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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية -  1

  

يقع المركز الرئيسي للشركة  وفي سلطنة عمان    ُمسجلةشركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عمانية عامة  

تتمثل األنشطة الرئيسية  ، سلطنة عمان.124الرمز البريدي ،  11في منطقة الرسيل الصناعية وعنوانها المسجل هو صندوق بريد 

 للشركة في تصنيع وبيع غازات الطبخ. 

 

 عداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةاإلأساس   -2

 

 اإلعداد أساس  

 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية ، والتي تم تعديلها لحساب القيمة العادلة لتشتمل على القيمة العادلة لألصول المال ية  تم إعداد القوائم طبقا

 واإللتزامات المالية. 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض المستخدمة 

 

 هي عملة التشغيل والعرض المستخدمة للشركة . لقد تم إعداد هذه القوائم المالية بالريال العُماني " رع" و 

 

 بيان اإللتزام  

 

الصادرة  تم إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، والتفسيرات  

لدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة ن الهيئة العامة لسوق المال  عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية لمجلس معايير المحاسبة ا

 وقانون الشركات التجارية بسلطنة عُمان.

 

 إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 

 

. وقد 2019يناير  1تم إعداد القوائم المالية بناًء على المعايير المحاسبية والتعديالت السارية للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 :2019يناير  1اعتمدت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقارير السنوية التي تبدأ من 

 

 إليجار : عقود ا16المعيار الدولي 

 

 نظرة عامة  (أ

عقود إيجار ، والذي يسري على الفترات السنوية التي   16في السنة الحالية ، اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .2019يناير  1تبدأ في أو بعد 

 

عقود إيجار ، ومعيار إعداد التقارير المالية الدولية  17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 SIC-15 رقم تشغيلية اليجار اإلحوافز عقود طبقا ً لتفسيرات لجة المعايير "تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار ،  4رقم 

 .SIC-27 " رقممادة المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار تقييم "، و

 

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين االعتراف بمعظم عقود 

المستأجر عن طريق إزالة التمييز بين التأجير التشغيلي والتمويلي  حساباتالمركز المالي. يقدم تغييرات كبيرة في  قائمةاإليجار في 

ق في االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء جميع عقود اإليجار ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل  ويتطلب االعتراف بأصل الح 

حيث  المستأجر ،  حساباتواإليجارات لألصول ذات القيمة المنخفضة عندما يتم اعتماد مثل هذه اإلعفاءات االعتراف. على عكس 

 .لى حد كبيرالمؤجر دون تغيير إ في دفاتر محاسبةالظلت متطلبات 

 

 األثر (ب 

 

. بموجب هذه 2019يناير    1  باستخدام طريقة النقل المعدلة اعتباًرا من  16اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

تم إعادة بيان الطريقة ، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع األثر التراكمي لتطبيق المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي ولم ي 

 المبالغ المقارنة للعام السابق. قبل تاريخ اعتماد المعيار.
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 )تابع(  أساس إعداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -2

 

 )تابع(  إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة
 

 )تابع(اإليجار : عقود 16المعيار الدولي 

 

 )تابع( األثر (أ

 

لعدم إعادة تقييم ما إذا كان  16استفادت الشركة من الوسيلة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

وتفسير مجلس    17المحاسبة الدولي  العقد أو يحتوي على عقد إيجار. وفقًا لذلك ، سوف يستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقًا لمعيار  

. يتعلق التغيير في تعريف عقد 2019يناير  1على عقود اإليجار التي تم إدخالها أو تغييرها قبل  (4رقم ) معايير المحاسبة الدولي

على عقد إيجار على ما إذا كان العقد يحتوي  16اإليجار بشكل رئيسي بمفهوم الرقابة. يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

أساس ما إذا كان للعميل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تبادل. يتناقض هذا مع التركيز على "المخاطر  

 . (4رقم ) مجلس معايير المحاسبة الدوليو  17والمكافآت" في المعيار المحاسبي الدولي 

 

على   16ت ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبق الشركة تعريف عقد اإليجار واإلرشادا

)سواء كان مؤجرا أو مستأجرا في عقد اإليجار(. استعدادًا   2019يناير  1جميع عقود اإليجار المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 

، قامت الشركة بإجراء تقييم لألثر. أظهر التقييم أن التعريف   16لية رقم لتطبيق ألول مرة على المعيار الدولي إلعداد التقارير الما

 لن يغير بشكل كبير نطاق العقود التي تلبي تعريف عقد اإليجار للشركة.  16الجديد الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 المستأجر  حساباتعلى  األثر .1

كيفية حساب الشركة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية  16عداد التقارير المالية رقم إليغير المعيار الدولي 

 المركز المالي. قائمة، والتي كانت خارج    17بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 

 ركة: لجميع عقود اإليجار ، فإن الش 16بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

المركز المالي ، والتي تم قياسها مبدئيًا بالقيمة الحالية  قائمةفي  األصول المتعلقة بحق استخدام وااللتزاماتاألصول ب  تعترف .أ

 لمدفوعات اإليجار المستقبلية ، مع تعديل حق استخدام األصول بمقدار أي مدفوعات تأجير مدفوعة مسبقًا أو مستحقة ؛ 

 

 الدخل الشامل ؛  قائمةوالفوائد على التزامات اإليجار في  األصول حق استخدامعترف بإهالك ت  . ب

 

للنقد المدفوع إلى جزء رئيسي )مقدم ضمن أنشطة التمويل( والفائدة )معروضة ضمن أنشطة التمويل(   ةلغ اإلجمالي افصل المب ت  .ج

 التدفقات النقدية.  قائمةفي 

 

اإليجار في حين  والتزامات األصول حق استخدام( كجزء من المجانييتم االعتراف بحوافز التأجير )على سبيل المثال فترة اإليجار

المطفأ كخفض في مصاريف اإليجار بشكل  أو الجزء رافز اإليجاوعن االعتراف بح  17ر المحاسبة الدولي أنها أسفرت بموجب معيا

 أساس القسط الثابت.  على عام

 

شهًرا أو أقل( وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة ، اختارت الشركة   12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار 

. 16ر على أساس القسط الثابت على النحو المسموح به في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم االعتراف بمصروفات اإليجا

 . الدخل الشامل قائمةيتم تقديم هذه المصاريف ضمن "أخرى" المصروفات في 

 

لتحديد انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة  األصول  ، يتم اختبار حق استخدام    16عداد التقارير المالية رقم  إلبموجب المعيار الدولي  

 .36الدولي 

 

 عقود اإليجار السابقة 
 

فيما يتعلق بالعقود المصنفة سابقًا كعقود   17ومعيار المحاسبة الدولي  16تتمثل الفروق الرئيسية بين المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تأجير تمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى المؤجر. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

أن تدرك الشركة كجزء من التزاماتها المتعلقة بالتأجير فقط المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ، وليس الحد   16

المالية   القوائم. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على  17األقصى للمبلغ المضمون على النحو المطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 للشركة . 
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 )تابع(  إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة
 

 )تابع(: عقود اإليجار 16المعيار الدولي 

 

 )تابع( األثر (أ

 

 االنتقال عند األثر
 

اإليجار    والتزاماتحق االستخدام    نتيجةإضافية    بأصول، أقرت الشركة    16عند االنتقال إلى معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  

 اإلضافية ، مع االعتراف بالفرق في األرباح المحتجزة ، إن وجدت. تم تلخيص التأثير على االنتقال أدناه.
 

01-01 -2019  

 ( 5 ايضاح) 2019يناير  1في   األصول استخدامحق  ر.ع 

  

 األرض   222,535

 المباني 74,805

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

297,340  

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

 

لاير عماني بسبب اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  12,479انخفضت أرباح الشركة قبل الضرائب عن السنة بمبلغ 

16. 

 

اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية ، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام  التزامات عند قياس 

 ٪. 7سعر الفائدة المطبق . يبلغ متوسط 2019يناير  1معدل االقتراض اإلضافي في 

 

 ، على النحو التالي:  2018ديسمبر  31التزامات اإليجار التشغيلي في مع  2019يناير  1يمكن تسوية التزامات اإليجار في 

 

 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية في   596,506 

 2019يناير  1المتوسط المرجح لسعر االقتراض اإلضافي في  % 7

 ( 13 ايضاح) 2019يناير  1اإليجار في التزامات والتزامات اإليجار التشغيلي المخفضة   297,340 

 2018ديسمبر  31في  امسبق المدفوعمخصوما منه:  (9,315) 

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

 288,025   

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

 

 

 المؤجر  حساباتعلى  األثر (2

 

. سوف  17لم تتغير بشكل كبير عن المعيار المحاسبي الدولي رقم  16المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  حساباتإن 

يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود تشغيل أو تمويل باستخدام مبادئ مماثلة كما هو الحال في المعيار 

 الشركة أي معامالت كمؤجر.  . ليس لدى 17المحاسبي الدولي رقم 

 

 

 )تابع(  أساس إعداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -2

 

 : 2019يناير  1موجودة والسارية من اللمعايير إعداد التقارير المالية الدولية األخرى  المعايير و التعديالت و التفسيرات 
 

، في حين قامت  2019يناير  1اعتمدت الشركة جميع المعايير والتعديالت األخرى ألول مرة لفترة التقارير السنوية التي تبدأ من 

 فقط بتطبيق واالفصاح عن المعايير والتعديالت ذات الصلة والقابلة للتطبيق: 

 

 ميزات الدفع المسبق مع تعويض سلبي ؛ -: "األدوات المالية" 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -

 الفوائد طويلة األجل   -: "االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" 28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  -



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

-  

 

 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ؛  -

 ( ؛2017-2015)دورة  2017بر  التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية المنشورة في ديسم -

