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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 العقارات واآلالت والمعدات  1
     

 المجموع
 

 
 يلاير عمان

األصول قيد 
 اإلنشاء

 

 يلاير عمان

اآلالت والمعدات 
 والسيارات

 

 لاير عماني

 
 المباني

 

 لاير عماني

 

    التكلفة     

  2015يناير  1يد في الرص 17,780,737 36,282,570 7,328,756 61,392,063

 

 إضافات خالل الفترة - - 3,321,139 3,321,139

 تحويالت 2,654,189 3,608,054 (6,262,243) -

 إستبعادات (42,073) (134,410) - (176,483)

     

 2015 سبتمبر 30 الرصيد في 20,392,853 39,756.214 4,387,652 64,536,719

     

  2016يناير  1الرصيد في   20,613,145 39,556,199  5,384,971  65,554,315

 

 إضافات خالل الفترة    -     -   6,823,485  6,823,485

 تحويالت  658,702 1,919,919  (2,578,621)   -

 إستبعادات (7,257) (762,505)  - (769,762) 

 2016 سبتمبر 30الرصيد في  21,264,590 40,713,613 9,629,835 71,608,038

 االستهالك    

26,105,898 

 

  2015يناير  1الرصيد في  4,107,290 21,998,608 -

 

 استهالك الفترة 670,053 2,399,297 - 3,069,350

 إستبعادات (15,337) (117,780) - (133,117)

 2015 سبتمبرالرصيد في  4,762,006 24,280,125 - 29,042,131

     

 2016يناير  1الرصيد في  4,989,986  24,725,289 - 29,715,275 

 

 استهالك الفترة 698,715  2,654,785 - 3,353,500 

 إستبعادات (4,301)  (643,211)  - (647,512) 

32,421,263 
 

 

35,494,588 

39,186,775 

- 

 

 

4,387,652 

9,629,835 

736,86326, 
 

 

15,476,089 

13,976,750 

5,684,400 

 

 

15,630,847 

15,580,190 

  2016 سبتمبر 30لرصيد في ا

 

 القيمة الدفترية

 2015 سبتمبر 30

 2016 سبتمبر 30
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 إستثمار في مشروع مشترك  2
  

يرل مراري  لخدردمات البحر% مر  قوروا المهرا مي  فري  رريل نفر  عمراك مراتري   50يمثل اإلستثمار في مشررع  مشرترك مهرا مل الشرريل فري 

ري   . المهرا   اخخرر فري المشررع  المشرترك  رو  رريل مرات2010ابريرل  28ش.م.م )"المشرع  المشترك"( ،  ريل تأسهت في عماك بتراري  

 . ميناء صحاري فماري   ولدينغز جي.إم.بي.إتش،  ريل تأسهت في المانيا. الهدف م  المشرع  المشترك  و بيع النف  عمنتجاته عتوفير الوقود 

 

 مخدص المعخومات الماليل لخمشرع  المشترك في نهايل فترة التورير يما يخي:

 

 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 
    

  432,672 251,522 إجمالي األصول
    

  216,336 125,761 قصل الشريل في صافي اصول المشرع  المشترك
    

  )686,000( )970,000( ئنل عالمهتحواتالذم  الداتحويالت 
    
    

  )343,000( )485,000( ربح المشروع المشترك/(حصة الشركة في )خسارة

 

 

 

 في الشركة الشقيقةإستثمارات  3
 

 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع     أ(     

 

يها( ع ي  ريل مهو  لخغازات ش.م. .  )المهتثمر ف % م  الحووا غير المهيطرة في  ريل9.18تمثل  في الشريل الشويولاالستثمارات  

و  يل المهتثمر فيها عفواً لرخصل تجاريل م  عزارة التجارة عالصناعل.  العمل الرئيهي لخشر 1989نوفمبر  13مها مل تعمل في الهخطنل منذ 

 تصنيع عبيع غاز الطب  الصناعي.

 
  رر  لخع رروعبررذلا التعرري  يم،  ررريل مهررو  لخغررازات ش.م. .    ادارةمجخرر  نيررل فري ممررثال مرر   ررريل الررنف  العما تعيرري ترر   2013فبرايررر  9قري 

دة مر  عدلفتررة غيرر محر  رذا االسرتثمارفري ابوراء الشرريل تنرو   عأي ا ،شريلالمشاريل في اتداذ الورارات المتعخول بالهياسات الماليل عالتشغيخيل لخ
 لخغازات  ريل  ويول. ريل مهو  عبناءا عخى ذلا يعتبر االستثمار في  الزم .

