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

Our Vision ر ؤ يتنــا
األولــى  المرتبــة  فــي  تكــون  أن  الوطنيــة  الغــاز  شــركة  رؤيــة 
لقطــاع الطاقــة غيــر الحكومــي فــي المناطــق التــي تعمــل بهــا 
توقعــات  تفــوق  التــي  المبتكــرة،  الحلــول  طريــق  عــن  وذلــك 

. المصلحــة  أصحــاب 



التقرير السنوي 2020 7

Chairman

Director Director

Vice	Chairman Director

Director Director

رئيس	المجلس

عضو	المجلس عضو	المجلس

نائب	الرئيس عضو	المجلس

عضو	المجلس عضو	المجلس

الشيخ/ عبداهللا بن سليمان بن حمد الحارثي
Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

خالد بن سعيد سالم الوهيبي

Khalid Said Salem Al Wahaibi

هشام بن محمد العلوي

Hisham Mohammed Al Alawi
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Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidy
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األفاضل / مساهمي شركة الغاز الوطنية     المحترمين

باألصالــة	عــن	نفســي	ونيابــة	عــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	،	يســرني	أن	أقــدم	لكــم	التقريــر	الســنوي	
للشــركة	عــن	الســنة	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	2020. 

بيئة األعمال

كان	عــام	2020	عامــا	إســتثنائيا	للشــركة	ســواء	فــي	الســلطنة	أو	لشــركاتها	التابعــة	خــارج	الســلطنة	،	
وذلــك	بســبب	التداعيــات	اإلقتصاديــة	والماليــة	التــي	ســببتها	جائحــة	كورونــا	،	حيــث	شــهدنا	فــي	عــام	
2020	بطــئ	فــي	النشــاط	اإلقتصــادي	بشــكل	أكبرعمــا	شــهدناه	فــي	الســنوات	القليلــة	الســابقة.	الزالــت	
ــق	 ــدد	القل ــازات.	تج ــات	فــي	الســيولة	وتأثرفــي	اإلنج ــة	تواجــه	تحدي ــر	المناطــق	الجغرافي الشــركات	عب
بســبب	الســالة	الجديــدة	لفيــروس	كورونــا	ادى	الــى	أن	تظــل	توقعــات	األعمــال	فــي	عــام	2021م	قاتمــة	
علــى	الرغــم	مــن	األخبــار	اإليجابيــة	بشــأن	اللقاحــات	وبــدء	إجــراءات	التطعيــم	فــي	مختلــف	دول	العالــم.

أداء الشركة

تأثــرت	إيــرادات	الشــركة	المتعلقــة	بقطاعــي	الصناعــة	والضيافــة	بســبب	تداعيــات	جائحــة	كورونــا	-	
ــي	تعمــل	بهــا	 ــة	الت ــات	فــي	بعــض	المناطــق	الجغرافي ــى	إغــاق	بعــض	العملي ــي	أدت	إل ــد	19	-الت كوفي
ــه	األســواق	،	فقــد	 ــذي	واجهت الشــركة	وشــركاتها	التابعــة	خــال	عــام	2020،		و	بالرغــم	مــن	التباطــؤ	ال
بلغــت	أربــاح	الشــركة	علــى	مســتوى	المجموعــة	350	ألــف	ريــال	عمانــي	فــي	عــام	2020م،	بانخفــاض	
كبيرمقارنــة	ب	1.96	مليــون	ريــال	عمانــي	خــال	عــام	2019م	،		ويعــزى	ذلــك	إضافــة	إلــى	تأثيــر	جائحــة	
ــي	 ــة	ف ــام	2019م	والمتمثل ــي	ع ــدة	ف ــرة	واح ــرادات	لم ــق	بعــض	اإلي ــد	19	-	بســبب	تحقي ــا	-	كوفي كورون
رســوم	المشــاركة	لمشــروع	الهنــد،		كمــا	أن	إيــرادات	المجموعــة	إنخفضــت	بنســبة	13%	حيــث	حققــت	
ــال	 ــون	ري ــة	ب	76.29	ملي ــي	فــي	عــام	2020	مقارن ــال	عمان ــون	ري ــرادات	تقــدر	ب	66.59	ملي المجموعــة	إي
عمانــي	فــي	عــام	2019	ويرجــع	ذلــك	أساســا	إلــى	انخفــاض	اإلنجــازات	التــي	تعــود	إلــى	شــدة	المنافســة	
ــي	 ــا	للمشــاريع	والمنشــآت	ف ــا	شــهدت	الشــركة	تأجي ــاء.	كم ــاظ	بالعم ــاض	األســعار	لإلحتف وإنخف

ــام	2021.  ــذي	نأمــل	أن	يتحســن	فــي	ع الســوق	بســبب	الجائحــة	وال

ــة	فــي	التحكــم	فــي	النفقــات	خــال	 ــر	مختلــف	مناطقهــا	الجغرافي ــد	عب اســتجابت	الشــركة	بشــكل	جي
فتــرة	الجائحــة.	أدى	تأخــر	العمــاء	فــي	الســداد	إلــى	مابعــد	فتــرات	اإلئتمــان	المتفــق	عليهــا	إلــى	ضعــف	
ــق	 ــك	وف ــة	وذل ــاح	المجموع ــي	أرب ــى	الشــركة	وصاف ــر	ســلبا	عل ــذي	أث ــر	ال ــام،	األم الســيولة	بشــكل	ع
المعاييــر	المحاســبية	اإللزاميــة	ومتطلبــات	اإلفصــاح.	علــى	الرغــم	مــن	توفــر	غــاز	البتــرول	المســال	فــي	
ــع	المنافســين،	 ــل	جمي ــج	مــن	قب ــع	المنت ــي	إال	أن	اإلســتمرار	فــي	إنخفــاض	األســعار	لبي الســوق	المحل
ســاهم	كذلــك	فــي	خفــض	هوامــش	ربــح	بيــع	الغــاز.	تأثــرت	جهــود	الشــركة	بســبب	الجائحة	فــي	مواصلة	
العمــل	مــع	الجهــات	الحكوميــة	ذات	العاقــة	مــن	أجــل	إجــراء	تغييــرات	متعلقــة	بأســعار	وقواعــد	
العامــة	التجاريــة	ألســطوانات	الغــاز.	وتأمــل	الشــركة	أن	تثمــر	جهودهــا	مــع	الجهــات	الحكوميــة	فــي	

ــة	لعــام	2021م.	 ــة	فــي	األعمــال	التجاري ــة	المطلوب ــرات	التنظيمي ــراز	التغيي إب

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	2020.

Business Environment
The	year	2020	has	been	an	unprecedented	year	in	the	history	of	not	only	our	Company	
but	 for	 businesses	 across	 geographies.	 The	 slow	 economic	 activity	 we	 have	 been	
experiencing	in	the	last	few	years	got	further	aggravated	in	the	pandemic	year	2020.	
Businesses	 across	 geographies	 continued	 to	 face	 liquidity	 issues	 and	 declining	
realizations.	Renewed	anxiety	caused	by	the	newer	mutations	of	the	Corona	virus	have	
resulted	in	the	business	outlook	for	2021	to	remain	bleak	despite	the	positivity	around	
the	vaccines	reaching	on	the	ground	in	various	countries.

Your Company’s Performance
The	 COVID	 19	 pandemic	 adversely	 impacted	 our	 revenue	 segments	 pertaining	 to	
industrial	and	hospitality	sectors	considering	that	operations	across	our	geographies	
went	into	various	forms	of	lockdowns	at	various	point	in	time	during	the	year	2020.	With	
the	overall	slowdown	that	our	markets	faced	the	Company’s	profit	at	the	group	level	
stood	at	RO	350k	in	2020,	which	is	significantly	lower	as	compared	to	RO	1.96	million	in	
2019.	While	COVID19	and	declining	realizations	are	a	big	reason,	another	main	cause	
of	 lower	2020	profits	 in	comparison	 to	 the	previous	year	 is	 the	one-off	participation	
fee	for	India	project	received	in	2019.	The	group	revenue	also	saw	a	decrease	of	about	
13%	to	RO	66.59	million	in	2020	as	compared	to	RO	76.29	million	in	2019	primarily	due	
to	decreased	 realizations	attributable	 to	stiff	market	competition	and	price	drops	 to	
retain	customers.	The	Company	also	saw	deferment	of	projects	and	installations	in	the	
market	due	to	the	pandemic	which	may	improve	in	2021.

The	Company	responded	well	across	geographies	in	controlling	the	expenses	during	
the	 pandemic	 period.	 The	 liquidity	 remained	 weak	 in	 general	 with	 the	 customers	
delaying	 payments	 beyond	 agreed	 credit	 periods	 due	 to	 which	 the	 Company	 saw	
additional	adverse	impact	to	the	bottom-line	of	the	group	on	account	of	the	mandatory	
accounting	 standards	 and	 the	 disclosure	 requirements.	With	 LPG	 availability	 in	 the	
domestic	market	improving	and	continuous	price	reductions	to	offload	the	product	by	
all	market	players	contributed	further	 to	depressing	the	gas	margins.	The	Company	
continues	 to	actively	engage	with	 the	 relevant	governmental	authorities	 to	push	 for	
the	pricing	changes	and	the	branding	rules	to	be	formulated	for	the	cylinder	business	
segment.	These	efforts	also	got	impacted	due	to	the	pandemic.	The	Company	is	hopeful	
with	the	pandemic	situation	improving	in	2021,	that	its	efforts	with	the	governmental	
authorities	in	bringing	out	the	required	regulatory	changes	in	the	business	will	come	
to	fruition	in	2021.
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فــي	ســوق	المملكــة	العربيــة	الســعودية	تمكنــت	الشــركة	مــن	الحصــول	علــى	بعــض	المشــاريع	وذلــك	
ــده	 ــح	جي ــرادات	وهوامــش	رب ــق	إي ــا	،	ستســاعد	هــذه	المشــاريع	فــي	تحقي بالرغــم	مــن	جائحــة	كورون
ومؤكــدة	فــي	عــام	2021.	نأمــل	أن	يســتمرهذا	االتجــاه	اإليجابــي	لعمليــات	الشــركة	فــي	المملكــة.	
اســتمرت	أعمــال	الشــركة	فــي	المملكــة	فــي	خدمــة	العمــاء	ذوي	الســمعة	الجيــدة	مــن	خــال	عــروض	
الشــركة	مــن	الغــاز	الطبيعــي	االصطناعــي	ومنشــآت	غــاز	البتــرول	المســال.	كمــا	أن	الشــركة	وبعــد	
ــى	مصلحــة	المســاهمين	فقــد	قــررت	بعــدم	المضــي	قدمــا	فــي	 ــة	وحرصــا	منهــا	عل مناقشــات	طويل

ــف	مــع	شــركة	جاســكو. التحال

فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	علــى	الرغــم	مــن	نجــاح	جهــود	الشــركة	فــي	تطويــر	مصــادر	
إمــدادات	إضافيــة	لتغذيــة	الســوق	بغــاز	البتــرول	المســال	،	إال	أن	ظــروف	الســوق	اإلماراتــي	إلــى	جانــب	
إلــى	 المتاحــة،	أدت	 البتــرول	المســال	اإلضافيــة	 مشــكلة	الضغــوط	علــى	الســيولة	وإمــدادات	غــاز	
ــن	 ــم	م ــى	الرغ ــاك	عل ــج	الشــركة	هن ــى	نتائ ــر	عل ــى	التأثي ــذي	أدى	إل ــر	ال ــج	؛	األم ــي	المنت ــاد	ف ــاض	ح انخف

اإلحتفــاظ	بكميــات	البيــع.

ــة	المتحــدة	مــن	خــال	 ــة	اإلمــارات	العربي ــز	قيمــة	األعمــال	فــي	دول ــه	فــي	تعزي تبحــث	الشــركة	بفاعلي
ــارات	مختلفــة. النظــر	فــي	خي

ال	تــزال	أعمــال	الشــركة	فــي	غــرب	ماليزيــا،	والتــي	تعــد	ثانــي	أكبــر	شــركة	فــي	مجــال	الغــاز	البتــرول	
الرغــم	مــن	 اربــاح	المجموعــة	علــى	 إلــى	 المســال	فــي	شــبه	جزيــرة	ماليزيــا،	تضيــف	بشــكل	كبيــر	
المنافســة	الشــديدة	والضغــوط	علــى	هامــش	الربــح.	شــهد	عــام	2020م	بســبب	تأثيــر	الجائحــة	إنخفاضــا	
كبيــرا	فــي	قطاعــي	الصناعــة	والضيافــة.	كمــا	أثــر	تخلــف	العمــاء	عــن	الســداد	ســلبيا	علــى	صافــي	اربــاح	
الشــركة	فــي	ماليزيــا.	وعلــى	الرغــم	مــن	التحديــات	فقــد	تمكنــت	الشــركة	مــن	توزيــع	أربــاح	لمســاهميها	

ــج	الشــركة	األم	فــي	ســلطنة	عمــان. ــى	تحســين	نتائ ممــا	ســاعد	عل

كجــزء	مــن	رؤيــة	الشــركة	لمواصلــة	تحقيــق	قيمــة	معــززة	لمســاهميها	،	شــرعت	الشــركة	فــي	إنشــاء	
محطــة	تبريــد	الســتيراد	وتخزيــن	غــاز	البتــرول	المســال	فــي	جمهوريــة	الهنــد	والتــي	تعــد	ســوًقا	عاليــة	
النمــو	لغــاز	البتــرول	المســال	،	فــي	عــام	2020	حصلــت	الشــركة	علــى	جميــع	الموافقــات	الســابقة	للبنــاء	
ــن	 ــه	م ــة	إال	أن ــذي	حصــل	بســبب	الجائح ــر	ال ــم	التأخي ــع.	رغ ــي	الموق ــال	اإلنشــاءات	ف ــدء	بأعم ــم	الب وت

المتوقــع	أن	يتــم	تشــغيل	المحطــة	فــي		منتصــف	عــام	2022م.

