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الحرفيــة القديمــة الرائعــة :خنجــر قديــم جميــل خنجــر .الخنجــر هــي العالمــة المميــزة للتــراث العمانــي
والهويــة والرجولــة والفخــر.

العمانية للحرف اليدوية

الــــتراث الــــوراثـــي لـــلـــحضارة الـــغــــنية
يتشكل طابع الحضارة من خالل عنصرين حيويين مثل التراث
والثقافة  ،وفي العملية الطويلة للتحول االجتماعي واالقتصادي ،
وكيف تنظم الحضارة نفسها داخليا ً  ،وكيف ترتبط بفعالية باآلخرين
 البلدان والشعوب والمؤسسات  -يهم أكثر.يتم تفسير الهوية الثقافية على أنها «هوية وطنية» للتنمية االجتماعية
 ،وبناء الدولة والتعاون الدولي .تنص التعاريف األنثروبولوجية
على أن «الثقافة تشمل مجمل األفكار والتحف البشرية في مجتمع
معين في وقت معين» .مع تطور الثقافات المختلفة  ،فإنها تأخذ
جوانب من الماضي  ،بينما تستوعب األفكار الجديدة من الحاضر
 ،وغالبًا ما تتأثر بالروابط الثقافية والتجارية مع العالم الخارجي.
حجر األساس لنجاح عمان الحديثة هو تراثها الغني وثقافتها التي
تنتقل من جيل إلى جيل .السلطنة هي مجتمع مزدهر  ،مع تراثها
المجيد  ،األمة تتحرك مع الزمن لتلبية تطلعات شعبها .في الرحلة
الصعبة للبشرية  ،تلعب الفنون والحرف بشكل جماعي دورًا
محوريًا .بشكل ال لبس فيه  ،هناك عالقة بين الحضارة والحرف
اليدوية التقليدية.

6

الحرف اليدوية هي أمثلة حية لتراث الحضارة وثقافتها .دور الحرف
اليدوية في الحفاظ على القيم التقليدية يرتبط بجميع الحضارات -
الفردية والمؤسسية  -على الرغم من خصائصها المتنوعة .من
منظور أوسع  ،ال تلعب الحرف اليدوية الدور الرئيسي في بناء األمة
فحسب  ،بل تؤدي أيضًا إلى تنمية الوطنية .يتكون التراث العماني
الغني والتاريخ من قصص ال تصدق عن البطولة والشجاعة والحكمة
والبحارة والوالء للوطن.
يوجد في سلطنة عمان مجموعة متنوعة ساحرة من الحرف اليدوية
التقليدية  -تجسد الجودة الفنية المذهلة للحرف اليدوية في البالد  -بدءاً
من التحف األصلية التي ال تقدر بثمن والحرف اليدوية الرائعة مثل
الخناجر وصناديق الكنوز والفخار والتطريز والصناعات الخشبية
والحرف المعدنية والمنسوجة يدويا ً الحرف اليدوية  ،المجوهرات ،
السالل  ،األعمال الجلدية  ،النحت  ،النسيج  ،المنسوجات  ،والعديد
من مستلزمات األزياء والحرف المتنوعة .الخنجر العماني التقليدي
ليس مجرد فخر ثقافي  ،ولكنه أيضًا رمز للشجاعة.
األفراد يخلقون الحضارات  ،والحضارات تبني األمم والمجتمعات
والمؤسسات .بشكل عام  ،يحافظ التراث والثقافة على القيم اإلنسانية
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ويساعدان الجنس البشري على الحفاظ على روابط سليمة بين
المجتمعات المختلفة .يجسد تراث عمان وقيمها الثقافية االلتزام
المشترك لألمة بالسالم واالنفتاح والعدالة.
تستند جميع المجتمعات إلى قيم ومبادئ معينة  ،بنا ًء على تاريخها
وتقاليدها  ،وتحميها سياسات مدروسة صاغها أسالفهم .تكشف
االكتشافات األثرية أن البشر استقروا في عُمان خالل العصر
الحجري قبل أكثر من  10،000عام .الحرف اليدوية العمانية
والحصون والمراكب الشراعية والمأكوالت العطرية واللبان تحظى
بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم .استقر البابليون واآلشوريون
في سلطنة عمان لعدة سنوات للسيطرة على الطريق التجاري الذي
يربط آسيا بشواطئ البحر األبيض المتوسط .لقرون  ،كانت عمان
مثاالً على التنمية البشرية في المنطقة حيث تكمن جذور الثقافة
العمانية وتراثها الغني في التاريخ  ،وتكشف األدلة أن ارتباط عمان
بالعالم ينتشر في جميع أنحاء الشرق  ،والصين  ،والهند  ،وبالد ما
بين النهرين والبحر األبيض المتوسطووادي النيل وشمال إفريقيا.
لقد كان إنتاج الحرف اليدوية نشاطًا قدي ًما واسع النطاق في سلطنة
عمان منذ قرون .على سبيل المثال  ،استخدمت البرونز والنحاس
والنحاس والفضة في عُمان منذ قرون .على الرغم من أن األواني
الفخارية كانت هشة  ،فقد تم إنتاجها واستخدامها على نطاق واسع
لنقل السلع في التجارة في جميع أنحاء العالم.
تعرض المتاحف العمانية عددًا كبيرًا من المصنوعات اليدوية العتيقة
 ،والتي تصور المهارات الفريدة للعمانيين كقادة إقليميين في الفنون
والثقافة والموارد الفكرية .كان تطوير الصناعات الصغيرة  ،بما
في ذلك إنتاج الحرف اليدوية  ،أحد استراتيجيات التنمية االقتصادية
العمانية الحديثة  ،وقد فتح إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
ً
فصل جديدًا في تحويل هذا القطاع.

جذب مهمة  ،مما يزيد بشكل كبير من أرباح العمالت األجنبية.
حرفيًا  ،يعد كيان الشركة أحد ثمار شجرة الحضارة الصحية .يعد
بناء كيان ناجح للشركة  ،استنادًا إلى نموذج أعمال قابل للحياة ،
مهمة شاقة  ،تشبه إلى حد ما مهمة إنشاء تحفة فنية.
تلعب صناعة الحرف اليدوية دورًا مه ًما في المجاالت االقتصادية
والمالية واالجتماعية والثقافية للبلد  -لألفراد واألسر المعيشية
واألمة جميعًا .لهذه الصناعة تأثير إيجابي على المجتمع  ،حيث أن
المؤسسات المالية ألنها توفر فرص عمل تعزز السياحة  ،وتساهم في
النشاط االقتصادي  ،وتحافظ على التقاليد واالنسجام.
إذا نظرنا إلى المستقبل  ،فإن القيم التقليدية هي المبادئ التوجيهية
لتقرير كيفية تنظيم كيان الشركة داخلها  ،وكيفية تواصلها خارجيًا.
خلقت الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي فرصًا غير مسبوقة
لمنتجات وخدمات القطاع المالي .تعج السلطنة بالطاقة اإلبداعية
لقطاعها المالي منذ خمسة عقود.
في العمانية العمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع) (،)AOFS
التكنولوجيا والتقاليد تقف جنبا إلى جنب .تعد حرفة الشركات
األصلية بمثابة األساس لمؤسسة حيث إنها تؤثر على كل جانب من
جوانب العمل  ،ويقدم النهج الواقعي في  AOFSقيمة حقيقية .بدافع
من الثقة التي يتمتع بها العمالء في قيمة عالمتها التجارية  ،ظلت
العمانية تحافظ على فلسفتها التجارية (القائمة على ثقافة الشركات
التقليدية النابضة بالحياة) ألكثر من عقدين .تبرز المؤسسات المالية
السليمة من القيم والثقافة التقليدية السليمة  ،والعمانية  ،التي تتمتع
بسجل حافل بالثناء في الحفاظ على تعهداتها الودية بالدعوة إلى
التراث العماني المجيد.

ثمرة عملية صنع أصيلة هي تحفة فنية  ،ويتضمن فن الصياغة  AOFSهو خلق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة .إن صياغة
أقصى درجات التفاني والمضنية والتسامح الدائم والتناغم .تم نقل بنية مؤسسية سليمة ومنتجة  ،إلى جانب ثقافة الشركات الحيوية ،
المعرفة بالحرفية من جيل إلى آخر  ،حيث يعمل الحرفيون العمانيون بقدر ما هي صياغة تحفة فنية .تدافع «AOFS Corporate Craft
اليوم بنفس طريقة عمل أسالفهم منذ قرون.
 »and Cultureعن حوكمة الشركات والضوابط والتوازنات
الصارمة في جميع أنحاء المنظمة .تقدم  ، AOFSالتي تمتلك
يقال إن السياحة هي واحدة
قاعدة أصول تزيد عن 240
من أسرع الصناعات نمواً في
مليون لاير عماني  ،مجموعة
العالم  ،والسياح مساهمون
شاملة من المنتجات والخدمات
مهمون في تطوير سوق
المالية  ،وعلى مر السنين ،
الحرف اليدوية  ،ومؤخراً ،
أقامت وجودًا قويًا في السوق ،
استدعت مفاهيم مثل السياحة
مما عزز من حسن نيتها .إن
العرقية والسياحة البيئية
قيمة العالمة التجارية AOFS
اهتماما ً واسع النطاق بين
 ،التي تم تطويرها من تراث
السياح .في مجال السياحة
البالد المجيد والحضارة الغنية
 ،يتم تلقي تراث وثقافة البلد
 ،كانت تشغل الشركة بالتآزر
الفريدة  ،بما في ذلك األعمال
الذي تحتاجه  ،منذ إنشائها في
العتيقة
الخرز
الحرفية  ،باعتبارها عوامل
عام .1997
العمانية لخدمات التمويل
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األسواق العمانية تعرض مجموعة من الحرف اليدوية الرائعة.

فلسفتنا
إن فلسفتنا التي نستنير بها تنطوي على معتقدات راسخة نؤمن بها عن ظهر قلب
ومبادئ عمل نستقي منها الطريق للمستقبل  ...دعونا نلقي نظرة سريعة على
فلسفة الشركة لنستشف ما يلي:

بماذا نؤمن
نحن نؤمن بأن هدفنا هو تحقيق قيمة عالية لحملة أسهمنا مع زيادة في الربح
تعكس إيجابية اإلدارة والتنظيم للشركة وتنشيء ثقافة تخرج اإلمكانيات األفضل
الكامنة في موظفينا من خالل التمكين والثقة بالنفس.


ماذا نريد ان نكون
إن أولى مهام الشركة العمانية لخدمات التمويل هي أن تكون أفضل شركة من
خالل التميز والتفوق واإللتزام والتفوق بأخالقيات العمل وفي المستقبل.

ماذا نريد ان نفعل
سرد جملة من القرارات التي تتعلق بما سنقوم به لتحقيق مهمتنا في بيئة العمل
التي ننتسب إليها  ...إن إستراتيجيتنا هي وضع الشركة في موقع مالئم لتصبح شركة
تمويل متخصصة تخدم أسواقًا مختارة ،عالوة تفعيل إنتاجية قاعدة رأس مالنا...

العناصر الرئيسية الستراجيتنا هي:
شركة متخصصة في خدمات التمويل
إن تقديم خدمات التمويل للمستهلكين والعمالء التجاريين هي المبدأ المحوري الذي
تدور حوله أنشطتنا الرئيسية  ...وهنا توضع كفاءة فريق العمل على المحك خاصة في
الجوانب التي نعتقد أنها تركز على اإللتزام بخدمة الزبون وتستجيب لمتطلبات النجاح.

تفعيل إنتاجية قاعدة رأس مالنا ألقصى درجة...
يتسنى ذلك بتحقيق توازن ما للنمو بين األعمال التجارية التي تتطلب إقتناء أصول وتلك
األعمال التي تدر إيرادات وأرباحًا إضافية دون توسيع حجم تلك األصول ...وينجم عن
تحقيق هذا التوازن إيجاد إيرادرات وتحقيق أرباح ،بالنظر لرأس المال المتاح ،أكبر مما لو
انتهجت إستراتيجية تركز في األساس على النمو األصول.
إن البيئة التي ننافس فيها تتغير باستمرار وبالتالي تدور إحتياجات الزبون وتوقعاته في
إتجاهت جديدة ما يدفعنا إلى مراجعة قراراتنا اإلستراتيجية بصفة منظمة والتحلي
بالمرونة حتى يتسنى لنا أن نتقدم ونتطور أكثر في السنوات القادمة.

العمانية لخدمات التمويل
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تشــتهر ســلطنة عمــان بأدواتهــا الفضيــة التقليديــة حيــث ال تصــوّ ر الفضــة
النقــاء فحســب  ،ولكــن قيمتهــا الســاحرة تجلــب الحــظ الســعيد.

تقـريـر رئيـس مجلـس اإلدارة 2019

خالــد بن سعيـــد الوهيبـــي

“

رئيــــس مجلــــس اإلدارة

اتبعت الشركة سياسة متحفظة في زيادة أعمالها حيث تم

“

التركيز على األصول ذات الجودة العالية واالبقاء على معدل
الديون المتعثرة تحت السيطرة  .نحن على ثقة تامه بأن هذا
االسلوب يسمح للشركة بتحقيق نمو متناسق عند ظهور
الفرص وعدم االنشغال بمعالجة األصول المتعثرة.
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يسـرني نيابــة عن مجلـس اإلدارة أن اقدم لكم التقرير السنوي الثاني والعشرون لنشاطات الشركة ونتائجها المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2019
االقتصاد
مع بداية العام  2020فإنه من المتوقع أن يسجل النموالعالمي ارتفاع بنسبة  %2.9بالمقارنة مع ما كان متوقعا ً بنسبة  %3.3للعام 2020
و %3.4لعام .2021
من المتوقع أن ينمو االقتصاد العماني بنسبة  %3.7في العام  2020مدعوما ً بإرتفاع إنتاج الغاز .كما ستستمر خطط تنويع مصادر اإلقتصاد
لزيادة مساهمة المصادر غير النفطية بنسبة  %4سنويا ً على المدى المتوسط .كما من المتوقع أن يسجل ارتفاع غالء المعيشة نسبة  %2في
العام  2020و %4في العام  2021بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
النتائــج الماليــة
في العام  2019حققت الشركة أرباح تشغيلية بمبلغ  11.61مليون لاير بالمقارنة مع  12.14مليون لاير في العام الماضي  .كما بلغت
االرباح قبل المخصصات والضرائب 4.035مليون لاير بالمقارنة مع  4.738مليون لاير .و بلغت محفظة صافي مدينو األقساط بالتمويل
 153.7مليون لاير بنسبة انخفاض  %18.98في نهاية ديسمبر  . 2019وبلغ اجمالي االصول للشركة  244مليون لاير.
قامت الشركة بتخصيص مبلغ  3.176مليون لاير لمخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعه خالل العام 2019م  .بلغت خسائر اإلئتمان
المتوقعه  6.925مليون لاير وفقا ً لمتطلبات . IFRS 9
تبلغ تغطية االصول المتعثرة بما في ذلك االحتياطي المحدد لألصول غير العاملة بلغ  %183.44وتستمر الشركة بالحفاظ على مركزها
االول في مستوى تغطية القروض المتعثرة.
اتبعت الشركة سياسة متحفظة في زيادة أعمالها حيث تم التركيز على األصول ذات الجودة العالية واالبقاء على معدل الديون المتعثرة تحت
السيطرة  .نحن على ثقة تامه بأن هذا االسلوب يسمح للشركة بتحقيق نمو متناسق عند ظهور الفرص وعدم االنشغال بمعالجة األصول
المتعثرة.
تـوزيـع األربـاح
تنوي الشركة المحافظة على استمرارية سياسة توزيع األرباح التي انتهجتها منذ البداية .وفي هذا السياق فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح بمعدل  % 14.5للعام  2019بعد التقيد بتعليمات البنك المركزي العماني تتكون من  %10.05نقداً و %4سندات مجانية غير مضمونة
ملزمة التحويل إلى أسهم قيمتها  100بيسة للسند  .وبعدها قام البنك المركزي العماني بالموافقة على توزيع  %11.05للعام  2019تتكون من
 %7.05نقداً و %4سندات مجانية غيرمضمونة ملزمة التحويل إلى أسهم بقيمة  100بيسة للسند ( خاضعة لموافقة الجمعية العامة ) محافظة
بذلك على سجل توزيع األرباح غير المنقطع منذ البداية وبهذا التوزيع تكون الشركة  .وزعت أرباح تراكمية للمساهمين بنسبة %450.33
منذ بدايتها .السندات المجانية غير المضمونة ملزمة التحول ستدفع من رصيد عالوة اإلصدار .
تعزيز راس المــال
خالل العام تم تحويل  12.283.776مليون سندات ملزمة التحويل قيمتها  100بيسة للسند بإجمالي  1.228.378لاير عماني عن طريق
إصدار عدد  6.310.699سهم بقيمة  100بيسة للسهم  .وبهذه الزيادة بلغ راس المال المصدر 29.193.517لاير .كما أوصت الشركة
بتوزيع سندات مجانية ملزمة التحول إلى أسهم بنسبة  %4من راس المال للسنه المالية المنتهية  .2019حققت الشركة معدل راس مال قوي
ونسبة كفاية راس المال تبلغ . %28.66
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التحديات
يشكل تقلص العائد من التمويل نتيجة للمنافسة الشديدة  ،الزيادة في أسعار التمويل ،دخول بنوك جديدة السوق والقروض المتعثرة نتيجه
لتناقص التدفقات النقدية على مستوى القروض الشخصية والتجارية مصدر للقلق .كما قد ينتج عن تقلص االئتمان ارتفاع غي أسعار الفائدة
وإنخفاض في االنفاق الخاص والعام وقد يسبب تأخير المدفوعات على الشركات والعقود انخفاض في التدفقات المالية على مستوى االفراد
والشركات.
ان التباطئ في النمو األقتصادي قد يؤثر على حجم األعمال القادمة ونمو الشركات وبالمقابل قد يؤثر على مخصصات نسبة القروض
المتعثره حيث أنه ممكن ان تزيد .
المسؤولية اإلجتماعية
تستمر الشركة في مساهمتها في دعم المجتمع كجزء من مسؤلياتها اإلجتماعية و في هذا اإلطار قامت الشركة بعدة مساهمات في مختلف
المجاالت ،كالمناسبات الوطنية ،رعاية األكاديمية الرياضية وعدة أنشطة ثقافية وإجتماعية .
التـوقعــات
نتوقع ان تكون السنة القادمة مليئة بالتحديات و الشركة مطلعة على الظروف االقتصادية الحالية وقد بدأت بإتخاذ إجراءات مالئمة للحد من
تأثير هذه الظروف .ان الشركة قادرة على تجاوز هذه الظروف ومتفائله بتحقيق نتائج مرضية في .2020
تتمتع الشركة بأساس مالي قوي يتمثل في صافي األصول المرتفع ،محفظة مدينو األقساط ذات جودة عاليه ،أقل معدل من األقساط المتعثرة
ومعدل جيد للتغطية  .وبناء عليه فإن لدى الشركة القدرة على االستمرار في التنافس وتحقيق نتائج مرضية في السنوات القادمة.
نؤكد للمساهمين كما هو مذكور في تقرير تنظيم و إدارة الشركة وتقرير مناقشة اإلدارة وتحليالتها للرئيس التنفيذي ،بأن الشركة لديها أنظمة
رقابه داخلية فاعلة ونظام إداري قوي في كل االقسام يمكنها من االستمرار في أداء أعمالها .كما أن مجلس اإلدارة على دراية تامة بمسوليته
للقيام بإعداد البيانات المالية على أساس عادل وفقا ً لمعيار  IFRSومتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر في  ،1974ومتطلبات الهيئة
العامة لسوق المال.
تقييم أعضاء مجلس اإلدارة
تماشيا ً مع المتطلبات التشريعية ،قامت الشركة بإجراء تقييم ألعضاء المجلس للعام  2018يغطي فترة العضوية المتبقية للمجلس عن طريق
استشاري مستقل  ،كرو ماك والغزالي حيث كانت نتيجة التقييم لألعضاء مقبولة.
في الختام أتشرف بتقديم أصدق آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق – يحفظه هللا
ويرعاه – لقيادته الحكيمه لخطى التقدم واإلزدهار لهذا البلد.
كما نوجه شكرنا إلى الجهات الرقابية  ،البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والى البنوك والمؤسسات المتعاملة معا ً وكل
مساهمي الشركــة.
واخيـراً اوجه شكري إلى إدارة الشركة وموظفيها على والءهم وتفانيهم في عملهم.

خالــد بن سعيـــد الوهيبـــي
رئيــــس مجلــــس اإلدارة
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المجوهــرات والحــرف الفضيــة المذهلــة فــي عُ مــان  -قــادات  ،أســاور  ،أقــراط  ،خلخــال  ،خواتــم
 ،زجاجــات العطــور  ،علــب المجوهــرات  ،أوانــي القهــوة  ،محــارق اللبــان والعديــد مــن المنتجــات
األخــرى  -ترمــز إلــى تــراث البــاد الغنــي والمجيــد.

أعضاء مجلس اإلدارة

خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي
رئيس مجلس اإلدارة

زكي بن حسن إحسان آلنصيب

الشيخ خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة،
رئيس اللجنة التنفيذية التر شيحات والمكافآت

العميد الركن سيف بن سالم
بن سيف الحارثي
عضو مجلس اإلدارة

كيه .كيه .عبدالرزاق

إبراهيم بن سعيد بن سالم الوهيبي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة،
رئيس لجنة التدقيق

عضو مجلس اإلدارة

الشيخ طارق بن سالم
بن مستهيل المعشني
عضو مجلس اإلدارة

شيكار درمسي

كيتان فاسا

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية

المنتهية في
 31ديسمبر  2019م

فلسفة الشركة في تنظيم وادارة أعمالها
قامــت الشــركة بتطبيــق ميثــاق تنظيــم الشــركة بمــا يتطابــق مــع اإلطــار المحــدد مــن البنــك المركــزي العمانــي وفقـا ً للتعميــم رقــم
ب م  932/بتاريــخ  4فبرايــر  2002وتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم  2002/11وتعديالتــه بالتعميــم رقــم /4إ2015/
الصــادر فــي يوليــو 2015والمحــدث فــي ديســمبر  .2016إن الميثــاق الفعــال الــذي يحكــم الشــركة فــي تنظيــم وإدارة أعمالهــا
يعتمــد بصــورة أساســية علــى مــدى االلتــزام بمبــدأ إدارة األعمــال القائــم علــى األمانــة فــي األداء والحــرص علــى نشــر هــذا
المبــدأ مــن خــال األنظمــة التــي تشــجع علــى هــذا الســلوك داخــل المؤسســة ممــا يمكنهــا مــن تطبيــق افضــل القوانيــن المتبعــة
فــي القطــاع باســتمرار ،فــي الشــركة العمانيــة لخدمــات التمويــل يلتــزم مجلــس اإلدارة بأعلــى مبــادئ تنظيــم اإلدارة القائمــة علــى
االمانــة واألخالقيــة المهنيــة ويؤكــد علــى مبــادئ الشــفافية ،والجــودة العاليــة فــي توفيــر االســتراتيجية التــي توجــه الشــركة فــي
تعامالتهــا مــع شــركائها وهــي مــن العوامــل المهمــة للنجــاح المســتمر وتحقيــق قيمــة عاليــة للمســاهمين علــى مــدى البعيــد.

مجـلــس اإلدارة
يتكـــون مجلــس إدارة الشركـــة مــن تســعة أعضــاء علــى درايــة تامــة بمجــال العمل ،ســبعة مــن األعضاء مستقلـــين غيــر تنفيذيين
واثنــان غيــر مســتقلين  .تــم انتخــاب مجلــس الشــركة الحالــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العاديــة بتاريــخ  21مــارس 2018م لمــدة
ثــاث ســنوات تنتهــي فــي مــارس 2021م ،وفقـا ً لقانــون الشــركات التجاريــة.
المجلــس يضــم فــي تشــكيلته خبــراء مهنييــن ورجــال أعمــال الذيــن يقدمــون إرشــاداتهم القيمــة والملهمــة والتــي تمثــل اإلطــار
الرئيســي الــذي يمكــن المؤسســة مــن أداء عملهــا بكفــاءة عاليــة.
إن مهـــام مجلـــس اإلدارة الرئيسيـــة تتمثل في األشـــراف على وضع اســتراتيجية عمل الشــركة ،مراقبة األداء ،ضمان انســيابية
العمــل والمحافظــة علــى مصالح المســاهمين.

لمحة عن أعضاء مجلس اإلدارة
الفاضــل /خالــد بــن ســعيد بــن ســالم الوهيبــي  ،رئيــس مجلــس اإلدارة  ،يحمــل شــهادة بكالوريــوس إدارة أعمــال فــي التجــارة
الدوليــة والعلــوم السياســية ،مــن جامعــة تكومــا بواشــنطن ،ولديــه خبــرة أكثــر مــن  24عام ـا ً فــي شــغل وظائــف فــي مســتوى
اإلدارة العليــا لــدى شــركات كبيــرة ومختلفــة ،كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للغــاز وبنــك ظفــار .
الشــيخ /خالــد بــن مســتهيل بــن أحمــد المعشــني  ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة  ،حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي اإلقتصــاد
وماجســتير فــي الحــدود الدوليــة مــن المملكــة المتحــدة ،رئيــس مجلــس إدارة بنــك مســقط ورئيــس مجلــس إدارة ظفــار الدوليــة
للتمنيــة واالســتثمار ش.م.ع.ع وعضــو مجلــس إدارة عــدة شــركات.
الفاضــل /كيــه .كيــه .عبدالــرزاق  ،عضــو مجلــس اإلدارة ،حاصــل علــى ماجســتير فــي اإلقتصــاد ،ولديــه خبــرة أكثــر مــن ثالثيــن
عــام فــي اإلدارة العليــا  .والمديــر المالــي لمجموعــة مســقط أوفرســيس. .
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الفاضــل /إبراهيــم بــن ســعيد بــن ســالم الوهيبــي  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،خريــج إدارة أعمــال مــن جامعــة ســان دييجــو
كالفورنيــا بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ،وشــغل ألكثــر مــن  22عام ـا ً منصــب بــاإلدارة العليــا لمجموعــة شــركات مختلفــة.
الفاضــل /زكــي بــن حســن بــن إحســان آل نصيــب  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،حاصــل علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال بالمملكة
المتحــدة ،لديــه أكثــر مــن  26ســنه فــي إدارة المشــاريع واإلدارة الماليــة وعضــو فــي مجلــس إدارة عــدة شــركات .صناعــات
قرطاســية الكمبيوتــر (ش.م.ع.ع)،الشــركةالعمانية لالســتثمارات التعليميــة والتدريــب (ش.م.ع.ع)  ،الدوليــة لالســتثمارات المالية
القابضــة (ش.م.ع.م)  ،شــركة الخليــج لصناعــة البالســتيك (ش.م.ع.م) .
الفاضــل /شــيكار بيبــن درمســي نينســي  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،يحمــل بكالوريــوس فــي الماليــة واالقتصــاد مــن كليــة بابســن
وشــهادة  MBAإدارة أعمــال مــن المعهــد الهنــدي لــإدارة وهــو العضــو المنتــدب لشــركة المهــا الماليــة القابضــة.
الفاضــل /كيتــان دينــا كــري فاســا  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،محاســب قانونــي ومالــي .لديــه مــا يزيــد مــن  21ســنة خبــرة فــي
مجــال االســتثمار والماليــة .يعمــل حاليـا ً بوظيفــة كبيــر محللــي االســتثمار لــدى صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة ويشــرف
علــى اعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية االســتثمار بالصنــدوق.
الشــيخ  /طــارق بــن ســالم بــن مســتهيل المعشــني  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،رجــل أعمــال يعمــل ضمــن مؤسســة التمــان للتجــارة
،وهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة مســقط الدوليــة للقــار وشــركة رآيــة االتفــاق وعضــو مجلــس إدارة بنــك ظفــار .وجامعــة
ظفــار.
الدكتــور  /ســيف بــن ســالم بــن ســيف الحارثــي  ،عضــو مجلــس اإلدارة  ،حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم
العســكرية مــن كانســاس .الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،كمــا حضــر دورة الدفــاع الوطنــي مــن كليــة ناصــر الحربيــة  ،بمصــر
وحاصــل علــى شــهادة  CPAفــي مجــال المحاســبة مــن االردن  . 1999حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي إدارة المــوارد
البشــرية مــن القاهــره كمــا انهــى دبلــوم المحاســبة االداريــة مــن كليــه ابجنتــون اكســفورد حضــر العديــد مــن الــدورات فــي مجــال
التمويــل وإدارة الحســابات .لديــه  34عامــا مــن الخبــرة فــى مجــال التدقيــق ،التمويــل والمحاســبة  ،المــوارد البشــريه وكان فــي
مجلــس إدارة شــركة ماليــة غيــر مصرفيــة لمــدة  12ســنه يعمــل فــي الوقــت الحاضــر مــع وزارة الدفــاع كمستشــار لمــوارد
الدفــاع .وعضــو فــي مجلــس إدارة بنــك مســقط .

