
 

         شركة ريسوت لإلسمنت ش. م. ع. ع
 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 1324 سبتمبر03المنتهية في أشهر  تسعةفترة الل
 

 عـــام  -  2

بموجب القرار  1891"( في عام  األم تأسست شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع( )" الشركة

هو ان. النشاط الرئيسي للشركة نة عموسجلت كشركة مساهمة عامة في سلط 7/91الوزاري رقم 

( G) ريتات وأسمنت آبار النفط درجةإنتاج وبيع أسمنت بورتالند واألسمنت المقاوم ألمالح الكب

صاللة ، الرمز البريدي  1101عنوان مكتبها المسجل هو: ص.ب وأسمنت البوزوالنا لآلبار. 

 سلطنة عمان. 011

 

أن هذه هي عملة البلد الذي تمارس الشركة غالبية  بالريال العماني ، حيثالقوائم المالية تظهر 

 نشاطها فيه.

 

 التابعة مبينة أدناه: اتاألنشطة الرئيسية للشرك

 األنشطة الرئيسية %نسبة الحيازة التابعة اتالشرك
   

 شركة شحن بحري 111 للمالحة اس.ايهريسي 

 شركة شحن بحري 111 للمالحة اس.ايه بلكري

 إنتاج وبيع اإلسمنت 111 ش م م  منتيونير لصناعة اإلساب

 

محتفظ بها بواسطة سهم  000111البالغة لصناعة اإلسمنت ش. م. م  يونيرامن أسهم بسهم واحد 

 طرف ثالث.

 

النتائج التشغيلية لشركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع )"الشركة األم"( القوائم المالية هذه  مثلت

 وعة"(. )"المجم ة اعالهالموضح تها التابعةاوشرك

  

 والتفسيرات والتعديالت  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - 2

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد: -أ

 

، ولدم يدتم خدالل الفتدر  تعدديالت والتفسديرات غيدر نافدذ  المفعدول الهنالك عدد من المعايير الجديدد  و

 المالية الموحد ، وهي كالتالي: تطبيقها في إعداد هذه القوائم

 

 : االدوات المالية( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 8المعيار رقم )

، حيدث يدتم  ( المذكور أعاله متطلبدات جديدد  لتصدنيت وتقيديم األصدول الماليدة8أدخل المعيار رقم ) 

دفقات النقدية التعاقديدة ، كمدا ج االعمال وخصائص التذتصنيت الموجودات وقياسها على اساس نمو

يدخل االضافات المتعلقة بالمطلوبات المالية ، وحالياً هندا  مشدروع نشدط الجدراد تعدديالت محددود  

للتصددنيت والقيدداس واضددافة متطلبددات جديددد  لمعالجددة انمفدداا قيمددة الموجددودات الماليددة ومحاسددبة 

فتدرات التدي تبددأ فدي أو بعدد اليدوم األول ( سيكون ساري المفعول لل8.  كما أن المعيار رقم )التحوط 

 م مع السماح بالتطبيق في وقٍت مبكر. 0110من شهر يناير 

 

: اإليرادات من العقدود مدع العمدالد تقددم مبددأ  10معيار لجنة  تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

مطوات الممس في يقوم على نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقه على جميع العقود مع العمالد. ال

( تحديد 3( تحديد إلتزامات األداد في العقد ، )0( تحديد العقد مع العميل ، )1النموذج هي كالتالي: )

( إدراج 0( تمصددديص سدددعر المعاملدددة إلدددى إلتزامدددات األداد فدددي العقدددود ، )4سدددعر المعاملدددة ، )

واضيع مثل الجزئية التدي يدتم اإليرادات عندما تفي الشركة بمطلبات األداد. تم تقديم التوجيه بشأن م



 

فيهددا إدراج اإليددرادات ، إحتسدداب المقابددل المتغيددر ، تكدداليت الوفدداد والحصددول علددى عقددد ومسددائل 

كمددا أن المعيددار رقددم  أخددرم ممتلفددة ذات صددلة. تددم أيمدداً تقددديم إفصدداحات جديددد  حددول اإليددرادات.

 م0117ول من شهر يناير ( سيكون ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد اليوم األ10)

 

إحتساب اإلستحواذ على المصالح في مشاريع مشتركة )التعديالت على معيار التقارير المالية 

 ( 22الدولية  رقم 

: الترتيبات المشتركة بحيث ينبغي على المستحوذ على  11يعّدل معيار التقارير المالية الدولية رقم 

عمالً تجارياً )وفقاً للتعريت الوارد في معيار التقارير  مصالح في مشروع مشتر  يعتبر فيه النشاط

 : إندماج األعمال( من أجل: 3المالية الدولية رقم 

 3تطبيق جميع مبادمد إحتساب إندماج األعمال الوارد  في معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

ادمد التي تتعارا مع توجيهات ومعايير التقارير المالية الدولية األخرم ، عدا بالنسبة لتلك المب

  .11معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ومعايير التقارير  3اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  -

( سيكون ساري المفعول للفترات 11كما أن المعيار رقم ) المالية الدولية األخرم إلندماج األعمال.

 م0116تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير  التي

 

 21توضيح الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (03والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ي : الممتلكات واآلالت والمعدات والمعيار المحاسبي الدول 16تعّدل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الموجودات غير الملموسة من أجل: 39رقم 

توضيح أن طريقة اإلستهال  التي تستند على اإليرادات الناتجة من نشاط يتممن على إستمدام  -

 أصل ما، ليست مالئمة للممتلكات واآلالت والمعدات.

نشاط يقدم إفتراضات قابلة للدحض بأن طريقة اإلطفاد التي تستند على اإليرادات الناتجة من  -

يتممن إستمدام األصول غير الملموسة ليست مالئمة  ، ويمكن التغلب عليها في ظروف محدود  

حيث يتم التعبير عن الموجودات غير الملموسة  كقياس لإليرادات ، أو عندما يمكن إثبات أن 

 اإليرادات وإستهال  المنافع الإلتصادية لألصل غير الملموس مرتبطتان إلى حد كبير.

ة توجيهات بأن المصومات المستقبلية المتوقعة في سعر بيع أحد البنود التي تم إنتاجها إضاف -

بإستمدام أحد األصول يمكن أن تشير إلى التقادم التكنولوجي أو التجاري المتوقع لألصل ، والتي 

ار كما أن المعي بدورها ، قد تعكس الحد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتممنة في األصل.

 م0116( سيكون ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير 11رقم )
 
 أساس اإلعداد -  0

 

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، ومتطلبات للشركة األم والموحد  القوائم المالية  لقد تم إعداد

طلبات اإلفصاحات الصادر  عن الهيئة العامة وتعديالته ومت 1874قانون الشركات التجارية لعام 

 لسوق المال.

 

المالية  للقوائمالسياسات بثبات فيما يتعلق بالبنود التي تعتبر جوهرية بالنسبة هذه تم تطبيق 

  بكافة السنوات المعروضة. بالمجموعةالماصة 

 

تقددارير الماليددة الدوليددة بمددا يتفددق مددع معددايير ال للشددركة األموالموحددد  القددوائم الماليددة يتطلددب إعددداد 

هدا فدي عمليدة حكملب أيماً من اإلدار  ممارسدة رات المحاسبية الهامة.  ويتطـإستمدام بعض التقدي

.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي علدى درجدة كبيدر  للمجموعةالمحاسبية  سياساتالتطبيق 

والتقددديرات جوهريددة بالنسددبة  د أو المجدداالت التددي تكددون فيهددا اإلفتراضدداتـمددن التقدددير أو التعقيدد

 .0المالية باإليماح رقم  للقوائم

 

 



 

 أسس توحيد البيانات المالية

 

)ش.م.ع.ع(  ريسوت لالسمنتإن البيانات المالية الموحد  تشمل على البيانات المالية لشركة 

. الشركات التابعة هي جميع الشركات )متممنة 0114سبتمبر 31وشركتها التابعة كما في 

 ات ألغراا خاصة( التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطر  عندما يكون للشركة:الشرك
 

 سلطة على الشركة المستثمر بها; 

 و ;حقوق على عوائد متغير  من مشاركتها مع الشركة المستثمر بها 

 القدر  على إستمدام سلطتها للتأثير على عوائدها;  
 

طر أم ال على شركة مستثمر بها إذا كانت الحقائق تقوم الشركة بإعاد  تقييم ما إذا كانت تسي

والظروف تشير إلى أن هنا  تغيرات في واحد أو أكثر من عوامل السيطر  الثالثة المذكور  

 أعاله.
 

