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Our Vision
National Gas Company envisions being the number one non-government Energy Company in 
its areas of operation, through innovative solutions, exceeding stakeholder expectations.

رؤيتنــا 

رؤبــة شــركة الغــاز الوطنيــة أن تكــون فــي المرتبــة األولــى لقطــاع الطاقــة غيــر الحكومــي فــي المناطــق التــي تعمــل بهــا 
وذلــك عــن طريــق الحلــول المبتكــرة يفــوق أصحــاب المصلحــة.
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Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy
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مجـلـس اإلدارة

الشيخ عبد اهلل بن سليمان حمد الحارثي
رئس المجلس

خالد بن سعيد سا لم الوهيبي
نائب الرئيس

السيد نبيل بن هالل سعود البوسعيدي
عضو المجلس
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مجـلـس اإلدارة

حمدان بن عبدالحافظ الفارسي
عضو المجلس

رشاد بن خميس بن حمد البطاشي
عضو المجلس

هشام بن محمد العلوي
عضو المجلس
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Directors’ Report تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
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Dear Shareholders,
On behalf of National Gas Company SAOG’s Board of Directors, I am 
pleased to present the Directors’ Report for the year ended 31 December 
2017.

Business Environment
2017 was a flat year for the country with liquidity constraints and overall 
slowdown in business. However, the economy is expected to rebound back 
in 2018 with growth expectations in both oil and non-oil economy. The last 
year also saw the government take steps to generate new avenues of 
income by bringing changes in the taxation system.

Despite faced with a tough business environment last year, NGC stayed 
focused on its strategy roadmap to build a solid foundation for the future.

Your Company’s Performance
Considering the overall slowdown across the geographies that we operate 
in, the Company’s profit at the group level stood at OMR 2.68 million in 
2017, a drop of about 34% compared to OMR 4.07 million in 2016 despite 
the group revenue reflecting a 28% increase from OMR 60.67 million in 
2016 to OMR 77.70 million in 2017. The decline in the group profits are 
largely reflective of the overall economic situation with pressures on market 
prices, supply disruptions for export supplies and delays and deferment of 
new projects and installations.

In Oman, the rising product supply costs as well as operational expenses 
continue to exert pressures on the already constrained margins. With LPG 
availability in the domestic market improving, price reductions to offload 
product contributed further to depress margins. The Company has been 
very actively engaging with the relevant governmental authorities to push 
for the pricing changes and the branding rules to be formulated for the 
cylinder business segment. The Company is hopeful that its efforts in this 
regard will come to fruition in 2018. 

Saudi Arabia market was also characterized by overall slowdown and 
liquidity issues where we witnessed a slow pace in decision making when it 
came to award of new projects. However, key initiatives have been taken by 

المساهمون الكرام، 

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم، بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة الغــاز الوطنيــة 
ش.م.ع.ع، تقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. 

بيئة األعمال

شــهد عــام 2017 ســنة ثابتــة بشــكل عــام للبــاد شــهدت بعــض الصعوبــات فــي الســيولة 
ــا عــام 2018  ــه يتوقــع أن يســّجل االقتصــاد تعافًي ــا فــي بيئــة األعمــال. غيــر أن وتباطــًؤا عاًم
العــام  وشــهد  النفطــي.  وغيــر  النفطــي  االقتصــاد  فــي  بالنمــو  توّقعــات  مــع  يترافــق 
الماضــي أيًضــا خطــوات حكوميــة إليجــاد قنــوات جديــدة لزيــادة الدخــل مــن خــال إدخــال 

تعديــات علــى النظــام الضريبــي.

علــى الرغــم مــن بيئــة األعمــال التــي كانــت ســائدة خــال العــام الماضــي، إال أن شــركة الغــاز 
ــا علــى خارطــة الطريــق االســتراتيجية لبنــاء أســس صلبــة  الوطنيــة أبقــت تركيزهــا منصّبً

ترتكــز عليهــا فــي المســتقبل.

أداء الشركة

بالنظــر إلــى التباطــؤ العــام الســائد علــى كامــل المناطــق الجغرافيــة التــي نعمــل فيهــا، 
ســّجلت الشــركة أرباًحــا علــى مســتوى المجموعــة بمبلــغ وقــدره 2.68  مليــون ريــال ُعمانــي 
ــال ُعمانــي  ــة مــع 4.07 مليــون ري ــا بالمقارن عــام 2017، مســجلة انخفاًضــا بنســبة 34% تقريًب
عــام 2016، علــى الرغــم مــن أن عائــدات المجموعــة تظهــر زيــادة بنســبة 28%، أي مــن 60.67 
مليــون ريــال ُعمانــي عــام 2016 إلــى 77.70 مليــون ريــال ُعمانــي عــام 2017. ويعــزى هــذا 
االنخفــاض فــي أربــاح المجموعــة إلــى الوفــرة الكبيــرة لغــاز البتــرول المســال فــي الســوق 
المحليــة التــي تــؤدي إلــى المنافســة فــي تخفيــض األســعار، باإلضافــة إلــى االنقطاعــات فــي 

توريــد مــن جانــب االســتيراد وتأخيــرات وإرجــاء مشــاريع وتجهيــزات جديــدة.

وقــد عملــت الشــركة بجهــد للتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة لصياغــة قواعــد 
العامــات التجاريــة لقطــاع إســطوانات الغــاز. وتأمــل الشــركة بــأن تأتــي جهودهــا فــي هــذا 

الســياق بثمــار عــام 2018.

وقــد ســجلت ســوق المملكــة العربيــة الســعودية تباطــًؤا عاًمــا وصعوبــات فــي الســيولة 
رئيســة وفتــح  أصــول  مبــادرات أساســية لخصخصــة  اتخــذت  المملكــة  أن  غيــر  كذلــك. 
قطاعــات أمــام أطــراف القطــاع الخــاص، يتوقــع أن تدعــم االقتصــاد فــي الســنوات القادمــة. 
بعروضنــا  معروفيــن  عمــاء  خدمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  عملنــا  وتابــع 
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the country to privatize key assets and open up sectors to private players 
which are expected to boost the economy in the future years. Our business 
in Saudi Arabia continued to serve clients of repute with our offerings on 
synthetic natural gas and LPG installations. 

The Company has actively worked on developing additional LPG supply 
sources to feed the UAE market and thereby boost the LPG trading business 
in the UAE further. We hope these efforts will bring visible results in 2018. 

Our West Malaysia business, which is the second largest LPG business in 
the peninsular Malaysia continues to significantly add to the group’s bottom-
line. The profits for the year 2017 on a normalized basis were flat compared 
to the previous year despite increase in supply costs and operational 
expenses.

We have also been evaluating few opportunities to further diversify our 
geographical presence and enhance shareholder value.

Your Company continued to enhance its operational and safety processes 
and followed the ‘Integrated Management Systems’ certification comprising 
ISO 9001 for Quality, ISO 14001 for Environment and OSHAS 18001 for 
Health and Safety and was in complete alignment to its core beliefs of 
‘Reliability, Safety & Value’. In 2017 NGC enhanced its ISO 9001 and ISO 
14001 certification to the latest 2015 version.

The Company conducted its business with total adherence to ethical and 
legal norms and ensured compliance to its moral, environmental and social 
responsibilities for the welfare of its shareholders and employees.

The Audit Committee provided commendable guidance and came up 
with several policies aimed at reinforcing internal controls. The Company 
continued to take various initiatives during the year to further strengthen 
its control framework and processes to ensure a strong internal controls 
environment. In line with Corporate Governance requirements, the Company 
set-up an in-house Internal Audit function during the year. This would further 
strengthen the Company as we move forward with our diversified business 
portfolio and growing regional footprint.

The Executive Committee provided ample support in bolstering the 

لتجهيــزات الغــاز الطبيعــي المرّكــب وغــاز البتــرول المســال.

وعملــت الشــركة بحهــد علــى اســتحداث مصــادر توريــد إضافيــة لغــاز البتــرول المســال 
لتغذيــة ســوق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبالتالــي دعــم تجــارة غــاز البتــرول المســال 

فيهــا. ونأمــل أن نلمــس نتائــج هــذه الجهــود عــام 2018.

ــذي يعتبــر ثانــي أضخــم مشــروع  ــا، وال ــم فــي غــرب ماليزي كمــا أن مشــروع الشــركة القائ
لغــاز البتــرول المســال فــي شــبه الجزيــرة الماليزيــة يســتمر فــي إضافــة الكثيــر إلــى الدخــل 
الصافــي للمجموعــة. وقــد ســّجل عــام 2017 أرباًحــا ثابتــة علــى أســاس طبيعــي بالمقارنــة 
مــع العــام الــذي ســبقه علــى الرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف التوريــد والمصروفــات التشــغيلية.

قيمــة  وتعزيــز  الجغرافــي  توســيع حضورنــا  بغــرض  الفــرص  بعــض  أيًضــا  قّيمنــا  وقــد 
لدينــا. المســاهمين 

وقــد اســتمرت الشــركة فــي تعزيــز نواحــي الســامة فــي جميــع عملياتهــا التشــغيلية 
واتبــاع معاييــر شــهادة “أنظمــة اإلدارة المتكاملــة” التــي تشــتمل علــى شــهادة “األيــزو 
إدارة  نظــام  وشــهادة  بالبيئــة،  الخاصــة   ”14001 “األيــزو  وشــهادة  بالجــودة،  الخاصــة   ”9001
الســامة والصحــة المهنيــة “OHSAS 18001” الخاصــة بالصحــة والســامة، وبتوافــق تــام مــع 
القيــم األساســية للشــركة المرتكــزة علــى “الموثوقيــة والســامة والقيمــة”. وقــد اســتوفت 
شــركة الغــاز الوطنيــة عــام 2017 أيًضــا متطلبــات النســخة 2015 األخيــرة مــن شــهادتي أيــزو 

ــة(. ــزو 14001 )الخاصــة بالبيئ 9001 )الخاصــة بالجــودة( وأي

األخاقيــة  القواعــد  بكافــة  التــام  التقّيــد  خــال  مــن  أعمالهــا  جميــع  الشــركة  وأجــرت 
والقانونيــة، وااللتــزام بالمســؤوليات االجتماعيــة والبيئيــة واألخاقيــة للشــركة لمــا فيــه 

الشــركة علــى حــد ســواء. فــي  المســاهمين والموظفيــن  خيــر ورفــاه 

وقدمــت لجنــة التدقيــق ارشــادات مرضيــة واقترحــت عــددًا مــن السياســات بهــدف تعزيــز 
اجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة. واصلــت الشــركة اتخــاذ مبــادرات مختلفــة خــال العــام 
لتعزيــز إطارهــا الرقابــي وعملياتهــا لضمــان بيئــة رقابــة داخليــة قويــة. ومتماشــية مــع 
متطلبــات حوكمــة الشــركات، قامــت الشــركة بإنشــاء قســم للتدقيــق الداخلــي بالشــركة 
خــال الســنة. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز أداء الشــركة فــي الوقــت الــذي نمضــي فيــه قدمــا 

لتنويــع محفظــة أعمــال الشــركة وتعزيــز نموهــا اإلقليمــي.

كمــا وّفــرت اللجنــة التنفيذيــة الكثيــر مــن الدعــم والمســاندة للخطــط اإلســتراتيجية 
الراميــة  إطــار جهودهــا  فــي  لــإدارة  القّيمــة  التوجيهــات  مــن  الكثيــر  لــإدارة، وقدمــت 

لتحقيــق قيمــة حقيقيــة لمبــادرات النمــو التــي تقــوم بهــا.
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management’s strategic plans and delivered valuable direction to the 
management in its efforts to bring real value to its growth initiatives. 

The Nomination and Remuneration Committee of the Board put in concerted 
efforts to ensure that the Board of Directors evaluation process and the 
directors training as required by the Corporate Governance Code are 
completed in an efficient manner. The Committee also added tremendous 
value by continued evaluation of the Company’s performance management 
system and the human resources manual by bringing changes aimed at 
making the evaluation and remuneration of employees to be just and proper.

Looking Forward
National Gas sees continued growth in all the markets and to continue 
adding value to the various stakeholders and enhance shareholder value. 
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كذلــك فقــد بذلــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي المجلــس جهــوًدا حثيثــة لضمــان 
التــزام عمليــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وتدريــب أعضائــه بميثــاق حوكمــة الشــركات 
واتمامــه بطريقــة فعالــة. وأضافــت اللجنــة نفســها أيًضــا الكثيــر مــن القيمــة مــن خــال 
التقييــم المســتمر لنظــام إدارة األداء فــي الشــركة ودليــل المــوارد البشــرية ومــن خــال 
إحــداث التغييــرات الهادفــة لجعــل تقييــم الموظفيــن ومكافأتهــم يقــوم علــى أســاس 

عــادل وســليم.

اآلفاق المستقبلية

تتوقــع شــركة الغــاز الوطنيــة أن تشــهد نمــًوا كبيــًرا فــي جميــع األســواق وتســتمر 
ــز قيمــة حقوقهــم. بإضافــة قيمــة لكافــة المســاهمين وتعزي

شكر وتقدير

لقــد قــدم مجلــس إدارة الشــركة الكثيــر مــن الدعــم والتوجيــه إلدارة الشــركة فــي ســبيل 
دفــع الشــركة إلــى األمــام فــي مســيرة نموهــا رغــم كافــة تقلبــات الســوق، وأنــا علــى يقيــن 
تــام مــن أن المجلــس ســوف يســتمر فــي توجيــه نمــو الشــركة في خــال الســنوات القادمة.

أعــرب عــن خالــص شــكرنا وعميــق  لــي أن  ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، يطيــب 
امتناننــا لموالنــا حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد - حفظــه اهلل ورعاه- 
ولحكومتــه الرشــيدة علــى القيــادة الحكيمــة التــي حققــت الخيــر والرفــاه للســلطنة. 
كمــا أتوجــه بشــكر خــاص لــوزارة النفــط والغــاز، ووزارة التجــارة والصناعــة، وهيئــة الدفــاع 
المدنــي بشــرطة ُعمــان الســلطانية، والهيئــة العامــة لســوق المــال، وســوق مســقط 

لــأوراق الماليــة علــى كل مــا قدمــوه مــن دعــم وتوجيــه كبيريــن للشــركة.

وفــي الختــام، أود نيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لمســاهمينا الكــرام 
ولشــركائنا، وبشــكل خــاص لموظفينــا األعــزاء الذيــن تســتمر الشــركة بالمضــي قدمــا 

بفضــل إخاصهــم وتفانيهــم فــي العمــل.

عبد اهلل بن سليمان بن حمد الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة
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Business Performance

The overall business environment in 2017 was characterized by weak 
consumption, slowdown in new investments, increase in procurement costs 
and intense competition exerting greater pressure on margins. Despite a 
tough environment in the region and beyond, the Company stayed true 
to its core values of Integrity, Safety, Reliability, Quality, Team-work and 
Customer First, which kept us strong and helped us to focus on our strategy 
and vision of creating an organization which is growing and sustainable 
in the long term. Thanks to our team-members across our markets, these 
efforts will help us in bringing momentum in 2018 and to achieve top-line and 
bottom-line improvements. In Oman, the Company, continued its struggle 
in pushing for the restructuring of the LPG pricing mechanism, branding 
of cylinders and to make cylinder usage safer for customers by enhancing 
the valves and regulators currently under usage. These policies have not 
been reviewed for a long time now. The new rules are currently under 
formulation and we are highly hopeful that these should be implemented 
in the year 2018. Our focus across markets, continues on growing its bulk 
LPG, engineering solutions and project businesses. The Group across 
geographies has LPG sales of around 350,000 MT per annum.

Our UAE market experienced supply constraints due to repeated technical 
difficulties at the main refinery supplying us the LPG. The abrupt and 
prolonged disruptions resulted in procuring supplies from expensive 
sources to retain customers. Efforts to bring in alternate supply sources to 
reduce dependency on one supplier have been fruitful and results thereof 
would be seen in 2018. This will be a significant enabler to strengthen our 
business in the UAE.

Our Malaysia operations contributed significantly to the Group bottomline 
in 2017 despite stiff competition and margin pressures in the market 
considering the overall business environment in general.

األداء التجاري

اتســمت بيئــة األعمــال عــام 7102 بانخفــاض االســتهاك بصــورة عامــة وتباطــؤ االســتثمارات 
ــا علــى  ــدة وارتفــاع تكاليــف الشــراء واحتــدام المنافســة، ممــا خلــف ضغًطــا إضافًي الجدي
هوامــش الربــح. وعلــى الرغــم مــن البيئــة الصعبــة فــي المنطقــة ومــا بعدهــا، بقيــت 
الشــركة ملتزمــة بمبادئهــا الجوهريــة، أي النزاهــة والســامة والموثوقيــة والجــودة والعمل 
الجماعــي وأولويــة العمــاء مــا ســاهم بالحفــاظ علــى قوتنــا وتركيزنــا علــى اســتراتيجيتنا 
ورؤيتنــا المتمثلــة فــي بنــاء منظمــة عمادهــا النمــو واالســتدامة علــى المــدى الطويــل. 
وبفضــل أفــراد فريقنــا فــي مختلــف األســواق، ســاعدتنا هــذه الجهــود علــى اكتســاب 
زخــم عــام 2018 وتحقيــق تحّســن فــي إجمالــي العائــدات وصافــي األربــاح. فــا تــزال الشــركة 
فــي ُعمــان تبــذل المســاعي الحثيثــة للدفــع نحــو إعــادة هيكلــة آليــة تســعير غــاز البتــرول 
المســال، ودمــغ أســطوانات الغــاز بالعامــات التجاريــة، وضمــان ســامة المســتهلكين عنــد 
ــا.  ــان المســتخدمة حالًي ــر صمامــات األمــان ومنظمــات الجري اســتخدامها مــن خــال تطوي
غيــر أن هــذه السياســات لــم تخضــع للمراجعــة منــذ وقــٍت طويــل. تجــري اآلن صياغــة 
قواعــد جديــدة ونحــن متفائلــون بــأن تدخــل هــذه القواعــد حيــز التطبيــق عــام 2018. وبقــي 
تركيزنــا فــي مختلــف األســواق منصًبــا علــى زيــادة مخــزون غــاز البتــرول المســال وإطــاق 
الحلــول الهندســية والمشــاريع التجاريــة. حيــث تســّجل المجموعــة حــول العالــم مبيعــاٍت 

تبلــغ حوالــى 053،000 طــن متــري مــن غــاز البتــرول المســال ســنوًيا. 

بســبب  التوريــد  فــي  مصاعــب  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  ســوقنا  شــهد 
الصعوبــات الفّنيــة المتتاليــة فــي المصفــاة الرئيســة التــي تمّدنــا بغــاز البتــرول المســال. 
ــدات مــن مصــادر عاليــة  ــى اســتقدام توري ــة إل وأدت هــذه االنقطاعــات المفاجئــة والطويل
الكلفــة لاحتفــاظ بالعمــاء. وقــد نجحــت جهودنــا فــي تأميــن مصــادر توريــد بديلــة للحــّد 
مــن االعتمــاد علــى مــوّرد واحــد، ويجــب أن تتجلــى نتائــج ذلــك عــام 2018. وســيصبح هــذا 

عامــًا دافًعــا ذو أهميــة لســوقنا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــادة الدخــل  ــر فــي زي ــا فــي بشــكل كبي ــا فــي ماليزي ــك، ســاهمت عملياتن عــاوة علــى ذل
علــى  والضغــط  الحــادة  المنافســة  مــن  الرغــم  علــى   2018 لعــام  للمجموعــة  الصافــي 

هوامــش الربــح فــي الســوق بالنظــر إلــى بيئــة األعمــال بشــكل عــام.
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Our project teams in Oman and KSA continued their commendable 
performance to continue establishing our credentials in the Synthetic 
Natural Gas project systems and brought customer accolades to the Group. 

Unigaz Oman, NGC’s association with our joint venture partner, Unigaz 
International Lebanon did fairly well considering they were also impacted 
by the overall market situation during the year 2017. NGC Buzwair, our joint 
venture with Buzwair Industrial Gases, Qatar has been into a liquidation 
process since it was not bringing any value to the group with its net worth 
getting eroded. The liquidation process would be complete in 2018. 

Management Systems

The Company as part of its continuous improvement initiatives kept on 
introducing ways and means to bring in operational efficiencies in the 
processes. 

NGC in keeping with its continuous strive for perfection, put into motion 
several other measures to improve operational efficiency, enhance workplace 
safety and optimize cost reductions. During the year, the NGC fleet delivered 
LPG safely and efficiently across the geography of the Sultanate and across 
the borders into the UAE. Effective logistic management controls ensured 
that the NGC fleet delivered around 70,000 MT of LPG to its various plants 
in Oman and around 18,000 MT to its customers in UAE without any major 
on-road breakdowns. Standard Operating Practices were adhered to and 
closely monitored across all the plants. The cost of operations was brought 
down significantly on vehicle maintenance and overtime expenses by closer 
monitoring and implementing various cost optimization measures.

As part of our ongoing focus on strengthening controls and to bring in 
best practices, various confidence building measures and internal process 
reviews continued to be carried out which resulted in putting in place 
new/ revamped policies and procedures aimed at enhancing stakeholder 
confidence.

الجّيــد  الســعودية عملــه  العربيــة  والمملكــة  ُعمــان  فــي ســلطنة  فريــق عملنــا  وتابــع 
لمواصلــة بنــاء رصيدنــا فــي أنظمــة مشــاريع الغــاز الطبيعــي التركيبــي واســتطاعت 

المجموعــة. العمــاء لحســاب  عــّدة مــن  تحقيــق جوائــز تقديريــة 

وقــد ســّجلت شــركة يونيغــاز ُعمــان، والتــي تعتبــر مشــروًعا مشــترًكا بيــن شــركة الغــاز 
الوطنيــة وشــركة يونيغــاز العالميــة فــي لبنــان، أداًء جيــًدا نســبًيا بالنظــر إلــى أنهــم 
تأّثــروا أيًضــا بالوضــع العــام الســائد فــي الســوق خــال عــام 2017. أمــا بالنســبة لمشــروعنا 
االســتثماري المشــترك مــع مصانــع بازويــر للغــازات الصناعيــة قطــر، فقــد دخــل فــي مرحلــة 
التصفيــة إذ إنــه لــم يحقــق أي قيمــة للمجموعــة فــي ظــل تــآكل صافــي األصــول. ومــن 

المقــّرر أن تنجــز التصفيــة فــي عــام 2018.

أنظمة اإلدارة

تابعــت شــركة الغــاز الوطنيــة تقديــم طــرق جديدة لزيــادة الفعالية التشــغيلية للعمليات، 
وذلــك  كجــزٍء مــن مبــادرات التحســين المســتمر. قامــت الشــركة فــي ســوقها المحلــي، 
قيــد  مقاييــس  عــدة  بوضــع  التمّيــز،  إلــى  للوصــول  المســتمر  ومــن منطلــق ســعيها 
التنفيــذ لتحســين الكفــاءة التشــغيلية وتعزيــز ســامة مــكان العمــل وخفــض التكاليــف 
إلــى مســتويات مثلــى. وخــال العــام، قــام أســطول شــركة الغــاز الوطنيــة بتوصيــل غــاز 
البتــرول المســال بطريقــة آمنــة وفعالــة فــي كافــة أنحــاء الســلطنة وعبــر الحــدود وصــوًلا 
إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كذلــك ســاعدت ضوابــط إدارة اللوجســتيات الفعالــة التــي 
تــم تبنيهــا علــى تمكيــن شــركة الغــاز الوطنيــة مــن تســليم قرابــة 70،000 طــن متــري مــن 
غــاز البتــرول المســال إلــى مصانــع عديــدة فــي ُعمــان وقرابــة 18،000 طــن متــري إلــى عمائهــا 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة دون وقــوع أي حــاالت تعطــل علــى الطرقــات. وتــّم التقيــد 
بممارســات التشــغيل القياســية ومراقبــة االلتــزام بهــا فــي جميــع المصانــع. كمــا ســّجلت 
تكاليــف العمليــات انخفاًضــا ملحوًظــا فــي صيانــة المركبــات ومصاريــف العمــل اإلضافــي 

وذلــك مــن خــال تشــديد المراقبــة وتطبيــق إجــراءات مختلفــة لضبــط التكاليــف.

وتابعــت شــركة الغــاز الوطنيــة تطبيــق إجــراءات متنوعــة لبنــاء الثقــة ومراجعــات متعــددة 
الضوابــط واعتمــاد  المســتمر علــى تشــديد  تركيزهــا  مــن  الداخليــة كجــزء  لإجــراءات 
الممارســات الفضلــى، ممــا أدى إلــى وضــع سياســات وإجــراءات جديدة/مجــّددة تهــدف إلــى 
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The finance function successfully delivered on the increased reporting 
requirements commensurate with the group business and continued on 
improvement in accounting & internal controls and enhancement in the 
quality of deliverables. With increased focus on strategic reviews, close 
monitoring and enhanced regulations, reporting expectations from the 
finance function continued to increase as compared to the earlier years.

A newly created in-house internal audit function helped in reviewing controls 
and processes with a view to further strengthen the overall internal control 
environment in which the business operates.

People

We have always believed that our People are the most essential resource 
for our organization. Our people bring in the inspiration, creativity, vision 
and the motivation that we need for our organization to move progressively 
on our strategic path. Our people bring in the competencies and capabilities 
which helps us in advancing towards our goals. The management continued 
to develop its most important assets, its human resources with continued 
investments on training and development plans for its employees across 
all levels in the organization enabling employee skillset development, 
improvement in employee morale and thereby enhancing employee 
productivity. The management remains committed to encouraging our team 
members in synchronizing their personal objectives with the aspirations of 
the Company. We believe in creating a work environment built on mutual 
respect, trust and high ethical values in which team spirit thrives and our 
people feel motivated to bring out their best for their own well-being, as well 
as that of the Company, the stakeholders and the community at large. We 
aim to encourage local participation and for most positions, our preference 
is to source Omani candidates. We strived further to maintain optimum local 
presence across departmental functions and ensured that our Omanisation 
levels exceeded the minimum required. Management is committed to create 

تعزيــز ثقــة األطــراف ذات الصلــة.

عــاوة علــى ذلــك أّدت قســم الماليــة مهامهــا بنجــاح فــي ما يتعلــق بالمتطلبــات المتزايدة 
إلعــداد التقاريــر فــي أعمــال المجموعــة، كمــا اســتمرت فــي تحســين اإلجــراءات المحاســبية 
المراجعــات  التركيــز علــى  ازديــاد  والضوابــط الداخليــة مــع تعزيــز جــودة عملهــا. ومــع 
التوقعــات  اســتمر حجــم  التنظيميــة،  اللوائــح  الرقابــة وتعزيــز  االســتراتيجية وتشــديد 
ــة مــع األعــوام الســابقة. ــاد بالمقارن ــر  باالزدي ــة مــن قســم الماليــة إلصــدار التقاري المطلوب

واإلجــراءات  الضوابــط  مراجعــة  فــي  المســتحدثة  الداخليــة  الرقابــة  وظيفــة  وســاعدت 
الشــركة ضمنهــا. التــي تعمــل  العامــة  الداخليــة  الرقابــة  بيئــة  بغــرض تعزيــز 

األفراد

لطالمــا آمّنــا فــي الشــركة أن األشــخاص هــم المــورد األهــم لمنظمتنــا. فاألشــخاص لدينــا 
هــم مصــدر الوحــي واالبتــكار والرؤيــة والتحفيــز الــذي نحتــاج إليــه لتتقــدم شــركتنا نحــو 
األمــام علــى الخــط االســتراتيجي، وهــم مــن يضفــي الكفــاءات والقــدرات التــي تســاعدنا 
ــر أهــم أصولهــا وهــي المــوارد البشــرية  علــى التقــّدم نحــو أهدافنــا. تابعــت اإلدارة تطوي
عبــر االســتثمار المتواصــل فــي خطــط تدريــب وتطويــر موظفيهــا علــى جميــع مســتويات 
المعنويــة  المنظمــة ممــا يتيــح لهــم إمكانيــة تطويــر مهاراتهــم وتحســين حالتهــم 
وبالتالــي زيــادة إنتاجيــة الموظــف. وتبقــى اإلدارة ملتزمــة بتشــجيع أعضــاء طاقــم العمــل 
لدينــا فــي تنســيق أهدافهــم الشــخصية مــع طموحــات الشــركة. ونحــن نؤمــن بتهيئــة 
بيئــة عمــل مبنيــة علــى االحتــرام المتبــادل والثقــة والقيــم األخاقيــة الرفيعــة التــي يزدهــر 
فــي إطارهــا روح العمــل الجماعــي والتــي تحفــز العامليــن فــي الشــركة علــى بــذل قصــارى 
جهدهــم لمــا فيــه خيرهــم وكذلــك خيــر للشــركة واألطــراف المعنيــة والمجتمــع بشــكل 
الــى تشــجيع المشــاركة المحليــة، ونعطــي األفضليــة فــي معظــم  عــام. كمــا نهــدف 
المناصــب للمرشــحين مــن الشــباب الُعمانــي، وقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا كذلــك للحفــاظ 
أفضــل  المحافظــة علــى  اإلدارات وضمــان  األمثــل عبــر وظائــف  المحلــي  التواجــد  علــى 
مســتويات التعميــن فــي الشــركة بمــا يتجاوزالحــد األدنــى المطلــوب. وتلتــزم الشــركة 
ــادة فــرص العمــل أمــام المواطنيــن  ــة الثابتــة وتطويرهــا وزي ــا بإعــداد القــوى العامل أيًض
الُعمانييــن. وتســاعد أيًضــا علــى مواجهــة التحديــات وتجاوزهــا عبــر اســتقدام مــوارد ذات 
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and develop a stable workforce and increase opportunities for Omanis. 
It helps overcome challenges by hiring competent resources, retaining 
existing employees through career development paths, increasing morale 
of the employees and reducing absenteeism. 

We aim to have a performance driven culture that regularly calibrates 
individual performance with respect to the company’s goals and realigns 
them periodically to ensure all members share a common vision.

Health, Safety and Environment

NGC continued to successfully comply with all the standards and 
regulations pertaining to the ISO certifications that the Company achieved 
in prior years. NGC continued to improve upon its HSE procedures in order 
to enhance workman, plant and road safety. The annual HSE calendar is 
strictly adhered to and it is ensured that there are no deviations. 

In 2017 NGC enhanced its ISO 9001 (for Quality) and ISO 14001 (for 
Environment) certification to the latest 2015 version.

We continued safety training programs for workers and drivers to enable 
them handle emergency situations in a better and more professional way. 
The driver’s regular training has helped enhance good product awareness 
levels amongst the drivers and has helped inculcate a safety culture in the 
Company. 

Corporate Social Responsibility

We believe strongly in giving back to the society in which we thrive, and 
take our role as an ethical and responsible organization very seriously.  
The Company promotes a volunteering culture within the organization and 
encourages its employees to contribute back to the society in whichever 
way possible.  The Company also continues to participate in various socially 
beneficial causes.

كفــاءة والحفــاظ علــى الموظفيــن الحالييــن مــن خــال خطــط تطويــر المســيرة المهنيــة 
ورفــع معنوياتهــم والحــّد مــن الرغبــة فــي التغّيــب.

ترمــي الشــركة إلــى خلــق ثقافــة قائمــة علــى األداء األمثــل، وقيــاس أداء األفــراد مــن منظــور 
أهــداف الشــركة، وإعــادة تصويبــه بشــكل دوري لضمــان أن يتشــارك الجميــع فــي رؤيــة 

واحــدة.

الصّحة والسالمة والبيئة

نجحــت شــركة الغــاز الوطنيــة باالمتثــال لجميــع متطلبــات شــهادة األيــزو إلجــراءات الجــودة 
والســامة والبيئــة التــي حــازت عليهــا فــي الســنوات الماضيــة. واســتمرت الشــركة جاهــدًة 
للتحســين مــن إجــراءات الصّحــة والســامة والبيئــة الخاصــة بهــا مــن أجــل تعزيــز الســامة 
المتعلقــة بالعامليــن والمصانــع والســير علــى الطرقــات. وتابعــت أيًضــا تطويــر إجــراءات 
الصّحــة والســامة والبيئــة وذلــك لتحســين ســامة العّمــال والمصنــع والســامة علــى 
الطرقــات. ويضمــن التقويــم الســنوي الخــاص بالصحــة والســامة والبيئــة االلتــزام المطلــق 

بعــدم وجــود أي انحرافــات.

وقــد اســتوفت شــركة الغــاز الوطنيــة عــام 2017 أيًضــا متطلبــات النســخة 2015 األخيــرة مــن 
شــهادتي أيــزو 9001 )الخاصــة بالجــودة( وأيــزو 14001 )الخاصــة بالبيئــة(.

عــاوة علــى ذلــك تابعنــا إجــراء برامــج التدريــب علــى الســامة للعامليــن والســائقين 
لتمكينهــم مــن التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ بطريقــة أفضــل وأكثــر احترافيــة. وقــد 
بيــن  بالمنتــج  الوعــي  مســتويات  تعزيــز  علــى  للســائقين  المنتظــم  التدريــب  ســاعد 

بــل وســاعد علــى ترســيخ ثقافــة الســامة فــي الشــركة. الســائقين 

المسؤولية االجتماعية للشركة

ــذي نزدهــر فــي  لدينــا فــي شــركة الغــاز الوطنيــة إيمــان راســخ بأهميــة دعــم المجتمــع ال
المعاييــر األخاقيــة  بأعلــى  بنــا كمؤسســة ملتزمــة  المنــوط  بالــدور  إطــاره، واالضطــاع 
وتتحمــل مســؤولياتها بــكل جديــة. لــذا تــرّوج الشــركة ثقافــة التطــّوع فــي المنظمــة 
وتشــّجع موظفيهــا علــى المســاهمة فــي المجتمــع ورّد الجميــل إليــه بــأي طريقــة ممكنــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك تســتمر الشــركة فــي المشــاركة فــي قضايــا تنوعــة مفيــدة للمجتمــع.
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Outlook

I reiterate that the Group is fully committed to continue raising the bar on 
operational excellence and financial performance. We continue evaluating 
various initiatives to bring in a healthy balance and diversification to the 
Company’s product portfolio. We are determined to grow the organization 
to become a significant multinational energy player and a sustainable 
organization of choice for employees, vendors, customers, lenders and the 
investment community. We are also exploring newer international markets 
to help enable our growth aspirations. The Company is well positioned to 
unleash its full potential across its principal markets.

I look forward to the continued guidance and support of our esteemed 
Board of Directors to drive the NGC team towards this vision.

Nalin Chandna

Chief Executive Officer

التوقعات المستقبلية

ال يســعني إال أن أكــّرر أن شــركة الغــاز الوطنيــة تبقــى علــى التزامهــا المطلــق فــي رفــع 
معاييرهــا للتمّيــز التشــغيلي واألداء المالــي. كذلــك نتابــع تقييــم المبــادرات المختلفــة 
لتحقيــق التــوازن الصّحــي والتنــّوع لمجموعــة منتجــات الشــركة. ونحــن مصممــون علــى 
متابعــة العمــل لتطويــر الشــركة كــي تنمــو وتصبــح أحــد الاعبيــن األساســيين المتعــددي 
والدائنيــن  والعمــاء  والباعــة  للموّظفيــن  وجهــة  يصبــح  معروًفــا  واســًما  الجنســيات 
والمجتمــع االســتثماري بأســره. ونعمــل اليــوم علــى دراســة أســواق دوليــة جديدة تســاعدنا 
ــا للحصــول علــى المزيــد مــن اإلرشــاد  علــى تحقيــق طموحاتنــا بالنمــو. إننــي أتطلــع قدًم
والدعــم المســتمرين مــن قبــل مجلــس إدارتنــا الموقــر، مــن أجــل توجيــه فريــق العمــل فــي 

شــركة الغــاز الوطنيــة فــي مســعاه لتحقيــق رؤيــة الشــركة.

