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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 

 لشكل القانوني واألنشطة الرئيسيةا .1

 1981تأسست شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع )"الشركة األم" أو "الشركة"( في عام 

يشار إلى وسجلت كشركة مساهمة عامة في سلطنة عمان.  7/81بموجب القرار الوزاري رقم 

 الشركة وشركاتها التابعة )أنظر أدناه( مجتمعة بـ "المجموعة".
 

إنتاج وبيع األسمنت البورتالندي العادي واألسمنت المقاوم  هياألم لشركة ل األنشطة الرئيسية

( وأسمنت البوزوالنا لآلبار. عنوان المكتب المسجل Gللكبريت وأسمنت آبار النفط درجة )

 ، سلطنة عمان.211صاللة، الرمز البريدي  1020للشركة هو ص.ب 
 

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة مبينة أدناه: 
 

 األنشطة الرئيسية   % المساهمة نسبة بلد التأسيس بعةالشركات التا 

  9201 8201  
     

اإلمارات العربية  بيونير لصناعة األسمنت ذ.م.م )"بيونير "(  
 إنتاج وبيع منتجات األسمنت 99.99 99.99 المتحدة

 شركة شحن بحري 100 100 بنما ريسي للمالحة اس. ايه )"ريسي "( 
 شركة شحن بحري 100 100 جزر مارشال ريبلك للمالحة اس. ايه )"ريبلك "( 

 إنتاج وبيع منتجات األسمنت - 100 سلطنة عُمان مصنع صحار لالسمنت ش.م.م
 محجر الحجر الجيري  100 100 جورجيا *لصناعة األسمنت جورجيا المحدودة بيونير 
 اإلمارات العربية  **ة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع )فرع(شرك 

 محجر الحجر الجيري 100 100 لمتحدةا
البيع بالجملة لألسمنت  51 51 سلطنة عُمان شركة ريسوت برواقو لألسمنت المحدودة ش.م.م 

 والبالستيك 
اإلمارات العربية  القابضةشركة أر سي سي 

 المتحدة
 شركة قابضة - 100

اإلمارات العربية   شركة أر سي سي للتجارة
 المتحدة

 نشاط التداول  - 100

 إنتاج وبيع منتجات األسمنت - 100 سلطنة عُمان مصنع الدقم لالسمنت ش.م.م
إسمنت الصومال  أر سي سي ام اي جيشركة 

 القابضة المحدودة
  

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 شركة قابضة - 55

 الشركات الشقيقة 
 

    

الجمهورية  شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع  
 49 49 اليمنية

استيراد وتصدير وتعبئة 
 وتسويق المنتجات األسمنتية

 

مع  ةوالموحدالمالية النتائج التشغيلية للشركة األم على أساس منفصل  البياناتتمثل هذه 

 (. "المجموعة"شركاتها التابعة المذكورة أعاله )
 

شركة تابعة لشركة بيونير لصناعة شركة بيونير لصناعة األسمنت جورجيا المحدودة هي * 

 األسمنت.
 

إن الفرع المذكور أعاله مملوك من قبل شركة بيونير لصناعة األسمنت. لصالح الشركة ** 

لمالية ا البياناتنتائج العمليات والمركز المالي للفرع في هذه  توحيداألم. وبالتالي، يتم 

 . الموحدة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 ير المالية الدولية الجديدة والمعدلةرتطبيق معايير التقا .2
  

المفعول  صبحت ساريةأتم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي 
 ، في هذه البيانات المالية. 2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد  ةللفترات السنوي

 

 التي تسري للسنة الحالية والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-1
 

 عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم تطبيق  
 

عقود اإليجار )الصادر  16في السنة الحالية ، معيار التقارير المالية الدولية رقم  المجموعةطبقت 

والذي يسري على الفترات السنوية التي  (2016من مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يناير 

 .2019يناير  1تبدأ في أو بعد 
 

عدلة فيما يتعلق بمحاسبة عقد اإليجار. متطلبات جديدة أو م 16يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم 

يقدم هذا المعيار تغييرات جوهرية على محاسبة المستأجر من خالل إلغاء التمييز بين عقود اإليجار 

التشغيلي والتمويلي ، وبتطلب إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار عند بدء اإليجار 

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة  بالنسبة لجميع عقود اإليجار ، بإستثناء

 .على النقيض من محاسبة المستأجر ، لم تتغير متطلبات محاسبة المؤجر بشكل كبيرالقيمة. 
 

. تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 3تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة مبينة في إيضاح 

 مبينة أدناه. ركة األم والموحدةالبيانات المالية للشعلى  16
 

 .2019يناير  1هو  للمجموعة 16تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

إختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي التي يسمح بها معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 عند تطبيق هذا المعيار الجديد. 16
 

 يجارلإلتأثير التعريف الجديد )أ( 
 

 .16معيار التقارير المالية الدولية رقم قامت المجموعة بإعادة تقييم تعريف اإليجار بموجب 
 

ً بمفهوم السيطرة. يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم              16يتعلق تعديل تعريف اإليجار غالبا

أساس ما إذا كان العميل يملك الحق في السيطرة على إستخدام ما إذا كان العقد يتضمن إيجاراً على 

أصل محدد لفترة زمنية بمقابل ، وهذا على العكس من التركيز على "المخاطر والعوائد" في المعيار 

 .4رقم  ومعيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 17المحاسبي الدولي رقم 
 

يجار واإلرشادات ذات الصلة المبينة في معيار التقارير المالية تطبق المجموعة تعريف عقد اإل

)سواء  2019يناير  1على جميع عقود اإليجار التي تم إبرامها أو تعديلها في أو بعد  16الدولية رقم 

كانت هي المؤجر أو المستأجر في عقد اإليجار(. من أجل اإلعداد لتطبيق معيار التقارير المالية 

للمرة األولى ، أجرت المجموعة تقييماً للتطبيق. أظهر التقييم بأن التعريف الجديد  16الدولية رقم 

التي تفي  المجموعةلن يغير بشكل جوهري نطاق عقود  16في معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .بتعريف عقد اإليجار
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

 )تابع( التي تسري للسنة الحالية والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-1
 

 )تابع( عقود اإليجار 16تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 التأثير على محاسبة المستأجر)ب( 
 

 ( عقود اإليجار التشغيلي السابقة1)
 

كيفية إحتساب المجموعة لعقود اإليجار المصنفة سابقاً  16رقم يغير معيار التقارير المالية الدولية 

، والتي كانت خارج بنود الميزانية  17كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 العمومية.
 

على جميع عقود اإليجار )بإستثناء ما هو  16من أجل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 ه( ، تقوم المجموعة:وارد أدنا
 

بإدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في بيان المركز المالي ، والتي تقاس مبدئياً  •

بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية ، مع تعيل الحق في إستخدام األصول بمبلغ أي 

ً لمعيار التق ً أو مدفوعات إيجار مستحقة وفقا ارير المالية الدولية رقم مدفوعات مقدما

 (. 2)ب()8:سي16
 

بإدراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفائدة على إلتزامات اإليجار في بيان األرباح أو  •

 الخسائر.
 

بعرض إجمالي المبلغ النقدي المدفوع عن أصل مبلغ إلتزامات اإليجار والفوائد ضمن أنشطة  •

 النقدية.التمويل في بيان التدفقات 
  

تدرج حوافز عقد اإليجار ) مثل: فترة إيجار مجاني( كجزء من قياس الحق في إستخدام األصول 

، إدراج إلتزام  17وإلتزامات اإليجار ، في حين أنه نتج عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .حافز عقد اإليجار والذي يطفأ كخصم من مصروف اإليجار بطريقة القسط الثابت
 

، يتم إختبار إنخفاض قيمة الحق في إستخدام األصول  16بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .36وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

شهراً أو أقل( وعقود إيجار أصول  12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار هي 

، فقد إختارت المجموعة إدراج  المكتب وأجهزة التصوير(سيارات منخفضة القيمة )والتي تتضمن 

 . 16مصروف اإليجار بطريقة القسط الثابت وفقاً لما يسمح به معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

إستخدمت المجموعة الوسيلة العملية التالية عند تطبيق طريقة األثر الرجعي المعدل على عقود 

 .17ود إيجار تشغيلي عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم اإليجار المصنفة سابقاً كعق
 

إختارت المجموعة عدم إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ، على عقود اإليجار  •

 شهراً من تاريخ التطبيق المبدئي. 12التي تنتهي مدتها خالل 
 

د مدة اإليجار عندما يحتوي العقد على إستخدمت المجموعة منهج "التعديل التراكمي" عند تحدي •

 خيارات تمديد أو إنهاء اإليجار.
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

 )تابع( التي تسري للسنة الحالية والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-1
 

 )تابع( عقود اإليجار 16الدولية رقم تطبيق معيار التقارير المالية  
 

 16المالي للتطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  التأثير)ج( 
 

لقد أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في البيانات المالية على النحو التالي، وقد 

 قامت المجموعة بـ:
 

  بالقيمة الحالية إدراج الحق في إستخدام األصول ً وإلتزامات اإليجار التي تم قياسها مبدئيا

مليون لاير  27.5مليون لاير عماني )الشركة األم  18.6لمدفوعات اإليجار المستقبلية بمبلغ 

 .عن اإلنتقال لتطبيق المعيار عماني(
 

  ليون لاير م 3.1إدراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار بمبلغ

مليون لاير عماني(  1.7مليون لاير عماني و 4.5مليون لاير عماني )الشركة األم  1.2عماني و

 و ;2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  على الترتيب
 

  عرض إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار كتعديل على التدفقات

 النقدية من أنشطة التشغيل.
 

مبلغ تعديل كل بند من بنود البيانات المالية التي تأثيرت بتطبيق معيار  يوضح الجدول التالي

 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  16التقارير المالية الدولية رقم 
 

 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في التأثير على الربح أو الخسارة ل
 

 الموحدة الشركة االم  
 لاير عماني لاير عماني  

   

 3.106.125 4.511.786 زيادة في مصروفات االستهالك واالطفاء

 616.198.1 1.691.677 الزيادة في تكاليف التمويل
 (3.855.475) (5.206.757) اإليجاراتالنقص في 

 

   

 (266.449) (996.706) انخفاض في ربح السنة
 

 

 2019 ديسمبر 31المنتهية في التأثير على بيان التدفقات النقدية للسنة 
 

 الموحدة الشركة االم  

 لاير عماني لاير عماني  
   

 3.855.475 5.206.757 مدفوعات االيجار التشغيلي

 3.855.475 5.206.757 الزيادة في صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

   

 (3.855.475) 5.206.757 دفع الجزء الرئيسي من التزامات اإليجار والفوائد
 

   

 (3.855.475) 5.206.757 انخفاض في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

 )تابع( التي تسري للسنة الحالية والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-1
 

 )تابع( عقود اإليجار 16تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 )تابع( 16المالي للتطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  التأثير)ج( 
 

مع  2018ديسمبر  31اإليجار خارج بنود الميزانية العمومية كما في  عقدتمت تسوية إلتزامات 

على النحو  16المدرجة عند اإلنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم إلتزامات عقد اإليجار 

 التالي:

 الشركة األم  

 لاير عماني 

 الموحدة

 لاير عماني 
   

             إلتزامات اإليجار التشغيلي التي تم اإلفصاح عنها كما في

 1.276.235 296.712 2018ديسمبر  31

 23.145.024 34.475.991 االيجار تعريفالتعديل بسبب تعديل 

 24.421.259 34.772.703 قيمة عقد اإليجار التشغيلي المعدل

 (5.786.486) (7.259.138) القيمة المخفضة
 

 18.634.773 27.513.565 إلتزام اإليجار عند اإلدراج المبدئي

 6.048.947 66.048.94 خالل السنة المدرجالتزام االيجار 

ً ناقص  (2.653.412) (079.3.515) الجزء الرئيسي للسنة: ا

 22.030.307 30.047.432 2019ديسمبر  31اإليجار في  إلتزام
 

   منها:

 6.595.836 6.470.828 إلتزامات إيجار متداولة
 15.434.471 23.576.604 إلتزامات إيجار غير متداولة

 

   

 30.047.432 22.030.307 
 

  

 الحق في إستخدام األصول. ويتم قياس على أساس مستقبلي الحق في إستخدام األصول تم قياس

 بمبلغ يعادل إلتزام اإليجار.
  

 درجةالمالمطبق على التزامات اإليجار المتزايد للمستأجر ومعدل اإلقتراض المتوسط المرجح لإن 

 . %6.35في بيان المركز المالي هو 
 

 في تاريخ الحق في إستخدام األصولتطلبت إجراء تعديل على  شاقة إيجارلم تكن هناك عقود 

 .المبدئيالتطبيق 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 تطبيق معايير التقاير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( .2
 

 جوهري على البيانات المالية دون تأثيرالمطبقة  والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-2
 

السنوية  والتي أصبحت سارية على الفتراتمعايير التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ق يتطب تم 
 في هذه البيانات المالية: 2019يناير  1في أو بعد  تبدأالتي 

 

تسري للفترات 

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

مميزات الدفع المسبق بتعويض سالب وتعديل  9التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  2019يناير  1
 اإللتزامات المالية

 أنه ألغراض تقييم ما إذا كانت  9توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

يمكن للطرف الذي يمارس هذا مميزات الدفع المسبق تفي بشروط سداد أصل المبلغ والفوائد ،  

الخيار سداد أو إستالم تعويض معقول عن الدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق. بمعنى 

 آخر ، مميزات الدفع المسبق بتعويض سالب ال تؤدي تلقائياً لإلخفاق في سداد أصل المبلغ والفوائد.

، مع السماح بالتطبيق  2019يناير  1يطبق التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

المبكر. توجد أحكام إنتقالية محددة بناءاً على تاريخ تطبيق التعديالت للمرة األولى ، نسبة إلى 

 . 9التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 
  

 :اإلستثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة 28يالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعد 2019يناير  1

 متعلقة بالمصالح طويلة األجل في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة.

 األدوات المالية 9توضح هذه التعديالت بأن الشركة التي تطبق معيار التقارير المالية الدولية رقم  

على المصالح طويلة األجل في شركات شقيقة أو مشاريع مشتركة التي تشكل جزءاً من صافي 

 اإلستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك والتي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية.
  

لى معيار   التعديالت ع – 2017 -2015التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2019يناير  1

الترتيبات  11ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  إندماج األعمال 3التقارير المالية الدولية رقم 
 23والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل 12والمعيار المحاسبي الدولي رقم  المشتركة

 .تكاليف اإلقتراض
  

التعديالت على معيار    – 2017 -2015التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2019يناير  1

الترتيبات  11ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  إندماج األعمال 3التقارير المالية الدولية رقم 
 23والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل 12والمعيار المحاسبي الدولي رقم  المشتركة

 .تكاليف اإلقتراض
  

 تتعلق التعديالت السنوية بتعديل أربعة معايير. 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 تطبيق معايير التقاير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( .2
 

 جوهري على البيانات المالية دون تأثيرالمطبقة  والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير 2-2
 )تابع(

تسري للفترات 

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

 ضرائب الدخل 12المعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يناير  1
  

رباح الدخل على توزيعات األتوضح التعديالت ما إذا كان ينبغي على الشركة إدراج تبعات ضريبة  

في األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى أو حقوق الملكية وفقاً للبند األصلي الذي أدرجت 

فيه الشركة التعامالت المحققة لألرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الوضع بغض النظر عما إذا كانت 

 وغير الموزعة. معدالت ضريبية مختلفة تنطبق على األرباح الموزعة
  

 تكاليف اإلقتراض 23المعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يناير  1

توضح التعديالت أنه إذا ظل أي إقتراض محدد قائماً بعد أن يصبح األصل والصلة جاهزاً لإلستخدام  

ند عالمخصص له أو لبيعه ، يصبح ذلك اإلقتراض جزءاً من األموال التي تقترضها الشركة عموماً 

 إحتساب معدل الرسملة على اإلقتراضات العامة.
  

 إندماج األعمال 3معيار التقارير المالية الدولية رقم  2019يناير  1

على نشاط  المنشأةأنه عندما تسيطر  3توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

متطلبات إندماج األعمال المتحقق على  المنشأةتجاري يكون عبارة عن تشغيل مشترك ، تطبق 

ً في التشغيل المشترك بالقيمة العادلة.  مراحل ، بما في ذلك إعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقا

تتضمن إعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً أي أصول غير مدرجة واإللتزامات والشهرة المتعلقة 

 بالتشغيل المشترك.
  

 الترتيبات المشتركة 11عيار التقارير المالية الدولية رقم م 2019يناير  1
  

أنه عندما يشارك أحد األطراف ،  11توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

دون أن يملك سيطرة مشتركة ، في تشغيل مشترك يكون عبارة عن عمل تجاري ، فإنه يحصل 

تفظ بها بإعادة قياس الفائدة المح المنشأةغيل المشترك ، وال تقوم على السيطرة المشتركة لذلك التش

 سابقاً في التشغيل المشترك.
  

  تعديل أو إيقاف أو تسوية خطة منافع الموظفين 19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يناير  1

منافع الموظفين إحتساب تعديالت أو  19توضح التعديالت على  المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 إيقاف أو تسويات خطة المنافع المحددة. 
  

 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل 23معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  2019يناير  1

الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر  يتناول التفسير تحديد الربح 

الضريبية غير المستخدمة والضريبة المستردة والمعدالت الضريبية ، عند وجود شكوك حول 

 . وهو يتناول تحديداً:12معالجات ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   الضريبية بشكل جماعيما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات; 

 إفتراضات فحص السلطات الضريبية;  

  تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( الخسائر الضريبية غير المستخدمة

 و ;والضريبة المستردة والمعدالت الضريبية

 .تأثير التغيرات في الحقائق والظروف 

 

اح صفجوهري على المبالغ التي تم اإل المعدلة أي تأثيرلم يكن لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية 

عنها للسنة الحالية والسنوات السابقة ، ولكن يمكن أن يؤثر على إحتساب التعامالت أو الترتيبات 

 المستقبلية.
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم تطبق بشكل  والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير  2.3

 مبكر
 

لم تطبق الشركة بعد معايير التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يبدأ سريانها 

 بعد:
يطبق للفترات 

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

 

 الجديدة والمعدلةمعايير التقارير المالية الدولية 

  

والمعيار  عرض البيانات المالية 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تعريف المواد  2020يناير  1

 السياسات المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 8المحاسبي الدولي رقم 

جوهرية إذا كان باإلمكان التوقع بشكل معقول ينص التعريف الجديد على أنه" تكون المعلومات  

أن  يؤثر اإلغفال أو التضليل على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية 

 معلومات مالية محددة حول الشركة". ألغراض عامة ، والتي تتيح
  

 إندماج األعمال 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  –تعريف العمل التجاري  2020يناير  1
  

ً ، يجب أن تتضمن مجموعة كاملة من األنشطة   توضح التعديالت أنه لكي بعتبر عمالً تجاريا

واألصول ، كحد أدنى ، مدخالت وإجراءات موضوعية تساهم معاً بشكل كبير في القدرة على  

يوضح مجلس المعايير المحاسبية الدولية بأنه يمكن أن يوجد العمل التجاري إنشاء مخرجات. كما 

دون أن يتضمن جميع المدخالت واإلجراءات المطلوبة إلنشاء مخرجات. أي أنه يجب أن تكون 

المدخالت واإلجراءات المطبقة على تلك المدخالت "قادرة على المساهمة في إنشاء مخراجات" 

 شاء مخرجات".بدالً من "القدرة على إن
  

على  التعديالت –تعديالت على اإلشارات إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية الدولية  2020يناير  1

و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  14و 6و 3و 2معايير التقارير المالية الدولية أرقام 

 22و  20و  19و  12ومعايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أرقام  38و  37و  34

ى يتعلق باإلشارة إل لتحديث تلك التصريحات فيما 32ومعيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم 

 واإلقتباس من إطار العمل أو لتحديد إشارتهم إلى نسخة مختلفة من إطار العمل.
  

