
 

         شركة ريسوت لإلسمنت ش. م. ع. ع
 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 1324يونيو  03المنتهية في أشهر ستة فترة الل
 

 عـــام  -  2

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

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

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

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

 سلطنة عمان. 011

 

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

 نشاطها فيه.

 

 التابعة مبينة أدناه: اتاألنشطة الرئيسية للشرك

 األنشطة الرئيسية %نسبة الحيازة التابعة اتالشرك
   

 شركة شحن بحري 111 للمالحة اس.ايهريسي 

 شركة شحن بحري 111 للمالحة اس.ايه بلكري

 إنتاج وبيع اإلسمنت 111 ش م م  نتيونير لصناعة اإلسماب

 

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

 طرف ثالث.

 

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

 عة"(. )"المجمو ة اعالهالموضح تها التابعةاوشرك

  

 والتفسيرات والتعديالت  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - 2

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد: -أ

 

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

 المالية الموحد ، وهي كالتالي:تطبيقها في إعداد هذه القوائم 

 

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

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

فقات النقدية التعاقديدة ، كمدا ج االعمال وخصائص التدذتصنيت الموجودات وقياسها على اساس نمو

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

للتصددنيت والقيدداس واضددافة متطلبددات جديددد  لمعالجددة انمفدداا قيمددة الموجددودات الماليددة ومحاسددبة 

تدرات التدي تبددأ فدي أو بعدد اليدوم األول ( سيكون ساري المفعول للف8.  كما أن المعيار رقم )التحوط 

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

 

 

 

 

 

 



 

 :فترة خالل الالمعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها 

 

الماليدة الموحدد  ولدم يكدن هندا  آثدار علدى بياندات تم تطبيق المعايير التالية في تجهيدز الفتر  خالل ال

 المالية . القوائم
 

عدرا البياندات الماليدة  ، بموجدب هدذا المعيدار تدم ( من المعايير الدولية للمحاسدبة، 1المعيار رقم )

 .اآلخر الدخل الشامل ووالمسائر أتغيير مسمى بيان الدخل الشامل الى بيان االرباح 
 

أدخددل المعيددار  -مجمعددة البيانددات الماليددة ال -مددن المعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة  -11المعيددار رقددم 

 ( المذكور نموذجاً وحيداً للسيطر  وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي توحيد المستثمرين.11رقم)

 

 االفصاح عدن المصدالف فدي كياندات اخدر  ، –من المعايير الدولية للتقارير المالية  -10المعيار رقم 

 .التابعة له، والترتيبات المشتركةفهو يجمع كافة متطلبات اإلفصاح عن مصالف الكيان في الشركات 

 

الترتيبددات  الترتيبددات المشددتركة ،رغددم ان –مددن المعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة  (11رقددم)المعيددار 

بالتدالي العامل الرئيسي في تحديد نوع تلك الترتيبات ومن االعتبارات الهامة ولكنها لم تعد المشتركة 

 المحاسبة الالحقة .

 

فددي العمليددات المشددتركة التددي تماددع فيهددا االطددراف حقوقهددا فددي االصددول مصددلحة المجموعددة  -

 وااللتزامات ويتم حسابها على اساس حصة الممجموعة في تلك االصول وااللتزامات .

مصلحة المجموعة في مشروع مشتر  تمثل الترتيبدات التدي تمادع فيهدا االطدراف حقوقهدا فدي  -

 صافي االصول تمثل حقوق الملكية .

 

 ( والمتعلق بتحديد القيمة العادلة 11قم )المعيار ر

( أعاله مصدر وحيدد لررشدادات المتعلقدة بكيفيدة تحديدد القيمدة العادلدة، وهدو 11يوفر المعيار رقم )

ويدتم  ،بالتالي يحل محل اإلرشادات المتفرقة حالياً بين ثنايا المعدايير الدوليدة إلعدداد التقدارير الماليدة

 .القيمة العادلة  تطبيقه اذا دعت الحاجة لقياس
 
 أساس اإلعداد -  0

 

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

وتعديالته ومتطلبات اإلفصاحات الصادر  عن الهيئة العامة  1871قانون الشركات التجارية لعام 

 لسوق المال.

 

المالية  للقوائمسات بثبات فيما يتعلق بالبنود التي تعتبر جوهرية بالنسبة السياهذه تم تطبيق 

  بكافة السنوات المعروضة. بالمجموعةالماصة 

 

بمددا يتفددق مددع معددايير التقددارير الماليددة الدوليددة  للشددركة األموالموحددد  القددوائم الماليددة يتطلددب إعددداد 

هدا فدي عمليدة حكمأيااً من اإلدار  ممارسدة لب رات المحاسبية الهامة.  ويتطـإستمدام بعض التقدي

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

د أو المجدداالت التددي تكددون فيهددا اإلفتراضددات والتقددديرات جوهريددة بالنسددبة ـمددن التقدددير أو التعقيدد

 .1المالية باإليااح رقم  للقوائم

 

 

 

 

 

 



 

  القوائم المالية حيدتوأساس 

 

السيطر  للشركة األم والشركات التي تمارس القوائم المالية الموحد  على القوائم المالية تشتمل 

. تتحقق تلك السيطر  عندما يكون للشركة األم الحق في إدار  السياسات عليها )الشركات التابعة(

 .ئد من أنشطتهاك من اجل تحقيق فواالمالية والتشغيلية للشركة التابعة وذل

 

السياسات تتماشى للشركات التابعة لالقوائم المالية عند الارور  ، يتم عمل تعديالت على 