نالين تشاندنا

الرئيس التنفيذي
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Corporate Governance Report تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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Corporate Governance Report
The Company’s Philosophy on Corporate Governance

The Company is committed to attaining the highest Corporate Governance 
norms by following transparency and strict code of ethics in our relationship 
with shareholders, customers and partners, with the eventual goal of 
maximizing long term shareholder value.

The Company will follow the highest levels of integrity in all its dealings, 
implement best practices and have strong internal controls to ensure 
positive compliance with the CMA’s code of corporate governance.

A. General

All incoming directors are appraised about the Company, its history, its 
geographical coverage, its customer base and a brief description about the 
procedures involved in its business activities.   Apart from this, most of the 
Directors have visited at least one of our Plants and have been given an 
induction as to how the Company runs its business. 

B. Compliance with Internal Regulations & Control Systems

The Company has comprehensive Procedures Manuals including 
accounting policies, operation policies and personnel policies.  This 
has helped to streamline and standardize functions and to enhance the 
company’s internal control system.

The Board with the assistance of its Audit Committee studied the internal 
controls and instructed the management to strengthen the implementation 
of policies across the organization. Accordingly, process maps have been 
designed to simplify various processes and simplify usage and enforcement.

C. Board of Directors

In the Annual General Meeting held on 27th March 2017, the following 
members are re-elected by the shareholders as the Company’s Board of 
directors:

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
فلسفة الشركة حول تنظيم وإدارة الشركات

اتبــاع  طريــق  عــن  الشــركات  وإدارة  تنظيــم  أعــراف  أفضــل  بتحقيــق  الشــركة  تلتــزم 
مــع  عاقتهــا  فــي  األخــاق  قواعــد  لقانــون  الصارمــة  األحــكام  وتطبيــق  الشــفافية 
المســاهمين والعمــاء والشــركاء، مــع تحقيــق الهــدف النهائــي وهــو زيــادة قيمــة حقــوق 

ممكــن. حــد  أقصــى  إلــى  الطويــل  المــدى  علــى  المســاهمي 

ــاع أعلــى مســتويات النزاهــة فــي جميــع صفقاتهــا، وتنفيــذ  ــى اتب وســتعهد الشــركة إل
أفضــل الممارســات، وتطبيــق ضوابــط داخليــة قويــة لضمــان االمتثــال اإليجابــي لميثــاق 

إدارة وتنظيــم الشــركات الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

1. عام

يعــرض علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد معلومــات عــن الشــركة وعــن تاريخهــا 
بشــأن  موجــز  وصــف  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  عمائهــا،  وقاعــدة  الجغرافيــة  وتغطيتهــا 
أغلــب  زار  التجاريــة. وفضــًلا عــن ذلــك، فقــد  األنشــطة  التــي تنطــوي عليهــا  اإلجــراءات 
أعضــاء مجلــس اإلدارة إحــدى محطــات الشــركة علــى األقــل وعــرض عليهــم الطريقــة التــي 

تتبعهــا الشــركة فــي إدارة أعمالهــا. 

2. االلتزام بلوائح وأنظمة المراقبة الداخلية

وسياســات  المحاســبية  السياســات  تتضمــن  شــاملة  إجــراءات  أدلــة  الشــركة  تمتلــك 
العمليــة وسياســات العامليــن،  ممــا ســاعد فــي إضفــاء الصبغــة االنســيابية والقياســية 

علــى الوظائــف وتحســين نظــام المراقبــة الداخلــي للشــركة.

الضوابــط  إلــى دراســة  الحســابات  لجنــة تدقيــق  اإلدارة بمســاعدة  وقــد عهــد مجلــس 
الداخليــة ووجــه تعليمــات إلــى اإلدارة تفيــد بتعزيــز تنفيــذ السياســات فــي المؤسســة. 
وتبســيط  المختلفــة  العمليــات  لتبســيط  العمليــات  خرائــط  تصميــم  جــرى  ثــم  ومــن 

والتنفيــذ. االســتخدام 

3. مجلس اإلدارة

قــام   ،2017 مــارس   27 بتاريــخ  المنعقــد  الســنوية  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي 
أســماؤهم: التاليــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب  بأعــادة  المســاهمون 
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1 Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

2 Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

3 Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi

4 Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

5 Mr. Hisham Mohammed Al Alawi

6 Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidy

The members have been reappointed for a period of 3 years.  Four out of 
the six Directors of the Company are independent Directors, as per norms 
issued by the CMA Circular No.14/2012 dated 24thJanuary 2012.

Immediately after the re-constitution of the Board on 27 March 2017, the 
Board of Directors called for the 1st Board Meeting of the Company and 
the board members elected Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy as the 
Chairman and Mr. Khalid Said Salem Al Wahibi as the Vice Chairman of the 
Board of Directors of the Company.

In the Board Meeting held on 29 October 2017, the Chairman informed the 
Board members that the Company has received a letter from the National 
Company of Securities that they are no longer the shareholders in the 
Company.  As a result, Mr. Hisham Mohammed Al Alawi, who represents 
National Company for Securities on the board of National Gas Company 
resigned from the directorship on 29 October 2017.  The Board of directors 
appointed Mr. Hisham Mohammed Al Alawi as a temporary director on the 
board from 29 October 2017 till the date of the next Annual General Meeting 
of the shareholders.

Attendance of each Director at Board Meetings and the last AGM: 

7 Board Meetings were held during the financial year 2017.  They were held 
on 19 February 2017, 27 March 2017, 23 April 2017, 18 June 2017, 27 July 
2017, 29 October 2017 and 20 December 2017. All the meetings were held 
within the maximum 4 months gap within each Board meeting as stipulated 
by the CMA.                         

الشيخ عبداهلل بن سليمان بن حمد الحارثي1

الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي2

الفاضل/ رشاد بن خميس بن حمد البطاشي3

الفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ بن حمدان الفارسي4

الفاضل/ هشام بن محمد بن علي العلوي5

السيد نبيل بن هال بن سعود البوسعيدي6

وقــد أعيــد تعييــن األعضــاء لفتــرة ثــاث ســنوات.  اربعــة مــن ضمــن ســتة أعضــاء لمجلــس 
االدارة هــم أعضــاء مســتقلون وفًقــا لأعــراف الصــادرة بتعميــم الهيئــة العامــة لســوق 

ــر 2012. ــخ 24 يناي المــال رقــم 2012/14 بتاري

ــا مجلــس اإلدارة  ــخ 27 مــارس 2017، دع مباشــرة بعــد إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة بتاري
إلــى االجتمــاع األول للشــركة، وقــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بانتخــاب الشــيخ عبــداهلل بــن 
ســليمان بــن حمــد الحارثــي رئيســا للمجلــس والفاضــل/ خالــد بــن ســعيد بــن ســالم 

الوهيبــي نائبــا لمجلــس االدارة.

فــي اجتمــاع مجلــس االدارة المنعقــد بتاريــخ 29 اكتوبــر 2017،  أبلــغ رئيــس مجلــس االدارة 
األعضــاء بــأن الشــركة تلقــت رســالة مــن الشــركة الوطنيــة لــأوراق الماليــة بأنهــم لــم 
يعــودوا مســاهمين فــي شــركة الغــاز الوطنيــة. نتيجــة لذلــك، اســتقال الفاضــل/ هشــام 
بــن محمــد بــن علــي العلــوي والــذي يمثــل الشــركة الوطنيــة لــأوراق الماليــة مــن شــركة 
الغــاز الوطنيــة بتاريــخ 29 اكتوبــر 2017. قــام أعضــاء مجلــس االدارة بتعييــن الفاضــل/ 
هشــام بــن محمــد بــن علــي العلــوي عضــو مؤقــت لمجــس ادارة الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ 
29 اكتوبــر 2017 حتــى تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة الســنوية التاليــة للمســاهمين.

حضــور كل مــن األعضــاء فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة واجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الســنوي الماضــي: 

هــذه  عقــدت  وقــد   .2017 الماليــة  الســنة  خــال  اجتماعــات  اإلدارة ســبعة  عقــد مجلــس 
االجتماعــات بتاريــخ 19 فبرايــر و 27 مــارس و23 أبريــل و 18 يونيــو و 27 يوليــو و 29 أكتوبــر و 
20 ديســمبر 2017.  وعقــدت جميــع تلــك االجتماعــات خــال فتــرة الشــهور األربعــة التــي نصــت 

عليهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال.
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The attendance of each of the Directors at the Board Meetings was as 
follows:

Name & Designation
 No. of 

meetings 
held 

 No. of 
meetings 
attended 

Membership 
in other 

companies
االسم والمنصب

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman 7 7 3 الشيخ/ عبد اهلل بن سليمان الحارثي، رئيس مجلس اإلدارة

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Vice Chairman 7 7 1 رئيــس  نائــب  الوهيبــي،  بــن ســالم  بــن ســعيد  الفاضــل/ خالــد 
اإلدارة مجلــس 

Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi 7 7 2 الفاضل/ رشاد بن خميس بن حمد البطاشي
Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 7 7 1 الفاضل/ حمدان بن عبد الحافظ بن حمدان الفارسي
Mr. Hisham Mohammed Al Alawi 7 7 3 الفاضل/ هشام بن محمد بن علي العلوي
Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidy 7 7 - السيد/ نبيل بن هال بن سعود البوسعيدي

Note: i. All of the directors are non-executive Directors. 

ii. Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy and Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al 
Farsi are Non- Independent Directors, rest of the directors are Independent 
Directors.

All the board members attended the Annual General Meeting held on 27 
March 2017. 

D. Audit Committee A

The Audit Committee has been set up in accordance with the guidelines 
issued by CMA Circular No. 11/2003.  The Committee Charter has been 
prepared which clearly states the policy as well as the responsibilities and 
processes.  The role of the Audit Committee is in line with CMA directives. 

The Board of Directors, after their re-election and re-appointment by the 
shareholders in the Annual General Meeting held on 27 March 2017, 
conducted the first Board meeting of the company and resolved to re-elect 
and re-constitute the audit committee as below:

Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidy Chairman
Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy Member
Mr. Hisham Mohammed Al Alawi Member

ُمالحظة: جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

الشــيخ عبــداهلل بــن ســليمان الحارثــي و الفاضــل/ حمــدان بــن عبدالحافــظ الفارســي هــم 
أعضــاء مجلــس ادارة غيــر مســتقلين.

ــخ 27  ــة الســنوية المنعقــدة بتاري ــة العمومي ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الجمعي حضــر جمي
مــارس 2017 .

4. 4- لجنة تدقيق الحسابات

العامــة  الهيئــة  بتعميــم  الصــادرة  للمبــادئ  وفًقــا  الحســابات  تدقيــق  لجنــة  تشــكلت 
لســوق المــال رقــم: 2003/11.  وقــد أعــد ميثــاق اللجنــة بحيــث ينــص بوضــوح علــى السياســة 
وكذلــك المســؤوليات والعمليــات.  ويتوافــق دور لجنــة تدقيــق الحســابات مــع توجيهــات 

الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد إعــادة انتخابهــم وإعــادة تعيينهــم من قبل المســاهمين 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بتاريــخ 27 مــارس 2017 باالجتمــاع االول ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة وقــرروا إعــادة انتخــاب لجنــة التدقيــق وإعــادة تشــكيلها علــى النحــو التالــي:

رئيس اللجنةالسيد/ نبيل بن هال البوسعيدي 
عضوالشيخ/ عبداهلل بن سليمان الحارثي

عضوالفاضل/ هشام بن محمد العلوي

الجدول التالي يبين حضور كل عضو مجلس إدارة الجتماعات المجلس:
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ــخ 19  وقــد عقــدت اللجنــة 4 اجتماعــات خــال العــام 2017.  وعقــدت هــذه االجتماعــات بتاري
فبرايــر و23 أبريــل و27 يوليــو و29 أكتوبــر 2016.  

وقــد عقــدت لجنــة تدقيــق الحســابات كذلــك اجتماًعــا علــى األقــل مــع كل مــن المدققيــن 
الخارجييــن والداخلييــن علــى مــدار العــام دون حضــور إدارة الشــركة.  وياحــظ أيضــا أن 

جميــع أعضــاء لجنــة تدقيــق الحســاباتهم أعضــاء غيــر تنفيذييــن.

فــي اجتمــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 20 ديســمبر 2017، قــرر أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إعــادة تشــكيل لجنــة التدقيــق علــى النحــو التالــي: 

رئيس اللجنةالسيد/ نبيل بن هال بن سعود البوسعيدي
عضوالفاضل/ رشاد بن خميس بن حمد البطاشي

عضوالفاضل/ هشام بن محمد العلوي

إلــى اجتمــاع لجنــة  البطاشــي  بــن حمــد  بــن خميــس  الفاضــل/ رشــاد  وســوف ينضــم 
ــن حمــد الحارثــي  ــن ســليمان ب التدقيــق األول لعــام 2018 و يحــل محــل الشــيخ عبــداهلل ب

فــي لجنــة التدقيــق.

5. اللجنة التنفيذية

بشــأن  توجيهــات  التنفيذيــة  لــإدارة  لتوفــر  التنفيذيــة  اللجنــة  اإلدارة  مجلــس  شــكل 
المجلــس. مهمــة  ولتيســير  اإلســتراتيجية  المشــكات 

قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد إعــادة انتخابهــم وإعــادة تعيينهــم من قبل المســاهمين 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بتاريــخ 27 مــارس 2017 باالجتمــاع االول ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة وقــرروا إعــادة انتخــاب اللجنــة التنفيذيــة وإعــادة تشــكيلها علــى النحــو 

التالــي:

The Audit Committee met 4 times during the year 2017.  The meetings were 
held on 19 February, 23 April 2017, 27 July 2017 and 29 October 2017.  

Name & Designation
No. of 

meetings 
held

No. of 
meetings 
attended

االسم والمنصب

Sayyid Nabi Hilal Saud Al Busaidy, Chairman 4 4 السيد/ نبيل بن هال البوسعيدي، رئيس اللجنة

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy 4 4 الشيخ/عبد اهلل بن سليمان الحارثي

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi 4 4 السيد/ هشام بن محمد العلوي

The Audit Committee has also met both the External as well as Internal 
auditors of the Company at least once during the year without the presence 
of the management of the company.  It may also be noted that all Members 
of the Audit Committee are non-executive Members.

In the Board Meeting held on 20 December 2017, the Board members 
resolved to re-constitute the Audit Committee as below:

Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidy Chairman
Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi Member
Mr. Hisham Mohammed Al Alawi Member

Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi will join the first Audit Committee 
Meeting of 2018 and replace Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy in the 
Audit Committee. 

E. Executive Committee

The Board has formulated an Executive Committee to provide the executive 
management with direction on strategic issues and to facilitate the task of 
the Board.

The Board of Directors, after their re-election and re-appointment by the 
shareholders in the Annual General Meeting held on 27 March 2017, 
conducted the first Board meeting of the company and resolved to re-elect 
and re-constitute the Executive Committee as below:
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رئيس اللجنةالفاضل/ خالد بن سعيد الوهيبي
عضوالفاضل/ رشاد بن خميس بن حمد البطاشي

عضوالفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

وقــد عقــدت اللجنــة 4 اجتماعــات خــال العــام 2017، وكانــت هــذه االجتماعــات فــي 19 إبريــل 
و 7 يونيــو و 24 اكتوبــر و19 ديســمبر 2017.

فــي اجتمــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 20 ديســمبر 2017، قــرر أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة علــى النحــو التالــي:

رئيس اللجنةالشيخ/ عبداهلل بن سليمان بن حمد الحارثي
عضوالفاضل/ خالد بن سعيد الوهيبي

عضوالفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

وســوف ينضــم الشــيخ/ عبــداهلل بــن ســليمان بــن حمــد الحارثــي إلــى اجتمــاع اللجنــة 
التنفيذيــة األولــى لعــام 2018 و يحــل محــل الفاضــل/ رشــاد بــن خميــس بــن حمد البطاشــي 

فــي اللجنــة التنفيذيــة.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتوجيهــات لمســاعدة 
الجمعيــة العموميــة علــى ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة ذوي الكفــاءة والمؤهــات فــي 
الشــركة، وانتخــاب األفضــل مــن بيــن المرشــحين أعضــاءا لمجلــس إدارة الشــركة ولجــان 
المجلــس. باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إلــى مســاعدة مجلس 
التنفيذيــة  لــإدارة  والضرورييــن  المناســبين  التنفيذييــن  المديريــن  اختيــار  فــي  اإلدارة 

للشــركة.

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi Chairman
Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi Member
Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

The Executive Committee has met 4 times during the year 2017. The 
meetings were held on 19 April, 7 June, 24 October and 19 December 2017.

Name & Designation
No. of 

meetings 
held

No. of 
meetings 
attended

االسم والمنصب

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Chairman 4 4 الفاضل/  خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي، رئيس اللجنة

Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi 4 4 الفاضل/رشاد بن خميس بن حمد البطاشي

Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 4 4 الفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

In the Board Meeting held on 20 December 2017, the Board members 
resolved to re-constitute the Executive Committee as below:

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy Chairman
Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi Member
Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy will join the Executive Committee in 
2018 and replace Mr. Rashad Khamis Hamed Al Battashi in the Executive 
Committee. 

F. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Directors have constituted a Nomination & Remuneration 
Committee with the directive to assist the general meeting to nominate 
proficient and competent directors for the Company and to elect from 
amongst the nominated persons, the best and the most appropriate directors 
to the Board and the Board committees.  Additionally, the Nomination and 
Remuneration Committee aims to assist the Board of Directors in selecting 
the appropriate and necessary executives for the executive management 
of the Company.
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قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد إعــادة انتخابهــم وإعــادة تعيينهــم من قبل المســاهمين 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بتاريــخ 27 مــارس 2017 باالجتمــاع االول ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة وقــرروا إعــادة انتخــاب لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وإعــادة تشــكيلها 

علــى النحــو التالــي:

رئيس اللجنةالشيخ/ عبداهلل بن سليمان الحارثي

عضوالفاضل/ خالد بن سعيد الوهيبي

عضوالفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

وقــد عقــدت اللجنــة 3 اجتماعــات خــال العــام 2017، وكانــت هــذه االجتماعــات فــي 12 فبرايــر 
و 25 اكتوبــر و 17 ديســمبر 2017.

فــي اجتمــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 20 ديســمبر 2017، قــرر أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت علــى النحــو التالــي:

رئيس اللجنةالفاضل/ خالد بن سعيد الوهيبي

عضوالشيخ/ عبداهلل بن سليمان الحارثي

عضوالفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

7. القيود / العقوبات

لم تفرض أي غرامات على الشركة في 2017 )2016: ال شيء(.

8. سبل التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة والمستثمرين

تنشــر الشــركة، بالتوافــق مــع القواعــد واللوائــح، النتائــج ربــع الســنوية ونصــف الســنوية 
عــن طريــق اإلعــان العــام فــي إحــدى الجرائــد الرئيســة، بــكا اللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة 

The Board of Directors, after their re-election and re-appointment by the 
shareholders in the Annual General Meeting held on 27 March 2017, 
resolved to re-elect and re-constitute the Nomination and Remuneration 
committee as below:

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy Chairman
Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi Member
Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

The Nomination & Remuneration Committee has met 3 times during the 
year 2017. The meetings were held on 12 February 2017, 25 October 2017 
and 17 December 2017.

Name & Designation
No. of 

meetings 
held

No. of 
meetings 
attended

االسم والمنصب

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman 3 3 الشيخ/ عبداهلل بن سليمان الحارثي، رئيس اللجنة

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi 3 3 الفاضل/  خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي

Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 3 3 الفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

In the Board Meeting held on 20 December 2017, the Board members 
resolved to re-constitute the Nomination and Remuneration committee as 
below:

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi Chairman
Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy Member
Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

G. Strictures / Penalties

No penalties or fines have been imposed on the Company in the year 2017 
(2016: NIL). 

H. Means of communications with the Shareholders & Investors

The Company, in line with the rules and regulations, publishes its quarterly 
and half yearly results by way of a public advertisement in leading 
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newspapers, both in English and Arabic in the Sultanate.  The results 
were not sent individually to the shareholders as they were published in 
the newspapers.  However, shareholders have the option to acquire a 
set of the results by contacting our office.  The person to be contacted is 
Ms. Ruwaiya Al Sharji (Telephone: 22084927).

I. Specific area of non-compliance of provisions of Corporate 
Governance

The company has complied with the requirements as per the New code of 
Corporate Governance.  

Following compliances have been developed and adopted by the company 
in the year 2017

• Annual Plan of the Audit Committee

• Charter of Corporate & Social Responsibility

The Company has, during the year 2017, conducted a comprehensive 
process of risk assessment after setting up an in-house internal audit 
department. Based on the risk assessment process a detailed matrix 
assessing the level of risk identified under various activities of the company, 
a detailed internal audit plan has been developed and executed to 
strengthen the Company’s internal controls process. A risk management 
policy draft has also been developed after this exercise of risk matrix 
development. The final policy on Risk Assessment is however, expected to 
roll out in the year 2018.

While the Nomination & Remuneration Committee met and conducted 
proceedings in line with the Corporate Governance Code, a written annual 
plan for the Committee is under preparation and should be implemented in 
the year 2018.

The Company always strives to be a responsible corporate citizen and 
believes in strict compliance with the Code of Corporate Governance and 
all other laws and regulations in the Sultanate that the Company is subject 
to. The Company firmly believes in setting an example of good corporate 

فــي ســلطنة ُعمــان.  وال ترســل النتائــج بصفــة فرديــة إلــى المســاهمين حيــث تنشــر فــي 
الجرائــد.  ومــع ذلــك فإنــه يحــق للمســاهمين طلــب الحصــول علــى مجموعــة مــن النتائــج 
فقــط باالتصــال بمكتــب الشــركة.  والشــخص المســؤول عــن االتصــال هــي الفاضلــة/ رويــة 

الشــرجي )الهاتــف: 22084927(.

بتنظيــم  المتعلقــة  باألحــكام  االلتــزام  لعــدم  محــددة  أوجـــه   .9
وإدارةالشــركات 

الشركة امتثلت بجميع المتطلبات المذكورة وفقا للميثاق الجديد لحوكمة الشركات.

وقد تم تطوير الشكاوي واعتمادها من قبل الشركة في عام 2017.

الخطة السنوية للجنة التدقيق	 

وضع ميثاق للمسؤولية االجتماعية للشركة	 

قامــت الشــركة خــال عــام 2017 بإجــراء عمليــة شــاملة لتقييــم المخاطــر بعــد إنشــاء إدارة 
داخليــة للتدقيــق الداخلــي. واســتنادا إلــى عمليــة تقييــم المخاطــر تــم وضــع مصفوفــة 
تفصيليــة لتقييــم مســتوى المخاطــر التــي تــم تحديدهــا فــي إطــار أنشــطة الشــركة 
الداخلــي وتنفيذهــا لتعزيــز عمليــة  المختلفــة، وتــم وضــع خطــة تفصيليــة للتدقيــق 
الرقابــة الداخليــة للشــركة. كمــا تــم تطويــر مســودة سياســة إدارة المخاطــر بعــد عمليــة 
ــر مصفوفــة المخاطــر هــذه. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تنفــذ السياســة النهائيــة  تطوي

بشــأن تقييــم المخاطــر فــي عــام 2018.

لائحــة  وفقــا  اإلجــراءات  وأنجــزت  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  اجتمعــت  حيــن  وفــي 
حوكمــة الشــركات، فإنــه يتــم اعــداد خطــة ســنوية مكتوبــة للجنــة، وينبغــي تنفيذهــا 

فــي عــام 2018.

الشــركة تســعى دائمــا إلــى أن تكــون شــركة مســؤولة وهــي تؤمــن باالمتثــال الصــارم 
بميثــاق حوكمــة الشــركات وجميــع القوانيــن واالنظمــة االخــرى فــي الســلطنة والتــي 
تخضــع لهــا الشــركة. تؤمــن الشــركة و بحــزم فــي وضــع مثــال للحوكمــة الجيدة للشــركات. 
خــال العــام باســتثناء عــدد قليــل مــن حــاالت التأخيــر لتمريــر محاضــر بعــض االجتماعــات 

مجلــس االدارة، ال يوجــد حــاالت اخــرى لعــدم االمتثــال بميثــاق حوكمــة الشــركات.
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10- نبذة عن الخبرة المهنية لمدقق الحسابات األصيل

والمعامــات  والضرائــب  التدقيــق  خدمــات  مجــال  فــي  رائــدة  عالميــة  شــركة  هــي   EY
والخدمــات االستشــارية. تلتــزم EY علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء عالمــً أفضــل للعمــل. 
إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم EY بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي 

ــم.  أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العال

إن ممارســة MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا مــن EY قــد كانــت تعمــل 
ــت EY تعمــل  ــر مــن 6.700 مهنــي. وقــد كان فــي المنطقــة منــذ ســنة 1923 وتوظــف أكث
فــي ســلطنة ُعمــان منــذ ســنة 1974 وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة 
مــن  جــزءًا  وآســيا  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق   MENA  EY تشــكل  البــاد.  فــي 
ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا مــن EY، مــع أكثــر مــن 4.500 
شــريك ومــا يقــارب 106.079 مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل EY فــي أكثــر مــن 150 
ــارة الموقــع ey.com لمزيــد مــن  ــف 256.500 مهنــي فــي 728 مكتــب. يرجــى زي بلــد وُتوظِّ

.EY المعلومــات حــول

11. أتعاب مدققي الحسابات

األجــر المســتحق لمدقــق الحســابات الخارجــي إرنســت آنــد يونــغ هــو 8500 ريــال ُعمانــي 
)حوكمة(الشــركة. وإدارة  تنظيــم  تقريــر  شــامًلا 

أمــا األجــر المســتحق لمدقــق الحســابات الداخلــي كــي بــي إم جــي فهــو 8000 ريــال ُعمانــي. 
المبيــن فــي ميثــاق إدارة وتنظيــم  الداخليــة وفًقــا للنطــاق  التدقيــق  وأجريــت خدمــة 

ــة العامــة لســوق المــال. الشــركات الصــادر عــن الهيئ

 وفيما يلي أتعاب مدققي الحسابات للشركات التابعة:

governance. During the year except for a few instances of procedural 
delays in the circulation of the minutes of some board meetings, there are 
no other non-compliances to the code.

J. Professional profile of the Statutory Auditor

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. 
EY is committed to doing its part in building a better working world. 
The insights and quality services which EY delivers help build trust and 
confidence in the capital markets and in economies the world over. 

The MENA practice of EY has been operating in the region since 1923 
and employs over 6,700 professionals. EY has been operating in Oman 
since 1974 and is a leading professional services firm in the country. EY 
MENA forms part of EY’s EMEIA practice, with over 4,500 partners and 
approximately 106,079 professionals. Globally, EY operates in more than 
150 countries and employs 256,500 professionals in 728 offices. Please 
visit ey.com for more information about EY.

K. Audit fees

Remuneration payable to External Auditor, Ernst & Young is RO 8,500 
including Report on Corporate Governance.

Remuneration payable to Internal auditors KPMG is RO 8,000. The internal 
audit service is in accordance with the scope set out in the code of corporate 
governance of the Capital Market Authority. The audit fees for the auditors 
of the subsidiary companies are as follows: 

Name of Company   Auditor Currency Audit Fees

NGC Energy FZE S M Joshi AED شركة إن جي سي إينيرجي إف زد إي -/10,000 

NGC Energy LLC S M Joshi AED شركة إن جي سي إينرجي م.م.ح -/10,000 

NGC Energy Saudi LLC Moore Stephens SAR شركة إن جي سي إينيرجي السعودية -/23,000 
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Innovative Energy Holdings Mauritius Business Financials
Services USD شركة اإلبتكار لأنظمة الطاقة القابضة موريشيوس -/1,500 

NGC Consolidated Holdings Sdn. Bhd. Ernst & Young
MYR

ــي  -/28,000  شــركة إن جــي ســي الموحــدة القابضــة أس دي أن.ب
أتــش دي.

NGC Energy Sdn. Bhd. Ernst & Young MYR شركة إن جي سي إينيرجي أس دي أن.بي أتش دي. -/1,60,000 

L. Details of the remuneration to Directors & top 5 management 
employees

The total Director’s remuneration for Year 2017 has been proposed at RO 
68,510, out of which RO 32,300 was paid as sitting fees for the meetings 
during the year.

During the year 2017 gross salary and compensation charged to the income 
statement on account of top 5 executives of the Company including variable 
components is RO 259,643/- (Year 2016 RO 282,923/-). 

M. Management profiles

Mr. Nalin Chandna, Chief Executive Officer: A Chartered Accountant having 
20 years’ work experience across industries.

Mr. Sanjeev Kumar Sinha, Chief Operating Officer: A Graduate Mechanical 
Engineer having 26 years of experience in the LPG industry

Mr. Dhiraj Sharma, Finance Controller: A Chartered Accountant having 14 
years of experience across industries.

Mr. Hussam Al Najjer, DGM - Sales: A bachelor’s in business administration 
with major in Marketing and Management having 17 years of experience in 
the oil and gas industry.

Mr. Nirmal Kumar, Senior Operations Manager: A Mechanical Engineer 
having 27 years of experience in the LPG industry.

For all the expatriate positions the contracts are for 2 years, renewable and 
as per Oman Labour Law and the notice period is 3 months. The end of 
service benefits are as per the Omani Labour Laws.

ــي  ــن ف ــة موظفي ــس اإلدارة وأربع ــاء مجل ــآت أعض ــل مكاف 12- تفاصي
ــا اإلدارة العلي

ــال عمانــي كإجمالــي مبلــغ مكافــأة األعضــاء لســنة 2017، وتــم  تــم اقتــراح مبلــغ 68,510 ري
ــال عمانــي أتعــاب حضــور االجتماعــات. دفــع 32,300 ري

وخــال العــام 2017، بلــغ إجمالــي الرواتــب والمكافــآت المحســوبة علــى بيــان الدخــل لحســاب 
خمســة مــن المديريــن التنفيذييــن للشــركة بمــا فــي ذلــك المكونــات المتغيــرة 259,643 

ريــال ُعمانــي )العــام 2016 – 282،923 ريــال ُعمانــي(. 

13- نبذة عن اإلدارة

الفاضل/ناليــن تشــاندا، الرئيــس التنفيــذي: أحــد المحاســبين القانونييــن الــذي يتمتــع 
ــد مــن الصناعــات. ــا فــي مجــال العمــل المالــي فــي عدي ــى 20 عاًم بخبــرة تصــل إل

الفاضل/ســانجيف ســينها، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات: مهنــدس ميكانيكــي يتمتــع 
بخبــرة تصــل إلــى 26 عامــا فــي صناعــة غــاز البتــرول المســال.

الفاضــل/ ديهــراج شــارما، المراقــب المالــي: محاســب قانونــي يتمتــع بخبــرة تصــل إلــى 14 
عامــا فــي مجــال العمــل المالــي فــي عديــد مــن الصناعــات.

ــر العــام للمبيعــات: حاصــل علــى باكالوريــوس فــي  الفاضــل/ حســام النجــار، نائــب المدي
إدارة األعمــال تخصــص تســويق وإدارة، يتمتــع بخبــرة تصــل إلــى 17 ســنة فــي مجــال صناعــة 

النفــط والغــاز.

ــر أول عمليــات: مهنــدس ميكانيكــي يتمتــع بخبــرة تصــل  الفاضــل/ نيرمــل كومــار، مدي
إلــى 27 ســنة فــي مجــال صناعــة الغــاز الطبيعــي المســال.

وفيمــا يخــص مناصــب الوافديــن، فإنــه قــد أبرمــت العقــود لمــدة ســنتين خاضعــة للتجديد 
ووفًقــا لقانــون العمــل الُعمانــي، علــى أن تكــون مــدة اإلشــعار ثاثــة شــهور. وتدفــع مكافــأة 

نهايــة الخدمــة وفًقــا لقانــون العمــل الُعماني.
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N. Degree of Reliance on vital suppliers: 

The company relies heavily on LPG made available from Petroleum 
Development Oman (PDO) and Oman Oil Refineries and Petrochemicals 
Co. LLC (ORPIC). The supply from these sources is fairly reliable.

O. Details of Donation:

The company made donation contribution totaling to OMR 8,000, to the 
following entities.

1. Oman Autism Society  - RO 4,000/-

2. Association of Early Intervention 

    for Children with Disability  - RO 4,000/-

P. Dividend Policy of the Company: 

The company pays dividend when sufficient profits / reserves are available. 
The dividend rate is determined by the Board of Directors and approved by 
the shareholders at the Annual General Meeting.

Q. Market price data

The performance of the company’s share price in 2017 versus in the 
relevant MSM indices is shown below:

14- درجة االعتماد على الموردين األساسيين: 

تعتمــد الشــركة بشــكل كبيــر علــى غــاز البتــرول المســال الــذي تــورده مــن شــركة تنميــة 
نفــط ُعمــان وشــركة النفــط العمانيــة للمصافــي والصناعــات البتروليــة ش.م.ع.م )أوربــك(. 

وتثــق الشــركة إلــى حــد  كبيــر فــي التورديــات الخاصــة بهــذه المصــادر.

س- تفاصيل التبرعات:

قامت الشركة بالمساهمة بالتبرعات مجموعها 8000 ريال عماني الى الجهات التالية:

4000 ريال عماني 1. الجمعية العمانية للتوحد  

4000 ريال عماني 2. جمعية التدخل المبكر لأطفال ذوي اإلعاقة 

15- سياسة دفع أرباح أسهم الشركة: 

تدفــع الشــركة أرباًحــا ثابتــة عنــد تحقيــق إيــرادات / أربــاح كافيــة. ويحــدد مجلــس اإلدارة 
قيمــة األربــاح ويوافــق عليــه المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.

16- بيانات سعر السوق 

فيمــا يلــي أداء ســعر ســهم الشــركة فــي العــام 2017 مقابــل المؤشــرات ذات الصلــة فــي 
ســوق مســقط لــأوراق الماليــة:
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Details of NGC’s high and low prices during each month of 2017 are as 
follows:

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
MSM 5,776 5,780 5,550 5,513 5,421 5,118 5,024 5,053 5,137 5,011 5,110 5,099
NGC 0.550 0.532 0.508 0.420 0.390 0.380 0.304 0.288 0.290 0.251 0.281 0.285

Distribution of Shareholding

Number of 
Shares

 Number of 
Shareholders 

 Total 
Shares 

 % Share 
Capital

Up to 5000 213 423,488 0.71%
5001-10000 101 771,966 1.29%
10001-20000 83 1,246,991 2.08%
20001-30000 19 475,088 0.79%
30001-40000 29 1,044,792 1.74%
40001-50000 13 593,506 0.99%
50001-100000 36 2,623,379 4.37%
More Than 100000 54 52,820,790 88.03%
Grand Total 548 60,000,000 100.00%

فيمــا يلــي تفاصيــل األســعار المرتفعــة والمنخفضــة لشــركة الغــاز الوطنيــة فــي كل شــهر 
خــال 2017

توزيع األسهم

عدد عدد األسهم
المساهمين 

إجمالي 
األسهم

نسبة 
أسهم 

رأس المال
0.71%213423,488حتى 5000
10000-5001101771,966%1.29
20000-10001831,246,991%2.08

30000-2000119475,088%0.79
40000-30001291,044,792%1.74
50000-4000113593,506%0.99
100000-50001362,623,379%4.37

88.03%5452,820,790أكثر من 100000
100.00%54860,000,000المجموع الكلي
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R. Management Discussions and Analysis report

Management discussions and analysis report is disclosed separately in the 
annual report.