 التعديل أو الحد أو التسوية ؛  -: "خطة مزايا الموظفين" 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  -

 ، "عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل".  23التفسير  -

 

 . ليةالما القوائملم يكن العتمادها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة في هذه 

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات لمعايير التقارير المالية الدولية الحالية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ 

 

تم نشر بعض المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة لمعايير التقارير المالية الدولية الحالية غير الفعالة واإللزامية للفترة  

 ، والتي قررت اإلدارة اعتمادها من الفترات السارية.  2019يناير  1بدأت في المحاسبية للشركة التي 

 

 : "عقود التأمين" ؛17المعيار الدولي للتقارير المالية  -

: "االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" ، والمعيار الدولي 28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  -

 بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والمنتسبين أو المشروع المشترك   -المالية الموحدة"  القوائم: "10المالية للتقارير 

 تعريف النشاط التجاري ؛  -: "دمج األعمال"  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -

:" السياسات المحاسبية  8لية" و "معيار المحاسبة الدولي رقم  الما  القوائم: "عرض  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   -

 تعريف المواد ؛  -، التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية "،  

 .ةالمالي للتقاريراإلطار المفاهيمي ، تعديالت على المراجع إلى اإلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية  -

 

ير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله ليس من المرجح أن يكون له أي تأثير جوهري على عرض  تعتقد اإلدارة أن اعتماد المعاي

 المالية للفترات المستقبلية.  القوائمالبنود واإلفصاح عنها في 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

    

المالية موضحة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية باستمرار من قبل  القوائمالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد 

 ، ما لم ينص على خالف ذلك.  المعروضةالشركة على جميع السنوات 

 

 الدخل من العمليات 

 

الذي تتوقع  المقابليطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس يتم إثبات إيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل الس

الشركة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. استنتجت الشركة عموًما أنها األساس في ترتيبات إيراداتها ألنها تتحكم عادة في 

 البضائع أو الخدمات قبل نقلها إلى العميل.

 

 بيع غاز الطهي

 

تتحقق اإليرادات من بيع غاز الطهي في وقت يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ، بشكل عام عند تسليم المنتجات. شروط  

يوًما عند التسليم / االستالم. تدرس الشركة ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات    120إلى    30االئتمان العادية هي  

تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. عند تحديد سعر المعاملة لبيع المنتجات ، تأخذ الشركة في االعتبار آثار أداء منفصلة يجب 

 المتغير. المقابل

 

 إيرادات الفوائد 

 

 تحتسب الفوائد واإليرادات األخرى على أساس المحاسبة على أساس االستحقاق. 

 

 

 )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 

يتم مبدئياً إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات المحتفظ بها إلستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية ،  

منسوبة مباشرة إلحضار األصل إلى الموقع والظروف الالزمة  بتكلفتها بإعتبارها سعر شرائها باإلضافة إلى أي تكاليف أخرى 

 لقدرتها على العمل بالكيفية التي تتصورها اإلدارة. 

 

حق  تستخدم الشركة نموذج إعادة التقييم، حيث يتم قياس األراضي بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم ناقًصا اإلستهالك المتراكم الال

 سنوات من قبل مثمن مستقل.  5-3تراكمة الالحقة. يتم إنجاز إعادة التقييم كل وخسائر انخفاض القيمة الم
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المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها   قائمة بعد اإلدراج المبدئي ، يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات )بإستثناء األراضي( في 

 هالك لكل فترة في األرباح أو الخسائر.  اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. يتم تسجيل قسط اإلست 

 

يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت الذي يعكس نمط أن الفوائد اإلقتصادية لألصل من المتوقع أنه سيتم إستهالكها من قبل 

 . الشركة على مدار األعماراإلنتاجية المقدرة لألصل

 

 لألصول:  المتوقعة االنتاجيةفيما يلي األعمار 

  سنوات 

  

 مباني المصنع 20

 اآلالت والمكائن  25 - 10

 السيارات  20 - 4

 األثاث والتركيبات 4

 المعدات المكتبية 3-4

 

 لم يتم إستهالك األرض حيث يعتبر أن لها عمراً غير محدد.

 

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ، القيم الدفترية و طريقة اإلستهالك في نهاية كل سنة، لمعرفة أثر أي تغيرات في التقديرات  

 المحتسبة. تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة من إستبعاد الممتلكات والمعدات أو بيعها بأنها الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية 

 الشاملة.  األرباح أو الخسائرقائمة تدرج في  لألصل و

 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

 

واآلالت  تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عند اإلنتهاء منها ، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات 

 اإلستهالك بالشركة. والمعدات المالئمة وتستهلك وفقاً لسياسات 

 

 عقود اإليجار 

 

 16بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2019يناير  1السياسة سارية من 

 

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار ، عند بدء العقد. تعترف الشركة بأصل الحق في االستخدام والتزامات  

فة على   اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ

شهراً أو أقل( وعقود اإليجار األصول ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه ، تدرك الشركة   12أنها عقود إيجار مدتها 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال مدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل 

 للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من األصول المؤجرة. 

 

كان عقد اإليجار ينقل تم إهالك أصول حق االستخدام على مدى فترة أقصر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي. إذا 

ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام ، يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، يتم إهالك قيمة حق االستخدام ذات  

 الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.

 

مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء ، مخصومة باستخدام السعر الضمني  يتم قياس التزام اإليجار  

 في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يستخدم المستأجر معدل االقتراض اإلضافي. 

 

 المركز المالي.  قائمةوالتزامات اإليجار كبنود منفصلة في األصول  يتم عرض حق استخدام 
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 )تابع(16بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2019يناير  1السياسة سارية من 

 

انخفضت قيمته وحسابات أي خسائر  لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد  36تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 انخفاض قيمة محددة كما هو موضح في سياسة "انخفاض قيمة األصول غير المالية".

 

 17بموجب معيار المحاسبة الدولي  2019يناير  1السياسة سارية قبل 
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، أو  عقد إيجار يعتبر العقداإليجار. في بداية عقد  العملية( إلى جوهر يتضمن ايجار)أو العقد هو عقد ايجار يستند تحديد ما إذا كان 

يمنح حق استخدام األصل )أو األصول(   محدد وأن العقد ( أصوليعتمد على استخدام أصل )أو  بالعقد إذا كان الوفاء  جار ،اي يتضمن 

 .عقد، حتى لو كان ذلك األصل )أو تلك األصول( غير محددة صراحة في أي 

 

 

 الشركة كمستأجر 
 

يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء على أنه عقد تمويل أو عقد تشغيل. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي يحول بشكل جوهري جميع 

 ارضة للملكية إلى الشركة على أنه عقد تمويل. المخاطر والمكافآت الع

 

مة يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بدء عقد اإليجار في تاريخ البدء بالقيمة العادلة للممتلكات المؤجرة أو ، إذا كان أقل ، بالقي 

الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. تقسم مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض التزامات اإليجار وذلك لتحقيق معدل  

 الدخل الشامل.  قائمةت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إدراج مصاريف التمويل في تكاليف التمويل في فائدة ثاب 

 

يتم إهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك يقين معقول بأن الشركة ستحصل على  

 الك األصل على مدى فترة العمر التقديرية المقدرة لألصل ومدة التأجير.الملكية بحلول نهاية مدة عقد اإليجار ، يتم إه

 

عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار آخر غير عقد إيجار تمويلي. يتم إدراج مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في  

 الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  قائمة

 

 في شركة شقيقة  ستثماراإل

 

إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها الشركة نفوذاً هاماً. النفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية  

 والتشغيلية للمنشأة المستثمر بها، ولكن ليس السيطرة على هذه السياسات. 

 

 بإستخدام طريقة حقوق الملكية.يتم محاسبة إستثمار الشركة في شركتها الشقيقة 

 

إدراج   وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في الشركة الشقيقة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار من أجل

لقة بالشركة الشقيقة ضمن الشركة الشقيقة منذ تاريخ اإلستمالك. يتم إدراج الشهرة المتع  أصول التغيرات في حصة الشركة من صافي  

 القيمة الدفترية لإلستثمار، وهي ال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة.

 

الدخل الشامل حصة الشركة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. يتم إدراج أي تغيير في بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك  قائمةعكس ت 

ل اآلخر للشركة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في  المنشآت المستثمر بها كجزء من الدخل الشام 

التغيرات في    قائمةحقوق مساهمي الشركة الشقيقة، تقوم الشركة بإدراج حصتها من أية تغييرات، عندما يكون ذلك قابل للتطبيق، في  

تجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الشقيقة إلى حد حصة  حقوق المساهمين. يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة النا

 الشركة في الشركة الشقيقة. 

 

 الدخل الشامل خارج األرباح التشغيلية.  قائمةيظهر مجموع حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بشكل واضح في  

 

 المخزون 

القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم إحتساب التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط  يتم إدراج المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة 

المرجح وهي تتكون من التكاليف المباشرة للمواد ، وبالنسبة للمنتجات الجاهزة تتكون التكلفة من العمالة والنفقات العامة ذات الصلة.  

 والبيع والتوزيع.   قكاليف المقدرة للتجهيز والتكاليف المتكبدة في التسوي تمثل صافي القيمة القابلة للتقدير سعر البيع مطروحاً منه جميع الت 
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 انخفاض قيمة األصول غير المالية 

 

المؤجلة(  في تاريخ كل تقرير ، تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية ألصولها غير المالية )بخالف المخزون واألصول الضريبية 

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه األصول قد تكبدت خسائر انخفاض في القيمة. في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل 

 ، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة )إن وجد(. 

