
ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة-١
كشركة مساھمة عمانیة عامة ") الشركة) ("ع.ع.م.ش(تم تسجیل شركة النفط العمانیة للتسویق 

ولة أنشطتھا في تقوم الشركة بمزا. لقانون الشركات التجاریة في سلطنة عمانوفقًامدرجة 
-)م.ع.م.ش(وھي شركة تابعة لشركة النفط العمانیة ،مجال تسویق وتوزیع المنتجات النفطیة

. شركة مساھمة مقفلة مسجلة في سلطنة عمان
) م.ع.م.ش(مع شركة النفط العمانیة " تفاقیة ترخیص عالمة تجاریةإ"دخلت الشركة في

ستخدام العالمة التجاریة إلى حق بغرض الحصول ع٢٠٠٣سبتمبر ٢٢مؤرخة في 
.من جمیع مبیعات الوقود% ٠٫٠٩وفي مقابل ذلك یتم دفع أتعاب سنویة بواقع " نفط عمان"

تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة-٢
ات بإعتماد جمیع المعاییر والتفسیر٢٠١٠دیسمبر ٣١قامت الشركة خالل السنة المنتھیة 

الجدیدة والمعدلة المتعلقة بأنشطتھا والصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة ولجنة 
تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة والواجب تطبیقھا على الفترات المحاسبیة التي تبدأ بتاریخ       

. ٢٠١٠ینایر ١

إلى تغیرات في سیاسات الشركة إن تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة لم یؤدي 
.الحالیةالفترةالمحاسبیة ، ولم یؤثر على المبالغ الظاھرة في 

المعاییر والتفسیرات المطبقة والتي ال تؤثر على البیانات المالیة٢.١
إن تطبیقھا لم . تم تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التالیة في ھذه البیانات المالیة

لھ أي تأثیر جوھري على المبالغ الظاھرة في ھذه البیانات المالیة ، ولكنھا قد تؤثر على یكن 
.إحتساب التعامالت والترتیبات المستقبلیة

تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
الدفع على أساس األسھم–٢

٢لتقاریر المالیة الدولیة رقم نطاق معیار اتوضح التعدیالت 
وكذلك إحتساب تعامالت الدفع على أساس األسھم لمجموعة نقدیة 
في البیانات المالیة للشركة التي تستلم البضائع أو الخدمات ، 

.عندما تلتزم مجموعة شركات أخرى أو مساھمین بتسویة المقابل

تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
فظ بھا للبیع األصول غیر المتداولة المحت–٥

جزء من التعدیالت على (والعملیات المتوقفة 
معاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة في 

٢٠٠٨(

توضح التعدیالت أنھ یجب أن یتم تصنیف جمیع موجودات 
ومطلوبات الشركة التابعة على أنھ محتفظ بھا للبیع إذا إلتزمت 

شركة التابعة الشركة بخطة بیع تتضمن خسارةالسیطرة على تلك ال
، بغض النظر عما إذا كانت الشركة سوف تحتفظ بمزایا عدم 

.السیطرة على الشركة التابعة بعد البیع

٣٩تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
اإلعتراف وقیاس بنود التحوط : البیانات المالیة

المؤھلة

:لتحوطتقدم التعدیالت توضیحًا حول جانبین من جوانب محاسبة ا
. تحدید التضخم كخطر أو جزء متحوط منھ والتحوط مع خیارات

معیار لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
توزیعات األصول غیر النقدیة إلى –١٧

المالكین

یقدم التفسیر توجیھات بشأن المعالجة المحاسبیة المناسبة عندما 
.ت أرباح إلى المساھمینتقدم شركة ما أصوًال غیر نقدیة كتوزیعا

معیار لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
تحویل األصول من العمالء–١٨

یتناول التفسیر محاسبة المتلقین لتحویل الممتلكات واآلالت 
، ویخلص إلى أنھ عندما یفي بند " العمالء"والمعدات من 

صل من منظور الممتلكات واآلالت والمعدات المحول بتعریف األ
المتلقي ، فإنھ یجب على المتلقي إدراج األصل بقیمتھ العادلة في 
تاریخ التحویل ، وإدراج العائد كإیراد وفقًا للمعیار المحاسبي 

. اإلیرادات–١٨الدولي رقم 



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

) تابع(ر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة تطبیق معایی-٢

المعاییر والتفسیرات تحت اإلصدار ولم یبدأ سریانھا بعد٢.٢
بتاریخ الموافقة على البیانات المالیة ، كانت المعاییر والتفسیرات التالیة تحت اإلصدار ولم یبدأ 

:  سریانھا بعد
:معاییر معدلةمعاییر جدیدة و

السنویة للفتراتیطبق 
التي تبدأ في أو بعد 

٣٢المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
٢٠١٠فبرایر تعدیالت تتعلق بتصنیف عالوة اإلصدار–العرض األدوات المالیة

التحسینات التعدیالت الناتجة من -إندماج األعمال٣رقم معیار التقاریر المالیة الدولیة·
مایو تقاریر المالیة الدولیةالسنویة على معاییر ال

٢٠١٠یولیو ٢٠١٠

التعدیالت –البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة ٢٧المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
الناتجة من التحسینات السنویة على معاییر التقاریر 

٢٠١٠یولیو ٢٠١٠المالیة الدولیة مایو 

التعدیالت الناتجة من –اإلفصاحات : األدوات المالیة٧معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
التحسینات السنویة على معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

٢٠١١ینایر ٢٠١٠ما یو 

التعدیالت الناتجة من –عرض البیانات المالیة ١المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
لیة التحسینات السنویة على معاییر التقاریر المالیة الدو

٢٠١١ینایر ٢٠١٠مایو 

التعریف المعدل –إفصاحات األطراف ذات العالقة ٢٤المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
٢٠١١ینایر لألطراف ذات العالقة

التعدیالت الناتجة من -التقاریر المالیة المرحلیة ٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
اریر المالیة الدولیة التحسینات السنویة على معاییر التق

٢٠١١ینایر ٢٠١٠مایو 

تعدیالت تحسین –اإلفصاحات : األدوات المالیة٧المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
٢٠١١یولیو اإلفصاحات حول تحویل األصول المالیة

إسترداد (تعدیالت محدودة النطاق –ضریبة الدخل ١٢المعیار  المحاسبي الدولي رقم ·
٢٠١٢ینایر )ول األساسیةاألص

الغایة منھ إستبدال (التصنیف والقیاس : األدوات المالیة٩معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
ومعیار ٣٩كامل للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

٢٠١٣ینایر )٧التقاریر المالیة الدولیة رقم 
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة 

)تابع(تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة -٢

:تفسیرات جدیدة وتعدیالت على التفسیرات٣٫٢

یطبق للفترات 
السنویة التي تبدأ 

في أو بعد

معیار لجنة تفسیرات التقاریر المالیة ·
٢٠١٠یولیو مالیة في أدوات حقوق الملكیةإطفاء المطلوبات ال١٩الدولیة رقم 

معیار لجنة تفسیرات التقاریر المالیة ·
١٣الدولیة رقم 

التعدیالت الناتجة من التحسینات -برامج والء العمالء 
٢٠١١ینایر ٢٠١٠السنویة على معاییر التقاریر المالیة الدولیة مایو 

: ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم : ١٤یة الدولیة رقم تعدیل معیار لجنة تفسیرات التقاریر المال·
٢٠٠٩، نوفمبر القیود على منافع األصول المحددة، متطلبات الحد األدنى للتمویل وتعامالتھ

.تعدیالت تتعلق بالمساھمات اإلختیاریة المدفوعة مقدمًا
٢٠١١ینایر 

ات مستقبلیة لن یكون لھ تأثیرًا توقع اإلدارة أن تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات في فترت
.جوھریًا على البیانات المالیة للشركة في فترة التطبیق األولي

ملخص للسیاسات المحاسبیة المتبعة  -٣

بیان اإللتزام
متطلبات اإلفصاح وفقًا لقانون وطبقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ، عداد البیانات المالیة إتم 

اإلفصاح الصادرة من الھیئة وتوجیھات قواعد وتعدیالتھ و١٩٧٤اریة لسنة الشركات التج
.العامة لسوق المال

عدادأساس اإل
المالیة طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا مخصصات صیانة موقع البیاناتتم إعداد ھذه 

