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 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

 

 صفحة المحتويات
  

  

  1 الحسابات المستقلينتقرير مراقبي 

  

 9 قائمة الدخل الشامل

  

 3 قائمة المركز المالي 

  

 4 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين 

  

 5 قائمة التدفقات النقدية 

  

 33-1 ايضاحات حول القوائم المالية 

  

 

 

 

 

 

  



 مسودة بغرض المناقشة فقط

 

 

                         

 

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى مساهمي 
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 تقرير حول القوائم المالية
 

والتي تتمثل بقائمة المركز المالي كما لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع )الشركة(  راجعنا القوائم المالية المرفقة

مل والتغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك وقوائم الدخل الشا9313ديسمبر  31في 

 التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الرئيسية ومعلومات تفسيرية أخرى. 

 

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم المالية
 

فقاً لمعايير التقارير المالية الدولية أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بوضوح و

وتعديالته وعن أنظمة  1294ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 

 ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواًء بسبب الغش أو تراها اإلدارةرقابة داخلية كما 

 الخطأ.

 

 مسؤولية مراقب الحسابات
 

تتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن الرأي المهني بشأن تلك القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي نجريها. وقد أجرينا 

مراجعة مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة. وتتطلب تلك المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط ونجري ال

 من أجل الحصول على تأكيدات معقولة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

 

وتتضمن المراجعة تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة للمبالغ واإلفصاحات المدرجة بالقوائم المالية. وتعتمد اإلجراءات 

ه لمخاطر سوء اإلدراج الجوهري للقوائم المالية سواًء بسبب الغش المختارة على تقدير مراقب الحسابات بما في ذلك تقييم

أو الخطأ. وعند إجراء تقييم لتلك المخاطر، يأخذ مراقب الحسابات باإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية ذات العالقة بإعداد 

الظروف ولكن ليس لغرض  الشركة  للقوائم المالية وعرضها بوضوح من أجل تصميم إجراءات المراجعة المالئمة لتلك

التعبير عن رأي بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة. وتتضمن عملية المراجعة أيضاً تقييم مالئمة المبادئ 

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض القوائم المالية 

 مة.بصورة عا

 

 ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الخاص بنا.

 

 الرأي
 

 31كما في  وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعبر بوضوح، من كافة جوانبها الجوهرية، عن المركز المالي للشركة،

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. ها االمالي وتدفقاتهائ، وعن أدا9313ديسمبر 

 

 تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
 

وحسب متطلبات قواعد وشروط إفصاح الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت األشخاص المطلعين )"القواعد 

لسوق المال )"الهيئة"( بسلطنة عمان، نقرر أنه تم إعداد القوائم المالية المرفقة والشروط"( الصادرة عن الهيئة العامة 

بشكل مالئم، من كافة جوانبها الجوهرية، وفقاً لتلك القواعد والشروط وقواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الهيئة 

 وتعديالته. 1294وقانون الشركات التجارية لعام 
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 قائمة الدخل الشامل 

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

  3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني إيضاح 
     

 992.599.591   392.391.253 12 إيرادات

 1.214.911   3.992.443  إيرادات أخرى

  392.329.394   923.331.929   

 (959.594.455)  (322.342.111)  تكلفة البضائع المباعة

 (4.959.312)  (1.951.224) 93 تكاليف العاملين

 (3.352.595)  (1.249.771) 5 االستهالك

 (13.329.434)  (31.232.711) 91 مصروفات تشغيل وأخرى

 ربح التشغيل

  

33.419.317  

 

 13.354.952 

 -حصة من ربح االستثمار محتسب باستخدام طريقة الملكية

 بالصافي
 

1 
 

24.934 

  

 43.394 

 -   325.329 9 توزيعات نقدية من استثمارات متاحة للبيعايرادات 

 134.923      (341.329) 99 بالصافي -)تكاليف(/ إيرادات التمويل 

 الربح قبل الضريبة

  

33.532.923 

 

13.122.291 

 (1.195.394)    (3.142.233)  11 ضرائب

     

 2.393.559  31.373.359  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

 

 1.352 91 ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة )لاير عماني(

 

3.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 33إلى  1اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

 

 .1صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 
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 قائمة المركز المالي 

 3131ديسمبر  13كما في 

  

 
3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني إيضاح  

 األصول

  
    

 أصول غير جارية

 

    
  99.114.319  39.434.233 5 ممتلكات وآالت ومعدات

  99.232  351.451 11 أصول ضريبة مؤجلة

 119.233  3.531.224 1 استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية

 9.319.233   - 9 استثمارات متاحة للبيع

  
13.125.745  33.119.113 

 أصول جارية
 

    

  5.233.325  4.775.213 2 مخزون

 91.492.191  13.222.929 2 مديونيات تجارية وأخرى

 19.232.411  37.531.292 13 نقدية وبنك

  
54.322.422  45.949.199 

  
  

 إجمالي األصول 

 
22.353.313  95.315.939 

 حقوق المساهمين 

 

    

  1.453.333  2.451.111 11 رأس المال

  9.153.333  3.351.111 19 احتياطي قانوني

 أرباح محتجزة

 
12.331.231  33.551.114 

 إجمالي حقوق المساهمين

 
44.231.231  32.151.114 

     

 التزامات

 

  

 التزامات غير جارية 

 

    

 221.499  3.929.411 19 اقتراضات

  993.322  112.337 13 مكافآت نهاية الخدمة

 499.439  532.231 14 مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع

  
1.234.317  1.193.299 

 التزامات جارية
 

    

 33.521.941  11.391.973 15 دائنيات تجارية وأخرى

 9.315.325  3.313.142 19 اقتراضات

  1.355.935  3.493.427 11 التزامات ضريبة جارية 

 191.915  232.725 12 مخصص البيئة

  
17.234.373  34.524.521 

     

 اجمالي االلتزامات

 
43.412.412  31.932.512 

 إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

 
22.353.313 

 
95.315.939 

 1.295 99 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني(
 

3.139 

 

ووقعها  9314 يناير 92بتاريخ  33إلى  9اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة القوائم المالية وااليضاحات المدرجة بالصفحات من 

 نيابة عنهم:

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 .1صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 
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 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين

 3131ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 
 
 رأس  

 المال
 احتياطي 

 قانوني
 أرباح  

 محتجزة
  

 اإلجمالي
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
        

 34.139.119  95.539.119  9.153.333  1.453.333 9319يناير  1في 

        الدخل الشامل:

 2.393.559   2.393.559   -  - ربح العام

        المعامالت مع المالكين:

 (3.222.333)  (3.222.333)   -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 32.151.114      33.551.114  9.153.333    1.453.333 9319ديسمبر  31في 

        

 19.352.224  11.552.224  3.351.111  2.451.111 3131يناير  3في 

        الدخل الشامل:

 31.373.359  31.373.359  -  - ربح العام

        المعامالت مع المالكين:

 (4.535.111)  (4.535.111)  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 44.231.231  12.331.231  3.351.111  2.451.111 3131ديسمبر  13في 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 33إلى  1اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

 

 

 

 .1صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 
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 قائمة التدفقات النقدية 

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

  3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني إيضاح 

     التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

 13.122.291  33.532.923  الربح قبل الضرائب

     التسويات:

 (43.394)  (24.934) 1 صافي -وشركة شقيقة  حصة من  ربح مشروع مشترك

 3.352.595  1.249.771 5 االستهالك 

 99.314  (3.373)  وآالت ومعدات)ربح(/خسارة بيع ممتلكات 

 99.219  23.599 13 مصروف مكافآت نهاية الخدمة

 -  (325.329)  إيرادات توزيعات نقدية

 931.913  114.117 99 تكاليف التمويل

 (343.553)  (394.122) 99 إيرادات التمويل 

ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل ودفع التزام مكافآت 

 نهاية الخدمة

  

35.119.314  

  

13.559.913 

     

     تغييرات رأس المال العامل:

 (9.132.335)  3.354.424  مخزون

 9.214.211  (5.192.417)  مديونيات تجارية وأخرى

 (194.332)  (393.413)  مخصص انخفاض قيمة ديون 

 (1.939.491)  3.717.311  دائنيات تجارية وأخرى

 59.391  42.331  صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقعمخصص 

     

 19.355.199  31.252.391  النقد الناتج من التشغيل

 (931.913)  (114.117)  فوائد مدفوعة

 (1.314)  (35.571) 13 مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

 (1.134.224)  (3.323.253)  ضريبة دخل مدفوعة

 13.919.212  33.335.714  من أنشطة التشغيل صافي النقد الناتج
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 343.553  394.122  فوائد مستلمة

 (9.319.233)  -  استثمار في أصول مالية متاحة للبيع

 (3.533.333)  1.511.111 13 استحقاق/)استثمار في( وديعة ألجل

 23.595  2111  وآالت ومعداتمتحصالت من بيع ممتلكات 

 (9.143.321)   (5.225.197) 5 حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

 -  325.329  توزيعات نقدية مستلمة

 (13.399.132)  (3.799.241)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (5.354.332)  3.371.522   صافي -)المسددة( االقتراضات المحصلة/ 

 (3.222.333)  (4.535.111)  توزيعات نقدية مدفوعة

 (2.353.332)  (3.343.434)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
     

 (11.119.139)  2.324.421  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما يماثل النقد

 91.339.393  9.119.432  بداية العام نقد وما يماثل النقد في

 2.332.411    37.531.292 13 نقد وما يماثل النقد في نهاية العام

 

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 33إلى  1اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 .1صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 



 شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية -3 
 

عمان وتقوم سلطنة )"الشركة"( كشركة مساهمة عمانية عامة في  شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع تم تسجيل

بشكل رئيسي بمزاولة أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع المنتجات النفطية. اإلدراج الرئيسي للشركة هو في سوق مسقط 

 سلطنة عمان. ،لألوراق المالية
 

شركة مساهمة مقفلة مسجلة  -تم تجميع حسابات الشركة في القوائم المالية لشركة النفط العمانية ش.م.ع.م )الشركة األم( يو

 9333سبتمبر  99في سلطنة عمان. دخلت الشركة في "إتفاقية ترخيص عالمة تجارية" مع الشركة األم مؤرخة في 

% من 3.32مة التجارية "نفط عمان" وفي مقابل ذلك يتم دفع أتعاب سنوية بواقع ستخدام العالال على حق بغرض الحصو

 جميع مبيعات الوقود.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية - 3
 

السياسات المحاسبية الرئيسية لخصت فيما يلي. هذه السياسات مطبقة بشكل متوافق لكافة السنوات المعروضة ما لم ينص 

 على غير ذلك.
 

