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  أنشطة الشركة -  1

  

 1989نيففمرر  13شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عمانية عامة سجلت فيي سيلة ة عميات رييا    

الرئيسي للشركة في م ةقة الرسيل الص اعية وع فانها المسيجل رمفجب ترخيص صاد  من وزا ة اليجا ة والص اعة.  قع المركز 

 ، سلة ة عمات. 112الرمز الرر دي ي ، ،  و 2918هف ص دوق رر د 

 

 تيمثل األنشةة الرئيسية للشركة في تص يع وريع مخيلف أنفاع الغازات الص اعية وغازات الةر .
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 دأساس اإلعدا)أ( 

 

  .المعدلة لكي تيضمن رعض األصفل والمةلفرات المالية رالقيمة العادلة تم إعداد الريانات المالية على أساس اليكلفة اليا  خية

 

 بيان اإللتزام)ب( 

 

والميةلرات المالئمة ، معا ير المحاسرية الدوليةالصاد ة عن مجلس الدولية  اليقا  ر المالية معا يرالريانات المالية وفقاً لتم إعداد 

 .في سلة ة ُعمات سفق  أس المالل ، والهيئة العامة1974لقانفت الشركات اليجا  ة لعام 

 

 العملة اليي تيم رها غالرية المعامالت. هاالمالية رالر ال العماني حيث أن الرياناتيم عرض هذه  

 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 2-1

 

  2016والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التنفيذ في سنة  المعايير 2-1-1

 

قامت الشركة ريةريق كافة المعا ير واليفسيرات الجد دة والمعدلة الصاد ة عن مجلس  2016د سمرر  31رال سرة للس ة الم يهية في 

المالية الدولية )اللج ة( اليارعة للمجلس واليي تيعلق المعا ير المحاسرية الدولية )المجلس( واللج ة اليةريقية ليفسيرات معا ير اليقا  ر 

 .2016  ا ر  1رعملياتها واليي دخلت حيز اليةريق رال سرة للفيرات اليي تردأ في 

 

 تطبيق معايير التقرير المالية الدولية الجديدة والمعدلة.

 

 :2016يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتباراً من 

 

 اليرتيرات المشيركة: محاسرة تملك الحصص  11اليعد الت على معيا  اليقر ر المالي الدولي  •

 28ومعيا  المحاسري الدولي  12، و معيا  اليقر ر المالي الدولي 10اليعد الت على معيا  اليقر ر المالي الدولي  •

 الم شآت االسيثما  ة: تةريق إسيث اء اليفحيد

 : تفضيح طرق مقرفلة لإلسيهالك واإلطفاء38ومعيا  المحاسرة الدولي  16عد الت على معيا  المحاسرة الدولي الي •

 : الز اعة: ال راتات الُمثِمرة41ومعيا  المحاسرة الدولي  16اليعد الت على معيا  المحاسرة الدولي  •

 في الريانات المالية الم فصلة: طر قة حقفق الملكية 27اليعد الت على معيا  المحاسرة الدولي  •

 2014إلى  2012دو ة اليحسي ات الس ف ة من  •

 األصفل غير الميداولة المحيفظ رها ررسم الريع والعمليات الميفقفة 5معيا  اليقر ر المالي الدولي  -

 األدوات المالية: اإلفصاحات 7معيا  اليقر ر المالي الدولي  -

 مراد ة اإلفصاح 1دولي تعد الت على معيا  المحاسرة ال •

 الحسارات المؤجلة الرقارية 14معيا  اليقر ر المالي الدولي  •
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 المحاسبيةالتغيرات في السياسات واإلفصاحات تابع  2-1

 

لم  ؤد تةريق هذه المعا ير واليفسيرات إلى تغييرات في السياسات المحاسرية للشركة ولم تؤثر على المرالغ اليي تم ريانها للس ة 

 الحالية.

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي ليست سارية بعد ولم تقم الشركة األم والمجموعة بتبنيها 2-1-2

 مبكراً:

  

ة المعا ير واليعد الت الجد دة اليالية قد تم إصدا ها من قرل مجلس معا ير المحاسرة الدولية اليي قد تؤثر على الريانات المالية للشرك

 :2016د سمرر  31ولكن ليست إلزامية رعد للس ة الم يهية في 

 

ر المحاسرة الدولية ال سخة ال هائية من معيا  اليقر ر المالي ، أصد  مجلس معا ي2014: في  فليف 9معيا  اليقر ر المالي الدولي 

األدوات المالية:  39األدوات المالية اليي تعكس جميع مراحل مشروع األدوات المالية و حل محل معيا  المحاسرة الدولي  9الدولي 

ِخل المعيا  ميةلرات جد دة لليص يف والقياس، .  ُد9االعيراف والقياس وكافة اإلصدا ات السارقة من معيا  اليقر ر المالي الدولي 

  ا ر  1سا ي المفعفل للفيرات الس ف ة اليي تردأ في أو رعد  9وإنخفاض القيمة، ومحاسرة اليحفط. إت معيا  اليقر ر المالي الدولي 

ات المقا نة ليست إلزامية. ، مع السماح لليةريق المركر. رإسيث اء محاسرة اليحفط،  يةلب اليةريق رأثر  جعي، ولكن معلفم2018

كما أت الشركة تيفقع أال  9لقد أجرت الشركة تقييم األثر  فيع المسيفى من جميع الجفانب الثالثة من معيا  اليقر ر المالي الدولي 

 انه  كفت ه اك أي تأثير كرير على ريات مركزها المالي وحقفق المساهمين. تخةط الشركة تةريق المعيا  الجد د في تا    سر

 المةلفب.

 

و ؤسس نمفذجاً جد داً من خمس خةفات  2014في ما ف  15: صد  معيا  اليقر ر المالي الدولي 15معيا  اليقر ر المالي الدولي 

  يم إد اج اإل رادات 15اليي سييم تةريقها على اإل رادات ال اشئة عن العقفد المررمة مع العمالء. وفقاً لمعيا  اليقر ر المالي الدولي 

رالمرلغ الذي  عكس العفض الذي تيفقعه الم شأة ليكفت من حقها في مقارل نقل الرضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُففِّر مرادئ معيا  

نهج أكثر ت ظيماً لقياس واالعيراف راإل رادات. معيا  اإل رادات الجد د   ةرق على جميع الم شآت  15اليقر ر المالي الدولي 

ع الميةلرات الحالية لالعيراف راإل رادات رمفجب معيا  اليقر ر المالي الدولي.  يةلب تةريق المعيا  إما وسفف  حل محل جمي

مع السماح للير ي المركر. تقفم الشركة حالياً ريقييم  2018  ا ر  1رالكامل أو ُمعدَّل رأثر  جعي للفيرات الس ف ة اليي تردأ في أو رعد 

لير ي المعيا  الجد د في تا    السر ات المةلفب. تأخذ الشركة في عين اإلعيرا   وتخةط 15لدولي اليقر ر المالي اتأثير معيا  

 ررصد أ ة تةف ات إضافية. وسيقفم 2016دولية في شهر إرر ل اليفضيحات الصاد ة من قرل مجلس معا ير المحاسرة ال

 

 عقفد اإل جا  16معيا  اليقر ر المالي الدولي 

عقفد اإل جا ، لج ة تفسير معيا   17و حل محل معيا  المحاسرة الدولي  2016في   ا ر  16المالي الدولي صد  معيا  اليقر ر 

الحفافز ولج ة  -إ جا ات اليشغيل  15تحد د ما إذا كات ترتيب  حيفي على عقد إ جا ، لج ة تفسير المعيا   4اليقر ر المالي الدولي 

 16اليي ت ةفي على الشكل القانفني لعقد اإل جا .  حدد معيا  اليقر ر المالي الدولي تقييم جفهر المعامالت  27تفسير المعيا  

مرادئ االعيراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقفد اإل جا ، و يةلب من المسيأجر ن محاسرة جميع عقفد اإل جا  وفقا ل مفذج 

.  يضمن المعيا  اث ين من 17ي رمفجب معيا  المحاسرة الدولي الميزانية العمفمية الفرد ة المماثلة لمحاسرة عقفد اإل جا  اليمف ل

عقفد اإل جا  من مفجفدات م خفضة القيمة ")على سريل المثال، الحفاسيب الشخصية( وعقفد  -إعفاءات االعيراف للمسيأجر ن 

ردء عقد اإل جا ، سيد ج  شهرا أو أقل(. في تا    12إ جا  القصير األجل )أي عقفد اإل جا  وذلك لمدة عقد اإل جا  لمدة 

المسيأجر إليزام ألداء مدففعات اإل جا  )أي اليزام اليأجير( واألصفل اليي تمثل الحق في اسيخدام األصفل المع ية خالل فيرة 

اإل جا  )أي حق اسيخدام األصفل(.  يةلب من المسيأجر ن إد اج رشكل م فصل مصروف الفائدة على اليزام اليأجير ومصروف 

 الك على حق اسيخدام األصفل.اإلسيه

 

لم تيغير كثيرا عن المحاسرة الحالية رمفجب معيا  المحاسرة الدولي  16إت محاسرة المؤجر رمفجب معيا  اليقر ر المالي الدولي 

 17. سيسيمر المؤجروت ريص يف جميع عقفد اإل جا  راسيخدام مردأ اليص يف ذاته كما هف الحال في معيا  المحاسرة الدولي 17

 واليمييز رين نفعين من عقفد اإل جا : اإل جا ات اليشغيلية واليمف لية.