من قبل المحاسبية المستمدمة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية المستمدمة 

 .مجموعةال

 

اريت عند رادات والمصتم حذف جميع المعامالت بين شركات المجموعة واألرصد  المتبقية واإلي

 .القوائم المالية توحيد 

 

 :منتظمبشكل التي تم إعتمادها  الرئيسيةلسياسات المحاسبية اأدناه ملمص 

 

 ةس المحاسباأس

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

 .فة المطفأ وبالتكل التي تقاس بالقيمة العادلة

 

 الرئيسيةلمحاسبية لسياسات ااملخص  -4

 

 الممتلكات وآالالت والمعدات 

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

 .المتراكم وأ  خسائر محدد  لرنمفاا في القيمة

 

أية مصاريت ضرورية  قيمة الشراد باإلضافة إلى والمعدات فيواآلالت تتمثل تكلفة الممتلكات 

 .خاصة بالتملك

 

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

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

 :هي

  سنوات

 مباني وأعمال مدنية 11و 01و 0

 آالت وماكينات 00

 سيارات  0

 أثاث وتركيبات  0

 معدات مكاتب 0

 ومعدات وأدوات المصنع اآلالت سيارات 0و 1

 

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

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

 

 
 



 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 

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

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

 ركة.في الشا حسب سياسة اإلستهال  المطبقة إستهالكه

 

 يمةالقإنخفاض 

 

 األصول المالية

 

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

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

القابلة لرسترداد  والقيمالفروق بين القيم الدفترية  على أنهااا في القيمة مفنخسائر اإليتم تحديد 

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

القيم القابلة لرسترداد . تمثل الربف او المسار  والدخل الشامل اآلخرإلنمفاا في القيمة بقائمة ا

الحقيقى. ال يتم األصلى  المستقبلية المتوقعة ممصومة بمعدل الفائد لية للتدفقات النقدية القيمة الحا

 خصم التدفقات النقدية المتعلقة بالذمم المدينة قصير  األجل.

 

 األصول غير المالية

 

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

لي، تجري المجموعة تقييماً لمد  وجود أي مؤشر على اإلنمفاا في قيمة األصول غير ما

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

عدا الشهر ، فإن إدار  المجموعة أياا تجري تقييماً لمد  فيما إنمفاا القيمة في قائمة الدخل. 

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

الربف او خسار  إنمفاا القيمة الناتجة أو عكسها على الفور في قائمة إدراج إنمفات. يتم 

 . المسار  والدخل الشامل اآلخر
 

داد أو القيمة السوقية وقيمتها في تعتمد المبالغ القابلة لرسترداد على صافي القيمة القابلة لرستر

 . أيهما أكبر اإلستمدام
 

 إستثمارات في شركة شقيقة 

 

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

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

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

 السياسات .
 

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

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

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

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

الشركة الشقيقة ناقصاً  أصولي حصة الشركة األم من صافي بعد تعديلها بتغييرات ما بعد التملك ف

الشركة األم  حقوقأي إنمفاا في قيمة اإلستثمارات المنفرد  . خسائر الشركة الشقيقة التي تفوق 

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

 .الشركة التابعة( في صافي إستثمار الشركة األم

فى  للشركة األم بالتكلفة ناقصاً أي إنمفاابلشركات الشقيقة بالقوائم المالية تدرج اإلستثمارات 

 .القيمة



 

 

 إستثمارات في شركة تابعة

 

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

 .القيمة
 

 لمحتفظ بها للمتاجرة اإلستثمارات ا

 

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

 ستثمارات محتفظ بها للمتاجر .إب
 

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

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

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

 الدربف أو المسدار قائمدة الناشئة عن التغييرات بالقيمة العادلدة لرسدتثمارات المحدتفظ بهدا للمتداجر  ب

 خاللها. تنشأالتي  السنةفي   اآلخر الموحد  الدخل الشاملو
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع

 

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

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

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

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

ها بالتكلفددة الممفاددة بواسددطة الممصصددات لهددا طددرق مناسددبة بديلددة لتقدددير قيمتهددا العادلددة يددتم قياسدد

 نمفاا في قيمتها. رالتقديرية ل
 

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

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

الربف او يتم إدراجها فى قائمة المتراكمة والتي تم إدراجها سابقا في حقوق الملكية  المسار 

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

. أما خسائر اآلخر الدخل الشاملالربف أو المسار  وقائمة  تعك  الحقا في األسهم المتاحة للبيع ال

الدين والمصنفة كمتاحة للبيع فإنها تعك  الحقاً إذا  ادواتالمسجلة في ارباح أو خسائر  اإلنمفاا

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

 

 المخزون 

 

 علىتكلفة تحقق أيهما أقل. تتكون الو صافي القيمة القابلة للعلى أساس التكلفة الممزون  يتم تقييم

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

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

التكاليت المتكبد  ون وع التكاليت حتى إكتمال الممزق السعر التقديري للبيع مطروحاً منه جميللتحق

 في التسويق والبيع والتوزيع. 

 

البااعة مثل تكلفة لمصاريت المباشر  ذات العالقة. توا سعر البااعةتتمثل تكلفة المواد المام في 

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

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

 يتم تقييم البااعة الجاهز  واالعمال تحت التنفيذ حسب التكاليت القياسية .
 

 



 

 الشهرة
 

 االصول غير الملموسة  تعرا ضمنمن االستحواذ على شركات تابعة  التي تنشأالشهر  

 على النحو التالي :يخ الحياز  بتارقياس الشهر  ب و تقوم المجموعة

 ، زائداً  القيمة العادلة للمقابل المحول -

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

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

  المفترضة. 
 