S. Acknowledgement by the Board of Directors:

The board acknowledges that the presentation of the financial statements 
is in accordance with the applicable standards and rules. The adequacy of 
the internal control system is adequate and is in compliance with internal 
rules and regulations. All the material information regarding the transactions 
of the company is disclosed and any information not disclosed is considered 
not material for disclosure.

Name Company Membership Board Member of other 
Companies Profile

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al 
Harthy

Sharqiya Investment 
Holding Co. SAOG. 38534

Oman National Engineering & 
Investment Co.(SAOG), Al Sharqiya 
University (SAOC) & National Security 
(SAOG) 

Board Advisor, Sharqiya 
Investment Holding Co.

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi Al Khuwair Gas Plant Co. 
LLC. 37347 Al Omaniya Financial Services 

(SAOG.)
Managing Director, Assarain 
Group of Companies

Sayyed Nabil Hilal Saud Al Busaidy Self 41699  -
Investments, private property, 
stock market and real estate 
management

Mr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Public Authority for Social 
Insurance 38961 Bank Dhofar SAOG Director, Risk Management 

Department, PASI
Mr. Rashad KhamisHamed Al 
Battashi

Civil Service Employees 
Pension Fund 40603 Ahli Bank SAOG Employed with Civil Service 

Employees Pension Fund

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi Self 41000

National Securities Co.SAOG. 
Connect Arabia LLC (Friendi Mobile) 
& Ceres Telecom SDN. BHD 
(Malaysia)

Executive Director in 
Connect Arabia LLC

ص- تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 

تم اإلفصاح عن تقرير مناقشات وتحليات اإلدارة بشكل منفصل في التقرير السنوي.

ق- إقرار مجلس اإلدارة:

يقــر مجلــس اإلدارة أن عــرض القوائــم الماليــة يكــون وفًقــا للمعاييــر والقواعــد المعمــول 
بهــا. يعــد نظــام المراقبــة الداخلــي كافًيــا ويتــم االلتــزام بالقواعــد واللوائــح الداخليــة. وتــم 
اإلفصــاح عــن جميــع المعلومــات الجوهريــة الخاصــة بمعامــات الشــركة وال تعــد أي مــن 

المعلومــات غيــر المفصــح عنهــا جوهريــة.
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عضو مجلس إدارة شركات العضويةالشركةاالسم
الملف التعريفيأخرى35

الشيخ/ عبد اهلل بن سليمان بن حمد 
الحارثي

شركة الشرقية لاستثمار 
القابضة ش م ع ع.

38534

الشركة الوطنية العمانية للهندسة 
واالستثمار ش م ع ع و جامعة الشرقية ش 

م ع م  والشركة الوطنية لأوراق المالية 
ش م ع ع 

مستشار مجلس اإلدارة، شركة 
الشرقية لاستثمار القابضة ش 

م ع ع.

الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم 
الوهيبي

شركة الخوير لصناعةالغاز 
ش م م

37347
شركة العمانية لخدمات التمويل )ش م 

ع ع(
المدير العام، لمجموعة شركات 

السرين

السيد/نبيل بن هال بن سعود 
البوسعيدي

 -41699 بنفسه
 إدارة العقارات واإلستثمارات 

الخاصة

الفاضل/حمدان بن عبدالحافظ الفارسي
 الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية
بنك ظفار ش.م.ع.ع38961

مدير دائرة إدارة المخاطر، الهيئة 
العامة للتأمينات االجتماعية

الفاضل/ رشاد بن خميس بن حمد 
البطاشي

صندوق تقاعد موظفي 
الخدمة المدنية

البنك األهلي ش م ع ع 40603
موظف بصندوق تقاعد موظفي 

الخدمة المدنية

41000بنفسهالفاضل/ هشام بن محمد العلوي

الشركة الوطنية لأوراق المالية ش.م.ع.ع 
و الربط العربي )فرندي موبايل( ش م م 
و سيرز تيليكوم اس دي ان بي اتش دي 

)ماليزيا(

عضو تنفيذي في الربط العربي 
)فرندي موبايل( شم م
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2017 

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Sales مبيعات 60,660,289  77,700,111  12,145,576  11,972,760  22 
Cost of sales  23  (10,534,165)  (9,997,288)  (68,061,848)  (49,582,446) تكلفة المبيعات

Gross profit إجمالي الربح 11,077,843  9,638,263  2,148,288  1,438,595 
Administrative expenses  24  (1,124,059)  (1,306,624)  (5,419,160)  (5,424,922) مصروفات إدارية
Operating profit  314,536  841,664  4,219,103  5,652,921 ربح التشغيل
Other income  26  222,861  140,497  433,709  669,985 إيرادات أخرى
Gain on closure of a subsidiary أرباح من إقفال شركة تابعة   -    -    -  501,214  6 
Share of results from joint ventures حصة من نتائج مشروع مشترك 41,582  56,429    -    -  7 
Finance cost  (189,389)  (139,436)  (911,828)  (1,045,140) تكاليف التمويل
Fair valuation adjustment on 
derivatives liability  -    -    -    (52,630) مشــتقات  إللتــزام  العادلــة  القيمــة  تعديــات 

ليــة ما
Impairment of investment in an 
associate  7  (4,735)  (150,000)  (4,735)  (54,247) انخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة

Impairment of available-for-sale 
investments  5  (15,167)  -    (15,167) إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع   - 

Profit before taxation  829,320  692,725  3,777,511  5,212,471 الربح قبل الضریبة
Taxation  27  (133,267)  (92,236)  (1,098,134)  (1,164,752) الضريبة

Profit for the year ربح السنة 4,047,719  2,679,377  600,489  696,053 
 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2017 

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Other comprehensive (expense) income )مصروفات( إیرادات شاملة أخرى
Items that may be reclassified 
subsequently to profit or loss (net of 
tax):

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا إًلى 
األرباح أو الخسائر )بعد خصم الضريبة(:

Movement in fair value of available-for-
sale investments  (206,831)  28,408  (206,831) الحركة في القيمة العادلة لإستثمارات المتاحة  28,408 

للبيع
Recycled to profit or loss المعاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة   -  15,167    -  15,167 
Exchange difference on translation of 
foreign operation  -    -    1,719,669  (584,760) فروقات سعر الصرف عند تحويل العمليات 

األجنبية
Other comprehensive income 
(expense) for the year  (191,664)  28,408  1,528,005  (556,352) إیرادات )مصروفات( شاملة أخرى للسنة

Total comprehensive income / 
(expense) for the year إجمالي اإلیرادات )المصروفات( الشاملة  3,491,367  4,207,382  628,897  504,389 

للسنة

 Profit attributable to: :الربح المنسوب إلى
 Equity holders of the Parent  696,053  600,489  1,671,329  2,796,266 مساهمي الشركة األم
 Non-controlling interest  -    -    1,008,048  1,251,453 حصص غير ُمسيطرة
 Total profit for the year  696,053  600,489  2,679,377  4,047,719 إجمالي ربح السنة

 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2017 

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Total comprehensive income
attributable to: 

إجمالــي اإلیــرادات الشــاملة المنســوبة 
ــى: إل

Equity holders of the Parent مساهمي الشركة األم 2,434,008  2,458,735  628,897  504,389 
Non-controlling interest حصص غير ُمسيطرة 1,057,359  1,657,583    -    - 
Total comprehensive income for the 
year إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 3,491,367  4,207,382  628,897  504,389 

Basic and diluted earnings per 
share attributable to ordinary equity 
holders of  the Parent 28  0.012  0.010  0.028  0.047 

للســهم  والمخفــف  األساســي  العائــد 
ــهم  ــي أس ــى حامل ــوب إل ــد المنس الواح

العادیيــن الشــركة األم 
 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As at 31 December 2017 

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

ASSETS أصول
Non-current assets أصول غير متداولة
Property, plant and equipment ممتلكات وآالت ومعدات 21,165,746  22,553,911  5,438,663  5,250,109  4 
Available-for-sale investments استثمارات متاحة للبيع 1,572,250  1,365,419  1,572,250  1,365,419  5 
Investment in subsidiaries إستثمار في شركات تابعة   -    -  9,599,177  9,583,442  6 
Goodwill الشهرة 7,235,598  8,018,345    -    -  6 
Other investments  7  75,000  75,000  624,030  543,023 إستثمارات أخرى
Dues from an associate المستحق من شركات شقيقة 33,562  33,562  33,562  33,562  20 
Total non-current assets مجموع اصول غير متداولة 30,550,179  32,595,267  16,718,652  16,307,532 

Current assets أصول متداولة
Inventories مخزون 1,132,473  1,305,567  623,352  685,588  8 
Trade and other receivables ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 12,354,774  16,610,371  3,865,186  4,888,153  9 
Cash and bank balances نقد وأرصدة لدى البنوك 3,031,154  2,648,057  313,685  199,327  10 

 5,773,068  4,802,223  20,563,995  16,518,401 
Non-current assets classified as held 
for sale بهــا  95,000  90,265  95,000  90,265  7  متداولــة مصنفــة كمحتفــظ  غيــر  أصــول 

للبيــع
Total current assets مجموع األصول المتداولة 16,613,401  20,654,260  4,897,223  5,863,333 

Total assets مجموع األصول 47,163,580  53,249,527  21,615,875  22,170,865 
 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي

في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As at 31 December 2017 

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

EQUITY AND LIABILITIES حقوق المساهمين والمطلوبات
Capital and reserves رأس المال واإلحتياطيات
Share capital رأس المال 5,500,000  6,000,000  5,500,000  6,000,000  11 
Share premium  11(a)  3,787,632  3,787,632  3,787,632  3,787,632 عاوة اإلصدار
Legal reserve االحتياطي القانوني 1,675,588  1,745,193  1,675,588  1,745,193  12 
Other reserve إحتياطيات أخرى 513,682  513,682  300,000  300,000  13 
Investment revaluation reserve إحتياطي إعادة تقييم إستثمار 949,343  757,679  949,343  757,679 
Revaluation reserve إحتياطي إعادة التقييم 2,666,413  2,575,349  2,666,413  2,575,349  14 
Foreign currency translation reserve  -    -    (1,915,085)  (2,985,219) إحتياطي تحويل العمات األجنبية
Retained earnings األرباح المحتجزة 4,934,225  5,430,949  1,496,116  1,017,564 
Equity attributable to equity holders 
of parent إلــى  17,041,664  18,895,399  16,375,092  16,183,417  المنســوبة  المســاهمين  حقــوق 

األم الشــركة  مســاهمي 
Non-controlling interest حصص غير ُمسيطرة 5,526,044  7,183,627    -    - 
Total equity مجموع حقوق المساهمين 22,567,708  26,079,026  16,375,092  16,183,417 

LIABILITIES التزامات غير متداولة
Non-current portion of term loans الجزء غير المتداول من قروض ألجل 4,443,553  2,426,064    -  331,955  17 
Accrual for staff terminal benefits مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 281,943  288,776  250,353  239,148  16 
Deferred tax liability إلتزام ضريبي مؤجل 2,364,096  2,805,032  390,193  472,810  27 
Total non-current liabilities  1,043,913  640,546  5,519,872  7,089,592 مجموع االلتزامات غير المتداولة

 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي

في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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The financial statements were authorised for issue in accordance with a 
resolution of the board of directors on 26 February 2018 and signed on their 
behalf by: 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As at 31 December 2017 

Notes

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Current liabilities التزامات متداولة
Accounts payable and accruals ذمم دائنة ومستحقات 5,973,965  8,242,016  1,627,939  1,374,978  18 
Bank overdrafts سحب على المكشوف من البنوك 1,885,693  1,771,627  1,885,693  1,771,627  10 
Short term loans قروض قصيرة األجل 6,598,725  7,905,376  596,603  1,253,945  19 
Current portion of term loans الجزء المتداول من قروض ألجل 2,953,870  3,230,148  400,000  400,000  17 
Provision for taxation مخصص الضريبة 94,027  501,462  90,002  142,985  27 
Total current liabilities مجموع االلتزامات المتداولة 17,506,280  21,650,629  4,600,237  4,943,535 
Total liabilities مجموع االلتزامات 24,595,872  27,170,501  5,240,783  5,987,448 

Total equity and liabilities مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 47,163,580  53,249,527  21,615,875  22,170,865 

Net assets per share  21  0.270  0.273  0.315  0.284 صافي األصول للسهم الواحد

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي

في 31 ديسمبر 2017

تــم إعتمــاد البيانــات الماليــة وصــرح بإصــداره مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 26 فبرايــر 2018 
وتــم توقيعهــا بالنيابــة عنهــم مــن قبل:

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2017 

At 1 January 2016 في 1 يناير 2016 16,371,195  2,080,676  2,666,413  920,935  300,000  1,615,539  3,787,632  5,000,000 
Profit for the year ربح السنة 600,489  600,489    -    -    -    -    -    - 
Other comprehensive 
income إيرادات شاملة أخرى 28,408    -    -  28,408    -    -    -    - 

Total comprehensive income 
for the year إجمالي اإليرادات الشاملة 628,897  600,489    -  28,408    -    -    -    - 

Dividend paid during the year  -    -    -    -    -    -    (625,000)  (625,000) توزيعات أرباح مدفوعة خال السنة
Issue of bonus shares  500,000  -    -    -    -    -    (500,000) إصدار أسهم مجانية   - 
Transfer to legal reserve  -    -    60,049  -    -    -    (60,049) المحول إلى االحتياطي القانوني   - 
At 31 December 2016 في 31 ديسمبر 2016 16,375,092  1,496,116  2,666,413  949,343  300,000  1,675,588  3,787,632  5,500,000 

At 1 January 2017 في 1 يناير 2017 16,375,092  1,496,116  2,666,413  949,343  300,000  1,675,588  3,787,632  5,500,000 
Profit for the year ربح السنة 696,053  696,053    -    -    -    -    -    - 
Other comprehensive 
expense  -    -    -    -    (191,664)  (91,064)  -    (282,728) إيرادات شاملة أخرى

Total comprehensive 
(expense) income for the 
year

 -    -    -    -    (191,664)  (91,064) إجمالي )المصروفات( اإليرادات الشاملة  413,325  696,053 
للسنة

Dividend paid during the year  -    -    -    -    -    -    (605,000)  (605,000) توزيعات أرباح مدفوعة خال السنة
Issue of bonus shares  500,000  -    -    -    -    -    (500,000) إصدار أسهم مجانية   - 
Transfer to legal reserve  -    -    69,605  -    -    -    (69,605) المحول إلى االحتياطي القانوني   - 
At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 16,183,417  1,017,564  2,575,349  757,679  300,000  1,745,193  3,787,632  6,000,000 

رأس المال عاوة اإلصدار االحتياطي
القانوني

إحتياطيات
أخرى

إحتياطي إعادة
تقييم إستثمار

احتياطي
إعادة التقييم

األرباح
المحتجزة المجموع

Parent Company Share 
capital

Share 
premium

Legal 
Reserve

“Other
reserve”

Investment 
revaluation 

reserve

Revaluation 
reserve

 Retained 
earnings Total الشركة األم

RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي

في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
For the year ended 31 December 2017 

At 1 January 2016  5,000,000  3,787,632  1,623,433  515,080  920,935  2,666,413  1,580  (2,603,846) في 1 يناير 2016 19,695,026  4,468,685  15,226,341  3,315,114 
Profit for the year ربح السنة  4,047,719  1,251,453  2,796,266  2,796,266    -    -    -    -    -    -    -    - 
Exchange difference on translation  -    -    -    (9,293)  -    -    -    (381,373)  -    (390,666)  (194,094)  (584,760) فروقات سعر الصرف عند التحويل
Movement of fair value of available 
for sale investments

 -    -    -    -    28,408  -    -    -    -    28,408  -    28,408 
حركة القيمة العادلة 

إلستثمارات متاحة للبيع
Total comprehensive income 
(expense) for the year

 -    -    -    (9,293)  28,408  -    -    (381,373)  2,796,266  2,434,008  1,057,359  3,491,367 
إجمالي )المصروفات( اإليرادات 

الشاملة للسنة 
Issue of bonus shares  500,000  -    -    -    -    -    -    (500,000) إصدار اسهم مجانية   -    -    - 
Warrant redeemed during the year  -    -    -    -    -    -    (1,580)  -    -    (1,580)  -    (1,580) ضمان مسترد خال السنة
Dividend paid during the year  -    -    -    -    -    -    -    -    (625,000)  (625,000)  -    (625,000) أرباح مدفوعة خال السنة
Transfer to reserve  52,155  7,895  (52,155) المحول إلى االحتياطي لقانوني 7,895    -  7,895 
At 31 December 2016  5,500,000  3,787,632  1,675,588  513,682  949,343  2,666,413  -    (2,985,219) في ٣1 دیسمبر ٢016 22,567,708  5,526,044  17,041,664  4,934,225 

At 1 January 2017  5,500,000  3,787,632  1,675,588  513,682  949,343  2,666,413  -    (2,985,219) في 1 يناير 2017 22,567,708  5,526,044  17,041,664  4,934,225 
Profit for the year ربح السنة 2,679,377  1,008,048  1,671,329  1,671,329    -    -    -    -    -    -    -    - 
Exchange diffe rence on translation فروقات سعر الصرف عند التحويل 1,719,669  649,535  1,070,134  1,070,134    -    -    -    -    -    - 
Movement in revaluation reserve 
on account of change in tax rates

 -    -    -    -    -    (91,064)  -    -    -    (91,064)  (91,064)
حركة القيمة العادلة 

إلستثمارات متاحة للبيع
Movement of fair value of available 
for sale investments

 -    -    -    -    (191,664)  -    -    -    (191,664)  -    (191,664) إلستثمارات متاحة للبيع

Total comprehensive income 
(expense) for the year

 -    -    -    -    (191,664)  (91,064)  -    1,070,134  1,671,329  2,458,735  1,657,583  4,116,318 
إجمالي )المصروفات( اإليرادات 

الشاملة للسنة 
Issue of bonus shares  500,000  -    -    -    -    -    -    (500,000) إصدار اسهم مجانية   -    -    - 
Dividend paid during the year  -    -    -    -    -    -    -    -    (605,000)  (605,000)  -    (605,000) أرباح مدفوعة خال السنة
Transfer to reserve  69,605  (69,605) المحول إلى االحتياطي القانوني   -    -    - 
At 31 December 2017  6,000,000  3,787,632  1,745,193  513,682  757,679  2,575,349  -    (1,915,085) في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 26,079,026  7,183,627  18,895,399  5,430,949 

Group Share 
capital

Share 
premium

Legal 
reserve

Other
reserves

Investment 
revaluation 

reserve

Revaluation 
reserve

Warranty 
reserve

Foreign 
currency 

translation 
reserve

Retained 
earnings

Equity 
attributable 

to equity 
holders of 
the parent

Non 
controlling 

interest
Total equity المجموعة

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي )تابع(

في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and Consolidated finanacial statements. تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
PARENT COMPANY AND CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the year ended 31 December 2017 

Operating activities أنشطة التشغيل
Profit before taxation الربح قبل الضرائب 5,212,471  3,777,511  692,725  829,320 
Adjustments for: تعديات للبنود التالية:   - 
Share of results of an associate  -    -    (56,429)  (41,582) حصة من نتائج شركة شقيقة
Depreciation   495,210  521,671  2,086,251  1,902,919 إستهاك
Fair value adjustment on derivative 
liability  -    -    -    52,630 تعديات القيمة العادلة إللتزام مشتقات مالية

Impairment of available-for-sale 
investments  15,167  -    15,167 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 Impairment of investment in an 
associate  4,735  150,000  4,735  54,247 انخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة

 Interest income  (95,133)  (17)  (15,674)  (10,551) إيرادات الفوائد
 Interest paid  189,389  139,436  911,828  1,045,140 الفوائد المدفوعة
Unrealised loss on foreign exchange  -    -    32,158 خسائر غير محققة من صرف العملة
Accrual for staff terminal benefits  51,611  55,350  71,677  69,794 مخصص مكافآت إنهاء خدمة الموظفين
Dividend income  (58,796)  (56,057)  (58,796)  (56,057) إيرادات توزيعات األرباح
Write-off of capital work in progress  -    -    156,755  -   شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
Allowances for bad debts  -    20,000  -    20,000 مخصصات ديون معدومة
Profit on sale of property, plant and 
equipment  (35,061)  (52,616)  (40,658)  (519,118) أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

Operating cash flows before working 
capital changes  1,396,442  1,470,492  6,852,367  7,762,051 

التدفقات النقدیة التشغيلية قبل تغيرات 
رأس المال العامل

Working capital changes: تغيرات رأس المال العامل:
Inventories   (62,236)  (249,877)  (173,094)  (450,241) مخزون
Trade and other receivables  (1,022,967)  73,237  (4,255,597)  (2,030,328) ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
Accounts payable and accruals  (252,961) ذمم دائنة ومستحقات 1,492,342  2,268,051  53,600 
Cash flow from operations تدفق النقد من التشغيل 6,773,824  4,691,727  1,347,452  58,278 
Payment of staff terminal benefits  (62,816)  (7,026)  (63,056)  (8,540) دفع مكافآت إنهاء خدمة الموظفين
Tax paid  (88,731)  (136,017)  (340,827)  (299,422) ضرائب مدفوعة
Net cash (used in) from operating 
activities  (93,269)  1,204,409  4,287,844  6,465,862 

صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة 
التشغيل

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
PARENT COMPANY AND CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the year ended 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية )تابع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Investing activities أنشطة اإلستثمار
Purchase of property, plant and 
equipment  (351,336)  (695,828)  (2,182,712)  (3,126,592) شراء ممتلكات وآالت ومعدات

Disposal of a subsidiary   15,735  -    -    -   بيع شركة تابعة
Proceeds from sale of property, plant 
and equipment حصيلة بيع ممتلكات وآالت ومعدات 1,582,529  121,659  107,730  79,741 
Amount received from a related party  -    20,000  -    20,000 مبلغ مستلم من طرف ذو عاقة
Dividends received  58,796  56,057  58,796  56,057 توزيعات أرباح مستلمة
Interest received  95,133  17  15,674  10,551 فوائد مستلمة

Net cash used in investing activities  (101,931)  (512,024)  (1,986,583)  (1,457,455)
صافي النقد المستخدم في أنشطة 

اإلستثمار

Financing activities أنشطة التمویل
 Repayment of long term loan loans  -    (1,603,397)  -    (4,859,655) سداد قروض طويلة ألجل
 Dividend paid  (605,000)  (625,000)  (605,000)  (625,000) توزيعات أرباح مدفوعة
 Interest paid  (189,389)  (139,436)  (911,828)  (1,045,140) فوائد مدفوعة
 Warrant buy-out  -    -    -    (814,366) شراء ضمان
 Proceeds from short term loan  657,342  -    1,582,929  -   متحصات من قرض قصير األجل
 Proceeds/(repayment) of long term 
loans  331,955  -    (2,017,489) متحصات / )سداد( قروض طؤيلة األجل   - 

Net cash from (used in) financing 
activities  194,908  (2,367,833)  (1,951,388)  (7,344,161)

صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة 
التمویل

Net changes in cash and cash 
equivalents  (292)  (1,675,448)  349,873  (2,335,754)

صافي التغير في النقد وما في حكم 
النقد

Net movement in foreign currency 
translation reserve  -    -    (618,906) صافي الحركة في إحتياطي تحويل عملة أجنبية 289,921 

Cash and cash equivalents at 1 
January 2017  (1,572,008) النقد وما في حكم النقد في 1 يناير 2017 3,191,294  1,145,461  103,440 

Cash and cash equivalents at 31 
December 2017  (1,572,300)  (1,572,008)  876,428  1,145,461 

النقد وما في حكم النقد في ٣1 دیسمبر 
٢01٧

The attached notes 1 to 35 form part of these Parent Company and 
Consolidated finanacial statements.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءا من هذه البيانات المالية.
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1  CORPORATE INFORMATION

 National Gas Company SAOG (“the Parent Company” or “the 
Company”) is registered as a joint stock company in the Sultanate of 
Oman. The Company was incorporated on 9 April 1979. The Company 
has been established to operate Liquefied Petroleum Gas (“LPG”) 
filling plants, and is engaged in the marketing and selling of LPG.

 The Parent Company has controlling interests in five subsidiary 
companies, the details of which are set out in note 2.2. 

2.1 BASIS OF PREPARATION

 These financial statements for the year ended 31 December 2017 
comprise the Parent Company and its subsidiaries (together “the 
Group”). The separate financial statements represent the financial 
statements of the Parent Company on a standalone basis. The 
consolidated and separate financial statements are collectively 
referred to as “the financial statements”. The financial statements 
have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (“IFRS”), the relevant requirement of Commercial 
Companies Law of 1974, as amended, and of the Capital Market 
Authority of the Sultanate of Oman.

 The financial statements have been prepared on the historical cost 
basis except for land, available-for-sale investments and derivative 
liability that have been measured at fair value. The Group performs 
equity accounting for its investment in its associates and joint ventures 
in the consolidated financial statements.

 The financial statements have been presented in Rial Omani which is 
the functional of the Parent Company and reporting currency for these 
consolidated financial statements.

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As at 31 December 2017

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم والموحدة

كما  في 31 ديسمبر 2017

عــام  - 1

شــركة الغــاز الوطنيــة ش.م.ع.ع )»الشــركة األم أو »الشــركة««( هــي شــركة مســاهمة   
ُعمانيــة عامــة مســجلة فــي ســلطنة عمــان. تــم تأســيس الشــركة فــي 9 أبريــل 1979 
بغــرض القيــام بالعمــل فــي مجــال تعبئــة غــاز البتــرول المســال وهــي تقــوم ببيــع 

وتســويق غــاز البتــرول المســال.

ــدى الشــركة األم ســيطرة علــى خمســة شــركات تابعــة، التفاصيــل مبينــة  يوجــد ل  
    .2-2 اإليضــاح  فــي 

أسس اإلعداد  1-2

هــذه البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 تشــمل الشــركة األم   
وشــركتها التابعــة )معــً »المجموعــة«(. تمثــل البيانــات الماليــة المنفصلــة للبيانــات 
ــات الماليــة الموحــدة  الماليــة للشــركة األم علــى أســاس مســتقل. يشــار إلــى البيان
والمنفصلــة مجتمعــًة بأنهــا »البيانــات الماليــة«. لقــد تــّم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً 
لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطّلبــات قانــون الشــركات التجارّيــة لعــام 1974 

وتعدياتــه وتتوافــق مــع متطلبــات الهيئــة العامــة لســوق المــال.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة عــدا األرض واإلســتثمارات   
بإتبــاع  المجموعــة  تقــوم  العادلــة.  بالقيمــة  قياســها  تــم  والتــي  للبيــع  المتاحــة 
الماليــة  البيانــات  فــي  الشــقيقة  الملكيــة إلســتثماراتها فــي شــركاتها  محاســبة 

الموحــدة.

تعــرض البيانــات الماليــة بالريــال العمانــي بإعتبــاره العملــة التشــغيلية للشــركة األم   
البيانــات الماليــة الموحــدة. وعملــة التقريــر لهــذه 
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2-2  أساس التوحيد

تشــتمل البيانــات الماليــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركتها التابعــة   
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. يتــم تحقيــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة، أو 
لديهــا حقــوق، للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن شــراكتها مــع الجهــة المســتثمر بهــا، 
ــى الجهــة  ــد مــن خــال ســلطتها عل ــك العوائ ــى تل ــر عل ــى التأثي ــادرة عل وتكــون ق
المســتثمر بهــا. علــى وجــه التحديــد، تســيطر المجموعــة علــى الجهــة المســتثمر 

ــدى المجموعــة مــا يلــي: بهــا فقــط فــي حــال توافــر ل

	  الســلطة علــى الجهــة المســتثمر بهــا )أي الحقــوق القائمــة التــي تعطيهــا القــدرة   
المســتثمر فيهــا(؛ الحاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للجهــة 

	  التعــرض للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن الشــراكة مــع الجهــة المســتثمر بهــا أو   
و فيهــا،  الحقــوق 

	  القــدرة علــى إســتخدام ســلطتها علــى الجهــة المســتثمر بهــا للتأثيــر علــى   
. عوائدهــا

عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل مــن أكثريــة التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الجهــة   
المســتثمر بهــا، تأخــذ المجموعــة فــي عيــن اإلعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات 
الصلــة فــي تقييــم ســواء لديهــا ســلطة علــى الجهــة المســتثمر بهــا، متضمنــًة:

	  الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛  

	  الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛  

	  حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.  

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ســواء مــا إذا كانــت تســيطر علــى الجهــة المســتثمر   
بهــا فــي حــال أشــارت الحقائــق والظــروف إلــى أن هنــاك تغييــرات فــي واحــد أو أكثــر 
مــن عناصــر الســيطرة الثــاث. يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة 
علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة 
علــى الشــركة التابعــة. إن موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة 
الدخــل  بيــان  فــي  إدراجهــا  يتــم  الســنة  خــال  المســتبعدة  أو  المقتنــاة  التابعــة 
ــخ توقــف المجموعــة  ــخ إكتســاب المجموعــة للســيطرة حتــى تاري الشــامل مــن تاري

للســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

2.2  BASIS OF CONSOLIDATION

 The consolidated financial statements comprise the financial 
statements of the Parent Company and its subsidiaries as at 31 
December 2017. Control is achieved when the Group is exposed, or 
has rights, to variable returns from its involvement with the investee 
and has the ability to affect those returns through its power over the 
investee. Specifically, the Group controls an investee if and only if the 
Group has: 

 • Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current 
ability to direct the relevant     activities of the investee) 

 • Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the 
investee, and

 • The ability to use its power over the investee to affect its returns

 When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of 
an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances 
in assessing whether it has power over an investee, including:

 • The contractual arrangement with the other vote holders of the 
investee

 • Rights arising from other contractual arrangements

 •  The Group’s voting rights and potential voting rights

 The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts 
and circumstances indicate that there are changes to one or more of 
the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins 
when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when 
the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income 
and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year 
are included in the statement of comprehensive income from the date 
the Group gains control until the date the Group ceases to control the 
subsidiary. 
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2.2  BASIS OF CONSOLIDATION (continued)

 Profit or loss and each component of other comprehensive income 
(OCI) are attributed to the equity holders of the Parent Company and to 
the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling 
interests having a deficit balance. When necessary, adjustments 
are made to the financial statements of subsidiaries to bring their 
accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All 
intra-Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash 
flows relating to transactions between members of the Group are 
eliminated in full on consolidation.  

 A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of 
control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses 
control over a subsidiary, it:

 • Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of the 
subsidiary

 • Derecognises the carrying amount of any non-controlling interest 

 • Derecognises the cumulative translation differences recorded in 
other comprehensive income

 • Recognises the fair value of the consideration received

 • Recognises the fair value of any investment retained

 • Recognises any surplus or deficit in consolidated income 
statement 

 • Reclassifies the Parent Company’s share of components previously 
recognised in other comprehensive income to consolidated income 
statement or retained earnings, as appropriate.

 In the Parent Company’s financial statements, the investment in the 
subsidiary is carried at cost less impairment.

 

2-2  أساس التوحيد )تابع( 

تنســب المنشــأة الربــح أو الخســارة، وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى   
مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وإلــى الحصــص غيــر المســيطرة، حتــى ولــو نتــج 
عــن هــذا إلــى رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء 
تعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن أجــل أن تتماشــى سياســاتها 
الموجــودات  جميــع  إن  للمجموعــة.  المحاســبية  السياســات  مــع  المحاســبية 
المجموعــة،  داخــل  والمصروفــات  واإليــرادات  المســاهمين  وحقــوق  والمطلوبــات 
والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات بيــن أعضــاء المجموعــة يتــم حذفهــا 

بالكامــل عنــد التوحيــد.

التغيــر فــي حصــة الملكيــة فــي شــركة تابعــة، دون فقــدان الســيطرة يتم محاســبته   
كمعاملــة حقــوق ملكيــة. فــي حــال فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، 

فإنهــا ســتقوم:

	   بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛  

	   بإلغــاء اإلعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة   
بعــة؛ لتا ا

	   بإلغــاء اإلعتــراف بفروقــات تحويــل العمــات األجنبيــة المتراكمــة المســجلة فــي   
الملكيــة؛ حقــوق 

	   اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛  

	   اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛  

	   اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛  

	   إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقً فــي الدخــل   
االقتضــاء،  الموزعــة، حســب  األربــاح غيــر  أو  الخســارة  أو  الربــح  إلــى  اآلخــر  الشــامل 
كمــا ســيكون مطلــوب فــي حــال قامــت المجموعــة مباشــرًة بالتصــرف باألصــول أو 

الصلــة. ذات  االلتزامــات 

فــي البيانــات الماليــة للشــركة األم، يــدرج إســتثمار فــي شــركة تابعــة بالتكلفــة   
القيمــة. إنخفــاض  ناقصــً 
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2.2  BASIS OF CONSOLIDATION (continued) 

 The consolidated financial statements incorporate the following 
subsidiary companies in which the Group has a controlling interest:

Principal Activity Ownership
2016

Ownership
2016

Incorporated in UAE تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NGC Energy FZE * LPG Distribution - 100% توزيع غاز البترول المسال أن جي سي إينيرجي م م ح 	
NGC Energy LPG Distribution 100% 100% توزيع غاز البترول المسال أن جي سي إينيرجي ش م م اإلمارات
NGC Central Gas Systems LLC Trading Activity 49% أنشطة تجارية   -  أن جي سي سنترال غاز سيستمز ش م م
Arabian Oil LLC Trading Activity 49% أنشطة تجارية   -  شركة النفط العربية ذ م م
Incorporated in KSA تأسست في المملكه العربيه السعودیه
NGC Energy LLC Saudi LPG Distribution 100% 100% توزيع غاز البترول المسال أن جي سي إينيرجي السعودية

Incorporated in Mauritius تأسست في موریشيوس
Innovative Energy Holdings 
Mauritius Limited

Investments 100% 100% إستثمارات شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج 
موريشيوس ليمتد

 	NGC Energy is a 100% subsidiary which has been formed for taking 
over commercial activities from NGC Energy FZE from 1 January 
2015. Post transfer of business to NGC Energy, liquidation procedures 
for “NGC Energy FZE” (located in Fujairah Free Zone) were initiated. 
In 2017, the liquidation process has been completed.   