 

، مع السماح لليةريق 2019  ا ر  1سا ي المفعفل للفيرات الس ف ة اليي تردأ في أو رعد  16إت معيا  اليقر ر المالي الدولي 

.  مكن المسيأجر أت  خيا  تةريق المعيا  راسيخدامه 15ي المركر، ولكن ليس قرل أت تقفم الم شأة ريةريق معيا  اليقر ر المالي الدول

 إما كامالً رأثر  جعي أو نهج معدل رأثر  جعي. تسمح األحكام االنيقالية للمعيا  في رعض اإلعفاءات.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات

 

 يم مردئياً إد اج المميلكات واآلالت والمعدات المحيفظ رها إلسيخدامها في إنياج أو تف  د الرضائع أو الخدمات أو ألغراض إدا  ة ، 

ة إلحضا  األصل إلى المفقع والظروف الالزمة ريكلفيها رإعيرا ها سعر شرائها راإلضافة إلى أي تكاليف أخرى م سفرة مراشر

 لقد تها على العمل رالكيفية اليي تيصف ها اإلدا ة.

 

رأت الشركة ترى  رما أتمحاسرة األ اضي المص فة على أنها مميلكات وآالت ومعدات، طر قة تغيير  الس ةالشركة خالل  قر ت

حيث م افسيها  تير اها مع المما سات اليي أكثر تفافقاً هف و يضالي لأل فضح رشكل أكثر فعالية المركز المانمفذج إعادة اليقييم  

ع فيها هذه ال شاط في أسفاق العقا ات اليي تقإ رادات تأجير. راإلضافة إلى ذلك، إت   يم اإلحيفاظ رالمميلكات من أجل تحقيق

األولي، تسيخدم  اإلد اجلقيمة العادلة. رعد فقة ل مكن أت  سيمد م ها تقد رات مفث اليي قارلة للمالحظةسفق األصفل  ففر ريانات 

إسيهالك ميراكم الحق وأ ة  ناقصاً أيرالقيمة العادلة في تا    إعادة اليقييم  يضاالشركة نمفذج إعادة اليقييم، حيث سييم قياس األ 

  مسيقرلي. رأثر يةريق نمفذج إعادة اليقييمرالشركة  قامت .الحقة ميراكمةخسائر انخفاض قيمة 

 

في ريات المركز المالي راليكلفة مةروحاً م ها  )رإسيث اء األ اضي( المميلكات واآلالت والمعدات إد اجرعد اإلد اج المردئي ،  يم 

 اإلسيهالك الميراكم وأي إنخفاض في القيمة.  يم تسجيل قسط اإلسيهالك لكل فيرة في األ راح أو الخسائر. 

 

ط الثارت الذي  عكس نمط أت الففائد اإلقيصاد ة لألصل من الميفقع أنه سييم إسيهالكها من قرل  يم إحيساب اإلسيهالك رةر قة القس

 الشركة على مدا  األعما اإلنياجية المقد ة لألصل على ال حف اليالي:   

 

  سنوات

  

 مراني المص ع 25 - 20

 والمكائناآلالت  25 - 10

 سكن المفظفين في غال 25 - 8

 السيا ات 20 - 4

 األثاث واليركيرات 10 - 4

 المعدات المكيرية 10 - 3

 

 لم  يم إسيهالك األ ض حيث  عيرر أت لها عمراً غير محدد.

 

تيم مراجعة األعما  اإلنياجية المقد ة ، القيم الدفير ة و طر قة اإلسيهالك في نها ة كل س ة، لمعرفة أثر أي تغيرات في اليقد رات 

األ راح أو الخسائر ال اتجة من إسيرعاد المميلكات والمعدات أو ريعها رأنها الفرق رين عفائد الريع والقيمة الدفير ة المحيسرة. تحدد 

 لألصل وتد ج في األ راح أو الخسائر.

 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

عمال الرأسمالية قيد الي فيذ إلى فئة المميلكات واآلالت تد ج األعمال الرأسمالية قيد الي فيذ راليكلفة. ع د اإلنيهاء م ها ،  يم تحف ل األ

 والمعدات المالئمة وتسيهلك وفقاً لسياسات اإلسيهالك رالشركة.
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 الماليةاألدوات 

 

 يم إد اج األصفل والمةلفرات المالية ع دما تصرح الشركة طرفاً في عالقة تعاقد ة مع األداة المالية.  يم إد اج وإلغاء إد اج 

 األصفل المالية في تا    المياجرة ع دما تصرح الشركة طرفاً في الر فد اليعاقد ة لألدوات المالية.  يم إد اج األصفل المالية مردئياً 

 د القيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف اليعامالت. األصفل المالية واليي ال تعيرر أصفل مالية مشيقة ردفعات سداد محددة أو قرالة لليحدر

شهراً رعد تا     12وغير مد جة في سفق نشط ،  يم تضمي ها في األصفل الميداولة ، عدا رال سرة لإلسيحقاقات اليي تز د عن 

 ص يفها كأصفل غير ميداولة.اليقر ر.  يم ت

 

 األصفل المالية
 

 األصفل المالية الرئيسية هي ال قد واأل صدة لدى الر ك والذمم المد  ة واأل صدة المد  ة األخرى واإلسيثما ات المياحة للريع.

 

 الذمم المد  ة واأل صدة المد  ة األخرى
 

العادلة وتقاس الحقاً راليكلفة المةفأة ، رإسيخدام طر قة معيدل الفائيدة الفعيال.  ييم تظهر الذمم المد  ة واأل صدة المد  ة األخرى رالقيم 

 عمل مخصص للذمم المد  ة المشكفك في تحصيلها ع دما ال  كفت من المحيمل تحصيل كامل المرالغ المسيحقة.

 
 إسيثما ات مياحة للريع

 
 احة للريع" رالقيمة العادلة وتكلفة المعاملة. يم مردئياً إد اج اإلسيثما ات اليي تمثل أصفالً مالية "مي

 

رعد اإلد اج المردئي ،  عاد قياس اإلسيثما ات رالقيمية العادلية.  ييم اليقر ير عين األ رياح أو الخسيائر غيير المحققية ع يد إعيادة القيياس 

 ييم رييع اإلسييثما  ، تحصييله أو  رالقيمة العادلية ، كمكيفت م فصيل فيي حقيفق الملكيية "كإحييياطي إعيادة تقيييم اإلسييثما ات" إليى أت

اإلسيغ اء ع ه أو أت ت خفض قيميه حيث  يم ع دها تضمين األ راح أو الخسائر الميراكمة واليي تم اإلعيراف رها في حقفق الملكيية ، 

 ضمن األ راح أو الخسائر للس ة. 

 

 المةلفرات المالية
 

 المةلفرات المالية الرئيسية هي الذمم الدائ ة واأل صدة الدائ ة األخرى. 

 

 الذمم الدائ ة واأل صدة الدائ ة األخرى
 

 يم قياس المسيحقات اليي ال  فجد لها معدالت فائدة محددة رمرلغ الفاتف ة األصلية ، وذلك في الحاالت اليي تكفت فيها الفائدة 

االت اليي  كفت فيها عامل الفائدة المحيسرة جفهري ،  يم إد اج المسيحقات راليكلفة المةفأة ، من المحيسرة غير جفهر ة. في الح

خالل طر قة اليدفقات ال قد ة المخفضة رمعدل الفائدة السفقي المياح على اإلقيراضات قصيرة األجل اليي  فجد لها ميفسط فيرات 

 .إسيحقاق قارل للمقا نة
 

 المخزون

 

المخزوت على أساس سعر اليكلفة أو صافي القيمة القارلة لليحقق أ هما أقل.  يم إحيساب اليكلفة رإسيخدام طر قة الميفسط  يم إد اج 

المرجح وهي تيكفت من اليكاليف المراشرة للمفاد ، ورال سرة للم يجات الجاهزة تيكفت اليكلفة من العمالة وال فقات العامة ذات الصلة. 