لمحه عن اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين

الفاضــل /أفتــاب باتيــل .الرئيــس التنفيــذي  ،هــو خريــج كليــة التجــارة ومحاســب قانونــي يتمتــع بخبــرة ألكثــر مــن  3عقــود فــي
مجــال المصــارف ،خدمــات التمويــل ،االســتثمار واإلدارة العامــة .عمــل لــدى مجمــوع شــركات مثــل شــركة أيــه.أف فرجــوس
وشــركة اسسوســيتد ســيمنت فــي الهنــد ،وعمــل فــي عمــان بمجموعــة كبــرى الشــركات ولــدى أحــد البنــوك الرائــدة فــي منصــب
رئيــس مركــز األربــاح .وهــو علــى رأس الشــركة منــذ تأسيســها .عضــو مجلــس إدارة شــركة مســاهمه عامــه.
الفاضــل /ســالم بــن عبــدهللا العــوادي .نائــب الرئيــس التنفيــذي ،حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة أعمــال ودبلــوم الدراســات
العليــا فــي المحاســبة و شــهادة ( )MBAإدارة أعمــال مــن المملكــة المتحــدة ولديــه خبــرة طويلــة تتجــاوز  30ســنة فــي مجــال
التمويــل والنفــط والغاز.عضــو مجلــس إدارة عــدة شــركات مســاهمه عامــه .
التــا رام كريشــان .المديــر العــام إلدارة المخاطــر ،خريجــة اقتصــاد ومحاســبة تكاليــف وعملــت بالشــركة خــال  23ســنة
الماضيــة فــي وظائــف متعــددة منهــا رئيــس الحســابات والمديــر المالــي ،وأيضـا ً منســقة لبرنامــج تكنولوجيــا المعلومات بالشــركة.
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بريــك بــن مســلم العمــري .المديــر العــام للمنتجــات والخدمــات  ،حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا مــن جامعــة كنــت و
( (MBAمــن جامعــة نورثامبتــون مــن المملكــة المتحــدة  ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة مســاهمة ولديــة خبــرة فــي مناصــب
قياديــة تتجــاوز  23ســنة.
أدنــاه قائمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والجهــات التــي يمثلونهــا ،وتفاصيــل مشــاركتهم فــي إدارة شــركات المســاهمة األخــرى بمــا
فيهــا العمانيــة لخدمــات التمويــل وذلــك حســبما هــو موضــح فــي الجــدول ( )1أدنــاه :
اجتماع اللجنة
أخر اجتماع
التنفيذية
للجمعية العامة اجتماع المجلس
والترشيحات
السنوية
والمكافآات

اجتماع لجنة
التدقيق

إدارة عضوية
شركات أخرى

نعم

4

-

4

2

ال

4

4

-

3

الفاضل /إبراهيم سعيد الوهيبي (عضو
مجلس اإلدارة)  -يمثل نفسه.

نعم

4

4

-

-

الفاضل /زكى حسن ال نصيب (عضو
مجلس اإلدارة)  -يمثل نفسه

ال

4

-

4

3

الفاضل /ك .ك .عبدالرزاق (عضو مجلس
اإلدارة)  -بصفته الشخصية.

نعم

4

-

4

-

الشيخ /طارق بن سالم بن مستهيل المعشني
(عضو مجلس اإلدارة)
 -يمثل الخليجية لخدمات االستثمار.

ال

4

4

-

1

الدكتور  /سيف بن سالم بن سيف الحارثي
مستشار موارد الدفاع

نعم

4

-

4

2

الفاضل /شيكار بيبين درمسي نينسي
 -يمثل نفسه

نعم

4

4

-

-

الفاضل /كيتان دينا كري فاسا
 -يمثل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

نعم

4

4

-

-

الجدول ()1
الفاضل /خالد سعيد الوهيبي (رئيس مجلس
اإلدارة)  -يمثل مؤسسة السرين.
الشيخ /خالد مستهيل المعشني (نائب رئيس
مجلس اإلدارة)  -يمثل نفسه.

اجتماعــات مجلــس اإلدارة
االجتماعــات عــادة مــا تجــدول مســبقاً ،وموعــد عقــد أي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة يبلــغ كتابــة لــكل عضــو ،يعقــد المجلــس مــا ال
يقــل عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة خــال فتــرات منتظمــة ويتــم إعــداد اجنــدة االجتماعــات بالتشــاور مــع رئيــس مجلــس
اإلدارة وســكرتير مجلــس اإلدارة.
يتــم تقديــم كل الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باالجتماعــات إلــى كافــة األعضــاء قبــل حلــول مواعيــد االجتماعــات بوقــت كاف.
مجلــس اإلدارة علــى إطــاع شــامل بــكل المعلومــات الخاصــة بالشــركة.
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عقــد المجلـس خمسة اجتمــاعـات وذلك على النـحـو التالـي  :في  13فبراير 16 /مايو  4 /سبتمبر و  17نوفمبر .2019
تفاصيــل حضـــور كل عضـــو مــن أعضـــاء المجلــس فــي آخــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة الســنوية ،اجتماعــات المجلــس،
اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة واجتماعــات لجنــة التدقيــق قــد تــم توضيحهــا فــي الجــدول ( )1أعــاه.

لجان المجلس
اللجنــة التنفيــذيـــة والترشيحات والمكافآت
تتكــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء  ،ويتــرأس اللجنــة عضــو مســتقل مرشــح مــن قبــل المجلــس .تختــص اللجنــة بمراجعــة
االداء العــام للشــركة لتمكينهــا مــن إتخــاذ الخطــوات الالزمــة للقيــام بأعمالهــا بــكل سالســة ومســاعدة مجلــس اإلدارة بإتخــاذ
القــرارات المناســبة والتــي تخــرج عــن صالحيــات اإلدارة التفيذيــة  .كمــا تقــوم اللجنــة بمســاعدة الجمعيــة العامــة للشــركة فــي مــا
يتعلــق بترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقديــم االقتراحــات للمجلــس فــي مــا يتعلــق بتعييــن اإلدارة التفيذيــة وتحديــد الحوافــز
والمكافــآت المناســبة التــي تســاعد الشــركة فــي الحصــول علــى أفضــل المهــارات والمحافظــة عليهــا.
تجتمــع اللجنــه بحــد أدنــى مرتيــن خــال العــام ويتــم الدعــوة لالجتمــاع بنــاء علــى طلــب اإلدارة او مــن قبــل اللجنــة التفيذيــة
والترشــيحات والمكافــآت  .النصــاب القانونــي المقــرر للجنــة  3أعضــاء  ،والمهــام المنوطــة باللجنــة تكــون فــي إطــار الصالحيات
الممنوحــة لهــا ،تقــوم اللجنــة بتوزيــع محاضــر اجتماعاتهــا ألعضــاء المجلــس ويتــم مناقشــتها فــي المجلــس.
رئيـــس اللجنـــة الشيـــخ /خالــد بــن مســتهيل المعشــني ،وبقيــة األعضــاء هــم الفاضــل /إبراهيــم بــن ســعيد الوهيبــي ،الشــيخ /طارق
بــن ســالم المعشــني ،والفاضــل  /شــيكار بيبيــن درمســي نينســي  ،الفاضــل /كيتــان دينــا كــري فاســا .
اجتمعــت اللجنــة  4مــرات خــال ســنة 2019م بتاريــخ  13فبرايــر  16 /مايــو  4 /ســبتمبر  17 /نوفمبــر  ، .2019تفاصيــل
حضـــور تلــك االجتماعات موضحـــة حســب الجــدول ( )1أعاله.

لجنــة التدقيــق
لجنــة التدقيــق تضــم  4أعضــاء غيــر تنفيذييــن وأغلبهــم مســتقلين والذيــن تــم تعينهــم بواســطة المجلــس .تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق
وفقـا ً لمتطلبــات ميثــاق إدارة وتنظيــم الشــركات.
رئيــس لجنــة التدقيــق زكــي حســن إحســان وعضويــة الفاضــل /خالــد بــن ســعيد الوهيبــي  ،الفاضــل /ك.ك عبدالــرزاق و الفاضــل
الدكتــور  /ســيف بــن ســالم الحارثــي .
كل أعضــاء لجنــة التدقيــق مؤهليــن وذوي خبــرة فــي المجــال المالــي والمحاســبي .نصــاب عضويــة اللجنــة هــو عضــوان .اللجنــة
تجتمــع أربعــة مــرات ســنويا ً علــى اقــل تقديــر ،ويتــم إجــازة برنامــج عمــل اللجنــة بواســطة المجلــس .مهــام ومســئوليات لجنــة
التدقيــق هــي كمــا هــو موضــح فــي الملحــق رقــم ( )3مــن بنــود ميثــاق إدارة وتنظيــم الشــركات المســاهمة العامــة.
عقـــدت لجنـــة التدقيـــق أربعــة اجتماعـــات خـــال العـــام 2019م وذلــك فـــي  13فبرايــر 11 /ابريــل  28 /يوليــو  28 /أكتوبــر
 2019تفاصيــل هـــذه االجتماعـــات موضحـــة فـــي الجــدول (.)1

الضوابــط الداخليــة
تقــوم لجنــة التدقيــق الداخلــي المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بالنيابــة عــن المجلــس بمراجعــة األنظمــة والقواعــد الداخليــة
للشــركة بصفــة دوريــة للتأكــد مــن مالمتهــا وتنفيذهــا يشــمل نطــاق عمــل التدقيــق الداخلــي الحصــول علــى المعلومــات الوافيــة
عــن اعمــال الشــركة ،والمخاطــر والنظــم الرقابيــة داخــل الشــركة وتقييــم هــذه المخاطــر عــن طريــق مراجعــة النشــاط االقتصادي
20
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ومــدى فعاليــة العمليــات ونظــم الرقابــة الداخليــة وفحــص وتحديــد النقــاط االساســية للرقابــة الداخليــة .لــدى الشــركة دائــرة تدقيــق
داخلــي مســتقلة تابعــة للجنــة التدقيــق  .يــرأس الدائــرة الفاضــل /جاينتــا كومــار وهــو محاســب مؤهــل ولديــة خبــرة تتجــاوز 17
ســنة  .قامــت لجنــة التدقيــق باالجتمــاع بالمراقــب الداخلــي بصفــة دوريــة لمراجعــة تقاريــره واالطــاع علــى مالحظــات اإلدارة،
كمــا اجتمعــت اللجنــة بالمراقــب الخارجــي للشــركة وضابــط االلتــزام لالطــاع علــى آرائهــم ومالحظاتهــم حســب
متطلبــات ميثــاق التنظيــم واطلعــت مجلــس اإلدارة علــى نتائــج هــذه االجتماعــات .وتقــوم برفــع تقاريــر بصفــة مســتمرة لمجلــس
اإلدارة فــي إجتماعاتهــا الربــع ســنوية عــن النتائــج اإليجابيــة للضوابــط الداخليــة للشــركة .بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة يســرني
إبــاغ المســاهمين بــان النظــام الرقابــي الداخلــي للشــركة متواجــد ويعمــل بشــكل مرضــي.

نظام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
اتبعــت الشــركة فــي اختيارهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة ولوائــح الهيئــة
العامــة لســوق المــال.

المكافـــآت
تــم صــرف خــال الســنة 2019م بــدل حضــور جلســات ألعضــاء المجلــس عــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،اللجنــة التنفيذيــة
والترشــيحات والمكافــآت  ،ولجنــة التدقيــق كالتالــي:
المبلغ

األعضاء
الفاضل /خالد بن سعيد الوهيبي

8.000

الشيخ /خالد بن مستهيل المعشني

8.000

الفاضل /إبراهيم بن سعيد الوهيبي

8.000

الفاضل /ك.ك.عبدالرزاق

8.000

الشيخ /طارق بن سالم المعشني

8.000

الفاضل /زكي حسن إحسان نصيب

8.000

الفاضل /شيكار بيبين درمسي نينسي

8.000

الفاضل /كيتان دينا كري فاسا

8.000

الدكتور  /سيف بن سالم الحارثي

8.000

أوصــى مجلــس اإلدارة بصــرف مبلــغ  21,170لاير عمـانـــي كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة خاضعــة لموافقــة المســاهمين
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية.
إجمالـــي الرواتــب والمكافـــآت المدفـــوعة خــال عــام  2019م لكبـــار المـــوظفين الخمســــة فـــي الشركـــة شاملـــة التســهيالت
األخــرى بمــا فيهــا مصاريــف الســفر خــارج الســلطنة ومصاريــف النقــل الداخلــي بلـــغت  1.645.228ريــــال عمـانـــي.
وتتـراوح فترة تقديـم إنـذار إنهاء الخدمـة لهؤالء المـوظفين ويتم دفع مستحقات نهاية الخدمة وفقا ً لقانـون العمــل العمـانـــي.

تفاصيل حول عدم التزام الشركة باللوائح واألنظمة
أوفت الشركة بمتطلبات األنظمة واللوائح المقررة أثناء العام 2019م.
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وسائل اتصاالت الشركة بالمساهمين
العمانيــة لخدمــات التمويــل لديهــا حوالــي  387مســاهم  ،ومعظــم المســتثمرين األساســيين منهــم مــن المؤسســات االســتثمارية.
قنــاة االتصــال الرئيســية بالمســاهمين هــي عبــر التقريــر الســنوي الــذي يرســل لهــم بالبريــد قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة.
التقاريــر ربــع الســنوية والســنوية لنتائــج عمــل الشــركة تنشــر فــي الصحــف الصــادرة بالعربيــة واإلنجليزيــة علــى الســواء.
التقاريــر ربــع الســنوية ترســل للمســاهمين بنــاءاً علــى رغبــة أي ـا ً منهــم.
اجتمــاع الجمعية العامة العادية السنوية يعـد أهـم وسيلة اتصال مباشر بين الشركة ومساهميها.
مجلــس إدارة الشــركة ملتــزم بمســئولياته تجــاه المســاهمين ،ويشــجع فتــح حــوار مباشــر معهــم فــي حــال مــا إذا كان ذلــك مطلوبـاً.
موقع الشــركة علــى االنترنيــتwww.aofsoman.com.
يتضمن التقرير السنوي تحليالت ومناقشات اإلدارة للوضع المالي للشركة لتقديم صورة واضحة وعادلة للمساهمين.

بيانات ومؤشرات السوق

•مؤشــر األســعار (أعلــى  +أقــل) فــي كل شــهر خــال العــام 2019م بالمقارنــة مــع مؤشــر ســوق مســقط لــأوراق الماليــة
للقطــاع المصرفــي موضــح فــي الرســم البيانــي الملحــق -:
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دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۱۹ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۱۹

أﻛﺘﻮﺑﺮ  ۱۹ﺳﺒﺘﺘﻤﺒﺮ  ۱۹أﻏﺴﻄﺲ  ۱۹ﯾﻮﻟﯿﻮ ۱۹

ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻗﻞ ﻟﺴﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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ﯾﻮﻧﯿﻮ ۱۹

ﻣﺎﯾﻮ ۱۹

ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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أﺑﺮﯾﻞ ۱۹
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻞ اﻷﻗﻞ

(ش م ع ع)

ﻣﺎرس ۱۹

ﻓﺒﺮاﯾﺮ ۱۹

ﯾﻨﺎﯾﺮ ۱۹

ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻞ اﻷﻋﻠﻰ

ب :توزيع المساهمين كما في  31ديسمبر 2019م :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
338
348

عدد األسهم
52.871.825
30.364.514
28.959.935
26.345.748
21.715.335
17.670.324
14.266.989
12.264.232
11.699.341
7.472.045
68.304.883
291.935.171

أسماء المساهمين
شركة مسقط اوفرسيز ش.م.م
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
هينا بيبن درمسي
الشيخ /سالم بن مستهيل المعشني
مؤسسة السرين ش.م.م
صندوق تقاعد وزارة الدفاع
الخليجية لخدمات االستثمار ش.م.ع.ع
حسن احسان نصيب
بنك مسقط
الهيئة العامه للتأمينات اإلجتماعية
مساهمين آخرين
مجموع األسهم

النسبة %
18.11
10.40
9.92
9.02
7.44
6.05
4.89
4.20
4.01
2.56
23.40
100.00

السندات الملزمة التحول إلى أسهم المتبقية
السندات الملزمة التحول إلى أسهم التي لم يتم تحويلها والتي عند تحولها سيكون لها تأثير على رأس المال وشروط هذا التحويل
مفصلة في اإلفصاحات للبيانات المالية.

موجز عن الخبرة المهنية لمراقبي الحسابات -:
تم تعيين إرنست ويونج كمدقق للشركه من قبل المساهمين للسنة المالية 2019م  EY ،هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات
التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية .تلتزم  EYعلى القيام بدورها في بناء عالما ً أفضل للعمل .إن الرؤى
والخدمات عالية الجودة التي تقوم  EYبتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال واالقتصادات في جميع أنحاء العالم.
إن ممارسة  MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا من  EYقد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة  1923وتوظف أكثر من
 7.000مهني .وقد كانت  EYتعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة  1974وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البالد.
تشكل  EY MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة  EMEIAأوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا
من  ،EYمع أكثر من  4.889شريك وما يقارب  124.318مهني .على الصعيد العالمي ،تعمل  EYفي أكثر من  150بلد
وتُو ِّ
ظف  328.597مهني في  700مكتب .يرجى زيارة الموقع  ey.comلمزيد من المعلومات حول . EY
إرنست ويونج شركة مراجعة معتمدة في الهيئة العامة لسوق المال لمراجعة وتدقيق الشركات المساهمة العامة
بلغت تكاليف المراجعة والتدقيق للسنة المالية  2019مبلغ  17.600لاير عماني.
•الشركة أوفـت بااللتزامات المطلوبة وفقا ً لنصوص ميثاق تنظيم وإدارة شركـات المساهمـة العامـة  ،وقدمت تقريرها وفقا ً
للقواعد المقررة من الهيئة العامــة لســوق المــال.
•وبذلك يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد عائق مادي ملموس قد يؤثر على مقدرة
استمرارية الشركة في أعمالها خالل السنة القادمة.

								
افتـاب باتيــل

								
الرئيس التنفيذي
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فــن الفخــار :كان الفخــار أحــد الصناعــات التقليديــة فــي ســلطنة عمــان منــذ آالف الســنين .تكشــف
الفخــار واألوانــي الحجريــة القديمــة التــي اكتشــفت فــي بهــاء وصــور ونــزوى و ظفــار ومســرح ومســقط
عــن أن الروابــط التجاريــة والثقافيــة للبــاد مــع العالــم تنتشــر فــي الشــرق  ،والصيــن  ،والهنــد  ،وبــاد مــا
بيــن النهريــن  ،والبحــر األبيــض المتوســط ،ووادي النيــل وشــمال إفريقيــا. .

فريق اإلدارة

أﻓﺘﺎب ﺑﺎﺗﻴﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﻌﻮادي
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻻﺗﺎ رام ﻛﺮﻳﺸﻨﺎن

ﺑﺮﻳﻚ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  -اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  -اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

أ س .ﺷﻨﺪرﺳﻜﺮ

ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪا

أم .ﻓﻲ .رام ﻛﻮﻣﺎر

آي .ﻛﻲ .ﻣﻜﻮﻧﺪان

ﻣﺪﻳﺮ أول  -داﺋﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ أول  -اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ أول ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﻴﺔ
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أفتـــاب باتيـــل

الرئيــس التنفيـذي

نقــاء :قــادة فضيــة وذهبيــة عمانيــة عتيقــة .تعــد أســماء مانثــورا  ،وهنهــون  ،ومالكيتــه  ،وســوري مارييــا
 ،ومنجــاد  ،ومخنــاق  ،وشــبغات  ،وهانشــيه أســماء شــهيرة بيــن الحلــي الفضيــة التقليديــة .إن المهــارة
والدقــة الالزمتيــن إلنشــاء تصميمــات غنيــة هــي شــهادة علــى براعــة صنعــة الفضــة العمانييــن.

“

تقرير لمناقشات اإلدارة وتحليالتها

“

أمــا بالنســبة لميزانيــة العــام  2020فقــد جــاءت متوازنــة لعكــس اســتمرارية تركيــز الحكومــة علــى التحكــم
فــي العجــز المتوقــع أن يتراجــع بنســبة  %11مــن  2.8بليــون ريــال فــي  2019إلــى  2.5بليــون ريــال فــي العــام .2020
كمــا حــددت الميزانيــة الحــرص علــى االبقــاء علــى المصاريــف تحــت التحكــم وذلــك بزيــادة بســيطة بنســبة
 %2الناتجــة مــن زيــادة تكلفــة خدمــة الديــن .كمــا تخطــط الميزانيــة لتحفيــز االقتصــاد عــن طريــق المحافظــة
علــى االســتثمار ومعــدالت الصــرف وتشــجيع التنويــع االقتصــادي مــن خــال زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص
للعــب دور أكبرفــي االقتصــاد وخلــق فــرص التوظيــف.

مقــدمــة
تمكنــت الشــركة العمانيــة لخدمــات التمويــل مــن إنهــاء  23عامـا ً مــن العمــل الناجــح فــي قطــاع التمويــل وكــون الشــركة العمانيــة
لخدمــات التمويــل شــركة ماليــة غيــر مصرفيــة وتقــدم باقــة مــن مختلــف الحلــول الماليــة خــال أكثــر مــن عقديــن مــن النجــاح
تســتمر الشــركة فــي التواجــد االقــوى فــي ســوق التمويــل بوجــود انظمــة وسياســة ممتــازه حققــت مــن خاللهــا الشــركة انجــازات
ملحوظــة .وتســتمر باظهــار تفوقهــا فــي سياســة إدارة االعمــال مــن خــال بروزهــا كشــركة رائــدة فــي البــاد توفــر منتجــات
وخدمــات ماليــة متنوعــة.
المناقشــات والتحليــات التــي تقدمهــا اإلدارة توفــر المعلومــات التــي تؤمــن اإلدارة بأنهــا مهمــة لتوفيــر مفهــوم معقــول عــن
نتائــج عمليــات الشــركة وموقفهــا المالــي .تــم بنــاء هــذه المناقشــات والتحليــات التــي ســوف تــرد علــى مفهــوم االســتمرارية فــي
عمليــات الشــركة ويجــب أن تقــرا علــى ضــوء النتائــج الماليــة للشــركة والتوضيحــات المرافقــة لهــا.
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ان االســتراتيجية االحترازيــة للمخاطــر التــي تقــوم بهــا الشــركة اعطتهــا افضليــة حيــث ان نســبة تغطيــة
القــروض المتعثــرة NPAوصــل إلــى (% 183بمــا فيهــا المخصــص الخــاص بالقــروض المتعثــرة) التــي ستســاعد
فــي تغطيــة خســائر غيــر متوقعــة.

بعـــض البيـانــــات الـــواردة في هـــذا التقريــــر تعبـــر عن وجهـة نظــــر الشركــــة  ،أهدافها  ،توقعاتها المستقبلية ويمكن أن تترجم
لتعبـــر عــن األوضــاع فــي ظــل القوانيــن واإلجــراءات التــي تحكــم هــذا القطــاع .النتائــج الفعليــة الدارة الشــركة قــد تختلــف جذريا ً
عــن مــا قــد يفهــم مــن هــذه التوقعــات المطروحــة أو المســتنبطة مــن قــراءة هــذه التوقعـــات .إن المتغيــرات المهمــة كالتعديـــات
التــي قـــد تطـــرأ علــى القوانيــن واإلجــراءات الحكوميـــة  ،تغييــر في قوانين الضرائب  ،تعديـــل في أسعـــار الفـــوائد في األســـواق
المحليـــة والدوليـــة  ،تغيــر العــرض والطلــب فــي ســوق المركبــات إلــى أخــره  ....قـــد يؤثــر بشــكل مباشــر علــي عمليــات ونتائــج
الشركـــة بطريقــة مباشــرة او ضمنية.

الرؤية على االقتصاد العالمي
بدخــول عــام 2020م مــن المتوقــع أن يرتفــع النمــو االقتصــادي إلــى  %3.3عــام  2020مقارنــة بنســبة  %2.9عــام  2019ومــن
المتوقــع االســتمرار عــام  2021بالنمــو ليصــل إلــى .%3.4
ان تأثيــر التســهيل النقــدي فــي كل مــن االقتصــادات الناشــئة والمتقدمــه فــي عــام 2019م متوقــع ان يســتمر فــي عــام 2020م
 .مــن المتوقــع ان يســجل النمــو العالمــي معــدل  %1.6فــي العــام  2021-2020فــي االقتصــادات المتقدمــة نتيجــة التراجــع
الــذي تشــهده كل مــن الواليــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو والمملكــة المتحــدة مــع تراجعــه فــي الــدول المتقدمــة فــي منطقــة آســيا
وخصوص ـا ً هونــج كونــج.
أمــا بالنســبة لألســواق الناشــئة والناميــة  ،فــإن النمــو متوقــع أن يرتفــع إلــى  %4.4فــي  2020و %4.6فــي  2021مقارنــة بنســبة
 %3.7التــي كانــت متوقعــة فــي .2019
تضل مخاطر تراجع النمو العالمي في االفق بالرغم من ظهور عالمات االستقرار وذلك لعدة أسباب-:
•تصاعد التوتر السياسي وخصوصا ً بين الواليات المتحدة وإيران .
•ارتفاع الرسوم التجارية بين شركاء التجاره وخصوصا ً بين الصين والواليات المتحدة .
•المخاطــر الناشــئة مــن األمــراض المعديــة كفيــروس كورونــا بيــن الصيــن الــذي أثــر بشــكل ســلبي علــى الطلــب العالمــي ممــا
دعــى البنــك الدولــي لتخفيــض معــدل النمــو .
•الكــوارث الطبيعيــة كاالعاصيــر  ،والســيول وارتفــاع درجــات الحــرارة وحرائــق الغابــات التــي أدى إلــى خســائر كبيــرة فــي
االرواح والثــروات الحيوانيــة فــي مختلــف بقــاع العالــم .
كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الطلب على االصول ،أرتفاع تكلفة التمويل وضغوط على أسعار الصرف.

الرؤية االقتصادية المحلية
يظــل النفــط والغــاز هــو المصــدر الرئيســي لإليــرادات فــي اقتصــاد عمــان .وتــم تأكيــد تصنيــف ســلطنة عمــان مــن قبــل وكالــة
 BB/B S&Pمــع نظــرة ســلبية نتيجــة اســتمرار إعتمــاد الســلطنة علــى عوائــد النفــط .كمــا توقــع صنــدوق النقــد الدولــي بــأن
النفــط الخــام كســلعة اســتراتيجية تواجــه تحــدي كبيــر نتيجــة تطــور بدايــل مصــادر الطاقــة المتجــدده والتحديــات التــي تشــكلها
هــذه البدايــل.