 

على أنها الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف    يتم تحديد الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة األصل

 الدخل الشامل. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكلفة التصرف والقيمة المستخدمة أعلى.  قائمةبها على الفور في 

 

)باستثناء الشهرة( ، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المنقح لقيمته القابلة عندما يتم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا 

ن لالسترداد ويتم تسجيل الزيادة كإيرادات على الفور ، بشرط أال تتجاوز القيمة الدفترية المتزايدة القيمة الدفترية التي كان من الممك

 االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في وقت سابق.  أن يكون صافي اإلهالك أو االستهالك ، ولم يتم

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 

 

 

 

 األدوات المالية 

 

i.   تصنيف األصول المالية 
 

تقييم جميع األصول المالية ، باستثناء أدوات حقوق   9لتحديد فئة التصنيف والقياس ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المنشأة إلدارة األصول وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألدوات. فئات قياس  الملكية ومشتقاتها ، بناًء على مزيج من نموذج أعمال  

 لألصول المالية هي:  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

 األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ؛ -

 

 ( ؛ وFVOCIاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) -

 

 (.FVTPLاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )  -

 

 األصول المالية بالتكلفة المطفأة:  (أ
 

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما على النحو التالي: 

 

 هدف االحتفاظ بأصول لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ ب األصل في "نموذج أعمال" ب يحتفظ  -

 

( SPPIتنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة ) -

 على المبلغ األصلي المستحق. 

 

عالوة على ذلك ، يتم قياس األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام    وترد تفاصيل هذه الشروط أدناه.

طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات التمويل ومكاسب وخسائر صرف  

 الدخل الشامل.   قائمةالدخل الشامل. يتم إدراج أي ربح أو خسارة عند إلغاء االعتراف في    مةقائ العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في  

 

 تقييم نموذج العمل 
 

تحدد الشركة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس أفضل طريقة إلدارة األصول المالية للشركة لتحقيق هدفها التجاري. ال يتم  

أساس كل أداة على حدة ، ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ويستند إلى عوامل يمكن  تقييم نموذج أعمال الشركة على 

 مالحظتها مثل: 
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 )تابع( األدوات المالية

 

 )تابع( األصول المالية بالتكلفة المطفأة: (أ
 

المالية الموجودة في نموذج العمل هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين في الكيان كيف يتم تقييم أداء نموذج العمل واألصول  -

 ؛ عنه

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل( ، وعلى وجه الخصوص ،   -

 الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر ؛ و

األعمال )على سبيل المثال ، ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات  كيف يتم تعويض مديري    - -

 النقدية التعاقدية المجمعة(. يعد تكرار المبيعات وقيمتها وتوقيتها من الجوانب المهمة في تقييم الشركة. 

 

" في  الطارئة حاالت الون أخذ سيناريوهات "أسوأ الحاالت" أو "يستند تقييم نموذج العمل إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول د

االعتبار. إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للشركة ، فإن الشركة ال تغير 

المعلومات عند تقييم األصول المالية الناشئة  تصنيف األصول المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا ، ولكنها تدمج هذه 

 حديثًا أو المشتراة حديثًا للمضي قدما.

 

 SPPI المدفوعات للقيمة األصلية والفائدة فقط  اختبار
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يتم . SPPIكخطوة ثانية من عملية التصنيف ، تقوم الشركة بتقييم الشروط التعاقدية لألصول المالية لتحديد ما إذا كانت تلبي اختبار 

" لغرض هذا االختبار على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على مدى عمر القيمة األصلية تعريف "

 األصل المالي )على سبيل المثال ، إذا كان هناك تسديدات ألصل أو إطفاء القسط / الخصم( . 

 

 

 

، تطبق  SPPIر في القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان. إلجراء تقييم أهم عناصر الربح ضمن ترتيب اإلقراض هي عادةً النظ

ل الشركة الحكم وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتم بها تحديد األصل المالي ، والفترة التي يتم فيها تحديد معد

 الربح.

 

من الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية   في المقابل ، ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تعرض أكثر

التعاقدية التي ال عالقة لها بترتيب اإلقراض األساسي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ 

 . ة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادل المستحق. في مثل هذه الحاالت ، يلزم قياس األصل المالي 

 

 (: FVOCIب( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدين 

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ألدوات الدين المقاسة    9تطبق الشركة الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 اآلخر عند استيفاء الشرطين التاليين: 

 

 يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال ، ويتم تحقيق الهدف من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية  -

 

 . SPPI  يمة األصلية والفائدة فقط المدفوعات للق اختبار الشروط التعاقدية لألصل المالي تفي باختبار -

 

بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  يتم فيما بعد قياس أدوات دين  

ر صرف العمالت األجنبية  . يتم االعتراف بإيرادات التمويل ومكاسب وخسائ الدخل الشامل اآلخرفي القيمة العادلة المعترف بها في 

الدخل الشامل. عند إلغاء االعتراف ، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها    قائمةوخسائر انخفاض القيمة في  

 من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. الدخل الشامل اآلخر سابقًا في 

 

 . من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةال تملك الشركة أدوات دين في 
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 )تابع(  األدوات المالية

 

 )تابع(  (:FVOCIاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) (ب 
 

 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

بناًء على االعتراف المبدئي ، قد تختار الشركة تصنيف بعض استثماراتها في األسهم كأدوات حقوق ملكية فبالقيمة العادلة من خالل 

األدوات المالية:   32معيار المحاسبة الدولي الدخل الشامل اآلخر بشكل ال رجعة فيه عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب 

 االحتفاظ بها للتداول. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  العرض التقديمي وال يتم

 

 . ال تملك الشركة أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 (FVTPLج( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )
 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو األصول المالية المخصصة    صولتتضمن األ

عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية المطلوبة إلزاميًا بالقيمة العادلة. يتم تصنيف  

فظ بها لغرض المتاجرة إذا تم حيازتها بغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب. يتم تصنيف المشتقات ،  األصول المالية كمحت 

بما في ذلك المشتقات المضمنة المنفصلة ، كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. يتم تصنيف وقياس األصول  

تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، بصرف النظر    المالية ذات التدفقات النقدية التي ال

، كما  OCIعن نموذج العمل. بصرف النظر عن معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 

ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يلغي أو هو موضح أعاله ، يمكن تعيين أدوات الدين بالقيم

 يقلل بشكل كبير من المحاسبة عدم تطابق. 

 

المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات  قائمةالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في   صوليتم إدراج األ

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  أصول الدخل الشامل. ال تملك الشركة  قائمةيمة العادلة في  الصافية في الق
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ii.  انخفاض قيمة األدوات المالية 
 

المالية من   صولإلى تغيير جذري في حساب الشركة عن خسائر انخفاض القيمة لأل 9لقد أدى تبني المعيار الدولي للتقارير المالية 

   . يتطلب المعيار الدوليالمستقبليبنهج الخسارة االئتمانية المتوقعة  39خالل استبدال نهج الخسارة المتكبد لمعايير المحاسبة الدولية 

 

في من الشركة تسجيل مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة لجميع األصول المالية للديون غير المحتفظ بها    9للتقارير المالية رقم  

على  مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة  . طبقت الشركة النهج المبسط للمعيار وحسبت  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أساس خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة التاريخية في خسارة الشركة  

 قًا للعوامل المستقبلية.االئتمانية كما عدلت وف

 

إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة تستند 

 التي تتوقع الشركة استالمها. بعد ذلك ، يتم خصم النقص بتقريب سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل. 

 

يوًما مستحقة. ومع ذلك ، في بعض   120إلى    60أن األصل المالي قد تخلف عن السداد عندما يكون الدفع التعاقدي من  تعتبر الشركة  

الحاالت ، قد تعتبر الشركة أيًضا أن أحد األصول المالية قد تخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من 

 ة المبالغ التعاقدية غير المسددة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها الشركة. غير المحتمل أن تتلقى الشرك

 

iii.  محاسبة التحوط 

 

ال يغير المبادئ العامة لكيفية حساب المنشأة للتحوطات الفعالة. ال تملك الشركة أي    9نظًرا ألن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

 أداة تحوط. 

 

تتداول الشركة في أي التزامات مالية وال تصنف أو تقيس أي التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالتالي ال 

 المالية وقياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.  لتزامات، يتم تصنيف جميع اال

 

 بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.تقوم الشركة بإلغاء االلتزام المالي عند الوفاء 
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 النقد والنقد المعادل   

التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من األرصدة لدى البنوك والنقد بفترات إستحقاق تقل عن ثالثة أشهر من   قائمةألغراض 

 تاريخ اإليداع بالصافي من السحب على المكشوف المستحق. 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

ً لشروط تعاقد الموظفين  بالشركة  المؤهلين في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل  تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقا

العُماني وتعديالته. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر مقابل الخدمات المقدمة  

المتداولة ، بينما يتم اإلفصاح عن  اماتلتزمن قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن اال

 غير متداولة.  التزاماتاإلستحقاقات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة ك

 

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون التأمينات 

 ي األرباح أو الخسائر عند تكبدها.، كمصروف ف1991اإلجتماعية لعام 

 

 ضريبة الدخل 

األرباح أو   قائمةتتكون ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في 

الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى  فيما عدا الحاالت التي تتعلق فيها ببنود تثبت بشكل مباشر في حقوق الملكية ففي هذه الحالة يتم 

 إثباتها في حقوق الملكية.  

 

بية المطبقة أو التي سيتم الضريبة الحالية هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة ، بإستخدام المعدالت الضري 

 تطبيقها في تاريخ التقرير ، وأي تعديالت على الضريبة المستحقة المتعلقة بسنوات سابقة. 

