
 

                  ع. ع. م. شركة ريسوت لإلسمنت ش
  

 القوائم المالية إيضاحات حول 
  ٢٠١٤مارس  ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر ل
  

 عـــام   -  ١
 بموجب القرار ١٩٨١في عام  ")  األمالشركة) (" ش م ع ع(تأسست شركة ريسوت لألسمنت 

هو النشاط الرئيسي للشركة . اننة عم وسجلت كشركة مساهمة عامة في سلط٧/٨١الوزاري رقم 
) G( ريتات وأسمنت آبار النفط درجةإنتاج وبيع أسمنت بورتالند واألسمنت المقاوم ألمالح الكب

 صاللة ، الرمز البريدي ١٠٢٠ب .ص: عنوان مكتبها المسجل هو. وأسمنت البوزوالنا لآلبار
  . سلطنة عمان٢١١

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

  .نشاطها فيه
  

  : التابعة مبينة أدناهاتاألنشطة الرئيسية للشرك
  األنشطة الرئيسية  %نسبة الحيازة   التابعةاتالشرك

  شركة شحن بحري  ١٠٠  ايه.للمالحة اسريسي 
  شركة شحن بحري  ١٠٠  ايه.للمالحة اس بلكري
  إنتاج وبيع اإلسمنت  ١٠٠  ش م م  يونير لصناعة اإلسمنتاب

  
محتفظ بها بواسطة  سهم ٥٥٫٠٠٠البالغة م . م.  لصناعة اإلسمنت شيونيرامن أسهم بسهم واحد 
  .طرف ثالث

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

  ). "المجموعة ("ة اعاله الموضحتها التابعةاوشرك
  

  والتفسيرات والتعديالت  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
  

  :المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد -أ
  

، ول�م ي�تم   خ�الل الفت�رة   تعديالت والتف�سيرات غي�ر ناف�ذة المفع�ول       الهنالك عدد من المعايير الجديدة و     
  :الية الموحدة، وهي كالتاليتطبيقها في إعداد هذه القوائم الم

  
 االدوات المالية: من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) ٩(المعيار رقم 

 ، حي�ث ي�تم      المذكور أعاله متطلبات جديدة لتصنيف وتقي�يم األص�ول المالي�ة          ) ٩( أدخل المعيار رقم    
ت النقدية التعاقدية ، كما     ج االعمال وخصائص التدفقا   ذتصنيف الموجودات وقياسها على اساس نمو     

يدخل االضافات المتعلقة بالمطلوبات المالية ، وحاليًا هناك مشروع ن�شط الج�راء تع�ديالت مح�دودة             
للت��صنيف والقي��اس واض��افة متطلب��ات جدي��دة لمعالج��ة انخف��اض قيم��ة الموج��ودات المالي��ة ومحاس��بة   

ت التي تب�دأ ف�ي أو بع�د الي�وم األول     سيكون ساري المفعول للفترا) ٩(كما أن المعيار رقم    .  التحوط  
  . م مع السماح بالتطبيق في وقٍت مبكر٢٠١٥من شهر يناير 

  
  
  
  



 

  :فترة خالل الالمعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها 
  

المالية الموح�دة ول�م يك�ن هن�اك آث�ار عل�ى       بيانات  تم تطبيق المعايير التالية في تجهيز ال      فترة  خالل ال 
  .لية القوائم الما

عرض البيان�ات المالي�ة  ، بموج�ب ه�ذا المعي�ار ت�م       من المعايير الدولية للمحاسبة، ) ١(المعيار رقم   
  .اآلخر الدخل الشامل ووالخسائر أتغيير مسمى بيان الدخل الشامل الى بيان االرباح 

 

أدخ�ل المعي�ار     -  البيان�ات المالي�ة المجمع�ة      - م�ن المع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة            -١٠المعيار رق�م    
  .المذكور نموذجًا وحيدًا للسيطرة وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي توحيد المستثمرين) ١٠(رقم

  
  االفصاح عن المصالح ف�ي كيان�ات اخ�رى ،   – من المعايير الدولية للتقارير المالية      -١٢المعيار رقم   

  .عة له، والترتيبات المشتركةفهو يجمع كافة متطلبات اإلفصاح عن مصالح الكيان في الشركات التاب
  

 الترتيب�ات    الترتيب�ات الم�شتركة ،رغ�م ان       –م�ن المع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة            )١١(رق�م المعيار  
بالتالي العامل الرئيسي في تحديد نوع تلك الترتيبات ومن االعتبارات الهامة ولكنها لم تعد المشتركة 

  .المحاسبة الالحقة 
  
عملي��ات الم��شتركة الت��ي تخ��ضع فيه��ا االط��راف حقوقه��ا ف��ي االص��ول  م��صلحة المجموع��ة ف��ي ال -

  .وااللتزامات ويتم حسابها على اساس حصة الممجموعة في تلك االصول وااللتزامات 
مصلحة المجموعة في مشروع مشترك تمثل الترتيبات التي تخ�ضع فيه�ا االط�راف حقوقه�ا ف�ي          -

  .صافي االصول تمثل حقوق الملكية 
  

  والمتعلق بتحديد القيمة العادلة ) ١٣(المعيار رقم 
أعاله مصدر وحيد لإلرشادات المتعلق�ة بكيفي�ة تحدي�د القيم�ة العادل�ة، وه�و          ) ١٣(يوفر المعيار رقم    

وي�تم   ،بالتالي يحل محل اإلرشادات المتفرقة حاليًا بين ثنايا المعايير الدولية إلع�داد التق�ارير المالي�ة        
  .مة العادلة تطبيقه اذا دعت الحاجة لقياس القي

  
  أساس اإلعداد  -  ٣

  
وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ، ومتطلبات  للشركة األموالموحدة القوائم المالية  لقد تم إعداد

 وتعديالته ومتطلبات اإلفصاحات الصادرة عن الهيئة العامة ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام 
  .لسوق المال

  
 المالية للقوائمثبات فيما يتعلق بالبنود التي تعتبر جوهرية بالنسبة السياسات بهذه تم تطبيق 

    . بكافة السنوات المعروضةبالمجموعةالخاصة 
  

بم��ا يتف�ق م��ع مع��ايير التق�ارير المالي��ة الدولي��ة    لل�شركة األم والموح��دة الق�وائم المالي��ة  يتطل�ب إع��داد  
ها ف�ي عملي�ة    حكم من اإلدارة ممارسة     لب أيضاً ويتط.  رات المحاسبية الهامة  ـإستخدام بعض التقدي  

تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبي�رة       .  للمجموعة المحاسبية   سياساتالتطبيق  
د أو المج��االت الت��ي تك��ون فيه��ا اإلفتراض��ات والتق��ديرات جوهري��ة بالن��سبة    ـم��ن التق��دير أو التعقي�� 

  .٤ المالية باإليضاح رقم للقوائم
  

   م المالية القوائتوحيدأساس 
  



 

السيطرة للشركة األم والشركات التي تمارس القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية تشتمل 
تتحقق تلك السيطرة عندما يكون للشركة األم الحق في إدارة السياسات . )الشركات التابعة(عليها 

  .تهاك من اجل تحقيق فوائد من أنشطالمالية والتشغيلية للشركة التابعة وذل
  

السياسات تتماشى للشركات التابعة لالقوائم المالية عند الضرورة ، يتم عمل تعديالت على 
من قبل المحاسبية المستخدمة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية المستخدمة 

  .مجموعةال
  

اريف عند صتم حذف جميع المعامالت بين شركات المجموعة واألرصدة المتبقية واإليرادات والم
  .القوائم المالية توحيد 

  
 :منتظمبشكل  التي تم إعتمادها الرئيسيةلسياسات المحاسبية اأدناه ملخص 

  
  ةس المحاسباأس

 المالية االلتزامات واألصول  على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا بعض القوائم المالية تم إعداد 
  . وبالتكلفة المطفأةالتي تقاس بالقيمة العادلة

  
  الرئيسيةلمحاسبية لسياسات ااملخص   -٤

  
  الممتلكات وآالالت والمعدات 

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا بالتكلفة، ويتم قيدها بالتكلفة ناقصًا االستهالك 
  .المتراكم وأى خسائر محددة لإلنخفاض في القيمة

  
 أية مصاريف ضرورية اء باإلضافة إلىوالمعدات في قيمة الشرواآلالت تتمثل تكلفة الممتلكات 

  .خاصة بالتملك
  
ط ـفيما عدا الممتلكات تحت اإلنشاء ، بطريقة القساألصول  ستهالك لشطب تكلفة إل اتم خصمي

 المعدالت السنوية األساسية المستخدمة لهذا الغرض . أعمارها االنتاجية المقدرةالثابت على أساس 
  :هي

    سنوات
  ال مدنيةمباني وأعم  ٣٠ و٢٠ و٥

  آالت وماكينات  ٢٥
  سيارات   ٥
  أثاث وتركيبات   ٥
  معدات مكاتب  ٥
   ومعدات وأدوات المصنع اآلالتسيارات  ٥ و٣

  
ستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق إلستبعاد األصل أو اإ األرباح أوالخسائر الناتجة عن تحديديتم 

  .األرباح أو الخسائرفي ها ويتم إدراجبين القيمة الدفترية لألصل ومتحصالت البيع 

  



 

  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
  

 األعمـال الرأسماليـة تحـت التنـفيـذ بالتكلفــة مطروحًا منها أي خسائر إنخفاض في يتم إدراج
وعند إنتهاء العمل بها يتـم تحويلها إلى صنف الممتلكات واآلالت والمعدات المناسب ويتم . القيمة

