التقـرير السـنوي 2017 -

�شـــــاطئ تـــيــوي

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

الـمح ـ ـت ـ ــويـ ـ ــات

 09فل�سفتنا
 11تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
�	15أع�ضاء جمل�س الإدارة
 17تقرير تنظيم و�إدارة ال�شركة
 25فريق الإدارة
 27تقرير ملناق�شات الإدارة وحتليالتها
 37تقرير مراجعي الـح�سابـات
 41بـيـان الدخل ال�شـامـل
 42بيـانـات املـركـز املــايل
 43بيـانـات التغريات فـي حقوق امل�ساهمني
 44بـيـانــات التدفقات النقدية
�	45إي�ضاحات حول البيانات املالية

�شاطئ املغ�سيل

يقع �شاطئ املغ�سيل يف �صاللة يف حمافظة ظفار ،وهي املنطقة اجلنوبية من ال�سلطنة� .إنه عبارة عن �شاطئ ذهبي ميتد مل�سافة  7كيلومرت
تقريبا� .إىل جانب مياهه ال�صافية مثل الكري�ستال والرمال املتوهجة ،ف�إن مزارع جوز الهند واملوز على طول ال�ساحل جتعل منه جنة
خالبة .املغ�سيل عبارة عن امتداد طويل من مياه البحر الزرقاء والرمال البي�ضاء .املناظر الطبيعية اجلميلة وال�شاطئ مع اجلبال من كال
اجلانبني جتعل من ال�شاطئ منظ ًرا رائعاً .فهو مكان مثايل للرحالت .يقع كهف املرنيف وفتحات النوافري بجانب �شاطئ املغ�سيل .غالباً ما
هيع)يف الواقع م�شهد مذهل.
ي�شار �إىل فتحات النوافري بنوافري املغ�سيل،
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع
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الرمــال النـقـية
«الرمال النقية» هي عبارة غالبا ما ت�ستخدم لو�صف ال�شواطئ اجلميلة وال�صافية .فـي حني ت�ستخدم هذه
العبارة لكثري من ال�شواطئ فـي جميع �أنحاء العامل� ،إال �أنها تنطبق متام ًا على �شواطئ ال�سلطنة .وقد انعم اهلل
على ال�سلطنة ب�شريط �ساحلي ميتد على م�سافة  3.165كيلومرت ،مبا فـي ذلك ال�شواطئ البكر املطلة على بحر
عمان وبحر العرب وم�ضيق هرمز فـي ال�شمال.
وي�شهد على �شعبية ال�شواطئ العمانية عدد ال�سياح من ال�شرق الأو�سط والعامل الذين يتدفقون �إىل ال�سلطنة
لق�ضاء عطلة على ال�شاطئ .وتعترب ال�سلطنة واحدة من تلك البلدان البكر القليلة املتبقية حيث تكون ال�شواطئ
فـي حالتها الطبيعية ،مع العديد من ال�شواطئ التي ال تزال غري مطروقة وغري مكت�شفة .وعلى مقربة من
ال�ساحل تقع العديد من اجلزر التي جتذب �إىل الهروب من رتابة احلياة املدنية.
متتاز ال�شواطئ العمانية بثالث خوا�ص رائعة جتعلها وجهة مف�ضلة ومذهلة بني ال�سياح الدوليني فـي الع�صر
احلديث .فهي بكر ومتنوعة و�صديقة لل�سائح .فطبيعة ال�شواطئ تتنوع من ال�شواطئ الرملية ال�صديقة لل�سائح،
�إىل ال�سواحل ال�صخرية واخللجان واجلزر والبحريات مع تنوعها اجلغرافـي ،مما يجعلها مثالية ل�صيد الأ�سماك
والرحالت البحرية .احلياة البحرية على طول ال�شواطئ وا�سعة ومتثل متعة نقية للغو�ص واال�ستك�شاف.
ُتعد ال�شركة العمانية خلدمات التمويل �أكرب م�ؤ�س�سة غري م�صرفـية خلدمات التمويل فـي ال�سلطنة ،حيث متتلك
حاليا قاعدة �أ�صول تزيد عن  245مليون ريال عماين .ومثل ال�شواطئ العمانية ،ف�إن ال�شركة العمانية خلدمات
التمويل لديها �سجل منو قوي .وحتى فـي خ�ضم االنكما�ش االقت�صادي ،فقد حافظت ال�شركة على �سجلها للنمو
املطرد والذي يحقق �أثرا �إيجابيا جلميع �أ�صحاب امل�صلحة.
وعلى مر ال�سنني ،نحتت العمانية خلدمات التمويل لنف�سها موقعا مميزا بني ال�شركات املالية غري امل�صرفية
فـي البالد .وي�شهد على ذلك عدد العمالء الذين ي�ستفيدون من خدماتها وم�ستوى الر�ضا العايل جدا الذي
ي�شهدون عليه .تفتخر ال�شركة العمانية خلدمات التمويل دائما بنف�سها كونها ال�شركة التي ميكن للعمالء
االعتماد عليها .مت ت�صميم املنتجات واخلدمات املتنوعة لل�شركة ل�ضمان تلبية احتياجات قاعدة وا�سعة ومتنوعة
من العمالء .اليوم ،يرتاوح عمالء ال�شركة من ال�شركات الكبرية� ،إىل ال�شركات املتو�سطة امل�ستوى وال�شركات
ال�شابة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
متثل الإدارة التنفيذية ذات الر�ؤية الثاقبة الركيزة الرئي�سية التي تقف عليها ال�شركة .تنعك�س قوة ور�ؤية الإدارة
التنفيذية لل�شركة العمانية خلدمات التمويل فـي الطريقة التي اجتازت بها االنكما�ش االقت�صادي من خالل
ا�سرتاتيجيات ال�سوق الفعالة والت�سخري احلذر للموارد .وهذا يعر�ض بو�ضوح قوة �شركة رائدة.
وت�سعى ال�شركة العمانية خلدمات التمويل با�ستمرار �إىل احلفاظ على مكانتها الرائدة بني امل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفية فـي ال�سلطنة من خالل التوا�صل مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة لل�شركة .ومثل ال�شواطئ العمانية
اجلميلة التي ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة ،ف�إن ال�شركة العمانية خلدمات التمويل ميكن الو�صول �إليها ،وتوفر
خدمات متنوعة لعمالئها ،ودائما ب�أكرث طريقة ودية للعمالء.
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فل�سفـتـنـا
�إن فل�سفتنا التي ن�ستنري بها تنطوي على معتقدات را�سخة ن�ؤمن بها عن ظهر قلب
ومبادئ عمل ن�ستقي منها الطريق للم�ستقبل  ...دعونا نلقي نظرة �سريعة على فل�سفة
ال�شركة لن�ست�شف ما يلي:

مباذا ن�ؤمن

نحن ن�ؤمن ب�أن هدفنا هو حتقيق قيمة عالية حلملة �أ�سهمنا مع زيادة فـي الربح تعك�س �إيجابية الإدارة
والتنظيم لل�شركة وتن�شيء ثقافة تخرج الإمكانيات الأف�ضل الكامنة فـي موظفينا من خالل التمكني
والثقة بالنف�س.

ماذا نريد ان نكون
�إن �أوىل مهام ال�شركة العمانية خلدمات التمويل هي �أن تكون �أف�ضل �شركة من خالل التميز والتفوق
والإلتزام والتفوق ب�أخالقيات العمل اليوم وفـي امل�ستقبل.

ماذا نريد ان نفعل

�سرد جملة من القرارات التي تتعلق مبا �سنقوم به لتحقيق مهمتنا فـي بيئة العمل التي ننت�سب �إليها
� ...إن �إ�سرتاتيجيتنا هي و�ضع ال�شركة فـي موقع مالئم لت�صبح �شركة متويل متخ�ص�صة تخدم
�أ�سواق ًا خمتارة ،عالوة على تفعيل �إنتاجية قاعدة ر�أ�س مالنا...
العنا�صر الرئي�سية ال�سرتاجيتنا هي:

�شركة متخ�ص�صة فـي خدمات التمويل

�إن تقدمي خدمات التمويل للم�ستهلكني والعمالء التجاريني هي املبد�أ املحوري الذي تدور حوله
�أن�شطتنا الرئي�سية ...وهنا تو�ضع كفاءة فريق العمل على املحك خا�صة فـي اجلوانب التي نعتقد �أنها
تركز على الإلتزام بخدمة الزبون وت�ستجيب ملتطلبات النجاح.

تفعيل �إنتاجية قاعدة ر�أ�س مالنا لأق�صى درجة...

يت�سنى ذلك بتحقيق توازن ما للنمو بني الأعمال التجارية التي تتطلب �إقتناء �أ�صول وتلك الأعمال
التي تدر �إيرادات و�أرباح ًا �إ�ضافية دون تو�سيع حجم تلك الأ�صول ..وينجم عن حتقيق هذا التوازن
�إيجاد �إيرادات وحتقيق �أرباح ،بالنظر لر�أ�س املال املتاح� ،أكرب مما لو انتهجت �إ�سرتاتيجية تركز فـي
الأ�سا�س على منو الأ�صول.
�شاطئ بر اجل�صة

يقع �شاطئ بر اجل�صة فـي خليج معزول على بعد حوايل  15دقيقة بال�سيارة من قلب مدينة م�سقط .مذهل هي
الكلمة الوحيدة لو�صف م�شهد املناظر الطبيعية فـي هذا ال�ساحل .هناك ثالثة فنادق ح�صرية تقع على هذا
ال�شاطئ والعديد من الأن�شطة ال�شاطئية تتوفر من خالل هذه الفنادق .اجلبال الوعرة فـي اخللفية ،واحلدائق
امل�صانة ب�شكل مثايل قبالة ال�شاطئ ،والفنادق ومرافقها جميعها جتعله مكاناً رائعا لق�ضاء يوم ممتع خارج املنزل.
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�إن البيئة التي نناف�س فيها تتغري با�ستمرار وبالتايل تدور �إحتياجات الزبون وتوقعاته فـي �إجتاهت
جديدة ما يدفعنا �إىل مراجعة قراراتنا الإ�سرتاتيجية ب�صفة منتظمة والتحلي باملرونة حتى يت�سنى
لنا �أن نتقدم ونتطور �أكرث فـي ال�سنوات القادمة.
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تقـريـر رئيـ�س جملـ�س الإدارة

ي�سـرين نيابــة عن جملـ�س الإدارة �أن اقدم
لكم التقرير ال�سنوي الع�شرون لن�شاطات
ال�شركة ونتائجها املالية لل�سنة املنتهية فـي
 31دي�سمرب .2017

خالد بن �سعيد بن �سامل الوهيبي
رئي�س جمل�س الإدارة

االقت�صاد
مع بداية العام  2018ت�شري الأن�شطة الإقت�صادية العاملية �إىل نظرة تفائل وا�سعة حيث املتوقع ان ي�سجل النمو
العاملي فـي  2017ن�سبة  %3.7مع امكانية ا�ستمرارية النمو فـي العام  .2018كما ت�شري اال�ستطالعات املعدلة
للنمو العاملي فـي العامني  2018و� 2019إىل  %3.9مما �سي�ؤدي �إىل معاجلة معوقات النمو احلالية وتعزيز
فر�ص النمو ال�شامل للإبقاء على هذه الوترية.

�شـاطئ القــرم

يقع �شاطئ القرم فـي قلب م�سقط على اجلانب الآخر من املناطق ال�سكنية الراقية� .إنه �أحد �أطول ال�شواطئ فـي م�سقط ،والذي ميتد لأكرث
من �أربعة كيلومرتات ويعترب �أحد �أجمل ال�شواطئ فـي البالد .يوجد بجانبه عدد من �سال�سل الفنادق الكبرية املجاورة ،مثل فندق م�سقط
�إنرتكونتيننتال وكراون بالزا .فهو مكان مزدحم باحلركة ب�سبب موقعه بالقرب من مراكز الت�سوق واملطاعم .يتمتع ع�شاق امل�شي باملم�شى على
طول ال�شاطئ واال�سرتاحة حتت الكرا�سي واملظالت العديدة التي تنت�شر على ال�شاطئ .يعترب �شاطئ القرم واحد من تلك الأماكن التي يختلط
فيها ال�سكان وال�سياح وي�ستمتعون بالكثري من املرح حتت ال�شم�س.
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كما ت�شري توقعات �صندوق النقد العاملي ب�أن الناجت املحلي لل�سلطنة �سي�سجل منو بن�سبة  %3.7فـي العام 2018
مظهر ًا عالمات للتعافـي .وعلى �ضوء حت�سن ا�سعار النفط وال�سيا�سات الإقت�صادية ف�إنه من املتوقع ان حتقق
ال�سلطنة منو معتدل فـي الناجت املحلي .حيث ت�سجل معدالت �سعر النفط للربميل معدل �أعلى من  60دوالر
بينما مت �إعداد املوازنة مبعدل �سعر  50دوالر للربميل مما قد ي�ؤدي �إىل تخفي�ض العجز املتوقع فـي امليزانية
املقدر حاليا بنحو  3مليار ريال عماين للعام .2018
كما قامت احلكومه بالإعالن عن عدة �سيا�سات للتقليل من االنفاق وتعزيز الدخل من خالل تنويع امل�صادر
الأخرى ،وت�شجيع �سيا�سات التخ�ص�ص ،تعديل قانون �ضريبة الدخل وت�شريع �ضريبة القيمة امل�ضافه بالإ�ضافة
�إىل زيادة فر�ص التوظيف للعمانيني فـي القطاع اخلا�ص.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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النتائــج املاليــة
فـي العام  2017حققت ال�شركة �أرباح ت�شغيلية مببلغ  13.32مليون ريال باملقارنة مع  12.71مليون ريال فـي العام املا�ضي.
كما بلغت االرباح قبل املخ�ص�صات وال�ضرائب  8.58مليون ريال باملقارنة مع 7.87مليون ريال فـي العام  .2016كما انخفظت
حمفظة �صافـي مدينو الأق�ساط بالتمويل �إىل  216.75مليون ريال بن�سبة  %9.27نهاية دي�سمرب  . 2017وبلغ اجمايل اال�صول
لل�شركة  244.604مليون ريال.
قامت ال�شركة بتخ�صي�ص مبلغ  3.1مليون ريال خالل ال�سنــة ملخ�ص�صات احلــد الأدنى من دفعات الإيجار غري القابلــة
للتح�صيل للعام  .2017كما قررت ال�شركة عك�س قيد خم�ص�صات انخفا�ض قيمة والتي خظعت لل�ضريبة فـي ال�سنوات املا�ضية
مبقدار  2.938.750ريال عماين واحت�سابها فـي ح�ساب الدخل .وعلية بلغت الأرباح قبل ال�ضريبة  8.420ريال عماين
والأرباح ال�صافية بعد تعديل ال�ضريبة امل�ؤجلة  6.980مليون ريال مرتفعة بن�سبة  %31عن العام املا�ضي .كما قامت ال�شركة
بتحويل مبلغ  2.497.937ريال عماين من الأرباح املحتجزة لتكوين خم�ص�ص خا�ص لال�صول املتعرثة .حافظت ال�شركة
على مركزها ك�أكرب �شركة فـي قطاع التمويل من حيث حجم اال�صول� ،صافـي اال�صول ،القيمة ال�سوقية ،وم�ستوى التغطية على
القرو�ض املتعرثة للعام .2017
اتبعت ال�شركة �سيا�سة متحفظة فـي زيادة �أعمالها حيث مت الرتكيز على الأ�صول ذات اجلودة العالية واالبقاء على معدل
الديون املتعرثة حتت ال�سيطرة .نحن على ثقة تامه ب�أن هذا اال�سلوب ي�سمح لل�شركة بتحقيق منو متنا�سق عند ظهور الفر�ص
وعدم االن�شغال مبعاجلة الأ�صول املتعرثة.
تـوزيـع الأربـاح
تنوي ال�شركة املحافظة على ا�ستمرارية �سيا�سة توزيع الأرباح التي انتهجتها منذ البداية .كما قامت ال�شركة باتباع توجيهات
البنك املركزي العماين فـيما يخ�ص توزيعات االرباح للعام  .2017وفـي هذا ال�سياق فقد �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح
مبعدل  %20من را�س املال املدفوع لل�سنة املالية  2017متثل � %17أرباح نقدية و� %3سندات جمانية غري م�ضمونة ملزمة التحول
�إىل �أ�سهم بقيمة ا�سمية  100بي�سة( .هذه التو�صيه خا�ضعه ملوافقة امل�ساهمني فـي �إجتماع اجلمعية العادية ال�سنوية) حمافظه
بذلك على �سجل توزيع الأرباح غري املنقطع منذ البداية .وبهذا التوزيع تكون ال�شركة وزعت �أرباح تراكمية للم�ساهمني بن�سبة
 %423منذ بدايتها .ال�سندات املجانية غري امل�ضمونة ملزمة التحول �ستدفع من ر�صيد عالوة الإ�صدار.
تعزيز را�س املــال
خالل العام مت حتويل  20مليون �سندات ملزمة التحويل قيمتها  100بي�سة لل�سند ب�إجمايل  2مليون ريال �إىل � .8.927.130سهم
وبهذه الزيادة بلغ را�س املال امل�صدر 27.679.067ريال .كما وافقت ال�شركة على توزيع �سندات جمانية ملزمة التحول �إىل �أ�سهم
بن�سبة  %3من را�س املال لل�سنه املالية املنتهية  .2017حققت ال�شركة معدل را�س مال قوي ون�سبة كفاية را�س املال تبلغ .%28.76
التحديات
ي�شكل تقل�ص العائد من التمويل نتيجة للمناف�سة ال�شديدة ،الزيادة فـي �أ�سعار التمويل ،دخول بنوك جديدة ال�سوق والقرو�ض
املتعرثة نتيجه لتناق�ص التدفقات النقدية على م�ستوى القرو�ض ال�شخ�صية والتجارية م�صدر للقلق .كما قد ينتج عن تقل�ص
االئتمان وا�ستمرار التعافى البطيء �إىل زيادة القرو�ض املتعرثه مما ي�ؤدي �إىل تناق�ص ن�سبة التغطية على هذه القرو�ض.
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امل�س�ؤولية الإجتماعية
ت�ستمر ال�شركة فـي م�ساهمتها فـي دعم املجتمع كجزء من م�س�ؤلياتها الإجتماعية و فـي هذا الإطار قامت ال�شركة بعدة
م�ساهمات فـي خمتلف املجاالت ،كاملنا�سبات الوطنية ،رعاية الأكادميية الريا�ضية وعدة �أن�شطة ثقافـية و�إجتماعية.
التـوقعــات
نتوقع ان تكون ال�سنة القادمة مليئة بالتحديات و ال�شركة مطلعة على الظروف االقت�صادية احلالية وقد بد�أت ب�إتخاذ �إجراءات
مالئمة للحد من ت�أثري هذه الظروف .ان ال�شركة قادرة على جتاوز هذه الظروف ومتفائله بتحقيق نتائج مر�ضية فـي .2018
تتمتع ال�شركة ب�أ�سا�س مايل قوي يتمثل فـي �صافـي الأ�صول املرتفع ،حمفظة مدينو الأق�ساط ذات جودة عاليه� ،أقل معدل من
الأق�ساط املتعرثة ومعدل جيد للتغطية .وبناء عليه ف�إن لدى ال�شركة القدرة على اال�ستمرار فـي التناف�س وحتقيق نتائج مر�ضية
فـي ال�سنوات القادمة.
ن�ؤكد للم�ساهمني كما هو مذكور فـي تقرير تنظيم و �إدارة ال�شركة وتقرير مناق�شة الإدارة وحتليالتها للرئي�س التنفيذي ،ب�أن
ال�شركة لديها �أنظمة رقابه داخلية فاعلة ونظام �إداري قوي فـي كل االق�سام ميكنها من اال�ستمرار فـي �أداء �أعمالها .كما �أن
جمل�س الإدارة على دراية تامة مب�سوليته للقيام ب�إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س عادل وفق ًا ملعيار  IFRSومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر فـي  ،1974ومتطلبات الهيئة العامة ل�سوق املال.
تقييم �أع�ضاء جمل�س الإدارة
متا�شي ًا مع املتطلبات الت�شريعية ،قامت ال�شركة ب�إجراء تقييم لأع�ضاء املجل�س للعام  2017عن طريق ا�ست�شاري م�ستقل،
هاورث ماك غزايل حيث كانت نتيجة التقييم للأع�ضاء مقبولة.
فـي اخلتام �أت�شرف بتقدمي �أ�صدق �آيات ال�شكر والعرفان للمقام ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد  -يحفظه اهلل ويرعاه  -على قيادته احلكيمة التي و�ضعت ال�سلطنة على طريق املجد والتنمية واالزدهار.
كما نوجه �شكرنا �إىل اجلهات الرقابية ،البنك املركزي العماين والهيئة العامة ل�سوق املال واىل البنوك وامل�ؤ�س�سات املتعاملة
مع ًا وكل م�ساهمي ال�شركــة.
واخيـر ًا اوجه �شكري �إىل �إدارة ال�شركة وموظفيها على والءهم وتفانيهم فـي عملهم.

خالــد بن �سعيـــد الوهيبـــي
رئيــــ�س جملــــ�س الإدارة
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�أعـ�ضــاء مـجـل�س الإدارة

خالد بن �سعيد بن �سامل الوهيبي
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ خالد بن م�ستهيل بن �أحمد املع�شني
نائب رئي�س جمل�س الإدارة،
رئي�س اللجنة التنفيذية الرت�شيحات واملكاف�آت

العميد الركن �سيف بن �سامل
بن �سيف احلارثي
ع�ضو جمل�س الإدارة

كيه .كيه .عبدالرزاق

�إبراهيم بن �سعيد بن �سامل الوهيبي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

زكي بن ح�سن �إح�سان �آل ن�صيب
ع�ضو جمل�س الإدارة،
رئي�س جلنة التدقيق

ال�شيخ طارق بن �سامل بن م�ستهيل املع�شني
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شاطئ مرباط
�سيكون ال�شاطئ املنعزل ذو الطابع اخلا�ص هو الو�صف املنا�سب ل�شاطئ مرباط .يقع على بعد �ساعة �شرق �صاللة على ال�ساحل
اجلنوبي ل�سلطنة عمان .ميتد ال�شاطئ على اجلانب الآخر من مدينة مرباط ،وهو مكان ريفي حيث يتوقف الزمن .ت�شكل
الآثار القدمية من حقبة من�سية طويلة امل�شهد ،مما يجعله نقطة جذب للم�صورين .يعترب ال�شاطئ ،الذي ينق�سم �إىل العديد
من اخللجان ال�صغرية ،فـي حالة نقاء .فهذا ال�شاطئ يعترب بقعة لال�ستمتاع بقليل من العزلة .تنقطع الرمال الناعمة
بال�صخور املنت�شرة يف �أماكن ،مما يعزز املنظر العام.
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�شـيكــار درمـ�سي

ع�ضو جمل�س الإدارة

كـيـتــان فــا�ســا

ع�ضو جمل�س الإدارة
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تقرير تنظيم و�إدارة ال�شركة
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م

فل�سفة ال�شركة فـي تنظيم وادارة �أعمالها
قامت ال�شركة بتطبيق ميثاق تنظيم ال�شركة مبا يتطابق مع الإطار املحدد من البنك املركزي العماين وفق ًا للتعميم رقم
ب م 932/بتاريخ  4فرباير  2002وتعميم الهيئة العامة ل�سوق املال رقم  2002/11وتعديالته بالتعميم رقم �/4إ2015/
ال�صادر فـي يوليو 2015واملحدث فـي دي�سمرب � .2016إن امليثاق الفعال الذي يحكم ال�شركة فـي تنظيم و�إدارة �أعمالها
يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على مدى االلتزام مببد�أ �إدارة الأعمال القائم على الأمانة فـي الأداء واحلر�ص على ن�شر هذا املبد�أ
من خالل الأنظمة التي ت�شجع على هذا ال�سلوك داخل امل�ؤ�س�سة مما ميكنها من تطبيق اف�ضل القوانني املتبعة فـي القطاع
با�ستمرار ،فـي ال�شركة العمانية خلدمات التمويل يلتزم جمل�س الإدارة ب�أعلى مبادئ تنظيم الإدارة القائمة على االمانة
والأخالقية املهنية وي�ؤكد على مبادئ ال�شفافية ،واجلودة العالية فـي توفري اال�سرتاتيجية التي توجه ال�شركة فـي تعامالتها
مع �شركائها وهي من العوامل املهمة للنجاح امل�ستمر وحتقيق قيمة عالية للم�ساهمني على مدى البعيد.
جمـلــ�س الإدارة
يتكـون جمل�س �إدارة ال�شركـة من ت�سعة �أع�ضاء على دراية تامة مبجال العمل� ،سبعة من الأع�ضاء م�ستقلـني غري تنفيذيني
واثنان غري م�ستقلني .مت انتخاب جمل�س ال�شركة احلايل فـي اجتماع اجلمعية العادية بتاريخ  23مار�س 2015م ملدة ثالث
�سنوات تنتهي فـي مار�س 2018م ،وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية.
املجل�س ي�ضم فـي ت�شكيلته خرباء مهنيني ورجال �أعمال الذين يقدمون �إر�شاداتهم القيمة وامللهمة والتي متثل الإطار
الرئي�سي الذي ميكن امل�ؤ�س�سة من �أداء عملها بكفاءة عالية.
�إن مهـام جملـ�س الإدارة الرئي�سيـة تتمثل فـي الأ�شـراف على و�ضع ا�سرتاتيجية عمل ال�شركة ،مراقبة الأداء� ،ضمان
ان�سيابية العمل واملحافظة على م�صالح امل�ساهمني.
ملحة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة

الفا�ضل /خالد بن �سعيد بن �سامل الوهيبي ،رئي�س جمل�س الإدارة ،يحمل �شهادة بكالوريو�س �إدارة �أعمال فـي التجارة
الدولية والعلوم ال�سيا�سية ،من جامعة تكوما بوا�شنطن ،ولديه خربة �أكرث من  22عام ًا فـي �شغل وظائف فـي م�ستوى الإدارة
العليا لدى �شركات كبرية وخمتلفة ،كما �أنه ع�ضو فـي جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للغاز.

