شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
1

انعقبساث واآلالث وانًعذاث
انًببَي

اآلالث وانًعذاث
وانسيبساث

األصىل قيذ
اإلَشبء

انًجًىع

لاير عمبنِ

لاير عمبنِ

لاير عمبنِ

لاير عمبنِ

انتكهفت
السصْد فِ ّ 1نبّس 2015

17,780,737

36,282,570

7,328,756

61,392,063

إظبفبد خالل الفزسح
رذٌّالد
إظزجعبداد

-

48,250
-

1,859,944
)(48,250
-

1,859,944
-

انشصيذ في  31يبسط 2015

17,780,737

36,330,820

9,140,450

63,252,007

السصْد فِ ّ 1نبّس 2016

20,613,145

39,556,199

5,384,971

65,554,315

إظبفبد خالل الفزسح
رذٌّالد
إظزجعبداد

)(7,257

)(4,330
)(111,455

3,458,501
4,330

3,458,501
)(118,712

انشصيذ في  31يبسط 2016
االستهالك
السصْد فِ ّ 1نبّس 2015

2086058888

3984408414

888478802

6888948104

4,107,290

21,998,608

-

26,105,898

اظزيالك الفزسح
إظزجعبداد

193,555
-

795,452
-

-

989,007
-

انشصيذ في  31يبسط 2015

4,300,845

22,794,060

-

27,094,905

السصْد فِ ّ 1نبّس 2016

4,989,986

24,725,289

-

29,715,275

اظزيالك الفزسح
إظزجعبداد

301,174
)(4,301

834,820
)(97,040

-

1,135,994
)(101,341

انشصيذ في  31يبسط 2016

582868859

2584638069

انقيًت انذفتشيت
 31مبزض 2015
 31يبسط 2016

1314791892
1583198029
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1315361760
1389778345

-

3087498928

911401450
888478802

3611571102
3881448176

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
2

إستثًبس في يششوع يشتشك

ّمثل اإلظزثمبز فِ مؽرسً مؽرزسك معربىمخ الؽرسيخ فرِ  %50مر دورٌا المعربىمْ فرِ ؼرسيخ نفرػ عمربك مربرسّ ط مربزّ لبحردمبد الجذسّرخ
غ.م.م ("المؽسً المؽزسك")  ،ؼسيخ رؤظعذ فِ عمبك ثزربزّ  28اثسّرل  .2010المعربى آخرس فرِ المؽرسً المؽرزسك ىرٌ ؼرسيخ مربرسّ ط
مبزّ ىٌلدّنغص جِ.إم.ثِ.إرػ ،ؼسيخ رؤظعذ فِ المبنْب .اليدف م المؽسً المؽزسك ىٌ ثْع النفػ ًمنزجبرو ًرٌفْس الٌقٌد فِ مْنبء صذبز.
مبحص المعبٌمبد المبلْخ لبمؽسً المؽزسك فِ نيبّخ فزسح الزوسّس يمب ّبِ:
2015/3/31
لاير عمبنِ

2016/3/31
لاير عمبنِ
إجمبلِ األصٌل

()4251328

8621249

دصخ الؽسيخ فِ صبفِ اصٌل المؽسً المؽزسك

()2121664

4311125

رذٌّالد الرم الدائنخ ًالمعزذوبد

2121664

-

دصت انششكت في صبفي اصىل انًششوع انًشتشك

-

4318125

(خعبزح)/زثخ المؽسً المؽزسك لبفزسح

)(492,000

)(132,843

دصت انششكت في (خسبسة)/سبخ انًششوع انًشتشك

)(246,000

)(66,421

ال رٌجد الزصامبد عسظْخ رزعبق ثذصخ الؽسيخ فِ المؽسً المؽزسك ًال رٌجد الزصامبد عسظْخ لبمؽسً نفعو.

