًا  مهندًسا  المدنّية  الهندسة  في 
مسقط، وترّقى من بعدها مديًرا للمشاريع والصيانة.  
كما خدم د. راشد في عدد من المجالس الحكومية 

والخاصة.

وباإلضافة لبكالوريوس الهندسة المدنّية، حصل أيضًا 
في  ودكتوراة  اإلنشاءات،  إدارة  في  الماجستير  على 
المتحدة،  المملكة  من  اإلستراتيجّية  المشاريع  إدارة 

ويحظى بخلفية احترافيّة ممّيزة في إدارة المشاريع.

الفاضل/ سوبراتا كومار ميترا:
تعين عضوًا في مجلس إدارة الشركة في اغسطس 
خبرة  ميترا  يمتلك  التدقيق.  لجنة  حاليا  ويرأس   ٢٠٢٠
نطاق  على  االستثمار  مجال  في  عامًا   ٢5 تتجاوز 
كافة فئات األصول االستثمارية وتشمل االستثمارات 
الخاّصة،  واالعتمادات  الخاّصة،  كاألسهم  البديلة: 
وصناديق  المؤّثرة،  والصناديق  المخاطر،  المال  ورأس 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  االستثمار.  وصناديق  التحّوط، 
المالية:  األوراق  تداول  في  واسعة  خبرة  ميترا  يمتلك 
المالية  والمشتقات  والسلع،  والسندات،  كاألسهم، 
وصناديق  متصاعدة(،  فائدة  بمعّدالت  )السندات 
االستثمارّية  والصناديق   ،)ETFs( المتداولة  المؤّشرات 
األسهم  تعامالت  في  خبرة  ولديه  المشتركة. 
في  الصناعات  من  واسعة  مجموعة  في  الخاّصة 

العديد من بلدان الشرق األوسط، والبلدان اآلسيوّية.

وعمل ميترا في شركات ُكبرى متعّددة المساهمين 
التمويل  الجنسيات، من ضمنها: مؤّسسة  ومتعّددة 
الّدولّية )IFC(، والبنك الّدولّي )WB(، ورويال دتش/شل، 
إدارة  توّلى  كما  الكويت.   – العالمّي  االستثمار  وبيت 
أمريكّي(،  دوالر  مليار   1( قيمته  تتجاوز  مباشر  استثمار 
وقام بإدارة صندوق أسهم خاّصة بقيمة 5٠٠ مليون 
دوالر أمريكي )صافي قيمة األصول( ُطرح في السوق 
إطالق  )توّلى  لندن   - المالّية  األوراق  بسوق  الّرئيسّي 
في  خبرة  لديه  كما   .)٢٠٠8 عام  في  الصندوق  وطرح 
تأسيس وإدارة صناديق األسهم الخاّصة، والتخصيص 

اإلستراتيجي لألصول للحافظات متعّددة األصول.

كما تشمل خبرات ميترا قطاعي الصناعات التحويلّية، 
الكهروضوئّية،  والظاهرة  الحياة،  علوم  والخدمات: 
وتقنية المعلومات، والضيافة، واألسمنت، والسّيارات، 
الزجاجّية،  واأللياف  والتعبئة،  والورق،  والفوالذ، 
المصارف  المالّية:  الخدمات  قطاع  وفي  والتعليم. 
والتمويل  والتأجير،  والتأمين،  واإلسالمية،  التجارّية 
اإلسكانّي، والتمويل االستهالكّي، والتمويل التجارّي، 

والتمويل التنموّي، واالستثمار المؤّثر.

مجالس  وعضوّية  رفيعة،  إدارّية  مناصب  وتقّلد 
المجال  في  المدرجة  وغير  المدرجة،  الشركات  إدارة 
بترويج  الماليزي  اإلسالمّي  البنك  ضمنها  )من  المالّي 
الصناعات  وقطاعات  اإلسالمّي(،  قطر  مصرف  من 
على  حاصل  وهو  البلدان.  من  العديد  في  التحويلّية 
مدرسة  من  المخاطر  إدارة  في  العلوم  ماجستير 
الواليات  نيويورك،  بجامعة  اإلدارّية  للعلوم  ستيرن 
في  األعمال  إدارة  وماجستير  األمريكّية؛  المتحدة 
 )IBA( اإلدارّية  العلوم  معهد  من  المالّية  العلوم 
بجامعة دكا، بنغالديش، وماجستير المحاسبة )مع 

مرتبة الشرف( من جامعة دكا، بنغالديش.
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د.ظافر عوض بدر الشنفرّي: 
لجنة  في  وعضو  الشركة  إدارة  مجلس  في  عضو 
منصب  د.ظافر  يشغل    .٢٠٢٠ ديسمبر  منذ  التدقيق 
على  للتأمين  الوطنية  الشركة  في  العمليات  رئيس 
الّرئيس  الحياة والعام ش م ع ع.  كما شغل منصب 
 )PAPP( والشراكة  للتخصيص  العاّمة  للهيئة  التنفيذّي 
البرامج  على  لإلشراف   ٢٠1٩ يوليو  في  تأّسست  التي 
الشراكة  وبرنامج  التخصيص،  برنامج  مثل:  وإدارتها 
وبرنامج   ،)PPP( الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين 
ا بـ »المقاصة«، كما شغل منصب  توازن المعروف عالمّيً
الّرئيس التنفيذّي باإلنابة لمركز حماية المنافسة ومنع 

االحتكار.

أكمل د. الشنفري درجة الدكتوراة في جامعة ديكن 
في  الماجستير  على  وحصل   ،٢٠11 عام  في  باستراليا 
المتحدة  الواليات  دوكين،  جامعة  من  األعمال  إدارة 
العاّمة  للهيئة  تنفيذّيًا  رئيًسا  تعيينه  وقبل  األمريكّية. 
منصب  الشنفري  د.  تقّلد  والشراكة،  للتخصيص، 
أجل  من  للشراكة  العمانّية  للهيئة  التنفيذّي  الرئيس 
رئيس  منصب  شغل  ذلك،  وقبل   .)OAPFD( التنمية 
السياسّية  والعلوم  االقتصاد  بكّلية  اإلدارة  قسم 
بجامعة السلطان قابوس، وهو أول أكاديمّي ُعمانّي 
يتخّصص في سياسة ريادة األعمال. كما شغل منصب 
األكاديمّي  االبتكار  مساعدة  لبرنامج  المشارك  المدير 
)AIAP( وهو برنامج مشترك بين مجلس البحث العلمّي 
ويستهدف      )SQU( قابوس  السلطان  وجامعة   )TRC( 
التعليم  مؤّسسات  في  االبتكار  تشجيع  البرنامج 

العالي بالسلطنة. 

إدارة  مجلس  وعضوية  رئاسة  الشنفري  د.  توّلى  كما 
من  السلطنة،  في  والّلجان  الشركات  من  العديد 
ُعمان  أكاديمّية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ضمنها: 
حماية  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  للطيران، 
المنافسة، ومنع االحتكار، وعضو مجلس إدارة معهد 
هي:  الّلجان،  من  مجموعة  ترّأس  كما  العاّمة.  اإلدارة 
ورئيس  للطيران،  ُعمان  ألكاديمّية  التنفيذّية  الّلجنة 
المؤّسسات  تنمية  لصندوق  االستشارّية  الّلجنة 
الصغيرة والمتوّسطة )SMEF(، ورئيس الّلجنة التسييرّية 
ألكاديمّية األمن اإللكترونّي المتقّدم )ACA(. كما نشر 
عدًدا من البحوث العلمّية، وشارك بصفة متحّدث في 

العديد من المؤتمرات.

الفاضل/ أنناد بيودهي: 
تعين عضوًا في مجلس اإلدارة في نوفمبر ٢٠٢1 وعضو 

في لجنة التدقيق.

الفاضل أنناد محاسب قانوني معتمد ، ومحاسب إدارة 
تكاليف ، ومحلل مالي منذ أكثر من ٢7 عامًا )منها 13 

عامًا في عمان( وذا خبرة واسعة في إدارة الشركات 
وادارة  االستراتيجي  التحليل  وفي  واالسثمارية  المالية 
القروض واالموال والموازنات والتقارير المالية واالدارية 

وقانون الشركات االنتاجية وغيرها.

من  عدد  في  تدقيق  ولجان  إدارة  مجلس  عضو  وهو 
الشركات المساهمة العامة والخاصة ولجان تنفيذية 

لعدد من الشركات محدودة المسؤولية.

نبذة تعريفية عن اإلدارة التنفيذّية
 

الفاضل/ طارق بن سليمان الفارسي:  
إنضم كرئيس تنفيذي للشركة في سبتمبر ٢٠٢1.

 يتمتع بخبره في المجال المالي ولديه أكثر من 1٩ عاًما 
الشخصية  المصرفية  الخدمات  في  النجاحات  من 
منصب  سابقا  شغل  وقد  واالستثمارية.  والتجارية 
مجلس  وعضو  الرفد،  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 
الصغيرة  المشاريع  لتنمية  العامة  الهيئة  في  إدارة 
المناقصات  لجنة  رئيس  إلى  وباإلضافة   ، والمتوسطة 
رئيسا للجنة  المشاريع الصغيرة والمتوسطة و  لهيئة 
لجنة  لرئيس  نائًبا  وكان   ، )ريادة(  األعمال  ريادة  جائزة 
بوزارة  والمصرفي  المالي  القطاع  لجنة  في  التعمين 
الفارسي  سليمان  بن  طارق  يتمتع  العاملة.  القوى 
 ، اإلسالمية  البنوك  تأسيس  في  ومميز  ناجح  بسجل 
التعاون  مجلس  دول  أو  عمان  سلطنة  داخل  سواء 
المعامالت  إدارة  في  واسعة  خبرة  ولديه   ، الخليجي 
والمشاريع  والشركات  لألفراد  والمصرفية  المالية 

االستثمارية.

حصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة والدراسات 
الفندقية من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
من  العديد  على  وحاصل  مصر  في  البحري  والنقل 
المالية والمحاسبة. عالوة على  الشهادات في مجال 
برنامج  من  الفارسي  سليمان  بن  طارق  تخرج   ، ذلك 
 )MBRCLD( مركز الشيخ محمد بن راشد لتطوير القيادة
 ، هارفاد  جامعة   ، الحكومية  لإلدارة  كينيدي  وكلية   ،

وخريج كلية إنسياد إلدارة األعمال في فرنسا.

الفاضل/ علي سيف المعني: 
نائب الرئيس التنفيذي، التحق بالشركة في نوفمبر ٢٠1٩. 

في  عامًا   ٢٠ من  ألكثر  تمتد  عملّية  بخبرة  يحظى 
عمل  حيث  واإلسالمّية(  )التجارّية  المصرفّية  الصناعة 
لدى البنك الوطنّي العمانّي لمّدة طويلة شغل فيها 
المصرفّية  األعمال  رئيس  ضمنها  من  مناصب  عّدة 
المشاريع.  وإدارة  المصرفّية،  والعمليات  اإللكترونّية، 
وكان أحد الموّظفين المؤّسسين لبنك نزوى، وشغل 
كان  وقد  والتسويق.  المبيعات،  رئيس  منصب  فيه 

رئيًسا  للتمويل  منصبه األخير قبيل انضمامه للوطنية 
للخدمات المصرفّية لألفراد في بنك قطر الوطنّي.

الفاضل/ بيكرام سينغ مونغا:
للشركة  انضم  واالنضباط.  للمخاطر،  العام  المدير 
واسعة  ودولّية  محلّية  خبرة  ولديه   ،٢٠18 ديسمبر  في 
المالّية تمتد ألكثر من ٢5 عامًا،  الخدمات  في صناعة 
وتشمل خبرته العمل مع المؤّسسات الّرائدة في دول 
الوسطى،  وآسيا  والشرقّية،  الغربّية  وأوروبا  الخليج، 
في  المختلفة  لألسواق  واسًعا  فهًما  اكتسب  حيث 
للوطنّية  انضمامه  وقبل  الثقافات.  متعّددة  بيئات 
للتمويل، كان بيكرام المسؤول األّول عن المخاطر في 
  .٢٠14 يونيو  منذ  لالستثمار  العالمّية  العمانّية  الشركة 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف 
وماجستير  موسكو،  من  الميكانيكّية  الهندسة  في 
في إدارة األعمال من جامعة ألبرتا بكندا. تخّرج بيكرام 
القيادة  برنامج  خالل  من  لألعمال  هارفارد  كّلية  من 

التنفيذّية الُعليا.

الفاضل/ جمعة بن عبد اهلل الخميسي:
 .٢٠1٩ فبراير  في  للشركة  انضم  الّدعم،   – عام  مدير 
ويتمّتع الخميسي  بخبرة عملّية تزيد عن ٢٠ عامًا، منها 
الّدفاع و5 سنوات  ُعليا في وزارة  15 عامًا في مناصب 
كرئيس للمالية في صندوق تقاعد وزارة الّدفاع. وهو 
حاصل على الماجستير في علوم في المحاسبة من 
بفلوريدا  األمريكية  المتحدة  بالواليات  باري  جامعة 
المتحدة  الواليات  من  معتمد  قانوني  ومحاسب 

األمريكّية. 

سعيد:  آل  سامح  خليفة  السّيد  جناب  الفاضل/ 
التحق  واإلدارة.  البشرّية،  الموارد   – العام  المدير  نائب 
خبرة  خليفة  ويمتلك   .٢٠٢٠ نوفمبر   15 بتاريخ  بالشركة 
عملية تزيد عن ٢6 عامًا في مجال الصناعة المصرفّية، 
األعمال،  مجاالت  في  شاملة  خبرات  عن  فضًلا 
واالستثمار، والعمليات، واإلدارة، والموارد البشرّية. وقد 
المحّلّية  البنوك  في  مختلفة  مناصب  سابًقا  تقّلد 
من  اإلدارة  ماجستير  على  حاصل  وهو  والّدولية. 

جامعة هال بالمملكة المتحدة.

الّلجان الفرعّية التابعة لمجلس 
اإلدارة 

لجنة الترشيحات، والمكافآت، والّلجنة 
التنفيذّية 

تتأّلف لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذّية 
رئيس  ا  حالّيً ويرأسها  أعضاء،  أربعة  من  الشركة  في 
علي«،  بن  جندل  بن  »طايع  الشركة  إدارة  مجلس 

البلوشي،  العزيز  عبد  الزبير،  هاني  من:  كّل  وعضوية 
ومحمد حسام الزبير. 

لجنة الترشيح والمكافآت واللجنة التنفيذّية مسؤولة 
التنفيذين  التوصيات الخاصة  بتعيين المدراء  عن طرح 
تحديد  مهمة  وتتوّلى  اإلدارة.  لمجلس  الجدد 
على  والموافقة  التنفيذية،  اإلدارة  مجلس  مكافآت 
مستويات  ضمن  واالئتمانّية  المصرفّية  التسهيالت 
وتقوم  اإلدارة.  مجلس  من  الممنوحة  التفويض 
التنفيذّية  واللجنة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة 
التوصيات  ورفع  النتائج  ومراجعة  األداء  بمراقبة  أيضًا 
للشركة  السنوية  الميزانية  حول  اإلدارة  مجلس  إلى 

والخطط االستراتيجية. 

 ٢٠٢1 عام  خالل  إجتماعات  ثالث  اللجنة  عقدت  وقد 
قّررت خاللها حل كل المشكالت، والقضايا التي تدور 
القانوني  النصاب  التداول.  طريق  عن  الشركة  في 

الجتماعات اللجنة عضوين.

لجنة التدقيق 

من  جميعهم  أعضاء،  ثالثة  التدقيق  لجنة  تضم 
قبل  من  ترشيحهم  يتم  التنفيذّيين  غير  األعضاء 
الفاضل/سبراتو  حاليًا  الّلجنة  ويرأس  اإلدارة،  مجلس 
بيودهي  الفاضل/أناند  من  كال  وعضوية   كومار، 
على  التدقيق  لجنة  وتعمل  الشنفري.  ظافر  د.  و 
الرقابّية،  القيام بمهامه  اإلدارة في  مساعدة مجلس 
كفاءة  وتقييم  المالّية،  التقارير  إعداد  عملّية  وتتوّلى 
نظام الّرقابة الّداخلّية، وااللتزام بصالحيتها الممنوحة 
لها، واإلجراءات المتبعة، وتنسيق عملية التدقيق على 

مستوى الشركة. 

اجتمعت لجنة التدقيق ستة مرات خالل عام ٢٠٢1، بتاريخ 
٢5 يناير ، و 1٠ فبراير، و٢6 أبريل،  و٢7يوليو  و٢6 أكتوبر، و 
خالل  األعضاء  حضور   )1( الجدول  ويوّضح  ديسمبر،   16
باستعراض  اإلدارة  اللجنه  وتقوم  االجتماعات،  هذه 
المداوالت التي دارت خالل االجتماعات، وإعداد محاضر 
الّلجنة  الجتماعات  القانوني  النصاب  ويبلغ   بشأنها. 

حضور عضوين على األقل.

لجنة المخاطر

جميعهم  أعضاء،  ثالثة  من  المخاطر  لجنة  تتأّلف 
أعاد  وقد  اإلدارة.   مجلس  ويرّشحهم  تنفيذّيين،  غير 
٢٠٢1، ويرأس  الّلجنة خالل عام  اإلدارة تشكيل  مجلس 
وعضوية  البلوشي،  العزيز  عبد  الفاضل  حالًيا  اللجنة 

كال من: د. راشد البلوشي والفاضل/سنجاي كواترا.
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اجتمعت الّلجنة ستة مّرات خالل عام ٢٠٢1 وتم خالل 
وتقييم  المخاطر،  كاّفة  إدارة  مراجعة  االجتماعات 
مدى امتثال العمليات واإلجراءات المتبعة في الشركة 

باألنظمة والقوانين والّلوائح.

الّرقابة الّداخلية

تتم مراجعة نظام الّرقابة الّداخلية الذي يشتمل على 
سلسلة كاملة من المهام المالية، والتشغيلية، وآليات 
إدارة المخاطر في الشركة بشكٍل دوري من قبل لجنة 
والمكافآت  الترشيح  ولجنة  المخاطر،  ولجنة  التدقيق، 

والّلجنة التنفيذّية التي أنشأها مجلس اإلدارة. 