  .ركةفي الشة اإلستهالك المطبقة إستهالكها حسب سياس
  

  يمةالقإنخفاض 
  

  األصول المالية
  

تجري المجموعة بتاريخ كل مركز مالي تقييمًا للتأكد من وجود أي دليل موضوعي يشير إلى 
  . اإلنخفاض في القيمة الدفترية لألصول المالية أو عدم إمكانية تحصيل الذمم المدينة

 القابلة لإلسترداد والقيم الفروق بين القيم الدفترية على أنهامة خفاض في القينخسائر اإليتم تحديد 
عن خسائر  أي  رد يتم إدراج .الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر في قائمة وتدرج

القيم القابلة لإلسترداد تمثل . الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرإلنخفاض في القيمة بقائمة ا
ال يتم . الحقيقىاألصلى  المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدةات النقدية القيمة الحالية للتدفق

  .خصم التدفقات النقدية المتعلقة بالذمم المدينة قصيرة األجل
  

  األصول غير المالية
  

مركز كل  الشهرة الناتجة عن دمج الشركات التابعة واإلستثمار بالشركات الشقيقة بتاريخ فيما عدا
لمجموعة تقييمًا لمدى وجود أي مؤشر على اإلنخفاض في قيمة األصول غير مالي، تجري ا

 خسائر وتدرجوإن ُوِجد مؤشرًا، فإن إدارة المجموعة تقدر مبلغ األصل القابل لإلسترداد . المالية
عدا الشهرة، فإن إدارة المجموعة أيضا تجري تقييمًا لمدى فيما . إنخفاض القيمة في قائمة الدخل

 في السنوات الماضية ولم تعد موجودة أو قد مدرجةشر لخسارة إنخفاض القيمة وجود أي مؤ
الربح او خسارة إنخفاض القيمة الناتجة أو عكسها على الفور في قائمة إدراج يتم . إنخفضت

  . الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  

يمة السوقية وقيمتها في تعتمد المبالغ القابلة لإلسترداد على صافي القيمة القابلة لإلسترداد أو الق
  . أيهما أكبر اإلستخدام

  
  إستثمارات في شركة شقيقة  

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

 يتيح القوة للشركة للمشاركة في قرارات  الهام هو الذي التأثيروإن.طرف في شركة مشتركة
ية والتشغيلية بالشركة الشقيقة ولكنها ال تعني السيطرة الكاملة أو المشتركة على هذه السياسة المال

  .السياسات 
  

بإستخدام طريقة حقوق الملكية ، القوائم المالية  الشركة الشقيقة في والتزامات وأصولتدرج نتائج 
 ٥ على المعيار رقم فيما عدا بالنسبة لإلستثمار المصنف على أنه محتفظ به للبيع فإنه يحسب بناءًا

وفقا ). غير المتداولة والمتاحة للبيع والمتوقفة عملياتهااألصول (من معايير التقارير المالية الدولية 
 بالتكلفة تدرج فى قائمة المركز المالىلطريقة حقوق الملكية فإن اإلستثمارات في الشركات الشقيقة 

 الشركة الشقيقة ناقصًا أصولكة األم من صافي بعد تعديلها بتغييرات ما بعد التملك في حصة الشر
 الشركة األم حقوقخسائر الشركة الشقيقة التي تفوق . أي إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المنفردة 

وتشمل أي فوائد طويلة األجل تمثل في جوهرها جزء من  (إدراجها ال يتم ة الشقيقةك الشرةفي هذ
  .)تابعة في الشركة الصافي إستثمار الشركة األم



 

 فى للشركة األم بالتكلفة ناقصًا أي إنخفاضبلشركات الشقيقة بالقوائم المالية تدرج اإلستثمارات 
  .القيمة

  إستثمارات في شركة تابعة
 فى للشركة األم بالتكلفة ناقصًا أي إنخفاضالقوائم المالية تدرج اإلستثمارات في شركة تابعة في 

 .القيمة
  

  لمتاجرة اإلستثمارات المحتفظ بها ل
  

تصنف اإلستثمارات القائمة أساس�ًا عل�ى تحقي�ق األرب�اح م�ن التقلب�ات ق�صيـرة األج�ل ف�ي األس�عار                       
  .ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإب
  

 المجموعةتدرج كافة مشتريات ومبيعات اإلستثمارات بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 
لمتاجرة بشكل مبدئي بالتكلفة والتي تتضمن لمحتفظ بها لاستثمارات اإلتدرج . بشراء أو بيع األصل 

تدرج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة . تكاليف المعاملة ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة
ال�ربح أو الخ�سارة   قائم�ة  الناشئة عن التغييرات بالقيمة العادلة لإلستثمارات المح�تفظ به�ا للمت�اجرة ب         

  . خاللهاتنشأ التي السنةفي    اآلخر الموحدةملالدخل الشاو
  

  اإلستثمارات المتاحة للبيع
  

تصنف اإلستثمارات القائمة بنية االحتفاظ بها لفترة غير محددة ولكن يمكن بيعه�ا للوف�اء بمتطلب�ات              
ت��درج  .ال��سيولة أو التغي��رات ف��ي مع��دالت الفائ��دة أو أس��عار األس��هم ، كاس��تثمارات متاح��ة للبي��ع        

مارات المتاح�ة للبي�ع مب�دئيًا بالتكلف�ة مت�ضمنة تك�اليف المعامل�ة ويع�اد إدراجه�ا الحق�ًا بالقيم�ة                       اإلستث
  .العادلة

  
ستثمارات األسهم المتاحة للبيع التي ال تتوفر لها أسعار سوقية في األسواق النشطة والتي ال تتوفر        إ

المخف�ضة بواس�طة المخص�صات    لها ط�رق مناس�بة بديل�ة لتق�دير قيمته�ا العادل�ة ي�تم قياس�ها بالتكلف�ة               
  . نخفاض في قيمتهاإلالتقديرية ل

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

 أو الربح فإن وعندئذنخفاض في قيمتها ، إ"وث دو عند حأملكية مباشرة حتى يتم إستبعادها حقوق ال
الربح او يتم إدراجها فى قائمة التي تم إدراجها سابقا في حقوق الملكية الخسارة المتراكمة و

المسجلة في أرباح أو خسائر إستثمارات فى القيمة اإلنخفاض  .الخسارة والدخل الشامل اآلخر
أما خسائر .  اآلخرالدخل الشاملالربح أو الخسارة وقائمة  تعكس الحقا في األسهم المتاحة للبيع ال

 الدين والمصنفة كمتاحة للبيع فإنها تعكس الحقًا إذا ادواتسجلة في ارباح أو خسائر  الماإلنخفاض
  .رة اإلنخفاضزادت القيمة العادلة للسند وتم ربطها بحدث وقع بعد تسجيل خسا

  
  المخزون 

  
 علىتتكون التكلفة . تحقق أيهما أقلو صافي القيمة القابلة للعلى أساس التكلفة المخزون  يتم تقييم

 إضافة إلى المصاريف غير المباشرة التي  ، إن وجدت،وتكاليف العمالة المباشرةلفة الشراءتك
 يمثل صافي القيمة القابلة .ين الحالي ومكانهحالتهإلى المخزون تكبدتها الشركة في سبيل الوصول ب

 المتكبدة التكاليفع التكاليف حتى إكتمال المخزون وق السعر التقديري للبيع مطروحًا منه جميللتحق
  . في التسويق والبيع والتوزيع
البضاعة مثل تكلفة ت. لمصاريف المباشرة ذات العالقةوا سعر البضاعةتتمثل تكلفة المواد الخام في 

تتمثل تكلفة األعمال .  أخرىغير مباشرة تكلفة المواد الخام والعمالة المباشرة وأي مصاريف التامة
  . أخرىغير مباشرة الخام والعمالة المباشرة وأي مصاريف  من تكلفة الموادةتحت التنفيذ في حص

  .يتم تقييم البضاعة الجاهزة واالعمال تحت التنفيذ حسب التكاليف القياسية 
  



 

  الشهرة
  

   االصول غير الملموسة تعرض ضمن من االستحواذ على شركات تابعة التي تنشأالشهرة 
  : النحو التالي علىبتاريخ الحيازة قياس الشهرة ب و تقوم المجموعة

   ، زائدًاالقيمة العادلة للمقابل المحول -
  ، ناقصًاالقيمة المحددة ألي حقوق أقلية بالكيان الذي تم حيازته -
لالصول المقتناه وااللتزامات عبارة عن القيمة العادلة بشكل عام ،وهو  المدرجصافي المبلغ -

  . المفترضة
  

  األدوات المالية
  

  . في عالقة تعاقديةًا طرفالمجموعة المالية عندما تصبح امات االلتزواألصول  يتم إثبات 
 والذممالمدينة التجارية والذمم وإيداعات بنكية  النقد وما فى حكم النقد المالية الرئيسية هي األصول 

 .المدينة األخرى
 الحقًا سهاويتم قيابالقيمة العادلة مبدئيا  المدينة األخرى والذممالمدينة التجارية   الذمميتم قياس

للمبالغ غير  مخصصات مالئمة إدراجيتم . تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليسإبالتكلفة المطفأة ب
عند وجود دليل موضوعي على  اآلخر الدخل الشاملقائمة الربح أو الخسارة و فى للتحصيلالقابلة 

  .األصلنخفاض في إلخسائر ا
 

نخفاض في اإل  علىمعرفة ما إذا كانت هناك مؤشراتيتم بتاريخ كل تقرير تقييم األصول  المالية ل
 على إنخفاض قيمة التدفقات موضوعىتنخفض قيمة األصول المالية إذا كان هناك دليل . القيمة

  .ألصول  الماليةاإلدراج المبدئى لالنقدية المستقبلية ، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد 
  

تحدد اإلدارة تصنيف . ي من أجلها تمت حيازتهايعتمد تصنيف األصول  المالية على األغراض الت
  .أصولها المالية عند اإلعتراف األولي