 أساس اإلعداد 3-3

 

القوائم المالية معدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا االستثمارات المتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة وطبقاً  ) أ (

ألوراق ل الجهات المصدرةلمعايير التقارير المالية الدولية. وتتوافق القوائم المالية أيضاً مع متطلبات وارشادات إفصاح 

المالية وتعامالت االشخاص المطلعين وقواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ومع قانون 

 ، وتعديالته.1294الشركات التجارية لعام 

 

هامة. يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام بعض التقديرات المحاسبية ال )ب(

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن المجاالت التي 

تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية 

 . 4باإليضاح رقم 
 

 وتتعلق بأعمال الشركة: 9313ر والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق في عام المعايي )ج(
 

قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عنن  9313ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

ر التقنارير المالينة الدولينة )اللجننة( التابعنة مجلنس المعنايير المحاسنبية الدولينة )المجلنس( واللجننة التطبيقينة لتفسنيرات معنايي

 .9313يناير  1للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
 

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير أية تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المقرر عنها  في الفترة 

 لحالية.ا
 

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

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية والتي أصبحت إجبارية بالنسبة للفترات المحاسبيـة 

أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة، ولكن لم تطبقها الشركة بصورة مبكرة وال  9314يناير  1 للشركة والتي تبدأ في

 :9313ديسمبر  31يمكن تقدير أثر تلك التعديالت والتفسيرات بشكل معقول كما في 
 

وااللتزامات المالية "االدوات المالية: العرض" حول مقاصة األصول  -)تعديالت(  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 أو بعد ذلك التاريخ(. 9314يناير  1)يدخل حيز التطبيق من 
أو بعد  9314يناير  1)يدخـل حيز التطبيق مـن  -"انخفاض قيمة األصول" -)تعديالت(  31المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ذلك(.
 (.9314يناير  1يق مـن "األدوات المالية" )يدخـل حيز التطب - 32المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أو  9315يناير  1"األدوات المالية": التصنيف والقياس )يدخـل حيز التطبيق مـن  - 2معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 بعد ذلك التاريخ(.
أو  9314ر يناي 1"الجبايات" )تدخل حيز التطبيق من  -91تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 

 بعد ذلك(.
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 ممتلكات وآالت ومعدات 3-3
 

تدرج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، بإستثناء األصول قيد اإلنشاء، بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وخسائر 

االنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة التاريخية مصروفات تنسب مباشرة إلى حيازة البنود وأي تكلفة أخرى 

تفكيك وإزالة اآلالت وصيانة للتشغيل لالستخدام المستهدف وأي تكاليف أخرى تنسب مباشرة لتمويل األصل إلى حالة ا

 الموقع التي تتواجد فيه.
 

تتم رسملة المصروفات المتكبدة في سبيل إحالل أحد مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تتم المحاسبة عنها بشكل 

الحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل . تدرج التكاليف المتضمنة مصروفات الفحص الشامل منفصل

منفصل، حسبما يكون ذلك مالئماً، فقط عندما يمكن أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى الشركة 

شامل خالل ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه. تحمل كافة مصروفات اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل ال

 الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.
 

إلى ة القسط الثابت لتخصيص تكاليفها ال يتم إستهالك األراضي. يحتسب  االستهالك على أصول أخرى باستخدام طريق

 قيمها المتبقية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر على النحو التالي:
 

 السنوات     
 

  93إلى  13 المباني

  13إلى   9  سياراتالوالمعدات واآلالت 
 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً، في نهاية فترة  التقرير. عندما تكون 

 ردادها.القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فوراً إلى القيمة المتوقع است
 

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عندما يصبح األصل المعني موضع االستخدام في موقعه وحالته المقصودة، 

يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم استهالكها وفقاً لسياسة 

 كة.االستهالك في الشر
 

ستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات تحدد بمقارنة المتحصالت بالقيم الدفترية وتراعى عند تحديد أرباح اأرباح وخسائر 

 التشغيل.
 

 ترتيبات مشتركة 3-1
 

 . وفقاً 9313يناير  1على كافة الترتيبات المشتركة كما في  11طبقت الشركة معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 

ع كعمليات مشتركة أو مشاريستثمارات في الترتيبات المشتركة تصنف كافة اال 11لمعيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 

 دية والتزامات كل مستثمر. اقمشتركة بناًء على الحقوق التع
 

 باستخدام طريقة الملكية.قيمت الشركة طبيعة ترتيباتها المشتركة وحددتها كمشاريع مشتركة. تحتسب المشاريع المشتركة 
 

مبدئياً بالتكلفة وبالتالي يتم تعديلها إلدراج حصة الشركة  الحصص في المشاريع المشتركةوحسب هذه الطريقة يتم ادراج 

 .اآلخر من األرباح أو الخسائر بعد الحيازة والحركة في الدخل الشامل
 

في تلك المشاريع المشتركة )والتي تتضمن  حصتهاعندما تساوي أو تتجاوز حصة الشركة في خسائر شركة شقيقة 

طويلة األجل والتي تشكل في جوهرها جزء من صافي استثمارات الشركة في المشاريع المشتركة(، ال تدرج  حصص

 الشركة الخسائر ما لم تتكبد التزامات أو تقوم بدفعات بالنيابة عن المشاريع المشتركة.
 

من المعامالت بين الشركة والمشاريع المشتركة إلى حد حصة الشركة في المشاريع يتم استبعاد األرباح غير المحققة 

 المشتركة. تستبعد الخسائر غير المحققة كذلك إال إذا قدمت المعاملة دليالً على انخفاض قيمة أصل محول. 
 

 ثمار في شركات شقيقةتاس 3-4
 

 التصنيف
 

بالسياسات المالية والتشغيلية  تأثير جوهري عليها، ولكن ليس التحكم الشركةالشركات الشقيقة هي الكيانات التي لدى 

  % من حقوق التصويت.53% إلى 93، يصاحبه عادة مساهمة تتراوح بين للشركة المستثمر بها
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 )تابع( اسثمار في شركات شقيقة 3-4
 

 التقييم
 

 يتم احتساب االستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة الملكية المحاسبية وتدرج مبدئياً بالتكلفة. 
 

ما تدرج حصة الشركة في أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة في قائمة الدخل الشامل ، في حين تدرج حصتها في تحركات 

للشركة. تعدل الحركة التراكمية بعد الحيازة مقابل  اآلخر الدخل الشاملي  فشقيقة اللشركة لبعد الحيازة في دخل شامل آخر 

في تلك الشركة  حصتهاالقيمة الدفترية لالستثمارات. عندما تساوي أو تتجاوز حصة الشركة في خسائر شركة شقيقة 

تقوم بدفعات بالنيابة عن الشقيقة، متضمنة أي مديونيات غير مضمونة، ال تدرج الشركة الخسائر ما لم تتكبد التزامات أو 

 الشركة الشقيقة.
 

 أصول مالية متاحة للبيع  3-5
 

 استجابة الحتياجات  محددة ويمكن بيعها عند الحاجة األصول المالية المتاحة للبيع هي أصول مالية يحتفظ بها لفترة غير

 سيولة أو تغيرات في معدالت الفائدة أو أسعار صرف العملة أو أسعار األسهم.ال
 

درج االستثمارات المصنفة كأصول مالية متاحة للبيع بشكل مبدئي بالتكلفة وتدرج هذه األصول المالية الحقاً بالقيمة العادلة ت

ما عدا في حالة عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق. تدرج التغييرات بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. 

لغاء االدراج، يتم ادراج تغيرات متراكمة بالقيمة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر في وعند انخفاض القيمة أو ا

 قائمة الدخل تحت "أرباح أو خسائر من أصول مالية متاحة للبيع".
 