قارلة لليقد ر سعر الريع مةروحاً م ه جميع اليكاليف المقد ة لليجهيز واليكاليف الميكردة في اليسف ث والريع تمثل صافي القيمة ال

 واليفز ع.
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 األصولإنخفاض قيمة 

 

)إت وجدت( وذلك ليحد د ما إذا كات ه اك لمفسة وغير الملمفسة   تقفم الشركة ريا    كل تقر ر رمراجعة القيم الدفير ة ألصفلها الم

أي مؤشر على اإلنخفاض في قيميها. في حالة وجفد أي مؤشر على إنخفاض القيمة  يم تقد ر القيمة القارلة لإلسيرداد لألصل من 

دى خسا ة اإلنخفاض في القيمة، إت وجدت، وهي المرالغ اليي تز د رها القيمة الدفير ة لألصل عن قيميه القارلة أجل تحد د م

لإلسيرداد. القيمة القارلة لإلسيرداد هي األعلى رين القيمة العادلة لألصل مخصفما م ها تكاليف الريع والقيمة المسيخدمة. القيمة 

مكن ع دها إسيردال األصفل رين أطراف على د ا ة و اغرة في اليعامل. القيمة المسيخدمة هي العادلة لألصفل هي القيمة اليي  

القيمة الحالية لليدفقات ال قد ة المسيقرلية الميفقع الحصفل عليها من األصل. تد ج خسائر إنخفاض القيمة على الفف  في األ راح أو 

ة اليقييم ، ففي هذه الحالة تعامل خسا ة إنخفاض القيمة على أنها إنخفاض في الخسائر ، ما لم تكن قيمة األصل المد جة رقيمة إعاد

 إعادة اليقييم.

 

ع د عكس قيد خسا ة إنخفاض القيمة الحقا ، فإت القيمة الدفير ة لألصل تكفت قد زادت الى اليقد ر المعدل لقيميها القارلة لإلسيرداد 

رب العكس عن اليكلفة اليا  خية المةرق عليها اإلسيهالك في حال أت خسائر إنخفاض ولكن  جب أال تز د القيمة المحملة رالز ادة رس

القيمة لم تد ج في الس فات السارقة.  د ج عكس خسائر ال قصات في القيمة على الفف  في األ راح أو الخسائر ما لم تكن قيمة األصل 

 فاض القيمة كز ادة في إعادة اليقييم.المد جة معاد تقييمها ففي هذه الحالة  عامل عكس قيد خسا ة إنخ

 

 لموظفين مكافآت نهاية الخدمة ل

  

. أما رقية المفظفين فييم إحيساب 1991تحيسب مكافأة نها ة الخدمة للمفظفين العمانيين حسب قانفت الضمات اإلجيماعي لس ة 

عمات. في حال إنهاء خدمات جميع المفظفين في مخصص مكافأة نها ة الخدمة على أساس شروط اليعاقد وقفانين العمل في سلة ة 

 تا  ـ  اليقر ر فإت طريعـة اإلليزام تكفت طف لة األجل.

 

 ضريبة الدخل

 

تيكفت ضر رة الدخل على  رح أو خسا ة الس ة من ضر رة حالية وضر رة مؤجلة.  يم إثرات ضر رة الدخل في ريات األ راح أو 

يما عدا الحاالت اليي تيعلق فيها رر فد تثرت رشكل مراشر في حقفق الملكية ففي هذه الحالة  يم الخسائر واال رادات الشاملة االخرى  ف

 إثراتها في حقفق الملكية. 

 

الضر رة الحالية هي الضر رة المسيحقة على الدخل الخاضع للضر رة للس ة ، رإسيخدام المعدالت الضر رية المةرقة أو اليي سييم 

 ر ، وأي تعد الت على الضر رة المسيحقة الميعلقة رس فات سارقة.تةريقها في تا    اليقر 

 

 يم إحيساب الضر رة المؤجلة على كافة الفروقات المؤقية رين قيمة األصفل والخصفم ألغراض إعداد اليقا  ر المالية والمرالغ 

ة الميفقعة ليحقيق أو سداد المرالغ المسيخدمة لألغراض الضر رية. إت مخصص الضر رة المؤجلة المكفت  قفم على أساس الةر ق

 الخاصة راألصفل والخصفم ريةريق المعدالت السائدة في تا    اليقر ر.

 

إت األصل الضر ري المؤجل  يم اإلعيراف ره فقط إلى الحد الذي  حيمل فيه تحقيق أ راح خاضعة للضر رة لةرح الفروق المؤقية 

 ى الحد الذي ال  كفت محيمالً معه اإلسيفادة من الم افع الضر رية ذات الصلة.م ها.  يم تخفيض األصفل الضر رية المؤجلة إل

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

، وتعد الته ، واليشر عات الصاد ة من  1974تحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة رالقفاعد المري ة في قانفت الشركات اليجا  ة لس ة 

 الهيئة العامة لسفق المال.

 

الجمعية العامة وتعيمد مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة وأتعاب حضف  جلسات مجلس اإلدا ة ولجانه الفرعية ، شر ةة أال تحدد 

% من صافي  رح الس ة رعد خصم اإلحيياطي القانفني واإلحيياطي اإلخييا ي واليفز عات إلى المساهمين 5تيجاوز تلك األتعاب 

لاير  10.000لاير عماني.  جب أال تيجاوز أتعاب حضف  الجلسات لكل عضف مرلغ  200.000وأال تيجاوز تلك األتعاب مرلغ 

 عماني في الس ة الفاحدة.
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 اإلعتراف باإليرادات

 

اإل رادات القيمة العادلة للمقارل المسيلم أو القارل لإلسيالم عن ريع الرضائع في إطا  األنشةة العاد ة للشركة. تظهر اإل رادات تمثل 

رالصافي من العفائد.  يم إد اج اإل ردات من ريع الرضائع في ريات األ راح أو الخسائر واال رادات الشاملة االخرى وذلك ع د تحف ل 

هر ة وعفائد الملكية إلى المشيري. ال  يم اإلعيراف راإل رادات في حالة وجفد شكفك جفهر ة حفل إسيرداد المقارل المخاطر الجف

 المسيحق ، اليكاليف المصاحرة أو مردودات الرضائع المحيملة.

 

 إ رادات الففائد
 

  يم إحيساب الفائدة واإل رادات األخرى وفقاً لمردأ اإلسيحقاق.

 

 تفز عات األ راح
 

 .تد ج اإل رادات حي ما  يم اإلعالت عن حق الشركة في إسيالم الدفعة

 

 النقد والنقد المعادل  

 

ألغراض ريات اليدفقات ال قد ة ،  يكفت ال قد وال قد المعادل من األ صدة لدى الر فك وال قد رفيرات إسيحقاق تقل عن ثالثة أشهر من 

 المسيحق. تا    اإل داع رالصافي من السحب على المكشفف

 

 عقود اإليجار

 

تد ج مدففعات اإل جا  فائد الملكية كإ جا ات تشغيلية. تص ف اإل جا ات ع دما  حيفظ المؤجر رجزء جفهري من مخاطر وع

   الدخل الشامل على أساس القسط الثارت على مدى فيرة اإل جا . في رياتاليشغيلي ضمن مصروفات الريع واليفز ع  

 

 العمالت األجنبية

 

 يم تحف ل اليعامالت الم فذة رعمالت أج رية إلى الر ال العماني وفقاً لمعدالت سعر الصرف السائدة في تفا    اليعامالت.  يم تحف ل 

األصفل والمةلفرات المالية الم فذة رعمالت أج رية إلى الر ال العماني وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في نها ة الس ة.  يم إد اج 

 الخسائر ال اتجة عن اليغيرات في أسعا  الصرف رعد تا    اليعامالت في األ راح أو الخسائر. األ راح أو 

 

 المخصصات

 

المخصصات هي إليزام حالي )قانفني أو إسيداللي( نييجة لحدث سارق ومن المحيمل سداده ومن الممكن تقد ر مرالغ تلك اإلليزامات 

صصات هي أفضل تقد ر لل فقات المةلفرة ليسف ة اإلليزام الحالي ريا    اليقر ر وهي رشكل مفثفق م ه. تعيرر المرالغ المد جة كمخ

 المرالغ اليي  جب على الشركة سدادها ليسف ة اإلليزام ريا    اليقر ر أو تحف لها الى طرف ثالث.