ال�شيخ /خالد بن م�ستهيل بن �أحمد املع�شني ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،حا�صل على �شهادة بكالوريو�س فـي الإقت�صاد
وماج�ستري فـي احلدود الدولية من اململكة املتحدة ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك م�سقط ورئي�س جمل�س �إدارة ظفار الدولية
للتمنية واال�ستثمار �ش.م.ع.ع وع�ضو جمل�س �إدارة عدة �شركات.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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الفا�ضل /كيه .كيه .عبدالرزاق ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،حا�صل على ماج�ستري فـي الإقت�صاد ،ولديه خربة �أكرث من ثالثني عام فـي الإدارة العليا
ملجموعة م�سقط �أوفر�سي�س ،وع�ضو جمل�س �إدارة ملجموعة �شركات منها بنك م�سقط.

الفا�ضل /بريك بن م�سلم العمري ،نائب املدير العام للمنتجات واخلدمات ،حا�صل على دبلوم الدرا�سات العليا من جامعة كنت و ()MBAمن
جامعة نورثامبتون من اململكة املتحدة ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�ساهمة ولدية خربة فـي منا�صب قيادية تتجاوز � 21سنة.

الفا�ضل� /إبراهيم بن �سعيد بن �سامل الوهيبي ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،خريج �إدارة �أعمال من جامعة �سان دييجو كالفورنيا بالواليات املتحدة
االمريكية ،و�شغل لأكرث من  20عام ًا من�صب بالإدارة العليا ملجموعة �شركات خمتلفة.

الفا�ضل /راج كومار انانداراج .نائب املديرالعام للقرو�ض التجارية  ،خريج جتارة يعمل فـي ال�شركة منذ � 17سنة فـي عدة منا�صب .وحما�سب
قانوين وعمل فـي عدة بنوك و�شركات مالية وقد عمل مع �شركة �سكوتيا للتمويل (من جمموعة بنك نوفا�سكوتيا و�شركة ترانز امريكا ابل
دي�سرتبيو�شن للتمويل).

الفا�ضل /زكي بن ح�سن بن �إح�سان �آل ن�صيب ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،حا�صل على املاج�ستري فـي �إدارة الأعمال باململكة املتحدة ،يعمل فـي
القطاع احلكومي وع�ضو فـي جمل�س �إدارة عدة �شركات.
الفا�ضل� /شيكار بينب درم�سي نين�سي ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،يحمل بكالوريو�س فـي املالية واالقت�صاد من كلية باب�سن و�شهادة � MBAإدارة �أعمال
من املعهد الهندي للإدارة وهو الع�ضو املنتدب ل�شركة املها املالية القاب�ضة.

�أدناه قائمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واجلهات التي ميثلونها ،وتفا�صيل م�شاركتهم فـي �إدارة �شركات امل�ساهمة الأخرى مبا فيها العمانية خلدمات
التمويل وذلك ح�سبما هو مو�ضح فـي اجلدول (� )1أدناه :
الـجدول ()1

�أخر اجتماع
للجمعية العامة
ال�سنوية

اجتماع
املجل�س

اجتماع اللجنة اجتماع �إدارة ع�ضوية
التنفيذية
�شركات
لـجـنة
والرت�شيحات
�أخرى
التدقيق
واملكاف�آات

العميد الركن� /سيف بن �سامل بن �سيف الـحـارثي ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،حا�صل على �شهادة البكالوريو�س فـي العلوم الع�سكرية من كان�سا�س.
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما ح�ضر دورة الدفاع الوطني من كلية نا�صر احلربية ،مب�صر وحا�صل على �شهادة  CPAفـي جمال املحا�سبة من
االردن  1999كما انهى دبلوم املحا�سبة االدارية من كليه ابجنتون اك�سفورد ح�ضر العديد من الدورات فـي جمال التمويل و�إدارة احل�سابات .لديه
 29عاما من اخلربة فى جمال التدقيق ،التمويل واملحا�سبة ،املوارد الب�شريه وكان فـي جمل�س �إدارة �شركة مالية غري م�صرفية ملدة ت�سع �سنني.
يعمل فـي الوقت احلا�ضر مع وزارة الدفاع كم�ست�شار ملوارد الدفاع.

الفا�ضل /خالد �سعيد الوهيبي (رئي�س جمل�س الإدارة)
 ميثل م�ؤ�س�سة ال�سرين.ال�شيخ /خالد م�ستهيل املع�شني (نائب رئي�س جمل�س الإدارة(
 ميثل نف�سه.الفا�ضل� /إبراهيم �سعيد الوهيبي (ع�ضو جمل�س الإدارة)
 ميثل نف�سه.الفا�ضل /زكي ح�سن ال ن�صيب (ع�ضو جمل�س الإدارة)
 ميثل نف�سهالفا�ضل /ك .ك .عبدالرزاق (ع�ضو جمل�س الإدارة)
 ب�صفته ال�شخ�صية.ال�شيخ /طارق بن �سامل بن م�ستهيل املع�شني (ع�ضو جمل�س الإدارة)
 ميثل اخلليجية خلدمات اال�ستثمار.العميد الركن� /سيف بن �سامل بن �سيف احلارثي
م�ست�شار موارد الدفاع
الفا�ضل� /شيكار بيبني درم�سي نين�سي
 ميثل نف�سهالفا�ضل /كيتان دينا كري فا�سا
 -ميثل �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

الفا�ضل� /سامل بن عبداهلل العوادي ،نائب الرئي�س التنفيذي ،حـا�صـل على بكالوريـو�س �إدارة �أعمال ودبـلوم الدرا�سات العليا فـي املحا�سبة
و �شهادة (� )MBAإدارة �أعمال من اململكة املتحدة ولديه خربة طويلة تتجاوز � 29سنة فـي جمال التمويل والنفط والغاز .ع�ضو جمل�س �إدارة عدة
�شركات م�ساهمه عامه.

اجتماعــات جملــ�س الإدارة
االجتماعات عادة ما جتدول م�سبق ًا ،وموعد عقد �أي اجتماع ملجل�س الإدارة يبلغ كتابة لكل ع�ضو ،يعقد املجل�س ما ال يقل عن �أربعة اجتماعات فـي
ال�سنة خالل فرتات منتظمة ويتم �إعداد اجندة االجتماعات بالت�شاور مع رئي�س جمل�س الإدارة و�سكرتري جمل�س الإدارة.

الفا�ضلة /التا رام كري�شان ،نائب املدير العام لإدارة املخاطر ،خريجة اقت�صاد وحما�سبة تكاليف وعملت بال�شركة خالل � 21سنة املا�ضية فـي
وظائف متعددة منها رئي�س احل�سابات واملدير املايل ،و�أي�ض ًا من�سقة لربنامج تكنولوجيا املعلومات بال�شركة.

يتم تقدمي كل الوثائق واملعلومات املتعلقة باالجتماعات �إىل كافة الأع�ضاء قبل حلول مواعيد االجتماعات بوقت كاف .جمل�س الإدارة على �إطالع
�شامل بكل املعلومات اخلا�صة بال�شركة.

الفا�ضل /كيتان دينا كري فا�سا ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،حما�سب قانوين ومايل .لديه ما يزيد من � 19سنة خربة فـي جمال اال�ستثمار واملالية .يعمل
حالي ًا بوظيفة كبري حمللي اال�ستثمار لدى �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية وي�شرف على اعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية اال�ستثمار بال�صندوق.
ال�شيخ /طارق بن �سامل بن م�ستهيل املع�شني ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،رجل �أعمال يعمل �ضمن م�ؤ�س�سة التمان للتجارة ،وهو رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة م�سقط الدولية للقار و�شركة رياحة االتفاق.

ملحه عن الإدارة العليا واملدراء التنفـيذيني
الفا�ضل� /أفتاب باتيل ،الرئي�س التنفيذي ،هو خريج كلية التجارة وحما�سب قانوين يتمتع بخربة لأكرث من عقدين فـي جمال امل�صارف ،خدمات
التمويل ،اال�ستثمار والإدارة العامة .عمل لدى جمموع �شركات مثل �شركة �أيه�.أف فرجو�س و�شركة ا�س�سو�سيتد �سيمنت فـي الهند ،وعمل فـي عمان
مبجموعة كربى ال�شركات ولدى �أحد البنوك الرائدة فـي من�صب رئي�س مركز الأرباح .وهو على ر�أ�س ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها .ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة م�ساهمه عامه.
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عقــد املجلـ�س �أربعة اجتمــاعـات خـالل عـام 2017م وذلك على النـحـو التالـي :فـي  12فرباير 4 /يونيو � 14 /سبتمرب و  22نوفمرب .2017
تفا�صيل ح�ضـور كل ع�ضـو من �أع�ضـاء املجل�س فـي �آخر اجتماعات اجلمعية العامة ال�سنوية ،اجتماعات املجل�س ،اجتماعات اللجنة التنفيذية
واجتماعات جلنة التدقيق قد مت تو�ضيحها فـي اجلدول (� )1أعاله.
لـجـان املـجـل�س
اللجنــة التنفيــذيـــة والرت�شيحات واملكاف�آت
تتكون اللجنة من خم�سة �أع�ضاء ،ويرت�أ�س اللجنة ع�ضو م�ستقل مر�شح من قبل املجل�س .تخت�ص اللجنة مبراجعة االداء العام لل�شركة لتمكينها
من �إتخاذ اخلطوات الالزمة للقيام ب�أعمالها بكل �سال�سة وم�ساعدة جمل�س الإدارة ب�إتخاذ القرارات املنا�سبة والتي تخرج عن �صالحيات الإدارة
التفيذية .كما تقوم اللجنة مب�ساعدة اجلمعية العامة لل�شركة فـي ما يتعلق برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتقدمي االقرتاحات للمجل�س فـي ما يتعلق
بتعيني الإدارة التفيذية وحتديد احلوافز واملكاف�آت املنا�سبة التي ت�ساعد ال�شركة فـي احل�صول على �أف�ضل املهارات واملحافظة عليها.
جتتمع اللجنه بحد �أدنى مرتني خالل العام ويتم الدعوة لالجتماع بناء على طلب الإدارة �أو من قبل اللجنة التفيذية والرت�شيحات واملكاف�آت.
الن�صاب القانوين املقرر للجنة � 3أع�ضاء ،واملهام املنوطة باللجنة تكون فـي �إطار ال�صالحيات املمنوحة لها ،تقوم اللجنة بتوزيع حما�ضر
اجتماعاتها لأع�ضاء املجل�س ويتم مناق�شتها فـي املجل�س.

ال�شركة وتقييم هذه املخاطر عن طريق مراجعة الن�شاط االقت�صادي ومدى فعالية العمليات ونظم الرقابة الداخلية وفح�ص وحتديد النقاط
اال�سا�سية للرقابة الداخلية .لدى ال�شركة دائرة تدقيق داخلي م�ستقلة تابعة للجنة التدقيق .ير�أ�س الدائرة الفا�ضل /جاينتا كومار وهو حما�سب
م�ؤهل ولدية خربة تتجاوز � 15سنة .قامت جلنة التدقيق باالجتماع باملراقب الداخلي ب�صفة دورية ملراجعة تقاريره واالطالع على مالحظات
الإدارة ،كما اجتمعت اللجنة باملراقب اخلارجي لل�شركة و�ضابط االلتزام لالطالع على �آرائهم ومالحظاتهم ح�سب متطلبات ميثاق التنظيم
واطلعت جمل�س الإدارة على نتائج هذه االجتماعات .وتقوم برفع تقارير ب�صفة م�ستمرة ملجل�س الإدارة فـي �إجتماعاتها الربع �سنوية عن النتائج
الإيجابية لل�ضوابط الداخلية لل�شركة .بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �إبالغ امل�ساهمني بان النظام الرقابي الداخلي لل�شركة متواجد ويعمل
ب�شكل مر�ضي.
نظام تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اتبعت ال�شركة فـي اختيارها لأع�ضاء جمل�س الإدارة ما هو من�صو�ص عليه فـي قانون ال�شركات التجارية ولوائح الهيئة العامة ل�سوق املال.
املكافـــ�آت
مت �صرف خالل ال�سنة 2017م بدل ح�ضور جل�سات لأع�ضاء املجل�س عن اجتماعات جمل�س الإدارة ،اللجنة التنفيذية والرت�شيحات واملكاف�آت،
وجلنة التدقيق كالتايل:
الأعـ�ضــــاء

املبلغ

الفا�ضل /خالد بن �سعيد الوهيبي

5٫500

ال�شيخ /خالد بن م�ستهيل املع�شني

6٫600

الفا�ضل� /إبراهيم بن �سعيد الوهيبي

6٫600

الفا�ضل /ك.ك .عبدالرزاق

7٫100

جلنــة التدقيــق
جلنة التدقيق ت�ضم � 4أع�ضاء غري تنفيذيني و�أغلبهم م�ستقلني والذين مت تعينهم بوا�سطة املجل�س .مت ت�شكيل جلنة التدقيق وفق ًا ملتطلبات ميثاق
�إدارة وتنظيم ال�شركات.

ال�شيخ /طارق بن �سامل املع�شني

6٫600

الفا�ضل /زكي ح�سن �إح�سان ن�صيب

7٫100

الفا�ضل� /شيكار بيبني درم�سي نين�سي

6٫600

رئي�س جلنة التدقيق زكي ح�سن �إح�سان وع�ضوية الفا�ضل /خالد بن �سعيد الوهيبي ،الفا�ضل /ك.ك عبدالرزاق والفا�ضل /كيتان دنيا كري فا�سا

الفا�ضل /كيتان دينا كري فا�سا

7٫100

كل �أع�ضاء جلنة التدقيق م�ؤهلني وذوي خربة فـي املجال املايل واملحا�سبي .ن�صاب ع�ضوية اللجنة هو ع�ضوان .اللجنة جتتمع �أربعة مرات �سنوي ًا
على اقل تقدير ،ويتم �إجازة برنامج عمل اللجنة بوا�سطة املجل�س .مهام وم�سئوليات جلنة التدقيق هي كما هو مو�ضح فـي امللحق رقم ( )3من بنود
ميثاق �إدارة وتنظيم ال�شركات امل�ساهمة العامة.

العميد الركن� /سيف بن �سامل احلارثي

6٫600

رئيـ�س اللجنـة ال�شيـخ /خالد بن م�ستهيل املع�شني ،وبقية الأع�ضاء هم الفا�ضل� /إبراهيم بن �سعيد الوهيبي ،ال�شيخ /طارق بن �سامل املع�شني،
والفا�ضل� /شيكار بيبني درم�سي نين�سي ،والعميد الركن� /سيف بن �سامل احلارثي.
اجتمعت اللجنة  3مرات خالل �سنة 2017م بتاريخ  4يونيو � 14 /سبتمرب  22 /نوفمرب  .2017تفا�صيل ح�ضـور تلك االجتماعات مو�ضحـة ح�سب
اجلدول (� )1أعاله.

عقـدت جلنـة التدقيـق �أربعة اجتماعـات خـالل العـام 2017م وذلك فـي  12فرباير 26 /ابريل  26 /يوليو و � 30أكتوبر  .2017تفا�صيل هـذه
االجتماعـات مو�ضحـة فـي اجلدول (.)1
ال�ضوابــط الداخليــة
تقوم جلنة التدقيق الداخلي امل�شكلة من قبل جمل�س الإدارة بالنيابة عن املجل�س مبراجعة الأنظمة والقواعد الداخلية لل�شركة ب�صفة دورية للت�أكد
من مالمتها وتنفيذها ي�شمل نطاق عمل التدقيق الداخلي احل�صول على املعلومات الوافية عن اعمال ال�شركة ،واملخاطر والنظم الرقابية داخل
20
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�أو�صى جمل�س الإدارة ب�صرف مبلغ  140٫200ريال عمـانـي كمكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني فـي اجتماع اجلمعية
العامة ال�سنوية.
�إجمالـي الرواتب واملكافـ�آت املدفـوعة خالل عام2017م لكبـار املـوظفني اخلم�ســة فـي ال�شركـة �شاملـة الت�سهيالت الأخرى مبا فيها م�صاريف
ال�سفر خارج ال�سلطنة وم�صاريف النقل الداخلي بلـغت  1.676.631ريــال عمـانـي.
وتتـراوح فـرتة تـقديـم �إنـذار �إنـهــاء اخلدمـة لـه ـ�ؤالء املـوظـفني ما بـني �شـهر �إىل � 3شهـور ويـتم دفـع م�ستحق ــات نـه ــاية اخلـدمة وفـقـ ًا لقانـون
العمــل العمـان ــي.
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ب :توزيع امل�ساهمني كما فـي  31دي�سمرب 2017م:

تفا�صيل حول عدم التزام ال�شركة باللوائح والأنظمة
�أوفت ال�شركة مبتطلبات الأنظمة واللوائح املقررة �أثناء العام 2017م.

م

و�سائل ات�صاالت ال�شركة بامل�ساهمني
العمانية خلدمات التمويل لديها حوايل  356م�ساهم  ،ومعظم امل�ستثمرين الأ�سا�سيني منهم من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية .قناة االت�صال الرئي�سية
بامل�ساهمني هي عرب التقرير ال�سنوي الذي ير�سل لهم بالربيد قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة .التقارير ربع ال�سنوية وال�سنوية لنتائج عمل
ال�شركة تن�شر فـي ال�صحف ال�صادرة بالعربية والإجنليزية على ال�سواء .التقارير ربع ال�سنوية تر�سل للم�ساهمني بناء ًا على رغبة �أي ًا منهم.
اجتمــاع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية يعـد �أهـم و�سيلة ات�صال مبا�شر بني ال�شركة وم�ساهميها.
جمل�س �إدارة ال�شركة ملتزم مب�سئولياته جتاه امل�ساهمني ،وي�شجع فتح حوار مبا�شر معهم فـي حال ما �إذا كان ذلك مطلوب ًا .موقع ال�شركة على
االنرتنيت www.aofsoman.com .يت�ضمن التقرير ال�سنوي حتليالت ومناق�شات الإدارة للو�ضع املايل لل�شركة لتقدمي �صورة وا�ضحة وعادلة
للم�ساهمني.
بيانات وم�ؤ�شرات ال�سوق
 .أم�ؤ�شر الأ�سعار (�أعلى � +أقل) فـي كل �شهر خالل العام 2017م باملقارنة مع م�ؤ�شر �سوق م�سقط للأوراق املالية للقطاع امل�صرفـي مو�ضح فـي
الر�سم البياين امللحق :

340
330
320
310
300
290
280
270
260
250

8400
8100
7800
7500
7200
6900
6600
دي�سمرب نوفمرب �أكتوبر �سبتمرب �أغ�سط�س يـوليو
2017 2017 2017 2017 2017 2017

يونيو
2017

مــايـو
2017

�أبريل
2017

مار�س فرباير يناير
2017 2017 2017

�سـعـر ال�سهـم �أعلى

م�ؤ�شر �أعلى �سوق م�سقط للأوراق املالية للقطاع امل�صرفـي

�سعر ال�سهـم �أق ـ ــل

م�ؤ�شر �أقل �سوق م�سقط للأوراق املالية للقطاع امل�صرفـي

� 1شركة م�سقط اوفر�سيز �ش.م.م
� 2صندوق تقاعد وزارة الدفاع
� 3صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
 4هينا بينب درم�سي
 5ال�شيخ� /سامل بن م�ستهيل املع�شني
 6م�ؤ�س�سة ال�سرين �ش.م.م
 7اخلليجية خلدمات اال�ستثمار �ش.م.ع.ع
 8ح�سن اح�سان ن�صيب
 9بنك م�سقط
 10الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
 346م�ساهمني �آخرين
 356جمموع الأ�سهم

22

الت ـقــريــر ال�سـنــوي 2017

50,135,416
29,078,553
29,000,292
26,778,268
24,990,575
20,602,510
13,298,950
11,561,208
11,099,797
7,085,695
53,159,411
276,790,675

18.11
10.51
10.48
9.67
9.03
7.44
4.80
4.18
4.01
2.56
19.21
100.00

ال�سندات امللزمة التحول �إىل �أ�سهم املتبقية
ال�سندات امللزمة التحول �إىل �أ�سهم التي مل يتم حتويلها والتي عند حتولها �سيكون لها ت�أثري على ر�أ�س املال و�شروط هذا التحويل مف�صلة فـي
الإف�صاحات للبيانات املالية.
موجز عن الـخربة املهنية ملراقبي الـح�سابات:
مت تعيني �إرن�ست ويوجن كمدقق لل�شركه من قبل امل�ساهمني لل�سنة املالية 2017م  EY ،هي �شركة عاملية رائدة فـي جمال خدمات التدقيق وال�ضرائب
واملعامالت واخلدمات اال�ست�شارية .تلتزم  EYعلى القيام بدورها فـي بناء عامل ًا �أف�ضل للعمل� .إن الر�ؤى واخلدمات عالية اجلودة التي تقوم EY
بتقدميها تُ�ساعد فـي بناء الثقة فـي �أ�سواق ر�أ�س املال واالقت�صادات فـي جميع �أنحاء العامل.
�إن ممار�سة  MENAال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا من  EYقد كانت تعمل فـي املنطقة منذ �سنة  1923وتوظف �أكرث من  6.700مهني .وقد كانت
 EYتعمل فـي �سلطنة ُعمان منذ �سنة  1974وهي ال�شركة الرائدة فـي جمال اخلدمات املهنية فـي البالد .ت�شكل  EY MENAال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا و�آ�سيا جزء ًا من ممار�سة � EMEIAأوروبا وال�شرق الأو�سط والهند و�أفريقيا من  ،EYمع �أكرث من � 4.500شريك وما يقارب  106.079مهني.
على ال�صعيد العاملي ،تعمل  EYفـي �أكرث من  150بلد و ُت ِّ
وظف  256.500مهني فـي  728مكتب .يرجى زيارة املوقع  ey.comملزيد من املعلومات حول .EY
�إرن�ست ويوجن �شركة مراجعة معتمدة فـي الهيئة العامة ل�سوق املال ملراجعة وتدقيق ال�شركات امل�ساهمة العامة بلغت تكاليف املراجعة والتدقيق
لل�سنة املالية  2017مبلغ  12٫500ريال عماين.
• ال�شركة �أوفـت بااللتزامات املطلوبة وفق ًا لن�صو�ص ميثاق تنظيم و�إدارة �شركـات امل�ساهمـة العامـة ،وقدمت تقريرها وفق ًا للقواعد املقررة من
الهيئة العامــة ل�ســوق املــال.
• وبذلك يقر جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد عائق مادي ملمو�س قد ي�ؤثر على مقدرة ا�ستمرارية ال�شركة فـي �أعمالها خالل ال�سنة القادمة.

افتـاب باتيــل
الرئي�س التنفـيذي
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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خالد بن �سعيد الوهيبي
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فــريـــق الإدارة
�أفـتــاب بــاتـيـل
الرئي�س التنفيذي

�سامل بن عبداهلل العوادي
نائب الرئي�س التنفيذي

بريك م�سلم العمري

نائب املدير العام  -املنتجات والـخدمات

�أ�س� .شندر�سكر
مدير �أول  -املـالية

حممد �إبراهيم عبداهلل

مدير �أول  -دائرة تقنية املعلومات

التا رام كري�شنان

نائب املدير العام  -العمليات و �إدارة املخاطر

�آي .راج كـومـار

نائب املـدير العام  -الإئتمان التجاري

�آي .كي .مكوندان

مدير �أول معاجلة القرو�ض املتعرثة والتح�صيل

�أم .فـي .رام كومار

�شـاطئ ر�أ�س الـحمراء

مدير القرو�ض بالتجزئية

بالرغم من �أن �شاطئ ر�أ�س احلمراء قريب جدا من �شاطئ القرم ال�شهري ولكن على عك�سه يتميز بالعديد من امليزات� .أنه
منعزل جداً ،ون�سبيا �أ�صغر وتقريبا ال توجد مطاعم قريبة منه .ومع ذلك فهو غاية فـي اجلمال حقاً .ميتد ال�شاطئ على
م�ساحة �صغرية جدًا مع �أقل حد من الزحمة مما يجعله مكاناً مثالياً لق�ضاء عطلة بكثري من اخل�صو�صية .وهذا ال�شاطئ
مثايل لل�سباحة وميكن للمرء ر�ؤية العائالت وال�سياح وهم ي�ستمتعون باملاء هنا وهناك .هذا ال�شاطئ حماط بال�صخور،
وخا�صة ال�صخور الكل�سية على اجلانبني مع �شاطئ مثايل يف و�سط ال�صخور.
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�ساحل �صور

تقرير ملناق�شات الإدارة وحتليالتها
مقــدمــة
متكنت ال�شركة العمانية لـخدمات التمويل من �إنهاء �أكرث من عقدين من العمل الناجح فـي قطاع
التمويل وكون ال�شركة العمانية لـخدمات التمويل �شركة مالية غري م�صرفية وتقدم باقة من خمتلف
الـحلول املالية خالل الواحد والع�شرين عام من النجاح ت�ستمر ال�شركة فـي بناء التواجد القوى فـي
�سوق التمويل بوجود انظمة و�سيا�سة ممتازه حققت من خاللها ال�شركة اجنازات ملحوظة .وت�ستمر
باظهار تفوقها فـي �سيا�سة �إدارة االعمال من خالل بروزها ك�شركة رائدة فـي البالد توفر منتجات
وخدمات مالية متنوعة.