 تقيم الشركة االستثمارات المالية المتاحة للبيع في كل سنة وما إذا كان هناك دليل موضوعي أن االستثمار أو مجموعة

التي تقاس  –استثمارات منخفضة القيمة. وعندما يكون هناك دليل موضوعي عن انخفاض القيمة، تزال الخسائر المتراكمة 

بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الجارية ناقصاً أي خسائر انخفاض القيمة على تلك االستثمارات المدرجة سابقاً في 

 الشامل اآلخر وتدرج في قائمة الدخل الشامل.من الدخل   -قائمة الدخل الشامل 
 

 مخزون 3-2
 

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدة في سبيل 

 اقتناء المخزون ووصوله إلى موقعه وحالته الراهنة. يقيم المخزون كالتالي:
 

  وزيوت المحركات: تكلفة الشراء على أساس الوارد أوالً يصرف أوالً.المنتجات النفطية 

 .المخزون وقطع الغيار: المتوسط المرجح للتكلفة 
 

عتيادي بعد مراعاة تكاليف البيع. يكون مخصص المقدر للبيع في إطار النشاط اال صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر

 وجد. عند الضرورة للمخزون الراكد والتالف، إن
 

 أصول مالية 3-7
 

تصنف الشركة أصولها المالية كقروض ومديونيات وأصول مالية متاحة للبيع. يعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء 

 صولها المالية عند اإلدراج األولي.أي. وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصل المال

 

 قروض ومديونيات )أ(
 

غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. ويتم القروض والمديونيات هي أصول مالية 

تضمينها باألصول الجارية ماعدا االستحقاقات التي تتجاوز إثني عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير، ففي تلك الحالة تصنف 

قائمة المركز قد وما يماثل النقد في وأخرى ون كأصول غير جارية. تتكون قروض ومديونيات الشركة من مديونيات تجارية

 (.2-9و 2-9المالي )اإليضاحات 
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 أصول مالية )تابع( 3-7
 

 أصول مالية متاحة للبيع )ب(
 

مصنفة في أية فئة األصول المالية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما أن تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير 

شهراً من نهاية  19أخرى. وتدرج في األصول غير الجارية ما لم يستحق االستثمار أو تكون نية اإلدارة التصرف به خالل 

 فترة التقرير.
 

 مديونيات تجارية ومديونيات أخرى  3-2
 

تدرج المديونيات التجارية واألخرى بتكلفتها ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة. يكون مخصص انخفاض قيمة مديونيات 

تجارية وأخرى عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً 

لمالية الجوهرية للمدين واحتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفالس أو للشروط األصلية للمديونيات. تعتبر الصعوبات ا

 إعادة هيكلة والعجز عن تسديد أو التأخر في الدفع على أنها مؤشرات على انخفاض قيمة المديونية . 
 

قدرة المخصومة إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الم

 . يدرج مبلغ المخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند "مصروفات تشغيل وأخرى".الفعالةحسب معدل الفائدة 
 

 النقد وما يماثل النقد      3-9
 

 ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتمثل النقد وما يماثل النقد بنقدية في الصندوق ولدى البنك بفترات استحقاق أصلية لثالثة

 أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع صافي السحب على المكشوف إن وجد.
 

 االنخفاض في القيمة 3-31
 

 أصول مالية
 

يتم تقييم األصل المالي بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاضه. يعتبر األصل المالي 

حدثاً واحداً أو أكثر من حدث ظهر بعد االدراج المبدئي لألصول منخفض القيمة إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى أن 

 المالية له أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل.
 

 تتضمن األدلة الموضوعية النخفاض األصول المالية اآلتي:

  المقابلصعوبة مالية كبيرة عند الطرف. 

 .التأخر عن الدفع 

 قترض حالة إفالس أو إعادة التنظيم المالي.يحتمل أن يدخل الم 
 

ات التجارية التي تم تقييمها بأنها غير منخفضة القيمة فردياً يتم الحقاً ينويبالنسبة لبعض فئات األصول المالية مثل المد

 على أساس جماعي. انخفاض القيمةتقييمها لتحديد 
 

المديونيات التجارب السابقة للشركة في تحصيل الدفعات يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة 

وزيادة عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة بما يتجاوز فترة االئتمان باإلضافة إلى تغييرات يمكن مالحظتها في الظروف 

 االقتصادية الوطنية أو المحلية والتي ترتبط بتعثر السداد على المديونيات.
 

صول المالية بخسائر انخفاض القيمة المباشرة لكافة األصول المالية باستثناء المديونيات التجارية تخفض القيمة الدفترية لأل

 حيث تخفض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب المخصص.
 

 عندما تعتبر المديونيات التجارية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مباشرة بعد الحصول على الموافقات المالئمة. وتحتسب

 التسديدات الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً بقائمة الدخل الشامل.
 

 األصول غير المالية
 

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية بالشركة ما عدا المخزون في كل تاريخ تقرير لتحديد وجود أي مؤشر على 

  المبلغ الذي يمكن استرداده.انخفاض القيمة. وإذا وجد مثل هذا المؤشر، عندئذ يتم تعديل 
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 االنخفاض في القيمة )تابع( 3-31
 

تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدات إنتاج النقد تزيد عن قيمته عند االستخدام 

القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية  وقيمته العادلة ناقصا تكلفة البيع. ولتقدير

باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة الذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة. 

اريخ تقرير عن أي مؤشرات نقصان الخسائر أو إذا لم خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل ت

تعد هناك خسائر. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن 

ية التي كان استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفتر

 سيتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلهالك، إذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.

 

 االقتراضات 3-33
 

تدرج االقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بصافي تكاليف المعاملة المتكبدة وتدرج الحقاً بالتكلفة المهلكة. تصنف 

شهراً على األقل بعد  19للشركة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة االقتراضات كالتزامات جارية إال إذا كان 

 تاريخ التقرير.

 
 مخصصات  3-33
 

، ويمكن تحديده بشكل موثوق المخصص عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق يدرج

لتزام لتدفق صادر لمنافع اقتصادية. يتم إدراج مخصص البيئة عندما تحدد الشركة كون من المحتمل أن يتطلب سداد االوي

.  موثوقمن خالل التقييمات البيئية متطلبات للمعالجة البيئية ناتجة عن عمليات أو أحداث سابقة ويتم تقدير المبلغ بشكل 

 حطات الوقود وعمرها االنتاجي. موقع وتكلفة إزالة أصول الموقع على متوسط التكلفة لماليعتمد مخصص صيانة 

 

ويتم إدراج مبلغ المخصص على أساس أفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، بعد 

األخذ بعين االعتبار المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن االلتزام. يقاس المخصص بخصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل قبل 

 ريبة والذي يعكس تقييم السوق للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بااللتزامات. الض

 

وعندما تتوقع الشركة أن تستعيد من طرف ثالث جزءاً أو كل المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما، يتم إدراج 

كن قياس المبلغ مستحق القبض بصورة المبلغ المستحق القبض كأصل فقط عندما يكون من المؤكد استالم التعويض ويم

 يعتمد عليها.

 

  دائنيات تجارية ومستحقات أخرى 3-31
 

لتزامات للمبالغ الواجب سدادها مستقبالً مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير من قبل تحتسب اال

المصدر أم لم تصدر. تدرج الدائنيات التجارية  بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة 

 .الفعالةالفائدة 

 

 رأس المال 3-34
 

األسهم العادية كحقوق مساهمين. التكاليف الزائدة التي تعزى مباشرة إلصدار أسهم جديدة تعرض بحقوق  تصنف

 المساهمين كإقتطاع، بصافي الضريبة، من المتحصالت.
 
 توزيعات أرباح 3-35

ات الشركة النقدية يوصي مجلس اإلدارة للشركة بتوزيعات األرباح بعد األخذ في االعتبار األرباح المتاحة للتوزيع ومتطلب

المستقبلية. يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزامات في السنة التي تعتمد فيها من قبل مساهمي الشركة. تتم معاملة توزيعات 

 األرباح للسنة التي يتم إعتمادها فيها بعد تاريخ قائمة المركز المالي كحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي.
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  التقارير القطاعية 3-32
 

يتم التقرير عن قطاعات األعمال بطريقة متوافقة مع التقرير الداخلي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغيلية. مسؤول 

الرئيس  اتخاذ القرارات التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص المصادر وتقييم أداء قطاعات األعمال، حدد على أنه

 التنفيذي الذي يدير الشركة بشكل يومي وفقاً لتوجيهات مجلس اإلدارة الذي يتخذ القرارات االستراتيجية.
 

  اإليرادات 3-37
 

يتم قياس إيرادات مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض، بالصافي من المرتجعات 

والمخصصات والخصومات التجارية. يتم إدراج اإليراد عند تحويل المخاطر والعوائد الهامة للملكية إلى المشتري وعندما 

بلية للشركة ويكون من الممكن تقدير التكاليف المصاحبة وال تكون يكون من المحتمل تدفق المصالح االقتصادية المستق

 هناك إدارة مستمرة مصاحبة للبضائع. 

 

ة إال بعد حل كل األمور الطارئة المتعلقة بالبيع. يعتمد نقل المخاطر قبصورة موثو قابل للقياسال يعتبر مبلغ االيرادات 

 والمكافآت على شروط عقد البيع.

 
 اء مجلس اإلدارةمكافآت أعض 3-32
 

وتعديالته والقواعد التي  1294مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة بما هو مبين في في قانون الشركات التجارية 

 حددتها الهيئة العامة لسوق المال.
 

تتجاوز تلك تحدد الجمعية العامة السنوية وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية شريطة أال 

% من صافي الربح السنوي بعد خصم االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري وتوزيع التوزيعات النقدية 5األتعاب 

لاير عماني. ويجب أال تتجاوز أتعاب حضور الجلسات لكل  933.333للمساهمين على أن ال تتجاوز تلك األتعاب مبلغ 

 الواحد.لاير ُعماني في العام  13 333عضو مبلغ 
 

 مكافآت نهاية الخدمة  3-39
 

تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات قانون 

 جاٍر.ستحقاق المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزاٍم غير وتعديالته. يتم اإلفصاح عن اال 9333العمل الُعماني لعام 
 

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقاً 

 ، كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.1221لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 
 

 عمالت أجنبية  3-31
 

تخدام الريال الُعماني وهو عملة سلطنة عمان وهي البيئة اإلقتصادية الرئيسية سابنود المدرجة بالقوائم المالية بيتم قياس ال

 (. القوائم المالية معدة بالريال الُعماني مقرب إلى أقرب ألف )"عملة العرض"(. التنفيذيةعملة الالتي تعمل الشركة ضمنها )
 

الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. تدرج أرباح  المعامالت بعمالت أجنبية تدرج قيمتها بالعملة التنفيذية وفقاً ألسعار

ت الصرف بنهاية العام لألصول وخسائر صرف العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وعن التحويل وفقاً لمعدال

 لتزامات النقدية المنفذة بعمالت أجنبية بقائمة الدخل الشامل.واال
 

 تكاليف االقتراض 3-33
 

االقتراض من الفائدة المستحقة على االقتراض. تدرج تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل حين تستحق تتكون تكاليف 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

 

وتتمثل إيردات التمويل في الفائدة المستلمة أو مستحقة القبض على أموال مستثمرة. وتدرج ايرادات التمويل في قائمة 

 م طريقة الفائدة الفعالة.الدخل الشامل باستخدا
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 إيجارات 3-33
 

يتم تصنيف االيجارات التي يحتفظ المؤجر بجزء كبير من المخاطر ومكافآت الملكية كايجارات تشغيلية. يتم إدراج 

في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط  المدفوعات تحت االيجارات التشغيلية )صافي الحوافز المستلمة من المؤجر(

 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 ضريبة الدخل  3-31
 

 يتم احتساب ضريبة الدخل حسب اللوائح المالية المعمول بها في سلطنة عمان.