 

يتم إحتساب الضريبة المؤجلة على كافة الفروقات المؤقتة بين قيمة األصول والخصوم ألغراض إعداد التقارير المالية والمبالغ 

مخصص الضريبة المؤجلة المكون يقوم على أساس الطريقة المتوقعة لتحقيق أو سداد المبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. إن 

 الخاصة باألصول والخصوم بتطبيق المعدالت السائدة في تاريخ التقرير.

 

مؤقتة  إن األصل الضريبي المؤجل يتم اإلعتراف به فقط إلى الحد الذي يحتمل فيه تحقيق أرباح خاضعة للضريبة لطرح الفروق ال

 منها. يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي ال يكون محتمالً معه اإلستفادة من المنافع الضريبية ذات الصلة. 

 

 أخرى وذمم دائنة دائنة تجارية ذمم 
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 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم تسجيل الدائنين التجاريين مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسهم الحقًا بالتكلفة المطفأة 

 

 للمبالغ الواجب دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة ، سواء صدرت بها فواتير إلى الشركة أم ال.  االلتزاماتيتم إدراج 

 

 

 المخصصات 

 

ير مبالغ تلك اإللتزامات المخصصات هي إلتزام حالي )قانوني أو إستداللي( نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل سداده ومن الممكن تقد

بشكل موثوق منه. تعتبر المبالغ المدرجة كمخصصات هي أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي بتاريخ التقرير وهي 

 المبالغ التي يجب على الشركة سدادها لتسوية اإللتزام بتاريخ التقرير أو تحويلها الى طرف ثالث. 

 

تعديلها بتاريخ كل تقرير. في حال كانت التدفقات الخارجة لتسوية المخصصات لم تعد محتملة ، يتم تسجيل تتم مراجعة المخصصات و

 عكس المخصص كإيراد. تستخدم المخصصات فقط للغرض الذي من أجله تم إدراجها في األصل. 

 

 العمالت األجنبية 

 

العماني وفقاً لمعدالت سعر الصرف السائدة في تواريخ التعامالت. يتم تحويل  يتم تحويل التعامالت المنفذة بعمالت أجنبية إلى الريال 

المالية المنفذة بعمالت أجنبية إلى الريال العماني وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في نهاية السنة. يتم إدراج األرباح    لتزاماتاألصول واال

 .  قائمة الدخل الشاملالتعامالت في   أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف بعد تاريخ
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 ربحية السهم 

 

تقدم الشركة بيانات ربحية السهم األساسية والمخففة عن أسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسي بتقسيم الربح أو الخسارة  

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم  الشركة على المتوسط المنسوبة للمساهمين العاديين في 

 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة الفتراض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المخففة. المخففة عن طريق ضبط المتوسط 

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  العامة  هيئة اللس اإلدارة على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية واألنظمة الصادرة عن تخضع مكافأة أعضاء مج

 لسوق المال. 

 

٪  5 األتعابمجلس اإلدارة ولجانه الفرعية بشرط أال تتجاوز هذه  وأتعاب حضورتحدد الجمعية العمومية السنوية وتوافق على األجر  

توزيعات األرباح للمساهمين شريطة أال تتجاوز هذه  وحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري  من صافي الربح السنوي بعد خصم اال

عام  اللاير عماني في  10,000عن  عضو مجلس اإلدارة ولجانه لكل  وأتعاب حضور لاير عماني. يجب أال تزيد  200,000الرسوم 

 واحد. ال

 

 التقديرات واألحكام 

 

المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة يتطلب إعداد البيانات 

ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. التقديرات  

 ا ، نادراً ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة. المحاسبية الناتجة ، بحكم تعريفه

 

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 

التعقيد ، أو المجاالت التي تكون فيها يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. المجاالت أدناه التي تتطلب درجة أعلى من الحكم أو 

 االفتراضات والتقديرات مهمة بالنسبة للبيانات المالية مبينة أدناه.

 

 انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
 

"األدوات المالية" معلومات تطلعية تستند إلى افتراضات    9يتطلب نموذج انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  

الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف ستؤثر هذه العوامل على بعضها البعض. كما يتطلب أيًضا من اإلدارة تعيين 

 مخصص الخسائر االئتمانية لتخلف عن الدفع لمختلف فئات المستحقات. تشكل احتمالية التقصير مدخالت رئيسية في قياس احتمالية ا

وتتطلب حكًما كبيًرا ؛ إنه تقدير الحتمال التخلف عن السداد عبر أفق زمني محدد ، يتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات  

السنة السابقة ، تم إجراء مراجعة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة فقط للذمم المدينة التي كانت وتوقعات الظروف المستقبلية. في 

لدى اإلدارة مؤشر على انخفاض القيمة. وهذا يستلزم حكًما مهًما أيًضا. تم تحديدها بالرجوع إلى التجربة االفتراضية السابقة للطرف  

ابل ، لكن نموذج "الخسارة المتكبدة" تجاهل بالكامل الظروف الحالية والمتوقعة في المستقبل. المقابل وتحليل للوضع المالي للطرف المق

 نتيجة لذلك ، من المتوقع أن يتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت سابق بموجب نموذج انخفاض القيمة الجديد.
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 صافي القيمة القابلة للتحقق من المخزون
 

، يتم إجراء تقدير لصافي   مهمالً المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو    اثباتيتم  

 شكلالقيمة القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم تقييم المبالغ غير الهامة ب 

 

 

ولكنها قديمة أو قديمة ، بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفقًا لنوع المخزون ودرجة التقادم ، استنادًا إلى أسعار البيع  فردي ، 

 التاريخية.

 

  م لاير عماني( ، مع مخصصات للمخزون القدي   205,107:  2018لاير عماني )  223,850في تاريخ التقرير ، بلغ إجمالي المخزون  

لاير عماني(. أي فرق بين المبالغ المحققة فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ    45,000:  2018لاير عماني )  48,000بقيمة    والمهمل

 الدخل الشامل.  قائمةالمتوقعة سيتم إدراجه في 
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 )تابع(  التقديرات واألحكام

 

 تصنيف األصول المالية 
 

العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط مدفوعات رأس  تقييم نموذج 

 المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق. 

 

 انخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المطفأة 
 

افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة.  تستند مخصصات انخفاض القيمة لألصول المالية إلى 

تستخدم الشركة الحكم في اتخاذ هذه االفتراضات واختيار المدخالت لحساب انخفاض القيمة ، بناًء على تاريخ الشركة السابق وظروف  

 السوق الحالية وكذلك التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. 

 

 فاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول ذات االستخدام الصحيح تقييم انخ
 

 تقييم لألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات 
 

تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لممتلكاتها ومصنعها ومعداتها لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في  

لألصل أو التآكل المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم تعديل تكلفة  االستخدام المتوقع

 االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 

 االستمرارية 
 

مرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأن الشركة لديها الموارد الالزمة لمواصلة  أجرت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االست 

العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تثير شكوًكا كبيرة حول قدرة  

 . مبدأ االستمراريةالمالية على أساس  القوائمالشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك ، يستمر إعداد 

 

 الضرائب 
 

توجد حاالت عدم اليقين فيما يتعلق بتفسير اللوائح الضريبية ومقدار وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى  

شئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات  المجموعة الواسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية الحالية ، فإن االختالفات النا

التي تم إجراؤها ، أو التغييرات المستقبلية لهذه االفتراضات ، قد تستلزم إجراء تعديالت مستقبلية على الدخل الضريبي والمصروفات  

رة على التقييمات  المسجلة بالفعل. تضع الشركة مخصصات ، بناًء على تقديرات معقولة ، للعواقب المحتملة لوضع اللمسات األخي 

الضريبية للشركة. يستند مبلغ هذه المخصصات إلى عدة عوامل ، مثل تجربة التقييمات الضريبية السابقة والتفسيرات المختلفة للوائح 

 الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة والسلطة الضريبية المسؤولة.

 

 قطاع التشغيل 

 

التقارير التي استعرضها صناع القرار الرئيسيون والتي يتم استخدامها التخاذ القرارات  حددت اإلدارة قطاعات التشغيل بناًء على 

  قوائم واإليرادات والمصروفات في  باألصول وااللتزامات اإلستراتيجية. يتم اإلفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة 

 المالية.  مالقوائ  وايضاحاتالمركز المالي والدخل الشامل والتدفقات النقدية 

 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف الغير المتداول 
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 2019ديسمبر   31في 

 المركز المالي على أساس التصنيف المتداول / غير متداول.   قائمةفي   لتزاماتواال  صولتقدم الشركة األ

 

 األصل هو متداول عندما: 

 يتوقع أن يتم تحقيقه أو ينوي بيعه أو إستهالكه في دورة التشغيل العادية؛  •

 يحتفظ به في المقام األول لغرض المتاجرة؛ •

 

 المركز المالي؛ قائمةشهر بعد تاريخ  12يتوقع أن يتم تحقيقه خالل  •

 أو

 المركز المالي. قائمة شهر على األقل بعد تاريخ  12يتم تقييد النقدية وشبه النقدية من التبادل أو اإلستخدام لسداد إلتزام لفترة   •

 

 )تابع(امة ملخص للسياسات المحاسبية اله  -3

 

 

 )تابع(  التصنيف المتداول مقابل التصنيف الغير المتداول

 

 

 يتم تصنيف األصول األخرى كغير متداولة. 

 

 اإللتزام هو متداول عندما: 

 

 يتوقع السداد في دورة التشغيل العادية؛ •

 يحتفظ به في المقام األول لغرض المتاجرة؛ •

 المركز المالي؛ قائمةشهر بعد تاريخ  12يستحق السداد خالل  •

 أو

 المركز المالي. قائمةشهر على األقل بعد تاريخ  12ال يوجد هناك حقوق غير مشروطة من أجل تأجيل سداد اإللتزام لفترة  •

  

 تقوم الشركة بتصنيف كافة اإللتزامات األخرى كغير متداولة. 