ات المالیة التي تم ، وبعض األدوة المطفأةوتكلفة إزالة أصول الموقع التي یتم قیاسھا بالتكلف
تكون التكلفة التاریخیة عادة بناء على القیمة العادلة للمقابل الممنوح عن . قیاسھا بالقیمة العادلة

. األصول

عملة التشغیل
البیئة اإلقتصادیة األساسیة ھو عملة و)ع.ر(البیانات المالیة بالریال العمانيتم عرض ھذه 

. التي تعمل بھا الشركة

:المحاسبیة المتبعة ھي على النحو المبین أدناهالسیاسات 

العمالت األجنبیة
یتم تحویل المعامالت بعمالت أجنبیة إلى عملة التشغیل للشركة بأسعار الصرف السائدة في 

إلى التقریرالمالیة بعمالت أجنبیة في تاریخ المطلوباتوالموجوداتیتم تحویل . تاریخ المعاملة
یتم إثبات فروق العمالت . ة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخعملة التشغیل للشرك

.ن التحویل في الربح أو الخسارةـاألجنبیة الناتجة ع
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

) تابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة المتبعة -٣

داتالممتلكات واآلالت والمع

اإلثبات والقیاس) ١(

ستھالك المتراكم وخسائر إلیتم قیاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا ا
.نخفاض في القیمةإلا

تتضمن التكلفة أیة تكلفة . قتناء األصلإتتضمن التكلفة النفقات المنسوبة بصفة مباشرة إلى 
ستخدامھ المطلوب وتكالیف فك إعمل لغرض إلى وضع األصل في حالة أخرى تنسب مباشرة 

.وإزالة وصیانة الموقع الذي توضع بھ األصول

عندما یكون ألجزاء بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا 
. من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات) مكونات رئیسیة(كبنود منفصلة 

المصروفات الالحقة) ٢(

تثبت تكلفة إحالل بند ممتلكات وآالت ومعدات في القیمة الدفتریة للبند لو كان من المحتمل أن 
قتصادیة مستقبلیة مضمنة في ذلك البند للشركة ویمكن قیاس تكلفتھ بصورة إتتدفق منافع 

الربح أو الخسارةتثبت تكالیف الصیانة الیومیة للممتلكات واآلالت والمعدات في . موثوق بھا
.عند تكبدھا

ستھالكاإل) ٣(

على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي الشاملالدخلبیانستھالك في إلیحتسب ا
قتصادیة إلاألعمار ا. ستھالك األصول قید اإلنشاءإال یتم . المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات

:المقدرة على النحو التالي
السنوات

٢٠–١٠مباني
١٣–٢ت ومعدات وسیاراتالآ

. ستھالك واألعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم الباقیة في تاریخ كل تقریرإلتتم إعادة تقییم طرق ا

.األرض بالملكیة الحرة ال تستھلك

على أنھا تعتبر األرباح أو الخسائر الناتجة من بیع أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات 
.الربح أو الخسارةبیع والقیمة الدفتریة لألصل وتدرج في الفرق بین عوائد ال
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة المتبعة -٣

المخزون
تمثل التكالیف جمیع . ، أیھما أقلیتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق

:المصروفات المتكبدة في سبیل وصول المخزون إلى موقعھ وحالتھ الراھنة على النحو التالي

.تكلفة الشراء على أساس الوارد أوًال یصرف أوًال: المنتجات النفطیة وزیوت المحركات·
.المتوسط المرجح للتكلفة: مواد المخزون·

عتیادي ناقصًا تكالیف إلر المقدر للبیع في إطار النشاط اصافي القیمة القابلة للتحقق ھي السع
.إكمال العمل ومصروفات البیع

نخفاض قیمة األصولإ

األصول المالیة ) ١(
نخفضت قیمتھ في حالة وجود دلیل موضوعي یشیر إلى أن واحدًا إر أن األصل المالي قد ـیعتب

.ت النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصلأو أكثر من األحداث ذات تأثیر سلبي على التدفقا

نخفاض في قیمة األصل المالي الذي جرى قیاسھ بالتكلفة المطفأة على إلحتساب خسارة اإیتم 
أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة 

. بمعدل الفائدة الحقیقي األصلي

یجرى . نخفاض القیمة على األصول المالیة الفردیة الھامة على أساس فرديإلار ختبإیجرى 
تقییم لألصول المالیة األخرى بصورة جماعیة في المجموعات التي تتشارك في مزایا مخاطر 

. ئتمان متماثلةإ

.الربح أو الخسارةنخفاض في القیمة في إلیتم إثبات جمیع خسائر ا

ي القیمة في الحالة التي یمكن أن یعزى فیھا الرد بصورة موضوعیة نخفاض فإلیتم رد خسارة ا
بالنسبة لألصول المالیة التي ُتقاس . نخفاض في القیمةإلإلى حدث وقع بعد إثبات خسارة ا

.الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة یتم إثبات الرد مباشرة في 
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١ة في للسنة المنتھی

)تابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة المتبعة -٣

نخفاض قیمة األصولإ

األصول غیر المالیة) ٢(
لتحدید ما إذا كان ھناك أي تقریرتتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة في تاریخ كل 

خفاض القیمة یتم تقدیر إنعلى في حالة وجود أي مؤشر. نخفاض في قیمتھاإلمؤشر على ا
. سترداد لألصلإلالقیمة القابلة ل

ل أو وحدتھ المنتجة ـة لألصـة عندما تزید القیمة الدفتریـي القیمـاض فـنخفإلر اـات خسائـیتم إثب
ستخدام إلفي االقابلة لإلسترداد المقدرة والتي تمثل القیمة األكبر بین قیمتھللنقد عن قیمتھ

ستخدام یتم خصم التدفقات النقدیة إلعند تقدیر القیمة في ا. لة ناقصًا تكالیف البیعھ العادوقیمت
ستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات إالمستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة ب

.السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة المتعلقة بذلك األصل

نخفاض في القیمة التي أثبتت في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لمعرفة إلئر ایتم تقییم خسا
ارة ـیتم رد خس. نخفاض في القیمةإلنعدام خسارة اإا إذا كانت ھناك مؤشرات على نقص أو ـم
ة ـنخفاض في القیمة في حالة وجود تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلإلا
ھ القیمة ـد فیـزیـذي ال تـد الـى الحـط إلـنخفاض في القیمة فقإلخسارة ایتم رد. ستردادإلل

ة لألصل عن القیمة الدفتریة التي قد یكون من الممكن تحدیدھا بالصافي بعد خصم ـالدفتری
.نخفاض القیمةإالك أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات خسارة ـستھإلا

النقد والنقد المعادل  
وأرصدة لدى البنوك والتي دل من نقد ایتكون النقد والنقد المعت النقدیة ، ألغراض بیان التدفقا

.بالصافي من السحب على المكشوفتستحق في أقل من ثالث شھور من تاریخ اإلیداع 

منافع الموظفین
یتم إدراج التزامات المساھمات في خطة مساھمات التقاعد المحددة للموظفین العمانیین الخاصة 

.عند تكبدھاالربح أو الخسارةجتماعیة كمصروف في في إلرنامج التأمینات اوفقًا لب

وفقًا لبنود قانون العمل العماني منافع نھایة الخدمة للموظفین غیر العمانیین تم عمل مخصص 
.بنھایة فترة التقریرعلى أساس معدالت المنافع الحالیة وعدد سنوات الخدمة المتراكمة 

المخصصات
ستداللي حالي یمكن قیاسھ إلتزام قانوني أو إالمخصص عندما یكون لدى الشركة یتم إثبات

قتصادیة لسداد إبصورة موثوقة نتیجة لحدث سابق ومن المحتمل أن ُیطلب تدفق خارجي لمنافع 
، ، عبر إجراء تقییمات لألثر على البیئةیتم إدراج مخصص البیئة عندما تقوم الشركة. لتزامإلا

یاجات للمعالجات البیئیة نتیجة لحدث سابق وعندما یمكن تقدیر التكالیف المصاحبة بتحدید االحت
یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدالت . لھ بصورة معقولة

ما قبل الضریبة التي تعكس التقدیرات السوقیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك 
.ملتزاإلا
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اإلیرادات
، بالصافي ستالمإلیتم قیاس إیرادات مبیعات البضائع بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل ل

