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

العقارات واآلالت والمعدات
المباني

اآلالت والمعدات
والسيارات

األصول قيد
اإلنشاء

المجموع

لاير عماني

لاير عماني

لاير عماني

لاير عماني

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2016

20,613,145

39,556,199

5,384,971

65,554,315

إضافات خالل الفترة
تحويالت
إستبعادات

)(1,747
)(7,257

()2,583
)(382,046

5,627,767
4,330

5,627,767
()389,303

الرصيد في  30يونيو 2016

20,604,141

39,171,570

11,017,068

70,792,779

الرصيد في  1يناير 2017

23,004,576

42,569,171

7,065,888

72,639,635

إضافات خالل الفترة
تحويالت
إستبعادات

()4,481
-

4,512
()222,886

1,918,133

1,918,133

()31

()222,886

الرصيد في  30يونيو 2017
االستهالك
الرصيد في  1يناير 2016

23,000,095

42,350,797

8,983,990

74,334,882

4,989,986

24,725,289

-

29,715,275

استهالك الفترة
إستبعادات
الرصيد في  30يونيو 2016

524,249
()4,301
5,509,934

1,643,853
()344,325
26,024,817

-

2,168,102
()348,626
31,534,751

الرصيد في  1يناير 2017

5,949,825

26,942,410

-

32,892,235

استهالك الفترة
إستبعادات

680,956

1,729,622

-

)(193,189

-

2,410,578

الرصيد في  30يونيو 2017

6,630,781

28,478,843

-

35,109,624

القيمة الدفترية
 30يونيو 2016
 30يونيو 2017

15,094,207
16,369,314

11,017,068
8,983,990

39,258,028
39,225,258
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13,146,753
13,871,954

)(193,189

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
إستثمار في مشروع مشترك

5

يمثل اإلستثمار في مشررع مشرترك مهرا مل الشرريل فري  %50مر قوروا المهرا مي فري رريل نفر عمراك مراتري ل مراري لبحردمات البحريرل
ش.م.م ("المشرع المشترك")  ،ريل تأسهت في عماك بتراري  28ابريرل  .2010المهرا اخخرر فري المشررع المشرترك رو رريل مراتري ل
ماري ولدينغز جي.إم.بي.إتش ،ريل تأسهت في المانيا .الهدف م المشرع المشترك و بيع النف عمنتجاته عتوفير الوقود في ميناء صحار.
مبحص المعبومات الماليل لبمشرع المشترك في نهايل فترة التورير يما يبي:
2016/6/30
لاير عماني

2017/6/30
لاير عماني
حصة الشركة في صافي اصول المشروع المشترك

69,585

=

(خهارة)/ربح المشرع المشترك لبفترة

-

()660,000

حصة الشركة في (خسارة)/ربح المشروع المشترك

-

()330,000

ال توجد التزامات عرضيل تتعبق بحصل الشريل في المشرع المشترك عال توجد التزامات عرضيل لبمشرع نفهه.

إستثمارات في الشركة الشقيقة

6
أ)