3

إستثًبساث في انششكت انشقيقت
أ) ششكت يسقظ نهغبصاث ش.و.ع.ع

االظزثمبزاد فِ الؽسيخ الؽوْوخ رمثل  %9.18م الذوٌا غْس المعْطسح فِ ؼسيخ معوػ لبغبشاد غ.م( . .المعزثمس فْيب) ًىِ ؼسيخ
معبىمخ رعمل فِ العبطنخ منر  13نٌفمجس ً 1989فوب ً لسخصخ رجبزّخ م ًشازح الزجبزح ًالصنبعخ .العمل السئْعِ لبؽسيخ المعزثمس فْيب ىٌ
رصنْع ًثْع غبش الطج الصنبعِ.
رمذ المٌافوخ عبَ رٌشّع أزثبح نودّخ ثنعجخ  ٪40م قجل المعبىمْ ؼسيخ معوػ لبغبشاد ًذلك فِ اجزمب الجمعْخ العمٌمْخ لعبم  ،2013الرُ
عود فِ  27مبزض  .2014ر االعزساف دصخ ؼسيخ النفػ العمبنْخ لبزعٌّق غ.م . .م األزثبح المعزبمخ.
قرِ  9فجساّررس  2013رر رعْررْ ممررثال مر ؼررسيخ الررنفػ العمبنْررخ فرِ مجبررط ادازح ؼررسيخ معرروػ لبغرربشاد غ.مً ، . .ثرررلك الزعررْ ّم ر لبععررٌ
المؽبزيخ فِ ارحبذ الوسازاد المزعبوخ ثبلعْبظبد المبلْخ ًالزؽغْبْخ لبؽسيخً ،أّعب الؽرسيخ رنرٌُ فرِ اثوربء ىررا االظرزثمبز لفزرسح غْرس مذردًدح مر
الصم ً .ثنبءا عبَ ذلك ّعزجس االظزثمبز فِ ؼسيخ معوػ لبغبشاد ؼسيخ ؼوْوخ.
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
إستثًبساث في انششكت انشقيقت (تببع)
مبحص المعبٌمبد المبلْخ لبؽسيخ الؽوْوخ فِ نيبّخ فزسح يمب ّبِ:
2015/03/31
لاير عمبنِ

2016/03/31
لاير عمبنِ
إجمبلِ األصٌل

1019771861

913851008

إجمبلِ اإللزصامبد

()118861493

()310411601

صبفِ األصٌل

910911368

613431407

دصت انششكت في صبفي أصىل يٍ انششكت انشقيقت

8348315

5828134

قْمخ ؼساء االظزثمبز
دصخ الؽسيخ م ازثبح ؼسيخ ؼوْوخ
رٌشّعبد أزثبح
انقيًت انًشدهت الستثًبس في ششكت شقيقت

214631773
251621
284898394

2,449,038
31,293
2,480,331

إّساداد
مصسًفبد
زثخ(/خعبزح) فِ اظزثمبز فِ الؽسيخ الؽوْوخ

2,383,226
)(2,104,136
2791091

2,459,907
)(2,119,022
340,885

دصت انششكت في سبخ انششكت انشقيقت

258621

31,293

ة) نىبيكى اَتشَبشىَبل اَذستشي ر.و.و
االظزثمبزاد رمثل  % 40م الذوٌا غْس المعْطسح فِ ؼسيخ لٌثْ انزسنبؼٌنبل اندظزسُ ذ.م.م (المعزثمس فْيب) ًىِ ؼسيخ معجبخ فِ امبزح
زأض الحْمخ  -ثبإلمبزاد العسثْخ المزذدح منر  19نٌفمجس ً 2009فوب ً لسخصخ رجبزّخ صبدز م ىْئخ الزجبزح زأض الحْمخ لالظزثمبز ()RAKIA
 د ٌمخ زأض الحْمخ.رعمل الؽسيخ فِ مجبل شٌّد الزؽذْ ًالؽذٌم الصنبعْخ ًمصج المٌاد ال ْمْبئْخ.
مبحص المعبٌمبد المبلْخ لبؽسيخ الؽوْوخ فِ نيبّخ فزسح يمب ّبِ:
2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

قيًت ششاء االستثًبس
دصخ م ازثبح ؼسيخ ؼوْوخ
انقيًت انًشدهت الستثًبس في ششكت شقيقت

615,720
)(2,130

6138590

400,298
400,298

خعبئس م الؽسيخ الؽوْوخ
دصت انششكت يٍ اسببح ششكت شقيقت

()51327
()28130

-
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
4

انًخضوٌ

الٌقٌد ً الصٌّد
مٌاد فِ المحبشك
ادزْبغِ المحصًك ثطْئ الذسيخ

5

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

5,448,176
7,498
)(136,000

6,376,502
7,498
()15,000

583198674
========

6,369,000
========

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

35,140,681
)(904,658

3482368023

34,449,858
)(911,803
33,538,055

3,269,521
1,648,934
1,942,133
4180968611
=========

2,333,040
411,757
2,315,151
38,598,003
=========

انًذيىَبث انتجبسيت و انألخشي

المدّنٌك الزجبزٌّك
نبقصبً :محصص اإلنحفبض فِ قْمخ المدّنْ
المجبلغ المعزذوخ م ذًُ العالقخ
المدّنٌك آخسًك
المدفٌعخ مودمب ً

إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
 6انُقذ ويب يًبثم انُقذ

نقد في الصندوق

نقد لدى البنك

نبقصب :الٌدائع رصنف ظم المٌجٌداد غْس المزداًلخ
صبفي انُقذ وانُقذ انًعبدل ل بيبٌ انتذفق انُقذي
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2016/3/31

2015/3/31

لاير عًبَي

لاير عًبَي

77,550

70,787

3719011188

35,888,726

3789788738
()710001000
3089788738

35,959,513
3589598513

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
7

سأط انًبل
ّز ٌك زأظمبل الؽسيخ المصسح ثو م  150.000.000ظيمب ً ( )150.000.000 -2015ثوْمخ اظمْخ  100ثْعخ لبعي الٌادد (-2015
 100ثْعخ لبعي الٌادد).
ّز ٌك زأظمـبل الؽسيخ المصــدز ًالمدفــٌ ثبل بمــل م  64.500.000ظيــ ( )64.500.000 -2015ثوْمخ اظمْخ  100ثْعخ لبعي
الٌادد ( 100 -2015ثْعخ لبعي الٌادد) يمب ّبِ:
2016/3/31
عذد األسهى

2015/3/31
عذد األسهى

 3,225,000ظي ممزبش (صٌرْ ) ل ل ظي قْمزخ  100ثْعخ

3,225,000

3,225,000

 61,275,000ظي عبدُ (صٌد ًادد) ل ل ظي قْمزخ  100ثْعخ

61,275,000
64,500,000
========

61,275,000
64,500,000
========

فْمب ّبِ معبىمٌ الؽسيخ الرّ ّمب ٌك نعجخ  %10أً أيثس م أظي الؽسيخ ظٌا ًء يبنذ ىره األظي ثؤظمبئي أً ع غسّق دعبثبد م
ّنٌة عني :

ؼسيخ النفػ العمبنْخ -األظي الممزبشح (ذًُ العٌغْ )
ؼسيخ النفػ العمبنْخ -األظي العبدّخ
صندًا روبعد الحدمبد المدنْخ -األظي العبدّخ

8

2016/3/31
عذد األسهى

2015/3/31
عذد األسهى

3,225,000
28,380,000
8,352,027
39,957,027
========

3,225,000
28,380,000
8,352,027
39,957,027
========

اإلدتيبطي انقبَىَي
ّزطبت قبنٌك الؽسيبد الزجبزّخ لعبم  1974رذٌّل نعجخ  % 10م أزثبح يل ظنخ لذعبة إدزْبغِ قبنٌنِ إلَ أك ّصجخ زصْد ذلك
اإلدزْبغِ معبًّب ً لثبث زأظمبل الؽسيخ المصدز عبَ األقل .ىرا اإلدزْبغِ غْس مزبح لبزٌشّع.
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
يُبفع َهبيت انخذيت نهًىظفيٍ

9

يبنذ الذسيخ فِ االلزصامبد المدزجخ فِ المْصانْخ العمٌمْخ يمب ّبِ:

معزذوبد يمب فِ ّ 1نبّس
معزذق خالل الفزسح
م بفؤح نيبّخ الحدمخ مدفٌعخ
يستذقبث كًب في  31يبسط

10

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

260,379
)(36,407
---------223,972
============

3031925
---------3038925
============

يخصص صيبَت انًىقع وتكهفت إصانت أصىل انًىقع

دسيخ المحصص يبلزبلِ:
2016/3/31
لاير عًبَي
-

في  1يُبيش
يخصص إضبفي
سد انخصى يقببم انضيٍ (يذسج في تكبنيف انتًىيم)
في  31يبسط

11

2015/3/31
لاير عًبَي
581,007
3,735
584,742

انزيى انذائُت وانًستذقبث
2016/3/31
لاير عًبَي

الدائنْبد الزجبزّخ
معزذق ألغساف ذاد عالقخ
مصسًفبد معزذوخ
م بفؤح أععبء مجبط اإلدازح معزذوخ