یتم إثبات اإلیراد عند تحویل المخاطر . التجاریةمن المرتجعات والمسموحات والخصومات
سترداد المقابل المستحق إالمشتري وعندما یكون من المحتمل ىوالعوائد الھامة للملكیة إل

ویكون من الممكن تقدیر التكالیف المصاحبة وتقدیر إحتمال إرجاع البضاعة بصورة موثوقة 
. وال تكون ھناك إدارة مستمرة مصاحبة للبضائع

. حدهىستنادًا لشروط كل عقد بیع علإیختلف تحویل المخاطر والعوائد 

اإلیجارات
یتم إدراج المدفوعات بموجب عقود إیجار تشغیلي في الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت 

یتم إدراج حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي . على مدى فترة اإلیجار
.مدى فترة اإلیجارمصروف اإلیجار على

ضریبة الدخل
یتم إدراج مصروف ضریبة الدخل في . تتكون ضریبة الدخل من ضریبة حالیة وضریبة مؤجلة

فیما عدا القدر الذي یتعلق ببنود یتم إدراجھا مباشرة في حقوق الملكیة ففي الربح أو الخسارة
.ھذه الحالة یتم إدراجھ في حقوق الملكیة

الضریبة الحالیة
ستخدام المعدالت إضریبة الحالیة ھي الضریبة المستحقة الدفع على اإلیراد الضریبي للسنة بال

الضریبیة المطبقة أو التي یتوقع تطبیقھا على نحو واسع في تاریخ التقریر وأیة تعدیالت على 
. الضریبة المستحقة عن سنوات سابقة

الضریبة المؤجلة 
لتزام في المیزانیة العمومیة على إلستخدام طریقة اإیتم إحتساب مخصص الضریبة المؤجلة ب

غ ـول وااللتزامات ألغراض التقاریر المالیة والمبالـدفتریة لألصـة الـن القیمـة بیـروق المؤقتـالف
ة ـاس الضریبة المؤجلة بالمعدالت المطبقـم قیـیت. ةـریبیـالدفتریة المستخدمة في األغراض الض

ستنادًا إلى القوانین المطبقة أو التي تطبق إالفروق المؤقتة عند ردھا أو التي یتوقع تطبیقھا على 
.على نحو واسع في تاریخ التقریر

یتم إثبات أصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یحتمل معھ توافر أرباح ضریبیة مستقبلیة 
الضریبة تتم مراجعة أصول . ستغالل الفروق المؤقتةإخاضعة للضریبة یمكن في مقابلھا 

المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا بالقدر الذي ال یمكن معھ تحقق المنفعة الضریبیة 
.ذات الصلة

ات ومطلوبات الضریبة المرجلة عند وجود حق قانوني إلزامي لتسویة  دتتم تسویة موجو
ضریبة عند وجود إعفاءات من موجودات الضریبة الحالیة مقابل مطلوبات الضریبة الحالیة

الدخل من جانب نفس السلطة الضریبیة وإعتزام الشركة تسویة موجودات ومطلوبات  
.الضریبة الحالیة على أساس الصافي
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عائد السھم الواحد
حتساب إیتم . للسھم الواحد ألسھمھا العادیةوالمخفض لشركة بعرض العائد األساسي تقوم ا

للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة والمخفضالعائد األساسي
. للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة

ةمكافآت أعضاء مجلس اإلدار
مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین متضمنة أتعاب حضور 
اجتماعات مجلس اإلدارة تتفق مع وفي حدود نصوص قانون الشركات التجاریة وإرشادات 

ق أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیونال یستح. الھیئة العامة لسوق المال والنظام األساسي للشركة
جتماعات إبخالف المنافع التعاقدیة والحوافز المرتبطة باألداء ألیة بدالت حضور -إن وجدوا-

.الربح أو الخسارةیتم إثبات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في . مجلس اإلدارة أو مكافآت ثابتة

المشروع المشترك

األصول التي تتم السیطرة المشتركة علیھا: المشروع المشترك
ر في األصول التي تتم السیطرة علیھا بصورة مشتركة فقط بمقدار حصة ستثماإلیتم إثبات ا

لتزامات التي تكبدتھا والدخل من بیع إلالشركة في تلك األصول مصنفة وفقًا لطبیعة األصول وا
ستخدام حصتھا من مخرجات المشروع المشترك بجانب حصتھا من أیة مصروفات یتم إأو 

.تكبدھا من جانب المشروع المشترك

الكیان الذي تتم السیطرة المشتركة علیھ: المشروع المشترك
وق ـستخدام طریقة حقإستثمار في الكیان الذي تتم السیطرة علیھ بصفة مشتركة بإلیتم إثبات ا

الملكیة من تاریخ حصول الشركة على السیطرة المشتركة وذلك بالتكلفة مضافًا إلیھا حصة 
.قتناء والتغیرات األخرى في صافي األصولإلا بعد االشركة من النتائج المحتجزة لمرحلة م

ستخدام طریقة حقوق الملكیة بدءًا من تاریخ توقف سیطرتھا المشتركة إن ـة عـف الشركـتتوق
.أو نفوذھا الھام على الكیان الذي تتم السیطرة علیھ بصفة مشتركة

توزیعات األرباح
ة ـحتیاجات الشركإالربح المتاح للتوزیع ویوصي مجلس اإلدارة بتوزیعات األرباح بعد دراسة

ات ـیتم إثب. من النقد في المستقبل وھي تخضع لموافقة المساھمین في الجمعیة العمومیة السنویة
.لتزام في الفترة التي یعلن فیھا عنھاإتوزیعات األرباح ك
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تحدید القیم العادلة
ل ـیتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات الخاصة بالشركة تحدید القیمة العادلة لك

نطبق ، یتم اإلفصاح عن المزید من إومتى . لتزامات المالیة وغیر المالیةإلمن األصول وا
ادلة في اإلیضاحات المحددة ـم العـد القیـا لتحدیـام بھـم القیـي یتـراضات التـفتإلالمعلومات عن ا

.لذلك األصل أو االلتزام

التجاریة الدائنة والذمم والذمم والذمم األخرى یتم تقدیر القیمة العادلة للذمم التجاریة المدینة 
.تحقاقھاسإعلى أنھا تقارب القیمة الدفتریة الحالیة بسبب قصر فترة األخرى

. لعوائد المستلمةوفقًا لیتم إثبات رأس المال 

.تصنف األسھم العادیة واألسھم التي تملك حق التصویت المتعدد كحقوق ملكیة

التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الھامة-٤
القیام من اإلدارة بما یتناسب مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة البیانات المالیة عرضیتطلب 

فتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات المالیة الظاھرة في تاریخ إبإعداد تقدیرات و
ھذه . البیانات المالیة والمخصصات الناتجة عنھا والتغیرات في القیمة العادلة خالل العام

التقدیرات مبنیة على افتراضات تتضمن العدید من العوامل التي تختلف درجة التأكد منھا ، 
ي االلتزامات المستقبلیة ختالف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة إلى تغیرات فإؤدي وی

.المقدرة

ستھالك   إلا
یتم . ساس العمر اإلنتاجي المقدرستھالك لتنزیل تكلفة الموجودات على أإلحتساب اإیتم 

ء على عدة عوامل منھا الدورات حتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقًا لتقییم إدارة الشركة بناإ
.التشغیلیة وبرامج الصیانة والتآكل والتلف الطبیعیین وذلك باستخدام أفضل التقدیرات

الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
الدیون المشكوك في تحصیلھا بناء على تقدیرات اإلدارة لعدة عوامل مثل یتم عمل مخصص

.قات من العمالء وعدد أیام تلك الدیونالشركة السابقة في تحصیل المستحةخبر

مخصص المخزون بطیئ الحركة والمتقادم
بطیئ الحركة والمتقادم بناء على تقییم اإلدارة لعدة عوامل مثل  لمخزون یتم عمل مخصص

.إمكانیة اإلستفادة منھا ، برامج الصیانة والتآكل والتلف الطبیعیین بإستخدام أفضل التقدیرات

مخصص البیئة
على تقدیرات التلوث البیئي التي عتمادًاإیتم عمل مخصص البیئة عن تكالیف المعالجة البیئیة 

.ن الخاصة بالشركةـتتم في مواقع التسلیم والتخزی

تكلفة إزالة أصول الموقع
ى      حتساب تكلفة إزإیتم   اء عل ع بن ة أصول الموق ة       ال ط تكلف ل متوس دة عوامل مث یم اإلدارة لع تقی