 األدوات المالية
 

 في عالقة تعاقدية. اً طرف المجموعةالمالية عندما تصبف  االلتزامات وألصول  ايتم إثبات 

 والذممالمدينة التجارية والذمم وإيداعات بنكية  النقد وما فى حكم النقد المالية الرئيسية هي األصول 

 المدينة األخر .

الحقاً  ويتم قياسهاعادلة بالقيمة المبدئيا المدينة األخر   والذممالمدينة التجارية  الذمم يتم قياس

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

عند وجود دليل موضوعي على اآلخر  الدخل الشاملقائمة الربف أو المسار  وفى  للتحصيلالقابلة 

 .األصلنمفاا في إلخسائر ا
 

نمفاا في اإل على صول  المالية لمعرفة ما إذا كانت هنا  مؤشراتيتم بتاريخ كل تقرير تقييم األ

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

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

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

 أصولها المالية عند اإلعتراف األولي.
 

من  ألجلالدائنة األخر  والقروا  والذممالدائنة  التجارية المالية الرئيسية هي الذممااللتزامات 

 .البنو 
 

تقاس وتمثل التكلفة في تاريخ المعاملة  والتي العادلةبقيمتها مبدئينا الدائنة التجارية الذمم  يتم قياس

 . تمدام طريقة معدل الفائد  الفعليالحقاً بالتكلفة المطفأ  بإس
 

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

. أي فرق بين معدل الفائد  الفعلي طريقةستمدام إ، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأ  وذلك ب المعاملة

فتر  مد  على  يتم إدراجه( والتسوية أو الوفاد بالقروا تكاليت المعاملةالعائدات )مطروحاً منه 

 .اوالقر
 

 .ستلمة بعد طرح التكاليت المباشر أدوات حقوق الملكية بالمبالغ الم تسجيليتم 
 

 القروض الحكومية ألجل واإليرادات المؤجلة
 

 دفترية القيم ال

أو التى تحمل فوائد بمعدالت القيم الدفترية للقروا الحكومية ألجل والتي ال تحمل فوائد  يتم تحديد

بشروط مماثلة مماثلة ا وقرل حالية بالقيمة الحالية للقروا بمعدل الفائد  التي تعك  تكلفةقليله 

 من بنك تجاري.

 تكاليف التمويل

 

لمحاسبة عن القيم العادلة للقروا ألجل ذات الصلة بالحكومة تنشأ فوائد الرسوم الفعالة كنتيجة ل

وبالتالي فإنها تمثل الفائد  الفعلية المتكبد  للسنة باإلضافة إلى المبلغ الناشئ من التحركات في القيمة 

 السنة.  خاللالدفترية للقروا 

 

 



 

 الدخل المؤجل

 

صلة بالحكومة بالربف أو المسار  بالقروا ألجل ذات ال إدراج مبلغ الدخل المؤجل المتعلقيتم 

 بحيث يتوزع الدخل على رسوم الفوائد الفعالة التي تتعلق بها.

 

 عقود اإليجار

 

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

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

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

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

 مقابل اإليراد. ل مصاريت التمويل مباشر يتحميتم المتبقي من اإللتزام. 
 

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

 لألصل أو فتر  عقد اإليجار.
 

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

مدفوعات اإليجارات التشغيلية  يتم إدراجمؤجر.  المماطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل

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

 مد  فتر  اإليجار.

 

 المخصصات  

 

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

بشكل  ايمكن تقديرهالتي تدفقاً صادراً للموارد المتامنة للمنافع اإلقتصادية عنها ينتج المحتمل أن 

 معقول.

 

 نهاية الخدمة   منافع

 

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

فقاً لقانون العمل المعمول به في سلطنة المدمة للموظفين غير العمانيين و منافع نهايةحتساب إيتم 

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

 

  ضريبة ال

   

الحالية  . الاريبة نالمعمول بها في سلطنة عماالمالية حتساب ضريبة الدخل حسب الاوابط إيتم 

بف الاريبي للسنة وذلك بإستمدام المعدالت الاريبية السائد  هي الاريبة المتوقع دفعها عن الر

 .نهاية فتر  التقريرب

 

 الضريبة المؤجلة

 

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

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

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

 غير المتداولة كارائب مؤجلة. االلتزامات الاريبي على الفروقات المؤقتة مدرج ضمن 



 

ضريبية توفر أرباح  توقع معهفقط إلى الحد الذي يصول يتم إثبات أصل الاريبة المؤجلة لأل

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

 أصل الاريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه إستغالل المنافع الاريبية المرتبطة بها. 

 

 اإليرادات إدراج

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

 إلى العمالد.  بااعة و انتقال ملكيتهاال

 يتم إحتساب اإليرادات األخر  عند تقديم خدمات على أساس اإلستحقاق.
 

 تكاليف اإلقتراض
 

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

يتم إضافتها إلى تكلفة  -المحدد أو البيع  الرستمدام لغرضه ز هبالارور  إلى وقت لتصبف جا

األصل حتى يصبف هذا األصل جاهزاً بشكل جوهري لرستمدام لغرضه المحدد أو لبيعه. 

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

 إدراجهامن تكاليت األصل. أي تكاليت إقتراا أخر  يتم  تكلفة األصل ويتم خصم هذه اإليرادات

 كمصروفات في الفتر  التي حدثت خاللها. 
 

