تقرير مجلس اﻹدارة
المساهمين الكرام
بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مسقط للتمويل ش.م.ع.ع يسرني أن أقدم لكم التقرير للفترة المنتهية في  30ﺳﺒتمﺒر 2020

نتائج اﻷعمال
ﺣققﺖ الشركة أرباح تشغيلية بلغﺖ قيمتها  2,149ألف ﷼ عماني للفترة المنتهية في  30ﺳﺒتمﺒر  2020مقارنة مع
 3,529ألف ﷼ عماني كأرباح تشغيلية مﺤققة في ذات الفترة من العام السابﻖ.كما أعلنﺖ الشركة عن خسارة صافية
بلغﺖ  3,021ألف ﷼ عماني لشهر ﺳﺒتمﺒر  2020وذلك بسﺒﺐ ﺣكم قضائي صادر من المﺤكمة العليا في إﺣدى
الدعاوى القانونية،
توجد لدى الشركة مطالﺒات قيد التنفيذ القضائي تﺒلغ قيمتها  12.4مليون ﷼ عماني .وﺣتى يتسنى للشركة من ﺳرعة
تﺤصيل هذه المطالﺒات ،فإنها بصدد مراجعة خدمات مجموعة مكاتﺐ اﻹﺳتشارات القانونية لديها.
بلغ رصيد القروض والسلفيات مﺒلغا وقدره  123.93مليون ﷼ عماني مقارنة بـ  140.66مليون ﷼ عماني في
ذات الفترة من العام السابﻖ.
وفيما يلي ملخص للنتائج المالية:
المبلغ باﻷلﻒ ﷼ العماني
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المسؤولية المجتمعية للشركة
قدمﺖ الشركة مﺒلغا وقدره  60,000/-﷼ عماني )ﺳتين ألف ﷼ عماني( مساهمة منها لدعم الجهود المﺒذولة للﺤد
من إنتشار جائﺤة كورونا )كوفيد(19-

الموارد البشرية والتعمين
تواصل نسﺒة التعمين بالشركة والﺒالغة  87%للفترة المنتهية في  30ﺳﺒتمﺒر  2020إرتفاعها عن النسﺒة التنظيمية
المﺤددة من قﺒل الﺒنك المركزي العماني والﺒالغة .%80
وبمﺒادرة من الشركة نﺤو تطوير الموارد الﺒشرية فإنها قامﺖ برعاية مجموعة من الموظفين العمانيين لﺤضور
برنامج  CATبهدف تخريج الدفعة اﻷولى بنهاية عام .2020
وفي الوقﺖ الﺤالي فقد تم إ عتماد الشركة كجهة توظيف وتدريﺐ معتمدة بالمستوى الذهﺒي لدى المكتﺐ اﻹقليمي
لـ  ACCAوذلك لتدريﺐ الخريجين العمانيين المجيدين وتأهيلهم كمﺤاﺳﺒين معتمدين.
يهدف الﺒرنامجان المشار إليهما أعﻼه مساعدة الشركة نﺤو تطوير الكفاءات العمانية والتي يُراد لها أن تلعﺐ أدوارا
رئيسية بالشركة مستقﺒﻼ.
عززت الشركة فريﻖ اﻹدارة لديها وذلك بتعيين الفاضل  /تعيين السيد براتيك بنجابي في منصﺐ المدير المالي والسيد
كاليان ﺳينها رئي ًسا ﻷعمال الشركة في ﺳﺒتمﺒر .2020
قامﺖ اللجنه بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتوصل إلى هيكل بسيط ومتوﺳط مع ضوابط أفضل ومساءلة أفضل
مع تقليل وقﺖ المعالجة في كل عملية

تقنية المعلوﻣات
تعمل الشركة في الوقﺖ الﺤالي على تﺤديث الﺒرمجية الرئيسية لديها المتعلقة بإدارة نظام تخطيط موارد الشركة
) ،(ERPاﻷمر الذي تتوقع معه بأن يساهم وبشكل جدي نﺤو تطوير طريقة تنفيذ أعمالها ووتطوير نوعية خدماتها
وﺳرعة تقديمها لعمﻼئها.

توقعات اﻷعمال للعام 2020
بسﺒﺐ تداعيات إنتشار جائﺤة كورونا )كوفيد –  (19وإنخفاض أﺳعار النفط في ذات الوقﺖ ،وما كان لهما من آثار
ﺳلﺒية على النظام اﻹقتصادي ،فإن تعافي النظام اﻹقتصادي من هذه اﻵثار السلﺒية قد يﺤتاج إلى مدة طويلة .إنخفضﺖ
مستويات تﺤصيل الديون خﻼل هذه الفترة نتيجة لﻺغﻼق الجزئي جراء جائﺤة كورونا )كوفيد –  (19وعدم توفر
فرص أعمال ﺣقيقية .لهذا ،فإن التوقعات لعام  2020تمثل تﺤديًا صعﺒا ،إﻻ أننا ﺳنواصل الﺒﺤث عن فرص إقراض
عالية الجودة في بيئة تشغيل صعﺒة مثل التي نشهدها اﻵن.
كما ﺳيستمر التركيز القوي على إﺳترداد القروض المتعثرة.

شكر وتقدير
بالنيابة عن مجلس اﻹدارة ،أود أن أقدم أطيﺐ تمنياتنا ووﻻئنا وطاعتنا لولي أمرنا جﻼلة السلطان هيثم بن طارق
المعظم –ﺣفظه ﷲ ورعاه -وهو يتولى إرث المغفور له ﺣضرة صاﺣﺐ الجﻼلة السلطان قابوس بن ﺳعيد -طيﺐ ﷲ
ثراه -الذي وفرت قيادته وﺣكمته ورؤيته اﻷﺳس اﻹقتصادية والتقدم السياﺳي واﻹجتماعي لسلطنة عمان .كما أود أن
أشكر ﺣكومة صاﺣﺐ الجﻼلة والﺒنك المركزي العماني ،والهيئة العامة لسوق المال ،ووزارة التجارة والصناعة،
وغيرها من الهيئات التنظيمية على دعمهم وتوجيههم المتواصل.
كما يتوجه مجلس اﻹدارة بالشكر الجزيل لجميع عمﻼء الشركة على دعمهم المتواصل وإﺳتمراراهم في التواصل
والتعامل مع الشركة ،والشكر موصول لجميع الﺒنوك المﺤلية واﻷجنﺒية لتعاونهم الفعال ودعمهم للشركة ،وإلى

المساهمين الكرام لمنﺤهم ثقتهم الغالية في مجلس اﻹدارة ،وأيضا اﻹدارة وجميع موظفي الشركة على جهودهم
المﺒذولة لتﺤقيﻖ أهداف الشركة.
بالنيابة عن مجلس اﻹدارة /

فيصل بن ﻣحمد بن ﻣوﺳى اليوﺳﻒ
رئيس ﻣجلس اﻹدارة
*****