عندما يكون للشركة أقل من غالبية حقوق التصويت في شركة مستثمر بها ، تكون لديها السلطة 

قوق التصويت كافية لمنحها القدر  العملية على توجيه على الشركة المستثمر بها عندما تكون ح

األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر بها من جانب واحد. تمع الشركة في اإلعتبار جميع 

الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت الشركة في الشركة المستثمر 

 بها تكفي لمنحها السيطر .

 

انات المالية للشركة التابعة من تاريخ تحقق السيطر  للشركة ويتوقت توحيدها من يتم توحيد البي

تاريخ فقدان الشركة للسيطر  على الشركة التابعة. على وجه التحديد ، يتم تممين اإليرادات 

والمصاريت للشركة التابعة التي تمت حيازتها أو إستبعادها خالل السنة ، في بيان األرباح أو 

اإليرادات الشاملة األخرم الموحد من تاريخ تحقق السيطر  للشركة حتى تاريخ فقدان المسائر و

 الشركة للسيطر  على الشركة التابعة.
 

األرباح أو المسائر وكل مكون لإليرادات الشاملة األخرم تنسب إلى مالكي الشركة وحقوق 

الشركة وحقوق األقلية حتى األقلية. تنسب األرباح الشاملة األخرم للشركة التابعة غلى مالكي 

 وإن نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد حقوق األقلية. 
 

يتم بالكامل إستبعاد األصول واإللتزامات ، حقوق المساهمين ، اإليرادات ، المصاريت والتدفقات 

 النقدية بين شركات المجموعة المتعلقة بالتعامالت بين أعماد المجموعة ، عند التوحيد.

 

 :منتظمبشكل التي تم إعتمادها  الرئيسيةلسياسات المحاسبية اأدناه ملمص 

 

 ةس المحاسباأس

 
المالية  االلتزامات واألصول  على أساس التكلفة التاريمية فيما عدا بعض القوائم المالية تم إعداد 

 .وبالتكلفة المطفأ  التي تقاس بالقيمة العادلة

 

 الرئيسيةلمحاسبية لسياسات ااملخص  -4

 

 ات وآالالت والمعدات الممتلك

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا بالتكلفة، ويتم قيدها بالتكلفة ناقصاً االستهال  

 .المتراكم وأم خسائر محدد  لإلنمفاا في القيمة

 

أية مصاريت ضرورية  والمعدات في قيمة الشراد باإلضافة إلىواآلالت تتمثل تكلفة الممتلكات 

 .خاصة بالتملك



 

 

ط ـفيما عدا الممتلكات تحت اإلنشاد ، بطريقة القساألصول  ستهال  لشطب تكلفة إلا تم خصمي

 . المعدالت السنوية األساسية المستمدمة لهذا الغرا أعمارها االنتاجية المقدر الثابت على أساس 

 :هي

  سنوات

 مباني وأعمال مدنية 31و 01و 0

 آالت وماكينات 00

 سيارات  0

 وتركيباتأثاث   0

 معدات مكاتب 0

 ومعدات وأدوات المصنع اآلالت سيارات 0و 3

 

ستغناد عنه والتي تتمثل في الفرق إلستبعاد األصل أو اإاألرباح أوالمسائر الناتجة عن  تحديديتم 

 .األرباح أو المسائرفي ويتم إدراجها بين القيمة الدفترية لألصل ومتحصالت البيع 

 
 لتنفيذأعمال رأسمالية تحت ا

 

األعمـال الرأسماليـة تحـت التنـفيـذ بالتكلفــة مطروحاً منها أي خسائر إنمفاا في  يتم إدراج

القيمة. وعند إنتهاد العمل بها يتـم تحويلها إلى صنت الممتلكات واآلالت والمعدات المناسب ويتم 

 ركة.في الشإستهالكها حسب سياسة اإلستهال  المطبقة 

 

 يمةالقإنخفاض 

 

 صول الماليةاأل

تقييماً للتأكد من وجود أي دليل موضوعي يشير إلى تقرير تجري المجموعة بتاريخ كل 

 اإلنمفاا في القيمة الدفترية لألصول المالية أو عدم إمكانية تحصيل الذمم المدينة. 

سترداد القابلة لإل والقيمالفروق بين القيم الدفترية  على أنهامفاا في القيمة نخسائر اإليتم تحديد 

عن خسائر أي   رديتم إدراج  الربح او المسار  والدخل الشامل اآلخر.في قائمة  وتدرج

القيم القابلة لإلسترداد . تمثل الربح او المسار  والدخل الشامل اآلخرإلنمفاا في القيمة بقائمة ا

الحقيقى. ال يتم صلى األ المستقبلية المتوقعة ممصومة بمعدل الفائد القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 خصم التدفقات النقدية المتعلقة بالذمم المدينة قصير  األجل.

 

 األصول غير المالية

كل الشهر  الناتجة عن دمج الشركات التابعة واإلستثمار بالشركات الشقيقة بتاريخ  فيما عدا

ل غير ، تجري المجموعة تقييماً لمدم وجود أي مؤشر على اإلنمفاا في قيمة األصوتقرير

خسائر  وتدرجالمالية. وإن ُوِجد مؤشراً، فإن إدار  المجموعة تقدر مبلغ األصل القابل لإلسترداد 

عدا الشهر ، فإن إدار  المجموعة أيما تجري تقييماً لمدم فيما إنمفاا القيمة في قائمة الدخل. 

ود  أو قد في السنوات الماضية ولم تعد موج مدرجةوجود أي مؤشر لمسار  إنمفاا القيمة 

الربح او خسار  إنمفاا القيمة الناتجة أو عكسها على الفور في قائمة إدراج إنمفمت. يتم 

 . المسار  والدخل الشامل اآلخر

تعتمد المبالغ القابلة لإلسترداد على صافي القيمة القابلة لإلسترداد أو القيمة السوقية وقيمتها في 

 . أيهما أكبر اإلستمدام
 

 شركة شقيقةإستثمارات في  

 

أو  ةتابعشركة ب، وهي ليست تأثير هام المجموعةة التي تملك عليها ـي الجهـة هـة الشقيقـالشرك

يتيح القو  للشركة للمشاركة في قرارات  الهام هو الذي التأثير وإنطرف في شركة مشتركة.



 

أو المشتركة على هذه السياسة المالية والتشغيلية بالشركة الشقيقة ولكنها ال تعني السيطر  الكاملة 

 السياسات .

بإستمدام طريقة حقوق الملكية ، القوائم المالية الشركة الشقيقة في  والتزامات وأصولتدرج نتائج 

 0فيما عدا بالنسبة لإلستثمار المصنت على أنه محتفظ به للبيع فإنه يحسب بناداً على المعيار رقم 

غير المتداولة والمتاحة للبيع والمتوقفة عملياتها(. وفقا  األصولمن معايير التقارير المالية الدولية )

بالتكلفة  تدرج فى قائمة المركز المالىلطريقة حقوق الملكية فإن اإلستثمارات في الشركات الشقيقة 

الشركة الشقيقة ناقصاً  أصولبعد تعديلها بتغييرات ما بعد التملك في حصة الشركة األم من صافي 

الشركة األم  حقوقإلستثمارات المنفرد  . خسائر الشركة الشقيقة التي تفوق أي إنمفاا في قيمة ا

)وتشمل أي فوائد طويلة األجل تمثل في جوهرها جزد من  إدراجهاال يتم  ة الشقيقةكالشر  في هذ

 .في الشركة التابعة( صافي إستثمار الشركة األم

فى  كة األم بالتكلفة ناقصاً أي إنمفااللشربلشركات الشقيقة بالقوائم المالية تدرج اإلستثمارات 

 .القيمة

 

 إستثمارات في شركة تابعة

 

فى  للشركة األم بالتكلفة ناقصاً أي إنمفااالقوائم المالية تدرج اإلستثمارات في شركة تابعة في 