 

 واإللتزامات الضريبية المؤجلة كأصول وإلتزامات غير متداولة.يتم تصنيف األصول 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات    -4

 

 أراضي  

 مباني 

 اإلجمــالــي  معـــــدات مكتبيـــــة األثــــــــاث والتركيبات  السيــــارات  اآلالت  والمكائن  المصنع 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع التكلفة

2018يناير  1في        1,775,000          578,348      1,847,813       1,645,455            16,775          109,046       5,972,437  

  69,316            2,190              479                 30,000            36,647            -                     -                  اإلضافات 

ستبعاداتاال                   -                     -                   -           (199,142)           (2,349)          (18,439)        (219,930) 

2018ديسمبر  31في        1,775,000          578,348      1,884,460       1,476,313            14,905            92,797       5,821,823  

        

2019يناير   1في        1,775,000          578,348      1,884,460       1,476,313            14,905            92,797       5,821,823  

  837,713          30,310            51,763            738,536          17,104            -                     -                  اإلضافات 

2019ديسمبر   31في        1,775,000          578,348      1,901,564       2,214,849            66,668          123,107       6,659,536  

        االستهالك 

2018يناير  1في                    -            424,504      1,540,521       1,240,769            13,008            77,757       3,296,559  

العاماهالك                    -              18,921          59,320          132,738              1,604            15,346          227,929  

 (217,047)        (15,556)          (2,349)           (199,142)           -                   -                     -                  باالستبعاداتالمتعلق 

2018ديسمبر  31في                    -            443,425      1,599,841       1,174,365            12,263            77,547       3,307,441  

        

2019يناير   1في                    -            443,425      1,599,841       1,174,365            12,263            77,547       3,307,441  

العاماهالك                    -              18,921          45,937          123,310            11,286            14,276          213,730  

2019ديسمبر   31في                    -            462,346      1,645,778       1,297,675            23,549            91,823       3,521,171  

        صافي القيمة الدفترية 

2019ديسمبر   31في        1,775,000          116,002        255,786          917,174            43,119            31,284       3,138,365  

2018ديسمبر  31في        1,775,000          134,923        284,619          301,948              2,642            15,250       2,514,382  
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 .ينمبنية على أرض مستأجرة من مؤجرين مختلف والمصنعةالمصانع في الرسيل وإزكي أ( 

 

عبد الحميد بن عامر بن  والفاضل/ع .ع .م.ب( تم تسجيل األراضي في الوادي الكبير بشكل مشترك باسم شركة مسقط للغازات ش

 يومي.كعبد هللا ال

 

قدرها بالزيادة عن ذلك إعادة تقييم  وقد نتج السوق أسعار من قبل مقيم مستقل على أساس 2015ج( تم إعادة تقييم األراضي في عام  

(  17لاير عماني. كان المبلغ المضاف إلى احتياطي إعادة التقييم صافي من االلتزامات الضريبية المؤجلة )إيضاح  1,262,372

 لاير عماني. 512.628لاير عماني. بلغت التكلفة الدفترية لألرض قبل إعادة التقييم  1,110,887يبلغ 

 

لاير عماني(  214,897: 2018لاير عماني ) 185,480االستهالك على الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ د( يتم احتساب 

لاير ُعماني مدرج   13,032:  2018لاير عماني )  28,250هالك البالغ  اإلرصيد  باقي  ( و20على "تكلفة المبيعات" )إيضاح  محمل  

 (. 22إيضاح  ") االدارية والعمومية المصاريف  في "

 

صافي القيمة الدفترية البالغة  ب لاير عماني( و 264,250: 2018لاير عماني ) 1,002,786هـ( السيارات المسجلة بتكلفة قدرها 

 (. 13إيضاح لاير عماني( مسجلة بشكل مشترك باسم الشركة وبنك إسالمي. ) 202,592: 2018لاير عماني ) 866,188

 

 حق استخدام األصول  -5
 

 
حق استخدام 

 أراضي

حق استخدام 

 مباني
  المجموع 

  ر.ع   ر.ع   ر.ع  

    

    التكلفة

  297,340   74,805   222,535  )معدلة( 2019يناير  1فى 

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

-  

  297,340   74,805   222,535  2019ديسمبر  31في 

    

    االهالك المتراكم

  28,659   14,953   13,706  العامالمثبت خالل 

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

  28,659   14,953   13,706  2019ديسمبر  31في 

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

    صافي القيمة الدفترية

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

  268,681   59,852   208,829  2019ديسمبر  31كما في 

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

 

 تستأجر الشركة العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني.

 

 سنة.  32إلى  5من مؤجرين مختلفين. مدة اإليجار لألرض هي في حدود  يضا أ( استأجرت الشركة أربع قطع أر

 

 سنوات.  5مبنى لمكتبها الرئيسي مدة اإليجار للمبنى هي  باستئجارب( قامت الشركة 

 

التمويل على التزامات اإليجار   تكاليفلاير عماني ، وبلغت  28,659صول حق استخدام األج( خالل العام ، بلغ االستهالك على 

 لاير عماني. 17,180

 

( ويتم تضمين 20  ايضاح"تكلفة المبيعات" )  ضمنلاير عماني    13,706البالغة  صول  حق استخدام األد( يتم احتساب االستهالك على  

 (. 22 ايضاحواإلدارية" ) العموميةلاير عماني في "المصروفات  14,953انخفاض قيمة الرصيد البالغ 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 إستثمار في شركة شقيقة   -6

 
 2018  2019 سنة التأسيس  نسبة التملك 
 ر ع  ر ع   % 
      

ــازات  غ ـل ــدة ـل ح ـت ـم ــة اـل الشـــــرك
 1,849,393 2017 ٪30 الصناعية ش م م

 
1,839,874 

 

م، وهي شركة ٪ في الشركة المتحدة للغازات الصناعية ش م 30، اـستحوذت الـشركة على حـصة بنسبة 2017أكتوبر  1اعتباًرا من 

تعمل في مجال تـصنيع وبيع الغازات الـصناعية. إن الـشركة المتحدة للغازات الـصناعية ش م م مـسجلة في ـسلطنة عمان كـشركة ذات 

 مسؤولية محدودة.

 

 ال يوجد هناك إلتزامات إحتمالية طارئة متعلقة بحصة الشركة في الشركة الشقيقة المذكورة أعاله.

 

 الشقيقة المذكورة أعاله لديها رأس مال يتكون فقط من حصص عادية التي يتم اإلحتفاظ بها مباشرةً من قبل الشركة.إن الشركة 

 

من  المتبقية لفترةل تم اثبات حقوق الملكية سبتمبر. 30أكتوبر إلى  1من  هي م.م.لشركة المتحدة للغازات الصناعية شلالسنة المالية 

. تعتقد اإلدارة أنه لو تم تدقيق  فيهالشركة المستثمر  اإدارة  معدة بمعرفة  حسابات    بناء ً على  2019ديسمبر    31إلى    2019أكتوبر    01

  2019ديسمبر    31حسابات غير المدققة ، فلن تكون حصة الشركة في الربح / )الخسارة( في الشركة الزميلة للفترة المنتهية في  الهذه  

 المالية.  القوائمريًا عن نتائج االستثمار المسجلة في مختلفة جوه

 

 يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية إلستثمار الشركة في الشركة الشقيقة:

 

 الحصة في إيرادات وأرباح الشركة الشقيقة:
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 اإليرادات   800,041  900.173
 / )خسائر(  أرباح 9,519  (144.422)
    
 المركز المالي للشركة الشقيقة: قائمةالحصة في    

 المتداولة صولاأل 521,781  599.215
 غير المتداولة صولاأل 1,163,991  1,062,808

 المتداولة لتزاماتاال 129,170  177.559
 غير المتداولة لتزاماتاال 321,302  258.683

  

تثمر  هم بقيمة  فيهاقامت الـشركة المـس مالية مدققة للفترة المنتهية في  قوائملاير عماني في أول   2,046,978بخصـم على إصـدار أـس

ــبتمبر  30 ــيطر في  القوائم. تم اعتماد هذه 2018سـ ــتثمر المسـ ، على الرغم من أن  2019نوفمبر  12المالية المدققة من قبل المسـ

، ألن رأس المال المســجل والمكتتب وفقًا  األمرهذا  باالعتراض على قام  قد المســتثمر فيها ادارة الشــركة  ممثل الشــركة في مجلس  

ابل الشـــراء وفقًا التفاقية شـــراء األســـهم مع المســـتثمر لاير عماني وتم تحديد مق 6,602,771لشـــهادة الســـجل التجاري يظل عند 

المـسيطر. وفقًا لذلك ، لم تقم الـشركة بحـساب حـصتها من هذا الخـصم المعترف به في دفاتر الـشركة المـستثمر فيها ، على النحو الذي 

 يرفضه ممثلها في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها.
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  المخزون    -7
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 أسطوانات غاز   135,262    132,465       

 مواد خام وقطع غيار   47,952   46.554

 غازات منزلية   40,636    26,088         

205.107   223,850   

 : مخصص المخزون بطئ الحركة يخصم (48,000)   (45,000)        

    

160.107  175,850  

 

( ممنوحة لعمالء غير تجاريين ر.ع 114.522: 2018) ر.ع 113.471تتضمن إسطوانات الغاز أسطوانات غاز منزلية بمبلغ 

 على شكل قرض مقابل شيكات مؤجلة كضمان. 