ة ق المحط ة مراف در إزال اجي المق ر اإلنت تخدامھ  ل، العم ب إس ض الواج سعر المخف ة وال لمحط
.لمحطاتللتخفیض التدفقات النقدیة المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة 
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والمعداتواآلالت الممتلكات -٥
األصــــول قیداآلالت والمعدات أراضي

المجمـــوعاإلنشـــــــــــاءوالسیـــــــــاراتمبانيو
ریال عمانيریال عمانيریال عمانيریال عماني

التكلفة 
٢٠٠٩٥٫١٨٢٫٠٥٠١٨٫٤٦٨٫٢٠٢٣٫٣٥٢٫٤٣٨٢٧٫٠٠٢٫٦٩٠ینایر١في 

١١٫١٦٨٣٫٢٤٠٫٤٢٤٣٫٢٥١٫٥٩٢-ضافـــاتإ
-)٥٫٤٨٨٫١٢٥(٢٫١٧٠٫٢٥٩٣٫٣١٧٫٨٦٦تحویــالت
)٧٨١٫١٤٩(-)٦٥٤٫١٢٤()١٢٧٫٠٢٥(إستبعادات

٢٠١٠٧٫٢٢٥٫٢٨٤٢١٫١٤٣٫١١٢١٫١٠٤٫٧٣٧٢٩٫٤٧٣٫١٣٣ینایر١في 
١٣٫٤٠١٤٫٣٣٨٫٠١٣٤٫٣٥١٫٤١٤-ضافـــاتإ

-)٢٫٣٣١٫٧٠٤(٥١٤٫٤٨٦١٫٨١٧٫٢١٨تحویــالت
)٤٩٨٫٧٤١(-)٤٥٩٫٠٢٠()٣٩٫٧٢١(إستبعادات

٢٠١٠٧٫٧٠٠٫٠٤٩٢٢٫٥١٤٫٧١١٣٫١١١٫٠٤٦٣٣٫٣٢٥٫٨٠٦دیسمبر ٣١في 

الك ھستاإل
٩٫٣٩١٫٩٩٢-٢٠٠٩١٫٠٦٤٫٨٧٢٨٫٣٢٧٫١٢٠ینایر١في 

٢٫٤٥٣٫٢٩٧-٣٥٤٫١٧٢٢٫٠٩٩٫١٢٥المحمل خالل السنة 
)٤٩٩٫٥١٢(-)٤٨١٫٢٧٦()١٨٫٢٣٦(إستبعادات 

١١٫٣٤٥٫٧٧٧-٢٠١٠١٫٤٠٠٫٨٠٨٩٫٩٤٤٫٩٦٩ینایر١في 
٢٫٤٧٧٫٠٩٦-٣٧٨٫٥٦٠٢٫٠٩٨٫٥٣٦المحمل خالل السنة 

)٣٤٢٫٧٩٥(-)٣٢٥٫٦١٤()١٧٫١٨١(ستبعادات إ

١٣٫٤٨٠٫٠٧٨-٢٠١٠١٫٧٦٢٫١٨٧١١٫٧١٧٫٨٩١دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة
٢٠١٠٥٫٩٣٧٫٨٦٢١٠٫٧٩٦٫٨٢٠٣٫١١١٫٠٤٦١٩٫٨٤٥٫٧٢٨دیسمبر ٣١في 

٢٠٠٩٥٫٨٢٤٫٤٧٦١١٫١٩٨٫١٤٣١٫١٠٤٫٧٣٧١٨٫١٢٧٫٣٥٦دیسمبر ٣١في 
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من اآلالت والمعدات واألصول قید اإلنشاء بالمستودع الرئیسي % ٥٠تم إدراج حصة الشركة 
) ریال عماني٨٥٦٫٨٢٤–٢٠٠٩(ریال عماني ٨٠٤٫٩٠٥للتخزین بمیناء الفحل بمبلغ 

ت على التوالي في الممتلكا) ریال عماني٣٠٫٥٣٣–٢٠٠٩(ریال عماني ٣٣٫١٧٨و
بین الشركة وشركة المھا ١٩٩٥دیسمبر ٦فاقیة مؤرخة في إتوبموجب . واآلالت والمعدات

"):المھا("ع .ع.م.لتسویق المنتجات النفطیة ش

تتم السیطرة المشتركة على ھذه األصول مع المھا وال یمكن بیعھا إال بالموافقة المشتركة ▪
للشركة والمھا؛

ودع بالتساوي مع المھا؛ وتتم المشاركة في تكالیف ھذا المست▪
.یتم تشغیل المستودع من قبل الشركة بموجب أتعاب إدارة متفق علیھا▪

األرض التي أقیم علیھا المستودع الرئیسي للتخزین والمباني مستأجرة من وزارة النفط والغاز 
سنة واحدة حتىتم خالل السنة تجدید إتفاقیة اإلیجار لمدة.بصفة مشتركة مع المھا

.٢٠١١نوفمبر ٢٢

إستثمار في مشروع مشترك-٦
من منافع حقوق الملكیة في % ٥٠یمثل اإلستثمار في مشروع مشترك مساھمة الشركة في 

، شركة تأسست ") المشروع المشترك("م .م.نفط عمان ماتریكس للخدمات البحریة ششركة 
ي المشروع المشترك ھو شركة ماتریكس المساھم اآلخر ف. ٢٠١٠ابریل ٢٨في عمان بتاریخ 

الھدف من المشروع المشترك ھو . إتش ، شركة تأسست في المانیا.بي.إم.مارین ھولدینغز جي
.بیع النفط ومنتجاتھ وتوفیر الوقود في میناء صحار

:ملخص المعلومات المالیة للمشروع المشترك في نھایة فترة التقریر كما یلي

٢٠١٠٢٠٠٩
ریال عمانيریال عماني

-١٩٣٫٥٢٥مجموع الموجودات
-)٤٨٫٣٩٢(مجموع المطلوبات

-١٤٥٫١٣٣صافي األصول

-٧٢٫٥٦٦حصة الشركة في صافي موجودات المشروع المشترك

-٤٫٨٦٧خسارة المشروع المشترك للفترة

-٢٫٤٣٤حصة الشركة في خسارة المشروع المشترك



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المخـزون -٧
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
٢٫٩٨٢٫٣١٥٥٫٤٢٨٫٩٢٦النفط وزیوت التشحیم 

٧٫٤٩٧٧٫٤٩٧وقطع الغیارمواد المخزون
)١٥٥٫٠٠٠()٤٥٫٠٠٠(مخصص المخزون بطیىء الحركة والمتقادم: ناقصًا

٢٫٩٤٤٫٨١٢٥٫٢٨١٫٤٢٣

األخرىالمدینة واألرصدةالذمم المدینة -٨

٢٠٫٢٦١٫٣٣٤١٦٫٧٢٤٫٧٨١مم المدینة الذ
)٨٣٩٫٩٠٧()٧٥١٫١٤٤()٢٦إیضاح (مخصص إنخفاض القیمة : ناقصًا

١٩٫٥١٠٫١٩٠١٥٫٨٨٤٫٨٧٤
٦٦١٫٧٢٩٤٤٢٫٥٢٣)٢١إیضاح(قةالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العال

٤٢٢٫٥٤٤٥٣٠٫٧٣٦الذمم المدینة األخرى 
١٫٢١٧٫٦٩٨١٫٠٥٢٫٨١٦المصروفات المدفوعة مقدمًا

٢١٫٨١٢٫١٦١١٧٫٩١٠٫٩٤٩

النقد والنقد المعادل-٩

٢٦٫٠٣٠١٨٫٠١٨نقد في الصندوق 
١٦٫٧٣١٫٢٤٦٧٫٩٧٥٫٣٠٨نقد لدى البنك

١٦٫٧٥٧٫٢٧٦٧٫٩٩٣٫٣٢٦



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رأس المال -١٠
)١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٠٩(سھمًا١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ من 

).بیسة للسھم الواحد٢٠٠٩:١٠٠(الواحد بیسة للسھم١٠٠بقیمة أسمیة 

مــسھ٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ل من ــوع بالكامــدر والمدفــال الشركة المصـرأسمیتكون 
بیسة للسھم٢٠٠٩:١٠٠(الواحدبیسة للسھم١٠٠بقیمة أسمیة )٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠: ٢٠٠٩(