 

الشامل  تتمثل ضريبة الدخل على أرباح العام بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة. تدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل

 بإستثناء ما  يتعلق ببنود مدرجة مباشرة بحقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج بقائمة حقوق المساهمين.

 

الضريبة الجارية هي الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة عن العام بإستخدام المعدالت 

يخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت على ضرائب الدخل فيما يتعلق الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع بتار

 بسنوات سابقة. 

 

تحتسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض 

ضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو تسوية التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يستند مبلغ ال

قائمة لتي تطبق على نحو واسع في تاريخ القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو ا

والتي  المركز المالي. يدرج األصل الضريبي المؤجل فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية

ستردادات الضريبية غير المستخدمة في مقابلها. تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الضريبية يمكن استخدام الخسائر واال

 المؤجلة بتاريخ كل تقرير وتخفض إلى الحد الذي ال يعد من المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة.

 

ند وجود حق قانوني إلزامي لخصم أصول الضريبة الجارية مقابل تتم تسوية أصول والتزامات الضريبة المؤجلة ع

التزامات الضريبة الجارية عندما تتعلق بضريبة دخل تم فرضها من قبل نفس السلطة الضريبية وتنوي الشركة تسوية 

 أصول والتزامات الضريبة الجارية على أساس الصافي.

 

 ربحية السهم الواحد  3-34
 

م الواحد األساسية بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على يتم احتساب ربحية السه

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام. يتم تحديد ربحية السهم الواحد المعدلة بتعديل األرباح أو الخسائر 

دد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المعدلة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لع

 المحتملة. ليس لدى الشركة أية أسهم معدلة في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 إدارة المخاطر المالية - 1

 

 عوامل المخاطر المالية 1-3
 

إن أنشطة الشركة تعرضها لمختلف المخاطر المالية بما فيها آثار التغييرات في مخاطر السوق )متضمنة مخاطر صرف 

العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر اإلجمالية 

 مالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي الشركة. للشركة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق ال
 

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ويعد مجلس اإلدارة مسؤوالً عن إنشاء 

مسؤولية تطوير سياسات وإجراءات إدارة اطار إدارة المخاطر للشركة واالشراف عليه. وحمل مجلس اإلدارة لجنة التدقيق 

المخاطر للشركة وااللتزام بها. تتم مراجعة هذه السياسات واألنظمة بانتظام للتأكد من أنها تعكس التغيرات في حالة السوق 

بيئة رقابة منضبطة وبناءة حيث يفهم  وضعل ،من خالل برنامج تعريف وتدريب الموظفين ،وأنشطة الشركة. تهدف الشركة

 ل موظف دوره وواجباته.ك
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر صرف العملة األجنبية (3)
 

تنشأ مخاطر صرف العملة األجنبية عندما تتغير قيمة األدوات المالية نظراً للتغييرات في معدالت صرف العملة األجنبية. 

ة مستقلة عن التغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية حيث أن تعامالتها بالعملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي الشرك

أو عمالت مرتبطة به. بما أن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد لتقلبات معدالت صرف 

 العملة تأثير جوهري على الربح. 

 

 مخاطر معدل الفائدة (3)
 

تنشأ مخاطر معدل الفائدة للشركة من القروض البنكية والودائع البنكية. تحلل الشركة تعرضها لمعدالت الفائدة بانتظام وتقيم 

مصادر االقتراض وتعيد التفاوض بشأن معدالت الفائدة بشروط في مصلحة الشركة. تحد الشركة من مخاطر معدل الفائدة 

 نكية عن طريق مراقبة تغييرات معدالت الفائدة. على الودائع الب

 

ارتبطت الشركة بمقايضات معدل الفائدة لتغطية مخاطر معدل الفائدة. وفقاً لعقود مقايضة معدل الفائدة، توافق الشركة على 

ليها. تمكن مثل سمية أساسية متفق عإبتة أو متغيرة محتسبة على مبالغ صرف الفرق بين المبالغ التي تحمل معدالت فائدة ثا

 خفيف مخاطر معدل الفائدة على ديون بمعدالت متغيرة.تهذه العقود الشركة من 

 

 قامت اإلدارة بتقدير األثر على أرباح العام بسبب اإلرتفاع أو االنخفاض في معدالت الفائدة على أنه غير جوهري.

 

 مخاطر األسعار (1)
 

لمخاطر األسعار فيما يتعلق بأوراق مالية بحقوق الملكية  أو بضائع، حيث ، ال تتعرض الشركة 9313ديسمبر  31كما في 

 أنها ال تحتفظ بمثل هذه األدوات المالية.

 

 مخاطر االئتمان )ب( 
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية في حالة عدم تمكن أحد العمالء أو الطرف المقابل لألداة المالية من الوفاء 

قدي وتنشأ بشكل رئيسي من النقد وما يماثل النقد ومخاطر االئتمان للعمالء. لدى الشركة سياسة ائتمان يتم بالتزامه التعا

بموجبها رصد التعرض للمخاطر على نحو مستمر. يتم إجراء تقييمات لالئتمان لكل العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان 

ل على ضمانات مصرفية عند التعامل مع العمالء الذين يمثلون مخاطر بمبلغ يتجاوز حدوداً معينة. تشترط الشركة الحصو

 عالية. ال تطلب الشركة أية ضمانات بالنسبة لكل األصول المالية األخرى. 

 

يتم إجراء استثمارات في األوراق المالية السائلة ومع البنوك التجارية في سلطنة عمان فقط. ال تتوقع اإلدارة أن يتخلف أي 

 ف المقابلة عن الوفاء بالتزاماته.    من األطرا

 

تنشأ التركيزات بمخاطر االئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس 

شابه قتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مترافية أو يكون لها نفس الصفات االالمنطقة الجغ

في حالة ظهور تغييرات اقتصادية أو سياسية أو ظروف أخرى. تشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية 

 في أداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع جغرافي معين.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية  1-3
 

 مخاطر االئتمان )تابع( )ب(
 

 مديونيات تجارية وأخرى

 

يتم منح االئتمان الى الشركات من العمالء فقط بهدف زيادة أرباح الشركة، وتقع المسئولية الرئيسية عن تقديم االئتمان 

الشركة حيث تضع الشركة للعمالء والتحصيل المنتظم  لكل المديونيات على مدير الدائرة. االئتمان له تكاليف على 

ئتمان ورأسمال الشركة العامل. وبناًء عليه، يتم وضع سياسة الشركة إلدخال نظام ط واإلجراءات المناسبة إلدارة االالضواب

رماً بحيث حتياجات المتغيرة للسوق ويكون صاستجابة إلى االالئتمان يكون مرناً بشكل يكفي لالفاعل إلدارة مخاطر ا

عتماد معلومات حديثة يمكن اال ىناداً إلستاوتحديث هذه السياسة بشكل منتظم  ئتمان العمالءاحدود  يضمن وضع وتحديث

 عليها.

 

ميين وتحصل الديون خالل ستثناء العمالء الحكوان فترات االئتمان المتفق عليها بعموماً، ال يسمح باالئتمان بما يزيد ع

سماح. وهناك آلية إيقاف التوريد التي توقف تلقائياً حسابات العميل وتوقف ئتمان المتفق عليها إضافة الى أيام الفترات اال

تتم المصادقة على جميع اإلستثناءات   السماح. ةفتروئتمان االعمليات التوريد اإلضافية في حاالت التأخير الى ما بعد فترة 

عام. ورغم أن الخسائر  لتقييم المخاطر بشكلوالتجاوزات وفقاً إلرشادات السياسة. تتم مراقبة مواقف المدينين ومراجعتها 

نخفاض القيمة مبنية على عمر المديونيات وث، فقد تم تكوين مخصصات كافية اللتزام تعتبر غير متكررة الحدعن عدم اال

 لتعكس موقف المدينين بدقة قدر اإلمكان بالقوائم المالية.