املناق�شات والتحليالت التي تقدمها الإدارة توفر املعلومات التي ت�ؤمن الإدارة ب�أنها مهمة لتوفري مفهوم معقول
عن نتائج عمليات ال�شركة وموقفها املايل .مت بناء هذه املناق�شات والتحليالت التي �سوف ترد على مفهوم
اال�ستمرارية فـي عمليات ال�شركة ويجب �أن تقرا على �ضوء النتائج املالية لل�شركة والتو�ضيحات املرافقة لها.

�أفـتــاب بــاتـيـل

الرئي�س التنفيذي ،ال�شركة العمانية خلدمات التمويل
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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بعـ�ض البيـانــات الـواردة فـي هـذا التقريــر تعبـر عن وجهـة نظــر ال�شركــة� ،أهدافها ،توقعاتها امل�ستقبلية وميكن
�أن ترتجم لتعبـر عن الأو�ضاع فـي ظل القوانني والإجراءات التي حتكم هذا القطاع .النتائج الفعلية الدارة
ال�شركة قد تختلف جذري ًا عن ما قد يفهم من هذه التوقعات املطروحة �أو امل�ستنبطة من قراءة هذه التوقعـات� .إن
املتغريات املهمة كالتعديـالت التي قـد تطـر�أ على القوانني والإجراءات احلكوميـة ،تغيري فـي قوانني ال�ضرائب،
تعديـل فـي �أ�سعـار الفـوائد فـي الأ�سـواق املحليـة والدوليـة  ،تغري العر�ض والطلب فـي �سوق املركبات �إىل �أخره ....
قـد ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر علي عمليات ونتائج ال�شركـة بطريقة مبا�شرة �أو �ضمنية.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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تقرير ملناق�شات الإدارة وحتليالتها

الر�ؤية على االقت�صاد العاملي
بدء النمو العاملي بالتح�سن فـي الن�صف الثاين من العام  2017مع ظهور عالمات التما�سك بالرغم من التباطئ فـي بداية العام .كما يتوقع ان ينمو
الإنتاج العاملي بن�سبة  %3.7فـي 2017باملقارنة النمو البطئ بن�سبة  %3.1فـي العام  .2016هذا االنتعا�ش فـي النمو بدء ب�شكل وا�سع مع تركيزة
فـي منطقة �أوروبا و�آ�سيا .وقد مت تعديل م�ؤ�شرات النمو العاملي للعامني  2018و 2019لت�صل �إىل ن�سبة .%3.9وقد �سجل النمو فـي االقت�صاديات
املتقدمة معدالت �أكرث من املتوقع وحتديد فـي املانيا ،اليابان وكوريا والواليات املتحدة .كما �شهدت الدول النامية مثل الربازيل ،ال�صني وجنوب
افريقيا معدالت منو �أعلى من املتوقع فـي الربع الثالث .كما �شهدت التجارة العامليه زيادة قوية فـي الأ�شهر الأخرية مدعومة بالتح�سن فـي
اال�ستثمار خ�صو�ص ًا فـي الدول املتقدمة وزيادة فـي الإنتاج ال�صناعي فـي �آ�سيا.
�أن الأ�سعار العالية للأ�صول والزيادة فـي الطلب على الإئتمان فـي ال�صني ،والتوتر ال�سيا�سي فـي ا�سبانيا (كاتالونيا) ،و�سيا�سة بريطانيا للخروج
من الإحتاد الأوروبي ت�شكل خماطر وحتدي كبري للر�ؤية املتفائلة للإقت�صاد العاملي وفق ًا ل�صندوق النقد الدويل بالإ�ضافة �إىل عدم وجود توا�صل
بني الأ�سواق املالية من حيث املبادئ ،تقلب حاد وعدم و�ضوح فـي ال�سيا�سات قد ت�ضعف هذا النمو املتوا�ضع.

فـي تقرير �صندوق النقد الدويل حول الإقت�صاد العاملي فـي �أكتوبر 2017م �أ�شار ال�صندوق �إىل العجز العام فـي موازنة ال�سلطنة وانخفا�ض الناجت
املحلي فـي عام  2016م من � %18.6إىل حت�سن ب�سيط فـي العام  2018م �إىل  %14.3وا�شار التقرير �إىل ن�سبة النمو �سوف ت�صل �إىل  %3.7فـي
الناجت املحلي وهذا يعطي م�ؤ�شر تعافـي فـي �إقت�صاد ال�سلطنة .وفـي امليزانية املتوقعة لل�سلطنة �أظهرت توقع بالنمو مبعدل  %3فـي 2018م معتمدة
على تعافـي ا�سعار النفط وتنويع م�صادر الدخل.
ومن القطاعات الإجتماعية الغري نفطية يربز قطاع ال�سياحة كقطاع واعد فـي ال�سلطنة و�سوف ت�ستمر احلكومة فـي اال�ستثمار فـي هذا القطاع
من خالل البنية التحتية واملطارات واملوانئ وب�إفتتاح مطار م�سقط اجلديد والذي ي�ستوعب  20مليون م�سافر �سنوي وت�سهيل وت�شجيع ال�سياحة من
خالل �سرعة و�سهولة احل�صول على تا�شريات �سوف تنع�ش هذي اخلدمات قطاع لل�سياحة فـي ال�سلطنة .املحلليني متفائلني جد ًا بهذي اخلطوه التي
�سوف تفتح �آفاق جديدة فـي جماالت كثرية مرتبطة بال�سياحة وت�ساهم فـي م�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة فـي امل�ضي قدم ًا واالنتعا�ش
جمدد ًا وهذا �سوف ي�ساعد �سوق املال لإعطاء فر�ص ا�ستثمارية للمجتمع.
قطــاع ال�شركات املالية امل�صرفية والغري م�صرفية
واجه القطاع خالل عام  2017حتديات كثرية �أهمها املناف�سة القوية من البنوك والنوافذ الإ�سالمية ومن �أهم هذه املواجهات تو�سعة البنوك
لتمويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة لإ�ستيفاء متطلبات البنك املركزي .هذا التناف�س نتج عنه ا�ستقطاب لكثري من ال�شركات على البنوك عو�ض َا
عنة �شركات التمويل وبتقليل من ن�سبة الفوائد وت�سهيل ا�شرتاطات التمويل مما �سبب فـي انخفا�ض جودة االقرا�ض.

ولتغطية العجز املايل قامت احلكومة باالقرتا�ض من ال�سوق املحلية والدولية فـي العامني  2016و 2017ونتج عن هذا ال�شح فـي ال�سيولة ارتفاع
ن�سبة الفوائد فـي البنوك.
وبنا ًء على تقييم  standard&poorsفقد مت تخفي�ض ت�صنيف ال�سلطنة من � - BBBإىل  + BBمما ي�صنف العائد على اال�ستثمار فـي ال�سلطنة
ادنى من امل�شجع وبينما غريت  S&Pنظرتها امل�ستقبلية �إىل �سلبية حافظت ال�شركتني  ,Moody’s Fitchعلى توقع م�ستقر للنظرة امل�ستقبلية.
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وبالنظرة الديناميكيه على ال�سوق ف�إن املتوقع �أن تظل ن�سبة
االفائدة على الريال العماين م�ستقرة ولكن يجب توفر ال�سيوله
للإ�ستمرار فـي النمو املنتظم وتتوقع حت�سن الفائدة عام 2018م
مقارنة بعام  2017ولكن ال تتوقع �أن يكون هناك تغيري كبري.
�سيكون هناك �ضغط كبري على القطاع للمحافظة على العوائد
الربحية مع ا�ستمرار تزايد القرو�ض املتعرثة� ،شح فـي اخلربات
وزيادة فـي تكاليف التوظيف كما �أن ال�ضغط على معدل الفائدة
نتيجة ل�شح ال�سيولة فـي ال�سوق املحلي وتوقعات ب�إرتفاع �أ�سعار
الفائدة ت�سبب قلق �آخر للقطاع .اال �أن ال�شركات التي متتلك
نظام الأعمال ال مع الرتكيز على الكفائة ،خماطر متنوعة،
وقادرة على التنويع �ستتمكن من النجاح فـي املدى البعيد.
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الفــر�ص اال�ستثماريــة والعقبــات
اال�ستفادة من فر�ص منو ال�شركات وك�أ�سرتاتيجية و�ضعت العمانية خلدمات التمويل نف�سها املمول اال�سا�سي لل�شركات الكربى فـي ال�سلطنة مع
حلول مالية متعددة مثل قرو�ض را�س املال العامل ،خ�صم الفواتري كمنتجات ا�ضافـية غري متويل اال�صول.
خالل العام 2017م �شرعت ال�شركة فـي حمالت ت�سويقية عديدة وجددت عالقتها باملروجني واملوزعني الرئي�سني اال ان ح�صتها ال�سوقيه فـي ق�سم
البيع بالتجزئة تراجعت نتيجة للمناف�سة ال�شديدة من البنوك والبنوك الإ�سالمية .كما �أن العام � 2017شهد �إنخفا�ض حاد فـي الطلب على املركبات
�سواء على امل�ستوى الفردي �أو ال�شركات وذلك ب�سبب الأحوال الإقت�صادية والغاء الدعم على الوقود.
احلفاظ على جودة الأ�صول من �أ�سا�سيات ال�شركة والت�أخر فـي ال�صرف احلكومي والت�أخري فـي دفع م�ستحقات امل�شاريع �أثر على ال�سيولة املالية
ل�شركات املقاوالت الكربى مما �أدى �إىل ت�أثري على ال�شركات الكبريه واملتو�سطة �إىل الو�صول للتجار الأفراد وهذا قد ي�أثر ب�شكل مبا�شر على القطاع
مما ينتج عنه تعرث فـي القرو�ض ويرفع بذلك ن�سبة القرو�ض
�صـافـي الأربـاح
املتعرثة  .وقد كانت ال�شركة حذرة فـي هذا العام بعدم التو�سع
8.0
فـي اقرا�ض ال�شركات املت�صلة بالإن�شائات واملقاوالت وهذا قلل
7.0
7.0
6.7
6.5
من املجازفة فـي قطاع يعاين من ت�أخري الدفعات وهذه القرو�ض
6.1
6.0
5.7
قد ت�شكل عائق كبري ل�شركات التمويل حيث �أن ن�سبة املخاطره
5.3
5.0
فـيها عالية جد ًا وقد ت�سبب تغريات كبرية فـي التح�صيل وزيادة
4.0
القرو�ض املتعرثة.
3.0

ان ال�سيا�سة احلكيمة املالية واالقت�صادية لل�سلطنة �ست�ؤدي �إىل
زيادة االتفاق عام 2018م فـي جمال البنية التحتية وال�سياحة
وعودة الدفع بالعملة �إىل التنوع الإقت�صادي وبدء امل�شاريع احلالية
�سوف حت�سن فـي ال�سيولة احلالية ومن املتوقع ان ترتفع.

2.0

الأرقام باملليون ريال عماين

واجهت البنوك و�شركات التمويل �صعوبة فـي ال�سنة املالية  2017وهي �شح ال�سيولة وارتفاع ن�سبة الفوائد على القرو�ض ق�صرية املدى والتخوف من
ا�ستمرار ارتفاع ن�سبة الفوائد على القرو�ض ق�صرية املدى والتخوف من �إ�ستمرار ارتفاع الفوائد على القرو�ض مقارنة ب�إنخفا�ض امل�شاريع التنموية
والبنية التحتية فـي البلد فكانت هناك �صعوبة فـي البنوك للمحافظة على ال�سيولة املطلوبة والأ�صول اجليدة من خالل املناف�سة املوجودة.

بالن�سبة للعمانية خلدمات التمويل فقد تعدينا هذه املرحلة بنجاح وذلك ب�سبب النظرة امل�ستقبلية واملحافظة على التطابق فـي امليزانية العمومية
بالإ�ضافة �إىل التوازن فـي القرو�ض الطويلة والق�صرية الأجل مع توقع ارتفاع ن�سب الفوائد وقلة ال�سيولة ف�إن ال�شركة قامت بو�ضع ودائع مع البنوك
املحلية للوفاء مبتطلباتها فـي ال�سداد فـي االوقات املحددة وهذه الودائع مل ت�ساعد فقط فـي املحافظة على و�ضعية ال�شركة املالية بل �ساعدت فـي
املفاو�ضات مع البنوك فـي االقرا�ض بن�سب جيدة.
اثبتت حماوالت �إعادة ت�سعري القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات حتدي ًا كبري ًا كما �أن القرو�ض الفردية احلالية على متويل ال�سيارات واملرتبطة
بال�شيكات مل نتمكن من �إعادة رفع الفوائد .ت�صاعدي ًا .نحن فـي خطا ثابته لتمريرالإرتفاع فـي الفوائد �إىل زبائننا بناء على عبئ الو�ضع احلايل
القائم .وباملقابل ف�إننا جاهدين فـي الأ�شهر الأخرية فـي الرتكيز على التح�صيل عو�ض ًا عن البحث عن الفر�ص الأخرى.

الأرقام باملليون ريال عماين

الر�ؤية االقت�صادية املحلية
مع �إ�ستمرار �إعتماد ال�سلطنة ب�شكل رئي�سي على عوائد �صادرات النفط ف�إن ا�سعار النفط املنخفظة �أثرت ب�شدة على الدخل فـي ال�سلطنة فـي
الأعوام  2017 – 2015و�ساهمت فـي ت�ضخم العجز فـي امليزانية .معظم �شركات االن�شاءات واملقاوالت واجهت �صعوبة فـي ال�سيولة املالية مما
اثر على ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة و�صو ًال �إىل االفراد .وذلك ب�سبب تقل�ص اال�ستثمار فـي م�شاريع البنية التحتية والطلب على املواد اخلام
انخف�ض وهذا اثر على خماطر التعرث وارتفاع قيمة االقرا�ض �ساهم اي�ض ًا فـي ق ّلة اللجوء �إىل االقرتا�ض.
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تواجة ال�شركة العمانية خلدمات التمويل فـي القطاع لأكرث من عقدين من الزمن مع خربتها وحمفظة الزبائن احلالية وكذلك مع تنويع وتطوير
و�سائل االقرا�ض �ساعدت فـي خلق بيئة و�آلية ممتازة حيث انها اتاحت الفر�صة لل�شركة للنمو فـي عدة جماالت قد متكنت ال�شركة من حت�سني
االنتاجية ون�سب الفائدة على ال�شركة فـي البنوك املحلية واخلارجية وتو�سيع الت�سهيالت احلالية وتطوير �آلية التح�صيل لدى ال�شركة ونتج عن ذلك
اقل �شركة من حيث ن�سبة القرو�ض املتعرثة.
كما قامت ال�شركة على مدار ال�سنوات بتطوير القوى العامله ،ر�أ�س املال و�أنظمة احلا�سوب وتعمل على تطوير نظامها املحا�سبي للتعامل مع
املنتجات اجلديدة املعتمدة على الهاتف النقال كما �سيتطلب ذلك زيادة اال�ستثمار فـي هذا املجال .كما ي�شتمل التطوير تقليل امل�صاريف فـي
اخلدمات مثل �صيانة احلا�سب الآيل ا�ستخدامات االنرتنت واخلدمات الأخرى املقدمة من البنك املركزي العماين واخلدمات امل�ساندة الأخرى.

61

وب�شكل عام ف�إن ا�ستمرار ا�سعار النفط على امل�ستويات احلالية
ت�شكل حتدي ب�شكل عام لالقت�صاد العماين .واي انخفا�ض
جديد �سي�ؤثر على قدرة احلكومه فـي االنفاق �سي�ؤثر على قدرة
ال�شركة فـي تنمية اعمالها.
ال�شركة على ا�ستعداد تام وثقة كاملة ملواجهة التحديات القادمة
وا�ستثمار كل الفر�ص املتاحة للو�صول للربحية والنمو امل�ستدام.
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ان اال�سرتاتيجية االحرتازية للمخاطر التي تقوم بها ال�شركة اعطتها اف�ضلية حيث ان ن�سبة تغطية القرو�ض املتعرثة  NPAو�صل �إىل  %299و�سوف
ي�ساعد تطور االقت�صاد احلايل فـي حالة حدوث خ�سائر غري متوقعة .غري ان تقل�ص التدفقات النقدية و�شح ال�سيولة قد يزيد تاخر الديون
امل�ستحقة مما يتطلب خم�ص�صات مرتفعة.
�إن ارتفاع ن�سبة الفائدة على الإقرا�ض ي�شكل حتدي كبري �إال �أننا متكنا من �إجتياز هذا التحدي بناء ًا على نظرتنا طويلة االجل واحلد من عدم
التكافئ فـي امليزانية العمومية واحلفاظ على ن�سبة متوازنة بني القرو�ض الق�صرية الأجل مقارنة بالقرو�ض طويلة الأجل بد ًال من الإعتماد على
القرو�ض ق�صرية الأجل لـ  90يوم وذلك بالإقرتا�ض بالعمالت الإجنبية� .إال �أن ارتفاع ن�سبة  LIBORاثر على قدرتنا على الإ�ستفادة ب�شكل �أكرب
من هذه القرو�ض اي تغريات تطر�أ على القوانني �أو االنظمة
مبا فـي ذالك تغريات او تطبيقات جديدة قد ي�ؤدي �إىل الت�أثري
�صـافـي الأ�صـول
80
بالفر�ص املالية املتاحة لل�شركة وحتد من احللول او اخلدمات
70
70.4
67.9
66.8
التي ميكن تقدميها.
63.6

حتـليــل منتجــات ال�شــركـــة
قامت ال�شركة بتو�سعة منتجاتها خالل العام عن طريق جناحها فـي دخول متويل امل�شاريع عن طريق امل�شاركة.فـي قطاع ال�شركات قدمت ال�شركة
حلول مالية جديدة ،بالإ�ضافة �إىل متويل اال�صول مثل قرو�ض را�س املال العامل ،خ�صم الفواتري متويل الذمم املدينة ،بوترية عالية لعمالئنا
احلاليني بالإ�ضافة �إىل عمالء جدد .كما �ساعد تنوع املنتجات على تقليل عدم التوازن فـي الفرتات الزمنية حيث �أن فرتات هذه القرو�ض تتنوع
من ق�صرية �إىل متو�سطة االجل.
�أما القرو�ض التجارية والتي ت�شكل ن�سبة كبريه من حمفظة قرو�ض ال�شركة فقد متكنت من الأداء ب�شكل جيد خالل العام مع تغطية متنوعة من
ال�شركات فـي عدة جماالت خمتلفة.
وفـي قطاع التجزئة تقدم عرو�ض متويلية خا�صة حتمل العالمة التجارية «اليـف اليـن» للعمالء من �أ�صحاب الأعمال اخلا�صة ،املوظفـني ،م�شغلي قطاع
النقل ،ال�شركات ال�صغرية بالإ�ضافة �إىل ال�شركات الكبرية الناجحة .قد حققت نتائج معتدله خالل هذا العام نتيجة للمناف�سة ال�شديدة للبنوك.
منتج ال�شركة «اليف �ستايل» اخلا�ص بتمويل �شراء االحتياجات ال�صغرية ي�ستمر بتحقيق جناح ممتاز وال�شركة ب�صدد تو�سع �شبكة قاعدة العمالء
املتوفرة .ولتقوية تواجدها جغرافـيا ف�إن ال�شركة تدر�س فتح فروع �أخرى بالإ�ضافة �إىل فرعي �صحار ونزوى تقوم ال�شركة مبراجعة جملة منتجاتها
بهدف حتقيق توازن .فـي املحفظة ي�ؤدي �إىل زيادة العوائد ويجنب ال�شركة من التقلبات الناجتة عن تغري اال�سعار وي�ساعدها على حتقيق ارباح جمزية.
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�إن طبيعة عملنا فـي قطاع خدمات التمويل تتطلب قدرات فريدة كال�سرعة ،ال�شفافـية ،القدرة على فهم احتياجات العمالء واال�ستجابة لها� ،أ�سلوب
التعامل ال�سليم والعادل� .إننا ن�سعى لتوفري منتجاتنا وخدماتنا املبنية على تلبية احتياجات العمالء .لقد �ساهمت �سيا�سة عمل ال�شركة فـي تقدمي خدماتها
املبنية على الإجراءات املب�سطة� ،سرعة املوافقة� ،أ�سعار فائدة تناف�سية مدعومة بخدمة العمالء املميزة فـي بناء قاعدة عري�ضة من العمالء الرا�ضيني.
الت�صنيف االئتماين
�أكدت وكالة  Moody’sخلدمات امل�ستثمرين من خالل رايها ال�صادر فـي  6فريلري  2018على النتائج املالية الغري مدققة املنتهية فـي � 30سبتمرب
 2017ت�صنيفها العاملي لل�شركة العمانية خلدمات التمويل حيث منحت ال�شركة ت�صنيف من الفئة  Ba3طويلة الأجل للإ�صدارات بالعملة املحلية
والأجنبية ،مع توقعات �سلبية للت�صنيف.
وت�شري وكالة الت�صنيف �إىل �أن ت�صنيفات ال�شركة ال ُعمانية تعك�س �أ�سا�سياتها املالية املنا�سبة  -وب�شكل خا�ص ربحيتها ونوعية �أ�صولها ون�سبة
تغطيتها اجليدة للقرو�ض ور�سملتها القوية .وتعك�س الت�صنيفات اي�ضا مكانة ال�شركة التي ت�أ�س�ست فـي  1997ب�إعتبارها بوتيك متويل فـي قطاع
الت�أجري العماين الذي يعترب �صغريا ن�سبيا ،كما تعك�س �سيا�ستها املتحفظة فيما يتعلق باملخاطر ،و�إدارتها اخلبرية واملتمكنة ،وكفاءة وفعالية معايري
�إدارتها للمخاطروان كانت ا�سا�سية.
خطة ا�ستمراية االعمال
بناء على خطة ا�ستمرارية االعمال املعتمدة من جمل�س الإدارة وعلى حتليل تاثريها على االعمال ،قامت ال�شركة بعملية فح�ص بنجاح لهذه اخلطة
فـي فرعها بنزوى يوم  14دي�سمرب .2017
لدى ال�شركة اجلاهزية من خالل خطة ا�ستمرارية االعمال ومركز التعافـي من املخاطر لنظام �إدارة املعلومات وقد مت فح�صها والت�أكد من
فعاليتها ولديها القدرة على ا�ستمرار عملياتها فـي حاالت الطوارئ التي قد ت�ؤثر على عملياتها الطبيعية ومبعدل توقف منخف�ض.
املخاطر التي تواجهها ال�شركة
�إدارة املخاطر تعني الفهم ال�صحيح للمخاطر بطبيعتها الثابتة واملتقلبة والتي تتعلق بطبيعـة عملنا وحتديد مدى ت�أثري هذه املخاطر على عمل
ال�شركة� .إن الإطار التنظيمي لإدارة املخاطر يعتمد على ر�ؤية قوية للإدارة و تقييم م�ستقل ولوائح و�إجراءات وا�ضحة.
تتعر�ض ال�شركة فـي جمال عملها �إىل خماطر ا�سرتاتيجية ،خماطر االئتمان ،خماطر ال�سيولة ،خماطر �أ�سعار الفائدة وخماطر االقرتا�ض.
املخـاطــر اال�ستــراتيجي ــة املخاطر اال�سرتاتيجية هي عبارة عن احتماالت اخل�سارة الناجتة عن انتهاك �سيا�سات �إ�سرتاتيجية غري عملية ،غياب
التخطيط اال�سرتاتيجي املتكامل العمال ال�شركة ،عدم القدرة على تنفيذ مثل هذه اال�سرتاتيجيات للمتغريات التي تطر�أ على بيئة العمل.
�إن اال�سرتاتيجية ال�شاملة العمال ال�شركة قد مت تكوينها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية وفريق التنفيذ .تقوم
الإدارة التنفيذية بتحليل و�إدارة ور�سم اخلطط االحرتازية للمخاطر اال�سرتاتيجية الرئي�سية لل�شركة حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة.
خمـاطــر االئتمـــان
خماطر االئتمان تتمثل فـي عدم قدرة الطرف املقرت�ض الوفاء بالتزاماته املالية جتاه الطرف املقر�ض مما قد ينتج عنه خ�سائر مالية للمقر�ض.
تعتمد ال�شركة �سيا�سة التقليل والتحكم فـي خماطر االئتمان عن طريق حتديد �سقف ائتماين للمقرت�ضني ،مراقبة خماطر االئتمان ،تقليل التعامل
مع �أطراف حمدودة واال�ستمرار فـي حتديد القدرة االئتمانية لهذه الأطراف.
مت التحكم فـي خماطر االنخفا�ض فـي القيمة للقرو�ض �إىل م�ستوى مقبول .وقد خف�ضت ال�شركة ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل م�ستويات قليلة كما
حققت ال�شركة �أعلى ن�سبة خم�ص�صات فـي القطاع على القرو�ض املتعرثة.
خمــاطــر ال�سيــولــــة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن فـي عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلباتها التمويلية عند ا�ستحقاقها .تكمن خماطر ال�سيولة فـي
قطاع الإقرا�ض من خالل عدم التوافق فـي الفرتات التمويلية بني املبالغ املقرت�ضة كم�صادر للتمويل واملبالغ املقر�ضة لتمويل �شراء الأ�صول
بالإ�ضافة �إىل املخاطر التي قد تن�ش�أ من اختالل عملية ا�سرتجاع املبالغ املقر�ضة .تقوم ال�شركة مبراقبة هذه املخاطر بكل حيطة وتت�أخذ و�سائل
متنوعة فـي �إدارة هذه العملية.
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للحد وال�سيطرة على خماطر ال�سيـولة التي قد تن�ش�أ قامت ال�شركة بتطوير ال�سيا�سات الالزمة للتنوع فـي م�صادر التمويل وعـدم االعتمـاد علـى م�صدر
واحد بالإ�ضافة �إىل الإدارة اجليدة واملنظمة لتح�صيل الديون وحيث �أن ال�شركة تتوقع ب�أن ترتفع خماطر ال�سيولة فـي ال�سنة القادمة فقد قامت
ب�إجراءات جديدة بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله ،حيث تنوي ال�شركة االحتفاظ ب�سيولة نقدية بالرغم من متتعها بخطوط �إئتمان بنكية غري م�ستخدمة.
خمــاطــر �سعــر الفـائــدة
تنتج خماطر �سعر الفائدة من احتمال التغريات فـي �أ�سعار الفائدة التي ت�ؤثر على ربحية ال�شركة �أو قيمة الأدوات املالية .ال�شركة معر�ضة ملخاطر
�أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق �أو لوجود تفاوت فـي ت�سعرية املوجودات واملطلوبات وعجز املوازنة الذي قد يـحدث نتيجة لوجود م�ستحقات على
ال�شركة �أو العادة ت�سعرية �سعر الفائدة فـي فرتة معينة .تقوم ال�شركة ب�إدارة هذا التفاوت من خالل ال�سيا�سات اخلا�صة مبعاجلة هذه املخاطر.
نظـام الرقـابـة الـداخليـة وطــرق الـوقـايـة الأخـــرى
ت�ؤمن ال�شركة بان النظام الداخلي للرقابة ي�شكل الزاوية الرئي�سية ملبد�أ تنظيم وادارة ال�شركة وتركز جهودها للت�أكيد على جودة التنظيم فـي كل �أنظمتها.
يوجد بال�شركة عدة جلان من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مكلفة باتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ،والإدارة الفعالة لعمليات ال�شركة والت�أكد من االلتزام
مبتطلبات ميثاق تنظيم وادارة ال�شركة وفق ًا ملتطلبات اجلهات الرقابية .لل�شركة هيكل تنظيمي مت ت�صميمه بدقه بحيث يو�ضح خمتلف م�ستويات امل�س�ؤولية.
وهناك �أنظمة داخلية مف�صلة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ونظام معلوماتي داخلي ي�ؤمن القيام بعمليات ال�شركة بطريقة فعالة.
كما قامت ال�شركة بو�ضع نظام داخلي فعال للحد من املخاطر الناجتة عن العمليات ،عن طريق و�ضع �أنظمة رقابـة داخليـة فعالـة ،وانظمة تقييم
بالإ�ضافة �إىل برنامج التدقيق الداخلي امل�ستمر.
يقوم املراقبني الداخليني لل�شركة مب�س�ؤولية املراجعة ال�شاملة لكافة عمليات ال�شركة ويقوموا بتقدمي تقاريرهم للجنة التدقيق الداخلي املنبثقة عن
جمل�س الإدارة .تقوم جلنة التدقيق الداخلي مبراجعة هذه التقارير وفعالية �ألية الرقابة الداخلية وتقدم �أرائها ملجل�س الإدارة.
نتـائـج العمـليـات
�شهد العام  2017حمافظة ال�شركة العمانية خلدمات التمويل على مركزها ك�أكرب �شركة متويل من حيث حجم حمفظة الأ�صول ،االرباح ،العائد
الأ�سا�سي على ال�سهم� ،صافـي الأ�صول ،والقيمة ال�سوقية .وبالرجوع �إىل الوراء ف�أننا ن�شعر بالفخر واالعتزاز لالجنازات الكبرية التي حققتها
ال�شركة كم�ساهم �أ�سا�سي فـي قطاع التمويل من خالل التميز فـي حتقيق معدالت عالية فـي العوائد ،واالرباح والأ�صول و�أقل ن�سبة �أ�صول متعرثة.
لقد مت حتقيق هذا الو�ضع من خالل التخطيط احلذر والر�ؤية الوا�ضحة مدعوم بر�ؤية مدرو�سة من جمل�س الإدارة.
كان تركيز ال�شركة على تقوية جودة اال�صول وخ�صو�ص ًا باحللول املالية اجلديدة بخطاء حذرة .وخالل العام كان بالإ�ضافة �إىل تقوية جودة
الأ�صول اهتمام ال�شركة ب�شكل خا�ص هو زيادة زيادة الأعمال فـي كافة القطاعات .حيث ركزت ال�شركة على:
• الرتكيز على متويل الأعمال ال�صغرية.
• تقويةالتمويل الإ�سرتاتيجي لقطاع الأعمال الكبرية ومتويل ر�أ�س املال العامل.
• هيكلة املنتجات وتقدميها ب�شكل �أف�ضل يلبي طلبات العمالء.
• الرتكيز على معاير اجلودة.
• حتقيق التوازن فـي ال�سيولة للمحافظة على معدالت عوائد عالية.
• الرتكيز على التح�صيل.
خالل العام 2017م انخفظت حمفظة مدينو الأق�ساط بن�سبة  %10مقارنة مع ال�سنة املا�ضيه لتبلغ  222.8مليون ريال بنهاية ال�سنة.
وبلغ �إجمايل الإيرادات فـي العام  2017مبلغ 19.79مليون ريال باملقارنة مع 18.963مليون ريال فـي العام املا�ضي وخالل ال�سنة قرر جمل�س
االإدارة فـي  22نوفمرب  2017عك�س قيد خم�ص�ص مببلغ  2.938.750ريال عماين من املخ�ص�صات على القرو�ض املتعرثة التي خ�ضعت لل�ضريبة
فـي اال�أعوام املا�ضية وتكوين خم�ص�ص خا�ص عن طريق حتويل مبلغ  2.497.937ريال عماين من الأرباح املحتجزة .هذا االحتياطي غري قابل
للتوزيع ويتطلب موافقة املجل�س لتحويلة وبالـرغم من ارتفاع تكلفة االئتمان مقارنة بالعام املا�ضي �إال ان الهام�ش انخف�ض نتيجة املناف�سـة ال�شديـدة
وغري املحبوبة من قبل البنوك التجارية والبنوك اال�سالمية.
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�إال �أن ال�شركة متكنت مرة �أخرى من حتقيق �أرباح �صافية للعام  2017بلغت 6.98مليون ريال مما يعطي عائد ًا �أ�سا�سي ًا لل�سهم مبعدل  26بي�سة
على را�س املال اجلديد.
جلميع االغرا�ض الرقابية ارتفـع �صافـي �أ�صول ال�شركة �إىل  70.366مليون ريال بزيادة قدرها  %3.56عن العام املا�ضي البالغ  67.944مليون
ريال �أما القيمة ال�صافية لل�سهم فقد بلغت  0.235ريال وهي الن�سبة الأعلى فـي هذا القطاع.
�أو�صت ال�شركة بتوزيع �أرباح  %20لعام 2017م .هذا املقرتح خا�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية ال�سنويه .وبهذا التوزيع ترتفع الأرباح املدفوعة
منذ �إن�شاء ال�شركة �إىل  .%423قامت ال�شركة بال�سيطرة التامة على معدل القرو�ض املتعرثة وقامت بتكوين خم�ص�صات ملقابلة هذه القرو�ض
بن�سبة اكرث من املطلوب ح�سب متطلبات البنك املركزي العماين واملتطلبات الدولية العداد البيانات املالية IFRS9 .وي�شكل هذا الر�صيد من
املخ�ص�صات ن�سبة تغطية تبلغ  %299على الأ�صول املتعرثة.
النتائــج املاليــة للعــام 2017
الأداء املــالــي :
2012
17.045
()4.533