األدوات المالية: اإلفصاحات ومعيار التقارير المالية الدولية  7معيار التقارير المالية الدولية رقم  2020يناير  1
 األدوات المالية – 9رقم 

 التعديالت حول مسائل ما قبل اإلستبدال في إطار إصالح معدل الفائدة بين البنوك 
  

 عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولية رقم  2022يناير  1
  

 

ة والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات الماليالمعايير ه سوف يتم تطبيق اإلدارة بأنتتوقع 

جديدة ،  والتفسيرات والتعديالت الالمعايير عندما تكون قابلة للتطبيق ، وأن تطبيق تلك  للمجموعة

 في فترة التطبيق األولي. للمجموعةقد ال يكون له تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة     .3
  

 اإللتزامبيان           
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية  البيانات المالية للشركة األم والموحدةتم إعداد هذه 

ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة  في سلطنة عمانالتجارية  ومتطلبات قانون الشركات 
 .العامة لسوق المال في سلطنة عمان

 

)قانون  18/2019صدر قانون الشركات التجارية الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 
، والذي إستبدل قانون الشركات  2019فبراير  13الشركات التجارية في سلطنة عمان( بتاريخ 

ً ألحكام المرسوم السلطاني رقم  ، يسري قانون الشركات التجارية  18/2019التجارية. وفقا
الل سنة ويجب على الشركات اإللتزام بالقانون الجديد خ 2019ابريل  17الجديد إعتباراً من 

 .2019ابريل  17واحدة من تاريخ 
 

 أساس اإلعداد      

ثناء ، بإست الموحدة على أساس التكلفة التاريخيةللشركة األم والمالية  البياناتهذه تم إعداد 

لى تستند التكلفة التاريخية بشكل عام ع. بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 .للمقابل الممنوح عن البضائع والخدماتالقيمة العادلة 
 

ي معاملة لتزام فإ لتحويل سيتم دفعهلقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو ا

منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن 

أو  للألصأسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة بإستخدام مالحظته مباشرة أو تقديره 

إذا أخذ المشاركون  اإللتزاماتأو  األصولخصائص  اإلعتباربعين  المجموعة، تأخذ  اإللتزام

 س.في تاريخ القيا اإللتزاماتأو  األصولفي السوق هذه الخصائص في الحسبان عند تسعير 

ً لتلك  يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية وفقا

 األسس.
 

باإلضافة إلى ذلك ، وألغراض التقارير المالية ، يتم تصنيف ثياسات القيمة العادلة إلى المسوى 

المدخالت بناء على درجة مالحظة المدخالت على قياسات القيمة العادلة وأهمية  3و 2و 1

 على قياس القيمة العادلة بشكل عام ، وهي مبينة كما يلي:
 

  غير المعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو  مدرجةأسعار المدخالت هي  – 1المستوى(

 .يمكن للشركة الدخول إليها في تاريخ القياس التزامات مماثلة
 

 مالحظتها نيمک لتيوا ، 1 وىلمستا نضم جةدرلما رألسعاا فبخال تخالدلما - 2 وىلمستا 

 .رمباش رغيأو  مباش لبشک واءس، اإللتزامات أو  لألصول
 

  ألصل أو التزام ت غير الملحوظةمدخالال – 3المستوى. 
 

لية وعملة تشغيوالموحدة بالريال العماني بإعتباره العملة ال للشركة األمتعرض البيانات المالية 

 .العرض للشركة األم
 

المحاسبية بثبات لكافة السنوات المعروصة ، بإستثناء التغيرات في  تم تطبيق هذه السياسات
 السياسات المحاسبية كما هو مبين أدناه:
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 
 

 عقود اإليجار

  2019يناير  1يسري إعتباراً من  – 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 كمستأجر المجموعة 
  

مإ إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. تدرج  المجموعةعند بدء التعاقد ، تقيّم 

الشركة الحق في إستخدام األصول  وإلتزام اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار 

فيها بمثابة المستأجر ، بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )عقود  المجموعةالتي تكون 

ً أو أقل( وعقود إيجار أصول منخفضة القيمة. بالنسبة لعقود اإليجار  12اإليجار بفترة  شهرا

مدفوعات اإليجار كمصروف تشغيل بطريقة القسط الثابت على مدة  المجموعةهذه ، تدرج 

ً للنمط الزمني الذي تستهلك خالله المنافع  فترة اإليجار إال إذا كانت هناك طريقة أكثر تنظيما

 اإلقتصادية من األصول المستأجرة.  
 

ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ  إلتزاماتتقاس  اإليجار مبدئيا

عدم  ي حالةبدء اإليجار ، مخصومة بإستخدام معدل الفائدة المضّمن في عقد اإليجار أو ، ف

 إمكانية تحديد معدل الفائدة ، تستخدم المجموعة معدل اإلقتراض المتزايد الخاص بها.
 

 تتضمن مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس إلتزامات اإليجار:
 

 مدفوعات إيجار ثابتة )متشمنة مدفوعات موضوعية ثابتة(، مطروحاً منها أي حوافز إيجار; 
 

 على مؤشر أو معدّل، مقاسة مبدئياً بإستخدام المؤشر أو المعدّل  مدفوعات إيجار متغيرة تعتمد

 ;في تاريخ بدء اإليجار
 

 المبلغ المتوقع سداده من جانب المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية; 
 

 و ;ممارسة خيارات سعر الشراء، إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة الخيارات 
 

  إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت أحكام عقد اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء مدفوعات غرامات

 عقد اإليجار.
 

 

 في بيان المركز المالي.منفصل تعرض إلتزامات اإليجار كبند 
 

يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين تكلفة أصل المبلغ والتمويل. يتم إدراج تكلفة التمويل في 

اإليجار لكي تنتج معدل فائدة  دوري ثابت على الرصيد  األرباح أو الخسائر على مدى فترة

ً بزيادة القيمة الدفتريو لكي تعكس  المتبقي لإللتزام لكل فترة. تقاس إلتزامات اإليجار الحقا

الفائدة على إلتزامات اإليجار )بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( ولتخفيض القيمة الدفترية 

 تي تمت.لكي تعكس مدفوعات اإليجار ال
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 
 

 عقود اإليجار
 

  )تابع( 2019يناير  1يسري إعتباراً من  – 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

 )تابع( كمستأجر المجموعة
  

بإعادة قياس إلتزامات اإليجار )وتجري التعديل المقابل على الحق في إستخدام  المجموعةتقوم 

 األصول( ، كلما:
 

  تغيرت مدة اإليجار أو عند وجود تغير في تقدير ممارسة خيار الشراء ، حيث يتم عندها إعادة قياس

 إلتزامات اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم المعدّل.
 

  تغيرت مدفوعات اإليجار نتيجة لتغيرات في المعدل أو تغير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة

المتبقية المضمونة ، حيث يتم عندها إعادة قياس إلتزامات اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة 

، ائدة العائمدل الفجة لتغير في معبإستخدام معدل الخصم المبدئي )إال إذا تغيرت مدفوعات اإليجار نتي

 حيث يتم عندها إستخدام معدل الخصم المعدّل(.
 

  تم تعديل عقد اإليجار ولم يتم إحتساب تعديالت اإليجار كإيجار منفصل ، حيث يتم عندها إعادة

 قياس إلتزامات اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم المعدّل.
 

 ت من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.أي تعديال المجموعةلم تجري 
 

 

يستهلك الحق في إستخدام األصل على مدة فترة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل الرئيسي ، 

أو إذا كان عقد الحق في إستخدام  إذا حّول عقد اإليجار ملكية األصل الرئيسي أيهما أقصر.

يستهلك الحق في إستخدام األصل الرئيسي األصل يعكس توقع الشركة لممارسة خيارا لشراء ، 

 على مدى العمر اإلنتاجي لألصل الرئيسي. يبدأ اإلستهالك إعتباراً من تاريخ بدء اإليجار.
 

 بيان المركز المالي.يعرض الحق في إستخدام األصول كبند منفصل في 
 

لتحديد إنخفاض قيمة الحق في إستخدام  36المعيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعةتطبق 

م وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقاألصول وتحتسب أي خسارة إنخفاض في القيمة تم تحديدها 

36. 
 

ل ، في قياس إلتزامات اإليجار والحق ال يتم إدراج اإليجارات المتفاوتة التي ال تعتمد على معدّ 

م األصل. تدرج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث في إستخدا

أو الشرط المرتبط بتلك المدفوعات ، وتدرج تحت بند "مصاريف التشغيل" في بيان األرباح 

 أو الخسائر.
 

للمستأجر بعدم فصل المكونات  16رقم  كوسيلة عملية ، يسمح معيار التقارير المالية الدولية

 يجارية ، بل بإحتساب أي إيجار والمكونات غير اإليجارية المصاحبة كترتيب واحد. غير اإل
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 عقود اإليجار )تابع( 
 

  )تابع( 2019يناير  1يسري إعتباراً من  – 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 )تابع( كمستأجر المجموعة
  

 (2019يناير  1)السياسة المطبقة قبل 
 

تدرج األصول المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار التمويلي كأصول للمجموعة بقيمها العادلة 

في تاريخ بدء اإليجار، أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. يتم 

 المركز المالي كإلتزام إيجار تمويلي.إدراج اإللتزام المقابل للمؤجر في بيان 
 

يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض إلتزامات اإليجار من أجل 

تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي لإللتزام. تدرج مصاريف اإللتزام فوراً 

ؤهلة، حيث تتم رسملتها في األرباح أو الخسائر، إال غذا كانت منسوبة مباشرة إلى أصول م

وفقاً للسياسة العامة للشركة بالنسبة لتكاليف اإلقتراض. تدرج اإليجارات الطارئة كمصروفات 

 في الفترات التي يتم تكبدها فيها.
 

تدرج مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال 

تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك فيه المنافع اإلقتصادية من في حالة وجود أساس آخر أكثر 

األصل المؤجر. تدرج اإليجارات الطارئة الناشئة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروف 

في الفترة التي يتم تكبدها فيها. في حالة إستالم حوافز اإليجار من أجل الدخول في عقود إيجار 

تزام. يدرج إجمالي منافع الحوافز كخصم من مصروف اإليجار تشغيلي، تدرج تلك الحوافز كإل

بطريقة القسط الثابت، إال في حالة وجود أساس آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك 

 فيه المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر.
 

   التوحيدأساس           

ليها والمنشآت المسيطر ع األم الخاصة بالشركةتتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية 

 (. التابعة )شركاتهااألم من قبل الشركة 
 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
 

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها؛ 

 نشوء حق للشركة أو تعرضها للعوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها؛ و 

  التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائدها.القدرة على 
 

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق 

 أعاله. إليهاوالظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 
 

ويت الخاصة بالشركة  في المنشأة المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت عندما تقل حقوق التص

بها، فيكون للشركة سلطة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية 

 لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
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تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة 

حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها أم ال بشكل كاٍف لمنحها القدرة. تشمل تلك الحقائق 

 والظروف ما يلي:
 

  التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق للتصويت حجم حقوق التصويت

 اآلخرين؛
 

  التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف  المحتملةحقوق التصويت

 األخرى؛
 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 

  المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن

توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في 

 اجتماعات المساهمين السابقة.
 

تبدأ عملية توحيد الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على تلك الشركات التابعة، 

تلك العملية عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركات التابعة. وعلى وجه  بينما تتوقف

الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة 

األخرى الموحد من تاريخ حصول المجموعة على  ةالشامل اإليراداتفي بيان الدخل الموحد وبيان 

 اريخ الذي تنقطع فيه سيطرة المجموعة على الشركات التـابعة.السيطرة حتى الت
 

 حقوق األقلية

حقوق األقلية تمثل الحصة في األرباح أو الخسائر وصافي األصول التي تحتفظ بها المجموعة 

وتعرض بشكل منفصل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وضمن حقوق 

المركز المالي الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد ، بشكل المساهمين في بيان 

منفصل عن حقوق مساهمي المجموعة. التغيرات في حقوق المجموعة في شركة تابعة الذي ال ينتج 

 عنه فقدان السيطرة ، تحتسب كتعامالت حقوق مساهمين.
 

 إندماج األعمال

ضمن  قدم. ويتم قياس البدل الماإلستحواذام طريقة باستخد على المنشآت اإلستحواذ محاسبة تتم

 حولتها التيالعادلة لألصول  القيماندماج األعمال بالقيمة العادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع 

تراة المنشأة المش مالكي لمصلحةالمجموعة تحملتها التي  واإللتزامات،  اإلستحواذ ريخالمجموعة بتا

 في مقابل السيطرة على عةى حصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجموالسابقين باإلضافة إل

في الربح  حواذاإلست. وبشكٍل عام، يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات المنشأة المستحوذ عليها

 .اأو الخسارة عند تكبده
 

التي تم  واإللتزاماتالقابلة للتحديد  المستحوذ عليهافي تاريخ اإلستحواذ، يتم االعتراف باألصول 

 تحملها بقيمها العادلة.
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حوذ المست المنشأةفي  حقوق أقليةأي  مبلغ، وقدممجموع البدل الم فيالزيادة بقياس الشهرة  يتم

قاً في المنشأة ساب التي كانت تحتفظ بها المشترية للشركة الملكيةحقوق  لحصةوالقيمة العادلة  ،عليها

 اإللتزاماتوالقابلة للتحديد  المستحوذ عليهاعلى صافي مبالغ األصول  ،)إن وجدت(المستحوذ عليها 

 تحوذ عليهاالمس. في حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي مبالغ األصول ستحواذبتاريخ اإل المتحملة

في  أقلية حقوبومبالغ أي  قدمبتاريخ التملك مجموع البدل الم المتحملة واإللتزامات للتحديد بلةالقا

حتفظ بها التي كانت ت المشتريةللشركة  الملكيةحقوق  لحصةالعادلة  يمةوالق المنشأة المستحوذ عليها

و الخسارة أ الربحفي )إن وجدت(، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة المنشأة المستحوذ عليها  فيسابقاً 

 كربح شراء.
 

ول من صافي أص تناسبيةحصة  فيملكية حالية وتخول مالكيها  حصةوالتي هي  حقوق األقلية إن

حقوق  بيةالتناسإما بالقيمة العادلة أو بالحصة  أولييمكن قياسها بشكل  ،المنشأة في حالة التصفية

يتم  المنشأة المستحوذ عليها. للتحديد فيمن المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة األقلية 

 حقوق األقلية. يتم قياس األنواع األخرى من كل معاملة على حدهاختيار أساس القياس على أساس 

يكون  امعندالمحددة في معيار دولي آخر إلعداد التقارير المالية،  األسسعلى بناًء بالقيمة العادلة أو 

ً ذلك من  .اسبا
 

 ناتجة عن إلتزاماتأو  أصولندماج األعمال على إالمجموعة في  من قبل قدميشتمل البدل الم عندما

 بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه تقديمه ترتيب بدل محتمل، يتم قياس البدل المحتمل

تغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل في اندماج األعمال. يتم تعديل ال قدمكجزء من البدل الم

والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على الشهرة. إن 

          الل عليها خ الحصولتعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ عن معلومات إضافية يتم 

قائع ( حول الواإلستحواذجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ )والتي ال يمكن أن تت " فترة القياس" 

 والظروف السائدة بتاريخ التملك.
 

رها والتي ال يمكن اعتبا تقديمه المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل إن

محتمل . ال تتم إعادة قياس البدل الالبدل المحتمل تعديالت فترة القياس تعتمد على كيفية تصنيف

الحقة، ويتم حساب التسوية الالحقة له  مالية والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تقاريرتقديمه 

والمصنف على أنه أحد األصول أو تقديمه ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس البدل المحتمل 

معيار الأو  9لتقارير المالية الدولية رقم لمعيار اوفقا  حقةالمالية المطلوبات في تواريخ تقارير 

حسبما يكون مالئماً، مع   ،المحتملة واألصول اإللتزاماتالمخصصات،  37الدولي رقم  يالمحاسب

 االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في األرباح أو الخسائر.
 

لسابقة في المنشأة في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قياس مصالح المجموعة ا

المستحوذ عليها لقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ )أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة 

المستحوذ عليها إلى المجموعة(، ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، في 

ا قبل ح في المنشأة المستحوذ عليهاألرباح أو الخسائر. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصال

ً في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى أرباح أو  تاريخ االستحواذ، والتي تم االعتراف بها مسبقا

 خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة في حال تم استبعاد هذه المصالح. 
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في حال عدم انتهاء المحاسبة األولية عن اندماج األعمال في نهاية الفترة المالية التي حصل فيها 

االندماج، تسجل المجموعة المبالغ المؤقتة للبنود التي لم يتم إنتهاء عملية المحاسبة عنها. يتم تعديل 

افية إض إلتزاماتأو  أصولبهذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )انظر أعاله(، أو يتم االعتراف 

لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف السائدة بتاريخ 

 االستحواذ، إن توفرت، والتي من شأنها التأثير على المبالغ المعترف بها كما في ذلك التاريخ. 
 

 الشهرة

 فائضوالمتمثلة بلى أساس التكلفة، كأصل ع أوالً  اندماج األعمال يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن

تكلفة اندماج األعمال عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

وفي حال كانت حصة المجموعة، بعد إعادة التقييم، من صافي  والمطلوبات الطارئة المحددة.

ة للشركة المستحوذ عليها تزيد الطارئة المحدد واإللتزامات واإللتزامات لألصولالقيمة العادلة 

  اندماج األعمال فإنه يتم تسجيل الزيادة فوراً في األرباح أو الخسائر.  تكلفة عن مجموع 
إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في  ألغراض إختبار

  .فادتها من عملية اإلندماجوالتي يتوقع إست مجموعات(الوحدات المنتجة للنقد في ال)أو  مجموعةال
يتم إجراء إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها 

ً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة  أو على فترات أكثر تقاربا

الدفترية لها يتم تحميل خسارة اإلنخفاض أوالً لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة 

لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة تناسبياً 

على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال 

  يمكن عكسها في فترات الحقة.
دى الشركات التابعة أو المنشآت بسيطرة مشتركة يتم إحتساب قيمة الشهرة إح استبعادعند 

 المخصصة لها لتحديد الربح/ الخسارة الناتجة من اإلستبعاد.
 

 إستثمار في شركة شقيقة

هي تلك المنشأة التي للشركة تأثيراً فعاالً عليها، ويمثل التأثير الفعال قدرة  الشقيقةالشركة 

وليس  لشقيقةاعلى المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة  شركةال

 السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.
 

في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة  الشقيقة ةالشرك وإلتزامات وأصولج نتائج ادرم إت

مبدئيـاً  شقيقةال، يتم االعتراف باالستثمار في الشركة حقوق الملكية. وطبقاً لطريقة حقوق الملكية

ً لالعتراف بحصة أرباح أو خسـائر الشركة  في بيان المركز المالي بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا

 امهأسه من الخسائر عندما تتخطى حصة الشركة .الشقيقةللشركة  واإليرادات الشاملة األخرى

ي أسهم طويلة األجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءاً من )والتي تتضمن أ الشقيقةفي الشركة 

الخسـائر  في اوقف الشركة االعتراف بحصتهت(، الشقيقةصافي استثمارات الشركة في الشركة 

فيه الشركة  تحملتالالحقة. وال يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية سـوى إلى المدى الذي 

 .الشقيقةدفعات بالنيـابة عن الشركة ب تالتـزامات قانونية أو استنتـاجية أو قام
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باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ تحول الشركة  شقيقةيُحتسب أي استثمار في أي شركة 

أية زيادة  ، فإنشقيقة. وعند االستحواذ على االستثمار في شركة شقيقةإلى شركة  بها المستثمر

في تكلفة الشراء عن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 والتي تم تسجيلها بتاريخ الشراء، يتم االعتراف الشقيقةوالمطلوبات المحتملة المحددة للشركة 

لقيمة المدرجة لإلستثمار. إن أي زيادة في حصة الشركة بها كشهرة، وهو ما يتم تضمينها في ا

المحتملة عن تكلفة الشراء، بعد  واإللتزامات واإللتزامات لألصولفي صافي القيمة العادلة 

إعادة التقييم، فيتم اإلعتراف بها على الفور في بيان الدخل في الفتـرة التي تم فيها الحصول 

 على االستثمار.
 

لتحديد ما إذا كان من الالزم االعتراف  39المعيار المحاسبي الدولي رقم تم تطبيق متطلبات 

رورة، يتم . عند الضشقيقةشركة الشركة في  بأي خسارة النخفاض القيمة فيما يتعلق باستثمار

 لالستثمار )بما في ذلك الشهرة( لتحديد ما إذا ما إجراء اختبار على كامل مبلغ القيمة المدرجة

ً  هناك انخفاض كان " األصول انخفاض قيمة"  36لمعيار المحاسبة الدولي رقم  في القيمة وفقا

اً االستخدام والقيمة العادلة ناقصفي كأصل واحد وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة 

ها بالمعترف القيمة في نخفاض اإل رئخسا إن المدرجة. تكاليف البيع، أيهما أعلى( مع قيمتها

ة استرجاع لخسائر انخفاض القيم من القيمة المدرجة لالستثمار. يتم االعتراف بأي تشكل جزءاً 

 ً السترداد  القيمة القابلة إلى الحد الذي تزيد عنده 36للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

 الستثمار.ا
 

. قيقةشاعتبار االستثمار كشركة  توقف وقف الشركة استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخت

ها وكانت تلك المصالح المحتفظ ب ةسابق شقيقةفي أي شركة  هابقي الشركة على مصالحتعندما 

وم الشركة بقياس المصالح المحتـفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك تقعبارة عن أصل مالي، 

التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك المصالح عند االعتراف المبدئي. 