قيمــة	 وتعزيــز	 الجغرافــي	 وجودهــا	 تنويــع	 لزيــادة	 الجديــدة	 الفــرص	 تقييــم	 	 شــركتكم	 تواصــل	
	. همين لمســا ا

واصلــت	الشــركة	تعزيــز	معاييــر	الســامة	واأليــزو	التــي	تتوافــق	مــع	قيمهــا	األساســية	المتعلقــة	
والقيمــة«.	 والســامة	 »بالموثوقيــة	

االمتثــال	 والقانونيــة	وضمــان	 األخاقيــة	 بالمعاييــر	 التــام	 االلتــزام	 مــع	 بأعمالهــا	 الشــركة	 قامــت	
وموظفيهــا. مســاهميها	 مصلحــة	 أجــل	 مــن	 واالجتماعيــة	 البيئيــة	 لمســؤولياتها	

قدمــت	لجنــة	التدقيــق	توصيــات	جديــرة	بالثنــاء	واقترحــت	عــدد	مــن	السياســات	التــي	تهــدف	إلــى	
ــادة	 ــام	لزي ــة	خــال	الع ــادرات	مختلف ــي	مب ــت	الشــركة	تبن ــا	واصل ــة.	كم ــة	الداخلي تعزيزإجــراءات		الرقاب
تعزيــز	إجــراءات	الرقابــة	والعمليــات	لضمــان	وجــود	بيئــة	قويــة	للرقابــة	الداخليــة	تماشــيًا	مــع	متطلبــات	

In	Saudi	Arabia	market,	the	Company	managed	to	bag	certain	reputed	project	awards	
despite	 the	 COVID	 pandemic.	 These	 projects	 will	 help	 bring	 significant	 confirmed	
revenues	and	margins	in	2021.	With	a	healthy	project	pipeline,	we	are	hopeful	that	such	
trend	is	going	to	continue	with	our	operations	in	the	Kingdom.	Our	business	in	Saudi	
Arabia	continued	to	serve	clients	of	repute	with	our	offerings	on	synthetic	natural	gas	
and	LPG	installations.	The	Company	after	long	deliberations	and	in	the	interest	of	the	
shareholders,	decided	not	to	proceed	further	with	alliance	possibilities	with	GASCO.

In	the	UAE,	though	the	Company’s	efforts	have	been	generating	reasonable	operating	
profits	 despite	 steep	 decline	 in	 product	 realizations	 and	 despite	 erratic	 product	
supplies,	the	enhanced	depreciation	costs	and	finance	costs	have	resulted	in	consistent	
loss	situation	for	the	entity.	The	Company	is	actively	looking	at	enhancing	the	value	of	
the	UAE	business	by	considering	various	options.

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	despite	
stiff	 competition	 and	 margin	 pressures.	 The	 business	 like	 any	 other,	 had	 its	 own	
impacts	due	to	the	pandemic	in	2020	and	saw	significant	erosion	in	the	industrial	and	
hospitality	segments.	Weak	liquidity	and	certain	customer	defaults	also	resulted	in	an	
adverse	impact	to	the	bottom-line	of	the	business	in	Malaysia.	Despite	the	challenges,	
the	business	was	able	to	declare	dividend	for	its	shareholders	which	helped	improve	
the	Oman	 results.

As	 part	 of	 the	 Company’s	 vision	 to	 continue	 bringing	 enhanced	 value	 to	 our	
shareholders,	 the	 Company	 has	 embarked	 on	 setting	 up	 a	 refrigerated	 LPG	 import	
and	storage	terminal	 in	 India	which	 is	a	high	growth	LPG	market.	The	Company	has	
received	all	pre-construction	approvals	and	 the	construction	activities	have	already	
commenced	 at	 the	 site	 in	 2020	 despite	 some	 delays	 caused	 by	 the	 pandemic.	 The	
terminal	 is	 expected	 to	 commission	 in	 mid	 2022.	

We	 continue	 to	 evaluate	 newer	 opportunities	 to	 further	 diversify	 our	 geographical	
presence	 and	 enhance	 shareholder	 value.

The	Company	continues	to	comply	with	safety	and	ISO	standards	and	was	in	complete	
alignment	to	its	core	beliefs	of	‘Reliability,	Safety	&	Value’.

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	has	an	in-house	Internal	Audit	function	which	is	helping	
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ــة	 ــى	إضاف ــذي		يســاعد	عل ــر	ال ــي	الشــركة	األم ــي	ف ــق	الداخل ــده	للتدقي ــد	وح ــة	الشــركات.	توج حوكم
ــز	محفظــة	أعمــال	الشــركة	المتنوعــة	 ــة		ونحــن	نمضــي	قدمــًا	فــي	تعزي ــز	إجــراءات	الرقاب قيمــة	وتعزي

ــا. ــا	وخارجي محلي

	قدمــت	اللجنــة	التنفيذيــة	للشــركة	مقترحــات	قيمــة	عنــد	الشــروع	فــي	دراســة	مناطــق	جغرافيــة	جديــدة	
ــز	الخطــط	االســتراتيجية	وقدمــت	 ــرا	فــي	تعزي ومشــاريع	مميــزة	.كمــا	قدمــت	اللجنــة	كذلــك	دعمــا	كبي

توجيهــات	قيمــة	لــإلدارة	فــي	جهودهــا	الراميــة	إلــى	تحقيــق	قيمــة	حقيقيــة	لمبادراتهــا	للنمــو.

بذلــت	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	التابعــة	للمجلــس	جهــودا	كبيــرة	لضمــان	التقييــم	المســتمر	لنظــام	
إدارة	أداء	الشــركة	ونظــام	المــوارد	البشــرية	مــن	خــال	إقتــراح	تغييــرات	تهــدف	إلــى	جعــل	تقييــم	أداء	

الموظفيــن	وأجورهــم	عادلــة	وســليمة.	

اآلفاق المستقبلية

ــة	 ــة	لكاف ــة	قيم ــع	األســواق	وتســتمر	بإضاف ــي	جمي ــًوا	مســتمرا	ف ــة	نم ــاز	الوطني تشــهد	شــركة	الغ
المســاهمين	وتعزيــز	قيمــة	حقوقهــم.

شكر وتقدير

لقــد	قــدم	مجلــس	إدارة	الشــركة	الكثيــر	مــن	الدعــم	والتوجيــه	لــإلدارة	التنفيذيــة		فــي	ســبيل	دفــع	
الشــركة	إلــى	األمــام	فــي	مســيرة	نموهــا	رغــم	التحديــات	وتقلبــات	الســوق،	وأنــا	علــى	يقيــن	تــام	مــن	أن	

ــه	نمــو	الشــركة	فــي	الســنوات	القادمــة. المجلــس	ســوف	يســتمر	فــي	توجي

نيابــة	عــن	مجلــس	اإلدارة،	أود	أن	أعــرب	عــن	خالــص	إمتناننــا	لحضــرة	صاحــب	الجالــة	الســلطان	هيثــم	بن	
طــارق	المعظــم	حفظــه	هللا	ورعــاه	الــذي	مكنــت	بصيرتــه	ورؤيــاه	الحكيمــه	مجتمــع	األعمــال	علــى	التركيــز	
ــوزارة	الطاقــة	والمعــادن،	ووزارة	 ــدة.	كمــا	أتوجــه	بشــكر	خــاص	ل ــى	أهــداف	واضحــة	ومشــاريع	رائ عل
التجــارة	والصناعــة	وترويــج	االســتثمار،	والهيئــة	العامــة		الدفــاع	المدنــي	واإلســعاف،	والهيئــة	العامــة	

لســوق	المــال،	وســوق	مســقط	لــأوراق	الماليــة	علــى	كل	مــا	قدمــوه	مــن	دعــم	وتوجيــه	للشــركة.

وفــي	الختــام	،	أود	نيابــة	عــن	مجلــس	اإلدارة،	أن	أتقــدم	بجزيــل	الشــكر	لمســاهمينا	الكــرام	ولشــركائنا،	
وبشــكل	خــاص	لموظفينــا	األعــزاء	الــذي	بســبب	تفانيهــم	فــي	العمــل	تواصــل	الشــركة	المضــي	قدمــا	

رغــم	التحديــات.

عبد هللا بن سليمان بن حمد الحارثي
رئيس	مجلس	اإلدارة

us	add	value	and	strengthen	controls	as	we	move	forward	with	our	diversified	business	
portfolio	and	growing	regional	footprint.

The	Company’s	Executive	Committee	provided	valuable	inputs	as	we	embark	on	newer	
geographies	and	special	projects.	The	Executive	Committee	provided	ample	support	
in	bolstering	the	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	the	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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Business Performance
The	year	2020	has	been	an	unprecedented	year	with	the	global	pandemic	of	COVID19	
spreading	across	geographies	and	impacting	businesses	all	over.	The	overall	business	
environment	for	the	past	few	years	has	anyways	continued	to	be	tough	and	challenging	
characterized	by	stiff	competition,	 the	slow	pace	of	decision	making	with	respect	 to	
newer	 investments	 in	 infrastructure	 creation,	 and	 an	 increase	 in	 operational	 costs	
exerting	greater	pressure	on	margins.	The	anxiety	continues	as	we	enter	2021	with	the	
new	strains	of	the	corona	virus	again	impacting	businesses	and	forcing	governments	
to announce various form of movement control restrictions. 

The	Company	continued	to	work	under	all	these	challenges	and	tough	conditions	and	
at	 the	 same	 time	 stood	 committed	 to	 its	 core	 values	of	 Integrity,	 Safety,	Reliability,	
Quality,	Teamwork	and	Customer	First.	In	tough	times,	core	values	keep	us	strong	and	
enable us to focus on our strategy and vision of creating a sustainable organization 
for	 the	 long	term.	Thanks	 to	 the	concerted	efforts	of	our	 team-members	across	our	
markets	especially	our	teams	on	the	ground	who	ensured	uninterrupted	gas	supplies	
to	our	customers	even	in	the	most	difficult	times	of	curfews	and	complete	lockdowns.	
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	
efforts	did	get	affected	due	to	the	pandemic	as	physical	interaction	with	the	concerned	
officials	 were	 restricted.	 These	 policies	 have	 been	 under	 review	 by	 the	 regulatory	
agencies,	and	we	expect	 that	 the	new	rules	should	now	be	 implemented	 in	 the	year	
2021.	The	regulatory	changes	are	now	long	overdue	and	are	absolutely	essential	 to	
bring	market	discipline,	transparency	and	a	safer	business	environment	so	far	as	the	
LPG	 industry	 is	 concerned.	

Our	focus	across	markets	has	continued	to	be	on	growing	our	bulk	LPG,	engineering	
solutions	and	project	businesses.	However,	these	segments	were	the	most	impacted	
during	 the	 pandemic.	 The	 recoveries	 are	 expected	 to	 be	 slow	 as	 all	 our	 markets	
continue	 to	 fight	 the	 newer	 strains	 of	 the	 virus.	 The	Group	 across	 geographies	 has	
LPG	sales	of	around	350,000	MT	per	annum.	The	LPG	bulk	business	also	 faced	stiff	
competition	with	severe	price	undercutting	 resorted	 to	by	 the	market	players	 in	 the	
wake	of	 a	 significantly	 improved	product	 availability	 in	 the	market	 combined	with	a	
contracted	bulk	market	due	to	 the	pandemic.	Weak	market	 liquidity	 further	strained	
the	cash	flows	of	 the	business.

In	the	UAE	market	as	well,	we	saw	low	market	liquidity	and	excess	product	availability	
combined	 with	 a	 contraction	 of	 the	 bulk	 market	 because	 of	 the	 pandemic	 which	
resulted	in	constrained	margins	despite	customer	retention	and	enhancement	efforts	
by	 the	business.

األداء التجاري

ــة	 ــر	المناطــق	الجغرافي ــد	19	عب ــة	كوفي ــك	بســبب	انتشــار	جائح ــر	مســبوق	وذل ــا	غي ــام	2020	عام كان	ع
وتأثيرهــا	علــى	الشــركات	فــي	جميــع	أنحــاء	العالــم.	بصفــة	عامــة	بيئــة	األعمــال	فــي	الســنوات	القليلــة	
الماضيــة	كانــت	صعبــة	ومليئــة	بالتحديــات	وتتســم	بالمنافســة	الشــديدة	وبــطء	وتيــرة	اتخــاذ	القــرارات	
فيمــا	يتعلــق	باالســتثمارات	الجديــدة	فــي	إنشــاء	البنيــة	التحتيــة	و	زيــادة	تكاليــف	التشــغيل	التــي	تمــارس	
ــات	الســوق	لعــام	2021م	وذلــك	 ــح.	والتوقعــات	مقلقــة	وفقــا	لمعطي ــر	علــى	هوامــش	الرب ضغطــا	أكب
ــرارات	 ــات	ق ــا	الحكوم ــذ	معه ــد	تتخ ــي	ق ــد	19	الت ــروس	كوفي ــن	في ــدة	م بســبب	انتنشــار	ســاالت	جدي

وقيــود	جديــدة.