2013
18.738
()5.361

2014
18.917
()4.964

2015
19.198
()4.487

()3.974
�أجمايل امل�صروفات
خم�ص�صات
احلد الأدنى من دفعات الإيجار غري ()2.128
القابلة للتح�صيل
أق�ساط
�
ذمم
قيمة
انخفا�ض
خم�ص�ص
عك�س قيد
التمويل املدينة اخلا�ضع لل�ضريبة

�إجمايل الإيرادات
تكاليف الفائدة

�صايف الدخل

12.512

13.377

13.953

14.711

(�ألف ريال عماين)
2017
2016
19.790 18.963
()6.470( )6.256

12.707

13.320

()4.183
()2.045

()4.634
()1.959

()5.150
()2.000

()4.834
()1.601

()4.737
()3.100

-

-

-

-

2.939

7.149
()1.081
6.068

7.360
()880
-

6.272
7.561
()961
()904
5.311 254.838

الربح قبل ال�ضريبة
ال�ضريبة
ت�سوية ال�ضريبة امل�ؤجله
�صافـي الربح

6.410
()754
5.565

�صافـي مدينو الأق�ساط

216.745 238.895 246.180 228.266 226.735 205.254

ً
�إجمايل مدينو
حم�صلة) حمفظة الأق�ساط (ناق�صا الفوائد 212.008
الغري
قابلة
الغري
إيجار
ل
ا
دفعات
خم�ص�صات
إجايل
�
()6.754
للتح�صيل والفوائد املجنبة
�إجمايل الأ�صول
�صافـي القرو�ض
�صافـي �أ�صول ال�شركة

العائد الأ�سا�سي على ال�سهم(بي�سة)

210.248
131.717
58.011
0.320

8.422
()1.000
()441
6.981

233.878

235.917

254.838

247.618

222.800

()7.143

()7.651

()8.658

()8.723

()6.055

239.946
144.398
61.047

241.584
145.820
63.619

274.276
157.835
66.831

275.875
153.370
67.944

244.604
136.713
70.366

2.37
%12.26
3.05
%25

2.29
%12.12
%3.24
%25

2.36
%11.65
%3.40
%25

2.26
%8.69
%3.52
%25

1.94
%10.91
%3.84

0.028

0.028

0.026

2.27
ن�سبة االقرتا�ضات امل�صرفية لرا�س املال
%13.79
العائد على �صافـي الأ�صول
ن�سبة خم�ص�صات احلد الأدنى من دفعات ال
إيجار 3.19
غري القابلة للتح�صيل من �أجمايل مدينو الأق�ساط
%25
ن�سبة الأرباح املوزعة %
* االرباح املقرتحة لل�سنة املالية  2017متثل ( %17نقد ًا � %3 +سندات جمانية غري م�ضمونة ملزمة التحويل)

0.020

0.026

*%20
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�أهم نتائج 2017
• ققامت ال�شركة بتكوين خم�ص�صات بن�سبة  %26.79من �إجمايل �صافـي مدينو الأق�ساط ملقابلة القرو�ض املتعرثة مبا فيها الأرباح املجنبة ليبلغ
ر�صيد املخ�ص�صات ن�سبة تغطية  %299على الأ�صول املتعرثة.
• بلغ �إجمايل املخ�ص�صات مبا فيها الأرباح املجنبة واملخ�ص�ص اخلا�ص للقرو�ض املتعرثة مبلغ  8.553مليون ريال عماين.
• بلغت الأرباح ال�صافية بعد ال�ضرائب  6.981مليون ريال عماين.
املــوارد الب�شـريـة
ً
ي�شكل املوظفني جزا ًء مهما من ميزتنا التناف�سية .يوجد لدى ال�شركة نظم تطوير تعني باملوارد الب�شرية خالل العمل وخارج العمل ،تعني بتدريبهم،
تقدمي اال�ست�شارة لهم ،بالإ�ضافة �إىل نظام مك�آفات مبني على �أ�س�س علمية كلها �ساعدت على تكوين موارد تتمتع بقدرات عالية من الكفاءة
والتحفيز� .إن ال�شركة تفخر مبواردها الب�شرية التي كان لها الأثر الكبري فـي حتقيق �إجنازات ال�شركة .كما حافظت ال�شركة على ن�سبة التعمني
بالرغم من كرثة دوران العمالة.
عمالئنـــا
ال�شركة العمانية خلدمات التمويل ملتزمة بتقدمي قيمة عالية ب�أ�سلوب ت�سويقي قوى ،ومنفرد ي�ضمن ا�ستمرارية فـي التعامل وزيادة فـي حجم العمل
مع كافة عمالئنا .وي�شهد �سجل عمالء ال�شركة الكبري على ذلك.

تقرير ملناق�شات الإدارة وحتليالتها

• اال�ستمرار فـي حتقيق الريادة فـي جمال التوظيف ،التطوير ،والتدريب للمحافظة على املوارد الب�شرية اجليدة.
• تقدمي اف�ضل اخلدمات والعناية بالعمالء بطريقة تتجاوزاملناف�سة الغري واقعية.
منذ �إن�شاءها حتى تاريخه متكنت ال�شركة من املحافظة على التزاماتها بتحقيق زيادة فـي العوائد للم�ستثمرين� .إن ال�سعي امل�ستمر لتحقيق التميز
فـي الأداء وا�ستمرار النجاح يعد حتدي ًا غري منقطع� .إن هدفنا هو اال�ستمرار فـي تطوير �أ�ساليب عمل جديدة ومنتجات مطورة وكفاءة عالية جتعل
خدماتنا تقدم ب�صورة اف�ضل لعمالئنا.
 ون�ستمر بتطوير ال�شركة والنمو قدم ًا فـي حتقيق اهداف ال�شركة والعوائد املالية املرجوة مل�ساهمينا وفـي اولوياتنا للعام القادم.�إن �إدارة ال�شركة م�ستمرة ملراقبة التقلبات االقت�صادية عن قرب مبا فـي ذلك تغيري ن�سبة الفوائد والإدارة تتوقع مع الأحوال االقت�صادية احلالية
�أنه �سيكون هناك حتديات مبا�شرة فـي هذا القطاع.
�إن جناحنا يكمن فـي والء املوظفني ،وا�ستمرارنا فـي الرتكيز على التزامن ًا نحو م�ساهمي ال�شركة ،عمالءها وجمتمعاتنا .ان الدعم والر�ؤية
الوا�ضحة من جمل�س �إدارة ال�شركة �ساهم ب�شكل كبري فـي حتقيق النمو والربحية� .أننا على يقني ب�أننا نقا�س على مقدار �إجنازاتنا وهدفنا هو
اال�ستمرار فـي زيادة ما مت حتقيقه من تراثنا املليء بالإجنازات وجعل ال�شركة العمانية خلدمات التمويل منوذج قيادي فـي جمال تقدمي اخلدمات
فـي احلا�ضر وللأجيال القادمة.

ر�أ�س املال
تقوم �سيا�سة ال�شركه فـي �إدارة را�س مالها على ا�سا�س حتقيق ن�سب �صحيه فـي معدل را�س املال من �أجل حتقيق �أف�ضل العوائد للم�ساهمني .وعلية
ف�إن �إدارة ال�شركة تقوم من حني �إىل �آخر ب�إجراء تعديالت فـي هيكلة را�س املال وفق ًا ملا تتطلبة ظروف االعمال .مل يتم �إجراء �أي تعديل على هذه
ال�سيا�سة خالل العام.
الر�ؤيــة امل�ستقبليـة
و�صلت ال�شركة اليوم �إىل قيادة القطاع على م�ستوى ال�سلطنة بعد مرور عدة دورات جتارية فـي جمال التمويل خالل االعوام املا�ضية .وذلك من
خالل ،البنية الرا�سمالية ال�سليمة ،قرو�ض متعرثة منخف�ضة ،حمفظة منتجات متنوعة ،عوائد منتظمة ،نظم معلومات متطورة ،نظام حت�صيل
قوي� ،أ�صول فكرية ،نظام عمل متطور كلها مكنت ال�شركة من اال�ستحواذ على �أكرب قدر من فر�ص النمو.
• هيكلة را�س مال قوي.
• جمال متويل عايل.
• منوذج عمل ذو قيمة عالية.
• قرو�ض متعرثة قليلة.
• خم�ص�صات جيده للقرو�ض املتعرثة.
• تنوع فـي اخلدمات واملنتجات.
• عوائد م�ستمرة.
• تقنية متطورة.

افتـــاب باتيـــل
الرئيــ�س التنفيـذي

ن�ستمر فـي تركيزنا على منو اعمالنا بهدف حت�سني االداء املايل وحتقيق عوائد �أف�ضل للم�ستثمرين .اولوياتنا للعام القادم:
• االلتزام باحلذر فـي كافة منتجات االقرا�ض.
• الرتكيز على االقرا�ض امل�شرتك وتقدمي منتجات تتنا�سب مع طلبات ال�سوق.
• �إدارة قويه وحذره لل�سيوله والتحكم فـي امل�صاريف لتحقيق عوائد م�ستمره.
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تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني �إىل
امل�ساهمني يف
ال�شركة العمانية لـخدمات التمويل (�ش.م.ع.ع)
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بيان الدخل ال�شامل

لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2017
									
		

2017
ريال ُعماين

2016
ريال ُعماين

18.039.580
()6.469.783
11.569.797

17.569.163
()6.256.186
11.312.977

1.750.783
()4.585.530
()3.100.000
2.938.750
()151.888

1.394.163
()4.670.700
()1.601.000
()163.671

8.421.912

6.271.769

()1.000.025
()440.813

()960.701
-

6.981.074

5.311.068

العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

21

0.026

0.020

العائد املخفف لل�سهم الواحد

22

0.024

0.019

�إي�ضاح

�إيرادات �أق�ساط متويل
م�صروف فوائد
�صافـي �إيرادات �أق�ساط التمويل

�إيرادات �أخرى
م�صروفات الت�شغيل
�صافـي خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم �أق�ساط التمويل املدينة
عك�س قيد خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم �أق�ساط التمويل املدينة اخلا�ضع لل�ضريبة
ا�ستهالك

3
4
8
 8و23
10

الربح قبل ال�ضريبة

م�صروف �ضريبة الدخل – ال�ضريبة احلالية
تعديل ال�ضريبة امل�ؤجلة

5

الربح وجمموع الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 45إىل  73جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير املراجعني امل�ستقلني وارد على ال�صفحة .40-37
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بيـان التغريات فـي حقوق امل�ساهمني

بيـــان املـــركــز املـــــايل

لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2017

كما فـي  31دي�سمرب 2017

2017
ريال ُعماين

2016
ريال ُعماين

نقد وما فـي حكم النقد
وديعة لدى البنك املركزي ال ُعماين
ذمم مدينة لأق�ساط متويل
مقدما
�أ�صول �أخرى ومدفوعات ً
عقارات ومعدات
�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة

6
7
8
9
10
5

24.489.439
250.000
216.745.514
1.550.976
1.204.207
364.305
244.604.441

33.522.496
250.000
238.895.308
1.202.276
1.199.820
805.118
275.875.018

قرو�ض ق�صرية الأجل
ودائع
قرو�ض لأجل
�سندات قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي
التزامات �أخرى
�ضريبة دخل م�ستحقة

11
12
13
20
14
5

66.500.000
2.000.000
94.701.688
5.208.716
9.648.188
1.388.927
179.447.519

76.000.000
8.878.519
110.892.750
5.065.808
11.059.346
1.100.409
212.996.832

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
احتياطي قانوين
احتياطي �صرف عمالت �أجنبية
�إحتياطي خا�ص للأ�صول املتعرثة
�أرباح حمتجزة

15
16
17
18
23

27.679.067
2.491.966
9.226.356
1.600.221
2.497.937
21.661.375
65.156.922
244.604.441
0.235

26.786.354
3.825.158
8.928.785
1.605.971
21.731.918
62.878.186
275.875.018
0.235

�إي�ضاح

الأ�صول

جمموع الأ�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
االلتزامات

جمموع االلتزامات
حقوق امل�ساهمني

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

�صافـي الأ�صول لل�سهم الواحد

مت اعتماد البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  11فرباير  2018ووقعها نياب ًة عن املجل�س كل من:
رئي�س جمل�س الإدارة

		

ع�ضو جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 45إىل  73جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية - .تقرير املراجعني امل�ستقلني وارد على ال�صفحة .40-37
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ر�أ�س املـــال
�إي�ضاح ريال عُ ماين

1.627.226 8.189.184 4.337.137 24.567.552
-

الر�صيد فـي  1يناير 2016

الربح وجمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
معامالت مع املالكني مدرجة
مبا�شرة فـي حقوق امل�ساهمني

�إ�صدار �سندات جمانية قابلة
للتحويل �إلزام ًيا (فئة )7
توزيعات �أرباح مدفوعة
�إ�صدار �أ�سهم جمانية
حتويل �سندات جمانية قابلة
للتحويل �إلزام ًيا (فئة )6
حتويل �سندات قابلة للتحويل
�إلزام ًيا (فئة �-)4شريحة 4
عك�س احتياطي العمالت الأجنبية
حمول �إىل االحتياطي القانوين
الر�صيد فـي  31دي�سمرب 2016
الربح وجمموع الدخل ال�شامل
لل�سنة
املحول �إىل �إحتياطي خا�ص
للإ�صول املتعرثة
معامالت مع املالكني مدرجة
مبا�شرة فـي حقوق امل�ساهمني

�إ�صدار �سندات جمانية قابلة
للتحويل �إلزام ًيا (فئة )7
توزيعات �أرباح مدفوعة
حتويل �سندات جمانية قابلة
للتحويل �إلزاميًا (فئة �-)4شريحة 5
عك�س احتياطي العمالت الأجنبية
حمول �إىل االحتياطي القانوين

الر�صيد فـي  31دي�سمرب 2017

عالوة �إ�صدار االحتياطي
القـانـوين
الأ�ســهـــم
ريال عُ ماين ريال عُ ماين

االحتياطي
للعمالت
الأجنبية
ريال عُ ماين

19
737.027 19
675.324 20
806.451 20

()1.228.378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()737.027
999.478

1.193.549

-

-

-

-

-

()2.142.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(297.571 )297.571

()4.176.484( )4.176.484
1.674.802
-

2.000.000

-

-

()5.750
-

-

()1.228.378

6.981.074 6.981.074

-

-

1.107.287

59.318.433 20.597.334
5.311.068 5.311.068

-

-

19
892.713 20

املجــــمـــــوع
ريال عُ ماين

()21.255
62.878.186 21.731.918

-

-

18
17

-

()21.255
18
(739.601 )739.601
17
1.605.971 8.928.785 3.825.158 26.786.354
23

�إحتياطي خا�ص الأرباح
للأ�صول املتعرثة املحتجزة
ريـال عُ ماين ريـال عُ ماين

)2.497.937( 2.497.937
-

()2.142.908

()4.553.680( )4.553.680

-

-

2.000.000

-

-

()5.750
-

65.156.922 21.661.375 2.497.937 1.600.221 9.226.356 2.491.966 27.679.067

مبوجب موافقة الهيئة الرقابية وكما هو مبني تف�صيلاً بالإي�ضاح  ،20ف�إن ال�سندات غري امل�ضمونة القابلة للتحويل �إلزام ًيا بالكامل والبالغة
 5.208.716ريال ُعماين (عام  5.065.808 :2016ر.ع) تعامل على انها جزء من �صافـي القيمة لغر�ض احت�ساب كافة احلدود القانونية.
وبالتايل ف�إن �صافـي القيمة كما فـي  31دي�سمرب  2017لكافة الأغرا�ض القانونية يبلغ  70.365.638ريال ُعماين (عام  67.943.994 :2016ر.ع).
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جز ًءا من هذه البيانات املالية.
ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 45إىل  73جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية - .تقرير املراجعني امل�ستقلني وارد على ال�صفحة .40-37
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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بـيـــان التـدفـقـات الـنـقـدية

�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية
فـي  31دي�سمرب 2017

لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2017

�إي�ضاح
�أن�شطة الت�شغيل

الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت ملا يلي:
ا�ستهالك
�أرباح بيع عقارات ومعدات
فوائد متويل جمنبة
�صافـي خم�ص�ص هبوط قيمة ذمم مدينة ب�أق�ساط متويل
عك�س خم�ص�ص خا�ضع لل�ضريبة لإنخفا�ض قيمة مديونيات بالأق�ساط حمررة
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات فـي ر�أ�س املال العامل

10
3
8
8
23

ذمم مدينة ب�أق�ساط متويل
مقدما
�أ�صول �أخرى ومدفوعات ً
التزامات �أخرى
وديعة ر�أ�سمالية لدى البنك املركزي ال ُعماين
�ضريبة دخل مدفوعة
�صافـي النقد من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار

�شراء عقارات ومعدات
املتح�صل من بيع عقارات ومعدات
�صافـي النقد امل�ستخدم فـي �أن�شطة اال�ستثمار

10

�أن�شطة التمويل

قرو�ض ق�صرية الأجل (بال�صافـي)
�صافـي الودائع امل�سددة
�سداد قرو�ض لأجل (بال�صافـي)
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صافـي النقد امل�ستخدم فـي �أن�شطة التمويل

19

�صافـي التغري فـي النقد وما فـي حكم النقد

نقد وما فـي حكم النقد فـي بداية ال�سنة

نقد وما فـي حكم النقد فـي نهاية ال�سنة
ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 45إىل  73جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير املراجعني امل�ستقلني وارد على ال�صفحة .40-37
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6

2017
ريال ُعماين

2016
ريال ُعماين

8.421.912

6.271.769

151.888
()6.240
172.496
3.100.000
()2.938.750
8.901.306

163.671
()30
77.215
1.601.000
8.113.625

21.810.298
()348.699
()1.304.309
()818.356
28.240.240

5.584.847
()467.214
()2.736.372
()40.000
()1.136.862
9.318.024

()166.176
16.140
()150.036

()48.905
280
()48.625

()9.500.000
()6.878.519
()16.191.062
()4.553.680
()37.123.261
()9.033.057

6.802.002
()627.853
()2.788.690
()4.176.484
()791.025
8.478.374

33.522.496
24.489.439

25.044.122
33.522.496

 -1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية
ال�شركة ال ُعمانية خلدمات التمويل �ش.م.ع.ع («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة ُعمانية عامة مرخ�صة من قبل البنك املركزي ال ُعماين ،وم�سجلة
وف ًقا لقانون ال�شركات التجارية ب�سلطنة ُعمان .حيث تقوم ال�شركة ب�أعمال الت�أجري بغر�ض التملك والتمويل الإيجاري لل�سيارات والأ�صول الأخرى.
والعنوان امل�سجل لل�شركة هو �صندوق بريد  ،1087جربو ،الرمز الربيدي  ،114م�سقط� ،سلطنة ُعمان.
تعمل ال�شركة فـي �سلطنة ُعمان ويعمل لديها  155موظ ًفا كما فـي  31دي�سمرب  156 :2016( 2017موظ ًفا) .كما �أن �أ�سهم ال�شركة و�سنداتها القابلة
للتحويل ب�شكل �إلزامي مدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية.
 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 1-2أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد هذه البيانات املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية .ومت�سك ال�سجالت املحا�سبية بالريال ال ُعماين ،والتي هي عملة الت�شغيل والعر�ض لهذه
القوائم املالية.
 2-2فقرة االلتزام