 
 
 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع(  في الشركة الشقيقةإستثمارات 
 

 في نهايل فترة يما يخي: لخشريل الشويولمخدص المعخومات الماليل 

 

 2016/09/30 2015/09/30  

  لاير عماني لاير عماني 
    
 

 2,449,038 2,463,773 قيمل  راء االستثمار

 

  101,174 67,438 قصل الشريل م  ارباح  ريل  ويول

  )110,126( )96,360( توزيعات أرباح

  2,440,886 2,434,851 القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة
  

 
 
 

 

  7,041,875  7,039,374  إيرادات

  )5,931,045(  )6,304,755( مصرعفات
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  1,110,830 734,619 يل الشويولفي استثمار في الشرربح/)خهارة( 
    

  101,974 67,438 الشركة الشقيقة حصة الشركة في ربح

 

 

 لوبيكم انترناشونال اندستري ذ.م.م ب(  
 

ارة ما ريل مهجخل في)المهتثمر فيها( ع ي  في  ريل لوبي   انترنا ونال اندستر  ذ.م.م % م  الحووا غير المهيطرة  40االستثمارات تمثل 

( RAKIAل التجارة رأس الديمل لالستثمار ) يئ م عفواً لرخصل تجاريل صادر  2009نوفمبر  19نذ ماإلمارات العربيل المتحدة ب -الديمل  رأس

 .ق ومل رأس الديمل -
 

 في مجال زيوت التشحي  عالشحوم الصناعيل عمزج المواد ال يميائيل. الشريل تعمل

 

 

 في نهايل فترة يما يخي: وللخشريل الشويمخدص المعخومات الماليل 

 

 
30/9/2015 30/9/2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

615,720 
 
 

581,348 
 
 
 

 القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة
 
 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 المخزون   4
 2015/9/30 2016/9/30  
  لاير عماني لاير عماني 

    
 الوقود ع الزيوت  6,504,627 5,637,526 
 مواد في المدازك   7,498   7,498 
 اقتياطي المدزعك بطيئ الحريل  )260,000( (00085,)  

 5,560,024 6,252,125  
 ======== ========  

 

 المديونات التجارية و الألخرى  5
 2015/9/30 2016/9/30  
  لاير عماني لاير عماني 

    
 المدينوك التجاريوك    43,965,611  40,785,455 
 ناقصاً: مدصص اإلندفاض في قيمل المديني    )1,329,107( )1,054,667( 
 39,730,788 42,636,504  

 
 ذع  العالقلالمبالغ المهتحول م     2,805,660  2,745,734 
 المدينوك اخخرعك   2,761,377  688,128 

  دفوعل مودماً الم  1,428,180  2,666,035 
 45,830,685 49,631,721  
 ========= =========  

 

 

 



 

  العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.شركة النفط 

 

 - 4 - 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 النقد وما يماثل النقد   6
 

 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني  

    

  67,958  76,543              نقد في الصندوق 

  29,672,280 5,595,0103 نقد لدى البنك   

    
 ناقصا: الودائع تصنف ضم  الموجودات غير المتداعلل

 صافي النقد والنقد المعادل ل بيان التدفق النقدي

 

 

35,671,553 
(7,000,000) 

,553128,67 

29,740,238 
- 

29,740,238 

 

 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

   

  رأس المال  7
 

 
 2015/9/30 2016/9/30  
  عدد األسهم عدد األسهم 

    
 بيهل 100سه  ممتاز )صوتي ( ل ل سه  قيمتل  3,225,000 3,225,000 3,225,000 

 
 بيهل   100سه  عاد  )صوت عاقد( ل ل سه  قيمتل   61,275,000 61,275,000 61,275,000 
 64,500,000 64,500,000  
 ======== ========  

 

 

ع ع  طريق قهابات م  % أع أيثر م  أسه  الشريل سواًء يانت  ذه األسه  بأسمائه  أ10يخي مها مو الشريل الذي  يمخ وك نهبل فيما 