وعلــى	الرغــم	مــن	البيئــة	الصعبــة	فــي	المنطقــة،	بقيــت	الشــركة	ملتزمــة	بمبادئهــا	الجوهريــة،	أي	
النزاهــة	والســامة	والموثوقيــة	والجــودة	والعمــل	الجماعــي	وأولويــة	العمــاء	ممــا	ســاهم	بالحفــاظ	
علــى	قوتنــا	وتركيزنــا	علــى	اســتراتيجيتنا	ورؤيتنــا	المتمثلــة	فــي	بنــاء	منظمــة	عمادهــا	النمــو	واالســتدامة	
مختلــف	 فــي	 فريقنــا	 أعضــاء	 يبذلهــا	 التــي	 المتضافــرة	 الجهــود	 بفضــل	 الطويــل.	 المــدى	 علــى	
االسواق،اســتمرت	إمــدادات	الغــاز	لعمائنــا	دون	إنقطــاع	حتــى	فــي	أصعــب	األوقــات	والتــي	تمثلــت	فــي	
أوقــات	حظــر	التجــول	واإلغــاق	الكامــل	.	التــزال	الشــركة	فــي	ُعمــان	تبــذل	المســاعي	الحثيثــة	للدفــع	
ــى	أســطوانات	 ــة	عل ــرول	المســال،	ووضــع	العامــات	التجاري ــاز	البت ــة	تســعير	غ ــة	آلي نحــو	إعــادة	هيكل
الغــاز،	وضمــان	ســامة	المســتهلكين	عنــد	اســتخدامها	مــن	خــال	تطويــر	صمامــات	األمــان	وأجهــزت	
ــا.	تأثــرت	هــذه	الجهــود	بســبب	الوبــاء،	كانــت	هــذه	السياســات	قيــد	 تحكــم	الجريــان	المســتخدمة	حالًي
ــذ	عــام	2021م.	 ــز	التنفي ــأن	تدخــل	هــذه	القواعــد	حي ــات	التنظيميــة	ونتوقــع	ب المراجعــة	مــن	قبــل	الهيئ
وتعتبــر	التغييــرات	التنظيميــة	ضــرورة	حتميــة	لتحقيــق	االنضبــاط	فــي	الســوق	والشــفافية	و	خلــق	بيئــة	

ــًا	فيمــا	يتعلــق	بصناعــة	غــاز	البتــرول	المســال. ــر	أمان أعمــال	أكث

	وبقــي	تركيزنــا	فــي	مختلــف	األســواق	منصًبــا	علــى	زيــادة	مخــزون	غــاز	البتــرول	المســال	وإطــاق	الحلــول	
الهندســية	والمشــاريع	التجارية.ومــع	ذلــك	كانــت	هــذه	القطاعــات	هــي	األكثــر	تضــررا	خــال	الجائحــة.	
مــن	المتوقــع	أن	يكــون	التعافــي	مــن	هــذه	الجائحــة	بطيئــا	االمــر	الــذي	ســيحتم	علــى	األســواق	مواجهــة	
الســاالت	الجديــده	منــه.	ســجلت	المجموعــة	عبــر	مناطقهــا	الجغرافيــة	مبيعــاٍت	تبلــغ	حوالــى	350,000 
طــن	متــري	مــن	غــاز	البتــرول	المســال	ســنوًيا.	كمــا	واجهــت	أعمــال	بيــع	الجملــة	للغاز	المســال	منافســة	
شــديدة	مــع	انخفــاض	حــاد	فــي	األســعار	التــي	لجــأ	إليهــا	المنافســون	فــي	الســوق	علــى	أعقــاب	توافــر	
ــا	إلــى	جنــب	مــع	ســوق	بيــع	الجملــة	المتعاقــد	عليهــا	بســبب	الوبــاء.	 كبيــر	فــي	المنتجــات	بالســوق	جنًب

أدى	ضعــف	الســيولة	إلــى	زيــادة	الضغــط	علــى	التدفقــات	النقديــة	لأعمــال.	

ــى	 ــض	المنتجــات	ممــا	أدى	إل ــة	المتحــدة	شــهد	انخفــاض	الســيولة	وتوافــر	فائ ســوق	اإلمــارات	العربي
تقييــد	الهوامــش	علــى	الرغــم	مــن	الحفــاظ	علــى	العمــاء	مــن	خــال	تعزيــز	جهــود	عملياتنــا	في	الســوق.
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Our	Malaysia	 operations	 contributed	 significantly	 to	 the	 Group	 bottom-line	 despite	
getting	impacted	by	the	pandemic	in	2020.	The	market	conditions	continued	to	remain	
tough	 with	 various	 lock	 downs	 and	 restrictions	 on	 movements	 announced	 by	 the	
government	from	time	to	time.		The	challenges	with	the	stiff	competition	and	margin	
pressures	 in	 the	 market	 considering	 the	 overall	 business	 environment	 in	 general	
continue.

Our	project	sales	and	execution	teams	in	Oman	and	KSA	continued	their	commendable	
performance	 to	 continue	 establishing	 our	 credentials	 in	 the	 engineering	 and	
installations	business	and	brought	customer	accolades	to	the	Group.	The	KSA	market	
saw	some	significant	project	awards	despite	the	slowdown	due	to	the	pandemic.	These	
projects	are	expected	to	contribute	significantly	to	the	revenues	and	margin	for	2021.

Despite	some	delays	in	the	approvals	process	due	to	the	pandemic,	all	pre-construction	
approvals	 pertaining	 to	 the	 LPG	 terminal	 project	 in	 India	 have	 been	 received	 and	
the	construction	activity	has	commenced	 in	the	second	half	of	2020.	The	terminal	 is	
expected	to	commission	by	mid	2022	now.	

Unigaz	Oman,	NGC’s	association	with	our	 joint	venture	partner,	Unigaz	International	
Lebanon	was	also	impacted	by	the	effects	of	the	pandemic	and	did	its	best	to	sustain	
the	market	conditions	in	these	tough	times.

Management Systems
The	 Company	 as	 a	 practice,	 continues	 to	 bring	 in	 various	 improvement	 initiatives	
aimed	at	bringing	operational	efficiencies	and	control	enhancements	 in	 the	way	 the	
processes	 and	 the	 day-to-day	 transactions	 and	 activities	 are	 carried	 out.	

The	safety	of	our	human	capital	as	well	as	our	customers,	our	stakeholders	and	our	
assets	is	extremely	close	to	our	heart	and	we	are	fully	committed	to	establish	a	safe	
working	and	operational	environment.	In	line	with	this	commitment,	we	continue	on	an	
ongoing	basis	to	put	into	motion	several	measures	to	improve	operational	efficiency,	
enhance	workplace	safety	and	optimize	cost	reductions.	All	expenses	were	carefully	
monitored	to	ensure	only	business	critical	opex	and	capex	were	incurred.	During	the	
year,	 the	NGC	fleet	delivered	LPG	safely	and	efficiently	across	 the	geography	of	 the	
Sultanate	and	across	the	borders	into	the	UAE	without	any	major	on-road	breakdowns.	
Standard	Operating	Practices	were	adhered	 to	and	closely	monitored	across	all	 the	
plants	to	ensure	that	costs	on	vehicle	maintenance,	overtime	etc.	are	minimized.

Ongoing	review	and	assessment	of	various	policy	manuals	and	operating	procedures	
helped	in	further	strengthening	controls	and	to	bring	in	best	practices.

The	 finance	 function	 successfully	 delivered	 on	 the	 ever-increasing	 reporting	 and	
compliance	 requirements	commensurate	with	 the	group	business	and	continued	on	
improvement	 in	 accounting	 &	 internal	 controls	 and	 enhancement	 in	 the	 quality	 of	
deliverables.

ســاهمت	عملياتنــا	فــي	ماليزيــا		بشــكل	كبيــر	فــي	زيــادة	الربــح	الصافــي	للمجموعــة	بالرغــم	مــن	تأثرهــا	
بالوبــاء	فــي	عــام	2020م	.	اســتمرت	ظــروف	الســوق	فــي	الصعوبــة	بســبب	اإلغــاق	والقيــود	علــى	الحركــة	
التــي	تعلــن	عنــه	الحكومــة	مــن	وقــت	آلخر.تســتمر	التحديــات	بالرغــم	مــن	المنافســة	الحــادة	والضغــط	

علــى	هوامــش	الربــح	فــي	الســوق	بالنظــر	إلــى	بيئــة	األعمــال	بشــكل	عــام.	

ــاء	 ــة	بن ــد	لمواصل ــه	الجّي ــة	الســعودية	عمل ــا	فــي	ســلطنة	ُعمــان	والمملكــة	العربي ــق	عملن ــع	فري وتاب
رصيدنــا	فــي	أنظمــة	مشــاريع	الغــاز	الطبيعــي	اإلصطناعــي	واســتطاع	تحقيــق	جوائــز	تقديريــة	عــّدة	مــن	
العمــاء	لحســاب	المجموعــة	بالرغــم	مــن	التباطــؤ	الــذي	تســبب	بــه	الوبــاء.	ومــن	المتوقــع	أن	تســاهم	

هــذه	المشــاريع	بشــكل	كبيــر	فــي	اإليــرادات	والهامــش	لعــام	2021.

بالرغــم	مــن	بعــض	التأخيــرات	التــي	تســبب	بهــا	الوبــاء	للحصــول	علــى	الموافقــات	الازمــة	للبنــاء	
المتعلقــة	بمشــروع	إنشــاء	محطــة	لتخزيــن	غــاز	البتــرول	المســال	فــي	الهنــد،	فقــد	تــم	إســتام	جميــع	
الموافقــات	وتــم	الشــروع	فــي	البنــاء	فــي	النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2020م.ومــن	المتوقــع	أن	يتــم	تشــغيل	

ــول	منتصــف	عــام	2022م. المحطــة	بحل

ــن	شــركة	الغــاز	 ــر	مشــروًعا	مشــترًكا	بي ــي	تعتب ــاء	شــركة	يونيغــاز	ُعمــان،	والت ــار	الوب ــا	بآث ــر	أيًض وقــد	تأث
الوطنيــة	وشــركة	يونيغــاز	العالميــة	فــي	لبنــان،	ولكنهــا	بذلــت	قصــارى	جهدهــا	علــى	االســتمرار	و	

مواجهــة	ظــروف	الســوق	فــي	هــذه	األوقــات	الصعبــة.

أنظمة اإلدارة

إلــى	تحقيــق	الكفــاءة	 التــي	تهــدف	 التحســين	 تســتمر	الشــركة	فــي	تقديــم	العديــد	مــن	مبــادرات	
التشــغيلية	وتحســينات	التحكــم	فــي	الطريقــة	التــي	يتــم	فيهــا	تنفيــذ	العمليــات	والمعامــات	اليوميــة.

ــع	أصحــاب	المصلحــة	 ــا	وجمي ــا	ولممتلكاتن ــا	ولعمائن ــة	الســامة	لموظفين ــر	شــركة	الغــاز	الوطني تعتب
ذات	أهميــة	كبيــرة	ونحــن	ملتزمــون	تمامــا	بتأســيس	ظــروف	عمــل	وتشــغيل	آمنــة.	وتماشــيا	مــع	
هــذا	االلتــزام،	واصلنــا	تنفيــذ	العديــد	مــن	التدابيــر	لتحســين	الكفــاءة	التشــغيلية،	وتعزيــز	ســامة	موقــع	
العمــل	و	لتحســين	خفــض	التكاليــف.	خــال	العــام،	قــام	أســطول	شــركة	الغــاز	الوطنيــة	بتوصيــل	غــاز	
البتــرول	المســال	بطريقــة	آمنــة	وفعالــة	فــي	كافــة	أنحــاء	الســلطنة	وعبــر	الحــدود	وصــواًل	إلــى	اإلمــارات	
العربيــة	المتحــدة	دون	وقــوع	أي	حــاالت	تعطــل	علــى	الطرقــات.	وتــّم	التقيــد	بممارســات	التشــغيل	
ــزام	عــن	كثــب	فــي	جميــع	المصانــع	لضمــان	تقليــل	تكاليــف	صيانــة	المركبــات	 القياســية	ومراقبــة	االلت

والعمــل	اإلضافــي	ومــا	إلــى	ذلــك.

ــي	 ــراءات	التشــغيل	ف ــة	السياســات	وإج ــف	أدل ــم	لمختل ــة	المســتمرة	والتقيي ــد	ســاعدت	المراجع وق
ــق	أفضــل	الممارســات. ــط	وتحقي ــز	الضواب ــادة	تعزي زي

ــال	 ــزام	واالمتث ــر	مــن	خــال	االلت ــات	إعــداد	التقاري ــة	متطلب ــة	مهامــه	بنجــاح	فــي	تلبي أدى	قســم	المالي
ــة	 ــط	الداخلي ــراءات	المحاســبية	والضواب ــي	تحســين	االج ــة	واســتمرت	ف ــال	المجموع ــات	أعم لمتطلب

وتحســين	جــودة	المخرجــات.	
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The	 in-house	 internal	 audit	 function	 continues	 to	 help	us	 in	 reviewing	 controls	 and	
processes	with	a	view	to	further	strengthen	the	overall	internal	control	environment	
in	which	 the	business	operates.

The	 compliance	 function	 ensured	 that	 we	 are	 aligned	 and	 compliant	 with	 various	
corporate	governance	requirements	and	the	legal	framework	of	the	environment	that	
we	belong	 to.

People
We	 have	 always	 believed	 that	 our	 People	 are	 the	 most	 essential	 resource	 for	 our	
organization.	Our	people	bring	in	the	inspiration,	creativity,	vision,	motivation	and	the	
competencies	&	capabilities	that	we	need	for	our	organization	to	move	progressively	
on	 our	 strategic	 path.	 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. Management is committed to 
create	and	develop	a	stable	workforce	and	increase	opportunities	for	Omanis.	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	has	achieved	in	the	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.	The	HSE	team	took	extra	load	to	successfully	deliver	on	
the	employee	 training	and	compliance	 requirements	due	 to	 the	pandemic	 to	ensure	
the	Company	complied	with	the	Supreme	Committee	guidelines	and	instructions	laid	
down	from	time-to-time	for	prevention	and	spread	of	the	COVID19	virus.	We	continued	
safety	 training	programs	for	workers	and	drivers	 to	enable	 them	handle	emergency	
situations	in	a	better	and	more	professional	way.	Regular	training	for	drivers	helped	
enhance	good	product	awareness	levels	amongst	the	drivers	and	has	helped	inculcate	
a	safety	culture	in	the	Company.	

ــز	بيئــة	الرقابــة	 ــادة	تعزي يضمــن	قســم	التدقيــق	الداخلــي	مــن	خــال	مراجعــة	الضوابــط	و	العمليــات	زي
الداخليــة	بشــكل	عــام	وشــامل		لبيئــة	العمــل	التــي	تعمــل	فيهــا	الشــركة.

ضمــن	قســم	االلتــزام	إمتثالنــا	لمتطلبــات	حوكمــة	الشــركات	المختلفــة	واإلطــار	القانونــي	للبيئــة	التــي	
ننتمــي	إليهــا	ونلتــزم	بهــا.