28

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

تقرير لمناقشات اإلدارة وتحليالتها
كمــا لمحــت وكالــة  S&Pبأنهــا قــد تلجــأ إلــى تخفيــض تصنيــف الســلطنة خــال ال  12شــهر القادمــة فــي حالــة ارتفــاع نســبة
الديــن الخارجــي إلــى الناتــج المحلــي والــذي ســيؤدي إلــى ارتفــاع كبيــر فــي العجــز .حقــق االقتصــاد نتائــج معتدلــة فــي العــام
 2018و 2019نتيجــة ارتفــاع معــدل اســعار النفــط والغــاز مــع زيــادة فــي معــدالت االنتــاج والتــي أدت إلــى تحســن الميزانيــة
ونمــو الصــادرات حيــث بلــغ معــدل ســعر النفــط للبرميــل  64دوالر فــي عــام  2019مقارنــة مــع  85دوالرالــذي حــدد فــي
الموازنــة.
أمــا بالنســبة لميزانيــة العــام  2020فقــد جــاءت متوازنــة لعكــس اســتمرارية تركيــز الحكومــة علــى التحكــم فــي العجــز المتوقــع
أن يتراجــع بنســبة  %11مــن  2.8بليــون لاير فــي  2019إلــى  2.5بليــون لاير فــي العــام .2020
كمــا حــددت الميزانيــة الحــرص علــى االبقــاء علــى المصاريــف تحــت التحكــم وذلــك بزيــادة بســيطة بنســبة  %2الناتجــة مــن
زيــادة تكلفــة خدمــة الديــن .كمــا تخطــط الميزانيــة لتحفيــز االقتصــاد عــن طريــق المحافظــة علــى االســتثمار ومعــدالت الصــرف
وتشــجيع التنويــع االقتصــادي مــن خــال زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص للعــب دور أكبرفــي االقتصــاد وخلــق فــرص التوظيف.
وعلــى صعيــد القطــاع المصرفــي فقــد ســجل أداء ضعيــف حيــث ســجل نمــو الطلــب علــى االئتمــان نســبة  %3مقارنــة بنســبة %6
فــي العــام الماضــي  .كمــا ارتفعــت معــدالت القــروض المتعثــرة .وتراجــع التصنيــف الدولــي للقطــاع .اال أن القطــاع ســجل معــدل
نمــو معتــدل مســتفيداً مــن السياســات الحكيمــه للبنــك المركــزي العمانــي الفضــل الممارســات .

قطــاع الشركات المالية المصرفية والغير مصرفية
واجــه القطــاع خــال عــام  2019تحديــات كثيــرة أهمهــا تراجــع الطلــب علــى االئتمــان المنافســة القويــة مــن البنــوك والنوافــذ
اإلســامية ومــن أهــم هــذه المواجهــات توســعة البنــوك لتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلســتيفاء متطلبــات البنــك
المركــزي  .هــذا التنافــس نتــج عنــه اســتقطاب لكثيــر مــن الشــركات علــى البنــوك عوضـا َ عنــة شــركات التمويــل وبتقليــل مــن
نســبة الفوائــد وتســهيل اشــتراطات التمويــل ممــا ســبب فــي انخفــاض جــودة االقــراض.
رﺻﯿﺪ ﻣﺪﯾﻨﻮ اﻷﻗﺴﺎط
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واجهــت شــركات التمويــل صعوبــة في الســنة
الماليــة  2019وهــي شــح الســيولة وارتفــاع
نســبة الفوائــد علــى القــروض  .تواجــه
شــركات التمويــل تحديــات نتيجــة تراجــع فــي
نمــو اصولهــا ،انخفــاض معدالتهــا الربحيــة
وزيــادة القــروض المتعثــرة التــي أدت كلهــا
بالضغــط علــى معــدالت األربــاح.
هــذه المعطيــات قــد تــؤدي إلــى انخفــاض
االئتمــان إلــى جانــب زيــادة تكلفــة التمويــل
وتقليــل هامــش الربــح وزيــادة القــروض
المتعثــرة وقــد يــؤدي إلــى صعوبــة متزايــدة
فــي الحفــاظ علــى مســتوى الربحيــة مالــم
تتحســن األوضــاع االقتصاديــة .
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الفــرص االستثماريــة والعقبــات
الحفــاظ علــى جــودة األصــول مــن أساســيات الشــركة والتأخــر فــي الصــرف الحكومــي والتأخيــر فــي دفــع مســتحقات المشــاريع
أثــر علــى الســيولة الماليــة لشــركات المقــاوالت الكبــرى ممــا أدى إلــى تأثيــر علــى الشــركات الكبيــره والمتوســطة إلــى الوصــول
للتجــار األفــراد وهــذا قــد يأثــر بشــكل مباشــر علــى القطــاع ممــا ينتــج عنــه تعثــر فــي القــروض ويرفــع بذلــك نســبة القــروض
المتعثــرة  .وقــد كانــت الشــركة حــذرة فــي هــذا العــام بعــدم التوســع فــي االقــراض.
إن السياســات التــي تتبعهــا الحكومــة فــي العــام
 2020هــي حكيمــه وبعيــدة االمــد .نتوقــع
بــأن الدفعــات النقديــة للمشــاريع التــي اكملــت
ومشــاريع جديــده للصــرف علــى البنيــة التحتية
باإلضافــة إلــى قطــاع الســياحة فــإن األنشــطة
االقتصاديــة الناتجــة ستســاعد علــى تشــجيع
التوقعــات بالتحســن.
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نجحــت الشــركة فــي تركيزهــا علــى التحكــم
بالمصاريــف وتحســين جهــود التحصيــل ممــا
أدى إلــى تقليــل نســبة القــروض المتعثــرة وهــي
األقــل فــي القطــاع.

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
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كمــا قامــت الشــركة علــى مــدى الســنوات
بالتخطيــط الســليم للقــوى العاملــة  ،حســنت مــن
قاعــدة رأس المــال وتحســين وتطويــر نظــام تفنيــة المعلومــات لمواكبــة متطلبــات الســاعة مثــل نظــام إدرة الوثائــق ،نظــام رصــد
الودائــع عــن بعــد مركــز االتصــال واالنتقــال إلــى مــن نظــام  7 Windowsإلــى إلــى نظــام .OS 10 Windows
2019

2018

2017

2016

2015

2014

ان االســتراتيجية االحترازيــة للمخاطــر التــي تقــوم بهــا الشــركة اعطتهــا افضليــة حيــث ان نســبة تغطيــة القــروض المتعثرةNPA
وصــل إلــى (% 183بمــا فيهــا المخصــص
الخــاص بالقــروض المتعثــرة) التــي ستســاعد
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل
فــي تغطيــة خســائر غيــر متوقعــة.
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غيــر ان تقلــص التدفقــات النقدية وشــح الســيولة
قــد يزيــد تاخــر الديــون المســتحقة ممــا يتطلــب
مخصصــات مرتفعة.
وقامــت الشــركة بالحصــول علــى قــروض
طويلــة األجــل محليــة واقليمية بأســعار تنافســية
وتــم إيداعهــا فــي البنــوك المحليــة لمواجهــة
مخاطــر الســيوله.
الشــركة علــى اســتعداد تــام وثقــة كاملــة
لمواجهــة التحديــات القادمــة واســتثمار كل
الفــرص المتاحــة للوصــول للربحيــة والنمــو
المســتدام بــدون التخلــي عــن جــودة االصــول .
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تحـليــل منتجــات الشــركـــة
قامــت الشــركة بتوســعة منتجاتهــا خــال العــام عــن طريــق نجاحهــا فــي دخــول تمويــل المشــاريع عــن طريــق المشــاركة.في قطــاع
الشــركات قدمــت الشــركة حلــول ماليــة جديــدة  ،باإلضافــة إلــى تمويــل االصــول مثــل قــروض راس المــال العامــل ،خصــم الفواتيــر تمويــل
الذمــم المدينــة ،بــما فيهــا « اليــف اليــن» و»اليــف ســتايل» مكنــت الشــركة مــن المحافظــة علــى جــودة أصولهــا.

وفــي قطــاع التجزئــة تقــدم عــروض تمويليــة خاصــة تحمــل العالمــة التجاريــة «اليـــف اليـــن» للعمــاء مــن أصحــاب األعمــال
الخاصــة ،الموظفيــن  ،مشــغلي قطــاع النقــل  ،الشــركات الصغيــرة باإلضافــة إلــى الشــركات الكبيــرة الناجحــة .قــد حققــت نتائــج
معتدلــه خــال هــذا العــام نتيجــة للمنافســة الشــديدة للبنــوك .
منتــج الشــركة «اليــف ســتايل» الخــاص بتمويــل شــراء االحتياجــات الصغيــرة يســتمر بتحقيــق نجــاح ممتــاز والشــركة بصــدد
توســع شــبكة قاعــدة العمــاء المتوفــرة.
إن طبيعــة عملنــا فــي قطــاع خدمــات التمويــل تتطلــب قــدرات فريــدة كالســرعة  ،الشــفافية  ،القــدرة علــى فهــم احتياجــات العمــاء
واالســتجابة لهــا  ،أســلوب التعامــل الســليم والعــادل .إننــا نســعى لتوفيــر منتجاتنــا وخدماتنــا المبنيــة علــى تلبيــة احتياجــات
العمــاء .لقــد ســاهمت سياســة عمــل الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا المبنيــة علــى اإلجــراءات المبســطة ،ســرعة الموافقــة  ،أســعار
فائــدة تنافســية مدعومــة بخدمــة العمــاء المميــزة فــي بنــاء قاعــدة عريضــة مــن العمــاء الراضييــن.

خطة استمراية االعمال
بنــاء علــى خطــة اســتمرارية االعمــال المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وعلــى تحليــل تاثيرهــا علــى االعمــال ،قامــت الشــركة بعمليــة
فحــص بنجــاح لهــذه الخطــة فــي فرعهــا بنــزوى يــوم  7نوفمبــر .2019
لــدى الشــركة الجاهزيــة مــن خــال خطــة اســتمرارية االعمــال ومركــز التعافــي مــن المخاطــر لنظــام إدارة المعلومــات وقــد تــم
فحصهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا فــي فــرع نــزوى ولديهــا القــدرة علــى اســتمرار عملياتهــا فــي حــاالت الطــوارئ التــي قــد تؤثــر
علــى عملياتهــا الطبيعيــة وبمعــدل توقــف منخفــض.

المخاطر التي تواجهها الشركة
إدارة المخاطــر تعنــي الفهــم الصحيــح للمخاطــر بطبيعتهــا الثابتــة والمتقلبــة والتــي تتعلــق بطبيعـــة عملنــا وتحديــد مــدى تأثيــر هذه
المخاطــر علــى عمل الشــركة.
إن اإلطار التنظيمي إلدارة المخاطر يعتمد على رؤية قوية لإلدارة و تقييم مستقل ولوائح وإجراءات واضحة.
تتعــرض الشــركة فــي مجــال عملهــا إلــى مخاطــر اســتراتيجية ،مخاطــر االئتمــان  ،مخاطــر الســيولة ،مخاطــر أســعار الفائــدة
ومخاطــر االقتــراض.

المخـاطــر االستــراتيجيـــة
المخاطــر االســتراتيجية هــي عبــارة عــن احتمــاالت الخســارة الناتجــة عــن انتهــاك سياســات إســتراتيجية غيــر عمليــة ،غيــاب
التخطيــط االســتراتيجي المتكامــل العمــال الشــركة ،عــدم القــدرة علــى تنفيــذ مثــل هــذه االســتراتيجيات للمتغيــرات التــي تطــرأ
علــى بيئــة العمــل.
إن االســتراتيجية الشــاملة العمــال الشــركة قــد تــم تكوينهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة
وفريــق التنفيــذ .تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتحليــل وإدارة ورســم الخطــط االحترازيــة للمخاطــر االســتراتيجية الرئيســية للشــركة
تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة.
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مخـاطــر االئتمـــان
مخاطــر االئتمــان تتمثــل فــي عــدم قــدرة الطــرف المقتــرض الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة تجــاه الطــرف المقــرض ممــا قــد ينتــج عنــه
خســائر ماليــة للمقــرض .تعتمــد الشــركة سياســة التقليــل والتحكــم فــي مخاطــر االئتمــان عــن
طريــق تحديــد ســقف ائتمانــي للمقترضيــن  ،مراقبــة مخاطــر االئتمــان  ،تقليــل التعامــل مــع أطــراف محــدودة واالســتمرار فــي
تحديــد القــدرة االئتمانيــة لهــذه األطــراف.
تــم التحكــم فــي مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة للقــروض إلــى مســتوى مقبــول .وقــد خفضــت الشــركة نســبة القــروض المتعثــرة
إلــى مســتويات قليلــة كمــا حققــت الشــركة أعلــى نســبة مخصصــات فــي القطــاع علــى القــروض المتعثــرة.

مخــاطــر السيــولــــة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بمتطلباتهــا التمويليــة عنــد اســتحقاقها .تكمــن
مخاطــر الســيولة فــي قطــاع اإلقــراض مــن خــال عــدم التوافــق فــي الفتــرات التمويليــة بيــن المبالــغ المقترضــة كمصــادر
للتمويــل والمبالــغ المقرضــة لتمويــل شــراء األصــول باإلضافــة إلــى المخاطــر التــي
قــد تنشــأ مــن اختــال عمليــة اســترجاع المبالــغ المقرضــة .تقــوم الشــركة بمراقبــة هــذه المخاطــر بــكل حيطــة وتتأخــذ وســائل
متنوعــة فــي إدارة هــذه العمليــة.
للحــد والســيطرة علــى مخاطــر السيـــولة التــي قــد تنشــأ قامــت الشــركة بتطويــر السياســات الالزمــة للتنــوع فــي مصــادر التمويــل
وعـــدم االعتمـــاد علـــى مصــدر واحــد باإلضافــة إلــى اإلدارة الجيدة والمنظمــة لتحصيل
الديــون وحيــث أن الشــركة تتوقــع بــأن ترتفــع مخاطــر الســيولة فــي الســنة القادمــة فقــد قامــت بإجــراءات جديــدة باإلضافــة إلــى
مــا ذكــر أعــاه  ،حيــث تنــوي الشــركة االحتفــاظ بســيولة نقديــة بالرغــم مــن تمتعهــا بخطــوط إئتمــان بنكيــة غيــر مســتخدمة.

مخــاطــر سعــر الفـائــدة
تنتــج مخاطــر ســعر الفائــدة مــن احتمــال التغيــرات فــي أســعار الفائــدة التــي تؤثــر علــى ربحيــة الشــركة أو قيمــة األدوات الماليــة.
الشــركة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود تفــاوت فــي تســعيرة الموجــودات والمطلوبــات وعجــز
الموازنــة الــذي قــد يـــحدث نتيجــة لوجــود مســتحقات علــى الشــركة أو العــادة تســعيرة ســعر الفائــدة فــي فتــرة معينــة .تقــوم
الشــركة بــإدارة هــذا التفــاوت مــن خــال السياســات الخاصــة بمعالجــة هــذه المخاطــر.

نظـام الرقـابـة الـداخليـة وطــرق الـوقـايـة األخـــرى
تؤمــن الشــركة بــان النظــام الداخلــي للرقابــة يشــكل الزاويــة الرئيســية لمبــدأ تنظيــم وادارة الشــركة وتركــز جهودهــا للتأكيــد علــى
جــودة التنظيــم فــي كل أنظمتهــا.
يوجــد بالشــركة عــدة لجــان مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مكلفــة باتخــاذ القــرارات االســتراتيجية  ،واإلدارة الفعالــة
لعمليــات الشــركة والتأكــد مــن االلتــزام بمتطلبــات ميثــاق تنظيــم وادارة الشــركة وفق ـا ً لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة .للشــركة
هيــكل تنظيمــي تــم تصميمــه بدقــه بحيــث يوضــح مختلــف مســتويات المســؤولية.
وهنــاك أنظمــة داخليــة مفصلــة معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ونظــام معلوماتــي داخلــي يؤمــن القيــام بعمليــات الشــركة بطريقــة
فعالة.
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كمــا قامــت الشــركة بوضــع نظــام داخلــي فعــال للحــد مــن المخاطــر الناتجــة عــن العمليــات  ،عــن طريــق وضــع أنظمــة رقابـــة
داخليـــة فعالـــة ،وانظمــة تقييــم باإلضافــة إلــى برنامــج التدقيــق الداخلــي المســتمر.
يقــوم المراقبيــن الداخلييــن للشــركة بمســؤولية المراجعــة الشــاملة لكافــة عمليــات الشــركة ويقومــوا بتقديــم تقاريرهــم للجنــة
التدقيــق الداخلــي المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .تقــوم لجنــة التدقيــق الداخلــي بمراجعــة هــذه التقاريــر وفعاليــة أليــة الرقابــة
الداخليــة وتقــدم أرائهــا لمجلــس اإلدارة.

نتـائـج العمـليـات
شــهد العــام  2019تحــدي كبيــر لالقتصــاد بشــكل عــام والشــركة بشــكل خــاص إال أن الشــركة حافظــت علــى مركزهــا األول
كأكبــر شــركة حيــث جــودة األصــول  .وبالنظــر إلــى الخلــف فإننــا فخوريــن بمــا تــم تحقيقــة كشــركة رائــدة فــي القطــاع حيــث تــم
الوصــول إلــى هــذا المركــز بــإدارة الشــركة الحريصــة وتوجيهــات مجلــس اإلدارة .
تســتمر الشــركة فــي سياســتها الحريصــة بالتركيــز علــى جــودة االصــول مــن أجــل المحافظــة علــى اجمالــي هــذه االصــول .
وفــي عــام  2019قامــت بالتركيــز علــى التحصيــل وليــس الحصــول علــى أعمــال جديــدة  .كمــا نجحــت الشــركة بالتحكــم التــام
بموقــف الســيولة عــن طريــق تحقيــق معــدل متــوازن فــي القــروض القصيــرة والطويلــة األجــل  .نجحــت الشــركة فــي الحصــول
علــى قــروض بقيمــة  60مليــون دوالر وتســتمر فــي جهودهــا للحصــول علــى المزيــد وفقـا ً لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة.
تــم الســيطرة بالكامــل علــى مســتوى القــروض المتعثــرة وبلــغ المخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة  6.925مليــون لاير وهــو
اكبــر مــن متطلبــات المخصــص المطلــوب وفقـا ً للبنــك المركــزي العمانــي  .وبلغــت نســبة تغطيــة القــروض المتعثــرة .%183
خــال العــام 2019م انخفظــت محفظــة مدينــو األقســاط بنســبة  %19مقارنــة مــع الســنة الماضيــه لتبلــغ  153.7مليــون لاير
بنهايــة الســنة.
وبلغ صافي اإليرادات في العام  2019مبلغ 11.61مليون لاير بالمقارنة مع 12.14مليون لاير في العام الماضي .
تمكنــت الشــركة مــرة أخــرى مــن تحقيــق أربــاح صافيــة للعــام  2019بلغــت 3.43مليــون لاير ممــا يعطــي عائــداً أساســيا ً للســهم
بمعــدل  0.012بيســة علــى راس المــال الجديــد.
لجميــع االغــراض الرقابيــة صافــي أصــول الشــركة بلــغ  69.871مليــون لاير مقارنــة بالعــام الماضــي البالــغ 69.663مليــون
لاير أمــا القيمــة الصافيــة للســهم فقــد بلغــت . 0.224
أوصــت الشــركة بتوزيــع أربــاح بمعــدل  % 14.5للســنة الماليــة  ، 2019وقــام البنــك المركــزي العمانــي بالموافقــة علــى توزيــع
أربــاح بمعــدل  %11.05للســنة الماليــة  2019تتكــون مــن  %7.05نقــداً و %4ســندات مجانيــة غيــر مضمونــة ملزمــة التحــول
إلــى أســهم بقيمــة  100بيســة للســند ( خاضعــة لموافقــة الجمعيــة العامــة)  .وبهــذا التوزيــع ترتفــع األربــاح المدفوعــة منــذ إنشــاء
الشــركة إلــى . %450.33
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تقرير لمناقشات اإلدارة وتحليالتها
النتائــج الماليــة للعــام 2019
األداء المــالــي :
(ألف لاير عماني)
إجمالي اإليرادات
تكاليف الفائدة
صافي الدخل
أجمالي المصروفات
مخصصات الحد األدنى من دفعات اإليجار غير القابلة للتحصيل
عكس قيد مخصص انخفاض قيمة ذمم أقساط التمويل المدينة الخاضع
للضريبة
الربح قبل الضريبة
مصروفات ضريبة الدخل  -للسنه الحالية
مصروفات ضريبة الدخل  -قبل عام
تسوية ضريبة مؤجله
صافي الربح
إجمالي مدينو محفظة األقساط (ناقصا ً الفوائد الغير محصلة)
صافي مدينو األقساط
إجالي مخصصات دفعات اإليجار الغير قابلة للتحصيل والفوائد المجنبة
إجمالي األصول
صافي القروض
صافي أصول الشركة
العائد األساسي على السهم(بيسة)
نسبة االقتراضات المصرفية لراس المال
نسبة مخصصات الحد األدنى من دفعات اإليجار غير القابلة للتحصيل من
أجمالي مدينو األقساط
نسبة األرباح الموزعة %

2014
18.917
()4.964
13.953
()4.634
()1.959

2015
19.198
()4.487
14.711
()5.150
()2.000

2016
18.963
()6.256
12.707
()4.834
()1.601

2017
19.790
()6.470
13.320
()4.737
()3.100

2018
18.284
()6.141
12.143
()4.449
()2.956

2019
17.640
()6.028
11.612
()4.402
()3.176

-

-

-

2.939

-

-

7.360
()880
6.480
235.917
228.266
7.651
241.584
145.820
63.619
0.028
2.29

7.561
()904
6.657
254.838
246.180
8.658
274.276
157.835
66.831
0.028
2.36

6.272
()961
5.311
247.619
238.896
8.723
275.875
153.370
67.944
0.020
2.26

8.422
()1.000
441
6.981
222.800
216.745
6.055
244.604
136.713
70.366
0.026
1.94

4.738
()245
()466
4.027
196.200
189.725
6.975
236.235
107.295
69.663
0.014
1.54

4.035
()605
3.430
160.363
153.716
6.925
243.767
71.227
69.871
0.012
1.02

%3.24

%3.40

%3.52

%2.72

%3.30

%4.14

%25

%25

%25

%20

*%11.05* %16.28

* االرباح المقترحة للسنة المالية  2019تمثل ( %.7.05نقداً  %4 +سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحويل)
المــــوارد البشـريـــة يشــكل الموظفيــن جــزا ًء مهم ـا ً مــن ميزتنــا التنافســية .يوجــد لــدى الشــركة نظــم تطويــر تعنــي بالمــوارد
البشــرية خــال العمــل وخــارج العمــل  ،تعنــي بتدريبهــم  ،تقديــم االستشــارة لهــم  ،باإلضافــة إلــى نظــام مكآفــات مبنــي علــى
أســس علميــة كلهــا ســاعدت علــى تكويــن مــوارد تتمتــع بقــدرات عاليــة مــن الكفــاءة والتحفيــز .إن الشــركة
تفخــر بمواردهــا البشــرية التــي كان لهــا األثــر الكبيــر فــي تحقيــق إنجــازات الشــركة .كمــا حافظــت الشــركة علــى نســبة التعميــن
بالرغــم مــن كثــرة دوران العمالــة.
عمالئنـــا الشركة العمانية لخدمات التمويل ملتزمة بتقديم قيمة عالية بأسلوب تسويقي قوى  ،ومنفرد يضمن استمرارية في
التعامل وزيادة في حجم العمل مع كافة عمالئنا .ويشهد سجل عمالء الشركة الكبير على ذلك.

رأس المال
تقــوم سياســة الشــركه فــي إدارة راس مالهــا علــى اســاس تحقيــق نســب صحيــه فــي معــدل راس المــال مــن أجــل تحقيــق أفضــل
العوائــد للمســاهمين .وعليــة فــإن إدارة الشــركة تقــوم مــن حيــن إلــى آخــر بإجــراء تعديــات فــي هيكلــة راس المــال وفق ـا ً لمــا
تتطلبــة ظــروف االعمــال .لــم يتــم إجــراء أي تعديــل علــى هــذه السياســة خــال العــام .
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تقرير لمناقشات اإلدارة وتحليالتها
ويبلــغ رأس مــال الشــركة المدفــوع الحالــي  29.194مليــون لاير عمانــي وهــو أعلــى مــن متطلبــات الجهــات التنظيميــة وقــدرة
 25مليــون لاير عمانــي .

الرؤيــة المستقبليـة
وصلــت الشــركة اليــوم إلــى قيــادة القطــاع علــى مســتوى الســلطنة بعــد مــرور عــدة دورات تجاريــة فــي مجــال التمويــل خــال
االعــوام الماضيــة .وذلــك مــن خــال ،البنيــة الراســمالية الســليمة ،قــروض متعثــرة منخفضــة ،محفظــة منتجــات متنوعــة،
عوائــد منتظمــة ،نظــم معلومــات متطــورة ،نظــام تحصيــل قــوي ،أصــول فكريــة ،نظــام عمــل متطــور كلهــا مكنــت الشــركة مــن
االســتحواذ علــى أكبــر قــدر مــن فــرص النمــو.
•هيكلة راس مال قوي .
•مجال تمويل عالي .
•نموذج عمل ذو قيمة عالية.
•قروض متعثرة قليلة.
•مخصصات جيده للقروض المتعثرة.
•تنوع في الخدمات والمنتجات.
•عوائد مستمرة.
•تقنية متطورة.
نستمر في تركيزنا على نمو اعمالنا بهدف تحسين االداء المالي وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين .اولوياتنا للعام القادم:
•االلتزام بالحذر في كافة منتجات االقراض .
•التركيز على االقراض المشترك وتقديم منتجات تتناسب مع طلبات السوق.
•إدارة قويه وحذره للسيوله والتحكم في المصاريف لتحقيق عوائد مستمره.
•االستمرار في تحقيق الريادة في مجال التوظيف ،التطوير ،والتدريب للمحافظة على الموارد البشرية الجيدة.
•تقديم افضل الخدمات والعناية بالعمالء بطريقة تتجاوزالمنافسة الغير واقعية.
منــذ إنشــاءها حتــى تاريخــه تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة علــى التزاماتهــا بتحقيــق زيــادة فــي العوائــد للمســتثمرين .إن الســعي
المســتمر لتحقيــق التميــز فــي األداء واســتمرار النجــاح يعــد تحديـا ً غيــر منقطــع .إن هدفنــا هــو االســتمرار فــي تطويــر أســاليب
عمــل جديــدة ومنتجــات مطــورة وكفــاءة عاليــة تجعــل خدماتنــا تقــدم بصــورة افضــل لعمالئنــا.
	-ونســتمر بتطويــر الشــركة والنمــو قدمـا ً فــي تحقيــق اهــداف الشــركة والعوائــد الماليــة المرجــوة لمســاهمينا وفــي اولوياتنــا
للعــام القــادم .
إن إدارة الشــركة مســتمرة لمراقبــة التقلبــات االقتصاديــة عــن قــرب بمــا فــي ذلــك تغييــر نســبة الفوائــد واإلدارة تتوقــع مــع
األحــوال االقتصاديــة الحاليــة أنــه ســيكون هنــاك تحديــات مباشــرة فــي هــذا القطــاع .
إن نجاحنــا يكمــن فــي والء الموظفيــن  ،واســتمرارنا فــي التركيــز علــى التزامنـا ً نحــو مســاهمي الشــركة ،عمالءهــا ومجتمعاتنــا.
ان الدعــم والرؤيــة الواضحــة مــن مجلــس إدارة الشــركة ســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق النمــو والربحيــة .أننــا علــى يقيــن بأننــا
نقــاس علــى مقــدار إنجازاتنــا وهدفنــا هــو االســتمرار فــي زيــادة مــا تــم تحقيقــه مــن تراثنــا الملــيء باإلنجــازات وجعــل الشــركة
العمانيــة لخدمــات التمويــل نمــوذج قيــادي فــي مجــال تقديــم الخدمــات فــي الحاضــر ولألجيــال القادمــة.