 ينوب عنه :

 
 2015/9/30 2016/9/30  
  عدد األسهم عدد األسهم 

    
 )ذع  الهوطي (  ألسه  الممتازةا - ريل النف  العمانيل 3,225,000 3,225,000 
 ألسه  العاديلا - ريل النف  العمانيل 28,380,000 28,380,000 
   العاديلألسه  ا -صندعا تواعد الددمات المدنيل 8,352,027 8,352,027 
 39,957,027 39,957,027  
 ======== ========  

 
 
 اإلحتياطي القانوني    8
 

رصيد ذلا  % م  أرباح يل سنل لحهاب إقتياطي قانوني إلى أك يصبح10تحويل نهبل  1974يتطخب قانوك الشريات التجاريل لعام 

 .اإلقتياطي مهاعياً لثخث رأسمال الشريل المصدر عخى األقل.  ذا اإلقتياطي غير متاح لختوزيع
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 فع نهاية الخدمة للموظفينمنا     9

   يانت الحريل في االلتزامات  المدرجل في الميزانيل العموميل يما يخي:     

 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    
  303,925  260,379            يناير  1مهتحوات يما في 

  - 50,402              فترةمهتحق خالل ال

  - (36,407) ايل الددمل مدفوعلم افأة نه

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

  303,925  274,374              سبتمبر 30ي مستحقات كما ف
 ============ ============  

 

 

 

  مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع  10

 قريل المدصص يالتالي: 

 2016/9/30 2015/9/30   

   لاير عماني لاير عماني 
     

   581,007 - يناير  1في 

   7,470 - رد الخصم مقابل الزمن )مدرج في تكاليف التمويل(

   588,477 - سبتمبر 30في 

 

 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات    11
 

 2016/9/30 2015/9/30   

   لاير عماني لاير عماني 

     

   2,931,341 1,904,181 الدائنيات التجاريل

   26,990,306 31,944,378  مهتحق ألطراف ذات عالقل 

   8,799,733 8,114,190  مصرعفات مهتحول 

        132,300  132,300 م افأة أع اء مجخ  اإلدارة مهتحول 

 42,095,049 38,853,680   
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 (ةغير مدققال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 اإلقتراضات البنكية - 12

 
 2016/9/30 2015/9/30   

 لاير عماني لاير عماني 
 

  

   20,000,000 20,000,000 قرعض قصير الألجل

   1,975,971 6,766,903 قرض ألجل 

  

 
 

26,766,903 21,975,971   

     الجزء الجاري

   20,000,000 20,000,000 قرعض قصير الألجل

 قرض ألجل

 

2,615,893 1,321,714   

 22,615,893 21,321,714   

     الجزء غير الجاري

   654,257 4,151,010 قرض ألجل

  

 151,0104, 654,257   

 

 لقرض ألج

 
 القرض طويل األجل غير مضمون و يحمل تسعيره تجاريه

 

 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 ضريبة الدخل      13

 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    االلتزامات المتداولة:

  1,210,412  1,031,472 الهنل الحاليل

  71,332  62,896  سنوات سابول

 1,094,368 1,281,744  

    قائمة الدخل:

  1,210,412 1,031,469 الهنل الحاليل

  - - رد المدصص بالزيادة المتعخق بهنوات سابول

  - - أصل ضريبي مؤجل متعخق بنشوء عرد قيد الفرعا المؤقتل

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

 

 1,031,469 1,210,412  

 ============ 
=========== 
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 األصل الضريبي المؤجل:
  213,911 213,911 يناير  1في 

    فترةالحريل خالل ال

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

  213,911 213,911  يناير 30في 
 ============ ============  

  

 : يشتمل أصل ال ريبل المؤجخل عخى الفرعا المؤقتل التاليل 
   235,301 235,301 المخصصات والمصروفات األخرى 
   )21,390( (21,390) ممتلكات وآالت ومعدات 

 

 

 

213,911 213,911   

لاير عماني  30.000%( عخى ما يزيد ع  12 –2015% )12فواً قانوك ضريبل الدخل في سخطنل عماك بمعدل تد ع الشريل ل ريبل الدخل ع

لاير عماني( م  الدخل الداضع لخ ريبل. ألغراض تحديد مصرعف ضريبل الدخل لخهنل، ت  تعديل األرباح المحاسبيل  30.000 –2015)

 لألغراض ال ريبيل.