 The Company in 2017 acquired 49% shares in Arabian Oil LLC to 
expand the LPG business in UAE market.  NGC will manage the 
operations of Arabian Oil LLC and will have 80% beneficial ownership 
in the profits of the company. The commercial activities of the Arabian 
Oil will commence from 2018.”

 The Group also holds control over NGC Consolidated Holding SDN 
BHD Malaysia, through their 100% stake in Innovative Energy Holdings 
Mauritius Limited. NGC Consolidated Holding SDN BHD Malaysia is 
a Joint Venture partner in NGC Energy SDN BHD with a holding of 
60%. 

2-2  أساس التوحيد )تابع( 

البيانــات الماليــة الموحــدة تتضمــن الشــركات التابعــة التاليــة التــي تملــك المجموعــة   
ســيطرة عليهــا:

أ

أن جــي ســي إينيرجــي ش م م اإلمــارات هــي شــركة تابعــة بنســبة 100% وقــد تــم   
تأسيســها لتولــي األنشــطة التجاريــة مــن أن جــي ســي إينيرجــي م م ح مــن 1 ينايــر 
2015. األنشــطة التجاريــة للشــركة إبتــدأت مــن تاريــخ 1 ينايــر 2015. بعــد نقــل األعمــال 
إلــى شــركة أن جــي ســي إينيرجــي، تــم البــدء فــي إجــراءات تصفيــة » شــركة أن جــي 
ســي إينيرجــي« )الموجــودة فــي المنطقــة الحــرة فــي الفجيــرة(. فــي ســنة 2017، 

اكتملــت عمليــة التصفيــة.

اســتحوذت الشــركة فــي ســنة 2017 علــى 49% مــن حصــص شــركة النفــط العربيــة ذ   
م م لتوســيع أعمــال الغــاز الطبيعــي المســال فــي ســوق اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
ســوف تقــوم شــركة جــي ســي إينيرجــي بــإدارة عمليــات شــركة النفــط العربيــة ذ م 
م وســوف تمتلــك 80% مــن ملكيــة الشــركة فــي أربــاح الشــركة. وســتبدأ األنشــطة 

ــة لشــركة النفــط العربيــة ذ م م اعتبــارا مــن ســنة 2018. التجاري

كونســوليديتت  ســي  جــي  أن  علــى  بالســيطرة  كذلــك  المجموعــة  تحتفــظ   
هولدنــج إس دي إن بــي إتــش دي ماليزيــا ، وذلــك مــن خــال حيازتهــا لحصــة %100 
فــي وشــركة اإلبتــكار ألنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس ليمتــد . أن جــي ســي 
كونســوليديتت هولدنــج إس دي إن بــي إتــش دي ماليزيــا هــي شــريك فــي مشــروع 

مشــترك فــي أن جــي ســي إينرجــي أس دي أن بــي أتــش دي حيــث تملــك %60.
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2.2  BASIS OF CONSOLIDATION (continued) 

 Transactions with non-controlling interests

 The Group treats transactions with non-controlling interests as 
transactions with equity owners of the group. For purchases from non-
controlling interests, the difference between any consideration paid 
and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of 
the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to 
non-controlling interests are also recorded in equity.

 When the Group ceases to have control or significant influence, any 
retained interest in the entity is remeasured to its fair value, with 
the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair 
value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently 
accounting for the retained interest as an associate, joint venture or 
financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other 
comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if 
the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This 
may mean that amounts previously recognised in other comprehensive 
income are reclassified to profit or loss.

 If the ownership interest in an associate is reduced but significant 
influence is retained, only a proportionate share of the amounts 
previously recognised in other comprehensive income are reclassified 
to profit or loss where appropriate. 

 Investment in an associate

 The Group’s investment in its associate, an entity in which the Group 
have significant influence, is accounted for using the equity method.

 Under the equity method, the investment in an associate is carried 
in the consolidated statement of financial position at cost plus post 
acquisition changes in the Group’s share of net assets of the associate. 
Goodwill relating to the associate are included in the carrying amount 
of the investment and are neither amortised nor individually tested for 
impairment.

2-2  أساس التوحيد )تابع(

معامالت مع حصص غير مسيطرة  

مــع  كمعامــات  المســيطرة  غيــر  الحقــوق  مــع  المعامــات  المجموعــة  تعامــل   
مســاهمي المجموعــة.  وبالنســبة للمشــتريات مــن الحقــوق غيــر المســيطرة، يتــم 
تســجيل الفــرق بيــن أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة التــي تمــت حيازتهــا 
للقيمــة الدفتريــة لصافــي أصــول شــركة تابعــة فــي حقــوق المســاهمين.  كمــا 
يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر اســتبعادات الحقــوق غيــر المســيطرة فــي حقــوق 

المســاهمين. 

ــة حصــص  عندمــا ال يعــد للمجموعــة أي تحكــم أو نفــوذ مهــم، تتــم إعــاة قيــاس أي  
محتفــظ بهــا فــي الكيــان بقيمهــا العادلــة، مــع ادراج التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة 
فــي الربــح أو الخســارة.  القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفتريــة المبدئيــة ألغــراض 
احتســاب الحصــص المحتفــظ بهــا كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو أصــل 
مالــي الحقــً.  باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم احتســاب أيــة مبالــغ أدرجــت ســابقً ضمــن دخــل 
شــامل آخــر فيمــا يتعلــق بذلــك الكيــان كمــا لــو قامــت المجموعــة مباشــرة باســتبعاد 
ــغ التــي أدرجــت ســابقً  ــة.  وقــد يعنــي هــذا أن المبال األصــول وااللتزامــات ذات الصل

فــي دخــل شــامل آخــر تــم إعــادة تصنيفهــا كأربــاح أو خســائر.

إذا انخفضــت حصــة الملكيــة فــي شــركة شــقيقة ولكــن احتفــظ بنفــوذ مهــم، تتــم   
إعــادة تصنيــف حصــة بالنســبة والتناســب مــن المبالــغ التــي أدرجــت ســابقً فــي 

دخــل شــامل آخــر إلــى أربــاح أو خســائر، متــى مــا كان ذلــك مائمــً.

اإلستثمارات في الشركات الشقيقة   

إن الشــركة الشــقيقة هــي منشــأة تمــارس عليهــا المجموعــة تأثيــرًا هامــً. التأثيــر   
الهــام هــو صاحيــة المشــاركة فــي قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة 
المســتثمر بهــا، ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هــذه السياســات.

إن األمــور التــي تــم إتخاذهــا فــي عيــن اإلعتبــار مــن أجــل تحديــد التأثيــر الهــام أو   
الســيطرة المشــتركة هــي مماثلــة لتلــك الازمــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات 
وذلــك  الشــقيقة  شــركاتها  فــي  المجموعــة  إســتثمارات  محاســبة  يتــم  التابعــة. 

الملكيــة. حقــوق  طريقــة  بإســتخدام 
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2.2  BASIS OF CONSOLIDATION (continued) 

 Investment in an associate (continued)

 The consolidated statement of comprehensive income reflects the 
Group’s share of results of operations of the associate. When there 
has been a change recognised in the statement of comprehensive 
income or directly in the equity of the associate, the Group recognises 
its share of any changes and discloses this, when applicable, in the 
consolidated statement of comprehensive income.

 Unrealised gains and losses resulting from transactions between the 
Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in 
the associate.

 The Group’s share of profit or loss of associate is shown on the face of 
the consolidated statement of comprehensive income.

 The financial statements of the associate are prepared for the 
same reporting period as the Parent Company. Where necessary, 
adjustments are made to bring the accounting policies in line with 
those of the Group.

 After application of the equity method, the Group determines whether 
it is necessary to recognise an impairment loss on the its investment 
in its associate. At each reporting date, the Group determines whether 
there is an objective evidence that the investment in associate is 
impaired. If there is such evidence, the Group calculates the amount 
of impairment as the difference between the recoverable amount of 
the associate and its carrying value and recognises the amount in the 
consolidated income statement.

 Upon loss of significant influence over the associate, the Group 
measures and recognises any retained investment at its fair value. Any 
differences between the carrying amount of the associate upon loss 
of significant influence and the fair value of the retaining investment 
and proceeds from disposal is recognised in the consolidated income 
statement. In the parent company’s financial statements the investment 
in the associate is carried at cost less impairment.

2-2  أساس التوحيد )تابع(

اإلستثمارات في الشركات الشقيقة )تابع(   

الشــقيقة  الشــركة  فــي  إدراج االســتثمارات  يتــم  الملكيــة،  وفقــً لطريقــة حقــوق   
إدراج  أجــل  مــن  لاســتثمار  الدفتريــة  القيمــة  تعديــل  يتــم  بالتكلفــة.  مبدئيــً 
التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الشــقيقة منــذ 
تاريــخ اإلســتماك. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة ضمــن القيمــة 
فــردي  بشــكل  إختبارهــا  يتــم  وال  إطفاؤهــا  يتــم  ال  وهــي  لإســتثمار،  الدفتريــة 

القيمــة. إلنخفــاض 

الشــركة  المجموعــة مــن نتائــج عمليــات  الخســارة حصــة  أو  الربــح  بيــان  يعكــس   
الشــقيقة. يتــم إدراج أي تغييــر فــي بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك المنشــآت 
ــك،  ــى ذل المســتثمر بهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة. باإلضافــة إل
عندمــا يكــون هنــاك تغييــر تــم إدراجــه مباشــرة فــي حقــوق مســاهمي الشــركة 
الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا مــن أيــة تغييــرات، عندمــا يكــون ذلــك 
اســتبعاد  يتــم  المســاهمين.  فــي حقــوق  التغيــرات  بيــان  فــي  للتطبيــق،  قابــل 
المجموعــة  بيــن  المعامــات  عــن  الناتجــة  المحققــة  غيــر  والخســائر  المكاســب 

الشــقيقة. الشــركة  فــي  المجموعــة  إلــى حــد حصــة  الشــقيقة  والشــركة 

ــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة بشــكل  يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أرب  
واضــح فــي بيــان الربــح أو الخســارة خــارج األربــاح التشــغيلية، ويمثــل الربح أو الخســارة 
بعــد خصــم الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة 

الشــقيقة.

تقريــر  إعــداد  فتــرة  ذات  فــي  الشــقيقة  للشــركة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  يتــم   
المحاســبية  السياســات  لجعــل  تعديــات  إجــراء  يتــم  الضــرورة،  عنــد  المجموعــة. 

المجموعــة. تتبناهــا  التــي  السياســات  تلــك  مــع  تتماشــى 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري   
إدراج خســارة انخفــاض القيمــة علــى اســتثماراتها فــي شــركاتها الشــقيقة. فــي 
تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن 
االســتثمار فــي الشــركة الشــقيقة قــد انخفضــت قيمتهــا. إذا كان هنــاك مثــل هــذا 
الدليــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب إنخفــاض القيمــة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة 
القابلــة لاســترداد مــن الشــركة الشــقيقة وقيمهــا الدفتريــة، ثــم تــدرج الخســارة 

ــح أو الخســارة. ــان الرب ــاح شــركة شــقيقة« فــي بي علــى أنهــا »حصــة مــن أرب

عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج   
ــة للشــركة  ــة. أي فــرق بيــن القيمــة الدفتري ــه بقيمتــه العادل أي إســتثمار محتفــظ ب
الشــقيقة عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة 
لإســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــات مــن البيــع يتــم إدراجــه فــي الربــح أو الخســارة.
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2.2  BASIS OF CONSOLIDATION (continued) 

 Interest in joint venture

 A joint venture is a jointly controlled entity, whereby the ventures 
have a contractual arrangement that establishes joint control over the 
economic activities of the entity. The Group accounts for its interest in 
the joint venture using the equity method of accounting. In the Parent 
Company’s financial statements, the investment in joint venture is 
carried at cost less impairment.

2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

 Standards, amendments and interpretation effective :

 For the year ended 31st December 2017, the Parent Company and 
Group has adopted all of the following new and revised standards 
and interpretations issued by the International Accounting Standards 
Board (IASB) and the International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) of the IASB that are relevant to its operations and 
effective for periods beginning on 1 January 2017.

 • Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative

 • Amendments to IAS 12 Income Taxes: Recognition of Deferred Tax 
Assets for Unrealised Losses

 • Annual Improvements Cycle - 2014-2016

 • Amendments to IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities: 
Clarification of the scope of disclosure requirements in IFRS 12

 The following new standards and amendments have been issued 
by the International Accounting Standards Board (IASB) which may 
impact the financial statements of the Parent Company and Group but 
are not yet mandatory for the year ended 31 December 2017:

 

2-2  أساس التوحيد )تابع(

إستثمار في مشروع مشترك    

إن المشــروع المشــترك هــو ترتيــب تعاقــدي يقــوم بموجبــه طرفــان أو أكثــر بنشــاط   
إقتصــادي يخضــع للرقابــة المشــتركة. تقــوم المجموعــة بمحاســبة اإلســتثمار فــي 
ــات  ــة المحاســبية. فــي البيان مشــروعها المشــترك بموجــب طريقــة حقــوق الملكي
الماليــة للشــركة األم يتــم إدراج اإلســتثمار فــي المشــروع المشــترك بالتكلفــة ناقصــً 

إنخفــاض القيمــة.

2-3  تغيرات في السياسات المحاسبية

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الساریة في سنة ٢01٧:   

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، لقــد تبنــت الشــركة األم المجموعــة كافــة   
المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر 
المحاســبة الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة التابعــة لمجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة التــي هــي ذات صلــة بعملياتهــا والســارية للفتــرات التــي 

تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017. 

	   التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي 7 بيــان التدفقــات النقديــة: مبــادرة   
اإلفصــاح

األصــول  إدراج  الدخــل:  ضرائــب   12 الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  لتعديــات    	  
المحققــة  غيــر  الخســائر  عــن  المؤجلــة  الضريبيــة 

	  دورة التحسينات السنوية من 2014 إلى 2016   

	  تعديــات علــى معيــار التقريــر المالــي الدولــي 12 اإلفصــاح عــن الحصــص فــي   
المنشــآت األخــرى: توضيــح نطــاق متطلبــات اإلفصــاح فــي معيــار التقريــر المالــي 

12 الدولــي 

المعاييــر والتعديــات الجديــدة التاليــة قــد تــم إصدارهــا مــن قبــل مجلــس معاييــر   
المحاســبة الدوليــة التــي قــد تؤثــر علــى البيانــات الماليــة للشــركة ولكــن ليســت 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017: إلزاميــة بعــد للســنة 



Annual Report 2017 التقرير السنوي ٢٠١٧

59

2.3 CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (continued)

 IFRS 9: Financial Instruments

 In July 2014, the IASB issued the final version of IFRS 9 Financial 
Instruments that replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition 
and Measurement and all previous versions of IFRS 9. IFRS 9 brings 
together all three aspects of the accounting for financial instruments 
project: classification and measurement, impairment and hedge 
accounting. IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or 
after 1 January 2018, with early application permitted. Except for 
hedge accounting, retrospective application is required but providing 
comparative information is not compulsory. For hedge accounting, 
the requirements are generally applied prospectively, with some 
limited exceptions. The Group plans to adopt the new standard on the 
required effective date and will not restate comparative information. 
While the Group is in the process of assessing the impact of the initial 
application, thus, the impact assessment as of reporting date cannot 
be reasonably estimated. 

 IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers

 IFRS 15 was issued in May 2014, and amended in April 2016, and 
establishes a five-step model to account for revenue arising from 
contracts with customers. Under IFRS 15, revenue is recognised at an 
amount that reflects the consideration to which an entity expects to be 
entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. 
The new revenue standard will supersede all current revenue 
recognition requirements under IFRS. Either a full retrospective 
application or a modified retrospective application is required for 
annual periods beginning on or after 1 January 2018. Early adoption is 
permitted. The Group plans to adopt the new standard on the required 
effective date using the modified retrospective approach. While the 
Group is in the process of assessing the impact of the initial application, 
thus, the impact assessment as of reporting date cannot be reasonably 
estimated.

2-3  تغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(

معيار التقریر المالي الدولي 9: األدوات المالية  

النهائيــة  النســخة  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  أصــدر   ،2014 يوليــو  فــي   
ــي 9 األدوات الماليــة التــي تعكــس جميــع مراحــل  ــي الدول ــر المال ــار التقري مــن معي
مشــروع األدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: 
االعتــراف والقيــاس وكافــة اإلصــدارات الســابقة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 
القيمــة،  وإنخفــاض  والقيــاس،  للتصنيــف  جديــدة  متطلبــات  المعيــار  ُيدِخــل   .9
ومحاســبة التحــوط. إن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ســاري المفعــول للفتــرات 
المبكــر.  للتطبيــق  الســماح  مــع   ،2018 ينايــر   1 بعــد  أو  فــي  تبــدأ  التــي  الســنوية 
معلومــات  ولكــن  رجعــي،  بأثــر  التطبيــق  يتطلــب  التحــوط،  محاســبة  بإســتثناء 
المقارنــة ليســت إلزاميــة. لقــد أجــرت الشــركة تقييــم األثــر رفيــع المســتوى مــن جميــع 
الجوانــب الثاثــة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 وتتوقــع أال يكــون هنــاك أي 
تأثيــر كبيــر علــى بيــان مركزهــا المالــي وحقــوق المســاهمين. تخطــط الشــركة 
تطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ ســريانه المطلــوب وســوف لــن يتــم إعــادة بيــان 
معلومــات المقارنــة. وفــي حيــن أن المجموعــة بصــدد تقييــم تأثيــر التطبيــق األولــي، 

وبالتالــي فــإن تقديــر األثــر فــي تاريــخ التقريــر ال يمكــن تقديــره بشــكل معقــول.

العقــود  عــن  الناشــئة  اإلیــرادات   :15 الدولــي  المالــي  التقریــر  معيــار   
العمــالء مــع  المبرمــة 

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15: صــدر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 فــي مايــو   
ــدًا مــن خمــس خطــوات التــي ســيتم تطبيقهــا علــى  2014 ويؤســس نموذجــً جدي
ــي  ــر المال ــار التقري ــرادات الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء. وفقــً لمعي اإلي
الدولــي 15 يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يعكــس العوض الذي تتوقعه المنشــأة 
ــر مبــادئ  ليكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العمــاء. ُتوفِّ
معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 نهــج أكثــر تنظيمــً لقيــاس واالعتــراف باإليــرادات. 
ــرادات الجديــد ينطبــق علــى جميــع المنشــآت وســوف يحــل محــل جميــع  معيــار اإلي
المتطلبــات الحاليــة لاعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي. 
ل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية  يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح للتبنــي المبكــر. تخطــط المجموعــة 
تطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب باســتخدام المنهــج المعــدل 
األولــي،  التطبيــق  تأثيــر  تقييــم  بصــدد  المجموعــة  أن  حيــن  وفــي  رجعــي.  بأثــر 

ــره بشــكل معقــول. ــر ال يمكــن تقدي ــخ التقري ــر فــي تاري ــر األث ــي فــإن تقدي وبالتال
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2.3 CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (continued)

 IFRS 16: Leases

 The IASB issued IFRS 16 Leases (IFRS 16), which requires lessees to 
recognise assets and liabilities for most leases. The standard includes 
two recognition exemptions for lessees – leases of ’low-value’ assets 
(e.g., personal computers) and short-term leases (i.e., leases with a 
lease term of 12 months or less). For lessors, there is little change to 
the existing accounting in IAS 17 Leases. The Company will perform 
a detailed assessment in the future to determine the extent. The new 
standard will be effective for annual periods beginning on or after 1 
January 2019. Early application is permitted, provided the new revenue 
standard, IFRS 15, has been applied, or is applied at the same date 
as IFRS 16. A lessee can choose to apply the standard using either a 
full retrospective or a modified retrospective approach. The standard’s 
transition provisions permit certain reliefs.

2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 2.4.1 Revenue recognition

 Revenue from LPG filling

 Sales represent the value of gas and related accessories supplied 
during the year. Revenue comprises the fair value of the consideration 
received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of 
the Company’s activities.  Revenue is shown net of returns. Sale is 
recognised when the significant risks and rewards of ownership have 
been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there are 
significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, 
associated costs or the possible return of goods.

 Dividend income

 Dividend income is recognised when the right to receive dividend is 
established.

2-3  تغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 

معيار التقریر المالي الدولي 16 عقود اإلیجار:  

ــر المالــي الدولــي 16 عقــود  أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار التقري  
اإليجــار، الــذي يتطلــب مــن المســتأجرين إدراج الموجــودات والمطلوبــات لمعظــم 
المحاســبة  فــي  تغيــر طفيــف  يوجــد هنــاك  للمؤجريــن،  بالنســبة  اإليجــار.  عقــود 
القائمــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود اإليجــار. ســتقوم الشــركة بإجــراء 
ــد ســاري  ــار الجدي ــد المــدى. ســيكون المعي تقييــم مفصــل فــي المســتقبل لتحدي
المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019. يســمح بالتطبيــق 
 15 الدولــي  المالــي  التقريــر  معيــار  الجديــد،  اإليــرادات  معيــار  أن  بشــرط  المبكــر، 
اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء، قــد تــم تطبيقــه، أو يتــم تطبيقــه فــي 
ذات تاريــخ معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16. يمكــن للمســتأجر أن يختــار تطبيــق 
المعيــار باســتخدام المنهــاج الكامــل بأثــر رجعــي أو المعــدل بأثــر رجعــي. وتســمح 

أحــكام االنتقــال فــي المعيــار ببعــض حــاالت اإلعفــاء.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

٢-4-1 اإلعتراف باإلیرادات  

اإلیرادات من تعبئة غاز البترول المسال   

اإليــرادات  تمثــل  العــام.  خــال  المــوردة  وتوابعهــا  الغــاز  قيمــة  المبيعــات  تمثــل   
القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو القابــل لإســتام عــن بيــع البضائــع فــي إطــار 
الدخــل عندمــا  بيــان  بالمبيعــات فــي  االعتــراف  يتــم  العاديــة للشــركة.  األنشــطة 
يتــم تحويــل المخاطــر والعوائــد الهامــة المتعلقــة بالملكيــة إلــى المشــتري. ال يتــم 
إثبــات اإليــرادات فــي حالــة وجــود شــكوك كبيــرة حــول اســترداد المقابــل المســتحق، 

والتكاليــف المرتبطــة أو إحتمــال إرجــاع البضائــع.

إیرادات توزیعات األرباح  

إســتام  فــي  الحــق  ينشــأ  عندمــا  الدخــل  ببيــان  األربــاح  توزيعــات  إيــرادات  تــدرج   
يعــات.  لتوز ا



Annual Report 2017 التقرير السنوي ٢٠١٧

61

2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 Interest income 

 Interest income is recognised as the interest accrues using the effective 
interest method.

	 Contract	revenue	and	profit	recognition

 Contract revenue comprises the total value of construction / project 
work performed during the year.  Profit on long term contracts is 
recognised on the percentage of completion basis.  No profit is 
taken until a contract has progressed to the point where the ultimate 
realisable profit can be reasonably determined.  Provision is made for 
all losses incurred to the reporting date plus any further losses that are 
foreseen in bringing contracts to completion.

 2.4.2 Taxation

 Income tax

 Taxation is provided in accordance with fiscal regulations applicable to 
each country of operation.

 Deferred income taxation is provided using the liability method on 
all temporary differences at the reporting date. Deferred income tax 
assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to 
apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, 
based on laws that have been enacted at the reporting date.

 The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each 
reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable 
that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the 
deferred income tax asset to be utilised.

 Income tax is recognised in the profit or loss except to the extent 
that it relates to items recognised directly in equity, in which case it is 
recognised in equity.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

إیرادات الفوائد  

تدرج إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة الفائدة السارية.  

أرباح وایرادات العقود   

تشــتمل ايــرادات العقــود علــى إجمالــي قيمــة أعمــال االنشــاءات / المشــروع المنجــزة   
ــح علــى العقــود الطويلــة األجــل علــى أســاس نســبة  خــال الســنة. ويتــم قيــد الرب
اإلنجــاز. وال يــدرج أي ربــح حتــى يبلــغ العقــد مرحلــة مــن االنجــاز يمكــن معهــا تحديــد 
الربــح النهائــي القابــل للتحقيــق بصــورة معقولــة. ويتــم احتســاب مخصــص لجميــع 
الخســائر المتحققــة حتــى تاريــخ بيــان المركــز المالــي، باالضافــة إلــى أيــة خســائر أخــرى 

متوقعــة لحيــن اكتمــال العقــود.

٢-4-٢ ضریبة   

يتــم تكويــن مخصــص للضرائــب وفقــً لأنظمــة الماليــة المعمــول بهــا فــي البلــدان   
فيهــا. المجموعــة  تعمــل  التــي 

يتــم عمــل مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجلــة بإســتخدام طريقــة المطلوبــات علــى   
جميــع الفروقــات المؤقتــة بيــن األســاس الضريبــي للقيــم الدفتريــة للموجــودات 
وللمطلوبــات فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. تحتســب ضرائــب الدخــل المؤجلــة 
للموجــودات والمطلوبــات بنســب الضرائــب المتوقــع فرضهــا للفتــرة عنــد تحقيــق 
بيــان  تاريــخ  فــي  المطبقــة  القوانيــن  بنــاء علــى  المطلــوب،  أو تســوية  الموجــود 

المركــز المالــي.

فــى تاريــخ إعــداد كل بيــان مركــز مالــي، يتــم مراجعــة ضرائــب الدخــل المؤجلــة علــى   
ــاح الخاضعــة  الموجــودات وحســمها بحيــث ال يكــون هنــاك احتمــال لــن تســمح األرب

للضريبــة باســتخدام ضرائــب الدخــل المؤجلــة علــى الموجــودات أو جــزء منهــا.

تــدرج ضريبــة الدخــل ببيــان الدخــل الشــامل بإســتثناء إلــى الحــد الــذي تتعلــق فيــه   
ببنــود مدرجــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين، ففــي تلــك الحالــة تــدرج فــي حقــوق 

المســاهمين.

ال تنطبــق الضريبــة علــى احــدى الشــركات التابعــة التــي تقــع فــي دولــة اإلمــارات   
الحــرة. المنطقــة  فــي  كمؤسســة  تســجيلها  تــم  حيــث  المتحــدة  العربيــة 
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.2 Taxation (CONTINUED)
 No tax is applicable for one of the subsidiaries based in the UAE as it 

is registered as a Free Zone establishment.

 2.4.3  Property, plant and equipment

 Property, plant and equipment are initially recorded at cost. Land and 
buildings are subsequently revalued, on an asset-by-asset basis, to 
their market values. Valuations of land and buildings are normally 
carried out every five years, on an open market value, for existing use 
basis. This period may be reduced for classes of land and buildings in 
respect of which market conditions have changed significantly.

 The carrying amounts, both those revalued and those measured at 
cost, are reviewed at each reporting date to assess whether they 
are recorded in excess of their recoverable amount. Where carrying 
values exceed this recoverable amount assets are written down to 
their recoverable amount. 

 When an asset is revalued, any increase in the carrying amount 
arising on revaluation is credited under revaluation reserve in 
other comprehensive income, except to the extent that it reverses 
a revaluation decrease of the same asset previously recognised 
in the profit or loss, in which case the increase is recognised in the 
profit or loss. A revaluation deficit is recognised in the statement of 
comprehensive income, except to the extent that it offsets an existing 
surplus on the same asset recognised in the asset revaluation 
reserve. 

 Expenditure incurred to replace a component of an item of property and 
equipment that is accounted for separately is capitalised and the carrying 
amount of the component that is replaced is written off.  Other subsequent 
expenditure is capitalised only when it increases future economic benefits 
of the related item of property and equipment.  All other expenditure is 
recognised in the Profit or Loss as the expense is incurred.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٣ ممتلكات وآالت ومعدات  

المتراكــم  اإلســتهاك  ناقصــً  التكلفــة  بســعر  والمعــدات  الممتلــكات  تــدرج   
ناقصــً أي خســائر محــددة إلنخفــاض القيمــة.  وتــدرج قيمــة األرض بالملكيــة 
الحــرة بمبالــغ أعيــد تقييمهــا وال تخضــع لإســتهاك، كمــا يتــم إجــراء إعــادة 
لتحديــد  يتجــاوز خمــس ســنوات  ال  أن  علــى  األرض بشــكل منتظــم  تقييــم 
قيمتهــا الســوقية بتاريــخ إعــادة التقييــم. عنــد إعــادة تقييــم األصــل فــإن أي 
ــة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم يتــم تســجيلها مباشــرة  ــادة بالقيمــة الدفتري زي
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن إحتياطــي إعــادة التقييــم، مــا عــدا إلــى الحــد 
إلــى ســعر  زيــادة إعــادة التقييــم القيمــة الدفتريــة لأصــل  الــذي تعيــد فيــه 

التكلفــة األصلــي حيــث يتــم إدراجهــا كإيــراد. 

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لأصــول، وتعــدل عندمــا يكــون   
ذلــك مائمــً، بتاريــخ كل تقريــر. عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لأصــل أكبــر مــن 
القيمــة المقــدر إســتردادها عــن ذلــك األصــل تخفــض قيمتــه فــورًا إلــى القيمــة 

المتوقــع إســتردادها.

يحمــل اإلنخفــاض الناتــج عــن إعــادة تقييــم األصــل مبدئيــً مقابــل أي فائــض   
إعــادة تقييــم ذات عاقــة محتفــظ بــه فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل بينمــا يحســب 
أمــا فــي حالــة اســتبعاد األصــل فإنــه تتــم إضافــة  الباقــي كمصــروف.  الجــزء 

الدخــل الشــامل. إلــى قائمــة  التقييــم مباشــرة  إعــادة  الفائــض مــن 

تتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات   
تشــطب  أن  علــى  المحاســبة عنهــا بصفــة مســتقلة  تتــم  التــي  والمعــدات 
الاحقــة  المصروفــات  رســملة  تتــم  المســتبدل.   للمكــون  الدفتريــة  القيمــة 
بنــود  فــي  المضمنــة  المســتقبلية  المنافــع  مــن  تزيــد  عندمــا  فقــط  األخــرى 
الممتلــكات والمعــدات.  يتــم إدراج جميــع المصروفــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل 

الشــامل كمصــروف عنــد تكبدهــا.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.3 Property, plant and equipment (continued)

 An annual transfer from the asset revaluation reserve to retained 
earnings is made for the difference between depreciation based on the 
revalued carrying amount of the assets and depreciation based on the 
original cost of the assets. Additionally, accumulated depreciation as at 
the revaluation date is eliminated against the gross carrying amount of 
the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the 
asset. Upon disposal, any revaluation reserve relating to the particular 
asset being sold is transferred to retained earnings.

 Depreciation

 Land and capital work in progress are not depreciated.  The cost 
or valuation, less estimated residual value, of other property, plant 
and equipment is depreciated by equal annual instalments over the 
estimated useful lives of the assets.  Capital work in progress is 
transferred into appropriate asset categories upon the completion of 
projects and depreciation is provided from that date.  The rates of 
depreciation are based on the following estimated useful lives:

      Years

 Leasehold buildings   20

 Plant and machinery   5-10

 Cylinders    10

 Furniture, fixtures and office equipment 5

 Software    3

 Tractors and trailers   5

 Motor vehicles    4

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٣ ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  

يتــم الغــاء إدراج أي بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال   
تكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدامه أو اســتبعاده.  تحــدد 
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد أو انتهــاء صاحيــة أصــل كالفــرق بيــن 
متحصــات البيــع ومبلــغ القيمــة الدفتريــة لأصــل وتــدرج فــي قائمــة الدخــل 

الشــامل.

الممتلــكات والمعــدات بطريقــة  اإلســتهاك لشــطب تكلفــة  إحتســاب  يتــم   
القســط الثابــت علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لأصــول. وتســتخدم 

الغــرض كاآلتــي: لهــذا  التاليــة  الســنوية  المعــدالت 

السنوات      

20 مباني مستأجرة      

10 -  5 آالت ومكائن     

10 أسطوانات الغاز     

5 أثاث وتركيبات ومعدات مكاتب   

3 برامج الحاسب اآللي    

5 جرارات ومقطورات     

4 سيارات     
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

2.4.3 Property, plant and equipment (continued)

 An item of property, plant and equipment and any significant part 
initially recognised is derecognised upon disposal or when no future 
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or 
loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference 
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the 
asset) is included in the Profit or Loss when the asset is derecognised.

 The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted 
if appropriate, at each reporting date. Where the carrying amount of 
an asset is greater than its estimated recoverable amount it is written 
down immediately to its recoverable amount.

 2.4.4 Business combinations and goodwill

 Business combinations are accounted for using the acquisition 
method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of 
the consideration transferred, measured at acquisition date fair value 
and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. For 
each business combination, the acquirer measures the non-controlling 
interest in the acquiree either at fair value or at the proportionate share 
of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition- related costs 
incurred are expensed and included in administrative expenses.

 When the Group acquires a business, it assesses the financial assets 
and liabilities assumed for appropriate classification and designation 
in accordance with the contractual terms, economic circumstances 
and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the 
separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

 If the business combination is achieved in stages, the previously held 
equity interest in the acquiree is remeasured at its acquisition date fair 
value and any resulting gain or loss is recognized in the consolidated 
income statement.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٣ ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  

بــه  المعتــرف  كبيــر  جــزء  وأي  والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات  بنــد  شــطب  يتــم   
فــي البدايــة عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع مــن اســتخدامه أو التخلــص مــن أيــة 
ــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب  ــة مســتقبلية. يتــم تضميــن أي رب ــع اقتصادي مناف
الموجــودات )تحســب علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة 
الدفتريــة لأصــل( فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد عندمــا يتــم اســتبعاد األصــول.

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لأصــول واألعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة، وتتــم تســويتها   
عنــد الضــرورة، بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي.  يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لأصــل 
فــورًا إلــى قيمتــه القابلــة لإســتفادة منهــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل أكبــر 

مــن قيمتــه القابلــة لإســتفادة منهــا.

٢-4-4 إندماج األعمال والشهرة  

يتــم المحاســبة عــن تجميــع األعمــال باســتخدام طريقــة االقتنــاء وتقــاس تكلفــة   
القيمــة  االقتنــاء  تاريــخ  فــي  ويقــاس  المحــول  المبلــغ  إجمالــي  باعتبارهــا  االقتنــاء 
لــكل  المقتنــي  يقــوم  المقتنــي.  فــي  غيــر مســيطرة  أي حصــة  العادلــة وكميــة 
أو  العادلــة  بالقيمــة  ســواء  المســيطرة  غيــر  الحصــة  بقيــاس  األعمــال  تجميعــات 
بالحصــة العادلــة لصافــي أصــول المقتنــي المحــددة. تقيــد تكلفــة االقتنــاء المتكبدة 

اإلداريــة.  المصروفــات  فــي حســاب 

عندمــا تقتنــي المجموعــة عمــل، تقــوم بتقييــم األصــول وااللتزامــات الماليــة المقتناة   
االقتصاديــة  والظــروف  التعاقــد  لشــروط  المناســب وفقــا  والتخصيــص  للتبويــب 
المشــتقات  فصــل  ذلــك  ويتضمــن  االقتنــاء.  تاريــخ  فــي  الصلــة  ذات  والظــروف 

المقتنــي. مــع  العقــد  فــي  المتضمنــة 

إذا تــم تجميــع األعمــال علــى مراحــل يعــاد قيــاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء   
لحصــة حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا المقتنــي فــي المنشــأة المقتنــاة بالقيمــة 

العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء عبــر الربــح والخســارة.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.4 Business combinations and goodwill (continued)

 Any contingent consideration to be transferred by the acquirer 
will be recognised at fair value at the acquisition date. Contingent 
consideration classified as an asset or a liability that is a financial 
instrument and within the scope of IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement is measured at fair value with changes 
in fair value recognised either in consolidated income statement or as a 
change to other comprehensive income. If the contingent consideration 
is not within the scope of IAS 39, it is measured in accordance with 
appropriate IFRS. If the contingent consideration is classified as equity, 
it should not be remeasured and subsequent settlement is accounted 
within equity.