ة، في تاريخ التوقف عن استخدام طريقة الملكي الشقيقةالفارق بين القيمة الدفترية للشركة  إن

والقيمة العادلة ألي مصالح محتفـظ بها وأية متحصالت ناتجة عن استبعاد أي مصالح جزئية 

 .لشقيقةايتم تضمينها في تحديد األرباح أو الخسائر عند استبعاد الشركة  الشقيقةفي الشركة 

ً في  شركةقوم الت كما ن م اإليرادات الشاملة األخرىبمحاسبة جميع القيم المعتـرف بها سابقا

ذات  اإللتزاماتأو  األصولعند استبعاد  من خالل األرباح أو الخسائر الشقيقةقبل تلك الشركة 

 الصلة. 
 

ً في   من األخرىاإليرادات الشاملة وعليه، فإذا ما كان الربح أو الخسارة المعترف بها سابقا

 ألصولاإعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد كان سيتم  الشقيقةقبل تلك الشركة 

الربح  لىإة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية شركعيد التذات الصلة،  اإللتزاماتأو 

   ة.لكيأو الخسارة )كتعديل إعادة تصنيف( عندما يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الم
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 إستثمار في شركة شقيقة )تابع(
 

تمرة ولكن ال تزال الشركة مس الشقيقةعندما تقوم الشركة بتخفيض نسبة الملكية في الشركة 

في إستخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بإعادة تصنيف نسبة الربح أو الخسارة المعترف 

والمتعلق بتخفيض نسبة الملكية في حال أن الربح  اإليرادات الشاملة األخرىبه سابقاً في بنود 

إستبعاد األصول أو االلتزامات أو الخسارة سوف يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر عند 

  ذات الصلة.
، يتم االعتراف بأية أرباح أو خسـائر من شقيقةأي تعامالت مع شركة  الشركة عندما تبرم

في البيـانات المالية للشركة فقط إلى المدى الذي ال تتعلق فيه  الشقيقةالمعامالت مع الشركة 

 بالشركة. الشقيقةالمصالح في الشركة 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات

نخفاض إ لمتراكم وخسائرستهالك اإلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ايتم قياس بنود الممتلكات واآل

طروحاً مستثناء األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والتي يتم إدراجها بالتكلفة إ، ب القيمة

ستحواذ إلالتي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االتكاليف النفقات  تتضمن .خسائر انخفاض القيمة منها

تكلفة األصول المكونة داخليا تشمل تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف  .على األصول

لة اأخرى تعزى مباشرة إلى تجهيز األصل إلى حالة صالحة للعمل المقصود، وتكاليف تفكيك وإز

 .البنود واستعادة الموقع الذي تتوجد به
 

ا ، يتم احتسابه عندما يكون ألجزاء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة

 .من الممتلكات واآلالت والمعدات( مكونات رئيسية) كبنود منفصلة 
 

ة للبند في القيمة الدفتري يتم احتساب تكلفة استبدال جزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات

إذا كان من المرجح أن المنافع االقتصادية المستقبلية ضمن الجزء سوف تتدفق إلى المجموعة 

يتم إدراج تكاليف  .القيمة الدفترية للجزء المستبدل يتم استبعاد .ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق

واإليرادات الشاملة اح والخسائر لممتلكات واآلالت والمعدات في بيان األربالخدمة اليومية ل

 .عند تكبدها األخرى
 

 ً ها من يتم إحتساب اإلستهالك من أجل شطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات مطروحا

ستخدام طريقة السقط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدّرة ، قيمها المتبقية المقدّرة بإ

وتدرج عادة في األرباح أو الخسائر. تستهلك األراضي المـستأجرة على مدى فترة اإليجار 

وأعمارها اإلنتاجية ، أيهما أقصر ، إال إذا كان هناك يقين بأن المجموعة سوف تحصل على 

 األرض ال تستهلك.  الملكية في نهاية فترة اإليجار.
 

للمتلكات واآلالت والمعدات للفترة الحالية وفترات المقارنة هي            األعمار اإلنتاجية المقدرة

 :كما يلي

 السنوات 

 35 - 5 مباٍن وأعمال مدنية

 32 آالت وماكينات

 15-5 سفن

 5 مركبات

 5 أثاث وتركيبات

 5 معدات مكاتب

 5 -3 المصانعمركبات ومعدات وأدوات 

 20-15 مناجح الحجر الجيري
 

 

تتم إعادة تقييم طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير. تحدد 

األرباح والخسائر عند إستبعاد أحد مكونات الممتلكات واآلآلت والمعدات ، بمقارنة متحصالت  

 واآلآلت والمعدات.اإلستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات  
 

يتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير وتعدّل إذا 

 كان ذلك مالئماً. 
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 (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 التغير في التقدير
 

 عداتهاوم لممتلكاتها وآالتها األعمار اإلنتاجية المقدرةبمراجعة  المجموعةوفقًا لسياستها ، تقوم 

 والمنشآتاآلالت والمعدات لبعض  ةالفعلي األعمارإلى أن ت هذه المراجعة بشكل مستمر. أشار

ستهالك في البيانات إلجية المقدرة المستخدمة ألغراض اكان أطول من األعمار اإلنتاالمدنية 

تقديراتها لألعمار  المجموعة، غيرت  2019يناير  1من  عتباراً وإنتيجة لذلك ، المالية للشركة. 

لتعكس بشكل أفضل الفترات المقدرة التي ستبقى والمنشآت المدنية  آلالتها ومعداتهااإلنتاجية 

لآلالت والمعدات واألعمال خاللها هذه األصول في الخدمة. تم زيادة العمر اإلنتاجي المقدر 

ً  25ي تم تقييمها سابقًا بـ الت المدنية ً  30و  عاما ً  32إلى  عاما ً  35و  عاما . الترتيبعلى  عاما

 ً في التقدير بأثر مستقبلي. إن  التغير إدراج، تم  8لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

ي أرباح وزيادة فللسنة ستهالك إلنخفاض مصاريف اإفي التقدير قد أدى إلى  التغيرتأثير هذا 

مليون لاير عماني للبيانات المالية  1.8مليون لاير عماني للشركة األم و  1.1السنة بمبلغ 

 الموحدة.
 

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

ويشمل ذلك  .بالتكلفةتدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل الهياكل والمرافق قيد اإلنشاء و

ستهالك األعمال الرأسمالية قيد إال يتم . تكلفة البناء والمعدات والتكاليف المباشرة األخرى

 .لإلستخدامجاهزة األصول ذات الصلة تكون فيه التنفيذ حتى يحين الوقت الذي 
 

 نخفاض في القيمةإلا 

ن عدا ع)غير المالية بمراجعة القيمة الدفترية ألصولها  تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير

نخفاض إإذا كان هناك مؤشر على وجود أي  ( لتحديد ماالمخزون وأصول الضريبة المؤجلة

ة ، يتم تقدير القيمة القابلإنخفاض القيمة في قيمة هـذه األصول. في حالة وجود أي مؤشر على 

 )إن وجدت(. إنخفاض القيمةلتحديد مدى خسارة لألصل سترداد إلل
 

سترداد إلل القيمة القابلة على أنها الفرق بين األصلالناشئة من انخفاض قيمة  خسائريتم تحديد ال

 .والموحد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها فوراً في بيان الدخل الشامل للشركة األم
 

ً  إنخفاضعندما يتم عكس خسارة  تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير ،  القيمة الحقا

ية تتجاوز القيمة الدفترال على أل للقيمة القابلة لإلسترداد وتدرج الزيادة فوراً كدخل ، المعدّ 

ابقاً بالصافي سقيمة في اللألصل بعد الزيادة قيمته الدفترية فيما لو لم يتم إدراج خسائر انخفاض 

 .من اإلستهالك أو اإلطفاء
 

 أصول غير ملموسة  

المرتبطة مباشرة بمنتجات البرامج المعروفة والفريدة والتي تدرج تكاليف برامج الحاسب اآللي 

يتم التحكم بها من قبل الشركة وتنطوي على أرباح اقتصادية محتملة تتجاوز تكاليف السنة 

طوير ت الواحدة كأصول غير ملموسة. تتضمن التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين لفريق

ت العالقة. تدرج تكاليف برامج الحاسب اآللي مناسبة من النفقات العامة ذا وحصةالبرامج 

 وات.خمس سنب المقدّرطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي وتطفأ بإستخدام كأصل 
 

ال يتم استهالك األعمال غير الملموسة قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها إلى فئة األصول غير 

تتم رسملة المصروفات الالحقة  تخدام.سإليحدث عندما يصبح األصل جاهزاً لالملموسة والذي 

 فقط عندما تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد الذي تنتمي إليه.
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 مخزون ال

قيمة . صافي الأيهما أقل، على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق يدرج المخزون 

القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدّر مطروحاً منها أي تكاليف مقدّرة  لإلكمال ومصاريف البيع 

وتكاليف التسليم ومصاريف مباشرة أخرى الشراء  سعرمن المقدّرة. تتضمن تكلفة المواد الخام 

بضاعة كلفة التتضمن تتم تكبدها في سبيل الوصول بالمخزون إلى حالته ومكانه الحاليين. 

الجاهزة حصة مالئمة من تكاليف اإلنتاج العامة بناء على سعة اإلنتاج العادية. يتم تخصيص 

 بإستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. التكاليف
 

ة تكلف تمثلتكلفة المواد الخام سعر البضاعة والمصروفات المباشرة ذات العالقة.  تمثل

تكلفة  . تتمثلذات الصلةالنفقات العامة تكلفة المواد الخام والعمالة المباشرة  الجاهزةالبضاعة 

ألخرى ا النفقات العامةواألعمال تحت التنفيذ في حصة من تكلفة المواد الخام والعمالة المباشرة 

. يتم تقييم البضاعة الجاهزة واألعمال تحت التنفيذ حسب التكاليف القياسية أي ذات الصلة

األرقام ، ب ، إن وجد القياسية. يتم التعامل مع أي تباين هام والنفقات العامةام القياسي االستخد

 الفعلية في تقييم المخزون.
 

 األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم 

متطلبات إدراج وقياس األصول واإللتزامات المالية  9يضع معيار التقارير المالية الدولية رقم 

األدوات  39وبعض عقود بيع بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المالية: اإلدراج والقياس.
 

 األصول المالية –التصنيف 
ً جديداً لتصنيف وقياس األصول المالية يعكس  9يتضمن معيار التقارير المالية الدولية رقم  منهجا

 إدارة األصول وخصائص تدفقاتها النقدية.نموذج العمل الذي يتم فيه 
 

على ثالث فئات لتصنيف األصول المالية: التي تم  9يحتوي يضع معيار التقارير المالية الدولية رقم 

قياسها بالتكلفة المطفأة ، بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة من 

: 39د هذا المعيار فئات تصنيف المعيار المحاسبي الدولي رقم خالل األرباح أو الخسائر. يستبع

 المحتفظ بها حتى اإلستحقاق والقروض والديونيات والمتاحة للبيع.
 

 تقييم نموذج العمل
تحدد الشركة نموذج عملها بمستوى يعكس كيفية إدارتها لمجموعة أصول مالية لتحقيق أهداف عملها. 

أساس األداة ، ولكن على مستوى أكبر لمجموع المحافظ ويستند على ال يتم تقييم نموذج العمل على 

 عدد من العوامل الملحوظة. تتضمن المعلومات التي يتم وضعها في اإلعتبار:
 

 .ًالسياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليا 
  بها في نموذج العمل( المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )واألصول المالية المحتفظ

 وكيفية إدارة تلك المخاطر.
  وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط

 المبيعات في المستقبل.
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 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط لسداد أصل المبلغ والفوائد
تجري الشركة تقييماً للشروط التعاقدية لألصول المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي إختبار تقييم ما 

ار ، ض هذا اإلختبألغراإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط لسداد أصل المبلغ والفوائد. 

 يُعّرف مصطلح "أصل المبلغ" بأنه القيمة العادلة لألصول المالية عند اإلدراج المبدئي ويمكن أن 
 

يُعّرف مصطلح "الفائدة" بأنه المقابل للقيمة الزمنية للنقود يتغير على مدى عمر األصل المالي. 

زمنية محددة ولمخاطر اإلقراض ولمخاطر اإلئتمان المصاحبة ألصل المبلغ القائم خالل فترة 

ند ع الرئيسية األخرى والتكاليف )أي: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ، إلى جانب هامش الربح.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط لسداد أصل المبلغ والفوائد ، تضع الشركة في 

شروط تعاقدية يمكن أن تغير توقيت وقيمة التدفقات  اإلعتبار ما إذا كان األصل المالي يحتوي على

 النقدية التعاقدية مما يجعلها ال تستوفي هذا الشرط.
 

 تصنف الشركة أصولها المالية عند اإلدراج المبدئي إلى الفئات التالية:
 

 .أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

  الشاملة األخرى.أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 .أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

 يدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي كالً من الشروط التالية:
 

 و ;محتفظ به ضمن نموذج العمل بهدف اإلحتفاظ بأصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية 

 تواريخ محددة ، تدفقات نقدية تكون فقط لسداد أصل المبلغ والفوائد  تنشىء شروطه التعاقدية  ، في

 على أصل المبلغ القائم.

  األصول المالية مدرجة بالتكلفة المطفأة يعاد قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل

تدرج  القيمةالفائدة الفعلي. إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وإنخفاض 

 في بيان الدخل الشامل. اي ارباح أو خسائر عند إلغاء اإلدراج ، تدرج في بيان الدخل.
 

تتضمن األصول المالية بالتكلفة المطفأة ودائع بنكية والذمم المدينة والنقد لدى البنك والمبالغ 

 المستحقة من أطراف ذات عالقة والفوائد المستحقة وأصول مالية أخرى.
 

 إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عند اإلدراج المبدئي ، تختار الشركة بشكل غير قابل لإللغاء تصنيف إستثماراتها في األسهم 

كإستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا لم تكن محتفظ بها 

األدوات المالية: العرض ،  32وتستوفي التعريف الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم للمتاجرة 

 وال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة. يحدد هذا التصنيف وفقاً لكل أداة على حده.
 

 –إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تقاس الحقاً بالقيمة العادلة 

رات في القيم العادلة متضمنة مكون سعر صرف العمالت األجنبية ، تدرج في اإليرادات الشاملة التغي

األخرى وتعرض في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في حقوق المساهمين. األرباح والخسائر 

ً في اإليرادات الشاملة األخرى ، تحول إلى األرباح المحتجزه ع ند إلغاء المتراكمة المدرجة سابقا

اإلدراج وال تدرج في بيان الدخل الشامل. إيرادات توزيعات األرباح من إستثمارات األسهم بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تدرج في بيان الدخل الشامل إال إذا كانت تمثل بوضوح 

ارات ة األخرى. ال تخضع إستثمإسترداد تكلفة اإلستثمار ، فتدرج في هذه الحالة في اإليرادات الشامل

 األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لتقييم إنخفاض القيمة.
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 خالل األرباح أو الخسائر األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من
 تصنف الشركة األصول المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 

 .أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة 

  إستثمارات األسهم التي لم تختار المنشأة إدراج ارباح وخسائر القيمة العادلة لها من خالل اإليرادات

 و ;الشاملة األخرى

  أدوات الدين ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل فقط سداد أصل المبلغ والفوائد ، يجب

 قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  عدا عما سبق ، يمكن لإلدارة تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

اإلدراج المبدئي الذي يفي بخالف ذلك بمتطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من عند 

خالل اإليرادات الشاملة األخرى ، ويكون ذلك فقط عندما تستبعد أو تقلل بشكل كبير عدم التطابق 

 المحاسبي الذي يمكن أن يحدث بحالف ذلك.
 

سهم التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو إيرادات توزيعات األرباح من إستثمارات األ

 الخسائر ، تدرج في بيان الدخل عندما ينشأ الحق في تلك المدفوعات.
 

 األصول المالية -إنخفاض القيمة 
نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي  9يستبدل معيار التقارير المالية الدولية رقم 

بنموذج "الخسائر اإلئتمانية المتوقعة". يتطلب ذلك تقديرات  حول كيفية تأثير التغيرات في  39رقم 

العوامل اإلقتصادية على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، والتي تحدد على أساس اإلحتماالت المرجحة. 

قيمة العادلة بال يطبق نموذج إنخفاض القيمة على األصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ، عدا اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية والذمم المدينة 

 وأصول العقد.
 

 ، يقاس مخصص الخسارة وفقاً لألسس التالية: 9بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  ائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث شهراً: وهي الخس 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة

 و ;شهراً بعد تاريخ التقرير 12التعثر المحتمل خالل 

  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة: هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع أحداث

 التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
 

اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي في يطبق قياس الخسائر 

تاريخ التقرير قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ اإلدراج المبدئي وتطبق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

شهراً إذا لم تكن كذلك. يمكن أن تحدد المنشأة بأن مخاطر اإلئتمان لألصل المالي لم ترتفع  12لفترة 

 بصورة جوهرية إذا كان لذلك األصل قيمة إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
 

إال أن قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة يطبق دائماً بالنسبة للذمم المدينة وأصول العقد 

عايير المدون مكون تمويل جوهري. تم إحتساب الخسائر اإلئتمانية المقدرة مع الوضع في اإلعتبار 

 التالية:
 

  سنوات الماضية. 6خبرة الخسارة اإلئتمانية الفعلية على مدى الـ 

 و;أعمار الذمم المدينة 

 ؤديي ممالنفس الطرف  مماثلة ئنةدا مبالغ دجوت ثحي ينةدلما ممذلعلى ا قبطلما ملخصا رعنص 

 .للمخاطر کةرلشا رضتع فتخفي لیإ
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 اإللتزامات المالية –التصنيف 
بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاسبي  9يحتفظ  معيار التقارير المالية الدولية رقم 

جميع  39المحاسبي الدولي رقم  لتصنيف اإللتزامات المالية. إال أنه ، بموجب المعيار 39الدولي رقم 

تغيرات القيمة العادلة لإللتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تدرج 

تعرض تغيرات  9في األرباح أو الخسائر ، في حين أنه بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 القيمة العادلة عادة كما يلي:
 

  التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لإللتزام ، تعرض في قيمة

 و ;اإليرادات الشاملة األخرى

 .القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة تعرض في األرباح أو الخسائر 

  الخسائر وال تعتزم لم تصنف المجموعة أي إلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 القيام بذلك.
 

  اإللتزامات المالية

المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مصنفاً كمحتفظ به  يصنف اإللتزام

للمتاجرة أو إذا كان مصنفاً كذلك عند اإلدراج المبدئي. تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة تدرج 

المالية بالقيمة العادلة من خالل  اإللتزاماتائر عند تكبدها. تقاس مباشرة في األرباح أو الخس

األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات عليها ، متضمنة أي فوائد وإيرادات 

 توزيعات ، في األرباح أو الخسائر.
 

 ً يف منها أي تكالاإللتزامات المالية غير المشتقة األخرى تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مطروحا

ً لإلدراج المبدئي ، تقاس هذه اإللتزامات بالتكلفة المطفأة  معاملة منسوبة مباشرة. إلحاقا

 بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 قتراضاتإلا

ً قتراضات مبدئيإلتدرج ا ، بالصافي من تكاليف المعاملة المتكبدة وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة  ا

بالصافي ) بين المتحصالت فرقأي  بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يدرجبالتكلفة المطفأة 

 وأفي األرباح  اإلقتراضاتالمستردة على مدى فترة  واإلقتراضاتتكاليف المعاملة(  من

عة حق غير مشروط إال إذا كان للمجمو متداولةلتزامات إقتراضات كإل. تصنف ارالخسائ

 شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير. 12لتزام لمدة إللتأجيل تسوية ا
 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

الذمم الدائنة التي لم يتم تحديد معدل فائدة لها بمبلغ الفاتورة األصلي ، وذلك في الحاالت التي 

يكون فيها معدل الفائدة المحتسب غير جوهري. إال أنه ، في الحاالت التي يكون فيها معدل 

ً بالتكلفة الفائدة المحتسب  ً بالقيمة العادلة ، وتقاس الحقا ً ، تدرج الذمم الدائنة مبدئيا جوهريا

 بمعدل الفائدة السائد فيا لسوق المطفأة من خالل تطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة

 والمتاح على اإلقتراضات قصيرة األجل بمتوسط فترات إستحقاق قابلة للقارنة.
 