 

صصات لم تعد محيملة ،  يم تيم مراجعة المخصصات وتعد لها ريا    كل تقر ر. في حال كانت اليدفقات الخا جة ليسف ة المخ

 تسجيل عكس المخصص كإ راد. تسيخدم المخصصات فقط للغرض الذي من أجله تم إد اجها في األصل.
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 المتداول مقابل التصنيف الغير المتداولالتصنيف 

 

 / غير ميداول.  الميداولشركة المفجفدات والمةلفرات في ريات المركز المالي على أساس اليص يف التقدم 

 

 ع دما: ميداولاألصل هف 

 

 أت  يم تحقيقه أو   في ريعه أو إسيهالكه في دو ة اليشغيل العاد ة؛  يفقع 

 غرض المياجرة؛ حيفظ ره في المقام األول ل 

 شهر رعد تا    ريات المركز المالي؛ 12خالل  أت  يم تحقيقه  يفقع 

 أو

  شهر على األقل رعد تا    ريات المركز المالي. 12 يم تقييد ال قد ة وشره ال قد ة من اليرادل أو اإلسيخدام لسداد إليزام لفيرة 

 

  يم تص يف األصفل األخرى كغير ميداولة.

 

 ع دما: ميداولهف  اإلليزام

 

  في دو ة اليشغيل العاد ة؛ يفقع السداد 

 حيفظ ره في المقام األول لغرض المياجرة؛  

  شهر رعد تا    ريات المركز المالي؛ 12 سيحق السداد خالل 

 أو

  المالي.شهر على األقل رعد تا    ريات المركز  12ال  فجد ه اك حقفق غير مشروطة من أجل تأجيل سداد اإلليزام لفيرة 

  

 تقفم الشركة ريص يف كافة اإلليزامات األخرى كغير ميداولة.

 

  يم تص يف األصفل واإلليزامات الضر رية المؤجلة كأصفل وإليزامات غير ميداولة.

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة .3

 

من اإلدا ة القيام رإعداد تقد رات وإفيراضات تؤثر على  يةلب عرض الريانات المالية رما  ي اسب مع معا ير اليقا  ر المالية الدولية 

المفجفدات والمةلفرات المالية الظاهرة في تا    اليقر ر والمخصصات ال اتجة ع ها واليغيرات في القيمة العادلة خالل العام. هذه 

و ؤدي إخيالف ال يائج الفعلية عن اليقد رات مر ية على افيراضات تيضمن العد د من العفامل اليي تخيلف د جة اليأكد م ها ، 

          تقد رات اإلدا ة إلى تغيرات في االليزامات المسيقرلية المقد ة.

 

 تص يف اإلسيثما ات
تقر  اإلدا ة ع د حيازة اإلسيثما  ما إذا كات   رغي تص يفه على أنه محيفظ ره للمياجرة ، مد ج رالقيمة العادلة من خالل األ راح أو 

 أو مياح للريع أو محيفظ ره حيى اإلسيحقاق.الخسائر ، 

 

 إنخفاض قيمة األصفل المالية المياحة للريع
من أجل تحد د ميى ت خفض قيمة األصل المال المياح للريع.  يةلب هذا اليحد د القيام  39تيرع الشركة المعيا  المحاسري الدولي  قم 

كة ريقييم ، ضمن عفامل أخرى ،  مدة ونةاق إنخفاض القيمة العادلة لإلسيثما  رأحكام هامة. من أجل القيام رهذه األحكام ، تقفم الشر

عن اليكلفة ، والفضع المالي لشركة مشارهه للشركة المسيثمر رها ، راإلضافة إلى عفامل أخرى مثل األداء واليغيرات في 

 اليك فلفجيا واليدفقات ال قد ة اليشغيلية واليمف لية.
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 تكلفة المبيعـات   .4
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 مفاد خام مسيهلكة 5.660.813 5.286.963
 الرواتب واليكاليف الميعلقة رها 797.223 767.437
 ( 9إسيهالك المميلكات واآلالت والمعدات )إ ضاح  545.749 585.828
 مصا  ف سيا ات 326.199 311.084

 عمفلة مريعات 46.206 97.223
 مصا  ف تشغيل أخرى 399.296 449.509

-------------------- --------------------  
7.498.044 7.775.486  

 

 مصاريف عمومية وإدارية .5
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 الرواتب واليكاليف الميعلقة رها 357.176 318.383
 (22)إ ضاح ردل حضف  جلسات مجلس االدا ة  52.500 41.300
 (12مخصص د فت مشكفك في تحصيلها )إ ضاح  41.010 10.000
 أتعاب قانفنية ومه ية 37.175 48.673
 ( 9إسيهالك المميلكات واآلالت والمعدات )إ ضاح  31.891 31.899
 مصا  ف إتصاالت  14.784 18.218
 تأمــين 13.779 13.733

 مصا  ف سفر  13.315 8.822
 صيانة وتصليح 10.306 11.285

 (11مخصص رضاعة رةيئة الحركة )إ ضاح  9.000 9.000
 ففائد ومصا  ف ر كية 8.540 10.820

 ومةرفعات قرطاسية 5.789 7.632
 مصا  ف دعا ة وترو ج مريعات 5.270 11.226

 مصا  ف سيا ات 3.512 4.581
 مرافق عامة  1.738 1.661

 (22)إ ضاح مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة  - 17.673
 مصا  ف مي فعة 19.427 23.363

------------------- -------------------  
588.269 625.212  

 

 إيرادات أخرى   .6
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 مريعات الخردة  13.321 48.418
 أ راح من تقلرات تحف الت صرف العملة  4.941 3.110

 إ رادات ففائد من الفدائع الر كية   788 271
 الررح من ريع مميلكات وآالت ومعدات صافي  425 4.037

 إسيثما ات مياحة للريع إ رادات تفز عات من - 33.690
 إ رادات اليأجير - 18.000
 إ رادات مي فعة 82.741 11.064

------------------- -------------------  
118.590 102.216  
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 العائد للسهم الواحد .7

 

 إحيساب العائد للسهم الفاحد رقسمة صافي  رح الس ة على الميفسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الس ة كما  لي: يم 
2015 2016  

   
 صافي  رح الس ة ) .ع( 804.486 1.311.742

   
 الميفسط المرجح لعدد األسهم العاد ة 30.000.000 30.000.000

   
 العائد األساسي للسهم الفاحد ) .ع(    0.027 0.044

 

ألي أدوات  مكن أت  كفت لها تأثير مخفض على عفائد السهم الفاحد ،  2015و  2016خالل الس يين  نظراً لعدم إصدا  الشركة

 فإت العائد األساسي والمخفض للسهم الفاحد ميماثلة.

 

 الضريبة .8

ضر رة الدخل على الشركات" في سلة ة عمات رعد تعد ل الر فد غير المقرفلة أو  يم إحيساب ضر رة الدخل وفقاً ألحكام "قانفت 

%( على الدخل الخاضع للضر رة المعدل 12: 2015% )12غير المسمفح رخصمها ضر رياً.  يم إحيساب ضر رة الدخل ر سرة 

 لاير عماني. 30.000رعد خصم اإلعفاء القانفني وقد ه 
 2016 2015 
 عمانيلاير  لاير عماني 
   

   ريات الدخل الشامل:
   

   ضر رة الدخل
   

 150.347 120.372 الس ة الحالية 
 20.327 148 سارقةالس ة ال

   
   الضر رة المؤجلة
 (35.824) (12.777) الس ة الحالية 

   
 107.743 134.850 

 

 بيان المركز المالي   
 المةلفرات غير الميداولة:   

 الضر رة المؤجلة  201.120   213.897

   
 المةلفرات الميداولة:   

 ضر رة الس ة الحالية  120.520   169.840

   
 

 مع األ راح المحاسرية كاليالي:الحالية الضر رية للس ة  المصروفات مكن تسف ة إجمالي 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

  رح الس ة قرل الضر رة  912.229 1.446.592

   
 لاير عماني( 30.000% )رعد خصم اإلعفاء القانفني رمرلغ 12الضر رة ر سرة  105.867 169.991

 األثر الضر ري للدخل للر فد غير المسمفح رخصمها ألغراض الضر رة 1.728 (55.468)
20.327 

 

148 

 