:كما یلي)الواحد
عدد األسھم

٢٠١٠٢٠٠٩
٣٫٢٢٥٫٠٠٠٣٫٢٢٥٫٠٠٠أسھم تتمتع بحق التصویت المتعدد

٦١٫٢٧٥٫٠٠٠٦١٫٢٧٥٫٠٠٠أسھم عادیة 

٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠

من الفصل الثاني من النظام األساسي للشركة یتمتع كل حامل سھم متعدد ٥وفقًا للمادة 
تعتبر األسھم التي تتمع بحق .العامة السنویة للشركةةالجمعیإجتماع األصوات بصوتین في 

.    العائد األساسي والمخفض للسھم الواحدھا أسھم عادیة ألغراض التصویت المتعدد بأن

أو أكثر من أسھم الشركة سواء كانت ھذه % ١٠إن مساھمي الشركة الذین یحملون نسبة 
األسھم بأسمائھم أو عن طریق حسابات من ینوب عنھم وعدد األسھم التي یمتلكونھا موضحة 

:كما یلي
عدد األسھم

٢٠١٠٢٠٠٩
أسھم تتمتع بحق –م .ع.م.ة النفط العمانیة ششرك

٣٫٢٢٥٫٠٠٠٣٫٢٢٥٫٠٠٠التصویت المتعدد
٢٨٫٣٨٠٫٠٠٠٢٨٫٣٨٠٫٠٠٠أسھم عادیة–

٣١٫٦٠٥٫٠٠٠٣١٫٦٠٥٫٠٠٠

حتیاطي القانوني  إلا-١١
كل سنةمن أرباح % ١٠تحویل بسلطنة عمان یجب قانون الشركات التجاریة طبقًا لمتطلبات

الشركةحتیاطي مساویًا لثلث رأسمال إلاذلك رصید إلى أن یصبح قانونيحتیاطيإلحساب 
حیث،إلى ھذا اإلحتیاطيتحویالت إضافیةأیةلشركة إیقاف القد قررت. على األقلالمصدر

.حتیاطي غیر متاح للتوزیعإلھذا ا.المصدربلغ اإلحتیاطي ثلث رأس المال



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

مالیةایضاحات حول البیانات ال
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

منافع نھایة الخدمة للموظفین-١٢

: كانت الحركة في اإللتزامات كما یلي
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
١٧٨٫٢٦٥٢١٠٫٨٣٩ینایر ١المستحق كما في 

٤٢٫٠٠٥٢٢٫٢٣٨المستحق خالل السنة 
)٥٤٫٨١٢()٣٢٫٥٥٣(المدفوعة مكافأة نھایة الخدمة

١٨٧٫٧١٧١٧٨٫٢٦٥دیسمبر٣١المستحق كما في 

ول الموقع صإزالة أتكلفةمخصص صیانة موقع و-١٣
: كانت حركة المخصصات كالتالي

٢٠١٠٢٠٠٩
ریال عمانيریال عماني

٣٣٣٫٦٦٤٣٠٤٫٢٤١ینایر ١كما في 
١٣٫٤٠١١١٫١٦٨مخصص إضافي 

٢٠٫٠٢٠١٨٫٢٥٥)مدرج في تكالیف التمویل(رد الخصم مقابل الزمن 

٣٦٧٫٠٨٥٣٣٣٫٦٦٤دیسمبر٣١كما في 

:ستخدمت في تقدیر ھذا المخصص كانت كالتاليأفتراضات التي إلأھم ا

ریال عماني٤٫٠٠٠متوسط تكلفة الصیانة وإزالة األصول لمحطة وقود واحدة ھو ·
.) مانيریال ع٢٠٠٩:٤٫٠٠٠(

التدفقات النقدیة المخصومة والمتوقعة  خالل العمر اإلنتاجي لمحطات الوقود بإستخدام ·
و ;%)٢٠٠٩:٦(% ٦معدل فائدة بواقع 

.)سنوات٢٠٠٩:١٠(سنوات١٠فتراضي للمحطة ھو إلالعمر ا·



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الدائنة األخرى األرصدةالذمم الدائنة و-١٤
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
١٧٫٩٧٧٫٧٥٢١٤٫٧٣٥٫٥٩١الذمم الدائنة 

١٩١٫٤٩٦٨٠٫٨٤٨)٢١إیضاح (مستحق ألطراف ذات عالقة 
٧٫٣٦٥٫٦٠١٣٫٤٦٥٫٤٩٤مصروفات مستحقة 

٨١٫٠٠٠٧٤٫٧٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

٢٥٫٦١٥٫٨٤٩١٨٫٣٥٦٫٦٣٣

قامت الشركة ووفقًا للوائح الھیئة العامة لسوق المال بتحویل توزیعات األرباح غیر المطالب 
بلغت . ستحقاقھا إلى صندوق أمانات المستثمرین بالھیئةإأشھر من تاریخ ٦بھا لفترة تزید عن 

ریال عماني تقریبًا٦٫٦٨٧توزیعات األرباح غیر المطالب بھا المحولة خالل السنة 
یحق للمساھمین المستحقین الذین لم یتلقوا توزیعات األرباح ). ریال عماني٢٠٠٩:٦٫٣٥٧(

والذمم الدائنة التجاریة الذمم ن تدفع أیتوقع . الخاصة بھم مطالبة الھیئة العامة لسوق المال بھا
.التقریریوم من تاریخ ٤٥الدائنة األخرى خالل 

القروض المصرفیة-١٥
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠قروض قصیرة األجل

وفقًا ألسعار ویحمل معدل فائدةبدون ضمان، خالل سنة واحدةیسدد القرض قصیر األجل 
.السوق
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠بر دیسم٣١للسنة المنتھیة في 

ضریبة الدخل -١٦
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
:المتداولةالمطلوبات

٩٦١٫٩٧٧٧٥٢٫٠٠٠السنة الحالیة 
٨٨٫٢٤٤٧٨٫١٦٠سنوات سابقة 

١٫٠٥٠٫٢٢١٨٣٠٫١٦٠

: الشاملبیان الدخل
٩٦١٫٩٧٧٧٥٢٫٠٠٠السنة الحالیة 

)١٣٫٧٦٩()٥٫٤٤٥(بنشوء ورد الفروق المؤقتةةة مؤجلة متعلقضریب

٩٥٦٫٥٣٢٧٣٨٫٢٣١

:أصل الضریبة المؤجلة)/ إلتزام(
)٩٫٤٣٨(٤٫٣٣١ینایر ١في 

٥٫٤٤٥١٣٫٧٦٩الحركة خالل السنة

٩٫٧٧٦٤٫٣٣١دیسمبر ٣١في 

: یشتمل أصل الضریبة المؤجلة على الفروق المؤقتة التالیة
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
١٧٣٫٦٩٤١٩٢٫٢٢٤المخصصات والمصروفات األخرى

)١٨٧٫٨٩٣()١٦٣٫٩١٨(الت ومعداتآممتلكات و

٩٫٧٧٦٤٫٣٣١

على ما % ١٢معدل ضریبة الدخل وفقًا قانون ضریبة الدخل في سلطنة عمان بتخضع الشركة ل
ألغراض تحدید مصروف . من األرباح الخاضعة للضریبةریال عماني ٣٠٫٠٠٠یزید عن 

فیما یلي تسویة . تمت تسویة األرباح المحاسبیة لألغراض الضریبیة، ضریبة الدخل للسنة 
:الضریبة الحقیقیةىالربح المحاسبي إلىالضریبة عل
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

) تابع(ریبة الدخل ض-١٦

:بمعدل الضریبة الفعليالتسویة المتعلقة 
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عماني%المعدلریال عماني%المعدل
٧٫٨١٨٫٦١٦٦٫٠٩٨٫٣١٦الربح قبل الضریبة

١٢٩٣٤٫٦٣٤١٢٧٢٨٫١٩٨ضریبة الدخل
أثر البنود المسموح 
والفروق بخصمھا ضریبیًا

)٣٣٫٠١١()٠٫٥٤()١٥٫٩٩١(٠٫٢٠الزمنیة
أثر البنود غیر المسموح 

٣٧٫٨٨٩٠٫٧١٤٣٫٠٤٤)٠٫٤٨(بخصمھا ضریبیًا

١٢٫٢٨٩٥٦٫٥٣٢١٢٫١٢٧٣٨٫٢٣١الضریبة الحقیقیة 

.تستند التسویات على الفھم الحالي للقوانین واللوائح والممارسات الضریبیة القائمة

، ٢٠٠٦ت للسنواانة العامة للضرائب بوزارة المالیة من الربط الضریبي للشركة لم تنتھ األم
، فیما یتعلق ، إن وجدلتزام ضریبي إضافيإترى اإلدارة أن أي . ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