لي هي طريقة إحتساب التكلفة المطفأة لإللتزام المالي ولتخصيص طريقة معدل الفائدة الفع

مصروف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً 

المدفوعات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لإللتزام المالي أو لفترة أقصر ، عندما 

 يكون ذلك مالئماً.
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 النقد والنقد المعادل

ودائع ، متضمنة ال األرصدة لدى البنوك يعتبر النقد وكافة،  ألغراض بيان التدفقات النقدية

 قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع بمثابة نقد معادل.  
 

 الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العُمانيين إلتزامات تدرج 

 ، كمصروف ببيان الدخل الشامل عند تكبدها.لبرنامج التأمينات اإلجتماعية العٌماني وفقاً 
 

هي خطة مانيين ، وإلتزامات المجموعة بالنسبة لمكافآت نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين غير العُ 

تقاعد ذات مساهمات محددة غير ممولة ، هي المبلغ الذي يستحقه الموظف مقابل خدماته في 

 الفترة الحالية وفترات سابقة.
 

 مخصصات

)قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث حالي لتزام إاج المخصص إذا كان لدى المجموعة يتم إدر

 قتصادية ويمكن تقديره بصورة موثوقللمنافع اإلتدفق خارج سابق ومن المحتمل أن ينتج عنه 

 بها.
 

 توزيعات األرباح    

 األرباح المحتجزةللمساهمين بتوزيعات األرباح التي ستدفع من  اإلدارةيوصي مجلس 

عتبار المعايير المناسبة متضمنة متطلبات إليأخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعين االمجموعة. 

ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة  التعاميموغيره من  2019قانون الشركات التجارية لسنة 

وافقة م تزام عندإلح. يتم إدراج توزيعات األرباح كلسوق المال عند التوصية بتوزيعات األربا

 اإلعالن عنها.المساهمين عليها و
    

 قتراضإلتكاليف ا    

تصرف تكاليف اإلقتراض عادة عند تكبدها. الفوائد والتكاليف األخرى المتكبدة خالل فترة 

إنشاء اإلقتراضات المستخدمة في تمويل شراء وتطوير ممتلكات وأالالت ومعدات مؤهلة ، تتم 

رسملتها كجزء من التكاليف. تبدأ رسملة تكاليف اإلقتراضات عندما تبدأ أنشطة إعداد األصول 

كبد مصاريف وتكاليف إقتراضات. تتوقف رسملة اإلقتراضات عند إكتمال جميع األنشطة ويتم ت

 لألصل تتجاوز قيمته القابلةالضرورية إلعداد األصول لإلستخدام. إذا كانت القيمة الدفترية 

   لإلسترداد ، يتم تسجيل خسارة إنخفاض في القيمة.
 

 راداتإليا تحقق

قتصادية إلى المجموعة ويمكن إتدفق منافع  الً معهمحتمتدرج االيرادات إلى الحد الذي يكون 

يرادات بالقيمة العادلة إليتم قياس ا. بصورة موثوق منها بغض النظر عن موعد السدادها قياس

ً إلمع االخذ في ا ، للمقابل المستلم أو المستحق  صافيوبال عتبار شروط الدفع المحددة تعاقديا

 من العوائد والخصومات التجارية والضرائب والرسوم.
 

في إطار سير العمل العادي بالقيمة العادلة للمقابل وتمثل سعر فاتورة  اإليرادات من بيع تقاس 

حويل حيث يتم عندها ت، والمنتجات المسلمة للعمالء في نقطة التسليم بالصافي من الخصومات 

 .لمشترينتجات إلى االمخاطر الجوهرية وعوائد ملكية الم
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 تحقق اإليرادات )تابع(
 

 .ستالم الدفعاتإزيعات األرباح عند نشوء الحق في تدرج إيرادات تو
 

 .تدرج إيرادات اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
 

 إيرادات ومصروفات الفوائد

 فعلي.ستخدام طريقة معدل الفائدة الإستحقاق بإلومصروفات الفوائد وفقاً لمبدأ اتحتسب إيرادات 
 

 العمالت األجنبية
 

 بعمالت أجنبيةالمعامالت 
ً التشغيلية لشركات المجموعة العملة بعمالت أجنبية إلى يتم تحويل المعامالت  سعار أل وفقا

 .الصرف السائدة في تاريخ المعامالت
 

 لصرفبسعر ا التشغيليةإلى العملة واإللتزامات المنفذة بعمالت أجنبية  األصوليتم تحويل 

بالقيمة  غير النقدية التي يتم قياسها اإللتزاماتو األصولويتم تحويل  .في تاريخ التقرير السائد

يتم  .بسعر الصرف الذي تم فيه تحديد القيمة العادلةالتشغيلية العادلة بعملة أجنبية إلى العملة 

بنود غير المالية التي تم قياسها بناء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ، وفقاً لسعر التحويل 

 الصرف السائد في تاريخ المعاملة. تدرج فروقات العملة األجنبية عادة في األرباح أو الخسائر.
 

لشاملة ا إال أن فروقات العمالت األجنبية الناشئة من تحويل البنود التالية ، تدرج في اإليرادات

 األخرى:
 

  إستثمارات في أسهم متاحة للبيع )عدا إنخفاض القيمة ، ففي هذه الحالة فروقات العمالت

 األجنبية التي تم إدراجها في اإليرادات الشاملة األخرى يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر(.
 

  التحوط  عهمالذي يكون  إلى الحد عمليات أجنبيةلصافي اإلستثمار في  إلتزام مالي مصنف كتحوط

 .فعاالً 
 

 .ًتحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى الحد الذي يكون معه التحوط فعاال 
  

 العمليات األجنبية 
يتم تحويل أصول وإلتزامات العمليات األجنبية ، متضمنة الشهرة وتعديالت القيمة العادلة 

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات  الناشئة من الحيازة ، وفقا

 لصرف السائدة في تواريخ المعامالت.ا ألسعارومصاريف العمليات األجنبية وفقاً 
 

 ،خرى وتتراكم في إحتياطي التحويليرادات الشاملة األعمالت األجنبية في اإلفروقات التدرج 

 التحويل إلى حقوق األقلية. عدا إلى الحد الذي يتم معه تخصيص فرق
 

عملية أجنبية ويتم فقدان كامل أو جزء من السيطرة والنفوذ الجوهري أو السيطرة  إستبعادعند 

تياطي التحويل المتعلق بتلك العملية األجنبية ، يعاد ، فإن المبلغ المتراكم في إح المشتركة

إذا قامت   تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند اإلستبعاد.

المجموعة بإستبعاد جزء من مصالحها في شركة تابعة ولكنها احتفظت بالسيطرة ، فإن حصة 

ية. عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من شركة من المبلغ المتراكم يعاد تخصيصها لحقوق األقل

شقيقة أو مشروع مشترك وتحتفظ بالنفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة ، فإن حصة من 

 المبلغ المتراكم يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
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 )تابع( العمالت األجنبية
 

 المجموعةشركات 
         ، وهي بيونير لصناعة  حتفاظ بالسجالت المحاسبية إلحدى الشركات التابعةإليتم ا

األسمنت ، بالدرهم اإلماراتي. تم تحويل المبالغ الظاهرة بالريال العماني في البيانات المالية 

في ( لاير عماني لكل درهم إماراتي 0.1052: 2018) 0.1052صرف يبلغ  بسعرالموحدة 

، حيث بقي معدل صرف الدرهم اإلماراتي إلى بنود بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي 

 بسبب ارتباط العملتين بالدوالر األمريكي. السنةالريال العماني ثابتاً خالل 
 

 العمليات المتوقفة

ات قإن العمليات المتوقفة هي إحدى مكونات عمل المجموعة ، ويمكن تمييز العمليات والتدف

 النقدية لها بشكل واضح عن باقي المجموعة. العمليات المتوقفة:
 

 .تمثل مكون رئيسي منفصل للعمل التجاري أو منطقة جغرافية 

 .جزءاً من خطة واحدة منسقة إلستبعاد مكون رئيسي أو منطقة جغرافية للعمليات 

 .هي شركة تابعة تمت حيازتها فقط بغرض إعادة بيعها 
 

يات متوقفة"  قبل اإلستبعاد أو عندما تفي العمليات بمعايير إعادة تصنيفها يحدث التصنيف "عمل

مقارنة إعادة عرض بيان ال تتمكمحتفظ بها للبيع. عندما يتم تصنيف العمليات كعمليات متوقفة ، 

توقفت منذ بداية السنة  العمليات قدما لو أن اإليرادات الشاملة األخرى كو ئراأو الخس لألرباح

 المقارنة.
 

 ضريبة الدخل
تتكون ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. تدرج في األرباح أو الخسائر 

ساهمين المالمدرجة مباشرة في حقوق بإندماج األعمال أو البنود فيه  تتعلقالحد الذي  بإستثناء
الفوائد والجزاءات المتعلقة بضرائب الدخل ، متضمنة عدم  أو اإليرادات الشاملة األخرى.

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   37اليقين حول معالجات ضريبة الدخل ، يتم إحتسابها وفقا
 .المخصصات واإللتزامات واألصول الطارئة

 

 الضريبة الحالية
 تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المتوقع دفعها أو إستالمها عن الدخل الخاضع للضريبة 

ستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي تطبق بشكل كبير في تاريخ التقرير وأي إللسنة ب

ن مبلغ الضريبة الحالية الدائن أو المدي .تعديالت على الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة

أو إستالمها الذي يعكس عدم اليقين المتعلق هو أفضل تقدير لقيمة الضريبة المتوقع دفعها 

يتم قياسها بإستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المتوقع تطبيقها . بضرائب الدخل ، إن وجد

وزيعات أي ضريبة تنشا من تتتضمن الضريبة الحالية أيضاً . على نحو واسع في تاريخ التقرير

 .باحاألر
 

 .يتم إجراء مقاصة بين أصول وإلتزامات الضريبة الحالية فقط عند إستيفاء معايير معينة
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 )تابع( ضريبة الدخل
 

 الضريبة المؤجلة
 وللألصحتساب الضريبة المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية إيتم 

 والمبالغ ألغراض الضريبة. الغراض التقارير المالية  واإللتزامات
 

 تدرج الضريبة المؤجلة لـ:

  الفروقات المؤقتة عند اإلدراج المبدئي لألصول أو اإللتزامات في معاملة ليست إندماج أعمال

 والتي ال تؤثر على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

 إلستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة وترتيبات مشتركة الفروقات المؤقتة المتعلقة با

إلى الحد الذي تكون معه المجموعة قادرة على السيطرة على توقيت وعكس قيد الفروقات 

 .المؤقتة ويحتمل أنه لن يتم عكس قيدها في المستقبل القريب

 الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عند اإلدراج المبدئي للشهرة. 
 

 بحيّة السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحدر
 احداألصول للسهم الووصافي  والمخفضةربحية السهم األساسية بيانات تقوم المجموعة بعرض 

لى المنسوبة إ األرباح أو الخسائرساسي للسهم بقسمة االيتم احتساب العائد  .ألسهمها العادية
رة، في الفت خاللالعادية القائمة  األسهمالمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد 

ً  المخفضةحين تتضمن ربحية السهم  المخفضة )مثل الخيارات واألدوات االسهم العادية  أيضا
 .ذا كانت تستوفي معايير معينةالقابلة للتحويل( إ

 

 المنسوبة إلى المساهمين األرباح أو الخسائربقسمة  للسهم الواحد صافي األصولحتساب إيتم 

 العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 قانون الشركات التجارية ومتطلبات الهيئة العامةلحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا إيتم 

 .لسوق المال
 

 تقرير القطاع

يمكن أن تحقق  لتيا لألعماا ةطنشأ في ركتشا لتيا عةولمجما تناومک دحهو أ للتشغيا عاطقإن 

مراجعة جميع النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية  منها المجموعة إيرادات وتتكبد مصروفات. تتم

ها القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصتخاذ إلية بشكل منتظم من قبل رئيس العمليات التشغيل

 أدائه ، والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة. ييمللقطاع وتق
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 .    إندماج األعمال4

في مصنع صحار لألسمنت  %100، حازت الشركة األم على أسهم عادية بنسبة  2019مايو  19في  

. تم إحتساب اإلستحواذ لاير عماني مليون 12.5)"صحار لألسمنت"( بمقابل إجمالي قدره  ش.م.م

. بناء عليه ، فقد تم إعتبار شركة ريسوت لألسمنت 3بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ش.م.ع.ع ألغراض محاسبية بمثابة "مستحوذ محاسبي" وصحار لألسمنت  بمثابة "مستحوذ عليه 

 ".محاسبي
 

 مانيلاير ع    
   

 12.524.566  عند االستحواذ مقابل الشراء المدفوع

 (11.706.084)  ناقص: صافي االصول المحددة المستحوذة في اندماج االعمال

 818.482  الشهرة
 

، كما  2019 مايو 19كانت القيم العادلة ألصول محددة مستحوذ عليها واإللتزامات المفترضة في  

 يلي:
 

القيمة العادلة المدرجة   

 عند اإلستحواذ

 مانيلاير ع    
   

 21.538.458  ومعداتوآالت ممتلكات 

 158.659  مخزون
 1.454.882  مدينةذمم تجارية 

 ً  2.625  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

 1.371.227  النقد والنقد المعادل
 153.846  ترخيص بيئي – الترخيص

 (10.785.651)  قروض طويلة األجل

 (2.187.962)  ذمم تجارية مدينة وذمم تجارية دائنة

 11.706.084  المستحوذ عليها  المحددة صافي االصول
  

 

 صافي مدفوعات الشراء  
 12.524.568  المدفوع مقابل الشراء اجمالي 

ً ناقص  (1.371.227)  واذستحالنقدية التي تيتفظ بها مصنع صحار في تاريخ اإل: ا

  11.153.341 
 

سمنت نع صحار لأليون لاير عماني من اإلستحواذ على مصمل 0.818 بمبلغ شهرةالمجموعة  تأدرج

 بسبب التآزر المتوقع من العمليات المشتركة.ش.م.م 
 

مليون لاير عماني وصافي  10.18ساهم العمل التجاري المستحوذ عليه في تحقيق إيرادات بمبلغ 

. 2019 ديسمبر 31إلى  مايو 19مليون لاير عماني إلى المجموعة للفترة من   0.630ربح بمبلغ 

           لتوحيد وربح السنة المنتهية في، لكانت إيرادات ما قبل ا 2019يناير  1إذا حدث اإلستحواذ في 

مليون لاير عماني على الترتيب.  0.353و مليون لاير عماني  5.7بمبلغ وقدره  2019ديسمبر  31

 التابعة والشركات الشقيقة. اتتم إحتساب هذه المبالغ بإستخدام نتائج الشرك
  

 .2018ديسمبر  31ال يوجد إستحواذ في السنة المنتهية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 التابعة شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها
39 

 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 جتهادات المحاسبية الهامةإلالتقديرات وا .5
 

ألصول ا قيمة تؤثر علىفتراضات إبتقديرات ويتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة القيام 

ي تاريخ التقرير والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات التي تم اإلفصاح عنها فلتزامات إلوا

 في القيمة العادلة للسنة. 
 

فتراضات حول عوامل متعددة تنطوي على درجات إتند هذه التقديرات بالضرورة إلى وتس

االجتهادات وعدم التيقن، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات متباينة، وربما هامة، من 

 لتزامات المقدرة. إليؤدي إلى تغيرات مستقبلية في ا اإلدارة مما
 

فتراضات مستقبلية. ويتم تقييم التقديرات بشكل منتظم إتقوم المجموعة بوضع تقديرات و

 توقعات األحداث المستقبلية التيوترتكز على أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها 

ً للظرو وي على فتراضات التي تنطإلف. فيما يلي توضيح للتقديرات وايعتقد أنها معقولة وفقا

السنة  اللخلتزامات إلالمبالغ الدفترية لألصول وامخاطر كبيرة تتسبب بتعديالت جوهرية على 

 المالية القادمة:
 

 والمعداتاألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت   

ستهالك لشطب تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر. ويتم احتساب إلحتساب اإيتم 

ً لتقييم اإلدارة  على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية  بناءاً األعمار اإلنتاجية المقدرة وفقا

 ستخدام أفضل التقديرات.إوالتآكل والتلف الطبيعيين وذلك بوبرامج الصيانة 
  

 مخصص المخزون بطيء الحركة  

يُسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون 

ً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة القابلة للتحقق. وبالنسبة للقيم الجوهرية، يتم إجراء هذا التقييم  قديما

الجوهرية على المستوى الفردي والتي قد على أساس كل حالة على حدة. أما بالنسبة للقيم غير 

تكون قديمة أو راكدة فإن تقييمها يتم على أساس جماعي ويطبق المخصص حسب نوع المخزون 

  ستناداً إلى الحركات السابقة.إم ودرجة العمر أو التقاد

 

 إحتساب مخصص الخسارة

،  مؤيدةو، تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعند قياس 

ر هذه قتصادية وكيف ستؤثإلة المستقبلية لمختلف المحركات افتراضات للحركإ علىتستند 

 معدالت الخسارة. إلحتسابالمحركات على بعضها البعض. تستخدم الشركة تقديرات 
 

 أصول ماليةمخصص انخفاض قيمة   

المالية على إفتراضات حول إمكانية ومخاطر التعثر  يستند إحتساب مخصص لألصول

ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم الشركة إجتهادات محاسبية في إجراء هذه اإلفتراضات 

المدخالت إلحتساب إنخفاض القيمة ، بناء على خبرة الشركة السابقة وأوضاع السوق  وتختار

 هاية فترة التقرير.الحالية إلى جانب معلومات مستقبلية مقدّرة في ن
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة .5
 

 الشهرة واالستثمار في الشركات التابعة والشركات الشقيقة  

لتحديد متى  36تتبع اإلدارة التوجيهات المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الشقيقة. ويتطلب هذا التحديد إجراء تقديرات جوهرية. تنخفض قيمة الشركة التابعة/ الشركة 

وعند إجراء هذه التقديرات، تقوم اإلدارة بتقييم، من بين عوامل أخرى، القيمة العادلة لصافي 

أصول الكيان والقدرة المالية للشركة المستثمر بها وتطلعات العمل قصيرة األجل لها، متضمنة 

، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية عوامل مثل أداء مجال العمل والقطاع

ً حول ما إذا كانت الشهرة واالستثمارات في  والتمويلية. ً سنويا يجري مجلس اإلدارة تقييما

ً للمعيار المحاسبي الدولي  الشركات التابعة والشقيقة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة وفقا

 طلب استخدام التقديرات."انخفاض قيمة األصول" والذي يت 36رقم 
  

 انخفاض قيمة مناجم الحجر الجيري  

إن مناجم الحجر الجيري، المشمولة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات، يتم فحصها من ناحية 

االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض في القيمة. يتطلب فحص انخفاض 

تقدير سعة هذه المناجم من األحجار الجيرية ومبالغها القابلة القيمة لهذه المناجم من اإلدارة 

لالسترداد. وعلى هذا النحو، يتم عمل مخصص انخفاض القيمة عندما تكون القيمة الحالية 

 .رات اإلدارةى أفضل تقديالصافية و/أو القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة الدفترية استناداً إل
 

 تحديد مدة عقد اإليجار

عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق 

حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات 

 رالتمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجا

 مؤكدًا بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(.
 

تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا 

 التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

 

 خصم مدفوعات اإليجار

ام طبقت اإلدارة األحك .للشركة المتزايديتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض 

 عند بدء عقد اإليجار. المتزايدمعدل االقتراض والتقديرات لتحديد 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر المالية .6
 

 عوامل المخاطر المالية   
 

تتعرض المجموعة لمختلف المخاطر المالية نتيجة لممارستها ألنشطتها وتتمثل تلك المخاطر في 

التغيرات في مخاطر السوق )متضمنة مخاطر العملة ومخاطر معدل الفائدة( ومخاطر تأثيرات 

االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة بشكل عام على عدم القدرة 

على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 

 اإلدارة بإدارة المخاطر وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.تقوم 
 

 مخاطر السوق
 

 مخاطر صرف العملة األجنبية

مخاطر العملة األجنبية هي المخاطر الناشئة عن التعامالت التجارية المستقبلية أو األصول أو 

االلتزامات المالية المدرجة والمنفذة بعملة غير العملة التنفيذية للكيان. تتعرض المجموعة لمخاطر 

ر جموعة لمخاطالعملة األجنبية فيما يتعلق بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي. ال تتعرض الم

العملة في معامالتها المنفذة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي ألن الريال العماني والدرهم 

 اإلماراتي مرتبطان بالدوالر األمريكي. 
 

 مخاطر األسعار 

إن مخاطر األسعار هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق 

ً أو بُمصدر تلك الورقة  سواًء كانت تلك التغيرات سببها عوامل تتعلق بالورقة المالية تحديدا

تتعرض المجموعة  المالية أو كان سببها عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية بالسوق.