 ضر رة الس ة السارقة

 للسنةالضريبة مصروف  107.743 134.850
========== ==========  
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 الضر رة المؤجلة
 %(. 12: 2015% )12المؤجلة على كافة الفروقات المؤقية رإسيخدام معدل ضر رة قد ه  الدخل ضر رةحيساب  يم إ

 

 و)إليزام( الضر رة المؤجلة المد ج م سفب إلى الر فد اليالية:أصل 
  

 فـي 
 2016ديسمبر  31

 الدخلمحمل في بيان 
 الشامل

 فـي 
 2016يناير  1

 

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني
    
 أصل    
 مخصصات  (27.294) (5.180) (32.474)
 إلتزام    

 األثر الضر ري لإلسيهالك  89.706 (7.597) 82.109
 الصافي 62.412 (12.777) 49.635

 

 :الميعلقة رع اصر اإل رادات الشاملة األخرى( الضر رة دائن)/  )مد ن(
  2016ديسمبر  31

 بعد الضريبة
)مدين( / دائن 

 قبل الضريبة الضريبة
 

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني
    
 إعادة تقييم األ اضي  - - -
 إ رادات شاملة أخرى - - -

 

لاير عماني ميعلق رإعادة تقييم األ اضي،  151.485ريحميل اإلليزام الضر ري المؤجل رمرلغ وقد ه  2015الشركة في س ة  قامت

 الذي  جفز أت  خضع للضر رة في المسيقرل.  يم اإلفصاح عن دائن / مد ن الضر رة المؤجلة تحت ر د إ رادات شاملة أخرى.

 

 2016ديسمبر  31
)مدين( / دائن 

 2016يناير  1 الضريبة
 

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني
    

 إليزام ضر ري مؤجل  213.897 (12.777) 201.120

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

 

 

 موقف الربط الضريبي

 يعلق رس فات  فيما –إت وجدت  –الضرائب اإلضافية . تعيقد اإلدا ة رأت 2013للشركة حيى س ة  ةط الضر ريفتم اإلنيهاء من الرر

 .2016د سمرر  31رال سرة لمركز الشركة المالي كما في  جفهر ةكفت ضر رية مفيفحة لن ت
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   . 9
 
 

 اإلجمــالــي

أعمـــــــــال 
 رأسماليــــة
 تحت التنفيذ

 
معـــــدات 
 مكتبيـــــة 

 
األثــــــــاث 
 والتركيبات

 
 

 السيــــارات

سكــــــــن 
 الموظفيـن
 في غـــــال

 
 اآلالت والمكائن

 
 نيمبا
 مصنعال

 
مبنى المكتب 

 الرئيسي

 
 
 يضاأر

 

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير 
 التكلفة           

 2016  ا ر  1في  1.775.000 232.304 1.124.667 5.364.656 - 2.180.887 44.605 80.231 11.891 10.814.241
 خالل الس ة  اإلضافات - - - 38.480 - 15.000 4.928 21.664 3.327 83.399

 اإلسيرعادات - - - - - (4.450) - - - (4.450)
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 2016ديسمبر  31في  1.775.000 232.304 1.124.667 5.403.136 - 2.191.437 49.533 101.895 15.218 10.893.190
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 اإلستهالك/إنخفاض القيمة          
 2016  ا ر  1في  - 14.791 460.236 2.632.942 - 1.496.424 33.570 45.336 - 4.683.299

 المحمل للس ة - 11.615 53.477 301.812 - 190.961 4.967 14.808 - 577.640
 اإلسيرعادات  - - - - - (1.353) - - - (1.353)

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

 2016ديسمبر  31في  - 26.406 513.713 2.934.754 - 1.686.032 38.537 60.144 - 5.259.586
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 صافي القيمة الدفترية           
 2016ديسمبر  31في  1.775.000 205.898 610.954 2.468.382 - 505.405 10.996 41.751 15.218 5.633.604
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  تابع  . 9
 
 

 اإلجمــالــي

أعمـــــــــال 
 رأسماليــــة
 تحت التنفيذ

 
معـــــدات 
 مكتبيـــــة 

 
األثــــــــاث 
 والتركيبات

 
 

 السيــــارات

سكــــــــن 
 الموظفيـن
 في غـــــال

 
اآلالت 

 والمعدات

 
 نيمبا
 مصنعال

 
مبنى المكتب 

 الرئيسي

 
 

 أرض

 

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني
 التكلفة           

 2015  ا ر  1في  485.301 241.570 1.102.487 6.335.972 14.601 2.186.588 59.526 96.961 3.409 10.526.415
 خالل الس ة  اإلضافات 27.327 - - 153.040 - 83.286 7.416 14.312 32.982 318.363

 اليحف الت - - 24.500 - - - - - (24.500) -
 تعد ل إعادة اليقييم 1.262.372 - - - - - - - - 1.262.372

 اإلسيرعادات - - (2.320) (1.124.356) (14.601) (88.987) (22.337) (31.042) - (1.283.643)
 تعد الت * - (9.266) - - - - - - - (9.266)

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

 2015ديسمبر  31في  1.775.000 232.304 1.124.667 5.364.656 - 2.180.887 44.605 80.231 11.891 10.814.241
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 القيمةاإلسيهالك/إنخفاض           
 2015  ا ر  1في  - 3.870 407.450 3.451.884 14.601 1.348.006 46.717 64.681 - 5.337.209

 المحمل للس ة - 11.500 53.262 297.235 - 235.996 8.037 11.697 - 617.727
 اإلسيرعادات  - - (476) (1.116.177) (14.601) (87.578) (21.184) (31.042) - (1.271.058)
 تعد الت   - (579) - - - - - - - (579)

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

 2015د سمرر  31في  - 14.791 460.236 2.632.942 - 1.496.424 33.570 45.336 - 4.683.299
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 صافي القيمة الدفير ة           
 2015د سمرر  31في  1.775.000 217.513 664.431 2.731.714 - 684.463 11.035 34.895 11.891 6.130.942
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات تابع  .  9

 (.23مر ى المص ع مفجفد على قةعة أ ض مسيأجرة من المؤسسة العامة للم اطق الص اعية ، الرسيل ، )إ ضاح  . أ

لاير عماني رالفادي الكرير مسجلة راإلسم المشيرك لكل من شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع  257.502األ ض ريكلفة  . ب

 د رن عامر رن عرد هللا الكيفمي.والفاضل/ عرد الحمي

ا نيج عنجاء هذا اليقييم على أساس السفق المفيفحة. من قرل مقيم مسيقل.  2015س ة  فيتم إعادة تقييم األ اضي  . ت  ِممَّ

إت القيمة المضافة إلى إحيياطي إعادة اليقييم رعد خصم اإلليزام  لاير عماني. 1.262.372 تصاعدي رمقدا  إعادة تقييم

 إعادة اليقييم كانتأل اضي قرل المد جة ليكلفة ال إت لاير عماني. 1.100.887( رلغت 8المؤجل )إ ضاح  الضر ري

 لاير عماني. 512.628

 كاآلتي: الشاملتم تخصيص اإلسيهالك المحيسب للس ة في ريات 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 (4تكلفة المريعات )إ ضاح  545.749 585.828
 (5مصا  ف عمفمية وإدا  ة )إ ضاح  31.891 31.899

   
617.727 577.640  

 

 إستثمارات متاحة للبيع  .10
2015  2016  

      
  التكلفة  القيمة السوقية  اليكلفة  القيمة السفقية

  لاير عماني لاير عماني  لاير عماني لاير عماني
      

 غير مد جة     
 اليص يع 165.000 165.000  165.000 165.000
====== ======  ====== ======  

% فيي  أسيمال شيركة صيحا  للغيازات ش.م.م.  يرى مجليس اإلدا ة أت 10تمثل اإلسيثما ات غير المد جة المرلغ المسيثمر ر سرة 

 . ال تخيلف جفهر اً عن قيمها الدفير ةالقيمة العادلة لهذه األسهم غير المد جة 

 

  المخزون   .11
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 أسةفانات غاز 985.187 957.097
 مفاد خام وقةع غيا  212.674 227.142

 غازات ص اعية 31.965 23.597
 غازات م زلية 40.990 8.280

   
1.216.116 1.270.816  

   زل: مخصص المخزوت رةيئ الحركة:  
 أسةفانات غاز  (176.827) (167.827)
 قةع غيا  ص اعيةالمخزوت و (20.942) (24.469)

   
(192.296) 

 

(197.769) 

 

 

1.023.820 1.073.047  

لاير عماني( مم فحة لعمالء  125.331: 2015لاير عماني ) 118.086تيضمن إسةفانات الغاز أسةفانات غاز م زلية رمرلغ 

 غير تجا  ين على شكل قرض مقارل شيكات مؤجلة كضمات.