 

 الحركة في مخصص المخزون بطىء الحركة:  
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 يناير 1في   45,000            42,000         

 المحمل للسنة   3,000              3,000           

 ديسمبر 31في   48,000            45,000         

 

 الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى    -8
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 الذمم التجارية المدينة    2,026,673   1.209.538

 يخصم: مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة   (21,933)   (29.080)

 المدينة   التجارية ممصافي الذ 2,004,740  1.180.458

    

 ( 24مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح     -   498.627

 دفعات مقدمة للموردين  421,907    23,679         

 مصاريف مدفوعة مقدما   45,377    19,346         

 أرصدة مدينة أخرى   3,321   4.978

1.727.088  2,475,345  

 

الشركة الحصول   طبيعة أعماليوًما. ليس من  120إلى  60فترة االئتمان الممنوحة للعمالء عند بيع البضائع من يتراوح متوسط 

 على ضمانات على الذمم المدينة.

 

 كالتالي: مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة هي  حركة
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 يناير 1في  29,080   28,960         

(11.935)  9تعديل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -  

 يناير )معدل(  1في   29,080   17,025

 المحمل للسنة  / )المعكوس( (7,147)   12.055

 ديسمبر  31في  21,933  29.080
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 )تابع( لذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى ا -8

 

 ، بلغت أعمار المدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها كالتالى:2019 ديسمبر 31كما في 

 

 متأخرة عن الدفع ولم تنخفض قيمتها  

 االجمالى  

0 -120 

 يوم 

121 -180   

 يوم 

181 -365   

 يوم 

 أكثر من 

 يوم  365 

 رع  رع  رع  رع  رع  

      

٪1.08 معدل الخسارة المرجحة   0.74٪  2.51٪  3.76٪  3.76٪  
  90,831   103,611   62,058   1,770,173   2,026,673  إجمالي القيمة الدفترية 

خسائر اإلئتمان 

 (3,449)  (3,897)  (1,556)  (13,031)  (21,933)  المتوقعة 

  2,004,740   1,757,142   60,502   99,714   87,382  

 

 ، بلغت أعمار المدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها كالتالى:2018 ديسمبر 31كما في 

 

 متأخرة عن الدفع ولم تنخفض قيمتها  

 االجمالى  

0-120 

 يوم

121-180 

 يوم

181-365 

 يوم

 أكثر من

 يوم 365 

 رع رع رع رع رع 

      

 %5.69 %4.42 %3.26 %1.16 2.40% معدل الخسارة المرجحة 

 29.811 390.316 45.075 744.336 1.209.538 إجمالي القيمة الدفترية 

خسائر اإلئتمان 

 (1.697) (17.252) (1.470) (8.661) (29.080) المتوقعة 

 1.180.458 735.675 43.605 373.064 28.114 

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك    -9
2018  2019  

  ر.ع   ر.ع
    

 أرصدة لدى البنوك )حسابات جارية(  181,700   417.291

 نقد في الصندوق   7,640   3.400

 ودائع قصيرة األجل   2,197   2.165

 ودائع محددة األجل   2,347,401   1.773.910

2.196.766  2,538,938  

 

 3.2: 2018٪ سنويا ) 4.50٪ إلى  4.45لدى بنوك تجارية وشركة تمويل في سلطنة عمان وتحمل فائدة بنسبة  تم ايداعها الودائع

 ٪ سنويا( 4.25٪ إلى 

 

 رأس المال  -10

 

 60,000,000: 2018) سهمبيسة لكل  100سهم عادي بقيمة  60,000,000يتكون رأس المال المصرح به للشركة من  .أ

: 2018لاير عماني ) 3,000,000(. يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل سهمبيسة لكل  100سهم عادي بواقع 

سهم بواقع  30,000,000: 2018) سهم بيسة لكل  100سهم بقيمة  30,000,000لاير عماني( ويتضمن  3,000,000

 (. سهمبيسة لكل  100

 

 العادية التي ال تتمتع بأي حق في الدخل الثابت. لدى الشركة فئة واحدة من األسهم  . ب

 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 

 )تابع(  رأس المال -10

 

٪ أو أكثر من رأس مال الشركة ، وعدد األسهم التي يمتلكونها 10في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، المساهمون الذين يمتلكون   .ج

 هم كما يلي:

 
2018  2019  

 
 عدد األسهم

نسبة 
 المساهمة

  
 األسهم عدد 

نسبة 
 المساهمة 

 

  %   %  
      

 شركة التكامل لإلستثمار ش.م.ع.م  32.66 9,799,000  32.66 9.799.000

 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية  15.00 4,500,000  15.00 4.500.000

 / أوبار لالستثمارات المالية  شركة السعود المحدودة 10.09 3,027,525  10.09 3,027,525

 

 

 اإلحتياطي القانوني    -11

ً لقانون الشركات التجارية العماني، يتم إقتطاع  من ربح السنة لهذا اإلحتياطي حتى يبلغ رصيده المتراكم ثلث رأسمال   ٪10وفقا

الشركة المدفوع على األقل. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. لم يتم إقتطاع أي جزء من األرباح خالل السنة، حيث أن الشركة قد  

 حققت بالفعل الحد األدنى المطلوب لإلحتياطي القانوني.

 

 اإلحتياطي الخاص    -12

 قانون الشركات التجارية وقرار مجلس اإلدارة. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.لثل الرصيد المحول من حساب عالوة اإلصدار وفقاً  يم

 

 القروض اآلجلة  -13
2018  2019  

                               ر.ع   ر.ع
    

 قروض ألجل   1,000,425    199,711 

   المستحقالجزء يخصم : (202,707)   (45,329) 

154,382  797,718 
 التزام غير متداول

 

 

٪ سنويًا ، يتم 5.5القرض المأخوذ من أحد البنوك بموجب تسهيل تمويل إسالمي بحصة ربح قدرها  تتمثل فيالقروض ألجل  (أ

 مراجعتها نصف سنويًا. هذه القروض مضمونة بالتسجيل المشترك لألصول المشتراة بموجب هذا القرض لصالح البنك اإلسالمي. 

 

 قية حتى تاريخ االستحقاق من نهاية فترة التقرير: فيما يلي بيان استحقاق القروض ألجل ، بناًء على الفترة المتب  ( ب

 
2018  2019  

                               ر.ع   ر.ع
    

 سنة  1أقل من  مستحق  202,707    45,329 

 سنوات  2و  1ما بين  مستحق  213,791    47,483 

 سنوات  5و  2ما بين  مستحق  583,927    106,899 

199,711  1,000,425 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 

 )تابع(  القروض اآلجلة -13

 

 فيما يلي نبذة عن تاريخ استحقاق المدفوعات غير المخصومة ، بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق: ج( 

 
2018  2019  

                               ر.ع   ر.ع
    

 سنة  1أقل من  مستحق  256,133    55,046 

 سنوات  2و  1ما بين  مستحق  252,308    55,046 

 سنوات  5و  2ما بين  مستحق  685,441    110,090 

220,182  1,193,882 
 

 

من السحب على المكشوف والقروض ألجل وقروض مقابل إيصاالت    يتكونلدى الشركة تسهيالت ائتمانية من بنك تجاري وإسالمي  د(  

مليون لاير   1.981:  2018مليون لاير عماني )  3.252األمانة وخطابات االعتماد وقبول وخطابات الضمان بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي  

يتم إعادة التفاوض على أسعار الفائدة   ٪( سنويا. قد  5  -  2018٪ )  4.5عماني(. السحب على المكشوف من البنوك التجارية بسعر فائدة  

 من قبل البنوك عند تجديد التسهيالت ، والتي تتم عادة على أساس سنوي. 

 

 اإليجار  التزامات -14

 

 2018   2019  

   ر.ع    ر.ع 

    

 التزامات اإليجار 273,245     -               

               -    
 

 الحاليناقص: االلتزام  (22,909)

 التزامات غير متداولة 250,336  -

 

 اإليجار هي كما يلي: الحركة في التزامات (أ

2018   2019  

   ر.ع   ر.ع 
   

 بعد خصم المدفوع مسبقا ً 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تعديالت  288,025 -

 بداية السنة )معدل(في  288,025 -

 خالل السنة لالتموي تكاليف  17,180  -

 خالل السنة المدفوعات  )31,960( -

 ديسمبر 31في  273,245 -

 

 فيما يلي بيان استحقاق التزامات اإليجار ، بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق من نهاية فترة التقرير:د( 

 
2018  2019  

                               ر.ع   ر.ع
    
 سنة  1أقل من  مستحق  22,909   -

 سنوات  2و  1ما بين  مستحق  24,513   -

 سنوات  5و  2ما بين  مستحق  47,593   -

 سنوات  5 أكثر من مستحق  178,230   -

-  273,245 
 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 
 )تابع(  اإليجار التزامات -14

 

التزامات اإليجار غير المخصومة ، بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق من نهاية فترة فيما يلي بيان استحقاق ج( 

 التقرير:
 

2018  2019  
                               ر.ع   ر.ع

    
 سنة  1أقل من  مستحق  40,860   -

 سنوات  2و  1ما بين  مستحق  40,860   -

 سنوات  5و  2ما بين  مستحق  87,662   -

 سنوات  5 أكثر من مستحق  395,162   -

-  564,544 
 

 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين     -15
2018  2019  

 :غير العمانيينالحركة في مزايا نهاية الخدمة للموظفين  ر.ع   ر.ع
    

 يناير 1في   53,230   120,644

 المحمل للسنة   9,142   15,085

 مدفوعات خالل السنة   (6,111)   (82,499)       

 ديسمبر 31في  56,261  53,230

 

 الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى  -16
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع

   

 ذمم دائنة تجارية   1,397,455  678.294

 (  24مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح   54,739  192.253

 مصاريف مستحقة    207,721  161.273

 أرصدة دائنة أخرى   28,078  66.678

1.098.498 1,687,993  

 

 الضريبة  -17

 
 2019  2018 
 ر.ع  ر.ع 
    

    قائمة الدخل الشامل: 
    