 

الي القيمة الدفترية قبل والمديونيات األخرى )تعتبر كإجمكان أعلى مستوى تعرض للمخاطر عن المديونيات التجارية 

 نخفاض القيمة( بتاريخ التقرير حسب نوع العميل:امخصصات 

 

 القيمة الدفترية 

 3133 9311 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 9.929.413 4.172.324 الطيران

 11.954.992 33.421.739 التجارة

 5.529.142 5.222.171 بطاقات الوقود

 9.121.439 1.243.711 محطات تشحيم

 9.359.552 1.314.113 تجزئة

     119.522                  - أخرى

 32.972.192 94.923.315 

   ناقصاً :

 (9.195.299) (279.212) أطراف ذات عالقةمن مستحقات 

   (912.331)                   - أخرى

 91.441.419 32.192.321 المديونيات التجارية

 

لاير عماني( من عمالء  491.233 -9319لاير عماني )  1.343.392الشركة ضمانات/ضمانات إضافية بقيمة  قبلت

 كضمان كلي/ جزئي للمبالغ المستحقة عليهم  للشركة.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 االئتمان )تابع(مخاطر  )ب(
 

 كانت أعمار المديونيات التجارية  في تاريخ التقرير كما يلي:

 

 

  اإلجمالي
 نخفاض ا

  اإلجمالي  القيمة
 انخفاض 

 القيمة
 3131  3131  9319  9319 
 لاير عماني 

 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

 -  14.142.413  -  39.519.751 لم تتجاوز موعد إستحقاقها

 تجاوزت موعد استحقاقها

 921.939  4.323.249  349.527  5.417.791 يوما 23 – 1 

 تجاوزت موعد استحقاقها

 52.255  1.135.333  345.223  3.323.452 يوماً  313 – 21 

 941.213  1.211.223    425.373  3.917.359 أكثر من سنة واحدة

 32.192.321  221.413  91.441.419  529.293 

 

 النقد وما يماثل النقد

 

تنشأ مخاطر االئتمان على أصول مالية أخرى من ضمنها النقد وما يماثل النقد من مخاطر تعثر السداد من قبل طرف مقابل 

 بحد أقصى من المخاطر يعادل القيمة الدفترية لهذه األرصدة. 

 

ر من وكالة تحليلها على أساس التصنيف الصاد تميوضح الجدول أدناه النقدية واألرصدة البنكية مع األطراف المقابلة 

 أو تصنيفات فيتش حيث تم توضيح ذلك: ينمودي لخدمات المستثمر

  

 3131  9319 

 لاير عماني       لاير عماني   

 A-1 373.913  9.142.942بنوك ذات تصنيف 

 A-2 232.335  1.922.432بنوك ذات تصنيف 

 A-3 7.442.134  9.921.243بنوك ذات تصنيف 

 NP -  9.929بنوك ذات تصنيف 

 11.395  - )تصنيف فيتش( BBB + بنوك ذات تصنيف

 1.511.491  9.154.752 بنوك غير مصنفة

 37.491.317  19.213.913 

 

 باقي بنود النقد واألرصدة البنكية في قائمة المركز المالي هي نقدية بالصندوق.
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  - 1
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 مخاطر السيولة )ج( 
 

لتزاماتها المالية عندما تستحق. يتمثل منهج الشركة إلدارة اعـدم قـدرة الشركة على الوفاء ب مخاطـر السيولـة هـي مخاطـر

لمقابلة التزاماتها عندما تستحق، في متالكها في كل وقت السيولة الكافية ايولة في التأكد قدر اإلمكان، من مخاطر الس

 ظروف العمل العادية وظروف الضغوط دون تحمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة وإسم الشركة.
 

تحد الشركة من مخاطر السيولة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية. تتطلب شروط البيع الخاصة بالشركة أن يتم دفع المبالغ 

 يوماً من تاريخ الشراء. 15من تاريخ البيع. يتم سداد الدائنيات التجارية عادةً خالل  يوماً  33بمتوسط 
 

تستخدم الشركة تسهيالت من بنوك محلية ودولية تعمل بسلطنة عمان للتأكد من وجود نقدية كافية عند الطلب لمقابلة 

السيولة. ولدى الشركة تسهيالت تمويل  مصروفات التشغيل المتوقعة مع وجود تسهيالت ائتمان كافية لمواجهة مخاطر

بنوك( وهي غير مضمونة  5 -9319بنوك ) 1مليون لاير عماني( من  34.13 -9319لاير عماني ) 41.915.333بمبلغ 

يوم لتغطية الفجوة بين تحصيالت  14الى  9، في المتوسط تستخدم لفترة حسابات تحت الطلبالسداد. وتستخدم أيضاً 

 فواتير شراء المنتجات خالل منتصف كل شهر.المديونيات وسداد  
 

يحلل الجدول التالي االلتزامات المالية للشركة ضمن مجموعات االستحقاق ذات العالقة استناداً إلى فترة االستحقاق المتبقية 

غير مخصومة. بتاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ المفصح عنها في الجدول هي تدفقات نقدية تعاقدية 

 شهراً التي تماثل قيمها الدفترية ال يعد جوهرياً.  19تأثير الخصم لألرصدة المستحقة خالل 
 

  أشهر أو أقل 2  القيمة الدفترية 

2 – 33 

 أكثر من سنتين  سنتين -سنة   ا  شهر

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

          3131ديسمبر  13

 3.249.732  3.139.223  259.711  3.543.132  5.371.442 قروض بنكية
 -  -  -  4.173.722  4.173.722 دائنيات تجارية

مستحق ألطراف 

 -  -  -  33.117.411  33.117.411 ذات عالقة
مستحقات ودائنيات 

 -  -  -  7.931.771  7.931.771 أخرى

 12.424.439  14.215.329  259.711  3.139.223  3.249.732 

 

 أكثر من سنتين  سنتين -سنة   اً شهر 19 – 1  أشهر أو أقل 1  القيمة الدفترية 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

          9319ديسمبر  31

 2.429  229.912  1.339.991   1.354.319  9.221.219 قروض بنكية

 -  -  -  1.113.529  1.113.529 تجاريةدائنيات 

مستحق ألطراف 

 -  -  -  91.133.919  91.133.919 ذات عالقة

مستحقات ودائنيات 

 -  -  -  9.121.329  9.121.329 أخرى

 
33.395.133  31.533.132  1.339.991  229.912  2.429 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1

 

 إدارة رأس المال 1-3
 

حتفاظ بقاعدة رأس مال قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في اال

لضمان نمو النشاط في المستقبل. يراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق المساهمين والذي تحدده الشركة بقسمة صافي 

 لس اإلدارة أيضاً مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.األرباح على إجمالي حقوق المساهمين. يراقب مج
 

لم يكن هناك أي تغيير في منهج الشركة في إدارة رأس المال خالل العام.  الشركة غير معرضة لمتطلبات رأس المال 

 المفروضة من الخارج.

 

 تقدير القيمة العادلة 1-1
  

لتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من سويات إئتمانية مقدرة لألصول واالت فترض أن القيمة اإلسمية مخصوماً منها أيةا

 عام واحد تقارب قيمها العادلة.

 

 يحلل الجدول أدناه األدوات المالية بالقيمة العادلة بطريقة التقييم. وتم تحديد المستويات كما يلي:

 

  ألصول أو االلتزامات المتشابهة.: أسعار السوق المدرجة )غير معدلة( في سوق نشطة ل1المستوى 

 

  والقابلة للمالحظة لألصول أو االلتزامات بشكل 1:  المدخالت، ماعدا األسعار المدرجة في المستوى 9المستوى ،

 مباشر )على سبيل المثال: األسعار( أو غير مباشر )على سبيل المثال: مشتقات من األسعار(.

 

  االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة : مدخالت لألصول أو 3المستوى

 للمالحظة(.

 

لتزامات المالية ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية في نهاية فترة رة أن القيمة العادلة لألصول وااليعتقد مجلس اإلدا

 التقرير.

 

 االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة - 4
  

ستخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما اعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع م

يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تجري الشركة تقديرات وافتراضات 

 قديرات المحاسبية مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة.تخص المستقبل. ويندر أن تكون الت

 

يتم تقييم التقديرات واالجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث 

أو التعقيد أو  مستقبلية يعتقد أنها معقولة حسب الظروف. تم أدناه إدراج المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير

 .لتقديرات جوهرية للقوائم الماليةالمجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات وا

 

 االستهالك

يتم إحتساب االستهالك لشطب تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر. يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر 

دورات التشغيل وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك وفقاً لتقييم إدارة الشركة بناًء على عدة عوامل منها 

 باستخدام أفضل التقديرات.
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 االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة )تابع( - 4

 

 مخصص انخفاض قيمة ديون

 

أمراً محتمالً. يتم تقدير يتم تقدير المبالغ التي يمكن تحصيلها من المديوينات التجارية عندما ال يصبح تحصيل المبالغ كلها 

المبالغ الكبيرة فردياً على أساس فردي. يتم تقيم المبالغ غير الكبيرة فردياً ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها يتم تقييمها 

 جماعياً ويتم تكوين مخصص وفقاً لطول فترة تجاوز االستحقاق بناًء على المعدالت التاريخية للمبالغ المستردة.

 

لاير  91.441.419 -9319لاير عماني )  92.321.913لمديونيات التجارية في تاريخ قائمة المركز المالي بلغ إجمالي ا

لاير عماني(. سيتم  529.293 -9319لاير عماني )  223.431عماني( وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 لية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الشامل.إدراج أي فرق بين المبالغ التي تم تحصيلها فعلياً في الفترات المستقب

 

 مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم

 

يتم تكوين مخصص للمخزون بطيئ الحركة والمتقادم بناًء على تقييم اإلدارة لعدة عوامل مثل إمكانية اإلستفادة منها 

 ستخدام أفضل التقديرات.ايانة والتآكل والتلف الطبيعيين بودورات حياة المنتجات وبرامج الص

 

 مخصص البيئة

 

عتماداً على تقديرات التلوث البيئي التي تتم في مواقع التسليم ايئة عن تكاليف المعالجة البيئية يتم تكوين مخصص الب

 والتخزيـن الخاصة بالشركة.

 

 مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع
 

على تقييم اإلدارة لعدة عوامل مثل متوسط تكلفة  إزالة أصول الموقع بناءً يتم تكوين مخصص صيانة  الموقع وتكلفة 

ستخدامه لتخفيض التدفقات ادر للمحطة والسعر المخفض الواجب صيانة وإزالة مرافق المحطة، العمر اإلنتاجي المق

 النقدية المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للمحطات.