الّداخلي في الشركة  التدقيق  أنشأت الشركة قسم 
لسوق  العاّمة  للهيئة  التنظيمّية  للمتطّلبات  وفًقا 
على  اإلشراف  مهمة  الّلجنة  تتوّلى  حيث  المال، 
تقارير  ضمنها  ومن  الّداخلي  التدقيق  قسم  مهام 
التدقيق الّداخلي  وعرض نتائجها على مجلس اإلدارة. 
تتم  وفعالة  كافية،  داخلّية  ضوابط  الشركة  ولدى 
مراجعتها، وتعديلها بانتظام عند حدوث أّي تغير في 

العمليات التجارية. 

المهّمة  األنشطة  جميع  مراجعة  تمت   ،٢٠٢1 وفي 
اإلدارة  وبدأت  الداخلّي،  التدقيق  خالل  من  للشركة 
قسم  توصيات  بشأن  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  في 

التدقيق الّداخلّي.

اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة

بكل  سنوية  ربع  بصفة  اإلدارة  مجلس  تزويد  يتم 
المعلومات المتعّلقة بالصفات المالية والتجارية التي 
قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة فيها مصالح محتملة. 
المالية  والتعامالت  الصفقات  تنفيذ جميع  يتم  حيث 
ودون  عالقة  ذي  طرف  ألّي  تحّيز  ودون  حيادية  بكل 

ميزة تفضيلية ألٍي منهم.

المكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة 

على  الحصول  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يستحق 
)5٠٠ ريال ُعماني( بدل حضور عن كل اجتماع لكل عضو. 
خالل عام ٢٠٢1، لقد تم دفع بدالت حضور الجتماعات 
مجلس اإلدارة، ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة 
التنفيذّية، ولجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، وذلك وفق 

التفاصيل الموضحة بالجدول رقم )1(.

ا  عمانّيً رياًلا   15٠.٠٠٠ قدره  مبلًغا  الشركة  خصّصت  لقد 
)تم  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  كمكافآٍت  العام  خالل 
٢٠٢1 مقابل مكافآت  ريال ُعماني في عام   15٠.٠٠٠ دفع 
عام  في  عام٢٠٢1  مكافآت  دفع  وسيتم   ،  )٢٠٢٠ عام 
اجتماع  في  المساهمين  قبل  إقرارها  وافق  إذا   ٢٠٢٢

الجمعية العمومية العادي السنوي.

أكبر خمسة مسؤولين في الشركة

الخمسة  التنفيذّيين  المسؤولين  كبار  توظيف  يتم 
والعقود  الخدمة،  عقود  خالل  من  الشركة  في 
الشركة،  قبل  من  إنهاؤها  يمكن  والتي  المفتوحة، 
مّدته  إشعار  تقديم  طريق  عن  التنفيذّية  اإلدارة  أو 
ألكبر  المدفوعة  المكافآت  إجمالّي  بلغ  أشهر.  ثالثة 
خمسة مسؤولين في الشركة )865 ألف ريال ُعمانّي(، 
والنقل،  السفر،  ونفقات  البدالت،  جميع  ذلك  ويشمل 

واالمتيازات، والمكافآت.

تقييم مجلس اإلدارة

المدرجة  للشركات  الشركات  حوكمة  لقانون  وفًقا 
المال  لسوق  العاّمة  الهيئة  عن  الصادر  البورصة  في 
اإلدارة  مجلس  أداء  مراجعة  يجب   ،٢٠15 يوليو  في 
يتم  ثالث  طرف  قبل  من  ومستقل  محايد،  بشكل 
ويتم  المجلس،  إدارة  مدة  ضمن  واحدة  مرة  تعيينه 
ذلك خالل االجتماع العام السنوّي وفًقا للمعايير التي 
حددها مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة. وآخرة مّرة 
تم فيها انتخاب األعضاء كانت في االجتماع السنوّي 
سنوات،  ثالث  لمّدة   ٢٠٢٠ يونيو   ٠4 في  المنعقد  العام 

وسوف يتم تقييم مجلس اإلدارة في عام ٢٠٢٢.

مراجعة ضمان الجودة الخارجية 
لوحدة التدقيق الّداخلي 

لسوق  العاّمة  الهيئة  من  الصادرة  لإلرشادات  وفًقا 
إجراء  الشركة  على  يجب   ،٢٠18 ديسمبر  في  المال 
الّداخلّي  التدقيق  تقييم خارجّي شامل لعمل وحدة 
مّرة واحدة على األقل كل أربع سنوات، وذلك من خالل 
الخارجّي  المراجع  بخالف   - متخّصص  ثالث  طرف 
خالل  األّول  التقييم  إجراء  يتم  أن  شريطة  للشركة، 
فترة ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا اإلجراء. 
لوحدة  تقييًما  مستقلة  جهة  أجرت  لذلك،  ووفقًا 
تقريرها،  وقّدمت   ٢٠1٩ عام  خالل  الّداخلّي  التدقيق 

وسيتم إجراء المراجعة التالية خالل عام ٢٠٢3.

المساهمون

قنوات االتصال مع المساهمين، والمستثمرين

على  للشركة  الفصلية   المالّية  البيانات  كاّفة  توجد 
ويتم   www.msx.om  )MSX( مسقط  بورصة  موقع 
السنوّية،  ونصف  السنوّية،  ربع  الشركة  نتائج  نشر 
بالّلغة  إحداهما  محّلّيتين،  صحيفتين  في  والسنوّية 
كل  ُتنشر  و  العربّية.  بالّلغة  واألخرى  اإلنجليزّية، 
االنترنت على  الشركة  موقع  على  المالّية   البيانات 

www.nationalfinance.co.om 

المدّققة  والتقارير  المالّية،  البيانات  يخص  فيما  أما 
الخاّصة بالشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1 

سيتم مناقشتها في اجتماع المساهمين، والشركاء 
المقّرر عقده في مارس ٢٠٢٢. 

تقوم  سوف  القانوني،  التدقيق  من  االنتهاء  وبعد 
المالّية  والبيانات  السنوّي،  التقرير  بإرسال  الشركة 
حوكمة  وتقرير  اإلدارة،  مجلس  تقرير  ذلك  في  )بما 
بالشركة(  اإلدارة  وتحليل  مناقشة  وتقرير  الشركات، 
عن طريق البريد لجميع المساهمين باإلضافة لموعد 

االجتماع السنوّي العام.

حصص الشركات المساهمة
من  أكثر  يمتلكون  الذين  المساهمين  الجدول  يوضح 

)5%( من أسهم الشركة:

حصة السهم بـ %االسم
34.6٠3الشركة العمانّية العالمّية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

٢٩.431شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

تتوزع باقي الحصص على الفئات التالية كما في 31 ديسمبر ٢٠٢1 كاآلتي:

حصص األسهم %عدد المساهمينالفئة
3٠-٠.٠٠٠135٠.1٩6

6٠.٠٠٠-3٠.٠٠11٢٠.٠٩6
٩٠.٠٠٠-6٠.٠٠13٠.٠4٠

1٩٠.٠٠-٢٠.٠٠٠1٢٠.٠36
15٠.٠٠٠-1٢٠.٠٠13٠.٠77

3835.5٢1أكثر من 15٠.٠٠1
١9335.966المجموع
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سعر سهم الشركةالمؤشر المالي

٧٫٠٠٠
٦٫٥٠٠
٦٫٠٠٠
٥٫٥٠٠
٥٫٠٠٠
٤٫٥٠٠
٤٫٠٠٠
٣٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٠٠٠

٠.١٤٠

٠.١٣٠

٠.١٢٠

٠.١٠٠

٠.٠٩٠

٠.٠٨٠

في 31 ديسمبر ٢٠٢1 ، يتكون رأس مال الشركة المصرح به من 75٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي ويتكون رأس المال المصدر 
والمدفوع بالكامل من 541.٢3٠.454 سهم. كما أصدرت الشركة 18.٢ مليون ريال عماني من السندات الدائمة التي 

كانت قائمة حتى نهاية العام.

بيان سعر السوق

أسهم الشركة الوطنّية للتمويل مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالّية، وبلغ سعر اإلغالق للسهم حتى 31 
 ٢٠٢1 المتداولة خالل عام  السوق لألسهم  الواحد(، وكانت أسعار  ريال ُعماني للسهم   ٠.٠٩٢( ٢٠٢1 مبلغ  ديسمبر 

على النحو التالي:

أعلى سعر الشهر
للسهم

أدنى سعر 
القيمة )ر.ع(حجم التداولسعر اإلغالقللسهم

--٠.1٢5٠.1٢5٠.1٢5يناير 

٠.135٠.1٢5٠.13٢3٢8.6٠٠4٢.616فبراير

٠.13٢٠.11٢٠.1٢٠1٩٠.٢5٢٢3.٠3٠مارس

٠.1٢٠٠.115٠.1156.٠83.٠166٩٩.6٩7أبريل

٠.118٠.11٠٠.11٠35.٠٠٠4.٠5٠مايو

٠.117٠.11٠٠.117٢7٠.٠٠٠3٠.٢75يونيو

٠.117٠.11٢٠.11٢55.3316.٢٢7يوليو

٠.11٠٠.1٠8٠.1٠81٩5.٠٠٠٢1.1٠٠أغسطس

٠.1٠6٠.1٠4٠.1٠413٢.14813.٩٠٠سبتمبر

٠.1٠8٠.٠٩8٠.٠٩837٠.٠٠837.3٩٢أكتوبر

٠.٠٩8٠.٠88٠.٠٩٢1.3٠٩.67٩11٩.157نوفمبر

٠.٠٩٢٠.٠8٩٠.٠٩٢٢٢8.٩16٢1.٠5٢ديسمبر 

أداء الشركة مقارنة بمؤّشر بورصة مسقط للقطاع المالّي

المدّققون القانونّيون

 )PwC( عّين مساهمو الشركة برايس ووترهاوس كوبرز
مدّققًا لحساباتها لعام ٢٠٢1. وهي شبكة عالمّية من 
الشركات موّزعة في )156( دولة مجتمعة، ويعمل بها 
خدمات  بتقديم  ملتزمون  موّظًفا   )٢٩5.٠٠٠( من  أكثر 
والضرائب،  الحسابات،  تدقيق  في  الجودة  عالية 
فرًصا   PwC أكاديمية  وتوّفر  االستشارّية،  والخدمات 

تدريبّية، ومؤّهالت مالّية ومهنية عالية. 

 4٠ من  أكثر  منذ  األوسط  الشرق  في   PwC تأّسست 
والعراق،  ومصر،  البحرين،  في:  شركات  ولها  عاًما، 
واألراضي  ُعمان،  وسلطنة  ولبنان،  والكويت،  واألردن، 
السعودّية،  العربية  والمملكة  وقطر،  الفلسطينية، 
 )7.٠٠٠( حوالي  بها  ويعمل  المتحدة،  العربّية  واإلمارات 

 .)www.pwc.com/me( .موّظًفا

وتأّسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سلطنة 
عمان منذ عام 1٩71، وُتعتبر أحد الشركات الرائدة في 
األعمال،  مجال  في  االستشارية  الخدمات  تقديم 
مواطن  بينهم  من  شركاء  تسعة  الشركة  وتضم 
وما  ُعماني  مواطن  ضمنهم  من  مدراء   6 و  ُعماني 
مكتب  من  أعمالهم  يباشرون  موّظفًا   134 يقارب 

الشركة في سلطنة ُعمان.

األعضاء  الشركات  من  أكثر  أو  شبكة  إلى   PwC وتشير 
ا منفصًلا، ولمعرفة  فيها، وتمّثل كل منها كياًنا قانونّيً
الموقع  زيارة  ُيرجى  تفاصيل أكثر حول هذه الشبكة، 

www.pwc.com/structure :اإللكترونّي اآلتي
 

أصدرت برايس ووترهاوس كوبرز فاتورة بمبلغ 38.85٠ 
المقدمة  المهنية  الخدمات  مقابل  عماني  ريال 

للشركة لعام ٢٠٢1.

تفاصيل عدم االلتزام 

مسألة  ألّي  امتثال  عدم  حالة  أّي  هناك  يكن  لم 
قانون  أو  العمانّي،  المركزّي  البنك  بلوائح  تتعّلق 
سلوك  قواعد  مدّونة  أو  العمانّي،  التجارّية  الشركات 
الشركات  حوكمة  بشأن  المال  لسوق  العاّمة  الهيئة 
للشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالّية، 
أو لوائح الهيئة العاّمة لسوق المال، أو اتفاقيات اإلدراج 

في سوق مسقط لألوراق المالّية خالل عام ٢٠٢1. 

إقرار

بإعداد  يتعّلق  فيما  مسؤوليته  اإلدارة  مجلس  ويؤّكد 
البيانات المالّية وفًقا للقواعد، والمعايير المعمول بها، 

كفاءة،  بمراجعة  قام  أّنه  اإلدارة  مجلس  يؤّكد  كما 
ومالءمة أنظمة الرقابة الّداخلّية للشركة، ويؤّكد أّنها 
ذلك،  على  عالوة  الّداخلّية.  واللوائح  للقواعد،  تمتثل 
ملموسة  مؤّشرات  توجد  ال  أّنه  اإلدارة  مجلس  يؤّكد 
وقدرتها  الشركة،  استمرار  على  تؤّثر  أن  الممكن  من 

على مواصلة عملياتها خالل السنة المالّية القادمة.

طايع بن جندل بن علي
رئيس مجلس اإلدارة
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االشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
2021إيضاح

ريال ُعماني باآلالف
2020

ريال ُعماني باآلالف
األصول

105,5795,407نقد وما يماثل النقد
12350,158348,954صافى االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

1256,15453,390رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
3,2012,452دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدمًا ومديونيات أخرى

271,5001,500أصل محتفظ به للبيع
45,9505,950-3شهرة

149041,134أصول غير ملموسة
136,7207,095ممتلكات ومعّدات

11250250وديعة نظامية
430,416426,132إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

189,3278,303دائنيات ومستحقات
83,4761,687 )ج(التزامات ضريبّية
20272,919281,793اقتراضات بنكية

2131,26924,834ودائع ثابتة
8533190 )ج(التزامات الضريبة المؤجلة

19588666مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
318,112317,473إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين
رأس المال واالحتياطيات

1554,12354,123رأس المال
15,7865,786-2عالوة إصدار األسهم

1,0311,040احتياطي إعادة التقييم
284,3214,321احتياطي العمالت األجنبية

293,0003,000احتياطي اختياري
)298((573)3-2-1احتياطي تحوط التدفقات النقدية

169,3638,501احتياطي قانوني
17,18414,117أرباح محتجزة

94,23590,590إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم لدى الشركة
1718,06918,069سندات دائمة

112,304108,659إجمالي حقوق المساهمين
430,416426,132إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

90,1740,167صافي األصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية واإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة على الصفحات من 41 إلى 80 وصرحوا بإصدارها 
بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 26 يناير 2022 ووقعها نيابة عنهم:

طارق سليمان الفارسي طايع جندل علي       
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة       

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 29 - 34.

االشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
20212020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفإيضاح

 اإليرادات

1240,97540,970 )أ(إيرادات من أنشطة التمويل

)17,861((16,925)تكاليف التمويل

24,05023,109صافي إيرادات التمويل

62,5262,952إيرادات التشغيل األخرى

26,57626,061

المصروفات

)9,959((10,214)7مصروفات التشغيل

)518((633)13استهالك

)340((330)14إهالك

صافي خسارة االنخفاض في قيمة عقود اإليجار التمويلي وتمويل رأس المال 
)6,255((3,975)12 )ب(العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

340142رد ديون معدومة

)16,930((14,812)إجمالي المصروفات

11,7649,131الربح قبل الضريبة

)1,112((3,142)8 )ب(مصروف ضريبة الدخل

8,6228,019الربح بعد الضريبة

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة

926الحركة في احتياطي إعادة التقييم - بالصافي من الضريبة

)298((275)التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية

)272((266)الدخل الشامل اآلخر

8,3567,747إجمالي الدخل الشامل

90,0130,012الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد (بالريال العماني)

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 41 إلى 80 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 29 - 34.
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معلومات عامة  1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1-1

الشركات  لقانون  وفقًا  عامة مسجلة  ُعمانية  للتمويل«( هي شركة مساهمة  الوطنية  الشركة  أو  )»الشركة  للتمويل ش.م.ع.ع  الوطنّية  الشركة 
التجارية في سلطنـة ُعمان ومدرجة في بورصة مسقط لألوراق المالّية. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في أعمال التأجير، وتحصل الشركة على 

كافة إيراداتها من عمليات التمويل وشراء الديون وتمويل رأس المال العامل في سلطنة ُعمان.

تعمل الشركة في سلطنة عمان في 21 فرعا كما في 31 ديسمبر 2021 )31 ديسمبر 2020: 20 موقعًا(.

تجميع األعمال  2-1

يصف معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 المعالجة المحاسبية لتجميع األعمال. ويحدد المعيار أنه يجب حساب جميع تجميعات األعمال من خالل 
تطبيق طريقة االستحواذ. لذلك، يقوم المستحوذ بإدراج األصول وااللتزامات القابلة للتحديد وااللتزامات العرضية للشركة المستحوذ عليها بقيمتها 

العادلة في تاريخ االستحواذ ويدرج الشهرة التي يتم اختبارها الحًقا بشكل سنوي لالنخفاض في القيمة. 

عماًل بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 14 ديسمبر 2017، تم شراء أصول والتزامات شركة عمان أوريكس 
للتأجير ش.م.ع.ع سابقًا من قبل شركة التمويل الوطنية ش.م.ع.ع. 

الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع هي الكيان الباقي عند االنتهاء من عملية الدمج وتواصل أنشطتها ككيان قانوني واحد وهي شركة تمويل 
مرخصة. يصبح الدمج ساري المفعول اعتباًرا من 1 يناير 2018.

تمثل القيمة العادلة ألسهم الحقوق المصدرة البالغ عددها 217,512,960 سهما والتي تم إصدارها كجزء من المقابل المدفوع لشركة عمان أوريكس 
للتأجير بنسبة 99,96% من إجمالي اإلصدار البالغ 217,600,000 سهم:

 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 المساهمين
48,810إجمالي المقابل

صافي أصول شركة عمان أوريكس للتأجير التي تم االستحواذ عليها بالقيمة العادلة
204,293إجمالي األصول

)163,212(إجمالي االلتزامات
41,081القيمة العادلة لصافي األصول المكتسبة

7,729سعر الشراء الفائض
موزع بين:

أصول غير ملموسة تم تحديدها وتقييمها
1,792عالقات العمالء

)269(التزام ضريبة مؤجلة
6,206شهرة متبقية

سيتم إهالك األصول غير الملموسة على مدار سبع سنوات. وتم إهالك مبلغ وقدره 256 ألف ريال عماني في السنة المالية الحالية )2020 - 256 ألف 
ريال عماني( فيما يتعلق باألصول غير الملموسة. وانخفضت قيمة الشهرة في 2019 إلى 256 ألف ريال عماني.