  

 من ألجل الدائنة األخرى والقروض والذمم الدائنة  التجاريةالمالية الرئيسية هي الذممااللتزامات 
 .البنوك

  

تقاس وفي تاريخ المعاملة والتي تمثل التكلفة  العادلةبقيمتها مبدئينا الدائنة التجارية  الذمم يتم قياس
 . تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليالحقًا بالتكلفة المطفأة بإس

  

 والتي تمثل التكلفة في تاريخ قتراضات ذات الفوائد مبدئيًا بقيمتها العادلةإلتقاس القروض البنكية وا
أي فرق بين . الفعليطريقة معدل الفائدة ستخدام إ ، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة وذلك بالمعاملة

فترة مدى  على يتم إدراجهوالتسوية أو الوفاء بالقروض ) تكاليف المعاملةمطروحًا منه (العائدات 
 .ضوالقر

  

  .ستلمة بعد طرح التكاليف المباشرة أدوات حقوق الملكية بالمبالغ المتسجيليتم 
  

  القروض الحكومية ألجل واإليرادات المؤجلة
  

  القيم الدفترية 
أو التى تحمل فوائد بمعدالت  القيم الدفترية للقروض الحكومية ألجل والتي ال تحمل فوائد ديديتم تح
بشروط مماثلة مماثلة ض وقرل  حاليةبالقيمة الحالية للقروض بمعدل الفائدة التي تعكس تكلفةقليله 

  .من بنك تجاري
  تكاليف التمويل

  
يم العادلة للقروض ألجل ذات الصلة بالحكومة تنشأ فوائد الرسوم الفعالة كنتيجة للمحاسبة عن الق

وبالتالي فإنها تمثل الفائدة الفعلية المتكبدة للسنة باإلضافة إلى المبلغ الناشئ من التحركات في القيمة 
  .  السنةخاللالدفترية للقروض 



 

  الدخل المؤجل
  

ربح أو الخسارة  بالقروض ألجل ذات الصلة بالحكومة بالإدراج مبلغ الدخل المؤجل المتعلقيتم 
  .بحيث يتوزع الدخل على رسوم الفوائد الفعالة التي تتعلق بها

  
  عقود اإليجار

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

لمؤجر أو ، المتعلقـة بملكية أصل مؤجر ، يتم رسملتها من تاريخ بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل ا
يتم تقسيم المدفوعات اإليجارية بين . إذا كان أقل ، بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

مصاريف التمويل وتخفيض اإللتزام اإليجاري بحيث يتحقق معدل ثابت من الفائدة على الرصيد 
 .ل مصاريف التمويل مباشرة مقابل اإليراديتحميتم . المتبقي من اإللتزام

  
يتم إستهالك األصول اإليجارية المرسملة على الفترة األقصر ما بين األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 .لألصل أو فترة عقد اإليجار
  

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يتحمل المؤجر فعليًا وبشكل جوهري كافة 
 مدفوعات اإليجارات التشغيلية يتم إدراج. المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل مؤجر

على أساس القسط الثابت وعلى  الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمةكمصروف ضمن 
  .مدى فترة اإليجار

  
  المخصصات  

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

 بشكل ايمكن تقديرهالتي ًا للموارد المتضمنة للمنافع اإلقتصادية تدفقًا صادرينتج عنها المحتمل أن 
  .معقول

  
   نهاية الخدمة  منافع

  
 .١٩٩١جتماعية لعام إل نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا لقانون التأمينات امنافعحتساب إيتم 
ل المعمول به في سلطنة  الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقًا لقانون العممنافع نهايةحتساب إيتم 

 . التقرير بنهاية فترةمجمعة على أساس الراتب الحالي ومدة الخدمة ال المجموعةعمان وسياسة 
  
   ضريبة ال
    

 الحالية الضريبة . نالمعمول بها في سلطنة عماالمالية حتساب ضريبة الدخل حسب الضوابط إيتم 
 وذلك بإستخدام المعدالت الضريبية السائدة هي الضريبة المتوقع دفعها عن الربح الضريبي للسنة

  .نهاية فترة التقريرب
  

  الضريبة المؤجلة
  

 االلتزامات  وصول  الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة بين المبالغ الدفترية لألإدراجيتم 
 ُتحسب الضرائب المؤجلة. الغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة الغراض ضريبة الدخـل

ر إن األث.  األصل أو تسوية اإللتزامعلى أساس المعدالت الضريبية المتوقعة خالل فترة تحقق
  . غير المتداولة كضرائب مؤجلةااللتزامات الضريبي على الفروقات المؤقتة مدرج ضمن 



 

 توفر أرباح ضريبية توقع معهفقط إلى الحد الذي يصول يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة لأل
يتم تخفيض .  فى مقابلهاتمكن من إستغالل الخسائر والمنافع الضريبية غير المستخدمةمستقبلية 

  . أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه إستغالل المنافع الضريبية المرتبطة بها
  

   اإليراداتإدراج
ليم بالصافي بعد طرح الخصومات والمردودات فور تس بضاعة المصنعةاليتم إدراج مبيعات 

  . إلى العمالء بضاعة و انتقال ملكيتهاال
  .يتم إحتساب اإليرادات األخرى عند تقديم خدمات على أساس اإلستحقاق

  

  تكاليف اإلقتراض
  

 وهي األصول التي تحتاج -تكاليف اإلقتراض التي تعزى إلى إقتناء ، إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة 
 يتم إضافتها إلى تكلفة - المحدد أو البيع اضه لإلستخدام لغرهزةبالضرورة إلى وقت لتصبح جا

. األصل حتى يصبح هذا األصل جاهزًا بشكل جوهري لإلستخدام لغرضه المحدد أو لبيعه
اإليرادات المكتسبة من اإلستثمار المؤقت لهذه اإلقتراضات تعلق تحميل مصاريف اإلقتراض على 

 إدراجهاأي تكاليف إقتراض أخرى يتم . تكلفة األصل ويتم خصم هذه اإليرادات من تكاليف األصل
  . كمصروفات في الفترة التي حدثت خاللها

  

  العمالت األجنبية
  

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى الريال العماني وتسجل بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
 إلى الريال ة التقريرفي نهاية فترويتم تحويل األصول وااللتزامات المالية بعمالت أجنبية . المعاملة

يتم إدراج أرباح وخسائر المعامالت بالعمالت . العماني بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ
  . الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة األجنبية ضمن 

  

  النقد وما فى حكم النقد 
  

 من نقد في الصندوق وأرصدة النقد وما فى حكم النقد ، يتألف قائمة التدفق النقدي ألغراض إعداد 
  .لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

  

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  

 من قانون الشركات التجارية لسنة ١٠١يتم إحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للمادة 
الربح او الخسارة قائمة كمصروف في  ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم إدراجه ١٩٧٤

 .والدخل الشامل اآلخر
  

  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  

مبالغ اإللتزامات واجبة الدفع على السلع والخدمات المقدمة، سواء تم إستخراج فواتير إدراج يتم 
 .عنها للمجموعة أو لم يتم إستخراجها

  
   المدينة األخرىالذمم التجارية المدينة والذمم

  
  . تم إدراج الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة ناقصًا خسائر اإلنخفاض في القيمة

  

   األرباحتوزيعات
  

يأخذ مجلس اإلدارة بعين اإلعتبار المعايير المناسبة متضمنة متطلبات قانون الشركات التجارية في 
  . التوصية بتوزيعات األرباح

  



 

توزيعات األرباح للمساهمين في الشركة األم كإلتزام في القوائم المالية للمجموعة دراج إيتم 
  .  والشركة األم في فترة إعالن التوزيع

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

  اإليرادات وصافي األصول للسهم الواحد
  

سهمها ألح عن السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد األربامعلومات عن  المجموعة تعرض
حيث يتم إحتساب ربحية السهم األساسي بواسطة تقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة إلى . العادية

  . مالكي األسهم العادية للشركة بالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة
  

لواحد بتقسيم صافي األصول المنسوبة إلى مالكي األسهم يتم إحتساب صافي األصول للسهم ا
  . العادية للشركة بواسطة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

   
   والموارد األساسية لعدم التأكد من التقديراتالهامة التقديرات واألحكام المحاسبية     -  ٥

األصول  تؤثر على التى فتراضات اإلتقديرات وال القيام بمن اإلدارةالقوائم المالية يتطلب إعداد 
والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة  التقرير في تاريخ المقررة المالية االلتزامات و

 العديد من العوامل التي تختلف درجة عنهذه التقديرات مبنية على إفتراضات . العادلة خالل العام
األصول  إلى تغيرات في مما يؤدى  النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة فوربما تختلالتأكد منها ، 

  . المستقبلية المقدرةااللتزامات و
  
  تصنيف اإلستثمارات   )أ(
  

تقرر اإلدارة عند حيازة أي إستثمار ، عما إذا كانت هناك حاجة لتصنيفه على أنه محتفظ به   
  . للمتاجرة أو متاح للبيع

  ع ستثمارات متاحة للبيا
           ٣٩تتب����ع اإلدارة التوجيه����ات المن����صوص عليه����ا ف����ي المعي����ار المحاس����بي ال����دولي رق����م   

 والقي��اس عن��د ت��صنيف األص��ول المالي��ة غي��ر الم��شتقة عل��ى أنه��ا    اإلدراج: األدوات المالي��ة 
 اإلحتف��اظ بتل��ك  نيته��ا م��ن يتطل��ب ه��ذا الت��صنيف تق��ديرات اإلدارة بن��اء عل��ى    . متاح��ة للبي��ع 
     . اإلستثمارات