 Goodwill is initially measured at cost, being the excess of the 
aggregate of the consideration  transferred and the amount recognized 
for non- controlling interest over the net identifiable assets acquired 
and liabilities assumed. If the fair value of the net assets acquired 
is in excess of the aggregate consideration transferred, the gain is 
recognised in profit or loss.

 After initial recognition, goodwill is measured at cost less any 
accumulated impairment losses. For the purpose of impairment 
testing, goodwill acquired in a business combination is, from the 
acquisition date, allocated to each of the Group’s cash-generating 
units that are expected to benefits from the combination, irrespective 
of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to 
those units. 

 Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the 
operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with the 
disposed operation is included in the carrying amount of the operation 
when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed of 
in these circumstances is measured based on the relative values of 
the disposed operation and the portion of the cash - generation unit 
retained.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-4 إندماج األعمال والشهرة )تابع(  

تقيــد أي تســوية محتملــة محولــة مــن المقتنــي بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء.   
تقيــد التغييــرات الاحقــة للقيمــة العادلــة للتســوية المحتملــة التــي تعتبــر أصــل أو 
التــزام وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 ســواء فــي الربــح أو الخســارة أو باعتبــاره 
تغييــر لدخــل شــامل آخــر. فــي حالــة تصنيــف التســوية المحتملــة باعتبارهــا حقــوق 
حقــوق  ضمــن  نهائيــا  تســويتها  يتــم  حتــى  قياســها  يعــاد  أن  يجــب  ال  ملكيــة 

الملكيــة. 

تقــاس الشــهرة أوليــا بالتكلفــة لكونهــا زيــادة المبلــغ المحــول والمبلــغ المقــدر   
المقتنــاة  المحــددة  الشــركة  أصــول  صافــي  علــى  المســيطرة  غيــر  لأســهم 
وااللتزامــات المطلوبــة. إذا كان ذلــك المبلــغ أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي أصــول 

والخســارة. الربــح  فــي  الفــرق  إدراج  يتــم  المقتنــاة  التابعــة  الشــركة 

اضمحــال  خســائر  أي  ناقــص  بالتكلفــة  الشــهرة  تقــاس  األولــي،  االعتــراف  بعــد   
تجميــع  فــي  المقتنــاة  الشــهرة  تخصــص  االضمحــال  اختبــار  وألغــراض  متراكمــة. 
األعمــال مــن تاريــخ االقتنــاء لــكل وحــدات توليــد النقــد فــي المجموعــة والمتوقــع أن 
تســتفاد مــن التجميــع بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك أصــول أو التزامــات أخــرى 

الوحــدات.  بتلــك  مرتبطــة  للمقتنــي 

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزء مــن وحــدة توليــد النقــد وعندمــا يتــم االســتغناء عــن   
جــزء مــن هــذه الوحــدة تســجل الشــهرة المرتبطــة بالعمليــات التــي تــم االســتغناء 
عنهــا بالقيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة عنــد إســتبعاد 
العمليــة. وتقــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحالــة بنــاء علــى القيــم النســبية 

ــات المســتبعدة والحصــة المحتفــظ بهــا مــن وحــدة توليــد النقــد. للعملي
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.5 Leases

 The determination of whether an arrangement  is, or contains, a lease 
is based on the substance of the arrangement at inception date. The 
arrangement is assessed for whether fulfilment of the arrangement is 
dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement 
conveys a right to use the asset, even if that right is not explicitly 
specified in an arrangement.

 Group as a lessee

 Finance leases that transfer substantially all the risks and benefits 
incidental to ownership of the leased item to the Group, are capitalised 
at the commencement of the lease at the fair value of the leased 
property or, if lower, at the present value of the minimum lease 
payments. Lease payments are apportioned between finance charges 
and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of 
interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are 
recognised in finance costs in the profit or loss.

 A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, 
if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership 
by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter 
of the estimated useful life of the asset and the lease term.

 Operating lease payments are recognised as an operating expense in 
the profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

 Group as a lessor

 Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks 
and benefits of ownership of an asset are classified as operating 
leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease 
are added to the carrying amount of the leased asset and recognised 
over the lease term on the same basis as rental income. Contingent 
rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-5 عقود اإلیجار   

تعتمــد عمليــة تحديــد مــا إذا كان أي ترتيــب تعاقــدي يمثــل إيجــار أو يتضمــن إيجــار   
فــي ضــوء جوهــر الترتيــب فــي تاريــخ بدايتــه: ســواء اعتمــد الوفــاء بــه علــى اســتخدام 
أصــل أو أصــول معينــة، أو أن يكــون الترتيــب التعاقــدي يتــم بموجبــه تحويــل حــق 

اســتخدام أصــل.

المجموعة كمستأجرة  

إن عقــود اإليجــار التمويليــة، التــي تنقــل إلــى المجموعــة بشــكل جوهــري كافــة   
تاريــخ  مــن  رســملتها  يتــم  مؤجــر،  أصــل  بملكيــة  المتعلقــة  والمنافــع  المخاطــر 
بدايــة العقــد بالقيمــة العادلــة لأصــل المؤجــر أو، إذا كان أقــل، بالقيمــة الحاليــة 
للحــد األدنــى مــن دفعــات اإليجــار. يتــم تقســيم المدفوعــات االيجاريــة بيــن مصاريــف 
التمويــل وتخفيــض االلتــزام االيجــاري بحيــث يتحقــق معــدل ثابــت مــن الفائــدة علــى 
الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام. تحمــل مصاريــف التمويــل مباشــرة فــي بيــان الدخــل 

الشــامل.

يتــم اســتهاك األصــول االيجاريــة المرســملة علــى الفتــرة األقصــر مــا بيــن األعمــار   
اإلنتاجيــة المقــدرة لأصــل أو فتــرة عقــد االيجــار، فــي حــال عــدم وجــود تأكيــد معقــول 

بــأن المجموعــة ســتحصل علــى الملكيــة بنهايــة فتــرة اإليجــار. 

ــى  ــان الدخــل الشــامل عل يتــم إدراج دفعــات اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي بي  
اإليجــار. فتــرة  مــدى  علــى  الثابــت  القســط  أســاس 

المجموعة كمؤجر   

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية حينمــا تتحمــل المجموعــة   
كمؤجــر فعليــً وبشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة أصــل 
ــة المتكبــدة عنــد تفــاوض عقــد إيجــار تشــغيلي  مؤجــر. التكاليــف المباشــرة األولي
يتــم إضافتهــا إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر وتــدرج علــى مــدى فتــرة اإليجــار 

علــى نفــس أســاس إيــرادات اإليجــار.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.6  Financial assets

 Financial assets within the scope of IAS 39 are classified as financial 
assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, 
held-to-maturity investments, or financial assets available-for-sale, or 
derivatives as appropriate. The Group determines the classification of 
its financial assets at initial recognition.

 All financial assets are recognised initially at fair value plus transaction 
cost except, in the case of financial assets recorded at fair value 
through profit or loss.

 Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets 
within a time frame established by regulation or convention in the 
market place (regular way trades) are recognised on the trade date, 
i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

 The Group’s financial assets include quoted and unquoted financial 
assets available-for-sale, medium term receivables, accounts 
receivable, bank balances and cash and derivative financial 
instruments.

 2.4.6.1  Subsequent measurement

 The subsequent measurement of financial assets depends on their 
classification as described below:

 Financial assets available-for-sale

 Financial assets available-for-sale are non-derivative financial assets 
that are designated as available-for-sale or are not classified as 
financial assets  at fair value through profit or loss, financial assets  
held-to-maturity or loans and receivables.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-6 موجودات مالية  

الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المصنفــة فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي   
تــم تعيينهــا مــن قبــل اإلدارة عنــد اإلعتــراف المبدئــي. يجــوز أن تعيــن اإلدارة فقــط 
أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي عندمــا يتــم 
اســتيفاء المعاييــر التاليــة، ويتــم تحديــد التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة:

إن التصنيــف يلغــي أو يخفــف كثيــرا مــن المعالجــة غيــر المتناســقة التــي قــد تنشــأ   
مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو االعتــراف باألربــاح أو الخســائر عليهــم علــى 
أســاس مختلــف. الموجــودات والمطلوبــات هــي جــزء مــن مجموعــة مــن موجــودات 
ماليــة ومطلوبــات ماليــة أو كليهمــا، التــي تــدار وأداؤهــا يتــم تقييمــه علــى أســاس 

القيمــة العادلــة، وفقــا إلدارة مخاطــر موثقــة أو اســتراتيجية االســتثمار.

مــن  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات  تســجيل  يتــم   
خــال الربــح أو الخســارة فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي صافــي الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن الموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. تســتحق الفوائــد 
ــي،  ــى التوال ــد، عل ــات الفوائ ــد أو مصروف ــرادات الفوائ ــدة فــي إي المحققــة أو المتكب
وذلــك باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي، فــي حيــن يتــم تســجيل إيــرادات توزيعــات 

ــا يتقــرر الحــق فــي الدفــع. ــرادات التشــغيل األخــرى عندم ــاح فــي إي األرب

٢-4-6-1 القياس الالحق   

القيــاس الاحــق للموجــودات الماليــة يعتمــد علــى تصنيفهــم كمــا هــو مبيــن فيمــا   
يلــي:

الموجودات المالية المتاحة للبيع  

االســتثمارات المتاحــة للبيــع تشــمل األســهم وســندات الديــن. اســتثمارات األســهم   
المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع هــي تلــك التــي ال تصنــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
للمتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. يقصــد بســندات الديــن 
فــي هــذه الفئــة التــي ســيحتفظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن ويمكــن بيعهــا 
اســتجابة الحتياجــات الســيولة أو اســتجابة للتغيــرات فــي ظــروف الســوق. لــم يتــم 
تصنيــف أي مــن القــروض أو المدينيــن كمتاحــة للبيــع. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم 

الحقــً قيــاس اإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.6.1  Subsequent measurement (Continued)

 After initial measurement, financial assets available-for-sale are 
subsequently measured at fair value with unrealised gains or losses 
being recognised as other comprehensive income in the cumulative 
changes in fair value reserve until the investment is derecognised at 
which time the cumulative gain or loss is recognised in the profit or 
loss. Investments whose fair value cannot be reliably measured are 
carried at cost less impairment losses, if any.

 Accounts receivable 

 Accounts receivable are shown at the balance due, net of provisions 
for amounts estimated to be uncollectible.

 Due from or due to installation contract customers

 The amounts due from or due to installation contract customers is the 
net amount of costs incurred, plus recognised profits, (less recognised 
losses) less progress billings for all contracts in progress.  For all 
contracts for which costs are incurred, plus recognised profits (less 
recognised losses) exceed progress billings, the gross amount is 
presented as due from installation contract customers.  For all contracts 
for which progress billings exceed costs incurred, plus recognised 
profits (less recognised losses), the gross amount is presented as due 
to installation contract customers.

 2.4.6.2  Derecognition

 A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part 
of a Group of similar financial assets) is derecognised when:

 • The rights to receive cash flows from the asset have expired

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-6-1 القياس الالحق )تابع(  

المســاهمين  حقــوق  فــي  مباشــرة  المحققــة  غيــر  والخســائر  األربــاح  إدراج  يتــم   
ــة لاســتثمارات المتاحــة  ــرادات الشــاملة األخــرى( فــي التغيــر فــي القيمــة العادل )اإلي
ســبق  التــي  المتراكمــة  الخســائر  أو  األربــاح  اإلســتثمار،  بيــع  يتــم  عندمــا  للبيــع. 
إدراجهــا ضمــن حقــوق المســاهمين يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل ضمــن اإليــرادات 

األخــرى. التشــغيلية 

المدينون   

المبالــغ  بعــد خصــم مخصصــات  المســتحق،  بالمبلــغ  المديونيــات مبدئيــا  تــدرج   
تحصيلهــا. يمكــن  ال  التــي  التقديريــة 

إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم والموحدة  

المستحق من أو إلى عماء عقود التركيب  

ــغ  ــغ المســتحقة مــن أو المســتحقة لعمــاء عقــود التركيــب هــي صافــي مبل المبال  
المدرجــة(  الخســائر  )ناقــص  المدرجــة  األربــاح  إلــى  باإلضافــة  المتكبــدة،  التكاليــف 
ناقــص الفواتيــر المصــدرة لجميــع العقــود قيــد التنفيــذ. بالنســبة لجميــع العقــود 
التــي حيــث التكاليــف المتكبــدة، باإلضافــة إلــى األربــاح المدرجــة )ناقــص الخســائر 
المدرجــة( تتجــاوز المطالبــات المرحليــة، فــإن المبلــغ اإلجمالــي يــدرج كمســتحق مــن 
عمــاء عقــود التركيــب. بالنســبة لجميــع العقــود حيــث المطالبــات المرحليــة تتجــاوز 
التكاليــف المتكبــدة، باإلضافــة إلــى األربــاح المدرجــة )ناقــص الخســائر المدرجــة(، فــإن 

ــى عمــاء عقــود التركيــب. ــدرج كمســتحق إل ــي ي ــغ اإلجمال المبل

٢-4-6-٢ إلغاء اإلعتراف   

)1( إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية  

يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي )أو حيــث يكــون منطبــق جــزء مــن األصــل المالــي   
أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة مشــابهة( عندمــا:

	   ينتهي الحق من إستام التدفقات النقدية من األصل؛ أو   
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.6.2  Derecognition (Continued)

 • The Group has transferred its rights to receive cash flows from the 
asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows 
in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ 
arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially 
all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither 
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the 
asset, but has transferred control of the asset. 

 When the Group has transferred its rights to receive cash flows 
from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it 
evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of 
ownership. When it has neither transferred nor retained substantially 
all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the 
asset, the asset is recognised to the extent of the Group’s continuing 
involvement in the asset. In that case, the Group also recognises an 
associated liability. The transferred asset and the associated liability 
are measured on a basis that reflects the rights and obligations that 
the Group has retained. Continuing involvement that takes the form 
of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of 
the original carrying amount of the asset and the maximum amount of 
consideration that the Group could be required to repay. 

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-6-٢ إلغاء اإلعتراف )تابع(

ــة مــن األصــل أو  ــل حقوقهــا إلســتام التدفقــات النقدي 	   تقــوم المجموعــة بتحوي  
ــل إلتــزام دفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون أي تأخيــر جوهــري  تحمَّ

إلــى طــرف ثالــث بمقتضــى ترتيبــات »تمريــر مــن خــال«؛ و

	   إمــاَّ )1( لقــد قامــت المجموعــة بتحويــل جوهــري لكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة   
األصــل، أو )2( لــم تقــم المجموعــة بتحويــل كمــا لــم تحتفــظ جوهريــً بكافــة المخاطــر 

ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــن قامــت بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل.  

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا إلســتام التدفقــات النقديــة مــن األصــل   
أو قــد أبرمــت ترتيبــات تمريــر مــن خــال، ولــم تقــم بتحويــل كمــا لــم تحتفــظ جوهريــً 
بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل كمــا لــم تقــم بتحويــل الرقابــة والســيطرة 
المجموعــة  إلــى حــد مشــاركة  بــه  اإلعتــراف  يتــم  أصــل جديــد  فــإن  األصــل،  علــى 
المســتمرة فــي األصــل. فــي هــذه الحالــة، فــإن الشــركة تــدرج أيضــا اإللتــزام المرتبــط. 
يتــم قيــاس الموجــودات المنقولــة واإللتــزام المرتبــط، علــى أســاس أن يعكــس 
الحقــوق وااللتزامــات التــي كانــت المجموعــة قــد احتفظــت. عندمــا تتخــذ المشــاركة 
المشــاركة  قيــاس  يتــم  المحــول،  لأصــل  ضمــان  شــكل  للمجموعــة  المســتمرة 
بالمبلــغ األقــل بيــن القيمــة الدفتريــة األصليــة لأصــل والحــد األعلــى لقيمــة العــوض 

ــذي قــد يطلــب مــن الشــركة تســديده. ال
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.6.3  Impairment of financial assets

 An assessment is made at each reporting date to determine whether 
there is any objective evidence that a  financial asset or a Group of 
financial assets is impaired. A financial asset or a Group of financial 
assets is deemed to be impaired if there is objective evidence of 
impairment as a result of one or more events that has occurred after 
the initial recognition of the asset (an incurred ‘loss event’) and that 
loss event (or events) has an impact on the estimated future cash 
flows of the financial asset or the Group of financial assets that can 
be reliably estimated. Evidence of impairment may include indications 
that the debtor or a Group of debtors is experiencing significant 
financial difficulty, default or delinquency in interest or principal 
payments, the probability that they will enter bankruptcy or other 
financial reorganisation and when observable data indicate that there 
is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as 
changes in economic conditions that correlate with defaults.

 Financial assets available-for-sale

 For financial assets available-for-sale, the Group assesses at each 
reporting date whether there is objective evidence that an investment 
or a group of investments is impaired.

 In the case of equity investments classified as available-for-sale, 
objective evidence would include a significant or prolonged decline in 
the fair value of the investment below its cost. ‘Significant’ is to be 
evaluated against the original cost of the investment and ‘prolonged’ 
against the period in which the fair value has been below its original 
cost. When there is evidence of impairment, the cumulative loss 
– measured as the difference between the acquisition cost and 
the current fair value, less any impairment loss on that investment 
previously recognised in the profit or loss– is removed from other 
comprehensive income and recognised in the profit or loss. Impairment 
losses on equity investments are not reversed through profit or loss; 
increases in their fair value after impairment are recognised directly in 
other comprehensive income.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-6-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية   

علــى  موضوعــي  دليــل  هنــاك  كان  إذا  مــا  المجموعــة  تقييــم  تقريــر  كل  بتاريــخ   
إنخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة.  تنخفــض قيمــة أصــل مالــي 
أو مجموعــة أصــول ماليــة ويتــم تكبــد خســارة اإلنخفــاض بالقيمــة إذا، فقــط إذا، كان 
هنــاك دليــل موضوعــي نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن حــدث بعــد التســجيل األولــي 
لأصــل )حــدث خســارة( ويوجــد لحــدث الخســارة ذاك )أو األحــداث( أثــر علــى التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لأصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة والتــي 
يمكــن تقديرهــا بشــكل يعتمــد عليــه. إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تكبــد 
القيمــة  بيــن  الفــرق  أنــه  الخســارة علــى  يقــاس مبلــغ  بالقيمــة،  انخفــاض  خســارة 
المتوقعــة.   المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  لأصــل  الدفتريــة 
وتخفــض القيمــة الدفتريــة لأصــل مــن خــال اســتخدام حســاب مخصــص ويــدرج 
مبلــغ الخســارة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.  إذا زاد أو نقــص مبلــغ خســارة االنخفــاض 
بالقيمــة، فــي فتــرة الحقــة، بســبب حــدث وقــع بعــد إدراج انخفــاض القيمــة، فــإن 
بتعديــل  تخفيضهــا  أو  زيادتهــا  تتــم  ســابقً  المدرجــة  القيمــة  انخفــاض  خســارة 
حســاب المخصــص. وإذا تــم اســترداد المبالــغ المشــطوبة الحقــً، يتــم قيــد االســترداد 

ــان الدخــل الشــامل. علــى بي

إيضاحات حول البيانات المالية للشركة األم والموحدة  

تقيــم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي   
علــى إنخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة.  بالنســبة لــأوراق الماليــة 
الخاصــة بالديــن، تســتخدم المجموعــة المعاييــر الــواردة فــي )أ( أعــاه.  فــي حالــة 
اســتثمارات األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع، يكــون انخفــاض جوهــري أو طويــل 
المــدى فــي القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة إلــى اقــل مــن تكلفتــه دليــًا آخــرًا علــى 
انخفــاض قيمــة األصــول.  إذا وجــدت مثــل هــذه األدلــة لأصــول الماليــة المتاحــة للبيــع، 
ــازة  ــة الخســارة المتراكمــة، التــي تقــاس باعتبارهــا الفــرق بيــن تكلفــة الحي تتــم إزال
والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــً أي خســائر انخفــاض بالقيمــة لذلــك األصــل المالــي 
الــذي أدرج ســابقً فــي الربــح أو الخســارة، مــن حقــوق المســاهمين وتــدرج فــي قائمــة 
األســهم  أدوات  قيمــة  إنخفــاض  خســائر  المنفصلــة.   المجمعــة  الشــامل  الدخــل 
المدرجــة فــي الربــح أو الخســارة ال يتــم عكــس قيدهــا مــن خــال ربــح أو خســارة 
منفصليــن.  إذا، فــي فتــرة الحقــة، ارتفعــت القيمــة العادلــة ألداة الديــن المصنفــة 
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.6.3  Impairment of financial assets (Continued)

 In the case of debt instruments classified as available-for-sale, 
impairment is assessed based on the same criteria as financial 
assets carried at amortised cost. However, the amount recorded for 
impairment is the cumulative loss measured as the difference between 
the amortised cost and the current fair value, less any impairment loss 
on that investment previously recognised in the profit or loss.

 2.4.7  Financial liabilities

 Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial 
liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, as 
appropriate. The Group determines the classification of its financial 
liabilities at initial recognition.

 Financial liabilities are recognised initially at fair value and  in the case 
of loans and borrowings, net of directly attributable transaction costs.

 The Group’s financial liabilities include accounts payable and accruals, 
amounts due to related parties, bank overdrafts and term loans.

 2.4.7.1 Subsequent measurement 

 The measurement of financial liabilities depends on their classification 
as described below:

 Accounts payable and accruals

 Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods 
or services received, whether billed by the supplier or not.

 Term loans

 After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are 
subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains 
and losses are recognised in the consolidated income statement when 
the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation 
process.

كمتاحــة للبيــع ويمكــن إرجــاع هــذه الزيــادة بموضوعيــة إلــى حــدث وقــع بعــد ادراج 
خســائر انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة، يتــم عكــس قيــد خســارة االنخفــاض 

ــح أو الخســارة. بالقيمــة مــن خــال الرب

٢-4-٧ إلتزامات مالية  

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39   
كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، والقــروض والســلف، 
االعتــراف  عنــد  الماليــة  المطلوبــات  المجموعــة تصنيــف  تحــدد  االقتضــاء.  حســب 

المبدئــي.

القــروض  حالــة  وفــي  العادلــة  بالقيمــة  مبدئيــا  الماليــة  المطلوبــات  إدراج  يتــم   
المباشــرة. المعامــات  تكاليــف  مــن  صافيــة  والســلفيات، 

ومبالــغ  ومســتحقات  دائنــة  حســابات  للمجموعــة  الماليــة  المطلوبــات  وتتضمــن   
والقــروض. المكشــوف  علــى  والســحب  العاقــة،  ذات  لأطــراف  مســتحقة 

٢-4-٧-1 القياس الالحق   

الدائنون والمستحقات  

أو  للبضائــع  المســتقبل   فــي  الدفــع  المســتحقة  للمبالــغ  المطلوبــات  يتــم قيــد   
الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا ســواء تــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المــورد أو لــم 

يتــم.

القروض ألجل  

بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس القــروض التــي تحمــل فائــدة والقــروض الحقــا   
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. يتــم إدراج األربــاح 
والخســائر فــي بيــان الدخــل الموحــد عندمــا يتــم اســتبعاد المطلوبــات وكذلــك مــن 

.EIR خــال عمليــة اإلطفــاء

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-6-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع(  
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.7.1 Subsequent measurement  (Continued)

 Amortised cost is calculated by taking into account any discount or 
premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of 
the EIR. The EIR amortisation is included in finance costs in the profit 
or loss.

 2.4.7.2 Derecognition

 A financial liability is derecognised when the obligation under the liability 
is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability 
is replaced by another from the same lender on substantially different 
terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, 
such an exchange or modification is treated as a derecognition of the 
original liability and the recognition of a new liability. The difference in 
the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

 2.4.8  Fair value measurement

 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to 
transfer a liability in an orderly transaction between market participants 
at the measurement date. The fair value measurement is based on the 
presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability 
takes place either:

 • In the principal market for the asset or liability, or

 • In the absence of a principal market, in the most advantageous 
market for the asset or liability

 The principal or the most advantageous market must be accessible to 
by the Group.

 The fair value of an asset or a liability is measured using the 
assumptions that market participants would use when pricing the asset 
or liability, assuming that market participants act in their economic best 
interest.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٧-1 القياس الالحق )تابع(  

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى الشــراء   
والرســوم أو التكاليــف التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي. يتــم 

تضميــن اإلطفــاء EIR فــي تكاليــف التمويــل فــي بيــان الدخــل الموحــد.

٢-4-٧-٢ إلغاء اإلعتراف  

يتــم إلغــاء اإللتــزام المالــي عندمــا يتــم إســتيفاء اإللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو   
تنتهــي مدتــه. عندمــا يتــم إســتبدال إلتــزام مالــي بإلتــزام آخــر مــن نفــس المقــرض 
تعديلــه جوهريــً،  ويتــم  الحالــي  اإللتــزام  بشــروط  أو  بشــروط مختلفــة جوهريــً، 
إن ذلــك اإلســتبدال أو التعديــل يتــم معاملتــه كإلغــاء لإلتــزام األصلــي وإعتــراف 
باإللتــزام الجديــد، الفــرق بيــن القيــم الدفتريــة لإلتــزام المالــي األصلــي والعــوض 

المدفــوع  يتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

٢-4-8 قياس القيمة العادلة   

إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد األصــول أو المدفوعــة   
لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 
القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع األصــل أو 

ــا: ــزام يقــام إم ــل اإللت تحوي

	   في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  

ــدة لأصــل أو  ــر فائ ــة عــدم وجــود الســوق الرئيســية، فــي الســوق األكث 	   فــي حال  
إلتــزام.

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول المجموعة.  

التــي  االفتراضــات  باســتخدام  اإللتــزام  أو  لأصــل  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يتــم   
اإللتــزام، علــى  أو  األصــل  الســوق عنــد تســعير  فــي  المشــاركون  سيســتخدمها 
أفضــل مصلحــة  علــى  بنــاءًا  الســوق ســيتصرفون  فــي  المشــاركين  أن  افتــراض 

إقتصاديــة.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.8   Fair value measurement (continued)

 A fair value measurement of a non-financial asset takes into account 
a market participant’s ability to generate economic benefits by using 
the asset in its highest and best use or by selling it to another market 
participant that would use the asset in its highest and best use.

 The Group uses valuation techniques that are appropriate in the 
circumstances and for which sufficient data are available to measure 
fair value, maximising the use of relevant observable inputs and 
minimising the use of unobservable inputs.

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in 
the separate financial statements are categorised within the fair value 
hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a whole:

 • Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for 
identical assets or liabilities.

 • Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that 
is significant to the fair value measurement is directly or indirectly 
observable.

 • Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that 
is significant to the fair value measurement is unobservable.

 For assets and liabilities that are recognised in the separate financial 
statements on a recurring basis, the Group determines whether 
transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-
assessing categorisation (based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a whole) at the end of 
each reporting period.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٧-٢ إلغاء اإلعتراف )تابع(  

قــدرة  االعتبــار  فــي  تأخــذ  الماليــة  غيــر  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  قيــاس  إن   
المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــول فــي 
أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى المشــاركين اآلخريــن فــي 

لهــا. اســتخدام  وأفضــل  أعلــى  فــي  األصــول  اســتخدام  شــأنه  مــن  الســوق 

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر   
بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، واســتخدام المدخــات ذات الصلــة القابلــة 
للماحظــة إلــى أقصــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــات غيــر قابلــة للماحظــة 

ــى أدنــى حــد. إل

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة   
أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 
العادلــة، يتــم وصفهــا علــى النحــو التالــي، بنــاءًا علــى مدخــات أقــل مســتوى الهامــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المســتوى 1 - مدرجــة )غيــر معدلــة( فــي أســعار الســوق فــي األســواق النشــطة   
المماثلــة؛  المطلوبــات  أو  للموجــودات 

المســتوى 2 - تقنيــات التقييــم حيــث مدخــات أدنــى مســتوى هــام لقيــاس القيمــة   
أو غيــر مباشــرة؛ العادلــة يمكــن ماحظتهــا مباشــرة 

المســتوى 3 - تقنيــات التقييــم حيــث مدخــات أدنــى مســتوى هــام لقيــاس القيمــة   
العادلــة  ال يمكــن ماحظتهــا.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البيانــات الماليــة علــى   
أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة ســواء التحويــات قــد وقعــت بيــن المســتويات 
ــاءًا علــى مدخــات  فــي التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف )بن
ــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة مشــمولة  أقــل مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادل

بالتقريــر.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued)

 2.4.8   Fair value measurement (continued)

 For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined 
classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics 
and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy 
as explained above.

 The fair value of financial instruments that are traded in active markets 
at each reporting date is determined by reference to quoted market 
prices or dealer price quotations (bid price for long positions and ask 
price for short positions), without any deduction for transaction costs.

 For financial instruments not traded in an active market, the fair value is 
determined using appropriate valuation techniques. Such techniques 
include discounted cash flow analysis or other valuation models.

 The fair value of unquoted derivatives is determined by reference to 
the counter party’s valuation at the year end.

 Offsetting of financial instruments

 Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount 
is reported in the statement of financial position if there is a currently 
enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is 
an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle 
the liabilities simultaneously.

 2.4.9  Inventories

 Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Net 
realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of 
business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

 Cost of inventories is determined on the first in first out basis and 
includes all costs incurred in acquiring the inventories and bringing 
them to their existing location and condition.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-٧-٢ إلغاء اإلعتراف )تابع(  

لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديد فئــات الموجودات   
والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات أو المطلوبــات 

ــة كمــا هــو موضــح أعــاه. ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل

تتحــدد  النظاميــة،  الماليــة  األوراق  ســوق  فــي  المتداولــة  لإســتثمارات  بالنســبة   
القيمــة العادلــة بالرجــوع الــى اســعار االســهم المدرجــة بالســوق عنــد إقفــال النشــاط 

التقريــر. بتاريــخ 

النقديــة  التدفقــات  علــى  بنــاًء  الفائــدة  ذات  لبنــود  العادلــة  القيمــة  تقديــر  يتــم   
مماثلــة. ومخاطــر  شــروط  ذات  لبنــود  الفائــدة  معــدالت  بإســتخدام  المخصومــة 

مقاصة األدوات المالية  

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول واإللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صافــي القيمــة   
بقائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق نافــذ بالقانــون إلجــراء المقاصــة بيــن 
المبالــغ المدرجــة وتنــوي المجموعــة إمــا التســديد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق 

األصــل وســداد اإللتــزام فــي نفــس الوقــت.

٢-4-9 المخزون   

أقــل.  المخــزون مقيــم وفقــً لســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة الســوقية أيهمــا   
أو تتضمــن  المرجــح للتكلفــة  المتوســط  المخــزون علــى أســاس  وتحــدد تكلفــة 
وضعــه  إلــى  وإحضــاره  المخــزون  اكتســاب  ســبيل  فــي  المتكبــدة  المصروفــات 
ومكانــه الحالييــن. إن صافــي القيمــة القابلــة للتحويــل هــو ســعر البيــع المّقــدر فــي 
البيــع. لنفقــات  المقــدرة  التكاليــف  منهــا  ناقصــا  التجــاري  للعمــل  العاديــة  األحــوال 

تكلفــة المخــزون، باســتثناء غــاز البتــرول المســال، ويتحــدد علــى أســاس مــا يــرد   
ــه  أوالً يصــرف أوالً ويشــمل جميــع التكاليــف المتكبــدة فــي شــراء المخــزون ووصول
إلــى مكانــه ووضعــه الحالييــن. وصلــت تكلفــة غــاز البتــرول المســال فــي اســتخدام 

صيغــة محــددة الصناعــة المقبولــة عمومــا.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 2.4.10  Impairment of non-financial assets

 The Group assesses at each reporting date whether there is an 
indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, 
or when annual impairment testing for an asset is required, the Group 
estimates the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable 
amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s (CGU) fair 
value less costs to sell and its value in use.

 Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the 
asset does not generate cash inflows that are largely independent 
of those from other assets or Groups of assets. When the carrying 
amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset 
is considered impaired and is written down to its recoverable amount 
or CGU.

 In assessing value in use, the estimated future cash flows are 
discounted to their present value using a pre-tax discount rate that 
reflects current market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to 
sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are 
corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly 
traded subsidiaries or other available fair value indicators.

 Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit 
or loss in those expense categories consistent with the function of 
the impaired asset, except for property previously revalued where the 
revaluation was taken to other comprehensive income. In this case the 
impairment is also recognised in other comprehensive income up to 
the amount of any previous revaluation.

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-10 إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لأصــول غيــر الماليــة للبنــك، مــا عــدا أصــول الضريبــة   
المؤجلــة )إن انطبــق ذلــك(، فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر 
علــى انخفــاض قيمتهــا. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر يتــم تقديــر المبلــغ 
القابــل لاســترداد لذلــك األصــل.  بالنســبة للشــهرة واألصــول غيــر الملموســة التــي 
لهــا أعمــا إنتاجيــة غيــر محــددة أو تلــك التــي لــم تصبــح متاحــة لاســتخدام بعــد، فــإن 
المبلــغ القابــل لاســترداد يتــم تقديــره كل ســنة فــي نفــس الوقــت. يتــم االعتــراف 
بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي الحالــة التــي تزيــد فيهــا القيمــة الدفتريــة لأصــل 

أو لوحدتــه المنتجــة للنقــد عــن مبلغــه القابــل لاســترداد المقــدر.