أفتـــاب باتيـــل
الرئيــس التنفيـذي
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بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019

2019

2018

لاير عُماني

لاير عُماني

إيرادات أقساط تمويل

14.790.338

16,455,086

مصروف فوائد

()6.027.533

()6,141,260

صافي إيرادات أقساط التمويل

8.762.805

10,313,826

───────

───────

2.076.924

1.116.064

إيرادات أخرى

3

772.803

713.183

مصروفات التشغيل

4

()4.263.816

()4,321,980

 6و8

()3.176.000

()2,956,100

()137.716

()127,338

───────

───────

4.035.000

4,737,655

()605.250

()710.979

───────

───────

3.429.750

4,026,676

═══════

═══════

0.012

0.014

═══════

═══════

0.011

0.014

═══════

═══════

				
إيضاح

إيرادات التمويل

صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

10

استهالك
الربح قبل الضريبة

5

مصروف ضريبة الدخل
الربح ومجموع اإليرادات الشاملة للسنة

42

العائد األساسي للسهم الواحد

21

العائد المخفف للسهم الواحد

22
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بيان المركز المالي كما
في  31ديسمبر 2019

إيضاح

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
وديعة لدى البنك المركزي العُماني
ذمم مدينة ألقساط تمويل
أصول أخرى ومدفوعات مقد ًما
عقارات ومعدات وأصول حق اإلستخدام
أصل ضريبة مؤجلة

6
7
8
9
10
5

مجموع األصول

2019
لاير عُماني

2018
لاير عُماني

87.429.557
250.000
153.716.322
1.267.199
1.103.982
-

43.992.148
250.000
189.724.749
782.341
1.121.010
364.305

243.767.060

236.234.553

───────
═══════

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات
قروض قصيرة األجل
ودائع
قروض ألجل
سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي
التزامات أخرى
ضريبة دخل مستحقة الدفع

11
12
13
20
14
5

69.000.000
4.228.243
89.934.079
4.401.402
9.614.580
1.118.911

───────

مجموع االلتزامات

178.297.215

حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي قانوني
احتياطي صرف عمالت أجنبية
إحتياطي خاص لألصول المتعثرة
أرباح محتجزة

29.193.517
1.280.013
9.731.173
523.316
4.997.937
19.743.889

───────

15
16
17
18
23

───────

170.772.870

───────

28.562.447
2.321.184
9.520.816
4.997.937
20.059.299

───────

───────

مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

243.967.060

صافي األصول للسهم الواحد

93.100.000
3.500.000
58.687.500
4.201.658
10.160.225
1.123.487

───────

مجموع حقوق المساهمين

التزامات إحتمالية طارئة

═══════

───────

65.469.845

14

───────

═══════

749.589

65.461.683

236.234.553

═══════

5.982.029

═══════

═══════

═══════

═══════

0.224

0.229

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27يناير  2020ووقعها نيابةً عن المجلس كل من:
عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019

إيضاح
الرصيد في  1يناير 2018

رأس المال

عالوة إصدار
األسهم

االحتياطي
القانوني

لاير عُماني

لاير عُماني

لاير عُماني

2.491.966 27.679.067

إحتياطي خاص
االحتياطي
لألصول
للعمالت األجنبية
المتعثرة
لاير عماني
لاير عُماني

9.226.356

1.600.221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()830,372

-

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة

19

-

-

-

-

-

الربح ومجموع الدخل الشامل
للسنة
المحول إلى إحتياطي خاص
لإلصول المتعثرة

23

إصدار سندات مجانية قابلة
للتحويل إلزاميًا

األرباح
المحتجزة
لاير عُماني

المجموع
لاير عُماني

65.156.922 21.661.375 2.497.937
-

4,026,676

)2.500.000( 2.500.000
-

4,026,676
()830,372

()4,705,441( )4,705,441

تحويل سندات مجانية قابلة
للتحويل إلزاميًا

20

883,380

954,050

-

-

-

-

1,837,430

عكس احتياطي العمالت
األجنبية

18

-

-

-

()1,600,221

-

1,576,689

()23,532

محول إلى االحتياطي القانوني

17

-

()294,460

294,460

───────

───────

2,321,184 28,562,447

───────

الرصيد في  31ديسمبر
2018
الربح ومجموع الدخل الشامل
للسنة

-

───────

───────

───────

───────

9,520,816

-

65,461,683 20.059.299 4.997.937

-

-

3.429.750

-

-

3.429.750

معامالت مع المالكين مدرجة
مباشرة في حقوق المساهمين
إصدار سندات مجانية قابلة
للتحويل إلزاميًا

-

()1.428.122

-

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة

19

-

-

-

-

-

-

()1.428.122

()3.221.844( )3.221.844

تحويل سندات مجانية قابلة
للتحويل إلزاميًا

20

631.070

597.308

-

-

-

-

1.228.378

محول إلى احتياطي العمالت
األجنبية

18

-

-

-

523.316

-

()523.316

-

محول إلى االحتياطي القانوني

17

-

()210.357

210.357

-

-

-

-

───────

───────

───────

1.280.013 29.193.517

9.731.173

523.316

═══════

═══════

═══════

الرصيد في  31ديسمبر
2019

───────

═══════

───────

───────

───────

65.469.845 19.743.889 4.997.937
═══════

═══════

═══════

ً
تفصيل باإليضاح  ،20فإن السندات غير المضمونة القابلة للتحويل إلزاميًا بالكامل والبالغة
بموجب موافقة الهيئة الرقابية وكما هو مبين
 4.401.402لاير عُماني (عام  4.201.658 :2018ر.ع) تعامل على انها جزء من صافي القيمة لغرض احتساب كافة الحدود
القانونية .وبالتالي فإن صافي القيمة كما في  31ديسمبر  2019لكافة األغراض القانونية يبلغ  69.871.247لاير عُماني (عام :2018
 69.663.341ر.ع).
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة
تعديالت لما يلي:
استهالك
أرباح بيع عقارات ومعدات
فوائد تمويل مجنبة
صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم مدينة بأقساط تمويل

إيضاح

10
3
8
 6و8

2019
لاير عُماني

2018
لاير عُماني

4.035.000

4,737,655

137.716
()2.127
215.475
3.176.000

127,338
()19,640
248,911
2,956,100

───────

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
ذمم مدينة بأقساط تمويل
أصول أخرى ومدفوعات مقد ًما
التزامات أخرى
ضريبة دخل مدفوعة

7.562.064
32.395.417
()484.857
()618.684
()253.744

24,315,254
768,634
550,376
()1,038,289

───────

38.600.196

صافي النقد من أنشطة التشغيل

───────

أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومعدات
المتحصل من بيع عقارات ومعدات

10

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
متحصالت من قروض قصيرة األجل
سداد قروض قصيرة األجل
متحصالت من ودائع
سداد ودائع
متحصالت من قروض ألجل
سداد قروض ألجل
توزيعات أرباح مدفوعة

19

───────

32,646,339
───────

()40.953
3.653

()44,141
19,640

───────

───────

()37.300

()24,501

───────

───────

134.250.000
()158.350.000
2.000.000
()1.271.757
90.648.500
()59.401.921
()3.221.844
───────

4.652.978

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

───────

8,050,364

───────

69.100.000
()42.500.000
1.500.000
51.750.000
()87.764.188
()4,705,441
───────

()12,619,629
───────

صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

43.215.874

20,002,209

نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

44.491.648

24,489,439

───────

6

نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

87.707.522
═══════

───────

44,491,648
═══════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا من هذه البيانات المالية.

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

45

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019
1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

الشــركة العُمانيــة لخدمــات التمويــل ش.م.ع.ع (“الشــركة”) هــي شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مرخصة مــن قبل البنــك المركزي
العُمانــي ،ومســجلة وفقًــا لقانــون الشــركات التجاريــة بســلطنة ُعمــان .حيــث تقــوم الشــركة بأعمــال التأجيــر بغــرض التملــك
والتمويــل اإليجــاري للســيارات واألصــول األخــرى .والعنــوان المســجل للشــركة هــو صنــدوق بريــد  ،1087جبــرو ،الرمــز
البريــدي  ،114مســقط ،ســلطنة ُعمــان.
تعمــل الشــركة فــي ســلطنة ُعمــان ويعمــل لديهــا  154موظفًــا كمــا فــي  31ديســمبر  162 :2017( 2019موظفًــا) .كمــا أن أســهم
الشــركة وســنداتها القابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة .

2

السياسات المحاسبية الهامة

 1-2أساس اإلعداد
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة .وتمســك الســجالت المحاســبية بالريــال العُمانــي ،والتــي هــي
عملــة التشــغيل والعــرض لهــذه القوائــم الماليــة.
		 فقرة االلتزام
2-2
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة وفقًــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ،واللوائــح الســارية الصــادرة عــن البنــك المركزي
العُمانــي ،إلــى جانــب المتطلبــات المعمــول بهــا لقانــون الشــركات التجاريــة ،وتعديالتــه ،والهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة
ُعمان.
صــدر قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ( 2019/18قانــون الشــركات التجاريــة فــي
ســلطنة ُعمــان) فــي  13فبرايــر  2019الــذي حــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لعــام  .1974وفقًــا ألحــكام المرســوم
الســلطاني رقــم  ،2019/18أصبــح قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد ســاري المفعــول فــي  17أبريــل  2019وينبغــي علــى
الشــركات االمتثــال للقانــون الجديــد فــي غضــون عــام واحــد مــن  17أبريــل .2019
تعرض الشركة بيان مركزها المالي بشكل عام ُمرتبا ً بحسب السيولة.
		 استخدام التقديرات واألحكام
3-2
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة طبقـا ً لـ»معاييــر التقاريــر الماليــة» أن تقــوم اإلدارة بوضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر
علــى تطبيــق السياســات المحاســبية ومبالــغ األصــول واإللتزامــات والدخــل والمصروفــات الــواردة بتلــك القوائــم الماليــة ،وقــد
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
وتتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل مســتمر ،ويتــم إدراج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي
الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــر وفــي أي فتــرات مســتقبليّة متأثــرة بهــا .وتــم بصفــة خاصــة فيمــا يلــي تبيــان التقديــرات
التــي تنطــوي علــى شــكوك ،واألحــكام التــي لهــا تأثيــر بالــغ علــى البيانــات الماليــة:
 1-3-2الضرائب
توجــد أوجــه عــدم التيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل.
بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة ،الخالفــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج
الفعليــة واالفتراضــات ،أو تغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه االفتراضــات ،قــد يحتــم إجــراء التعديــات فــي المســتقبل لحســاب
ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل .تقــوم الشــركة بتكويــن مخصصــات ،اســتنادا إلــى تقديــرات معقولــة ،عــن العواقــب
المحتملــة لوضــع اللمســات النهائيــة للربــوط الضريبيــة للشــركة .مقــدار تلــك المخصصــات يســتند علــى عوامــل مختلفــة ،مثــل
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

2

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

3-2

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

الخبــرة لربــوط ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة مــن األنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية
الســلطات الضريبيــة.
يتطلــب مــن اإلدارة إتخــاذ قــرار هــام لتحديــد مقــدار األصــول الضريبيــة المؤجلــة التــي يمكــن إثباتهــا ،بنــاءاً علــى التوقيــت
المحتمــل ومســتوى األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل جنب ـا ً إلــى جنــب مــع اســتراتيجيات التخطيــط الضريبــي فــي
المســتقبل.
 2-3-2األدوات المالية
إن األحــكام الصــادرة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا أكبــر األثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019تتعلــق بالتغييــرات التــي تــم إدخالهــا نتيجــة تبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي :9
األدوات الماليــة التــي تؤثــر علــى:
•تصنيــف الموجــودات الماليــة :تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط
التعاقديــة للموجــودات الماليــة هــي فقــط دفــع أصــل وفائــدة أصــل المبلــغ غيرالمدفــوع.
•إحتســاب خســارة اإلئتمــان المتوقعــة :التغييــرات فــي اإلفتراضــات والتقديــرات بشــأن الشــكوك التــي لهــا تأثيــر جوهــري
علــى خســارة اإلئتمــان المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019تتعلــق بالتغييــرات التــي تــم إدخالهــا نتيجــة تبنــي
معيــار التقريــر المالــي الدولــي  :9األدوات الماليــة .وﻳﺮﺟﻊ هــذا اﻷﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إحتســاب خســارة اإلئتمــان المتوقعــة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ معيــار التقريــر المالــي الدولــي .9
المدخــات واالفتراضــات والتقنيــات المســتخدمة لحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة وفــق منهجيــة معيــار التقريــر المالــي
الدولــي 9
كل مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9ومعيــار المحاســبة الدولــي  39فــي جميع
يتطلــب قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي ٍ
فئــات الموجــودات الماليــة ،إصــدار أحــكام ،علــى وجــه الخصــوص ،حــول تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية
وقيــم الضمانــات عنــد تحديــد خســائر اإلئتمــان المتوقعــة وتقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .هــذه التقديــرات تقودهــا
بعــدد مــن العوامــل ،حيــث يمكــن أن تــؤدي التغييــرات إلــى مســتويات مختلفــة مــن المخصصــات .حســابات خســائر اإلئتمــان
المتوقعــة للشــركة هــي نواتــج مــن النمــاذج المعقــدة مــع عــدد مــن االفتراضــات الضمنيــة فيمــا يتعلــق باختيــار المدخــات
المتغيــرة واعتمادهــا المتبــادل .تتضمــن عناصــر نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر األحــكام والتقديــرات المحاســبية
مــا يلــي:
•نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك ،الذي يصنف إحتمالية التقصير للدرجات الفردية؛
•معاييــر البنــك لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،ومــن ثــم ينبغــي قيــاس المخصصــات المتعلقــة
باألصــول الماليــة علــى أســاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة والتقييــم النوعــي؛
•تقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة على أساس جماعي؛
•تطوير نماذج خسائر اإلئتمان المتوقعة ،بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت؛
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2

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

( 4-2أ) المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة  2019والمتعلقة بعمليات الشركة
•تحديــد االرتباطــات بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــات االقتصاديــة ،مثــل مســتويات البطالــة وقيــم الضمانــات،
والتأثيــر علــى إحتماليــة التقصيــر والتعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر والخســائر الناشــئة مــن التقصيــر؛ و
•اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي التطلعيــة وأوزانهــا االحتماليــة ،الشــتقاق المدخــات االقتصاديــة فــي نمــاذج خســائر
اإلئتمــان المتوقعــة.
 3-3-2األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واإلنهاء
تحــدد الشــركة فتــرة عقــد اإليجــار علــى أنهــا فتــرة غيــر قابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ،إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار
تمديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد أن تتــم ممارســته ،أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا مــن المؤكــد
أن ال تمــارس.
لــدى الشــركة الخيــار ،بموجــب بعــض عقــود اإليجــار ،فــي اســتئجار األصــول لشــروط إضافيــة .تطبــق الشــركة أحــكام فــي
تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد معقــول ممارســة خيــار التجديــد .وهــذا يعنــي ،أنــه يأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلة
التــي تخلــق حافــزا اقتصاديــا لممارســة التجديــد .بعــد تاريــخ البــدء ،تعيــد الشــركة تقييــم فتــرة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث
كبيــر أو تغييــر فــي الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة (أو عــدم ممارســة) خيــار التجديــد
أو اإلنهــاء (علــى ســبيل المثــال ،تغييــر فــي اســتراتيجية األعمــال ،بنــاء تحســينات مســتأجرة كبيــرة أو تخصيــص كبيــر لألصــل
المؤجر).
 4-3-2عقود اإليجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي
ال يمكــن للشــركة أن تحــدد بســهولة ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،بالتالــي فهــي تســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي
لقيــاس التزامــات عقــود اإليجــار .إن معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو ســعر الفائــدة الــذي يتعيــن علــى الشــركة أن تدفعــه
لالقتــراض علــى مــدة مماثلــة ،وبضمــان مماثــل ،والتمويــل الضــروري للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة ألصــل حــق
االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة .لذلــك يعكــس معــدل االقتــراض اإلضافــي مــا «يتعيــن علــى الشــركة دفعــه» ،الــذي
يتطلــب تقديـرًا عنــد عــدم توفــر أســعار ملحوظــة (مثــل الشــركات التابعــة التــي ال تبــرم معامــات تمويــل) أو عندمــا تحتــاج إلــى
تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــود اإليجــار .تقــوم الشــركة بتقديــر معــدل االقتــراض اإلضافــي باســتخدام مدخــات يمكــن
مالحظتهــا (مثــل أســعار الفائــدة فــي الســوق) عنــد توفرهــا ومطلــوب منهــا تقديــم بعــض التقديــرات الخاصــة بــكل كيــان (مثــل
التصنيفــات االئتمانيــة المســتقلة للشــركة التابعــة).
أصبحت المعايير والتعديالت الجديدة التالية سارية المفعول اعتبارًا من  1يناير :2019
معيار التقرير المالي الدولي  16عقود إيجار
•تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  23عدم اليقين بشأن معالجة ضريبة الدخل
•تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  :9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :28حصص طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
•عملية تحسين معايير التقارير المالية الدولية السنوية
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السياسات المحاسبية (تابع)

( 4-2أ) المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة  2019والمتعلقة بعمليات الشركة (تابع)
•معيار التقرير المالي الدولي  3إندماج األعمال -الحصص التي سبق االحتفاظ بها في عملية مشتركة
•معيار التقرير المالي الدولي  11الترتيبات المشتركة -الحصص التي سبق االحتفاظ بها في عملية مشتركة
•معيــار المحاســبة الدولــي  - 12ضرائــب الدخــل  -عواقــب ضريبــة الدخــل للمدفوعــات علــى األدوات الماليــة المصنفــة
كحقــوق ملكيــة
•معيار المحاسبة الدولي  - 23تكاليف االقتراض  -تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة
ال تؤثــر المعاييــر المذكــورة أعــاه ،بخــاف معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16علــى البيانــات الماليــة للشــركة .لــم تتبنــى
الشــركة مبكــراً أي معاييــر أو تفســيرات أو تعديــات التــي تــم إصدارهــا ولكنهــا لــم تدخــل بعــد حيــز التنفيــذ.
معيار التقرير المالي الدولي  16عقود اإليجار
يحــل معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16محــل معيــار المحاســبة الدولــي  17عقــود اإليجــار ،وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر
التقاريــر الماليــة الدوليــة  4لتحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى معيــار لجنــة التفســيرات 15حوافــز عقــود اإليجــار
التشــغيلية ومعيــار لجنــة التفســيرات  27لتقييــم جوهــر المعامــات التــي تشــمل النمــوذج القانونــي لعقــد اإليجــار .يحــدد المعيــار
مبــادئ اإلعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار ويطلــب مــن المســتأجرين محاســبة معظــم عقــود اإليجــار
فــي الميزانيــة العموميــة.
إن محاســبة المؤجرين بموجب معيار التقرير المالي الدولي  16لم تتغير إلى حد كبير عن المعيار المحاســبة الدولي  .17ســوف
يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود تشغيل أو تمويل باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسبة
الدولــي  .17وبالتالــي ،فــإن معيــار التقريــر المالــي الدولي  16ليس له تأثيــر على عقود اإليجار حيث تكون الشــركة هي المؤجر.
تبنــت الشــركة معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16باســتخدام طريقــة التعديــل بأثــر رجعــي لالعتمــاد بتاريــخ التطبيــق األولــي
فــي  1ينايــر  .2019بموجــب هــذه الطريقــة ،يتــم تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي مــع التأثيــر التراكمــي لتطبيــق المعيــار المعتــرف
بــه فــي البدايــة فــي تاريــخ التطبيــق األولــي .وفقـا ً لذلــك ،ال يتــم إعــادة بيــان أرقــام المقارنــة.
طبيعة تأثير تبني معيار التقرير المالي الدولي :16
قبــل تبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16صنفــت الشــركة كل عقــود إيجارهــا (كمســتأجر) فــي تاريــخ البدايــة علــى أنهــا
إمــا عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي.
عنــد تبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16طبقــت الشــركة نهــج االعتــراف والقيــاس الفــردي لجميــع عقــود اإليجــار
باســتثناء اإليجــارات قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة .أدرجــت الشــركة التزامــات اإليجــار لتســديد
مدفوعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول المعنيــة .بالنســبة لعقــود اإليجــار المصنفــة
ســابقًا علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية ،تــم إدراج التزامــات اإليجــار بنــاءاً علــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة،
مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ التطبيــق األولــي.
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الدوافع العملية:
اختــارت الشــركة اســتخدام وســيلة االنتقــال العمليــة لعــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد ،أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار فــي 1
ينايــر .2019وبــدالً مــن ذلــك ،طبقــت الشــركة المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا ســابقًا علــى أنهــا عقــود إيجــار
تطبــق معيــار المحاســبة  17وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة  4فــي تاريــخ التطبيــق األولــي .اختــارت
ضــا اســتخدام إعفــاءات االعتــراف لعقــود اإليجــار التــي ،فــي تاريــخ البــدء ،لهــا فتــرة إيجــار قدرهــا  12شــهرًا أو أقــل
الشــركة أي ً
وال تحتــوي علــى خيــار شــراء («عقــود إيجــار قصيــرة األجــل») ،وعقــود اإليجــار حيــث األصــل المعنــي ذو قيمــة منخفضــة
(«األصــول منخفضــة القيمــة»).
التأثير على االنتقال
كمــا فــي  1ينايــر  ،2019ســجلت الشــركة أصــول حــق االســتخدام بقيمــة  81.261لاير عمانــي وإلتزامــات عقــود تأجيــر
بقيمــة  81.261لاير عمانــي .عنــد قيــاس إلتزامــات عقــود اإليجــار ،قامــت الشــركة بخصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل
االقتــراض اإلضافــي البالــغ  ٪4.2فــي  1ينايــر .2019
طبقت الشركة أيضًا الدوافع العملية المتاحة حيث:
 استخدام سعر خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي يستخدم بعد فوات األوان في تحديد فترة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.( 4-2ب) المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية التي لم تصبح فعالة بعد والتي لم تتبناها الشركة مبكراً:
تــم إصــدار المعاييــر والتعديــات الجديــدة التاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي قــد تؤثــر علــى البيانــات
الماليــة للشــركة ولكنهــا ليســت إلزاميــة بعــد للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2019
•معيار التقرير المالي الدولي  17عقود التأمين
•تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  :3تعريف األعمال التجارية
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8التعريف.
 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياســات المحاســبية المبينــة ادنــاه قــد تــم تطبيقهــا بثبــات مــن قبــل الشــركة علــى كافــة الفتــرات المعروضــة فــي هــذه
البيانــات الماليــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح .4-2
 1-5-2إيرادات الفوائد
بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9ومعيــار المحاســبة الدولــي  ،39يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة ســعر
الفائــدة الفعلــي لكافــة األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واألدوات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد علــى الموجــودات الماليــة التــي تحمــل فائــدة والتــي تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقًــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،9والمماثلــة للموجــودات الماليــة التــي تحمــل فائــدة كمتاحــة
للبيــع أو المحتفــظ بهــا لإلســتحقاق بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  ،39باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي .إن ســعر
الفائــدة الفعلــي هــو الســعر الــذي يقــوم بالضبــط بخصــم المدفوعــات النقديــة أو اإليصــاالت المســتقبلية المقــدرة مــن خــال العمــر
المتوقــع لــأداة الماليــة أو فتــرة أقصــر ،عنــد االقتضــاء ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات الماليــة.
يأخــذ الحســاب بعيــن االعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة الماليــة ويشــمل أيــة رســوم أو تكاليــف إضافيــة منســوبة مباشــرة
إلــى األداة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي وليــس خســائر االئتمــان المســتقبلية.
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يتــم احتســاب ســعر الفائــدة الفعلــي (وبالتالــي ،التكلفــة المطفــأة لألصــل) مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة
علــى الحيــازة والرســوم والتكاليــف التــي تشــكل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي .تعتــرف الشــركة بإيــرادات الفوائــد
باســتخدام معــدل العائــد الــذي يمثــل أفضــل تقديــر لمعــدل العائــد الثابــت علــى مــدى العمــر المتوقــع للقــرض .ومــن ثــم ،فإنــه
يعتــرف بتأثيــر أســعار الفائــدة المحتمــل أن تكــون مختلفــة فــي مراحــل مختلفــة ،والخصائــص األخــرى لــدورة عمــر المنتــج
(بمــا فــي ذلــك الدفعــات المســبقة ،وفــرض الغرامــة والرســوم).
تــدرج إيــرادات الفوائــد المشــكوك فــي تحصيلهــا ضمــن مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة وتســتثني مــن الدخــل حتــى يتــم
اســتالمه نقـدًا.
عندمــا يصبــح األصــل المالــي منخفــض القيمــة ائتمانيًــا وبالتالــي ،فيعتبــر «المرحلــة  ،»3تحتســب الشــركة إيــرادات الفوائــد
بتطبيــق ســعر الفائــدة الفعلــي علــى صافــي التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة .إذا تــم معالجــة الموجــودات الماليــة ولــم يعــد
هنــاك انخفــاض فــي قيمــة االئتمــان ،تعــود الشــركة إلــى إحتســاب إيــرادات الفوائــد علــى أســاس إجمالــي .تتبــع الشــركة حاليًــا
لوائــح البنــك المركــزي العمانــي لحفــظ إيــرادات الفوائــد.
 2-5-2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن الحــدود المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال ومتطلبات
قانــون الشــركات التجاريــة بســلطنة ُعمان للســنة.
 3-5-2الضرائب
يشــتمل مصــروف ضريبــة الدخــل علــى الضرائــب الحاليــة والمؤجلــة .يتــم تكويــن مخصــص لمصــروف ضريبــة الدخــل وفقـا ً
للتشــريعات الضريبيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان.
تتكــون الضريبــة الجاريــة مــن اإللتــزام الضريبــي المتوقــع محســوب علــى أســاس اإليــراد الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت
الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــات علــى الضريبــة المســتحقة عــن ســنوات
ســابقة.
تــدرج ضريبــة الدخــل ببيــان الدخــل الشــامل بإســتثناء إلــى الحــد الــذي تتعلــق فيــه ببنــود مدرجــة مباشــرة في حقــوق المســاهمين،
ففــي تلــك الحالــة تــدرج في حقــوق المســاهمين.
تحتســب أصول/إلتزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة الميزانيــة العموميــة لجميــع الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة
لألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة .يســتند إحتســاب مبلــغ الضريبــة
المؤجلــة علــى النمــط المتوقــع لتحقــق أو ســداد القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو
التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر.
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألصول/إللتزامــات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر وتخفيضــه بالحــد الــذي ال يعــود مــن
كاف يســمح باســتخدام جــزء مــن أو كامــل أصــل الضريبــة المؤجلــة.
المحتمــل معــه توفــر ربــح ضريبــي
ٍ
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 4-5-2النقد وما في حكم النقد
كافــة األرصــدة لــدى البنــوك والتــي تســتحق خــال فتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع تعتبــر فــي حكــم النقــد ويتــم
إظهارهــا فــي مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة.
 5-5-2ذمم أقساط التمويل المدينة
صــا أي مبالغ مشــطوبة،
يتــم إدراج جميــع مديونيــات أقســاط التمويــل بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الســائد ناق ً
ومخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة والفوائــد المحفوظة.
 6-5-2الممتلكات والمعدات
صــا االســتهالك المتراكــم .حيــث أن التكلفــة تمثــل تكلفة الشــراء باإلضافة
يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناق ً
إلــى المصروفــات المتعلقــة بتكلفــة التملــك ،وال يتــم اســتهالك األراضــي .بينمــا تســتهلك تكلفــة الممتلــكات والمعــدات بطريقــة
القســط الثابــت علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول والمتمثلــة فــي مــا يلــي:
			 5سنوات
 5سنوات
 25سنة