 الحركة في مخصص المخزون بطىء الحركة: 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

   ا ر 1في  192.296 296.183
 المحمل للس ة 9.000 9.000

 مخصص تم عكس قيده (3.527) -

   
 د سمرر 31في  197.769 192.296
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 
 واألرصدة المدينة األخرى   التجارية الذمم المدينة .12

2015 2016  
  لاير عماني لاير عماني

   
 المد  ة  اليجا  ة الذمم 2.778.944 1.983.242

 : مخصص د فت مشكفك في تحصيلها  خصم (69.314) (35.159)

   
 المد  ة  اليجا  ة ممصافي الذ 2.709.630 1.948.083

 (22مسيحق من أطراف ذات عالقة )إ ضاح  112.216 125.891
 دفعات مقدمة للمف د ن 87.423 13.865
 مصا  ف مدففعة مقدما 48.372 64.069

 أ صدة مد  ة أخرى 1.505 7.912

   
2.159.820 2.959.146  

 

 هي كاليالي: مخصص د فت مشكفك في تحصيلها حركة
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

   ا ر 1الرصيد في  35.159 29.040
 المحمل للس ة 41.010 10.000

 المشةفب للس ة (6.855) (3.881)
------------- -------------  

 د سمرر  31الرصيد في  69.314 35.159
======= =======  

 

 د سمرر، رلغت أعما  المد  ين اليجا  ين اليي لم ت خفض قيميها كاليالى: 31كما في 

 متأخرة عن الدفع ولم تنخفض قيمتها  

 180-121من  يوم 120-0من  االجمالى 

 يوم

حتى  181من 

 يوم 365

 365أكثر من 

 يوم

 عمانى لاير لاير عمانى لاير عمانى لاير عمانى لاير عمانى 

2016 2.709.630 1.164.846 354.941 752.443 437.400 

2015 1.948.083 1.143.835 250.855 317.927 235.466 

فات   يفقع أت  يم اسيرداد المد  ين اليي فم.  120إلى  60إت ميفسط فيرة اإلئيمات المقدمة إلى العمالء ع د ريع الرضاعة هي من 

قيميها رالكامل ر اءا على الخررات السارقة. ليس من مما سة الشركة الحصفل على ضمانات من لم ت خفض و مفعد إسيحقاقها

 المد  ين.

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك   .13
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 (حسارات جا  ة)أ صدة لدى الر فك  765.660 236.022
 نقد في الص دوق 6.472 6.600

   
 النقد والنقد المعادل 772.132 242.622
 ألجلا قصيرة ودائع - 650.000

   
 النقد واألرصدة لدى البنوك   772.132 892.622

   
 

 س ف اً.  %0.5 رسعرتحمل فائدة  في سلة ة ُعمات تجا ي كلدى ر  2015قصيرة ألجل تم إ داعها في س ة  الفدائعإت 
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 

 رأس المال .14
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 ره  المصرح أس المال  6.000.000 6.000.000

  أس المال المصد  والمدففع رالكامل 3.000.000 3.000.000

 وال تحمل أي حق في إ راد ثارت.ريسة للسهم الفاحد،  100 لدى الشركة ص ف واحد فقط من األسهم وهي أسهم عاد ة رقيمة

 % أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم المملفكة لهم كما  لي :10تفاصيل مساهمي الشركة الذ ن  ملكفت 
2015 2016  

 
 عدد األسهم

نسرة 
 المساهمة

 
 عدد األسهم

نسبة 
 المساهمة

 

 %  %  
     

 شركة اليكامل لإلسيثما  ش.م.ع.م 32.66 9.799.000 32.66 9.799.000
 ص دوق تقاعد مفظفي الخدمة المدنية 15.00 4.500.000 15.00 4.500.000
 شركة السعفد المحدودة 10.10 3.030.645 10.10 3.030.645

     
 

 اإلحتياطي القانوني   .15

لهذا اإلحيياطي حيى  رلغ  صيده الميراكم ثلث  أسمال  % من  رح الس ة10،  يم إقيةاع   ة العمانيوفقاً لقانفت الشركات اليجا

، حيث أت الشركة قد اع أي جزء من األ راح خالل الس ةالشركة المدففع على األقل. هذا اإلحيياطي غير قارل لليفز ع. لم  يم إقية

 حققت رالفعل الحد األدنى المةلفب لإلحيياطي القانفني.

 

 االحتياطي العـام   .16

من قانفت الشركات اليجا  ة و يم تقيد ر االقيةياع السي في مين قريل مجليس اإلدا ة  106اإلحيياطي العام رمفجب المادة تم إحيساب 

% من أ راح الس ة رعد خصم الضرائب واالحيياطي القانفني حيى  صل االحييياطي العيام إليى نصيف  أس 20على أت ال  ز د عن 

 المال المدففع على األكثر.

 

 اإلحتياطي الخاص   .17

من قانفت الشركات اليجا  ة وقرا  مجلس اإلدا ة. هذا اإلحيياطي  78 مثل الرصيد المحفل من حساب عالوة اإلصدا  وفقاً للمادة 

 غير قارل لليفز ع.

 

    للموظفين نهاية الخدمة مكافآت . 18
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

   ا ر 1في  165.354 187.282
 المحمل للس ة 27.308 42.815

 مرالغ مسددة  (2.224) (64.743)

   
 د سمرر 31في  190.438 165.354

 

 واألرصدة الدائنة األخرى التجارية الذمم الدائنة .19
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 تجا  ةذمم دائ ة  1.221.499 739.571
 أسةفانات غازتأمي ات  351.461 269.048
 مصا  ف مسيحقة  176.365 241.554

 مدففعات مقدماً من العمالء 50.465 57.422
 ( 22مسيحق ألطراف ذات عالقة )إ ضاح  18.041 10.910
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة - 17.673

 أ صدة دائ ة أخرى 32.823 1.224

1.337.402 1.850.654  
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 

 توزيعات األرباح .20

 

:  2015لاير عماني ) 900.000%( رمرلغ 35:  2015% للسهم الفاحد ) 30أ راح نقد ة ر سرة  اتإقيرح مجلس اإلدا ة تفز ع

عقد الذي سفف  لاير عماني( تخضع هذه اليفز عات لمفافقة المساهمين في إجيماع الجمعية العامة العاد ة الس ف ة  1.050.000

  .      2017ما س  16 في

 

لاير عماني إلى ص دوق أمانات المسيثمر ن لدى الهيئة العامة لسفق المال  31.358قامت الشركة خالل الس ة ريحف ل مرلغ وقد ه 

 لاير عماني(.  30.794:  2015)  2016س ة  فيألسهم غير المةالب رها من المساهمين عن أ راح ا

 

 صافي األصول للسهم الواحد .21

 

 يم إحيساب صافي األصفل للسهم الفاحد رقسمة صافي األصفل الم سفرة إلى مساهمي الشركة على عدد األسيهم القائمية فيي نها ية 

 الس ة كما  لي:
 2016 2015 
   

 8.485.711 8.240.197 د سمرر )لاير عماني( 31األصفل في  صافي

   

 30.000.000 30.000.000 د سمرر )عدد( 31الميفسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

   
 صافي األصفل للسهم الفاحد )لاير عماني( 

 
0.275 0.283 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .22

 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدا ة ومفظفي اإلدا ة الرئيسيين للشركة، 

 . سياسات اليسعير وشروط هذه المعامالت  يم إعيمادها من قرل إدا ة الشركة.والشركات الذ ن هم المالك الرئيسيين

 

غير  ريات المركز الماليت شأ في سياق األعمال االعيياد ة. األ صدة غير المسددة في تا     ةالس األ صدة غير المسددة في نها ة 

المرالغ المسيحقة من في قيمة ، لم تسجل الشركة أي انخفاض 2016د سمرر  31مضمفنة وتيم تسف يها نقدا. للس ة الم يهية في 

 (.صفر: 2015أطراف ذات عالقة )

 

 :هي كاليالي الفا دة في ريات المركز المالي ذات العالقةاأل صدة مع األطراف  إت)أ( 

 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
 مستحق من أطراف ذات عالقة:  

 الخليج للص اعات الحد د ة الخاصة ش.م.م 70.494 89.074
 الشركة العمانية لد فلة األلمفنيفم  40.255 34.181