لقد مت �إعداد البيانات املالية لل�شركة وف ًقا ملعايري التقارير املالية الدولية ،واللوائح ال�سارية ال�صادرة عن البنك املركزي ال ُعماين� ،إىل جانب
املتطلبات املعمول بها لقانون ال�شركات التجارية لعام  ،1974وتعديالته ،والهيئة العامة ل�سوق املال ب�سلطنة ُعمان.
 3-2ا�ستخدام التقديرات والأحكام

يتطلب �إعداد القوائم املالية طبق ًا لـ «معايري التقارير املالية» �أن تقوم الإدارة بو�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية ومبالغ الأ�صول والإلتزامات والدخل وامل�صروفات الواردة بتلك القوائم املالية ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات امل�صاحبة لها ب�شكل م�ستمر ،ويتم �إدراج التعديالت على التقديرات املحا�سبية فـي الفرتة التي يتم فـيها
مراجعة التقدير وفـي �أي فرتات م�ستقبل ّية مت�أثرة بها .ومت ب�صفة خا�صة فـيما يلي تبيان التقديرات التي تنطوي على �شكوك ،والأحكام التي لها
ت�أثري بالغ على البيانات املالية:
 1-3-2خ�سائر انخفا�ض قيمة الذمم املدينة ب�أق�ساط التمويل

تقوم ال�شركة مبراجعة ح�سابات القرو�ض وال�سلفـيات الهامة ب�شكل �إفرادي بتاريخ كل مركز مايل ،وذلك لتقييم ما �إذا كان يجب ت�سجيل خ�سائر
انخفا�ض قيمتها فـي الأرباح واخل�سائر .وعلى وجه اخل�صو�ص تقوم الإدارة بتقدير مبالغ وفرتات التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد خ�سائر
انخفا�ض القيمة .وعند تقدير هذه التدفقات النقدية تقوم ال�شركة بتقدير الو�ضع املايل للمقرت�ضني و�صافـي املبالغ املمكن حت�صيلها من قيمة
ال�ضمانات .وت�ستند هذه التقديرات �إىل افرتا�ضات حول عدد من العوامل املختلفة ،وبالتايل فقد تختلف النتائج الفعلية مبا ي�ؤدي �إىل تغريات
م�ستقبلية على املخ�ص�ص.
بالن�سبة للذمم املدينة ب�أق�ساط التمويل التي مت تقييمها ب�شكل �إفرادي وتبني عدم وجود انخفا�ض فـي قيمتها وكذلك كافة القرو�ض وال�سلفـيات
الإفرادية �ضئيلة القيمة فـيتم عندئذ تقييمها كمجموعة واحدة� ،ضمن جمموعة الأ�صول التي تت�شابه فـي املخاطر لتحديد ما �إذا كان ينبغي تكوين
خم�ص�ص نتيجة �أحداث ت�سبب بتكبد خ�سائر م�ؤيدة بدليل مو�ضوعي ولكن �آثارها غري م�ؤكدة بعد .وعند التقييم كمجموعة واحدة يتم الأخذ فـي
االعتبار للبيانات من حمفظة القرو�ض (مثل جودة االئتمان ،وم�ستويات املت�أخرات ،وا�ستخدام االئتمان ،ون�سبة القرو�ض �إىل ال�ضمانات� ،إلخ)،
وتركيزات املخاطر والبيانات االقت�صادية.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية

 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن التقييم املذكور �أعاله هو �أويل لأنه مل يتم االنتـهاء من جميع �أعمال االنتـقـال� .إن الت�أثري الفعلي لتطبيق معيار التقرير املايل الدويل  9بـتاريـخ
 1يناير  2018قد يتغري ب�سبب:
• �سيتطلب معيار التقرير املايل الدويل  9من ال�شركة تعديل عملياتها املحا�سبية و�ضوابط الرقابة الداخلية ،ومل تكتمل هذه التغيريات بعد؛
• على الرغم من تنفيذ عمليات موازية فـي الن�صف الثاين من �سنة  ،2017ف�إن النظم اجلديدة وال�ضوابط املرتبطة بها مل تعمل لفرتة �أطول؛
• تقوم ال�شركة بتنقيح وو�ضع النماذج النهائية لإحت�ساب خ�سائر الإئتمان املتوقعة؛ و
• �إن ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة والإفرتا�ضات والأحكام وتقنيات التقدير امل�ستخدمة تخ�ضع لإعادة التقييم والتغيريات بناء ًا على تعليمات
ال�سلطة الرقابية.

فـي  31دي�سمرب 2017
 2-3-2ال�ضرائب

توجد �أوجه عدم التيقن فـيما يتعلق بتف�سري القوانني ال�ضريبية وكمية وتوقيت الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة فـي امل�ستقبل .بالنظر �إىل جمموعة
وا�سعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة ،اخلالفات التي تن�ش�أ بني النتائج الفعلية واالفرتا�ضات� ،أو تغيريات فـي
امل�ستقبل ملثل هذه االفرتا�ضات ،قد يحتم �إجراء التعديالت فـي امل�ستقبل حل�ساب �ضريبة الدخل والتي �سجلت بالفعل .تقوم ال�شركة بتكوين
خم�ص�صات ،ا�ستنادا �إىل تقديرات معقولة ،عن العواقب املحتملة لو�ضع اللم�سات النهائية للربوط ال�ضريبية لل�شركة .مقدار تلك املخ�ص�صات
ي�ستند على عوامل خمتلفة ،مثل اخلربة لربوط �ضريبية �سابقة وتف�سريات خمتلفة من الأنظمة ال�ضريبية من قبل الكيان اخلا�ضع لل�ضريبة
وم�س�ؤولية ال�سلطات ال�ضريبية.
يتطلب من الإدارة �إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة التي ميكن �إثباتها ،بناء ًا على التوقيت املحتمل وم�ستوى الأرباح
اخلا�ضعة لل�ضريبة فـي امل�ستقبل جنب ًا �إىل جنب مع ا�سرتاتيجيات التخطيط ال�ضريبي فـي امل�ستقبل.
�(4-2أ) املعايري والتعديالت والتف�سريات التي دخلت حيز التطبيق فـي  2017وتتعلق ب�أعمال ال�شركة

بالن�سبة لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  2017قامت ال�شركة بتطبيق كافة املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة عن جمل�س املعايري
املحا�سبية الدولية (املجل�س) وجلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجل�س والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز
التطبيق بالن�سبة للفرتات التي تبد�أ فـي  1يناير .2017
• التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  7بيان التدفقات النقدية :مبادرة الإف�صاح.
• التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل � 12ضرائب الدخل� :إدراج الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة عن اخل�سائر غري املحققة.
• دورة التح�سينات ال�سنوية من � 2014إىل .2016
• تعديالت على معيار التقرير املايل الدويل  12الإف�صاح عن احل�ص�ص فـي املن�ش�آت الأخرى :تو�ضيح نطاق متطلبات الإف�صاح فـي معيار
التقرير املايل الدويل .12
مل ي�ؤد تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �إىل �أية تغيريات رئي�سية فـي ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة ومل ت�ؤثر على املبالغ التي مت بيانها لل�سنة احلالية
والفرتات ال�سابقة.
(4-2ب) املعايري والتعديالت والتف�سريات على املعايري احلالية التي مل تدخل حيز التطبيق بعد ومل تطبقها ال�شركة ب�صورة مبكرة

معيار التقرير املايل الدويل � 9سيكون له ت�أثري جوهري على البيانات املالية لل�شركة نبني التفا�صيل فيما يلي:
معيار التقرير املايل الدويل  9الأدوات املالية

فـي  31دي�سمرب 2017

خ�سائر الإئتمان املتوقعة

يحل معيار التقرير املايل الدويل  9حمل منوذج «اخل�سارة املتكبدة» فـي معيار املحا�سبة الدويل  39مع تطلع لنموذج «خ�سائر الإئتمان املتوقعة».
يتم تطبيق منوذج �إنخفا�ض القيمة اجلديد على املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر،
با�ستثناء الإ�ستثمارات فـي �أدوات حقوق امللكية .يتطلب �إتخاذ عدد من الأحكام الهامة �أي�ضا فـي تطبيق املتطلبات املحا�سبية لقيا�س خ�سائر
الإئتمان املتوقعة ،مثل:
• حتديد معايري الزيادة الكبرية فـي خماطر االئتمان؛
• اختيار النماذج واالفرتا�ضات املنا�سبة لقيا�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة؛
• حتديد عدد والوزن الن�سبي لل�سيناريوهات التطلعية لكل نوع من املنتجات/ال�سوق وخ�سائر الإئتمان املتوقعة املرتبطة بها؛ و
• �إن�شاء جمموعات ذات �أ�صول مالية م�شابهة لأغرا�ض قيا�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة.
�أ�صدر البنك املركزي العماين �إر�شادات تتعلق بتطبيق معيار التقرير املايل الدويل  .9فیما یلي املتطلبات ذات ال�صلة باملرحلة االنتقالیة:
 فـي حالة �إحت�ساب خ�سارة انخفا�ض قیمة القرو�ض القائمة وفقا ملتطلبات معیار املحا�سبة الدويل  39و�إر�شادات البنك املركزي العماين �أعلیمن خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القیمة املح�سوب مبوجب معيار التقرير املايل الدويل  ،9فیتم حتویل الفرق ذي ال�صلة (بعد خ�صم ال�ضریبة)
�إیل احتیاطي خ�سائر انخفا�ض قیمة القرو�ض من الأرباح غري املوزعة كما فـي  1يناير .2018
 فـي ال�سنوات الالحقة ،حيث يكون خم�ص�ص خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض املح�سوب وفق ًا ملتطلبات البنك املركزي العماين �أعلى منخم�ص�ص خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض املح�سوب مبوجب معيار التقرير املايل الدويل  ،9فـينبغي حتويل الفرق (بعد خ�صم ال�ضریبة) �إیل
احتیاطي خ�سائر انخفا�ض قیمة القرو�ض �آنف الذكر من الأرباح غري املوزعة.
 لن يكون احتياطي الإنخفا�ض فـي القيمة متاحا لدفع توزيعات الأرباح �أو �إدراجه فـي ر�أ�س املال النظامي� .إن �أي ا�ستخدام الحق الحتياطيانخفا�ض القيمة يتطلب موافقة م�سبقة من البنك املركزي العماين.

�ستقوم ال�شركة بتبني معيار التقرير املايل الدويل  9فـي  1ینایر  2018ولن یقوم ب�إعادة بيان معلومات املقارنة وفق ًا للمتطلبات املتعلقة مبعيار
التقرير املايل الدويل � .9سوف يحل معيار التقرير املايل الدويل  9حمل معيار املحا�سبة الدويل  39الأدوات املالية :الإدراج والقيا�س ،ويقدم
متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية ،وهو منوذج جديد بناء ًا على خ�سائر الإئتمان املتوقعة لإدراج مبخ�ص�صات خ�سائر
القرو�ض ،ويقدم حما�سبة حتوط مب�سطة من خالل مواءمة حما�سبة حتوط ب�شكل وثيق مع منهجية �إدارة خماطر املن�ش�أة.

املطـلـوبات املــالـية

بناء ًا على التقييم الذي مت لتاريخه� ،إن �إجمايل التعديل التقديري من تطبيق معيار التقرير املايل الدويل  9يقدر ب�أن يكون خ�صم مبا يقارب 3.12
مليون ريال عماين �إىل �إنخفا�ض القيمة املقرر فـي  31دي�سمرب .2017

الإف�صاح
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مت ترحيل معظم املتطلبات فـي معيار املحا�سبة الدويل  39لت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية دون تغيري �إىل معيار التقرير املايل الدويل � .9إن
التغيري الرئي�سي هو �أنه �سيكون مطلوب ًا من املن�ش�أة عر�ض �آثار التغريات فـي خماطر االئتمان اخلا�صة باملطلوبات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة فـي الدخل ال�شامل الآخر.
كما يقدم معيار التقرير املايل الدويل  9متطلبات �إف�صاح مو�سعة وتغريات فـي العر�ض .يتوقع �أن تغري هذه طبيعة ومدى �إف�صاحات ال�شركة حول
�أدواته املالية خا�ص ًة فـي �سنة تطبيق معيار التقرير املايل الدويل .9
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�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية

�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية

 2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
املعايري ذات ال�صلة الأخرى التي يتوقع �أن يكون لها ت�أثري على البيانات املالية لل�شركة هي معيار التقرير املايل الدويل  15ومعيار التقرير املايل
الدويل  16املبني تفا�صيلها فـيما يلي:

 2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
تتكون ال�ضريبة اجلارية من الإلتزام ال�ضريبي املتوقع حم�سوب على �أ�سا�س الإيراد ال�ضريبي للعام با�ستخدام معدالت ال�ضريبة املطبقة �أو التي
تطبق على نحو وا�سع فـي تاريخ التقرير و�أية تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة عن �سنوات �سابقة.

معيار التقرير املايل الدويل  15الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء

تدرج �ضريبة الدخل ببيان الدخل ال�شامل ب�إ�ستثناء �إىل احلد الذي تتعلق فـيه ببنود مدرجة مبا�شرة فـي حقوق امل�ساهمني ،ففـي تلك احلالة تدرج
فـي حقوق امل�ساهمني.

فـي  31دي�سمرب 2017

�صدر معيار التقرير املايل الدويل  15فـي مايو  ،2014ومت تعديله فـي �إبريل  ،2016وي�ؤ�س�س منوذج ًا من خم�س خطوات ملحا�سبة الإيرادات النا�شئة
عن العقود املربمة مع العمالء .وفق ًا ملعيار التقرير املايل الدويل  15يتم �إدراج الإيرادات باملبلغ الذي يعك�س العو�ض الذي تتوقعه املن�ش�أة ليكون من
حقها فـي مقابل نقل الب�ضائع �أو اخلدمات �إىل العمالء .معيار الإيرادات اجلديد �سوف يحل حمل جميع املتطلبات احلالية لالعرتاف بالإيرادات
مبوجب معيار التقرير املايل الدويل .يتطلب تطبيق املعيار �إما بالكامل �أو ُمع َّدل ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي �أو بعد  1يناير .2018
ي�سمح بالتطبيق املبكر .تعتزم ال�شركة اعتماد املعيار اجلديد فـي تاريخ ال�سريان املطلوب با�ستخدام املنهج املعدل ب�أثر رجعي .قامت ال�شركة ب�إجراء
تقييم �أويل للأثر وخل�ص �إىل �أن الت�أثري لي�س جوهريا كما هو احلال فـي غالبية اتفاقيات الت�سهيالت مع العمالء املتوقع عموما �أن يكون التزام
الأداء الوحيد وبالتايل ف�إن تطبيق معيار التقرير املايل الدويل  15لي�س من املتوقع �أن يكون له �أي ت�أثري على دخل ال�شركة و�أرباحها �أو خ�سائرها.
معيار التقرير املـايل الدويل  16عقـود الإيـجـار

�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار التقرير املايل الدويل  16عقود الإيجار الذي يتطلب من امل�ست�أجرين �إدراج املوجودات واملطلوبات
ملعظم عقود الإيجار .ي�شمل املعيار �إعفاءين من الإدراج للم�ست�أجرين  -عقود �إيجار للأ�صول «ذات القيمة املنخف�ضة» (مثل احلوا�سيب ال�شخ�صية)
وعقود �إيجار ق�صرية الأجل (�أي عقود �إيجار ذات فرتة �إيجار مدتها � 12شهرا �أو �أقل) .بالن�سبة للم�ؤجرين ،هناك تغيري طفـيف فـي املحا�سبة
احلالية فـي معيار املحا�سبة الدويل  17عقود الإيجار� .ستقوم ال�شركة ب�إجراء تقييم مف�صل فـي امل�ستقبل لتحديد املدى� .سوف ی�سري املعیار
اجلدید للفرتات ال�سنویة التي تبد�أ فـي �أو بعد  1ینایر  .2019یتطلب معيار التقرير املايل الدويل � 16أی�ضا من امل�ست�أجرین وامل�ؤجرین تقدمی
�إف�صاحات �أكرث �شموال من املعیار املحا�سبي الدويل  .17فـي �سنة � ،2018سوف توا�صل ال�شركة تقییم الت�أثری املحتمل ملعيار التقرير املايل الدويل
 16علی بياناتها املالية.
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة ادناه قد مت تطبيقها بانتظام من قبل ال�شركة على كافة الفرتات املعرو�ضة فـي هذه القوائم املالية.
� 1-5-2إيرادات الفوائد

يتم �إدراج �إيرادات الفوائد ب�سعر الفائدة ال�سائد ،وهو ال�سعر الذي يتم مبوجبه خ�صم املدفوعات �أو املقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية من خالل العمر
الإنتاجي املتوقع للأدوات املالية �أو من خالل فرتة �أق�صر ،ح�سبما يكون منا�س ًبا ،حتى �صافـي القيمة الدفرتية للأ�صل املايل .ويتم حفظ الفوائد
امل�شكوك فـي حت�صيلها ويتم ا�ستبعادها من الإيرادات حلني ا�ستالمها نقدً ا .كما يتم �إدراج غرامات الت�أخري والر�سوم الأخرى عند اكت�سابها.
 2-5-2مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

يتم تكوين خم�ص�ص ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمن احلدود املقررة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية
ب�سلطنة ُعمان لل�سنة.

 3-5-2ال�ضرائب

ي�شتمل م�صروف �ضريبة الدخل على ال�ضرائب احلالية وامل�ؤجلة .يتم تكوين خم�ص�ص مل�صروف �ضريبة الدخل وفق ًا للت�شريعات ال�ضريبية املعمول
بها فـي �سلطنة ُعمان.
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فـي  31دي�سمرب 2017

حتت�سب �أ�صول�/إلتزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة امليزانية العمومية جلميع الفروق امل�ؤقتة بني القيم الدفرتية للأ�صول والإلتزامات
لأغرا�ض التقارير املالية واملبالغ امل�ستخدمة لأغرا�ض ال�ضريبة .ي�ستند �إحت�ساب مبلغ ال�ضريبة امل�ؤجلة على النمط املتوقع لتحقق �أو �سداد القيمة
الدفرتية للأ�صول والإلتزامات با�ستخدام معدالت ال�ضريبة املطبقة �أو التي �سيتم تطبيقها على نحو وا�سع فـي تاريخ التقرير.
تتم مراجعة القيمة الدفرتية لأ�صول/لإلتزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة فـي تاريخ كل تقرير وتخفي�ضه باحلد الذي ال يعود من املحتمل معه توفر ربح
كاف ي�سمح با�ستخدام جزء من �أو كامل �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة.
�ضريبي ٍ
 4-5-2النقد وما فـي حكم النقد

كافة الأر�صدة لدى البنوك والتي ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإيداع تعترب فـي حكم النقد.
 5-5-2ذمم �أق�ساط التمويل املدينة

ناق�صا �أي مبالغ م�شطوبة ،وخم�ص�ص
يتم �إدراج جميع مديونيات �أق�ساط التمويل بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة ال�سائد ً
انخفا�ض القيمة والفوائد املحفوظة.
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 6-5-2املمتلكات واملعدات

ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم .حيث �أن التكلفة متثل تكلفة ال�شراء بالإ�ضافة �إىل امل�صروفات
يتم �إدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ً
املتعلقة بتكلفة التملك ،وال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي .بينما ت�ستهلك تكلفة املمتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية
املقدرة للأ�صول واملتمثلة فـي ما يلي:
� 5سنوات
 �سيارات� 5سنوات
 �أثاث ومعدات مكتبية� 25سنة
 مباينيتم مراجعة القيم الدفرتية للمتلكات واملعدات لتحديد وجود �أي انخفا�ض فـي قيمتها فـي احلاالت �أو التغري فـي الظروف التي ت�شري �إىل �أن القيمة
الدفرتية لها غري قابلة لال�سرتداد .وعندما تكون القيمة الدفرتية للأ�صل �أكرب من القيمة املقدر ا�سرتدادها عن ذلك الأ�صل فـيتم فـي تلك احلالة
تخفي�ض قيمته على الفور �إىل املبلغ املتوقع ا�سرتداده .ويتم حتديد �أرباح وخ�سائر ا�ستبعادات العقارات واملعدات بالرجوع �إىل قيمها الدفرتية ويتم
�إدراجها فـي قائمة الأرباح �أو اخل�سائر.
 7-5-2ال�سندات القابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي

�إن ال�سندات القابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي هي �أدوات مالية غري م�شتقة ،حيث تكون ال�شركة ملزمة حيالها بتقدمي عدد متغري من الأ�سهم التي
متلكها .ويتم �إدراجها كالتزامات مالية حتى يتم حتويلها �إىل �أ�سهم مببالغها الأ�صلية فـي قائمة املركز املايل .كما يتم حتميل الفائدة عند
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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 2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ا�ستحقاقها مع �إدراج املبالغ غري املدفوعة فـي االلتزامات الأخرى .وعند التحويل يتم �إعادة ت�صنيف االلتزام املايل �إىل حقوق امللكية دون �إدراج
�أي �أرباح �أو خ�سائر.

 2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
فـي حال قامت ال�شركة بنقل حقوقها با�ستالم التدفقات النقدية من �أحد الأ�صول �أو �أبرمت ترتيبات مترير ،ومل تقم بتحويل �أو االحتفاظ
اجلوهري بجميع خماطر ومنافع الأ�صل وال قامت بتحويل الرقابة على الأ�صل ،ف�إن الأ�صل يدرج بالقدر الذي ت�ستمر فيه ال�شركة فـي
امل�شاركة فـي ذلك الأ�صل .وفـي تلك احلالة ،تعرتف ال�شركة � ً
أي�ضا بااللتزام املرتبط به .ويتم قيا�س الأ�صول املنقولة وااللتزامات املرتبطة
على الأ�سا�س الذي يعك�س احلقوق وااللتزامات التي احتفظتبها ال�شركة .ويتم قيا�س امل�شاركة امل�ستمرة التي ت�أخذ �شكل �ضمان على الأ�صول
املنقولة بالقيمة الدفرتية الأ�صلية �أو باحلد الأق�صى للعو�ض الذي ميكن �أن تطالب ال�شركة ب�سداده� ،أيهما �أقل.

فـي  31دي�سمرب 2017

 8-5-2االقرتا�ضات البنكية

ناق�صا تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرة �إىل املعاملة .وعقب
يتم �إدراج جميع القرو�ض واالقرتا�ضات مبدئ ًيا بالقيمة العادلة للعو�ض امل�ستلم ً
االعرتاف الأويل ،يتم قيا�س القرو�ض واالقرتا�ضات التي تدفع عنها فوائد بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة ال�سائدة.

فـي  31دي�سمرب 2017

االلتزامات املالية

ناق�صا املبالغ امل�سددة.
يتم �إدراج ودائع العمالء بالتكلفة ً

يتم �إلغاء االعرتاف بااللتزام املايل عند ا�ستيفاء الواجب الذي يفر�ضه ذلك االلتزام �أو �إلغائه �أو انتهاء �صالحيته .وعند ا�ستبدال التزام مايل
ب�آخر من نف�س اجلهة املقر�ضة ب�شروط خمتلفة جوهر ًيا� ،أو عندما يتم تعديل �شروط االلتزام احلايل ب�صورة جوهرية ،فيتم التعامل مع مثل ذلك
اال�ستبدال �أو التعديل على �أنه �إلغاء لالعرتاف بااللتزام الأ�صلي واعرتاف بااللتزام اجلديد ،كما يتم �إدراج الفرق فـي القيم الدفرتية ذات ال�صلة
فـي بيان الدخل ال�شامل.

يتم االعرتاف بااللتزامات بالن�سبة للمبالغ الواجب �سدادها مقايل الب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة� ،سوا ًء �صدر عنها فواتري لل�شركة �أم ال.