20212020
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
11,7649,131الربح قبل الضريبة

تسويات لـ:
13633518استهالك

14330340إهالك
1982145مصروف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)1((1)ربح من بيع ممتلكات ومعدات
123,9756,255 )ب(انخفاض قيمة مديونّيات اإليجار

)142((340)رد ديون معدومة
16,92517,861تكاليف التمويل

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

33,36834,107

تغيرات في رأس المال العامل:
صافي االستثمار في أنشطة التمويل ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء 

ديون تجارية
(9,500)16,318

951(749)دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدمًا ومديونيات أخرى
2,6459,356دائنيات ومستحقات

(7,604)26,625

)17,631((17,028)فوائد مدفوعة
)1,473((1,010)8 )هـ(ضريبة دخل مدفوعة

)190((160)19مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
7,56641,438صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)5,820((258)13شراء ممتلكات ومعدات

)69((100)14شراء أصول غير ملموسة
11متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)5,888((357)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
23274,326350,562متحصالت من اقتراضات بنكية

)388,072((283,286)23سداد اقتراضات بنكية
2317,00110,775متحصالت من ودائع ثابتة

)3,357((10,376)23سداد ودائع ثابتة
)5,997((3,247)توزيعات أرباح مدفوعة

)1,460((1,455)فوائد سندات دائمة مدفوعة
)37,549((7,037)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)1,999(172صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خالل السنة
5,4077,406النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

105,5795,407النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

الشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 41 إلى 80 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 29 -34
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المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في 2021 وتتعلق بعمليات الشركة: ( د) 

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير 
المحاسبية الدولية )المجلس( ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز 

التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021.

قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى لفترة التقرير المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021: 

امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد-19 - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 16  •
إصالح معدل الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية - التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 ومعيار   •

التقارير المالية الدولي رقم 7 ومعيار التقارير المالية الدولي رقم 4 ومعيار التقارير المالية الدولي رقم 16

لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي تأثير على المبالغ المعترف بها في فترات سابقة، وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات 
الحالية أو المستقبلية.

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

تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات التي لم تصبح إلزامّية بالنسبة للفترة المحاسبية للشركة التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2022 ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة. وليس من المتوقع لهذه المعايير أو التعديالت أو التفسيرات أن يكون لها تأثير جوهري على المنشأة في 

فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة.

الفوائد   2-2

يتم إدراج إيراد ومصروف الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. “معدل الفائدة الفعلي” هو المعدل الذي يقوم بخصم 
المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية إلى القيمة الدفترية لألصل المالي أو التكلفة المهلكة 

لاللتزام المالي.

التكاليف  المعامالت  الفعلي. تشمل تكاليف  الفائدة  يتجزأ من معدل  ال  التي تعد جزًءا  المعامالت  الفعلي تكاليف  الفائدة  يشمل حساب معدل 
اإلضافية التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي. ويتم احتساب الرسوم الجزائية والرسوم األخرى عند تحقيقها.

يتم إدراج رسوم معالجة اإليجار باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

أصول مؤجرة  3-2

يتم تصنيف عقود اإليجار التي من خاللها تتحمل الشركة بشكل جوهري جميع مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تمويلي. تدرج األصول المملوكة 
للشركة والخاضعة لعقود اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي على باعتبارها “صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي” ضمن تمويل رأس 
المال العامل ومديونيات عن شراء الديون التجارية بمبلغ يعادل القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف 
المباشرة المبدئية، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. يتم تسجيل الفرق بين إجمالي عقود اإليجار المستحقة القبض 
وتكلفة األصول المؤجرة باإلضافة إلى التكاليف المباشرة المبدئية كإيرادات إيجار تمويلي غير مكتسبة. تشتمل التكاليف المباشرة المبدئية على 
مبالغ مثل العموالت والرسوم القانونية التي تكون زائدة ويمكن عزوها مباشرة إلى التفاوض وترتيب عقد اإليجار. وال تشمل النفقات العامة مثل 

تلك التي تكبدها فريق المبيعات والتسويق. 

ُتدرج فوائد مديونيات شراء الديون التجارّية وتمويل رأس المال العامل على مدى فترة االتفاقّية. 

األصول وااللتزامات المالية  4-2

اإلدراج المبدئي والقياس

يتم إدراج األصول وااللتزامات المالية عندما تصبح المنشأة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. وعند اإلدراج المبدئي، تقيس الشركة األصل المالي أو 
االلتزام المالي بقيمته العادلة زائدًا أو ناقصًا، في حالة األصل المالي أو االلتزام المالي الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف 
المعامالت اإلضافية والمنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي مثل الرسوم والعموالت. وتدرج تكاليف المعامالت لألصول 

المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة. 

أصول قابلة للتحديد مستحوذ عليها والتزامات تم تحملها  ( ب) 

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

ريال ُعماني باآلالف
2,591نقد وما يماثل النقد

250وديعة نظامية
199,852صافي االستثمارات في أنشطة التمويل

891دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
185أصل الضريبة المؤجلة

524ممتلكات ومعّدات
204,293إجمالي األصول

)149,235(اقتراضات بنكية
)8,250(ودائع ثابتة

)4,420(دائنيات ومستحقات
)1,307(التزامات ضريبّية

(163,212)إجمالي االلتزامات
41,081إجمالي 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 اإليجار بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار.مديونيات اإليجار

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية  2

ِقت هذه السياسات بشكل متوافق على كافة  المالية ملخصة أدناه. وقد ُطبِّ القوائم  الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه  المحاسبية  السياسات 
السنوات المعروضة ما لم ُينص على غير ذلك.

أساس اإلعداد  1-2

بيان االلتزام (أ) 

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية 
وشروط اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وما ينطبق من األنظمة الصادرة عن البنك المركزي العماني. 

أساس اإلعداد (ب) 

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األصول المتاحة للبيع والمشتقات ومشتقات األرض والمبنى التي يتم قياسهم 
بالقيمة العادلة.

تعرض قائمة المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض أكثر مالءمة لعمليات الشركة.

استخدام التقديرات واألحكام (ج) 

يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. ويتطلب أيضًا من اإلدارة 
ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبّية للشركة. تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد 
أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية في اإليضاح 4. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على 

أساٍس مستمر. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم خاللها مراجعة التقدير وأية فترات مستقبلية متأثرة.
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االنخفاض في القيمة

تدرج الشركة مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التالية:
صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية.   •

الرصيد في الحسابات الجارية لدى البنوك.  •
ودائع نظامية.  •

ارتباطات عقود اإليجار المعتمدة والضمانات البنكية.  •
فين دفعات مقدمة للموظَّ  •

تقوم الشركة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأصولها المالية المدرجة بالتكلفة المهلكة. وتقوم الشركة 
بإدراج مخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:

مبلغًا عادال مرجحًا تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.  •
القيمة الزمنية للمال.  •

معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات   •
والظروف االقتصادية المستقبلية.

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

تعديل األصول المالية

تقوم الشركة في بعض األحيان بإعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لمديونيات األصول المالية من العمالء أو تعديلها. عندما يحدث 
ذلك، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفًا جوهريًا عن الشروط األصلية. تقوم الشركة بذلك عن طريق دراسة العوامل 

التالية من بين أمور أخرى:
إذا كان المقترض/ المستأجر يواجه صعوبة مالية، ما إذا كان التعديل يقلل التدفقات النقدية التعاقدية إلى مبالغ من المتوقع أن يتمكن   •

المقترض/ المستأجر من دفعها.
ما اذا تم تقديم أي شروط جديدة بشكل كبير، مثل حصة األرباح/ العائد على أساس األسهم التي تؤثر بشكل كبير على محفظة المخاطر   •

للمنتج.
تمديد جوهري للمدة عندما ال يواجه المقترض/ المستأجر صعوبة مالية.  •

تغيير كبير في معدل الفائدة.  •
إدراج ضمانات أو أوراق مالية أخرى أو تعزيزات ائتمانية تؤثر بشكل جوهري على مخاطر االئتمان المرتبطة بالمنتج.  •

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم الشركة بإلغاء إدراج األصل المالي األصلي وإدراج األصل »الجديد« بالقيمة العادلة وتعيد احتساب 
معدل فائدة فعلي جديد لألصل. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ اإلدراج المبدئي ألغراض احتساب االنخفاض في القيمة، بما في ذلك 
لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم الشركة أيًضا بتقييم ما إذا كان األصل المالي الجديد المدرج يعتبر 
منخفض القيمة االئتمانية عند اإلدراج المبدئي، خاصة في الظروف التي كان الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على تسديد 

المدفوعات المتفق عليها في األصل. كما يتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة كأرباح أو خسارة عند إلغاء اإلدراج.

إذا لم تكن الشروط مختلفة بشكل كبير، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال تؤدي إلى إلغاء اإلدراج، وتقوم الشركة بإعادة حساب القيمة الدفترية 
اإلجمالية بناًء على التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج ربح أو خسارة التعديل في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إعادة احتساب القيمة 

الدفترية اإلجمالية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

قامت الشركة بإدراج أرباح أو خسائر التعديل لعقود اإليجار حيث تم تقديم التوقف المؤقت عن السداد وفًقا إلرشادات البنك المركزي العماني.

الفعلي  بالسعر  العمالء  لهؤالء  التأجيل  الشركة  السداد، فقد منحت  تأجيل  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  في حالة طلب عمالء 
األصلي على أصل القرض المستحق ومددت فترة االستحقاق األصلية للقرض. بالنسبة لعمالء التجزئة الذين عانوا من فقدان وظائفهم أو تخفيض 

رواتبهم، تنازلت الشركة عن الفائدة خالل فترة التأجيل. 

المركزي  البنك  الصادرة عن  األحكام  بما يتماشى مع  المسموح بها  الفائدة  األقساط والتنازل عن  تأجيل  الناتجة عن  التعديالت  أن  الشركة  أكدت 
الُعماني.

التكلفة المهلكة هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصًا المدفوعات الرئيسية ومضافًا إليه أو مخصومًا 
منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ولألصول المالية المعدلة بأي مخصص 

للخسارة.

ومباشرة بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، مما ينتج عنه تكبد خسارة محاسبية في قائمة الربح أو الخسارة عند نشأة األصل حديًثا.

األصول المالية  1-4-2

التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

تقوم الشركة بتصنيف وقياس أصولها المالية التي هي أدوات دين بالتكلفة المهلكة. أدوات الدين هي تلك األدوات التي تلبي تعريف االلتزام 
المالي من وجهة نظر المصدر، مثل النقد وما يماثل النقد وتمويل رأس المال العامل والودائع النظامية وغيرها من المديونيات المالية.

التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على:

نموذج عمل الشركة إلدارة األصول.  •
خصائص التدفقات النقدية لألصل.  •

 
بناًء على العوامل التالية، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها بالتكلفة المهلكة:

التكلفة المهلكة: األصول المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث ُتمثل هذه التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية 
والفائدة، والتي تكون غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم قياسها بالتكلفة المهلكة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه 
األصول باستخدام أي مخصص مدرج للخسائر االئتمانية المتوقعة. ويتم إدراج الفوائد المكتسبة من هذه األصول المالّية في قائمة الربح أو الخسارة 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة لألصول من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو فقط تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية من األصول أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع األصول. وفي حالة عدم 
انطباق أي منهما )على سبيل المثال، يتم االحتفاظ باألصول المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف األصول المالية كجزء من نموذج األعمال »اآلخر« 

ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تشتمل العوامل التي أخذتها الشركة في االعتبار عند تحديد نموذج األعمال لمجموعة من األصول على الخبرة السابقة في كيفية تحصيل التدفقات 
النقدية لهذه األصول وكيفية تقييم أداء األصل داخليا وإعداد تقرير عنه إلى موظفي اإلدارة العليا وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض 
المدراء. على سبيل المثال، قد تحتفظ الشركة بمحفظة السيولة لألصول كجزء من إدارة السيولة. ويتم تصنيفها بشكل عام ضمن نموذج األصول 
المحتفظ بها للتحصيل والبيع. يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة بشكل أساسي لغرض بيعها في المدى القريب أو تعتبر 
جزءا من محفظة األدوات المالية التي تدار مًعا والتي يوجد لها دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير. يتم تصنيف هذه 

األوراق المالية في نموذج األعمال “اآلخر” ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

التدفقات  تحصيل  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  باألصول  األعمال  نموذج  يحتفظ  عندما  والفائدة:  األصلية  للمبالغ  الحصرية  الدفعات 
النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة )اختبار 
الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة(. وعند إجراء هذا التقييم، تنظر الشركة في ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيب 
اإلقراض األساسي، أي أن الفائدة تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي 
يتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي. وعندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض إلى مخاطر أو تقلبات ال تتسق مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم 

حينها تصنيف األصل المالي ذي الصلة وقياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم أخذ األصول المالية ذات المشتقات الضمنية في مجملها بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية هي دفعات للمبالغ األصلية 
والفوائد فقط. يتم قياس األصول المالية التي ال تتجاوز معايير الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. تقوم الشركة بإعادة تصنيف استثمارات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك األصول. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة 

التقرير األولى التي تلي التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات غير متكررة كثيرًا ولم يحدث أي منها خالل السنة.
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المشتقات والتغطية

بالقيمة  مبدئي  المشتقات بشكل  تدرج   .9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  تطبيق  عند  التغطية  تطبيق متطلبات محاسبة  الشركة  اختارت 
العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. في بداية التغطية، تقوم الشركة بتوثيق 
العالقة بين بنود التغطية واألدوات التي تمت تغطيتها والهدف من إدارة المخاطر واالستراتيجية المتبعة لتنفيذ العديد من معامالت التغطية. 

تدرج المشتقات كأصول عندما تكون القيمة العادلة إيجابية والتزامات عندما تكون القيمة العادلة سلبية.

البند  طبيعة  كذلك،  كانت  وإذا  تغطية،  كأداة  مصنفة  المشتقات  كانت  إذا  ما  حول  الناتجة  العادلة  القيمة  خسائر  أو  أرباح  إدراج  أسلوب  يعتمد 
المخاطر  إدارة  من  والغرض  تغطيتها  تمت  التي  والبنود  التغطية  أدوات  بين  العالقة  بتوثيق  بالتغطية،  البدء  عند  الشركة،  تقوم  المغطى. 
كانت  إذا  لما  مستمر،  بشكل  التغطية،  بدء  عند  تقييمها،  بتوثيق  أيضًا  الشركة  تقوم  التغطية.  معامالت  مختلف  في  المتبعة  واالستراتيجية 

المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة بشكل كبير في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبنود التغطية.

تغطية التدفقات النقدية

إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصّنفة والمؤهلة كتغطيات للتدفقات النقدية يتم إدراجه في الدخل الشامل اآلخر. 
ويتم إدراج الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفّعال مباشرًة في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم إعادة تدوير المبالغ المتراكمة في حقوق المساهمين إلى قائمة الربح او الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها بند التغطية على الربح أو الخسارة. 
ويتم تسجيل تلك المبالغ في بنود الدخل أو المصروفات التي تدرج فيها اإليرادات والمصروفات المرتبطة ببند التغطية ذي الصلة. 

عند إنتهاء مدة أداة التغطية أو بيعها، أو عندما ال تفي التغطية بمعايير محاسبة التغطية، تظل أي أرباح أو خسائر متراكمة في حقوق المساهمين 
ويتم إدراجها في الفترات التي يؤثر فيها بند التغطية على الربح أو الخسارة. إذا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة الُمتنبأ بها )على سبيل المثال، 

عند استبعاد أصل التغطية المدرج(، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.

تمويل رأس المال العامل وارتباطات اإليجار التمويلي  5-2

يتم احتساب مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على تمويل رأس المال العامل وارتباطات اإليجار غير المسحوبة كمخصص. 

ومع ذلك، بالنسبة للعقود التي تتضمن كاًل من االرتباط المستحق وغير المسحوب وال يمكن للشركة تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل 
منفصل لعنصر االرتباط غير المسحوب عن تلك الخسائر الناشئة من عنصر المديونيات، تدرج الخسائر االئتمانية المتوقعة لالرتباط غير المسحوب 

معا مع مخصص خسارة المديونيات.

ممتلكات ومعدات  6-2

ُتدرج األراضي والمباني بالقيمة المعاد تقييمها استنادًا إلى تقييمات من مقيمين مستقلين خارجيين مخصومًا منها االستهالك الّلاحق للمباني. 
ويتم استبعاد أي استهالك متراكم في تاريخ التقييم مقابل القيمة الدفترية المجملة لألصل ويعاد بيان صافي القيمة إلى القيمة المعاد تقييمها 
لألصل. وتدرج كافة الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة التاريخية مخصومًا منها االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن 

وجدت. وتتضمن التكلفة التاريخية مصروفات تنسب مباشرة إلى حيازة األصول.

ُتدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل 
إلى الشركة ويكون من الممكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق. وقد تم تحميل كافة مصروفات اإلصالحات وأعمال الصيانة األخرى على قائمة 

الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي تم تكّبد هذه المصروفات فيها.

ال يتم استهالك األراضي بالملكية الحرة واألعمال الرأسمالّية قيد التنفيذ. يتم احتساب استهالك األصول األخرى على أساس القسط الثابت على مدى 
رة كما يلي: رة لبنود الممتلكات والمعدات. وتكون األعمار اإلنتاجّية المقدَّ األعمار اإلنتاجّية المقدَّ

السنوات
25 مبانٍ 

10 - 4 أثاث وتركيبات ومعدات  
3 مركبات 

ل عندما يكون ذلك مالئمًا بتاريخ كل تقرير. يتم فحص 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. 