  
    بها للمتاجرةإستثمارات محتفظ 

           ٣٩تتبع اإلدارة التوجيهات المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 والقياس عند تصنيف األصول المالية غير المشتقة على أنها اإلدراج: األدوات المالية 

 اإلحتفاظ بتلك نيتها منعلى يتطلب هذا التصنيف تقديرات اإلدارة بناء  .محتفظ بها للمتاجرة
  .    اإلستثمارات

      
  تقدير القيمة العادلة )  ب(
  

 مع عدم وجود أي نهاية فترة التقريرتستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في 
في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق يتم تقدير القيمة العادلة . خصم لتكاليف المعاملة

  .لتدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييمباستخدام أساليب ا
  

عند إستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على 
أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة في 

  .نهاية فترة التقرير
    



 

  متاحة للبيع الستثمارات اإلإنخفاض قيمة )  ج(
  

 أن قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع ألسهم قد إنخفضت عندما يكون هناك   مجموعةالحـدد ت
      إن تحديد .  في القيمة العادلة إلى دون مستوى تكلفتهااألجلإنخفاض جوهري أو طويل 

وعند إجراء هذا التقدير، تقوم اإلدارة بتقييم ، . يتطلب تقديرًاجل ما هو جوهري أو طويل اال
وباإلضافة إلى ذلك ، قد يكون . بين عوامل أخرى ، التقلب اإلعتيادي في سعر السهممن 

  للكياناإلنخفاض بالقيمة مالئمًا عندما يكون هناك دليل على تردي في الحالة المالية
التدفقات النقدية والتشغيلية والتقنية  والتغييرات في للمستثمر به وأداء مجال العمل والقطاع

  .والتمويلية
  

    اإلستهالك   )د(
  

.             العم���ر اإلنت���اجي المق���در م���دىعل���ى األص���ول   تكلف���ة ل���شطبي���تم إحت���ساب اإلس���تهالك  
ي�تم إحت��ساب العم��ر اإلنت��اجي المق�در وفق��ًا لتقي��يم إدارة ال��شركة بن�اء عل��ى ع��دة عوام��ل منه��ا    

الت��شغيلية وب��رامج ال��صيانة و التآك��ل والتل��ف الطبيعي��ين وذل��ك بإس��تخدام أف��ضل       ال��دورات 
  .  التقديرات

  
 مخصص المخزون بطيئ الحركة)  هـ(
  

لمخزون بطيئ الحركة والمتقادم بناء على تقييم اإلدارة لعدة عوامل مثل  ليتم عمل مخصص 
بيعي���ين بإس���تخدام أف���ضل  إمكاني���ة اإلس���تفادة منه���ا ، ب���رامج ال���صيانة والتآك���ل والتل���ف الط   

  .التقديرات

 الديون المشكوك في تحصيلهامخصص )   و(
  

يتم عمل مخصص  الديون المشكوك في تحصيلها بناء على تقديرات اإلدارة لعدة عوامل 
  . تلك الديونوأعمارمثل خبرة الشركة السابقة في تحصيل المستحقات من العمالء 

 

  بايونير لصناعة االسمنت كما يليالشهرة ناتجة من شراء شركة
 

 ٣١/٣/٣٢٠١ ٣١/٣/٤٢٠١ 
     

 ٦٦٫٥٣٢٫٠٣٥ ٦٦٫٥٣٢٫٠٣٥ قيمة الشراء
 )٢٠٫٧٣٣٫٤٤٩( )٢٠٫٧٣٣٫٤٤٩( قيمة االصول الثابتة

 ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦ ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦ 
 .   تتضمن الشهرة مصروفات معينة تعتبر جزء من المعاملة



 

  ٢٠١٤مارس  ٣١في  الممتلكات واآلالت والمعدات  -  ٧
     

  الشركة األم   
  أراض ومبانـــي  

  وإنشاءات مدنية
  آالت 

  وماكينات 
  

  سيارات
  

  أثاث وتركيبات
  

  معدات مكاتب
معدات وسيارات 
  المصنع وأدوات

أعمال رأسمالية تحت 
  التنفيــــــذ

  مجموع
  الشركة األم

  ريال عماني  ريال عماني  يريال عمان  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  
                  التكلفة

  ١٢١٫٦٩٧٫١٧٠  ١٫٣٠٤٫٤٣٢  ٥٫٣٨٠٫٣٥٣  ٩٦٤٫٣٤٨  ٨٧٫٦١٧  ٣١٨٫٥٧٥  ٨٢٫٧٢٨٫٦٢٦  ٣٠٫٩١٣٫٢١٩  ٢٠١٤ يناير١في 

  ٧٣٢٫١٢٦  ٥٤٨٫٧٢٣  ١٢٠٫٩٩٩        ٦٢٫٤٠٤    ضافاتاإل
                 

  ١٢٢٫٤٢٩٫٢٩٦  ١٫٨٥٣٫١٥٥  ٥٫٥٠١٫٣٥٢  ٩٦٤٫٣٤٨  ٨٧٫٦١٧  ٣١٨٫٥٧٥  ٨٢٫٧٩١٫٠٣٠  ٣٠٫٩١٣٫٢١٩  ٢٠١٤مارس٣١في 
                 

                  اإلستهالك
  ٥٧٫٥٢٣٫٨٢٣  -  ٤٫٩٥٩٫٩١٣  ٩٢١٫١٤١  ٧٨٫٧٥٨  ٢٧٠٫٤٤٤  ٣٦٫٧٥٩٫٠٥٤  ١٤٫٥٣٤٫٥١٣  ٢٠١٤ يناير ١في 

  ١٫٠٤١٫٢١٤  -  ٥٠٫٨٢٣  ٣٫٥٣٠  ١٫٠٤٦  ٦٫٥٤٧  ٧٣٣٫٠٧٧  ٢٤٦٫١٩١  فترةلل المحمل
         

                  

  ٥٨٫٥٦٥٫٠٣٧  -  ٥٫٠١٠٫٧٣٦  ٩٢٤٫٦٧١  ٧٩٫٨٠٤  ٢٧٦٫٩٩١  ٣٧٫٤٩٢٫١٣١  ١٤٫٧٨٠٫٧٠٤  ٢٠١٤مارس  ٣١في 
         

                  القيمة الدفترية
  ٦٣٫٨٦٤٫٢٥٩  ١٫٨٥٣٫١٥٥  ٤٩٠٫٦١٦  ٣٩٫٦٧٧  ٧٫٨١٣  ٤١٫٥٨٤  ٤٥٫٢٩٨٫٨٩٩  ١٦٫١٣٢٫٥١٥  ٢٠١٤مارس  ٣١في 

         
                  

  ٦٤٫١٧٣٫٣٤٧  ١٫٣٠٤٫٤٣٢  ٤٢٠٫٤٤٠  ٤٣٫٢٠٧  ٨٫٨٥٩  ٤٨٫١٣١  ٤٥٫٩٦٩٫٥٧٢  ١٦٫٣٧٨٫٧٠٦  ٢٠١٤ يناير ١في 
         



 

  

  ٢٠١٤مارس  ٣١في  الممتلكات واآلالت والمعدات  -  ٧
     

    والموحدة الشركة األم  
  

  أراض ومبانـــي  
  وإنشاءات مدنية

  آالت 
  وماكينات 

  
  سيارات

  
  أثاث وتركيبات

  
  معدات مكاتب

معدات وسيارات 
  المصنع وأدوات

أعمال رأسمالية 
  يــــــذتحت التنف

  المجموع
  الموحدة

                  
                  التكلفة

  ١٦٣٫٨٤٥٫١٧٨  ١٫٨١٤٫٦٨١  ١٣٫٤٢٥٫٤٣٥  ١٫٢٥٣٫١٥٢  ٢٠١٫٧٧٤  ٣١٨٫٥٧٥  ١٠٦٫٥٦٤٫٨٤٠  ٤٠٫٢٦٦٫٧٢١  ٢٠١٤ يناير ١في 

  ٨٧٣٫٧٤٥  ٦٨٨٫٧١٣  ١٢٠٫٩٩٩  ٤٧٢      ٦٣٫٥٦١    ضافاتاإل
         

  ١٦٤٫٧١٨٫٩٢٣  ٢٫٥٠٣٫٣٩٤  ١٣٫٥٤٦٫٤٣٤  ١٫٢٥٣٫٦٢٤  ٢٠١٫٧٧٤  ٣١٨٫٥٧٥  ١٠٦٫٦٢٨٫٤٠١  ٤٠٫٢٦٦٫٧٢١  ٢٠١٤ مارس ٣١في 
         

  االستهالك
  

  ٧٢٫٢٩٨٫١٧٤  -  ٦٫٧٨٤٫٠٦٤  ١٫٠٥٣٫١٦٧  ١٧٧٫٩٢١  ٢٧٠٫٤٤٤  ٤٧٫٣١٧٫٧٩٠  ١٦٫٦٩٤٫٧٨٨  ٢٠١٤ يناير ١في 

  ١٫٤٨٢٫٢٥٣  -  ١٨١٫١٨٦  ١٣٫٧٧٠  ٢٫٩٨٠  ٦٫٥٤٧  ٩٧١٫٤٤٣  ٣٠٦٫٣٢٧  لسنةل المحمل
         

  ٧٣٫٧٨٠٫٤٢٧  -  ٦٫٩٦٥٫٢٥٠  ١٫٠٦٦٫٩٣٧  ١٨٠٫٩٠١  ٢٧٦٫٩٩١  ٤٨٫٢٨٩٫٢٣٣  ١٧٫٠٠١٫١١٥  ٢٠١٤ مارس ٣١في 

          