 14-5-2انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية

 9-5-2الودائع

 10-5-2االلتزامات الأخرى

 11-5-2مكاف�آت نهاية الـخدمة للموظفني

ت�ستحق مكاف�آت نهاية اخلدمة وفق ًا ل�شروط تعاقد املوظفني بال�شركة فـي تاريخ بيان املركز املايل مع مراعاة متطلبات قانون العمل ال ُعماين .تدرج
م�ستحقات الإجازة ال�سنوية وبدل ال�سفر عند �إ�ستحقاقها للموظفني ويكون �إ�ستحقاق للإلتزام املقدر النا�شئ مقابل اخلدمات املقدمة من قبل
املوظفني حتى تاريخ بيان املركز املايل.
تدرج امل�ساهمات فـي خطة تقاعد ذات م�ساهمات حمددة والت�أمني �ضد �إ�صابات العمل ،بالن�سبة للموظفني ال ُعمانيني وفق ًا لقانون الت�أمينات
الإجتماعية لعام  ،1991وتدرج تعديالتها الالحقة كم�صروف ببيان الدخل ال�شامل عند تكبدها.
 12-5-2العمالت الأجنبية

تدرج املعامالت بالعمالت الأجنبية وف ًقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .ويتم حتويل الأ�صول وااللتزامات املالية املقدرة بالعمالت
الأجنبية فـي تاريخ التقارير املالية �إىل الريال ال ُعماين ب�سعر ال�صرف ال�سائد فـي تاريخ القوائم املالية .كما تدرج فروق �صرف العمالت فـي الأرباح
�أو اخل�سائر.
� 13-5-2إلغاء االعرتاف بالأ�صول وااللتزامات املالية
الأ�صول املالية:

يتم �إلغاء االعرتاف بالأ�صل املايل (ب�صورة كلية �أو جزئية) فـي احلاالت التالية:
(�أ) عندما ينتهي احلق فـي ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل؛
التزاما بدفع التدفقا تالنقدية امل�ستلمة بالكامل دون �أي ت�أخري
(ب)		عندما تقوم ال�شركة بتحويل حقوقها ال�ستالم التدفقات النقدية �أو تتحمل
ً
جوهري جتاه طرف ثالث مبوجب ترتيبات «مترير»؛
(ج)	�إذا ( )1قامت ال�شركة بتحويل جوهري لكافة خماطر ومنافع امللكية� ،أو (� )2إذا مل تقم ال�شركة بتحويل �أو االحتفاظ اجلوهري بكافة منافع
وخماطر الأ�صول ولكنها قامت بتحويل الرقابة على الأ�صول �أو على جزء من الأ�صول.
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تقوم ال�شركة ب�إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مايل لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض فـي قيمة �أ�صل �أو جمموعة
�أ�صول مالية .ويعترب الأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية قد انخف�ضت قيمتها فقط فـي حال وجود دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض فـي
القيمة ،نتيجة حلدث واحد او �أكرث قد وقعت عقب الإدراج الأويل للأ�صل («حدث خ�سارة» متكبدة) ،و�أن يكون حلدث (�أو �أحداث) اخل�سارة ت�أثري
على التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية للأ�صل �أو جمموعة الأ�صول املالية ،والتي ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة .وميكن �أن ي�شمل الدليل
على انخفا�ض القيمة م�ؤ�شرات ب�أن املقرت�ض �أو جمموعة املقرت�ضني يواجهون �صعوبة مالية هامة� ،أو تق�ص ًريا �أو ت�أخ ًريا فـي دفع الفائدة �أو �أ�صل
القر�ض مع احتمال �أن يواجهوا الإفال�س �أو التعر�ض لعملية �إعادة هيكلة مالية ،وعندما تكون هناك بيانات قابلة للر�صد ت�شري �إىل وجود انخفا�ض
قابل للقيا�س فـي التدفقات النقدية التقديرية امل�ستقبلية ،مثل التغريات فـي مت�أخرات الدفع� ،أو الظروف االقت�صادية املرتبطة بالتخلف عن
الدفع .وفـي حال وجود مثل ذلك الدليل ،فـيتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة فـي بيان الدخل ال�شامل.
 15-5-2انخفا�ض قيمة ح�سابات مديني الأق�ساط

بالن�سبة حل�سابات مديني الأق�ساط املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم ال�شركة �أو ًال بتقييم فردي �سواء يوجد هناك دليل مو�ضوعي لإنخفا�ض القيمة
للأ�صول املالية التي هي فردي ًا جوهرية� ،أو جماعي ًا للأ�صول املالية التي لي�ست فردي ًا جوهرية .فـي حال وجدت ال�شركة ب�أنه لي�س هناك دليل
مو�ضوعي لإنخفا�ض القيمة للأ�صل املايل املقيم فردي ًا� ،سواء جوهري �أو غري جوهري ،فتقوم ب�إدراج الأ�صل فـي جمموعة من الأ�صول املالية
م�شابهة بخ�صائ�ص خماطر الإئتمان وتقوم بتقييمها جماعي ًا لإنخفا�ض القيمة.
الأ�صول التي يتم تقييمها فردي ًا لإنخفا�ض القيمة والتي يتم �إثبات ب�ش�أنها خ�سارة �إنخفا�ض فـي القيمة� ،أو ي�ستمر �إثباتها ،ال يتم �إدراجها �ضمن
التقييم اجلماعي لإنخفا�ض القيمة.
فـي حال يوجد هناك دليل مو�ضوعي ب�أن خ�سارة �إنخفا�ض القيمة قد مت تكبدها ،يتم قيا�س قيمة اخل�سارة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية
للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية (ب�إ�ستئناء اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة امل�ستقبلية التي مل يتم تكبدها بعد) .يتم
تخفـي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل �إ�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص وتدرج قيمة اخل�سارة فـي بيان الدخل .يتم �شطب القرو�ض مع املخ�ص�ص
املتعلق عندما ال يوجد هناك تطور واقعي ب�ش�أن التح�صيل امل�ستقبلي وكافة ال�ضمانات قد مت حتقيقها �أو قد مت حتويلها �إىل ال�شركة .فـي حال
فـي �سنة الحقة ،خ�سارة �إنخفا�ض القيمة التقديرية تزداد �أو تنق�ص ب�سبب وقوع حدث بعد �إدراج �إنخفا�ض القيمة ،ف�إن خ�سارة �إنخفا�ض القيمة
املدرجة �سابق ًا يتم زيادتها �أو تخفـي�ضها وذلك بتعديل ح�ساب املخ�ص�ص .فـي حال يتم الحق ًا �إ�سرتداد مبلغ م�شطوب فـي امل�ستقبل ،فيتم قيد املبلغ
امل�سرتد �إىل اجلانب الدائن �إىل الربح �أو اخل�سارة.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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 -2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
لغر�ض التقييم اجلماعي لإنخفا�ض القيمة ،يتم جمع الأ�صول املالية على �أ�سا�س نظام ال�شركة الداخلي لت�صنيف الإئتمان الذي يعترب اخل�صائ�ص
املت�شابهة ملخاطر الإئتمان مثل نوع الأ�صل وال�صناعة واملوقع اجلغرافـي ونوع ال�ضمان وو�ضع �إ�ستحقاق الدفع �سابق ًا والعوامل الأخرى ذات ال�صلة.

 -2تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
�إن القيمة العادلة هو ال�سعر الذي �سوف ي�ستلم لبيع �أحد الأ�صول �أو املدفوعة لتحويل �إلتزام فـي معاملة منظمة بني امل�شاركني فـي ال�سوق فـي تاريخ
القيا�س .ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض ب�أن املعاملة لبيع الأ�صل �أو حتويل الإلتزام يقام �إما:
• فـي ال�سوق الرئي�سي لأ�صل �أو التزام� ،أو
• فـي حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سية ،فـي ال�سوق الأكرث فائدة للأ�صل �أو �إلتزام.

فـي  31دي�سمرب 2017

يتم تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية فـي جمموعة الأ�صول املالية التي يتم تقييمها ب�شكل جماعي على �أ�سا�س تاريخ اخل�سائر للأ�صول التي لها
خ�صائ�ص خماطر �إئتمان م�شابهة لتلك التي فـي املجموعة .يتم تعديل تاريخ اخل�سائر على �أ�سا�س البيانات املالية امللحوظة احلالية لتعك�س �آثار
الظروف احلالية التي مل ت�ؤثر على ال�سنة التي ي�ستند �إليها تاريخ اخل�سائر و�إلغاء �آثار الظروف فـي الفرتة التاريخية التي ال توجد حالي ًا .تعك�س
تقديرات التغريات فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية ،وتن�سجم من حيث الإجتاهات مع ،التغريات فـي البيانات امللحوظة ذات العالقة من �سنة
�إىل �أخرى (مثل التغريات فـي معدالت البطالة و�أ�سعار املمتلكات وحالة الدفع والعوامل الأخرى التي ت�شري �إىل اخل�سائر املتكبدة فـي املجموعة
و�أهميتها) .تتم مراجعة املنهجية والإفرتا�ضات امل�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�شكل منتظم لتقليل الإختالفات بني تقديرات
اخل�سائر وجتارب اخل�سارة الفعلية.
 16-5-2ح�سابات مديني الأق�ساط املعاد التفاو�ض ب�ش�أنها

تراقب ال�شركة عن كثب القرو�ض الغري منتظمة من �أجل ت�صحيح �أو�ضاعها .فـي حال مل تنجح ،ت�سعى ال�شركة حيث �أمكن ب�إعادة هيكلة القرو�ض
بد ًال من احل�صول على ال�ضمانات .يجوز �أن ي�شمل هذا متديد ترتيبات الدفع و�إبرام �إتفاقية ب�شروط قر�ض جديدة .حينما يتم �إعادة التفاو�ض
ب�ش�أن ال�شروط� ،سوف لن يعترب القر�ض على �أنه م�ستحق ومت�أخر عن الدفع مع مراعاة الإر�شادات التنظيمية .ومع ذلك ،وف ًقا لتعميم البنك
املركزي العماين اجلديد ال�صادر فـي  27دي�سمرب  ،2015على ال�شركة تكوين خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة حمددة بن�سبة  ٪15من جميع القرو�ض
املعاد هيكلتها التي مت �إعادة هيكلتها فـي � 12شهرا املا�ضية� .إال �أن البنك املركزي العماين �أ�صدر تعميما فـي � 30أكتوبر  2017لال�ستغناء عن �شرط
تكوين خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة حمدد فـي حالة املقرت�ضني من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
تقوم الإدارة ب�صورة م�ستمرة مبراجعة القرو�ض املعاد التفاو�ض ب�ش�أنها للت�أكد من ا�ستيفاء جميع املعايري ،ومن املرجح �أن يتم �أداء الدفعات
امل�ستقبلية .ت�ستمر القرو�ض فـي اخل�ضوع لتقييم انخفا�ض القيمة الفردي �أو اجلماعي ،وحت�سب با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للقر�ض
وف ًقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
 17-5-2املخ�ص�صات

فـي  31دي�سمرب 2017

يجب �أن يكون ال�سوق الرئي�سية �أو ال�سوق الأكرث فائدة فـي متناول ال�شركة.
يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو الإلتزام با�ستخدام االفرتا�ضات التي �سي�ستخدمها امل�شاركون فـي ال�سوق عند ت�سعري الأ�صل �أو الإلتزام ،على
افرتا�ض �أن امل�شاركني فـي ال�سوق �سيت�صرفون بناء ًا على �أف�ضل م�صلحة �إقت�صادية.
�إن قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية ت�أخذ فـي االعتبار قدرة امل�شاركني فـي ال�سوق على توليد منافع اقت�صادية با�ستخدام الأ�صول فـي
�أعلى و�أف�ضل ا�ستخدام لها �أو عن طريق بيعها �إىل امل�شاركني الآخرين فـي ال�سوق من �ش�أنه ا�ستخدام الأ�صول فـي �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدام لها.
ت�ستخدم ال�شركة �أ�ساليب التقييم املنا�سبة ح�سب الظروف حيث تتوفر بيانات كافـية لقيا�س القيمة العادلة ،وا�ستخدام املدخالت ذات ال�صلة
القابلة للمالحظة �إىل �أق�صى حد والتقليل من ا�ستخدام املدخالت غري قابلة للمالحظة �إىل �أدنى حد.
 20-5-2ربحية ال�سهم الواحد

تقوم ال�شركة بعر�ض ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية واملعدلة لأ�سهمها العادية .يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية بق�سمة الربح �أو
اخل�سارة املن�سوبة �إىل امل�ساهمني العاديني لل�شركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل الفرتة .يتم حتديد ربحية ال�سهم
الواحد املخففة بتعديل الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إىل امل�ساهمني العاديني واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة ب�آثار جميع الأ�سهم
العادية املخففة املحتملة والتي ت�شتمل على �سندات قابلة للتحويل.
 21-5-2التقارير املالية لقطاعات الأعمال

يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان هناك على ال�شركة �أي التزام (قانوين �أو متوقع) نا�شئ عن حدث �سابق ،و�إذا كانت تكلفة ت�سوية ذلك االلتزام
حمتملة وقابلة للقيا�س مبوثوقية.

يتم التقرير عن قطاعات الأعمال بطريقة متوافقة مع التقرير الداخلي املقدم مل�س�ؤول �إتخاذ القرارات الت�شغيلية .م�س�ؤول اتخاذ القرارات
الت�شغيلية ،وهو امل�س�ؤول عن تخ�صي�ص امل�صادر وتقييم �أداء قطاعات الأعمال ،حددت على �أنها اللجنة الإدارية التي تتخذ القرارات الإ�سرتاتيجية.

 18-5-2توزيعات �أرباح الأ�سهم العادية

� 22-5-2ضمانات مالية

يتم �إدراج توزيعات الأرباح على الأ�سهم العادية كالتزام ،ويتم خ�صمها من حقوق امل�ساهمني عند اعتمادها من قبل امل�ساهمني فـي ال�شركة .كما
يتم خ�صم توزيعات الأرباح املرحلية من حقوق امل�ساهمني عند دفعها.
 19-5-2القيم العادلة

يتطلب عدد من ال�سيا�سات والإف�صاحات املحا�سبية لل�شركة حتديد القيمة العادلة لكل من اال�صول والإلتزامات املالية وغري املالية .يتم حتديد
القيم العادلة لأغرا�ض القيا�س و�/أو لأغرا�ض الإف�صاح وفق ًا لعدد من ال�سيا�سات والطرق املحا�سبية .وعندما ينطبق ،يتم الإف�صاح عن معلومات
حول الإفرتا�ضات التي بني عليها حتديد القيم العادلة فـي الإي�ضاحات اخلا�صة بذلك الأ�صل �أو الإلتزام( .راجع �إي�ضاح .)26
52
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�ضمن �سياق الأعمال االعتيادية ،قامت البنوك التي تتعامل معها ال�شركة ب�إ�صدار �ضمانات مالية �إىل عمالء ال�شركة بالنيابة عن ال�شركة ويتم
�إدراجها كالتزامات عر�ضية فـي البيانات املالية لل�شركة حلني �إلغائها �أو انتهاء مدتها .فـي حال طلب البنك لل�ضمان ،تدفع ال�شركة قيمة ال�ضمان
وتقوم با�ستقطاعها من ح�ساب العميل ،الذي ي�شكل جزء ًا من بيان املركز املايل الرئي�سي.
 23-5-2املـقـا�صة

يتم �إجراء مقا�صة بني الأ�صول والإلتزامات املالية فقط ويتم �إدراج �صافـي القيمة فـي بيان املركز املايل عندما يكون هناك حق نافذ بالقانون
لإجراء املقا�صة بني املبالغ املدرجة وتنوي ال�شركة �إما الت�سديد على �أ�سا�س ال�صافـي �أو حتقيق الأ�صل و�سداد الإلتزام فـي ذات الوقت.
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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 -3الإيرادات الأخرى

 -5ال�ضرائب

فـي  31دي�سمرب 2017

فوائد من ودائع
ر�سوم توثيق ور�سوم �أخرى ذات �صلة
�إيرادات �أخرى
�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
 -4م�صروفات الت�شغيل
رواتب ومزايا �أخرى
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )25
�إع ــالن
�إيـجــار
هاتـف وبـريـد
م�صروفات متـنوعة
�أتعاب مهنية
وقود و�صيانة
�أتعاب جل�سات جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )25
طباعة وقرطا�سية
�أتعاب ور�سوم �أخرى
م�صروفات اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
ت�أمني
�سفر
الرواتب واملزايا الأخرى تتكون من:
رواتــب
مزايا �أخرى
م�ساهمة فـي ال�ضمان االجتماعي
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفـني

54

ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)

الت ـقــريــر ال�سـنــوي 2017

فـي  31دي�سمرب 2017

2017
ر.ع

2016
ر.ع

896.584
681.722
166.237
6.240
1.750.783

901.754
341.648
150.731
30
1.394.163

3.847.651
140.200
88.597
43.563
40.439
103.040
50.822
97.330
59.800
11.538
58.128
10.000
26.689
7.733

3.895.193
165.600
116.047
41.490
41.928
93.085
50.777
89.649
34.400
14.055
53.265
15.000
51.750
8.461

4.585.530

4.670.700

2.459.925
1.193.455
130.625
63.646
3.847.651

2.445.080
1.192.450
129.391
128.272
3.895.193

بيان الدخل
ال�سنة احلالية
ال�سنوات ال�سابقة
ال�ضريبة امل�ؤجلة املتعلقة بالفروقات امل�ؤقتة
التزام حايل:
ال�سنة احلالية
�ضريبة م�ستحقة الدفع ُمقتطعة من املنبع
ال�سنوات ال�سابقة
�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة
فـي  1يناير
احلركة خالل ال�سنة
فـي  31دي�سمرب

تتكون الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة من الفروقات امل�ؤقتة التالية:

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم �أق�ساط التمويل املدينة
ممتلكات ومعدات

وفـي ما يلي الت�سوية ال�ضريبية لل�سنة
الربح املحا�سبي قبل ال�ضريبة
ال�ضريبة املطبقة بواقع )%12 :2016( %15
امل�صروفات غري القابلة للخ�صم فـي حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة
الأثر ال�ضريبي ب�سبب تعديل املخ�ص�ص مبوجب قانون ال�ضريبة املعدل
�ضريبة م�ؤجلة معكو�سة لل�سنوات ال�سابقة
�ضريبة �إ�ضافـية ل�سنوات �سابقة
ميكن تو�ضيح العالقة بني امل�صروف ال�ضريبي والربح املحا�سبي على النحو التايل:
الربح املحا�سبي
امل�صاريف غري القابلة للخ�صم عند حتديد الربح اخلا�ضع لل�ضريبة
الدخل الذي مل يعترب �أنه خا�ضع لل�ضريبة
احلركة فـي خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
اال�ستهالك
الربح اخلا�ضع لل�ضريبة
معدل �ضريبة الدخل الفعلي

2017
ر.ع

2016
ر.ع

882.579
117.446
440.813
1.440.838

762.581
211.197
()13.077
960.701

882.579
42.851
463.497
1.388.927

762.581
337.282
1.100.409

805.118
()440.813
364.305

792.041
13.077
805.118

362.034
2.271
364.305

802.985
2.133
805.118

8.421.912
1.263.287
118
()380.825
440.813
117.446
1.440.838

6.271.769
749.013
491
211.197
960.701

8.421.912
785
()2.536.410
()2.425
5.883.862
%24.49

6.271.769
4.095
()30.000
1.039.518
40.445
7.325.827
%13.11
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 -5ال�ضرائب (تابع)
�إن التعديالت �أعاله فـي الربح املحا�سبي من �أجل الو�صول �إىل الربح اخلا�ضع لل�ضريبة هي على �أ�سا�س الفهم احلايل لقوانني ال�ضرائب واللوائح
املعمول بها واملمار�سات املتعارف عليها .اعتبا ًرا من  1يناير  2017بلغ معدل �ضريبة دخل بواقع .)%15:2016( %15

 -8ذمم �أق�ساط التمويل املدينة (تابع)

فـي  31دي�سمرب 2017

فـي  31دي�سمرب 2017

لقد مت �إكمال الربوط ال�ضريبية لل�سنوات من � 2010إىل  .2012كما �أنه مل يتم بعد ربط الإقرارات ال�ضريبية لل�شركة عن ال�سنوات ال�ضريبية من
� 2013إىل  2016من قبل الأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية .متا�شي ًا مع ربوط ال�سنوات التي مت �إكمالها ،مت تكوين �ضريبة �إ�ضافـية لل�سنوات
املفتوحة .وترى الإدارة �أن �أي �ضرائب �إ�ضافية � -إن وجدت  -املتعلقة بال�سنوات ال�ضريبية املفتوحة لن تكون جوهرية على املركز املايل لل�شركة كما
فـي  31دي�سمرب  .2017قامت ال�شركة �أي�ض ًا خالل ال�سنة احلالية ،بتكوين خم�ص�ص لل�ضريبة املُقتطعة من املنبع على الفوائد ور�سوم املرة الواحدة
املدفوعة للم�صارف اخلارجية ،والر�سوم املدفوعة للموردين من اخلارج ،وتوزيعات الأرباح وفوائد ال�سندات املدفوعة �إىل الأجانب.
 6نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجل
احل�سابات اجلارية
نقدية بال�صندوق

2017
ر.ع

2016
ر.ع

20.000.000
4.433.505
55.934
24.489.439

33.000.000
470.673
51.823
33.522.496

مت �إيداع الودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك التجارية وهي حتمل فوائد ترتاوح بني  %0.05حتى � %4.65سنو ًيا.
 -7وديعة لدى البنك املركزي ال ُعماين
تتمثل الوديعة فـي وديعة ر�أ�سمالية لدى البنك املركزي ال ُعماين مودعة وف ًقا لأحكام القانون امل�صرفـي لعام  .1974وت�سرتد الوديعة فقط فـي حالة
�إنهاء ال�شركة لن�شاط متويل الأق�ساط فـي �سلطنة ُعمان ،وبعد ت�سوية جميع االلتزامات واملطالبات القائمة والناجتة عن ذلك الن�شاط.
 -8ذمم �أق�ساط التمويل املدينة
2017
ر.ع

�إجمايل اال�ستثمار فـي عقود التمويل الإيجاري
ال�شركات املدينة
ذمم جتارة التجزئة املدينة
ناق�صا� :إيرادات التمويل غري املكت�سبة
ً
ناق�صا :خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة مت�ضمن ًا فوائد التمويل املجنبة
ً
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184.482.924
60.987.177
245.470.101
()22.669.723
222.800.378
()6.054.864
216.745.514

2016
ر.ع
211.125.526
59.293.573
270.419.099
()22.800.641
247.618.458
()8.723.150
238.895.308

2016
2017
القيمةاحلالية
ذمم
إجمايل
�
القيمةالـحاليةلذمم
�إجمايل ذمم
لذممالإيجار
املدينة
إيجار
ل
ا
املدينة
إيجار
ل
ا
املدينة
الإيجار
املدينة
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ال تزيد عن �سنة
�أكرث من �سنة و�أقل من ثالث �سنوات
تزيد عن ثالث �سنوات

104.098.076 115.285.727
92.199.032 101.852.921
26.503.270 28.331.453
222.800.378 245.470.101

126.893.882
112.130.147
31.395.070
270.419.099

116.689.787
101.593.678
29.334.993
247.618.458

يتم �إدراج ذمم �أق�ساط التمويل املدينة بال�صافـي بعد املخ�ص�ص املرتاكم خل�سائر االنخفا�ض فـي القيمة وفوائد التمويل املجنبة .ومت حتليل حركة
املخ�ص�ص املرتاكم خل�سائر االنخفا�ض فـي القيمة وفوائد التمويل املجنبة لل�سنة كما يلي:
2016
2017
ر.ع
ر.ع
خم�ص�ص االنخفا�ض فـي قيمة ذمم اق�ساط التمويل املدينة

فـي  1يناير
املكون خالل العام
املفرج عنه خالل العام
املفرج عن خم�ص�ص �ضريبة ل�سنوات �سابقة
املبالغ امل�شطوبة
فـي  31دي�سمرب
فوائد متويل جمنبة

فـي  1يناير
املجنب خالل العام
املفرج عنه خالل العام
املبالغ امل�شطوبة
فـي  31دي�سمرب
�إجمايل خم�ص�ص انخفا�ض القيمة وفوائد التمويل املجنبة

8.662.646
3.439.215
()339.215
()2.938.750
()2.835.976
5.987.920

8.594.087
1.916.302
()315.302
()1.532.441
8.662.646

60.504
225.602
()53.106
()166.056
66.944
6.054.864

63.936
134.470
()57.255
()80.647
60.504
8.723.150

ت�شتمل ذمم �أق�ساط التمويل املدينة على املبالغ املقدمة �إىل العمالء والفائدة على تلك املبالغ �إىل جانب الر�سوم املتعلقة بها .ومتلك ال�شركة حق
الرجوع على العميل فـي حال التخلف عن �سداد املديونية.
وتقوم ال�شركة بحفظ فوائد فوائد التمويل بغر�ض االلتزام بالقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي ال ُعماين مقابل االنخفا�ض
فـي قيمة ذمم �أق�ساط التمويل املدينة .وكما فـي  31دي�سمرب  ،2017فقد بلغت قيمة ذمم �أق�ساط التمويل املدينة التي مل ت�ستحق عنها فوائد �أو
التي مت حفظ فوائدها مبلغ  2.863.016ريـال ُعمــاين ( 2.350.143 :2016ريال ُعماين) .يت�ضمن هذا مبلغ وقدره  711.546ريال عماين
( 120.306 :2016ريال عماين) ب�سبب تطبيق تعميم البنك املركزي العماين رقم ب �أم .977
ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)
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 -8ذمم �أق�ساط التمويل املدينة (تابع)
ويتم �إثبات ذمم �أق�ساط التمويل املدينة بالريال ال ُعماين وحتت�سب عنها فائدة �سنوية بواقع  .)%7.08 :2016( %7.59وكان حتليل �شرائح �أ�سعار
الفائدة ال�سنوية ال�سائدة على ذمم �أق�ساط التمويل املدينة كما يلي:
2016
2017
ر.ع
ر.ع
234.655.850
�أقل من %10
203.275.706
12.962.608
�أكرث من %10
19.524.672
247.618.458
222.800.378

 -10املمتلكات واملعدات (تابع)

فـي  31دي�سمرب 2017

فـي  31دي�سمرب 2017

 -9الأ�صول الأخرى واملدفوعات مقد ًما

2017
ر.ع

مقدما
م�صروفات مدفوعة ً
ذمم مدينة �أخرى

535.815
1.015.161
1.550.976

2016
ر.ع
669.980
532.296
1.202.276

�أرا�ضي ومباين
ر.ع
1.262.267
1.262.267

�أثاث ومعدات
مكتبية
ر.ع
1.207.431
61.386
1.268.817

مركبات
ر.ع
325.599
104.790
()62.400
367.989

�أعمال ر�أ�سمالية/
�إن�شائية قيد
املجموع
التنفيذ
ر.ع
ر.ع
43.013
()9.900
33.113

2.838.310
166.176
()72.300
2.932.186

ا�ستهالك
 1يناير 2017
املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2017

301.878
40.949
342.827

1.070.260
64.173
1.134.433

266.352
46.767
()62.400
250.719

-

1.638.490
151.889
()62.400
1.727.979

�صافـي القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2017
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�إ�ضافات
ا�ستبعادات

 31دي�سمرب 2016
ا�ستهالك
 1يناير 2016

املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات

 31دي�سمرب 2016
�صافـي القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2016

مركبات
ر.ع

1.262.267
1.262.267

1.161.043
48.905
()2.517
1.207.431

325.599
325.599

43.013
43.013

2.791.922
48.905
()2.517
2.838.310

260.929
40.949
301.878

1.007.882
64.645
()2.267
1.070.260

208.275
58.077
266.352

-

1.477.086
163.671
()2.267
1.638.490

960.389

137.171

59.247

43.013

1.199.820

2017
رع
66.500.000

2016
رع
76.000.000

� -11سحب على املك�شوف وقرو�ض ق�صرية الأجل

 -10املمتلكات واملعدات

التكلفة
 1يناير 2017
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2017

التكلفة
 1يناير 2016

�أرا�ضي ومباين
ر.ع

�أثاث ومعدات
مكتبية
ر.ع

919.440

134.384

117.270

33.113

1.204.207

�أعمال ر�أ�سمالية/
�إن�شائية قيد التنفيذ املجموع
ر.ع
ر.ع

قرو�ض ق�صرية الأجل

يتم احل�صول على القرو�ض ق�صرية الأجل من البنوك التجارية املحلية بالريال العماين ،وهي م�ضمونة برهن م�سجل على �أ�صول ال�شركة ،ويتم
دفع فائدة �سنوية على القرو�ض ق�صرية الأجل مبعدل � )%2.97 :2016( %3.18سنو ًيا.
 -12الودائع
ال يوجد ودائع قائمة من �أطراف ذات عالقة كما فـي  31دي�سمرب � :2016( 2017صفر) .وحت�سب فائدة على الودائع مبعدل � %3 :2016( %4إىل
 .)%4وت�ستحق الودائع خالل � 27شه ًرا من تاريخ بيان املركز املايل.
 -13قرو�ض لأجل
قرو�ض طويلة الأجل  -ريال ُعماين
قرو�ض طويلة الأجل  -دوالر �أمريكي

معدل الفائدة �سنو ًيا

2017
ر.ع

� %4.00إىل %4.50
� %3.29إىل %4.03

47.750.000
46.951.688
94.701.688

2016
ر.ع
62.875.000
48.017.750
110.892.750

وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقيات ت�سهيالت قرو�ض طويلة الأجل مع بع�ض البنوك التجارية املحلية والبنوك الأجنبية .حيث يحتفظ املقر�ضون برهن
بالت�ساوي على جميع �أ�صول ال�شركة ك�ضمان للت�سهيالت االئتمانية املمنوحة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتعني على ال�شركة االلتزام ببع�ض التعهدات املالية.
قائمة اال�ستحقاق وخماطر �أ�سعار الفائدة ذات ال�صلة واردة فـي الإي�ضاحني  27و  28على التوايل.
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 -14التزامات �أخرى

 -16احتياطي عالوة �إ�صدار
خالل ال�سنة ،اعتمد امل�ساهمون خالل اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية �إ�صدار � 21.429.083سند قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي بقيمة 0.100
ريال لكل �سند (� 12.283.776 :2016سند بواقع  0.100ريال ُعماين لكل منها) با�ستخدام ح�ساب احتياطي عالوة الإ�صدار (�إي�ضاح  .)19كما
مت خالل ال�سنة حتويل مبلغ  1.107.287ريال ُعماين �إىل ح�ساب عالوة الإ�صدار عند حتويل ال�شريحة اخلام�سة والنهائية من ال�سندات الإلزامية
القابلة للتحويل وال�صادرة فـي �سنة � 2012إىل �أ�سهم .وعالوة على ذلك ،مت حتويل مبلغ  297.571ريال ُعماين ( 739.601 :2016ريال ُعماين)
�إىل االحتياطي القانوين من ح�ساب عالوة �إ�صدار الأ�سهم.