أرباح وخسائر استبعادات الممتلكات والمعدات تحدد عن طريق مقارنة المتحصالت والقيم الدفترية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.

فقد نتج عن ذلك إدراج الشركة لخسارة تعديل بنحو 1,52% من الدخل من أنشطة التمويل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي تم 
عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. من أصل صافي مبلغ خسارة التعديل أعاله والبالغ 1,52% من الدخل من أنشطة التمويل، قد قررت الشركة أن 
مبلغ 137 ألف ريال عماني يتعلق بقروض حيث يتجاوز الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل 
الفائدة األصلي الحد المقرر هو 10% وبالتالي نتج عنها تعديل جوهري. تعود خسارة التعديل إلى حد كبير إلى التنازل عن الفائدة على قروض التجزئة 

لفقدان الوظائف وانخفاض رواتب العمالء، والخسارة على حساب عمالء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

تحليل مرحلي للعمالء المستفيدين من تأجيل السداد

يحتوي الجدول التالي على تحليل للمبلغ المؤجل للمبلغ األساسي القائم وأرباح الفوائد المستحقة المتعلقة بمديونيات اإليجار التمويلي للعمالء 
الذين تم تزويدهم بهذه المنافع وما زالوا في فترة التأجيل والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة:

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىريال ُعماني باآلالف

330,92758,78365,867455,577مديونيات اإليجار التمويلي

28,731293728,797إجمالي التعرض للعمالء المستفيدين من تأجيالت السداد
إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة عند التعرض للعمالء 

المستفيدين من تأجيالت السداد
2,037572,049

من ضمنها:
9,38613119,410مبالغ مؤجلة

إلغاء اإلدراج بخالف التعديل

يتم إلغاء إدراج األصول المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من األصول أو عند تحويلها وإما عندما 
تقوم الشركة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو عندما ال تقوم الشركة بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية واالحتفاظ 

بها بشكل كبير، ولم تحتفظ الشركة بالسيطرة.

االلتزامات المالّية   2-4-2

التصنيف والقياس

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

االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات وااللتزامات المالية المحتفظ بها   •
للمتاجرة وااللتزامات المالية األخرى المصنفة على هذا النحو عند اإلدراج المبدئي. 

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

وفي حال أن التعديل لاللتزام المالي ال يتم احتسابه على أنه إلغاء إدراج ففي هذه الحالة التكلفة المهلكة لاللتزام يتم إعادة احتسابها من خالل 
خصم التدفقات النقدية المعدلة بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي واألرباح أو الخسائر الناتجة يتم إدراجها في الربح أو الخسارة، وعن االلتزامات 
المالية ذات المعدالت غير الثابتة فإن معدل الفائدة الفعلي األصلي الذي يتم استخدامه الحتساب أرباح وخسائر التعديالت يتم تعديله لكي يعكس 
شروط السوق بتاريخ التعديل وأية نفقات وأتعاب متكبدة يتم إدراجها على أنها تعديل للقيمة الدفترية لاللتزام والمطفأ على مدار الفترة المتبقية 

لاللتزام المالي المعدل من خالل إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي على األداة. وال يوجد تعديل لاللتزامات المالية للسنة.
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المعامالت واألرصدة (ب) 

العملة  أرباح وخسائر صرف  وُتدرج  المعاملة.  تاريخ  السائدة في  الصرف  وفقًا ألسعار  الوظيفية  العملة  إلى  أجنبية  بعمالت  المعامالت  قيمة  ل  ُتحوَّ
األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وعن تحويل األصول وااللتزامات المنفذة بعمالت أجنبية بالريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في 

نهاية السنة في قائمة الربح أو الخسارة.
ضرائب  13-2

ع أن تكون مستحقة الدفع  لة. الضريبة الجارية هي الضريبة التي من المتوقَّ تشتمل ضريبة الدخل على نتائج السنة على ضريبة جارية وضريبة مؤجَّ
الضريبة  تعديالت على  وأية  التقرير  تاريخ  نحو واسع في  التي تطبق على  أو  المطبقة  الضريبة  باستخدام معدالت  للسنة  الضريبي  الدخل  على 

مستحقة الدفع عن سنوات سابقة. 

ُتحتسب الضريبة المؤجلة نسبًة للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية ألغراض التقارير المالية واألسس الضريبّية. وتعتمد قيمة مخصص الضريبة 
المؤجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق الضريبة أو تسوية القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي 

ُتطبق بشكل واسع في تاريخ التقرير. 

يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل الفروق المؤقتة مقابلها أمرًا محتماًل. ويتم 
تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

توزيعات األرباح  14-2

تشتمل سياسة توزيعات األرباح الخاّصة بالشركة على العوامل التالية:

تقديم عائدات معقولة للمساهمين تتناسب مع حجم استثماراتهم بالشركة؛ و )أ( 
تكوين احتياطّيات لتحقيق قاعدة رأس مال قوّية. )ب( 

وبعد أخذ العوامل أعاله بعين االعتبار كما ينبغي، يقترح مجلس إدارة الشركة قيمة توزيعات األرباح التي يتم اعتمادها من قبل المساهمين في 
اجتماع الجمعّية العمومية السنوي شريطة موافقة البنك المركزي الُعماني. يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم اعتمادها فيها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  15-2

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة بما ينص عليه قانون الشركات التجارية والقواعد المبينة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

تحدد الجمعية العامة السنوية وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية. 

المقاصة   16-2

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني ملزم إلجراء 
مقاصة بين المبالغ المدرجة وتنوي الشركة إما السداد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت.

تقارير قطاعات األعمال  17-2

ذلك  بما في  المصروفات،  وتكّبد  اإليرادات  تكون سببًا في كسب  التي قد  التجارّية  األنشطة  فيه  ُتزاَول  الشركة  ن من  التشغيل هو مكوِّ قطاع 
خذ قرار التشغيل  اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي تتم مراجعة نتائجها بانتظام من قبل متَّ

صة لكل قطاع وتقييم أدائها، والتي تتوّفر بشأنها المعلومات المالية المنفصلة.  الرئيسّي في الشركة التخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المخصَّ

تجميع األعمال   18-2

االستحواذ عامة  المحول عن  المقابل  الشركة. وُيحتسب  إلى  السيطرة  نقلت  االستحواذ متى  باستخدام طريقة  األعمال  تجميع  الشركة  تحتسب 
بالقيمة العادلة كما هو الحال مع صافي األصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها. تخضع الشهرة الناتجة للفحص سنويًا لتحري انخفاض القيمة. 
ويدرج الربح من صفقة الشراء فورًا في الربح أو الخسارة. وتدرج تكاليف المعاملة ضمن المصروفات عند تكبدها، إال إذا كانت مرتبطة بإصدار بسندات 

دين أو أسهم حقوق المساهمين. 

أصول حق االستخدام

تدرج الشركة أصول حق االستخدام في تاريخ بدء اإليجار )أي، التاريخ عندما يكون األصل األساسي متاحًا لالستخدام(. يتم قياس أصول حق االستخدام 
بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، وتعديلها من أجل أي عمليات إعادة القياس اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة 
أصول حق االستخدام على مقدار التزامات اإليجار المدرجة، والتكاليف المباشرة المبدئة المتكبدة ودفعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ 
البدء، ناقصًا منها أي حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن الشركة على يقين معقول بالحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، 
ر أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع أصول  يتم استهالك أصول حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدَّ

حق االستخدام إلى انخفاض القيمة.

نقد وما يماثل النقد  7-2

يشتمل النقد وما يماثل النقد على نقد في الصندوق وحسابات جارية وودائع قصيرة األجل لدى البنوك واستثمارات سائلة أخرى قصيرة األجل عالية 
السيولة تبلغ فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. يتم إدراج السحوبات على المكشوف من البنوك والتي تستحق الدفع عند الطلب وتشكل جزءًا 

ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة كمكون من النقد وما يماثل النقد لغرض قائمة التدفقات النقدية.

اقتراضات  8-2

ُتدرج االقتراضات والتي تتضمن ودائع الشركات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة، كونها متحصالت اإلصدار )القيمة العادلة للمقابل المستلم(. وتدرج 
االقتراضات الحقًا بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت، والقيمة االستردادية في قائمة الربح أو الخسارة على مدار فترة سداد االقتراضات 

باستخدام طريقة معّدل الفائدة الفعلّي.

رأس المال  9-2

حقوق  في  جديدة  عادية  أسهم  أو  خيارات  إصدار  إلى  مباشرة  المنسوبة  اإلضافية  التكاليف  وتدرج  مساهمين.  كحقوق  العادية  األسهم  تصنف 
المساهمين كخصم من المتحّصالت صافيًا من الضرائب.

ديون ومستحقات  10-2

االلتزامات  وُتدرج  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المهلكة  بالتكلفة  الحقًا  وُتقاس  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  والمستحقات  الديون  تدرج 
بالنسبة للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ومستحقات اإلجازة  11-2

معدالت  على  ويعتمد  وتعديالته   2003 لسنة  العماني  العمل  لقانون  وفًقا  العمانيين  غير  للموظفين  الخدمة  نهاية  تعويض  مخصص  وضع  تم 
فين عند  المكافآت الحالية والسنوات المتراكمة للخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر للموظَّ
استحقاقها لهم حتى تاريخ التقرير المالي. يتم إدراج هذه المستحقات في االلتزامات الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن تلك المتعلقة بمكافآت نهاية 
الخدمة كالتزام غير جاٍر. تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية 
فين، تقوم الشركة بإجراء  لسنة 1991 كمصروف بقائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 19 منافع الموظَّ
فين مستحقة الدفع وحددت انها ال تختلف  التقرير، بالنسبة لمكافآت نهاية خدمة الموظَّ الحالّية اللتزاماتها كما في تاريخ  القيمة  اختبار لتقييم 
األساسي  والراتب  الشركة  في  لكل موظف  المتوقع  الخدمة  عمر  تقييم  تم  الطريقة،  لهذه  ووفقًا  لها.  المرصود  المخصص  عن  بشكل جوهري 

المتوقع بتاريخ ترك الخدمة، مخصومًا على مدار الفترة المتبقية المتوقعة باستخدام معدالت خالية من المخاطر.

معامالت بعمالت أجنبية  12-2

العملة التنفيذية وعملة العرض (أ) 

ُتقاس البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة بالريال العماني أي عملة سلطنة عمان كونها البيئة االقتصادية التي تعمل بها الشركة )العملة 
الوظيفية(. ويتم إعداد القوائم المالّية بعملة الريال الُعماني مقربة إلى أقرب ألف.
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ربحية السهم الواحد المعدلة  (2)

تعدل ربحية السهم الواحد المعدلة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم الواحد األساسية لتأخذ في عين االعتبار:
تأثير ما بعد ضريبة الدخل على الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المعدلة؛ و

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.

تكاليف االقتراض  24-2

تتم رسملة تكاليف االقتراض العامة والمحددة المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلنجاز 
البيع  أو  التي تتطلب بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام  المؤهلة هي األصول  المقصود. األصول  أو االستخدام  للبيع  وإعداد األصل 

المقصود منها.

إن إيرادات االستثمار المكتسبة على االستثمار المؤقت في اقتراضات محددة والتي يحتفظ بها لصرفها على األصول المؤهلة تخصم من تكاليف 
االقتراض المؤهلة للرسملة. وُتدرج تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبد فيها.

إدارة المخاطر المالية  3

تعتقد الشركة أّن الممارسات السليمة إلدارة المخاطر ضرورية للتأكد من إمكانّية تقديم نتائج جّيدة ألصحاب المصالح، وتهدف الشركة إلى التأكد 
من أّن هيكل إدارة المخاطر الخاص بها يوفر البنية األساسّية لكي تكون قادرًة على تطبيق أفضل الممارسات وفقًا لحجم أعمالها. 

للمخاطر  التعرض  قابلية  على  هذا  وينعكس  العكسية  السوق  ألوضاع  حساسيتها  لتقليل  المخاطر  لتقليل  استراتيجية  التباع  الشركة  تهدف 
المحددة من قبل مجلس اإلدارة والمطبقة من قبل اإلدارة. يتم تحقيق افتراض المخاطر المنخفضة بشكل أساسي من خالل تنويع محفظة األصول. 

)مخاطر معدل  السوق  االئتمان ومخاطر  تعالج مخاطر  وإجراءات  الشركة سياسات  لدى  ويوجد  المخاطر.  إدارة  بتنفيذ مهام  المخاطر  يقوم مدير 
الفائدة ومخاطر العملة األجنبية( ومخاطر السيولة التي تنشأ من أعمال الشركة. 

مخاطر االئتمان  1-3

الخطر  االئتمان  تمّثل مخاطر  التجارية،  الديون  العامل وشراء  المال  رأس  وتمويل  التمويلي  اإليجار  يتمّثل في  للشركة  الرئيسي  النشاط  أّن  حيث 
الرئيسّي الذي تتعرض له الشركة. وتتمّثل مخاطر االئتمان في المخاطر التي تنشأ بسبب تخّلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى 

د الشركة خسائر مالّية.  تكبُّ

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

خبرة طويلة في  لها  الشركة  أّن  غير جوهرّية، حيث  األخرى  والمديونّيات  المقدمة  بالدفعات  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  أّن  اإلدارة  تعتقد  وبالمثل، 
التعامل مع تّجارها وموّرديها اآلخرين. 

تطّبق الشركة نطاقًا من السياسات واإلجراءات إلدارة والحد من ومراقبة التركيز بمخاطر االئتمان ألطراف مقابلة من األفراد والمجموعات والصناعات 
فيما يتعّلق بمديونّيات التأجير الخاّصة بها.

تتم هيكلة مستوى مخاطر االئتمان لكل طرف مقابل من األفراد وشركاته الشقيقة عن طريق وضع سقف بحد أقصى على مستويات التعرض لكل 
فئة، وتتم مراقبة تلك المخاطر على أساٍس منتظم ويتم تقديم تقارير فحص إلى مجلس اإلدارة.

قياس مخاطر االئتمان  1-1-3

بها  المعمول  االئتمان  مخاطر  نماذج  استخدام  ويتطلب  آلية معقدة  المخاطر  إدارة  ألغراض  المقابل  للطرف  االئتمان  لمخاطر  التعرض  تقدير  يعد 
تخلف  واحتمال  المتوقعة  النقدية  والتدفقات  السوق  العمالء وظروف  المحفظة وسلوكيات  تعرضات  التغيرات في  مثل  مختلفة  عوامل  لتحديد 
هي  عوامل  ثالثة  باستخدام  بها  الخاصة  االئتمان  مخاطر  الشركة  تقيس   ،9 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  بموجب  إلخ.  السداد،  عن  العميل 
احتمالية العجز والتي تستمد احتمال عجز كل عميل عن السداد بناًء على خصائصه وسلوكه االئتماني، والخسارة الناتجة عن العجز عن السداد 
الذي يتم حسابه على أساس  السداد  للعجز عن  السداد والتعرض  العجز عن  الشركة في حالة  الذي ستخسره  للمبلغ  األقصى  الحد  التي تحدد 

المدفوعات التعاقدية المستقبلية المتوقع استالمها من الطرف المقابل.

األصول غير الملموسة والشهرة  19-2

الشهرة  1-19-2

يتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة على أساس 
سنوي على األقل.

األصول غير الملموسة  2-19-2

يتم قياس األصول غير الملموسة )عالقات العمالء( التي تستحوذ عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة وذلك بالتكلفة ناقصًا اإلهالك المتراكم 
وأي خسائر متراكمة لألنخفاض في القيمة. 

إهالك األصول غير الملموسة  3-19-2

أعمارها  الثابت على مدى  القسط  باستخدام طريقة  المقدرة  المتبقية  القيم  ناقًصا  الملموسة  غير  األصول  تكلفة  اإلهالك لشطب  احتساب  يتم 
اإلنتاجية المقدرة، ويتم إدراجها بشكل عام في الربح أو الخسارة. ال يتم إهالك الشهرة. 

العمر اإلنتاجي المقدر لعالقة العمالء هو 7 سنوات.

يتم فحص طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية واألعمار المتبقية بتاريخ كل تقرير وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا. 

المخصصات  20-2

تدرج المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث سابق وكانت تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن 
قياسها بشكل موثوق. 

التزامات اإليجار  21-2

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تدرج الشركة التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى مدة عقد اإليجار. 
تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة( ناقصًا منها حوافز اإليجار مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة 
التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيًضا سعر الممارسة في إطار 
خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن الشركة تمارس خيار اإلنهاء. 

يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يلزم الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي البالغ 5% في تاريخ بدء اإليجار إذا لم يكن من الممكن 
تحديد معدل الفائدة الضمني بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار بحيث تعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار 
المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات 

اإليجار الثابت الضمنية أو تغيير في التقييم لشراء األصل المعني.

الضمانات المالية  22-2

نتيجة  به  تلحق  خسارة  أي  عن  العقد  صاحب  لتعويض  محددة  دفعات  بإجراء  المصدر  الطرف  ُتلزم  عقود  عن  عبارة  هي  المالية  الضمانات  عقود 
إخفاق أحد المدينين في سداد الدفعات المستحقة عليه عند استحقاقها، وذلك وفقًا ألحكام أداة الدين. ُتمنح مثل هذه الضمانات المالية للبنوك 

والمؤّسسات المالية بالنيابة عن العمالء كضمان للتسهيالت البنكية.

ربحية السهم الواحد  23-2

الربحية األساسية للسهم الواحد  (1)

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة:

الربح المنسوب لمالكي الشركة، باستثناء أي تكاليف حقوق المساهمين بخالف األسهم العادية.  •
على المتوسط   المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، المعدل وفقًا لعناصر المكافآت في األسهم العادية المصدرة خالل   •

السنة. 
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تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسارة االئتمانية المتوقعة ذات العالقة؛  •

إصدار حكم لتحديد وقت وقوع حدث عجز عن السداد.  •

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

تجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي.  •

االنخفاض في قيمة مديونيات اإليجار

يتأثر مخصص الخسارة المدرج في الفترة بمجموعة متنوعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:   •

التحويالت بين المرحلة 1 والمرحلة 2 أو 3 نتيجة لألدوات المالية التي تشهد زيادات )أو انخفاضات( جوهرية في مخاطر االئتمان أو التي   •
تصبح ذات قيمة ائتمانية منخفضة في الفترة، وما يترتب عليه من زيادة )أو انخفاض( بين 12 شهًرا والخسارة االئتمانية المتوقعة على 

مدى العمر.