 .القيمة
 

 اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 

 

مدن التقلبددات قصيدـر  األجددل فدي األسددعار تصدنت اإلسدتثمارات القائمددة أساسداً علددى تحقيدق األربدداح 

 ستثمارات محتفظ بها للمتاجر .إب
 

 المجموعدةتدرج كافة مشتريات ومبيعات اإلستثمارات بتاريخ المتاجر  وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 

لمتاجر  بشكل مبدئي بالتكلفة والتي تتممن لمحتفظ بها لستثمارات ااإلبشراد أو بيع األصل . تدرج 

المعاملة ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج األرباح أو المسائر المحققة وغير المحققة تكاليت 

الدربح أو المسدار  قائمدة الناشئة عن التغييرات بالقيمة العادلدة لإلسدتثمارات المحدتفظ بهدا للمتداجر  ب

 خاللها. تنشأالتي  السنةفي   اآلخر الموحد  الدخل الشاملو
 

 متاحة للبيعاإلستثمارات ال

 

تصنت اإلستثمارات القائمة بنية االحتفاظ بها لفتر  غير محدد  ولكدن يمكدن بيعهدا للوفداد بمتطلبدات 

تددددرج  السدديولة أو التغيددرات فددي معدددالت الفائددد  أو أسددعار األسددهم ، كاسددتثمارات متاحددة للبيددع .

ويعدداد إدراجهددا الحقدداً بالقيمددة اإلسددتثمارات المتاحددة للبيددع مبدددئياً بالتكلفددة متمددمنة تكدداليت المعاملددة 

 العادلة.
 
ستثمارات األسهم المتاحة للبيع التي ال تتوفر لها أسعار سوقية في األسواق النشطة والتدي ال تتدوفر إ

لهددا طددرق مناسددبة بديلددة لتقدددير قيمتهددا العادلددة يددتم قياسددها بالتكلفددة الممفمددة بواسددطة الممصصددات 

 نمفاا في قيمتها. إلالتقديرية ل

األرباح أو المسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في تدرج 

أو  الربحفإن  وعندئذنمفاا في قيمتها ، "إوث دو عند حأملكية مباشر  حتى يتم إستبعادها حقوق ال

ربح او اليتم إدراجها فى قائمة المسار  المتراكمة والتي تم إدراجها سابقا في حقوق الملكية 

المسجلة في أرباح أو خسائر إستثمارات فى القيمة اإلنمفاا  .المسار  والدخل الشامل اآلخر

. أما خسائر اآلخر الدخل الشاملالربح أو المسار  وقائمة  تعكس الحقا في األسهم المتاحة للبيع ال

ا تعكس الحقاً إذا الدين والمصنفة كمتاحة للبيع فإنه ادواتالمسجلة في ارباح أو خسائر  اإلنمفاا

 .ر  اإلنمفاازادت القيمة العادلة للسند وتم ربطها بحدث وقع بعد تسجيل خسا

 

 

 



 

 المخزون 

 

 علىتحقق أيهما أقل. تتكون التكلفة و صافي القيمة القابلة للعلى أساس التكلفة الممزون  يتم تقييم

صاريت غير المباشر  التي إضافة إلى الم  ، إن وجدت،وتكاليت العمالة المباشر تكلفة الشراد

يمثل صافي القيمة القابلة  .ينالحالي ومكانه حالتهإلى الممزون تكبدتها الشركة في سبيل الوصول ب

التكاليت المتكبد  ع التكاليت حتى إكتمال الممزون وق السعر التقديري للبيع مطروحاً منه جميللتحق

 في التسويق والبيع والتوزيع. 

البماعة مثل تكلفة لمصاريت المباشر  ذات العالقة. توا سعر البماعةلمام في تتمثل تكلفة المواد ا

أخرم. تتمثل تكلفة األعمال  غير مباشر تكلفة المواد المام والعمالة المباشر  وأي مصاريت  التامة

 أخرم. غير مباشر من تكلفة المواد المام والعمالة المباشر  وأي مصاريت  ةتحت التنفيذ في حص
 

 ةالشهر
 

 االصول غير الملموسة  تعرا ضمنمن االستحواذ على شركات تابعة  التي تنشأالشهر  

 على النحو التالي :بتاريخ الحياز  قياس الشهر  ب و تقوم المجموعة

 ، زائداً  القيمة العادلة للمقابل المحول -

 ، ناقصاً  القيمة المحدد  ألي حقوق أقلية بالكيان الذي تم حيازته -

لالصول المقتناه وااللتزامات عبار  عن القيمة العادلة بشكل عام ،وهو لمدرجا صافي المبلغ -

  المفترضة. 
 

 األدوات المالية
 

 في عالقة تعاقدية. اً طرف المجموعةالمالية عندما تصبح  االلتزامات واألصول  يتم إثبات 

 والذممالمدينة التجارية  والذمموإيداعات بنكية  النقد وما فى حكم النقد المالية الرئيسية هي األصول 

 المدينة األخرم.

الحقاً  ويتم قياسهابالقيمة العادلة مبدئيا المدينة األخرم  والذممالمدينة التجارية  الذمم يتم قياس

للمبالغ غير ممصصات مالئمة  إدراج. يتم تمدام طريقة معدل الفائد  الفعليسإبالتكلفة المطفأ  ب

عند وجود دليل موضوعي على اآلخر  الدخل الشاملأو المسار  و قائمة الربحفى  للتحصيلالقابلة 

 .األصلنمفاا في إلخسائر ا

نمفاا في اإل على يتم بتاريخ كل تقرير تقييم األصول  المالية لمعرفة ما إذا كانت هنا  مؤشرات

على إنمفاا قيمة التدفقات  موضوعىالقيمة. تنمفض قيمة األصول المالية إذا كان هنا  دليل 

 ألصول  المالية.اإلدراج المبدئى للنقدية المستقبلية ، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد ا

يعتمد تصنيت األصول  المالية على األغراا التي من أجلها تمت حيازتها. تحدد اإلدار  تصنيت 

 أصولها المالية عند اإلعتراف األولي.

من  ألجلالدائنة األخرم والقروا  والذمم الدائنة التجارية المالية الرئيسية هي الذممااللتزامات 

 .البنو 

تقاس ووالتي تمثل التكلفة في تاريخ المعاملة  العادلةبقيمتها مبدئينا الدائنة التجارية الذمم  يتم قياس

 . تمدام طريقة معدل الفائد  الفعليالحقاً بالتكلفة المطفأ  بإس

 .د طرح التكاليت المباشر ستلمة بعأدوات حقوق الملكية بالمبالغ الم تسجيليتم 
 

 القروض التي تحمل معدالت فائدة 
 

والتي تمثل التكلفة في تاريخ  قتراضات ذات الفوائد مبدئياً بقيمتها العادلةإلتقاس القروا البنكية وا

. أي فرق بين طريقة معدل الفائد  الفعليستمدام إ، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأ  وذلك ب المعاملة

فتر  مدم على  يتم إدراجه( والتسوية أو الوفاد بالقروا تكاليت المعاملة)مطروحاً منه العائدات 

 .اوالقر

  

 عقود اإليجار

 



 

بشكل جوهري كافة المماطر والمنافع  المجموعةإن عقود اإليجار التمويلية ، التي تنقل إلى 

ة العادلة لألصل المؤجر أو ، المتعلقـة بملكية أصل مؤجر ، يتم رسملتها من تاريخ بداية العقد بالقيم

إذا كان أقل ، بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار. يتم تقسيم المدفوعات اإليجارية بين 

مصاريت التمويل وتمفيض اإللتزام اإليجاري بحيث يتحقق معدل ثابت من الفائد  على الرصيد 

   مقابل اإليراد.ل مصاريت التمويل مباشريتحميتم المتبقي من اإللتزام. 

يتم إستهال  األصول اإليجارية المرسملة على الفتر  األقصر ما بين األعمار اإلنتاجية المقدر  

 لألصل أو فتر  عقد اإليجار.

يتم تصنيت عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يتحمل المؤجر فعلياً وبشكل جوهري كافة 

مدفوعات اإليجارات التشغيلية  يتم إدراجمؤجر. المماطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل 

على أساس القسط الثابت وعلى  الربح او المسار  والدخل الشامل اآلخر قائمةكمصروف ضمن 

 مدم فتر  اإليجار.

