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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 العقارات واآلالت والمعدات 4
     

 المجموع
 

 

 يلاير عمان

األصول قيد 
 اإلنشاء

 

 يلاير عمان

اآلالت والمعدات 
 والسيارات

 

 لاير عماني

 
 المباني

 

 لاير عماني

 

    التكلفة     

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

 

 إضافات خالل الفترة    -     -   3,458,501   3,458,501 

 تحويالت    -  (4,330)   4,330     - 

 إستبعادات (7,257)  (111,455)   (118,712) 

     

 2016مارس  31الرصيد في  20,605,888 39,440,414 8,847,802 68,894,104

     
  2017يناير  1الرصيد في    23,004,576 42,569,171  7,065,888   72,639,635 

 
 إضافات خالل الفترة - -  1,500,657   1,500,657 

 تحويالت - -  -    - 

 إستبعادات  - (111,455)  (114,115)  

 2017مارس  31الرصيد في  23,004,576 42,455,056 8,566,545 74,026,177

 االستهالك    

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

 

 استهالك الفترة  301,174   834,820  -  1,135,994 

 إستبعادات (4,301)  (97,040)  - (101,341) 

30,749,928  
 

- 25,463,069  

 

5,286,859  

 

 2016مارس  31الرصيد في 

     

 2017يناير  1الرصيد في   5,949,825   26,942,410  -  32,892,995 

 
 استهالك الفترة  250,819   805,682  -  1,056,501 

 إستبعادات  -  (134,334)  - (134,334) 

33,815,162 
 

 

38,144,176 

40,211,015 

- 

 

 

8,847,802 

8,566,545 

27,613,758  

 

 

13,977,345  

14,841,298 

6,200,644  

 

 

15,319,029  

16,803,932 

  2017مارس  31الرصيد في 

 

 القيمة الدفترية

 2016مارس  31

 2017 مارس 31
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 إستثمار في مشروع مشترك  5
  

يرة   للخردمات البحر% مر  قوروا المسرا مي  فري شرركة نفرط عمراك مراتري   مراري50يمثل اإلستثمار في مشررعع مشرترك مسرا مة الشرركة فري 

ري   . المسرا   اخخرر فري المشررعع المشرترك  رو شرركة مرات2010ابريرل  28ش.م.م )"المشرعع المشترك"( ، شركة تأسست في عماك بتراري  

 . ء صحاري مينافماري   ولدينغز جي.إم.بي.إتش، شركة تأسست في المانيا. الهدف م  المشرعع المشترك  و بيع النفط عمنتجاته عتوفير الوقود 

 

 ملخص المعلومات المالية للمشرعع المشترك في نهاية فترة التورير كما يلي:

 

 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 
    

  (425,328) 139,170 إجمالي األصول
    

  (212,664) 69,585 قصة الشركة في صافي اصول المشرعع المشترك
    

  212,664 - نة عالمستحواتالذم  الدائتحويالت 
    

  = 69,585 حصة الشركة في صافي اصول المشروع المشترك
  

 
 
 

 

  )492,000( - فترةالمشرعع المشترك لل ربح/)خسارة(
    

  )246,000( - ربح المشروع المشترك/(حصة الشركة في )خسارة

 

 ترك عال توجد التزامات عرضية للمشرعع نفسه.ال توجد التزامات عرضية تتعلق بحصة الشركة في المشرعع المش

 

 

 

 في الشركة الشقيقةإستثمارات  6
 

 االستثمار في المملكة العربية السعودية (أ

 

ي أكتوبر فسعودية قصلت الشركة على رخصة تشغيل لمحطات البيع بالتجزئة م  قبل عزارة الشؤعك البلدية عالورعية في الممل ة العربية ال

ل قدره عودية برأسما.م.م في الممل ة العربية السشتأسست شركة النفط العمانية للتسويق  ع بناء على ذلك ؛ جري 24/12/1436 الموافق 2015

  جري.  1438-04-17 الموافق 2017يناير  15ألف لاير عماني في  1،032مليوك لاير سعودي ما يعادل  10

 

 

 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع   (ب

 

يها( ع ي شركة % م  الحووا غير المسيطرة في شركة مسوط للغازات ش.م.ع.ع )المستثمر ف9.18تمثل  الشويوةفي الشركة االستثمارات  

و  كة المستثمر فيها عفواً لرخصة تجارية م  عزارة التجارة عالصناعة.  العمل الرئيسي للشر 1989نوفمبر  13مسا مة تعمل في السلطنة منذ 

 تصنيع عبيع غاز الطب  الصناعي.