                  القيمة الدفترية
  ٩٠٫٩٣٨٫٤٩٦  ٢٫٥٠٣٫٣٩٤  ٦٫٥٨١٫١٨٤  ١٨٦٫٦٨٧  ٢٠٫٨٧٣  ٤١٫٥٨٤  ٥٨٫٣٣٩٫١٦٨  ٢٣٫٢٦٥٫٦٠٦  ٢٠١٤ مارس ٣١في 

          

  ٩١٫٥٤٧٫٠٠٤  ١٫٨١٤٫٦٨١  ٦٫٦٤١٫٣٧١  ١٩٩٫٩٨٥  ٢٣٫٨٥٣  ٤٨٫١٣١  ٥٩٫٢٤٧٫٠٥٠  ٢٣٫٥٧١٫٩٣٣  ٢٠١٤ يناير ١في 

          



 

  شقيقة ات في شركستثمارإ  -  ٨
 الموحدة الشركة األم  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني   عمانيريال  ريال عماني  ريال عماني  
          شركة المكال ريسوت للتجارة والتصنيع-أ

  ١١٣٫٣٤٣  ١١٣٫٣٤٣  ١١٣٫٣٤٣  ١١٣٫٣٤٣  التكلفة
  ١٫٢٩٨٫٨٦٩  ١٫٣٩٣٫٩٢٤      حصة األرباح في بداية السنة: يضاف
  -         أرباح مستلمة خالل السنة توزيعات:  ناقصًا

                                                       ١٫٤١٢٫٢١٢  ١٫٥٠٧٫٢٦٧  ١١٣٫٣٤٣  ١١٣٫٣٤٣  
  

 ش�ركة مح�دودة   يم�ن أس�هم ش�ركة المك�ال ري�سوت للتج�ارة والت�صنيع  وه�        % ٤٩ستثمار في ش�ركة ش�قيقة ن�سبة    إليمثل ا 
  .المسئولية مؤسسة في اليمن

البرتغالية لمنتجات  يةعمانالشركة ال-ب
   ش م ماالسمنت

١٫٩٢٤٫٠٨٧  ١٩٢٤٫٠٨٧  ١٫٩٢٤٫٠٨٧  ١٫٩٢٤٫٠٨٧  

  ٤١٣٫٧٠١  ٥٥٦٫٣٧٧  --  --  حصة األرباح في بداية السنة: يضاف
  ٢٫٣٣٧٫٧٨٨  ٢٫٤٨٠٫٤٦٤  ١٫٩٢٤٫٠٨٧  ١٫٩٢٤٫٠٨٧  

سجلة  ش�ركة مح�دودة الم�سئولية م�    يوه� ي�ة البرتقالي�ة     عمانالشركة   ال من أسهم % ٥٠ستثمار في شركة شقيقة نسبة      إليمثل ا 
  .٢٠١١ تم االستحواذ عليها في فبراير في السلطنة

  
  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٣٫٩٨٧٫٧٣١  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  )ب+أ(  المستثمر في شركات شقيقةالياالجم

  
   تابعةاتفي شرك ستثمارإ    -٩ 

  
 الموحدة الشركة األم   

  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
      ريال عماني  ريال عماني  

          :اإلستثمارات
  -    ٣٫٨٥٠  ٣٫٨٥٠  ريسي للمالحة

  -    ٣٫٨٥٠  ٣٫٨٥٠  حةريبلك للمال
      ٦٦٫٥٣٢٫٠٣٥  ٦٦٫٥٣٢٫٠٣٥  بايونير لصناعة اإلسمنت

  -    ---  ---  بايونير شركات تابعة ل
  -   ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥ ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥  مجموع اإلستثمارات 

  
تأسست . الملكيةفي حقوق % ١٠٠ما نسبته  ")ريسي(" في شركة ريسي للمالحة يمثل اإلستثمار

يتم إستخدامها ) ١ريسوت (تتمثل أصول الشركة التابعة في سفينة . ما في بن٢٠٠٨الشركة في أكتوبر 
  .٢٠١١بدأ التشغيل التجاري للشركة في يناير  . لنقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات مختلفة

  

تأسست شركة ريبلك . في حقوق ملكية شركة ريبلك للمالحة% ١٠٠يمثل اإلستثمار في شركة تابعة 
يتم )  ٢ريسوت (تتمثل أصول الشركة التابعة في سفينة . مارشالالفي جزر  ٢٠١٠للمالحة في أكتوبر 

 في اكتوبر التشغيل التجاري تريبلك بدأ. إستخدامها لنقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات مختلفة
٢٠١١.  

  

، لشركة بيونير لصناعة ٢٠١٠ ديسمبر ٣٠في % ١٠٠بحيازة أسهم عادية االم قامت الشركة 
لشركة بيونير محتفظ بها سهم ٥٥٫٠٠٠ من اواحد ًاسهمحيث ان "). يونيراب ("م. م. نت شاإلسم

تأسست شركة بيونير  ،٢٠١١ يناير ٣  فىيونيراتم تسجيل نقل الملكية لشركة ب. بواسطة طرف ثالث
  .  في رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٤ يونيو ٢٤في 

  
 



 

  
  مدفوعات مقدمًا لشركات تابعة -١٠

  
 الموحدة كة األمالشر  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

  -  -  ٣٫٦٣٩٫١٧٦  ٣٫٦٣٩٫١٧٦  ريسي للمالحة
  -  -  ٣٢٦٫٣٫٨٤١  ٣٫٨٤١٫٦٣٢  ريبلك للمالحة

  --  --  ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  مجموع المقدمات 
  

يسي للمالحة وشركة ريبلك للمالحة تكلفة شراء السفن والمصروفات رمدفوع مقدمًا إلى شركة يمثل ال
المتكبدة خالل فترة ما قبل التشغيل وهو بدون فوائد ، غير مضمون وغير ُمستحق خالل اإلثني عشر 

  . شهرًا القادمة
 

  ستثمارات متاحة للبيعإ   - ١١
  

 ٥٫٠٠٠٢١ ٥٫٠٠٠٢١  ٥٫٠٠٠٢١  ٥٫٠٠٠٢١  )بالتكلفة(ة درجممحليةغير ستثمارات إ
  

اختالفا  ال تختلف ٢٠١٤ مارس ٣١رى اإلدارة أن القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في ت
  . جوهريا عن تكلفتها

  
  المخزون    -  ١٢

                            
  ١٫٥٣٣٫٦١٦  ٢٫٣٣٠٫٤٠٣  ١٫٠٩٧٫٤٣٩  ١٫٠٩٧٫٥٣٣  مواد خام

  ٢٫٤٢٧٫٦٩١  ٢٫٧٨٥٫٤٥٢  ١٫٨٢١٫٤٥١  ١٫٢٤٢٫٩٣١  أعمال تحت التنفيذ
  ٧٠٥٫٣٨٨  ٥٣٢٫٨٤٣  ٥٧٨٫٨٥٦  ٤١٤٫٤٧٧  بضاعة جاهزة

  ١٢٫٠٠٤٫٢٣٤  ١٢٫١٨٣٫٧٨٤  ٩٫١٧٠٫٧٨٨  ٩٫٦٦٠٫٦٠٣  واد إستهالكيةمقطع غيار و
  )١٫٨١٣٫٥٦٢(  )٢٫٢٠٦٫٥١٦(  )١٫٥٦٨٫٧٧٨(  )١٫٨٨٢٫٨٣٢(  مخصص مخزون بطئ الحركة

  ١٤٫٨٥٧٫٣٦٧  ١٥٫٦٢٥٫٩٦٦  ١١٫٠٩٩٫٧٥٦  ١٠٫٥٣٢٫٧١٢  
  
  :الحركة كما يلي ص المخزون بطيء مخصالحركة فى           

  ١٫٧٥٢٫٠٠٢  ٢٫١٦٠٫٧٣٦  ١٫٥٣٨٫٧٧٨  ١٫٨٥٢٫٨٣٢  الرصيد االفتتاحي
  ٦١٫٥٦٠  ٤٥٫٧٨٠  ٣٠٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠  الفترةمخصص 

  ١٫٨١٣٫٥٦٢  ٢٫٢٠٦٫٥١٦  ١٫٥٦٨٫٧٧٨  ١٫٨٨٢٫٨٣٢  الرصيد الختامي
  

  مدينة التجارية الذمم ال  -١٣
  

  ٩٫٢٩٨٫٩٧٣  ٩٫٠١٩٫٨٧٨  ٥٫٥٢٣٫٩٠٢  ٥٫٧٧٩٫١١٧  أخرى- ذمم تجارية مدينة
 مستحق من اطراف ذات عالقة

  )٣٥إيضاح (
١٫٣٩٧٫٤١٠  ٢٫٠٦٥٫٦٧٦  ٩٧٢٫٢٥٥  ١٫١٠٧٫٢٠٤  

  )٦٣٣٫٥٢٦(  )٥٥٢٫٠١٨(  )٦٣٣٫٥٢٦(  )٥٤٦٫٧٥٨(  مخصص الديون :ناقصًا
  ١٠٫٠٦٢٫٨٥٧  ١٠٫٥٣٣٫٥٣٦  ٥٫٨٦٢٫٦٣١  ٦٫٣٣٩٫٥٦٣  

   
  :لي ديون كما يمخصص ال          الحركة فى 

  ٦٦٤٫٠٧٥  ٥٤٣٫٧٥٧  ٦٦٤٫٠٧٥  ٥٤٣٫٧٥٧  االفتتاحيالرصيد 
  )٢٢٫٣٦٩(  ٨٫٢٦١  )٢٢٫٣٦٩(  ٣٫٠٠١  الفترةمخصص 

  )٨٫١٨٠(  -  )٨٫١٨٠(  -  ديون معدومة
  ٦٣٣٫٥٢٦  ٥٥٢٫٠١٨  ٦٣٣٫٥٢٦  ٥٤٦٫٧٥٨  الرصيد الختامي