 العمالت األجنبية
 

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

إلى الريال  في نهاية فتر  التقريربية المعاملة. ويتم تحويل األصول وااللتزامات المالية بعمالت أجن

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

 . الربف او المسار  والدخل الشامل اآلخرقائمة األجنبية ضمن 
 

 النقد وما فى حكم النقد 
 

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

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

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

من قانون الشركات التجارية لسنة  111يتم إحتساب مكافأ  أعااد مجل  اإلدار  وفقاً للماد  

الربف او المسار  قائمة ل ، ويتم إدراجه كمصروف في ومتطلبات الهيئة العامة لسوق الما 1871

 .والدخل الشامل اآلخر
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 

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

 عنها للمجموعة أو لم يتم إستمراجها.

 

 ة المدينة والذمم المدينة األخرىالذمم التجاري

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

 األرباح توزيعات
 

يأخذ مجل  اإلدار  بعين اإلعتبار المعايير المناسبة متامنة متطلبات قانون الشركات التجارية في 

 ألرباح. التوصية بتوزيعات ا
 

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

 والشركة األم في فتر  إعالن التوزيع.  

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



 

 اإليرادات وصافي األصول للسهم الواحد
 

سهمها ألاألرباح عن السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد لومات عن معالمجموعة  تعرا

العادية. حيث يتم إحتساب ربحية السهم األساسي بواسطة تقسيم الربف أو المسار  المنسوبة إلى 

 مالكي األسهم العادية للشركة بالمتوسط المرجف لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر . 

 

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

 العادية للشركة بواسطة المتوسط المرجف لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر . 
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األصول  تؤثر على التى فتراضات اإلتقديرات والمن اإلدار  القيام بالية القوائم الميتطلب إعداد 

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

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

األصول  إلى تغيرات في مما يؤد  النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدار   وربما تمتلتها ، التأكد من

 المستقبلية المقدر . االلتزامات و

 

 تصنيف اإلستثمارات  )أ(

 

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

 للمتاجر  أو متاح للبيع. 

 ارات متاحة للبيع ستثما

           18تتبددددع اإلدار  التوجيهددددات المنصددددوص عليهددددا فددددي المعيددددار المحاسددددبي الدددددولي رقددددم 

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

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

 اإلستثمارات.    
 

   بها للمتاجرةإستثمارات محتفظ 

           18تتبع اإلدار  التوجيهات المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

اإلحتفاظ بتلك  نيتها منت اإلدار  بناد على يتطلب هذا التصنيت تقديرا .محتفظ بها للمتاجر 

 اإلستثمارات.    
  

 
 )ب(  تقدير القيمة العادلة 

 

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

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

 ستمدام أساليب التدفقات النقدية الممصومة وأية طرق أخر  للتقييم.با
 

عند إستمدام أساليب التدفقات النقدية الممصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على 

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

 .نهاية فتر  التقرير
 
 

 متاحة للبيع الستثمارات اإلإنخفاض قيمة  )ج( 

 

أن قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع ألسهم قد إنمفات عندما يكون هنا     مجموعةالحـدد ت

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

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

بين عوامل أخر  ، التقلب اإلعتيادي في سعر السهم. وباإلضافة إلى ذلك ، قد يكون من 



 

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

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

 والتمويلية.
 

 اإلستهالك    )د(

 

العمدددر اإلنتددداجي المقددددر.             مدددد علدددى األصدددول  تكلفدددة  لشدددطبيدددتم إحتسددداب اإلسدددتهال  

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

ة و التآكددل والتلددت الطبيعيددين وذلددك بإسددتمدام أفاددل الدددورات التشددغيلية وبددرامج الصدديان

 التقديرات.  

  

 مخصص المخزون بطيئ الحركة)هـ(  

 

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

إمكانيدددة اإلسدددتفاد  منهدددا ، بدددرامج الصددديانة والتآكدددل والتلدددت الطبيعيدددين بإسدددتمدام أفادددل 

 تقديرات.ال

 الديون المشكوك في تحصيلهامخصص )و(   

 

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

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

 21298379273 290349401 590239050 3849042 279827 0229575 2197129818 0393209123 0111يناير 1في 

 107110861 8180110 0100090  1680881  1180718 0780911 ضافاتاإل

 (1770101)  (1710171)   (10891)   االستبعادات
         

 21093809320 191409504 591219485 3849042 1579837 0249535 2192729075 0292309353 0111يونيو11في 

         

         اإلستهالك

 5795109210 - 493539320 3129242 729752 1739444 0897539354 2495049520 0111يناير  1في 

 001660807 - 1180181 70111 110081 100118 101660988 1610181 فتر لل المحمل

 (1770101)  (1710171)   (10891)   االستبعادات
         

         

 5391209803 - 498389104 3129274 239043 1729320 0291159350 2493359337 0111 يونيو11في 

         

         القيمة الدفترية

 8092539050 191409504 5289102 089274 2829152 059821 4498519411 2892329351 1324يونيو 03في 

         

         

 8492709047 290349401 4139443 409137 29253 429202 4593839571 2890729738 0111يناير  1في 

         

 



 
 

 1324 يونيو 03في الممتلكات واآلالت والمعدات -  7
   

  والموحدة  الشركة األم 
 

 أراض ومبانـــي 

 وإنشاءات مدنية

 آالت 

 اكينات وم

 

 سيارات

 

 أثاث وتركيبات

 

 معدات مكاتب

معدات وسيارات 

 المصنع وأدوات

أعمال رأسمالية 

 تحت التنفيــــــذ

 المجموع

 الموحدة

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

         التكلفة

 28092459272 292249822 2094159405 291509251 1329774 0229575 23895849243 4391889712 0111يناير  1في 