مخصصات إضافية لمديونيات اإليجار الجديدة المدرجة خالل الفترة، وكذلك المحرر من إلغاء اإلدراج لمديونيات اإليجار في الفترة.  •

التأثير على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة نتيجة للتغييرات على احتماليات العجز، ومستوى التعرض الناتج عن العجز، والخسارة   •
الناتجة عن العجز في الفترة، والتي تنشأ من التحديث المنظم للمدخالت إلى النماذج.

تأثيرات على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة نتيجة للتغيرات على النماذج واالفتراضات.  •

األصول المالية التي تم إلغاء إدراجها خالل الفترة وشطب المخصصات المتعلقة باألصول التي تم شطبها خالل الفترة.  •

توضح الجداول التالية التغيرات في مديونيات اإليجار بين بداية ونهاية الفترة السنوية بسبب هذه العوامل:

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىمديونيات اإليجار
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

337,74245,18863,147446,077الرصيد االفتتاحي
--33,258(33,258)محول من 1 إلى 2
-7,915-(7,915)محول من 1 إلى 3

-4,607(4,607)-محول من 2 إلى 3
--(9,689)9,689محول من 2 إلى 1
-(1,047)-1,047محول من 3 إلى 1

-(775)775-محول من 3 إلى 2

130,053--130,053إنشاء عقود إيجار جديدة
(120,553)(7,980)(6,142)(106,431)تسديدات خالل السنة

330,92758,78365,867455,577الرصيد الختامي

توضح الجداول التالية التغيرات في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة بين بداية ونهاية الفترة السنوية:

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىمخصص الخسائر االئتمانّية المتوقعة
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

6,6163,36333,75443,733الرصيد االفتتاحي
--3,018(3,018)محول من 1 إلى 2
-2,743-(2,743)محول من 1 إلى 3

-1,313(1,313)-محول من 2 إلى 3
--(300)300محول من 2 إلى 1
-(18)-18محول من 3 إلى 1

-(18)18-محول من 3 إلى 2

6,0093,1757819,965التغيرات في الخسارة االئتمانية المتوقعة
(4,433)(2,206)(1,451)(776)الخسارة االئتمانية المتوقعة لعقود اإليجار المستحقة

6,4066,51036,34949,265الرصيد الختامي

تستخدم الشركة آلية تصنيف مخاطر االئتمان المطورة داخلًيا لفصل/ تجميع عمالئها استناًدا إلى استعدادهم للعجز عن السداد. لتحديد مخاطر 
الطلب، والتي قد تشمل على  الداخلية والخارجية في وقت تقديم  الخصائص  العديد من  بتقييم  الشركة  المتعلقة بكل عميل، تقوم  االئتمان 
إلخ.  اإليرادات،  الخارجي ونوع عمليات الصناعة ودوران  االئتمان  اإليراد قابل لالستبعاد ومستوى الضمان ومعلومات مكتب  المثال ال الحصر  سبيل 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تقييم جميع عوامل المدخالت هذه بواسطة مسؤول مخاطر االئتمان والتي تعتبر أيًضا مدخالت آللية تصنيف مخاطر االئتمان 

لكل عميل وتعرضه للمخاطر. 

عالوة على ذلك، لتقييم المخاطر االئتمانية للطرف المقابل بشكل متعمق، تستخدم الشركة العوامل التالية الخاصة بكل محفظة:

محفظة األفراد: 

بمجرد إدراج األصل في محفظة األفراد، تقوم الشركة بمراقبة وتقييم سلوك الدفع لكل مقترض بشكل دوري لتحديد الجدارة االئتمانية للعميل 
باستخدام عوامل مثل أيام التأخر في السداد اعتباًرا من التاريخ الحالي والحد األقصى أليام التأخر عن السداد على مدار 6 أشهر قبل تاريخ التقرير.

محفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

المالية لكل  الدفع واإليرادات والقوائم  الشركة بمراقبة وتقييم سلوك  الصغيرة والمتوسطة، تقوم  المؤسسات  إدراج األصل في محفظة  بمجرد 
مقترض بشكل دوري مع العوامل النوعية لتحديد الجدارة االئتمانية للعميل باستخدام عوامل مثل أيام التأخر عن السداد اعتباًرا من التاريخ الحالي 

والحد األقصى أليام التأخر عن السداد على مدار 6 أشهر قبل تاريخ التقرير.

محفظة الشركات: 

بمجرد إدراج األصل في محفظة الشركات، تقوم الشركة بمراقبة وتقييم سلوك الدفع واإليرادات والقوائم المالية لكل مقترض بشكل دوري مع 
العوامل النوعية لتحديد الجدارة االئتمانية للعميل باستخدام عوامل مثل أيام التأخر عن السداد اعتباًرا من التاريخ الحالي والحد األقصى أليام التأخر 

عن السداد على مدار 6 أشهر قبل تاريخ التقرير.

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، تستخدم الشركة نموذجًا من “ثالث مراحل” لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان لكل طرف 
مقابل منذ نشأته وتستخدم نهج مجموع الخسائر الهامشية لتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة/ االنخفاض في القيمة لكل تعرض. وفيما يلي 

العوامل الجوهرية التي تحدد حسابات الخسارة االئتمانية المتوقعة:

يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية عند اإلدراج المبدئي في “المرحلة األولى” وتتم مراقبة مخاطر   •
االئتمان الخاصة بها بشكل مستمر من قبل الشركة.

إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى “المرحلة الثانية” ولكن ال يتم اعتبارها أنها   •
تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. 

إذا انخفضت قيمة األداة المالية، يتم حينها نقلها إلى “المرحلة الثالثة”.  •

يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية بالمرحلة األولى بمبلغ يعادل الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى   •
لألدوات من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  التالية. ويتم قياس  االثني عشر شهرًا  فترة  المحتملة خالل  العجز  أحداث  الناتجة عن  العمر 

المرحلة الثانية أو الثالثة بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس العمر.

إن المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 هو أنه يجب النظر في المعلومات   •
المستقبلية.

إن األصول المالية المشتراة أو األصلية منخفضة القيمة االئتمانية هي األصول المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية عند   •
اإلدراج المبدئي. وتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها دائمًا على أساس العمر )المرحلة الثالثة(.

لقد تم تناول االجتهادات واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدتها الشركة في معالجة متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 أدناه:

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، بما في ذلك الكمية )على سبيل المثال لكل مجموعة من األصول، ونطاق احتمالية العجز عن السداد   •
يعتبر جوهرًيا(  الذي  التقرير  تاريخ  في  العمر  على مدى  السداد  العجز عن  احتمالية  في  وزيادة  المبدئي  اإلدراج  عند  العمر  على مدى 

والمعايير النوعية.

والخسارة  السداد  عن  العجز  احتمالية  تقدير  تشمل  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لقياس  المناسبة  واالفتراضات  النماذج  اختيار   •
الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض الناتج عن العجز عن السداد.

تعريف العجز واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.  •

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وشرح المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير.  •

المعلومات التطلعية المدمجة في نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة )بما في ذلك االفتراضات االقتصادية المتغيرة وتحليل الحساسية(.  •
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تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخلًيا والتي تشتمل على العوامل الكمية والنوعية. يتم تقدير تقديرات احتمال العجز عن 
السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدي للتعرض والمعدالت المقدرة للدفع المسبق. 

إن الخسارة الناتجة عن العجز هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك عجز. ستقدر الشركة معايير الخسارة الناتجة عن العجز بناًء على مبالغ 
المطالبة  وأقدمية  والضمان،  الهيكل  االعتبار  في  العجز  عن  الناتجة  الخسارة  نماذج  ستأخذ  المتعثرة.  المقابلة  األطراف  ضد  المطالبات  استرداد 

وتكاليف استرداد أي ضمانات قد تعتبر جزءًا ال يتجزأ من األصل المالي. 

يمثل مستوى التعرض الناتج عن العجز التعرض المتوقع في حال العجز عن السداد. ستشتق الشركة مستوى التعرض الناتج عن العجز عن السداد 
من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغيرات المتوقعة على المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد، بما يتضمن اإلهالك والمبالغ المدفوعة 

مقدًما. يمثل مستوى التعرض الناتج عن العجز عن السداد لألصل المالي إجمالي القيمة الدفترية عند التأخر عن السداد. 

المعلومات التطلعية المدمجة في نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة )االفتراضات االقتصادية المتغيرة وتحليل الحساسية(.

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، قامت الشركة بدمج المعلومات المستقبلية في كل من تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد 
االئتمان  لمخاطر  الرئيسية  الدوافع  بتحديد وتوثيق  الشركة  قامت  المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  المبدئي وقياس  اإلدراج  زيادة جوهرية منذ  زادت 
وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل البيانات التاريخية، قامت بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية 

ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. تتضمن العوامل الرئيسية هذه معدالت التضخم ومؤشر أسعار المستهلك وأسعار النفط.
يوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة على األصول المالية غير ذات القيمة المنخفضة )المرحلتان األولى 
والثانية( بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 بناء على ترجيح االحتماالت لثالث سيناريوهات مع مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة 

عن محاكاة كل سيناريو مرجح بنسبة %100.

األثر على الخسائر االئتمانية المتوقعة الواردة في التقاريرالخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

(524)12,392سيناريو أساسي - %100
(1,576)11,340سيناريو إيجابي - %100
13,440524سيناريو سلبي - %100

تعريف الشطب

كسياسة متبعة، تنظر الشركة في التنازل/ الشطب أو التسوية فقط في تلك الحاالت التي تقتنع فيها الشركة بأن استرداد كامل االلتزامات القائمة 
من المقترض أصبحت غير ممكنة في سياق األعمال االعتيادية أو من تحقق الضمانات أو فرض الضمانات )إن وجدت( وأن اإلجراءات القانونية لن تؤدي 
إلى استردادات أكثر من ذلك بعد األخذ باالعتبار الوقت والتكلفة التي تتضمنها. عندما يتم استرداد هذه المبالغ تعتبر ديون معدومة ُمعاد قيدها.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة
يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية ومديونيات اإليجار التمويلي استخدام نماذج إحصائية وافتراضات هامة حول 

الظروف االقتصادية المستقبلیة والسلوك االئتماني )على سبیل المثال احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. 
إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.

عندما يتم وضع نموذج للمقاييس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:
نوع العميل

تصنيف درجة مخاطر االئتمان  •

وفي سياق ما سبق، يتم أخذ ثالثة أجزاء في االعتبار عند وضع النماذج بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - األفراد والمؤسسات   •
الصغيرة والمتوسطة والشركات.

سياسات مراقبة وتخفيف مخاطر االئتمان   2-1-3

لة، وتحتفظ الشركة بالضمانات فيما يتعّلق بمخاطر  تتمّثل محفظة الشركة بتأجير سيارات ومعدات حيث تكون ضمانة اإلقراض هي األصول المموَّ
لة، وتخفض القيم مقابل تلك الضمانات على أساٍس دوري استنادًا إلى العمر  مديونّيات اإليجار على شكل ملكية مشتركة للسيارات والمعدات المموَّ
ر لتلك األصول وباألخذ بعين االعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. وباإلضافة إلى تلك الضمانات، تحتفظ الشركة أيضًا  اإلنتاجي المقدَّ

بضمان إضافي على شكل ضمانات عقار بالنسبة لبعض عقود التأجير من أجل تقوية وضع المخاطر لديها.

ائتمان إضافّية على شكل رهن على أصول منقولة وغير  الحصول على تعزيزات  يتم  االئتمان، حيثما كان ذلك ضرورّيًا،  تقليل خسارة  أجل  ومن 
الحياة للشخص  الجماعّية وتأمين على  المخاطر  األم في حالة  الشركة  منقولة وضمانات شخصّية من مساهمين رئيسّيين وضمانة شركات من 

الرئيسي والتنازل عن متحّصالت العقد. 

تماشًيا مع إرشادات البنك المركزي العماني المتعلقة بمراعاة تأثيرات كوفيد-19 ومشكالت التدفقات النقدية قصيرة األجل الهامة التي يواجهها 
المقترضون المنتظمون بالسداد، لم تقم الشركة تلقائًيا بتطبيق الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر مدى العمر إلى العمالء 

المستفيدين من تدابير اإلغاثة مثل التوقف المؤقت عن السداد. 

النفط السائدة، واالنكماش االقتصادي  الناتج عن فيروس كوفيد-19 باإلضافة إلى أسعار  أخذت الشركة في االعتبار التدهور االقتصادي المحتمل 
على  المؤقتة  الضغط  عوامل  باستخدام  النموذج  بعد  ما  المدخلة  والتعديالت  المطبقة  العماني  المركزي  بالبنك  الخاصة  الهامة  اإلغاثة  وتدابير 
احتمالية العجز عن السداد وقيم الضمانات المؤدية إلى زيادة انخفاض قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة. إضافة إلى ذلك، يوجد لدى الشركة تدابير 

حيطة، كما طبقت تغطيات ما بعد النموذج على مستوى المحفظة على مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة. 

وبالتالي، واستنادًا إلى اإلرشادات التنظيمية، وحيثما كان ذلك ضرورًيا، قامت الشركة بتطبيق تعديالت ما بعد النموذج وتغطيات أحكام اإلدارة، أثناء 
حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بهدف تغطية:

 - مخاطر االئتمان المتغيرة ودرجة تحملها الخاصة بالعمالء والصناعة والقطاع.
 - تأثير التصنيفات الخارجية الحديثة والتغير الناتج في هياكل فترة احتمالية العجز عن السداد.

 - تأثير كوفيد-19 وأسعار النفط المخفضة المتاحة في أحدث معلومات تطلعية.
 - تخفيف آثار تدابير الدعم الحكومي إلى أقصى حد ممكن.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان )أي، مخاطر العجز عن السداد( على أداة مالية قد زادت زيادة 
غير  جهد  أو  تكلفة  أي  تكبد  دون  والمتاحة  الصلة  ذات  والمؤيدة  المعقولة  المعلومات  في  ستنظر  الشركة  فإن  المبدئي،  اإلدراج  منذ  جوهرية 
ضروري، بما في ذلك المعلومات الكمية والنوعية والتحليل الذي يتضمن، بناًء على التجربة التاريخية للشركة وتقييم خبراء االئتمان والمعلومات 

المستقبلية.

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؛ مع   •

العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد لهذه النقطة الزمنية التي تم تقديرها عند اإلدراج المبدئي للتعرض.   •

فرص  زيادة  بغرض  هيكلتها”(  معاد  “تسهيالت  باسم  ذلك  إلى  )ُيشار  المالية  األزمات  خالل  العمالء  قروض  بشأن  التفاوض  بإعادة  الشركة  تقوم 
التحصيل وتخفيض مخاطر العجز. يتم منح تسهيالت إعادة هيكلة القرض على أساس انتقائي في حال كان العميل عاجزًا في الوقت الحالي عن 
الوفاء بديونه أو كانت هناك مخاطر هامة من العجز، مع وجود دليل على أن المدين قد بذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقًا للشروط التعاقدية 

األصلية، ويكون من المتوقع أن يتمكن المدينون من الوفاء بالشروط المعدلة.
بشكل عام، تمثل إعادة هيكلة التسهيل مؤشًرا نوعًيا إلى التأخر في السداد وانخفاض القيمة االئتمانية وتتعلق توقعات إعادة الهيكلة بتقييم 
ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وبالتالي تقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة بالتكلفة مدى العمر في هذه الحاالت. بعد إعادة 
الهيكلة، يحتاج العميل إلثبات التزام تام بالسداد على مدى فترة من الزمن قبل أن يكون باإلمكان اعتبار التعرض غير متعثر/معرض النخفاض 
القيمة االئتمانية أو قبل أن يعتبر احتمال العجز منخفضًا بحيث يعود مخصص الخسارة لكونه يقاس بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على مدار 12 شهرًا. 

تعريف العجز عن السداد 

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما: 
ال يكون من المرجح على المقترض سداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل، دون أن يكون للشركة حق الرجوع عليه باتخاذ إجراءات   •

مثل تحقيق الورقة المالية )إذا تم االحتفاظ بأي منها(؛ أو 

يعد المقترض متأخرًا عن أي التزام ائتماني للشركة ألكثر من 90 يومًا.  •

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وشرح المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير
تتمثل المعطيات الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل عام في هياكل الفترة للمتغيرات التالية:   •

احتمالية العجز.   •

الخسارة الناتجة عن العجز.   •

مستوى التعرض الناتج عن العجز.   •

تمثل احتمالية العجز تقديرات في تاريخ معين والتي سيتم احتسابها بناًء على النماذج اإلحصائية والتقييم باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفًقا 
للفئات المختلفة من األطراف ذات العالقة والتعرضات.
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انخفاض 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:

كما في 31 ديسمبر 2021

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 9

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

الفائدة 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

-324,49034,299(6,165)330,8942396,404المرحلة األولىمعيارية

-51,3145,622(6,278)57,7942026,480المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
-375,80439,921(12,443)388,68844112,884الفرعي

-122-1311المرحلة األولىقائمة خاصة

797392514772982المرحلة الثانية
3,017286156(521)3,716178699المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
3,801386158(507)4,526218725الفرعي

-131-31المرحلة األولىدون المعيارية

-1203032711720المرحلة الثانية
3,473220351(843)5,6381,3222,165المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
3,593241351(815)5,7611,3532,168الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى

-3515114348المرحلة الثانية
624-3,577(31)5,0561,4481,479المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
3,6118624(17)5,0911,4631,480الفرعي

-1716115162المرحلة األولىخسارة

-37371363612المرحلة الثانية
51,45738,20832,0066,20219,4514057,716المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
51,51138,26132,0086,25319,5034197,716الفرعي

اإلجمالي
-324,52134,304(6,149)330,9272576,406المرحلة األولى

52,2735,7602(6,187)58,7833236,510المرحلة الثانية
65,86741,15636,3494,80729,5189118,847المرحلة الثالثة

406,31240,9758,849(7,529)455,57741,73649,265اإلجمالي

وتحّدد سياسة االئتمان للشركة فئات معّينة من العمالء على أّنهم “عمالء سلبّيون” وال ُينَظر في تقديم مساعدات مالّية لهم، ويتضّمن أولئك 
عمالء معروفين بعجزهم عن السداد وعمالء ذوي سمعة ضعيفة بالسوق وغيرها من الفئات التي تستند إلى اإلحصائّيات التي ينشرها البنك 
المرتجعة عن كثب والتأكد من متابعتها  الشيكات  لة، وتتم مراقبة  التسديدات بشكل رئيسي من خالل شيكات مؤجَّ الُعماني. وتتم  المركزي 

بشكل مناسب. 