 

 مخصص أصول أخرى
 

المصروفات المستحقة للشركة مستحقات عن تكاليف والتي يجري حالياً مناقشتها مع الوزارات  أدرج ضمن

والعمالء والموردين ذات الصلة في سلطنة عمان. وترتكز تلك المستحقات على المبالغ المستحقة الدفع للمورد وفقاً 

 آللية التسعير التي تم تبليغها من قبل الوزارة المعنية.

 

 ركة شقيقةاستثمار في ش

 

قيمت اإلدارة مستوى تأثير الشركة على شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع وحددت أن لديها نفوذ جوهري رغم أن المساهمة 

 % وذلك بسبب تمثيل مجلس اإلدارة والشروط التعاقدية. وبالتالي، تم تصنيف هذا االستثمار كشركة شقيقة.93أقل من 

 

 الترتيبات المشتركة
 

% من حقوق التصويت في ترتياتها المشتركة. لدى الشركة سيطرة مشتركة على ترتيباتها حيث أنه 53نسبة تمتلك الشركة 

 وفقاً لالتفاقية التعاقدية تلزم موافقة جماعية من كافة أطراف االتفاقية لكافة األنشطة ذات الصلة.

 

االتفاقية حقوق لصافي األصول للشركة تم تنظيم الترتيب المشترك للشركة كشركة محدودة المسؤولية وتقدم ألطراف 

 المحدودة وفقاً للترتيبات. وبالتالي، تم تصنيف هذا الترتيب كمشروع مشترك.
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 ممتلكات وآالت ومعدات -5

  

 أراضي

  ومباني

 آالت
 ومعدات 

  وسيارات

 
  األصول قيد اإلنشاء

 
 

 اإلجمالي

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

        التكلفة

  42.535.233   1.793.234   13.173.324   33.123.241 9313يناير  1في 
  5.225.197   5.247.332  37.229  - إضافات

 -  ( 2.115.919)   3.294.542   4.133.193 تحويالت 
 (25.117)  -  (25.117)  - استبعادات

 53.315.233   1.411.311   13.999.374   35.271.314 3131ديسمبر  13في 

        

        االستهالك

  32.933.219  -   32.324.294   3.747.335 9313يناير  1في 
  1.249.771  -   1.393.973   252.799 محمل للعام

 (21.579)  -  (21.579)  - استبعادات

  33.223.111  -   39.377.122   1.411.934 3131ديسمبر  13في 

        

        القيمة الدفترية

  39.434.233   1.411.311   34.733.327   33.329.133 3131ديسمبر  13في 
 

  

 أراضي

 مباني

 آالت 
 ومعدات
 وسيارات

  
 األصول قيد 

 اإلنشاء

  
 

 اإلجمالي

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

        التكلفة

 32.215.993  3.934.419  99.991.921  2.352.599 9319يناير  1في 

 9.143.321  9.111.523  91.233  - إضافات

 -  (9.352.121)  5.391.329  9.339.922 تحويالت 

 (233.925)  -  (229.219)  (35.493) استبعادات

 41.595.291  3.921.214  31.399.114  11.311.243 9319ديسمبر  31في 

        

        االستهالك

 11.393.223  -  14.131.449  9.914.532 9319يناير  1في 

 3.352.595  -  9.231.999  559.353 محمل للعام

 (919.941)  -  (949.293)  (12.991) استبعادات

 12.211.232  -  11.114.124  9.949.115 9319ديسمبر  31في 

        

        القيمة الدفترية

 99.114.319  3.921.214  15.939.493  2.114.992 9319ديسمبر  31في 
 

% من اآلالت والمعدات واألصول قيد اإلنشاء بالمستودع الرئيسي للتخزين بميناء الفحل 53تم إدراج حصة الشركة البالغة 

لاير عماني  192.393لاير عماني( و 1.195.159 –9319لاير عماني ) 954.913)"المستودع"( بتكلفة قدرها 

ديسمبر  1تفاقية مؤرخة في اتلكات واآلالت والمعدات. وبموجب لاير عماني( على التوالي في المم 22.495 –9319)

 بين الشركة وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع )"المها"(: 1225
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 )تابع( ممتلكات وآالت ومعدات -5

  يمكن بيعها إال بالموافقة المشتركة للشركة والمها؛تتم السيطرة المشتركة على هذه األصول مع المها وال 

  تتم المشاركة في تكاليف هذا المستودع بالتساوي مع المها؛ و 

 .يتم تشغيل المستودع من قبل الشركة بموجب أتعاب إدارة متفق عليها 

 

ا وفقاً بصفة مشتركة مع المه األرض التي أقيم عليها المستودع الرئيسي للتخزين والمباني مستأجرة من وزارة النفط والغاز

  التفاقية تأجير تشغيلية.

 

 استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية -2

 

 المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:

  3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 -  3.433.771 شركة شقيقة

 119.233  22.933 مشروع مشترك

 3.531.224  119.233 

 

 المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل  كما يلي:

  3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 -  312.941 شركة شقيقة

 43.394  (34.139) مشروع مشترك

 24.934  43.394 

 

 استثمار في شركة شقيقة
 

في شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع )الشركة %( 2.12 -9319% )2.12يمثل االستثمار في شركة شقيقة حصة بنسبة 

وفقاً لترخيص تجاري  1222نوفمبر  13المستثمر فيها(، وهي شركة مساهمة عامة تأسست في سلطنة عمان بتاريخ 

 31صادر عن وزارة التجارة والصناعة. تعمل الشركة المستثمر فيها في تصنيع وبيع الغاز المستخدم في الطبخ. كما في 

انت القيمة العادلة لحصة الشركة في الشركة المستثمر فيها والمدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ، ك9313ديسمبر 

 9.491.993عماني( وكانت القيمة الدفترية لحصة الشركة قدرها  لاير 9.319.331 -9319عماني ) لاير 9.322.329

 لاير عماني(. 9.319.233 -9319)لاير عماني 

 

 متعلقة بحصة الشركة في الشركة الشقيقة. ال توجد التزامات عرضية

 

، تم تعيين ممثل من الشركة في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها. وأعطت هذه الخطوة السلطة 9313فبراير  2اعتباراً من 

االستثمار المدرج للشركة للمشاركة في قرارات السياسة التشغيلية للشركة المستثمر فيها. ونتيجةً لذلك، ألغت الشركة إدراج 

لاير عماني وأدرجته كاستثمار في شركة شقيقة اعتباراً من  9.319.233سابقاً كاستثمار متاح للبيع بقيمة دفترية قدرها 

 التاريخ المذكور أعاله.
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 )تابع( استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية -2

 

 قياس االستثمار في شركة شقيقة كما في:

  3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 -  3.133.211 مبلغ الشراء )قيمة االستثمار المتاح للبيع الملغى إدراجه(

 -  312.941 ربح بعد الحيازة من شركة شقيقة )مقدر(

 -  3.433.771 القيمة الدفترية الستثمار في شركة شقيقة

 

لشركة الشقيقة حيث أنها لم تكن متاحة كما في تاريخ اعتماد القوائم المالية. ال تعتبر هذه ل المالية معلوماتاللم يتم تلخيص 

 فصاح عنها.على عرض هذه القوائم المالية واإلالمعلومات ذات تأثير جوهري 
 

 استثمار في مشروع مشترك
 

نفط عمان ماتريكس مارين  % من حقوق المساهمين في شركة53يمثل اإلستثمار في مشروع مشترك مساهمة الشركة في 

. المساهم اآلخر في 9313ابريل  92للخدمات البحرية ش.م.م )"المشروع المشترك"( ، شركة تأسست في عمان بتاريخ 

المشروع المشترك هو شركة ماتريكس مارين هولدينغز جي.إم.بي.إتش، شركة تأسست في المانيا. الهدف من المشروع 

 وتوفير الوقود في ميناء صحار. المشترك هو بيع النفط ومنتجاته
 

 .بالنسبة ألسهمهاالمشروع المشترك هو شركة خاصة ليس لها أسعار سوقية مدرجة 
 

 ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك في نهاية فترة التقرير كما يلي:

 

  3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 -  - أصول غير جارية

 233.151  3.377.235 أصول جارية

 233.151  3.377.235 إجمالي األصول
 
 

  3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 -  - التزامات غير جارية

 (594.925)  (3.999.211) التزامات جارية

 (594.925)  (3.999.211) اجمالي االلتزامات

    

 995.211  377.233 النسبة من صافي األصول

    

 119.233  22.933 الشركة في صافي اصول المشروع المشتركحصة 

    

 14.352.991  39.137.753 ايرادات

 (14.992.592)  (39.175.729) مصروفات

 23.942  (42.112) )خسارة( / ربح المشروع المشترك للعام

    

 43.394  (34.139) المشروع المشتركربح  / )خسارة( حصة الشركة في

 

 ال توجد التزامات عرضية تتعلق بحصة الشركة في المشروع المشترك وال توجد التزامات عرضية للمشروع نفسه. 
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 استثمارات متاحة للبيع -7
 

في شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع  هاحول القوائم المالية، ألغت الشركة إدراج استثمار 1في اإليضاح رقم  واردكما هو 

لاير عماني(. القيمة العادلة  9.319.233 تبلغ 9319ديسمبر  31)القيمة الدفترية في  9313فبراير  2اعتباراً من 

اإلدراج. وبالتالي، لم يتم ادراج أرباح أو خسائر  إلغاء لقيمة الدفترية في تاريخلتقريباً  هي مساويةلالستثمارات المتاحة للبيع 

 القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.