 000800077 101910180 0100090 10181 1710161 - 1010816 0780911 ضافاتاإل

 (1770101)  (1710171)   (10891)   االستبعادات
         

 28597809035 091339378 2091579547 291589845 0709205 0249535 23897259748 4395489582 1324 يونيو03في 

         

 االستهالك

 

 7191329274 - 897249384 293509287 2779312 1739444 4790279733 2898349722 0111يناير  1في 

 008170681 - 1690881 070111 110118 100118 108110618 0910766 فتر لل المحمل

 (1770101)  (1710171)   (10891)   االستبعادات
         

 7492829722 - 897739224 293239572 2319083 1729320 4391829413 2791579554 1324 يونيو03في 

         

         القيمة الدفترية

 3392349527 091339378 894779880 2789387 2239775 059821 5794549027 1091729337 1324يونيو 03في 

         

 3295479334 292249822 898429072 2339325 109250 429202 5391479353 1095729300 0111ناير ي 1في 

         



 

 شقيقة اتفي شرك ستثمارإ -  2
 الموحدة الشركة األم 

 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     لتجارة والتصنيعشركة المكال ريسوت ل-أ

 1110111 2209040 1110111 2209040 التكلفة

 291329283 290309314   يااف: حصة األرباح في بداية السنة

 - (3829822)   فتر أرباح مستلمة خالل ال : توزيعات ناقصاً 

                                                      2209040 2209040 5459858 219121294 

 

شدركة محددود   ي% مدن أسدهم شدركة المكدال ريسدوت للتجدار  والتصدنيع  وهد18سدتثمار فدي شدركة شدقيقة نسدبة إليمثل ا

 المسئولية مؤسسة في اليمن.

البرتغالية لمنتجات  يةعمانالشركة ال-ب

 ش م م االسمنت

293149327 108010197 23149327 108010197 

 4209732 5589077 -- -- يااف: حصة األرباح في بداية السنة

 293149327 108010197 194239484 190079722 

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

 .0111تم االستحواذ عليها في فبراير  في السلطنة

 

 097539333 093189213 193079403 193079403 (المستثمر في شركات شقيقة) أ+ب االجمالي

 

 تابعة اتفي شرك ستثمارإ    -3 

 

 الموحدة الشركة األم  

 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

   لاير عماني لاير عماني 

     اإلستثمارات:

 -  10901 09253 ريسي للمالحة

 -  10901 09253 ريبلك للمالحة

   6600100110 8895019305 اإلسمنت بايونير لصناعة

 -  --- --- بايونير شركات تابعة ل

 -  6600180710 8895039705 مجموع اإلستثمارات 

 

. تأسست الملكية% في حقوق 111ما نسبته  في شركة ريسي للمالحة )"ريسي"( يمثل اإلستثمار

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

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

% في حقوق ملكية شركة ريبلك للمالحة. تأسست شركة ريبلك 111يمثل اإلستثمار في شركة تابعة 

(  يتم 0ة التابعة في سفينة )ريسوت مارشال. تتمثل أصول الشركالفي جزر  0111للمالحة في أكتوبر 

 في اكتوبرالتشغيل التجاري  تإستمدامها لنقل أسمنت الشركة األم إلى وجهات ممتلفة. ريبلك بدأ

0111. 
 

، لشركة بيونير لصناعة 0111ديسمبر  11% في 111بحياز  أسهم عادية االم قامت الشركة 

لشركة بيونير محتفظ بها سهم 000111من  اواحد اً سهميونير"(. حيث ان انت ش. م. م )"باإلسم

تأسست شركة بيونير  ،0111يناير  1 فى يونيرابواسطة طرف ثالث. تم تسجيل نقل الملكية لشركة ب

 في رأس الميمة، اإلمارات العربية المتحد .  0111يونيو  01في 

 

 

 



 

 مدفوعات مقدماً لشركات تابعة -23

 

 الموحدة الشركة األم 

 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 - - 106180176 098039278 ريسي للمالحة

 - - 106010911 092429801 ريبلك للمالحة

 -- -- 701910919 794239232 مجموع المقدمات 
 

كلفة شراد السفن والمصروفات ريسي للمالحة وشركة ريبلك للمالحة تمدفوع مقدماً إلى شركة يمثل ال

المتكبد  خالل فتر  ما قبل التشغيل وهو بدون فوائد ، غير مامون وغير ُمستحق خالل اإلثني عشر 

 شهراً القادمة. 
 

 ستثمارات متاحة للبيعإ  - 22

 
 0011101 5933312 0011101 5933312 ة )بالتكلفة(درجممحليةغير ستثمارات إ

 

اختالفا ال تمتلت  0111 يونيو11عادلة لرستثمارات المتاحة للبيع في ر  اإلدار  أن القيمة الت

 . جوهريا عن تكلفتها
 

 المخزون   -  21

              
 106900786 193309233 101900166 292359251 مواد خام

 001680010 295729255 100710700 2129340 أعمال تحت التنفيذ

 8710889 5529328 9190011 4339832 بااعة جاهز 

 1001110781 2093439375 800910877 392529332 واد إستهالكيةمقطع غيار و

 (109700100) (191519138) (100890779) (293219201) ممصص ممزون بطئ الحركة

 2391889881 1109910101 2592209753 1000900870 

 

 الحركة كما يلي :ممصص الممزون بطيد الحركة فى           
 107000110 192839708 100190779 292519201 صيد االفتتاحيالر