تأثیر جوھري على المركز المالي للشركة كما فيلھالضریبیة لن یكون واتبتلك السن
%.١٢حتساب الضریبة المؤجلة بمعدل إتم. ٢٠١٠دیسمبر ٣١

مخصص البیئة-١٧

:كانت حركة المخصص كالتالي
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
٤٨٠٫٨٠٧٥٢٦٫٣٧٢ینایر ١الرصید كما في 

-٢٢٫٩٤٥المحمل خالل السنة
)٤٥٫٥٦٥()٢٤٫٧٤٥(المبالغ المستخدمة 

٤٧٩٫٠٠٧٤٨٠٫٨٠٧دیسمبر٣١الرصید كما في 

على تقدیرات التلوث البیئي التي عتمادًاإن مخصص لتكالیف معالجة البیئة ـتقوم الشركة بتكوی
ستخدام كامل المخصص وقدره إیتوقع . ن الخاصة بالشركةـتتم في مواقع التسلیم والتخزی

حسب خطة معالجة الموقع )ریال عماني٢٠٠٩:٤٨٠٫٨٠٧(ریال عماني٤٧٩٫٠٠٧
.المحددة التي وضعتھا الشركة مع مستشاریھا البیئیین
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

التمویل) تكالیف/ (إیرادات صافي -١٨
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني

)١٢٢٫٥٤٨()٦٩٫٩١٨(مصروفات الفوائد
١٦٨٫٥٧٠٣٨٫٦٤٥إیرادات الفوائد

٨٣٫٩٠٣(٩٨٫٦٥٢(

إرتباطات -١٩

اإلیجارات التشغیلیة
مدفوعات . طویلة األجل وغیر قابلة لإللغاءيبعض عقود اإلیجار التشغیلفي الشركة دخلت 

:اإلیجار المستقبلیة وفقًا لشروط ھذه العقود كما یلي
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
: ألدنى لمدفوعات العقود المستقبلیةالحد ا

١٫٠٦٨٫٠٢٨٩٤٠٫٤٩٩ال تزید عن سنة واحدة
١٫٤٤١٫٤٤٠١٫٨٧٧٫٧٥٦تزید عن سنة وتقل عن خمس سنوات

٩٤٥٫٦٣٤٩٤٥٫٦٣٤تزید عن خمس سنوات

٣٫٤٥٥٫١٠٢٣٫٧٦٣٫٨٨٩

١٫٢٣٦٫٢١٩٨٦٢٫٩٢٢متعاقد علیھا إرتباطات 

ت القطاعیةالمعلوما-٢٠

وحدات العمل التجاري التي تشتق منھا القطاعات أرباحھا
ألغراض تخصیص الموارد وتقییم أداء مسؤول التشغیل بالشركةتركز المعلومات المقدمة إلى 

التصنیفات الرئیسیة لوحدات العمل ھي البیع . القطاعات ، على تصنیف وحدات العمل التجاري
.بالتجزئة ، التجارة وغیرھا

.العملیات األخرى ھي  زیوت التشحیم والطیران
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(المعلومات القطاعیة-٢٠

.المتعلقة بقطاعات الشركة مبینة أدناهالمعلومات

إیرادات القطاعات 
إیرادات القطاعات

٢٠١٠٢٠٠٩
ریال عمانيریال عماني

١١٩٫٢٢٢٫٢٧٠١٠٦٫٩٣٣٫٤٣٦بیع بالتجزئة
٤٣٫٨١٦٫٨٢٤٤٠٫٤٣٤٫٤٦٨تجارة 
٥٣٫١٣٤٫٩٩٠٢١٫٠٧٦٫٥١٣أخرى

٢١٦٫١٧٤٫٠٨٤١٦٨٫٤٤٤٫٤١٧

مبیعات بین ال توجد. ناإلیرادات المذكورة أعاله تمثل اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیی
).الشىء: ٢٠٠٩(القطاعات خالل السنة 

المنتجات الرئیسیة والخدمات والمعلومات الجغرافیةاإلیرادات من 
تنشأ اإلیرادات التشغیلیة للشركة أساسًا من تسویق وتوزیع المنتجات البترولیة في سلطنة 

. عمان

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢١
ل  شركات  تتمث ا وال س اإلدارة ، اإلدارة العلی ضاء مجل ساھمین ، أع ة بالم راف ذات العالق األط

ة                   رارات المالی ى الق ة عل أثیر بصورة فعال ة الت تحكم وممارس ى ال درة عل ا بالق التي یتمتعون فیھ
.والتشغیلیة

دخلت الشركة في معامالت مع شركات یستطیع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة تأثیر 
في إطار النشاط االعتیادي تقوم الشركة بتقدیم خدمات على أساس تجاري إلى . علیھاھام 

یرى أعضاء مجلس اإلدارة أن . األطراف ذات العالقة وتستفید بخدمات من تلك األطراف
شروط تقدیم وتلقي الخدمات مقاربة لتلك التي یمكن الحصول علیھا من أطراف أخرى غیر 

.ذات عالقة
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حات حول البیانات المالیةایضا
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢١

أو أكثر من % ١٠خالل السنة كان حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمالكین لنسبة 
: أو أعضاء مجلس اإلدارة كما یلي/ أسھم الشركة و

٢٠١٠٢٠٠٩
ریال عمانيریال عماني

إیرادات
٣٫٧١٨٫٣٨٧٤٫٤٣٠٫٩٥٣محطات وقود مملوكة ألعضاء مجلس اإلدارةىبیع وقود إل
عمالء تجاریین ذوي عالقة بأعضاء ىبیع وقود إل

٢٫٩٥٩٫٦٧٧١٫٥٩٦٫٢٣٨مجلس اإلدارة
١٦٫٢٤٨-خدمات مھنیة مقدمة

-١٧٧٫٣٦٦بیع وقود إلى المشروع المشترك

تكالیف
١٩٠٫٠١١١٤٦٫٦٨٧إتاوة عن عالمة تجاریة

من شركات مملوكة ىتقنیة معلومات وخدمات أخر
١٨١٫٥٣٧١٠٤٫١١١بشكل مباشر أو غیر مباشر ألعضاء مجلس اإلدارة

٨١٫٠٠٠٧٤٫٧٠٠مكافآت أعضاء مجلس إدارة
٢٣٫٣٠٠٢٣٫١٠٠جتماعات مجلس اإلدارةإأتعاب حضور 

٢٤٫١١٦٥١٫٦٨٢ائد مدفوعةصافي فو

األرصدة
١٧٩٫٦٣٧٢١٢٫٩٩٢أرصدة لدى البنك

٦٦١٫٧٢٩٤٤٢٫٥٢٣)٨إیضاح (مستحق من أطراف ذات عالقة 
١٩١٫٤٩٦٨٠٫٨٤٨)١٤إیضاح (مستحق ألطراف ذات عالقة 

توزیعات األرباح المدفوعة والمقترحة -٢٢
بقیمة ٢٠١٠ریال عماني للسھم لسنة ٠٫٠٤٢واقع قترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بإ

نتظار الموافقة علیھا من قبل المساھمین في إریال عماني وھي ب٢٫٧٠٩٫٠٠٠إجمالیة قدرھا 
.الجمعیة العامة العادیة السنویة

ریال عماني للسھم بإجمالي         ٠٫٠٣٥بواقع خالل السنة تم اإلعالن عن ودفع توزیعات أرباح
ریال ٠٫٠٣٥بواقعتوزیعات أرباح : ٢٠٠٩(٢٠٠٩بسنةریال عماني متعلقة ٢٫٢٥٧٫٥٠٠

).٢٠٠٨بسنةریال عماني للسھم متعلقة ٢٫٢٥٧٫٥٠٠بإجماليعماني 
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

للسھم الواحد  والمخفض العائد األساسي -٢٣
والمخفضیتم إحتساب العائد األساسي. ریال عماني٠٫١٠٠إلسمیة لكل سھم ھي القیمة ا

خالل السنة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمةصافيللسھم الواحد بقسمة 
.:على النحو التالي

٢٠١٠٢٠٠٩
٦٫٨٦٢٫٠٨٤٥٫٣٦٠٫٠٨٥صافي ربح السنة 

قائمة خالل السنة المتوسط المرجح لألسھم ال
٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠)١٠إیضاح (