 

 المخصصات  

 

ناتجة عن حدث سابق والتي من  المجموعةعلى حالية الممصصات عند وجود إلتزامات  دراجيتم إ

بشكل  ايمكن تقديرهالتي تدفقاً صادراً للموارد المتممنة للمنافع اإلقتصادية نها ينتج عالمحتمل أن 

 معقول.

 

 نهاية الخدمة   منافع

 

 .1881جتماعية لعام إلنهاية المدمة للموظفين العمانيين وفقاً لقانون التأمينات ا منافعحتساب إيتم 

قاً لقانون العمل المعمول به في سلطنة المدمة للموظفين غير العمانيين وف منافع نهايةحتساب إيتم 

 . التقرير بنهاية فتر مجمعة على أساس الراتب الحالي ومد  المدمة ال المجموعةعمان وسياسة 

 

  ضريبة ال

   

الحالية  . المريبة نالمعمول بها في سلطنة عماالمالية حتساب ضريبة الدخل حسب الموابط إيتم 

ح المريبي للسنة وذلك بإستمدام المعدالت المريبية السائد  هي المريبة المتوقع دفعها عن الرب

 .نهاية فتر  التقريرب

 

 الضريبة المؤجلة

 

 االلتزامات و صول المرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة بين المبالغ الدفترية لأل إدراجيتم 

المرائب المؤجلة الغراا التقارير المالية والمبالغ المستمدمة الغراا ضريبة الدخـل. تُحسب 

ر األصل أو تسوية اإللتزام. إن األث على أساس المعدالت المريبية المتوقعة خالل فتر  تحقق

 غير المتداولة كمرائب مؤجلة. االلتزامات المريبي على الفروقات المؤقتة مدرج ضمن 

ريبية توفر أرباح ض توقع معهفقط إلى الحد الذي يصول يتم إثبات أصل المريبة المؤجلة لأل

. يتم تمفيض فى مقابلها مستقبلية تمكن من إستغالل المسائر والمنافع المريبية غير المستمدمة

 أصل المريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه إستغالل المنافع المريبية المرتبطة بها. 

 

 اإليرادات إدراج

 

المردودات فور تسليم بالصافي بعد طرح المصومات و بماعة المصنعةاليتم إدراج مبيعات 

 إلى العمالد.  بماعة و انتقال ملكيتهاال

 يتم إحتساب اإليرادات األخرم عند تقديم خدمات على أساس اإلستحقاق.
 

 



 

 تكاليف اإلقتراض
 

وهي األصول التي تحتاج  -تكاليت اإلقتراا التي تعزم إلى إقتناد ، إنشاد أو إنتاج أصول مؤهلة 

يتم إضافتها إلى تكلفة  -المحدد أو البيع  الإلستمدام لغرضه هز بالمرور  إلى وقت لتصبح جا

األصل حتى يصبح هذا األصل جاهزاً بشكل جوهري لإلستمدام لغرضه المحدد أو لبيعه. 

اإليرادات المكتسبة من اإلستثمار المؤقت لهذه اإلقتراضات تعلق تحميل مصاريت اإلقتراا على 

 إدراجهات من تكاليت األصل. أي تكاليت إقتراا أخرم يتم تكلفة األصل ويتم خصم هذه اإليرادا

 كمصروفات في الفتر  التي حدثت خاللها. 

 

 العمالت األجنبية
 

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى الريال العماني وتسجل بأسعار الصرف السائد  في تاريخ 

إلى الريال  في نهاية فتر  التقريرنبية المعاملة. ويتم تحويل األصول وااللتزامات المالية بعمالت أج

العماني بأسعار الصرف السائد  في ذلك التاريخ. يتم إدراج أرباح وخسائر المعامالت بالعمالت 

 . الربح او المسار  والدخل الشامل اآلخرقائمة األجنبية ضمن 
 

 النقد وما فى حكم النقد 
 

من نقد في الصندوق وأرصد   وما فى حكم النقد النقد ، يتألت قائمة التدفق النقدي ألغراا إعداد 

 لدم البنو  والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

من قانون الشركات التجارية لسنة  111يتم إحتساب مكافأ  أعماد مجلس اإلدار  وفقاً للماد  

الربح او المسار  قائمة ال ، ويتم إدراجه كمصروف في ومتطلبات الهيئة العامة لسوق الم 1874

 .والدخل الشامل اآلخر
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 

مبالغ اإللتزامات واجبة الدفع على السلع والمدمات المقدمة، سواد تم إستمراج فواتير إدراج يتم 

 عنها للمجموعة أو لم يتم إستمراجها.

 

 ية المدينة والذمم المدينة األخرىالذمم التجار

 

 تم إدراج الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرم بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنمفاا في القيمة. 
 

 األرباح توزيعات
 

يأخذ مجلس اإلدار  بعين اإلعتبار المعايير المناسبة متممنة متطلبات قانون الشركات التجارية في 

 األرباح.  التوصية بتوزيعات
 

توزيعات األرباح للمساهمين في الشركة األم كإلتزام في القوائم المالية للمجموعة إدراج يتم 

 والشركة األم في فتر  إعالن التوزيع.  

 

 تتحقق إيرادات توزيع االرباح عندما يثبت الحق في الحصول على السداد .
 

 اإليرادات وصافي األصول للسهم الواحد
 

حية السهم األساسي بواسطة تقسيم الربح أو المسار  المنسوبة إلى مالكي األسهم يتم إحتساب رب

 العادية للشركة بالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر . 

 



 

يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بتقسيم صافي األصول المنسوبة إلى مالكي األسهم 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر . بواسطة االم العادية للشركة 

  

 والموارد األساسية لعدم التأكد من التقديرات الهامة التقديرات واألحكام المحاسبية   -  5

األصول  تؤثر على التى فتراضات اإلتقديرات والمن اإلدار  القيام بالقوائم المالية يتطلب إعداد 

والممصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة  التقريرفي تاريخ  المقرر  المالية االلتزامات و

العديد من العوامل التي تمتلت درجة  عنالعادلة خالل العام. هذه التقديرات مبنية على إفتراضات 

األصول  إلى تغيرات في مما يؤدم النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدار   وربما تمتلتالتأكد منها ، 

 المستقبلية المقدر . تزامات االلو

 

 تصنيف اإلستثمارات  )أ(

 

تقرر اإلدار  عند حياز  أي إستثمار ، عما إذا كانت هنا  حاجة لتصنيفه على أنه محتفظ بده  

 للمتاجر  أو متاح للبيع. 

 

 ستثمارات متاحة للبيع ا

           38تتبددددع اإلدار  التوجيهددددات المنصددددوص عليهددددا فددددي المعيددددار المحاسددددبي الدددددولي رقددددم 

والقيدداس عنددد تصددنيت األصددول الماليددة غيددر المشددتقة علددى أنهددا  اإلدراجاألدوات الماليددة : 

اإلحتفدداظ بتلددك  نيتهددا مددنمتاحددة للبيددع. يتطلددب هددذا التصددنيت تقددديرات اإلدار  بندداد علددى 

 اإلستثمارات.  

    

   بها للمتاجرةإستثمارات محتفظ 

           38في المعيار المحاسبي الدولي رقم  تتبع اإلدار  التوجيهات المنصوص عليها

والقياس عند تصنيت األصول المالية غير المشتقة على أنها  اإلدراجاألدوات المالية : 

اإلحتفاظ بتلك  نيتها منيتطلب هذا التصنيت تقديرات اإلدار  بناد على  .محتفظ بها للمتاجر 

 اإلستثمارات.    
  

 
 
 

 لة )ب(  تقدير القيمة العاد

 

مع عدم وجود أي  نهاية فتر  التقريرتستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في 

خصم لتكاليت المعاملة. في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق يتم تقدير القيمة العادلة 

 باستمدام أساليب التدفقات النقدية الممصومة وأية طرق أخرم للتقييم.