 سيارات أثاث ومعدات مكتبية -مباني

يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للمتلــكات والمعــدات لتحديــد وجــود أي انخفــاض فــي قيمتهــا فــي الحــاالت أو التغيــر فــي الظــروف
التــي تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة لهــا غيــر قابلــة لالســترداد .وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن القيمــة المقــدر
اســتردادها عــن ذلــك األصــل فيتــم فــي تلــك الحالــة تخفيــض قيمتــه علــى الفــور إلــى المبلــغ المتوقــع اســترداده .ويتــم تحديــد
أربــاح وخســائر اســتبعادات العقــارات والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمهــا الدفتريــة ويتــم إدراجهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
يتــم إســتهالك أصــول حــق اإلســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.
 7-5-2السندات القابلة للتحويل بشكل إلزامي
إن الســندات القابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي هــي أدوات ماليــة غيــر مشــتقة ،حيــث تكــون الشــركة ملزمــة حيالهــا بتقديــم عــدد
متغيــر مــن األســهم التــي تملكهــا .ويتــم إدراجهــا كالتزامــات ماليــة حتــى يتــم تحويلهــا إلــى أســهم مببالغهــا األصليــة فــي قائمــة
المركــز المالــي .كمــا يتــم تحميــل الفائــدة عنــد اســتحقاقها مــع إدراج المبالــغ غيــر المدفوعــة فــي االلتزامــات األخــرى .وعنــد
التحويــل يتــم إعــادة تصنيــف االلتــزام المالــي إلــى حقــوق الملكيــة دون إدراج أي أربــاح او خســائر.
 8-5-2االقتراضات البنكية
صــا تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة
يتــم إدراج جميــع القــروض واالقتراضــات مبدئيًــا بالقيمــة العادلــة للعــوض المســتلم ناق ً
إلــى المعاملــة .وعقــب االعتــراف األولــي ،يتــم قيــاس القــروض واالقتراضــات التــي تدفــع عنهــا فوائــد بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الســائدة.
 9-5-2الودائع
يتم إدراج ودائع العمالء بالتكلفة ناقصًا المبالغ المسددة.
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 10-5-2االلتزامات األخرى
يتــم االعتــراف بااللتزامــات بالنســبة للمبالــغ الواجــب ســدادها مقايــل البضائــع والخدمــات المســتلمة ،ســوا ًء صــدر عنهــا فواتيــر
للشــركة أم ال.
 11-5-2مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تســتحق مكافــآت نهايــة الخدمــة وفقـا ً لشــروط تعاقــد الموظفيــن بالشــركة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي مــع مراعــاة متطلبــات
قانــون العمــل العُمانــي .تــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل الســفر عنــد إســتحقاقها للموظفيــن ويكــون إســتحقاق لإللتــزام
المقــدر الناشــئ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن حتــى تاريــخ بيــان المركــز المالــي.
تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل ،بالنســبة للموظفيــن العُمانييــن وفقـا ً
لقانــون التأمينــات اإلجتماعيــة لعــام  ،1991وتــدرج تعديالتهــا الالحقــة كمصــروف ببيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.
 12-5-2العمالت األجنبية
تــدرج المعامــات بالعمــات األجنبيــة وفقًــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة .ويتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات
الماليــة المقــدرة بالعمــات األجنبيــة فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة إلــى الريــال العُمانــي بســعر الصرف الســائد في تاريــخ القوائم
الماليــة .كمــا تــدرج فــروق صــرف العمــات فــي األربــاح أو الخســائر.
 13-5-2األدوات المالية
-13-5-2أ تاريخ اإلعتراف والقياس األولي
تعتــرف الشــركة مبدئيـا ً بالقــروض والســلف والودائــع وأوراق الديــن المصــدرة والمطلوبــات الثانويــة فــي التاريــخ الــذي نشــأت
فيــه .يتــم إثبــات جميــع األدوات الماليــة األخــرى (بمــا فــي ذلــك المشــتريات العاديــة ومبيعــات الموجــودات الماليــة) فــي تاريــخ
المتاجــرة ،وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرفًــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.
يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئيـا ً بالقيمــة العادلــة زائــداً ،بالنســبة لبنــد ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة ،تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرةً إلــى اكتســابها أو إصدارهــا.
-13-5-2ب فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية
ً
قامــت الشــركة بتطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9ويقــوم بتصنيــف جميــع موجوداتــه الماليــة وفقــا لنمــوذج األعمــال
إلدارة الموجــودات والشــروط التعاقديــة لألصــل ،والتــي تــم قياســها إمــا:
•التكلفة المطفأة؛
•القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
•القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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( )1ذمم مدينة تمويل باألقساط والودائع ألجل بالتكلفة المطفأة
تقــوم الشــركة فقــط بقيــاس المســتحق مــن البنــوك والقــروض والســلف إلــى العمــاء واالســتثمارات الماليــة األخــرى بالتكلفــة
المطفــأة فــي حالــة اســتيفاء الشــرطين التالييــن:
•يتــم اإلحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال بهــدف االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة؛
•الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تنشــأ فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة
علــى المبلــغ األصلــي غيــر المدفــوع.
•تقييم نموذج األعمال
تقــوم الشــركة بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ بموجــودات علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس
أفضــل وجــه طريقــة إدارة األعمــال وتقديــم المعلومــات إلــى اإلدارة .المعلومــات التــي يتــم النظــر فيهــا تشــمل:
•السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك السياســات فــي الممارســة .وعلــى وجــه الخصــوص ،مــا إذا كانــت
اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب إيــرادات الفوائــد التعاقديــة ،أو االحتفــاظ بمظهــر خــاص بســعر الفائــدة ،ومطابقــة
مــدة الموجــودات الماليــة مــع مــدة المطلوبــات التــي تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع
الموجــودات؛
•كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة الشركة بها؛
•المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال) وكيفيــة
إدارة هــذه المخاطــر؛
•كيفيــة تعويــض مديــري النشــاط التجــاري -علــى ســبيل المثــال ،مــا إذا كان التعويــض مســتندا إلــى القيمــة العادلــة للموجودات
المــدارة أو التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلة؛ و
•وتيــرة وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعات في المســتقبل.
ومــع ذلــك ،ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل ،ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة
تحقيــق الهــدف المعلــن للشــركة إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.
عتمــد تقييــم نمــوذج األعمــال علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات «الحالــة األســوأ» أو «حالــة
الضغــط» بعيــن االعتبــار .إذا تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد اإلدراج األولــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة
للشــركة ،ال تغيــر الشــركة تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال ،ولكنــه يتضمــن هــذه
المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات الماليــة حديثــة اإلنشــاء أو المشــتراة حديثًــا للمضــي قدمــا.
•تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة
•ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف «األصــل» علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف األولــي .يتــم
تعريــف «الفائــدة» علــى أنهــا العــوض للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي غيــر
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•المدفــوع خــال فتــرة زمنيــة معينــة ولمخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف
اإلداريــة) ،وكذلــك هامــش الربــح.
فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة ،تأخــذ الشــركة فــي عيــن اإلعتبــار
الشــروط التعاقديــة لــأداة .ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر توقيــت أو
مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي هــذا الشــرط .عنــد إجــراء التقييــم ،تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار:
•أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛
•ميزات اإلقتراض؛
•شروط الدفع المسبق واالمتداد؛
•الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة الشــركة بالتدفقــات النقديــة مــن األصــول المحــددة (علــى ســبيل المثــال ترتيبــات أصــول
غيــر محصلــة)؛ و
•الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود  -على سبيل المثال  ،إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة.
تحتفــظ الشــركة بمحفظــة قــروض طويلــة األجــل ذات ســعر ثابــت التــي لــدى الشــركة خيــار اقتــراح تعديــل ســعر الفائــدة فــي
تواريــخ إعــادة التعييــن الدوريــة .تقتصــر حقــوق إعــادة التعييــن هــذه علــى ســعر الســوق فــي وقــت المراجعــة .لــدى المقترضيــن
خيــار إمــا قبــول الســعر المعــدل أو اســترداد القــرض بالقيمــة اإلســمية دون جــزاء .لقــد قــررت الشــركة أن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة لهــذه القــروض هــي فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة ألن الخيــار يغيــر ســعر الفائــدة بطريقــة تعتبــر قيمــة الوقــت للمــال
ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى والتكاليــف المرتبطــة بأصــل المبلــغ غيــر المســدد.
إن الشــروط التعاقديــة التــي تفــرض أكثــر مــن مجــرد الحــد األدنــى مــن المخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة
غيــر المرتبطــة بترتيــب اإلقــراض األساســي ال تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة
علــى المبلــغ غيــر المســدد .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،يتعيــن قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
( )2الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى
بعــد القيــاس المبدئــي ،يتــم بعــد ذلــك قيــاس الديــون الصــادرة واألمــوال المقترضــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة .يتــم احتســاب
التكلفــة المطفــأة عــن طريــق األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصومــات أو عــاوة علــى أمــوال اإلصــدار والتكاليــف التــي تشــكل
جــز ًءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي .يتــم فصــل األداة الماليــة المركبــة التــي تحتــوي علــى عنصــر اإللتــزام وحقــوق
الملكيــة فــي تاريــخ اإلصــدار.
( )3الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة
تصدر الشركة ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.
يتــم إدراج الضمانــات الماليــة مبدئيًــا فــي البيانــات الماليــة (ضمــن المخصصــات) بالقيمــة العادلــة ،كونهــا العــاوة المســتلمة.
صــا اإلطفــاء
الحقـا ً لــإدراج المبدئــي ،يتــم قيــاس التــزام الشــركة بموجــب كل ضمــان بالقيمــة األعلــى للمبلــغ المــدرج مبدئيـاً ،ناق ً
المتراكــم المــدرج فــي بيــان الدخــل ،ووفقًــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  39أفضــل تقديــر للمصروفــات المطلوبــة لســداد أي التــزام
مالــي ناجــم عــن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن ،أو ﺑﻤﻮﺟﺐ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة.
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يتــم إدراج العــاوة المســتلمة فــي بيــان الدخــل بصافــي إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة الضمــان.
التزامــات القــروض غيــر المســحوبة وخطابــات االعتمــاد هــي التزامــات تلتــزم بموجبهــا الشــركة ،خــال مــدة االلتــزام ،بتقديــم
قــرض بشــروط محــددة ســلفا ً للعميــل .علــى غــرار عقــود الضمانــات الماليــة ،وبموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  ،39تــم
تكويــن مخصــص إذا كان عق ـدًا مرهقًــا ،ولكــن اعتبــارًا مــن  1ينايــر  ،2018تقــع هــذه العقــود فــي نطــاق متطلبــات خســائر
اإلئتمــان المتوقعــة.
إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺨطﺎﺑﺎت االعتمــاد وإلتزامــات القــروض ﻏﻴر اﻟﻤﺴﺤوﺒﺔ ،ﺤﻴث ﻴﺘم الموافقــة علــى
تقديــم القــروض علــى أســاس الســوق ،ال يتــم إدراجهــا ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﮐز اﻟﻤﺎﻟﻲ.
( )4المطلوبات المالية
ﯾﺣﺗﻔظ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  39ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ومــع ذلــك ،فعلــى الرغــم مــن أنــه وفقًــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  ،39فقــد تــم إدراج جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
للمطلوبــات المحــددة تحــت خيــار القيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة ،وفقًــا معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،9يتــم عــرض
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بشــكل عــام علــى النحــو التالــي:
•ﻣﺑﻟﻎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ المنســوب إﻟﯽ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ بالمطلوبات ﯾﺗم ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ الدخل الشــامل
اآلخر .و
•ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
إن اﻟﻤﺒﻠﻎ الــوارد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلــق ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة تدويــره إلــى الربــح أو الخســارة ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء إدراج
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وتــم دفــع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ .بــدالً مــن ذلــك ،ينبغــي إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر االئتمانيــة إلــى األربــاح غيــر الموزعــة
ضمــن حقــوق الملكيــة عنــد عــدم االعتــراف بااللتــزام ذي الصلــة.
 14-5-2إلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات المالية
األصول المالية:
يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (بصورة كلية أو جزئية) في الحاالت التالية:
(أ)
(ب)
(ج)

عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛
عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة أو تتحمــل التزا ًمــا بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة
بالكامــل دون أي تأخــري جوهــري تجــاه طــرف ثالــث بموجــب ترتيبــات «تمريــر»؛
إذا ( )1قامــت الشــركة بتحويــل جوهــري لكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة ،أو ( )2إذا لــم تقــم الشــركة بتحويــل أو
االحتفــاظ الجوهــري بكافــة منافــع ومخاطــر األصــول ولكنهــا قامــت بتحويــل الرقابــة علــى األصــول أو علــى جــزء
مــن األصــول.

فــي حــال قامــت الشــركة بنقــل حقوقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن أحــد األصــول أو أبرمــت ترتيبــات تمريــر ،ولــم تقــم
بتحويــل أو االحتفــاظ الجوهــري بجميــع مخاطــر ومنافــع األصــل وال قامــت بتحويــل الرقابــة علــى األصــل ،فــإن األصــل يــدرج
ضــا بااللتــزام المرتبــط
بالقــدر الــذي تســتمر فيــه الشــركة فــي المشــاركة فــي ذلــك األصــل .وفــي تلــك الحالــة ،تعتــرف الشــركة أي ً
بــه .ويتــم قيــاس األصــول المنقولــة وااللتزامــات المرتبطــة علــى األســاس الــذي يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظتبهــا
الشــركة .ويتــم قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــول المنقولــة بالقيمــة الدفتريــة األصليــة أو بالحــد
األقصــى للعــوض الــذي يمكــن أن تطالــب الشــركة بســداده ،أيهمــا أقــل.
االلتزامات المالية
يتــم إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي عنــد اســتيفاء الواجــب الــذي يفرضــه ذلــك االلتــزام أو إلغائــه أو انتهــاء صالحيتــه .وعنــد
اســتبدال التــزام مالــي بآخــر مــن نفــس الجهــة المقرضــة بشــروط مختلفــة جوهريًــا ،أو عندمــا يتــم تعديــل شــروط االلتــزام
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2

السياسات المحاسبية (تابع)

 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
الحالــي بصــورة جوهريــة ،فيتــم التعامــل مــع مثــل ذلــك االســتبدال أو التعديــل علــى أنــه إلغــاء لالعتــراف بااللتــزام األصلــي
واعتــراف بااللتــزام الجديــد ،كمــا يتــم إدراج الفــرق فــي القيــم الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل.
 1-15-5-2انخفاض قيمة األصول المالية
تقــوم الشــركة بإثبــات مخصصــات خســارة اإلئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة:
•األصول المالية التي هي أدوات الدين؛
•عقود الضمان المالي الصادرة؛ و
•التزامات القروض الصادرة.
ال يتــم إثبــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي اســتثمارات األســهم .تقيــس الشــركة مخصصــات الخســارة بمبلــغ يســاوي خســارة
اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة ،باســتثناء األدوات الماليــة األخــرى التــي لــم تــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان
بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي الــذي يتــم قياســها علــى أســاس خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهر.
تعتبــر خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهر جــزءاً مــن خســارة اإلئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث تقصيــر ســداد
أداة ماليــة ممكنــة خــال  12شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر.
( )1قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة
خسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان .تقاس على النحو التالي:
•األصــول الماليــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر :كالقيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي
(أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقـا ً للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة اســتالمها) ؛
•األصــول الماليــة التــي انخفضــت قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر :بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقدرة؛
•التزامــات القــروض غيــر المســحوبة :كالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للشــركة فــي حالــة
ســحب االلتــزام والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة اســتالمها؛ و
•ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ الشركة اﺳﺘﺮدادهﺎ.
( )2نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتوقعة
لقــد أدى تطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9إلــى تغييــر طريقــة إنخفــاض قيمــة خســارة التمويــل الخاصــة بالشــركة بشــكل
جوهــري عــن طريــق اســتبدال منهــج الخســارة المتكبــدة مــع نهــج التطلــع المتقــدم فــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة منــذ  1ينايــر
 ،2018تقــوم الشــركة بتســجيل مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة لكافــة مخاطــر التعرضــات الماليــة واألصــول الماليــة
للديــون األخــرى غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،إلــى جانــب التزامــات التمويــل وعقــود
الضمــان المالــي .أدوات حقــوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة ﺑﻤﻮﺟﺐ معيــار التقريــر المالــي الدولــي .٩
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2

السياسات المحاسبية (تابع)

 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
يســتند مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى خســائر االئتمــان المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل (خســائر
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة) ،مــا لــم تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء ،وفــي
هــذه الحالــة ،يســتند المخصــص علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا.
تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا جــز ًءا مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة ،التــي
تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث تقصيــر ســداد أداة ماليــة ممكنــة خــال  12شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر.
يتــم إحتســاب كل مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة ،وخســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا
إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس جماعــي ،اعتمــادًا علــى طبيعــة المحفظــة المتضمنــة لــأدوات الماليــة.
وضعــت الشــركة سياســة إلجــراء تقييــم ،فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ،حــول مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــأداة الماليــة قــد
زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي ،وذلــك مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التقصيــر الــذي يحــدث
علــى مــدى العمــر المتبقــي لــأداة الماليــة.
 1-15-5-2انخفاض قيمة األصول المالية
بنــاءاً علــى العمليــة المذكــورة أعــاه ،تقــوم الشــركة بتجميــع تعرضــه لمخاطــر التمويــل فــي المرحلــة األولــى ،والمرحلــة
الثانيــة ،والمرحلــة الثالثــة ،كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:
المرحلة األولى
عندمــا يتــم إدراج التمويــل ألول مــرة ،تقــوم الشــركة بــإدراج مخصــص علــى أســاس خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12
شــهرًا .يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل المرحلــة األولــى أيضـا ً التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر اإلئتمــان وتــم إعــادة
تصنيــف التعــرض لمخاطــر التمويــل مــن المرحلــة الثانيــة.
المرحلة الثانية
عندمــا يظهــر التعــرض لمخاطــر التمويــل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ نشــأتها ،تقــوم الشــركة بتســجيل مخصــص
لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة ،يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل المرحلــة الثانيــة أيضـا ً التســهيالت
التــي تحســنت فيهــا مخاطــر اإلئتمــان وتــم إعــادة تصنيــف التعــرض لمخاطــر التمويــل مــن المرحلــة الثالثــة.
المرحلة الثالثة
تعتبــر التعــرض لمخاطــر التمويــل إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان .يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى
مــدى أعمارهــا المحتملــة.
عنــد اإلدراج المبدئــي ألصــل مالــي ،تقــوم الشــركة بــإدراج مخصــص خســارة يعــادل خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة  12شــهرًا.
بعــد اإلدراج األولــي ،ســيتم تطبيــق المراحــل الثــاث فــي المقترحــات علــى النحــو التالــي:
المرحلة األولى
لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي  -تدرج خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة  12شهرًا.
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2

السياسات المحاسبية (تابع)

 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
( )2نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتوقعة (تابع)
المرحلة الثانية
ازدادت مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج األولــي – تــدرج أعمــار الخســائر المتوقعــة (هــذا يــدرج مخصــص أقــدم مــن
معيــار المحاســبة الدولــي  39الموجــودات الماليــة :االعتــراف والقيــاس) مــع احتســاب إيــرادات علــى أســاس المبلــغ اإلجمالــي
لألصل.
المرحلة الثالثة
يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر إلدراج الخســائر المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا
المحتملــة ،مــع إدراج إيــرادات إســتناداً إلــى المبلــغ الصافــي لألصــل (أي اســتنادًا إلــى القيمــة المنخفضــة لألصــل).
( )3إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
تقــوم الشــركة بإحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة اســتنادًا إلــى ســيناريوهات مرجحــة محتملــة ثالثــة لقيــاس النقــص النقــدي
المتوقــع ،مخصو ًمــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة الفعلــي .النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة لمنشــأة
وفقًــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة اســتالمها.
يتم توضيح آليات إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية ،على النحو التالي:
•إحتمــال التقصيــر هــو تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد خــال أفــق زمنــي معيــن .ﻗد ﯾﺣدث اﻟﺗﺧﻟف ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻘط ﻓﻲ
وﻗت ﻣﻌﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘدرة ،إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻣﺳﺑﻘﺎ ً وﻻ ﯾزال ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ.
•التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر هــو تقديــر التعــرض للمخاطــر فــي تاريــخ تقصيــر مســتقبلي ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
التغييــرات المتوقعــة فــي التعــرض للمخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر ،بمــا فــي ذلــك تســديد األصــل والربــح ،ســواء كان مقــرراً
بالعقــد أو غيــر ذلــك ،والســحوبات المتوقعــة علــى التســهيالت الملتــزم بهــا ،واألربــاح المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر
المســددة.
•الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر هﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ تخلــف ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ.
ويســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي تتوقــع الشــركة إســتالمها ،بمــا فــي ذلــك مــن
تحقيــق أيــة ضمانــات ،إن وجــدت .يتــم التعبيــر عنهــا عــادة كنســبة مئويــة مــن التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر.
 1-15-5-2انخفاض قيمة األصول المالية
( )4عرض مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي:
•األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :بصفة عامة ،كمخصص؛
•حيــث تشــتمل األداة الماليــة علــى عنصــر مســحوب وغيــر مســحوب ،وال تســتطيع الشــركة تحديــد خســائر اإلئتمــان المتوقعــة
علــى عنصــر االلتــزام بالقــرض بشــكل منفصــل عــن المكــون الخــاص بالمكــون المســحوب :تقــدم الشــركة مخصص خســارة
مجمعــة لــكال المكونيــن .يتــم عــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للمكــون المســحوب .يتــم
عــرض أي زيــادة فــي مخصــص الخســارة عــن المبلــغ اإلجمالــي للعنصــر المســحوب كمخصــص.
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السياسات المحاسبية (تابع)

 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
( )5الموجودات المالية المنخفضة القيمة اإلئتمانية المشتراة أو الناشئة
بالنســبة للموجــودات الماليــة المنخفضــة القيمــة اإلئتمانيــة المشــتراة أو الناشــئة ،تــدرج الشــركة فقــط التغييــرات المتراكمــة فــي
أعمــار خســائر اإلئتمــان المتوقعــة منــذ اإلدراج األولــي فــي مخصــص الخســارة.
( )6المعلومات المستقبلية
تعتمــد الشــركة فــي نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مجموعــة واســعة مــن المعلومــات المســتقبلية كمدخــات اقتصاديــة،
مثل :
•إجمالي الناتج المحلي
• أسعار النفط واإلنتاج
قــد ال تحتفــظ المدخــات والنمــاذج المســتخدمة لحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة دائمــا بجميــع خصائــص الســوق فــي تاريــخ
البيانــات الماليــة .ولعكــس ذلــك ،يتــم إجــراء تعديــات أو تراكبــات نوعيــة فــي بعــض األحيــان كتعديــات مؤقتــة عندمــا تكــون
هــذه االختالفــات جوهريـا ً كبيــرة.
( )7تقييم الضمانات
للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان علــى الموجــودات الماليــة ،تســعى الشــركة إلــى اســتخدام ضمانــات ،حيثمــا أمكــن .تأتــي
الضمانــات بأشــكال مختلفــة ،مثــل النقديــة واألوراق الماليــة وخطابــات االعتمــاد  /الضمانــات والعقــارات والمديونيــات
والمخزونــات وغيرهــا مــن األصــول غيــر الماليــة والتحســينات االئتمانيــة مثــل اتفاقــات التقــاص .السياســة المحاســبية للشــركة
المتعلقــة بالضمانــات الموكلــة إليــه مــن خــال ترتيبــات اإلقــراض بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9هــي ذاتهــا التــي
كانــت بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  .39ال يتــم إدراج الضمانــات ،مــا لــم يتــم اســتردادها ،فــي بيــان المركــز المالــي
للشــركة .ومــع ذلــك ،فــإن القيمــة العادلــة للضمانــات تؤثــر علــى حســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة .يتــم تقييمهــا بشــكل عــام،
كحــد أدنــى ،عنــد البــدء ويتــم إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري بنــاءاً علــى نــوع األصــل ،علــى ســبيل المثــال ،النقــد أو األوراق
الماليــة المتعلقــة بمتطلبــات هامــش الربــح ،يتــم تقييمهــا يوميًــا.
تســتخدم الشــركة قــدر اإلمــكان بيانــات الســوق النشــطة لتقييــم األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا كضمانــات .يتــم تقييــم الضمانــات
غيــر الماليــة ،مثــل العقــارات ،مــن قبــل مقيمــون معتمــدون مــن طــرف ثالــث.
( )8الشطب
ال تــزال السياســة المحاســبية للشــركة بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9كمــا هــي بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي
 .39يتــم شــطب القــروض وأوراق الديــن (إمــا جزئيـا ً أو كليـاً) عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها .وهــذا هــو
الحــال عمو ًمــا عندمــا تقــرر الشــركة أن المقتــرض ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة
لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب .ومــع ذلــك ،قــد تظــل األصــول الماليــة المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثال
إلجــراءات الشــركة الســترداد المبالــغ المســتحقة.
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 16-5-2مدينو التمويل باألقساط المعاد التفاوض بشأنها
فــي حالــة إعــادة التفــاوض علــى شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا أو اســتبدال أحــد األصــول الماليــة الحاليــة بأصــل جديــد
بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض ،يتــم إجــراء تقييــم مــا إذا كان يجــب اســتبعاد األصــل المالــي وقيــاس خســائر اإلئتمــان
المتوقعــة علــى النحــو التالــي.
•إذا ﻟﻢ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،ﻓﺈن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ إحتســاب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ األصــل اﻟﻤﻮﺟﻮد.
•إذا أدت إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلــى إلغــاء اإلعتــراف باألصــل الموجــود ،عندئــذ يتــم التعامــل مــع القيمــة العادلــة المطفــأة
المتوقعــة للموجــودات الجديــدة علــى أنهــا التدفــق النقــدي النهائــي مــن األصــل المالــي الموجــود فــي وقــت اســتبعاده .يتــم
تضميــن هــذا المبلــغ فــي احتســاب عجــز النقديــة مــن الموجــودات الماليــة الموجــودة التــي تــم خصمهــا مــن التاريــخ المتوقــع
إللغــاء إدراجهــا إلــى تاريــخ التقريــر باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي الحالــي.
 17-5-2المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان هنــاك علــى الشــركة أي التــزام (قانونــي أو متوقــع) ناشــئ عــن حــدث ســابق ،وإذا كانــت تكلفــة
تســوية ذلــك االلتــزام محتملــة وقابلــة للقيــاس بموثوقية.
 18-5-2توزيعات أرباح األسهم العادية
يتــم إدراج توزيعــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كالتــزام ،ويتــم خصمهــا مــن حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا مــن قبــل
المســاهمين فــي الشــركة .كمــا يتــم خصــم توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عنــد دفعهــا.
 19-5-2القيم العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للشــركة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن االصــول واإللتزامــات الماليــة
وغيــر الماليــة .يتــم تحديــد القيــم العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو ألغــراض اإلفصــاح وفقــا ً لعــدد مــن السياســات والطــرق
المحاســبية .وعندمــا ينطبــق ،يتــم اإلفصــاح عــن معلومــات حــول اإلفتراضــات التــي بنــي عليهــا تحديــد القيــم العادلــة فــي
اإليضاحــات الخاصــة بذلــك األصــل أو اإللتــزام( .راجــع إيضــاح .)26
إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد األصــول أو المدفوعــة لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويــل
اإللتــزام يقــام إمــا:
في السوق الرئيسي ألصل أو التزام ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.
يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول الشركة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو اإللتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير
األصــل أو اإللتــزام ،علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون بنــاءاً علــى أفضــل مصلحــة إقتصاديــة.
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إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة تأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع
اقتصاديــة باســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق
مــن شــأنه اســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا.
تســتخدم الشــركة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمة العادلــة ،واســتخدام المدخالت
ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة إلــى أقصــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــات غيــر قابلــة للمالحظــة إلــى أدنــى حد.
 20-5-2ربحية السهم الواحد
تقــوم الشــركة بعــرض ربحيــة الســهم الواحــد األساســية والمعدلــة ألســهمها العاديــة .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد
األساســية بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن للشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة
القائمــة خــال الفتــرة .يتــم تحديــد ربحيــة الســهم الواحــد المخففــة بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن
والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بآثــار جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملــة والتــي تشــتمل علــى ســندات
قابلــة للتحويــل.
 21-5-2التقارير المالية لقطاعات األعمال
يتــم التقريــر عــن قطاعــات األعمــال بطريقــة متوافقــة مــع التقريــر الداخلــي المقــدم لمســؤول إتخــاذ القــرارات التشــغيلية.
مســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية ،وهــو المســؤول عــن تخصيــص المصــادر وتقييــم أداء قطاعــات األعمــال ،حــددت علــى
أنهــا اللجنــة اإلداريــة التــي تتخــذ القــرارات اإلســتراتيجية.
 22-5-2ضمانات مالية
الضمانــات الماليــة هــي العقــود التــي يُطلــب مــن الشــركة القيــام بموجبهــا بمدفوعــات محــددة لتعويــض مالكهــا عــن الخســارة
التــي يتكبدهــا بســبب فشــل مديــن محــدد فــي القيــام بالدفــع عنــد حلــول موعــد اســتحقاقه وفقـا ً لبنــود أداة الديــن.
يتــم إدراج التزامــات الضمــان المالــي مبدئيـا ً بقيمتهــا العادلــة وإطفــاء القيمــة العادلــة المبدئيــة علــى مــدى عمــر الضمــان المالــي.
فــي أعقــاب ذلــك يتــم إدراج التــزام الضمــان بالمبلــغ المطفــأ أو القيمــة الحاليــة أليــة مدفوعــات متوقعــة (عندمــا يصبــح الدفــع
بموجــب الضمانــة محتمــا) أيهمــا أعلــى .يتــم إدراج القيمــة غيــر المهلكــة أو القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة الناشــئة مــن
الضمــان ،حســب مقتضــى الحــال ،فــي االلتزامــات األخــرى.
 23-5-2المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول واإللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صافــي القيمــة فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون
هنــاك حــق نافــذ بالقانــون إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وتنــوي الشــركة إمــا التســديد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق
األصــل وســداد اإللتــزام فــي ذات الوقــت.
 24-5-2عقود اإليجار
تقــوم الشــركة بتقييــم فــي بدايــة العقــد مــا إذا كان العقــد ،أو يتضمــن ،عقــد إيجــار .أي إذا كان العقــد يمنــح الحــق فــي التحكــم فــي
اســتخدام األصــل المحــدد لفتــرة مــن الوقــت مقابــل العــوض.
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2