٠٫١٠٦٠٫٠٨٣)ع.ر(العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد 

للسھم الواحد الموجوداتصافي -٢٤
ودات حتساب صافي   یتم إ  ام              الموج ة الع ي نھای وق المساھمین ف سمة صافي حق سھم الواحد بق لل

: المصدرة والمدفوعة كما یلي على عدد األسھم 
٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٤،١٣٧٫٨٥٦ ٢٨٫٧٤٢٫٤٤٠ )ع.ر(الموجودات صافي 

٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ )١٠إیضاح (فترة التقریر عدد األسھم القائمة في نھایة 

٠٫٣٧٤ ٠٫٤٤٦ )ع.ر(للسھم الواحدالموجوداتصافي 

إلتزامات عرضیة  -٢٥
ریال عماني ٧٨٦٫٤٩٣كان لدى الشركة إلتزامات عرضیة بمبلغ ٢٠١٠یسمبر د٣١في 

ینشأ عنھا أالعتیادي ویتوقع إلناشئة ضمن إطار النشاط ا) ریال عماني٨٩٤٫٠٤٥: ٢٠٠٩(
. أیة إلتزامات جوھریة

٦٩١٫٢١٤: ٢٠٠٩(ریال عماني٥٠٦٫٠٣٠تتضمن إیرادات الشركة وتكلفة المبیعات مبلغ 
على الترتیب ) ریال عماني٦٠٨٫٨٠٤: ٢٠٠٩(ریال عماني٥٠٦٫٠٣٠ومبلغ )ریال عماني

. قید المناقشة حالیًا مع الوزارات ذات الصلة ، العمالء وأحد الموردین في سلطنة عمان
. أدرجت الشركة المبیعات واإللتزامات المصاحبة لھا

عن فرق ریال عماني٣٣٢٫٤١٩، طالب أحد الموردین الشركة بمبلغ الماضیةخالل السنة
لم تعترف بھا الشركة حیث ٢٠٠٩حتى مایو ٢٠٠٧األسعار فیما یتعلق بالفترة من أغسطس 

. ترى اإلدارة بأنھ یمكن منازعة ھذه الدعوى وفقًا للرأي القانوني



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األدوات المالیة   -٢٦
ستخدام الشركة لألدوات المالیة ، إھذا اإلیضاح یبین معلومات عن المخاطر التي تنشأ عن 

الشركة ، وأھداف لھا مخاطر السیولة ومخاطر السوق التي تتعرض واإلئتمانمخاطر تحدیدًا
وتم . وسیاساتھا ومعالجتھا من حیث القیاس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأسمالھاالشركة
.المالیةبیاناتخالل ھذه المن إفصاحات كمیة إضافیة إدراج 

وقد .سیس ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطرأیتولى مجلس اإلدارة المسئولیة العامة عن ت
أوكل مجلس إدارة  الشركة الى لجنة التدقیق مسئولیة تطویر ومراقبة سیاسات وإجراءات إدارة 

.إلتزام الشركة بھاىالمخاطر ومد

تتم مراجعة نظم وإجراءات إدارة المخاطر بإنتظام للتأكد من أنھا تعكس التغیرات بأحوال و
وتھدف الشركة من خالل برامج التوعیة والتدریب الى تطویر بیئة .السوق وأنشطة الشركة

.  بناءة ومنضبطة یتعرف فیھا الموظفون على أدوارھم وإلتزاماتھم

ئتمانإلمخاطر ا
مخاطر الخسائر المالیة للشركة عندما یفشل العمیل أو الطرف اآلخر مخاطر اإلئتمان ھي

. العمالء المدینةلتزاماتھ التعاقدیة وتنشأ في معظم األحوال عن ذمم إباألداة المالیة عن مقابلة 
.لمخاطر اإلئتمانتعرض تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة أقصى

رىالذمم المدینة والذمم  المدینة األخ
یتم تقدیم التمویل الى الشركات من العمالء بھدف تنظیم أرباح الشركة وتقع المسئولیة الرئیسیة 

ل والتموی.الذمم المدینة على مدیر العملیاتعن تقدیم التمویل للعمالء والتحصیل المنتظم  لكل 
تمان الشركة الضوابط واإلجراءات المناسبة إلدارة اإلئلھ تكالیف على الشركة حیث تضع

ع  بوضع .ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویقوعلیھ فإن سیاسات . ورأسمال الشركة العامل
اإلحتیاجات المتغیرة ىبشكل یكفي لإلستجابة إلإلدارة مخاطر اإلئتمان یكون مرنًانظاما فاعًال

ستنادًاإللسوق ویكون صارمًا بحیث یضمن وضع وتحدیث حدود إئتمان العمالء بشكل منتظم 
للتأكد كافیةمرونة –بالضرورة–ولدى ھذا النظام . إلي معلومات حدیثة یمكن اإلعتماد علیھا

ن أسقف التمویل تحدد أحتیاجات السوق المتغیرة ولكنھا قویة بحیث تضمن إلتفاعل مع امن 
.بإنتظام ویتم تحدیثھا بموجب معلومات محدثة

اإلئتمان المتفق علیھا بإستثناء العمالء ، ال یسمح باإلئتمان بما یزید عن فترات عمومًا
وھناك .تفق علیھا إضافة الى أیام السماحخالل فترات اإلئتمان المالدیونالحكومیون وتحصل 

حسابات العمیل وأي إئتمان إضافي في حاالت التأخیر الى آلیة إیقاف اإلئتمان التي توقف تلقائیًا
. إلرشادات السیاسةاإلستثناءات والتجاوزات وفقًاتتم المثادقة على جمیع. ما بعد فترة السماح

ورغم أن الخسائر عن .تتم مراقبة مواقف المدینین ومراجعتھا لتقییم المخاطرة والتعرض ككل
، وقد وضعت مخصصات كافیة إلنخفاض القیمة عدم اإللتزام تعتبر غیر متكررة الحدوث

. المالیةالبیاناتبدقة قدر اإلمكان بمبنیة على عمر الذمم المدینة لتعكس موقف المدینین 
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(األدوات المالیة -٢٦

)تابع(ئتمانإلمخاطر ا

)تابع(الذمم المدینة والذمم  المدینة األخرى

یرھا للخسائر التي تم تكبدھا عن الذمم إلنخفاض القیمة وھو یمثل تقدأنشأت الشركة مخصصًا
والمكونات الرئیسیة لھذا المخصص ھي عنصر . التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

الخسائر المحددة والتي تتعلق بالتعرضات الھامة الفردیة ، وعنصر الخسائر الجماعیة 
عند إعتبار ذمة تجاریة .بعدلمجموعات أصول متشابھة لخسائر تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا 

یدرج اإلسترداد . مدینة على أنھا غیر قابلة للتحصیل ، یتم شطبھا في مقابل حساب المخصص
یتم إدراج التغیرات في القیمة الدفتریة . الالحق للمبالغ المشطوبة سابقًا في حساب المخصص

.لحساب المخصص في الربح أو الخسارة

تعتبر (واألرصدة المدینة األخرىالمدینةالذمم مستوى تعرض للمخاطر عنلىكان أع
:بتاریخ التقریر حسب نوع العمیل)نخفاض القیمةإكإجمالي القیمة الدفتریة قبل مخصصات 

القیمة الدفتریة
٢٠١٠٢٠٠٩

ریال عمانيریال عماني
٥٫٦٦٩٫٥٤٤١٫٢٨٩٫٤٠٩الطیران
٨٫٢٣٢٫٨٢٨١٠٫٩١٦٫٥٧٨التجارة

٣٫٦٨٧٫٢٨٤١٫٩٩٥٫٩٠٤قودبطاقات الو
١٫٤٣٠٫٧٣٦١٫١١٣٫٩٠٤محطات تشحیم

٢٫٠٤٨٫٧٣٩٢٫٠٠٨٫٧٥٣تجزئة
٣٦٫٢٦٩٤٫٠٠٥أخرى

٢١٫١٠٥٫٤٠٠١٧٫٣٢٨٫٥٥٣
:ناقصًا 

)٤٤٢٫٥٢٣()٦٦١٫٧٢٩(طراف ذات عالقةمستحقات أل
)١٦١٫٢٤٩()١٨٢٫٣٣٧(أخرى

٢٠٫٢٦١٫٣٣٤١٦٫٧٢٤٫٧٨١)٨إیضاح (الذمم المدینة 

الء في سلطنة عمان، تصل ـن العمـر مـدد كبیـى عـلإا ـاتھـیع منتجـة ببـوم الشركـا تقـبینم
ي ـة فـاریة المدینـذمم التجـن الـم% ٤٦ھ ـا نسبتـالء مـر خمس عمـة ألكبـة اإلجمالیـالقیم
).  %٢٠٠٩:٢٨( ٢٠١٠دیسمبر ٣١
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(األدوات المالیة -٢٦