دفقات النقدية الممصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على عند إستمدام أساليب الت

أفمل تقديرات اإلدار  ومعدل المصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة ألدا  مالية مماثلة في 

 .نهاية فتر  التقرير
 
 

 متاحة للبيع الستثمارات اإل)ج(  إنخفاض قيمة 

 

بيع ألسهم قد إنمفمت عندما يكون هنا    أن قيمة اإلستثمارات المتاحة لل مجموعةالحـدد ت

      في القيمة العادلة إلى دون مستوم تكلفتها. إن تحديد  األجلإنمفاا جوهري أو طويل 

يتطلب تقديراً. وعند إجراد هذا التقدير، تقوم اإلدار  بتقييم ، جل ما هو جوهري أو طويل اال

م. وباإلضافة إلى ذلك ، قد يكون بين عوامل أخرم ، التقلب اإلعتيادي في سعر السهمن 

 للكيان اإلنمفاا بالقيمة مالئماً عندما يكون هنا  دليل على تردي في الحالة المالية

التدفقات النقدية والتشغيلية والتقنية للمستثمر به وأداد مجال العمل والقطاع والتغييرات في 

 والتمويلية.
 



 

   والمعداتللممتلكات واآلالت العمر اإلنتاجي المقدر  )د(

 

العمدددر اإلنتددداجي المقددددر.             مددددمعلدددى األصدددول  تكلفدددة  لشدددطبيدددتم إحتسددداب اإلسدددتهال  

يددتم إحتسدداب العمددر اإلنتدداجي المقدددر وفقدداً لتقيدديم إدار  الشددركة بندداد علددى عددد  عوامددل منهددا 

الدددورات التشددغيلية وبددرامج الصدديانة و التلكددل والتلددت الطبيعيددين وذلددك بإسددتمدام أفمددل 

 التقديرات.  

  

 مخصص المخزون بطيئ الحركة)هـ(  

 

لممزون بطيئ الحركة والمتقادم بناد على تقييم اإلدار  لعد  عوامل مثدل  ليتم عمل ممصص 

إمكانيدددة اإلسدددتفاد  منهدددا ، بدددرامج الصددديانة والتلكدددل والتلدددت الطبيعيدددين بإسدددتمدام أفمدددل 

 التقديرات.

 الديون المشكوك في تحصيلهامخصص )و(   

 

دار  لعد  عوامل يتم عمل ممصص  الديون المشكو  في تحصيلها بناد على تقديرات اإل

 تلك الديون. وأعمارمثل خبر  الشركة السابقة في تحصيل المستحقات من العمالد 

 الشهرة  -6

 

 ش م م كاآلتي : من شراد شركة بايونير لصناعة االسمنت الشهر  ناتجة

 الموحد  

 31/8/4011 31/8/3011 

 6600300130 6600300130 قيمة الشراد

 (0107330448) (0107330448) ابتةناقصاً : قيمة االصول الث

 4007890096 4007890096 
. تتممن الشهر  مصروفات معينة تعتبر جزد من المعاملة   



 

 1324 سبتمبر 03في  الممتلكات واآلالت والمعدات -  7
   

 الشركة األم  
 أراض ومبانـــي 

 وإنشاءات مدنية

 آالت 

 وماكينات 

 

 سيارات

 

 أثاث وتركيبات

 

 اتبمعدات مك

معدات وسيارات 

 المصنع وأدوات

أعمال رأسمالية تحت 

 التنفيــــــذ

 مجموع

 الشركة األم

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

         التكلفة

 21291379273 290349401 590339050 3149043 379127 0239575 3197139111 0393209123 0114يناير 1في 

 000110688 9000987 0170690 40611 1680881 010111 0100619 4080810 ضافاتاإل

 (3770101) - (3730171) - - (30891) - - االستبعادات
         

 21095139723 192139013 591249315 3139343 1579137 0049535 3091429144 0290409202 0114سبتمبر31في 

         

         اإلستهالك

 5795109310 - 493539320 3129242 739753 1739444 0197539354 2495049520 0114يناير  1في 

 301110804 - 1630131 110698 010136 170709 000130063 6900717 فتر لل المحمل

 (3770101) - (3730171) - - (30891) - - االستبعادات
         

         

 1391479117 - 497439374 3029303 339334 1349231 0393119127 2591139113 0114 سبتمبر31في 

         

         القيمة الدفترية

 1091709331 192139013 4149332 079223 2539720 539430 4491739117 2192119322 1324 سبتمبر03في 

         

         

 1492709047 290349401 4139443 409137 39353 439202 4593139571 2190739731 0114يناير  1في 

         

 



 
 

 1324 سبتمبر 03في الممتلكات واآلالت والمعدات -  7
   

  والموحدة  الشركة األم 
 

 أراض ومبانـــي 

 وإنشاءات مدنية

 آالت 

 وماكينات 

 

 سيارات

 

 أثاث وتركيبات

 

 معدات مكاتب

معدات وسيارات 

 المصنع أدواتو

أعمال رأسمالية 

 تحت التنفيــــــذ

 المجموع

 الموحدة

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

         التكلفة

 21093459273 293249132 2094159405 291509251 1329774 0239575 23195149343 4391119712 0114يناير  1في 

 403080107 008760017 0170690 90183 1730479 010111 0130770 4080810 ضافاتاإل

 (3770101) - (3730171) - - (30891) - - االستبعادات

 1300487 (3810978) - - - - 4110061 1170110 تحويالت 

 21793019131 490339323 2091539347 291129145 0759151 0049535 23794339371 4393209743 1324 سبتمبر03في 

         

 االستهالك

 

 7191339274 - 197349314 293509217 2779312 1739444 4790279733 2191349733 0114يناير  1في 

 404040490 - 0010684 310167 300993 170709 008010144 9690166 فتر لل المحمل

 (3770101) - (3730171) -  (30891) - - االستبعادات
         

 7190459531 - 193119533 293349104 1209334 1349231 5391079304 2795119354 1324 سبتمبر03في 

         

         القيمة الدفترية

 3295379271 490339323 191379053 2779322 2129443 539430 5791529341 1091539334 1324 سبتمبر03في 

         

 3295479334 293249132 191429072 2339335 109350 439202 5391479353 1095729300 0114ناير ي 1في 

         



 

 شقيقة اتفي شرك ستثمارإ -  3
 الموحدة الشركة األم 

 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     لتجارة والتصنيعشركة المكال ريسوت ل-أ

 1130343 2209040 1130343 2209040 التكلفة

 291339313 290309314 - - يماف: حصة األرباح في بداية السنة

 (293019235) (292229231) - - فتر أرباح مستلمة خالل ال : توزيعات ناقصاً 

                                                      2209040 9040220 0319332 0719317 

 

شدركة محددود   ي% مدن أسدهم شدركة المكدال ريسدوت للتجدار  والتصدنيع  وهد48سدتثمار فدي شدركة شدقيقة نسدبة إليمثل ا

 المسئولية مؤسسة في اليمن.

البرتغالية لمنتجات  يةعمانالشركة ال-ب

 ش م م االسمنت

293149337 108040197 23149337 108040197 

 4209732 5519077 - - في بداية السنةيماف: حصة األرباح 

 293149337 108040197 194339414 190079733 

سدجلة شدركة محددود  المسدئولية م يوهديدة البرتقاليدة عمانالشدركة ال % من أسدهم01ستثمار في شركة شقيقة نسبة إليمثل ا

 .0111تم االستحواذ عليها في فبراير  في السلطنة

 

 197209325 193719545 193079403 193079403 (شقيقة) أ+ب المستثمر في شركات االجمالي

 

 تابعة اتفي شرك ستثمارإ    -3 

 

 الموحدة الشركة األم  

 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     اإلستثمارات:

 - - 30901 09353 (1-8) ايماح  ريسي للمالحة

 - - 30901 09353 (1-8) ايماح ريبلك للمالحة

   6600300130 1195019305 (1-8) ايماح بايونير لصناعة اإلسمنت

 - - - - بايونير شركات تابعة ل

 - - 6600380730 1195039705 مجموع اإلستثمارات 

 

. تأسست ملكيةال% في حقوق 111ما نسبته  في شركة ريسي للمالحة )"ريسي"( يمثل اإلستثمار 8-1

( يتم إستمدامها 1في بنما. تتمثل أصول الشركة التابعة في سفينة )ريسوت  0119الشركة في أكتوبر 