األفراد

لطالمــا	كان	ايماننــا	فــي	الشــركة	أن	األشــخاص	هــم	المــورد	األهــم	لمنظمتنــا.	فاألشــخاص	لدينــا	هــم	
ــاج	إليــه	لتتقــدم	شــركتنا	نحــو	األمــام	علــى	الخــط	 ــز	الــذي	نحت مصــدر	الوحــي	واالبتــكار	والرؤيــة	والتحفي
االســتراتيجي،	وهــم	مــن	يضيفــوا	للشــركة	الكفــاءات	والقــدرات	التــي	تســاعدنا	علــى	التقــّدم	نحــو	
ــر	االســتثمار	المتواصــل	فــي	 ــر	أهــم	أصولهــا	وهــي	المــوارد	البشــرية	عب ــا.	تابعــت	اإلدارة	تطوي أهدافن
ــر	 خطــط	تدريــب	وتطويــر	موظفيهــا	علــى	جميــع	مســتويات	المنظمــة	ممــا	يتيــح	لهــم	إمكانيــة	تطوي
مهاراتهــم	وتحســين	حالتهــم	المعنويــة	وبالتالــي	زيــادة	إنتاجيــة	الموظــف.	وتبقــى	اإلدارة	ملتزمــة	
بتشــجيع	أفــراد	طاقــم	العمــل	لدينــا	فــي	تنســيق	أهدافهــم	الشــخصية	مــع	طموحــات	الشــركة.	ونحــن	
نؤمــن	بتهيئــة	بيئــة	عمــل	مبنيــة	علــى	االحتــرام	المتبــادل	والثقــة	والقيــم	األخاقيــة	الرفيعــة	التــي	تزدهــر	
فــي	إطارهــا	روح	العمــل	الجماعــي	والتــي	تحفــز	العامليــن	فــي	الشــركة	علــى	بــذل	قصــارى	جهدهــم	لمــا	

فيــه	خيرهــم	وكذلــك	خيــر	للشــركة	واألطــراف	المعنيــة	والمجتمــع	بشــكل	عــام.	

كمــا	نهــدف	الــى	تشــجيع	المشــاركة	المحليــة،	ونعطــي	األفضليــة	فــي	معظــم	المناصــب	للمرشــحين	
ــر	 ــا	كذلــك	للحفــاظ	علــى	التواجــد	المحلــي	األمثــل	عب ــا	قصــارى	جهدن مــن	الشــباب	الُعمانــي،	وقــد	بذلن
وظائــف	اإلدارات	وضمــان	المحافظــة	علــى	أفضــل	مســتويات	التعميــن	فــي	الشــركة	بمــا	يتجاوزالحــد	
األدنــى	المطلــوب.	وتلتــزم	الشــركة	أيًضــا	بإعــداد	القــوى	العاملــة	الثابتــة	وتطويرهــا	وزيــادة	فــرص	
العمــل	أمــام	المواطنيــن	الُعمانييــن.	وتســاعد	أيًضــا	علــى	مواجهــة	التحديــات	وتجاوزهــا	عبــر	اســتقدام	
مــوارد	ذات	كفــاءة	والحفــاظ	علــى	الموظفيــن	الحالييــن	مــن	خــال	خطــط	تطويــر	المســيرة	المهنيــة	

ورفــع	معنوياتهــم.

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	ســامة	العامليــن	والمصانــع	والســامة	علــى	
الطريــق.	ويضمــن	التقويــم	الســنوي	الخــاص	بالصحــة	والســامة	والبيئــة	االلتــزام	المطلــق	بعــدم	وجــود	

أي	انحرافــات.

أخــذ	فريــق	الصحــة	والســامة	عبئــا	إضافيــا	لتدريــب	الموظفيــن	وتــم	اإلمتثــال	بنجــاح	إلرشــادات	اللجنــة	
العليــا	والتعليمــات	الموضوعــة	مــن	حيــن	آلخــر	للوقايــة	مــن	فيــروس	كورونــا.

تابعنــا	إجــراء	برامــج	التدريــب	علــى	الســامة	للعامليــن	والســائقين	لتمكينهــم	مــن	التعامــل	مــع	حــاالت	
الطــوارئ	بطريقــة	أفضــل	وأكثــر	احترافيــة.	وقــد	ســاعد	التدريــب	المنتظــم	للســائقين	علــى	تعزيــز	
ــى	ترســيخ	ثقافــة	الســامة	فــي	الشــركة. ــل	وســاعد	عل ــن	الســائقين	ب ــج	بي مســتويات	الوعــي	بالمنت
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Corporate Social Responsibility
We	strongly	believe	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	contributed	
to	the	efforts	by	the	government	towards	fighting	the	COVID19	pandemic.	We	intend	
to	continue	such	initiatives	which	bring	inner	satisfaction	and	build	on	the	Company’s	
commitment	of	 service	 to	 the	society.

We	 are	 committed	 to	 develop	 the	 local	 talent	 and	 as	 part	 of	 this	 commitment,	 we	
continue	our	association	with	various	colleges	in	Oman.	The	pandemic	did	impact	our	
efforts	in	engaging	with	the	college	youth	however,	we	intend	to	resume	our	efforts	of	
providing	training	programs	targeting	youth	development	and	employment	readiness	
amongst	Omani	youth	in	2021.	The	Company	intends	to	continue	having	its	employees	
across	 all	 management	 levels	 to	 volunteer	 for	 development	 of	 youth	 by	 providing	
trainings	on	various	aspects	that	the	Company’s	employees	are	proficient	in	and	which	
may	benefit	the	local	youth	and	the	community	at	large.	

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	continue	 to	explore	newer	 international	
markets	in	line	with	our	efforts	to	bring	enhanced	value	to	our	shareholders	and	to	fuel	
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

المسؤولية االجتماعية للشركة

ــة	 ــا	كمنظمــة	أخاقي ــه	ونأخــذ	دورن ــذي	نزدهــر	في ــى	المجتمــع	ال ــا	راســخا	بالعــودة	إل نحــن	نؤمــن	إيمان
تتحمــل	مســؤوليتها	بــكل	جديــة.	تشــجع	الشــركة	ثقافــة	التطــوع	داخــل	المنظمــة	و	تشــجع	موظفيها	
علــى	المســاهمة	فــي	المجتمــع	و	رد	الجميــل	إليــه	بــأي	طريقــة.	ســاهمت	الشــركة	لتعزيــز	جهــود	
الحكومــة	لمكافحــة	جائحــة	كوفيــد	19.	ننــوي	مواصلــة	هــذه	المبــادرات	التــي	تحقــق	الرضــا	الداخلــي	

ــم	الخدمــات	للمجتمــع. ــزام	الشــركة	بتقدي ــى	الت ــاء	عل والبن

ــات	فــي	عمــان	مــن	أجــل	 ــط	الشــركة	أيضــا	بالكلي ــة،	ترتب ــر	المواهــب	المحلي ــا	بتطوي كجــزء	مــن	التزامن
المســاهمة	فــي	تدريــب	وتنميــة	الشــباب	العمانــي	والنظــر	فــي	إمكانيــات	التعــاون	مــع	مثــل	هــذه	
الوبــاء	ولكــن	بالفإننــا	نعتــزم	 الكليــات	مــن	أجــل	المنفعــة	المتبادلة،تأثــرت	هــذه	الجهــود	بســبب	
إســتئناف	جهودنــا	فــي	توفيــر	برامــج	التدريــب	تهــدف	تطويــر	الشــباب	و	المســتعدين	للعمــل	مــن	
الشــباب	العمانــي	فــي	عــام	2021م.	تعتــزم	الشــركة	تطــوع	موظفيهــا	لتطويــر	الشــباب	مــن	خــال	توفيــر	
التدريــب	علــى	الجوانــب	المختلفــة	التــي	يتمتــع	بهــا	موظفــو	الشــركة	والتــي	قــد	تفيــد	الشــباب	المحلــي	

والمجتمــع	ككل.

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	الصحــي	والتنــّوع	
لمجموعــة	منتجــات	الشــركة.	ونحــن	مصممــون	علــى	متابعــة	العمــل	لتطويــر	الشــركة	كــي	تنمــو	وتصبح	
أحــد	الاعبيــن	األساســيين	المتعــددي	الجنســيات	واســًما	معروًفــا	يصبــح	وجهــة	للموّظفيــن	والباعــة	
والعمــاء	والدائنيــن	والمجتمــع	االســتثماري	بأســره.	ونعمــل	اليــوم	علــى	دراســة	أســواق	دوليــة	جديــدة	
ــد	 ــا	للنمــو.	الشــركة	فــي	وضــع	جي تســاعدنا	علــى	تحقيــق	قيمــة	معــززة	لمســاهمينا	وتغذيــة	تطلعاتن

إلطــاق	العنــان	إلمكاناتهــا	الكاملــة	عبــر	أســواقها	الرئيســية.

إننــي	أتطلــع	قدًمــا	للحصــول	علــى	المزيــد	مــن	اإلرشــاد	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 وٕادارة الشركة
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فلسفة الشركة حول تنظيم وإدارة الشركات
ــم	وإدارة	الشــركات	بالشــفافية،	المســاءلة،	 ــق	أفضــل	أســاليب	تنظي ــزم	الشــركة	فــي	ســبيل	تطبي تلت
العدالــة،	والمســؤولية.	أضــف	إلــى	ذلــك	إلتــزام	الشــركة	بإتبــاع	المعاييــر	والقواعــد	األخاقيــة	فــي	
عاقتهــا	مــع	المســاهمين،	العمــاء،	الشــركاء،	و	أصحــاب	المصالــح	األخــرى	وذلــك	بهــدف	تحقيــق	

ــل. ــى	المــدى	الطوي ــن	عل ــى	أقصــى	حــد	ممك ــوق	المســاهمين	إل ــادة	لقيمــة	حق زي

وتتبــع	الشــركة	أعلــى	مســتويات	النزاهــه	فــي	جميــع	تعاماتهــا،	كمــا	تنفــذ	أفضــل	الممارســات،	وتطبــق	
الشــركة	ضوابــط	داخليــة	تتســم	بالوضــوح	وذلــك	لضمــان	اإلمتثــال	لميثــاق	حوكمــة	الشــركات	الصــادر	

مــن	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال.

بشكل عام  أ- 

تعــرض	كافــة	المعلومــات	المتعلقــة	بالشــركة	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	الجــدد	والتــي	تحتــوي	علــى	بيــان	
ــات	تشــمل	عمــاء	الشــركة،	أضــف	 ــي	تغطيهــا،	وقاعــدة	بيان ــه	الت ــع	الجغرافي ــخ	الشــركة،	المواق تاري
لذلــك	توفيــر	وصــف	موجــز	بشــأن	اإلجــراءات	التــي	تنطــوي	عليهــا	األنشــطة	التجاريــة	للشــركة.	فضــًا	
عــن	ذلــك	فقــد	زار	أغلــب	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	علــى	األقــل	إحــدى	المحطــات	التشــغيلية	التابعــة	

ــة	إدارة	الشــركة	ألعمالهــا. ــن	كيفي ــارة	متبوعــة	بعــرض	مفصــل	يبي للشــركة،	وتكــون	الزي

االلتزام باللوائح الداخلية   ب- 

لــدى	الشــركة	لوائــح	داخليــة	شــاملة	تتضمــن	السياســات	المحاســبية،	السياســات	العمليــة،	وسياســات	
العامليــن؛	األمــر	الــذي		يضفــي	الصبغــة	اإلنســيابيه	والقياســية	علــى	الوظائــف	وتحســين	نظــام	المراقبــة	

الداخلية	للشــركة.

وقــد	عهــد	مجلــس	إدارة	الشــركة	إلــى	لجــان	التدقيــق	الخارجيــة	والداخليــه	مراجعــة	اللوائــح	الداخليــة	
للشــركة،	وتفويــض	اإلدارة	عنــد	الضــرورة	لتعزيــز	تنفيــذ	السياســات	التــي	تحتــوي	عليهــا	اللوائــح	الداخليــة	
فــي	الشــركة.	بنــاءا	عليــه،	ُصممــت	خرائــط	العمليــات	لتبســيط	مختلــف	العمليــات	إســتعدادًا	لتنفيذهــا.

النظام األساسي للشركة  ج- 

ــد	الصــادر	بالمرســوم	الســلطاني	رقــم	18	لســنة	2019	،	وافــق	 ــة	الجدي ــون	الشــركات	التجاري ــااًل	لقان امتث
المســاهمون	فــي	االجتمــاع	العــام	غيــر	العــادي	الثانــي	الــذي	عقــد	فــي	9	يونيــو	2020	علــى	تعديــل	النظــام	

األساســي	للشــركة.

The Company’s Philosophy on Corporate 
Governance
The	 Company	 is	 committed	 to	 attaining	 the	 highest	 Corporate	 Governance	 norms	
by	 following	 transparency,	 accountability,	 fairness	 and	 responsibility	 as	 well	 as	 by	
following	 the	 code	 of	 ethics	 in	 our	 relationship	 with	 shareholders,	 customers	 and	
partners,	and	various	other	stakeholders	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	robust	internal	controls	to	ensure	compliance	with	the	Capital	
Market	Authority’s	(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
The	Company	 has	 comprehensive	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	on	an	ongoing	basis	 through	 the	Audit	Committee	and	 the	 Internal	Audit	
function	reviews	the	internal	controls	in	the	Company	and	mandates	the	management	
as	 necessary	 to	 strengthen	 the	 implementation	 of	 policies	 across	 the	 organization.	
Accordingly,	process	maps	have	been	designed	to	simplify	various	processes	and	their	
enforcement.

C. Company Articles
In	compliance	with	the	new	Commercial	Company	Law	issued	by	Sultani	Decree	No	18	
of	2019,	the	Shareholders	in	the	second	Extra	Ordinary	General	Meeting	held	on	9th	
June	2020	approved	the	amendment	of	Articles	of	Association	of	the	Company.
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مجلس اإلدارة  د- 

انتخــب	المســاهمون	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	فــي	إجتمــاع	الجمعيــة	العامــة	الســنوي	المنعقــد	بتاريــخ	9 
يونيــو	2020م،	لمــدة	ثــاث	ســنوات.

ــو	 ــم	عقــد	اإلجتمــاع	األول	لمجلــس	اإلدارة	فــي	9	يوني مباشــرة	بعــد	إعــادة	تشــكيل	مجلــس	اإلدارة	،	ت
ــي	رئيســًا	لمجلــس	اإلدارة	 ــد	هللا	ســليمان	حمــد	الحارث 2020	وانتخــب	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	الشــيخ/	عب

ــًا	لرئيــس	مجلــس	اإلدارة. والفاضــل/	خالــد	ســعيد	ســالم	الوهيبــي	نائب

متثــااًل	للقســم	الثالــث	مــن	قانــون	الشــركات	التجاريــة	،	المــادة	179	الصــادر	بالمرســوم	الســلطاني	
ــا	؛	عليــه		انتخــب	 رقــم	2019/18	،	والــذي	يتطلــب	أن	يكــون	عــدد	األعضــاء	فــي	مجلــس	اإلدارة	عــددا	فردي
المســاهمون	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العامــة	العاديــة	المنعقــد	فــي	13	يوليــو	2020	عضــوا	بعــد	ذلــك	و	

لمــدة	3	ســنوات.