)تابع(ئتمانإلمخاطر ا

) تابع(الذمم المدینة والذمم  المدینة األخرى

:نخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینة خالل السنة  كما یليإلفي مخصص االحركةكانت 

٢٠١٠٢٠٠٩
انيریال عمریال عماني

٨٣٩٫٩٠٧٨٢٢٫٦٦٨ینایر١الرصید في 
٢٣٫٠٧١)٢٫٦٨٣(في األرباح  أو الخسائرمخصص / ) مفرج عنھ(

)٥٫٨٣٢()٨٦٫٠٨٠(المشطوب خالل السنة

٧٥١٫١٤٤٨٣٩٫٩٠٧)٨إیضاح (دیسمبر٣١الرصید في 

عماني ریال ٣٦٥٫٩٠٠ضمانات إضافیة بقیمة / ستالم ضماناتإوافقت الشركة على 
جزئي للمبالغ المستحقة علیھم  / من عمالء كضمان كلي) ریال عماني٤٤٠٫١٨٠: ٢٠٠٩(

. للشركة

:كما یليفي تاریخ التقریرأعمار الذمم التجاریة المدینةتكان

اإلجمالي
اإلنخفاض 
اإلجماليفي القیمة

اإلنخفاض
في القیمة

٢٠١٠٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٩
ریال عمانيریال عمانيعمانيریال ریال عماني

-١٢٫٩٩٢٫٨٧٦-١٦٫٤٢٤٫٥٥٥لیست متأخرات 
متأخرة من یوم واحد

١٫٨٩٩٫٧٨١یوم ٩٠إلى 
٩٠٫٩٧٦

٣٫٠٢٥٫٣٨٦١٥١٫٢٦٩
یومًا ٩١متأخرة من 

١٫٧١٨٫٩٦٤یومًا٣٦٠إلى 
٥٨٫٦٥٠

٧٣١٫٥٤٦١٠٩٫٨٩٣
١٫٠٦٢٫١٠٠٦٠١٫٥١٨٥٧٨٫٧٤٥٥٧٨٫٧٤٥متأخرة أكثر من سنة واحدة 

٢١٫١٠٥٫٤٠٠٧٥١٫١٤٤١٧٫٣٢٨٫٥٥٣٨٣٩٫٩٠٧

الضمانات
ات الحكومیة في صورة حسن ضمان دفعة مقدمة ـط للجھـات المالیة فقـة الضمانـدم الشركـتق

).٢٥إیضاح (التنفیذمان أو ض



ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویق

ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(األدوات المالیة -٢٦

مخاطر السیولة 
درة الشركة على الوفاء بإلتزاماتھا المالیة عندما ـدم مقـر عـي مخاطـة ھـر السیولـمخاط

متالكھا في إ، من التأكد قدر اإلمكانفيمنھج الشركة إلدارة مخاطر السیولة یتمثل.تستحق
إلتزاماتھا عندما تستحق ، في ظروف العمل العادیة وظروف كل وقت السیولة الكافیة لمقابلة 

. سم الشركةإمخاطرة بسمعة والو أالضغوط دون تحمل أي خسائر غیر مقبولة 

تستخدم الشركة تسھیالت من بنوك محلیة ودولیة تعمل بسلطنة عمان للتأكد من وجود نقدیة 
جود تسھیالت إئتمان كافیة لمواجھة كافیة عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغیل المتوقعة مع و

٥٧: ٢٠٠٩(عمانيملیون ریال ٥٧ولدى الشركة تسھیالت تمویل بمبلغ . مخاطر السیولة
مستغلة غیر وھي غیر مضمونة السداد و) بنوك٧: ٢٠٠٩(بنوك ٧من )ملیون ریال عماني

شوف ، في قروض قصیرة األجل وسحب على المكوتستخدم أیضًا. بنھایة فترة التقریر
یوم لتغطیة الفجوة بین تحصیالت الذمم المدینة وسداد  ١٤الى ٧المتوسط تستخدم لفترة 

.فواتیر شراء المنتجات خالل منتصف كل شھر

:ستحقاق المطلوبات المالیة ھي كما یليفترات إ

٢٠١٠دیسمبر ٣١
أشھر٦أكثر من أشھر أو أقل٦القیمة الدفتریة

ریال عمانيعمانيریال ریال عماني
-٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠قروض بنكیة

-١٧٫٩٧٧٫٧٥٢١٧٫٩٧٧٫٧٥٢ذمم دائنة
-٢٧٢٫٤٩٦٢٧٢٫٤٩٦مستحقات ألطراف ذات عالقة

-٧٫٣٦٥٫٦٠١٧٫٣٦٥٫٦٠١ذمم دائنة أخرى

٣٠٫٦١٥٫٨٤٩٣٠٫٦١٥٫٨٤٩-

٢٠٠٩دیسمبر ٣١

-٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠قروض بنكیة
-١٤٫٧٣٥٫٥٩١١٤٫٧٣٥٫٥٩١ذمم دائنة

-١٥٥٫٥٤٨١٥٥٫٥٤٨مستحقات ألطراف ذات عالقة
-٣٫٤٦٥٫٤٩٤٣٫٤٦٥٫٤٩٤ذمم دائنة أخرى

٢٣٫٣٥٦٫٦٣٣٢٣٫٣٥٦٫٦٣٣-
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ایضاحات حول البیانات المالیة
)تابع(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)تابع(األدوات المالیة -٢٦

مخاطر السوق
،  مثل أسعار العمالت األجنبیة ، ُتعرَّف مخاطر السوق بمخاطر التغیرات في أسعار السوق

ما تحتفظ بھ من االدوات أسعار الفائدة وأسعار األسھم وھذه تؤثر على إیرادات الشركة أو على
التعرض للمخاطر في نطاق مستوى الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو ضبط وإدارة. المالیة

.معقول بینما تزید من عائداتھا

مخاطر العمالت األجنبیة
یعتبر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبیة في أدنى حدوده إذ تتم معظم التعامالت إما 

ظل سعر صرف الدوالر . بالریال العماني أو بالدوالر األمریكي أو بعمالت مربوطة بھ
.١٩٨٦ا مقابل الریال العماني منذ ینایر األمریكي ثابت

مخاطر أسعار الفائدة 
تم بأسعار فائدة محددة تعاقدیًا كد من أن اإلقتراض یأتدیر الشركة تعرضھا ألسعار الفائدة بالت

. قدر اإلمكان

مخاطر السوق األخرى 
.الجوھریةخرى ألالشركة غیر معرضة لمخاطر السوق ا

إدارة رأس المال-٢٧
اسة مجلس اإلدارة ھي الحفاظ على أساس متین لرأسمال للحفاظ على المستثمر ، الدائن وثقة سی

یراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق الملكیة والذي .السوق لضمان نمو النشاط في المستقبل
یراقب مجلس .على مجموع حقوق ملكیة المساھمینتحدده الشركة بقسمة صافي األرباح

. رباح على األسھم العادیةألمستوى توزیعات ایضًاأاإلدارة 

الشركة غیر معرضة . لیس ھناك أي تغییر في منھج الشركة في إدارة رأس المال خالل السنة
.لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٨
عن تزامات المالیة ال تختلف كثیرًان القیمة العادلة لألصول واإللأیعتقد مجلس إدارة الشركة 

.التقریرقیمتھا الدفتریة بتاریخ 

أرقام المقارنة-٢٩
ال تؤثر .سب مع تصنیف أرقام السنة الحالیةتم إعادة تصنیف بعض أرقام السنة السابقة لتتنا

.إعادة التصنیف على إجمالي الربح أو حقوق الملكیة المقرر عنھا سابقًا

على البیانات المالیةالموافقة-٣٠
تمت الموافقـة على ھـذه البیانـات المالیـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة والتصـریـح بإصـدارھـا في 

.٢٠١١ینایر٢٧
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