 .0111لنقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات ممتلفة. بدأ التشغيل التجاري للشركة في يناير  
 

حة. تأسست شركة % في حقوق ملكية شركة ريبلك للمال111يمثل اإلستثمار في شركة تابعة  8-0

مارشال. تتمثل أصول الشركة التابعة في سفينة )ريسوت الفي جزر  0111ريبلك للمالحة في أكتوبر 

في التشغيل التجاري  ت(  يتم إستمدامها لنقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات ممتلفة. ريبلك بدأ0

 .0111 اكتوبر
 

يونير لصناعة ا، لشركة ب0111ديسمبر  31% في 111بحياز  أسهم عادية االم قامت الشركة  8-3

يونير محتفظ بها الشركة بسهم 000111من  اواحد اً سهميونير"(. حيث ان انت ش. م. م )"باإلسم

يونير اتأسست شركة ب ،0111يناير  3 فى يونيرابواسطة طرف ثالث. تم تسجيل نقل الملكية لشركة ب

 المتحد . في رأس الميمة، اإلمارات العربية  0114يونيو  04في 

 

 

 



 

 مدفوعات مقدماً لشركات تابعة -23

 

 الموحدة الشركة األم 

 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 - - 306380176 094459271 ريسي للمالحة

 - - 309410630 191139101 ريبلك للمالحة

 - - 704910919 335973593 مجموع المقدمات 

ريسي للمالحة وشركة ريبلك للمالحة تكلفة شراد السفن والمصروفات مدفوع مقدماً إلى شركة يمثل ال

من المدفوعات لاير  1840111الفتر  تمت تسوية مبلغ خالل   .المتكبد  خالل فتر  ما قبل التشغيل 

شركة ريبلك مدفوعات مقدماً للاير عماني من ال 100910111شركة ريسي للمالحة ومبلغ مقدماً ل

  للشركة االم .من ايجار السفن للشركات التابعة اعاله للمالحقة مقابل المبالغ المستحقة 
 

 ستثمارات متاحة للبيعإ  - 22

 
 0011101 5933312 0011101 5933312 ة )بالتكلفة(درجممحليةغير ستثمارات إ

ال تمتلت  0114 سبتمبر31المتاحة للبيع في  اإلدار  أن القيمة العادلة لإلستثماراتيرم مجلس 

 . جوهريا عن تكلفتهااختالفا 
 

 المخزون   -  21

              
 107800408 293339523 101600138 3729043 مواد خام

 004090196 291509321 103180869 292139351 أعمال تحت التنفيذ

 8070311 5519422 9610614 4059230 بماعة جاهز 

 195059433 300360601 492239341 001770806 

 1100710611 2093159370 909600318 395339201 واد إستهالكيةمقطع غيار و

 (108360690) (191339371) (106090779) (293419301) ممصص ممزون بطئ الحركة

 2392329331 1104730100 2591079303 1409110970 

 

 الحركة كما يلي :بطيد  ممصص الممزونالحركة فى           
 107000110 192139701 100390779 293519301 1/1/0114كما في 

 1940691 2079043 810111 339333 الفتر ممصص 

 108360690 191339371 106090779 293419301 31/8/0114كما في 

 

 مدينة التجارية الذمم ال -20
 

 906990103 393239073 003600340 597309475 أخرم- ذمم تجارية مدينة

 مستحق من اطراف ذات عالقة

 (30)إيماح 
3319121 101310840 291379303 104010306 

 (0970776) (3219011) (0970776) (5329111) ناقصاً:ممصص الديون 

 193339415 009180011 390359341 800010713 

  

 لي :ديون كما يممصص الالحركة فى           
 

 6640170 5409757 6640170 5409757 1/1/0114كما في 

 (690118) 1139133 (690118) 079333 الفتر ممصص 

 (90191) --- (90191) -- ديون معدومة

 0970776 3219011 0970776 5329111 31/8/0114كما في 

 



 

 محتفظ بها للمتاجرةستثمارات إ-  24
 

 الموحدة الشركة األم 
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     أوراق مالية متداولة في السوق

 301760468 097139303 301760468 097139303  ش.م.ع.عبنك ظفار  -

 3330333 0349333 3330333 0349333  ش.م.ع.عشركة ظفار للتأمين  -

 3610011 3340395 3610011 4039533 ش.م.ع.عجامعة ظفار  -

 495349403 309710310 495349403 309710310 

     االستثمارات تكلفة

 8390144 3039344 8390144 3039344  ش.م.ع.عبنك ظفار  -

 080611 139133 080611 139133  ش.م.ع.عشركة ظفار للتأمين  -

 3110111 0339333 3110111 0339333 ش.م.ع.عجامعة ظفار  -

 291179144 670644100 291179144 100670644 

 

 %(90: 0113% من مجموع محفظة استثمارات المجموعة )9300في قطاع البنو  أعاله يمثل االستثمار 
 

 خرىأمدفوعات مقدماً وذمم مدينة   -  25
 

 304300016 190229257 301910114 193339173 سلت ومدفوعات مقدماً 
 380104 193019700 380104 193019700 مقدم للمشروعات

 300361 519131 140614 129143 للموظفينمقدم 

 8110310 291359007 1640400 2459503 مقدماً وإيرادات مستحقة مدفوعات

 491319233 303890314 591359300 404170316 
 

 
 نقد وما في حكم النقدودائع بنكية و  -  21

 
 0110111013 2591339333 1300110111 2293339333 ودائع بنكية 

     النقد وما فى حكم النقد 

 1130013 539121 60011 19533 نقد بالصندوق

 609400913 397409033 8730009 495239213 دم البنو  حساب جاري ل

 001890389 494319135 001890389 494319135 عند الطلبقصير  االجل ودائع 

 1001070414 1339727920 601790406 393129300 النقد وما فى حكم النقد 

 

تجنى الودائع  % سنوياً .1011% و1070فوائد بمعدالت تتراوح ما بين  عند الطلبتجنى الودائع 

 % سنوياً .100 -% 1011قصير  األجل فوائد بمعدالت تتراوح ما بين 
 

  رأس المال   -  27
 الموحدة الشركة األم  
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني  عمانيلاير 

المصدر المصرح به ورأس المال 

 والمدفوع 
1393339333 0101110111 1393339333 0101110111 

     

 

 سدهم 01101110111 ص بده والمصددر والمددفوع بالكامدل بعدددالمدرخاألم يتمثل رأس مدال الشدركة 
 .لاير عماني للسهم الواحد 10111بقيمة 

 رأس المال    -  27
 

  األم % أو أكثدر مدن رأسدمال الشدركة0الدذين يحملدون نسدبة  كدان المسداهمون 0114 سدبتمبر 31فدي 
 كما يلي:



 

 
 الشركة األم والموحدة  

 03/3/1324 31/8/0113 

 نسبة الحيازة 

% 

 نسبة الحياز  األسهم عدد

% 

 األسهم عدد

     

 3101110111 10011 0393339333 25933 صندوق أبو ظبي للتنمية

 0304100111 11071 1094259333 22972 بنك التنمية اإلسالمي

 0106070711 11033 1391579723 23900   عالمية دولفين الشركة ال

 1700180081 9070 2795179722 3971 عبد العزيز الراجحىبن عبد هللا 

 1601900309 9014 2193359013 3934 بانك اكتننجيسل بادر

 1109790638 0084 2293739103 5934 سندباد للتجار  العالميةشركة 

 1004800948 6000 2097139374 1933 صندوق تقاعد وزار  الدفاع

     

 11911 20090149411 66010 13001410916 

 6708090194 33089 1191759503 00904 آخرين

     

 233933 13393339333 111011 01101110111 
     

 
 

 صدارإعالوة   -  23

 حساب عالو  اإلصدار غير قابل للتوزيع.
 