 1010101 329583 610111 839333 الفتر ممصص 

 109700100 191519138 100890779 293219201 الرصيد المتامي

 

 مدينة التجارية الذمم ال -20
 

 907060111 395479232 001910100 892109122 أخر - ذمم تجارية مدينة

 اطراف ذات عالقةمستحق من 

 (10)إيااح 
2329337 100100819 297289343 101680111 

 (6000100) (5529253) (6000100) (5429003) ناقصاً:ممصص الديون 

 894889285 008610019 2397359122 800110060 

  

 لي :ديون كما يممصص الالحركة فى           

 
 6610170 5409757 6610170 5409757 الرصيد االفتتاحي

 (110911) 259330 (110911) 49570 الفتر ممصص 

 (90191) --- (90191) -- ديون معدومة

 6000100 5529253 6000100 5429003 الرصيد المتامي

 



 

 محتفظ بها للمتاجرةستثمارات إ-  24
 

 الموحدة الشركة األم 
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني انيلاير عم لاير عماني 

     أوراق مالية متداولة في السوق

 101810116 097429053 101810116 097429053  ش.م.ع.عبنك ظفار  -

 0660667 0249887 0660667 0249887  ش.م.ع.عشركة ظفار للتأمين  -

 0000111 0339333 0000111 0339333 ش.م.ع.عجامعة ظفار  -

 494489327 911071007 494489327 107100791 

     االستثمارات تكلفة

 8190111 3029344 8190111 3029344  ش.م.ع.عبنك ظفار  -

 080611 139833 080611 139833  ش.م.ع.عشركة ظفار للتأمين  -

 1110111 0339333 1110111 0339333 ش.م.ع.عجامعة ظفار  -

 291879844 100670611 291879844 100670611 

 

 %(96: 0111% من مجموع محفظة استثمارات المجموعة )91في قطاع البنو  أعاله مثل االستثمار ي
 

 خرىأمدفوعات مقدماً وذمم مدينة   -  25
 

 100970166 097229834 101110111 191359871 سلت ومدفوعات مقدماً 
 080101 293229520 080101 293229520 مقدم للمشروعات

 110111 459204 190179 219350 للموظفينمقدم 

 101070117 3859037 1900118 339572 مقدماً وإيرادات مستحقة مدفوعات

 094239728 101160891 592229042 101110661 
 

 
 نقد وما في حكم النقدودائع بنكية و  -  28

 
 701110111 -- 701110111 -- ودائع بنكية 

     النقد وما فى حكم النقد 

 600191 89533 60011 89533 نقد بالصندوق

     :نقد لد  البنو  

عند قصير  االجل ودائع حساب جاري و

 الطلب
2493359114 609610091 1297549577 1109800607 

 1108090111 1297279520 609670791 2493229714 النقد وما فى حكم النقد 

 

تجنى الودائع  % سنوياً .1011و %1070فوائد بمعدالت تتراوح ما بين  عند الطلبتجنى الودائع 

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

  رأس المال   -  27
 الموحدة الشركة األم  
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

المصدر المصرح به ورأس المال 

 فوع والمد
1393339333 0101110111 1393339333 0101110111 

     

 

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

 

 



 

 رأس المال    -  27
 

كمدا   األم ر من رأسدمال الشدركة% أو أكث0الذين يحملون نسبة  كان المساهمون 0111 يونيو 11في 
 يلي:
 

 الشركة األم والموحدة  

 03/8/1324 11/6/0111 

 نسبة الحيازة 

% 

 نسبة الحياز  األسهم عدد

% 

 األسهم عدد

     

 1101110111 10011 0393339333 25933 صندوق أبو ظبي للتنمية

 0101100111 11071 1094259333 22972 بنك التنمية اإلسالمي

 0106070711 11011 1398579723 23900   عالمية دولفين الكة الشر

 1700180081 9070 2795179722 2978 عبد العزيز الراجحىبن عبد هللا 

 1601900109 9011 2893259012 2934 بانك اكتننجيسل بادر

 1109790618 0081 2292729803 5934 شركة سندباد للتجار  العالمية

 1001800918 6000 2097839374 8922 لدفاعصندوق تقاعد وزار  ا

     

 88987 20090149481 66010 11001110916 

 6708090191 11089 8898759502 00900 آخرين

     

 233933 13393339333 111011 01101110111 
     

 
 

 صدارإعالوة   -  22

 حساب عالو  اإلصدار غير قابل للتوزيع.
 

   نيحتياطي القانوإلا - 23

 % مدن صدافي ربدف الشدركة11أن يدتم تحويدل  1871من قدانون الشدركات التجاريدة لعدام  116تقتاي الماد  

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

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

 حتياطي إحالل أصولإ  -  13
 

حتيدداطي بغددرا إحددالل إإلددى  األم % مددن صددافي ربددف الشددركة0نسددبة قددرر أعادداد مجلدد  اإلدار  تحويددل 

األم ختيداري آخدر نصدت رأسدمال الشدركة إحتيداطي إحتياطي مدع أي إلدل هذا ااألصول الرأسمالية إلى أن يعا

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

 المطلوب.
 