الفاضل/	هشام	محمد	علي	العلوي.7ـ

أربعــة	مــن	ضمــن	ســبعة	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	هــم	أعضــاء	مســتقلين	وفقــا	للتعميــم	الصــادر	مــن	
ــر/2012. ــخ	24/يناي ــة	العامــة	لســوق	المــال	رقــم	2012/14	بتاري الهيئ

ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــس اإلدارة واجتم ــاع مجل ــي اجتم ــاء ف ــن األعض ــور كل م حض
ــي:  ــنوي الماض الس

عقد	مجلس	اإلدارة	ستة	إجتماعات	خال	السنة	المالية	2020م،	والتي	عقدت	بالتواريخ	التالية:	

24فبراير2020م،30أبريل2020م،9يونيو2020م،27يوليو2020م،26أكتوبر2020م،27ديســمبر2020م،وعقدت	
جميــع	تلــك	االجتماعــات	خــال	فتــرة	الشــهور	األربعــة	التــي	نصــت	عليهــا	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال.

D. Board of Directors
The	members	were	elected	by	the	shareholders	in	the	Annual	General	Meeting	held	on	
9th	June	2020	for	a	period	of	3	years.

	Immediately	after	the	re-constitution	of	the	Board,	the	Board	of	Directors	on	9th	June	
2020	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.

In	 compliance	with	 the	Section	Three,	Article	 179	of	 the	Commercial	Company	Law	
passed	 through	 Royal	 Decree	 No	 18	 /	 2019,	 which	 requires	 the	 Board	 should	 be	
comprised	of	members	 totaling	 to	an	odd	number,	 the	Shareholders	 in	 the	Ordinary	
General	Meeting	held	on	13th	July	2020	elected	 following	member	 for	a	period	of	3	
years.

7 Mr.	Hisham	Mohamed	Ali	Al	Alawi

Four	 out	 of	 the	 Seven	 Directors	 of	 the	 company	 are	 independent	 Directors,	 as	 per	
norms	 issued	 by	 the	 CMA	 Circular	 No.14/2012	 dated	 24thJanuary	 2012.

Attendance of each Director at Board Meetings and the last AGM:
6	Board	Meetings	were	 held	 during	 the	 financial	 year	 2020.	 	 They	were	 held	 on	 24	
February	2020,	30	April	2020,	09	June	2020,	27	July	2020,	26	Oct	2020,	and	27	December	
2020.	All	the	meetings	were	held	within	the	4	months	gap	stipulated	by	CMA.

1	 Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy

2	 Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi

3	 Sayyid	Nabil	Hilal	Saud	Al	Busaidi

4	 Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi

5	 Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali

6	 Mr.	Muath	Omeir	Abdullah	Al	Balushi

الشيخ/	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي  1

الفاضل/	خالد	بن	سعيد		بن	سالم	الوهيبي  2

السيد	/نبيل	بن	هال	بن	سعود	البوسعيدي  3

الفاضل/	حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي  4

الفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي  5

الفاضل/معاذ	بن	عمير	بن	عبدهللا	البلوشي	  6
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الجدول	التالي	يبين	حضور	كل	عضو	مجلس	إدارة	الجتماعات	المجلس:

ُمالحظة:

جميع	أعضاء	مجلس	اإلدارة	غير	تنفيذيين. 	-1

ــن	خليفــة	 ــد	ب ــن	زاي ــي	و	الفاضــل/	إســحاق	ب ــن	حمــد	الحارث ــن	ســليمان	ب الشــيخ/عبدهللا	ب 	-2
المعولــي	و	الفاضــل/	حمــدان	بــن	عبــد	الحافــظ	بــن	حمــدان	الفارســي		هــم	أعضــاء	مجلــس	إدارة	غيــر	

مســتقلين. األعضــاء	 باقــي	 بينمــا	 مســتقلين،	

حضر	جميع	أعضاء	مجلس	اإلدارة	الجمعية	العامة	السنوية	المنعقدة	بتاريخ	9/يونيو/2020م.	

ــف	مــن	 ــو/2020م	،	كان	المجلــس	يتأل ــل	إعــادة	انتخــاب	مجلــس	اإلدارة	وإعــادة	تشــكيله	فــي	9/يوني قب
ــة	أســماؤهم: األعضــاء	التالي

The	attendance	of	each	of	the	Directors	at	the	Board	Meetings	was	as	follows:

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

ii.	 Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy	,	Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali	
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	09	June	2020.	

Prior	to	the	re-election	and	re-constitution	of	the	Board	on	09	June	2020,	the	Board	
comprised	 of	 the	 following	members:

Name & Designation  No. of 
meetings 

held

 No. of 
meetings 
attended

Membership	
in	other	

companies

االسم	والمنصب

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy,	Chairman 6 6 2 رئيس	مجلس	اإلدارة	الشيخ	عبد	هللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi,	Vice	Chairman 6 6 2 الفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي،	نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

Mr.	Muath	Omeir	Abdullah	Al	Balushi 6 6 - الفاضل/معاذ	بن	عمير	بن	عبدهللا	البلوشي	

Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi 6 6 1 الفاضل/	حمدان	بن	عبد	الحافظ	بن	حمدان	الفارسي

Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi 6 5 - الفاضل/	هشام	بن	محمد	العلوي

Mr.	Sayyid	Nabil	Hilal	Saud	Al	Busaidi 6 6 - السيد/	نبيل	بن	هال	بن	سعود	البوسعيدي

Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali	 6 4 - الفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي

1 Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy

2 Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi

3 Mr.	Sayyid	Nabil	Hilal	Saud	Al	Busaidy

4 Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi

5 Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi

6 Mr.	Muath	Omeir	Abdullah	Al	Balushi	

الشيخ/	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي.1-

الفاضل/	خالد	بن	سعيد		بن	سالم	الوهيبي2-

السيد	/نبيل	بن	هال	بن	سعود	البوسعيدي3-

الفاضل/	حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي4-

الفاضل/	هشام	بن	محمد	بن	علي	العلوي5-

الفاضل	/معاذ	بن	عمير	بن	عبدهللا	البلوشي6-
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لجنة تدقيق الحسابات  ه- 

تشــكلت	لجنــة	تدقيــق	الحســابات	وفًقــا	للمبــادئ	الصــادرة	بتعميــم	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال	رقــم:	
 .2003/11

اللجنــة،	مســؤولياتها،	واإلجــراءات	 بوضــوح	علــى	سياســة	 ينــص	 الــذي	 اللجنــة	 إعــداد	ميثــاق	 تــم	 	
ــة	 ــة	العام ــع	توجيهــات	الهيئ ــق	الحســابات	م ــة	تدقي ــق	دور	لجن ــوم	بهــا.		ويتواف ــي	تق ــات	الت والعملي

لســوق	المــال.	

عقــد	مجلــس	اإلدارة	،	بعــد	إعــادة	انتخابــه	وإعــادة	تعيينــه	مــن	قبــل	المســاهمين	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	
العموميــة	الســنوي	الــذي	عقــد	فــي	9/يونيــو/2020م	،	أول	اجتمــاع	لمجلــس	إدارة	الشــركة	وقــرر	إعــادة	

انتخــاب	وإعــادة	تشــكيل	لجنــة	التدقيــق	وفًقــا	لأتــي:

رئيسًا	للجنةالسيد	نبيل	بن	هال	بن	سعود	البوسعيدي

عضوالفاضل/			حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي

عضوالفاضل/	معاذ	بن	عمير	بن	عبدهللا	البلوشي

وقــد	عقــدت	لجنــة	التدقيــق	4	اجتماعــات	خــال	العــام	2020م.وعقــدت	هــذه	االجتماعــات	فــي	23/
بتاريخ25/أكتوبــر/2020م. إجتمــاع	 أخــر	 وكان	 26/يوليــو/2020م،	 29/أبريــل/2020م،	 فبرايــر/2020م،	

قبــل	إعــادة	تشــكيل	لجنــة	التدقيــق	فــي9/	يونيــو	/2020م	،	كان	نفــس	األعضــاء	للفتــرة	مــن	1	ينايــر	2020 
إلــى	8	يونيــو	2020م	يشــكلون	لجنــة	التدقيــق	وفًقــا	لمــا	قــرره	مجلــس	اإلدارة	فــي	االجتمــاع	الــذي	عقــد	

فــي	28	فبرايــر	2019م.

وتجتمــع	لجنــة	تدقيــق	الحســابات	كذلــك	مــع	كل	مــن	المدققيــن	الخارجييــن	والداخلييــن	مــره	علــى	األقل	
خــال	الســنه	دون	حضــور	إدارة	الشــركة.		وياحــظ	أيضــا	أن	جميــع	أعضــاء	لجنــة	تدقيــق	الحســابات	هــم	

أعضــاء	غيــر	تنفيذييــن.

اللجنة التنفيذية  و- 

تــم	تشــكيل	اللجنــة	التنفيذيــة	بقــرار	مــن	مجلــس	إدارة	الشــركة؛	وذلــك	بغــرض	توجيــه	اإلدارة	التنفيذيــة	
فيمــا	يخــص	المشــكات	اإلســتراتيجية،	األمــر	الــذي	ييســر	مهمــة	مجلــس	اإلدارة.

عقــد	مجلــس	اإلدارة	،	بعــد	إعــادة	انتخابــه	وإعــادة	تعيينــه	مــن	قبــل	المســاهمين	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	
العموميــة	الســنوي	الــذي	عقــد	فــي	9/يونيــو/2020م	،	أول	اجتمــاع	لمجلــس	إدارة	الشــركة	وقــرر	إعــادة	

انتخــاب	وإعــادة	تشــكيل	اللجنــة	التنفيذيــة	وفًقــا	لأتــي:

D. Audit Committee
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	09th	June	2020,	conducted	1st	Board	meeting	
of	the	company	and	resolved	to	re-elect	and	re-constitute	the	Audit	Committee	as	per	
below:

Mr.	Sayyid	Nabil	Hilal	Saud	Al	Busaidi Chairman

Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi Member

Mr.	Muath	Omeir	Abdullah	Al	Balushi Member

The	Audit	Committee	met	4	times	during	the	year	2020.		The	meetings	were	held	on	23	
February	2020,	29	April	2020,	26	July	2020,	and	25	October	2020.		

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب
Sayyid	Nabi	Hilal	Al	Busaidi,	Chairman 4 4 السيد	نبيل	بن	هال	البوسعيدي،	رئيسا	للجنه

Mr.	Muath	Omeir	Al	Balushi 4 4 الفاضل/			حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي،	عضو	

Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi	 4 4 الفاضل/	معاذ	بن	عمير	بن	عبدهللا	البلوشي،	عضو

Before	 the	 re-constitution	of	 the	Audit	Committee	on	09	June	2020,	same	members	
for	the	period	01	Jan	2020	to	08	June		2020	were	comprising	the	Audit	Committee	as	
resolved	by	the	Board	in	the	meeting	held	on	28	February	2019.

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.

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	09th	June	2020,	conducted	1st	Board	meeting	
of	the	company	and	resolved	to	re-elect	and	re-constitute	the	Executive	Committee	as	
per	below:
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رئيسًا	للجنةالشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

عضوالفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي

عضوالفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي

كمــا	قــرر	مجلــس	اإلدارة	فــي	اجتماعــه	الــذي	عقــد	فــي	27	يوليــو	2020	إعــادة	تشــكيل	اللجنــة	التنفيذيــة	
علــى	النحــو	التالــي:

رئيسًا	للجنةالشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

عضوالفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي

عضوالفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي

عضوالفاضل/	هشام	بن	محمد	العلوي	

االجتماعــات	فــي	 2020م،	وكانــت	هــذه	 العــام	 اجتماعــات	خــال	 	4 	 التنفيذيــة	 اللجنــة	 وقــد	عقــدت	
التواريــخ	التاليــة:	17/مايــو/2020م،	19/أغســطس/2020م،26/أكتوبر/2020م،	وكان	أخــر	إجتمــاع	بتاريــخ	23/	

ديســمبر/2020م.

قبــل	إعــادة	تشــكيل	اللجنــة	التنفيذيــة	فــي	9/	يونيــو/	2020م	ثــم	فــي	27	يوليــو	2020	،	كانــت	اللجنــة	

التنفيذيــة	للفتــرة	مــن	1	ينايــر	2020	إلــى	08	يونيــو	2020	تتألــف	مــن	األعضــاء	التاليــة	أســماؤهم	وفًقــا	لمــا	

ــر	2019: ــي	28	فبراي ــد	ف ــذي	عق ــاع	ال ــي	االجتم ــس	اإلدارة	ف ــرره	مجل ق

رئيسًا	للجنةالشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

عضوالفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي

عضوالفاضل/	هشام	بن	محمد	العلوي

لجنة الترشيحات والمكأفات:  ز- 

العامــة	 الجمعيــة	 لمســاعدة	 وذلــك	 والكأفــات؛	 الترشــيحات	 لجنــة	 الشــركة	 إدارة	 مجلــس	 شــكل	
الســنوية	فــي	ترشــيح	أعضــاء	مجلــس	إدارة	للشــركة	مــن	ذوي	الكفــأة	والمؤهــات،	وإنتخــاب	األفضــل	
مــن	بيــن	المترشــحين	لعضويــة	مجلــس	إدارة	الشــركة	ولجانــه	األخــرى.	أضــف	إلــى	ذلــك	تهــدف	اللجنــة	
إلــى	مســاعدة	مجلــس	إدارة	الشــركة	فــي	إختيــار	المديريــن	التنفيذييــن	المناســبيين		لــإلدارة	التنفيذيــة	

للشــركة	عندمــا	تقتضــي	الحاجــة.

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy Chairman

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi Member

Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali Member

The	Board	of	Directors	had	further	resolved	in	its	meeting	held	on	27	July	2020	to	re-
constitute	the	Executive	Committee	as	per	below:

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy Chairman

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi Member

Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali Member

Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi Member

The	Executive	Committee	has	met	4	 times	during	the	year	2020.	The	meetings	were	
held	on	17	May	2020,	19	Aug	2020,	26	October	2020	and	23	December	2020.