 

العامة % من قبل مساهمي شركة مسقط للغازات في إجتماع الجمعية 13تم اعتماد توزيعات األرباح المقترحة بنسبة 

البالغ . تم إدراج حصة الشركة من توزيعات األرباح المستلمة 9313مارس  93خ بتاري الذي عقد 9319لعام  السنوية

 لاير عماني في قائمة الدخل الشامل. 115.122قدرها 

 

 مخزون -2
 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

 
 5.239.529  4.721.311 النفط وزيوت التشحيم

 9.422  7.492 مواد المخزون وقطع الغيار

 (15.333)  (35.111) ناقصاً: مخصص المخزون بطيىء الحركة والمتقادم 

 4.775.213  5.233.325 

 

 المديونيات التجارية واألخرى - 9
 3131  9319 
 لاير عماني 

 
 لاير عماني 

 91.441.419  32.192.321 مديونيات تجارية

 (529.293)  (221.413) ناقصاً:  مخصص انخفاض قيمة ديون 

 37.335.259  93.252.429 

 1.291.545  3.333.222 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 9.195.299  279.212 أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من 

 1.199.919  3.249.212 مديونيات أخرى

 13.222.929  91.492.191 

 

 الحركة في مخصص انخفاض قيمة ديون خالل العام كما يلي:

 

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 413.231  527.971 يناير  3في 

 194.393  114.525 مدرج خالل العام

 (924)  (33.354) مشطوب خالل العام

 529.293  221.413 ديسمبر 13في 
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 أرصدة نقدية وبنكية -31

 3131  9319 
 لاير عماني 

 
 لاير عماني 

 19.213.913  37.491.317 نقدية بالبنك

 92.933  11.229 نقد بالصندوق

 19.232.411  37.531.292 نقدية وبنك

تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ناقصاً: الودائع التي 

 (3.533.333)  - اإليداع

 2.332.411   37.531.292 النقد وما يماثل النقد

  

% 1.95 -9319% سنوياً ) 1.95% و3.95، تحمل الحسابات تحت الطلب فائدة بمعدل يتراوح بين 9313خالل عام 

 %  سنوياً(. 9.95و

 

 رأس المال -33

 

بيسة للسهم  133( بقيمة إسمية 153.333.333 -9319سهماً ) 153.333.333الشركة المصرح به من يتكون رأسمال 

 بيسة للسهم الواحد(. 133 -9319الواحد )

 

( بقيمة إسمية 14.533.333 -9319سهــم ) 14.533.333يتكون رأسمـال الشركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل من 

 بيسة للسهم الواحد( كما يلي: 133 -9319بيسة للسهم الواحد ) 133

 عدد األسهم 
 3131  9319 

    

 3.995.333  1.335.111 أسهم تتمتع بحق التصويت المتعدد 

 11.995.333  23.375.111 أسهم عادية 

 24.511.111  14.533.333 

 

جتماع امل سهم متعدد األصوات بصوتين في من الفصل الثاني من النظام األساسي للشركة يتمتع كل حا 5وفقاً للمادة 

ع بحق التصويت المتعدد بأنها أسهم عادية ألغراض العائد األساسي تالجمعية العامة السنوية للشركة. تعتبر األسهم التي تتم

 والمخفض للسهم الواحد.

 

األسهم بأسمائهم أو عن طريق % أو أكثر من أسهم الشركة سواًء كانت هذه 13إن مساهمي الشركة الذين يملكون نسبة 

 حسابات من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

 عدد األسهم 
 3131  9319 
    

 3.995.333  1.335.111 أسهم تتمتع بحق التصويت المتعدد -شركة النفط العمانية ش.م.ع.م 

 92.323.333  32.121.111 أسهم عادية -                                    

 2.359.399  2.153.137 أسهم عادية -صندوق تقاعد الخدمة المدنية 

 19.957.137  32.259.399 

 

 احتياطي قانوني -33
 

قانوني إلى أن يصبح  حتياطيا% من أرباح كل سنة لحساب 13نسبة تحويل  1294يتطلب قانون الشركات التجارية لعام 

 حتياطي غير قابل للتوزيع.الشركة المصدر على األقل. هذا االحتياطي مساوياً لثلث رأسمال رصيد ذلك اال
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين   -31

 

 كانت الحركة في االلتزامات كما يلي:

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 122.123  371.122 يناير 3في 

 99.219  23.599 مكون خالل العام 

 (1.314)  (35.571) مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

 993.322  112.337 ديسمبر 13في 

 

 مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع  - 34

 

 كانت الحركة في المخصص كما يلي:

 

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 493.321  473.417 يناير 3في 

 91.233  37.229 مخصص إضافي

 95.993  32.144 رد الخصم  )مدرج في تكاليف التمويل(

 499.439  532.231 ديسمبر 13في 

 

 فتراضات التي أستخدمت في تقدير هذا المخصص كانت كالتالي:أهم اال

 

  لاير  4.333 -9319لاير عماني ) 4.333يبلغ متوسط تكلفة الصيانة وإزالة األصول لمحطة وقود واحدة

 عماني(.
 

   1ستخدام معدل فائدة بواقع االعمر اإلنتاجي لمحطات الوقود ب خالليتم خصمها التدفقات النقدية المتوقعة %

 %(; و1 -9319)

 

 سنوات(. 13 -9319سنوات ) 13فتراضي للمحطة هو الالعمر ا 
 

 الدائنيات التجارية واألخرى  - 35

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 91.133.919  33.117.411 ألطراف ذات عالقةمستحق 

 9.121.329  7.153.329 المصروفات المستحقة

 1.113.529  4.173.722 دائنيات تجارية

 -  437.214 دفعات مقدمة من العمالء

 132.333       315.111 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 11.391.973  33.521.941 

 

أشهر من  1لفترة تزيد عن  للوائح الهيئة العامة لسوق المال بتحويل توزيعات األرباح غير المطالب بهاقامت الشركة ووفقاً 

ستحقاقها إلى صندوق أمانات المستثمرين بالهيئة. بلغت توزيعات األرباح غير المطالب بها المحولة خالل العام اتاريخ 

يحق للمساهمين المستحقين الذين لم يتلقوا توزيعات األرباح  لاير عماني(. 91.332 -9319لاير عماني تقريباً ) 11.153

يوم من  45الخاصة بهم مطالبة الهيئة العامة لسوق المال بها. يتوقع أن تدفع الدائنيات التجارية والدائنيات األخرى خالل 

  تاريخ نهاية التقرير.
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 ضريبة الدخل  - 32
 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    االلتزامات الجارية:)أ( 
 1.333.912  3.439.414 السنة الحالية

 51.229   71.151 السنوات السابقة

 3.493.427   1.355.935 

    
    )ب( قائمة الدخل الشامل

 1.333.912   3.439.414 السنة الحالية

 (13.931)  - السنوات السابقة

 (12.132)  ( 73.233) المؤقتةضريبة مؤجلة متعلقة بنشوء ورد الفروق 

 3.142.233   1.195.394 

    
    )ج( أصل الضريبة المؤجلة:

 2.933  77.212 يناير 3في 

 12.132   73.233 للعام الحركة

 99.232  351.451 ديسمبر  13في 

 

 )د( يشتمل أصل الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة التالية:

 3131  9319 
 لاير عماني  عمانيلاير  

    

 123.292   331.171 المخصصات والمصروفات األخرى

 (133.321)  ( 73.931) ممتلكات وآالت ومعدات

 351.451  99.232 

 

%(على ما 19 –9319% )19تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقاً قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان بمعدل  )و(

لاير عماني( من الدخل الخاضع للضريبة. ألغراض تحديد مصروف  33.333 –9319)لاير عماني  33.333يزيد عن 

ضريبة الدخل للسنة ، تمت تسوية األرباح المحاسبية لألغراض الضريبية. فيما يلي تسوية الضريبة على الربح المحاسبي 

 إلى الضريبة الحقيقية:

 

 التسوية المتعلقة بمعدل الضريبة الفعلي:

 

 9319  المعدل  3131 المعدل 

 لاير عماني  %  لاير عماني % 

       

 13.122.291    33.532.923  الربح قبل الضرائب

       

 1.993.991  19   3.172.272 33 ضريبة الدخل

 (4.245)    ( 3.452)  دخل غير خاضع للضريبة

 93.124    ( 11.192)  مصروفات غير مسموح بها نهائياً 

 نتهاء من الربوطاال مخصص مردود عند

 (13.931)    -  للفترات السابقة

 1.195.394  11.59  3.142.233 33.29 الضريبة المفروضة

 

  



  عة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.شرك
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 91 - 

 )تابع( ضريبة الدخل - 32

  

 تستند التسويات على الفهم الحالي للقوانين واللوائح والممارسات الضريبية القائمة.

 

من قبل األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.   9313إلى  9311من  تم اإلنتهاء من ربوط ضريبة الدخل لألعواملم ي

الضريبية المفتوحة لن يكون له تأثير جوهري  بالسنواتترى اإلدارة أن أي إلتزام ضريبي إضافي، إن وجد، فيما يتعلق 

 .%19.  تم إحتساب الضريبة المؤجلة بمعدل 9313ديسمبر  31على المركز المالي للشركة كما في 

 

 االقتراضات البنكية - 37
 3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني 

    

 9.922.419  271.177 1قرض ألجل 

 132.433  312.411 9قرض ألجل 

 -  4.322.973 3قرض ألجل 

 5.371.442  9.221.219 

    

    الجزء الجاري

 1.115.325  271.177 1قرض ألجل 

 433.333  312.411 9قرض ألجل 

 -  3.139.573 3قرض ألجل 

 3.313.142  9.315.325 

    

    

    الجزء غير الجاري

 193.399  - 1قرض ألجل 

 932.433  - 9قرض ألجل 

 -  3.929.411 3قرض ألجل 

 3.929.411  221.499 

 

 1قرض ألجل 

 

تسهيالت تم الحصول عليها من بنك محلي، بغرض تمويل توسع أعمال الشركة في سلطنة عمان.  1يمثل القرض ألجل 

. القرض بدون ضمان ويحمل معدل فائدة وفقاً ألسعار 9319إبريل  33قسط شهري إبتداءاً من  91يسدد القرض على 

 السوق. 