 

  محتفظ بها للمتاجرةستثمارات إ-١٤
  

  الموحدة  الشركة األم 
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

          أوراق مالية متداولة في السوق
  ٣٫٣٨٨٫٢٣٤  ٣٫٣٢٩٫٩٩٨  ٣٫٣٨٨٫٢٣٤  ٣٫٣٢٩٫٩٩٨   التأمينع.ع.م.شبنك ظفار  -
  ٣٠٦٫٦٦٧  ٣٤٠٫٠٠٠  ٣٠٦٫٦٦٧  ٣٤٠٫٠٠٠   ع.ع.م.ششركة ظفار للتأمين  -
  ٣٢٩٫٤٠٠  ٠٥٫٠٠٠٤  ٣٢٩٫٤٠٠  ٤٠٥٫٠٠٠  ع.ع.م.شجامعة ظفار  -
  ٤٫٠٢٤٫٣٠١  ٤٫٠٧٤٫٩٩٨  ٤٫٠٢٤٫٣٠١  ٤٫٠٧٤٫٩٩٨  

           االستثماراتتكلفة
  ٩٣٨٫٠٤٤  ٩٣٨٫٠٤٤  ٩٣٨٫٠٤٤  ٩٣٨٫٠٤٤   ع.ع.م.شبنك ظفار  -
  ٢٩٫٦٠٠  ٢٩٫٦٠٠  ٢٩٫٦٠٠  ٢٩٫٦٠٠   ع.ع.م.ششركة ظفار للتأمين  -
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  ع.ع.م.شجامعة ظفار  -
  ١٫٢٦٧٫٦٤٤  ١٫٢٦٧٫٦٤٤  ١٫٢٦٧٫٦٤٤  ١٫٢٦٧٫٦٤٤  
  

  %)٨٤: ٢٠١٣(من مجموع محفظة استثمارات المجموعة % ٨٢في قطاع البنوك أعاله يمثل االستثمار 
  

  خرىأمدفوعات مقدمًا وذمم مدينة    -  ١٥
  

  ٢٫٨٥٧٫٢٢٣  ٢٫٣١٩٫٩١٢  ٢٫٧٠١٫٩٤٠  ٢٫٠٠١٫٧٣٩  سلف ومدفوعات مقدمًا
  -  ٩٨١٫٦٨٠  -  ٩٨١٫٦٨٠  مقدم للمشروعات

  ٢٣٫٦١٠  ٨٫٢٦٣  ٥٫٧٠٧  ٨٫٢٦٣  للموظفينمقدم 
  ١٫٤٥٢٫١٨٤  ١٫١٢١٫٣٥١  ٢٧٤٫٣٤٣  ٢٧٩٫١٨٧   مقدمًا وإيرادات مستحقةمدفوعات

  ٤٫٣٣٣٫٠١٧  ٤٫٤٣١٫٢٠٦  ٢٫٩٨١٫٩٩٠  ٣٫٢٧٠٫٨٦٩  
  

  
  نقد وما في حكم النقدودائع بنكية و   -  ١٦

  
  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع بنكية 

          ا فى حكم النقد النقد وم
  ٥٥٫٩٩٨  ٤٨٫٦١١  ٦٫٥٠٠  ٦٫٥٠٠  نقد بالصندوق

          :نقد لدى البنوك 
عند قصيرة االجل ودائع حساب جاري و

  الطلب
٥٫٩٥٦٫٦٨١  ١٧٫٢٤١٫٧١٢  ١٫٤٣٤٫٦٦٨  ٩٫٧٦٩٫٧٨٣  

  ٦٫٠١٢٫٦٧٩  ١٧٫٢٩٠٫٣٢٣  ١٫٤٤١٫١٦٨  ٩٫٧٧٦٫٢٨٣  النقد وما فى حكم النقد 
  

تجنى الودائع  .سنويًا % ١٫٠٠و% ٠٫٧٥ائد بمعدالت تتراوح ما بين  فوعند الطلبتجنى الودائع 
  .سنويًا % ١٫٥ -% ١٫٠٠قصيرة األجل فوائد بمعدالت تتراوح ما بين 

  
   رأس المال     -  ١٧

  الموحدة  الشركة األم   
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
 ريال عماني ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  
المصدر المصرح به وس المال رأ

  والمدفوع 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

          

  
 س�هم  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ص ب�ه والم�صدر والم�دفوع بالكام�ل بع�دد     الم�رخ األم يتمثل رأس مال الشركة   

  . ريال عماني للسهم الواحد٠٫١٠٠بقيمة 
  



 

  رأس المال      -  ١٧
  

   األمأو أكث�ر م�ن رأس�مال ال�شركة      % ٥ال�ذين يحمل�ون ن�سبة        نك�ان الم�ساهمو    ٢٠١٤مارس   ٣١في  
  :كما يلي

  
  الشركة األم والموحدة 
 ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 

  نسبة الحيازة 
% 

 نسبة الحيازة  األسهمعدد
% 

  األسهمعدد

         
  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠  صندوق أبو ظبي للتنمية

  ٢٣٫٤١٥٫٠٠٠  ١١٫٧١  ٢٣٫٤١٥٫٠٠٠  ١١٫٧١  بنك التنمية اإلسالمي
  ٢٠٫٦٥٧٫٧١٠  ١٠٫٣٣  ٢٠٫٦٥٧٫٧١٠  ١٠٫٣٣   عالمية دولفين الشركة ال
  ١٧٫٦٦٩٫١٦٢  ٨٫٨٣  ١٧٫٥٢٧٫٧١١  ٨٫٧٦  عبد العزيز الراجحىبن عبد اهللا 

  ١٦٫٠٨٥٫٣٢٨  ٨٫٠٤  ١٦٫٠٨٥٫٣٢٨  ٨٫٠٤   بانك اكتننجيسلبادر
  ١١٫٨٧٨٫٦٣٩  ٥٫٩٤  ١١٫٨٧٨٫٦٣٩  ٥٫٩٤  شركة سندباد للتجارة العالمية
  ١١٫٢١٤٫٩٩٥  ٥٫٦١  ١٣٫٧٦٠٫٠٧٤  ٦٫٨٨  صندوق تقاعد وزارة الدفاع

         
 ١٣٠٫٩٢٠٫٨٣٤ ٦٥٫٤٦ ١٣٣٫٣٢٤٫٤٦٢ ٦٦٫٦٦ 

 ٦٩٫٠٧٩٫١٦٦ ٣٤٫٥٤ ٦٦٫٦٧٥٫٥٣٨ ٣٣٫٣٤ آخرين
         
 ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠ 

         

    
 صدارإعالوة    -  ١٨

  .توزيعحساب عالوة اإلصدار غير قابل لل
  

    حتياطي القانونيإلا  - ١٩

 م�ن ص�افي رب�ح ال�شركة    % ١٠ أن ي�تم تحوي�ل   ١٩٧٤ من قانون الشركات التجاري�ة لع�ام        ١٠٦تقتضي المادة   
. الم�صدر  األم  إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع ، حتى يبلغ ذلك اإلحتي�اطي ثل�ث رأس م�ال ال�شركة      األم

  .ضافات إلى هذا اإلحتياطي حيث تحقق الحد األدنى المطلوب خالل السنة بأي إ األملم تقم الشركة
  

  حتياطي إحالل أصولإ   -  ٢٠
  

حتي��اطي بغ��رض إح��الل  إ إل��ى  األمم��ن ص��افي رب��ح ال��شركة % ٥ن��سبة ق��رر أع��ضاء مجل��س اإلدارة تحوي��ل  
ألم اختي�اري آخ�ر ن�صف رأس�مال ال�شركة      إحتي�اطي  إحتياطي مع أي    إلدل هذا ا  األصول الرأسمالية إلى أن يعا    

 خالل السنة بأي إضافات إلى هذا اإلحتي�اطي حي�ث تحق�ق الح�د األدن�ى       األم لم تقم الشركة .المصدر على األقل  
  .المطلوب

  
  ختياريإحتياطي إ  -  ٢١

  

لم تقم الشركة األم  .ختياريإحتياطي إ إلى  األممن صافي ربح الشركة% ١٠سبة قرر مجلس اإلدارة تحويل ن
اوز الحد األدنى ج ال تت  حتى هذا اإلحتياطي حيث تحقق الحد األدنى المطلوبخالل السنة بأي إضافات إلى

  . إحتياطي إحالل أصول٢٠ ين في إيضاحالمب
  

   محتجزةأرباح   - ٢٢

  .هائزيعها منذ إنشاالتي لم يتم تو المجموعة أرباح المحتجزةتمثل األرباح 
  
  
  



 

 قروض ألجل    -  ٢٣
  

  الموحدة  الشركة األم              
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
 ريال عماني ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

        

  ١٠٫٨٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٨٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  عمان العربيبنك قرض 
  ٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  بنك ظفار قرض 

  ١٨٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٨٫٢٠٠٫٠٠٠  ٠٠٠٫١٧٫٠٠٠  قرض بنك مسقط

  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠  
  

        

  ٨٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠  عمان العربيبنك قرض 
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  بنك ظفار قرض 

  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫١  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  قرض بنك مسقط

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  

  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  إجمالي القروض
 

  -    -    بالعملة األجنبية
  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  بالعملة المحلية

  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠٥٨٫٠٠  إجمالي القروض 
  

 ومن اجل تحسين موقف السيولة النقدية واالستفادة من ميزة انخفاض معدل الفائدة فقد قامت ٢٠١٢خالل سنة 
 مليون ريال لسداد القروض ٦٤الشركة بجدولة التزاماتها طويلة األجل وحصلت على قرض جديد بمبلغ 