قيــد  قيمتــه  هــي  للنقــد  المنتجــة  لوحدتــه  أو  ألصــل  لاســترداد  القابــل  المبلــغ   
االســتخدام وقيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أكثــر. عنــد تقديــر القيمــة 
قيــد االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا 
التقييمــات  يعكــس  الــذي  الضريبــة  قبــل  مــا  باســتخدام معــدل خصــم  الحاليــة 
الحاليــة بالســوق للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لأصــل أو لوحدتــه 

للنقــد. المنتجــة 

ألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة فــإن األصــول التــي ال يمكــن اختبارهــا بصــورة فرديــة   
يتــم تجميعهــا فــي مجموعــات صغيــرة مــن األصــول التــي تنتــج تدفقــات نقديــة 
ــة  داخلــة مــن االســتخدام المســتمر مســتقلة بصــورة كبيــرة مــن التدفقــات النقدي
الداخلــة مــن األصــول األخــرى أو وحداتهــا المنتجــة للنقــد. بــدون اإلخــال باختبــار 
ســقف القطــاع التشــغيلي، وألغــراض اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة فــإن الوحــدات 
المنتجــة للنقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا يتــم تجميعهــا بحيــث يعكــس 
المســتوى الــذي يجــرى فيــه اختبــار انخفــاض القيمــة المســتوى األدنــى الــذي يتــم مــن 
خالــه رصــد الشــهرة ألغــراض التقاريــر الداخليــة. يتــم تخصيــص الشــهرة المقتنــاة 
فــي تجميــع األعمــال علــى الوحــدات المنتجــة للنقــد بالبنــك التــي يتوقــع أن تســتفيد 

مــن تــآزر تجميــع األعمــال.

ال تنتــج أصــول البنــك كشــركة تدفقــات نقديــة داخلــة منفصلــة ويتــم اســتخدامها   
مــن قبــل أكثــر مــن وحــدة منتجــة للدخــل واحــدة.  يتــم تخصيــص أصــول البنــك 
كشــركة علــى الوحــدات المنتجــة للنقــد علــى أســاس معقــول ومنســجم ويتــم 
اختبارهــا لمعرفــة مــدى انخفــاض قيمتهــا كجــزء مــن اختبــار الوحــدة المنتجــة للنقــد 

التــي يتــم تخصيــص أصــل البنــك كشــركة لهــا.
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 2.4.10  Impairment of non-financial assets (Continued)

 For assets excluding goodwill, an assessment is made at each 
reporting date as to whether there is any indication that previously 
recognised impairment losses may no longer exist or may have 
decreased. If such indication exists, the Group estimates the assets or 
CGUs recoverable amount. A previously recognised impairment loss 
is reversed only if there has been a change in the assumptions used 
to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment 
loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount 
of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the 
carrying amount that would have been determined, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. 
Such reversal is recognised in the profit or loss unless the asset is 
carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a 
revaluation increase in other comprehensive income.

 2.4.11  Cash and cash equivalents

 For the purpose of consolidated statement of cash flows, cash and 
cash equivalents consist of cash in hand, bank balances, and short-
term deposits with an original maturity of three months or less, net of 
outstanding bank overdrafts.

 2.4.12 Employees’ end of service benefits

 The Group’s obligation in respect of non-Omani terminal benefits, 
which is an unfunded defined benefit retirement plan, is the amount 
of future benefit that such employees have earned in return for their 
service in the current and prior periods.  The obligation is calculated 
using the projected unit credit method and is discounted to its present 
value, and is in accordance with Omani Labour Laws.

 Contributions to defined contribution retirement plans for Omani 
employees are in accordance with the Oman Social Insurance Scheme 
and are recognised as an expense in the profit or loss as incurred. 

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-10 إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تابع(   

يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل. يتــم تخصيــص   
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالوحــدات المنتجــة للنقــد أوال لتخفيــض 
مجموعــة  )أو  للنقــد  المنتجــة  للوحــدة  مخصصــة  شــهرة  ألي  الدفتريــة  القيمــة 
الوحــدات المنتجــة للنقــد( ومــن ثــم لتخفيــض القيمــة الدفتريــة لأصــول األخــرى فــي 

للوحــدة المنتجــة للنقــد )أو مجموعــة الوحــدات المنتجــة للنقــد(.

ال يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة . بالنســبة لأصــول األخــرى يتــم   
تقييــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ 
ــة مؤشــرات علــى وجــود نقــص فــي خســارة االنخفــاض  ــى أي ــر للوقــوف عل كل تقري
فــي القيمــة أو انتفائهــا. يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط لــو كان هنــاك 

تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ القابــل لاســترداد.

يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة   
الدفتريــة لأصــل للقيمــة الدفتريــة التــي  كان مــن الممكــن تحديدهــا، بالصافــي 
ــراف بخســارة االنخفــاض فــي  ــة عــدم االعت بعــد خصــم أي إهــاك أو إطفــاء، فــي حال

القيمــة.

٢-4-11 النقدیة وشبه النقدیة  

لغــرض بيــان التدفقــات النقديــة يتمثــل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد فــي كافــة   
األرصــدة لــدى البنــوك بمــا فــي ذلــك الودائــع قصيــرة األجــل والتــي تســتحق خــال 
ثاثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع والنقــد بالصنــدوق، بعــد خصــم حســابات 

القائمــة. المكشــوف  علــى  الســحب 

٢-4-1٢ مكافآت نهایة الخدمة للموظفين  

يمثــل التــزام الشــركة المتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين غيــر العمانيين،   
ــغ المنفعــة المســتقبلية التــي  ــة مبل ــر ممول وهــو خطــة منافــع تقاعــد محــددة غي
اكتســبها هــؤالء الموظفــون فــي مقابــل خدماتهــم فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات 
المتوقعــة  الوحــدة  رصيــد  طريقــة  باســتخدام  االلتــزام  احتســاب  يتــم  الســابقة. 

وخصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة.

بالنســبة  المحــددة،  التقاعــد  مســاهمات  خطــة  فــي  المســاهمات  إدراج  يتــم   
للموظفيــن الُعمانييــن وفقــً لبرنامــج حكومة ســلطنة عمان للتأمينــات االجتماعية، 

تكبدهــا. عنــد  الدخــل  ببيــان  كمصــروف 
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2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 2.4.13 Provisions

 Provisions are recognised when the Group has a present obligation 
(legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an 
outflow of resources embodying economic benefits will be required to 
settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount 
of the obligation.

 2.4.14 Foreign currencies 

 Transactions denominated in foreign currencies are translated to Rials 
Omani at the foreign exchange rate ruling at the date of the transaction. 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at 
the reporting date are translated to Rials Omani at exchange rates 
ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation 
are recognised in the profit or loss. Non-monetary assets and liabilities 
that are measured in terms of historical cost in foreign currency are 
translated using the exchange rate at the date of the transaction. 
The functional currency of foreign subsidiaries, based in the United 
Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, are UAE 
Dirhams, Saudi Riyal and Malaysia Ringgits (RM) respectively. As at 
the reporting date, the assets and liabilities of these subsidiaries are 
translated into the presentation currency of the Group (Rial Omani) at 
the rate of exchange ruling at the reporting date and their statement 
of profit or loss and other comprehensive income is translated at the 
average exchange rates for the year. Foreign exchange differences 
arising on translation are recognised in the other comprehensive 
income.

 2.4.15  Derivative financial instruments

 Derivatives are initially recognised at fair value at the date the 
derivative contract is entered into and are subsequently remeasured to 
their fair value at the end of each reporting period. The resulting gain 
or loss is recognised in profit or loss immediately unless the derivative 

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-1٣ مخصصات  

يتــم إدراج المخصــص فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى المجموعــة   
التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يتطلــب 
تدفــق نقــدي إلــى الخــارج للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك االلتــزام.  إذا كان األثــر 
جوهريــا يتــم تحديــد المخصــص عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة 

للقيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطــر المحــددة لذلــك االلتــزام.

٢-4-14 عمالت أجنبية  

الريــال العمانــي وتســجل بأســعار  إلــى  يتــم تحويــل المعامــات بعمــات أجنبيــة   
الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويل أرصــدة األصول وااللتزامــات المالية 
بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي 
ذلــك التاريــخ. تعالــج أربــاح وخســائر فــروق العملــة المحققــة وغيــر المحققــة فــي بيــان 
الدخــل. األصــول وااللتزامــات غيــر الماليــة التــي يتــم قياســها علــي أســاس التكلفــة 
ــخ  ــة باســتخدام معــدل الصــرف فــي تاري ــة يتــم تحويلهــا بالعمــات األجنبي التاريخي
المعاملــة. العملــة المســتخدمة للشــركات األجنبيــة التابعــة، ومقرهــا فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة و المملكــة العربيــة الســعودية وماليزيــا، هــي درهــم 
ــخ  ــال الســعودي والرانجيــت الماليــزي. كمــا فــي تاري اإلمــارات العربيــة المتحــدة والري
التقريــر ، يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات هــذه الشــركات التابعــة إلــى عملــة 
إعــداد البيانــات الماليــة للمجموعــة )الريــال العمانــي( بأســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاريــخ التقريــر وبنــود بيــان دخلهــا الشــامل يتــم تحويلهــا بمتوســط أســعار الصــرف 
للســنة. فروقــات ســعر صــرف العمــات األجنبيــة الناشــئة مــن التعامــات ، تــدرج فــي 

ــرادات الشــاملة األخــرى. اإلي

٢-4-15 أدوات مالية مشتقة  

تــدرج المشــتقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الدخــول فــي عقــد اإلشــتقاق ،   
ويعــاد قياســها الحقــً بقيمهــا العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. األربــاح أو الخســائر 
الناتجــة تــدرج مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر ، إال إذا تــم تخصيــص المشــتقات 
وُفّعلــت كأداة تغطيــة. فــي هــذه الحالــة يعتمــد وقــت اإلدراج فــي األربــاح أو الخســائر 

علــى طبيعــة عاقــة التغطيــة.
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is designated and effective as a hedging instrument, in which event the 
timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the 
hedge relationship.

 2.4.16 Directors’ remuneration

 The Directors’ remuneration is governed and calculated as set out in 
the Commercial Companies Law 1974 and the regulations issued by 
the Capital Market Authority of Oman.

 2.4.17 Dividend distribution

 Dividend distribution to the shareholders of the Parent Company 
are recognised as a liability in the financial statements only in the 
period in which the dividends are approved by the Parent Company’s 
shareholders.

 2.4.18  Non-current assets held for sale

 The Group classifies non-current assets and disposal groups as held 
for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a 
sale rather than through continuing use. Such non-current assets and 
disposal groups classified as held for sale are measured at the lower 
of their carrying amount and fair value less costs to sell. 

 The criteria for held for sale classification is regarded as met only 
when the sale is highly probable and the asset or disposal group is 
available for immediate sale in its present condition. Management 
must be committed to the sale, which should be expected to qualify 
for recognition as a completed sale within one year from the date of 
reclassification.

 Equity accounting for investment in associate ceases once classified 
and included as held for sale.

 Investment in an associate classified as held for sale is disclosed in 
Note 7 to the financial statements.

2.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 2.4.15  Derivative financial instruments (Continued)

2-4  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٢-4-16 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

تقــوم الشــركة بتنفيــذ قانــون الشــركات التجاريــة العمانــي لعــام 1974 وتعدياتــه،   
وأحــدث التوجيهــات المعنيــة األخــرى الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال 

ألجــل تحديــد قيمــة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة. 

٢-4-1٧ توزیعات األرباح  

ــات الماليــة  ــاح لمســاهمي المجموعــة كالتــزام فــي البيان ــع توزيعــات األرب ــدرج توزي ت  
للمجموعــة فقــط بالفتــرة التــي تعتمــد فيهــا توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي 

األم. الشــركة 

٢-4-18 أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع  

تصنــف المجموعــة الموجــودات غيــر المتداولــة ومجموعــات اإلســتبعاد كمحتفــظ   
بهــا للبيــع إذا كان ســيتم اســترداد قيمهــا الدفتريــة بشــكل رئيســي مــن خــال 
بيــع وليــس مــن خــال االســتخدام المســتمر. يتــم قيــاس هــذه الموجــودات غيــر 
المتداولــة ومجموعــات اإلســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة األقــل 

بيــن قيمهــا الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع.

تعتبــر معاييــر التصنيــف كمحتفــظ بهــا للبيــع علــى أنهــا قــد تــم إســتيفاؤها فقــط   
عندمــا يكــون مــن المحتمــل جــدا البيــع واألصــول أو مجموعــة اإلســتبعاد متاحــة 
الــذي ينبغــي  للبيــع الفــوري فــي حالتهــا الحاليــة. يجــب أن تلتــزم اإلدارة بالبيــع، 
توقعــه أن يكــون مؤهــًا لــإدراج كبيــع مكتمــل خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ إعــادة 

التصنيــف.

محاســبة األســهم لاســتثمار فــي شــركة شــقيقة توقــف حينمــا يتــم تصنيفهــا   
للبيــع. بهــا  محتفــظ  أنهــا  علــى  وإدراجهــا 

يتــم اإلفصــاح عــن االســتثمار فــي شــركة شــقيقة المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا   
للبيــع فــي اإليضــاح 8 حــول البيانــات الماليــة.
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES 
AND ASSUMPTIONS 

 The preparation of the Parent Company’s and consolidated financial 
statements, as per IFRS, requires management to make estimates and 
assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities 
at the reporting date and the resultant provisions and changes in 
fair value for the year. Such estimates are necessarily based on 
assumptions about several factors involving varying, and possibly 
significant, degrees of judgment and uncertainty and actual results 
may differ from management’s estimates resulting in future changes in 
estimated assets and liabilities.

 Key sources of estimation uncertainty

 The following are the key assumptions concerning the future, and 
other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that 
have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the next financial year.

 Useful lives of property, plant and equipment

 Depreciation is charged so as to write off the cost of assets over their 
estimated useful lives.  The calculation of useful lives is based on 
management’s assessment of various factors such as the operating 
cycles, the maintenance programs, and normal wear and tear using its 
best estimates. 

 Allowance for doubtful debts

 Allowance for doubtful debts is based on management’s assessment 
of various factors such as the Group’s past experience of collecting 
receivables from the customers and the age of debts. 

3    التقديرات واألحكام واإلفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة األم والموحــدة وفقــً لمعاييــر التقاريــر   
علــى  تؤثــر  وإفتراضــات  تقديــرات  بإعــداد  القيــام  اإلدارة  مــن  الدوليــة   الماليــة  
والمخصصــات  التقريــر  تاريــخ  فــي  الظاهــرة  الماليــة   والمطلوبــات  الموجــودات 
التقديــرات مبنيــة  للســنة. هــذه  العادلــة  القيمــة  فــي  والتغيــرات  الناتجــة عنهــا 
علــى إفتراضــات تتضمــن العديــد مــن العوامــل التــي تختلــف درجــة التأكــد منهــا ، 
ويــؤدي إختــاف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة إلــى تغيــرات فــي الموجــودات 

المقــدرة. المســتقبلية  والمطلوبــات 

المصادر الرئيسية لتقدیر الشكوك   

والرئيســية  المســتقبلية  بالمصــادر  المتعلقــة  الرئيســية  اإلفتراضــات  يلــي  فيمــا   
األخــرى لتقديــر الشــكوك بتاريــخ التقريــر ، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة 
تــؤدي إلــى تعديــات هامــة فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال 

القادمــة. الماليــة  الســنة 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم إحتســاب اإلســتهاك لتنزيــل تكلفــة الموجــودات علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة   
بنــاء  اإلدارة  لتقييــم  وفقــً  المقــدرة  اإلنتاجيــة  األعمــار  إحتســاب  يتــم  المقــدرة. 
علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة والتــآكل والتلــف 

التقديــرات. أفضــل  بإســتخدام  وذلــك  الطبيعييــن 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

يتــم عمــل مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا بنــاء علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة   
الديــون. تلــك  إســتحقاق   أيــام  عــدد  مــع  المســتحقة  المبالــغ  إســترداد  إلمكانيــة 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES 
AND ASSUMPTIONS (Continued)

 Allowance	for	slow	moving	inventories

 Allowance for slow moving inventories is based on management’s 
assessment of various factors such as the usability, maintenance 
programs, and normal wear and tear using best estimates.

 Impairment of available-for-sale investments

 The Group determines whether available-for-sale investments are 
impaired when there has been a significant or prolonged decline in 
their fair value below cost. This determination of what is significant or 
prolonged requires judgment. In making this judgment and to record 
whether impairment occurred, the Group evaluates among other 
factors, the normal volatility in share price, the financial health of the 
investee, industry and sector performance, changes in technology and 
operational and financial cash flows.

 Impairment	of	goodwill

 Goodwill are tested for impairment annually and at other times when 
such indicators exist. This requires an estimation of the value in use of 
the cash generating units to which goodwill is allocated. 

 When value in use calculations are undertaken, management must 
estimate the expected future cash flows from the asset or cash-
generating unit and choose a suitable discount rate in order to calculate 
the present value of those cash flows. Further details of the carrying 
value, the key assumptions applied in the impairment assessment of 
goodwill and sensitivity analysis to changes in the assumptions are 
given in Note 6.

3    التقديرات واألحكام واإلفتراضات المحاسبية الهامة )تابع(

مخصص البضاعة بطيئة الحركة   

يتــم عمــل مخصــص البضاعــة بطيئــة الحركــة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات   
بإســتخدام  وذلــك  الطبيعييــن  والتلــف  والتــآكل  الصيانــة  وبرامــج  التشــغيلية 

التقديــرات. أفضــل 

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع  

تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد إنخفضــت قيمتهــا عنــد   
ــة لمــا دون التكلفــة.  حــدوث إنخفــاض جوهــري أو طويــل األمــد فــي قيمتهــا العادل
تحديــد مــا هــو جوهــري أو طويــل األمــد يتطلــب إجــراء أحــكام. إلجــراء تلــك األحــكام 
ولتســجيل حــدوث إنخفــاض القيمــة ، تقــوم الشــركة ، ضمــن عوامــل أخــرى ، بتقييــم 
التذبــذب الطبيعــي فــي ســعر الســهم ، القــدرة الماليــة للشــركة المســتثمر بهــا 
ــة التشــغيلية  ، أداء الصناعــة والقطــاع ، التغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقدي

والماليــة. 

إنخفاض قيمة الشهرة  

ــد وجــود مثــل  ــات أخــرى عن ــار انخفــاض قيمــة الشــهرة ســنويً وفــي أوق يتــم اختب  
هــذه المؤشــرات. إن هــذا يتطلــب تقديــر القيمــة فــي االســتخدام لوحــدات توليــد 
ــع الشــهرة. عنــد إحتســاب القيمــة فــي االســتخدام، ينبغــي  النقــد حيــث يتــم توزي
ــة المســتقبلية المتوقعــة مــن أصــل أو وحــدة  ــر التدفقــات النقدي علــى اإلدارة تقدي
توليــد النقــد واختيــار معــدل الخصــم المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه 
التفاصيــل عــن القيمــة الدفتريــة واالفتراضــات  النقديــة. إن مزيــد مــن  التدفقــات 
الحساســية  وتحليــل  الشــهرة  قيمــة  انخفــاض  تقييــم  فــي  المطبقــة  األساســية 

للتغيــرات فــي االفتراضــات يتــم إظهارهــا فــي اإليضــاح 6.
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES 
AND ASSUMPTIONS (Continued)

 Taxes

 Uncertainties exist with respect to the interpretation of tax regulations 
and the amount and timing of future taxable income. Given the wide 
range of business relationships and nature of existing contractual 
agreements, differences arising between the actual results and 
the assumptions made, or future changes to such assumptions, 
could necessitate future adjustments to tax income and expense 
already recorded. The Group establishes provisions, based on 
reasonable estimates, for possible consequences of finalisation of tax 
assessments of the Group. The amount of such provisions is based on 
various factors, such as experience of previous tax assessments and 
differing interpretations of tax regulations by the taxable entity and the 
responsible tax authority. 

 Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses to the 
extent that it is probable that taxable profit will be available against 
which the losses can be utilised. Significant management judgment is 
required to determine the amount of deferred tax assets that can be 
recognised, based upon the likely timing and the level of future taxable 
profits together with future tax planning strategies.   
     

3    التقديرات واألحكام واإلفتراضات المحاسبية الهامة )تابع(

الضرائب  

وكميــة  الضريبيــة  القوانيــن  بتفســير  يتعلــق  فيمــا  التيقــن  عــدم  أوجــه  توجــد   
وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة 
التــي  الخافــات  القائمــة،  التعاقديــة  االتفاقــات  وطبيعــة  التجاريــة  العاقــات  مــن 
تنشــأ بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات، أو تغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه 
االفتراضــات، قــد يحتــم إجــراء التعديــات فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل 
والتــي ســجلت بالفعــل. تقــوم الشــركة بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات 
معقولــة، عــن العواقــب المحتملــة لوضــع اللمســات النهائيــة للربــوط الضريبيــة 
للشــركة. مقــدار تلــك المخصصــات يســتند علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة 
قبــل  مــن  الضريبيــة  األنظمــة  مــن  لربــوط ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة 

الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية دائــرة الضرائــب.

يتــم إدراج األصــول الضريبيــة المؤجلــة لكافــة الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة   
بمقــدار المحتمــل لأربــاح الخاضعــة للضريبــة المتاحــة مقابــل الخســائر التــي يمكــن 
إســتخدامها. يتطلــب مــن اإلدارة إتخــاذ قــرارات هامــة مــن أجــل تحديــد قيمــة األصــول 
ــاءًا علــى الزمــن والمســتوى الممكــن  ــة التــي يمكــن إدراجهــا، بن الضريبيــة المؤجل
الضريبيــة  الخطــة  إســتراتيجيات  مــع  للضريبــة  الخاضعــة  المســتقبلية  لأربــاح 

المســتقبلية.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017

4. Property, plant and equipment

Cost/Valuation التكلفة / التقييم

At 1 January 2016 في 1 ینایر ٢016 11,987,108  191,248  117,951  131,717  377,103  450,838  1,924,833  3,356,704  2,246,714  3,190,000 
Additions إضافات 695,828  313,451    -  6,696  56,480  113,181  107,008  72,387  26,625    - 

Transfer from CWIP  -    37,535  173,770  144,548  -    17,253  17,374  -    (390,480)  -   
محول من أعمال رأسمالية 

قيد التنفيذ
Disposals  -    (70)  (422,706)  (402,993)  (74,056)  (137,163)  (17,812)  (117,951)  -   (1,172,751) استبعادات

At 31 December 
2016

في ٣1 دیسمبر ٢016 11,510,185  114,219    -  137,975  313,673  489,963  1,773,396  3,180,155  2,310,804  3,190,000 

At 1 January 2017 في 1 ینایر ٢01٧ 11,510,185  114,219    -  137,975  313,673  489,963  1,773,396  3,180,155  2,310,804  3,190,000 
Additions إضافات 351,336  237,474    -    -  27,899  12,256  32,329  38,588  2,790    - 

Transfer from CWIP  -    11,867  68,936  217,592  12,404  -    -    (310,799)  -   
محول من أعمال 

رأسمالية قيد التنفيذ
Disposals  -    -    (19,134)  (139,167)  (35,000)  -    -    -    -    (193,301) استبعادات

At 31 December 
2017

في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 11,668,220  40,894    -  137,975  353,976  467,219  1,884,150  3,268,545  2,325,461  3,190,000 

أرض مبانٍي آالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات سيارات أثاث

وتركيبات

برامج
الحاسب

اآللي
أسطوانات أعمال

رأسمالية قيد المجموع

Parent Company Freehold 
land Building Plant and 

equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings Software Cylinders

Capital 
Work-in-
Progress 

(CWIP)

Total الشركة األم

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

4 .ممتلكات وآالت ومعدات
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017

(a) Buildings at a cost of RO 1,222,774 are constructed on leasehold land.
(b) Land was revalued on 4 September 2014 on an open market value for 
existing use basis by an independent firm of valuers. The valuation of land 
as per the valuation as of that due date was RO 3,190,000. Management 
believes valuation is not materially different as of the reporting date.

4. Property, plant and equipment (Continued)

Depreciation استهالك

At 1 January 2016 في 1 ینایر ٢016 6,667,487    -  116,407  66,960  249,582  318,168  1,541,714  2,757,539  1,617,117    - 

Charge for the year استهاك السنة 521,671    -  1,350  37,242  51,928  79,967  184,669  103,474  63,041    - 
Disposals  -    (69)  (401,609)  (377,067)  (74,056)  (129,984)  (17,094)  (117,757)  -    (1,117,636) استبعادات

At 31 December 2016 في ٣1 دیسمبر ٢016 6,071,522    -    -  87,108  171,526  324,079  1,349,316  2,459,404  1,680,089    - 

At 1 January 2017 في 1 ینایر ٢01٧ 6,071,522    -    -  87,108  171,526  324,079  1,349,316  2,459,404  1,680,089    - 

Charge for the year استهالك السنة 495,210    -    -  33,896  54,101  73,650  151,533  118,029  64,001    - 
Disposals  -    -    (19,134)  (94,487)  (35,000)  -    -    -    -    (148,621) استبعادات

At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 6,418,111    -    -  121,004  225,627  362,729  1,406,362  2,558,299  1,744,090    - 

Carrying value القيمة الدفتریة                                  
At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 5,250,109  40,894    -  16,971  128,349  104,490  477,788  710,246  581,371  3,190,000 
At 31 December 2016 في 31 ديسمبر 2016 5,438,663  114,219    -  50,867  142,147  165,884  424,080  720,751  630,715  3,190,000 

أرض مبانٍي آالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات سيارات أثاث

وتركيبات

برامج
الحاسب

اآللي
أسطوانات أعمال

رأسمالية قيد المجموع

Parent Company Freehold 
land Building Plant and 

equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings Software Cylinders

Capital 
Work-in-
Progress 

(CWIP)

Total الشركة األم

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

) أ ( المباني بتكلفة 1.222.774 ريال ُعماني أنشئت على أرض مستأجرة.
ــو 2014 إعــادة تقييــم األرض بالســوق المفتــوح علــى أســاس اإلســتخدام  ــخ 4 يوني ــم بتاري )ب( ت
ــن مســتقل. إن تقييــم األرض وفقــا ًلذلــك التاريــخ كان 3.190.000  الحالــي مــن قبــل مكتــب ُمثمِّ

ريــال عمانــي. تــرى
اإلدارة بأن التقييم ال يختلف جوهريا ًكما في تاريخ بيان المركز المالي.

4 .ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(
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4. Property, plant and equipment (Continued)

Cost / valuation التكلفة /التقييم 

At 1 January 2016 في 1 يناير 2016 30,931,676  1,067,321  4,775,008  131,717  701,227  632,175  1,924,833  13,928,561  2,495,293  5,275,541 
Exchange difference 
on translation  (90,113)  (4,031)  (444,809)  -    (85)  (12,561)  -    (201,224)  (37,859)  (790,682) فروقات سعر الصرف عند 

التحويل
Additions إضافات 3,020,673  2,586,693    -  8,133  66,580  141,497  107,008  84,137  26,625    - 
Disposals  -    (70)  (422,789)  (402,993)  (75,931)  (137,178)  (17,811)  (117,950)  -    (1,174,722) استبعادات
Reclassification إعادة تصنيف 105,919    -    -    -    -    -    -    -    -  105,919 

Transfer from CWIP  -    37,535  983,796  144,710  73,155  96,693  17,374  801,350  (2,154,613) محول من أعمال رأسمالية    - 
قيد التنفيذ

At 31 December 2016 في 31 ديسمبر 2016 32,092,864  1,461,542  5,257,184  139,413  714,761  770,811  1,773,558  14,128,896  2,555,352  5,291,347 

At 1 January 2017 في 1 يناير 2017 32,092,864  1,461,542  5,257,184  139,413  714,761  770,811  1,773,558  14,128,896  2,555,352  5,291,347 
Exchange difference 
on translation فروقات سعر الصرف عند  2,113,310  107,848  568,701    -  38,685  7,914    -  1,153,181  9,657  227,324 

التحويل
Additions إضافات 2,182,712  1,937,990    -    -  44,205  94,786  32,329  68,165  5,237    - 
Disposals  -    -    (58,647)  (229,167)  (35,000)  (9,653)  -    -    -    (332,467) استبعادات
Reclassification  -    -    884,614  211,586  (97,220)  116,316  -    709,407  (1,783,207) إعادة تصنيف 41,496 
Write-Off  -    -    -    -    -    -    -    -    (156,755)  (156,755) المشطوب

Transfer from CWIP  -    144,492  331,652  217,592  -    20,577  -    -    (714,313) محول من أعمال    - 
رأسمالية قيد التنفيذ

At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 35,941,160  853,105  6,535,292  139,413  924,891  741,291  2,005,898  16,507,861  2,714,738  5,518,671 

أرض مبانٍي آالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات سيارات أثاث

وتركيبات

برامج
الحاسب

اآللي
أسطوانات أعمال

رأسمالية قيد المجموع

Group Freehold 
land Building Plant and 

equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings Software Cylinders

Capital 
Work-in-
Progress 

(CWIP)

Total المجموعة

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

4 .ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(
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4. Property, plant and equipment (Continued)

Depreciation استهالك
At 1 January 2016 في 1 يناير 2016 10,327,682    -  1,466,514  66,960  406,419  338,596  1,541,715  4,863,782  1,639,256  4,441 
Exchange difference 
on translation

 (285)  (732)  (105,285)  -    (198)  (8,279)  -    (69,156)  -    (183,935)
فروقات سعر الصرف عند 

التحويل
Charge for the year استهاك السنة 1,902,919    -  491,430  38,578  135,221  129,227  184,666  844,205  75,369  4,223 
Disposals  -    (70)  (401,832)  (377,068)  (75,931)  (129,994)  (17,093)  (117,560)  -    (1,119,548) استبعادات

At 31 December 2016  8,379  1,713,823  5,200,870  1,349,313  391,694  403,367  88,445  1,771,228  -    10,927,118 
في 31 ديسمبر 2016

At 1 January 2017 في 1 يناير 2017 10,927,118    -  1,771,228  88,445  403,367  391,694  1,349,313  5,200,870  1,713,823  8,379 
Exchange difference 
on translation

 1,111  2,236  330,188  -    1,150  27,510  -    221,655  -    583,850 
فروقات سعر الصرف عند 

التحويل
Charge for the year استهاك السنة 2,086,251    -  585,878  33,896  137,682  136,261  145,187  963,493  79,878  3,976 

Disposals  -    -    (32,634)  (133,487)  (35,000)  (9,649)  -    -    -    (210,770) استبعادات
Reclassification إعادة تصنيف 800  796  1    -  1  1  1 

At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 13,387,249    -  2,578,761  123,137  558,911  494,105  1,361,013  6,461,918  1,795,938  13,467 

Carrying value صافي القيمة الدفتریة
At 31 December 2017 في ٣1 دیسمبر ٢01٧ 22,553,911  853,105  3,956,531  16,276  365,980  247,186  644,885  10,045,943  918,800  5,505,204 
At 31 December 2016 في 31 ديسمبر 2016 21,165,746  1,461,542  3,485,956  50,968  311,394  379,117  424,245  8,928,026  841,529  5,282,968 

أرض مبانٍي آالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات سيارات أثاث

وتركيبات

برامج
الحاسب

اآللي
أسطوانات أعمال

رأسمالية قيد المجموع

Group Freehold 
land Building Plant and 

equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings Software Cylinders

Capital 
Work-in-
Progress 

(CWIP)

Total المجموعة

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

4 .ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company الشركة األم
Cost   التكلفة         Fair value  القيمة العادلة

At 1 January  1,572,250  1,543,842  1,572,250  1,543,842 في 1 يناير
Fair value changes  (206,831)  28,408  (206,831) تغيرات القيمة العادلة 28,408 

At 31 December في ٣1 دیسمبر  1,572,250  1,365,419  1,572,250  1,365,419 

31 December 2017 ٣1 دیسمبر ٢01٧

Insurance قطاع التأمين 210,030  29,270 
Industrial  40,000  82,000 قطاع الصناعة
Investment قطاع االستثمار 202,341  14,143 
Banking قطاع البنوك 159,050  125,984 
Telecommunication قطاع االتصاالت 24,100  24,100 
Services قطاع الخدمات 687,898  374,245 

 607,742  1,365,419 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

5. AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS 5 .استثمارات متاحة للبيع
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company الشركة األم
Cost   التكلفة         Fair value  القيمة العادلة

2017                 2016
RO                   RO

31 December 2016 ٣1 دیسمبر ٢016

Insurance قطاع التأمين 216,330  29,270 
Industrial  40,000  94,800 قطاع الصناعة
Investment قطاع االستثمار 202,104  14,143 
Banking قطاع البنوك 179,814  132,437 
Telecommunication قطاع االتصاالت 30,300  32,814 
Services قطاع الخدمات 848,902  374,245 

 622,909  1,572,250 

Innovative Energy Holdings Mauritius Ltd شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج موريشيوس ليمتد 9,464,204  9,464,204 
NGC Energy FZE أن جي سي إينيرجي م م ح 15,735    - 
NGC Energy Saudi LLC أن جي سي إينيرجي السعودية 103,500  103,500 
NGC Energy أن جي سي إينيرجي ش م م 15,738  15,738 

 9,583,442  9,599,177 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

5. AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS (Continued)

6. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

5 .استثمارات متاحة للبيع )تابع(

6 .استثمار في شركات تابعة 
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بلد التأسيس   نسبة التملك  )%0(    
Country of incorporation         Ownership interest (%)  

2017 2016
NGC Energy FZE UAE أن جي سي إينيرجي م م ح 100    - 
NGC Energy UAE أن جي سي إينيرجي اإلمارات العربية المتحدة 100  100 
NGC Energy Saudi LLC KSA 100 100 إن أن جي سي إينيرجي السعودية
Innovative Energy Holdings Mauritius Ltd Mauritius 100 100 شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج موريشيوس ليمتد
NGC Central Gas Systems LLC UAE 49 انظمة ان جي سي للغاز المركزي ذ.م.م   - 
Arabian Oil LLC UAE 49 شركة النفط العربية ذ م م   - 

6. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES (Continued) 6 .استثمار في شركات تابعة )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

NGC Energy is a 100% subsidiary which has been formed for taking over 
commercial activities from NGC Energy FZE from 1 January 2015. Post 
transfer of business to NGC Energy, liquidation procedures for “NGC 
Energy FZE” (located in Fujairah Free Zone) were initiated and completed 
during the year which resulted in a distribution of net liquidation proceeds 
as dividend amounting to RO 501,214, which is now receivable from NGC 
Energy UAE following a novation agreement. 

NGC Central Gas Systems LLC (NGC CGS) is a company formed in UAE 
with Pro Partner Investment (PPI) as the Emirati partner.  The Group holds 
49% of the shareholding in NGC CGS and is in the process of entering into 
an arrangement of gaining 100% beneficial ownership via a management 
agreement with PPI. The commercial activities of the NGC CGS are 
expected to commence from March 2018.

The Company in 2017 acquired 49% shares in Arabian Oil LLC to expand 
the LPG business in UAE market.  NGC will manage the operations of 
Arabian Oil LLC and will have 80% beneficial ownership in the profits of the 
company. The commercial activities of the Arabian Oil will commence from 
2018.       