   حتياطي القانونيإلا - 23

 % مدن صدافي ربدح الشدركة11أن يدتم تحويدل  1874من قدانون الشدركات التجاريدة لعدام  116تقتمي الماد  

المصددر. ألم ا إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع ، حتى يبلغ ذلدك اإلحتيداطي ثلدث رأس مدال الشدركة األم

 خالل السنة بأي إضافات إلى هذا اإلحتياطي حيث تحقق الحد األدنى المطلوب. األم لم تقم الشركة
 

 حتياطي إحالل أصولإ  -  13
 

حتيدداطي بغددرا إحددالل إإلددى  األم % مددن صددافي ربددح الشددركة0نسددبة قددرر أعمدداد مجلددس اإلدار  تحويددل 

األم ختيداري آخدر نصدت رأسدمال الشدركة إحتيداطي إي مدع أي حتياطإلدل هذا ااألصول الرأسمالية إلى أن يعا

خالل السنة بأي إضافات إلى هذا اإلحتيداطي حيدث تحقدق الحدد األدندى  األم لم تقم الشركة المصدر على األقل.

 المطلوب.
 

 ختياريإحتياطي إ -  12
 

لم تقم الشركة األم  ي.ختيارإحتياطي إإلى  األم % من صافي ربح الشركة11سبة قرر مجلس اإلدار  تحويل ن

اوز الحد األدنى جال تت  حتى خالل السنة بأي إضافات إلى هذا اإلحتياطي حيث تحقق الحد األدنى المطلوب

 إحتياطي إحالل أصول. 01 ين في إيماحالمب
 

   محتجزةأرباح  - 11

 ها.ئزيعها منذ إنشاالتي لم يتم تو المجموعةأرباح  المحتجز تمثل األرباح 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 قروض ألجل   -  10
 

 الموحدة الشركة األم             
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

    غير المتداول الجزء 

 1104110111 591539333 2394339333 591539333 عمان العربيبنك قرا 

 0901110111 1597539333 1393339333 1597539333 بنك ظفار قرا 

 0111170611 2191539333 2791339333 2191539333 قرا بنك مسقط

 0111011160 4791539333 5193339333 4791539333 متداولالغير الجزء 

    الجزء المتداول 

 9110111 3339333 9110111 3339333 عمان العربيبنك قرا 

 001110111 191539333 001110111 191539333 بنك ظفار قرا 

 100110111 933305392 100110111 933305392 قرا بنك مسقط

 401110111 400110111 401110111 400110111 متداولالجزء المجموع 

 0111011116 5297539333 0111011116 5297539333 إجمالي القروا

 -  -  بالعملة األجنبية

 0111011116 5297539333 0111011116 5297539333 بالعملة المحلية

 0111011116 5297539333 6101110111 5297539333 إجمالي القروا 
 

ومن اجل تحسين موقت السيولة النقدية واالستفاد  من ميز  انمفاا معدل الفائد  فقد قامت  0110خالل سنة 

لاير لسداد القروا القائمة  مليون 64الشركة بجدولة التزاماتها طويلة األجل وحصلت على قرا جديد بمبلغ 

 على النحو التالي :بالكامل 
 

قسط نصت سنوي غير متساوية   01مليون لاير عماني من بنك عمان العربي يتم سداده على  10قرا بمبلغ 

، القرا مممون برهن من الدرجة االولى على موجودات الشركة االم وحقوق 0110اعتباراً من ديسمبر 

صول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنو  المقرضة األخرم ، ويسداد القرا بواقع وثائق التأمين على اال

مليون لاير عماني  100مليون لاير عماني للقسط مقابل الممسة أقساط األولي ، وتزداد األقساط الى  104

عماني للقسط ،  مليون لاير 1070للقسط من القسط السادس للتاسع ، ويتم سداد العشر  اقساطً التالية بواقع 

 في جميع األوقات. 103على أن التزيد النسبة المالية عن ،مليون لاير عماني 100ويسدد القسط االخير بواقع 
 

قسط نصت سنوي اعتباراً من ديسمبر  01مليون لاير عماني من بنك ظفار يتم سداده على  30قرا بمبلغ  

ات الشركة االم وحقوق وثائق التأمين على ، القرا مممون برهن من الدرجة االولى على موجود0110

االصول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنو  المقرضة األخرم ، ويسداد القرا للممسة أقساط األولي بما 

مليون لاير عماني من القسط السادس للتاسع  1000يعادل واحد مليون لاير عماني للقسط ، وتزداد األقساط الى 

 مليون لاير عماني للقسط . 0ر قسطاً المتبقية بواقع ، ويتم سداد االحد عش
 

قسط نصت سنوي غيدر متسداوية اعتبداراً  01مليون لاير عماني من بنك مسقط يتم سداده على  01قرا بمبلغ 

، القددرا ممددمون بددرهن مددن الدرجدة االولددى علددى موجددودات الشددركة االم وحقددوق وثددائق 0110مدن ديسددمبر 

المرهونة بالتساوي مع البنو  المقرضة األخرم ، ويسدداد القدرا للممسدة أقسداط  التأمين على االصول الثابتة

مليددون لاير عمدداني مددن القسددط  1070مليددون لاير عمدداني  للقسددط ، وتددزداد األقسدداط الددى  106األولددي بمعدددل 

القسدط األخيدر مليون لاير عماني للقسط ، ويسدد  1000السادس للتاسع ، ويتم سداد العشر  أقساطً التالية  بواقع 

 مليون لاير عماني . 100بواقع 
  

بسداد جزد من أقساط القرا المستحق لبنك عمان العربي مقدماً قبل موعد  قد قامت الشركةونشير الى أن 

، علماً بأن االقساط المسدد  مستحقة للفتر   0114مليون لاير عماني في مايو  4000االستحقاق مبلغ وقدره  

 ، وذلك من أجل تمفيض الفوائد .0100يونيو  وحتى 0118من ديسمبر 
 

 % للسنة الثالثة4 -% للسنة الثانية300-% للسنة األولى 3تحتسب الفوائد على القروا أعاله بنسبة 

 من السنة الرابعة وما بعدها تحدد الفائد  باالتفاق بين الطرفين حسب االسعار السائد  في ذلك الوقت .

 



 

 ةضريبة مؤجل لتزاماتإ  -  14
 

 : كاالتيلتزامات المريبة المؤجلة إأصول و
 

 الشركة األم والموحدة 

 1324 سبتمبر03 المحمل للفتر  1320 ديسمبر 02 

 133933390 110111 091339333 لتزام الضريبة المؤجلةإ يصاف
 

 

   تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى ذمم  - 15
 الموحدة الشركة األم 
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

   101900801 5739013 (30مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيماح 

 404090009 491039344 100610339 291749021  أخرم- دائنةتجارية ذمم 

 090067 719333 090067 719333 (مستحقات مشروع التوسعة )مبالغ تأمين

 600810408 195539301 409410816 493039570 فات مستحقةمصرو

 1070114 2329213 1070114 2329213 فوائد مستحقة

 1700906 2419554 700033 359147 ذمم دائنة أخرم

 000410111 190329333 000410111 190329333  مستحقة ضريبة دخل

     

 395209731 807900799 2095139111 1303010964 

 

 األصول للسهم الواحد يصاف - 11

علدى عددد  فتدر  التقريدرحتسداب صدافى األصدول للسدهم الواحدد بقسدمة صدافي األصدول فدي نهايدة إيتم 

 على النحو التالي: ذلك التاريخاألسهم القائمة في 

 
 الموحدة الشركة األم 
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 10103010883 13000110811 11808180901 11901070871 (األصول )ر.ع يصاف

     

 01101110111 01101110111 01101110111 13393339333 يونيو31عدد األسهم القائمة في 

     

 10617 10679 10001 10081 األصول للسهم الواحد )ر.ع( يصاف

 

   اإليرادات - 17

 

 الموحدة الشركة األم 

 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 3901740078 0794419307 3101910701 0393349707 محلية   –مبيعات 

 3001160711 3303100340 0160180917 2394439331 تصدير –مبيعات 

     

 5394049540 0109970866 7397579031 7101810098 
 

 
 
 
 
 
 



 

 تتكلفة المبيعا -  13
 

 الموحدة الشركة األم 
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     مصروفات اإلنتاج :