2,443,116
28,528,277
7,657,190
44,100
3886728683
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2015/3/31
لاير عًبَي
4,208,452
26,151,630
15,499,935
44,102
4588428329

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
- 12

اإلقتشاضبث انبُكيت

قسًض قصْس الألجل
قسض ألجل 1
قسض ألجل 2
قسض ألجل 3
انجضء انجبسي
قسًض قصْس الألجل
قسض ألجل 1
قسض ألجل 2
قسض ألجل 3
انجضء غيش انجبسي
قسض ألجل 1
قسض ألجل 2
قسض ألجل 3

2016/3/31

2015/3/31

لاير عًبَي

لاير عًبَي

20,000,000
810991362
2880998362

20,000,000
2,526,685
22,526,685

20,000,000
218011759
2288018759

20,000,000
1,321,714
21,321,714

512971603
582978603

1,204,971
1,204,971

قسض ألجل 1
ّمثل الوسض ألجل  1رعيْالد ر الذصٌل عبْيب م ثنك مذبِ ،ثغسض رمٌّل رٌظع أعمبل الؽسيخ فِ ظبطنخ عمبكّ .عدد الوسض قصْس
األجل  1عبَ  26قعػ ؼيسُ إثزداءاً م  30إثسّل  .2012الوسض ثدًك ظمبك ًّذمل ًّذمل معدل فبئدح ًقدزه .8%
قسض ألجل 2
ّمثل الوسض ألجل  2رعيْالد ر الذصٌل عبْيب م ثنك مذبِ ،ثغسض رمٌّل دْبشح األمالك ًآالد ًالمعدادّ .عدد الوسض قصْس األجل 2
ثعد ؼيس ًادد م ربزّ اخس ظذت لبوسض .الوسض ثدًك ظمبك ًّذمل معدل فبئدح ًقدزه .4%
قسض ألجل 3
ّمثل الوسض ألجل  3رعيْالد ر الذصٌل عبْيب م ثنك مذبِ ،ثغسض رمٌّل دْبشح األمالك ًآالد ًالمعدادّ .عدد الوسض قصْس األجل 3
عبَ رجدأ األقعبغ ثعد ظزخ أؼيس م ربزّ ظذت الوسض .الوسض ثدًك ظمبك ًّذمل معدل فبئدح ًقدزه .3.2 %
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
13

ضشيبت انذخم
2016/3/31
لاير عًبَي

االنتضايبث انًتذاونت:
العنخ الذبلْخ
ظنٌاد ظبثوخ

374,031
62,896
4368927

قبئًت انذخم:
العنخ الذبلْخ
زد المحصص ثبلصّبدح المزعبق ثعنٌاد ظبثوخ
أصل ظسّجِ مؤجل مزعبق ثنؽٌء ًزد قْد الفسًا المؤقزخ

3741031
-----------3748031
============

األصم انضشيبي انًؤجم:
فِ ّ 1نبّس
الذسيخ خالل الفزسح
في  31يبسط

2015/3/31
لاير عًبَي
371,995
71,332
443,327

371,995
-----------371,995
===========

213,911

213,911

------------

------------

213,911
============

213,911
============

ّؽزمل أصل العسّجخ المؤجبخ عبَ الفسًا المؤقزخ الزبلْخ:
انًخصصبث وانًصشوفبث األخشي

235,301

235,301

يًتهكبث وآالث ويعذاث

()21,390

)(21,390

213,911

213,911

رحعع الؽسيخ لعسّجخ الدخل ًفوب ً قبنٌك ظسّجخ الدخل فِ ظبطنخ عمبك ثمعدل  )%12 –2015( %12عبَ مب ّصّد ع  30.000لاير عمبنِ
( 30.000 –2015لاير عمبنِ) م الدخل الحبظع لبعسّجخ .ألغساض رذدّد مصسًف ظسّجخ الدخل لبعنخ ،ر رعدّل األزثبح المذبظجْخ
لألغساض العسّجْخ.