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب
Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy,	Chairman 4 4 الشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي	،	رئيسا	للجنة

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi 4 3 الفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي	،	عضو

Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali 4 3 الفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي،	عضو

Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi 4 4 الفاضل/	هشام	بن	محمد	العلوي،	عضو

Before	the	re-constitution	of	 the	Executive	Committee	on	09	June	2020	and	then	on	
27	July	2020,	the	Executive	Committee	for	the	period	01	Jan	2020	to	08	June		2020	was	
comprising	 following	members	 as	 resolved	by	 the	Board	 in	 the	meeting	held	on	28	
February	 2019.

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy Chairman

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi Member

Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi Member

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	 fit	 director	 who	 are	 for	 purpose.	 	 Additionally,	 the	 Nomination	
and	Remuneration	Committee	aims	 to	assist	 the	Board	of	Directors	 in	 selecting	 the	
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عقــد	مجلــس	اإلدارة	،	بعــد	إعــادة	انتخابــه	وإعــادة	تعيينــه	مــن	قبــل	المســاهمين	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	

العموميــة	الســنوي	الــذي	عقــد	فــي	9/يونيــو/2020م	،	أول	اجتمــاع	لمجلــس	إدارة	الشــركة	وقــرر	إعــادة	

انتخــاب	وإعــادة	تشــكيل	لجنــة	الترشــيحات	والمكأفــات	وفًقــا	لأتــي:

رئيسا	للجنةالفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي

	عضوالشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

	عضو	الفاضل/	حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي

ــت	اإلجتماعــات	فــي	 ــة	الترشــيحات	والمكأفــات	4	إجتماعــات	خــال	عــام	2020م،	وكان وقــد	عقــدت	لجن

التواريــخ	التاليــة:	24/فبرايــر/2020م،	3/يونيــو/2020م،	26/أكتوبــر/2020م،	وكان	أخــر	إجتمــاع	بتاريــخ23/

ديســمبر/2020م.

	قبــل	إعــادة	تشــكيل	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	فــي9/	يونيــو/	2020م	،	كان	نفــس	األعضــاء	للفتــرة	
مــن	1	ينايــر	2020	إلــى	8	يونيــو	2020	يشــكلون	لجنــة	الترشــيحات	والمكأفــات	وفًقــا	لمــا	قــرره	مجلــس	

ــر	2017.               ــذي	عقــد	فــي	20	فبراي اإلدارة	فــي	االجتمــاع	ال

مراقبي الحسابات  ح- 

قــام	المســاهمون	فــي	إجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوية	والــذي	عقــد	بتاريــخ	9/يونيــو/2020م،	
بإعــادة	تعييــن	جرانــت	ثورنتــون	كمدقــق	لحســابات	الشــركة	األم	لعــام	2020م.	

القيود / العقوبات  ط- 

لم	يتم	فرض	أي	عقوبات	أو	غرامات	على	الشركة	في	عام	2020.

مالحظة:

ــى	 ــي	عل ــال	عمان ــة	وقدرهــا	575	ري ــة	العامــة	لســوق	المــال	غرامــة	مالي فــي	عــام	2019م	فرضــت	الهيئ
الشــركة	بســبب	التأخيــر	فــي	اإلفصــاح	فــي	الموقــع	اإللكترونــي	لســوق	مســقط	لــأوراق	الماليــة	عــن	
القــرارات	الصــادرة	فــي	الجمعيــة	العامــة	الســنوية		للشــركة	ليــوم	واحــد	فقــط،	وهــو	مــا	يعــد	مخالفــة	

للمــادة	311	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لقانــون	ســوق	رأس	المــال.

appropriate	and	necessary	executives	for	the	executive	management	of	the	Company.

The	Board	of	Directors,	after	their	re-election	and	re-appointment	by	the	shareholders	
in	the	Annual	General	Meeting	held	on	09th	June	2020,	conducted	1st	Board	meeting	
of	 the	 company	 and	 resolved	 to	 re-elect	 and	 re-constitute	 the	 Nomination	 &	
Remuneration	 Committee	 as	 per	 below:

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi Chairman

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy Member

Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi Member

The	Nomination	&	Remuneration	Committee	has	met	4	 times	during	 the	year	2020.	
The	meetings	were	held	on	24	February	2020,	03	June	2020,	26	October	2020	and	23	
December	 2020.

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب
Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi,	Chairman 4 3 الفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي	،	رئيسا	للجنة

Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy 4 4 الشيخ	عبدهللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

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

Before	the	re-constitution	of	the	Nomination	&	Remuneration	Committee	on	09	June	
2020,	same	members	for	the	period	01	Jan	2020	to	08	June		2020	were	comprising	the	
Nomination	&	Remuneration	Committee	as	resolved	by	the	Board	in	the	meeting	held	
on	20	February	2017.

G. Statutory Auditors
The	shareholders	in	the	Annual	General	meeting	held	on	09	June	2020	re-appointed	
Abu	Timam	Grant	Thornton	as	 the	Statutory	Auditors	of	 the	Parent	company	 for	 the	
year	 2020.		

H. Strictures / Penalties
No	penalties	or	fines	were	imposed	on	the	Company	in	the	year	2020.	

Note:
During	the	year	2019,	a	penalty	of	RO	575	was	imposed	by	Capital	Market	Authority	for	
1	(one)	day	delay	in	disclosure	of	resolutions		passed	in	the	Annual	General	Meeting	of	
the	Company	through	the	website	of	MSM	which	is	an	infringement	of	Article	311	of	the		
Executive	Regulation	of	the	Capital	Market	Law.	
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سبل التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة والمستثمرين  ي- 

ــق	 ــع	الســنوية	ونصــف	الســنوية	عــن	طري ــج	رب ــح،	النتائ تنشــر	الشــركة،	بالتوافــق	مــع	القواعــد	واللوائ
ــان.	 ــة	فــي	ســلطنة	ُعم ــة	والعربي ــن	اإلنجليزي ــكا	اللغتي ــد	الرئيســة،	ب ــام	فــي	إحــدى	الجرائ اإلعــان	الع
ــق	 ــه	يح ــك	فإن ــع	ذل ــي	الجرائد،وم ــا	تنشــر	ف ــى	المســاهمين	كونه ــة	إل ــة	فردي ــج	بصف وال	ترســل	النتائ
للمســاهمين	طلــب	الحصــول	علــى	مجموعــة	مــن	النتائــج	فقــط	باالتصــال	بمكتــب	الشــركة.	الشــخص	
المســؤول	عــن	التواصــل	مــع	المســاهمين	هــي	الفاضلــة/ شــيماء بنــت ســالم الرحيليــة )رقــم 

الهاتــف: 22084927(.

أوجـه محددة لعدم االلتزام باألحكام المتعلقة بحوكمة الشركات   ك- 

إمتثلــت	الشــركة	لميثــاق	حوكمــة	الشــركات	الجديــد،	وذلــك	مــن	خــال	إلتزامهــا	بــكل	مــاورد	فــي	
الميثــاق.

تســعى	الشــركة	دائمــًا	إلــى	تحمــل	المســؤولية	الوطنيــة	مــن	خــال	االمتثــال	الصــارم	لميثــاق	حوكمــة	
الشــركات	وجميــع	القوانيــن	واللوائــح	األخــرى	فــي	الســلطنة	التــي	تخضــع	لهــا	الشــركة.	تؤمــن	الشــركة	
إيمانــًا	راســخًا	بــأن	تكــون	مثــااًل	للحوكمــة	الرشــيدة	للشــركات.	وخــال	الســنة	ال	توجــد	أي	حــاالت	لعــدم	

اإلمتثــال	للميثــاق.

نبذة عن الخبرة المهنية لمدقق الحسابات األصيل  ل- 

ــب	واالستشــارات	المســتقلة	،	وتتضمــن	 ــون	هــي	شــبكة	مــن	شــركات	الضمــان	والضرائ ــت	ثورنت جران
علــى	أكثــر	مــن	50,000	شــخص	فــي	أكثــر	مــن	130	دولــة	،	ممــا	يســاعد	المنظمــات	الديناميكيــة	علــى	إطــاق	
ــال	المحاســبة	 ــة	فــي	مج ــن	أفضــل	ســتة	شــبكات	استشــارية	دولي ــو.	إنهــا	واحــدة	م إمكاناتهــا	للنم
واألعمــال	التجاريــة	وجميــع	أعضــاء	شــركاتها	مطالبــة	بالتمســك	بأعلــى	المعاييــر	المهنيــة	واألخاقيــة.	
حيــث	تتــم	مراقبــة	االمتثــال	لهــذه	المعاييــر	وضمانهــا	مــن	خــال	عمليــة	صارمــة	للغايــة	لضمــان	الجودة.

شــركة	أبــو	تمــام	هــي	عضــو	فــي	جرانــت	ثورنتــون	الدوليــة،	حيــث	يقــع	مقــر	الشــركة	فــي	ســلطنة	عمــان،	
ــة.	تأســس	مكتــب		فــرع	مســقط	فــي	عــام	1995	وهــو	واحــد	 فــي	مســقط	ولهــا	أيضــًا	فــرع	فــي	صال
مــن	الشــركات	الرائــدة	فــي	ســلطنة	عمــان	،	ويتضــح	ذلــك	مــن	محفظــة	العمــاء	التــي	تضــم	شــركات	
ــة	مــن	 ــة	قوي ــع	الموظفــون	المحترفــون	بخلفي ــات.	يتمت راســخة	فــي	مجموعــة	واســعة	مــن	الصناع
الخبــرة	وحيــث	أن	الخبــرة	تلبيــة	الحتياجــات	عمائهــم	فــي	مجــال	المحاســبة	والضرائــب	واالستشــارات	
اإلداريــة.	يفســر	هــذا	المزيــج	النــادر	مــن	المــوارد	الماهــرة	وااللتــزام	الشــخصي	الســبب	الــذي	جعــل	أبــو	
ــرى	فــي	 ــن	شــركات	المحاســبة	الكب ــارزة	بي ــة	ب ــح	ذات	مكان ــون	ينمــو	بســرعة	ليصب ــت	ثورنت ــام	جران تم
ســلطنة	عمــان.	تــم	اعتمــاد	أبــو	تمــام	جرانــت	ثورنتــون	مــن	قبــل	هيئــة	ســوق	المــال	باعتبارهــا	واحــدة	

مــن	شــركات	التدقيــق	المســموح	لهــا	بمراجعــة	حســابات	الشــركات	المســاهمة.

أتعاب مدققي الحسابات  م- 

المكافــآت	المدفوعــة	لمراجــع	الحســابات	الخارجــي،	جرانــت ثورنتــون	هــي	8500	ريــال	عمانــي	بمــا	فــي	
ذلــك	تقريــر	حوكمــة	الشــركات.

I. 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	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. 
Shima Salim Al Ruheili (Telephone: 22084927(.
J. 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.  

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	governance.	During	 the	year	 there	 is	no	non-
compliances	to	the	code	by	the	Company.

K. Professional profile of the Statutory Auditor
Grant	Thornton	is	a	network	of	independent	assurance,	tax	and	advisory	firms,	made	
up	of	over	50,000	people	in	more	than	130	countries,	helping	dynamic	organizations	
unlock	 their	 potential	 for	 growth.	 It	 is	 one	 of	 the	 top	 six	 international	 accounting	
and	business	advisory	networks	and	all	 its	member	firms	are	required	to	uphold	the	
highest	professional	and	ethical	standards.	The	compliance	with	 these	standards	 is	
monitored	and	assured	 through	a	 very	 strict	 quality	 assurance	process.

Abu	Timam,	the	Oman	member	firm	of	Grant	Thornton	International,	is	headquartered	
in	Muscat	with	a	branch	in	Salalah.	The	Muscat	office	was	established	in	1995	and	is	
one	of	 the	 leading	firms	 in	Oman,	evidenced	by	the	portfolio	of	clients	that	 includes	
well-established	companies	across	a	broad	spectrum	of	industries.		The	professional	
staff	bring	a	strong	background	of	experience	and	expertise	to	their	clients’	accounting,	
tax,	and	management	consulting	needs.	This	rare	combination	of	skilled	resources	and	
personal	commitment	explains	why	Abu	Timam	Grant	Thornton	has	grown	rapidly	to	a	
position	of	prominence	among	major	accounting	firms	in	the	Sultanate	of	Oman.		Abu	
Timam	Grant	Thornton	is	approved	by	the	Capital	Market	Authority	as	one	of	the	audit	
firms	allowed	to	audit	joint	stock	companies.	

L. Audit fees
Remuneration	 payable	 to	 External	 Auditor,	 Grant Thornton	 is	 RO	 8,500	 including	
Report on Corporate Governance.
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اإلدارة  فــي  موظفيــن  وخمســة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  تفاصيــل   ن- 
لعليــا ا

ــس	اإلدارة	لســنة	2020م،	(41,700  ــأة	ألعضــاء	مجل ــي	مكاف ــال	عمان ــدره	35,500		ري ــغ	وق ــراح	مبل ــم	اقت ت
ريــال	عمانــي	هــو	المبلــغ	الفعلــي	فــي	عــام	2019م)،وتــم	دفــع	35,500	ريــال	عمانــي	(	35,700	ريــال	عمانــي	

2019م)	أتعــاب	حضــور	االجتماعــات.

وخــال	العــام	2020م،	بلــغ	إجمالــي	الرواتــب	والمكافــآت	المحســوبة	علــى	بيــان	الدخــل	لحســاب	خمســة	
مــن	المديريــن	التنفيذييــن	للشــركة	بمــا	فــي	ذلك	المكونــات	المتغيــرة	256,872	ريــال	ُعمانــي	(330,588 

ريــال	ُعمانــي	لســنة	2019م).	

قسم  التدقيق الداخلي  س- 

أنشأت	الشركة	إدارة	مستقلة	للتدقيق	الداخلي	تقدم	تقاريرها	إلى	أعضاء	لجنة	التدقيق.