لمخاطر األسعار التي تنشأ بشكل رئيسي من تقلبات األسعار في سوق مسقط لألوراق المالية 

ات باألوراق المالية المدرجة ضمن أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بالنسبة لالستثمار

أو المتاحة للبيع. ويلخص الجدول أدناه أثر زيادة/انخفاض المؤشرات على  األرباح أو الخسائر

أرباح المجموعة وعلى العناصر األخرى من حقوق الملكية. يتم إجراء التحليل على افتراض 

مع إبقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، وأن  ٪10أن مؤشرات األسهم ستزيد/تنخفض بنسبة 

 موعة قد تحركت وفقا للعالقة التاريخية مع كل المؤشرات.جميع أدوات حقوق ملكية المج
  

 الموحدة  الشركة األم  

 2019  2018  2019  2018 

 لاير عُماني  لاير ع ماني  لاير عُماني  لاير ع ماني 
        

 سوق مسقط لألوراق المالية
261.610 

 

 322.900 
 

 261.610  322.900 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( المخاطر الماليةإدارة  .6
 

 )تابع( عوامل المخاطر المالية
 

 مخاطر السوق )تابع(
 

 مخاطر معدل الفائدة 
تنشأ مخاطر معدل الفائدة من احتمالية التغيرات في معدالت الفائدة وعدم التطابق أو وجود فجوات  

في مبلغ األصول وااللتزامات التي تستحق أو يعاد تسعيرها خالل فترة ما. تتعرض المجموعة  

لمخاطر معدل الفائدة للقيمة العادلة على قروضها طويلة األجل من البنوك التجارية والتي تحمل  

 معدالت فائدة ثابتة. 
 

ة. الفائدة للتدفقات النقدياالقتراضات الصادرة بمعدالت متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر معدالت 

االقتراضات الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة للقيمة العادلة. 

ً في أدوات بمعدل ثابت. خالل عام  تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بجميع قروضها تقريبا

، قامت  2016في عام ني. ، كانت قروض المجموعة منفذة بعملة الريال العما2018و 2019

الشركة األم بتحويل القرض بالريال العماني إلى قرض بالدوالر األمريكي. تحلل المجموعة 

مخاطرها بمعدل الفائدة على أساس منتظم وتعيد تقييم مصدر االقتراضات وتعيد التفاوض على 

 معدالت الفائدة بشروط لصالح المجموعة.
 

بحد ، لكانت هناك زيادة أو نقص ٪0.5معدل الفائدة بمقدار  إنخفضإرتفع أو في تاريخ التقرير، لو 

في لاير عماني(  136.188: 2018لاير عماني ) 408.928  أقصى في مصروف الفائدة بمبلغ

  .البيانات المالية للشركة األم والموحدة
 

ً عن قيمها العادلة ألن القروض مقو دالت مة بمعالقيم الدفترية للقروض ال تعتبر مختلفة جوهريا

 الفائدة السوقية.
 

 مخاطر االئتمان

تتجسد مخاطر االئتمان عند تكبد خسارة مالية بسبب عدم تمكن العميل )أو أي طرف مقابل 

لألداة المالية( من الوفاء بالتزامه التعاقدي. وتنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من النقد وما 

الغ بيماثله وااليداعات البنكية وتشمل أيضاً مخاطر االئتمان المتعلقة بعمالء الشركة من حيث الم

 المستحقة على األطراف ذات العالقة والمعامالت المرتبطة. 
 

 يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة.   
 

ينشأ التركُّز في مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة 

قة الجغرافية تتشابه في الصفات االقتصادية مما يؤدي إلى تعرض تلك أو أنشطة في نفس المنط

األطراف لنفس التأثيرات من حيث قدرتهم على الوفاء بالتزام تعاقدي حيث أنهم يتأثرون جميعاً 

بالتغيرات التي طرأت على الظروف االقتصادية أو السياسية أو بأي عوامل أخرى. ويدل التركز 

نسبة حساسية أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل  في مخاطر االئتمان على

على تفاصيل تتعلق بتركز مخاطر االئتمان  16معين أو منطقة جغرافية معينة. ويشتمل اإليضاح 

بالنسبة للشركة والمجموعة. وتحتوي تلك التفاصيل على مبالغ مستحقة على عمالء للمجموعة لم 

 عملية السداد ويتمتعون بعالقة طويلة األمد مع المجموعة.يسبق لهم أن تعثروا في 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .6
 

 )تابع( عوامل المخاطر المالية
 

 )تابع( مخاطر االئتمان
 

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األعلى من التعّرض لمخاطر االئتمان. وكان التعرض 

 لمخاطر االئتمان في نهاية فترة التقرير على حساب ما يلي: 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      

 18.327.843 26.045.240  11.625.174 15.462.335 مديونيات تجارية
 3.708.030 5.790.309  5.893.468 9.613.814 ذمم مدينة أخرى

 4.700.000 -  4.700.000 - ودائع بنكيّة

 1.730.128 872.521  1.082.841 192.629 نقدية لدى البنوك
      

 25.268.778 23.301.483  070.708.32 28.466.001 
      

 

قدم معظم العمالء ضمانات بنكية للشركة األم، والشركات التابعة، والشركات الشقيقة. إن 

المخاطر المحتملة فيما يتعلق بمبالغ المديونيات محدودة بالقيمة الدفترية ألن اإلدارة تقوم بشكل 

 منتظم بفحص تلك األرصدة التي تكون قابلية تحصيلها محل شك.
 

المجموعة المنهج المبسط لوضع الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الواردة في معيار التقارير المالية تطبق 

، والذي يسمح بإستخدام مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة لجميع  9الدولية رقم 

بناء  مجموعات الذمم المدينة. من أجل قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، تم وضع الذمم المدينة في

  على خصائص مخاطر اإلئتمان المشتركة وأيام اإلستحقاق كما قامت بتضمين المعلومات المستقبلية.
 

كانت أعمار المديونيات التجارية ومخصصات خسائر االنخفاض في القيمة ذات العالقة في نهاية 

 فترة التقرير كما يلي:
 ذمم مدينةمخصص انخفاض قيمة   اإلجمالي 

 2019 2018  2019 2018 
ماني  ماني لاير ع  ماني  لاير عُ  لاير عُماني لاير ع 

      الشركة األم
ً  180حتى  –مستحقة غير   - 216.652  11.625.174 11.198.768 يوما

ً  365إلى  181تجاوزت موعد استحقاقها من   180.031 155.627  180.031 4.328.208 يوما

 297.859 243.429  297.859 551.067 سنةأكثر من 
      

 16.078.043 12.103.064  615.708 477.890 

      الموحدة
ً  180حتى  –مستحقة غير   - 545.489  16.514.457 17.263.430 يوما

ً  365إلى  181تجاوزت موعد استحقاقها من   211.930 170.784  2.025.316 9.944.789 يوما

 297.859 997.773  297.859 551.067 سنةأكثر من 
      

 27.759.286 18.837.632  1.714.046 509.789 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .6

 )تابع( عوامل المخاطر المالية
 

 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد 

منهج المجموعة إلدارة السيولة في ضمان حصولها على سيولة كافية، قدر  استحقاقها. ويتمثل

ً لشروط عادية أو مشدّدة،  اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها سواًء وفقا

 دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.
 

نقد كاف تحت الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية وفي العادة، تتأكد المجموعة من أن لديها 

المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية. ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف 

القاسية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبيعية. وباإلضافة إلى ذلك، تملك 

 ية.المجموعة حق استخدام التسهيالت االئتمان
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .6
 

 )تابع( الماليةعوامل المخاطر    
 

 )تابع( مخاطر السيولة 
 2019   2018  

 القيمة 

 الدفترية
 أقل من 

 سنة
  كثرأ

 من سنة
 القيمة 

 الدفتريّة
 أقل من 

 سنة
 أكثر

 من سنة

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني  لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 
        

        الشركة األم

 - 17.315.334 17.315.334  - 18.723.763 18.723.763 وأخرى دائنيات تجارية

 - - -  - 14.417.254 14.417.254 قروض قصيرة االجل 

 - - -  23.576.604 6.470.828 30.047.432 إلتزامات إيجار

 20.359.586 6.905.179 27.264.765  24.064.280 9.101.528 33.165.808 قروض ألجل
        

 96.354.257 48.713.373 47.640.884  44.580.099 24.220.513 20.359.586 
        

 

        الموحدة

 - 19.525.763 19.525.763  - 22.425.452 22.425.452 دائنيات تجارية وأخرى

 - 243.804 243.804  - 17.009.613 17.009.613 قروض قصيرة األجل

 - - -  15.434.471 6.595.836 22.030.307 إلتزامات إيجار

 20.359.586 6.945.314 27.304.900  15.950.821 25.721.093 41.671.914 قروض ألجل
        

 103.137.286 71.751.994 31.385.292  47.074.467 26.714.881 20.359.586 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة مخاطر رأس المال .7

حقوق الملكية للشركة األم والمجموعة من رأس المال، وعالوة اإلصدار، واالحتياطيات تتألف 

، واالحتياطيات الخاصة واألرباح المحتجزة. تقوم سياسة اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة  القانونية

رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ولدعم التطور المستقبلي 

لعمل التجاري والعائد على رأس المال. تخضع متطلبات رأس المال ألحكام قانون الشركات ل

 وتعديالته والهيئة العامة لسوق المال. 2019التجارية لسنة 
 

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسب المديونية. وتحتسب هذه النسب كصافي الدين 

 يانبصافي الدين كإجمالي االقتراضات كما هي مبينة في مقسماً على إجمالي رأس المال. يحسب 

المركز المالي ناقصاً النقد وما يماثل النقد. يحتسب إجمالي رأس المال كـ"حقوق المساهمين" كما 

 المركز المالي زائداً صافي الدين.  بيانهو مبين في 
 

 :2018و 2019ديسمبر  31فيما يلي نسب المديونية بتاريخ 
 

 الموحدة  األمالشركة  

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 27.304.900 41.671.914  27.264.765 33.165.808 إقتراضات

 - 22.030.307  - 30.047.432 التزامات اإليجار

 - 17.009.613  - 14.417.254 قروض قصيرة األجل

 27.304.900 80.711.834  27.264.765 77.630.494 مجموع القروض

  واألرصدة البنكيةناقصاً: النقد 

 (1.751.131) (982.464)  (1.092.841) (203.465) (20)إيضاح 
      

 769553.25. 79.729.370  26.171.924 77.427.029 صافي الدين

 146.110.155 145.869.886  131.683.771 129.368.596 القيمة المالية
      

 171.663.924 225.599.256  157.855.695 5206.795.62 إجمالي رأس المال
      

 %15.91 %35.78  %17.27 %37.54 نسبة المديونية
      

 

 الشهرة  .8

 ومصنع صحار )بايونير لألسمنت( شركة بيونير لصناعة األسمنت استحواذالشهرة ناتجة من 

تتضمن الشهرة مصروفات معينة تم تكبدها كجزء من و )صحار لألسمنت( ش.م.م سمنتلأل

تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة شراء أسهم في بعض الشركات التابعة على القيمة المعاملة. 

 العادلة االجمالية لصافي االصول المشتراة.
 

 ديسمبرالمخصصة لكل وحدة من وحدات توليد النقد كما يلي:  31القيمة الدفترية للشهرة في 
 

 2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني 
   
   

 45.798.586 45.798.586 سمنتعة األبايونير لصنا

 - 818.482 ش.م.م سمنتمصنع صحار لأل
   

 46.617.068 45.798.586 
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 والموحدة إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( الشهرة .8
 

ً ل معيار لفي تاريخ التقرير، كانت اإلدارة قد قامت بفحص الشهرة لالنخفاض في القيمة وفقا

نخفاض في إلألصول" ولم تحتسب أي خسائر من انخفاض قيمة اإ" 36المحاسبي الدولي رقم 

سترداد لألعمال ذات العالقة إلقيمة المقدرة القابلة لبما أن ال 9201ديسمبر  31القيمة في 

 تتجاوز قيمتها الدفترية.
 

يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد استنادا الى حساب القيمة المستخدمة 

 وذلك باستخدام توقعات التدفق النقدي استنادا الى الميزانيات المالية التي وافق عليها المجلس.

على مضاعفات السوق لألرباح  كما قامت المجموعة بتحليل إختبار إنخفاض القيمة بناءاً 

 التاريخية. 
 

 اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة 

الرئيسية المستخدمة في إحتساب المبالغ القابلة لإلسترداد هي معدالت الخصم  اإلفتراضات

راضات . هذه اإلفتواإلطفاء واإلستهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب و وإحتساب القيمة المتبقية

 هي كما يلي:
 

 معدل الخصم
           ٪13الى  ٪9من  2019في عام عامل الخصم في تحديد المبلغ القابل لالسترداد يتراوح 

  لمختلف الوحدات المنتجة للنقد. (9.2٪ – 2018)
 

 حسابات القيمة النهائية
ً  ٪3 ثابت  النقدية بمعدلالقيمة النهائية على افتراض نمو التدفقات   .سنويا

 

 معدل النمو
 (.٪8 – 2018سنوياً ) ٪9 بمعدلمعدل النمو بناء على افتراض أن األعمال سوف تنمو 

 

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن أي تغيير محتمل بشكل معقول في اإلفتراضات الرئيسية التي استند 

ي وصحار لألسمنت قد ال يتسبب في إنخفاض إجمالإليها المبلغ القابل لإلسترداد لبايونير لألسمنت 

القيمة المبلغ القابل لإلسترداد ألقل من إجمالي القيمة الدفترية للوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة. في 

بداية السنة المالية، كان المبلغ القابل لإلسترداد لبايونير لألسمنت زائداً عن قيمته الدفترية. نتيجة 

لية في نهاية السنة، إقترب المبلغ القابل لإلسترداد من قيمته الدفترية. مع ذلك، ألوضاع السوق الحا

لن ينتج عنه أي خسارة إنخفاض في القيمة في تاريخ  %5فإن التغير في اإلفتراضات الرئيسية بنسبة 

 التقرير.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  

 

 ممتلكات وآالت ومعدات  .9

 

 الشركة األم

 أراٍض ومبانٍ 

 وأعمال مدنية

 آالت

 مركبات وماكينات

 أثاث

 وتركيبات

 معدات

 مكاتب

 آالت 

 ومركبات 

ومعدات 

 وتركيبات

مركبات 

 مستأجرة

 أعمال 

 رأسمالية 

 إجمالي تحت التنفيذ

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

          التكلفة

 137.783.082 1.508.193 - 6.853.333 801.934 222.652 377.745 91.181.924 36.837.301 2018 يناير 1في 

 2.162.764 805.963 222.400 312.426 62.271 3.579 30.000 465.522 260.603 إضافات 

 - (439.419) - - - - - 439.419 - تحويالت 

 )51.560( - - - - - (51.560) - - شطب
          

 139.894.286 1.874.737 222.400 7.165.759 864.205 226.231 356.185 92.086.865 37.097.904 2019 يناير 1في 

 7.226.126 5.557.784 17.700 725.901 394.468 10.601 - 352.422 167.250 إضافات 

 - (480.940) - 181.638 299.302 - - - - إستبعادات/شطب

 )5.717.973( - - (72.100) - (5.415) (42.050) (5.079.257) (519.151) تحويالت
          

 141.402.439 6.951.581 240.100 8.001.198 1.557.975 231.417 314.135 87.360.030 36.746.003 2019ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم

 )تابع( 2019ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  .9

 

 الشركة األم

أراٍض ومباٍن 

 وأعمال مدنية

 آالت

 مركبات وماكينات

 أثاث

 وتركيبات

 معدات

 مكاتب

 آالت 

 ومركبات 

ومعدات 

 وتركيبات

مركبات 

 مستأجرة

 أعمال 

 رأسمالية 

 إجمالي تحت التنفيذ

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

          اإلستهالك

 73.641.897 - - 4.907.677 663.843 172.429 325.933 49.064.497 18.507.518 2018 يناير 1في 

 4.834.735 - 13.695 341.142 42.687 37.496 21.635 3.290.661 1.087.419  المحمل للسنة

 )51.560( - - - - - (51.560) - - شطب
          

 78.425.072 - 13.695 5.248.819 706.530 209.925 296.008 52.355.158 19.594.937 2019 يناير 1في 

 3.886.628  48.020 409.089 113.376 13.058 22.073 2.313.637 967.375  المحمل للسنة

 )5.062.556(   (72.100) - (5.415) (42.050) (4.580.977) (362.014) استبعادات
          

 77.249.144 - 61.715 5.585.808 819.906 217.568 276.031 50.087.818 20.200.298 2019ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية

 16.545.705 2019ديسمبر  31في 
 

37.272.212 
 

38.104 
 

13.849 738.069 2.415.390 178.385 
 

6.951.581 
 

64.153.295 
 

          

 17.502.967 2018ديسمبر  31في 
 

39.731.707 
60.177 

60.177 
 

16.306 
 

157.675 
 

1.916.940 
 

208.705 
 

1.874.737 
 

61.469.214 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم

 )تابع( 2019ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  .9

 الموحدة
أراٍض ومباٍن 

 وأعمال مدنية
 آالت

 وماكينات

تكاليف السفن 

والحوض 

 مركبات الجاف
عقد ايجار 

 المركبات
 أثاث

 وتركيبات
 معدات

 مكاتب

 آالت 

 ومركبات 

 ومعدات وتركيبات

 أعمال 

 رأسمالية 

 إجمالي تحت التنفيذ

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

           التكلفة

 190.545.453 4.287.132 9.407.121 1.207.188 387.932 - 655.235 7.818.991 118.236.964 48.544.890 2018 يناير 1في 

 5.449.773 1.842.679 312.426 77.651 4.668 222.400 30.000 2.233.824 465.522 260.603 إضافات 

 )3.919.841( - - - - - (76.215) (3.843.626) - - إستبعادات

 57.432 تحويالت
 

844.812 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(274.088) 
 

(628.156) 
 

- 
 

           

 192.075.385 5.501.655 9.445.459 1.284.839 392.600 222.400 609.020 6.209.189 119.547.298 48.862.925 2019 يناير 1في 

 21.692.305 - 76.487 164.978 36.668  43.078 - 18.078.004 3.293.090 االستحواذ

 9.207.951 7.459.276 725.901 439.927 19.693 17.700  - 352.422 193.032 إضافات 

 )5.785.024( - (72.100) - (5.415) - (109.101) - (5.079.257) (519.151) /شطبإستبعادات

 - (1.714.082) 460.844 299.302 -  10.563 - 690.489 252.884 تحويالت
           

 217.190.617 11.246.849 10.636.591 2.189.046 443.546 240.100 553.560 6.209.189 133.588.956 52.082.780 2019ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وللشركة األم

 )تابع( 2019ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  .9
 

 الموحدة

أراٍض ومباٍن 

 وأعمال مدنية

 آالت

 وماكينات

تكاليف السفن 

والحوض 

 مركبات الجاف

عقد ايجار 

 المركبات

 أثاث

 وتركيبات

 معدات

 مكاتب

 آالت 

 ومركبات 

ومعدات 

 وتركيبات

 أعمال 

 رأسمالية 

 إجمالي تحت التنفيذ

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

           اإلستهالك

 96.387.601 - 5.642.805 978.616 302.524 - 493.275 3.301.589 63.803.861 21.864.931 2018يناير  1في 

 7.425.346 - 661.435 68.536 48.380 13.695 46.273 667.537 4.394.183 1.525.307 المحمل للسنة

 إستبعادات
 

- 
 

- 
 

(1.708.280) 
 

(70.295) 
- - 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

)1.778.575( 
 

 تحويالت
 

- 
 

28.077 
 

- 
 

- - - - (28.077) - - 
           

 102.034.372 - 6.276.163 1.047.152 350.904 13.695 469.253 2.260.846 68.226.121 23.390.238 2019يناير  1في 

 6.482.998 - 763.398 143.650 28.118 48.020 51.415 741.300 3.218.752 1.488.345 المحمل للسنة

 )553.536( - - - - - - - - (553.534) عكس انخفاض القيمة

 )5.129.605( - (72.100) - (5.413) - (109.101) - (4.580.977) (362.014) إستبعادات
           

 2019ديسمبر  31في 
23.963.033 

 

66.863.896 3.002.146 411.567 61.715 373.610 1.190.802 6.967.461 - 102.834.230 
           

           صافي القيمة الدفترية

 2019ديسمبر  31في 
28.119.747 

 

66.725.060 3.207.043 141.993 178.385 69.937 998.244 3.669.130 11.246.849 114.356.388 
           

 2018 يناير 1في 
25.472.687 

 

51.321.177 
 

3.948.343 
 

139.767 
 

208.705 
 

41.696 
 

237.687 
 

3.169.296 
 

5.501.655 
 

90.041.013 
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 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  .9
 

في اإلمارات العربية المتحدة وجورجيا،  لصناعة األسمنت تقع مناجم الحجر الجيري لشركة بيونير