  :الي على النحو التالقائمة بالكامل 
 قسط نصف سنوي اعتبارًا من ديسمبر ٢٠ مليون ريال عماني من بنك ظفار يتم سداده على ٣٢ قرض بمبلغ 

، القرض مضمون برهن من الدرجة االولى على موجودات الشركة االم وحقوق وثائق التأمين على ٢٠١٢
رض للخمسة أقساط األولي بما االصول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنوك المقرضة األخرى ، ويسداد الق

 مليون ريال عماني من القسط السادس ١٫٢٥يعادل واحد مليون ريال عماني للقسط ، وتزداد األقساط الى 
  . مليون ريال عماني للقسط ٢للتاسع ، ويتم سداد االحد عشر قسطًا المتبقية بواقع 

  
 ق�سط ن�صف س�نوي غي�ر مت�ساوية      ٢٠ ملي�ون ري�ال عم�اني م�ن بن�ك م�سقط ي�تم س�داده عل�ى                   ٢٠قرض بمبلغ   

، القرض مضمون ب�رهن م�ن الدرج�ة االول�ى عل�ى موج�ودات ال�شركة االم وحق�وق             ٢٠١٢اعتبارًا من ديسمبر    
وثائق التأمين على االصول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنوك المقرضة األخ�رى ، وي�سداد الق�رض للخم�سة        

 ملي�ون ري�ال عم�اني م�ن     ٠٫٧٥لق�سط ، وت�زداد األق�ساط ال�ى          ملي�ون ري�ال عم�اني  ل        ٠٫٦أقساط األولي بمع�دل     
 مليون ريال عماني للقسط ، ويسدد الق�سط  ١٫٢٥القسط السادس للتاسع ، ويتم سداد العشرة أقساًط التالية  بواقع          

 . مليون ريال عماني ١٫٥األخير بواقع 
   

 قسط نصف سنوي غير متساوية  ٢٠ مليون ريال عماني من بنك عمان العربي يتم سداده على ١٢قرض بمبلغ 
، القرض مضمون برهن من الدرجة االولى على موجودات الشركة االم وحقوق ٢٠١٢اعتبارًا من ديسمبر 

وثائق التأمين على االصول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنوك المقرضة األخرى ، ويسداد القرض بواقع 
 مليون ريال عماني ٠٫٥ساط األولي ، وتزداد األقساط الى  مليون ريال عماني للقسط مقابل الخمسة أق٠٫٤

 مليون ريال عماني للقسط ، ٠٫٧٥للقسط من القسط السادس للتاسع ، ويتم سداد العشرة اقساًط التالية بواقع 
  . مليون ريال عماني ٠٫٥ويسدد القسط االخير بواقع 

  . في جميع األوقات١٫٣على أن التزيد النسبة المالية عن 
  

  للسنة الثالثة% ٤ -للسنة الثانية% ٣٫٥-للسنة األولى % ٣تسب الفوائد على القروض أعاله بنسبة تح
  .من السنة الرابعة وما بعدها تحدد الفائدة باالتفاق بين الطرفين حسب االسعار السائدة في ذلك الوقت 



 

   ضريبة مؤجلةلتزاماتإ   -  ٢٤
  

  : كاالتيلتزامات الضريبة المؤجلة إأصول و

  الشركة األم والموحدة  
  ٢٠١٤مارس  ٣١  المحمل للفترة  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  

  ٣٫٣٧٢٫٢٥٠  ٨٤٫٢٥٠  ٣٢٨٨٫٠٠٠  لتزام الضريبة المؤجلةإ يصاف
  
  

    تجارية دائنة وذمم دائنة اخرىذمم    - ٢٥
  الموحدة  الشركة األم  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني  مانيريال ع  ريال عماني  ريال عماني  

  -  -  ١٫٠٠٦٫٦٨٦  ١٫٧٦٢٫٢٨٠  )٣٤إيضاح (مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  ٥٫٧٧١٫٣٣٥  ٤٫٦٠٦٫٧٢٩  ٩٠٥٫٤٦٤  ١٫٩٠٦٫٧٣٢   أخرى- دائنةتجارية ذمم 

  ٢٨٫٢٦٧  ٦٠٫٥٤٠  ٢٨٫٢٦٧  ٦٠٫٥٤٠  )مبالغ تأمين(مستحقات مشروع التوسعة 
  ٧٫٢٠٥٫٤١٨  ٦٫٥٦١٫٣٠١  ٥٫٧٧٧٫١٦٣  ٥٫٠٠٥٫٣٣٤  مصروفات مستحقة

  ٢٦٫٣٠٠  -  ٢٦٫٣٠٠  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ١٧٣٫٠٨٨  ١٥٩٫٢٤٠  ١٧٣٫٠٨٨  ١٥٩٫٢٤٠  فوائد مستحقة

  ٢٢٤٫٢٧٢  ٢٧١٫٥٨٧  ١١٤٫٠٣٥  ٦٠٫٧٤٧  ذمم دائنة أخرى
  ٩٣٢٫٠٠٠  ٩٠٦٫٠٠٠  ٩٣٢٫٠٠٠  ٩٠٦٫٠٠٠  ضريبة دخل مخصص 

          
  ١٤٫٣٦٠٫٦٨٠  ١٢٫٥٦٥٫٣٩٧  ٩٦٣٫٠٠٣٫٨  ٩٫٨٦٠٫٨٧٣  

  

  األصول للسهم الواحد يصاف  - ٢٦

 عل�ى ع�دد   فت�رة التقري�ر  حتساب صافى األصول لل�سهم الواح�د بق�سمة ص�افي األص�ول ف�ي نهاي�ة                  إيتم  
  : على النحو التاليذلك التاريخاألسهم القائمة في 

  
  الموحدة  الشركة األم  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 

  ١١٠٫٢٨٣٫٠٤٩  ١٢٢٫٨٦٨٫١٩٥  ٩٩٫٩٦٤٫٥٠٣  ١٠٦٫٨٠٨٫٥٣٤  )ع.ر( األصول يصاف
          

  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ديسمبر٣١عدد األسهم القائمة في 
          

  ٠٫٥٥١  ٠٫٦١٤  ٠٫٥٠٠  ٠٫٥٣٤  )ع.ر( األصول للسهم الواحد يصاف
  

    اإليرادات  - ٢٧
  

  الموحدة  الشركة األم  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
 ريال عماني ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

  ١٣٫٨١٥٫٥٥٦  ١٢٫٤٢٧٫٣٤٤  ١١٫٠٨٨٫٤١٠  ١٠٫٤١٤٫٨٣٨   محلية  –مبيعات 
  ١١٫٤٠٩٫١٧٢  ١٢٫٣٨٩٫٥٧٧  ٧٫٠٨٠٫٥٣٥  ٧٫٤٧٢٫٢٣٤   تصدير–مبيعات 

          
  ٢٥٫٢٢٤٫٧٢٨  ٢٤٫٨١٦٫٩٢١  ١٨٫١٦٨٫٩٤٥  ١٧٫٨٨٧٫٠٧٢  

  

  
  
  



 

  تكلفة المبيعات  -  ٢٨
  

  الموحدة  ألمالشركة ا  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

          :مصروفات اإلنتاج 
  ٢٫٦٥٩٫٠١٠  ١٫٢٣٥٫٦١٤  ٥٠٥٫٣٣٢  ٤٦٩٫٦٩٧  مواد خام مستهلكة

  ١٥٦٫٣١٤  -  ٤٢٩٫٦٦٦  ٢٣١٫٣٩٨  أسمنت مستورد
  ١٫٢٧١٫٥٦٤  ١٫٣٠١٫٠٩٢  ٨٠٦٫٦٢٧  ٩٥٨٫٣١٣  قطع غيار ومواد مستهلكة

  ٢٫٠٨٩٫٣٤٦  ١٫٧٩٨٫٩٠٨  ١٫٥٠٥٫١٣٦  ١٫٢٥٤٫٠٦٥  مصروفات متعلقة بالموظفين
  ٤٫٦١٥٫٦٩٨  ٥٫١٣٣٫٩٩٢  ١٫٨٤٤٫٧٦٣  ١٫٨٦٩٫٨٧١  وقود وغاز وكهرباء 

  ٨٣٦٫٤٣٣  ٧٩٦٫٠٣٢  ٥٥٢٫٧١٢  ٤٧٨٫٢٢١  مواد تعبئة
  ١٫٥٣٥٫٢٧٨  ١٫٤٨٢٫٢٥٣  ١٫٠٨٥٫٤٨١  ١٫٠٤١٫٢١٤  )٦إيضاح  (ستهالكإ

  ٦٠٥٫٣٣١  ٥٥٦٫٠٧٦  ٣٩١٫٤٥١  ٣٤٥٫٢٧٨  وفات غير المباشرة األخرىالمصر
  ٦١٫٥٦٠  ٤٥٫٧٨٠  ٣٠٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠  مخصص مخزون بطئ الحركة

  ١٥٤٫٦٨٠  ٥٦١٫٣٣٦  ٤٤٩٫٩٨٩  ٤٠٥٫٥٨٢  تسويات المخزون
  ١٣٫٩٨٥٫٢١٤  ١٢٫٩١١٫٠٨٣  ٧٫٦٠١٫١٥٩  ٧٫٠٨٣٫٦٣٩  

          :مصروفات التوزيع 
  ١٦٦٫٠٦٢  ١٥٠٫٧٣٧  ١٦١٫٥٣٦  ١٥٠٫٧٣٧  مصروفات نقل

  ١٫٢٨١٫٩٢٣  ١٫٢٨٩٫٢٧٧  ١٫٥١٣٫٣٩٧  ١٫٧٠٦٫٣٧١  مصروفات تصدير
  ٥٨١٫٢٦٦  ٦٣٠٫٢١٣  ٩٣٩٫٩٧٤  ٩٢١٫٣١٥   صحار/  مسقط شحن