االستثمار في المملكة العربية السعودية

قصبت الشريل عبى رخصل تشغيل لمحطات البيع بالتجزئل م قبل عزارة الشؤعك الببديل عالورعيل في الممب ل العربيل الهعوديل في أيتوبر
 2015الموافق  1436/12/24جري؛ ع بناء عبى ذلك تأسهت ريل النف العمانيل لبتهويق ش.م.م في الممب ل العربيل الهعوديل برأسمال قدره
 10مبيوك لاير سعودي ما يعادل  1،032ألف لاير عماني في  15يناير  2017الموافق  1438-04-17جري.
ب) شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع
االستثمارات في الشريل الشويول تمثل  %9.18م الحووا غير المهيطرة في ريل مهو لبغازات ش.م( . .المهتثمر فيها) ع ي ريل
مها مل تعمل في الهبطنل منذ  13نوفمبر  1989عفوا ً لرخصل تجاريل م عزارة التجارة عالصناعل .العمل الرئيهي لبشريل المهتثمر فيها و
تصنيع عبيع غاز الطب الصناعي.
تمت الموافول عبى توزيع أرباح نوديل بنهبل  ٪40م قبل المها مي ريل مهو لبغازات عذلك في اجتما الجمعيل العموميل لعام  ،2013الذي
عود في  27مارس  .2014ت االعتراف بحصل ريل النف العمانيل لبتهويق ش.م . .م األرباح المهتبمل.
قري  9فبرايررر  2013تر تعيرري ممررثال مر ررريل الررنف العمانيررل فري مجبررل ادارة ررريل مهررو لبغررازات ش.م ، . .عبررذلك التعرري يم ر لبع ررو
المشاريل في اتحاذ الورارات المتعبول بالهياسات الماليل عالتشغيبيل لبشريل ،عأي ا الشرريل تنروي فري ابوراء رذا االسرتثمار لفتررة غيرر محردعدة مر
الزم  .عبناءا عبى ذلك يعتبر االستثمار في ريل مهو لبغازات ريل ويول.
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
إستثمارات في الشركة الشقيقة (تابع)
مبحص المعبومات الماليل لبشريل الشويول في نهايل فترة يما يبي:
2017/06/30
لاير عماني

2016/06/30
لاير عماني

إجمالي األصول

10,602,929

10,977,861

إجمالي اإللتزامات

()2,362,732

()1,886,493

صافي األصول

8,240,197

9,091,368

حصة الشركة في صافي أصول من الشركة الشقيقة

756,203

834,315

قيمل راء االستثمار
قصل الشريل م ارباح ريل ويول
توزيعات أرباح
انحفاض قيمل االستثمار
القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة

2,446,179
36,926
()82,595
()760,731
1,639,779

2,463,773
53,825
()96,361
2,421,237

إيرادات
مصرعفات
ربح(/خهارة) في استثمار في الشريل الشويول

4,656,464
()4,254,221
402,243

4,675,860
()4,089,536
586,324

حصة الشركة في ربح الشركة الشقيقة

36,926

53,825

ب) لوبيكم انترناشونال اندستري ذ.م.م
االستثمارات تمثل  % 40م الحووا غير المهيطرة في ريل لوبي انترنا ونال اندستري ذ.م.م (المهتثمر فيها) ع ي ريل مهجبل في امارة
رأس الحيمل  -باإلمارات العربيل المتحدة منذ  19نوفمبر  2009عفوا ً لرخصل تجاريل صادر م يئل التجارة رأس الحيمل لالستثمار ()RAKIA
 ق ومل رأس الحيمل.تعمل الشريل في مجال زيوت التشحي عالشحوم الصناعيل عمزج المواد ال يميائيل.
مبحص المعبومات الماليل لبشريل الشويول في نهايل فترة يما يبي:

قيمة شراء االستثمار
قصل م ارباح ريل ويول
القيمة المرحلة الستثمار في شركة شقيقة
خهائر م الشريل الشويول
حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة
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2017/06/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

632,213
)(14,840

615,720
)(2,130

617,373

613,590

()37,100

()5,327

()14,840

()2,130

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

المخزون

الوقود ع الزيوت
مواد في المحازك
اقتياطي المحزعك بطيئ الحريل

8

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

5,713,869
7,498
)(574,216

6,848,425
7,498
()188,500

5,147,151
========

6,667,423
========

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

51,556,933
)(2,042,884

44,533,088
)(1,042,634

49,514,049

43,490,454

2,638,545
1,428,002
1,185,003

3,379,649
1,550,565
1,813,447

54,765,599
=========

50,234,115

المديونات التجارية و الألخرى

المدينوك التجاريوك
ناقصاً :محصص اإلنحفاض في قيمل المديني
المبالغ المهتحول م ذعي العالقل
المدينوك اخخرعك
المدفوعل مودما ً