بمراجعة سعة هذه  إدارة المجموعةقام مجلس  .وهي مدرجة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات

اجها ستخرإستناداً إلى الكمية المتوقع إجار الجيرية حيث يرى المجلس أنه المناجم من األح

مقابل مناجم عماني  لاير مليون 1.2نخفاض في القيمة بمبلغ إوالمصروفات، تم تسجيل مخصص 

خالل السنة نظراً لعدم إستغاللها.  2018ديسمبر  31الحجر الجيري التي تقع في جورجيا كما في 

 ناءاً بلفترة محددة والحصول على حقوق الملكية  أبرمت المجموعة عقداً الستئجار حقوق التعدين

مليون لاير  0.53انخفاض القيمة البالغة المستخرج من المقاول . لذلك تم عكس خسارة على االنتاج 

ً  السنةعماني خالل   .36رقم  الدولي يمعيار المحاسبلل وفقا
 

 ستهالك موزع على النحو التالي:إلا
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 7.141.249 6.203.188  4.703.090 3.737.548 (34تكلفة المبيعات )إيضاح 

 مصروفات عمومية وإدارية 

 284.097 810.279  131.645 149.080 (35)إيضاح  
      

 3.886.628 4.834.735  6.482.998 346.425.7 
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 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 صولفي إستخدام األحق ال .10
 

 اإلجمالي السفن عقود العقارات المؤجرة 

 ع ماني لاير لاير ع ماني لاير ع ماني الشركة األم
    

    التكلفة

 ً ولية الدالتقارير المالية  تطبيق معيارعند  مدرجة مبدئيا
 27.513.565 24.067.336 3.446.229 16رقم 

 6.048.947 6.048.947 - إضافات
    

 33.562.512 30.116.283 3.446.229 2019ديسمبر  31في 
    

    االستهالك 
 - - - 2019يناير  1في 

 4.511.786 384.4.287 224.402  للسنةالمحمل 

 2019ديسمبر  31في 
224.402 

 

384.4.287 
 

4.511.786 
 

    

    القيمة الدفترية صافي 

 29.050.726 25.828.899 3.221.827 2019ديسمبر  31في 

 - - - 2018ديسمبر  31في 
    

 

 اإلجمالي السفنعقود  العقارات المؤجرة 

 ع ماني لاير لاير ع ماني لاير ع ماني الموحدة 
    

    التكلفة

مدرجة مبدئياً عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 
 18.634.773 13.709.252 4.925.521 16رقم 

 6.048.947 6.048.947 - ضافاتإ
    

 720.24.683 19.758.199 4.925.521 2019ديسمبر  31في 
    

    االستهالك 

 - - - 2019يناير  1في 

 3.106.125 2.807.657 468.298  للسنةالمحمل 

 298.468 2019ديسمبر  31في 
 

2.807.657 
 

251.3.106 
 

    

    القيمة الدفترية صافي 

 21.577.594 16.950.541 4.627.053 2019ديسمبر  31في 

 - - - 2018ديسمبر  31في 
    

 

 لسفنوعقود االممتلكات المؤجرة اتفاقيات االنتفاع للمصانع  يتضمن الحق في إستخدام األصول

 لنقل منتجات الشركة. المؤجرة
 

ُمنحت الشركة األم حقوق التأجير من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، وذلك 

ً الستخدام األرض التي تم بناء المصنع عليها لمدة ثالثين  . خالل 1984يوليو  1من  إعتباراً من عاما

العام الماضي ، تم تجديد عقد اإليجار لمدة عام ، على أساس سنوي ، تقدمت الشركة األم بطلب 

تمديد فترة اإليجار ويتم ذلك على أساس سنوي. نظرت الشركة األم في مدة عقد اإليجار مع مراعاة 

إلنتاجي المتبقي للمصنع واآلالت التي تم إنشاؤها على جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك العمر ا

 األرض.
 

تأجرة ويتم تنفيذ تطوير الموقع على قطعة أرض مس بايونيرلالسمنتيتم إنشاء مباني الشركة الفرعية 

ً  25من أحد مساهمي األقلية لمدة  . عند انتهاء صالحيته ، يمكن تجديد عقد اإليجار لفترة أخرى عاما

 تي تقررها األطراف في ذلك الوقت.وعلى الشروط ال
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 صول )تابع(في إستخدام األحق ال .10
 

ويتم تنفيذ تطوير الموقع على قطعة أرض  سمنتمصنع صحار لألتم إنشاء مباني الشركة التابعة 

عاًما. عند انتهاء صالحيته ، يمكن تجديد عقد اإليجار لفترة أخرى  25مستأجرة من الحكومة لمدة 

 وعلى الشروط التي تقررها األطراف في ذلك الوقت.
 

 على النحو التالي: الحق في إستخدام األصوليتم تخصيص إطفاء 

 
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 مصروفات عمومية وإدارية 

 - 574.06  - - (35)إيضاح  

 - 3.032.060  - 4.511.786 (37) بيع وتوزيعمصروفات 
      

 4.511.786 -  3.106.125 - 
      

 

 شقيقة ةستثمار في شركإ .11
 الموحدة  األم الشركة 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

      شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع
 113.343 113.343  113.343 113.343 التكلفة 

 112.026 121.416  - - يناير 1يضاف : حصة األرباح في 

 (1.057.783) -  - - السنة السابقةتعديالت الحصة في أرباح 
 - (234.759)  - (113.343) إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة

يضاف الحصة في الربح المدرجة خالل 

 1.067.173 -  - - السنة
      

 - 113.343  - 234.759 
      

 

( من ٪49: 2018) ٪49ستثمار في شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع نسبة إليمثل ا
حصة الملكية في شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع، وهي شركة محدودة المسؤولية 

ال توجد أرباح أو خسائر مدرجة خالل السنة نظراً لعدم توفر أحدث بيانات  مسجلة في اليمن.
 .البيانات المالية للشركة األم والموحدةمالية للشركة الشقيقة وقت إصدار هذه 

 

لومات المالية المختصرة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في تسوية المع

 الشركات الشقيقة كما يلي:

 2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني 
   

 454.937 479.100 يناير  1صافي األصول في 
 2.177.904 - ربح السنة

 (2.153.741) (479.100) تعديالت السنة السابقة
   

 479.100 - ديسمبر  31صافي األصول في 

 234.759 - (٪49الحصة في شركة شقيقة )
   

 234.759 - القيمة الدفترية 
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 ستثمار في شركات تابعةإ  .21
  الشركة األم  

  2019 2018  

  لاير عُماني لاير ع ماني  

     ستثماراتإلا

  66.532.035 66.532.035  بيونير لصناعة األسمنت ش.م.م

  - 12.524.568  مصنع اسمنت صحار

  102.000 102.000  ريسوت برواقو لألسمنت المحدودة ش.م.م

  3.850 3.850  ريسي للمالحة اس. ايه

  3.850 3.850  ريبلك للمالحة اس. ايه
     

  66.641.735 79.166.303  ستثمارات إلإجمالي ا
     

 

في شركة  ٪99.99قامت الشركة األم بحيازة أسهم عادية بنسبة ،  2010ديسمبر  30في 

          في  2004يونيو  24بيونير لصناعة األسمنت )"بيونير"(. تأسست شركة بيونير في 

 رأس الخيمة باإلمارات العربية المتحدة. 

 

 مصنعفي شركة  ٪99.99قامت الشركة األم بحيازة أسهم عادية بنسبة ،  9201 مايو 19في 

          في  1120يونيو  14"(. تأسست شركة بيونير في SCFL)" صحار لالسمنت ش.م.م

 . صحار بسلطنة عمان

 

( ٪51: 2018) ٪51ستثمار في شركة ريسوت برواقو لألسمنت المحدودة ما نسبته إليمثل ا

في سلطنة عمان. ولم تبدأ شركة  2017يسوت برواقو في يناير في حقوق الملكية. تأسست ر

 .2019ديسمبر  31ريسوت برواقو بمزاولة أنشطتها التجارية كما في 

 

( ٪100: 2018) ٪100ستثمار في شركة ريسي للمالحة اس. ايه )"ريسي"( ما نسبته إليمثل ا

ول ريسي في سفينة صفي بنما. تتمثل أ 2008في حقوق الملكية. تأسست ريسي في أكتوبر 

ستخدامها في نقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات مختلفة. بدأت شركة ريسي إ( يتم 1)ريسوت 

 .2011بمزاولة أنشطتها التجارية في يناير 

 

( في ٪100: 2018) ٪100ستثمار في شركة ريبلك للمالحة )"ريبلك"( ما نسبته إليمثل ا

ك في في جزر مارشال. تتمثل أصول ريبل 2010حقوق الملكية. تأسست ريبلك في أكتوبر 

 ستخدامها في نقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات مختلفة. إ( تم 2سفينة )ريسوت 
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 )تابع( ستثمارات في شركات تابعةإ  .12
 

 ملخص المعلومات المالية المدققة فيما يتعلق بالشركات التابعة كما يلي:
 

 إجمالي  

 األصول

 إجمالي 

 اإليرادات صافي األصول االلتزامات

الربح/ 

 )الخسارة( 
 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 
      

2019      

 57.359.464 بيونير
 

21.502.417 
 

35.857.047 
 

27.660.841 
 

895.741 
 

 27.425.547 صحار
 

19.999.003 
 

7.426.544 
 

10.180.367 
 

716.965 
 

      

 3.224.831 ريسي
 

3.372.619 
 

(147.788) 
 

1.430.188 
 

1.898678 
 

      

 ريسوت برواقو
 

445.151 
 

 

305 
 

151.140 
 

- 
 

- 
 

      

 8.299 ريبلك
 

3.600 
 

4.699 
 

- 
 

(81.802) 
 

      

2018      

 52.017.520 بيونير
 

17.056.216 
 

34.961.304 31.545.498 
 

1.216.813 
      

 165.4.618 ريسي
 

6.664.631 
 

(466.046.2) 
 

286.188 
 

(404.956) 
 

      

 151.445 ريسوت برواقو
 

305 
 

151.140 
 

- 
 

(305) 
 

      

 85.801 538.823 2.071.501 418.392 2.489.893 ريبلك
      

 

 سلفيات لشركات تابعة  .13
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      السلفيات
 - -  2.834.000 849.000 )أ(( 47ريسي للمالحة اس. ايه )إيضاح 

 

  

 

  

      

 

ريسي تكلفة شراء السفن والمصروفات المتكبدة خالل مرحلة ما قبل التشغيل  الىالسلفيات تمثل 

خسارة الشركة األم  أدرجت عند الطلب.وهي غير محملة بفوائد وغير مضمونة ومستحقة 

ً مليون لاير عماني  1.98انخفاض في القيمة قدرها   لشركة ريسي. عن مدفوعات مقدما
 

 خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من أصول مالية  .14
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
 لاير عُماني لاير عُماني  لاير عُماني لاير عُماني 

      

 125.000 125.000  125.000 125.000 ستثمارات أسهم محلية غير مدرجةإ
      

 

ختلف ال ت المتاحة للبيع في تاريخ التقريرستثمارات إلأن القيمة العادلة لب المجموعةرى ت

 جوهرياً عن تكلفتها. 
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 مخزون  .15
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 13.343.221 12.748.289  11.455.265 10.513.593 مواد خام

 4.041.439 7.008.514  2.650.488 6.161.445 أعمال قيد التنفيذ

 1.531.775 2.554.339  1.204.692 2.046.594 بضائع جاهزة
      

 18.721.623 15.310.445  22.311.142 18.916.435 

 12.850.526 13.227.475  9.608.586 10.278.119 ستهالكيةإقطع غيار ومواد 

 (2.763.568) )2.774.600(  (2.310.342) )2.380.369( مخصص مخزون بطيء الحركة
      

 26.619.382  22.608.689  32.764.017 29.003.393 
      

 المواد الخام ليست إلعادة البيع ولكن لالستهالك الداخلي فقط. 

 

 حركة مخصص المخزون بطيء الحركة كالتالي: 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني ع مانيلاير  
      

 2.564.734 2.763.569  2.190.342 2.310.342 يناير  1في 

 198.834 11.031  120.000 70.027 (34المحمل خالل السنة )إيضاح 
      

 2.763.568 2.774.600  2.310.342 2.380.369 ديسمبر 31في 
      

 

  بالصافي - مديونيات تجارية .16
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      

 18.133.375 27.023.462  11.398.807 15.342.219 مديونيات تجارية
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 704.257 735.824  704.257 735.824 ([أ) 47]إيضاح 
      

 16.078.043 12.103.064  27.759.286 18.837.632 
خفاض قيمة مديونيات إمخصص ا

 (509.789) )1.714.046(  (477.890) )615.708( تجارية
      

 15.462.335 11.625.174  26.045.240 18.327.843 
      

 

: 2018عمالء ) 6( من المديونيات التجارية مستحقة من ٪66: 2018) ٪62بتاريخ التقرير، 

  .عمالء( للشركة األم 6
 

 تفاصيل إجمالي التعرض للمديونيات التجارية موضحة أدناه:
  

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 12.007.599 12.189.425  9.574.637 7.913.293 غير مستحقة الدفع 

ستحقاقها ولم تنخفض إتجاوزت موعد 

 4.506.858 13.855.815  2.050.537 7.549.042 قيمتها

 2.323.175 1.714.046  477.890 615.708 ستحقاقها وانخفضت قيمتها إتجاوزت موعد 
      

 16.078.043 12.103.064  27.759.286 18.837.632 
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 )تابع(مديونيات تجارية  .16
 

لاير  7.549.042، كانت مديونيات تجارية للشركة األم قدرها 2019ديسمبر  31في كما 
لاير عماني  13.855.815لاير عماني( وللمجموعة قدرها  2.050.537 – 2018عماني )

لاير عماني( قد تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض قيمتها.  4.506.858 – 2018)
وتتعلق تلك المديونيات بعدد من العمالء المستقلين الذين ليس لهم تاريخ تعثر سداد سابق وجزء 

 كبير من هذه الديون مضمون بضمانات بنكية.
 

 :السنةنخفاض القيمة للمديونيات التجارية خالل إفيما يلي الحركة في مخصص 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 665.329 509.789  441.817 477.890 يناير 1في 

 تعديل ناشىء من التطبيق المبدئي لمعيار

 73.486 -  63.367 -  9التقارير المالية الدولية رقم 

 )229.026( 1.204.257  )27.294( 137.818 خالل السنة)مسترد( محمل/
      

 509.789 1.714.046  477.890 615.708 ديسمبر 31في 
      

 

موعة لعالقة لدى المجالقيم الدفترية للمديونيات التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات ا
 نخفاض في القيمة مقومة بالعمالت التالية:إلقبل مخصص ا

 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 6.487.951 12.270.606  6.487.951 801.556.10 لاير عُماني

 5.615.113 5.521.242  5.615.113 5.521.242 دوالر أمريكي

 6.734.568 9.967.438  - - درهم إماراتي
      

 16.078.043 12.103.064  27.759.286 18.837.632 
      

 

لتعرض لحد األقصى لا لتجارية مساوية لقيمها الدفترية.يفترض أن القيمة العادلة للمديونيات ا

 ئتمان بتاريخ التقرير هو القيمة العادلة لكل فئة مديونيات مذكورة أعاله.إللمخاطر ا
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  سائرأو الخاألرباح أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  .17
 

  والموحدة  الشركة األم  

  2019 2018  

  لاير عُماني لاير ع ماني  
     

     أوراق مالية متداولة

     القيمة العادلة

  2.668.836 2.115.936  بنك ظفار ش.م.ع.ع

  114.666 114.666  شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

  445.500 385.500  جامعة ظفار ش.م.ع.ع
     

  .102616.2 3.229.002  

     التكلفة

  1.229.700 1.229.700  بنك ظفار ش.م.ع.ع

  29.600 29.600  شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

  300.000 300.000  جامعة ظفار ش.م.ع.ع
     

  1.559.300 1.559.300  
     

 

  :الخسائرأو  األرباحبيان فيما يلي حركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

  والموحدة  الشركة األم  

  2019 2018  

  لاير عُماني لاير ع ماني  
     

  4.016.950 3.229.002  يناير 1في 

  )787.948( )612.900(  تغيرات القيمة العادلة
     

  3.229.002 2.616.102  ديسمبر 31في 
     

 

 ستثمارات المجموعة أعاله.إ( من محفظة ٪83: 2018) ٪81قطاع البنوك اإلستثمار في يمثل 

 

 مدفوعات مقدماً وسلفيات ومديونيات أخرى .18
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 1.810.830 3.063.544  695.522 2.264.791 سلفيات وودائع

 (119.086) (119.086)  - - نخفاض القيمةإناقصا: مخصصات 
      

 2.264.791 695.522  2.944.458 1.691.744 

  أطراف ذات عالقةمديونيات أخرى من 

 2.356.948 118.322.3  4.902.224 613.526.7 ((ب) 47)إيضاح  

 1.006.459 -  989.566 - مطالبات تأمين مستحقة
 559.139 559.139  559.139 559.139 مستحق القبض من السلطات الضريبية 

 532.553 365.077  243.280 3201.01 مدفوعات مقدماً 

 1.678 -  1.678 - إيرادات فوائد مستحقة

 67.485 98.455  31.261 77.643 سلفيات للموظفين

 - -  18.900 - مؤجلةمصروفات 

 342.945 2.468.191  - 2.087.201 ذمم مدينة أخرى
      

 12.716.400 7.441.570  9.757.438 6.558.951 
ناقص: مستحق من طرف ذو عالقة معاد 

 - -  - )1.300.000( تصنيفه إلى غير متداول

 11.416.400 7.441.570  9.757.438 6.558.951 
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 قصيرة األجلدائع و .19
  والموحدة الشركة األم  

  2019 2018  

  لاير عُماني لاير ع ماني  
     

  4.700.000 -  ودائع قصيرة األجل
     

 

سنوياً وتستحق   ٪2.6فائدة  األم مودعة لدى بنك تجاري بمعدلألجل للشركة قصيرة االودائع 

  شهر واحد من تاريخ اإليداع. خالل

 
 والنقد المعادل النقد 20

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 21.003 109.943  10.000 10.836 نقد في الصندوق

      :نقدية لدى البنوك

 885.025 869.183  237.738 189.291 حسابات جارية

 845.103 3.338  845.103 3.338 ودائع تحت الطلب

 203.465 1.092.841  982.464 1.751.131 
 
 

 ٪0.5: 2018) ٪1.5إلى  ٪0.5الحسابات تحت الطلب مودعة لدى بنك تجاري بمعدالت فائدة تتراوح بين 

 ( سنويا. 5.1٪ -
 

 س المالأر .21
 الشركة األم 

 2019 2018 
 لاير عُماني لاير ع ماني 

   

 20.000.000 20.000.000 المال المرخص والمصدر والمدفوعرأس 
   

 

سهم  000.000.200رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة األم هو 

 لاير عماني للسهم الواحد. 0.100بقيمة 
 

                   أو أكثر من أسهم الشركة األم  ٪10فيما يلي أسماء مساهمي الشركة الذين يملكون نسبة 

 ديسمبر: 31كما في 
 

 الشركة األم والموحدة 
 2019  2018 

 

 ٪نسبة الحيازة 
  عدد األسهم

 محتفظ بها
 

 نسبة الحيازة ٪
 عدد األسهم

 محتفظ بها
      

 30.000.000 15.00  30.000.000 15.00 صندوق أبوظبي للتنمية
 23.415.000 11.72  23.415.000 11.72 البنك اإلسالمي للتنمية

 20.657.710 10.32  20.657.710 10.32 دولفين الدولية

 20.001.001 10.00  20.001.001 10.00 بنك بادر ش.م.ع
      

 47.04 94.073.711  47.04 94.073.711 

 105.926.289 52.96  105.926.289 52.96 آخرون
      

 100.00 200.000.000  100.00 200.000.000 
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 عالوة اإلصدار  .22

كتتاب العام إلكة األم أسهمها ل، طرحت الشر2006و 2005و 1994و 1988 السنواتخالل 

، فقد تم تكوين حساب عالوة إصدار  بعالوة إصدار. نتيجة لطرح هذه األسهم في االكتتاب العام

 إن حساب عالوة اإلصدار غير قابل للتوزيع. .لاير عماني 13.456.873بمبلغ 

 

 حتياطي القانونيإلا  .23

من صافي ربح الشركة األم  ٪10أن يتم تحويل  2019قانون الشركات التجارية لسنة ينص 

م حتياطي ثلث رأسمال الشركة األإلقابل للتوزيع إلى أن يبلغ ذلك احتياطي قانوني غير إإلى 

حتياطي بسبب تحقق الحد إلبأي إضافات إلى هذا ا السنةالمصدر. لم تقم الشركة األم خالل 

 األدنى المطلوب.