فـي  31دي�سمرب 2017

فـي  31دي�سمرب 2017

2017
ر.ع
5.709.485
3.397.545
140.200
400.958
9.648.188

ذمم دائنة
م�صروفات م�ستحقة وذمم دائنة �أخــرى
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (الإي�ضاحان  4و )25
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفـني

2016
ر.ع
6.256.695
3.639.839
165.600
997.212
11.059.346

خالل عام  2017مت حتويل مبلغ  5.251ريال ُعماين ( 6.112 :2016ريال ُعماين) عن توزيعات الأرباح وفوائد ال�سندات غري املطالب بها �إىل
�صندوق �أمانات امل�ستثمرين لدى الهيئة العامة ل�سوق املال.
احلركة فـي مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفـني خالل ال�سنة كانت كما يلي:
فـي  1يناير
خم�ص�ص مكون خالل ال�سنة (�إي�ضاح )4
املدفوع خالل ال�سنة
فـي  31دي�سمرب

997.212
63.646
()659.900
400.958

868.940
128.272
997.212

قامت ال�شركة خالل ال�سنة احلالية ،بدفع جزء من مكاف�آت نهاية اخلدمة لبع�ض املوظفني بناء ًا على موافقة جمل�س الإدارة.
التزامات �إحتمالية طارئة

بتاريخ  31دي�سمرب  ،2017بلغت االلتزامات االحتمالية الطارئة  1.238.253ريال ُعماين ( 2.019.235 :2016ريال ُعماين) فـي ما يتعلق
ب�ضمانات مت �إ�صدارها فـي �سياق الأعمال االعتيادية نيابة عن العمالء ،والتي ال يتوقع �أن ين�ش�أ عنها �أي التزامات جوهرية.
 -15ر�أ�س املال

2017
ر.ع

امل�صرح به � -أ�سهم بقيمة  0.100ريال ُعماين لكل �سهم
امل�صدر واملدفوع بالكامل � -أ�سهم بقيمة  0.100ريال ُعماين لكل �سهم

30.000.000
27.679.067

2016
ر.ع
30.000.000
26.786.354

بناء على تعليمات اجلهات الرقابية لل�شركة ،ف�إنه مت الوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال مببلغ  25مليون ريال ُعماين قبل نهاية �شهر �أبريل  ،2017ب�إ�صدار
توزيعات �أرباح ال�سندات املقرتحة وحتويل ال�سندات القابلة للتحويل �إلزام ًيا.
تفا�صيل امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة � %10أو �أكرث من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة هي كما يلي:

م�سقط �أوفر�سيز �ش.م.م
�صندوق تقاعد وزارة الدفاع
�صندوق تقاعد اخلدمة املدنية
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2017
ن�سبة التملك %

2017
عدد الأ�سهم

%18.11
%10.51
%10.48

50.135.416
29.078.553
29.000.292

2016
ن�سبة التملك %

2016
عدد الأ�سهم

%18.10
%10.52
%10.49

48.470.689
28.185.840
28.107.580

 -17االحتياطي القانوين
تتطلب املادة  106من قانون ال�شركات التجارية لعام � 1974أن يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين .وفـي  31دي�سمرب ،2017
قامت ال�شركة بتحويل مبلغ  297.571ريال ُعماين ( 739.601 :2016ريال ُعماين) �إىل االحتياطي القانوين من ح�ساب عالوة الإ�صدار لي�صبح
االحتياطي القانوين م�ساو ًيا لثلث ر�أ�س املال امل�صدر بتاريخ بيان املركز املايل .عل ًما ب�أن االحتياطي القانوين غري متاح للتوزيع.
 -18احتياطي �صرف العمالت الأجنبية
مت تكويـن احتـيـاطي �صرف العمالت الأجنبية وفـق ًا لتوجيــهات البـنك املركزي ال ُعمــاين مبوجـب التعـميم رقـم «�إف �إم «( »11التعميم») بـتـاريخ
 31مار�س  2003فـي ما يخ�ص القرو�ض بالعملة الأجنبية طويلة الأجل وغري املحوطة .وبناء على التعميم املذكور ف�إنه يجب تكوين احتياطي �صرف
عمالت بن�سبة  %20مقابل �أي قرو�ض بالعملة الأجنبية تفوق ن�سبة  %40من �صافـي حقوق امل�ساهمني مبوجب البيانات املالية املدققة لل�سنة املالية
ال�سابقة .و�سيتم تكوين  %10من هذا االحتياطي بنهاية العام من قيمة القرو�ض وبواقع  %2.5فـي كل �سنة من ال�سنوات الالحقة .وهذا االحتياطي
غري قابل للتوزيع.
 -19توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة
ال يتم احت�ساب توزيعات الأرباح حتى تتم املوافقة عليها فـي اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي .وخالل االجتماع املنعقد فـي  11فرباير ،2018
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح بن�سبة  %20من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة ،يتكون من توزيعات �أرباح نقدية بن�سبة  0.017 % 17ريال ُعماين
لل�سهم العادي) مبا يعادل  4.705.441.475ريال ُعماين ،و %3من توزيعات �أرباح الأ�سهم املجانية ب�إجمايل � 8.303.720سهم بقيمة 0.100
ريال ُعماين لكل �سهم ويبلغ قدرها  830.372ريال ُعماين .حيث �سيتم تقدمي هذا املقرتح لينال املوافقة الر�سمية فـي اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوي لل�شركة املزمع عقده فـي �شهر مار�س  .2018و�سوف حتمل هذه ال�سندات املجانية فائدة �سنوية بن�سبة  %4وتدفع مبعدل ن�صف �سنوي .كما
يوما فـي ال�سنة على القيمة اال�سمية لهذه ال�سندات املجانية .و�ستكون هذه ال�سندات املجانية غري م�ضمونة
�سيتم احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س ً 365
و�سيتم �إدراجها فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية.
�سيتم حتويل ال�سندات املجانية �إلزام ًيا �إىل عدد حمدد من الأ�سهم فـي نهاية � 36شه ًرا من تاريخ الإدراج مبعدل  %80من املتو�سط املرجح ل�سعر
�إغالق ا�سهم ال�شركة املتداولة فـي �سوق م�سقط خالل اال�شهر الثالثة ال�سابقة لتاريخ ت�سجيل مثل هذا التحويل وبحد �أدنى  %85من القيمة
الدفرتية وف ًقا للبيانات املالية املدققة لل�شركة عن ال�سنة املالية ال�سابقة مبا�شرة .ومتت املوافقة على توزيعات الأرباح النقدية بن�سبة  %17ب�إجمايل
 4.553.680ريال ُعماين ،ون�سبة � %8سندات قابلة للتحويل �إلزام ًيا بقيمة  2.142.908ريال ُعماين خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
املنعقد ب�شهر مار�س  2017ومن ثم مت بعدها دفع توزيعات الأرباح النقدية و�إ�صدار �سندات قابلة للتحويل �إلزام ًيا �إىل امل�ساهمني.
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فـي  31دي�سمرب 2017

� -20سندات قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي

�سندات قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي 2012 -
�سندات جمانية قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي 2014 -
�سندات جمانية قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي 2015 -
�سندات جمانية قابلة للتحويل ب�شكل �إلزامي 2016 -

()1
()2
()3
()4

2017
ريال ُعماين

2016
ريال ُعماين

1.837.430
1.228.378
2.142.908

2.000.000
1.837.430
1.228.378
5.065.808

5.208.716

( )1فـي � 22أبريل  ،2012مت �إ�صدار � 100.000.000سند غري م�ضمون قابل للتحول ب�شكل �إلزامي بواقع  0.100ريال ُعماين لل�سند الواحد
وب�إجمايل  10.000.000ريال عماين �إىل امل�ساهمني على ا�سا�س حق الأف�ضلية .حيث حتمل هذه ال�سندات فائدة �سنوية بن�سبة  %5.5وتدفع
ب�شكل ن�صف �سنوي� .سيتم حتويل ال�سندات �إلزام ًيا �إىل عدد حمدد من الأ�سهم تدريج ًيا على مدى فرتة خم�س �سنوات وال�شريحة النهائية
مبقدار  2مليون ريال عماين حمولة �إىل �أ�سهم حقوق امللكية ب�سعر قدره  0.224ريال عماين.
( )2فـي �شهر مار�س  ،2015وافق امل�ساهمون خالل اجتماع اجلمعية العامة على ن�سبة � %8سندات جمانية غري م�ضمونة قابلة للتحويل ب�شكل
�إلزامي ب�إجمايل � 18.374.298سند بقيمة  0.100ريال عماين لل�سند الواحد وبكلفة �إجمالية  1.837.430ريال ُعماين .حيث حتمل هذه
ال�سندات فائدة �سنوية بن�سبة  %4وتدفع ب�شكل ن�صف �سنوي� .سيتم حتويل ال�سندات �إلزام ًيا �إىل عدد حمدد من الأ�سهم بنهاية � 36شه ًرا كما
مت �شرحه فـي الإي�ضاح (.)5
( )3فـي �شهر مار�س  ،2016وافق امل�ساهمون خالل اجتماع اجلمعية العامة على ن�سبة � %5سندات جمانية غري م�ضمونة قابلة للتحويل ب�شكل
�إلزامي ب�إجمايل � 12.283.776سند بقيمة  0.100ريال عماين لل�سند الواحد وبكلفة �إجمالية  1.228.378ريال ُعماين .حيث حتمل هذه
ال�سندات فائدة �سنوية بن�سبة  % 4وتدفع ب�شكل ن�صف �سنوي .كما �سيتم حتويل ال�سندات �إلزام ًيا �إىل عدد حمدد من الأ�سهم بنهاية � 36شه ًرا
كما مت �شرحه فـي الإي�ضاح (.)5
( )4فـي مار�س  ،2017وافق امل�ساهمون فـي اجتماع اجلمعية العامة العادية على � ٪8سندات �أ�سهم جمانية غري م�ضمونة قابلة للتحويل ب�شكل
�إلزامي ب�إجمايل � 21.429.083سند بقيمة  0.100ريال عماين لل�سهم الواحد مببلغ  2.142.908ريال عماين� .ستحمل �سندات الأ�سهم
املجانية هذه معدل فائدة �سنوي بن�سبة  ،٪4وتدفع ن�صف �سنوي� .سيتم حتويل �سندات الأ�سهم املجانية �إلزامي ًا �إىل عدد حمدد من �أ�سهم
الأ�سهم فـي نهاية � 6شهرا على النحو املو�ضح فـي �إي�ضاح (.)5
يوما فـي ال�سنة على القيمة اال�سمية لل�سند� .إن هذه ال�سندات غري م�ضمونة ويتم �إدراجها فـي �سوق
( )5يتم احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س ً 365
م�سقط لالوراق املالية� .سيتم حتويل ال�سندات �إىل عدد حمدد من الأ�سهم من تاريخ الإدراج بن�سبة  %80من املتو�سط املرجح ل�سعر �إغالق
�أ�سهم ال�شركة املتداولة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل اال�شهر الثالثة ال�سابقة لتاريخ ت�سجيل مثل هذا التحويل وبحد �أدنى  %85من
القيمة الدفرتية وف ًقا للبيانات املالية املدققة لل�شركة عن ال�سنة املالية ال�سابقة مبا�شرة لل�شركة.
( )6وفق ًا للتعليمات التي اقرتها ال�سلطة التنظيمية ،ال�سندات القابلة للتحويل بالكامل ب�شكل الزامي غري امل�ضمونة البالغ قدرها  5.208.716ريال
عماين ( 5.065.808 :2016ريال عماين) يتم معاملتها كجزء من �صافـي قيمة ال�شركة الحت�ساب كافة ال�سقوف التنظيمية وبالتي ،فان �صافـي
قيمة ال�شركة كما فـي  31دي�سمرب  2017لكافة االغرا�ض التنظيمية بلغت  70.365.638ريال عماين ( 67.943.994 :2016ريال عماين).
62

ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)

الت ـقــريــر ال�سـنــوي 2017

 -21العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد
يتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي لل�سهم من خالل ق�سمة ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:
2017

الربح لل�سنة (ر.ع)
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (عدد)
العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد (ر.ع)

6.981.074
273.814.960
0.026

2016
5.311.068
262.924.290
0.020

 -22العائد املخفف لل�سهم الواحد
يتم احت�ساب العائد املخفف لل�سهم بق�سمة �صافـي الربح املن�سوب �إىل حملة الأ�سهم العادية لل�شركة (بعد تعديل الفوائد من ال�سندات القابلة
للتحويل �إلزام ًيا ،بعد خ�صم ال�ضرائب) على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة ،زائدً ا املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
العادية التي كان ميكن �إ�صدارها من حتويل كافة الأ�سهم العادية املحتملة املخففة �إىل �أ�سهم عادية.
ربح بعد ال�ضريبة
ي�ضاف :فائدة على ال�سندات
الربح املن�سوب �إىل امل�ساهمني العاديني (املخفف) (ر.ع)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية (املخفف) (عدد)
العائد املخفف لل�سهم الواحد (ر.ع)

2017

2016

6.981.074
180.978
7.162.052
300.380.822
0.024

5.311.068
245.573
5.556.641
285.485.786
0.019

� -23إحتياطي خا�ص للأ�صول املتعرثة
وفق ًا ملا قرره جمل�س الإدارة فـي اجتماعه املنعقد بتاريخ  22نوفمرب  ،2017ف�إنه من خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املديونيات بالأق�ساط الذي مل ي�سمح
بخ�صمه ومت فر�ض �ضريبة عليه فـي ال�سنوات ال�سابقة وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل وبعد ذلك مت عك�س مبلغ  2.938.750ريال عماين فـي الربح
�أو اخل�سارة لل�سنة احلالية ومت حتويل مبلغ  2.497.937ريال عماين �إىل احتياطي خا�ص للأ�صول املتعرثة� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع
ويتطلب التحويل من هذا الإحتياطي موافقة جمل�س الإدارة.
 -24التقارير املالية للقطاعات
تعمل ال�شركة فـي جمال �أعمال التمويل وتنح�صر عملياتها داخل �سلطنة ُعمان .وترد تفا�صيل قرو�ض ال�شركات والأفراد فـي الإي�ضاح  .8وال يوجد
هناك عميل واحد لل�شركة �ساهم ب�أكرث من  %10فـي �إيرادات التمويل بالأق�ساط.
يعترب متخذ القرارات الت�شغيلية الرئي�سي �أعمال ال�شركة كوحدة ت�شغيل واحدة ،ويراقب فقط الإيرادات وخم�ص�صات انخفا�ض القيمة بالن�سبة
لقطاع ال�شركات والأفراد.
 -25املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
�أبرمت ال�شركة معامالت فـي �سياق الأعمال االعتيادية مع امل�ساهمني الرئي�سيني و�أطراف ذات عالقة ،يتمتع فيها بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بت�أثري هام على تلك الأطراف .ويتم اعتماد �سيا�سات الأ�سعار وال�شروط املتعلقة بتلك املعامالت من بقل جمل�س الإدارة للت�أكد من مطابقتها
للأ�سعار وال�شروط التجارية التي تتبعها ال�شركة مع الأطراف الأخرى.
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 -27ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات
يحلل اجلدول التايل �أ�صول و�إلتزامات وحقوق م�ساهمي ال�شركة �إىل جمموعات الإ�ستحقاق ذات ال�صلة بناء ًا على الفرتة املتبقية فـي تاريخ بيان املركز املايل �إىل تاريخ
الإ�ستحقاق التعاقدي .بيان الإ�ستحقاق كما فـي  31دي�سمرب  2017كان كالتايل:

حتى �شهر
واحد
ر.ع

من � 2إىل 3
�أ�شهر
ر.ع

من � 4إىل 6
�أ�شهر
ر.ع

من � 6أ�شهر �إىل من عام �إىل
� 3أعوام
عام واحد
ر.ع
ر.ع

�أكرث من 3
�أعوام
ر.ع

املجموع
ر.ع
ا�ستحقاق
غري حمدد
ر.ع

الأ�صول
النقدية بال�صندوق والبنوك

24.489.439

-

-

-

-

-

24.489.439
-

-

-

-

-

-

-

250.000

ودائع لدى البنك املركزي ال ُعماين

ذمم �أق�ساط متويل مدينة

250.000

21.174.011 92.199.032 38.828.256 19.215.432 19.159.758 26.169.025

85.537

123.194

149.367

836.513

�أ�صول �أخرى ومدفوعات مقد ًما

ممتلكات ومعدات

216.745.514

-

-

-

-

-

356.365

-

-

1.550.976

1.204.207

-

-

-

1.204.207

-

364.305
-

-

18.500.000 36.500.000

11.500.000

-

-

1.818.512 21.174.011 92.555.397 39.664.769 19.364.799 19.282.952 50.744.001

-

-

17.204.888 41.616.900

2.000.000
-

-

2.096.828

-

-

2.412.902

8.852.700 27.027.200

1.837.430

358.029

-

1.228.378

3.089.642
925.276

-

-

244.604.441

-

-

66.500.000

-

-

2.000.000

-

2.142.908

94.701.688

-

765.511

-

5.208.716

-

-

-

9.648.188

1.388.927

65.156.922 65.156.922

364.305

�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة

كما فـي دي�سمرب  2017و  ،2016مل يكن لدى ال�شركة �أي �أدوات مالية مقيدة بالقيم العادلة.

�إجمايل الأ�صول

ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة لالدوات املالية عن طريق �أ�سلوب التقييم:
امل�ستوى  :1الأ�سعار (غري املعدلة) املدرجة فـي الأ�سواق الن�شطة للأ�صول �أو االلتزامات املطابقة؛
امل�ستوى  :2التقنيات االخرى التي تكون فـيها جميع املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة قابلة للر�صد� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
امل�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم املدخالت التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند �إىل بيانات ال�سوق القابلة للر�صد.

االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

هرمية القيمة العادلة

1.388.927

 -26القيمة العادلة للأدوات املالية
تنوي ال�شركة االحتفاظ ذمم مدينة ب�أق�ساط التمويل حتى تاريخ ا�ستحقاقها .ونتيجة لذلك ،يتم التو�صل �إىل القيمة العادلة للذمم املدينة املنتظمة
با�ستخدام حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة املبنية على �أ�سا�س ن�سبة اخل�صم التي ت�ساوي الأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق للفوائد على القرو�ض ذات
ال�شروط واال�ستحقاقات املماثلة� .إن قرو�ض ال�شركة ق�صرية الأجل هي ب�أ�سعار متغرية للفوائد ويتم �إعادة ت�سعري القرو�ض طويلة الأجل على �أ�سا�س
�سنوي .تعتقد ال�شركة بان القيمة العادلة لأدوات املالية كما فـي  31دي�سمرب  2017و  2016ال تختلف جوهر ًيا عن القيمة الدفرتية لها فـي كال التاريخني.

-

1.043.767
1.043.767

140.200
140.200

1.984.386
1.984.386

165.600
165.600

-

ذمم مدينة
ريال ُعماين

ذمم دائنة
ريال ُعماين

-

ذمم مدينة
ريال ُعماين

2017
ذمم دائنة
ريال ُعماين

-

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

2016

-

بتاريخ  31دي�سمرب  ،2017كانت الأر�صدة التالية قائمة بالن�سبة للأطراف ذات العالقة �أو املالكني لن�سبة � %10أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة:

-

تن�ش�أ الأر�صدة غري املدفوعة فـي نهاية ال�سنة �ضمن �سياق الأعمال العادية .املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة مل تُخف�ض قيمها وتُق َّدر ب�أنه
�سيتم حت�صيلها بناء ًا على اخلربة ال�سابقة.