=========

إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
 9النقد وما يماثل النقد

نقد يف الصندوق

نقد لدى البنك
ناقصا :الودائع تصنف ضم الموجودات غير المتداعلل
صافي النقد والنقد المعادل ل بيان التدفق النقدي
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2017/6/30

2016/6/30

لاير عماني

لاير عماني

34,217

77,066

32,976,541

33,973,629

33,010,758
33,010,758

34,050,695
()7,000,000
27,050,695

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
10

رأس المال
يت وك رأسمال الشريل المصرح به م  150.000.000سهما ً ( )150.000.000 -2016بويمل اسميل  100بيهل لبهه الواقد (-2016
 100بيهل لبهه الواقد).
يت وك رأسمـال الشريل المصــدر عالمدفــو بال امــل م  64.500.000سهــ ( )64.500.000 -2016بويمل اسميل  100بيهل لبهه
الواقد ( 100 -2016بيهل لبهه الواقد) يما يبي:
2017/6/30
عدد األسهم

2016/6/30
عدد األسهم

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

3,225,000

3,225,000

 61,275,000سه عادي (صوت عاقد) ل ل سه قيمتل  100بيهل

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

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

فيما يبي مها مو الشريل الذي يمب وك نهبل  %10أع أيثر م أسه الشريل سوا ًء يانت ذه األسه بأسمائه أع ع طريق قهابات م
ينوب عنه :

ريل النف العمانيل -األسه الممتازة (ذعي الصوطي )
ريل النف العمانيل -األسه العاديل
صندعا تواعد الحدمات المدنيل -األسه العاديل

11

2017/6/30
عدد األسهم

2016/3/31
عدد األسهم

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

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

اإلحتياطي القانوني
يتطبب قانوك الشريات التجاريل لعام  1974تحويل نهبل  %10م أرباح يل سنل لحهاب إقتياطي قانوني إلى أك يصبح رصيد ذلك
اإلقتياطي مهاعيا ً لثبث رأسمال الشريل المصدر عبى األقل .ذا اإلقتياطي غير متاح لبتوزيع.
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
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منافع نهاية الخدمة للموظفين
يانت الحريل في االلتزامات المدرجل في الميزانيل العموميل يما يبي:

مهتحوات يما في  1يناير
مهتحق خالل الفترة
م افأة نهايل الحدمل مدفوعل
مستحقات كما في  30يونيو

13

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

358,042
22,070
()46,685
---------333,427
============

260,379
50,402
()36,407
---------274,374
============

الذمم الدائنة والمستحقات
2017/6/30
لاير عماني

الدائنيات التجاريل
مهتحق ألطراف ذات عالقل
مصرعفات مهتحول
م افأة أع اء مجبل اإلدارة مهتحول

1,948,138
34,586,295
7,602,719
88,200
44,225,352
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2016/6/30
لاير عماني
3,256,484
33,543,485
6,972,266
88,200
43,860,435

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

قرعض قصير الألجل
قرض ألجل 1
قرض ألجل 2
قرض ألجل 3
الجزء الجاري
قرعض قصير الألجل
قرض ألجل 1
الجزء غير الجاري
قرض ألجل 1
قرض ألجل 3

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

20,000,000
4,915,126
24,915,126

20,000,000
7,531,019
27,531,019

20,000,000
1,734,750
21,734,750

20,000,000
2,615,893
22,615,893

3,180,376
3,180,376

4,915,126
4,915,126

القروض قصيرة االجل:
الورعض قصيرة االجل راجعل الهداد خالل سنل م تاري قائمل المريز المالي .الورض بدعك ضماك ع تحمل معدل فائدة قهب سعر الهوا
القروض طويلة االجل:
الورعض طويبل االجل ال تشمل ضمانات .معدل فائدة قهب سعر الهوا
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شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
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ضريبة الدخل
2017/6/30
لاير عماني

االلتزامات المتداولة:
الهنل الحاليل
سنوات سابول

641,267
50,196
691,463

قائمة الدخل:
الهنل الحاليل

641,418
-----------641,418
========

األصل الضريبي المؤجل:
في  1يناير
في  30يونيو 17-

2016/6/30
لاير عماني
685,110
62,896
748,006
685,110
-----------685,110
============