14

يخصص انبيئت

السصْد يمب فِ ّ 1نبّس
الم ٌك خالل الفزسح
المجبلغ المعزحدمخ
انشصيذ كًب في  31يبسط
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2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

626,765
()3071920
---------3188845
==========

626,765
---------626,765
==========

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
صبفي إيشاداث انتًىيم

15

مصسًفبد الفٌائد
إّساداد الفٌائد
صبفِ إّساداد الزمٌّل

- 16

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

)(64,381
174,245
1098864
=========

()26,478
51,880
25,402
=============

انًعبيالث يع األطشاف راث انعالقت

رزمثل األغساف ذاد العالقخ ثبلمعبىمْ ًأععبء مجبط اإلدازح ًاإلدازح العبْب ًالؽسيبد الزِ ّزمزعٌك فْيب ثبلودزح عبَ الرزذ ًممبزظرخ الزرؤيْس
ثصٌزح فعبلخ عبَ الوسازاد المبلْخ ًالزؽغْبْخ (أغساف ذاد عالقخ أخسٍ).
دخبذ الؽسيخ فِ معبمالد مع ؼسيبد ّعزطْع ثعط أععبء مجبط اإلدازح ممبزظخ رؤيْس ىبم عبْيب .فِ إغبز النؽبغ االعزْبدُ روٌم الؽسيخ
ثزودّ خدمبد عبَ أظبض رجبزُ إلَ األغساف ذاد العالقخ ًرذصل عبَ خدمبد م ربك األغساف.
خالل الفزسح العنٌّخ يبك دج المعبمالد مع األغساف ذاد العالقخ ًالمبل ْ لنعجخ  %10أً أيثس م أظي الؽسيخ ً /أً أععبء مجبط اإلدازح
يمب ّبِ:
2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

2,533,951
3,173,816
82,577

1,997,405
2,258,593
189,543

إيشاداث
ثْع ًقٌد إلَ مذطبد ًقٌد ممبٌيخ ألععبء مجبط اإلدازح
ثْع ًقٌد إلَ عمالء رجبزّْ ذًُ عالقخ ثؤععبء مجبط اإلدازح
ثْع ًقٌد إلَ المؽسً المؽزسك

تكبنيف
ؼساء ًقٌد م أغساف ذاد عالقخ أخسٍ
إربًح ع عالمخ رجبزّخ لبؽسيخ األم
م بفآد أععبء مجبط إدازح
أرعبة دعٌز إجزمبعبد مجبط اإلدازح
صبفِ فٌائد مدفٌعخ ألغساف ذاد عالقخ أخسٍ

81,060,529
81,205
44,100
9,700
23,014

76,207,648
76,129
44,102
6,900
6,973

أزصدح لدٍ الجنك
معزذق م أغساف ذاد عالقخ
معزذق ألغساف ذاد عالقخ

45,054
3,269,521
28,528,277

32,793
2,333,040
26,151,630

األسصذة
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تكبنيف انًىظفيٍ

زًارت ًأجٌز ًثدالد
م بفآد نيبّخ الحدمخ
ر بلْف الزؤمْنبد اإلجزمبعْخ
منبفع أخسٍ لبمٌظفْ

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

115101920
81,935
84,460
186778315

1,270,506
73,774
73,472
1,417,752

 18يصشوفبث تشغيم أخشي
دشكت انًصشوفبث انتشغيم األخشي نهششكت يىضذت كًب يهي:

إّجبز الزؽغْل
زظٌم زخص لٌشازح النفػ ًالغبش
أربًح العالمخ الزجبزّخ معزذوخ الدفع لبؽسيخ األم
م بفآد أععبء مجبط اإلدازح
أرعبة دعٌز جبعبد مجبط اإلدازح
أرعبة اظزؽبزاد العسّجخ
أرعبة الزدقْق ًأرعبة مينْخ
(ع ط) /محصص دٌّك مؽ ٌك فِ رذصْبيب

2016/3/31
لاير عًبَي

2015/3/31
لاير عًبَي

970,904
370,054
81,205
44,100
9,700
2,250
142,290

614,425
348,064
76,129
44,102
6,900
1,792
2,250
149,880

 19إستببطبث
اإليجبساث انتشغيهيت
دخبذ الؽسيخ فِ ثعط عوٌد اإلّجبز الزؽغْبِ غٌّبخ األجل ًغْس قبثبخ لإللغبء.

 20أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية .ال تؤثر إعادة التصنيف على الربح أو حقوق

المساهمين المقرر عنها سابقاً.
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