 

 ستبدال األصولإحتياطي إ .24

حتياطي بغرض إمن صافي ربح الشركة األم إلى  ٪5قرر أعضاء مجلس اإلدارة تحويل نسبة 

ختياري آخر نصف إحتياطي إحتياطي مع أي إلالرأسمالية إلى أن يعادل هذا ا ستبدال األصولإ

حتياطي إلالل العام بأي إضافات إلى هذا ارأسمال الشركة األم المصدر. لم تقم الشركة األم خ

 بسبب تحقق الحد المطلوب.

 

 ختياريإلتياطي اإلحا  .25

حتياطي إمن صافي ربح الشركة األم إلى  ٪10قرر أعضاء مجلس اإلدارة تحويل نسبة 

حتياطي بسبب تحقق الحد إلبأي إضافات إلى هذا ا السنةختياري. لم تقم الشركة األم خالل إ

 ستبدال األصول.إحتياطي إحول  24المطلوب كما هو مبين في اإليضاح 

 

 توزيعات األرباح المقترحة  .26

 12.5توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2020فبراير  27 المنعقد فياقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه         

بيسة للسهم الواحد(. سيتم تقديم المقترح  12.5: 2018) 2019بيسة للسهم الواحد لسنة 

 جتماع الجمعية العامة السنوي للموافقة على توزيعات األرباح.إللمساهمين في 
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  إقتراضات .72
 الموحدة  الشركة األم 

 2019  2018  2019  2018 

 لاير عُماني  لاير ع ماني  لاير عُماني  لاير ع ماني 

         المتداولالجزء غير 

 -  11.165.726  -  11.165.726 بنك نزوى
 6.000.000  2.000.000  6.000.000  2.000.000 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 4.687.500  2.812.500  4.687.500  2.812.500 بنك صحار ش.م.ع.ع

 9.485.728  -  -  - بنك المصرف

 -  -  9.485.728  8.113.459 قرض من شركة تابعة
 186.358  0142.67  186.358  0142.67 مركبات مستأجرة

 -  (170.075)  -  (170.075) تكاليف المعامالت المؤجلة
        

 24.064.280  20.359.586  15.950.821  20.359.586 
        

         المتداولالجزء 

 -  834.274  -  834.274 بنك نزوى
 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 1.875.000  1.875.000  1.875.000  1.875.000 بنك صحار ش.م.ع.ع

 1.034.272  9.501.936  -  - بنك المصرف

 -  9.630.001  -  - بنك العز

 -  -  994.137  2.366.406 شركة تابعة قرض من

 36.042  54.193  36.042  54.193 مركبات مستأجرة

 -  (174.311)  -  (28.345) تكاليف المعامالت المؤجلة
        

 9.101.528  6.905.179  25.721.093  6.945.314 
        

 33.165.808  27.264.765  41.671.914  27.304.900 
        

 

 معدل الفائدة على القروض المذكورة أعاله وجدول فترات السداد على النحو التالي:
 

  2019ديسمبر  31

 سنة واحدة  اإلجمالي  معدل الفائدة الشركة األم
 سنتان إلى 

 سنوات  3

 10إلى  4

 سنوات 

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني % 

 9.497.178 1.668.548 834.274 12.000.000  %6.35 بنك نزوى 

 بنك ظفار ش.م.ع.ع
ثالثة أشهر ليبور 

+260 6.000.000 4.000.000 2.000.000 - 

 - 2.812.500 1.875.000 4.687.500 4.5 بنك صحار ش.م.ع.ع

ثالثة أشهر ايبور  قرض من شركة تابعة
+3% 10.479.865 2.366.406 8.113.459 - 

 مركبات مستأجرة
19.66%-
26.5% 196.863 54.193 108.386 34.284 

 (113.385) (56.690) (28.345) (198.420)  تكاليف المعامالت
      

  33.165.808 9.101.528 14.646.203 9.418.077 
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 (تابع)  إقتراضات .27
 

  2019ديسمبر  31

 سنة واحدة  اإلجمالي  معدل الفائدة الموحدة
 3سنتان إلى 

 سنوات 

 10إلى  4

 سنوات 

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني % 

 بنك المصرف
ثالثة أشهر 

 - - 9.501.936 9.501.936 %3ايبور +

 9.497.178 1.668.548 834.274 12.000.000 6.35 بنك نزوى 

 بنك ظفار ش.م.ع.ع
ثالثة أشهر 

 - 2.000.000 4.000.000 6.000.000 260ليبور +

 - 2.812.500 1.875.000 4.687.500 4.5 بنك صحار ش.م.ع.ع

 بنك العز
ثالثة أشهر 

 - - 9.630.001 9.630.001 %3+ ايبور

 مركبات مستأجرة
19.66%-
26.5% 196.863 54.193 108.386 34.284 

 (113.385) (56.690) (174.311) (344.386)  تكاليف المعامالت المؤجلة
      

  41.671.914 25.721.093 6.532.744 9.418.077 
      

 

  2018ديسمبر  31

 سنة واحدة  اإلجمالي  معدل الفائدة الشركة األم
 سنتان إلى 

 سنوات  3

 10إلى  4

 سنوات 

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني % 

 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 ثالثة أشهر ليبور

+260 10.000.000 4.000.000 6.000.000 - 
 937.500 3.750.000 1.875.000 6.562.500 4.5 بنك صحار ش.م.ع.ع
ثالثة أشهر ايبور  قرض من شركة تابعة

+3% 10.479.865 994.137 2.714.838 6.770.890 
-%19.66 مركبات مستأجرة

26.5% 222.400 36.042 140.973 45.385 
      

  27.264.765 6.905.179 12.605.811 7.753.775 
      

 

 

  2018ديسمبر  31

 سنة واحدة  اإلجمالي  معدل الفائدة الموحدة
 3سنتان إلى 

 سنوات 

 10إلى  4

 سنوات 

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني % 

 بنك ظفار ش.م.ع.ع
ثالثة أشهر ليبور 

+260 10.000.000 4.000.000 6.000.000 - 
 937.500 3.750.000 1.875.000 6.562.500 4.5 بنك صحار ش.م.ع.ع

 بنك المصرف
ثالثة أشهر ايبور 

+3% 10.520.000 1.034.272 2.714.838 6.770.890 
-%19.66 مركبات مستأجرة

26.5% 222.400 36.042 140.973 45.385 
      

  27.304.900 6.945.314 12.605.811 7.753.775 
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 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 (تابع)  إقتراضات .27
 

 الشركة األم
يستحق الذي مليون لاير عماني من بنك ظفار ش.م.ع.ع، و 32تم الحصول على قرض بمبلغ 

. والقرض مضمون 2012قسطاً نصف سنوي بقيم متغيرة اعتباراً من ديسمبر  20على  السداد

برهن معادل من الدرجة األولى على األصول الثابتة للشركة األم والتنازل عن وثائق التأمين 

لدى البنوك األخرى. يسدد القرض بمبلغ مليون لاير عماني لكل قسط من األقساط الخمسة 

،  السادس حتى القسط التاسعمن القسط  مليون لاير عماني 1.25لغ إلى األولى، ويزداد المب

 ،2016في سنة مليون لاير عماني للقسط الواحد.  2بمبلغ  األخيرةويتم سداد األحد عشر قسطاً 

تم تحويل القرض ألجل إلى دوالر أمريكي دون تغيير جدول السداد. وتم تعديل معدل الفائدة 

ً إ ٪3.5إلى  %3من    أشهر ليبور. 3وربطه بمعدل  2017أكتوبر  6من  عتبارا
 

          من بنك  ٪2.4مليون لاير عماني بفائدة قدرها  13.125تم الحصول على قرض بقيمة 

قسطا نصف سنوي بقيم متساوية اعتبارا  14على السداد يستحق الذي ، و صحار ش.م.ع.ع

التي كانت بمعدل فائدة أعلى. ، وذلك من أجل الدفع المسبق للقروض 2016من ديسمبر 

والقرض مضمون برهن معادل من الدرجة األولى على األصول الثابتة للشركة األم والتنازل 

عن وثائق التأمين لدى البنوك األخرى. ويعاد تسعير معدل الفائدة بعد ثالث سنوات على أساس 

 التفاوض.
 

لاير عماني من خالل تمويل إسالمي مليون  12بمبلغ  االستثماربتم الحصول على تمويل وكالة 

قسط  12 التمويل علىسنويًا. يتم سداد  %6.35معدل ربح قدره ويحمل من بنك تجاري ، 

من  لاير عماني لكل منها ابتداءً  405.218.1 بمبلغ السماحنصف سنوي بعد سنة واحدة من 

على هذا التمويل مضمون برهن من الدرجة االولى . 2026وتنتهي في مايو  2020نوفمبر 

 األصول الثابتة للشركة األم.
 

الذي و، بايونير لصناعة األسمنت ، الشركة األم على قرض من إحدى الشركات التابعة حصلت

لم يتم سداد . 2019سنوات ويستحق القسط األول ربع السنوي في يونيو  8 على يسنحق السداد

 فائدةوتم إدراجها في الجزء المتداول للقرض. يحمل التسهيل  2019سنة األقساط المستحقة في 

 سنوياً(.  %5سنوياً )بما ال يقل عن  %3أشهر ايبور +  3
 

 الشركات التابعة
 

 بايونير لصناعة األسمنت
حصلت إحدى الشركات التابعة ، بايونير لصناعة األسمنت ، على تسهيل قرض تجاري ألجل 

. 2019سنوات ويستحق القسط األول ربع السنوي في يونيو  8 تجارى ويتم سداده على من بنك

وضمانات تجارية وسندات إذنية  کةرلشماكينات او القرض مضمون برهن تجاري على مصنع

لم يتم  سنوياً(.  %5سنوياً )بما ال يقل عن  %3أشهر ايبور +  3يحمل فائدة من الشركة األم و

ً لشروط االتفاقية في تاريخ التقرير ف رصيد ، وبالتالي تم تصنيالوفاء ببعض المواثيق وفقا

القرض على انه ساري حيث أن الشركة التتمتع بحق غير مشروط في تأجيل الدفع بعد سنة 

 واحدة. 
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 الشركات التابعة )تابع(
 

 مصنع صحار لالسمنت 
مليون لاير عماني من خالل التمويل  11.5بقيمة  إجارة متناقصة تسهيلتم الحصول على 

تحمل معدل ربح قدره واإلسالمي من أحد البنوك التجارية من قبل شركة صحار لألسمنت ، 

قسط ربع  28سنويًا على أساس األرصدة المتناقصة. يتم سداد تسهيالت اإلجارة في  ٪ 6.25

. 2026وتنتهي في مارس  2019لاير عماني لكل منها ابتداًء من يونيو  410،715سنوي بقيمة 

 : تسهيل اإلجارة مضمون مقابل
 

 تعهد الدائنين ببيع األصول الثابتة ؛ (1)

  ل عن حق االنتفاع من األصول ؛الرهن / نقل حق االنتفاع / التناز (2)

 التنازل عن جميع عائدات التكافل أو إضافات وكيل المنشأة كمستفيد للخسارة ؛   (3)

 ضمان الشركات من الشركة األم.و (4)
 

يد وفقاً ألحكام اإلتفاقية في تاريخ التقرير. لذا، فقد تم تصنيف رص لم يتم الوفاء ببعض التعهدات

 القرض كمتداول حيث ال تملك المجموعة حقاً غير مشروط لتأجيل السداد ألكثر من سنة واحدة.
 

  إلتزامات اإليجار .28
 

 2019يناير  1 – يجارعند االعتراف المبدئي بإلتزامات اإل (أ)
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019  2019 

 لاير ع ماني  لاير ع ماني 
    

 24.421.259  34.772.703 إجمالي إلتزامات اإليجار المتعلقة بالحق في إستخدام األصول

 (7.259.138) رسوم مالية مستقبلية
 

 (5.786.468) 
 

    

 27.513.565 القيمة الحالية إللتزامات اإليجار
 

 18.634.773 

    
    

  

 2019ديسمبر  31)ب( في 
    

 27.481.750  36.431.867 إجمالي إلتزامات اإليجار المتعلقة بالحق في إستخدام األصول

 (6.384.435) رسوم مالية مستقبلية
 

 (5.451.443) 
 

    

 30.047.432 القيمة الحالية إللتزامات اإليجار
 

 22.030.307 
 

 

 

 )ج( تحليل استحقاق التزامات االيجار:
   

 6.595.836 6.470.828 الجزء الحالي –المستحق خالل سنة 

 11.443.174 18.884.098 المستحق بعد سنة واحدة ولكن في غضون خمس سنوات

 3.991.297 4.692.506 المستحق بعد خمس سنوات
 

 30.047.432 ديسمبر  31في 
 

22.030.307 
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 ضرائب مؤجلة .29

ً لطريقة االمؤجلة على كافة احتساب ضرائب الدخل إيتم  ذلك لتزام وإللفروقات المؤقتة وفقا

(. صافي التزامات الضريبة المؤجلة ٪15 – 2018) ٪15بتطبيق معدل ضريبة أساسي قدره 

نود الدخل الشامل منسوبة إلى الب بيانالمركز المالي وصافي الضريبة المؤجلة المحملة ب بيانب

 التالية:
 

2019    

 والموحدة الشركة األم

 يناير 1

 9201 

 المحمل/

 )المسترد( للسنة

 ديسمبر  31

 9201 

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

    لتزام ضريبة مؤجلة: إ

 األثر الضريبي لفائض المسموحات الضريبية عن 

 (023.725.4) (277.824) (4.447.199) ستهالك الدفتريإلا 

    أصول ضريبة مؤجلة

 382.226 35.009 347.217 الضريبي على مخصص المخزوناألثر 

 797.229 815.79 149.982 األثر الضريبي على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    

 (4.113.000) (163.000) (3.950.000) لتزام الضريبة المؤجلةإصافي 
    

 
 

2018    

 والموحدة الشركة األم

 يناير 1

 2018 
 المحمل/

 للسنة)المسترد( 
 ديسمبر  31

 2018 
 لاير عُماني لاير عُماني عُماني لاير لتزام ضريبة مؤجلة: إ

 األثر الضريبي لفائض المسموحات الضريبية عن 
 (4.447.199) 20.624 (4.467.823) االستهالك الدفتري 

    أصول ضريبة مؤجلة
 347.217 18.666 328.551 األثر الضريبي على مخصص المخزون

 66.272 األثر الضريبي على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 

83.710 
 

149.982 
 

    

 (3.950.000) 123.000 (4.073.000) لتزام الضريبة المؤجلةإصافي 
    

 

 مكافآت نهاية الخدمة   .30
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 1.412.965 1.456.051  829.853 824.698 يناير  1في 

 298.476 160.834  150.803 91.719 (36)إيضاح  للسنةالمحمل 

 )255.389( )349.746(  )155.958( )244.262( مدفوع خالل السنة
      

 1.456.052 1.267.139  824.689 672.155 ديسمبر 31في 
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 دائنيات تجارية وأخرى   .31
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 11.232.760 18.887.021  7.140.769 8.982.749 دائنيات تجارية

 - -  4.759.944 711.7.279 )ج([47مستحق ألطراف ذات عالقة ]إيضاح 
 7.001.727 588.856.2  4.287.898 711.2.031 مصروفات مستحقة

 1.030.950 410.804  914.709 345.182 دفعات مقدمة للعمالء

 74.918 159.938  74.918 75.412 مصروفات فوائد مستحقة

 90.829 -  90.829 17.987 ([و)47مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ]إيضاح 

 94.579 93.114  46.267 8.998 دائنيات أخرى 
      

 18.723.763 17.315.334  22.425.452 19.525.763 
      

 

 صافي األصول للسهم الواحد   .32

حتساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي األصول في نهاية فترة التقرير إيتم 

 على عدد األسهم القائمة في ذلك التاريخ، كالتالي:
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
      

 146.110.155 145.869.886  131.683.771 129.368.596 (لاير عُماني)صافي األصول 
      

 200.000.000 200.000.000  200.000.000 200.000.000 ديسمبر 31عدد األسهم القائمة في 
      

 0.647 (لاير عُماني)صافي األصول للسهم الواحد 
 

0.658 
 

 0.729 
0.731  

 

      

  

 اإليرادات  .33
      

 52.990.580 50.587.917  36.250.615 33.797.746 عمان/ اإلمارات -مبيعات محلية 

 37.989.446 33.467.843  25.869.823 26.535.845 مبيعات تصدير 
      

 60.333.591 62.120.438  84.055.760 90.980.026 
      

 

 تكلفة المبيعات .34

 تتضمن تكلفة المبيعات ما يلي: 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 15.192.638 وقود وغاز وكهرباء
 

14.919.273 
 

 27.825.418 
 

28.959.855 
 

 4.786.698 (36مصروفات متعلقة بالموظفين )إيضاح 
 

4.895.022 
 

 6.919.537 
 

6.319.306 
 

 3.737.548 (9ستهالك )إيضاح إلا
 

4.703.090 
 

 6.203.188 
 

7.141.249 
 

 قطع غيار ومواد إستهالكية
2.517.163 

 

2.963.874 
 

 4.248.022 
 

4.697.622 
 

 4.931.223 مواد خام مستهلكة
 

4.739.937 
 

 9.710.242 
 

9.003.787 
 

 مستوردأسمنت 
9.226.362 

 

3.363.554 
 

 730.654 
 

677.644 
 

 مخصص المخزون بطيىء الحركة 

 70.027 (15)إيضاح 
 

120.000 
 

 
11.031 

 

198.834 
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 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

  مصروفات عمومية وإدارية .35

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 3.853.814 3.894.994  2.459.416 2.722.802 ( 36)إيضاح العاملين تكاليف 

 379.215 274.161  379.215 274.161 تبرعات

 مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 138.829 67.987  138.829 67.987 ([و)47]إيضاح  

 93.954 58.533  83.449 45.851 توظيف وتدريب وندوات 

 416.524 447.216  349.623 328.004 مصروفات سفر

 156.388 201.379  116.720 142.500 هاتف/ فاكس/ إنترنت
 329.808 285.409  113.773 112.793 إيجار ومرافق 

 284.097 279.810  131.645 149.080 (9استهالك )إيضاح 

 - 574.06  - - ستخدام االصولفي إ حق الاطفاء 

 449.750 274.072  279.056 202.841 أتعاب مهنية

 49.699 90.844  49.252 63.862 مصروفات قانونية

 59.609 111.511  29.796 36.353 رسوم بنكية

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعةسترداد(/ إ)مخصص/

 (229.026) 1.204.257  (27.294) 137.818 [16]إيضاح 

 - -  - 1.985.000 شطب حساب اطراف ذات عالقة

 1.098.351 746.949  448.697 274.549 أخرى
      

 6.543.601 4.552.177  8.011.187 7.081.012 
      

 

 

 عاملينتكاليف ال .36
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      

 8.991.471 9.508.149  6.456.719 6.585.652 أجور ورواتب

 631.272 775.825  452.636 479.892 منافع أخرى

 251.901 723.369  294.280 352.237 مصروفات التأمينات االجتماعية

 298.476 160.834  150.803 91.719 (30مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 
      

 7.509.500 7.354.438  10.814.531 10.173.120 
      

 

 كاآلتي: عاملينال تكاليفتُوّزع 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 6.319.306 6.919.537  4.895.022 4.786.698 (34تكلفة المبيعات )إيضاح 

 3.853.814 3.894.994  2.459.416 2.722.802 (35مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
      

 7.509.500 7.354.438  10.814.531 10.173.120 
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 مصروفات بيع وتوزيع .37

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 7.158.750 4.046.165  6.478.989 2.641.046 مصروفات تصدير

 461.122 298.1.399  461.122 434.019 رسوم نقل 

 - 3.032.060  - 4.511.786 ( 10)ايضاح  ستخدام األصولفي إحق إطفاء ال
      

 7.586.851 6.940.111  8.477.523 7.619.872 
      

 إيرادات أخرى  .38
      

 758.404 1.280.627  4.750 1.270.633 تممتلكات وآالت ومعدا الربح من بيع
 - 3.120.694  - 3.120.694 دخل استئجار السفن

 - 536.553  - - عكس انخفاض الحجر الجيري

 1.023.188 235.491  1.007.261 118.553 متنوعة أخرى /إيرادات)مصروفات(
      

 4.509.880 1.012.011  5.190.348 1.781.592 
      

 

 بالصافي –تكاليف تمويل  .39
 1.132.684 3.176.461  1.109.374 2.600.463 قتراضات إمصروفات فوائد على 

 (58.281) (23.325)  (41.728) (23.325) على ودائع بنكية إيرادات فوائد

 - 1.198.616  - 1.691.677 الفائدة على إلتزامات اإليجار

 )30.245( )116.184(  )29.389( )125.652( أرباح صرف العملةصافي 
      

 4.143.163 1.038.257  4.235.568 1.044.158 
      

 

  استثمارإيرادات .  40
      

توزيعات أرباح على أصول مالية بالقيمة 

 159.825 199.273  159.825 199.273 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 - -  3.667.923 1.985.000 تابعة ركةإيرادات توزيعات من ش
      

 2.184.273 3.827.748  199.273 159.825 
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 الضرائب .41
 

 :للسنةفيما يلي تحليل الضريبة المحملة 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

      ضريبة جارية:

 1.179.004 454.000  842.000 454.000 السنة الحالية -

 (381.50) 5.527  (50.231) 5.527 السنة السابقة -
      

 459.527 791.769  459.527 623.1.128 

      ضريبة مؤجلة:

 )431.750( 163.000  )123.000( 163.000 السنة الحالية -
      

 622.527 668.769  622.527 696.873 
      

 

الدخل   بيانفي المحملة  ٪15 تسوية الضريبة على الربح المحاسبي حسب المعدل المطبق بواقع

 الشامل كما يلي:
      

الربح/)الخسارة( قبل ضريبة الدخل من 

 1.040.525 2.882.258  4.316.589 807.352 العمليات المستمرة

الخسارة قبل ضريبة الدخل لشركات 

تعمل في جهات غير خاضعة المجموعة التي 

 - للضريبة
 

- 
 

 (8.300.358) 
 

(9.988.365) 
 

      

الربح/)الخسارة( قبل ضريبة الدخل 

لشركات المجموعة التي تعمل في جهات 

 (8.947.840) (5.418.100)  4.316.589 807.352 خاضعة للضريبة
 51.570 432.339  647.488 121.103 الضريبة وفقاً لمعدل الضريبة المحلي

      يضاف/)يطرح( األثر الضريبي لـ :

 (50.381) 5.527  (50.231) 5.527 بالسنة السابقةضريبة جارية متعلقة 

  غيرلمصروفات/األرباح األثر الضريبي ل

 695.684 184.661  71.512 495.897 المؤهلة 
      

 696.873 622.527  668.769 622.527 مخصص الضرائب للسنة
      

 

 لتزام الضريبة الجارية كما يلي:إحركة 
 

      

 1.314.000 1.179.004  1.314.000 842.000 يناير 1في 

 1.179.004 454.000  842.000 454.000 لسنةلمحمل 

 (1.263.769) (1.184.531)  (1.263.769) (847.527) مدفوع خالل السنة

 )50.231( 5.527  )50.231( 5.527 ضرائب سنوات سابقةل محمل
      

 1.179.004 454.000  842.000 454.000 ديسمبر 31في 
      

 

نتهت األمانة العامة للضرائب من إجراء الربط الضريبي على الشركة األم للسنوات حتى إ

. ترى 2017إلى  2015من ولكنها لم تنتِه بعد من إجراء الربط الضريبي للسنوات  2014

اإلدارة أن أي ضرائب إضافية، إن وجدت، بخصوص السنوات المذكورة لن تكون ذات أثر 

 .2019ديسمبر  31في  للشركة األم والموحدالمركز المالي  بيانجوهري على 
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 )تابع( الضرائب .41

 

من  ٪15تخضع الشركتان التابعتان )ريسي للمالحة وريبلك للمالحة( لضريبة الدخل بنسبة 

 الدخل الخاضع للضريبة طبقا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة عمان. 
 