ــات	المــادة	 ــم	الخارجــي	لقســم	التدقيــق	الداخلــي	للشــركة	لعــام	2019م	حســب	متطلب ــم	إجــراء	التقيي ت
27	مــن	القــرار	رقــم	2018/10	الصــادر	عــن		الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال	مــن	قبــل	أم	جــي	آي	الرؤيــة	
الداخلــي	 التدقيــق	 أنشــطة	 أن	 إلــى	 االستشــاريون	 (االستشــاريون).	خلــص	 قانونيــون	 محاســبون	
للشــركة	تتوافــق	بشــكل	عــام	مــع	الضوابــط	واللوائــح	التنظيميــة		لقــرار	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال	
ــة	ألعمــال	 ــي	للممارســات	المهني ــى	اإلطــار	الدول ــي	وإل ــق	الداخل ــق	بوحــدة	التدقي رقــم	2018/10	المتعل

.(IIA)	الداخلييــن	المدققيــن	جمعيــة	عــن	الصــادر	(IPPF)	الداخلــي	التدقيــق

نبذة عن اإلدارة  ع- 

الفاضل/ناليــن	تشــاندا،	المديــر	العــام:	أحــد	المحاســبين	القانونييــن	الــذي	يتمتــع	بخبــرة	تصــل		 
إلــى23	عاًمــا	فــي	مجــال	العمــل	المالــي	فــي	عديــد	مــن	الصناعــات	والمناطــق	الجغرافيــة.

الفاضل/ســانجيف	ســينها،	نائــب	المديــر	العــام	للعمليــات:	مهنــدس	ميكانيكــي	يتمتــع	بخبــرة		 
تصــل	إلــى	29	عامــا	فــي	صناعــة	غــاز	البتــرول	المســال.

الفاضــل/	ديــراج	شــارما،	المراقــب	المالــي:	محاســب	قانونــي	يتمتــع	بخبــرة	تصــل	إلــى	17	عامــا		 
فــي	مجــال	العمــل	المالــي	فــي	عديــد	مــن	الصناعــات.

الفاضــل/	حســام	النجــار،	نائــب	مديــر	المبيعــات:	حاصــل	علــى	بكالوريــوس	فــي	إدارة	األعمــال		 
تخصــص	تســويق	وإدارة،	يتمتــع	بخبــرة	تصــل	إلــى	20	ســنة	فــي	مجــال	صناعــة	النفــط	والغــاز.

الفاضــل/	ناصــر	الرحبــي:	حاصــل	علــى	بكالوريــوس	فــي	إدارة	األعمــال،	يتمتــع	بخبــرة	عمليــة			 
تصــل	إلــى	25	ســنة	فــي	إدارة	المــوارد	البشــرية	فــي	الشــركات	العامــة	المدرجــة	فــي	ســلطنة	

عمــان.

وفيمــا	يخــص	مناصــب	الوافديــن،	فإنــه	قــد	أبرمــت	العقــود	لمــدة	ســنتين	خاضعــة	للتجديــد	وفًقــا	
لقانــون	العمــل	الُعمانــي،	علــى	أن	تكــون	مــدة	اإلخطــار	ثاثــة	شــهور.	وتدفــع	مكافــأة	نهايــة	الخدمــة	

ــي. ــون	العمــل	الُعمان ــا	لقان وفًق

M. Details of the remuneration to Directors & top 5 management 
employees
The	 total	Director’s	 remuneration	 for	Year	2020	has	been	proposed	at	RO	35,500	(Year	
2019	Actual	RO	41,700	/-),	out	of	which	RO	35,500	(Year	2019	Actual	RO	35,700/-)	was	
paid	as	sitting	fees	for	the	meetings	during	the	year.

During	 the	year	2020	gross	salary	and	compensation	charged	 to	 the	 income	statement	
on	 account	 of	 top	 5	 executives	 of	 the	 Company	 including	 variable	 components	 is	 RO	
256,872/-	 (Year	 2019	 RO	 330,588/-).

N. Internal Audit Department
The	 company	 has	 established	 an	 independent	 Internal	 Audit	 Department	 which	 is	
reporting	to	the	members	of	the	Audit	Committee.	An	External	Assessment	of	the	Internal	
Audit	Unit	of	the	company	as	required	by	Article	27	of	the	Decision	No.	10/2018	issued	by	
Capital	Market	Authority	(CMA)	was	carried	out	for	the	year	2019	by	MGI	Vision	Chartered	
Accountants	 (the	 Consultants)	 The	 Consultants	 concluded	 that	 the	 internal	 audit	
activities	 of	 the	Company	Generally	Conform	 to	 the	 regulations	 of	CMA’s	Decision	No.	
10/2018	relating	to	internal	audit	function	and	to	the	International	Professional	Practices	
Framework	(IPPF)	 issued	by	 the	 Institute	of	 Internal	Auditors	(IIA).

O. Management profiles

	 Mr.	Nalin	Chandna,	Chief	Executive	Officer:	A	Chartered	Accountant	having	23	
years’	work	experience	across	functions,	industries	and	geographies.

	 Mr.	 Sanjeev	 Kumar	 Sinha,	 Chief	 Operating	 Officer:	 A	 Graduate	 Mechanical	
Engineer	 having	 29	 years	 of	 experience	 in	 the	 LPG	 industry.

	 Mr.	Dhiraj	Sharma,	Chief	Financial	Officer:	A	Chartered	Accountant	having	17	
years of experience across industries.

	 Mr.	Hussam	Al	Najjer,	Deputy	General	Manager	-	Sales:	A	bachelor’s	in	business	
administration	with	major	 in	Marketing	 and	Management	 having	 20	 years	 of	
experience	in	the	oil	and	gas	industry.

	 Mr.	 Nasser	 Al	 Rahbi,	 Bachelor	 of	 Business	 Administration,	 holding	 25	 years	
work	 experience	 in	 Human	 Resource	 and	 Administration	 with	 public	 listed	
companies	 in	 the	 Sultanate	 of	 Oman.

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	benefit	 is	as	per	 the	
Omani	 Labour	 Laws.
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درجة االعتماد على الموردين األساسيين:   ف- 

تعتمــد	الشــركة	بشــكل	كبيــر	علــى	غــاز	البتــرول	المســال	الــذي	تــورده	مــن	شــركة	تنميــة	نفــط	ُعمــان	
ــة	ش.م.ع.م	(أوربــك).	اإلمــدادات	مــن	هــذه	 ــة	للمصافــي	والصناعــات	البترولي وشــركة	النفــط	العماني

المصــادر	موثــوق	بهــا	إلــى	حــد	مــا.

تفاصيل التبرعات:  ص- 

قدمت	الشركة	في	عام	2020 تبرعات	بلغت	في	مجملها	11,000	ريال	عماني	للجهات	التالية:

المبلغالتفاصيل

1,000	ريال	عمانيلجنة	التنمية	االجتماعية	(إغاثة	كوفيد)

10,000	ريال	عمانيوزارة	الصحة	(إغاثة	كوفيد)

11,000	ريال	عمانيمجموع	التبرعات

(لم	تقدم	الشركة	أي	تبرع	في	عام	2019م	).

سياسة دفع أرباح أسهم الشركة:   ق- 

تســعى	الشــركة	جاهــدة	لتوزيــع	األربــاح	باســتمرار	علــى	مســاهميها	عندمــا	تتوفــر	أربــاح	أو	احتياطيــات	
كافيــة.	يتــم	تحديــد	معــدل	األربــاح	مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة	ويعتمــد	مــن	المســاهمين	فــي	الجمعيــة	

العامــة	الســنوية.

بيانات سعر السوق  ر- 

يظهر	أدناه	أداء	سعر	سهم	الشركة	في	عام	2020م	مقابل	مؤشر	سوق	مسقط	لأوراق	المالية:

O. 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.	 SAOC	 (ORPIC).	 The	
supply	 from	 these	 sources	 is	 fairly	 reliable.

P. Details of Donation:
The	 company	 in	 year	 2020	made	 donation	 totaling	 to	OMR	 11,000,	 to	 the	 following	
entities.

Particulars Amount	(RO)

Social	Development	Committee	(COVID	relief) 		1,000

Ministry	Of	Health	(COVID	relief) 10,000

Total Donation 11,000

(Donation	in	2019:	No	Donation	was	made).		

Q. Dividend Policy of the Company: 
The	 Company	 strives	 to	 consistently	 distribute	 dividend	 to	 its	 shareholders	 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.

R. Market price data
The	 performance	 of	 the	 company’s	 share	 price	 in	 2020	 versus	 in	 the	 relevant	MSM	
indices	 is	 shown	 below:
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فيمــا يلــي تفاصيــل األســعار المرتفعــة والمنخفضــة لشــركة الغــاز الوطنيــة فــي كل 
شــهر خــالل 2020م.

توزيع األسهم:

أســهم عدد المساهمين عدد األسهم نســبة 
المــال  رأس 

إجمالي األسهم

0.43365,638%199حتى	5000

10000-500180%0.65551,448

20000-10001122%2.011,707,228

30000-2000162%1.861,577,220

40000-3000122%0.88747,546

50000-4000119%1.02870,770

100000-5000154%4.453,784,301

88.7075,395,849%70أكثر	من	100000

100.0085,000,000%628المجموع	الكلي

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة   ش- 

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

إقرار مجلس اإلدارة:  ت- 

يقــر	المجلــس	بــأن	عــرض	البيانــات	الماليــة	يتفــق	مــع	المعاييــر	والقواعــد	المعمــول	بهــا.	ونظــام	الرقابــة	
الداخلــي	للشــركة	مناســب	ويتوافــق	مــع	القواعــد	واللوائــح	الداخلية.كمــا	إنــه	يتــم	اإلفصــاح	عــن	جميــع	
المعلومــات	الماديــة	المتعلقــة	بمعامــات	الشــركة	وأي	معلومــات	لــم	يتــم	اإلفصــاح	عنهــا	تعتبــر	غيــر	

جوهرية.

Details of NGC’s high and low prices during each month of 2020 are as 
follows:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

NGC	HIGH 0.232 0.235 0.190 0.190 0.175 0.174 0.170 0.167 0.158 0.150 0.153 0.145

NGC	LOW 0.232 0.235 0.190 0.190 0.175 0.171 0.168 0.166 0.158 0.146 0.153 0.142

Distribution of Shareholding

Row Labels Number of Share 
Holder

%age Share 
Capital

Total Shares

Up	to	5000 199 0.43% 365,638

5001-10000 80 0.65% 551,448

10001-20000 122 2.01% 1,707,228

20001-30000 62 1.86% 1,577,220

30001-40000 22 0.88% 747,546

40001-50000 19 1.02% 870,770

50001-100000 54 4.45% 3,784,301

More	Than	100000 70 88.70% 75,395,849

Total 628 100.00% 85,000,000	

S. Management discussions and analysis report
Management	discussions	and	analysis	 report	are	disclosed	separately	 in	 the	annual	
report.

T. 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	Company’s	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.
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Name Company Board Member of other Companies Profile
Sh.	Abdulla	Suleiman	Hamed	Al	Harthy Sharqiya	Investment	Holding	

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

Board	Advisor,	Sharqiya	Investment	Holding	Co.

Mr.	Khalid	Said	Salem	Al	Wahaibi Al	Khuwair	Gas	Plant	Co.	LLC. Al	Omaniya	Financial	Services	(SAOG.),	
Bank	Dhofar	(SAOG)

Managing	Director,	Assarain	Group	of	Companies

Sayyed	Nabil	Hilal	Saud	Al	Busaidi Self  - Masters	in	commercial	economics,	experience	in	
Investments,	private	property,	stock	market,	and	real	
estate management

Mr.	Hamdan	Abdul	Hafidh	Al	Farsi Self Bank	Dhofar	SAOG Manager,	Risk	Management	Department,	PASI

Mr.	Muath	Omeir	Abdullah	Al	Balushi Civil	Service	Employees	
Pension Fund

- Employed	with	Civil	Service	Employees	Pension	Fund

Mr.	Ishaq	Zaid	Khalifa	Al	Maawali Public	Authority	for	Social	
Insurance

Shell	Oman	Marketing	Company,	and	Bank	
Nizwa.

Employed	with	Public	Authority	for	Social	Insurance

Mr.	Hisham	Mohammed	Al	Alawi Self Connect	Arabia	LLC	(Friendi	Mobile)	&	
Ceres	Telecom	SDN.	BHD	(Malaysia)

CEO	Al	Farqad	Development	&	Investment	LLC
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الملف التعريفيعضو مجلس إدارة شركات أخرىالشركةاالسم

الشيخ/	عبد	هللا	بن	سليمان	بن	حمد	الحارثي

شــركة	الشــرقية	لاســتثمار	القابضــة	

(ش.م.ع.ع).

الشركة	الوطنية	العمانية	للهندسة	

واالستثمار(ش.م.ع.ع)،	جامعة	الشرقية	

(ش.م.ع.م).
مستشار	مجلس	إدارة،	شركة	الشرقية	لاستثمار	القابضة	

(ش.م.ع.ع)

الفاضل/	خالد	بن	سعيد	بن	سالم	الوهيبي

الغــاز	 لصناعــة	 الخويــر	 شــركة	

( م . م ش. )

التمويــل(ش.م.ع.ع)،	 لخدمــات	 العمانيــة	 شــركة	

ظفــار(ش.م.ع.ع). المديرالعام	لمجموعة	شركات	السرين.بنــك	

	بنفسهالسيد/نبيل	بن	هال	بن	سعود	البوسعيدي

العقــارات	 إدارة	 فــي	 وخبــرة	 التجــاري،	 اإلقتصــاد	 فــي	 ماجســتير	

الماليــة األوراق	 وســوق	 الخاصــة	 واإلســتثمارات	

مدير	دائرة	إدارة	المخاطر،	الهيئة	العامة	للتأمينات	االجتماعية	بنك	ظفار	(ش.م.ع.ع).	بنفسهالفاضل/حمدان	بن	عبدالحافظ	الفارسي

الفاضل/	معاذ	بن	عمير	البلوشي

الخدمــة	 موظفــي	 تقاعــد	 صنــدوق	

نيــة لمد موظف	بصندوق	تقاعد	موظفي	الخدمة	المدنيةا

موظف	بصندوق	تقاعد	موظفي	الخدمة	المدنيةشركة	شل	العمانية	للتسويق،	بنك	نزوىالهيئة	العامة	للتأمينات	اإلجتماعيةالفاضل/	إسحاق	بن	زايد	بن	خليفة	المعولي

بنفسهالفاضل/	هشام	بن	محمد	العلوي

شــركة	الربــط	العربيــة(ش.م.م)-	فرنــدي	موبايــل-،	

وســيريس	تيليكوم(بي.اتــش.دي/اس.دي.ان)

الرئيس	التنفيذي	لشركة	الفرقد	للتنمية	واالستثمار	(ش.م.م).-ماليزيا-
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	financial	position.
as	at	31	December	2020