 شركة صحا  للغازات ش م م 799 -
 شركة صاللة ميثانفل ش.م.م 580 2.548

 العمانية لص اعات األلمفنيفم اليحف لية ش.م.م 88 88
-------------------- --------------------  

125.891 112.216  

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة:  
 شركة ال فط العمانية لليسف ق ش.م.ع.ع 18.041 10.910
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 للغازات ش.م.ع.ع شركة مسقط

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقةتابع  .22

 الفا دة في ريات الدخل الشامل هي كاليالي: مع أطراف ذات عالقة إت المعامالت)ب( 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

529.137 

 

299.462 

 

 إ رادات وخدمات أخرى 

267.489 

 

172.715 

 

 شراء رضائع وخدمات

 تفز عات أ راح مسيلمة - 33.690

 

 

 مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدا ة ومفظفي اإلدا ة الرئيسيين اآلخر ن خالل الس ة هي كاليالي:
   

 200.664 ما رعد اليقاعد ومزا اقصيرة األجل  مزا ا

 

195.162 

 
 17.673 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة

   

 41.300 52.500 أتعاب حضف  جلسات مجلس اإلدا ة 

   
  

 اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة  .23

 :الجفهر ة فيما  لي ملخص لإل تراطات واإلليزامات المحيملة

 
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   
 تعهدات  أسمالية  768.016 -

   
 خةارات ضمات 416.393 458.388

   

 

 إرتباطات إيجارية

إسيأجرت الشركة  قةعة أ ض لمر ى المص ع في م ةقة الرسيل الص اعية ، م ةقة صحا  الص اعية وم ةقة نزوى الص اعية  

س ة قارلة لليجد د لمدة مماثلة.  في  25لمدة على اليرتيب من المؤسسة العامة للم اطق الص اعية  2014و  2007و  1999في عام 

 تا    اليقر ر ، كانت تفاصيل اإل تراطات اإل جا  ة كاليالي :
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

 مسيحق خالل س ة 27.211 27.211
 مسيحق من س ة إلى خمس س فات 108.843 108.843
 مسيحق رعد خمس س فات 225.377 245.087

   
381.141 361.431  

 
 التقرير القطاعي  .24

 

للشركة قةاع نشاط وحيد  ع ى رإنياج وريع الغاز المحلي والص اعي في سلة ة عمات. تقع أصفل الشركة داخل سلة ة عمات. تقفم 

واإل رادات تم عرض جميع المعلفمات الميعلقة راألصفل واإلليزامات  الشركة رريع م يجاتها رصف ة أساسية في عمات.

، ريات األ راح أو الخسائر واال رادات الشاملة االخرى وريات اليدفقات ال قد ة واإل ضاحات يوالمصا  ف في ريات المركز المال

 حفل الريانات المالية.

 

 

 
17 



 

 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 
 المخاطر المالية  وإدارةاألدوات المالية  .25

 

تيكفت األدوات المالية من األصفل والمةلفرات المالية. األصفل والمةلفرات المالية الرئيسية المد جة رريات المركز المالي تيضمن 

أل صدة الدائ ة ال قد واأل صدة لدى الر ك ، الذمم المد  ة واأل صدة المد  ة األخرى ، اإلسيثما ات المياحة للريع والذمم الدائ ة وا

 طرق اإلد اج المحددة مري ة في ريانات السياسات المصاحرة لكل ر د.األخرى. 

 

الفائدة ومخاطر االئيمات ومخاطر  ألسعا إت المخاطر الرئيسية ال اتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر اليدفقات ال قد ة 

  يم تلخيصهاوالمفافقة على السياسات إلدا ة كل من هذه المخاطر اليي رمراجعة اإلدا ة  تقفمالسيفلة ومخاطر العمالت األج رية. 

 فيما  لي:

 

 مخاطر اإلئتمان( 1)

 

تعرض الشركة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفيـاق العمييـل أو الةيرف المقاريل فيي أداة ماليية مين الففياء  مخاطرمخاطر اإلئيمات هي 

 ك.فئيسي من الذمم المد  ة للعمالء واأل صدة لدى الر رإليزاماته اليعاقد ة ، وت شأ رشكل  

 

 القيمة الدفير ة لكل أصل مالي في ريات المركز المالي  مثل الحد األقصى لليعرض لمخاطر االئيمات.

 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان
 

 حسارات الشركة مفدعة لدى مؤسسات مالية مرمفقة.

 

ال  فجد لدى الشركة تركيز جفهري على مخاطر اإلئيمات رال سرة للذمم المد  ة واأل صدة المد  ة األخرى ، نظراً لييفزع المخياطر 

على عدد كرير من العمالء. تحيفظ الشركة رسياسة إئيمانية ت ص على اليعامل فقط مع أطيراف ذوي كفياءة إئيمانيية والحصيفل عليى 

مالئماً كفسائل ليخفيض خةر الخسا ة المالية من عدم الففاء. تراقب الشيركة رإنيظيام اليصي يف اإلئيمياني  اليأمين الكافي حيثما كات

لعمالئهييا وحجييم اليعييامالت معهييم خييالل السيي ة إجييراء تقييييم إئيميياني مسيييمر علييى مراكييزهم المالييية ، لهييذا  عيريير اليعييرض لمخيياطر 

 اإلئيمات غير هام. 

 

 ريا    اليقر ر كما  لي: كات اليعرض لمخاطر اإلئيمات
2015 2016  

  لاير عماني لاير عماني
   

  اليجا  ة الذمم المد  ة 2.778.944 1.983.242
 أ صدة لدى الر ك 765.660 886.022
 مسيحق من أطراف ذات عالقة 112.216 125.891

 مدففعات مقدماً إلى المف د ن 87.423 13.865
 أ صدة مد  ة أخرى 1.505 7.912

---------------- -------------------  
3.016.932 3.745.748  

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

 
 نخفاض القيمة ذات العالقة ريا    اليقر ر كما  لي: إوخسائر  اليجا  ة كانت أعما  الذمم المد  ة

 2016 2015 
  

 اإلجمالي
اإلنخفاض في 

 القيمة
 

 اإلجمالي
اإلنخفاض 

 في القيمة
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
     

 - 1.143.835 - 1.164.846 لم  فت مفعد إسيحقاقها
 - 568.782 - 1.107.384 س ة  فم إلى 120فات مفعد إسيحقاقها من 

 35.159 270.625 69.314 506.714 أكثر من س ة 
 --------------- ----------- --------------- ----------- 

 2.778.944 69.314 1.983.242 35.159 
 ======== ====== ======== ====== 

 

 فماً. ر اء على الخررة السارقة ،  يفقع أت  يم  120إلى  60ميفسط فيرة اإلئيمات المم فحة للعمالء ع د ريع الرضائع هي من 

على ضمانات  ليس من مما سة الشركة الحصفلتحصيل الذمم المد  ة اليي فات مفعد إسيحقاقها ولكن لم ت خفض قيميها رالكامل. 

 الذمم المد  ة. من
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 مسقط للغازات ش.م.ع.عشركة 

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 
 المخاطر المالية  األدوات المالية وإدارةتابع  .25

 

 (   مخاطر السيولة   2)

إلدا ة مخاطر السيفلة هي عدم قد ة الشركة على الففاء رإليزاماتها المالية ع د حلفل مفعد إسيحقاقها.  يمثل م هج المجمفعة 

للففاء رإليزاماتها ع د حلفل مفعد إسيحقاقها سفاء وفقاً لشروط  –قد  اإلمكات  –السيفلة في ضمات حصفلها على سيفلة كافية  

 عاد ة أو مشّددة ، دوت تكرد خسا ة غير مقرفلة أو مخاطر إساءة سمعة الشركة.

 

، ميضم ة خدمة اإلليزامات ورالمثل ، فإت الشركة تضمن حصفلها على نقد كاف ع د الةلب للففاء رمصا  ف اليشغيل المحيملة 

 المالية رإسيث اء اليأثير المحيمل للظروف القاهرة اليي  ال  مكن تفقعها إلى حد معقفل مثل: الكفا ث الةريعية. 