 

، الذي 2013ومية لعام في اجتماع الجمعية العم شركة مسوط للغازات عذلك ٪ م  قبل المسا مي 40ت الموافوة على توزيع أرباح نودية بنسبة تم

 م  األرباح المستلمة. ش.م.ع.ع شركة النفط العمانية للتسويقحصة ب. ت  االعتراف 2014مارس  27عود في 
 

  رر  للع رروعبررذلك التعرري  يم، شررركة مسرروط للغررازات ش.م.ع.ع   ادارةمجلرر  شررركة الررنفط العمانيررة فري  ممررثال مرر  تعيرري ترر   2013فبرايررر  9قري 
دة مر  عدلفتررة غيرر محر  رذا االسرتثمارفري ابوراء الشرركة تنروي  عأي ا ،شركةالمشاركة في اتخاذ الورارات المتعلوة بالسياسات المالية عالتشغيلية لل

 شركة مسوط للغازات شركة شويوة.مار في عبناءا على ذلك يعتبر االستث الزم .
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع(  في الشركة الشقيقةإستثمارات 
 

 في نهاية فترة كما يلي: للشركة الشويوةملخص المعلومات المالية 

 

 2017/03/31 2016/03/31  

  لاير عماني لاير عماني 
    

  10,977,861 10,602,929 إجمالي األصول
    

  (1,886,493) (2,362,732) إجمالي اإللتزامات
    

  9,091,368 8,240,197 صافي األصول
    

  834,315 756,203 حصة الشركة في صافي أصول من الشركة الشقيقة

 

 2,463,773 2,463,773 قيمة شراء االستثمار 

 

  25,621 18,463 قصة الشركة م  ارباح شركة شويوة

 توزيعات أرباح

 - )760,731( ستثمارالانخفاض قيمة ا

 

  2,489,394 1,703,911 القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة
  

 
 
 

 

   2,383,226   2,383,226  إيرادات

   )2,104,136( )2,127,110( مصرعفات

  279,091 201,122 في استثمار في الشركة الشويوةربح/)خسارة( 
    

  25,621 18,463 الشركة الشقيقة حصة الشركة في ربح

 

 

 لوبيكم انترناشونال اندستري ذ.م.م ب(  
 

ارة ما ركة مسجلة في)المستثمر فيها( ع ي شفي شركة لوبي   انترناشونال اندستري ذ.م.م % م  الحووا غير المسيطرة  40االستثمارات تمثل 

( RAKIA يئة التجارة رأس الخيمة لالستثمار ) م  عفواً لرخصة تجارية صادر 2009نوفمبر  19نذ متحدة اإلمارات العربية المب -رأس الخيمة 

 .ق ومة رأس الخيمة -
 

 في مجال زيوت التشحي  عالشحوم الصناعية عمزج المواد ال يميائية. الشركة تعمل

 

 

 في نهاية فترة كما يلي: للشركة الشويوةملخص المعلومات المالية 

 

 
31/3/2016 31/3/2017  

  لاير عماني لاير عماني
   

     قيمة شراء االستثمار   623,736  615,720 
 قصة م  ارباح شركة شويوة - (2,130) 

613,590 
 
(5,327) 
(2,130) 

623,736  
 
- 
- 

 القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة
 

 خسائر م  الشركة الشويوة
 قيقةحصة الشركة من ارباح شركة ش
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 المخزون   7
 2016/3/31 2017/3/31  
  لاير عماني لاير عماني 

    
 الوقود ع الزيوت   6,070,336   5,448,176  
 مواد في المخازك   7,498   7,498  
 ئ الحركةاقتياطي المخزعك بطي  )85,000(  )136,000( 

 5,319,674 5,992,834  
 ======== ========  

 

 المديونات التجارية و الألخرى  8
 2016/3/31 2017/3/31  
  لاير عماني لاير عماني 

    
 المدينوك التجاريوك    48,696,441   35,140,681  
 ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في قيمة المديني   (1,492,120)   )904,658( 
 34,236,023 47,204,321  

 
 ذعي العالقةالمبالغ المستحوة م     2,898,467   3,269,521  
 المدينوك اخخرعك   1,050,863   1,648,934  

  1,942,133   1,541,173    ً   المدفوعة مودما
 41,096,611 52,694,824  
 ========= =========  

 

 

 (مدققة غيرال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 النقد وما يماثل النقد   9
 

 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني  

    

   77,550               34,666  نقد في الصندوق 

  37,901,188  38,120,838  نقد لدى البنك   

    
 ناقصا: الودائع تصنف ضم  الموجودات غير المتداعلة

 عادل ل بيان التدفق النقديصافي النقد والنقد الم

 

 

38,155,504 

- 

38,155,504 

37,978,738 

(7,000,000) 

30,978,738 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

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

 