306,138
------------

213,911
------------

306,138
============

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

يشتمل أصل ال ريبل المؤجبل عبى الفرعا المؤقتل التاليل:
المخصصات والمصروفات األخرى

303,312

235,301

ممتلكات وآالت ومعدات

2,826

)(21,390

306,138

213,911

تح ع الشريل ل ريبل الدخل عفوا ً قانوك ضريبل الدخل في سبطنل عماك بمعدل %15

16

مخصص البيئة

الرصيد يما في  1يناير
الرصيد كما في  30يونيو 17-
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2017/6/30
لاير عماني

2016/3/30
لاير عماني

300,245
---------300,245
==========

318,845
---------318,845
==========

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية (الغير مدققة)
صافي إيرادات التمويل
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مصرعفات الفوائد
إيرادات الفوائد
صافي إيرادات التمويل
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2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

)(258,688
386,926
128,238
=========

()233,705
310,970
77,265
=========

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقل بالمها مي عأع اء مجبل اإلدارة عاإلدارة العبيا عالشريات التي يتمتعوك فيها بالودرة عبى الرتح عممارسرل الترأيير
بصورة فعالل عبى الورارات الماليل عالتشغيبيل (أطراف ذات عالقل أخرى).
دخبت الشريل في معامالت مع ريات يهتطيع بعض أع اء مجبل اإلدارة ممارسل تأيير ام عبيها .في إطار النشاط االعتيادي تووم الشريل
بتودي خدمات عبى أساس تجاري إلى األطراف ذات العالقل عتحصل عبى خدمات م تبك األطراف.
خالل الفترة الهنويل ياك قج المعامالت مع األطراف ذات العالقل عالمال ي لنهبل  %10أع أيثر م أسه الشريل ع /أع أع اء مجبل اإلدارة
يما يبي:
2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

بيع عقود إلى محطات عقود ممبويل ألع اء مجبل اإلدارة
بيع عقود إلى عمالء تجاريي ذعي عالقل بأع اء مجبل اإلدارة
بيع عقود إلى المشرع المشترك

2,426,629
5,194,140
-

5,469,304
6,375,994
181,322

راء عقود م أطراف ذات عالقل أخرى
إتاعة ع عالمل تجاريل لبشريل األم
م افآت أع اء مجبل إدارة
أتعاب ق ور إجتماعات مجبل اإلدارة
صافي فوائد مدفوعل ألطراف ذات عالقل أخرى

222,407,591
217,607
88,200
14,700
87,534

177,282,261
175,647
88,200
18,900
28,014

أرصدة لدى البنك
مهتحق م أطراف ذات عالقل
مهتحق ألطراف ذات عالقل

2,062,100
2,638,545
34,586,295

339,549
3,379,649
33,543,485

إيرادات

تكاليف

األرصدة

-9-

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

رعاتب عأجور عبدالت
م افآت نهايل الحدمل
ت اليف التأمينات اإلجتماعيل
منافع أخرى لبموظفي

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

3,194,968
22,070
170,527
157,495

2,940,051
50,402
166,155
193,634
3,400,644

3,567,130

 20مصروفات تشغيل أخرى
حركة المصروفات التشغيل األخرى للشركة موضحة كما يلي:

إيجار التشغيل
رسوم رخص لوزارة النف عالغاز
أتاعة العالمل التجاريل مهتحول الدفع لبشريل األم
م افآت أع اء مجبل اإلدارة
أتعاب ق ور جبهات مجبل اإلدارة
أتعاب استشارات ال ريبل
أتعاب التدقيق عأتعاب مهنيل
(ع ل) /محصص ديوك مش وك في تحصيبها

2017/6/30
لاير عماني

2016/6/30
لاير عماني

2,142,334
982,895
217,607
88,200
14,700
4,500
1,295,519

2,067,699
797,927
175,647
88,200
18,900
4,500
280,278

 21أرقام 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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