 ختياريإحتياطي إ -  12
 

لم تقم الشركة األم  ختياري.إحتياطي إإلى  األم % من صافي ربف الشركة11سبة قرر مجل  اإلدار  تحويل ن

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

 إحتياطي إحالل أصول. 01 ين في إيااحالمب
 

   محتجزةأرباح  - 11

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

 

 

 

 
 



 

 قروض ألجل   -  10
 

 الموحدة الشركة األم             
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

    غير المتداول الجزء 

 1101110111 591539333 2394339333 591539333 عمان العربيبنك قرا 

 0901110111 1597539333 1293339333 1597539333 بنك ظفار قرا 

 0111611017 2891539333 2798339333 2891539333 قرا بنك مسقط

 0601110111 4791539333 5893339333 4791539333 الجزء غير المتداول

    الجزء المتداول 

 9110111 3339333 9110111 3339333 عمان العربيبنك قرا 

 001110111 191539333 001110111 191539333 بنك ظفار قرا 

 100110111 933305392 100110111 933305392 قرا بنك مسقط

 101110111 100110111 101110111 100110111 متداولالجزء الجموع م

 0111011116 5297539333 0111011116 5297539333 إجمالي القروا

 -  -  بالعملة األجنبية

 0111011116 5297539333 0111011116 5297539333 بالعملة المحلية
 1110111016 5297539333 6101110111 5297539333 إجمالي القروا 

 

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

مليون لاير لسداد القروا القائمة  61الشركة بجدولة التزاماتها طويلة األجل وحصلت على قرا جديد بمبلغ 

 على النحو التالي :بالكامل 

قسط نصت سنوي اعتباراً من ديسمبر  01عماني من بنك ظفار يتم سداده على مليون لاير  10قرا بمبلغ  

، القرا مامون برهن من الدرجة االولى على موجودات الشركة االم وحقوق وثائق التأمين على 0110

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 مليون لاير عماني . 100بواقع 

  

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

، القرا مامون برهن من الدرجة االولى على موجودات الشركة االم وحقوق 0110اراً من ديسمبر اعتب

وثائق التأمين على االصول الثابتة المرهونة بالتساوي مع البنو  المقرضة األخر  ، ويسداد القرا بواقع 

مليون لاير عماني  100مليون لاير عماني للقسط مقابل الممسة أقساط األولي ، وتزداد األقساط الى  101

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

 في جميع األوقات. 101على أن التزيد النسبة المالية عن ،مليون لاير عماني  100ويسدد القسط االخير بواقع 

 

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

، علماً بأن االقساط المسدد  مستحقة للفتر   0111مليون لاير عماني في مايو  1000االستحقاق مبلغ وقدره  

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

 

 % للسنة الثالثة1 -% للسنة الثانية100-% للسنة األولى 1تحتسب الفوائد على القروا أعاله بنسبة 

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

 



 

 ضريبة مؤجلة لتزاماتإ  -  14
 

 : كاالتيلتزامات الاريبة المؤجلة إأصول و
 

 الشركة األم والموحدة 

 1324 يونيو 03 المحمل للفتر  3201 ديسمبر 02 

 094219533 1010011 229333190 لتزام الضريبة المؤجلةإ يصاف
 

 

   تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى ذمم  - 15
 الموحدة الشركة األم 
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 -- -- 100110161 293209283 (10ف ذات عالقة )إيااح مستحق إلى أطرا

 100100011 495139372 101110910 3579231  أخر - دائنةتجارية ذمم 

 090067 729213 090067 729213 (مستحقات مشروع التوسعة )مبالغ تأمين

 701110160 894209043 008180001 593509403 مصروفات مستحقة

 1180000 2839334 1180000 2839334 فوائد مستحقة

 1110017 2449180 600011 709237 ذمم دائنة أخر 

 106100111 297719333 106100111 297719333 ممصص ضريبة دخل 

     

 2393329721 1101660911 2093329837 2092839354 

 

 األصول للسهم الواحد يصاف - 18

علدى عددد  فتدر  التقريدراألصدول فدي نهايدة  حتسداب صدافى األصدول للسدهم الواحدد بقسدمة صدافيإيتم 

 على النحو التالي: ذلك التاريخاألسهم القائمة في 

 
 الموحدة الشركة األم 
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 11609110610 11100010190 11001010187 11100110189 (األصول )ر.ع يصاف

     

 01101110111 01101110111 01101110111 13393339333 يونيو11عدد األسهم القائمة في 

     

 10091 10601 10006 10069 األصول للسهم الواحد )ر.ع( يصاف

 

   اإليرادات - 17

 

 الموحدة الشركة األم 

 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 0609010080 1597339323 0109910760 1290229338 محلية   –مبيعات 

 0006710901 0107900099 1101010116 2491289832 تصدير –مبيعات 

     

 0598359834 1601160189 4394359177 1800010110 
 

 
 
 
 
 
 



 

 تكلفة المبيعات -  12
 

 الموحدة الشركة األم 
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني مانيلاير ع 

     مصروفات اإلنتاج :

 108180160 194449581 101110011 3329335 مواد خام مستهلكة

 1060111 - 101190711 8429333 أسمنت مستورد

 007610018 198529405 107680178 293039238 قطع غيار ومواد مستهلكة

 100010981 097059142 101810109 195229720 مصروفات متعلقة بالموظفين

 1109100181 2392589884 101110708 495039232 وقود وغاز وكهرباد 

 106990601 295729055 101000016 3579443 مواد تعبئة

 101180016 193479835 001170718 193889352 (6)إيااح  ستهال إ

 100870166 292729735 9180101 8209802 المصروفات غير المباشر  األخر 

 1010101 329583 610111 839333 ممصص ممزون بطئ الحركة

 610107 298879130 9010010 7539331 تسويات الممزون

 2591189331 1601090061 1792079527 0901080111 

     مصروفات التوزيع :