السياسات المحاسبية (تابع)

 5-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
الشركة كمستأجر
تطبــق الشــركة نه ًجــا وحي ـدًا لالعتــراف والقيــاس لجميــع عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود
اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة .تعتــرف المجموعــة بالتزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وأصــول حــق
االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول المعنيــة.
أ .حق استخدام األصول
تعتــرف الشــركة بأصــول حــق اإلســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي  ،تاريــخ توفــر األصــل المعنــي لالســتخدام) .يتــم
قيــاس أصــول حــق اإلســتخدام بالتكلفــة ،مطرو ًحــا منهــا أي إســتهالك متراكــم وخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة ،ويتــم تعديلهــا
مــن أجــل إعــادة قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار .تشــتمل تكلفــة أصــول حــق اإلســتخدام علــى مقــدار إلتزامــات اإليجــار المعتــرف
بهــا ،والتكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة ،ومدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ،مطرو ًحــا منهــا
حوافــز اإليجــار المســتلمة .يتــم إســتهالك أصــول حــق اإلســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى المــدى
األقصــر مــن العمــر اإلنتاجــي المقــدر ومــدة عقــد اإليجــار .تخضــع أصــول حــق اإلســتخدام إلــى انخفــاض القيمــة.
ب .التزامات عقد اإليجار
فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،تــدرج الشــركة التزامــات عقــد اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن
إجراؤهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار .تتضمــن مدفوعــات عقــد اإليجــار مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة
فــي حقيقتهــا) مطرو ًحــا منهــا حوافــز اإليجــار المســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو
ضــا ســعر ممارســة خيــار
معــدل ،والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أي ً
الشــراء الــذي مــن المؤكــد أن تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كانــت فتــرة عقــد اإليجــار تعكــس
أن الشــركة تمــارس خيــار اإلنهــاء .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف
فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي للدفــع.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات عقــد اإليجــار ،تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ بــدء عقــد
اإليجــار إذا كان ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة .بعــد تاريــخ البــدء ،يتــم زيــادة مبلــغ
إلتزامــات عقــد اإليجــار لتعكــس تراكــم الفائــدة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار المقدمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس
القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي فتــرة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار
(علــى ســبيل المثــال ،تغييــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة عــن تغييــر فــي المؤشــر أو المعــدل المســتخدم لتحديــد تلــك
مدفوعــات اإليجــار) أو تغييــر فــي التقييــم لشــراء األصــل المعنــي.
ج .عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
تطبــق الشــركة إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود إيجارهــا قصيــرة األجــل (أي عقــود اإليجــار التــي
ضــا علــى إعفــاء إعتــراف
تبلــغ مدتهــا  12شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي علــى خيــار الشــراء) .كمــا ينطبــق أي ً
عقــود اإليجــار ذات األصــول منخفضــة القيمــة علــى عقــود اإليجــار التــي تعتبــر ذات قيمــة منخفضــة .يتــم إدراج مدفوعــات
عقــود اإليجــار علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات األصــول منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
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إيضاحات حول البيانات المالية
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 -3اإليرادات األخرى

رسوم توثيق ورسوم أخرى ذات صلة
إيرادات أخرى
أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

2019
ر.ع

2018
ر.ع

633.474
137.202
2.127

512,484
181,059
19,640

───────

───────

═══════

═══════

772.803

713.183

 -4مصروفات التشغيل
3.740.906
31.688
62.209
26.086
32.550
86.689
53.660
93.759
72.000
9.212
31.110
5.500
12.000
6.447

رواتب ومزايا أخرى
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )25
إعالن
إيجار
هاتف وبريد
مصروفات متنوعة
أتعاب مهنية
وقود وصيانة
أتعاب جلسات مجلس اإلدارة (إيضاح )25
طباعة وقرطاسية
أتعاب ورسوم أخرى
مصروفات اجتماع الجمعية العمومية السنوية
تأمين
سفر

3,798,901
59,166
21,090
43,798
37,668
39,450
63,111
99,105
77,600
12,384
42,324
8,000
12,000
7,383

───────

───────

═══════

═══════

4.263.816

4,321,980

الرواتب والمزايا األخرى تتكون من:
2.525.696
1.004.626
138.733
71.851

رواتب
مزايا أخرى
مساهمة في الضمان االجتماعي
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2,549,377
1.036.200
135,157
78.167

───────

───────

═══════

═══════

3.740.906

3.798.901

 -5الضرائب
بيان الدخل
السنة الحالية
ضريبة مؤجلة
السنوات السابقة

605.250
364.305
()364.305

───────

───────

═══════

═══════

605.250
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 -5الضرائب (تابع)
التزام حالي:
السنة الحالية
السنوات السابقة

2019
ر.ع

2018
ر.ع

605.250
513.661

245.182
878.305

───────

───────

═══════

═══════

364.305
()364.305

364,305
-

-

364,305

-

364,193
112

1.118.911
أصل ضريبة مؤجلة
في  1يناير
الحركة خالل السنة
في  31ديسمبر
تتكون األصول الضريبية المؤجلة من الفروقات المؤقتة التالية:
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة ذمم أقساط التمويل المدينة
ممتلكات ومعدات

1,123,487

───────

───────

═══════

═══════

-

364,305

وفي ما يلي التسوية الضريبية للسنة
الربح المحاسبي قبل الضريبة

4.035.000

الضريبة المطبقة بواقع )%15 :2018( %15
المصروفات غير القابلة للخصم في تحديد الدخل الخاضع للضريبة
ضريبة مؤجلة معكوسة للسنوات السابقة
عكس مخصص ضرائب لسنوات سابقة

605.250
1.178
364.305
()365.483

4,737,655

═══════

═══════

───────

───────

═══════

═══════

605.250

710,648
331
-

710.979

يمكن توضيح العالقة بين المصروف الضريبي والربح المحاسبي على النحو التالي:
الربح المحاسبي
المصاريف غير القابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة
الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
االستهالك

4.035.000
7.852
11.159

الربح الخاضع للضريبة

4.054.011

معدل ضريبة الدخل الفعلي

%14.93

4,737,655
2,208
()3.090.920
()14,394

───────

───────

═══════

═══════

═══════

═══════

1.634.549
%43.50

إن التعديــات أعــاه فــي الربــح المحاســبي مــن أجــل الوصــول إلــى الربــح الخاضــع للضريبــة هــي علــى أســاس الفهــم الحالــي
لقوانيــن الضرائــب واللوائــح المعمــول بهــا والممارســات المتعــارف عليهــا .إن معــدل ضريبــة الدخــل المنطبــق للســنة هــو %15
(.)%15:2018
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 -5الضرائب (تابع)
لقــد تــم إكمــال الربــوط الضريبيــة للســنوات حتــى ســنة  .2016كمــا أنــه لــم يتــم بعــد ربــط اإلقــرارات الضريبيــة للشــركة عــن
الســنتين الضريبيتيــن مــن  2017و 2018مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة .تماشــيا ً مــع ربــوط الســنوات
التــي تــم إكمالهــا ،تــم تكويــن ضريبــة إضافيــة للســنوات المفتوحــة .وتــرى اإلدارة أن أي ضرائــب إضافيــة –إن وجــدت-
المتعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن تكــون جوهريــة علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر .2019

 6نقد وأرصدة لدى البنوك

ودائع ألجل
الحسابات الجارية
نقدية بالصندوق
ناقصاً :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

2019
ر.ع

2018
ر.ع

87.000.000
685.879
21.643
()277.965

37,000,000
7,440,069
51,579
()499.500

───────

87.429.557

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للودائع لدى البنوك التجارية
في  1يناير
مخصص خالل السنة للودائع لدى البنوك التجارية
المفرج خالل السنة للودائع لدى البنوك التجارية

43.992.148

═══════

═══════

2019
ر.ع

2018
ر.ع

499.500
()221.535

499.500
-

───────

277.965

في  31ديسمبر

───────

═══════

───────

499.500
═══════

تــم إيــداع الودائــع قصيــرة األجــل لــدى البنــوك التجاريــة وهــي تحمــل فوائــد ســنوية بأســعار تتــراوح بيــن  %0.05إلــى ،%4.95
وللشــركة الحــق فــي إغــاق هــذه الودائــع مســبقًا بــدون أي غرامــة كبيــرة ،شــريطة تقديــم فتــرة اشــعار مــن عــدد أيــام عمــل
متفــق عليــه.

 7وديعة لدى البنك المركزي ال ُعماني
تتمثــل الوديعــة فــي وديعــة رأســمالية لــدى البنــك المركــزي العُمانــي مودعــة وفقًــا ألحــكام القانــون المصرفــي لعــام .1974
وتســترد الوديعــة فقــط فــي حالــة إنهــاء الشــركة لنشــاط تمويــل األقســاط فــي ســلطنة ُعمــان ،وبعــد تســوية جميــع االلتزامــات
والمطالبــات القائمــة والناتجــة عــن ذلــك النشــاط.
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 8ذمم أقساط التمويل المدينة
إجمالي االستثمار في عقود التمويل اإليجاري
الشركات المدينة
ذمم تجارة التجزئة المدينة

ناقصًا :إيرادات التمويل غير المكتسبة
ناقصًا :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة متضمنا ً فوائد التمويل المجنبة

119.728.249
57.404.316

153,853,637
63,167,013

───────

───────

177.132.565
()16.769.379

217,020,650
()20,820,241

───────

───────

160.363.186
()6.646.864

196,200,409
()6.475.660

───────

───────

153.716.322

189.724.749

═══════

═══════

2019

ال تزيد عن سنة
أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات
تزيد عن ثالث سنوات

2018

إجمالي ذمم اإليجار
المدينة

القيمة الحالية لذمم
اإليجار المدينة

إجمالي ذمم اإليجار
المدينة

القيمة الحالية لذمم
اإليجار المدينة

لاير عُماني

لاير عُماني

لاير عُماني

لاير عُماني

86.166.140
69.683.543
21.282.882

77.848.046
62.727.665
19.787.475

109,627,421
79,772,813
27,620,416

99,602,088
70,996,842
25,601,479

───────

177.132.565
═══════

───────

160.363.186

217,020,650

196,200,409

═══════
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

يتــم إدراج ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة بالصافــي بعــد المخصــص المتراكــم لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة وفوائــد التمويــل المجنبــة.
وتــم تحليــل حركــة المخصــص المتراكــم لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة وفوائــد التمويــل المجنبــة للســنة كمــا يلــي:
2019
ر.ع
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة لذمم اقساط التمويل المدينة
في  1يناير
المكون خالل العام – ذمم أقساط مدينة
المفرج عنه خالل العام
المبالغ المشطوبة
في  31ديسمبر
فوائد تمويل مجنبة
في  1يناير
المجنب خالل العام
المفرج عنه خالل العام
المبالغ المشطوبة
في  31ديسمبر
إجمالي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة وفوائد التمويل المجنبة
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2018
ر.ع

6.291.116
11.832.874
()8.435.339
()3.249.415

5,987,920
5.465.429
()3.008.829
()2,153,404

───────

───────

6.439.236

6.291.116

───────

───────

184.544
284.867
()69.392
()192.391

66,944
304.188
()55.277
()131,311

───────

───────

207.628

184,544

───────

───────

6.646.864

6.475.660

═══════

═══════

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 8ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
أ) يقــدم الجــدول أدنــاه مقارنــة بيــن المخصــص المحتفــظ بــه وفقًــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  9والمطلــوب وفقًــا لقواعــد
البنــك المركــزي العمانــي.
2019

تصنيف
البنك
المركزي
العماني

تصنيف
معيار
التقرير
المالي
الدولي 9

()1

()2

معياري

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

إشارة خاصة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

دون المعيار

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

مشكوك في
تحصيله

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

خسارة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

بنود أخرى غير
مغطاة

المرحلة 1

وفق تعميم البنك
المركزي ب م
977
والتعليمات ذات
الصلة (إيضاح المرحلة 3
)3
المرحلة 2

مجموع فرعي

المجموع

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي

مخصص
إجمالي
البنك
القيمة
المركزي
(إيضاح  )1العماني
()4

()3
140.188
14.577
154.765
3.289

215

2.617
2.617
442
442

629
629
423
423

3.289

215

مخصص
معيار
التقرير
المالي
الدولي 9

الفرق
بين البنك
المركزي
العماني
ومعيار
التقرير
المالي
الدولي 9

()5

()5(-)4(=)6

(-)4(-)3(=)7
()10

()1.673
()596
()2.269
()2.057

1.673
596
2.269
2.272

2.272
1.743
1.743
363
363

()2.057
()1.114
()1.114
60
60

صافي
القيمة

إحتياطي
صافي
الفائدة
القيمة وفق وفق معيار
معيار
التقرير
التقرير
المالي
المالي
الدولي
الدولي ( 9إيضاح )2
()5(-)3(=)8

()10

()9

140.188
14.577
154.765
2.983

138.515
138.908
152.496
1.017

-

1.887
1.887
3
3

874
874
79
79

-

2.983

1.017

إحتياطي
الفائدة
وفق البنك
المركزي
العماني

-

91

91

101
101
16
16

-

-

278

()278

-

()278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278

()278

-

()278

-

-

140.188
14.577
6.348
161.113

1.267
1.267

1.951
596
4.378
6.925

()1.951
()596
()3.111
()5.658

140.188
14.577
4.873
159.638

138.237

-

208
208

العمانية لخدمات التمويل
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13.981
1.970
154.188
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 8ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
أ) يقــدم الجــدول أدنــاه مقارنــة بيــن المخصــص المحتفــظ بــه وفقًــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  9والمطلــوب وفقًــا لقواعــد
البنــك المركــزي العمانــي.
2018

تصنيف البنك
المركزي
العماني

تصنيف
معيار
التقرير
المالي
الدولي 9

()1

()2

()3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

()4

()5

()5(-)4(=)6

صافي
القيمة

(-)4(-)3(=)7
()10

()5(-)3(=)8

إحتياطي
الفائدة
وفق البنك
المركزي
العماني
()10

()9

176.257
20.070
1
196.328
83
1.308
2.836
4.227
467
467
910
910
250
250

4
77
139
220
115
115
432
432
238
238

2.146
986
1
3.133
2
162
1.552
1.716
467
467
909
909
250
250

()2.146
()986
()1
()3.133
2
()85
()1.413
()1.496
()352
()352
()477
()477
()12
()12

176.256
20.070
1
196.327
78
1.211
2.617
3.906
341
341
421
421
()3
()3

174.111
19.084
193.195
81
1.146
1.284
2.511
1
1
-

-

1
1
1
20
80
101
11
11
57
57
15
15

بنود أخرى غير
مغطاة

المرحلة 1

-

-

500

()500

-

()500

-

-

وفق تعميم البنك
المركزي ب م 977

المرحلة 2

-

-

-

-

-

-

-

-

والتعليمات ذات
الصلة (إيضاح )3

المرحلة 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

()500

-

()500

-

-

176.340
21.378
4.464
202.182

4
77
924
1.005

2.648
1.148
3.179
6.975

()2.644
()1.071
()2.255
()5.970

176.334
21.281
3.377
200.992

173.692
20.230
1.285
195.207

-

2
20
163
185

معياري
مجموع فرعي

إشارة خاصة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

دون المعيار

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

مشكوك في
تحصيله

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

خسارة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

مجموع فرعي

المجموع

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي
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مخصص
إجمالي
البنك
القيمة
المركزي
(إيضاح  )1العماني

مخصص
معيار
التقرير
المالي
الدولي 9

الفرق
بين البنك
المركزي
العماني
ومعيار
التقرير
المالي
الدولي 9

إحتياطي
صافي
الفائدة
القيمة وفق وفق معيار
معيار
التقرير
التقرير
المالي
المالي
الدولي
الدولي ( 9إيضاح )2

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 8ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
ب) يقــدم الجــدول أدنــاه مقارنــة بيــن المخصــص المحتفــظ بــه وفقًــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  9والمطلــوب وفقًــا لقواعــد
البنــك المركــزي العمانــي للحســابات ال ُمعــاد هيكلتهــا.
2019
األصل
األصل
المصنف
المصنف وفق وفق معيار
معايير البنك التقرير
إجمالي
المركزي
المالي
القيمة
العماني
الدولي  9الدفترية
()1
المصنفة
كمنتظمة

()3

()2
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

المجموع

()4
670
670
670
670

مجموع فرعي

المصنفة
كمتعثرة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي

2018
األصل
األصل
المصنف
المصنف وفق وفق معيار
معايير البنك التقرير
إجمالي
المركزي
المالي
القيمة
العماني
الدولي  9الدفترية
()1
المصنفة
كمنتظمة

()2

()3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

المصنفة
كمتعثرة

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

مجموع فرعي

المجموع

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي

الفائدة
الفرق بين صافي
صافي
المدرجة
مخصص مخصص مخصص القيمة
القيمة
في األرباح
مطلوب
محتفظ به البنك
الدفترية
الدفترية
والخسائر
وفق معايير وفق معيار المركزي
وفق معايير وفق معيار وفق معيار
البنك
التقرير
العماني
البنك
التقرير
التقرير
المركزي المالي
والمخصص المركزي المالي
المالي
العماني
الدولي  9المحتفظ به العماني
الدولي  9الدولي 9
()5
112
112
112
112

()430
()430
()430
()430

542
542
542
542

550
550
550
550

()10

()9

-

128
128
128
128

الفائدة
الفرق بين صافي
صافي
المدرجة
مخصص مخصص مخصص
القيمة
القيمة
في األرباح
مطلوب
محتفظ به البنك
الدفترية
الدفترية
والخسائر
وفق معايير وفق معيار المركزي
وفق معايير وفق معيار وفق معيار
البنك
التقرير
العماني
البنك
التقرير
التقرير
المركزي المالي
والمخصص المركزي المالي
المالي
العماني
الدولي  9المحتفظ به العماني
الدولي  9الدولي 9
()4

143
167
310
143
167
310

()5(-)4(=)6

(-)4(-)3(=)7
()10

()5(-)3(=)8

()5
21
42
63
21
42
63

()5(-)4(=)6

17
167
184
17
167
184

4
()125
()121
4
()125
()121

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(-)4(-)3(=)7
()10

116
124
240
116
125
240

(ش م ع ع)

()5(-)3(=)8

126
126
126
126

إحتياطي
الفائدة وفق
معايير
البنك
المركزي
العماني
8
8
8
8

إحتياطي
الفائدة وفق
معايير
البنك
المركزي
العماني
()10

()9

-

6
1
7
6
1
7
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 8ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
إجمالي القيمة الدفترية
كما في  1يناير 2019
جديدة
السداد
المحول
المشطوب
كما في  31ديسمبر
2019
إجمالي القيمة الدفترية
كما في  1يناير 2018
جديدة
السداد
المحول
المشطوب
كما في  31ديسمبر
2018
قيمة خسائر اإلئتمان
المتوقعة
كما في  1يناير 2019
المخصص خالل السنة
المفرج خالل السنة
المشطوب
كما في  31ديسمبر
2019
قيمة خسائر اإلئتمان
المتوقعة
كما في  1يناير 2018
المخصص خالل السنة
المفرج خالل السنة
المشطوب
كما في  31ديسمبر
2018

المجموع
202.182.439
71.816.325
()109.444.185

المرحلة 1
176.340.116
68.935.812
()93.473.815
()11.613.974
-

المرحلة 2
21.377.961
2.201.098
()14.301.196
5.298.827
-

المرحلة 3
4.464.362
679.415
()1.669.174
6.315.147
()3.441.804

3.441.804

140.188.139

14.576.689

6.347.946

161.112.775

المرحلة 1
206.898.491
86.484.289
()107.639.339
()9.403.325
-

المرحلة 2
14.463.812
7.766.637
()5.958.723
5.106.235
-

المرحلة 3
2.676.329
542.439
()766.781
4.297.090
()2.284.715

المجموع
224.038.632
94.793.365
()114.364.843
()2.284.715

176.340.116

21.377.961

4.464.362

202.182.439

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

2.146.546
3.376.380
()3.849.488
-

1.128.693
1.362.850
()1.895.808
-

3.015.877
7.093.644
()2.690.043
()3.249.415

6.291.116
11.832.874
()8.435.339
()3.249.415

1.673.438

595.735

4.170.063

6.439.236

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

2.588.488
1.772.386
()2.214.328
-

723.103
1.066.146
()660.556
-

2.676.329
2.626.897
()133.945
()2.153.404

5.987.921
5.465.429
()3.008.829
()2.153.404

2.646.546

1.128.693

3.015.877

6.291.116

تشــتمل ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة علــى المبالــغ المقدمــة إلــى العمــاء والفائــدة علــى تلــك المبالــغ إلــى جانــب الرســوم المتعلقــة
بهــا .وتملــك الشــركة حــق الرجــوع إلــى العميــل فــي حــال التخلــف عــن ســداد المديونيــة.
وتقــوم الشــركة بحفــظ فوائــد التمويــل بغــرض االلتــزام بالقواعــد واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي العُمانــي
مقابــل االنخفــاض فــي قيمــة ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 8ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
ويتــم إثبــات ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة بالريــال العُمانــي وتحتســب عنهــا فائــدة ســنوية بواقــع  .)%7.87 :2018( %8.16وكان
تحليــل شــرائح أســعار الفائــدة الســنوية الســائدة علــى ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة كمــا يلــي:
2019
رع
142.300.032
18.063.154

أقل من %10
أكثر من %10

2018
رع
175,829,435
20,370,974

───────

───────

160.363.186

196,200,409

═══════

═══════

 9األصول األخرى والمدفوعات مقد ًما
مصروفات مدفوعة مقد ًما
ذمم مدينة أخرى

197.944
1.069.255

317,357
464,984

───────

───────

1.267.199

782,341

═══════

═══════

 10الممتلكات والمعدات

التكلفة
 1يناير 2019
إضافات
استبعادات
 31ديسمبر 2019
استهالك
 1يناير 2019
المحمل للسنة
استبعادات
 31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2019

أراضي ومباني
ر.ع

أثاث ومعدات
مكتبية
ر.ع

1.262.267
-

201.309 1.295.563
5.050
35.903
()17.145
()2.998

───────

─────── ─────── ─────── ───────

مركبات
ر.ع
81.261
81.261

أعمال رأسمالية/
إنشائية قيد التنفيذ
ر.ع

المجموع
ر.ع

33,113
-

2,932,186
81.261
40.953
()20.143

1.262.267

189.214 1.328.468

───────

─────── ─────── ─────── ───────

15.237
-

33.113

383.776
40.949
-

100.186 1.187.280
32.219
49.311
()15.881
()2.736

───────

─────── ─────── ─────── ───────

424.725

116.524 1.233.855

───────

─────── ─────── ─────── ───────

72.690

15.237

-

837.542

94.613

═══════

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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33.113

───────

2.894.323
───────

1.671.242
137.716
()18.617
───────

1.790.341
───────

1.103.982
═══════
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 10الممتلكات والمعدات (تابع)
أراضي ومباني
ر.ع
التكلفة
 1يناير 2018
إضافات
استبعادات
 31ديسمبر 2018
استهالك
 1يناير 2018
المحمل للسنة
استبعادات
 31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2018

أثاث ومعدات
مكتبية
ر.ع

مركبات
ر.ع

أعمال رأسمالية/
إنشائية قيد التنفيذ
ر.ع

المجموع
ر.ع

1,262,267
-

1,268,817
26,746
-

367,989
17,395
()184,075

33,113
-

2,932,186
44,141
()184,075

───────

───────

───────

───────

───────

1,262,267

1,295,563

201,309

33,113

2,792,252

───────

───────

───────

───────

───────

342,827
40,949
-

1,134,433
52,847
-

250,719
33,542
()184,075

───────

───────

───────

───────

-

1,727,979
127,338
()184,075
───────

383,776

1,187,280

100,186

───────

───────

───────

───────

───────

1,671,242

878,491

108,283

101,123

33,113

1,121,010

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

 11قروض قصيرة األجل

قروض قصيرة األجل

2019
رع

2018
رع

69.000.000

93.100.00

يتــم الحصــول علــى القــروض قصيــرة األجــل مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بالريــال العمانــي ،وهــي مضمونة برهن مســجل على
أصــول الشــركة ،ويتــم دفــع فائــدة ســنوية علــى القروض قصيــرة األجــل بمعــدل  )% 3.26 :2018( %3.59ســنويًا.

 12الودائع
ال يوجــد ودائــع قائمــة مــن أطــراف ذات عالقــة كمــا فــي  31ديســمبر  :2018( 2019صفــر) .وتحســب فائــدة علــى الودائــع
بأســعار تتــراوح بيــن  %3.25إلــى  :2018( %4بســعر  .)%4وتســتحق الودائــع خــال  60شــهرًا مــن تاريــخ بيــان المركــز
المالــي.
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 13قروض ألجل
2019
ر.ع

معدل الفائدة سنويًا
قروض طويلة األجل -لاير عُماني
قروض طويلة األجل -دوالر أمريكي

 %4.00إلى %4.50
 %3.65الى %4.80

2018
ر.ع

56.835.579
33.098.500

58,687,500
-

89.934.079

58,687,500

───────
═══════

───────
═══════

وقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت قــروض طويلــة األجــل مــع بعــض البنــوك التجاريــة المحليــة والبنــوك األجنبيــة .حيــث
يحتفــظ المقرضــون برهــن بالتســاوي علــى جميــع أصــول الشــركة كضمــان للتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،يتعيــن علــى الشــركة االلتــزام ببعــض التعهــدات الماليــة.
قائمة االستحقاق ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة واردة في اإليضاحين  27و 28على التوالي.

 14التزامات أخرى
2019
ر.ع
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (اإليضاحان  4و)25
إلتزامات عقود اإليجار من تبني معيار التقرير المالي الدولي  16الساري في  1يناير 2019
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5.555.104
3.489.506
31.688
60.816
477.466

2018
ر.ع

6,341,609
3.309.310
59.166
450,140

───────

───────

═══════

═══════

9.614.580

10,160,225

خــال عــام  2019تــم تحويــل مبلــغ  722لاير ُعمانــي ( 3.882 :2018لاير ُعمانــي) عــن توزيعــات األربــاح وفوائــد الســندات
غيــر المطالــب بهــا إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال.
الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة كانت كما يلي:
في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة (إيضاح )4
المدفوع خالل السنة
في  31ديسمبر

450.140
71.851
()44.525

400,958
78,167
()28,985

───────

───────

477.466

450,140

═══════

═══════

قامت الشركة خالل السنة الحالية ،بدفع جزء من مكافآت نهاية الخدمة لبعض الموظفين بناءاً على موافقة مجلس اإلدارة.