المناسب، وفيما يلي  الوقت  إجراءات عالجية مناسبة وفي  التحذيرّية والّتخاذ  الشركة سياسات واضحة لتحدد بشكل مبّكر اإلشارات  ويوجد لدى 
بعض مؤشرات التحذير المبّكر:

شيكات مرتجعة متكررة  •
عدم القدرة على الوصول إلى العميل عبر الهاتف أو شخصيًا  •

عدم الرد على الرسائل المكتوبة  •
حدود مستخدمة تزيد عن الحدود المصرح بها كما أفصح عنه في بيانات مركز مالءة  •

عدم القدرة على الحصول على قوائم مالية حديثة  •
مرئيات غير جيدة في السوق  •
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المركزي العماني  البنك  المالية الدولي رقم 9 مع المطلوب وفقًا لقواعد  التقارير  يوضح الجدول أدناه مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار 
لحسابات معاد هيكلتها: 

كما في 31 ديسمبر 2021

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 9

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

الفائدة المجنبة 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني ريال عماني باآلالف
باآلالف

مصنفة على 
أنها منتظمة

-22,2531,524)2,185(2,185-24,438المرحلة األولى

-5,526616)679(679-6,205المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
الفرعي

30,643-2,864)2,864(27,7792,140-

مصنفة على 
أنها متعثرة

-1615114152المرحلة األولى

--33-33المرحلة الثانية
1,05135878)261(3,7502,4382,699المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
الفرعي

3,7692,4562,700)244(1,06937878

-22,2681,526)2,171(24,454152,186المرحلة األولىاإلجمالي
-5,529616)676(6,2083679المرحلة الثانية
1,05135878)261(3,7502,4382,699المرحلة الثالثة

28,8482,177878)3,108(34,4122,4565,564اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2020

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 9

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

الفائدة المجنبة 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني ريال ُعماني باآلالف
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

مصنفة على أنها 
-------المرحلة األولىمنتظمة

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

-------اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنها 
-103186129726المرحلة األولىمتعثرة

-5522220537المرحلة الثانية
82862743)328(3,5032,3472,675المرحلة الثالثة

97895743)296(3,6612,3872,683اإلجمالي الفرعي

-103186129726المرحلة األولىاإلجمالي
-5522220537المرحلة الثانية
82862743)328(3,5032,3472,675المرحلة الثالثة

97895743)296(3,6612,3872,683اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2020

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 9

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

الفائدة 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

معيارية
-330,96735,391)6,438(337,5751706,608المرحلة األولى

-39,5874,132)3,293(3,293-42,880المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

-370,55439,523)9,731(380,4551709,901اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة
-156178914831المرحلة األولى

1,7919057331,7342161المرحلة الثانية
3,089286169)586(3,860185771المرحلة الثالثة

4,971533170)544(5,807292836اإلجمالي الفرعي

دون المعيارية
-272-72المرحلة األولى

-3729398436351المرحلة الثانية
3,599232318)363(5,1811,2191,582المرحلة الثالثة

3,969285318)277(5,5601,3141,591اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى

-85342328317المرحلة الثانية
5,185171735)1,409(9,3692,7754,184المرحلة الثالثة

5,268188735)1,377(9,4542,8094,186اإلجمالي الفرعي

خسارة
--44-44المرحلة األولى

-60542525815المرحلة الثانية
44,73731,79827,2174,58117,5204266,069المرحلة الثالثة

44,80131,85627,2194,63717,5824416,069اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي
-331,12635,424)6,423(337,7421936,616المرحلة األولى

41,8254,4311)3,092(45,1882713,363المرحلة الثانية
63,14735,97733,7542,22329,3931,1157,291المرحلة الثالثة

402,34440,9707,292)7,292(446,07736,44143,733اإلجمالي

يتضمن المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 الفائدة المجنبة من قبل الشركة وفًقا لقواعد البنك المركزي الُعماني 
مقابل مديونيات عقود اإليجار التمويلي منخفضة القيمة ومديونيات رأس المال العامل والمديونيات عن شراء الديون التجارية.
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االشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

االشركة الوطنّية للتمويل ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تمثل الجداول أعاله أسوأ سيناريوهات التعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020.

تثق اإلدارة بقدرتها على االستمرار بالسيطرة والمحافظة على الحد األدنى من التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للشركة والناتجة عن كل من صافي 
استثماراتها في عقود اإليجار التمويلي ورأس المال العامل والمديونيات عن شراء الديون التجارية واألدوات المالية األخرى.

مديونّيات عن عقود إيجار تمويلي ورأس المال العامل والمديونيات عن شراء الديون التجارية   5-1-3

يقدم الجدول )إيضاح 3-1-4( لمحة عامة حول مبلغ التعرض ومخصص الخسائر االئتمانّية بتقسيم فئة األصل المالي إلى مراحل وفًقا لمتطلبات 
معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

الضمان المحتفظ به

تحتفظ الشركة بضمان مقابل بعض مخاطر االئتمان لديها. وتبلغ القيمة العادلة لتلك الضمانات كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 405,5 مليون 
ريال عماني )ديسمبر 2020 - 401,1 مليون ريال عماني(.

تقوم الشركة بتقييم قيمة الضمانة لديها من خالل تطبيق طريقة تخفيض الرصيد في قيمة المعدات والسيارات المحتفظ بها كضمانة، وتم 
الحصول على قيمة العقار المحتفظ به كضمان من تقييمات خارجّية محتفظ بها. 

تركيز المخاطر  6-1-3

تركيز العمالء لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي ومديونيات رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية حسب طبيعة  )أ( 
العميل 

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

159,307154,188أفراد
247,005248,156المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات

406,312402,344

التركز الجغرافي  )ب( 

تتركز كافة مديونيات اإليجار التمويلي ورأس المال العامل والمديونيات عن شراء الديون التجارية الخاصة بالشركة ضمن سلطنة عمان.

التركيز حسب القطاعات االقتصادية لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء الديون  )ج( 
التجارية

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

224,231227,128تجارة ومقاولة وخدمات
159,307154,188أفراد

22,77421,028التصنيع
406,312402,344

مخاطر السوق  2-3

تتعرض الشركة لمخاطر السوق نتيجة للتغيرات في السوق، مثل معدل الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية.

مخاطر معدل الفائدة  1-2-3

تنشأ مخاطر معدل الفائدة من احتمالية التغيرات في معدالت الفائدة وعدم التطابق أو وجود فجوات في مبلغ األصول وااللتزامات التي تستحق أو 
يعاد تسعيرها خالل فترة ما.

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

الفرقوفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9وفقًا لقواعد البنك المركزي الُعماني

السنة السابقةالسنة الحاليةالسنة السابقةالسنة الحاليةالسنة السابقةالسنة الحالية
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

خسارة االنخفاض في القيمة 
المحملة على الربح أو 

الخسارة
3,9756,2553,9756,255--

المخصصات المطلوبة وفقًا 
لقواعد البنك المركزي 
الُعماني / المحتفظ به 

وفقًا لمعيار التقارير المالية 
الدولي رقم 9

50,58543,73349,26543,7331,320-

إجمالي معدل القروض 
المتعثرة

14.714.714.514.20.20.5

صافي معدل القروض 
المتعثرة

4.05.47.07.1(3,0))1,7(

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

يعرض الجدول أدناه الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان - لألدوات المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

المرحلة األولى
الخسارة االئتمانية 
المتوقعة لمدة 12 

شهرًا

المرحلة الثانية
الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر

المرحلة الثالثة
الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر

اإلجمالياإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

5,4485,302--5,448أرصدة بنكية
صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي 

ورأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون 
تجارية

330,92758,78365,867455,577446,077

250250--250وديعة نظامية
6,6486,901--6,648ارتباطات إيجار تمويلي غير مسحوبة

145224-12124ضمانات بنكية
30147171-117دفعات مقدمة

القيمة الدفترية قبل الخسارة االئتمانية 
المتوقعة

343,51158,80765,897468,215458,925

)43,807((49,346)(36,379)(6,511)(6,456)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
القيمة الدفترية بعد الخسارة االئتمانية 

المتوقعة
337,05552,29629,518418,869415,118

العامل  المال  رأس  ومديونيات  التمويلي  اإليجار  عقود  في  االستثمار  صافي  بخالف  المالية  لألدوات  المتوقعة  االئتمانية  بالخسارة  االحتفاظ  يتم 
والمديونيات عن شراء ديون تجارية ضمن بند التزامات أخرى في قائمة المركز المالي.

يعرض الجدول أدناه الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان - لألدوات المالية غير الممولة: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

6,6486,901ارتباطات إيجار تمويلي غير مسحوبة )إيضاح 24(
6,6486,901القيمة الدفترية
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سندات ليبور بالدوالر األمريكي بعد يونيو 2023. كما في 31 ديسمبر 2021، ال يزال من غير الواضح متى سيتم اإلعالن عن تاريخ إنهاء نشر معدل ليبور 
بالدوالر األمريكي. ومع ذلك، فقد أكملت الشركة عملية تنفيذ األحكام االحتياطية المناسبة لجميع التعرضات المفهرسة وفًقا لمؤشر ليبور بالدوالر 

األمريكي بحلول نهاية 2021.

تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراقبة وإدارة انتقال الشركة إلى األسعار البديلة. تقوم اللجنة بتقييم المدى الذي تشير إليه العقود إلى التدفقات النقدية 
لليبور، وما إذا كانت هذه العقود بحاجة إلى تعديل نتيجة إلصالح ليبور وكيفية إدارة االتصال حول إصالح ليبور مع األطراف المقابلة. 

تراقب الشركة التقدم المحرز في االنتقال من ليبور إلى معدالت مرجعية جديدة من خالل فحص المبالغ اإلجمالية للعقود التي لم تنتقل بعد إلى 
معدل مرجعي بديل ومبالغ هذه العقود التي تتضمن بنًدا رجعًيا مناسًبا. 

3-2-2 مخاطر العملة األجنبية (تغطية التدفقات النقدية)

مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الناشئة عن تنفيذ المعامالت التجارية المستقبلية أو األصول أو االلتزامات المالّية الُمدرجة بعملة ليست هي 
العملة الوظيفية للشركة. ويتم تنفيذ معظم معامالت الشركة بالعملة الوظيفية. وتكون معامالت الشركة بعمالت أجنبية محصورة في بعض 
القروض طويلة األجل تصل إلى 71,67 مليون ريال ُعماني في 31 ديسمبر 2021 )31 ديسمبر 2020 - 68,16 مليون ريال ُعماني( والتي يتم تنفيذها بالدوالر 
األمريكي. وتكون العملة الوظيفية ثابتة مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي تعتبر مخاطر صرف العملة األجنبية ضئيلة. أبرمت الشركة اتفاقية تغطية 
ترحيل لمدة شهر واحد إلى ثالثة أشهر، من أجل إدارة مخاطر العملة األجنبية الناتجة فيما يتعلق بقروض الشركة المقومة بالدوالر األمريكي. بلغت 

القيمة االسمية لتغطية الترحيل كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 71,67 مليون ريال عماني )31 ديسمبر 2020- 68,16 مليون ريال عماني(.

مخاطر السيولة  3-3

تواريخ  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركة  قدرة  عدم  عن  الناشئة  المال  رأس  أو  األرباح  على  والمتوقعة  الحالية  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
استحقاقها واستبدال األموال عند سحبها أو انتهاء آجال التسهيالت. 

تتم إدارة السيولة للشركة على أساس يومي. ويوجد لدى الشركة سياسة مخاطر سيولة وخطة تمويل طارئة معتَمدتان من قبل مجلس اإلدارة. 
الوفاء  من  للتأكد  آخر  إلى  يوم  من  التمويل   )1( ذلك:  في  بما  شهري  أساس  على  وااللتزامات  األصول  لجنة  قبل  من  السيولة  وضع  مراقبة  وتتم 
السيولة  ومراجعة وضع  مراقبة  و)3(  الموثقة  السيولة  مخاطر  إرشادات سياسة  السيولة حسب  ونسب  فجوات  مراقبة  و)2(  اليومية  بالمتطلبات 

والتقرير عنه بما يتفق مع خطة التمويل الطارئة للشركة. وتقوم اإلدارة بالمراقبة للتأكد من توفر األموال للوفاء بااللتزامات االئتمانية للشركة.

أسلوب التمويل  4-3

وتطوير  المقرضين  وزيادة عدد  األجل  االقتراضات طويلة وقصيرة  والتنوع من خالل  اإلدارة،  قبل  منتظم من  التمويل بشكل  يتم فحص مصادر 
منتجات إضافية مثل ودائع الشركات سعيًا للحصول على معدالت فائدة ثابتة لفترة أطول، إلخ. 

التدفقات النقدّية  1-4-3

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. 

أكثر من شهر واحدحتى شهر واحدفي 31 ديسمبر 2021
إلى سنة واحدة

أكثر من سنة واحدة إلى
خمس سنوات

اإلجمالياستحقاق غير ثابت

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
315,289-35,846195,47083,973قروض بنكّية وودائع ثابتة

9,327--5,2984,029دائنيات ومستحقات
324,616-41,144199,49983,973التزامات مالية

حتى شهرفي 31 ديسمبر 2020
واحد

أكثر من شهر واحد
إلى سنة واحدة

أكثر من سنة واحدة إلى
خمس سنوات

اإلجمالياستحقاق غير ثابت

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

315,192-57,516208,44249,234قروض بنكّية وودائع ثابتة
8,303--5,0893,214دائنيات ومستحقات

323,495-62,605211,65649,234التزامات مالية

حيث أّن لدى الشركة أصوالً والتزامات مالّية جوهرّية محملة بفوائد، فإّن إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدّية التشغيلّية تعتمد بشكل أساسي على 
معدالت الفائدة بالسوق. وتحمل المديونّيات عن اإليجار التمويلي وودائع الشركات معدالت فائدة ثابتة، وتكون الفوائد على هذه البنود ثابتة في 
البداية، وبالتالي فإّن أي تغير يطرأ على أسعار السوق السائدة لن يعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة، ولكن القروض البنكّية للشركة تحمل 

معدالت فائدة متغيرة مما يعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة. 

باألخذ بعين  الخاصة بها على أساس ديناميكي، وقد تم وضع تصّور لسيناريوهات بديلة مختلفة  الفائدة  الشركة بتحليل مخاطر معدل  تقوم 
االعتبار إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالّية والتمويل البديل. واستنادًا إلى تلك السيناريوهات، تحتسب الشركة أثر زيادة معّدل الفائدة بنسبة 
1% على ربحها أو خسارتها. ويتم تقديم هذا التصّور إلى لجنة األصول وااللتزامات على أساٍس شهرّي. واستنادًا إلى التصورات التي تؤّدى في نهاية 
السنة، فإن أثر زيادة معّدل الفائدة بنسبة 1% على أرباح الشركة بعد الضريبة سيبلغ بحد أقصى 1,65 مليون ريال عماني )ديسمبر 2020 - 1,72 مليون 

ريال عماني(. 

األدوات المالية المشتقة

استخدمت الشركة مقايضات معدل الفائدة لتغطية مخاطر تقلبات التدفقات النقدية على أموالها المقترضة وتستخدم سداد معدالت سداد فائدة 
ثابتة/ معدالت قبض فائدة متغيرة فيما يتعلق بمعدل الفائدة المربوطة بالليبور بالدوالر األمريكي )لتغطية تقلبات القرض المعتمد على الليبور(. 
يتم تطبيق محاسبة التغطية عندما تستوفي عالقات التغطية االقتصادية معايير محاسبة التغطية. يتم إدراج القيمة الدفترية للبنود المغطاة 

ضمن بند القروض البنكية في قائمة المركز المالي بإجمالي قيمة اسمية يبلغ 25,20 مليون ريال عماني ما يعادل 65,51 مليون دوالر أمريكي.

يبين الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة مع تحليل للتدفقات النقدية غير المخصومة حسب االستحقاق.

التدفقات النقدية االسمية حسب فترة االستحقاقفي 31 ديسمبر 2021

التدفقات النقدية االلتزاماتاألصول
أكثر من شهر إلى حتى شهر واحداالسمية

سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة 

إلى 5 سنوات
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال عماني باآلالف

مشتقات للتغطية
تغطيات التدفقات النقدية 

)ريال عماني باآلالف(
-573(25,195)-(7,492)(17,703)

تغطيات التدفقات النقدية 
)دوالر أمريكي باآلالف(

-1,489(65,508)-(19,478)(46,030)

التدفقات النقدية االسمية حسب فترة االستحقاق

التدفقات النقدية االلتزاماتاألصولفي 31 ديسمبر 2020
أكثر من شهر إلى حتى شهر واحداالسمية

سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة 

إلى 5 سنوات
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال عماني باآلالف

مشتقات للتغطية
تغطيات التدفقات النقدية 

)ريال عماني باآلالف(
-298)6,851(-)2,253()4,598(

تغطيات التدفقات النقدية 
)دوالر أمريكي باآلالف(

-775)17,813(-)5,877()11,936(

وبما أن القيمة االسمية للقروض البنكية وترتيبات مقايضة أسعار الفائدة هو نفس مبلغ 65,51 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021، تكون 
التغطية فعالة بنسبة 100% وال يوجد أي عنصر تغطية غير فعال. بلغ إجمالي القيمة الدفترية اللتزام المشتقة، كما في 31 ديسمبر 2021، ما قيمته 

574 ألف ريال عماني وتقارب القيمة الحالية له مبلغ 573 ألف ريال عماني.

ومع بقاء كافة االفتراضات األخرى دون تغيير، وفي حال ارتفاع معدل ليبور بنسبة 0,5%، فستنخفض القيمة الحالية اللتزام المشتقة بمبلغ 5 آالف 
ريال عماني.