)شركة تابعة( مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة كشركة  شركة بيونير لصناعة األسمنت

 محدودة المسؤولية في إمارة رأس الخيمة، وهي ليست خاضعة للضريبة في اإلمارات.

 

بعة ( مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في منطقة شركة مصنع صحار لالسمنت ) شركة تا

 صحار الصناعية وال تخضع للضريبة في سلطنة عمان.

 

تجارة ) شركة تابعة ( مسجلة في دولة االمارات العربية كشركة ذات لل أر سي سيشركة 

 وال تخضع للضريبة في االمارات العربية المتحدة.  2019ابريل  29مسؤولية محدودة في 
 

 

قامت السلطات الضريبية بتضميين إيرادات توزيعات ، 2009و 2008وفيما يتعلق بالسنتين 

شركة المكال ريسوت  عماني المستلمة من شركة شقيقة، لاير 4.659.492األرباح البالغة 

ً ودفعت ة والصناعة للتجار في الدخل الخاضع للضريبة الذي قدمت ضدة الشركة األم استئنافا

 لضرائب وحسابها كمدين من دائرة الضرائب.مطالبات دائرة ا

 

ة العليا إلعادفي المحكمة  بطعنالشركة قد تقدمت رفض الطعن و ضريبة الدخلقررت لجنة 

 . النظر في الدعوى
 

 للسهم الواحد  والمخفضةالربحية األساسية  .42

للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط  والمخفضةحتساب الربحية األساسية إيتم 

 .السنةالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 
      

 184.825 صافي ربح السنة ) لاير عُماني(
 

3.647.820 
 

 
2.259.731 

 

343.652 
 

      

 200.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 

200.000.000 
 

 
200.000.000 

 

200.000.000 
 

      

 ربحية السهم الواحد: األساسية 

 )لاير عُماني( والمخفضة  
0.001 

 

0.018 
 

 
0.011 

 

0.002 
 

 

  رتباطاتإ .43
      

 200.250 143.869  200.250 143.869 أعمال مدنية وهيكلية

 11.046.772 14.426.415  9.317.039 13.093.330 آالت وماكينات

 659.277 58.623  659.277 58.623 أخرى
      

 13.295.822 10.176.566  14.628.907 11.906.299 
      

 ارتباطات مشتريات
5.062.659 

 

6.775.977 
 

 
10.322.995 

 

15.188.391 
 

      

 

 التعبئة.وامر الشراء للمواد الخام وقطع الغيار ومواد أرتباطات المشتريات تتعلق بإ

 

 

 



 72 ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعةشركة 
 

 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 لتزامات عرضيةإ .44
 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 - 2.115.745  - 32.810 عتمادات والضمانات إلخطابات ا

 1.528.230 206.468  982.401 130.000 ضمانات ُحسن األداء

 162.810 982.401  2.322.213 1.528.230 
      

 

 النقد والنقد المعادل .45
      

 21.003 109.943  10.000 10.836 اليدنقد في 

      :نقدية لدى البنوك
 885.025 869.183  237.738 189.291 حسابات جارية

 845.103 3.338  845.103 3.338 ودائع تحت الطلب

 4.700.000 -  4.700.000 - ودائع ألمد محدد

 6.451.131 982.464  5.792.841 203.465 مجموع النقد واالرصدة البنكية

قرض قصير االجل وسحب على 

 )243.804( )4.400.138(  - )3.898.844( المكشوف 
      

 6.207.327 )3.417.674(  5.792.841 )3.695.379( النقد والنقد المعادل
      

 

  

 .     تقدير القيمة العادلة 46

العادلة  بالقيمةالمالية للمجموعة باستثناء األصول المالية  واإللتزامات األصوليتم إدراج جميع 

واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

رية المالية قيمتها الدفت والموجودات لألصولالخسارة بالتكلفة المطفأة. تقارب القيمة العادلة 

 كما هو موضح في بيان المركز المالي.
 

دلة، لعاالمبدئي بالقيمة ا اإلدراجقياسها بعد  تميقدم الجدول التالي تحلياًل لألدوات المالية التي 

 بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة: 3إلى  1في المستويات من  والمجمعة
 

 هي تلك المشتقة من األسعار المعروضة )غير المعدلة( في  1ادلة من المستوى قياسات القيمة الع

 .المماثلة اإللتزاماتأو  لألصولاألسواق النشطة 
 

  هي تلك المستمدة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة  2قياسات القيمة العادلة من المستوى

ام ، إما مباشرة )أي كأسعار( أو والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتز 1المدرجة في المستوى 

 ر مباشر )أي مشتقة من األسعار( بشكل غي
 

   هي تلك المستمدة من أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت  3قياسات القيمة العادلة من المستوى

لألصل أو االلتزام والتي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة 

 للمالحظة(.
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 .     تقدير القيمة العادلة )تابع(46
 

 الشركة األم والموحدة 

 المجموع 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  

 لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني لاير ع ماني 

2019     

خالل االصول المالية بالقيمة العادلة من 
 125.000 125.000 - -  اإليرادات الشاملة األخرى

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 2.616.102 - 385.500 2.230.602 أو الخسائر 

 2.230.602 385.500 125.000 2.741.102 

8201     

 125.000 125.000 - - أصول مالية متاحة للبيع

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسائر

 

2.783.502 445.500 - 3.229.002 

 2.783.502 445.500 125.000 3.354.002 
     

 

 . السنةلم تكن هناك اي تحويالت بين المستويات خالل 
 

 األطراف ذات العالقة   .47

تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة للشركة األم والكيانات 

التي يملك بعض أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة حقوقا فيها. دخلت 

معامالت مع مسؤوليها التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وشركات تابعة وشقيقة المجموعة في 

وكيانات لبعض أعضاء مجلس إدارة المجموعة حقوق فيها. في إطار النشاط االعتيادي 

لألعمال، تقوم المجموعة ببيع بضائع إلى األطراف ذات العالقة كما تشتري البضائع وتستخدم 

تلك األطراف. يتم إبرام تلك المعامالت ببنود وشروط يرى أعضاء المواقع وتتلقى الخدمات من 

ً لألساس التجاري من أطراف أخرى  مجلس اإلدارة أنها مماثلة لما يمكن الحصول عليه وفقا

 مستقلة.
 

 :السنةفيما يلي السلفيات لألطراف ذات العالقة في نهاية 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2018 2019  2018 2019 سلفيات)أ(  47

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

      تابعة ةسلفيات لشرك

 (13ريسي للمالحة اس. ايه )إيضاح 
849.000 

 

2.834.000 
 

 
- 

 

- 
 

        

 كانت الحركة في سلفيات الشركات التابعة كما يلي:
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 - -  2.834.000 2.834.000 يناير 1في 

 - -  - )1.985.000( سلفيات مسدّدة خالل السنة 
      

 - -  2.834.000 849.000 ديسمبر 31في 
      

 

 

 

 

 



 74 ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعةشركة 
 

 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع(األطراف ذات العالقة   .47
 

 ذات عالقة في نهاية السنة هي كما يلي:ة من أطراف قالمبالغ المستح
 

 )ذمم مدينة(:المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

      كيانات متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة:

 - 3.480  - 3.480 شركة المقاوالت الحديثة

      

      الشقيقة:  ةالشرك

 704.257 732.344  704.257 732.344 شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع
      

 735.824 704.257  735.824 704.257 
 
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة )مديونيات أخرى(:)ب(  47
 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

      الشركات التابعة

 - -  2.544.971 2.431.137 ريسي للمالحة اس. ايه

 - -  305 305 ريسوت برواقو لألسمنت المحدودة ش.م.م

 - -  - 1.707.328 لتجارة لار سي سي 

 - -  - 37.289 ار سي سي القابضة
إسمنت الصومال  سي سي ام اي جيأر شركة 

 - -  - 28.436 القابضة المحدودة

      الشقيقة ةالشرك

 2.356.948 3.322.118  2.356.948 3.322.118 شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع
      

 7.526.613 4.902.224  3.322.118 2.356.948 
      

 

 كما يلي: السنةالمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة في نهاية 
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      مستحق ألطراف ذات عالقة:)ج(  47

      الشركات التابعة:

 - -  2.308.441 2.202.172 بيونير لصناعة األسمنت 

 - -  2.451.503 8.299 ريبلك للمالحة اس. ايه

 - -  - 5.069.253 ش.م.م سمنتمصنع صحار لأل
      

 7.279.724 4.759.944  17.987 - 
      

 

  



 75 ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعةشركة 
 

 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع(األطراف ذات العالقة   .47
 

 

 تم تنفيذ المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:)د(  47
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 

      بيع بضائع وخدمات:

      كيانات متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة:

 11.500 5.800  11.500 5.800 شركة المقاوالت الحديثة
      

      :التابعةالشركات 

 - -  - 2.854.131 شركة ريسوت للتجارة
      

      الشركات الشقيقة:

 6.032.524 3.516.537  6.032.524 3.516.537 شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع
      

 6.376.468 6.044.024  3.522.337 6.044.024 
      

  
      شراء بضائع وخدمات:

      كيانات متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة:

 6.250 -  6.250 - قيس العمانيةمؤسسة 

 39.000 39.000  39.000 39.000 سالم بن أحمد البرعمي

 186.009 322.038  186.009 322.038 القبس الدولية ش.م.م
      

      الشركات التابعة:

 - -  2.794.585 1.574.172 بيونير لصناعة األسمنت 

 - -  - 7.001.590 ش.م.م سمنتمصنع صحار لأل

 - -  - 31.500 لتجارة ل ار سي سي

 - -  286.188 81.430.18 ريسي للمالحة اس. ايه 

 - -  538.823 - ريبلك للمالحة اس. ايه 
      

 10.398.488 3.850.855  361.038 231.259 
      

 

  تعويضات اإلدارة العليا:( و) 47
 الموحدة  الشركة األم  

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 48.000 50,000  48.000 50,000 جتماعات مجلس اإلدارةإأتعاب حضور 

 90.829 17.987  90.829 17.987 (35مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
      

 67.987 
 

138.829 
 

 67.987 
 

138.829 
 

 رواتب وبدالت ومكافآت أداء مدفوعة 

 494.306 554.353  494.306 554.353 لمسؤولين تنفيذيين 

 8.280 22.694  8.280 22.694 مكافآت نهاية الخدمة
      

 577.047 502.586  577.047 502.586 
      

 

طة وتوجيه أنش أفراد اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط

الشركة األم والتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس 

 اإلدارة )تنفيذي أو غير ذلك(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعةشركة 
 

 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 المعلومات القطاعية .48
. يتطلب معيار التقارير "قطاعات التشغيل" 8تبنت المجموعة معيار التقارير المالية الدولية رقم 

تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة  8المالية الدولية رقم 

التي تتم مراجعتها بشكل دوري من قبل متخذ قرارات العمليات الرئيسي لتخصيص المصادر على 

 القطاعات وتقييم أدائها. 
 

تم عرض معلومات القطاع تبعاً للقطاعات الجغرافية بالمجموعة للمجموعة قطاع أعمال واحد، لذا فقد 

لم ينتج عنه  8والتي تستند إلى هيكل تقارير اإلدارة. لذا فإن تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 لقطاعات التي يتم التقرير عنها. إعادة تحديد ا
 

لي( فيتين هما سلطنة عمان )السوق المحتقوم المجموعة ببيع منتجاتها بشكل رئيسي في منطقتين جغرا

واليمن ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى )التصدير(. تستند المعلومات التي تشتمل على إيرادات 

 القطاع ونتائجه والمديونيات المتعلقة به على الموقع الجغرافي للعمالء.
 

 اإلجمالي  تصدير  محلي الشركة األم

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 
 لاير ُعماني  لاير ع ماني  لاير ُعماني  لاير ع ماني  لاير ُعماني  لاير ع ماني 

            

 62.120.438  60.333.591  25.869.823  26.535.845  36.250.615  33.797.746 إيرادات القطاع
            

 12.795.323  13.113.057  5.940.674  7.288.059  6.854.649  5.824.998 إجمالي ربح القطاع 
 (6.940.111)  (7.586.851)  (6.478.989)  (7.152.832)  (461.122)  (434.019) مصروفات بيع وتوزيع

 (5.590.434)  (10.686.764)  -    -   تكاليف غير موزعة
 1.012.011  4.509.880  -    -   إيرادات أخرى

 إيرادات توزيعات أرباح من أصول 
  األرباحمالية بالقيمة العادلة من خالل  
 159.825  199.273  -    -   الخسائرأو  

 -    -    -   توزيعات من شركة شقيقة إيرادات

 -    -    -   أرباح بيع استثمارات في شركة شقيقة

 3.667.923  1.985.000  -  -  -   شركات تابعةتوزيعات من  إيرادات
 استثمارات في شركة  انخفاض

 -  (113.343)  -  -  -  - شقيقة 
 ربح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة 

 (787.948)  (612.900)  -    -   األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل  
            

 4.316.589  807.352  (538.315)  135.227  6.393.527  5.390.979 قبل الضريبة /)الخسارة(الربح
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 أصول القطاع، متضمنة المديونيات 
 10.277.827 التجارية واألطراف ذات العالقة 

 
6.442.869 

 
5.800.216 

 
5.660.195 

 
16.078.043 

 
12.103.064 

            

 
 

 اإلجمالي  تصدير  محلي الموحدة

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 
 لاير ُعماني  لاير ع ماني  لاير ُعماني  لاير ع ماني  لاير ُعماني  لاير ع ماني 

            

 90.980.026  84.055.760  37.989.446  33.467.843  52.990.580  50.587.917 إيرادات القطاع
            

 15.622.708  19.064.574  6.873.347  8.485.700  8.624.368  10.578.874 إجمالي ربح القطاع 
 (7.619.872)  (8.477.523)  (7.158.750)  (8.041.474)  (461.122)  (436.049) مصروفات بيع وتوزيع

 (8.125.170)  (12.246.755)  -  -  -  - تكاليف غير موزعة
 1.781.592  5.190.348  -  -  -  - إيرادات أخرى

إيرادات توزيعات أرباح من أصول 
 األرباحمالية بالقيمة العادلة من خالل 

 - الخسائرأو  

 

- 

 

- 

 

- 

 

199.273 

 

159.825 
 9.390  -  -  -  -  - حصة من أرباح شركة شقيقة

 استثمارات في شركة  انخفاض
 - شقيقة 

 
- 

 

- 

 
- 

 

(234.759) 

 
- 

ربح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة 
 (787.948)  (612.900)  -  -  -  - األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 

            

 1.040.525  2.882.258  (285.403)  444.226  8.163.246  10.142.825 قبل الضريبة /)الخسارة(الربح
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

المديونيات أصول القطاع، متضمنة 
 25.801.534 التجارية واألطراف ذات العالقة

 
13.390.478 

 
- 

 
5.447.154 

 
27.759.286 

 
18.837.632 
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 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( المعلومات القطاعية .48
 

اإليرادات المذكورة أعاله تمثل اإليرادات المتحققة من عمالء خارجيين. لم تكن هناك مبيعات 

السنة. لم يتم توزيع أصول والتزامات، باستثناء المديونيات، للقطاعات بين القطاعات خالل 

التي تم التقرير عنها ألغراض التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها 

 ل متخذ قرارات العمليات الرئيسي.بشكل دوري من قب
 

 إيرادات من المنتجات الرئيسية
 

 :المجموعة من منتجاتها الرئيسيةت فيما يلي تحليل إليرادا
 

 الموحدة  الشركة األم 

 2019 2018  2019 2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 58.422.002 34.334.042  41.780.882 24.014.033 األسمنت البورتالندي العادي

 5.462.285 5.413.904  3.452.987 3.117.961 األسمنت المقاوم للكبريت

 9.722.217 26.814.178  8.196.947 25.087.503 أخرى

 17.373.522 17.493.636  8.689.622 8.114.094 كلنكر
      

 60.333.591 62.120.438  84.055.760 90.980.026 
      

 

 معلومات عن كبار العمالء 

: 2018 عماني )مليون لاير 61.7 بمبلغ عمالء 10ألعلى تتضمن إيرادات المجموعة مبيعات 

 30.86 بمبلغ عمالء 10ايرادات الشركة االم مبيعات ألعلى  تتضمنلاير عماني(.  51.3

 .لاير عماني( 3.27 :2018عماني ) لاير مليون 
  



 78 ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعةشركة 
 

 وللشركة األم الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 روض قصيرة األجل ق    .49

 
 الموحدة  الشركة األم  

ديسمبر  31 

2019 

ديسمبر  31

2018 

ديسمبر  31 

2019 

ديسمبر  31

2018 

 لاير عُماني لاير ع ماني  لاير عُماني لاير ع ماني 
      

 - 12.609.475  - 10.518.410 قرض قصير األجل 

 3.898.844 على المكشوفسحب 
 

- 
 

 4.400.138 

243.804 
 

      

 14.417.254 
 

- 
 

 
17.009.613 

 

243.804 
 

 

 الشركة االم
 ٪5.25التي تحمل معدالت فائدة من  األجل من البنوك التجاريةيتم الحصول على قرض قصير 

ً  180سنويا لمدة  ٪6إلى  ويتم الحصول على السحب على المكشوف من البنوك التجارية  يوما

ً  %5.5إلى  %5.25بأسعار فائدة تتراوح بين   .سنويا
 

 لم يتم الوفاء ببعض التعهدات وفقاً ألحكام اإلتفاقية في تاريخ التقرير.

 

 شركة تابعة
 %6يتم الحصول على قرض قصير األجل من البنوك التجارية التي تحمل أسعار فائدة قدرها 

ً  180سنويا لمدة   .يوما

 

 الموافقة على البيانات المالية .50

       تمت الموافقة على هذه البيانات المالية بواسطة مجلس اإلدارة والتصريح بإصدارها في

 .2020 فبراير 27

 