 

 زامات المالية: فضح الجدول اليالي فيرات إسيحاق اإللي

 

 2016ديسمبر  31
 أشهر أو أقل 6 القيمة الدفترية 
 لاير عماني لاير عماني 
   

 1.221.499 1.221.499 تجا  ة ذمم دائ ة
 18.041 18.041 مسيحق الى أطراف ذات عالقة

 - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة
 50.465 50.465 مدففعات مقدماً من عمالء

 32.823 32.823 أ صدة دائ ة أخرى 
 -------------- --------------- 
  1.322.828 1.322.828 

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

 2015د سمرر  31 
 أشهر أو أقل 6 القيمة الدفترية 
 لاير عماني لاير عماني 
   

 739.571 739.571 ذمم دائ ة تجا  ة
 10.910 10.910 مسيحق الى أطراف ذات عالقة

 17.673 17.673 مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة
 57.422 57.422 مدففعات مقدماً من عمالء

 1.224 1.224 أ صدة دائ ة أخرى 
 ----------- ------------ 
  826.800 826.800 

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

 مخاطر السوق

صرف العمالت األج رية وأسعا  الفائدة على دخيل الشيركة مخاطر السفق هي مخاطر تأثير اليغيرات في أسعا  السفق مثل أسعا  

لمخيياطر السييفق ضييمن مؤشييرات  أو قيميية إميالكهييا لييألدوات المالييية. الهييدف ميين إدا ة مخيياطر السييفق هييف إدا ة و قاريية اليعييرض

 ، ري ما  يم تحسين العائد.مقرفلة

 
 مخاطر العمالت األجنبية

ر ال العماني ، كما أت أداء الشيركة مسييقل رشيكل جيفهري عين اليغييرات فيي أسيعا  العملة اليشغيلية وعملة العرض للشركة هي ال

 العمالت األج رية. ال تفجد أدوات مالية هامة مدا ة رفاسةة عمالت أج رية وراليالي فإت مخاطر العمالت األج رية ليست هامة.

 

 مخاطر سعر الفائدة

 مفجفدات ةالشركة أ لدى . ليس ةثاريرأسعا  والفدائع  يخدام الد فتتقفم الشركة رإدا ة مخاطر أسعا  الفائدة من خالل اس

غير كفت اإلنخفاض في أسعا  الفائدة أت  اليأثير على  رح الس ة رسرب الز ادة أو  اإلدا ةقد ت رأسعا  فائدة ميغيرة.  ومةلفرات

 .جفهري

 

 مخاطر األسعار

، سفاء كانت تلك اليغيرات نييجة  لعفامل تيعلق لليغيرات في أسعا  السفقة نييجة مخاطر األسعا  هي مخاطر تقلب األدوات المالي

خاطر تيعرض الشركة لمال تحد داً رالسهم الفردي أو إصدا ه أو عفامل تؤثر على جميع األو اق المالية المياجر رها في السفق. 

 سفق األسهم.السفق رال سرة إلسيثما اتها حيث أت إسيثما اتها غير مد جة في 
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 

 إدارة رأس المال 26

الحفاظ على قاعدة  أسمالية قف ة للمحافظة على المسيثمر ن والدائ ين وثقة السفق ولدعم اليةف   اإلدا ة هيسياسة مجلس إت 

على ررح مقسفما الصافي راليجا ي.  راقب مجلس اإلدا ة العائد على حقفق المساهمين، اليي تعرفها الشركة  لألعمالالمسيقرلي 

  راح على المساهمين العاد ين.تفز عات األرصد مجلس اإلدا ة مسيفى إجمالي حقفق المساهمين. كما  

 

مفروضة من لميةلرات  أس المال الشركة ال تخضع لم تكن ه اك تغييرات في نهج الشركة إلدا ة  أس المال خالل الس ة. 

 الخا ج.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 27
 

 .2016د سمرر  31ترى اإلدا ة رأت القيم العادلة لجميع األصفل والمةلفرات المالية للشركة ال تخيلف عن قيمها الدفير ة في 

 

 قياس القيمة العادلة المد ج في ريات المركز المالي

 

 3إليى  1 قدم الجدول اليالي تحليالً لألدوات المالية اليي تم قياسها إسييراعاً لإلد اج األولي رالقيمة العادلة ، مقّسم إليى مسييف ات مين 

 ر اء على د جة مالحظة القيمة العادلة:

 

  صفل وإليزامات مماثلة. : قياس القيمة العادلة المشيقة من األسعا  المد جة )غير المعدلة( في أسفاق نشةة أل1المسيفى 

 

 

  الملحفظية لألصيفل  1: قياس القيمة العادلة المشيقة من المدخالت عدا األسعا  المد جة المضم ة في المسييفى 2المسيفى

 و  ;والمةلفرات ، سفاء رشكل مراشر )مثل األسعا ( أو رشكل غير مراشر )مثل : المشيقة من األسعا (

 

  المةلفريات الييي ال تسيي د إليى  المشييقة مين أسياليب اليقيييم ميضيم ة ميدخالت األصيفل أو : قياس القيمية العادلية3المسيفى

 ريانات السفق الملحفظة )مدخالت غير ملحفظة(.

 

 
  2016ديسمبر  31

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     إسيثما ات مياحة للريع
 165.000 165.000 - - محلية غير مد جة

 165.000 165.000 - - المجمفع

  2015د سمرر  31
     إسيثما ات مياحة للريع

 165.000 165.000 - - محلية غير مد جة

 165.000 165.000 - - المجمفع

     

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 28

 

 إنخفاض قيمة المدينين 

. رال سرة للمرالغ الهامة حصيل المرلغ رالكامل غير محيمالً تقد ر للمرالغ القارلة لليحصيل للمد  ين اليجا  ين ع دما  كفت ت يم عمل 

رشكل فردي، إت هذا اليقد ر  ؤدى على أساس فردي. أما رال سرة للمرالغ اليي ليست هامة رشكل فردي، واليي فات مفعد إسيحقاقها، 

عي و ةرق مخصص وفقاً لةفل فيرة اإلسيحقاق الميأخرة عن الدفع، إسي اداً على معدالت اإلسيرداد فييم تقييمها رشكل جما

 اليا  خي. 

 

لاير عماني( ورلغ  1.983.242 -2015لاير عماني ) 2.778.944في تا    ريات المركز المالي، رلغ إجمالي المد  ين اليجا  ين 

 الشامل لاير عماني(. سييم إد اج في ريات الدخل 35.159 -2015 عماني )لاير 69.314مخصص الد فت المشكفك في تحصيلها 

 إي فرق رين المرالغ الفعلية المحصلة في الفيرات المسيقرلية والمرالغ الميفقعة.
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 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 ايضاحات حول البيانات المالية

 2016ديسمبر  31في 

 
 للتقديرات غير المؤكدةالمصادر الرئيسية تابع  28

 
 إنخفاض قيمة المخزون 

 ر لصافي ع دما  صرح المخزوت قد ماً أو ملغياً،  يم عمل تقد قيمة الميفقع تحقيقها، أ هما أقل. ـد ج المخزوت راليكلفة أو صافي ال

الغ غير الهامة رشكل فردي،  يم تقييم المر م عمل هذا اليقد ر على أساس فردي.المرالغ الهامة رشكل م فرد  ي القيمة الميفقع تحقيقها.

المخزوت القد م أو الملغي رشكل جماعي و ةرق مخصص وفقاً ل فع المخزوت والد جة العمر ة أو اإللغاء، ر اًء على أسعا  الريع 

 اليا  خية.

 

لاير عماني( ورلغت  1.216.116 -2015لاير عماني ) 1.270.816في تا    ريات المركز المالي، رلغ إجمالي المخزوت 

 يم إثرات أ ة فروقات رين المرالغ  لاير عماني(. 192.296 -2015لاير عماني ) 197.769مخصصات المخزوت القد م والملغي 

 .الشامل الفعلية المحققة في الفيرات المسيقرلية والمرالغ الميفقعة في ريات الدخل

 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات

 يم تحد د هذا اليقد ر  معداتها من أجل إحيساب اإلسيهالك.ريحد د العمر اإلنياجي اليقد ري لمميلكاتها وآالتها و الشركةا ة تقفم إد

تقفم اإلدا ة س ف اً رمراجعة القيمة الميرقية والعمر اإلنياجي  الميفقع لألصل واإلهيراء الفعلي. رعد األخذ في عين اإلعيرا  اإلسيخدام

 مصروف اإلسيهالك المسيقرلي حيث تعيقد اإلدا ة رأت العمر اإلنياجي  خيلف عن اليقد رات السارقة.و يم تعد ل 

 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 29

تم إعادة تص يف رعض أ قام المقا نة لييماشى مع العرض الميرع في هذه الريانات المالية. إت عملية إعادة اليص يف ليست جفهر ة 

 صافي الررح أو حقفق المساهمين اليي تم ريانها سارقاً.وال تؤثر على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