 001840184 091419174 104000101 295129733 مواد خام مستهلكة

 1060314 - 101060871 3239507 أسمنت مستورد

 407400046 490319111 301400963 093229521 كةقطع غيار ومواد مستهل

 601700709 593379153 404630117 493419114 مصروفات متعلقة بالموظفين

 1009130638 2597449573 604110441 195319117 وقود وغاز وكهرباد 

 004000807 191309130 106140801 290309432 مواد تعبئة

 400030660 494149431 300130044 092339354 (7)إيماح  ستهال إ

 109970411 293579220 100060711 293309314 المصروفات غير المباشر  األخرم

 1940691 2079043 810111 339333 ممصص ممزون بطئ الحركة

 (460708) 291259742 7080683 4459174 تسويات الممزون

 1193339230 0303900811 4393339433 4101160466 

     التوزيع :مصروفات 

 0300089 5339453 0190006 5339453 مصروفات نقل

 300480646 091309337 404700068 491359154 مصروفات تصدير

 001110003 293219255 301810030 091509301  / صحارمسقط  شحن

 393519745 901940108 591139412 601960487 

 0392559303 3100660808 4597179313 4700100863 

 
 تفاصيل المصروفات المتعلقة بالموظفين

 401960674 495329013 008040971 090329535 الرواتب واالجور 

 107840811 293429332 103600044 5139541 مزايا أخرم

 610806 2219010 610696 339343 المساهمة في خطة التقاعد المحدد 

الزياد  في االلتزام الماص بمطة 

 المحدد  غير الممولة منافع التقاعد
719134 910016 2519447 1300019 

 493419114 404630117 593379153 601700709 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية  -13
 

 630300 719331 80970 79513 مصروفات إعالن ودعاية

 40387 39733 30340 19274 ورسوم عموية ندوات

 100689 209110 100689 209110 وجلب عمالةتدريب 

 680891 139025 380748 039254 هاتت وفاكس

 410691 319773 410117 319203 مصاريت سفر

 60401 49353 60401 49353 مصروفات قانونية

 000693 239453 80811 39333 رسوم مراجعة

 140936 219333 130176 259531 مصروفات تقنية المعلومات

 1180697 2239437 110018 - مصروفات مهنية أخرم

 300471 739313 300471 739313 تبرعات

 300011 019333 300011 019333 واللجان أتعاب جلسات مجلس االدار 

 000446 119231 000446 119231 رسوم سوق المال

 0160436 2309523 660086 759417 ايجارات ومنافع

 (690118) 1139133 (690118) 079333 ممصص ديون مشكو  فيها

 1300091 2339404 810167 149073 مصروفات أخرم

 0110790 3080398 292139347 7310100 

 
 



 

   إيرادات أخرى -03
 

 الموحدة الشركة األم 

 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 401 039205 401 039205 ممتلكات وآالت ومعداتبيع 

 930091 2139357 660463 2239101 من خدمات أخرمإيرادات 

     

 2439017 660813 2539331 930731 

 

 التمويل (إيرادات ) صافى تكاليف  -  02

 
 (104490671) (295039111) (104490671) (295039111)  طويلة االجل فوائد على قروا

 (903)  - - - السحب على المكشوف فوائد على

 010141 19333 080708 79033 اح )خسائر( سعر الصرفأرب

 (370037) (019724) (110817) (79313) أخرم 

 910431 2349330 910431 339023 بنكيةفوائد على ودائع 

     

 (294429071) (103480388) (294559273) (103960161) 

  
 وإيرادات إستثمار  إيرادات أخرى - 01

 
 1060897 2409513 1060897 2409513 استثمارات ايرادات

 - - 101360190 101110196 ارباح من شركة شقيقة

     

 291549725 101630170 2409513 1060897 
     

رباح ) خسائر(القيمة العادلة إ

 لالستثمارات
5379333 4400100 5379333 4400100 

 

 مخصص ضريبة الدخل  -  00
 730111 239333 730111 239333 ممصص فرق ضرائب

 000410111 190329333 000410111 190329333 ممصص ضريبة الدخل

     

 190329333 003140111 190329333 003140111 

 

 للسهم الواحد والمخفّض العائد األساسي -04
 

 على المتوسط المرجح لعدد فتر للسهم الواحد بقسمة صافى ربح ال والمنمفض حتساب العائد األساسيإيتم 

 :كما يلي فتر األسهم القائمة خالل ال
 الموحدة الشركة األم      
 4132 3011 4132 3011 

 1800110903 1393709353 1701110306 2793559503 )لاير عماني( فتر  صافى ربح ال

 01101110111 13393339333 01101110111 13393339333 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

     

 ر.ع 10186 ر.ع 39234 ر.ع 10190 ر.ع 10198 سي والممفّض للسهم الواحد العائد األسا

 

 

 

 



 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  -  05
 

فددي معددامالت مددع مسددئوليها التنفيدذيين وأعمدداد مجلددس اإلدار  وأطددراف لددبعض أعمدداد  المجموعددةدخلدت 

ائع إلدى األطدراف ذات العالقدة كمدا ببيدع بمد األمفي إطدار النشداط االعتيدادي تقدوم الشدركة  . مجلس اإلدار 

تلقددى خددمات. يددتم الددخول فددي تلدك المعددامالت ببندود وشددروط يدرم أعمدداد تبمدائع و األمتشدتري الشددركة 

 مجلس اإلدار  أنها مماثلة لما يمكن الحصول عليه وفقا لألساس التجاري من أطراف أخرم مستقلة. 
 

 ي:ما يلك فتر هاية الإلى أطراف ذات عالقة في ن /المبالغ المستحقة من 

 الموحدة الشركة األم      
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     (20مستحقات من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 4030811 - 4030811 - شركة صاللة للمراسنة الجاهز  ش م م  -

 - 09433 - 09433 حديثةشركة المقاوالت ال -

 0740800 7339313 0740800 7339313 الصناعةشركة المكال ريسوت للتجار  و -

 4010463 4349433 30178 49371 الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات األسمنتية -

 3319121 101310840 291379303 104010306 
 

     (15)إيضاح مستحقات ألطراف ذات عالقة 
 -- -- 339513 739733 يونير لصناعة االسمنتبا -

 -- -- 1349531 1539072 ريسي للمالحةشركة  -

 -- -- 3379334 1539313 شركة ريبلك للمالحة -

 5739013 292319313 -- -- 
 

 كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما يلي: فترةخالل ال

 

 الموحدة الشركة األم :
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     مبيعات ألطراف ذات عالقة 

 294429117 290419133 104410007 290419133 شركة صاللة للمرسانة الجاهز   -

 40641 219233 40641 219233 المقاوالت الحديثةشركة  -

 809600418 2395139335 809600418 2395139335 صناعةالشركة المكال ريسوت للتجار  و -

 090878 09133 090878 09133 الشركة العمانية البرتغالية  -

 2293239254 2290079115 2293239254 2290079115 

 

  
     شراء بضائع وخدمات من أطراف ذات عالقة

 101710133 3279310 101710133 3279310  شركة بايونير لصناعة االسمنت  -

 101110131 3119331 101110131 3119331 شركة ريسي للمالحة -

 101130071 294739201 101130071 294739201 شركة ريبلك للمالحة -

 1090016 339723 1090016 339723 الصناعةشركة المكال ريسوت للتجار  و -

 090449333 090449242 090449333 090449242 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في اإلدارة العليامكافآت موظ

 

 الموحدة الشركة األم 
 03/3/1324 31/8/0113 03/3/1324 31/8/0113 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     

 300011 019333 300011 019333 أتعاب حمور جلسات مجلس اإلدار 

     

 019333 300011 019333 300011 

     

أداد مدفوعة  رواتب وبدالت ومكافلت

 لمسئولين تنفيذيين
4309330 0010769 4309331 0010769 

 5239331 0970069 5239331 0970069 

 
وسددلطات تمددولهم بددالتمطيط  بمسددئولياتأولئددك األشددماص الددذين يتمتعددون  العليددا هددماإلدار  مددوظفى 

أي عمدو مجلدس  والتحكم فيها سواد بشدكل مباشدر أو غيدر مباشدر شدامالً  األموتوجيه أنشطة الشركة 
 .كان تنفيذي أو بمالف ذلك" إدار  "سواد

 

 أرقام المقارنة  - 01

أرقام المقارنة لكي تتمشى مع طريقة العرا المتبعة في هذه القوائم لقد تم إعاد  تصنيت بعض 

 المالية .