 - 5 - 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

  رأس المال  10
 

 

-2016سه  الواقد )بيسة لل 100سمية ( بويمة ا150.000.000 -2016سهماً ) 150.000.000لمصرح به م  يت وك رأسمال الشركة ا
 بيسة للسه  الواقد(. 100 

 

بيسة للسه   100( بويمة اسمية 64.500.000 -2016سهــ  ) 64.500.000يت وك رأسمـال الشركة المصــدر عالمدفــوع بال امــل م  
 بيسة للسه  الواقد( كما يلي: 100 -2016الواقد )

 
 2016/3/31 2017/3/31  
  عدد األسهم عدد األسهم 

    
 بيسة 100سه  ممتاز )صوتي ( ل ل سه  قيمتة  3,225,000 3,225,000 3,225,000 

 
 بيسة   100سه  عادي )صوت عاقد( ل ل سه  قيمتة   61,275,000 61,275,000 61,275,000 
 64,500,000 64,500,000  
 ======== ========  

 

 

ع ع  طريق قسابات م  % أع أكثر م  أسه  الشركة سواًء كانت  ذه األسه  بأسمائه  أ10فيما يلي مسا مو الشركة الذي  يمل وك نسبة 

 ينوب عنه :

 

 
 2016/3/31 2017/3/31  
  عدد األسهم عدد األسهم 

    
  (وطيص)ذعي ال  ألسه  الممتازةا -شركة النفط العمانية 3,225,000 3,225,000 
 ألسه  العاديةا -شركة النفط العمانية 28,380,000 28,380,000 
   العاديةألسه  ا -صندعا تواعد الخدمات المدنية 8,352,027 8,352,027 
 39,957,027 39,957,027  
 ======== ========  

 

 

 اإلحتياطي القانوني   11
 

رصيد ذلك  % م  أرباح كل سنة لحساب إقتياطي قانوني إلى أك يصبح10تحويل نسبة  1974يتطلب قانوك الشركات التجارية لعام 

 .اإلقتياطي مساعياً لثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل.  ذا اإلقتياطي غير متاح للتوزيع
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين     12

   ة في االلتزامات  المدرجة في الميزانية العمومية كما يلي:كانت الحرك     

 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 

    
   260,379            358,042             يناير  1مستحوات كما في 

  (36,407)            30,807)             فترةمستحق خالل ال

  - - مدفوعة م افأة نهاية الخدمة

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

   223,972            327,235             مارس  31مستحقات كما في 
 ============ ============  

 

 

 

 

 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات    13
 

 2017/3/31 2016/3/31   

   لاير عماني لاير عماني 

     

    2,443,116   2,074,563  الدائنيات التجارية

    28,528,277   38,243,814  مستحق ألطراف ذات عالقة 

    7,657,190   10,467,644  مصرعفات مستحوة 

    44,100   44,100  م افأة أع اء مجل  اإلدارة مستحوة 

 50,830,121 38,672,683   

 

 

 

 

 

 

 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 اإلقتراضات البنكية - 14

 
 2017/3/31 2016/3/31   

 لاير عماني لاير عماني 
 

  

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

   - 5,348,814 1قرض ألجل 

   - - 2قرض ألجل 

     8,099,362    3قرض ألجل 

 25,348,814 28,099,362   
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     الجزء الجاري

   20,000,000 20,000,000 صير الألجلقرعض ق

   - - 1قرض ألجل 

   - - 2قرض ألجل 

    2,801,759  2,615,893 3قرض ألجل 

 22,615,893 22,801,759   

     الجزء غير الجاري

   - - 1قرض ألجل 

   - - 2قرض ألجل 

   5,297,603 2,732,921 3قرض ألجل 

 2,732,921 5,297,603   

 

 

 

 

 

 لقروض قصيرة االجل:ا

 

 لسواب سعر االورعض قصيرة االجل راجعة السداد خالل سنة م  تاري  قائمة المركز المالي. الورض بدعك ضماك ع تحمل معدل فائدة قس

 

 القروض طويلة االجل:

 

 عدل فائدة قسب سعر السوامالورعض طويلة االجل ال تشمل ضمانات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (غير مدققةال)ية إيضاحات حول البيانات المال

 

 ضريبة الدخل      15

 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 

    االلتزامات المتداولة:

   374,031   339,323  السنة الحالية

   62,896   61,343  سنوات سابوة

 400,666 436,927  

    قائمة الدخل:

  374,031 328,971 السنة الحالية

  - - ص بالزيادة المتعلق بسنوات سابوةرد المخص

  - - أصل ضريبي مؤجل متعلق بنشوء عرد قيد الفرعا المؤقتة

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

 328,971 374,031  

 ======== 
============  
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    األصل الضريبي المؤجل:

  213,911 213,911 يناير  1في 

    فترةالحركة خالل ال

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

  213,911 213,911 مارس  31في 
 ============ ============  

  

 : يشتمل أصل ال ريبة المؤجلة على الفرعا المؤقتة التالية 
   235,301  303,312  المخصصات والمصروفات األخرى 
   )21,390(  2,826  ممتلكات وآالت ومعدات 

 

 

 

 306,138  213,911   

 % 15تخ ع الشركة ل ريبة الدخل عفواً قانوك ضريبة الدخل في سلطنة عماك بمعدل 

 

 مخصص البيئة  16

 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 

    
  626,765 300,245 يناير  1الرصيد كما في 

  - - فترةالالم وك خالل 

  (307,920) - المبالغ المستخدمة
 ---------- ----------  

  318,845 300,245  مارس 31الرصيد كما في 
 ========== ==========  

 

 
 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 صافي إيرادات التمويل 17
 2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 

    
  (64,381)  (135,476)  مصرعفات الفوائد 

   174,245   194,453   إيرادات الفوائد

  109,864 58,977 صافي إيرادات التمويل

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

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 18
 

ترأيير ة اللرتح   عممارسرتتمثل األطراف ذات العالقة بالمسا مي  عأع اء مجل  اإلدارة عاإلدارة العليا عالشركات التي يتمتعوك فيها بالودرة على ا

 بصورة فعالة على الورارات المالية عالتشغيلية )أطراف ذات عالقة أخرى(.

 

م الشركة ادي توودخلت الشركة في معامالت مع شركات يستطيع بعض أع اء مجل  اإلدارة ممارسة تأيير  ام عليها. في إطار النشاط االعتي

 على خدمات م  تلك األطراف. بتودي  خدمات على أساس تجاري إلى األطراف ذات العالقة عتحصل 
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ع أع اء مجل  اإلدارة أ% أع أكثر م  أسه  الشركة ع/ 10كاك قج  المعامالت مع األطراف ذات العالقة عالمال ي  لنسبة  الفترة السنويةخالل 

 :كما يلي

 

    2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني لاير عماني 

    إيرادات

   2,533,951   1,980,927  لوكة ألع اء مجل  اإلدارةبيع عقود إلى محطات عقود مم

   3,173,816   2,607,876  بيع عقود إلى عمالء تجاريي  ذعي عالقة بأع اء مجل  اإلدارة

   82,577     -  بيع عقود إلى المشرعع المشترك
    

    تكاليف

   81,060,529   108,104,848  شراء عقود م  أطراف ذات عالقة أخرى

   81,205   105,305  إتاعة ع  عالمة تجارية للشركة األم

   44,100   44,100  م افآت أع اء مجل  إدارة

   9,700   6,400  أتعاب ق ور إجتماعات مجل  اإلدارة

   23,014     -  صافي فوائد مدفوعة ألطراف ذات عالقة أخرى

 
    األرصدة

  45,054   1,936,568  أرصدة لدى البنك

  3,269,521   2,898,467  مستحق م  أطراف ذات عالقة 

  28,528,277   38,243,814  مستحق ألطراف ذات عالقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية   

 

 تكاليف الموظفين 19

 2017/3/31 2016/3/31 

 لاير عماني لاير عماني 

   
 1,510,920  1,551,051   رعاتب عأجور عبدالت

 - - م افآت نهاية الخدمة

  81,935   85,198  ت اليف التأمينات اإلجتماعية

  84,460   108,220  منافع أخرى للموظفي 

 

 

1,744,469 1,677,315 

 

 تشغيل أخرى مصروفات 20
 

 حركة المصروفات التشغيل األخرى للشركة موضحة كما يلي:
  2017/3/31 2016/3/31  

  لاير عماني عماني لاير 

    

   970,904   1,088,020  إيجار التشغيل

   370,054   475,554  رسوم رخص لوزارة النفط عالغاز



 

  شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
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   81,205   105,305  أتاعة العالمة التجارية مستحوة الدفع للشركة األم

   44,100   44,100  م افآت أع اء مجل  اإلدارة

   9,700   6,400  رةأتعاب ق ور جلسات مجل  اإلدا

     -     -  أتعاب استشارات ال ريبة

   2,250   2,250  أتعاب التدقيق عأتعاب مهنية 

   142,290   730,652  )ع  (/ مخصص ديوك مش وك في تحصيلها

 

  

     

     

     

 أرقام المقارنة   12

 

ح أع قووا لى الربعإعادة التصنيف  ت  إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابوة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية. ال تؤير

 المسا مي  المورر عنها سابواً.

 