    عن السنة من:  ضريبة الدخلتتكون 
    الضريبة الحالية

 87.941   43,813  السنة الحالية  
 (2.322)     -  سابقة السنة ال

 43,813  85,619 
    الضريبة المؤجلة 
 4.691   19,336  السنة الحالية  

 -  (22,722)  سابقة السنة ال

    

 90.310  40,427 ضريبة السنة 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 

 

 المالية  قوائمايضاحات حول ال

 2019ديسمبر   31في 

 

 

 )تابع( الضريبة  -17

 

2018 2019  
  ر.ع  ر.ع

 المركز المالي   قائمة  
 غير المتداولة:   لتزاماتاال  

 الضريبة المؤجلة   195,624 199.010

   

 المتداولة:   لتزاماتاال  

 ضريبة السنة الحالية   43,813 87.941

   
 

 

 ٪(. 15: الضريبة بمعدل 2018٪ على الربح الخاضع للضريبة )15تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل  (أ

 

 الضريبة اإلجمالية للسنة وضرائب الدخل المحسوبة على الربح المحاسبي على النحو التالي:  تسويةيمكن 

 
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 ربح السنة قبل الضريبة   429,811 310.248

   

 (٪15: 2018) ٪15الضريبة بنسبة   64,473  46.537
 المسموح بخصمها ألغراض الضريبةاألثر الضريبي للدخل للبنود غير  (1,324)  41.404

 ضريبة السنة السابقة     -  (2.322)
 األثر الضريبي للضريبة المؤجلة  (22,722)  4.691

90.310 40,427  

 

. ائب الضـر هيئةمن قبل  2018إلى  2014ضـريبة الدخل للشـركة للسـنوات الضـريبية ل  االنتهاء من الفحص الضـريبي لم يتم  (ب 

، لن   الربط الضـريبي المعلقترى اإلدارة أن الضـرائب اإلضـافية ، إن وجدت ، التي قد تصـبح واجبة السـداد عند االنتهاء من 

 .2019ديسمبر  31تكون مهمة للمركز المالي للشركة في 

 

 

 المالية من: القوائمالضريبة المؤجلة في  ومصروف / )فائض( االلتزامات( / األصولجلة )تتكون الضريبة المؤج( 

 

1-1-2019 
 محمل في  

 2019- 12-31 قائمة الدخل الشامل 
 

  ر.ع  ر.ع  ر.ع
    

 مخصصات   (10,489)   623  (11,112) 
 إعادة تقييم األراضي  166,635     -   166,635 

 األثر الضريبي لإلستهالك  40,163   19,398   20,765 
 حق استخدام األصول  (685)  (685)     - 

 الضريبة المؤجلة   بالزيادة / بالنقص على  تسويات    -  (22,722)   22,722 

 الصافي  195,624 (3,386) 199,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 
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 األرباح وصافي األصول للسهم الواحد  -18

 

 العائد للسهم الواحد  (أ

 

لاير عماني(. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي   0.100 - 2018لاير عماني ) 0.100القيمة االسمية لكل سهم هي 

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. ربح السنة على المتوسط 

 
2018 2019  

   

 )ر.ع(  العائد للمساهمين صافي ربح السنة 389,384 219,938

 القائمة )سهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم  30,000,000 30,000,000

 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع(    0.013 0.007

 

 األساسية. نظًرا ألن الشركة ال تملك أي أسهم محتملة مخففة ، فإن األرباح المخففة للسهم الواحد هي نفسها ربحية السهم 

 

 صافي األصول للسهم الواحد (ب 

 

يتم إحتـساب ـصافي األـصول للـسهم الواحد بقـسمة ـصافي األـصول المنـسوبة إلى مـساهمي الـشركة على عدد األـسهم القائمة في نهاية 

 السنة كما يلي:
 2019 2018 
   

 6.799.827 7,189,211 ( ر.ع) حقوق المساهمين

 30.000.000 30.000.000 ( سهم)  نهاية السنةعدد األسهم القائمة في 

 0.227 0.240 ( ر.عصافي األصول للسهم الواحد ) 

 

 

 الدخل من العمليات  -19
 

 تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء: 

 

ما في المناطق الجغرافية التالية يمثل دخل الشركة من العمليات اإليرادات من العقود مع العمالء عن طريق نقل البضائع في وقت 

 وخط اإلنتاج.
 

 المناطق الجغرافية األولية  (أ

2018   2019  

   ر.ع   ر.ع 

   

 عمان  سلطنة  6,778,945  6,655,472

 األمارات العربية المتحدة   5,054,503  2,013,773

8,669,245 11,833,448  

 خط االنتاج  (ب 

2018  2019  

   ر.ع   ر.ع 

 إعادة تعبئة غاز البترول المسال   5,626,322   5,585,784 

 بالجملة غاز البترول المسال   6,101,305   2,965,090 

 اسطوانات جديدة   44,946   33,044 

 غاز البترول المسال المزيل الرائحة   60,875   85,327 

8,669,245 11,833,448  

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 
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 )تابع(  الدخل من العمليات -19

 

 اإليرادات  تحقق  توقيت ( ج

2018   2019  

   ر.ع   ر.ع 

 نقل المنتجات في وقت ما 11,833,448 8,669,245

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

 

 

 تكلفة المبيعـات    -20
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 مواد خام مستهلكة   9,193,550  6,386,600

 والتكاليف المتعلقة بها الرواتب   510,549  434,441

 مصاريف سيارات   454,884  259.628

 (  4إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح   185,480  214,897

 ( 5)إيضاح استهالك حق استخدام االصول    13,706  -

 مصروفات إختبار اإلسطوانات    29,165  57,564

 مبيعاتعمولة   93,189   43,392           

 مصاريف أخرى   394,791  304.585

7.701.107 10,875,314  

 

 إيرادات أخرى    -21
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 إيرادات فوائد من الودائع البنكية    77,625  48.773

 إيرادات توزيعات األرباح     -  1.241

 إيرادات إتفاقية خدمات النقل   9,290  43.391

 رسوم عبور البروبان   21,752  26.276

 الربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات      -  15.237

 مبيعات الخردة    1,757  6.680

 أرباح تحويالت العملة األجنبية    20,020  4.967

 إيرادات متنوعة   19,343  25.643

172.208 149,787  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 
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 مصاريف عمومية وإدارية  -22
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 الرواتب والتكاليف المتعلقة بها   347,150   294,432 

 أتعاب قانونية ومهنية   42,929   134,798 

 ( 24بدل حضور جلسات مجلس االدارة )إيضاح   54,500   43,800 

 رسوم إتفاقية خدمات النقل   3,866   34,670 

 وتسويق سفر  مصروفات  53,765   19,923 

 (  4إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح   28,250   13,032 

 ( 5)إيضاح استهالك حق استخدام االصول    14,953     - 

 تأمــين  5,563   10,854 

 إتصاالت   مصروفات  17,577   10,248 

 قرطاسية ومطبوعات   4,702   4,812 

 سيارات  مصروفات  985   3,546 

 واعالندعاية   مصروفات  2,990   2,165 

 صيانة وتصليح  442   1,053 

 متنوعة  مصروفات  54,279   64,181 

637,514 631,951  

 

 مصروفات تمويل  -23

 
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   
  يجارالتزامات اإلالفائدة على   17,180     - 

 الفائدة على القروض ألجل   20,970   16,942 

 الفائدة على السحب على المكشوف   2,526   6,093 

 مصروفات بنكية أخرى   19,149   10,072 

33,107 59,825  

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -24

 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  (أ

 للشركة، والشركات الذين هم المالك الرئيسيين. سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت يتم إعتمادها من قبل إدارة الشركة. 

 

المركز المالي   قائمةاألرصدة غير المسددة في نهاية السنة تنشأ في سياق األعمال االعتيادية. األرصدة غير المسددة في تاريخ  (ب 

، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة 2019ديسمبر    31غير مضمونة وتتم تسويتها نقدا. للسنة المنتهية في  

 : صفر(. 2018من أطراف ذات عالقة )

 

 المركز المالي هي كالتالي: قائمةإن األرصدة مع األطراف ذات العالقة الواردة في ج( 

 
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
  i.  :مستحق من أطراف ذات عالقة 

 إير برودتكس ليزينغ بي في )شركة زميلة(  - 498.627

   

  ii.  :مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع )شركة مساهمة(   39,488  15.115

 شقيقة( الشركة المتحدة للغازات الصناعية )ش م م( )شركة   15,251  177.138

192.253 54,739  

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 
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 )تابع(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -24

 

 الدخل الشامل هي كالتالي: قائمةإن المعامالت مع أطراف ذات عالقة الواردة في د( 
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 إيرادات وخدمات أخرى    40,611  322.463

 شراء بضائع وخدمات   949,193  1.516.457

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرين خالل السنة هي كالتالي: ه( 
 2019 2018 
 ر.ع ر.ع  
   

 139.194  200,305  مزايا قصيرة األجل ومزايا ما بعد التقاعد
 43.800  54,500  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

 254,805 182,994 

  

اجتماع  إلى موافقة المساهمين في  العالقةحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمعامالت مع األطراف األخرى ذات  أتعابتخضع 

 السنوي المقبل.  الجمعية العمومية

 

 توزيعات األرباح  -25

 

يتم : ال شيء( ل2018) عماني لاير 600,000بقيمة لكل سهم  عماني لاير 0.020 بواقعاقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية 

  25في الذي سيعقد توزيعها على المساهمين. يخضع توزيع األرباح هذا لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

 .2020مارس 

 

األسهم غير إلى صندوق أمانات المستثمرين لدى الهيئة العامة لسوق المال عن أرباح أية مبالغ بتحويل خالل السنة لم تقم الشركة 

 (.ر.ع 90,367: 2018) 2019المطالب بها من المساهمين في سنة  

 

 اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة   -26

 

 فيما يلي ملخص لإلرتباطات واإللتزامات المحتملة الجوهرية: 
2018 2019  

  ر.ع  ر.ع
   

 تعهدات رأسمالية    207,905  474.640
 خطابات ضمان  1,253,445  402.738

 

 إدارة رأس المال  -27

 

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والحفاظ على التطور  

إجمالي المستقبلي للشركة. يراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق الملكية ، والذي تعرفه الشركة على أنه صافي الربح مقسوًما على  

 حقوق المساهمين. يراقب مجلس اإلدارة أيًضا مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.