إدارة إصالح معدل الفائدة الرجعي والمخاطر المرتبطة به

يتم إجراء إصالح أساسي لمعدل الفائدة المرجعي الرئيسي على الصعيد العالمي، بما في ذلك استبدال بعض المعدالت المعروضة بين البنوك 
)معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك( بمعدالت بديلة خالية من المخاطر تقريًبا. تتعرض الشركة لمخاطر ليبور على أدواتها المالية التي سيتم 
استبدالها أو إصالحها كجزء من هذه المبادرات على مستوى السوق. تم فهرسة تعرض الشركة الرئيسي لمعدل ليبور في 31 ديسمبر 2021 إلى 
سعر ليبور بالدوالر األمريكي. كان من المقرر إيقاف سعر ليبور بالدوالر األمريكي بحلول نهاية 2021. في نوفمبر 2020، أعلنت اإلدارة الدولية للمعايير 
المرجعية وهيئة السلوك المالي، التي تنظم وترخص سعر الفائدة بين البنوك في لندن، أنها بدأت في التشاور بشأن نيتها وقف نشر بعض 
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إدارة رأس المال  6-3

تتمّثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمرارية من أجل تقديم عائدات للمساهمين 
ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين واالحتفاظ بهيكل رأس مال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال.

المال  األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس  المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل مبالغ توزيعات  ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس 
للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون. 

تهدف الشركة أيضًا فيما يتعلق برأس المال إلى الوفاء بمتطلبات البنك المركزي الُعماني الذي هو السلطة التنظيمية. وكان ينبغي على الشركة 
أن تزيد رأسمالها الصادر ليصل إلى مبلغ 25 مليون ريال ُعماني قبل 31 ديسمبر 2016. وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، ُيَعد رأس مال الشركة 

المدفوع متماشيًا مع إرشادات البنك المركزي الُعماني.

وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية الُعماني، تجنب سنويًا 10% من أرباح السنة لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيده المتراكم ثلث رأس 
مال الشركة المدفوع على األقل. هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع.

تقوم الشركة بمراقبة نسبة المديونّية الخاصة بها إلبقائها ضمن الحدود الموضوعة من قبل السلطة التنظيمية. 

نسبة المديونية 

تقـوم الشركة بفحص هيكل رأس المال على أساس ربع سنوي. وكجزء من هذا الفحص، فإن اللجنة تضع في اعتبارها تكلفة رأس المال والمخاطر 
المرتبطة بكل فئة من رأس المال . للشركة حد لنسبة المديونية مقداره 5 مرات كما تنص عليه معايير كفاية رأس المال المحددة من قبل البنك 

المركزي العماني.

كانت نسبة المديونية كما يلي:

20212020
ريال ُعمانيريال ُعماني

272,919281,793اقتراضات بنكّية
31,26924,834ودائع ثابتة

13,92410,846دائنون والتزامات أخرى
)5,407((5,579)ناقصًا: النقد وما يماثل النقد

312,533312,066صافي الدين
112,304108,659إجمالي حقوق المساهمين

2,782,87نسبة المديونية (مرات)

التقديرات واالجتهادات المحاسبّية الهاّمة  4

التقديرات  تقييم  ويتم  التالية.  المالية  السنة  خالل  وااللتزامات  لألصول  عنها  المقرر  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  تقديرات  بإجراء  الشركة  تقوم 
واالجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات أحداث مستقبليّة يُعتقَد أنها معقولة حسب الظروف.

خسائر انخفاض قيمة مديونّيات اإليجار   1-4

التمويلي استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول  اإليجار  المالية ومديونيات  المتوقعة لألصول  االئتمانية  الخسارة  يتطلب قياس مخصص 
الظروف االقتصادية المستقبلیة والسلوك االئتماني )على سبیل المثال احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. يتم شرح تفاصيل المدخالت 
واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح 3-1، والذي يوضح أهم اآلثار على الخسائر االئتمانية 

المتوقعة بسبب التغير في هذه العناصر.

3-4-2 بنود خارج الميزانّية العمومّية

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

6,6486,901ارتباطات تأجير معتمدة )إيضاح 24(
145224ضمانات بنكّية )إيضاح 25(
6,7937,125إجمالي التعرض للمخاطر

تتوقع الشركة أن يقوم العمالء باستخدام معظم ارتباطات التأجير المعتمدة وأن تدفعها الشركة خالل ثالثة أشهر )2020 - ثالثة أشهر( من تاريخ 
التقرير.

القيم العادلة  5-3

معلومات القيمة العادلة

استنادا إلى منهجية التقييم الواردة أدناه، تعتبر اإلدارة أن القيمة العادلة لجميع األدوات المالية داخل وخارج قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2021 
و31 ديسمبر 2020 ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة العادلة لألصول وااللتزامات:

األصول واألراضي والمبانى المحتفظ بها للبيع 

يتم اإلفصاح عن القيم العادلة لألرض والمباني واألصول المحتفظ بها للبيع ضمن اإليضاحين 13 و27 حول هذه القوائم المالية. وتتم إعادة تقييمها 
من قبل مقيمي طرف ثالث مستقلين.

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

تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية لألصل والفوائد المستقبلية المتوقعة المخصومة. يتم افتراض حدوث التسديدات في 
االنخفاض  على  مؤشر  وأي  االئتمان  مخاطر  بوضع  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم  ينطبق.  حيثما  التعاقدية،  السداد  تواريخ 
في القيمة في االعتبار. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ألي تصنيفات تمويالت متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها 
بالمعدالت الحالية المقدمة للقروض المماثلة للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة. تعكس القيم العادلة المقدرة للتمويالت التغيرات في 

مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم التمويالت كما تعكس التغيرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.

قروض بنكّية وودائع ثابتة
 

تستند القيمة العادلة المقدرة للقروض البنكية والودائع الثابتة ذات فترات االستحقاق الثابتة على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت 
الفائدة المعروضة حاليًا ذات فترات االستحقاق الباقية المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع البنوك والمودعين في االعتبار عند تقدير 

القيم العادلة.
 

القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترّية

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

فئة القيمة العادلة

إن األدوات المالية التي تم قياسها الحقًا لإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة تقسم إلى مستويات من 1 إلى 3 بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة:

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

المستوى 2: قياسات القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى 1 الملحوظة لألصول وااللتزامات،   •
سواًء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل : المشتقة من األسعار(.

المستوى 3: قياسات القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق   •
القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.
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القطاعات التشغيلية  5

تمتلك الشركة قطاعًا تشغيليًا واحدًا فقط وهو أنشطة التأجير والتمويل التي تشمل أنشطة التأجير وتحصيل رأس المال العامل والديون، التي 
تنفذ جميعها في سلطنة ُعمان؛ وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن أي تقسيم جغرافي. ورغم أّن لدى الشركة عمالء من األفراد والشركات، تتم إدارة 
محفظة التأجير بأكملها داخليًا كقطاع تشغيلي واحد. وإّن كافة تمويالت وتكاليف الشركة مشتركة. وتم اإلفصاح عن كافة المعلومات المتعّلقة 

بهذا القطاع التشغيلي في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر واإليضاحات حول القوائم المالية. 

إيرادات التشغيل األخرى  6

20212020
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

529947فوائد تأخير
535488إيرادات من عقود تأجير مسددة قبل تاريخ إقفالها

754736رسوم متعلقة بشيكات
708781إيرادات متنّوعة

2,5262,952

مصروفات التشغيل  7

)أ(
20212020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

7,7247,976مصروفات متعلقة بالموظفين ]انظر إيضاح »ب« أدناه[
140153تكاليف إشغال

642361تكاليف اتصاالت
263479أتعاب مهنية واشتراكات

98136إعالنات وترويج مبيعات
200166مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 26(

1,147688مصروفات مكتبية أخرى
10,2149,959

تتمثل المصروفات المتعلقة بالموظفين الُمدرجة تحت المصروفات التشغيلية بما يلي: )ب( 

20212020
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

6,5246,464رواتب وبدالت
640946منافع أخرى

478421تكاليف التأمينات االجتماعية
82145مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 19(

7,7247,976

فًا )31 ديسمبر 2020: 312(. فين كما في 31 ديسمبر 2021 هو 303 موظَّ إجمالي عدد الموظَّ

يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة متل:
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، بما في ذلك الكمية )على سبيل المثال لكل مجموعة من األصول، ونطاق احتمالية العجز على مدى   •

الحياة عند اإلدراج المبدئي وزيادة في احتمالية العجز على مدى الحياة في تاريخ التقرير الذي يعتبر جوهرًيا( والمعايير النوعية.
والخسارة  السداد  عن  العجز  احتمالية  تقدير  تشمل  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لقياس  المناسبة  واالفتراضات  النماذج  اختيار   •

الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض الناتج عن العجز عن السداد.
تعريف العجز عن السداد واألصول التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.  •
قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وشرح المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير.  •

المعلومات التطلعية المدمجة في نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة )بما في ذلك االفتراضات االقتصادية المتغيرة وتحليل الحساسية(.  •
تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسارة االئتمانية المتوقعة ذات العالقة.  •

إصدار حكم لتحديد وقت وقوع حدث عجز عن السداد.   •
إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.   •

تجميع األدوات للخسائر التي تم قياسها على أساس جماعي.  •

سندات دائمة  2-4

أصدرت الشركة أوراق مالية دائمة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية والتي تم تصنيفها كحقوق مساهمين وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
32: األدوات المالية - التصنيف. فيما يلي الصفات الرئيسية لألدوات:

ال تتمتع بتاريخ استحقاق ثابت.  •
يخضع سداد الفائدة و/ أو رأس المال لتقدير الشركة وحدها.  •

تعد األدوات ثانوية إلى حد كبير وتصنف أعلى من المساهمين العاديين فقط.  •
إلى حملة األسهم في حال عدم جدواها بموجب  أو جزئيًا( أي مبالغ مستحقة  المالية للشركة بشطب )كليًا  األوراق  كما تسمح هذه   •

موافقة البنك المركزي الُعماني.

يتطلب تحديد تصنيف حقوق المساهمين لهذه األدوات حكمًا جوهريًا حيث إن بعض البنود - تحديدًا »حاالت العجز عن السداد«- تتطلب تفسيرًا. 
ترى الشركة - بعد تحصيل وخصم الديون في البنود المتعلقة باالنخفاض، وعدم السداد، والتبعية في وثيقة طرح األداة- أن الشركة لن تصل 
إلى نقطة اإلعسار قبل أن يتأثر االنخفاض بسبب حدث غير قابل للتطبيق. وعليه، تم تقييم تلك البنود من قبل الشركة باعتبارها غير موضوعية 
بالنسبة ألغراض تحديد تصنيف الدين مقابل حقوق المساهمين. وقد أخذت الشركة باالعتبار المشورة القانونية المستقلة المالئمة عند تكوين 

رأيهم بشأن هذا األمر. 

انخفاض قيمة الشهرة  3-4

في نهاية فترة التقرير، قامت الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد من الشهرة باستخدام االفتراضات الجوهرية: 2,5% معدل النمو النهائي، 
تكلفة رأس المال بنسبة 9,01% )2020 - 9,32%( والفترة المتوقعة لخمس سنوات. يعتمد االنخفاض في القيمة من بين أمور أخرى، بشكل كبير على 

تكلفة رأس المال وتحقيق النتائج المتوقعة.

النقدية  التدفقات  بخصم  تحديدها  تم  والتي  االستخدام،  قيد  قيمتها  أساس  على  المستحوذة  للمحفظة  لالسترداد  القابل  المبلغ  تحديد  تم 
المستقبلية التي ستنتج من المحفظة. تم تحديد القيمة الدفترية للمحفظة على أنها أقل من المبلغ القابل لالسترداد ولم يتم إدراج بخسارة 

انخفاض في القيمة خالل سنة 2021 )2020: ال شيء(. 

فيما يلي حركة الشهرة خالل السنة: 

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

15,9505,950 يناير
--انخفاض قيمة الشهرة

315,9505,950 ديسمبر

عند بقاء جميع االفتراضات األخرى دون تغيير، إذا ازداد معدل الخصم بنسبة 1% ، ستنخفض القيمة قيد االستخدام بمقدار 13,6 مليون ريال عماني 
لتصبح 75,8 مليون ريال عماني، مقابل القيمة الدفترية بقيمة 73,6 مليون ريال عماني. لن ينتج أي انخفاض في القيمة حتى لو كانت هناك زيادة 

في معدل الخصم بهذا القدر.
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ص ضريبة الدخل مخصَّ (هـ) 

ص ضريبة الدخل الُمدَرج في قائمة المركز المالي والحركة خالل السنة: فيما يلي مخصَّ

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

11,6872,007 يناير
2,7981,112ضريبة الدخل المحملة للسنة

141التزام الضريبة المؤجلة المكون خالل السنة
)1,473((1,010)المدفوع خالل السنة

313,4761,687 ديسمبر

تسوية مصروف الضريبة  (و) 

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

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

11,7649,131الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
1,7651,370مصروف ضريبة الدخل المحتسب بمعدالت الضريبة المطبقة
)258((140)بنود غير قابلة للخصم )بالصافي( في تحديد الربح الضريبي

-1,173ضريبة جارية - سنوات سابقة
-344ضريبة مؤجلة

3,1421,112ضرائب محملة عن السنة

الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد  9

فيما يلي احتساب ربحّية السهم الواحد:

20212020

8,6228,019ربح السنة المنسوب إلى المساهمين )ريال عماني باآلالف(
)1,460((1,455)فوائد على سندات دائمة )ريال عماني باآلالف(

7,1676,559صافي الربح المنسوب للمساهمين العاديين )ريال عماني باآلالف(
94,23590,590صافي األصول المنسوبة للمساهمين العاديين )ريال ُعماني باآلالف(

541,230541,230المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )باآلالف(
541,230541,230عدد األسهم في نهاية السنة )باآلالف(

0,0130,012الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد )بالريال العماني(
0,1740,167صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

تم احتساب ربحية السهم كما في 31 ديسمبر 2021 باستخدام المتوسط المرجح لألسهم القائمة للسنة. بلغ المتوسط المرجح لألسهم القائمة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 541,230,454 سهًما )31 ديسمبر 2020: 541,230,454 سهًما(. تم احتساب صافي األصول لكل سهم 

باستخدام األسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020. 

ضرائب  8

تخضع الشركة لضريبة الدخل حسب قانون ضريبة الدخل في السلطنة بمعدل ضريبي 15% )2020: 15%( على األرباح الخاضعة للضريبة. 

موقف الربوط الضريبية )أ( 
 

الضريبية للشركة عن السنوات من  الضريبية. والربوط  الضريبية للشركة حتى سنة 2018 واعتمادها من قبل السلطات  الربوط  االنتهاء من  تم 
2019 حتى 2021 خاضعة العتماد السلطات الضريبية الُعمانية. وترى إدارة الشركة أن أي التزامات ضريبية إضافية فيما يتعلق بالربوط الضريبية قيد 

المراجعة، إن وجدت، لن تكون ذات تأثير كبير على المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021.

ضرائب محملة عن السنة (ب) 

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1,6251,112الضريبة الجارية - السنة الحالية
-1,173الضريبة الجارية - السنوات السابقة

لة - السنة الحالية -344الضريبة المؤجَّ
3,1421,112

التزامات ضريبية - بالصافي (ج) 

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

533190التزام الضريبة المؤجلة )راجع اإليضاح »د« أدناه(
3,4761,687مخصص ضريبة الدخل )راجع اإليضاح »هـ« أدناه(

4,0091,877صافي االلتزامات الضريبية

التزام ضريبة مؤجلة (د) 

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

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1190304 يناير
34417إضافات خالل السنة

)41((1)محرر خالل السنة - من أجل مخصص الضريبة
)90(-محرر خالل السنة - من أجل احتياطي إعادة التقييم

31533190 ديسمبر
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: (ب) 

فيما يلي تسوية مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة مع مخصصات الخسارة االفتتاحية:

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

43,73335,749الرصيد االفتتاحي
مخصص

15,34919,875مكّون خالل السنة
)13,620((11,374)محرر خالل السنة

3,9756,255
إيرادات تعاقدية غير مدرجة

2,7372,731مكّون خالل السنة
)1,002((1,180)محرر خالل السنة

1,5571,729

49,26543,733الرصيد الختامي

المبالغ الجارية وغير الجارية ُمدرجة في اإليضاح رقم 31 من القوائم المالية. (ج) 

التالي تحليال لإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل راس العامل ومديونيات عن شراء ديون  يمثل الجدول  (د) 
تجارية (المجمل والقيمة الحالية) لكل من الفترات التالية:

 أكثر من شهرحتى شهر واحد
اإلجماليأكثر من سنةإلى سنة

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
31 ديسمبر 2021

16,639126,934428,562572,135المجمل
11,73984,403359,435455,577القيمة الحالية

31 ديسمبر 2020
15,955125,328407,040548,323المجمل

12,42191,241342,415446,077القيمة الحالية

نقد وما يماثل النقد   .10

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

5,4485,302حسابات جارية لدى البنوك
131105نقد في الصندوق

5,5795,407

وديعة نظامية  11

يتعين على الشركة االحتفاظ بوديعة رأسمالية بقيمة 250,000 ريال عماني لدى البنك المركزي العماني وفًقا لمتطلبات الترخيص المطبقة. خالل 
السنة، حققت الوديعة فائدة فعلية بمعدل 1,5% سنوًيا )%1,5-2020(.

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

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

485,227476,724مجمل االستثمار في اإليجار التمويلي
86,90871,599تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

)102,246((116,558)إيرادات إيجار غير مكتسبة
455,577446,077

)43,733((49,265)مخصص الخسائر االئتمانّية المتوقعة
صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء 

ديون تجارية
406,312402,344

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

350,158348,954صافى االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
56,15453,390رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

406,312402,344

إيرادات إيجار غير مكتسبة: (أ) 

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1102,24699,524 يناير
55,28743,692إضافات خالل السنة
)40,970((40,975)مدرجة خالل السنة

31116,558102,246 ديسمبر
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أصول غير ملموسة  14

20212020

 برمجيات
حاسب آلي

 أصول غير
 ملموسة عند

االستحواذ
 برمجياتاإلجمالي

حاسب آلي
 أصول غير

 ملموسة عند
االستحواذ

اإلجمالي

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

3051,7922,0972361,7922,028في 1 يناير
69-10069-100إضافات

4051,7922,1973051,7922,097في 31 ديسمبر
اإلهالك المتراكم

195768963111512623في 1 يناير
ل للسنة 7425633084256340محمَّ

2691,0241,293195768963في 31 ديسمبر
1367689041101,0241,134الرصيد كما في 31 ديسمبر

رأس المال  15

ح به من 750,000,000 سهم عادي بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد )2020 - 750,000,000 سهم عادي بقيمة 100 بيسة للسهم  يتكّون رأس مال الشركة المصرَّ
الواحد(. ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 541,230,454 سهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد )2020 - 541,230,454 سهم عادي 

بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد(.