المنطقــة الحــرة اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2015. بعــد نقــل األعمــال إلــى شــركة أن جــي ســي 
إينيرجــي، تــم البــدء فــي إجــراءات التصفيــة لشــركة أن جــي ســي إينيرجــي  المنطقــة 
الحــرة الموجــودة فــي المنطقــة الحــرة فــي الفجيــرة وتــم اإلنتهــاء مــن إجــراءات التصفيــة 
خــال الســنة ممــا أدى إلــى توزيــع صافــي متحصــات التصفيــة كأربــاح بمبلــغ 501،214 ريــال 
عمانــي، وهــو اآلن مســتحق القبــض مــن شــركة أن جــي ســي إينيرجــي فــي دولــة اإلمــارات 

ــد. العربيــة المتحــدة بعــد اتفاقيــة التجدي

إن انظمــة ان جــي ســي للغــاز المركــزي ذ.م.م هــي الشــركة تــم تأسيســها فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع بــرو شــريك لاســتثمار )PPI( كشــريك اماراتــي. تمتلــك 
المجموعــة 49% مــن أســهم انظمــة ان جــي ســي للغــاز المركــزي ذ.م.م وهــي بصــدد إبــرام 
ترتيــب لكســب ملكيــة المنفعــة بنســبة 100% عــن طريــق اتفاقيــة إدارة مــع PPI. ومــن 
المتوقــع أن تبــدأ األنشــطة التجاريــة ألنظمــة ان جــي ســي للغــاز المركــزي ذ.م.م مــن مــارس 

.2017

اســتحوذت الشــركة فــي ســنة 2017 علــى 49% مــن حصــص شــركة النفــط العربيــة ذ م 
م لتوســيع أعمــال الغــاز الطبيعــي المســال فــي ســوق اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ســوف 
ــإدارة عمليــات شــركة النفــط العربيــة ذ م م وســوف  تقــوم شــركة جــي ســي إينيرجــي ب
تمتلــك 80% مــن ملكيــة الشــركة فــي أربــاح الشــركة. وســتبدأ األنشــطة التجاريــة لشــركة 

النفــط العربيــة ذ م م اعتبــارا مــن ســنة 2018.
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Goodwill

Goodwill arose on the acquisition of Shell Malaysia Trading’s LPG business 
by NGC Energy SDN BHD, being the fair value of consideration paid over 
net assets acquired. 

Goodwill is allocated, at acquisition, to the Cash-Generating Unit (CGU) that 
is expected to benefit from the business transfer. A CGU to which goodwill 
has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently 
when there is an indication that the unit may be impaired.

The recoverable amount of a CGU is determined based on the higher of 
fair value less costs to sell and value-in-use. The value-in-use calculations 
are based on financial budgets approved by management covering a 5 year 
period and a discount rate of 11.75% per annum (2016: 11.75%), reflecting 
the weighted average cost of debts of the subsidiary. The directors believe 
that an average growth rate of nil (2016: nil) per annum is reasonable for 
cash flow projection purposes as it is determined based on expectations of 
future changes in the market.

الشهرة

الشــهرة الناشــئة عنــد حيــازة أعمــال غــاز البتــرول المســال بشــركة شــل ماليزيــا ترادينــج 
إل.بي.جــي بواســطة إينرجــي إس.دي.إن بي.إتــش.دي ، هــي القيمــة العادلــة للمقابــل 

المدفــوع عــن صافــي األصــول التــي تمــت حيازتهــا.

يتــم تخصيــص الشــهرة ، عنــد الحيــازة ، إلــى وحــدات توليــد النقــد للشــركة التــي يتوقــع 
أن تســتفيد مــن تحويــل األعمــال. يتــم إختبــار وحــدة توليــد النقــد التــي تــم تخصيــص 
الشــهرة إليهــا ، لمعرفــة إنخفــاض القيمــة بشــكل ســنوي ، أو بشــكل متكــرر عنــد وجــود 

مؤشــر علــى تعــرض تلــك الوحــدة إلنخفــاض القيمــة.

يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإســترداد لوحــدة توليــد النقــد ، علــى أســاس القيمــة العادلــة 
ناقصــً تكاليــف البيــع والقيمــة عنــد اإلســتخدام ، أيهمــا أكبــر. يســتند إحتســاب القيمــة 
المعتمــدة مــن اإلدارة والتــي تغطــي فتــرة 5  الماليــة  الموازنــة  عنــد اإلســتخدام علــى 
ســنوات ومعــدل خصــم 11.75%  )2016 : 11.75%( ســنويً ، بمــا يعكــس تكلفــة المتوســط 
المرجــح لديــون الشــركة التابعــة. يعتقــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن متوســط معــدل نمــو 
قــدره صفــر% )2016 : صفــر( ســنويً معقــول ألغــراض ضــخ تدفقــات نقديــة ، حيــث أنــه يحــدد 

بنــاء علــى توقــع حــدوث تغيــرات مســتقبلية فــي الســوق.

6. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES (Continued)

7. OTHER INVESTMENTS

6 .استثمار في شركات تابعة )تابع(

6 .إستثمارات أخرى

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

       Parent Company   Group 
2017

RO
2016

RO
2017

RO
2016

RO
Unigaz LLC - Joint Venture (Note a) يونيغاز   مشروع مشترك 543,023  624,030  75,000  75,000 
NGC Buzwair LLC - Associate (Note b) - 
classified as held for sale إن.جي.سي بوزوير ش.م.م   شركة شقيقة 95,000  90,265  95,000  90,265 

 165,265  170,000  714,295  638,023 
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7. OTHER INVESTMENTS (Continued) 6 .إستثمارات أخرى )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

a) Investment in Joint Venture 

In 2009, the Group acquired a 50% interest in Unigaz LLC, which is 
engaged in the distribution of gas and maintenance of cooking gas pipes in 
the Sultanate of Oman.

b) Investment in an associate

In 2013,  the Group acquired a 49% interest in NGC Buzwair Gases LLC 
(Buzwair), a company incorporated in the Sultanate of Oman and engaged 
in the manufacture and marketing of industrial gas and related products 
through a shareholders agreement dated 10 November 2013. Since Buzwair 
has not undertaken any substantial business in Oman, the Parent Company 
and other JV partner have unanimously decided to liquidate Buzwair and 
have passed the required resolutions. The liquidation proceedings will be 
undertaken by an independent party duly licensed in Oman. As the fair value 
less costs to sell was determined to be lower than the carrying amount by 
RO 4,735 (in the Parent and the Group) impairment loss was recognised 
in 2017 (Impairment loss recognised in 2016: RO 150,000 in the Parent 
Company and RO 54,247 in the Group’s financial statements). 

)1(  إستثمار في مشروع مشترك 

إمتلكــت المجموعــة فــي ســنة 2009 نســبة 50% مــن حصــص يونيغــاز )ش.م.م(، التــي 
تعمــل فــي مجــال توزيــع الغــاز وصيانــة أنابيــب غــاز الطبــخ فــي ســلطنة عمــان.

)2(  إستثمار في شركة شقيقة

خــال ســنة 2013، إمتلكــت المجموعــة نســبة 49% مــن حصــص إن.جي.ســي بوزويــر للغــازات 
تصنيــع  مجــال  فــي  وتعمــل  عمــان  ســلطنة  فــي  تأسســت  شــركة  )بوزويــر(،  ش.م.م 
وتســويق  الغــازات الصناعيــة والمنتجــات ذات الصلــة ، مــن خــال إتفاقيــة مســاهمين 
مؤرخــة فــي 10 نوفمبــر 2013. بمــا أن بوزويــر لــم تضطلــع بــأي عمــل ملمــوس فــي ُعمــان، فقــد 
قــررت الشــركة األم وغيرهــا مــن شــريك المشــروع المشــترك باإلجمــاع لتصفيــة بوزويــر 
ولقــد تــم إتخــاذ القــرارات الازمــة. ســتنفذ إجــراءات التصفيــة مــن قبــل طــرف مســتقل 
مرخــص حســب األصــول فــي ُعمــان. حيــث تــم تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع 
ــي )فــي الشــركة األم  ــال عمان ــغ وقــدره 4.735 ري ــة بمبل لتكــون أقــل مــن القيمــة الدفتري
والمجموعــة( خســارة إنخفــاض قيمــة تــم إدراجهــا فــي ســنة 2017 )خســارة إنخفــاض قيمــة 
تــم إدراجهــا فــي ســنة 2013: 150.000 ريــال عمانــي فــي الشــركة األم و54.247 ريــال عمانــي فــي 

ــات الماليــة للمجموعــة(. البيان
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7. OTHER INVESTMENTS (Continued) 6 .إستثمارات أخرى )تابع(

2017                 2016
RO                   RO

Share of joint venture's statement of financial position: الحصة من بيان المركز المالي للمشروع المشترك:
Current assets أصول متداولة 477,385  535,313 
Non-current assets أصول غير متداولة 378,696  350,366 
Current liabilities  (155,400)  (174,259) إلتزامات متداولة 
Non-current liabilities  (106,249)  (138,799) إلتزامات غير متداولة 

 624,030  543,023 

Share of statement of income:
Revenue الحصة من بيان الدخل: 1,404,455  1,088,942 

اإليرادات
Profit attributable to Group – includes 50% share of 
Unigaz LLC  56,429  41,582 

الربــح المنســوب للمجموعــة  ســنة 2017 تشــمل 50% حصــة )2016 تشــمل 
50% إلــى بوزويــر( 

The following table illustrates summarised information of the Group’s 
investment in its joint venture: 

يوضح الجدول التالي معلومات حول إستثمار المجموعة في المشروع المشترك:

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

LPG غاز البترول المسال 600,398  560,439  252,064  162,761 
Finished goods بضاعة تامة الصنع  150,294  226,350  118,139  160,996 
Cylinders and accessories أسطوانات وملحقاتها 22,763  21,979  20,636  19,852 
Plant and other spares  131,609  127,673  214,646  192,745 قطع غيار آالت وقطع غيار أخرى
Project inventory مخزون المشروع 100,048  123,192  38,615  51,409 
Work in progress أعمال قيد التنفيذ 66,225  158,961  66,225  158,961 

 685,588  623,352  1,305,567  1,132,473 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

8. INVENTORIES 8 . مخزون
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Trade receivables ذمم تجارية مدينة 5,812,271  6,708,179  1,625,799  1,366,330 
Less: allowance for impairment of 
receivables  (64,655)  (57,658)  (64,655)  (57,658) ناقصً : مخصص إنخفاض قيمة الديون

 1,301,675  1,568,141  6,643,524  5,754,613 
Advance for purchases مدفوعات مقدمً لمشتريات  361,611  282,690  275,972  219,589 
Claims for Government subsidy مطالبات الدعم الحكومي 4,791,593  7,330,463    -    - 
GST refund إسترداد ضريبة خدمات حكومية 544,707  1,305,403    -    - 
Due from related parties (note 20) المستحق من أطراف ذات عاقة  )ايضاح 20( 6,133    -  817,451  2,379,475 

Advances to related parties (note 20) مدفوعــات مقدمــً إلــى أطــراف ذات عاقــة )إيضــاح  151    -  825,407  715,620 
)20

Accrued income إيراد مستحق 305,637  210,878  272,729  165,304 
Other receivables مدينون آخرون 411,632  674,360  69,124  58,999 
Prepayments مدفوعات مقدما 140,568  113,864  35,202  47,491 
Deposits ودائع 38,129  49,189  1,160    - 

 4,888,153  3,865,186  16,610,371  12,354,774 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

9. TRADE AND OTHER RECEIVABLES 9 . ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

At 1 January في 1 يناير  44,765  57,658  44,765  57,658 
Add: provided during the year يضاف: مخصص تم تكوينه خال السنة  20,000  26,997  20,000  26,997 
Less: utilised  (20,000)  (7,107)  (20,000)  (7,107) يخصم: المستخدم
At 31 December في 31 ديسمبر  57,658  64,655  57,658  64,655 

Neither past due nor impaired غير متأخرة عن الدفع ولم تنخفض قيمتها  3,258,831  3,685,495  756,545  437,768 

Past due but not impaired > 30 days لــم تنخفــض قيمتهــا متأخــرة عــن الدفــع أكثــر  1,121,169  1,298,695  461,392  353,544 
مــن 30 يــوم

Past due but not impaired > 60 days لــم تنخفــض قيمتهــا متأخــرة عــن الدفــع أكثــر  468,991  756,292  185,516  346,174 
مــن 60 يــوم

Past due but not impaired > 120 days لــم تنخفــض قيمتهــا متأخــرة عــن الدفــع أكثــر  883,510  774,845  146,961  35,995 
مــن 120 يــوم

Past due but not impaired > 365 days لــم تنخفــض قيمتهــا متأخــرة عــن الدفــع أكثــر  22,112  128,197  17,727  128,194 
مــن 365 يــوم

Impaired إنخفضت قيمتها 57,658  64,655  57,658  64,655 
 1,366,330  1,625,799  6,708,179  5,812,271 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

9. TRADE AND OTHER RECEIVABLES (Continued) 9 . ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  )تابع(

Movement in the allowance for impairment of receivables was as follows:

As at reporting date, the ageing of trade receivables is as follows:

حركة قيود مخصص إنخفاض قيمة المدينين كانت كالتالي:

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، أعمــار الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر المنخفضــة قيمتهــا هــي 
كالتالــي:
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Cash in hand نقد بالصندوق 21,698  24,131  20,102  23,138 
Cash at banks نقد لدى البنوك :
- current accounts حسابات جارية 3,007,579  2,621,084  291,706  173,347 
- call deposit accounts حسابات ودائع تحت الطلب 1,877  2,842  1,877  2,842 

Cash and bank balances نقد وأرصدة لدى البنوك 3,031,154  2,648,057  313,685  199,327 
Bank overdrafts  (1,771,627)  (1,885,693)  (1,771,627)  (1,885,693) سحب على المكشوف من بنوك  
Cash and cash equivalents  (1,572,300)  (1,572,008) النقد وما في حكم النقد 1,145,461  876,430 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

10. CASH AND CASH EQUIVALENTS 10 . النقد وما في حكم النق

Short term call deposits are placed with commercial banks at an interest 
rate of 1% per annum (2016: 1% per annum) and have maturities of up to 
three months from the date of placement.

Bank overdrafts are availed from a commercial bank for working capital 
requirements on revolving credit basis. Bank overdrafts are unsecured and 
repayable on demand.

الودائــع قصيــرة األجــل مودعــة لــدى بنــوك تجاريــة بمعــدل فائــدة قــدره 1 % ســنويً )2016 : %1 
ســنويً( وتســتحق خــال فتــرة قــد تصــل إلــى ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ اإليــداع.

وذلــك  تجاريــة  بنــوك  مــن  المكشــوف  علــى  الســحب  تســهيات  علــى  الحصــول  تــم 
لمتطلبــات رأس المــال العامــل علــى أســس إئتمانيــة. الســحب علــى المكشــوف غيــر 

الطلــب.  عنــد  ويدفــع  مضمــون 
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The authorised share capital comprises 120,000,000 shares of RO 0.100 
each (2016: 120,000,000 of RO 0.100 each). The issued and fully paid-
up share capital is RO 6,000,000 comprising 60,000,000 shares of RO 
0.100 each (2016: 55,000,000 of RO 0.100 each). The details of major 
shareholders, who hold 10% or more of the Parent Company’s shares, at 
the reporting date, are as follows:

The Parent Company during 2014 issued 15,561,414 rights shares of 
RO 0.375 each (including RO 0.275 each as premium) to the existing 
shareholders. The related details are set out below:

يتكــون رأس المــال المصــرح بــه مــن 120.000.000 ســهم )2016: 120.000.000ســهم( يمثــل أســهم 
قيمــة كل منهــا 0.100 ريــال عمانــي )2016: 0.100 ريــال عمانــي(. يتكــون رأس المــال المصــدر 
والمدفــوع بالكامــل مــن 6.000.000 ريــال عمانــي )2016: 5.500.000 ريــال عمانــي( يمثــل 60.000.000 
ســهم قيمــة كل منهــا 0.100 ريــال عمانــي )2016: 55.000.000 ســهم قيمــة كل منهــا 0.100 ريــال 
عمانــي(. تفاصيــل المســاهمين الرئيســين الــذي يملكــون نســبة 10% أو أكثــر مــن أســهم 

ــر ، كالتالــي: الشــركة األم ، فــي تاريــخ التقري

قامــت الشــركة األم خــال ســنة 2014 بإصــدار 15.561.414 أســهم حــق األفضليــة بقيمــة 0.375 
ريــال عمانــي لــكل ســهم )متضمنــًة 0.275 ريــال عمانــي لــكل ســهم كعــاوة إصــدار( إلــى 

المســاهمين الحالييــن. التفاصيــل المتعلقــة هــي كالتالــي:

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

11. SHARE CAPTIAL

11(a). SHARE PREMIUM

11 . رأس المال

11 )أ( . عالوة إصدار األسم

 No. of shares    عدد األسهم  % Holding  نسبة المساهمة %
2017

RO
2016

RO
2017

RO
2016

RO
A' Sharqiya Investments SAOG الشرقية لاستثمارات ش م ع ع 17.41  16.31  9,575,270  9,784,251 

Public Authority of Social Insurance الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 10.89  10.34  5,990,939  6,202,614 

RO
Total share premium collected إجمالي عاوة اإلصدار المحصلة 4,279,386 
Less: issue expenses  (13,506) ناقصً: مصروفات اإلصدار
Share premium balance رصيد عاوة إصدار األسهم 4,265,880 
Transfer to legal reserve during 2014 (note 12)  (478,248) محول إلى اإلحتياطي القانوني خال سنة 2014 )إيضاح 12(
Balance as on 31 December 2017 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 3,787,632 
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

12. LEGAL RESERVE 

 As required by the Commercial Companies Law of the Sultanate of 
Oman, the Parent Company transfers 10% of its profit for the year to 
legal reserve until such time as the legal reserve amounts to at least 
one third of the Parent Company’s share capital. The reserve is not 
available for distribution.

 During the year ended, the Parent Company has transferred RO 
69,605 towards legal reserve representing 10% of profit for the period 
till December 2017 (2016: RO 60,049).

13. OTHER RESERVES

 i. Other reserves include a general reserve for the Parent Company, 
which is created in accordance with Article 106 of the Commercial 
Companies Law. The annual appropriation is made as per the decision 
of the Board of Directors and not exceed 20% of the profit for the year 
after deduction of taxes and the statutory reserve and the reserve shall 
not exceed one half of the share capital of the Company. This is a 
distributable reserve.

 ii. Other reserves also include the Parent Company’s share of the 
share premium from its subsidiary NGC Energy SDN BHD, Malaysia. 
The share premium arose from the issuance of shares to the non-
controlling interest in the subsidiary and the amount is not available for 
distribution.

14. REVALUATION RESERVE

 This represents the surplus on the revaluation of freehold land, net of 
tax and is not available for distribution until the related assets have 
been disposed off.

12  االحتياطي القانوني

وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة العمانــي لســنة 1974، يتــم إقتطــاع 10% مــن ربــح   
الشــركة  رأســمال  ثلــث  المتراكــم  رصيــده  يبلــغ  حتــى  اإلحتياطــي  لهــذا  الســنة 

للتوزيــع. قابــل  غيــر  اإلحتياطــي  هــذا  األقــل.  علــى  المدفــوع 

حولــت الشــركة األم  خــال الســنة مبلــغ وقــدره 69.605 ريــال عمانــي إلــى اإلحتياطــي   
القانونــي يمثــل 10% مــن الربــح للفتــرة حتــى 31 ديســمبر 2017 )2016- 60.049 ريــال 

عمانــي(.  

13  إحتياطيات أخرى

تتضمــن اإلحتياطيــات األخــرى اإلحتياطــي العــام للشــركة األم ، والــذي يتــم إحتســابه   
ــر االقتطــاع الســنوي  ــة ويتــم تقدي بموجــب المــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاري
مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى أن ال يزيــد عــن 20% مــن أربــاح الســنة بعــد خصــم 
الضرائــب واالحتياطــي القانونــي حتــى يصــل االحتياطــي العــام إلــى نصــف رأس 

المــال المدفــوع علــى األكثــر. هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع. 

مــن  اإلصــدار  فــي عــاوة  األم  الشــركة  أيضــً حصــة  األخــرى تتضمــن  اإلحتياطيــات   
شــركتها التابعــة إن.جي.ســي إينيرجــي إس.دي.إن بي.إتــش.دي ، ماليزيــا. نشــأت 
عــاوة اإلصــدار مــن إصــدار أســهم إلــى حقــوق األقليــة بالشــركة التابعــة وهــذا المبلــغ 

غيــر قابــل للتوزيــع.

14  إحتياطي إعادة التقييم

يمثــل هــذا اإلحتياطــي الفائــض مــن إعــادة تقييــم األراضــي بالملكيــة الحــرة بالصافي   
مــن الضريبــة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع حتــى يتــم بيــع األصــول المتعلقــة.
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NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

15. DIVIDENDS

 The Board of Directors have proposed a cash dividend in respect of 
the year 2017 of RO 0.005 per share (2016 : RO 0.011) amounting to 
RO 300,000 (2016 : RO 605,000) and issue of bonus shares of 1 share 
for every 6 shares held (2016 : 9.09 shares for every 100 shares held) 
in order to increase the share capital of the Parent company to RO 
7,000,000 (2016 : RO 6,000,000).  This is subject to the approval of 
the shareholders at the forth coming Annual General Meeting in March 
2018.

 The dividend proposed for the year ended 31 December 2016 was 
approved by share holders in the Annual General Meeting held during 
March 2017

15  توزيعات األرباح

اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة عــن ســنة 2017 بواقــع 0.005 ريــال ُعمانــي   
للســهم الواحــد )2016- 0.011 ريــال عمانــي( بمقــدار 300.000 ريــال عمانــي )2016- 605.000 
ريــال عمانــي(، وإصــدار أســهم مجانيــة بمقــدار 1 أســهم لــكل 6 أســهم مملوكــة 
)2016: 9.09 ســهم لــكل 100 ســهم مملوكــة(  مــن أجــل زيــادة رأس المــال الشــركة 
األم إلــى 7.000.000 ريــال عمانــي )2016- 6.000.000 ريــال عمانــي(. إن هــذا اإلقتــراح يخضــع 
للموافقــة مــن جانــب المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية القــادم 

المزمــع عقــده فــي مــارس 2018.

توزيعــات األربــاح المقترحــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 تمــت الوافقــة   
عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية المنعقــد 

2017 مــارس  شــهر  خــال 

16. ACCRUAL FOR STAFF TERMINAL BENEFITS 16 . مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

At 1 January في 1 يناير 220,689  280,155  202,029  250,353 
Charge for the period المحمل للسنة 69,794  71,677  55,350  51,611 
Payment made during the period  (62,816)  (7,026)  (63,056)  (8,540) مدفوع خال السنة

 -   
At 31 December في ٣1 دیسمبر 281,943  288,776  250,353  239,148 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
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17.TERM LOAN AND BORROWINGS 17 . قرض ألجل وإقتراضات

During May 2012, the Company entered into a Facility Agreement with a 
bank to finance the acquisition of Shell Malaysia’s LPG business through 
their subsidiary in Malaysia. 

Term loan 1

The Parent Company obtained the first draw down of the loan amounting to 
RO 4,466,211 on 3 May 2012 and the second draw down of RO 1,533,789 
on 18 October 2012. The term loan carries an interest rate of 4.5% per 
annum till 19 May 2013 and 4% per annum as amended by the facility 
letter dated May 20, 2013 and repayable in 20 quarterly installments of RO 
300,000 starting 3 May 2013 and matures on 3 May 2018. Interest will be 

خــال شــهر مايــو 2012 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــة تســهيات مــع أحــد البنــوك لتمويــل حيــازة 
أعمــال غــاز النفــط المســال الخاصــة بشــركة شــل ماليزيــا مــن خــال شــركتها التابعــة فــي 

ماليزيا. 

1 قرض ألجل رقم 

ــو  ــال عمانــي فــي 3 ماي حصلــت الشــركة علــى أول دفعــة مــن القــرض بمبلــغ 4.466.211 ري
2012 والدفعــة الثانيــة بمبلــغ 1.533.789 ريــال عمانــي فــي أكتوبــر 2012. يحمــل القــرض 
ألجــل فائــدة بمعــدل 4.5% ســنويً حتــى 19 مايــو 2013 و 4% ســنويً وفقــً لتعديــل خطــاب 
التســهيل المــؤرخ فــي 20 مايــو 2013، ويدفــع علــى 20 قســط ربــع ســنوي بقيمــة 300.000 
الفائــدة  ريــال عمانــي إعتبــارًا مــن 3 مايــو 2013 ويســتحق فــي 3 مايــو 2018. يتــم دفــع 

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Non Current غير متداول
Term loan 1 قرض ألجل 1 400,000    -  400,000    - 
Term loan 2 قرض ألجل 2   -  731,955  731,955 
Islamic term loan 3 قرض إسامي ألجل 3  6,997,423  4,924,257    -    - 
Total المجموع 7,397,423  5,656,212  400,000  731,955 

Current portion of term loan 1  (400,000)  (400,000)  (400,000)  (400,000) الجزء المتداول من القرض ألجل 1

Current portion of Islamic term loan  -    -    (2,830,148)  (2,553,870) إســالمي  قــرض  مــن  المتــداول  الجــزء 
جــل  أل

Current portion  (400,000)  (400,000)  (3,230,148)  (2,953,870) الجزء المتداول

Non-current portion الجزء غير المتداول 4,443,553  2,426,064    -  331,955 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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17.TERM LOAN AND BORROWINGS (Continued) )17 . قرض ألجل وإقتراضات )تابع

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

serviced monthly during the moratorium period and on yearly basis thereafter. 
After the rights issue proceeds received on 8th May 2014, the Company 
repaid RO 1,100,000 as principal.  The loan is repaid in full during 2017.

Term loan 2

During 2017, the Parent Company has availed term loan of RO 931,955, 
which carries interest @ 5.5% (on reducing balance served separately), 
and repayable in quarterly installments of RO 100,000 each, starting from 
quarter ended September 2017.

Term loan 3 - Islamic term loan

The Islamic term loan and revolving credits are secured by a subsidiary as 
following:

(a) First ranking charge over 100% of shares of the subsidiary 

(b) First ranking debentures incorporating fixed and floating charges over all 
assets of the subsidiary, both present and future.

(c) Charge and assignment by way of security over the designated bank 
account.

(d)  First fixed charge over the memorandum of lease for LPG filling plants 
dated 9 May 2012 respectively.

The Islamic term loan and revolving credits of the subsidiary are also 
guaranteed by the Parent Company.

The weighted average effective interest rates of the borrowings by the 
subsidiary are as follows:

     2017  2016

     %  %

Islamic term loan   5.33  5.34 

Revolving credits (note 19)  5.44  5.44 

بشــكل شــهري خــال فتــرة الســماح وبشــكل ربــع ســنوي بعــد ذلــك. بعــد الحصــول علــى 
تحصيــات إصــدار أســهم حــق األفضليــة بتاريــخ 8 مايــو 2014 ســددت الشــركة 1.100.000 ريــال 

ــم ســداد القــرض بالكامــل فــي ســنة 2017. ــغ. ت ــي كأصــل المبل عمان

.2 قرض ألجل رقم

خــال ســنة 2017، حصلــت الشــركة األم علــى قــرض ألجــل بمبلــغ 931،955 ريــال عمانــي 
يحمــل فائــدة بســعر 5،5% )علــى تخفيــض الرصيــد بشــكل منفصــل( ويســتحق الســداد 
الربــع  مــن  ابتــداءًا  لــكل قســط  ريــال عمانــي   100،000 بقيمــة  ربــع ســنوية  أقســاط  علــى 

المنتهــي فــي ســبتمبر 2017.

قرض ألجل رقم )3( قرض إسامي ألجل

القرض ألجل اإلسامي واإلئتمان المتجدد مضمونان من شركة تابعة كالتالي:

رهن من الدرجة األولى على كامل أسهم الشركة التابعة؛   )1(

)2(  رهــن ســندات مــن الدرجــة األولــى شــاملة رهونــات ثابتــة ومتغيــرة علــى كافــة أصــول 
الشــركة التابعــة المتوفــرة حاليــً ومســتقبًا؛

)3(  رهن والتنازل عن طريق الضمان على حساب مخصص لدى البنك؛

)4(  رهــن ثابــت مــن الدرجــة األولــى علــى مذكــرة إيجــار مصانــع تعبئــة الغــاز المســال 
.2012 مايــو   9 فــي  المؤرخــة 

القــرض ألجــل اإلســامي واإلئتمــان المتجــدد للشــركة التابعــة مضمونــان أيضــً عــن طريــق 
المتوســط المرجــح ألســعار الفائــدة الســائدة إلقتراضــات الشــركة التابعــة كالتالــي:

2016  2017     

%  % غير متداول    

5.34  5.33 قرض إسامي ألجل   

5.44  5.44 اإلئتمان المتجدد )إيضاح 19(  
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18.ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUALS

19. SHORT TERM LOANS

18 .ذمم دائنة ومستحقات

19 .قروض قصيرة األجل

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Trade creditors ذمم تجارية دائنة  1,314,979  2,351,639  160,236  69,866 
Directors’ remuneration مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 102,300  36,210  102,300  36,210 
Accrued expenses مصروفات مستحقة 3,132,027  3,116,758  1,185,947  1,080,565 
Other creditors ذمم دائنة  أخرى 1,023,750  2,323,120  179,456  188,337 
Amount due to related parties المستحق إلى أطراف ذات عاقة  400,909  414,289    -    - 

 1,374,978  1,627,939  8,242,016  5,973,965 

Revolving credits إئتمانات متجددة  6,002,122  6,651,431    -    - 
Short term loan قرض قصير االجل 596,603  1,253,945  596,603  1,253,945 

 1,253,945  596,603  7,905,376  6,598,725 

Short term loans are unsecured from commercial banks and carry interest 
at market interest rates.

القــروض قصيــرة األجــل غيــر مضمونــة وهــي مــن بنــوك تجاريــة وتدفــع عليهــا فائــدة 
الســوق. بأســعار 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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20. RELATED PARTY TRANSACTIONS 20.تعامالت األطراف ذات العالقة

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Amount due from subsidiaries and associate 
–  short term  2,379,475 مبلــغ مســتحق مــن شــركات تابعــة وشــقيقة -  6,133    -  817,451 

ــر األجــل  قصي
Advance to subsidiaries مبلغ مدفوع مقدمً إلى شركات تابعة 151    -  825,407  715,620 
Amount due from joint venture  33,562  33,562  33,562  33,562 مستحق من المشروع المشترك
Short term loans قروض قصير األجل 596,603  1,253,945  596,603  1,253,945 
Term loans قروض طويل األجل 400,000  731,955  400,000  731,955 
Bank overdrafts السحب على المكشوف 1,885,693  1,771,627  1,885,693  1,771,627 

The Group has related party relationships with entities over which certain 
shareholders and Directors are able to exercise significant influence. The 
Group also has related party relationships with its Directors and senior 
management. In the ordinary course of business, such related parties 
provide goods and render services to the Group.

Prices and terms for transactions with related parties, which are entered 
into in the normal course of business, and are on terms and conditions 
which the Directors consider are comparable with those that could be 
obtained from unrelated third parties. Details of related party balances and 
transactions (including transactions and balances with related parties as a 
result of common directorship) for the year ended 31 December 2017 are as 
follows:       

لــدى المجموعــة عاقــات مــع أطــراف ذات عاقــة يمكــن لبعــض المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة ممارســة تأثيــر هــام عليهــا. كمــا يوجــد للمجموعــة عاقــات أطــراف ذات 
عاقــة مــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا. فــي إطــار النشــاط االعتيــادي تقــوم تلــك 

األطــراف ذات العاقــة بتوريــد بضائــع وتقديــم خدمــات إلــى المجموعــة.

يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أســعار وشــروط التعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة التــي 
يتــم الدخــول فيهــا فــي إطــار النشــاط االعتيــادي مقاربــة لتلــك التــي يمكــن الحصــول 

عليهــا مــن أطــراف ثالثــة غيــر ذات عاقــة. 

واألرصــدة  المعامــات  ذلــك  فــي  )بمــا  عاقــة  ذات  األطــراف  وتعامــات  أرصــدة  تفاصيــل 
مــع األطــراف ذات العاقــة كنتيجــة لعضويــة مجلــس اإلدارة المشــتركين( خــال الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 هــي كمــا يلــي:

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
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As at 31 December 2017 
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20. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 20 تعامالت األطراف ذات العالقة )تابع(

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Sales to subsidiaries مبيعات إلى الشركات التابعة    -    -  3,044,537  2,755,701 

Rental and other income إيجار وإيرادات أخرى   -    -  423,721  330,500 

Expenses paid  228,541  136,573  -    -   مصروفات مدفوعة

Finance cost تكلفه الماليه 132,362    -  132,362  174,323 

Senior management remuneration مكافأة  اإلدارة العلي 814,818  661,068  282,923  259,632 

Directors' remuneration and sitting fees مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة و أتعــاب حضــور  291,267  236,471  129,900  68,510 
جلســات  مجلــس اإلدارة

Transactions with related parties during the year were as follows:

Compensation of key management personnel

Key management personnel are those persons having direct authority and 
responsibility for planning, directing and controlling the activities of the 
Group.       

كانت التعامات مع األطراف ذات العاقة خال السنة كما يلي:

تعویض موظفي اإلدارة العليا

موظفــي اإلدارة الرئيســيين هــم أولئــك األشــخاص الذيــن يملكــون الصاحية والمســئولية 
المتعلقــة بالتخطيــط والتوجيــه ومراقبــة  أنشــطة المجموعة.