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

75

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

الحركة في إلتزامات عقود اإليجار من تبني معيار التقرير المالي الدولي  16الساري في  1يناير :2019
2019
لاير عماني
81.261
2.775
()23.220

في  1يناير
تراكم الفائدة
المدفوع خالل السنة

───────

60.816

في  31ديسمبر

═══════

التزامات إحتمالية طارئة
بتاريــخ  31ديســمبر  ،2019بلغــت االلتزامــات االحتماليــة الطارئــة  749.589لاير ُعمانــي ( 5,982,029 :2018لاير
ُعمانــي) فــي مــا يتعلــق بضمانــات تــم إصدارهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة نيابــة عــن العمــاء ،والتــي ال يتوقــع أن ينشــأ عنها
أي التزامــات جوهريــة.

 15رأس المال

المصرح به  -أسهم بقيمة  0.100لاير عُماني لكل سهم
المصدر والمدفوع بالكامل  -أسهم بقيمة  0.100لاير عُماني لكل سهم

2019

2018

ر.ع

ر.ع

30,000,000

30,000,000

═══════

═══════

29.193.517

28,562,447

═══════

═══════

إن رأس المال كما في  31ديسمبر  2019هو وفق الجهات الرقابية لرأس المال.
تفاصيل المساهمين الذين يملكون نسبة  %10أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة هي كما يلي:

مسقط أوفرسيز ش.م.م
صندوق تقاعد الخدمة المدنية
صندوق تقاعد وزارة الدفاع
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2019
نسبة التملك %

2019
عدد األسهم

2018
نسبة التملك %

2018
عدد األسهم

%18.11
%10.40
%6.05

52.871.825
30.364.514
17.670.324

%18.11
%10.48
%10.49

51,730,913
29,922,164
29,963,024
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 16احتياطي عالوة إصدار
خــال الســنة ،اعتمــد المســاهمون خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية إصــدار  14.281.224ســند قابلــة للتحويــل بشــكل
إلزامــي بقيمــة  0.100لاير لــكل ســند ( 8.303.720 :2018ســند بواقــع  0.100لاير ُعمانــي لــكل منهــا) باســتخدام حســاب
احتياطــي عــاوة اإلصــدار (إيضــاح  .)19كمــا تــم خــال الســنة تحويــل مبلــغ  597.308لاير ُعمانــي إلــى حســاب عــاوة
اإلصــدار عنــد تحويــل الســندات المجانيــة اإللزاميــة القابلــة للتحويــل والصــادرة فــي ســنة  2016إلــى أســهم .وعــاوة علــى
ذلــك ،تــم تحويــل مبلــغ  210.357لاير ُعمانــي ( 294.460 :2018لاير ُعمانــي) إلــى االحتياطــي القانونــي مــن حســاب
عــاوة إصــدار األســهم.

 17االحتياطي القانوني
تتطلــب المــادة  106مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام  1974أن يتــم تحويــل  %10مــن ربــح الســنة إلــى االحتياطــي
القانونــي .وفــي  31ديســمبر  ،2019قامــت الشــركة بتحويــل مبلــغ  210.357لاير ُعمانــي ( 294.460 :2018لاير ُعمانــي)
إلــى االحتياطــي القانونــي مــن حســاب عــاوة اإلصــدار ليصبــح االحتياطــي القانونــي مســاويًا لثلــث رأس المــال المصــدر
بتاريــخ بيــان المركــز المالــي .عل ًمــا بــأن االحتياطــي القانونــي غيــر متــاح للتوزيــع.

 18احتياطي صرف العمالت األجنبية
تــم تكويــن احتياطــي صــرف العمــات األجنبيــة وفقـا ً لتوجيهــات البنــك المركــزي العُمانــي بموجــب التعميــم رقــم «إف إم »11
(«التعميــم») بتاريــخ  31مــارس  2003فــي مــا يخــص القــروض بالعملــة األجنبيــة طويلــة األجــل وغيــر المحوطــة .وبنــاء
علــى التعميــم المذكــور فإنــه يجــب تكويــن احتياطــي صــرف عمــات بنســبة  %20مقابــل أي قــروض بالعملــة األجنبيــة تفــوق
نســبة  %40مــن صافــي حقــوق المســاهمين بموجــب البيانــات الماليــة المدققــة للســنة الماليــة الســابقة .وســيتم تكويــن  %10مــن
هــذا االحتياطــي بنهايــة العــام مــن قيمــة القــروض وبواقــع  %2.5فــي كل ســنة مــن الســنوات الالحقــة .وهــذا االحتياطــي غيــر
قابــل للتوزيــع .بالتالــي قامــت الشــركة بتحويــل ميلــغ وقــدره  523.316لاير عمانــي إلــى احتياطــي صــرف العمــات األجنبيــة
مــن األربــاح المحتجــزة.

 19توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة
ال يتــم احتســاب توزيعــات األربــاح حتــى تتــم الموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي .خــال االجتمــاع المنعقــد
فــي  27ينايــر  ،2020اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح بنســبة  %14.50مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة ،يتكــون مــن
توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة  % 10.5و %4ســندات مجانيــة غيــر مضمونــة قابلــة للتحويــل إلزامي ـا ً  .الحق ـا ً وافــق البنــك
المركــزي علــي توزيــع أربــاح بنســبة  %11.05مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة الــذي يشــمل توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة
 0.00705 ( %7.05لاير عمانــي لــكل ســهم عــادي) بمقــدار  2.058.142/956لاير عمانــي و  %4ســندات مجانيــة غيــر
مضمونــة قابلــة للتحويــل إلزاميـا ً يبلــغ مجموعهــا  11.677.407ســند بقيمــة  0.100لاير عمانــي لــكل منهــا بمقــدار بمقــدار
 1.167.741لاير عمانــي  .حيــث ســيتم تقديــم هــذا المقتــرح لينــال الموافقــة الرســمية فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي
للشــركة المزمــع عقــده فــي شــهر مــارس  .2020وســوف تحمــل هــذه الســندات المجانيــة فائــدة ســنوية بنســبة  % 4وتســتحق
الســداد ســنوياً .كمــا ســيتم احتســاب الفائــدة علــى أســاس  365يو ًمــا فــي الســنة علــى القيمــة االســمية لهــذه الســندات المجانيــة.
وســتكون هــذه الســندات المجانيــة غيــر مضمونــة وســيتم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.
ســيتم تحويــل الســندات المجانيــة إلزاميًــا إلــى عــدد محــدد مــن األســهم فــي نهايــة  84شــهرًا مــن تاريــخ اإلدراج بمعــدل %80
مــن المتوســط المرجــح لســعر إغــاق اســهم الشــركة المتداولــة فــي ســوق مســقط خــال االشــهر الثالثــة الســابقة لتاريــخ تســجيل
مثــل هــذا التحويــل وبحــد أدنــى  %85مــن القيمــة الدفتريــة وفقًــا للبيانــات الماليــة المدققــة للشــركة عــن الســنة الماليــة الســابقة
مباشــرة .وتمــت الموافقــة علــى توزيعــات األربــاح النقديــة بنســبة  %11.28بإجمالــي  3.221.844.044لاير ُعمانــي ،ونســبة
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 %5ســندات مجانيــة قابلــة للتحويــل إلزاميًــا بقيمــة  1.428.122لاير ُعمانــي خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية
المنعقــد بشــهر مــارس  2019ومــن ثــم تــم بعدهــا دفــع توزيعــات األربــاح النقديــة وإصــدار ســندات مجانيــة قابلــة للتحويــل
إلزاميًــا إلــى المســاهمين.

 20سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي

سندات مجانية قابلة للتحويل بشكل إلزامي
سندات مجانية قابلة للتحويل بشكل إلزامي
سندات مجانية قابلة للتحويل بشكل إلزامي
سندات مجانية قابلة للتحويل بشكل إلزامي

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

 2015 2016 20172018 -

2019
لاير عُماني
2.142.908
830.372
1.428.122

2018
لاير عُماني
1.228.378
2.142.908
830.372
-

───────

───────

4.401.402

4,201,658

═══════

═══════

( )1فــي شــهر مــارس  ،2016وافــق المســاهمون خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة علــى نســبة  %5ســندات مجانيــة غيــر
مضمونــة قابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي بإجمالــي  12.283.776ســند بقيمــة  0.100لاير عمانــي للســند الواحــد وبكلفــة
إجماليــة  1.228.378لاير ُعمانــي .حيــث تحمــل هــذه الســندات فائــدة ســنوية بنســبة  % 4وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي.
كمــا ســيتم تحويــل الســندات إلزاميًــا إلــى عــدد محــدد مــن األســهم بنســبة  %85مــن القيمــة الدفتريــة أي  0.19465كونهــا
قيمــة الحــد األدنــى.
( )2فــي مــارس  ،2017وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة علــى  ٪8ســندات أســهم مجانيــة غيــر
مضمونــة قابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي بإجمالــي  21.429.083ســند بقيمــة  0.100لاير عمانــي للســهم الواحــد
بمبلــغ 2.142.908لاير عمانــي .ســتحمل ســندات األســهم المجانيــة هــذه معــدل فائــدة ســنوي بنســبة  ،٪4وتدفــع نصــف
ســنوي .ســيتم تحويــل ســندات األســهم المجانيــة إلزاميـا ً إلــى عــدد محــدد مــن أســهم األســهم فــي نهايــة  60شــهرا علــى
النحــو الموضــح فــي إيضــاح (.)5
( )3فــي مــارس  ،2018وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة علــى  ٪3ســندات أســهم مجانيــة غيــر
مضمونــة قابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي بإجمالــي  8.303.720ســند بقيمــة  0.100لاير عمانــي للســهم الواحــد بمبلــغ
 830.372لاير عمانــي .ســتحمل ســندات األســهم المجانيــة هــذه معــدل فائــدة ســنوي بنســبة  ،٪4وتدفــع نصــف ســنوي.
ســيتم تحويــل ســندات األســهم المجانيــة إلزامي ـا ً إلــى عــدد محــدد مــن أســهم األســهم فــي نهايــة  60شــهرا علــى النحــو
الموضــح فــي إيضــاح (.)5
( )4فــي مــارس  ،2019وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة علــى  ٪5ســندات أســهم مجانيــة غيــر
مضمونــة قابلــة للتحويــل بشــكل إلزامــي بإجمالــي  14.281.224ســند بقيمــة  0.100لاير عمانــي للســهم الواحــد بمبلــغ
 1.428.122لاير عمانــي .ســتحمل ســندات األســهم المجانيــة هــذه معــدل فائــدة ســنوي بنســبة  ،٪4وتدفــع ســنوياً .ســيتم
تحويــل ســندات األســهم المجانيــة إلزاميـا ً إلــى عــدد محــدد مــن أســهم األســهم فــي نهايــة  60شــهرا علــى النحــو الموضــح
فــي إيضــاح (.)5
( )5يتــم احتســاب الفائــدة علــى أســاس  365يو ًمــا فــي الســنة علــى القيمــة االســمية للســند .إن هــذه الســندات غيــر مضمونــة
ويتــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــاوراق الماليــة .ســيتم تحويــل الســندات إلــى عــدد محــدد مــن األســهم مــن تاريــخ
اإلدراج بنســبة  %80مــن المتوســط المرجــح لســعر إغــاق أســهم الشــركة المتداولــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة
خــال االشــهر الثالثــة الســابقة لتاريــخ تســجيل مثــل هــذا التحويــل وبحــد أدنــى  %85مــن القيمــة الدفتريــة وفقًــا للبيانــات
الماليــة المدققــة للشــركة عــن الســنة الماليــة الســابقة مباشــرة للشــركة.
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 20سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي (تابع)
( )6وفقــا للتعليمــات التــي اقرتهــا الســلطة التنظيميــة ،الســندات القابلــة للتحويــل بالكامــل بشــكل الزامــي غيــر المضمونــة
البالــغ قدرهــا  4.401.402لاير عمانــي ( 4.201.658 :2018لاير عمانــي) يتــم معاملتهــا كجــزء مــن صافــي قيمــة
الشــركة الحتســاب كافــة الســقوف التنظيميــة وبالتــي ،فــان صافــي قيمــة الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2019لكافــة
االغــراض التنظيميــة بلغــت  69.871.247لاير عمانــي ( 69.663.341 :2018لاير عمانــي).

 21العائد األساسي للسهم الواحد
يتــم احتســاب العائــد األساســي للســهم مــن خــال قســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد االســهم القائمــة خــال الســنة
علــى النحــو التالــي:
الربح للسنة (ر.ع)
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة (عدد)
العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع)

2019
3.429.750

2018
4,026,676

═══════

═══════

289.831.603

282,679,870

═══════

═══════

0.012

0.014

═══════

═══════

 22العائد المخفف للسهم الواحد

يتــم احتســاب العائــد المخفــف للســهم بقســمة صافــي الربــح المنســوب إلــى حملــة األســهم العاديــة للشــركة (بعــد تعديــل الفوائــد
مــن الســندات القابلــة للتحويــل إلزاميًــا ،بعــد خصــم الضرائــب) علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال
الســنة ،زائـدًا المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي كان يمكــن إصدارهــا مــن تحويــل كافــة األســهم العاديــة المحتملــة
المخففــة إلــى أســهم عاديــة.
ربح بعد الضريبة
يضاف :فائدة على السندات
الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين (المخفف) (ر.ع)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (المخفف) (عدد)
العائد المخفف للسهم الواحد (ر.ع)

3.429.750
148.282

4,026,676
157,615

───────

───────

3.578.032

4,184,291

═══════

═══════

314.547.049

306,659,055

═══════

═══════

0.011

0.014

═══════

═══════

 23إحتياطي خاص لألصول المتعثرة
تــم تكويــن هــذا اإلحتياطــي بشــكل خــاص لألصــول المتعثــرة لمواجهــة أي طــارئ .إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع
ويتطلــب التحويــل مــن هــذا اإلحتياطــي موافقــة مجلــس اإلدارة.
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 24التقارير المالية للقطاعات
تعمــل الشــركة فــي مجــال أعمــال التمويــل وتنحصــر عملياتهــا داخــل ســلطنة ُعمــان .وتــرد تفاصيــل قــروض الشــركات
واألفــراد فــي اإليضــاح  .8وال يوجــد هنــاك عميــل واحــد للشــركة ســاهم بأكثــر مــن  %10فــي إيــرادات التمويــل باألقســاط.
يعتبــر متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي أعمــال الشــركة كوحــدة تشــغيل واحــدة ،ويراقــب فقــط اإليــرادات ومخصصــات
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة بالنســبة لقطــاع الشــركات واألفــراد.

 25المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أبرمــت الشــركة معامــات فــي ســياق األعمــال االعتياديــة مــع المســاهمين الرئيســيين وأطــراف ذات عالقــة ،يتمتــع فيهــا بعــض
أعضــاء مجلــس اإلدارة بتأثيــر هــام علــى تلــك األطــراف .ويتــم اعتمــاد سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بتلــك المعامــات
مــن بقــل مجلــس اإلدارة للتأكــد مــن مطابقتهــا لألســعار والشــروط التجاريــة التــي تتبعهــا الشــركة مــع األطــراف األخــرى.
المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة أو المالكيــن لنســبة  %10أو أكثــر مــن أســهم الشــركة ،أو أفــراد أســرهم ،والمدرجــة ضمــن
بيــان الدخــل الشــامل هــي كمــا يلي:

إيرادات أقساط التمويل (مساهم رئيسي)
أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ومكافأة األعضاء
مصروفات سفر  /تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
تكاليف اإلدارة العليا المتعلقة بالموظفين

2019
ر.ع
69.903
103.688
1.645.228

2018
ر.ع
65,200
136,766
1,641,982

═══════

═══════

تم اإلفصاح عن تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضورهم للجلسات في اإليضاحين  4و.14
تنشــأ األرصــدة غيــر المدفوعــة فــي نهايــة الســنة ضمــن ســياق األعمــال العاديــة .المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة
لــم تُخفــض قيمهــا وتُقـ َّدر بأنــه ســيتم تحصيلهــا بنــاءاً علــى الخبــرة الســابقة.
بتاريــخ  31ديســمبر  ،2019كانــت األرصــدة التاليــة قائمــة بالنســبة لألطــراف ذات العالقــة أو المالكيــن لنســبة  %10أو أكثــر
مــن أســهم الشــركة:
ذمم مدينة
لاير عُماني
أعضاء مجلس اإلدارة

80

2019

ذمم دائنة
لاير عُماني

1.364.816

31.688

───────

───────

ذمم مدينة
لاير عُماني

980,307
───────

2018

ذمم دائنة
لاير عُماني

59,166
───────

1.364.816

31.688

980.307

59,166

═══════

═══════

═══════

═══════
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 26القيمة العادلة لألدوات المالية
تنــوي الشــركة االحتفــاظ ذمــم مدينــة بأقســاط التمويــل حتــى تاريــخ اســتحقاقها .ونتيجــة لذلــك ،يتــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة
للذمــم المدينــة المنتظمــة باســتخدام تحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة المبنيــة علــى أســاس نســبة الخصــم التــي تســاوي األســعار
الســائدة فــي الســوق للفوائــد علــى القــروض ذات الشــروط واالســتحقاقات المماثلــة .إن قــروض الشــركة قصيــرة األجــل هــي
بأســعار متغيــرة للفوائــد ويتــم إعــادة تســعير القــروض طويلــة األجــل علــى أســاس ســنوي .تعتقــد الشــركة بــان القيمــة العادلــة
ألدوات الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  2019و 2018ال تختلــف جوهريًــا عــن القيمــة الدفتريــة لهــا فــي كال التاريخيــن.

هرمية القيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لالدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم:
المستوى  : 1األسعار (غير المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لألصول او االلتزامات المطابقة؛
المستوى  :2التقنيات االخرى التي تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة قابلة
للرصد ،ســواء بشكل مباشــر أو غير مباشر؛
المستوى  :3التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى بيانات
السوقالقابلةللرصد.
كما في ديسمبر  2019و ،2018لم يكن لدى الشركة أي أدوات مالية مقيدة بالقيم العادلة.
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استحقاقات األصول وااللتزامات

استحقاق غير
أكثر من  3أعوام محدد
ر.ع
250,000
1.103.982
1.353.982

ر.ع
19.565.940
───────

19.565.940

من عام إلى 3
أعوام
ر.ع
62.727.666
───────

62.727.666

من  6أشهر إلى
من  2إلى  3أشهر من  4إلى  6أشهر عام واحد
ر.ع
27.183.517
123.770
───────

27.307.287

ر.ع
10.000.000
15.813.876
60.041
───────

25.873.917

ر.ع
15.000.000
6.769.982
239.244
───────

22.009.226

حتى شهر واحد
ر.ع
62.429.557
21.655.341
844.144
───────

84.929.042

المجموع
ر.ع
87.429.557
250,000
153.716.322
1.267.199
1.103.982
───────

يحلــل الجــدول التالــي أصــول وإلتزامــات وحقــوق مســاهمي الشــركة إلــى مجموعــات اإلســتحقاق ذات الصلــة بنــاءاً علــى الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان
المركــز المالــي إلــى تاريــخ اإلســتحقاق التعاقــدي .بيــان اإلســتحقاق كمــا فــي  31ديســمبر  2019كان كالتالــي:

األصول
النقدية بالصندوق والبنوك
ودائع لدى البنك المركزي ال ُعماني
ذمم أقساط تمويل مدينة
أصول أخرى ومدفوعات مقدماً
ممتلكات ومعدات
أصل ضريبة مؤجلة

إجمالي األصول

───────

243.767.060

10.000.000
15.143.272
606.048
───────

25.749.320

43.900.000
728.243
461.538
1.897.554
───────

46.987.335

15.100.000
230.769
1.673.207
1.118.911
───────

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 18.122.887

═══════

30.472.550

═══════

3.500.000
29.848.500
624.050
───────

═══════

54.149.387

═══════

44.250.000
2.973.280
3.426.107
───────

═══════

2.815.736

═══════

1.428.122
1.387.614
───────

═══════

65.469.845

═══════

65.469.845
───────

االلتزامات وحقوق المساهمين
قروض قصيرة األجل
ودائع
قروض ألجل
سندات قابلة للتحويل إلزامياً
التزامات أخرى
ضريبة الدخل مستحقة الدفع
حقوق المساهمين

69.000.000
4.228.243
89.934.079
4.401.402
9.614.580
1.118.911
65.469.845
───────

66.806.155

66.806.155

═══════

═══════

═══════

(124.597 )24.978.109

═══════

41.828.046

()3.165.263

═══════

═══════

41.952.643

8.578.279

═══════

═══════

38.787.380

16.750.204

═══════

═══════

47.365.659

═══════

═══════

()64.115.863

64.115.863

═══════

═══════

243.767.060

الفجوة في االستحقاق

الفجوة التراكمية في االستحقاق

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

إيضاحات حول البيانات المالية
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استحقاقات األصول وااللتزامات (تابع)

المجموع
ر.ع
43.992.148
250,000
189.724.749
782,341
1,121,010
364,305

استحقاق غير
محدد
ر.ع
250,000
1,121,010
364,305

أكثر من  3أعوام
ر.ع
19,631,760
-

من عام إلى 3
أعوام
ر.ع
70,996,842
306,904
-

من  6أشهر إلى
من  2إلى  3أشهر من  4إلى  6أشهر عام واحد
ر.ع
36,044,998
64,472
-

ر.ع
20,301,837
70,388
-

ر.ع
14,373,546
64,887
14,438,433

حتى شهر واحد
ر.ع
43.992.148
28.375.766
275,690
───────

72,643,604
═══════

15,000,000
2,799,930
1,123,487
───────

───────

69,287,076

20,372,225

═══════

42,600,000
24,937,500
1,749,576
───────

───────

38,502,502

36,109,470

═══════

35,500,000
1,250,000
1,228,378
524,124
───────

───────

16,198,340

71,303,746

═══════

15,500,000
698,340
───────

───────

21,635,978

19,631,760

═══════

2,000,000
17,000,000
2,635,978
───────

───────

6,225,557

1,735,315
═══════

1,500,000
2,973,280
1,752,277
───────

───────
═══════

65,461,683

236,234,553
═══════

65,461,683
───────

───────

حلــل الجــدول التالــي أصــول وإلتزامــات وحقــوق مســاهمي الشــركة إلــى مجموعــات اإلســتحقاق ذات الصلــة بنــاءاً علــى الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز
المالــي إلــى تاريــخ اإلســتحقاق التعاقــدي .بيــان اإلســتحقاق كمــا فــي  31ديســمبر  2018كان كالتالــي:

األصول
النقدية بالصندوق والبنوك
ودائع لدى البنك المركزي العُماني
ذمم أقساط تمويل مدينة
أصول أخرى ومدفوعات مقد ًما
ممتلكات ومعدات
أصل ضريبة مؤجلة

إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
قروض قصيرة األجل
ودائع
قروض ألجل
سندات قابلة للتحويل إلزاميًا
التزامات أخرى
ضريبة الدخل مستحقة الدفع
حقوق المساهمين

93,100,000
3,500,000
58,687,500
4,201,658
10,160,225
1,123,487
65,461,683
236,234,553

═══════

()18,130,277

═══════

()54,848,643

═══════

53,720,187

═══════

───────

19,911,130

53,720,187

═══════

═══════

49,667,768

()1,128,456

═══════

═══════

50,320,165

13,406,203

()19,258,733

═══════

═══════

═══════

63,726,368

()63,726,368

652,397

═══════

═══════

═══════

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 18,923,417

الفجوة في االستحقاق

الفجوة التراكمية في االستحقاق

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019
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مخاطر أسعار الفائدة

من عام إلى  3أعوام أكثر من  3أعوام
ر.ع

 6أشهر إلى عام
ر.ع

 4إلى  6أشهر
ر.ع

السعر العائم أو خالل
 3أشهر
ر.ع

ر.ع

المجموع
ر.ع

ال يتسم بالحساسية
تجاه الفائدة
ر.ع

إن أســعار الفائــدة المحملــة والمدفوعــة مــن قبــل الشــركة هــي مماثلــة ألســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق .وكانــت حساســية أســعار الفائــدة للشــركة ،والمبنيــة
علــى الترتيبــات التعاقديــة إلعــادة التســعير كمــا فــي  31ديســمبر  2019هــي علــى النحــو التالــي:

األصول
10.000.000

ممتلكات ومعدات

-

أصول أخرى ومدفوعات مقد ًما

-

58.259.631
-

250.000

9.851.222
-

21.643

20.366.672
-

87.679.557
49.397.479
-

نقدية بالصندوق وأرصدة لدى البنوك،
ً
77.407.914
شامل للوديعة لدى البنك المركزي
ال ُعماني

15.841.318
-

ذمم أقساط تمويل مدينة

1.267.199
1.103.982

153.716.322
1.267.199
1.103.982

أصل ضريبة مؤجلة
───────

───────

135.667.545

───────

19.851.222

-

───────

20.366.672

-

───────

49.397.479

-

───────

16.091.318

-

───────

2.392.824

-

إجمالي األصول

243.767.060

═══════

قروض قصيرة األجل

ودائع

═══════

59.000.000
728.243

قروض ألجل

═══════

10.000.000
-

692.307
-

═══════

-

15.143.272

-

═══════

3.500.000

29.848.500

-

═══════

-

44.250.000

-

═══════

-

-

االلتزامات وحقوق المساهمين
69.000.000
4.228.243
89.934.079

-

سندات تحول إلزاميًا
التزامات أخرى
-

ضريبة دخل مستحقة الدفع

حقوق المساهمين

2.973.280

───────

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 60.420.550
═══════

-

───────

25.143.272
═══════

1.428.122

───────

29.848.500
═══════

75.246.995
═══════

-

───────

50.723.280
═══════

()5.292.050
═══════

فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 75.246.995
═══════

9.614.580

───────

1.428.122
═══════

()9.481.828
═══════

69.954.945
═══════

9.614.580

1.118.911
65.469.845
───────

76.203.336
═══════

()1.325.801
═══════

60.473.117
═══════

4.401.402
1.118.911
65.469.845
───────

243.767.060
═══════

14.663.196
═══════

59.147.316
═══════

فجوة حساسية سعر الفائدة

()73.810.512
═══════

73.810.512
═══════
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مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

المجموع

ال يتسم بالحساسية
تجاه الفائدة
أكثر من  3أعوام

من عام إلى  3أعوام

 6أشهر إلى عام

 4إلى  6أشهر
ر.ع

السعر العائم أو خالل
 3أشهر
ر.ع

إن أســعار الفائــدة المحملــة والمدفوعــة مــن قبــل الشــركة هــي مماثلــة ألســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق .وكانــت حساســية أســعار الفائــدة للشــركة ،والمبنيــة
علــى الترتيبــات التعاقديــة إلعــادة التســعير كمــا فــي  31ديســمبر  2018هــي علــى النحــو التالــي:

األصول

ر.ع

نقدية بالصندوق وأرصدة لدى البنوك،
ً
شامل للوديعة لدى البنك المركزي
العُماني

ر.ع

43.940.569

ذمم أقساط تمويل مدينة

أصول أخرى ومدفوعات مقد ًما

ممتلكات ومعدات

أصل ضريبة مؤجلة

ر.ع

-

76.192.674
───────

ر.ع

-

13,063,170
───────

ر.ع

-

25,995,542
───────

60.420.550

250,000
60,605,566
───────

25.143.272

51,579
13,867,797
───────

29.848.500

44.242.148
782,341
1,121,010
364,305
───────

50.723.280

189.724.749
782,341
1,121,010
364,305
───────

1.428.122

إجمالي األصول

76.203.336

═══════

═══════

57,600,000

سندات تحول إلزاميًا

التزامات أخرى

ضريبة دخل مستحقة الدفع

═══════

35,500,000

24,937,500
-

حقوق المساهمين

═══════

-

1,250,000
1,228,378
-

-

═══════

═══════

-

15,500,000
-

───────

37,978,378
═══════

37,595,743
═══════

═══════

-

2,000,000
17,000,000
-

───────

15,500,000
═══════

()24,915,208
═══════

37,595,743
═══════

═══════

243.767.060

االلتزامات وحقوق المساهمين
-

1,500,000
2.973.280
-

───────

19,000,000
═══════

10,495,542
═══════

12,680.535
═══════

قروض قصيرة األجل

93,100,000
10,160,225
1,123,487

───────

4.473.280
═══════

41,605,566
═══════

23,176,077
═══════

فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية

فجوة حساسية سعر الفائدة

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 82,537,500

قروض ألجل

ودائع

3,500,000
58,687,500
4,201,658
10,160,225
1,123,487

65,461,683
───────

76.745.395
═══════

9.644.517
═══════

64,781,643
═══════

───────

65,461,683
───────

236,234,553
═══════

()74.426.160
═══════

74.426.160
═══════

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019
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 29إدارة مخاطر التمويل
يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن نظــام إدارة المخاطــر فــي حمايــة رأســمال الشــركة ومواردهــا الماليــة مــن المخاطــر المختلفــة،
حيــث أن الشــركة عرضــة للمخاطــر التاليــة نتيجــة اســتخدام أدواتهــا الماليــة:
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
•مخاطر السوق
يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة عــن وضــع واإلشــراف علــى اإلطــار العــام لسياســات إدارة المخاطــر بالشــركة .وقــد
ى مقبــول.
وضــع المجلــس السياســات واإلجــراءات والضوابــط والتوازنــات الداخليــة الكفيلــة باإلبقــاء علــى المخاطــر عنــد مســتو ً
(أ) مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر مــن أن يفشــل طــرف فــي أحــد األدوات الماليــة فــي الوفــاء بالتــزام ويتســبب فــي خســائر ماليــة
للطــرف اآلخــر .وتديــر الشــركة مخاطــر االئتمــان مــن خــال تحديــد ســقوف اإلقــراض الفــردي ،ومراقبــة التعــرض لمخاطــر
االئتمــان ،والحــد مــن المعامــات مــع أطــراف مقابلــة معينــة وتقييــم المــاءة االئتمانيــة باســتمرار لالطــراف المقابلــة .كمــا
تحصــل الشــركة علــى ضمانــات إن لــزم األمــر ،وتدخــل فــي ترتيبــات ضمــان مــع األطــراف األخــرى ،وتعمــل علــى الحــد مــن
فتــرة التعــرض للمخاطــر.
التعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان أو التعزيزات االئتمانية االخرى
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كان تعرض الشركة لمخاطر االئتمان كما في  31ديسمبر كاآلتي:

أرصدة بنكية
صافي وديعة لدى البنك المركزي العُماني وبنوك تجارية
صافي ذمم أقساط تمويل مدينة
ذمم مدينة أخرى

2019

2019

ر.ع

ر.ع

685.879
86.722.035
154.716.322
-

7,440,069
36.750.500
189.724.749
18,752

تعرضات مخاطر االئتمان لبنود خارج الميزانية العمومية
ارتباطات تأجير معتمدة كما في  31ديسمبر
إجمالي التعرضات

482.090

744,979

───────

───────

241.606.326

234,679,049

═══════

═══════

تصنيف ذمم أقساط التمويل المدينة
مدينو أقساط التمويل
متأخرة السداد  89-1يو ًما ولكن ليست منخفضة القيمة

5.767.380

9,543,403

───────

───────

منخفضة القيمة
متأخرة السداد  179-90يو ًما
متأخرة السداد  179-90يو ًما بسبب تطبيق تعميم البنك المركزي العماني أم بي 977
متأخرة السداد  269-180يو ًما
متأخرة السداد  269-180يو ًما بسبب تطبيق تعميم البنك المركزي العماني أم بي 977
متأخرة السداد  364-270يو ًما
متأخرة السداد أكثر من  364يو ًما

ليست متأخرة السداد وال منخفضة القيمة
اجمالي قروض التمويل المقسطة

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

2.646.891
642.453
2.392.665
224.396
441.720

2.811.055
1.415.527
466,954
909,967
250,175

───────

───────

6.348.125

5,853,678

───────

───────

148.247.681

180,803,328

───────

───────

160.363.186

196,200,409

═══════

═══════
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 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
(أ) مخاطر االئتمان (تابع)
2019
ر.ع

تصنيف ذمم أقساط التمويل المدينة (تابع)
ناقصًا :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
محدد وفق معيار التقرير المالي الدولي  9متضمنا ً فوائد تمويل محفوظة
جماعي
إجمالي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
ذمم أقساط التمويل المدينة

2018
ر.ع

()6.646.864
-

()6.475.660
-

───────

───────

()6.646.864

()6.475.660

───────

───────

153.716.322

189.724.749

═══════

═══════

القــروض المعــاد جدولتهــا بلغــت كمــا فــي  31ديســمبر  2019بلغــت  669.835لاير عمانــي ( 310,128 :2018لاير
عمانــي).
تصنيف ذمم أقساط التمويل المدينة وفق معيار التقرير المالي الدولي  9متضمنا ً الضمانات
ذمم أقساط التمويل المدينة
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

ناقصاً :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
ذمم أقساط التمويل المدينة

88
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(ش م ع ع)

140.188.139
14.576.690
6.347.946

176.340.115
6.056.457
4.464.362

───────

───────

161.112.775

202.182.438

───────

───────

()6.646.864

()6.475.660

───────

───────

154.465.911

195.706.778

═══════

═══════
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 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
(أ) مخاطر االئتمان (تابع)
تركيزات مخاطر الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان
ينشــأ التركيــز عندمــا يــزاول عــدد مــن األطــراف المقابلــة أنشــطة تجاريــة مماثلــة ،أو أنشــطة فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة ،أو
ذات خصائــص اقتصاديــة مشــابهة تــؤدي إلــى ان تتأثــر مقدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة بنفــس القــدر بالتغيــرات
فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا .وتشــير التراكيــز إلــى الحساســية النســبية ألداء الشــركة تجــاه التطــورات
التــي تؤثــر علــى قطــاع أو مــكان جغرافــي معيــن .وال يوجــد لــدى الشــركة تركيــز هــام علــى مجــال عمــل بعينــه .وتتــم إدارة
تركيــزات المخاطــر مــن قبــل العميــل أو االطــراف المقابلــة ومــن خــال التعرضــات مــن قبــل القطــاع .كمــا ال يوجــد مخــارط
ائتمانيــة هامــة متعلقــة بذمــم أقســاط التمويــل المدينــة ألي طــرف مقابــل واحــد كمــا فــي  31ديســمبر  2019و .2018وكان
تحليــل القطــاع لمدينــي تمويــل األقســاط قبــل األخــذ فــي االعتبــار للضمــان المحتفــظ بــه كمــا يلــي:

قروض شخصية
قروض تجارية -قطاعات خدمية وأخرى
إنشاءاتمتاجرة-تصنيع

إجمالي الحد
األقصى للتعرض

إجمالي الحد
األقصى للتعرض

2019
ألف ر ع

2018
ألف ر ع

48.074
43.088
9.292
38.392
21.517

52,903
58,245
21,444
33,854
29,754

───────

───────

160.563

196,200

═══════

═══════

مخاطر تأخر الديون
تشــير مخاطــر تأخــر دفــع الديــون إلــى ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة والتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة األخــرى والتــي أصبحــت
غيــر منتظمــة خــال فتــرة ســريان االئتمــان .وتعتبــر ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة بانهــا قــد انخفضــت قيمتهــا ،بــرأي اإلدارة،
عندمــا ال يكــون هنــاك اي تأكيــد معقــول علــى إمكانيــة تحصيــل المبلــغ االساســي والفائــدة عندمــا تســتحق.
وتتعامــل الشــركة مــع ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة علــى انهــا غيــر منتظمــة وفقًــا للقواعــد الصــادرة عــن البنــك المركــزي
العمانــي ،وتنشــئ مخصصــات محــددة لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة بشــكل إفــرادي علــى أســاس التعليمــات الرقابيــة .كمــا تنشــئ
مخصصــات محــددة طبقًــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة لــكل ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة التــي انخفضــت قيمتهــا عندمــا
تكــون القيمــة المقــدرة لتلــك الذمــم المدينــة أدنــى مــن قيمتهــا المســجلة ،بنــاء علــى خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة .كمــا يتــم
كذلــك تكويــن مخصــص جماعــي .وتقــوم الشــركة بشــطب ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة عندمــا تقــرر ان تلــك الذمــم غيــر قابلــة
لالســترداد .ويتــم التوصــل إلــى مثــل هــذا القــرار بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار لبعــض المعلومــات ،مثــل حــدوث تغيــرات كبيــرة
فــي المركــز المالــي للعميــل بحيــث ال يعــود العميــل معهــا قــادرًا علــى ســداد التزاماتــه ،أو أن متحصــات بيــع األصــل او
الضمــان اإلضافــي ال تكفــي لســداد المديونيــة بالكامــل .ويتــم شــطب المبلــغ بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة.
العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -
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الضمانات اإلضافية
تحتفــظ الشــركة بضمانــات إضافيــة عــن ذمــم أقســاط التمويــل المدينــة علــى شــكل رهــن علــى الممتلــكات .وتســتند القيمــة
العادلــة للضمانــات اإلضافيــة علــى تقييــم الضمانــات عنــد االقتــراض ،باســتثناء عندمــا يتــم تقييــم مديــن تمويــل باألقســاط منفــردًا
علــى أنــه منخفــض القيمــة .وتعتبــر القيمــة العادلــة مقيــدة بالمبلــغ األقصــى لذمــم أقســاط التمويــل المضمونــة .وفــي  31ديســمبر
 ،2018لــم تكــن خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لتتغيــر بشــكل كبيــر فيمــا لــو لــم يتــم الحصــول علــى الضمانــات اإلضافيــة مــن قبــل
الشــركة عــن األصــول منخفضــة القيمــة.
مخاطر السداد
مخاطــر الســداد هــي مخاطــر الخســارة بســبب إخفــاق إحــدى الشــركات فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بتســليم النقــد ،أو األوراق الماليــة
أو أي أصــول أخــرى حســب االتفــاق التعاقــدي .ولتفــادي مخاطــر الســداد ،تعمــل الشــركة علــى وضــع كافــة نظــم الرقابــة
الالزمــة إلبقــاء األخطــاء باقــل قــدر ممكــن.
تعريف التخلف عن السداد
ال يحــدد معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9مصطلــح التخلــف عــن الســداد .وفقًــا لتوجيهــات البنــك المركــزي العمانــي ،يحــدد
التخلــف عــن الســداد عندمــا يكــون األصــل المالــي متأخــر عــن الســداد بمقــدار  90يو ًمــا .بالنســبة إلــى معيــار التقريــر المالــي
الدولــي  ،9يكــون القــرض فــي حالــة التخلــف عــن الســداد عندمــا يكــون أصــل مالــي مســتحقًا  90يو ًمــا .هنــاك افتــراض
قابــل للدحــض أن مخاطــر االئتمــان للقــرض قــد ازدادت بشــكل كبيــر عندمــا تكــون المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن  30يومــا
مســتحقة .تــم تطبيــق التقصيــر المتقاطــع فــي نمــوذج معيــار التقريــر المالــي الدولــي  .9إذا كان للعميــل قــروض متعــددة ،فــإن
التقصيــر فــي قــرض واحــد ســيصنف تلقائيــا جميــع القــروض األخــرى للعميــل فــي ذات الفئــة العليــا.
تأسيس معلومات تطلعية
تقــوم الشــركة بتضميــن معلومــات تطلعيــة فــي كل مــن تقييمهــا لمــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــأداة قــد زادت بشــكل كبيــر
منــذ االعتــراف األولــي وقياســها لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة .بنــا ًء علــى إعتبــار مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات الفعليــة
والتوقعــات الخارجيــة ،تقــوم الشــركة بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة
باإلضافــة إلــى مجموعــة معقولــة مــن الســيناريوهات المحتملــة.
التقييم الداخلي للشركة وعملية تقدير إحتمالية التقصير
لــدى الشــركة نمــاذج داخليــة لتقييــم المخاطــر التــي تطبقهــا علــى جميــع عمــاء الشــركات الذيــن تتجــاوز حــدود الحــد االئتمانــي
الشــامل مبلــغ  250.000لاير عمانــي .إن نمــوذج تصنيــف المخاطــر الداخليــة الــذي تســتخدمه الشــركة شــامل تما ًمــا ويمنــح
الــوزن المناســب للجوانــب النوعيــة والكميــة واألمنيــة .لقــد تــم اســتخدام هــذا النمــوذج منــذ مــا يقــرب مــن  6ســنوات وقــد أثبــت
فعاليتــه حتــى اآلن .نظ ـرًا لعــدم توفــر بيانــات معيــار للرجــوع إليــه والطبيعــة المتنوعــة للصناعــة والعميــل ،ال يتــم تعييــن
التقييمــات الداخليــة للتقييمــات الخارجيــة.
بالنســبة للعمــاء مــن الشــركات األخــرى ،حيــث ال يتــم نشــر نمــوذج تقييــم المخاطــر المف ّ
صــل ،فقــد تــم إجــراء تقييــم للمخاطــر
بنــا ًء علــى ذات المعاييــر وفقًــا لتوافــر البيانــات والحكــم .وفقــا لذلــك يتــم تعييــن تصنيــف المخاطــر ودرجــات المخاطــر المناســبة.
تخــدم تصنيفــات المخاطــر الداخليــة كمعيــار لتطويــر احتماليــة التقصيــر األساســي لشــريحة الشــركات حيــث يكــون للعمــاء
حــدود ائتمــان شــاملة.

90

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
توليد مصطلح هيكلية إحتمالية التقصير
يتــم اشــتقاق نقطــة االحتمــال الزمنــي للتخلــف عــن الســداد بنــاءاً علــى مبلــغ القــرض إلــى القــروض المتعثــرة وكذلــك علــى
عــدد القــروض المعدومــة إلــى إجمالــي القــروض .اســتناداً إلــى معــدل البقــاء ،يتــم إحتســاب هامــش إحتماليــة التقصيــر لألشــهر
ويُحســب المتوســطالمرجــح لهامــش إحتماليــة التقصيــر ويتــم اشــتقاق األعمــار المحتملــة إلحتماليــة التقصيــر .بعــد ذلــك ،يتــم
حســاب متوســطكل مــن المتوســط المرجــح شــهريًا إلحتماليــة التقصيــر و األعمــار المحتملــة إلحتماليــة التقصيــر للســنوات
الفرديــة ومتوســطها بشــكل جماعــي لفتــرة البيانــات لــكل مجموعــة مــن محفظــات البيــع بالتجزئــة.
يتــم تصنيــف القــروض علــى مراحــل وفقًــا للمعاييــر المرحليــة وبنــا ًءا علــى فتــرة الرصيــد ،يتــم تطبيــق النقطــة المعنيــة فــي
الوقــت المناســب إلحتماليــة التقصيــر وفقًــا للمجموعــة المحــددة المنطبقــة علــى العميــل .قــد يتــم تصعيــد إحتماليــة التقصيــر عبــر
مراحــل مختلفــة لتعديــل احتمــال التقصيــر للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية الكليــة فــي البــاد.
يتــم إشــتقاق أســاس إحتماليــة التقصيــر علــى درجــة المخاطــر لنمــوذج التصنيــف االئتمانــي الداخلــي لعمــاء الشــركات مــع
تعــرض مخاطــر  250ألــف لاير عمانــي ومــا فوقهــا ،ويتــم تعديــل إحتماليــة التقصيــر إلــى المعلمــات النوعيــة والكميــة المتاحــة
حاليًــا ،ويتــم تصاعــد إضافــي إلحتماليــة التقصيــر ويتــم تعديلــه إلــى إحتماليــة التقصيــر المســتقبلية باســتخدام متغيــرات االقتصــاد
ا لكلي .
يتــم إشــتقاق أســاس إحتماليــة التقصيــر علــى درجــة المخاطــر لنمــوذج التصنيــف االئتمانــي الداخلــي المختــزل للعمــاء مــن
الشــركات مــع تعــرض مخاطــر قــدره  100ألــف لاير عمانــي ومــا فــوق إلــى  250ألــف لاير عمانــي ،ويتــم تصاعــد إضافــي
إلحتماليــة التقصيــر ويتــم تعديلــه إلــى إحتماليــة التقصيــر المســتقبلية باســتخدام متغيــرات االقتصــاد الكلــي.
التعرض للمخاطر عند التقصير
هــذا هــو تقديــر للتعــرض للمخاطــر فــي تاريــخ التقصيــر المســتقبلي ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التغييــرات المتوقعــة فــي
التعــرض للمخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر ،بمــا فــي ذلــك ســداد أصــل الديــن والفوائــد ،والتخفيضــات المتوقعــة فــي التســهيالت
الملتــزم بهــا .هــذه هــي مبالــغ القــرض األصليــة غيــر المســددة فــي أي وقــت مــن األوقــات.
الخسارة الناشئة من التقصير
الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد .تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع المقــرض إســتالمها ،بمــا فــي ذلــك مــن أي ضمانــات .يتــم التعبيــر عنهــا عــادة كنســبة
مئويــة مــن التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر.
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
أ -بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،9عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان (أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد)
علــى أداة ماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي ،فــإن الشــركة تعتبــر المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات
الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه ،بمــا فــي ذلــك كميــة ونوعيــة المعلومــات علــى حــد ســواء والتحليــات
مســتندة إلــى التجربــة التاريخيــة للشــركة والمعلومــات المســتقبلية باإلضافــة إلــى المعاييــر النوعيــة التــي يحددهــا البنــك
المركــزي العمانــي فــي تعميمــه رقــم ب أم 1149المــؤرخ فــي  13أبريــل .2017
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ب .هنــاك افتــراض قابــل للدحــض بــأن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان عندمــا تكــون المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن
 30يو ًمــا مســتحقة لجميــع القــروض .يتــم تطبيــق الزيــادة الكبيــرة فــي المخاطــر علــى مســتوى الملتــزم.
(ب) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن الوفــاء بمتطلبــات صافــي التمويــل .عل ًمــا ان العمــل بمجــال اإلقــراض
يتضمــن مخاطــر ســيولة متأصلــة تنشــأ عــن عــدم التطابــق بيــن آجــال األمــوال التــي يتــم إقراضهــا وتلــك التــي يتــم اقتراضهــا،
فضـ ً
ـا عــن وجــود أنمــاط اســترداد ســيئة غيــر متوقعــة.
وتعمــل الشــركة علــى إدارة أموالهــا مــن خــال حســن التدبــري واليقظــة عــن طريــق مجموعــة مبتكــرة مــن أدوات اإلقــراض.
كمــا يتــم التعاقــد علــى االلتزامــات وهيكلتهــا بنــاء علــى النمــط الســلوكي لألصــول فــي هيكليــة االســتحقاق وإعــادة التســعير.
ولتخفيــض مخاطــر الســيولة ،تعمــل اإلدارة مــن خــال اســتراتيجيتها الموضوعــة بعنايــة تامــة علــى تنويــع مصــادر التمويــل
مــع تفــادي التركيــز غيــر المبــرر علــى مقتــرض واحــد والعمــل علــى إدارة التحصيــل بطريقــة منظمــة.
وخــال العــام ،أنجــزت الشــركة ترتيبــات تمويــل متوســط إلــى طويــل األمــد ،وتمكنــت مــن التعامــل مــع وتخفيــض عــدم التناســق
القائــم بيــن اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات .كمــا تتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة علــى الــدوام باســتمرار واتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة لتصحيــح أي حالــة مــن عــدم التناســق –إن وجــدت -للتعامــل مــع مخاطــر الســيولة.
االستحقاقات التعاقدية المتبقية لاللتزامات المالية:
ويلخــص الجــدول أدنــاه تفاصيــل اســتحقاق التزامــات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2019بنــاء علــى ترتيبــات الســداد
التعاقديــة .وقــد تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لاللتزامــات علــى اســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ الميزانيــة العموميــة إلــى
تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي ،وبعــد األخــذ فــي االعتبــار لالســتحقاقات الفعالــة كمــا هــي موضحــة بســجل احتفــاظ الشــركة
بالودائــع والســوية المتاحــة:

قروض قصيرة األجل
ودائع
قروض ألجل
سندات قابلة للتحويل إلزاميا ً
التزامات أخرى
المجموع

القيمة الدفترية
ر.ع
69.000.000
4.228.243
89.934.079
4.401.402
9.614.580

إجمالي التدفق
االسمي
ر.ع
69.393.233
4.929.230
93.147.441
5.060.428
9.614.580

خالل  3أشهر
ر.ع
59.292.412
1.129.832
696.733
3.570.761

 12-3شه ًرا
ر.ع
10.100.821
46.138.907
176.056
1.230.098

أكثر من سنة
ر.ع
3.799.398
46.311.801
4.884.372
4.813.721

───────

───────

───────

───────

───────

64.689.738 182.144.912 177.178.304

57.645.882

59.809.292

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

استحقاقات االصول وااللتزامات وحقوق المساهمين واردة في اإليضاح .27

92

العمانية لخدمات التمويل
التقرير السنوي 2019 -

(ش م ع ع)

إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
(ب) مخاطر السيولة (تابع)
االستحقاقات المتبقية لاللتزامات المالية كما في  31ديسمبر :2018

قروض قصيرة األجل
ودائع
قروض ألجل
سندات قابلة للتحويل إلزاميا ً
التزامات أخرى
المجموع

القيمة الدفترية
ر.ع

إجمالي التدفق
االسمي
ر.ع

خالل  3أشهر
ر.ع

 12-3شهرًا
ر.ع

أكثر من سنة
ر.ع

93,100,000
3,500,000
58,687,500
4.201.658
10,160,225

93,687,146
4,200,987
60,360,211
4.659.092
10,160,225

57,811,680
25,153,307
4,549,505

35,875,466
17,311,644
1.371.876
1,222,464

4,200,987
17,895,260
3.287.216
4,388,256

───────

───────

───────

───────

───────

169.649.383

173.067.661

87,514,492

55.781.450

29.771.719

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

(ج) مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات بأســعار الســوق ،مثــل أســعار الفائــدة ،أو أســعار األســهم ،أو أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة علــى إيــرادات الشــركة أو علــى قيمــة مــا تملكــه الشــركة مــن األدوات الماليــة .والهــدف مــن إدارة مخاطــر
الســوق هــو إدارة وضبــط مــدى التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن المعاييــر المقبولــة ،بالتزامــن مــع تحقيــق أعلــى عائــد ممكــن
علــى المخاطــر.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتماليــة أن يؤثــر التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الربحيــة المســتقبلية للقيــم العادلــة لــأدوات
الماليــة .والشــركة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم تطابــق إعــادة تســعير أســعار الفائــدة لألصــول وااللتزامــات
واألدوات غيــر الممولــة التــي تســتحق أو التــي يتــم إعــادة تســعيرها فــي فتــرة مــا .والشــركة تديــر هــذه المخاطــر مــن خــال
مطابقــة إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات بنــاء علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر.
إن تعديــل أســعار الفائــدة مــن قبــل المقرضيــن الحالييــن والتغيــرات فــي أســعار الفائــدة تب ًعــا لعوامــل القــوى االقتصاديــة هــو مــن
المخاطــر التــي تواجههــا جميــع المؤسســات الماليــة .وعلــى الرغــم مــن أن محفظــة القــروض لــدى الشــركة تتكــون فــي معظمهــا
مــن أســعار فائــدة ثابتــة ،فــإن الشــركة تديــر خزينتهــا بالطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا الحفــاظ علــى الهامــش المســتهدف وتظــل
المخاطــر ضمــن مســتويات مقبولــة.
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 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
ويبين الجدول التالي الحساسية إلى صافي
إيرادات الفوائد للشركة ،والذي ينتج عن تغييرات محتملة في أسعار الفوائد:
التغير في أسعار الفائدة

التغير في أساس النقط

الزيادة في أسعار الفائدة

 100+نقطة أساس

الزيادة في أسعار الفائدة

 150+نقطة أساس

االنخفاض في أسعار الفائدة

 25-نقطة أساس

الحساسية إلى صافي الفوائد/اإليراد (ألف لاير عُماني)
2019

()1.358
()2.038
340

2018

()1.518
()2.277
379

(د) مخاطر العمليات
مخاطــر العمليــات هــي مخاطــر الخســائر المباشــرة او غيــر المباشــرة التــي تنشــأ مــن العديــد مــن األســباب المتنوعــة التــي
تترافــق مــع عمليــات الشــركة ،أو الموظفيــن ،او التقنيــات ،او البنيــة االساســية ،وأيضًــا مــن العوامــل الخارجيــة ،بخــاف
مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة ،مثــل تلــك التــي تنشــأ عــن المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة والمعاييــر المتعــارف عليهــا
دوليًــا فــي أعمــال الشــركات .وتنشــأ مخاطــر العمليــات عــن جميــع عمليــات الشــركة وتواجــه كافــة كيانــات األعمــال.
وقــد وضعــت الشــركة آليــة لتخفيــض مخاطــر العمليــات عــن طريــق وضــع نظــم الضبــط الداخلــي الفاعلــة ،ومراجعــة تلــك
النظــم واســتمرارية برامــج التدقيــق الداخلــي .كمــا يتولــى المدققــون الداخليــون إجــراء التدقيــق الشــامل ويرســلون تقاريرهــم إلــى
لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،حيــث تقــوم لجنــة التدقيــق بالنظــر فــي تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومــدى كفايــة
الضوابــط الداخليــة وترســل تقريـرًا بذلــك إلــى المجلــس.
(هـ) إدارة رأس المال
إن الغــرض الرئيســي إلدارة رأس مــال الشــركة هــو لضمــان احتفاظهــا بنســبة رأس مــال صحــي مــن أجــل دعــم أعمالهــا
وتعزيــز قيمــة المســاهمين إلــى الحــد األقصــى.
تقــوم الشــركة بــإدارة هيكليــة رأســمالها وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء التغييــرات فــي الظــروف االقتصاديــة.
ولــم يتــم إجــراء أي تغييــرات علــى األغــراض أو السياســات أو العمليــات خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر 2019
و 31ديســمبر .2018
يضــع البنــك المركــزي العُمانــي ،باعتبــاره الجهــة الرقابيــة الرئيســية للشــركة ،ويراقــب متطلبــات رأس المــال ككل .إن متطلبــات
رأس المــال الحاليــة وفــق البنــك المركــزي العمانــي هــي  25مليــون لاير ُعمانــي .عل ًمــا أن رأس المــال الحالــي المدفــوع للشــركة
قــد وصــل إلــى  29.193.517لاير عمانــي كمــا فــي نهايــة الفتــرة الحاليــة .لقــد حققــت الشــركة متطلبــات رأس المــال التــي حددها
البنــك المركــزي العمانــي قبــل الوقــت المحــدد.
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إيضاحات حول البيانات المالية
في  31ديسمبر 2019

 29إدارة مخاطر التمويل (تابع)
واســتنادًا إلــى اعتمــاد الهيئــة الرقابيــة المعنيــة وكمــا تــم شــرحه بالكامــل فــي اإليضــاح  ،20فإنــه يتــم التعامــل مــع الســندات
غيــر المضمونــة والقابلــة للتحويــل إلزاميًــا بالكامــل كجــزء مــن حقــوق المســاهمين ألغــراض حســاب كافــة الســقوف الرقابيــة.
وبنــاءاً عليــه ،فــإن حقــوق المســاهمين كمــا فــي  31ديســمبر  2019لجميــع االغــراض الرقابيــة قــد بلغــت  69.871.247لاير
ُعمانــي ( 69,663,341 :2018لاير ُعمانــي).
(و) مخاطر العملة
مخاطــر العملــة هــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن التغيــرات فــي قيمــة أداة ماليــة بســبب التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات
األجنبيــة .وبمــا أن أصــول الشــركة مقومــة بالريــال العُمانــي ،فإنهــا ليســت عرضــة بالتالــي لمخاطــر العملــة .والقــروض بالعملــة
األجنبيــة مقومــة بالــدوالر األمريكــي ،ولكــن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي هــو ثابــت فعليًــا مقابــل الريــال العُمانــي.
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