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

20212020
 عدد األسهم
٪الُمحتفظ بها

 عدد األسهم
%الُمحتفظ بها

187,284,48934,60187,284,48934,60الشركة الُعمانية الدولّية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
159,292,72529,43159,292,72529,43شركة الهالل لالستثمار ش.م.م

احتياطي قانوني  16

المتراكم  الرصيد  يبلغ  القانوني حتى  االحتياطي  السنة لحساب  أرباح  10% من  الُعماني، يخصص سنويًا ما نسبته  التجارية  الشركات  لقانون  وفقًا 
لالحتياطي ثلث رأس مال الشركة على األقل، وال يكون هذا االحتياطي قاباًل للتوزيع.

سندات دائمة  17

قامت الشركة بإصدار سندات دائمة بنسبة 8% بمبلغ 18,200 مليون ريال عماني من خالل طرح خاص في سنة 2018 لسداد مقابل الشراء لمساهمي 
شركة عمان أوريكس للتأجير والتي تم ذكرها بعد خصم مصروفات إصدار السندات البالغة 0,131 مليون ريال عماني.

ممتلكات ومعدات   13

أرض بالملكية 
الحرة

أثاث وتركيبات مباٍن
ومعّدات

أعمال رأسمالية مركبات
قيد التنفيذ

أصول حق 
االستخدام

اإلجمالي

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

في 31 ديسمبر 2021
التكلفة أو التقييم

1,0503,9584,92527021926810,690في 1 يناير 2021
258-44-214--إضافات

--(263)-24320-تحويالت
(342)---(342)--استبعادات

26810,606-1,0504,2014,817270في 31 ديسمبر 2021

استهالك متراكم
1683,595-133,220194-في 1 يناير 2021
ل للسنة 63633-16836438-محمَّ

(342)---(342)--استبعادات
2313,886-1813,242232-في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة 
الدفترية 

في 31 ديسمبر 2021
1,0504,0201,57538-376,720

أرض بالملكية 
الحرة

أثاث وتركيبات مباٍن
ومعّدات

أعمال رأسمالية مركبات
قيد التنفيذ

أصول حق 
االستخدام

اإلجمالي

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
في 31 ديسمبر 2020
التكلفة أو التقييم

9556003,6432704,0202689,756في 1 يناير 2020
5,820-819-3,7181,283-إضافات

)4,621(-)4,620(-)1(--استبعادات/ تحويالت
)475(----)475(-تعديل إعادة التقييم
210----95115فائض إعادة التقييم
1,0503,9584,92527021926810,690في 31 ديسمبر 2020

استهالك متراكم
863,553-4482,893126-في 1 يناير 2020
ل للسنة 82518-4032868-محمَّ

)1(---)1(--استبعادات
)475(-- --)475(-تعديل إعادة التقييم

1683,595-133,220194-في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية 
1,0503,9451,705762191007,095في 31 ديسمبر 2020

مين مستقلين من طرف ثالث في 31 ديسمبر 2020 على أساس قيمة السوق المفتوحة. وتم  تم إجراء آخر تقييم لألراضي والمباني عن طريق مقيِّ
لة المطبقة إلى الدخل الشامل اآلخر وُيعرض تحت “احتياطي إعادة التقييم”. ولو تم إدراج  قيد فائض إعادة التقييم صافيًا من ضريبة الدخل المؤجَّ

األراضي والمباني على أساس التكلفة التاريخية لكان المبلغ 4,19 مليون ريال ُعماني )31 ديسمبر 2020 - 3,95 مليون ريال ُعماني(.
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تحليل الحساسّية

يظهر الجدول التالي نتائج تقييم مخصص التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بعد تغيير االفتراضات االكتوارية على النحو التالي:

المخصص تغير النسبة
االكتواري كما في 

31 ديسمبر 2021

نسبة التغير

%ريال ُعماني%
-3%568+0,5%معدل الخصم
4%610-0,5%معدل الخصم

4%610+0,5%زيادة الرواتب
-3%568-0,5%انخفاض الرواتب

اقتراضات بنكّية  20

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

107,19498,909قروض قصيرة األجل
86,836139,164الجزء الجاري من قروض طويلة األجل

78,88943,720قروض طويلة األجل
272,919281,793

خالل السنة، تم احتساب فوائد على االقتراضات أعاله بمعدالت تتراوح ما بين 2,60% و6,35% سنوّيًا )31 ديسمبر 2020 - 2,70% و6,35% سنوّيًا(.  )أ( 

في تاريخ التقرير كانت كاّفة القروض القائمة مضمونة برهن عائم بالتساوي ذي أولوية أولى على أصول الشركة، بما في ذلك، على سبيل  )ب( 
المثال ال الحصر، مديونّيات الشركة من عمالئها.

عقود العملة األجنبية اآلجلة )ج( 

كما في 31 ديسمبر 2021، بلغ المبلغ االسمي لعقد العملة األجنبية اآلجلة قيمة 71,67 مليون ريال عماني ]186,34 مليون دوالر أمريكي[ )31   
ديسمبر 2020 - 68,16 مليون ريال عماني ]177,22 مليون دوالر أمريكي[( لسداد القروض ألجل بالدوالر األمريكي. 

ودائع ثابتة  21

في 31 ديسمبر 2021، قبلت الشركة ودائع ثابتة من شركات موجودة في ُعمان بمبلغ إجمالي قدره 31,27 مليون ريال ُعماني )31 ديسمبر 2020 - 24,834 
مليون ريال ُعماني( بفترات تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات وفقًا لإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. وتتضمن القيمة الدفترية فوائد 

مستحقة حتى نهاية السنة.

توزيعات أرباح مقترحة ومعتمدة  22

مقترحة

سوف يقترح مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8,00% وتوزيعات أسهم بقيمة 8,00 بيسة للسهم 
الواحد على األسهم القائمة بتاريخ السجل. ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات األرباح النقدّية مبلغ 4.329.843 ريال عماني. وال تعكس هذه القوائم المالية 

تلك التوزيعات والتي سيتم المحاسبة عنها كتوزيع من األرباح المحتجزة بقائمة حقوق المساهمين في سنة االعتماد. 

بلغت توزيعات األرباح النقدية لسنة 2020 ما قيمته 3,247,383 ريال عماني.

دائنيات ومستحقات  18

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

5,2985,089دائنون
3,4452,859مستحقات والتزامات أخرى

1157التزامات اإليجار ]انظر إيضاح »ب« أدناه[
573298القيمة العادلة للمشتقات )إيضاح 1-2-3(

9,3278,303

فيما يلي حركة التزامات اإليجار: (أ) 

20212020م
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

157140 يناير
44مصروفات فوائد

)87((50)مدفوعات
311157 ديسمبر

التزامات إيجار (ب) 

1148جاٍرية
9-غير جارية

1157

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  19

فيما يلي الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر:

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1666711 يناير
82145نفقات مدرجة في قائمة الدخل الشامل ]إيضاح 7 )أ([

)190((160)مدفوعات خالل السنة
31588666 ديسمبر

منهجية التقييم واالفتراضات

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )ُمعبر عنه على أساس المتوسط المرجح(.

معدل الخصم - %5,75

معدل زيادة الرواتب في المستقبل - %5,00

يعتمد معدل تقييم الخصم على أساس متوسط االقتراض المتوقع اإلضافي. 
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بصورة  عليها  متفق  بشروط  المعامالت  هذه  مثل  وتكون  أخرى.  عالقة  ذات  أطراف  مع  االعتيادية  األعمال  سياق  في  بمعامالت  الشركة  وارتبطت 
مشتركة. وفيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

20212020

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

112مصروفات التشغيل
2418حوافز بيع مدفوعة

-6شراء ممتلكات ومعدات
-5,256قبول ودائع الشركات

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
200166مكافآت مقترحة وأتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 7(

مكافآت أفراد اإلدارة العليا خالل السنة
8651,014رواتب ومنافع أخرى

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

20212020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

-5,256ودائع شركات
1312حوافز مبيعات مستحقة الدفع

أصل محتفظ به للبيع  27

تتمثل األصول المحتفظ بها للبيع في أراٍض استحوذت عليها الشركة كجزء من تسوية مبالغ مستحقة من المقترضين عقب إتمام كافة إجراءات 
تحصيل االئتمان المتاحة للشركة. تم تقييم هذا العقار في سبتمبر 2019 بما قيمته 1,50 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يباع في سنة 2022. 

قامت الشركة بتقييم هذا العقار مؤخًرا في 19 ديسمبر 2021 بمبلغ 1,55 مليون ريال عماني. يقع العقار في مسقط في مرتفعات غال بوالية بوشر.

احتياطي العمالت األجنبية   28

وفقًا للتعميم الصادر عن البنك المركزي العماني رقم اف ام 11، إن شركات اإليجار التمويلي مطالبة بتأسيس احتياطي صرف العملة األجنبية بنسبة 
20% في حالة تجاوز االقتراضات بالعملة األجنبية 40% من صافي قيمة أصول الشركة. يجب تكوين احتياطي بنسبة 10% في نهاية السنة من االقتراض 

وبنسبة 2,5% لكل احتياطي في السنوات الالحقة.

احتياطي اختياري   29

باإلضافة إلى االحتياطي الحالي لألصول غير العاملة، تحتفظ الشركة باحتياطي اختياري بقيمة 3 مليون ريال عماني لألصول غير العاملة بما في ذلك 
مبلغ 922 ألف ريال عماني كما هو مطلوب من قبل إرشادات البنك المركزي العماني تجاه المخصصات المحتفظ بها في وقت اقتناء األرض كجزء من 
تسوية مبالغ مستحقة من المقترضين لدعم نمو الشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويتطلب التحويل من هذا االحتياطي موافقة مجلس 

اإلدارة.

التغير في التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (الرئيسية)  23

20212020

التفاصيل
 تدفقات نقدية
 من اقتراضات

بنكية

 تدفقات نقدية
من ودائع ثابتة

 تدفقات نقدية من
اقتراضات بنكية

 تدفقات نقدية من
ودائع ثابتة

 ريال عمانيريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
باآلالف

ريال عماني باآلالف

1281,10823,926318,61816,508 يناير
274,32617,001350,56210,775إضافات خالل السنة

)3,357()388,072((10,376)(283,286)تسديدات خالل السنة
31272,14830,551281,10823,926 ديسمبر

7,418)37,510(6,625(8,960)تغير في التدفقات النقدية

ارتباطات  24

2021
ريال عماني باآلالف

2020
ريال عماني باآلالف

6,6486,901ارتباطات عقود اإليجار المعتمدة )راجع »أ«(
1448اإليجار التشغيلي فيما يتعلق بإيجارات الفروع )عقود إيجار قصيرة األجل( )راجع »ب«(

6,6626,949

يتوقع دفع ارتباطات عقود اإليجار المعتمدة خالل 30 يومًا من تاريخ إنشاء عقد اإليجار.  )أ( 

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

التزامات عرضّية  25

2021
ريال عماني باآلالف

2020
ريال عماني باآلالف

145224ضمانات بنكية

في سياق األنشطة االعتيادية، قامت الشركة بالترتيب للضمانات البنكية لصالح عمالئها من بنوك ُعمان.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   26

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة والشركات المسيطر عليها 
التأثير عليها جوهريًا من قبل تلك األطراف. سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت يتم  أو التي يتم السيطرة عليها بشكل مشترك أو يتم 

اعتمادها من قبل إدارة الشركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

حتىفي 31 ديسمبر 2020
شهر واحد

أكثر من شهر
إلى سنة واحدة

أكثر من سنة 
واحدة

استحقاق غير 
ثابت

اإلجمالي

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

األصول
5,407---5,407نقد وما يماثل النقد

250250---وديعة نظامية
االستثمار في عقود اإليجار التمويلي ورأس 

المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
15,955125,328407,040-548,323

2,452--2,452-دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
1,500--1,500-أصول محتفظ بها للبيع

5,9505,950---شهرة
1,1341,134---أصول غير ملموسة
7,0957,095---ممتلكات ومعّدات

21,362129,280407,04014,429572,111إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
108,659108,659---إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات:
315,192-57,516208,44249,234قروض بنكّية وودائع ثابتة

8,303--5,0893,214دائنيات ومستحقات
666666---مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1901,877-1,687-التزامات ضريبّية
62,605213,34349,234109,515434,697إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

)95,086(357,806)84,063()41,243(فجوة السيولة
232,500137,414)125,306()41,243(الفجوة التراكمّية للسيولة

لدى الشركة تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 53,65 مليون ريال عماني متاحة كما في 31 ديسمبر 2021 )31 ديسمبر 2020 -25,42 مليون 
ريال عماني( للتخفيف من أثر عدم التوافق السلبي. تتوقع الشركة، نظًرا للخبرة والممارسة المحلية والمناقشات مع المقرضين، أنه سيتم تمديد 
تسهيالت االقتراض قصيرة األجل أو تجديدها أو استبدالها عند انتهاء الصالحية، وسيتم تجديد الودائع الثابتة التي تستحق خالل سنة واحدة إذا 

لزم األمر باإلضافة إلى تدابير أخرى لسد الفجوة في االستحقاق. وبالتالي، قامت اإلدارة بإعداد هذه القوائم المالية على أساس االستمرارية.

األدوات المالية حسب الفئة  30

َقت السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية: ُطبِّ

20212020التكلفة المهلكة
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

األصول المالية
5,5795,407النقد وما يماثل النقد )إيضاح 10(

350,158348,954صافى االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
56,15453,390تمويل رأس المال العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية

151231مديونيات أخرى
250250وديعة نظامية

412,292408,232إجمالي األصول المالية

20212020
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

االلتزامات المالية
107,19498,909قروض قصيرة األجل )إيضاح 20(

8,7548,005دائنيات ومستحقات
31,26924,834ودائع شركات

165,725182,884قروض طويلة األجل )إيضاح 20(
312,942314,632إجمالي االلتزامات المالية

تحليل استحقاق األصول وااللتزامات  31

يحلل الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية لألصول وااللتزامات في تاريخ التقرير. وتعرض المبالغ إجمالي التدفقات النقدّية غير المخصومة.

حتىفي 31 ديسمبر 2021
شهر واحد

أكثر من شهر
إلى سنة واحدة

 أكثر من سنة
واحدة

 استحقاق غير
اإلجماليثابت

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

األصول
5,579---5,579نقد وما يماثل النقد

250250---وديعة نظامية
االستثمار في عقود اإليجار التمويلي ورأس المال 

572,135-16,639126,934428,562العامل ومديونيات عن شراء ديون تجارية
3,201--3,201-دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

1,500--1,500-أصول محتفظ بها للبيع
5,9505,950---شهرة

904904---أصول غير ملموسة
6,7206,720---ممتلكات ومعّدات

22,218131,635428,56213,824596,239إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
112,304112,304---إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات:
315,289-35,846195,47083,973قروض بنكّية وودائع ثابتة

9,327--5,2984,029دائنيات ومستحقات
588588---مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5334,009-1,2082,268التزامات ضريبّية
42,352201,76783,973113,425441,517إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

(99,601)344,589(70,132)(20,134)فجوة السيولة

254,323154,722(90,266)(20,134)الفجوة التراكمّية للسيولة
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تحليل معدل الفائدة الفعال لألصول وااللتزامات المالّية  32

تحليل حساسّية معّدل الفائدة 

التدفقات  إجمالي  المبالغ  العقد. وتعرض  أو االستحقاق حسب  التسعير  إعادة  تواريخ  بناًء على  الفائدة للشركة  فيما يلي وضع حساسية معدل 
النقدّية غير المخصومة.

 معدل الفائدةفي 31 ديسمبر 2021
الفعلي

معدل

 حتى شهر
واحد

أكثر من شهر
إلى

سنة واحدة
أكثر من سنة

 استحقاق غير
ثابت

 غير محمل
بالفوائد

اإلجمالي

 ريال عماني٪
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

األصول
5,5795,579----نقد وما يماثل النقد

250-1,5250٪وديعة نظامية
االستثمار في عقود اإليجار 

التمويلي ورأس المال العامل 
ومديونيات عن شراء ديون تجارية

٪17 - ٪6,516,639126,934428,562--572,135

16,639126,934428,5622505,579577,964إجمالي األصول

االلتزامات
اقتراضات بنكّية و

ودائع ثابتة
٪6,35 - ٪2,6035,846195,47083,973--315,289

315,289--35,846195,47083,973إجمالي االلتزامات

344,5892505,579262,675(68,536)(19,207)فجوة حساسية معدل الفائدة
الفجوة التراكمية لحساسية 

معدل الفائدة
(19,207)(87,743)256,846257,096262,675

 معدل31 ديسمبر 2020
 الفائدة
الفعلي
معدل

حتى
شهر واحد

 أكثر من
شهر

إلى
سنة واحدة

أكثر من سنة
 استحقاق غير

ثابت
 غير محمل

بالفوائد
اإلجمالي

 ريال عماني%
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

األصول
5,4075,407----نقد وما يماثل النقد

250-250---1,5%وديعة نظامية
صافي االستثمار في عقود اإليجار 

التمويلي ورأس المال العامل 
ومديونيات عن شراء ديون 

تجارية

%17- %6,515,955125,328407,040--548,323

15,955125,328407,0402505,407553,980إجمالي األصول

االلتزامات
315,192--2,7057,516208,44249,234% - 6,35%اقتراضات بنكّية وودائع ثابتة

315,192--57,516208,44249,234إجمالي االلتزامات

357,8062505,407238,788)83,114()41,561(فجوة حساسية معدل الفائدة

الفجوة التراكمية لحساسية 
معدل الفائدة

)41,561()124,675(233,131233,381238,788

تقرير مراقب الحسابات المستقل في الصفحات 29 - 34 0
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