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 
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21. NET ASSETS PER SHARE 21 صافي األصول للسهم الواحد

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Net assets (RO) صافي األصول )ريال عماني( 17,041,664  18,895,399  16,375,092  16,183,417 

Number of shares outstanding at 31 
December 2017 عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر 2017 60,000,000  60,000,000  60,000,000  60,000,000 

Net assets per share (RO) صافى األصول للسهم الواحد )ريال عماني( 0.284  0.315  0.273  0.270 

Net assets per share are calculated by dividing the equity attributable to the 
shareholders of the Parent Company at the reporting date by the number of 
shares outstanding as follows: 

يتــم حســاب صافــي قيمــة األصــول للســهم بقســمة األســهم المنســوبة إلــى مســاهمي 
الشــركة األم والمجموعــة بتاريــخ التقريــر علــى عــدد األســهم القائمــة كالتالــي
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22. SALES 22 مبيعات

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Sale of LPG بيع غاز البترول المسال 58,499,563  74,710,062  9,979,876  9,674,034 

Project income إيرادات المشروع 1,489,704  2,013,079  1,232,372  1,196,006 

Sale of new empty LPG cylinders and 
accessories بيــع أســطوانات غــاز بتــرول مســال جديــدة خاليــة  167,604  218,972  193,920  220,813 

وملحقاتهــا

Sale of BMCG, accessories and other 
industrial gases الصناعيــة  378,905  445,168  263,043  352,200  والغــازات   وملحقاتهــا   BMCG بيــع 

األخــرى

Lubricant sales إيرادات الزيوت  57,161  241,050  34,012  133,601 

Other income إيرادات أخرى 11,061  9,954  289,420  266,285 

Vehicle hire charges and rental income رسوم تأجير سيارات وإيرادات تأجير 56,291  61,826  152,933  129,821 

 11,972,760  12,145,576  77,700,111  60,660,289 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017



Annual Report 2017 التقرير السنوي ٢٠١٧

105

23. COST OF SALES 23 تكاليف مبيعات
Parent Company

2017
RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Opening stock  252,064  81,169  600,398  355,296 مخزون أول المدة

Local purchases مشتريات محلية 36,304,586  58,137,975  6,697,203  6,578,753 

Imports واردات 5,557,462    -    -    - 

Closing stock  (162,761)  (252,064)  (560,439)  (600,398) مخزون آخر المدة

 6,668,056  6,526,308  58,177,934  41,616,946 

Other direct expenses: مصروفات مباشرة أخرى:

Direct labour  1,249,630  1,086,986  1,933,202  1,707,654 عمالة مباشرة

Project costs تكاليف المشروع 1,055,443  1,420,499  908,111  880,457 

Depreciation استهاك 1,690,545  1,878,853  401,381  384,437 

Other direct expenses مصروفات مباشرة أخرى 1,073,048  1,518,412  276,253  320,803 

Plant and vehicle maintenance صيانة آالت وسيارات 1,781,932  2,197,958  300,780  308,487 

Cost of cylinders sold  171,972  150,039  170,131  123,723 تكلفة اإلسطوانات المباعة

NC+ and other industrial gas cost تكلفة الغازات الصناعية األخرى 108,516  172,200  70,826  162,978 

Insurance تأمين 143,382  167,968  112,671  123,080 

Lubricant trading cost تكلفة المتاجرة بالزيوت 46,493  194,255  25,659  105,074 

Fuel and transportation cost وقود ومواد تشحيم و تكلفة نقل 109,101  103,259  101,339  93,161 

Lease rent إيجار 47,017  67,345  18,495  41,234 

Electricity الكهرباء 78,646  59,832  18,440  24,796 

 10,534,165  9,997,288  68,061,848  49,582,446 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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23. COST OF SALES (Continued) 23 تكاليف مبيعات )تابع(

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
Cost of cylinders تكلفة اإلسطوانات

Opening stock  11,252  30,060  11,252  30,060 رصيد أول المدة

Purchases of new cylinder شراء أسطوانات جديدة  104,915  169,347  131,231  171,188 

Closing stock  (10,468)  (11,252)  (10,468)  (11,252) رصيد آخر المدة

 171,972  150,039  170,131  123,723 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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24. ADMINISTRATIVE EXPENSES 24 مصروفات إدارية 
Parent Company

2017
RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

 Employee related costs  567,773  624,151  1,769,145  1,759,144  تكاليف متعلقة بالموظفين
 Office related expenses  127,396  122,883  422,649  448,128 تكاليف متعلقة بالمكتب
 Depreciation  110,774  120,290  207,397  212,374 استهاك
 Directors’ remuneration and sitting fees مكافآت وأتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة    291,267  236,471  129,900  68,510 
 Professional charges  57,034  58,231  345,376  331,146 أتعاب مهنية
 Write-Off of Capital Work in Progress  -    -    156,755  -   شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 Telephone, telex, postage  56,226  44,678  147,259  140,793 تليفون وتلكس وبريد
 Rent  33,517  27,000  112,116  103,535 إيجار
 Allowances for impairment of debts  26,998  20,000  27,609  20,000  مخصص إنخفاض قيمة الديون
 Business travel expenses  21,179  67,104  92,806  155,450 مصروفات سفر
 Repairs and maintenance  12,953  15,018  15,265  17,908 إصاحات وصيانة
 Marketing and publicity expenses   10,348  16,664  141,720  153,316  مصروفات التسويق والدعاية
 General expenses  9,418  36,718  125,997  278,099 مصروفات عامة
 Printing and stationery  8,673  8,922  24,644  31,296 مطبوعات وقرطاسية
 Donations   8,000  10,000  8,000  10,000 تبرعات
 Withholding tax  3,041  -    3,041  -   الضرائب المقتطفه من المنبع
 Advertisement   2,219  5,065  2,339  5,065 إعانات
 Transportation cost  -    -    1,500,905  1,381,284 تكلفة النقل
 Insurance  -    -    79,666  86,117 التأمين

 1,124,059  1,306,624  5,419,160  5,424,922 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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25. EMPLOYEE COSTS 25 تكاليف العاملين

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Wages and salaries رواتب وأجور 2,443,513  2,774,029  1,263,288  1,446,346 
Other employee benefit cost تكلفة مزايا أخرى للموظفين  883,049  784,600  329,182  256,613 
Social security cost تكلفة التأمينات اإلجتماعية  70,442  72,040  63,317  62,833 
Provision for staff terminal benefits مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 69,794  71,678  55,350  51,611 

 1,817,403  1,711,137  3,702,347  3,466,798 

Disclosed as: یتم اإلفصاح عنها كالتالي:
Cost of sales تكلفة المبيعات 1,707,654  1,933,202  1,086,986  1,249,630 
Administrative expenses مصروفات إدارية  1,759,144  1,769,145  624,151  567,773 

 1,817,403  1,711,137  3,702,347  3,466,798 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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26. OTHER INCOME 26 إيرادات أخرى

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
Dividend income إيرادات توزيعات أرباح 56,057  58,796  56,057  58,796 
Interest income * إيرادات الفوائد 	 10,551  15,674  17  95,133 
Bad debt recovery إسترداد ديون معدومة 7,617  20,876  7,617  20,876 
Miscellaneous income إيرادات متنوعة 76,642  325,509  24,190  16,339 
Profit on sale of property, plant and 
equipment أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات 519,118  12,854  52,616  31,717 

 222,861  140,497  433,709  669,985 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

* The Parent Company from 2017 has started charging interest from its 
subsidaries (in GCC), on the amount stands outstanding @ 6% per annum, 
on the monthly basis.

	 لفــد بــدأت الشــركة األم منــذ ســنة 2017 بتحميــل فائــدة مــن شــركاتها التابعــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المبلــغ غيــر المدفــوع بســعر 6% ســنويً علــى أســاس 

شــهري.
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27. INCOME TAX 27 ضريبة الدخل

The tax authorities in Oman follow the legal entity concept. There is no 
concept of group taxation in Oman. Accordingly each legal entity is taxable 
separately.

The tax rate applicable to all taxable entities of the Group ranges between 
from 15% to 24% (2016: 12% to 24%).  For the purpose of determining the 
tax expense for the year, the accounting profit of each individual legal entity 
has been adjusted for tax purposes. Adjustments for tax purposes include 
items relating to both income and expense.

القانونــي  الكيــان  مفهــوم  بإتبــاع  ُعمــان  ســلطنة  فــي  الضريبيــة  الســلطات  تقــوم 
المســتقل للشــركات. ال يوجــد مفهــوم لخضــوع مجموعــة الشــركات للضريبــة فــي ُعمــان. 

بالتالــي، فــإن كل كيــان قانونــي يخضــع للضريبــة بشــكل منفصــل.

ــذي ينطبــق علــى كافــة شــركات المجموعــة الخاضعــة للضريبــة  إن المعــدل الضريبــي ال
هــو 15% - 24% )2016- 12% - 24%(. لقــد تــم تعديــل الربــح المحاســبي لــكل كيــان قانونــي 
فــردي ألغــراض تحديــد المصــروف الضريبــي للســنة. تتضمــن التعديــات الضريبيــة بنــود 

كًا مــن اإليــرادات والمصاريــف. 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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27. INCOME TAX (continued) 27 ضريبة الدخل )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
Statement of comprehensive income بيان الدخل الشامل
  Current tax اإللتزامات الحالية:
  Current year   السنة الحالية 94,713  949,322  87,500  114,519 
  Real property gain tax   أرباح ضريبة على عقار 92,388    -    -    - 
  Prior year   السنوات السابقة 22  27,195  276  27,195 

 141,714  87,776  976,517  187,123 
  Deferred tax  (8,447) ضريبة مؤجلة 977,629  121,617  4,460 

 133,267  92,236  1,098,134  1,164,752 

Deferred tax liability إلتزام ضريبي مؤجل:
 At 1 January  390,193  385,733  2,364,096  1,454,118 في 1 يناير
   
 Revaluation of land  91,064  -    91,064  -   إعادة تقييم األراض
 Movement through profit and loss 
account   (8,447) الحركة من خال حساب األرباح والخسائر  977,629  121,617  4,460 

 Exchange difference on translation  -    -    228,255  (67,651) فرق سعر الصرف من التحويات

 At 31 December  472,810  390,193  2,805,032  2,364,096 في 31 ديسمبر
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27. INCOME TAX (continued) 27 ضريبة الدخل )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

The deferred tax comprises the following temporary differences:

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

یتمثل األصل الضریبي المؤجل بالفروقات المؤقتة التالية:

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO

Equity حقوق المساهمين
Revaluation of land  (455,319)  (364,255)  (455,319)  (364,255) من إعادة تقييم ربح األرض

Statement of comprehensive income بيان الدخل الشامل
 Provision for impaired debts مخصص إنخفاض قيمة ديون 9,038  35,557  9,038  35,557 
 Net book value of fixed assets  (53,048)  (34,976)  (2,385,270)  (2,008,879) صافي القيمة الدفترية ألصول ثابتة
Deferred tax liability  (17,491)  (25,938)  (2,349,713)  (1,999,841) إلتزام ضريبي مؤجل

Deferred tax liability  (472,810)  (390,193)  (2,805,032)  (2,364,096) إلتزام ضریبي مؤجل

Current liability المطلوبات المتداولة:
Current year السنه الحاليه 187,123  976,517  87,776  114,519 
Prior years  28,466  2,226  (475,055)  (93,096) السنوات السابقة

At 31 December  142,985  90,002  501,462  94,027 في ٣1 دیسمبر
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27. INCOME TAX (continued) 27 ضريبة الدخل )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

A reconciliation of tax charge of Parent Company is set out below:

The tax rate applicable to the Parent Company is 15% (2016 - 12%)

The assessment for year 2008 to 2010 have been completed in 2014. 
Further, during the year, the assessments for the year 2011 and 2012 was 
issued by Secretariat General for Taxation for which the Company filed 
objection on certain adjustments.

The assessments for the years 2011 to 2015 of the Parent Company have 
not yet been finalised by the Secretariat General for Taxation at the Ministry 
of Finance. The Board of Directors consider that the amount of additional 
taxes, if any, that may become payable on finalisation of assessment of the 
open tax years would not be significant to the Company’s financial position 
at 31 December 2017. The Corporate tax rate in Oman have been increase 
to 15% from January 2017 (2016 : 12%)., 2017 Tax liability (including defer 
tax liability) has been calculated using the revised rates.

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تسوية المصروف الضريبي للشركة األم كالتالي:

تخضع الشركة األم لمعدل ضريبي بنسبة %15 )2016- %12(. 

إنتهــت األمانــة العامــة للضرائــب فــي ســنة 2014 مــن إجــراء الربــوط الضريبيــة للســنوات مــن 
ــب ربطيــن  ــة العامــة للضرائ ــك، خــال الســنة، أصــدرت األمان ــى 2010. عــاوًة علــى ذل 2008 إل

للســنتين 2011 و 2012 التــي قدمــت الشــركة اعتــراض بشــأنها علــى بعــض التعديــات.

لــم تنهــي األمانــة العامــة للضرائــب فــي وزارة الماليــة الربــوط الضريبيــة للســنوات مــن 2011 
إلــى 2015 للشــركة األم. يــرى مجلــس اإلدارة أن مبلــغ الضرائــب اإلضافيــة، إن وجــدت، التــي 
قــد تصبــح مســتحقة الدفــع عنــد اإلنتهــاء مــن الربــوط للســنوات الضريبيــة المفتوحــة 
معــدل  إن   .2017 ديســمبر   31 فــي  كمــا  للشــركة  المالــي  للمركــز  جوهريــا  يكــون  لــن 
الضريبــة علــى الشــركات فــي ســلطنة عمــان تــم زيادتــه إلــى 15% مــن ينايــر 2017 )2016: %12(. 
اإللتــزام الضريبــي لســنة 2017 )بمــا فــي ذلــك التــزام الضريبــة المؤجلــة( قــد تــم إحتســابه 

بإســتخدام معــدل الضريبــة المعــدل.

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO
Profit before tax الربح قبل الضريبة 692,725  829,320 

Income tax expense at the rates mentioned below مصروف ضريبة الدخل وفقً للمعدالت المبينة أدناه 87,776  141,714 
Relating to (reversal)/ origination  of deferred tax 
liability  (8,447) المتعلقة بعكس أصل اإللتزام الضريبي المؤجل 4,460 

 133,267  92,236 
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27. INCOME TAX (continued)

28. EARNINGS PER SHARE

27 ضريبة الدخل )تابع(

28 العائد للسهم الواحد

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Current income tax is calculated at the Malaysian statutory tax rate of 24% 
(2016: 24%) of the estimated assessable profit for the year.

The tax assessment of subsidiaries incorporated in jurisdictions outside 
Oman are at different stages. Management is of the opinion that any 
additional taxes that may be assessed would not be significant to the Group 
financial position as at 31 December 2017.

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل الحاليــة فــي معــدل الضريبــة القانونــي الماليــزي بنســبة %24 
)2016: 24%( مــن الربــح القابــل للربــط المقــدر للســنة. 

الربــوط الضريبيــة للشــركات التابعــة المســجلة فــي بلــدان خــارج ُعمــان هــي فــي مراحــل 
مختلفــة. تــرى اإلدارة بــأن أيــة ضرائــب إضافيــة قــد يتــم ربطهــا لــن تكــون جوهريــة بالنســبة 

للمركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

The basic earnings per share is calculated by dividing the profit of the Group 
and Parent Company for the half year attributable to the shareholders 
of the Parent Company, by the weighted average number of shares 
outstanding. 

Earnings per share (basic and diluted) have been derived by dividing the 
profit for the Year attributable to the shareholders by the weighted average 
number of shares outstanding. As there are no dilutive potential shares, 
the diluted earnings per share is identical to the basic earnings per share.

For the purpose of earning per share calculation, the Parent Company has 
restated the previous year weighted average number of shares outstanding 
to include the bonus shares.

يتــم حســاب العائــد األساســي علــى الســهم الواحــد مــن خــال تقســيم أربــاح المجموعــة 
ــى مســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح  والشــركة األم للســنة المنســوبة ال

لأســهم القائمــة خــال الســنة.

تــم التوصــل إلــى ربحيــة الســهم الواحــد )األساســية والمخفضــة( عــن طريــق قســمة ربــح 
الســنة المنســوب إلــى المســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة. 
نظــرًا لعــدم وجــود أســهم مخفضــة محتملــة، فــإن ربحيــة الســهم الواحــد المخفضــة 

تســاوي ربحيــة الســهم الواحــد األساســية.

لغــرض إحتســاب ربحيــة الســهم الواحــد ، قامــت الشــركة األم بإعــادة بيــان متوســط مرجــح 
الســنة الســابقة لعــدد األســهم القائمــة لتشــمل األســهم المجانيــة.

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
Profit for the year ended (RO) ربح السنة )ريال عماني( 2,796,266  1,671,329  600,489  696,053 
Weighted average number of shares 
outstanding during the year  60,000,000  60,000,000  60,000,000  60,000,000 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

خال السنة )عدد(
Basic earnings per share (RO) العائد األساسي للسهم الواحد )ريال عماني( 0.047  0.028  0.010  0.012 



Annual Report 2017 التقرير السنوي ٢٠١٧

115

29. SEGMENT REPORTING

30. COMMITMENTS 

29 تقارير قطاعية

30 إرتباطات

The Group’s only significant business segment is the marketing and selling 
of LPG.

Geographic information
Revenues from external customers

لدى المجموعة قطاع نشاط هام واحد فقط وهو تسويق وبيع غاز البترول المسال.

معلومات جغرافية

إيرادات من عماء في الخارج

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO
Oman سلطنة ُعمان 8,740,903  8,877,173 
Other GCC countries دول مجلس التعاون الخليج العربي األخرى  5,221,562  5,540,401 
Asia آسيا 46,697,824  63,282,537 

 77,700,111  60,660,289 

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Parent Company
2017

RO

الشركة األم
2016

RO

Group
2017

RO

المجموعة
2016

RO
Capital commitments ارتباطات رأسمالية 3,963,793  6,753,627  385,279  275,769 

Purchase commitments  522,097  157,234  522,097  157,234 ارتباطات شراء
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31. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS 31 اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة واإلرتباطات

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. On 9 February 2016, the Primary Court (criminal panel) issued a 
judgment with respect to the alleged bribery case against certain key 
management personnel of the Parent Company. As per the judgment, 
the personnel have been considered guilty by the Primary Court. 
The Board of Directors in its meeting held on 15 February 2016 have 
terminated the services of the employees. The convicted employees 
had appealed in the Appeal court against the judgment of the Primary 
court. However, the Appeal Court also accused the employees guilty 
vide judgment dated 25 September 2016. The Parent Company based 
upon legal advise, does not foresee any liabilities/ punitive actions 
against the Parent Company on this account. Further, as the Parent 
Company does not expect any potential disallowances in respect of 
these payments for other regulatory purposes, accordingly, no related 
provisions or liability that may result have been included in these 
financial statements.

2. The Group, is subject to litigation in the normal course of its business. 
The Group, based on independent legal advice, does not believe that 
the outcome of these court cases will have a material impact on the 
Group’s income or financial position.

3. At 31 December 2017 the Group had contingent liabilities in respect of 
bank guarantees arising in the ordinary course of business from which 
it is anticipated that no material liabilities will arise amounting to RO  
448,463 (2016: RO 603,814).     
  

ــر 2016، حكمهــا  ــخ 9 فبراي ــرة الجنائيــة( بتاري أصــدرت المحكمــة االبتدائيــة )الدائ  )1
فيمــا يتعلــق بقضيــة الرشــوة المزعومــة ضــد بعــض موظفــي اإلدارة العليــا 
للشــركة األم. وفقــً للحكــم، اعتبــرت المحكمــة االبتدائيــة هــؤالء الموظفيــن 
أنهــم مدانيــن. أنهــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 15 فبرايــر 
2016 خدمــات هــؤالء الموظفيــن. قــام الموظفــون المدانــون بتقديــم إســتئناف 
لــدى محكمــة االســتئناف ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة. ومــع 
ذلــك، فقــد اتهمــت محكمــة االســتئناف أيضــا الموظفيــن بالذنــب مــن خــال 
بنــاءًا علــى  األم  الشــركة  تتوقــع  ال   .2016 بتاريــخ 25 ســبتمبر  الصــادر  الحكــم 
ــة ضــد الشــركة األم. عــاوة  ــة التزامــات / إجــراءات عقابي ــة، أي المشــورة القانوني
علــى ذلــك، ال تتوقــع الشــركة األم أي خصــم محتمــل لهــذه المدفوعــات ألغــراض 
تنظيميــة أخــرى، بالتالــي لــم تــدرج فــي هــذه البيانــات الماليــة، المخصصــات أو 

اإللتزامــات ذات الصلــة التــي قــد تنشــأ.

تخضــع المجموعــة للتقاضــي فــي ســياق أعمالهــا العاديــة. بنــاءًا علــى مشــورة   )2
قانونيــة مســتقلة، ال تعتقــد الشــركة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوي لــدى المحاكــم 

ــي. ــر جوهــري علــى دخــل المجموعــة أو مركزهــا المال ســوف يكــون لهــا تأثي

إحتماليــة طارئــة فيمــا  إلتزامــات  المجموعــة  لــدى  31 ديســمبر 2017 كان  فــي   )3
ــال  ــي )2016- 603.814 ري ــال عمان ــة بمقــدار 448.463 ري ــات مصرفي يتعلــق بضمان
عمانــي( التــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال العاديــة التــي مــن المتوقــع أن ال ينشــأ 

عنهــا أي التزامــات جوهريــة. 
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32. RISK MANAGEMENT 32  إدارة المخاطر

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 Overview 

 The Group has exposure to the following risks from its use of financial 
instruments

 •  Credit risk

 •  Liquidity risk

 •  Market risk

 This note presents information about the group exposure to each 
of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes 
for measuring and managing risk, and the Group’s management of 
capital. Further quantitative disclosures are included throughout these 
financial statements.

 The Board of Directors has overall responsibility for the establishment 
and oversight of the Group’s risk management framework and 
is responsible for developing and monitoring the Group’s risk 
management policies.

 (a) Credit risk

 Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or 
counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual 
obligations, and arises principally from the Group’s receivables from 
customers.

 The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the 
individual characteristics of each customer. The Group does not 
require collateral in respect of financial assets. The Group seeks 

نظرة عامة   

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لأدوات المالية:  

مخاطر اإلئتمان   	  

مخاطر السيولة   	  

مخاطر السوق  	  

المخاطــر  مــن  لــكل  المجموعــة  تعــرض  عــن  يقــدم معلومــات  اإليضــاح  هــذا   
أعــاه، أهــداف المجموعــة، سياســاته وعملياتــه لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة 
المجموعــة لــرأس المــال. وهنــاك الكميــة األخــرى مدرجــة خــال هــذه البيانــات 

الموحــدة.  الماليــة 

يتحمــل مجلــس اإلدارة مســئوليات تأســيس واإلشــراف الكلــي علــى إطــار إدارة   
المخاطــر. إدارة  سياســات  ومراقبــة  تطويــر  عــن  وكذلــك  المجموعــة  مخاطــر 

مخاطر االئتمان  

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر الماليــة للمجموعــة عندمــا يعجــز العميل   
أو طــرف بــاألدوات الماليــة فــي مقابلــة التزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ أساســا مــن 

ــة لعمــاء المجموعــة. ــة التجاري الذمــم المدين

يتأثــر تعــرض المجموعــة لمخاطــر اإلئتمــان بالخصائــص الفرديــة لــكل عميــل   
بشــكل رئيســي. ال تتطلــب المجموعــة ضمانــات إضافيــة فيمــا يتعلــق باألصــول 
الماليــة. تســعي المجموعــة للســيطرة علــى مخاطــر اإلئتمــان عن طريــق متابعة 
التعــرض اإلئتمانــي والتقييــم المســتمر لمصادقيــة األطــراف األخــرى. تعتقــد 
المجموعــة أن الخطــر فــي حــده األدنــى إذا تمــت المدفوعــات مــن العميــل حســب 
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to control credit risk by monitoring credit exposures and continually 
assessing the creditworthiness of counter parties. Risk is considered 
minimal by the Group, as the payments are made by the customer as 
per contractual obligations. Credit risk on debtors is limited to their 
carrying values as the management regularly reviews these balances 
to assess recoverability and create provision for balances whose 
recoverability is in doubt.

 (b) Liquidity risk

 Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its 
financial obligations as they fall due. The Group’s approach to 
managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always 
have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both 
normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses 
or risking damage to the Group’s reputation.  

اإللتزامــات التعاقديــة. مخاطــر اإلئتمــان مــن الذمــم المدينــة محــدودة بقيمتهــا 
الدفتريــة بإنتظــام بفحــص تلــك األرصــدة لتقييــم إمكانيــة اســتردادها وتكويــن 
مخصــص لأرصــدة لتقييــم التــي يكــون هنــاك شــك فــي إمكانيــة اســتردادها. 

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مــن أال تتمكــن المجموعــة مــن مقابلــة إلتزاماتهــا   
الســيولة  مخاطــر  إدارة  فــي  المجموعــة  وسياســة  تســتحق.  عندمــا  الماليــة 
هــي فــي التأكــد مــن أنهــا تحتفــظ فــي كل األحــوال بســيولة كافيــة لمقابلــة 
إلتزاماتهــا عندمــا تســتحق، فــي كل مــن حــاالت الظــروف العاديــة والظــروف 
الملحــة دونمــا تحمــل أي خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة 

المجموعــة.

32. RISK MANAGEMENT (Continued)
(a) Credit risk (Continued)

32  إدارة المخاطر  )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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مخاطر السيولة )تابع(

Parent Company  Carrying 
amount

 Less than 
one year 

 2 – 5 
Years الشركة األم

RO RO RO
31 December 2017 ٣1 دیسمبر ٢01٧
Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  69,866  69,866 
Other payables ذمم دائنة أخرى    -  188,337  188,337 
Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  1,080,565  1,080,565 
Term loans قروض ألجل   -  731,955  731,955 
Short term loan قرض قصير األجل   -  1,253,945  1,253,945 
Directors' remuneration مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   -  36,210  36,210 

 3,360,878  3,360,878  -   

Parent Company  Carrying 
amount

 Less than 
one year 

 2 – 5 
Years الشركة األم

RO RO RO
31 December 2016 31 ديسمبر 2016
Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  160,236  160,236 
Other payables ذمم دائنة أخرى    -  179,456  179,456 
Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  1,185,947  1,185,947 
Term loans قروض ألجل   -  400,000  400,000 
Short term loan قرض قصير األجل   -  596,603  596,603 
Directors' remuneration مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   -  102,300  102,300 

 2,624,542  2,624,542  -   

32. RISK MANAGEMENT (Continued)
(b) Liquidity risk (Continued)

32  إدارة المخاطر  )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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Group  Carrying 
amount

 Less than 
one year 

 2 – 5 
Years المجموعة

RO RO RO
31 December 2017 ٣1 دیسمبر ٢01٧
Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  2,351,639  2,351,639 
Other payables ذمم دائنة أخرى    -  2,323,120  2,323,120 
Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  3,116,758  3,116,758 
Term loans قروض ألجل 2,426,064  3,230,148  5,656,212 
Short term loan قرض قصير األجل   -  1,253,945  1,253,945 
Directors' remuneration مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   -  36,210  36,210 

 14,737,884  12,311,820  2,426,064 

Group  Carrying 
amount

 Less than 
one year 

 2 – 5 
Years المجموعة

RO RO RO
31 December 2016 31 ديسمبر 2016
Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  1,314,979  1,314,979 
Other payables ذمم دائنة أخرى    -  1,023,750  1,023,750 
Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  3,132,027  3,132,027 
Term loans قروض ألجل 4,443,553  2,953,870  7,397,423 
Short term loan قرض قصير األجل   -  596,603  596,603 
Directors' remuneration مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   -  102,300  102,300 

 13,567,082  9,123,529  4,443,553 

32. RISK MANAGEMENT (Continued) 32  إدارة المخاطر  )تابع(

NATIONAL GAS COMPANY SAOG AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017 

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Liquidity risk (Continued) (b)مخاطر السيولة )تابع(
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 (c) Market risk

 Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign 
exchange rates, interest rates and equity prices will affect the Group’s 
income or the value of its holdings of financial instruments. The 
objective of market risk management is to manage and control market 
risk exposures within acceptable parameters, while optimising the 
return.

 (d) Currency risk

 The Group is exposed to foreign currency transactions mainly due to 
its subsidiary in Malaysia.

 (e) Sovereign risk 

 The LPG is made available to the Company from five sources at 
different rates by the Ministry of Oil and Gas. Presently the Group 
is allocated more from the costlier source. Any further increase in 
allocation from the costlier source will adversely affect the profitability 
of the Group.

 (f) Equity price risk

 Equity price risk arises from available-for-sale equity securities. The 
Group has maintained the portfolio of available-for-sale securities listed 
at Muscat Securities Market. Material investments within the portfolio 
are managed on an individual basis and all buy and sell decisions are 
approved by the Board of Directors. 

مخاطر السوق   

العمــات  أســعار  مثــل  الســوق،  أســعار  تغيــر  مخاطــر  هــي  الســوق  مخاطــر   
األجنبيــة، اســعار الفائــدة واســعار حقــوق المســاهمين التــي تؤثــر علــى إيــرادات 
المجموعــة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. وهــدف إدارة مخاطــر 
معــدالت  حــدود  فــي  الســوق  مخاطــر  تعرضــات  وضبــط  إدارة  هــو  الســوق 

يتــم تحقيــق أكبــر عائــد. مقبولــة، بينمــا 

مخاطر العمالت   

تعــرض المجموعــة لمخاطــر التامــات بالعمــات األجنبيــة بشــكل رئيســي مــن   
ماليزيــا.  فــي  التابعــة  شــركتها 

المخاطر السائدة  

تتيــح وزارة النفــط والغــاز للشــركة الحصــول علــى غــاز البتــرول المســال مــن   
أربعــة مصــادر بأســعار مختلفــة. تحصــل المجموعــة حاليــً علــى حصــة أكبــر مــن 
المصــدر األعلــى تكلفــة. أي زيــادة فــي حصتهــا مــن المصــدر األعلــى تكلفــة 

ســوف يؤثــر ســلبً علــى ربحيــة المجموعــة.

مخاطر أسعار حقوق الملكية   

تنشــأ مخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة مــن األســهم المتاحــة للبيــع. تحافــظ   
المجموعــة علــى محفظــة األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع بحيــث تكــون مدرجــة 
فــي  الجوهريــة  اإلســتثمارات  إدارة  تتــم  الماليــة.  لــأوراق  فــي ســوق مســقط 
المحفظــة بشــكل إفــرادي ويتــم اعتمــاد جميــع قــرارات الشــراء أو البيــع مــن 

اإلدارة. مجلــس 

32. RISK MANAGEMENT (Continued) 32  إدارة المخاطر  )تابع(
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شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 (g) Sensitivity analysis – equity price risk

 The following table demonstrates the sensitivity of the Group’s equity 
to a 5% change in the price of its equity holdings, assuming all other 
variables in particular foreign currency rates remain constant.

 Interest rate risk

 The Group is exposed to rate risk on its bank overdraft facility obtained 
at commercial rates of interest.  Further, the Group has short-term 
bank deposit, which are interest bearing and exposed to changes in 
market interest rates.  The group has term loans with variable interest 
rates. 

تحليل الحساسية - مخاطر أسعار حقوق المساهمين   

الجــدول التالــي يبيــن حساســية حقــوق ملكيــة المجموعــة إلــى تغيــر بنســبة   
5% فــي أســعار األســهم المملوكــة بإفتــراض ثبــات باقــي المتغيــرات وبشــكل 

خــاص أســعار العمــات األجنبيــة.

مخاطر أسعار الفائدة   

تتعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة علــى تســهيات الســحب علــى   
المكشــوف مــن البنــوك التــي تــم الحصــول عليهــا بأســعار فائــدة تجاريــة. عــاوًة 
فائــدة  التــي تحمــل  األجــل  المجموعــة وديعــة بنكيــة قصيــرة  لــدى  ذلــك،  علــى 
وتتعــرض للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. لــدى المجموعــة قــروض ألجــل 

فائــدة مختلفــة. بمعــدالت 

Effect on equity Effect on equity
5% increase 

RO
5% increase 

RO
31 December 2017 Parent Company and Group  
Effect of 5% change in equity portfolio of the Group

68,271  68,271
٣1 دیسمبر ٢01٧ الشركة األم والمجموعة 

أثر التغير بنسبة 5% في محفظ أسهم المجموعة 

31 December 2016 Parent Company and Group 
Effect of 5% change in equity portfolio of the Group

 78,613  78,613 
31 ديسمبر 2016 الشركة األم والمجموعة 

أثر التغير بنسبة 5% في محفظ أسهم المجموعة 
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33. CAPITAL MANAGEMENT 33  إدارة رأس المال
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 The primary objective of the Group’s capital management is to ensure 
that it maintains healthy capital ratios in order to support future 
development of the business and maximise shareholder value. The 
Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in 
light of changes in economic conditions. Group’s capital mix comprises 
only the shareholder’s equity. To maintain or adjust the capital 
structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, 
return capital to shareholders or issue new shares. No changes were 
made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 
December 2016 and 31 December 2017.   

الهــدف الرئيســي إلدارة رأســمال المجموعــة هــو التأكــد مــن المحافظــة علي معدالت   
المــال بغــرض دعــم التطــورات المســتقبلية فــي النشــاط وزيــادة  لــرأس  صحيــة 
القيمــة للمســتثمر إلــى أقصــى حــد. تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال 
الخــاص بهــا وتقــوم بإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء تغيــر الظــروف اإلقتصاديــة. 
إن مزيــج رأس المــال للمجموعــة يشــتمل علــي حقــوق ملكيــة المســاهمين فقــط. 
وللمحافظــة علــي أو تعديــل هيــكل رأس المــال قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل 
مدفوعــات توزيعــات األربــاح علــي المســاهمين، رد رأس المالــي اليهــم أو إصــدار 
خــال  والعمليــات  السياســات،  األهــداف،  فــي  تغييــرات  توجــد  ال  جديــدة.  أســهم 

الســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016.

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT 34  القيم العادلة لألدوات المالية

 Financial assets consist of cash and bank balances, receivables, 
due from related parties and available-for-sale investments. Financial 
liabilities consist of bank overdrafts, loans and payables.

 The fair value of financial assets and liabilities at the reporting date 
approximates their carrying amount in the statement of financial 
position.

 Fair value hierarchy

 The Group uses the following hierarchy for determining and disclosing 
the fair value of financial instruments by valuation technique:

 Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical 
assets or liabilities

 Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant 
effect on the recorded fair value are observable, either directly or 
indirectly.

تتكــون األصــول الماليــة مــن األرصــدة لــدى بنــوك والمدينيــن والمســتحق مــن أطــراف   
ذات عاقــة واإلســتثمارات المتاحــة للبيــع. تتكــون اإللتزامــات الماليــة مــن الســحب 

علــى المكشــوف مــن البنــوك والقــروض والذمــم الدائنــة.

تقــارب قيمهــا   ، التقريــر  تاريــخ  فــي  الماليــة  واإللتزامــات  لأصــول  العادلــة  القيمــة   
المالــي.  المركــز  بيــان  فــي  الدفتريــة 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

تســتخدم المجموعــة التسلســل الهرمــي التالــي لتحديــد اإلفصــاح عــن القيمــة   
التقييــم: أســلوب  طريــق  عــن  الماليــة  لــأدوات  العادلــة 

المســتوى 1 : األســعار )غيــر المعدلــة( المدرجــة فــي األســواق النشــطة لأصــول أو   
المطابقــة؛ الخصــوم 

المســتوى 2 : تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة   
مباشــر؛ غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  إمــا   ، ماحظتهــا  يمكــن  المســجلة  العادلــة 
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Parent Company and Group 2017 Level 1 Level 2 Level 3 المجموعة والشركة األم
RO RO RO RO

Available-for-sale investments استثمارات متاحة للبيع   -    -  1,365,419  1,365,419 

Freehold land أرض بالملكية الحرة   -  3,190,000  3,190,000 

During the reporting period, there were no transfers between Level 1 and 
Level 2 fair value measurements, and no transfers into and out of Level 3 
fair value measurements.

خــال فتــرة التقريــر، لــم يتــم إجــراء تحويــات بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 لقياســات 
القيمــة العادلــة ، كمــا لــم يتــم تحويــل مــن وإلــى المســتوى 3 لقياســات القيمــة العادلــة.

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (Continued) 34  القيم العادلة لألدوات المالية )تابع(

2016 Level 1 Level 2 Level 3
RO RO RO RO

Fair value of derivative liability القيمة العادلة إللتزام المشتقات المالية    -    -    - 

Available-for-sale investments استثمارات متاحة للبيع    -    -  1,572,250  1,572,250 

Freehold land أرض بالملكية الحرة   -  3,190,000  3,190,000 

Certain comparative information has been reclassified to conform to the 
presentation adopted in these financial statements. Such reclassifications 
are immaterial and do not affect previously reported net profit or 
shareholders’ equity.

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لتتماشــى مــع العــرض المتبــع فــي هــذه البيانــات 
الماليــة. إن عمليــة إعــادة التصنيــف ليســت جوهريــة وال تؤثــر علــى صافــي الربــح أو حقــوق 

المســاهمين التــي تــم بيانهــا ســابقً.

35. COMPARATIVE FIGURES 35 أرقام المقارنة