 

 9قرض ألجل 

 

عليها من بنك محلي، بغرض تمويل حيازة الممتلكات واآلالت والمعدات. تسهيالت تم الحصول  9يمثل القرض ألجل 

تفاقية. القرض بدون ضمان ويحمل معدل فائدة وفقاً ي تبدأ بعد عام واحد من تاريخ االقسط ربع سنو 19يسدد القرض على 

 ألسعار السوق.

 

 3قرض ألجل 

 

قسطاً  49بغرض بناء محطات تعبئة. يسدد القرض على تسهيالت تم الحصول عليها من بنك محلي،  3يمثل القرض ألجل 

 . القرض بدون ضمان ويحمل معدل فائدة وفقاً ألسعار السوق.9313شهرياً إبتداءاً من أكتوبر 
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 مخصص البيئة - 32
 

 كانت الحركة في المخصص كما يلي:

  3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني   

    

 191.915  232.725 ديسمبر 13يناير و 3في 

 

تقوم الشركة بتكويـن مخصص لتكاليف معالجة البيئة إعتماداً على تقديرات التلوث البيئي التي تتم في مواقع التسليم 

لاير  191.915 –9319لاير عماني ) 191.915ستخدام كامل المخصص وقدره اوالتخزيـن الخاصة بالشركة. يتوقع 

 التي وضعتها الشركة مع مستشاريها البيئيين. عماني( حسب خطة معالجة الموقع المحددة

 

 المعلومات القطاعية - 39
 

 وحدات العمل التجاري التي تشتق منها القطاعات أرباحها
 

تخاذ قرارات التشغيل بالشركة ألغراض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات، اكز المعلومات المقدمة إلى مسؤول تر

 على تصنيف وحدات العمل التجاري. التصنيفات الرئيسية لوحدات العمل هي البيع بالتجزئة والتجارة وغيرها. 
 

 العمليات األخرى هي  زيوت التشحيم ووقود الطيران.
 

 ينة أدناه.المعلومات المتعلقة بقطاعات الشركة مب
 

 إيرادات القطاعات 
 إيرادات القطاعات 
 3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني 

    

 192.141.149  311.933.234 تجزئة

 55.341.244  57.322.473 التجارة

 43.233.235  12.313.757 أخرى

 392.391.253  992.599.591 

 

: 9319الناتجة من عمالء خارجيين. ال توجد مبيعات بين القطاعات خالل العام )اإليرادات المذكورة أعاله تمثل اإليرادات 

 الشىء(.
 

 اإليرادات من المنتجات الرئيسية والخدمات والمعلومات الجغرافية
 

 تنشأ اإليرادات التشغيلية للشركة أساساً من تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في سلطنة عمان.
 

 تكاليف الموظفين -31
 

 3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني 

    

 3.219.942  1.545.339 رواتب وأجور وبدالت

 931.542  392.132 منافع أخرى للموظفين

 99.219  23.599 مكافآت نهاية الخدمة

 192.211  332.912 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

 1.951.224  4.959.312 

 



  عة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.شرك
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 مصروفات تشغيل أخرى - 33
 

 مصروفات التشغيل األخرى للشركة موضحة كما يلي:حركة 
 

 3131  9319 

 لاير عماني 
 

 لاير عماني 

 9.391.223  3.343.733 التشغيلية اتاإليجار

 1.113.259  3.371.447 التجارة والصناعةلوزارة  مدفوعة رسوم رخص

 194.393  114.525 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 943.932  321.444 التجارية مستحقة الدفع للشركة األمأتاوة العالمة 

 135.333  372.411 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 99.933  31.311 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 1.299  5.421 أتعاب استشارات الضريبة

 9.333  7.211 أتعاب التدقيق وأتعاب مهنية

 

 بالصافي  -)تكاليف(/ إيرادات التمويل  -33
 

 3131  9319 

 لاير عماني 

 

 لاير عماني 

 343.553  394.122 إيرادات فوائد

 (931.913)  (114.117) مصروفات فوائد

 (341.329)  134.923 

 

 توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة  - 31
 

بقيمة إجمالية قدرها  9313لاير عماني للسهم الواحد عن عام  3.393إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 

 لاير عماني شريطة الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية. 4.515.333

 

لاير   4.515.333لاير عماني للسهم الواحد بإجمالي  3.393خالل العام تم اإلعالن عن ودفع توزيعات أرباح بواقع 

لاير   3.222.333لاير عماني للسهم الواحد بإجمالي  3.319توزيعات أرباح بواقع  -9319) 9319عماني متعلقة بعام 

 (.9311عماني للسهم متعلقة بعام 

 

 معامالت أطراف ذات عالقة  - 34
 

بالقدرة على التحكم  تتمثل األطراف ذات العالقة بالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يتمتعون فيها

 وممارسة التأثير بصورة فعالة على القرارات المالية والتشغيلية )أطراف ذات عالقة أخرى(.

 

دخلت الشركة في معامالت مع شركات يستطيع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة تأثير هام عليها. في إطار النشاط 

إلى األطراف ذات العالقة وتحصل على خدمات من تلك االعتيادي تقوم الشركة بتقديم خدمات على أساس تجاري 

 األطراف. 

 

% أو أكثر من أسهم الشركة و/ أو أعضاء 13خالل العام كان حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمالكين لنسبة 

 مجلس اإلدارة كما يلي:

 

 

 

 



  عة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.شرك
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )تابع( معامالت أطراف ذات عالقة- 34
 

 3131  9319 

 لاير عماني  لاير عماني 
    إيرادات

 5.933.111  2.113.713 بيع وقود إلى محطات وقود مملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة

 19.212.324  1.354.237 بيع وقود إلى عمالء تجاريين ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة 

 991.491  719.792 بيع وقود إلى المشروع المشترك

    

    تكاليف

 953.399.242  317.921.157 أطراف ذات عالقة أخرىشراء وقود من 

 943.932  321.444 أتاوة العالمة التجارية مستحقة الدفع للشركة األم

 135.333  372.411 مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 99.933  31.311 بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 2.242  32.233 صافي فوائد مدفوعة ألطراف ذات عالقة أخرى

    

    األرصدة

 1.495.394  919.333 األرصدة لدى بنوك

 9.195.299  279.212 (2ايضاح )مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 91.133.919  33.117.411 (15ألطراف ذات عالقة )إيضاح  ةمستحقمبالغ 

 132.333  315.111 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين متضمنة أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة تتفق  إجمالي المكافآت المدفوعة إلى

مع وفي حدود نصوص قانون الشركات التجارية وإرشادات الهيئة العامة لسوق المال والنظام األساسي للشركة. ال يستحق 

حوافز المرتبطة باألداء ألية بدالت حضور بخالف المنافع التعاقدية وال -إن وجدوا -أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيون 

  إجتماعات مجلس اإلدارة أو مكافآت ثابتة. يتم ادراج مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في قائمة الدخل الشامل.

 

 ارتباطات-35
 

  اإليجار التشغيلية
 

إليجار المستقبلية وفقاً دخلت الشركة في بعض عقود اإليجار التشغيلي طويلة األجل وغير قابلة لإللغاء.  مدفوعات ا

 لشروط هذه العقود كما يلي:

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    الحد األدنى لمدفوعات العقود المستقبلية:
 251.232  722.137 ال تزيد عن سنة واحدة

 243.223  412.721 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 1.495.939  454.145 تزيد عن خمس سنوات

 3.221.215  3.912.553 

 

 إرتباطات متعاقد عليها
 

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 1.294.934  2.297.437 ديسمبر 13في 

 



  عة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.شرك
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة -32

 

والمعدلة بقسمة صافي ربح حتساب ربحية السهم الواحد األساسية الاير عماني. . يتم  3.133سهم هي القيمة اإلسمية لكل 

 العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو التالي:

 

 3131  9319 
 لاير عماني  لاير عماني 

    

 2.393.559  31.373.359 صافي ربح العام )لاير عماني(

    

 14.533.333  24.511.111 (11المتوسط المرجح لعدد األسهم )إيضاح 

    

 3.143  1.352 ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة )لاير عماني(

 

 صافي األصول للسهم الواحد  - 37
 

يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق المساهمين في الشركة في نهاية العام على عدد األسهم القائمة كما 

 يلي:

 3131  9319 

 عمانيلاير   لاير عماني 
    

 32.151.114  44.231.231 حقوق المساهمين )لاير عماني(

    

 14.533.333  24.511.111 (11عدد األسهم القائمة في نهاية فترة التقرير )إيضاح 

    

 3.139  1.295 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني(

 

 التزامات عرضية  - 32

 

لاير  1.235.345 -9319لاير عماني ) 1.935.149الشركة التزامات عرضية بمبلغ كان لدى  9313ديسمبر  31في 

 عتيادي ويتوقع أال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.ل أخرى ناشئة ضمن إطار النشاط االعماني( تتعلق بضمانات ومسائ

 

لاير عماني( عن  339.412 -9319لاير عماني ) 339.412خالل السنوات الماضية، طالب أحد الموردين الشركة بمبلغ 

لم تعترف بها الشركة حيث ترى اإلدارة بأنه يمكن  9332حتى مايو  9339فرق األسعار فيما يتعلق بالفترة من أغسطس 

 منازعة هذه الدعوى وفقاً للرأي القانوني. 

 

 .1صفحة رقم  -مراقبي الحسابات تقرير 
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