 

 لم تكن هناك تغييرات في نهج الشركة إلدارة رأس المال خالل العام. ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع 
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 ية  المخاطر المال األدوات المالية وإدارة -28

 

المركز المالي تتضمن   قائمةالمالية الرئيسية المدرجة ب   لتزاماتالمالية. األصول واال  لتزاماتتتكون األدوات المالية من األصول واال

النقد واألرصدة لدى البنك، الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى، اإلستثمارات المتاحة للبيع والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة  

 طرق اإلدراج المحددة مبينة في بيانات السياسات المصاحبة لكل بند.األخرى.  

 

لمالية للشركة هي مخاطر التدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر  إن المخاطر الرئيسية الناتجة عن األدوات ا

السيولة ومخاطر العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بمراجعة والموافقة على السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر التي يتم تلخيصها 

 فيما يلي:

 

 مخاطر السوق  ( أ

التغيرات في أـسعار الـسوق مثل أـسعار ـصرف العمالت األجنبية وأـسعار الفائدة على دخل الـشركة مخاطر الـسوق هي مخاطر تأثير 

أو قيمة إمتالكها لألدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة، 

 بينما يتم تحسين العائد.

 
i.  مخاطر العمالت األجنبية 

العملة التشــغيلية وعملة العرض للشــركة هي الريال العماني، كما أن أداء الشــركة مســتقل بشــكل جوهري عن التغيرات في أســعار 

 العمالت األجنبية. ال توجد أدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية وبالتالي فإن مخاطر العمالت األجنبية ليست هامة.

 

ii. مخاطر سعر الفائدة 
  التزامات و أصولكة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل استخدام الديون والودائع بأسعار ثابتة. ليس لدى الشركة أية تقوم الشر

 بأسعار فائدة متغيرة. قدرت اإلدارة التأثير على ربح السنة بسبب الزيادة أو اإلنخفاض في أسعار الفائدة أن يكون غير جوهري. 

 

iii.  مخاطر األسعار 
األسعار هي مخاطر تقلب األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل تتعلق  مخاطر 

تحديداً بالسهم الفردي أو إصداره أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتاجر بها في السوق. ال تتعرض الشركة لمخاطر  

 ث أن إستثماراتها غير مدرجة في سوق األسهم.السوق بالنسبة إلستثماراتها حي 

 

 مخاطر اإلئتمان  ( ب

مخاطر اإلئتمان هي مخاطر تعرض الشركة لخسائـــر ماليـــة فـــي حالـــة إخفـــاق العميـــل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء 

 نوك.بإلتزاماته التعاقدية ، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة للعمالء واألرصدة لدى الب 

 

 المركز المالي يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. قائمةالقيمة الدفترية لكل أصل مالي في 

 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان
 .ذات سمعة جيدةحسابات الشركة مودعة لدى مؤسسات مالية 

 

ال يوجد لدى الشـركة تركيز جوهري على مخاطر اإلئتمان بالنسـبة للذمم المدينة واألرصـدة المدينة األخرى، نظراً لتوزع المخاطر 

على عدد كبير من العمالء. تحتفظ الشـركة بسـياسـة إئتمانية تنص على التعامل فقط مع أطراف ذوي كفاءة إئتمانية والحصـول على 

مالئماً كوسـائل لتخفيض خطر الخسـارة المالية من عدم الوفاء. تراقب الشـركة بإنتظام التصـنيف اإلئتماني التأمين الكافي حيثما كان 

لعمالئها وحجم التعامالت معهم خالل الـسنة إجراء تقييم إئتماني مـستمر على مراكزهم المالية، لهذا يعتبر التعرض لمخاطر اإلئتمان  

 غير هام. 

 اريخ التقرير كما يلي:كان التعرض لمخاطر اإلئتمان بت 
2018 2019   

  ر.ع  ر.ع
   

 الذمم المدينة التجارية   2,026,673   1,209,538 

 مستحق من أطراف ذات عالقة    -   498,627 

 أرصدة لدى البنكنقد و  421,907   23,679 

 مدفوعات مقدماً إلى الموردين  2,538,938   2,196,766 

 أرصدة مدينة أخرى  3,321   4,978 

3,933,588 4,990,839  
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 )تابع( المخاطر المالية  األدوات المالية وإدارة -28

 

 )تابع(  مخاطر اإلئتمان ( ب

 

 كانت أعمار الذمم المدينة التجارية وخسائر إنخفاض القيمة ذات العالقة بتاريخ التقرير كما يلي: 

 
 2019  2018 
  

 اإلجمالي 
اإلنخفاض في  

 القيمة 
  

 اإلجمالي 
اإلنخفاض في  

 القيمة
 ر.ع ر.ع  ر.ع  ر.ع  
      

  لم يفت موعد إستحقاقها
1,770,173 

 

 13,031  

 744.336 8.661 
 18.722 435.391   5,453   165,669  يوم إلى سنة 120فات موعد إستحقاقها من 

 1.697 29.811   3,449   90,831  أكثر من سنة 
 2,026,673 21,933  1.209.538 29.080 

 

 مخاطر السيولة    ج( 

 

موعد إستحقاقها. يتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة  مخاطر السيولة هي عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند حلول  

للوفاء بإلتزاماتها عند حلول موعد إستحقاقها سواء وفقاً لشروط عادية أو   –قدر اإلمكان  –في ضمان حصولها على سيولة كافية  

 مشدّدة ، دون تكبد خسارة غير مقبولة أو مخاطر إساءة سمعة الشركة. 

 

، متضمنة خدمة اإللتزامات المالية  الشركة تضمن حصولها على نقد كاف عند الطلب للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملةوبالمثل، فإن  

 بإستثناء التأثير المحتمل للظروف القاهرة التي  ال يمكن توقعها إلى حد معقول مثل: الكوارث الطبيعية.  

 

 يوضح الجدول التالي فترات إستحاق اإللتزامات المالية: 

 

 2019ديسمبر  31
شهور الى   6من  أشهر أو أقل  6 

 سنة
 االجمالي  من سنة أكثر 

 ر.ع  ر.ع  ر.ع  ر.ع  
     

  1,000,426   797,718   101,354   101,354  قروض طويلة األجل
  273,246   250,336   11,455   11,455   اإليجارالتزامات  

  1,397,455     -     -   1,397,455  الذمم الدائنة التجارية

  54,739     -     -   54,739  مستحق الى أطراف ذات عالقة

  28,078     -     -   28,078  أرصدة دائنة أخرى  

   1,593,081   112,809   1,048,054   2,753,944  

 2018ديسمبر  31 
شهور الى   6من  أشهر أو أقل6  

 سنة
 االجمالي أكثر من سنة

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 
     

  199,711   154,381   22,665   22,665  عقود اإليجار التمويلية
  678,294     -     -   678,294  ذمم دائنة تجارية 

  192,253     -     -   192,253  مستحق الى أطراف ذات عالقة 
  66,678     -     -   66,678  أرصدة دائنة أخرى  

   959,890   22,665   154,381   1,136,936  
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 قطاعات التشغيل  -29

 

حددت اإلدارة قطاعات التشغيل بناًء على التقارير التي استعرضها صناع القرار الرئيسيون والتي يتم استخدامها التخاذ القرارات  

بيع غازات الطهي. المعلومات الجغرافية المتعلقة بقطاع التشغيل هي  االستراتيجية. تعمل الشركة في قطاع أعمال واحد فقط ، وهو 

 كما يلي:

 

 فيما يلي إجمالي المبيعات والذمم التجارية المدينة للشركة: 

 
 المبيعات  المدينون التجاريون  

 2019 2018 2019 2018 
 ر.ع ر.ع  ر.ع ر.ع  
     

  6,655,472   6,778,945   696,407   670,710  سلطنة عمان 
  2,013,773   5,054,503   513,131   1,355,963  األمارات العربية المتحدة

   2,026,673   1,209,538   
11,833,448  

 8,669,245  

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -30

 

 .2019ديسمبر   31تختلف عن قيمتها الدفترية في تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لجميع األصول والخصوم المالية للشركة ال 

 

 المركز المالي  قائمةقياسات القيمة العادلة المعترف بها في 

 

إلى  1يقدم الجدول التالي تحلياًل لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ، والمجمعة في المستويات من 

 مالحظة القيمة العادلة: بناًء على درجة  3

 

 : قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول وإلتزامات مماثلة.  1المستوى 

 

،  لتزامات الملحوظة لألصول واال  1: قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  2المستوى  

 و    ;سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل : المشتقة من األسعار(

 

التي ال تستند إلى بيانات السوق   لتزامات: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول أو اال3المستوى 

 الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. 

 

 المقارنة  أرقام -31

 

المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ال تؤثر إعادة تبويب على الربح المسجل خالل السنة المنتهية   األرقامتم إعادة تبويب بعض  

 .2018ديسمبر  31في 

 

 هي جزء من هذه  القوائم  المالية.  38إلى  10السياسات  المحاسبية و اإليضاحات على الصفحات  من 

 . 5-1تقرير مراقب  الحسابات  المستقل  على الصفحات من 

 