  ٢٫٠٢٩٫٢٥١  ٢٫٠٧٠٫٢٢٧  ٢٫٦١٤٫٩٠٧  ٢٫٧٧٨٫٤٢٣  
  ١٦٫٠١٤٫٤٦٥  ١٤٫٩٨١٫٣١٠  ١٠٫٢١٦٫٠٦٦  ٩٫٨٦٢٫٠٦٢  

  
  تفاصيل المصروفات المتعلقة بالموظفين

  
  ١٫٣٤٧٫٨٢٧  ١٫٣٩٨٫٥٧٧  ٩٢٨٫١٢٢  ١٫٠٢٠٫٧٢٤  ور الرواتب واالج

  ٦٩٥٫٨٦٠  ٣٢٩٫٩١٨  ٥٣٠٫٦٠٢  ١٨٥٫٧٢٥  مزايا أخرى
  ١٩٫٣٤٠  ٢٨٫٦٣٩  ١٩٫٣٤٠  ٢٢٫١٨٨  المساهمة في خطة التقاعد المحددة
الزيادة في االلتزام الخاص بخطة 
  منافع التقاعد المحددة غير الممولة

٢٦٫٣١٩  ٤١٫٧٧٥  ٢٧٫٠٧٢  ٢٥٫٤٢٨  

  ٢٫٠٨٩٫٣٤٦  ١٫٧٩٨٫٩٠٨  ١٫٥٠٥٫١٣٦  ١٫٢٥٤٫٠٦٥  
  

  المصروفات العمومية واإلدارية   -٢٩
  

  ١٩٫٣٠٠  ٢٢٫٨٩٩  ٢٫١٢٠  ٨٥٠  مصروفات إعالن ودعاية
  ٢٫٤١١  ٩٫٥١٤  ٢٫٤١١  ٨٫٢٩٧   وجلب عمالةتدريب وندوات

  ٢٣٫٤٥٢  ١٩٫٥٦١  ١٢٫٨٤١  ١٠٫٦١٢  هاتف وفاكس
  ١٥٫٩٩٩  ٤٣٫٤٤٤  ١٤٫٧٠٦  ٤٣٫٠٣٤  مصاريف سفر

  ١٫٣٥٠  ٧٥٠  ١٫٣٥٠  ٧٥٠  مصروفات قانونية
  ٦٫٧٥٩  ٦٫٤٨٣  ٣٫٣٠٠  ٣٫٣٠٠  رسوم مراجعة

  ٤٤٫١٠٧  ٤٣٫١٤٠  ١١٫٥١٩  --  مصروفات مهنية أخرى
  -  ٥٫٠٠٠  -  ٥٫٠٠٠  تبرعات

  ١١٫٠٠٠  ١٤٫٠٠٠  ١١٫٠٠٠  ١٤٫٠٠٠   واللجانأتعاب جلسات مجلس االدارة
  ٢٠٫١٠٠  ٢٤٫١٠٠  ٢٠٫١٠٠  ٢٤٫١٠٠  رسوم سوق المال
  ٤٦٫٥١٨  ٣٦٫٣٩٥  ١٦٫٣٣٢  ٢٣٫٨٠٠  ايجارات ومنافع

  )٢٢٫٣٦٩(  ٨٫٢٦١  )٢٢٫٣٦٩(  ٣٫٠٠١  مخصص ديون مشكوك فيها
  ٨٥٫٦٣١  ١٧٫٩٦٣  ٦٢٫٩١٢  ١٠٫١٦٩  مصروفات أخرى

  ٢٥٤٫٢٥٨  ٢٥١٫٥١٠  ١٣٦٫٢٢٢  ١٤٦٫٩١٣  
  



 

   إيرادات أخرى  - ٣٠
  

  الموحدة  الشركة األم  
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
  ريال عماني  يال عمانير  ريال عماني  ريال عماني  

  ١١٫٤٢٣  ٢٣٫٣٢٤  ٨٫٥٤٧  ٢٠٫٤٨٤   من خدماتأخرىإيرادات 
  

   التمويل) إيرادات (صافى تكاليف   -  ٣١
  

  ٤٥٨٫٦٢٩  ٥٠٨٫٨٦٥  ٤٥٨٫٦٢٩  ٥٠٨٫٨٦٥   طويلة االجلفوائد على قروض
    -    ٨٢٣  

  )١٫٤١٥(  )٢٫٤٨٦(  )٣٫٨٨٨(  )٢٫٥٥٩(  سعر الصرف) خسائر(أرباح 
  ١٣٫٨١٣  ١٥٫٢٧٦  ١٫٨١٥  ١٫٥٤٥  أخرى 

  )٣٧٫٣١٠(  )٥٨٫٠٥٤(  )٣٧٫٣١٠ (  )٥٨٫٠٥٤(  بنكيةفوائد على ودائع 
          
  ٤٣٤٫٥٤٠  ٤٦٣٫٦٠١  ٤١٩٫٢٤٦  ٤٤٩٫٧٩٧  

   
   وإيرادات إستثمار إيرادات أخرى  - ٣٢

  
القيمة العادلة )خسائر( رباح إ

  لالستثمارات
٥٩٥٫٠٢١  ٧٧٫٥٦٨  ٥٩٥٫٠٢١  ٧٧٫٥٦٨  

 
  مخصص ضريبة الدخل   -  ٣٣

  )٢٤٫٠٠٠(  )٨٤٫٢٥٠(  )٢٤٫٠٠٠(  )٨٤٫٢٥٠(  مخصص فرق ضرائب
  )٩٣٢٫٠٠٠(  )٩٠٦٫٠٠٠(  )٩٣٢٫٠٠٠(  )٩٠٦٫٠٠٠(  مخصص ضريبة الدخل

          
  )٩٥٦٫٠٠٠(  )٩٩٠٫٢٥٠(  )٩٥٦٫٠٠٠(  )٩٩٠٫٢٥٠(  

  
   للسهم الواحد والمخّفضالعائد األساسي -٣٤

  

 على المتوسط المرجح لعدد فترة للسهم الواحد بقسمة صافى ربح الفض والمنخحتساب العائد األساسيإيتم 
  : كما يليفترةاألسهم القائمة خالل ال

  الموحدة  الشركة األم       
  ٣٢٠١ ٤٢٠١ ٣٢٠١ ٤٢٠١ 

  ٨٫١٧١٫٩٠٩  ٨٫٢٣١٫١٤٢  ٧٫٠٤٤٫٩٧٩  ٦٫٥٣٦٫١٠٢  ) ريال عماني(فترة صافى ربح ال
٠٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

          
  ع. ر٠٫٠٤١  ع. ر٠٫٠٤١  ع. ر٠٫٠٣٥  ع. ر٠٫٠٣٣  العائد األساسي والمخّفض للسهم الواحد 

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة   -  ٣٥

  
 ف�ي مع�امالت م�ع م�سئوليها التنفي�ذيين وأع�ضاء مجل�س اإلدارة وأط�راف ل�بعض أع�ضاء                 المجموعةدخلت  

ببي�ع ب�ضائع إل�ى األط�راف ذات العالق�ة كم�ا        األم في إطار النشاط االعتيادي تق�وم ال�شركة         .رةمجلس اإلدا 
ي�تم ال�دخول ف�ي تل�ك المع�امالت ببن�ود وش�روط ي�رى أع�ضاء          . تلق�ى خ�دمات  تب�ضائع و  األمتشتري الشركة  

  . تقلةمجلس اإلدارة أنها مماثلة لما يمكن الحصول عليه وفقا لألساس التجاري من أطراف أخرى مس
  
  
  
  
  



 

  :يما يل كفترة إلى أطراف ذات عالقة في نهاية ال/المبالغ المستحقة من 

  الموحدة      الشركة األم   
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
 ريال عماني ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

          )١٣إيضاح (مستحقات من أطراف ذات عالقة 
  ٤٧٥٫٧٣٥  ٣٫٢٨٦  ٤٧٥٫٧٣٥  ٣٫٢٨٦  نة الجاهزة ش م م  شركة صاللة للخراس-
  ١٫١٦٠  ٥٨٠  ١٫١٦٠  ٥٨٠   شركة المقاوالت الحديثة-
  ٤٥١٫٤٧٤  ١٫١٠١٫٧٠١  ٤٥١٫٤٧٤  ١٫١٠١٫٧٠١  الصناعةشركة المكال ريسوت للتجارة و -
  ٤٦٩٫٠٤١  ٩٦٠٫١٠٩  ٤٣٫٨٨٦  ١٫٦٣٧   الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات األسمنتية-
  ١٫٣٩٧٫٤١٠  ٢٫٠٦٥٫٦٧٦  ٩٧٢٫٢٥٥  ١٫١٠٧٫٢٠٤  

  

  الموحدة      الشركة األم   
  ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ ٣١/٣/٢٠١٣ ٣١/٣/٢٠١٤ 
 ريال عماني ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

          )٢٥إيضاح (مستحقات ألطراف ذات عالقة 
          :متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة 

  --  --  ٤٠٢٫٦١٧  ٢٧٦٫٧٥٩   بايونير لصناعة االسمنت- 
  --  --  ١١٫٥٥٢  ٢٧١٫٠٠٥  ريسي للمالحة -
  --  --  ٥٩٢٫٥١٧  ١٫٢١٤٫٥١٦   شركة ريبلك للمالحة-
  ١٫٠٠٦٫٦٨٦  ١٫٧٦٢٫٢٨٠  --  --  

  

   أرقام المقارنة  - ٣٦
أرقام المقارنة لكي تتمشى مع طريقة العرض المتبعة في هذه القوائم لقد تم إعادة تصنيف بعض 

  .المالية 