 1000197 1289222 1100099 1289222 مصروفات نقل

 008110801 190729170 101710100 092709733 مصروفات تصدير

 9010176 290559383 861010101 192259282  / صحارمسقط  شحن

 595789452 001910166 493209103 101010011 

 1392309083 0109190806 0292539747 1000780919 

 
 تفاصيل المصروفات المتعلقة بالموظفين

 
 007010116 193379330 108010110 192359214 الرواتب واالجور 

 101110819 8279134 101760066 0739008 مزايا أخر 

 110071 559808 110071 489487 المساهمة في خطة التقاعد المحدد 

الزياد  في االلتزام الماص بمطة 

 منافع التقاعد المحدد  غير الممولة
539258 010111 259118 990111 

 195229720 101810109 097059142 100010981 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية  -13
 

 110106 459113 00189 19830 مصروفات إعالن ودعاية

 80180 229783 90111 279540 وجلب عمالة تدريب وندوات

 110168 429782 010106 139832 هاتت وفاك 

 110671 729371 080118 759058 مصاريت سفر

 90111 29533 90111 29533 مصروفات قانونية

 110081 219387 60611 89833 رسوم مراجعة

 760197 739331 110018 - مصروفات مهنية أخر 

 100171 829811 100171 829811 تبرعات

 000011 179333 000011 179333 واللجان أتعاب جلسات مجل  االدار 

 000116 189238 000116 189238 رسوم سوق المال

 970900 2389232 100699 429480 ايجارات ومنافع

 (110911) 259330 (110911) 49570 ممصص ديون مشكو  فيها

 1100117 319044 910979 839274 مصروفات أخر 

 1610101 0110161 8209857 1010997 

 
 
 



 

   إيرادات أخرى - 03
 

 الموحدة الشركة األم 

 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 101 039205 101 039205 ارباح بيع اصول

 700000 229403 610011 209853 من خدمات أخر إيرادات 

 2209725 610881 2229585 700870 

 

 التمويل (إيرادات ) صافى تكاليف  -  02

 
 8000117 293359172 8000117 293359172 طويلة االجل فوائد على قروا

 901 -- -- -- السحب على المكشوف ىفوائد عل

 (10111)  424 (80898)  107 أرباح )خسائر( سعر الصرف

 070171 239583 10911 59302 أخر  

 (070068) (879177) (070068)  (879177) بنكيةفوائد على ودائع 

 3409183 9600718 3529345 9810707 

  
 وإيرادات إستثمار  إيرادات أخرى - 01

 
 1060897 2409513 1060897 2409513 اتاستثماراتايراد

 -- -- -- 8610611 ارباح من شركة شقيقة

 292359243 1060897 2409513 1060897 
     

رباح ) خسائر(القيمة العادلة إ

 لالستثمارات
4429527 

 

0960011 

 
4429527 0960011 

 

 مخصص ضريبة الدخل  -  00
 190111 2149533 190111 2149533 ممصص فرق ضرائب

 106100111 297719333 106100111 297719333 ممصص ضريبة الدخل

 292389533 106610111 292389533 106610111 

 

 للسهم الواحد والمخفّض العائد األساسي -04
 

على المتوسط المرجف لعدد  فتر للسهم الواحد بقسمة صافى ربف ال والمنمفض حتساب العائد األساسيإيتم 

 :كما يلي فتر سهم القائمة خالل الاأل
 الموحدة الشركة األم      
 4132 1011 4132 1011 

 1107010170 2595279313 1000110871 2091829888 )لاير عماني( فتر  صافى ربف ال

 01101110111 13393339333 01101110111 13393339333 المتوسط المرجف لعدد األسهم 

 ر.ع 10171 ر.ع 39372 ر.ع 10161 ر.ع 10166 ض للسهم الواحد العائد األساسي والممف  

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  -  05
 

فددي معددامالت مددع مسددئوليها التنفيدذيين وأعادداد مجلدد  اإلدار  وأطددراف لددبعض أعادداد  المجموعددةدخلدت 

اف ذات العالقدة كمدا ببيدع بادائع إلدى األطدر األمفي إطدار النشداط االعتيدادي تقدوم الشدركة  . مجل  اإلدار 

تلقددى خددمات. يددتم الددخول فددي تلدك المعددامالت ببندود وشددروط يدر  أعادداد تبادائع و األمتشدتري الشددركة 

 مجل  اإلدار  أنها مماثلة لما يمكن الحصول عليه وفقا لألساس التجاري من أطراف أخر  مستقلة. 
 

 ي:ما يلك فتر إلى أطراف ذات عالقة في نهاية ال /المبالغ المستحقة من 



 

 الموحدة الشركة األم      
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     (20مستحقات من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 0100701 -- 0100701 -- شركة صاللة للمراسنة الجاهز  ش م م  -

 10161 49843 10161 49843 شركة المقاوالت الحديثة -

 6600106 2249032 6600106 2249032 الصناعةشركة المكال ريسوت للتجار  و -

 1710011 2179333 60978 19278 الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات األسمنتية -

 2329337 100100819 297289343 101680111 
 

 الموحدة الشركة األم      
 03/8/1324 11/6/0111 03/8/1324 11/6/0111 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     (15)إيضاح مستحقات ألطراف ذات عالقة 

     متعلقة بأعااد مجل  اإلدار  :
 -- -- 0129138 2789222 بايونير لصناعة االسمنت -

 -- -- 2139300 1189230 ريسي للمالحةشركة  -

 -- -- 7249112 522954392 شركة ريبلك للمالحة -

 293209283 291429483 -- -- 
 

 أرقام المقارنة  - 08

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

 المالية .