 

 مخصص البيئة  14

 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    
  626,765 318,845 يناير  1الرصيد يما في 

  (34,920) - المبالغ المهتددمل
 ---------- ----------  

  591,845 318,845 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 ========== ==========  

 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 ي إيرادات التمويلصاف 15
 2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    
  (125,186) (498,660)  مصرعفات الفوائد 

  200,623  523,317  إيرادات الفوائد 

  75,437 24,657 صافي إيرادات التمويل

 ========= =============  

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 16
 

ل الترأيير لرتح   عممارسرمثل األطراف ذات العالقل بالمها مي  عأع اء مجخ  اإلدارة عاإلدارة العخيا عالشريات التي يتمتعوك فيها بالودرة عخى اتت

 بصورة فعالل عخى الورارات الماليل عالتشغيخيل )أطراف ذات عالقل أخرى(.

 

الشريل  اد  تووماإلدارة ممارسل تأيير  ام عخيها. في إطار النشاط االعتيدخخت الشريل في معامالت مع  ريات يهتطيع بعض أع اء مجخ  

 بتودي  خدمات عخى أساس تجار  إلى األطراف ذات العالقل عتحصل عخى خدمات م  تخا األطراف. 
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ع أع اء مجخ  اإلدارة يل ع/ أ% أع أيثر م  أسه  الشر10ياك قج  المعامالت مع األطراف ذات العالقل عالمال ي  لنهبل  الفترة الهنويلخالل 

 :يما يخي

 

    2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    إيرادات

   20,409,579   8,792,394  بيع عقود إلى محطات عقود ممخويل ألع اء مجخ  اإلدارة

   28,194,151  9,498,568  بيع عقود إلى عمالء تجاريي  ذع  عالقل بأع اء مجخ  اإلدارة

  1,765,773  280,579  بيع عقود إلى المشرع  المشترك
    

    تكاليف

   243,991,370 277,920,827   راء عقود م  أطراف ذات عالقل أخرى

  244,070  275,381  إتاعة ع  عالمل تجاريل لخشريل األم

  132,300 132,300 م افآت أع اء مجخ  إدارة

   21,000  32,500 اإلدارةأتعاب ق ور إجتماعات مجخ  

   34,753  38,835  صافي فوائد مدفوعل ألطراف ذات عالقل أخرى

 

 

 
    األرصدة

 132,344   82,039  أرصدة لدى البنا

  2,745,734 2,805,660  مهتحق م  أطراف ذات عالقل 

  26,990,306  31,944,378    مهتحق ألطراف ذات عالقل 

 

(غير مدققةال)ت المالية إيضاحات حول البيانا  

 

 تكاليف الموظفين 17

 2016/9/30 2015/9/30 

 لاير عماني لاير عماني 

   
 4,121,957 4,504,328  رعاتب عأجور عبدالت

 - 50,402 م افآت نهايل الددمل

 230,258 252,262  ت اليف التأمينات اإلجتماعيل

 224,388  268,212 منافع أخرى لخموظفي 

 

 

,2045,075 4,576,603 

 

 تشغيل أخرى مصروفات 18
 

 حركة المصروفات التشغيل األخرى للشركة موضحة كما يلي:
  2016/9/30 2015/9/30  

  لاير عماني لاير عماني 

    

  1,867,173  3,070,322 إيجار التشغيل

  1,111,876  1,248,254  رسوم رخص لوزارة النف  عالغاز

  244,070  275,381 يل مهتحول الدفع لخشريل األمأتاعة العالمل التجار

  132,300  132,300  م افآت أع اء مجخ  اإلدارة

  21,000 32,500 أتعاب ق ور جخهات مجخ  اإلدارة

  5,485 1,736  أتعاب استشارات ال ريبل
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  6,750  6,750  أتعاب التدقيق عأتعاب مهنيل 

  300,745  566,753 )ع  (/ مدصص ديوك مش وك في تحصيخها

     

 أرقام المقارنة   19
 

و حقوق أإعادة التصنيف على الربح  تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية. ال تؤثر
 المساهمين المقرر عنها سابقًا.

 