-

مت الإف�صاح عن تفا�صيل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أتعاب ح�ضورهم للجل�سات فـي الإي�ضاحني  4و .14

2.908.419 23.522.908 61.042.176 47.548.159 29.440.102 14.985.755

76.550
200.000
3.113
1.676.631

108.550
200.000
1.658.121

قرو�ض ق�صرية الأجل
ودائع
قرو�ض لأجل
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًيا
التزامات �أخرى
�ضريبة الدخل م�ستحقة الدفع
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
الفجوة فـي اال�ستحقاق

�إيرادات �أق�ساط التمويل (م�ساهم رئي�سي)
�أتعاب ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة ومكاف�أة الأع�ضاء
م�صروفات �سفر/تدريب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تكاليف الإدارة العليا املتعلقة باملوظفني

2017
ر.ع

2016
ر.ع

)63.338.410( 18.265.592 69.032.489 )21.377.407( )28.183.360( )10.157.150( 35.758.246

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة �أو املالكني لن�سبة � %10أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة� ،أو �أفراد �أ�سرهم ،واملدرجة �ضمن بيان الدخل ال�شامل هي كما يلي:

الفجوة الرتاكمية فـي اال�ستحقاق

 -25املعامالت مع الأطراف ذات العالقة(تابع)

63.338.410 45.072.818 )23.959.671( )2.582.264( 25.601.096 35.758.246

فـي  31دي�سمرب 2017

244.604.441 65.156.922

فـي  31دي�سمرب 2017
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 -27ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات (تابع)
حلل اجلدول التايل �أ�صول و�إلتزامات وحقوق م�ساهمي ال�شركة �إىل جمموعات الإ�ستحقاق ذات ال�صلة بناء ًا على الفرتة املتبقية فـي تاريخ بيان املركز املايل �إىل تاريخ
الإ�ستحقاق التعاقدي .بيان الإ�ستحقاق كما فـي  31دي�سمرب  2016كان كالتايل:
حتى �شهر
واحد
ر.ع

من � 2إىل 3
�أ�شهر
ر.ع

من � 4إىل 6
�أ�شهر
ر.ع

من � 6أ�شهر �إىل من عام �إىل � 3أكرث من 3
�أعوام
�أعوام
عام واحد
ر.ع
ر.ع
ر.ع

ا�ستحقاق غري
حمدد
ر.ع

املجموع
ر.ع
النقدية بال�صندوق والبنوك
ودائع لدى البنك املركزي ال ُعماين
ذمم �أق�ساط متويل مدينة
�أ�صول �أخرى ومدفوعات مقد ًما
�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات
�إجمايل الأ�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
قرو�ض ق�صرية الأجل
ودائع
قرو�ض لأجل
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًيا
التزامات �أخرى
�ضريبة الدخل م�ستحقة الدفع
حقوق امل�ساهمني

الأ�صول
33.522.496
33.522.496
250.000
250.000
238.895.308
21.286.332 102.292.438 40.742.147 22.992.136 19.019.830 32.562.425
1.202.276
170.064
235.634
155.046
546.161
95.371
805.118
805.118
1.199.820 1.199.820
275.875.018 2.254.938 21.286.332 102.462.502 40.977.781 23.147.182 19.565.991 66.180.292
76.000.000
24.500.000 39.500.000 12.000.000
8.878.519
2.000.000
780.808 4.737.211 1.000.000
360.500
110.892.750
31.356.400 48.920.690 13.620.160 6.125.000 10.870.500
5.065.808
3.065.808
2.000.000
11.059.346
1.310.593 2.083.458
911.571
672.147 3.222.753
2.858.824
1.100.409 1.100.409
62.878.186 62.878.186
الفجوة فـي اال�ستحقاق
الفجوة الرتاكمية فـي اال�ستحقاق

�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني 275.875.018 63.978.595 3.310.593 36.505.666 50.613.069 45.529.518 49.847.753 26.089.824
61.723.657 17.975.739 65.956.836 )9.635.288( )22.382.336( )30.281.762( 40.090.468
61.723.657 43.747.918 )22.208.918( )12.573.630( 9.808.706 40.090.468

� 6أ�شهر �إىل عام من عام �إىل 3
�أعوام
ر.ع

ر.ع

املجموع
�أكرث من � 3أعوام ال يت�سم
باحل�سا�سية جتاه
الفائدة
ر.ع
ر.ع
ر.ع

 -28خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن �أ�سعار الفائدة املحملة واملدفوعة من قبل ال�شركة هي مماثلة لأ�سعار الفائدة ال�سائدة فـي ال�سوق .وكانت ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة لل�شركة ،واملبنية على الرتتيبات
التعاقدية لإعادة الت�سعري كما فـي  31دي�سمرب  2017هي على النحو التايل:
ال�سعر العائم �أو � 4إىل � 6أ�شهر
خالل � 3أ�شهر
ر.ع

ر.ع
-

-

-

250.000

55.934

24.739.439
216.745.514
1.550.976
1.204.207
364.305
244.604.441

66.500.000
2.000.000
94.701.688
5.208.716
9.648.188 9.648.188
1.388.927 1.388.927
65.156.922 65.156.922
244.604.441 76.194.037
()73.018.615

19.835.447 74.535.488 30.056.026 13.221.134 79.097.419
1.550.976
1.204.207
364.305
3.175.422 20.085.447 74.535.488 30.056.026 13.221.134 103.530.924

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك� ،شاملاً
24.433.505
للوديعة لدى البنك املركزي ال ُعماين
ذمم �أق�ساط متويل مدينة
مقدما
�أ�صول �أخرى ومدفوعات ً
ممتلكات ومعدات
�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
قرو�ض ق�صرية الأجل
11.500.000
ودائع
قرو�ض لأجل
27.027.200
�سندات حتول �إلزام ًيا
التزامات �أخرى
�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني 38.527.200
65.003.724
فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة
فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة الرتاكمية 65.003.724

- 18.500.000 36.500.000
2.000.000
17.204.888 41.616.900 8.852.700
1.228.378
1.837.430
20.433.266 60.116.900 47.190.130
(54.102.222 )30.060.874( )33.968.996
55.076.076
973.854 31.034.728

فـي  31دي�سمرب 2017

2.142.908
2.142.908
17.942.539
73.018.615

�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية
�إيـ�ض ــاحـ ــات حول البيــانــات املـ ـ ـ ــالية
فـي  31دي�سمرب 2017
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االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

املجموع
ر.ع
ال يت�سم
باحل�سا�سية
جتاه الفائدة
ر.ع
�أكرث من 3
�أعوام
ر.ع
من عام �إىل 3
�أعوام
ر.ع

-

� 6أ�شهر �إىل عام
ر.ع

-

16.203.634 83.672.474
16.203.634 117.143.147

250.000

قرو�ض ق�صرية الأجل
ودائع
قرو�ض لأجل
�سندات حتول �إلزام ًيا
التزامات �أخرى
�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع
حقوق امل�ساهمني

�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

51.823

51.500.000
1.360.500
16.995.500
-

69.856.000

33.772.496

24.500.000
4.737.211
13.620.160
2.000.000
-

44.857.371

ال�سعر العائم �أو
خالل � 3أ�شهر � 4إىل � 6أ�شهر
ر.ع
ر.ع
الأ�صــــول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك� ،شاملاً
33.470.673
للوديعة لدى البنك املركزي ال ُعماين
ذمم �أق�ساط متويل مدينة
مقدما
�أ�صول �أخرى ومدفوعات ً
ممتلكات ومعدات
�أ�صل �ضريبة م�ؤجلة
�إجـمـــايل الأ�صـــول

780.808
48.920.690
-

49.701.498

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة

34.164.111
34.164.111

31.356.400
3.065.808
-

34.422.208

47.287.147

86.088.578
86.088.578

-

2.000.000

(51.666.370 )15.537.387( )28.653.737

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة الرتاكمية 47.287.147

18.633.410

18.766.511
19.016.511

11.059.346
1.100.409
62.878.186

75.037.941

17.016.511

يتوىل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية العامة عن و�ضع والإ�شراف على الإطار العام ل�سيا�سات �إدارة املخاطر بال�شركة .وقد و�ضع املجل�س ال�سيا�سات
والإجراءات وال�ضوابط والتوازنات الداخلية الكفيلة بالإبقاء على املخاطر عند م�ستوىً مقبول.

3.096.023

2.000.000
-

76.000.000
8.878.519
110.892.750
5.065.808
11.059.346
1.100.409
62.878.186

275.875.018
()71.778.904
54.762.393

1.202.276
1.199.820
805.118
3.259.037
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� -29إدارة خماطر التمويل
يتمثل الهدف الرئي�سي من نظام �إدارة املخاطر فـي حماية ر�أ�سمال ال�شركة ومواردها املالية من املخاطر املختلفة ،حيث �أن ال�شركة عر�ضة
للمخاطر التالية نتيجة ا�ستخدام �أدواتها املالية:
• خماطر االئتمان
• خماطر ال�سيولة
• خماطر ال�سوق

71.778.904

 -28خماطر �أ�سعار الفائدة (تابع)
�إن �أ�سعار الفائدة املحملة واملدفوعة من قبل ال�شركة هي مماثلة لأ�سعار الفائدة ال�سائدة فـي ال�سوق .وكانت ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة لل�شركة ،واملبنية على الرتتيبات
التعاقدية لإعادة الت�سعري كما فـي  31دي�سمرب  2016هي على النحو التايل:
68

238.895.308
1.202.276
1.199.820
805.118
275.875.018

فـي  31دي�سمرب 2017

ال�شركة العـمـانية لـخدمـات التمـويـل (�ش م ع ع)

فـي  31دي�سمرب 2017

(�أ) خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي املخاطر من �أن يف�شل طرف فـي �أحد الأدوات املالية فـي الوفاء بالتزام ويت�سبب فـي خ�سائر مالية للطرف الآخر .وتدير
ال�شركة خماطر االئتمان من خالل حتديد �سقوف الإقرا�ض الفردي ،ومراقبة التعر�ض ملخاطر االئتمان ،واحلد من املعامالت مع �أطراف مقابلة
معينة وتقييم املالءة االئتمانية با�ستمرار لالطراف املقابلة .كما حت�صل ال�شركة على �ضمانات �إن لزم الأمر ،وتدخل فـي ترتيبات �ضمان مع
الأطراف الأخرى ،وتعمل على احلد من فرتة التعر�ض للمخاطر.
التعر�ض ملخاطر االئتمان قبل ال�ضمان �أو التعزيزات االئتمانية االخرى
كان تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان كما فـي  31دي�سمرب كالآتي:

�أر�صدة بنكية
وديعة لدى البنك املركزي ال ُعماين وبنوك جتارية
�صافـي ذمم �أق�ساط متويل مدينة
ذمم مدينة �أخرى
تعر�ضات خماطر االئتمان لبنود خارج امليزانية العمومية

ارتباطات ت�أجري معتمدة كما فـي  31دي�سمرب

2017
ر.ع

2016
ر.ع

4.433.505
20.250.000
216.745.514
15.477

470.673
33.250.000
238.895.308
6.306

8.424.028
249.868.524

9.523.618
282.145.905

يوما ولكن لي�ست منخف�ضة القيمة
مت�أخرة ال�سداد ً 89-1

10.085.923

8.669.126

يوما
مت�أخرة ال�سداد ً 179-90
يوما ب�سبب تطبيق تعميم البنك املركزي العماين �أم بي 977
مت�أخرة ال�سداد ً 179-90

2.151.470
711.546
2.863.016
209.851.439
222.800.378

2.229.837
120.306
2.350.143
236.599.189
247.618.458

�إجمايل التعر�ضات
ت�صنيف ذمم �أق�سـاط التمويـل املــدينة
مدينو �أق�ساط التمويل
منخف�ضة القيمة

لي�ست مت�أخرة ال�سداد وال منخف�ضة القيمة

�إجمايل ذمم �أق�ساط التمويل املدينة
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� -29إدارة خماطر التمويل (تابع)
(�أ) خماطر االئتمان (تابع)

� -29إدارة خماطر التمويل (تابع)
(�أ) خماطر االئتمان (تابع)
ذمم �أق�ساط التمويل املدينة التي انخف�ضت قيمتها عندما تكون القيمة املقدرة لتلك الذمم املدينة �أدنى من قيمتها امل�سجلة ،بناء على خ�صم
التدفقات النقدية املتوقعة .كما يتم كذلك تكوين خم�ص�ص جماعي .وتقوم ال�شركة ب�شطب ذمم �أق�ساط التمويل املدينة عندما تقرر ان تلك الذمم
غري قابلة لال�سرتداد .ويتم التو�صل �إىل مثل هذا القرار بعد االخذ بعني االعتبار لبع�ض املعلومات ،مثل حدوث تغريات كبرية فـي املركز املايل
للعميل بحيث ال يعود العميل معها قاد ًرا على �سداد التزاماته� ،أو �أن متح�صالت بيع الأ�صل او ال�ضمان الإ�ضافـي ال تكفي ل�سداد املديونية بالكامل.
ويتم �شطب املبلغ بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة.

فـي  31دي�سمرب 2017

فـي  31دي�سمرب 2017

ت�صنيف ذمم �أق�ساط التمويل املدينة (تابع)

ناق�صا :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
ً
حمدد مت�ضمن ًا فوائد متويل حمفوظة
جماعي

�إجمايل خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
ذمم �أق�ساط التمويل املدينة

2017
ر.ع
()725.605
()5.329.259
()6.054.864
216.745.514

2016
ر.ع
()509.210
()8.213.940
()8.723.150
238.895.308

القرو�ض املعاد جدولتها بلغت كما فـي  31دي�سمرب  2017بلغت  198.798ريال عماين ( 260.042 :2016ريال عماين).
تركيزات خماطر الـحد الأق�صى من التعر�ض ملخاطر االئتمان

ين�ش�أ الرتكيز عندما يزاول عدد من الأطراف املقابلة �أن�شطة جتارية مماثلة� ،أو �أن�شطة فـي منطقة جغرافـية واحدة� ،أو ذات خ�صائ�ص اقت�صادية
م�شابهة ت�ؤدي �إىل ان تت�أثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بنف�س القدر بالتغريات فـي الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غريها.
وت�شري الرتاكيز �إىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء ال�شركة جتاه التطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أو مكان جغرافـي معني .وال يوجد لدى ال�شركة تركيز
هام على جمال عمل بعينه .وتتم �إدارة تركيزات املخاطر من قبل العميل �أو االطراف املقابلة ومن خالل التعر�ضات من قبل القطاع .كما ال يوجد
خمارط ائتمانية هامة متعلقة بذمم �أق�ساط التمويل املدينة لأي طرف مقابل واحد كما فـي  31دي�سمرب  2017و  .2016وكان حتليل القطاع ملديني
متويل الأق�ساط قبل الأخذ فـي االعتبار لل�ضمان املحتفظ به كما يلي:
�إجمايل احلد
�إجمايل احلد
الأق�صى للتعر�ض الأق�صى للتعر�ض
2016
2017
�ألف ر ع
�ألف ر ع
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية -قطاعات خدمية و�أخرى
	�-إن�شاءات
	-متاجرة
	-ت�صنيع
خماطر ت�أخر الديون

50.896
80.670
33.558
42.672
15.005
222.801

50.148
86.532
47.525
46.315
17.098
247.618

ت�شري خماطر ت�أخر دفع الديون �إىل ذمم �أق�ساط التمويل املدينة والتعر�ض للمخاطر االئتمانية الأخرى والتي �أ�صبحت غري منتظمة خالل فرتة
�سريان االئتمان .وتعترب ذمم �أق�ساط التمويل املدينة بانها قد انخف�ضت قيمتها ،بر�أي الإدارة ،عندما ال يكون هناك اي ت�أكيد معقول على �إمكانية
حت�صيل املبلغ اال�سا�سي والفائدة عندما ت�ستحق.
وتتعامل ال�شركة مع ذمم �أق�ساط التمويل املدينة على انها غري منتظمة وف ًقا للقواعد ال�صادرة عن البنك املركزي العماين ،وتن�شئ خم�ص�صات
حمددة النخفا�ض القيمة ب�شكل �إفرادي على �أ�سا�س التعليمات الرقابية .كما تن�شئ خم�ص�صات حمددة طب ًقا ملعايري التقارير املالية الدولية لكل
70
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ال�ضمانات الإ�ضافية

حتتفظ ال�شركة ب�ضمانات �إ�ضافية عن ذمم �أق�ساط التمويل املدينة على �شكل رهن على املمتلكات .وت�ستند القيمة العادلة لل�ضمانات الإ�ضافية
على تقييم ال�ضمانات عند االقرتا�ض ،با�ستثناء عندما يتم تقييم مدين متويل بالأق�ساط منفردًا على �أنه منخف�ض القيمة .وتعترب القيمة العادلة
مقيدة باملبلغ الأق�صى لذمم �أق�ساط التمويل امل�ضمونة .وفـي  31دي�سمرب  ،2017مل تكن خ�سائر انخفا�ض القيمة لتتغري ب�شكل كبري فيما لو مل يتم
احل�صول على ال�ضمانات الإ�ضافية من قبل ال�شركة عن الأ�صول منخف�ضة القيمة.
خماطر ال�سداد

خماطر ال�سداد هي خماطر اخل�سارة ب�سبب �إخفاق �إحدى ال�شركات فـي الوفاء بالتزاماتها بت�سليم النقد� ،أو الأوراق املالية �أو �أي �أ�صول �أخرى
ح�سب االتفاق التعاقدي .ولتفادي خماطر ال�سداد ،تعمل ال�شركة على و�ضع كافة نظم الرقابة الالزمة لإبقاء الأخطاء باقل قدر ممكن.
(ب) خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم متكن ال�شركة من الوفاء مبتطلبات �صافـي التمويل .عل ًما ان العمل مبجال الإقرا�ض يت�ضمن خماطر �سيولة
مت�أ�صلة تن�ش�أ عن عدم التطابق بني �آجال الأموال التي يتم �إقرا�ضها وتلك التي يتم اقرتا�ضها ،ف�ضلاً عن وجود �أمناط ا�سرتداد �سيئة غري متوقعة.
وتعمل ال�شركة على �إدارة �أموالها من خالل ح�سن التدبري واليقظة عن طريق جمموعة مبتكرة من �أدوات الإقرا�ض .كما يتم التعاقد على
االلتزامات وهيكلتها بناء على النمط ال�سلوكي للأ�صول فـي هيكلية اال�ستحقاق و�إعادة الت�سعري .ولتخفي�ض خماطر ال�سيولة ،تعمل الإدارة من
خالل ا�سرتاتيجيتها املو�ضوعة بعناية تامة على تنويع م�صادر التمويل مع تفادي الرتكيز غري املربر على مقرت�ض واحد والعمل على �إدارة التح�صيل
بطريقة منظمة.
وخالل العام� ،أجنزت ال�شركة ترتيبات متويل متو�سط �إىل طويل الأمد ،ومتكنت من التعامل مع وتخفي�ض عدم التنا�سق القائم بني ا�ستحقاقات
الأ�صول وااللتزامات .كما تتم مراقبة التدفقات النقدية على الدوام با�ستمرار واتخاذ الإجراءات املنا�سبة لت�صحيح �أي حالة من عدم التنا�سق -
�إن وجدت  -للتعامل مع خماطر ال�سيولة.
اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية لاللتزامات املالية:
ويلخ�ص اجلدول �أدناه تفا�صيل ا�ستحقاق التزامات ال�شركة كما فـي  31دي�سمرب  2017بناء على ترتيبات ال�سداد التعاقدية .وقد مت حتديد
اال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على ا�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ امليزانية العمومية �إىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي ،وبعد الأخذ فـي االعتبار
لال�ستحقاقات الفعالة كما هي مو�ضحة ب�سجل احتفاظ ال�شركة بالودائع وال�سوية املتاحة:
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� -29إدارة خماطر التمويل (تابع)
(ب) خماطر ال�سيولة (تابع)

� 28إدارة خماطر التمويل (تابع)
(ج) خماطر ال�سوق (تابع)
ويبني اجلدول التايل احل�سا�سية �إىل �صافـي �إيرادات الفوائد لل�شركة ،والذي ينتج عن تغيريات حمتملة فـي �أ�سعار الفوائد:

فـي  31دي�سمرب 2017

قرو�ض ق�صرية الأجــل
ودائــع
قــرو�ض لأجــل
التـزامــات �أخــرى
املجموع

فـي  31دي�سمرب 2017

�إجمايل التدفق
القيمة الدفرتية اال�سمي
ر.ع
ر.ع

خالل � 3أ�شهر
ر.ع

�شهرا
ً 12-3
ر.ع

�أكرث من �سنة
ر.ع

67.281.299
2.433.306
97.009.334
9.648.188
176.372.127

11.509.258
27.400.825
4.509.732
43.419.815

55.772.041
57.603.063
1.283.305
114.658.409

2.433.306
12.005.446
3.855.151
18.293.903

66.500.000
2.000.000
94.701.688
9.648.188
172.849.876

قرو�ض ق�صرية الأجل
ودائع
قرو�ض لأجل
التزامات �أخرى
املجموع

76.000.000
8.878.519
110.892.755
11.059.346
206.830.620

76.507.017
9.458.290
14.028.810
11.059.346
211.053.463

خالل � 3أ�شهر
ر.ع

� 12-3شه ًرا
ر.ع

�أكرث من �سنة
ر.ع

51.762.110
1.420.160
17.275.976
6.081.577
76.539.823

24.744.907
5.637.473
64.347.581
1.583.718
96.313.679

2.400.657
32.405.253
3.394.051
38.199.961

(ج) خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر ت�أثري التغريات ب�أ�سعار ال�سوق ،مثل �أ�سعار الفائدة� ،أو �أ�سعار الأ�سهم� ،أو �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على �إيرادات
ال�شركة �أو على قيمة ما متلكه ال�شركة من الأدوات املالية .والهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة و�ضبط مدى التعر�ض ملخاطر ال�سوق �ضمن
املعايري املقبولة ،بالتزامن مع حتقيق �أعلى عائد ممكن على املخاطر.
خماطر �أ�سعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمالية �أن ي�ؤثر التغري فـي �أ�سعار الفائدة فـي الربحية امل�ستقبلية للقيم العادلة للأدوات املالية .وال�شركة معر�ضة
ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق �إعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة للأ�صول وااللتزامات والأدوات غري املمولة التي ت�ستحق �أو التي يتم �إعادة
ت�سعريها فـي فرتة ما .وال�شركة تدير هذه املخاطر من خالل مطابقة �إعادة ت�سعري الأ�صول وااللتزامات بناء على ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر.
�إن تعديل �أ�سعار الفائدة من قبل املقر�ضني احلاليني والتغريات فـي �أ�سعار الفائدة تب ًعا لعوامل القوى االقت�صادية هو من املخاطر التي تواجهها
جميع امل�ؤ�س�سات املالية .وعلى الرغم من �أن حمفظة القرو�ض لدى ال�شركة تتكون فـي معظمها من �أ�سعار فائدة ثابتة ،ف�إن ال�شركة تدير خزينتها
بالطريقة التي يتم من خاللها احلفاظ على الهام�ش امل�ستهدف وتظل املخاطر �ضمن م�ستويات مقبولة.
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الزيادة فـي �أ�سعار الفائدة
الزيادة فـي �أ�سعار الفائدة
االنخفا�ض فـي �أ�سعار الفائدة

 100+نقطة �أ�سا�س
 150+نقطة �أ�سا�س
 25-نقطة �أ�سا�س

()1.143
()1.714
286

()1.389
()2.083
347

(د) خماطر العمليات

ا�ستحقاقات اال�صول وااللتزامات وحقوق امل�ساهمني واردة فـي الإي�ضاح .26
اال�ستحقاقات املتبقية لاللتزامات املالية كما فـي  31دي�سمرب :2016
�إجمايل التدفق
القيمة الدفرتية اال�سمي
ر.ع
ر.ع

التغري فـي �أ�سعار الفائدة

التغري فـي �أ�سا�س
النقط

احل�سا�سية �إىل �صافـي الفوائد/
الإيراد (�ألف ريال ُعماين)
2016
2017

خماطر العمليات هي خماطر اخل�سائر املبا�شرة او غري املبا�شرة التي تن�ش�أ من العديد من الأ�سباب املتنوعة التي ترتافق مع عمليات ال�شركة،
�أو املوظفني ،او التقنيات ،او البنية اال�سا�سية ،و� ً
أي�ضا من العوامل اخلارجية ،بخالف خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة ،مثل تلك التي تن�ش�أ عن
املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري املتعارف عليها دول ًيا فـي �أعمال ال�شركات .وتن�ش�أ خماطر العمليات عن جميع عمليات ال�شركة وتواجه
كافة كيانات الأعمال.
وقد و�ضعت ال�شركة �آلية لتخفي�ض خماطر العمليات عن طريق و�ضع نظم ال�ضبط الداخلي الفاعلة ،ومراجعة تلك النظم وا�ستمرارية برامج
التدقيق الداخلي .كما يتوىل املدققون الداخليون �إجراء التدقيق ال�شامل وير�سلون تقاريرهم �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،حيث
تقوم جلنة التدقيق بالنظر فـي تقارير املراجعة الداخلية ومدى كفاية ال�ضوابط الداخلية وتر�سل تقري ًرا بذلك �إىل املجل�س.
(هـ) �إدارة ر�أ�س املال

�إن الغر�ض الرئي�سي لإدارة ر�أ�س مال ال�شركة هو ل�ضمان احتفاظها بن�سبة ر�أ�س مال �صحي من �أجل دعم �أعمالها وتعزيز قيمة امل�ساهمني �إىل احلد الأق�صى.
تقوم ال�شركة ب�إدارة هيكلية ر�أ�سمالها و�إجراء التعديالت الالزمة عليها فـي �ضوء التغيريات فـي الظروف االقت�صادية .ومل يتم �إجراء �أي تغيريات
على الأغرا�ض �أو ال�سيا�سات �أو العمليات خالل ال�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب  2017و  31دي�سمرب .2016
ي�ضع البنك املركزي ال ُعماين ،باعتباره اجلهة الرقابية الرئي�سية لل�شركة ،ويراقب متطلبات ر�أ�س املال ككل .وللوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال احلالية،
ف�إن البنك املركزي يطالب ال�شركة بزيادة احلد الأدنى من ر�أ�س املال املدفوع تدريج ًيا من مليون ريال ُعماين لي�صل �إىل  25مليون ريال ُعماين بحلول
�شهر �أبريل  .2017عل ًما �أن ر�أ�س املال احلايل املدفوع لل�شركة قد و�صل �إىل  27.679.067ريال عماين كما فـي  31دي�سمرب  2017بعد حتويل ال�شريحة
اخلام�سة والنهائية (بقيمة  2مليون ريال ُعماين لكل منها) من ال�سندات ال�صادرة فـي �سنة  .2012لقد حققت ال�شركة متطلبات ر�أ�س املال التي
حددها البنك املركزي العماين قبل الوقت املحدد.
وا�ستنادًا �إىل اعتماد الهيئة الرقابية املعنية وكما مت �شرحه بالكامل فـي الإي�ضاح  ،20ف�إنه يتم التعامل مع ال�سندات غري امل�ضمونة والقابلة للتحويل
�إلزام ًيا بالكامل كجزء من حقوق امل�ساهمني لأغرا�ض ح�ساب كافة ال�سقوف الرقابية.
وبـ ــناء ًا عليه ،ف�إن حـ ـقــوق امل�ساهمني كم ــا فـي  31دي�س ــمرب  2017جلميع االغرا�ض الرقــابــية قد ب ـلـغ ــت  70.365.638ري ــال ُعمـ ــاين
( 67.943.994 :2016ريال ُعماين).
(و) خماطر العملة

خماطر العملة هي املخاطر التي تن�ش�أ عن التغريات فـي قيمة �أداة مالية ب�سبب التقلبات فـي �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .ومبا �أن �أ�صول
ال�شركة مقومة بالريال ال ُعماين ،ف�إنها لي�ست عر�ضة بالتايل ملخاطر العملة .والقرو�ض بالعملة الأجنبية مقومة بالدوالر الأمريكي ،ولكن �سعر
�صرف الدوالر الأمريكي هو ثابت فعل ًيا مقابل الريال ال ُعماين.
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مالحظـ ـ ــات