قئمة	المزكز	المالي	المنفصلة	والموحدة	كما	في	
 31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019
إيضاح OMR OMR OMR OMR

ASSETS األصــول
Non-current assets: األصــول	غير	المتداولة	:

Property,	plant	and	equipment 6 5,493,063 5,753,428	 25,888,832 24,708,906 ممتلكات	وآالت	ومعدات

Right-of-use	assets 7 319,047 324,644	 4,307,208 4,682,920	 حق	إستخدام	أصول

Financial	assets	at	fair	value	through	OCI 8 809,461 875,777	 809,461 875,777	 الدخــل	 خــال	 مــن	 العادلــة	 بالقيمــة	 ماليــة	 أصــول	
اآلخــر الشــامل	

Investment in subsidiaries 9 11,452,943 11,458,975	 إستثمارات	في	شركات	تابعة	   -   -

Goodwill 9 -   -   8,084,283 7,929,183	 الشهرة	

Trading license 9 -   -   20,211 	30,316	 ترخيص	تجاري

Other	investments	 10 75,000 75,000	 674,388 659,454	 إستثمارات	أخرى

Amounts due from related parties 25 3,779,982 744,473	 المستحق	من	اطراف	ذى	عاقة   -   -

Total non-current assets 21,929,496 19,232,297	 39,784,383 		38,886,556 مجموع األصول غير المتداولة
Current assets: األصــول المتداولة:

Inventories 11 501,583 527,131	 1,363,026 1,085,529	 مخزون

Trade	and	other	receivables 12 3,356,277 5,780,240	 11,024,622 11,717,718	 ذمم	تجارية	مدينة	و	ذمم	مدينة	أخرى

Cash	and	bank	balances 13 206,351 207,471	 4,114,414 7,689,976	 النقد	وما	يماثل	النقد

Current assets 4,064,211 6,514,842	 16,502,062 20,493,223	 أصول متداولة
Total assets 25,993,707 25,747,139	 56,286,445 	59,379,779	 مجموع األصول
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	Consolidated	Statement	of	financial	position.
as	at	31	December	2020

بيان	المركز	المالي	المنفصل	والموحد.
اعتباًرا	من	31	ديسمبر	2020

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019
إيضاح OMR OMR OMR OMR

EQUITY AND LIABILITIES حقوق الملكية واإللتزامات
Capital and reserves: رأس المال واإلحتياطات

Share	capital 14 8,500,000 8,000,000	 8,500,000 8,000,000	 رأس	المال

Share	premium 15 1,787,632 1,787,632	 1,787,632 1,787,632	 عاوة	اإلصدار		(أسهم	مميزة)

Legal	reserve 16 1,968,170 1,937,462	 1,968,170 1,937,462	 اإلحتياطي	القانوني

Other	reserves 17 300,000 300,000	 543,320 538,909	 إحتياطيات	أخرى

Fair value reserve 214,920 281,235	 214,920 281,236	 إحتياطي	القيمة	العادلة

Revaluation reserve 18 3,212,849 3,212,849	 3,576,077 3,569,108	 إحتياطي	إعادة	تقييم	

Foreign currency translation reserve -   -    (1,820,394( (2,069,685) إحتياطي	تحويل	العمات	األجنبية	

Retained earnings  735,407 1,959,033 6,060,750 7,751,584 األرباح	المحتجزة

Equity attributable to equity holders of 
Parent

16,718,978 17,478,211	 20,860,476 21,796,246  حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي
 الشركة األم

Non-controlling interest -   -   10,866,693 9,444,730 حقوق	األقلية	

Total equity 16,718,978 17,478,211	 31,727,169 31,240,976	 مجموع حقوق الملكية
LIABILITIES اإللتزامات
Non-current liabilities: اإللتزامات غير المتداولة:

Borrowings 20 3,195,812 1,617,595	 3,195,812 1,617,595	 القروض	

Lease	liabilities 21 263,182 280,279	 2,053,461 3,149,685	 إلتزامات	إيجار

Staff	terminal	benefits	 22 339,233 326,295	 432,107 402,733	 مكافآت	نهاية	خدمة	العاملين

Deferred tax liability-net 32 612,373 621,877	 2,996,537 3,082,213	 صافي	إلتزام	ضريبية	مؤجلة

Total non-current liabilities 4,410,600 2,846,046	 8,677,917 8,252,226	 مجموع اإللتزامات غير المتداولة

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	Consolidated	Statement	of	financial	position.
as	at	31	December	2020

بيان	المركز	المالي	المنفصل	والموحد.
اعتباًرا	من	31	ديسمبر	2020

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019
إيضاح OMR OMR OMR OMR

Current liabilities اإللتزامات المتداولة:
Accounts payable and accruals 23 1,300,485 1,742,556	 8,632,029 7,504,271	 ذمم	دائنة	و	مستحقات

Current portion of lease liabilities 21 60,149 27,565	 303,933 275,934	 الجزء	المتداول	من	إلتزامات	إيجار

Bank	overdrafts 13 409,338 215,441	 409,338 215,441	 سحب	على	المكشوف	من	البنوك

Borrowings 20 3,012,917 3,070,745	 6,365,982 11,527,491	 القروض

Provision for taxation 32 81,240 366,575	 170,077 363,440	 مخصص	الضريبة	

Total current liabilities 4,864,129 5,422,882 15,881,359 19,886,577 مجموع	اإللتزامات	المتداولة

Total liabilities 9,274,729 8,268,928	 24,559,276 	28,138,803 مجموع اإللتزامات
Total	equity	and	liabilities 25,993,707 25,747,139	 56,286,445 59,379,779 مجموع	حقوق	الملكية	واإللتزامات

Net assets per share 24 0.197 0.206 0.245 	0.256 صافي األصول للسهم الواحد

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	profit	or	loss	and	other	
comprehensive	income	for	the	year		31	December	2020

قئمة	الربح	والخسازة	والدخل	الشامل	االخر	المنفصلة	والموحدة
	للسنة	المنتهية	31	ديسمبر2020م

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR
Revenue 26 9,206,078 11,677,680	 66,588,025 76,293,959	 اإليرادات

Cost of revenue 27  (8,229,164( 	(10,234,039) (57,198,612( 	(64,688,715) تكلفة	اإليرادات

Gross profit إجمالي الربح 11,605,244 9,389,413 1,443,641 976,914 

Administrative expenses 28  (841,718( 	(948,109)  (4,883,740( 	(5,446,948) مصروفات	إدارية

Operating profit before depreciation 135,196 495,532	 4,505,673 6,158,296	 أرباح التشغيل قبل اإلستهالك

Depreciation expenses 30  (366,998( 	(389,652)  (3,241,253( 	(2,942,795) مصاريف	اإلستهاك

Operating profit after depreciation  (231,802( 105,880	 1,264,420 3,215,501	 أرباح التشغيل بعد اإلستهالك

Other	income-net 31 490,679 264,753	 997,613 291,454	 ايرادات	أخرى-	صافي

Finance costs  (304,621( 	(320,944)  (852,758( 	(1,204,600) تكاليف	تمويل

Loss	on	disposal	of	an	associate -   	(1,947)  خسارة	من	إستبعاد	شركة	شقيقة   -   -

Dividend income 569,800 894,336	 دخل	من	توزيعات	األرباح   -   -

Participation fees -   1,162,000	 -   1,162,000	 أتعاب	مشاركة

Share	of	(loss)/profits	from	joint	ventures 10 -   -   26,222 	(2,878) حصة	من	(خسائر)/	أرباح	من	مشاريع	مشتركة

Provision for expected credit losses 12  (167,260( 	(82,449)  (485,525( 	(456,221)  مخصص	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة

Profit before tax  356,796 2,021,629	 949,972 3,005,256	 الربح  قبل الضريبة

Taxation 32  (49,714( 	(429,552)  (600,349( 	(1,047,127) ضريبة	الدخل

Profit after tax 307,082 1,592,077	 349,623 1,958,129	  ربح	بعد	الضريبة

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	profit	or	loss	and	other	
comprehensive	income	for	the	year		31	December	2020

قئمة	الربح	والخسازة	والدخل	الشامل	االخر	المنفصلة	والموحدة
	للسنة	المنتهية	31	ديسمبر2020م

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR

Other comprehensive (loss(/income
Items	that	will	not	be	reclassified	subsequently	
to	profit	or	loss

Surplus on revaluation of property-net of tax

Changes	in	fair	value	of	investments	carried	at	
fair	value	through	other	comprehensive	income

)خسارة)/ دخل شامل آخر
 البنود	التي	لن	يعاد	تصنيفها	الحقا	إلى	األرباح

 أو	الخسائر

 الفائض	من	إعادة	تقييم	الممتلكات-	صافي
الضريبة	من

 التغيرات	في	استثمارات	القيمة	العادلة	المدرجة
بالقيمة	العادلة	من	خال	الدخل	الشامل	اآلخر

-   637,500	 -   1,231,265	

(66,315( (67,619) (66,315( (67,619)

 (66,315( 569,881	  (66,315( 1,163,646	

Items	that	may	be	reclassified	subsequently	to	
profit	or	loss

Exchange	difference	on	translation	of	foreign	
operations

 البنود	التي	يمكن	إعادة	تصنيفها	الحقا	إلى
: األرباح	أو	الخسائر

 فروق	سعر	الصرف	عند	تحويل	العمليات
األجنبية

-   -   1,202,885 547,540	

-   -   1,202,885 547,540	

Other	comprehensive	(loss)/income	for	the	
year

 (66,315( 569,881	 1,136,570 1,711,186	 خسارة)	شاملة	أخرى	للسنة/	دخل	السنة)

Total comprehensive income for the year 240,767 2,161,958	 1,486,193 3,669,315	 مجموع الدخل الشامل للسنة

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	profit	or	loss	and	other	
comprehensive	income	for	the	year		31	December	2020

للســنة	 والموحــدة	 المنفصلــة	 االخــر	 الشــامل	 والدخــل	 والخســازة	 الربــح	 قئمــة	
ديســمبر2020م 	31 المنتهيــة	

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR

Profit attributable to:
Equity	holders	of	the	Parent

Non-controlling interest

الربح المنسوب إلى:    
 مساهمي	الشركة	األم

حقوق	األقلية

307,082 1,592,077	  (130,126( 1,314,420	

-   -   479,749 643,709	

Total profit for the year ended 307,082 1,592,077	 349,623 1,958,129	 مجموع ربح السنة
"Total	comprehensive	income	attributable	to:	" :مجموع	الدخل	الشامل	للسنة	المنسوبة	إلى

Equity	holders	of	the	Parent 240,767 2,161,958	 64,230 2,376,895	  مساهمي	الشركة	األم

Non-controlling interest -   -   1,421,963 1,292,419	  حقوق	األقلية

Total	comprehensive	income	for	the	year	ended 240,767 2,161,958	 1,486,193 3,669,315	 مجموع	الدخل	الشامل	للسنة	المنتهية

Basic and diluted earnings per share 
attributable to ordinary equity holders 
of  the Parent (2019 - restated(

33 0.004 0.019	 (0.002( 0.015	 للســهم  المخفــف  و  األساســي  العائــد 
األســهم  حاملــي  إلــى  المنســوب  الواحــد 

معدلــة)  -2019( األم  للشــركة  العاديــة 

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	statement	of	changes	in	equity
for	the	year	ended	31	December	2020

قائمة	التغيرات	في	حقوق	المساهمين	المنفصلة
للسنة	المنتهية	31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم
 رأس 

 المال
 عالوة
 إصدار

 إحتياطى
 قانونى

 إحتياطى
آخر

 إحتياطى
 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

المجموع أرباح محتجزة 

Share 
capital

Share  
premium

Legal 
reserve

Other 
reserve

Fair value 
reserve

Revaluation 
reserve

 Retained  
earnings 

Total

 OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR

As at 1 January 2019 7,000,000 2,787,632 1,778,254 300,000 374,440 2,575,349 850,578 15,666,254   فى 1 يناير2019
Profit	for	the	year -   -   -   -   - -   1.592,077 1,592,077 ربح	السنة

Sale of investment -   -   -   -   (25,586) -   25,586 - بيع	إستثمار

Other	comprehensive	loss - - - - (67,619) 637,500 - 569,881 خسارة	شاملة	أخرى

Total comprehensive 
income for the year

-   -   -   -   (93,205( 637,500   1,617,662 2,161,956  مجموع الدخل
الشامل عن السنة

Transfer to legal reserve -   -   159,208			 -   - -   (159,208) -  محول	إلى	اإلحتياطى
القانونى

Transactions	with	owners:   معامات	مع	الماك

Dividend	paid	during	the	
year	(Note	19)

- - - - - - (350,000) (350,000)  توزيعات	أرباح	مدفوعة
 خال	السنة	(إيضاح

19)

Issuance	of	bonus	shares 1,000,000 (1,000,000) - - - - - - إصدار	أسهم	مجانية

As at 31 December 2019 8,000,000 1,787,632 1,937,462 300,000 281,235 3,212,849 1,959,033 17,478,211 فى 31 ديسمبر2019

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	statement	of	changes	in	equity.
for	the	year	ended	31	December	2020

قائمة	التغيرات	في	حقوق	المساهمين	المنفصلة
للسنة	المنتهية	31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم
 رأس 

 المال
 عالوة
 إصدار

 إحتياطى
 قانونى

 إحتياطى
آخر

 إحتياطى
 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

المجموع أرباح محتجزة 

Share 
capital

Share  
premium

Legal 
reserve

Other 
reserve

Fair value 
reserve

Revaluation 
reserve

 Retained  
earnings 

Total

 OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR

As at 1 January 2020 8,000,000 1,787,632 1,937,462 300,000 281,235 3,212,849 1,959,033 17,478,211   فى 1 يناير2020
Profit	for	the	year - - - - - - 307,082 307,082 ربح	السنة

Other	comprehensive	loss - - - - (66,315) - - (66,315) خسارة	شاملة	أخرى

Total comprehensive 
income for the year

- - - - (66,315( - 307,082 240,767  مجموع الدخل
الشامل عن السنة

Transfer to legal reserve - - 30,708 - - - (30,708) -  محول	إلى	اإلحتياطى
القانونى

Transactions	with	owners:  معامات	مع	الماك

Dividend	paid	during	the	
year	(Note	19)

- - - - - - (1,000,000) (1,000,000)  توزيعات	أرباح	مدفوعة
      خال	السنة	(إيضاح

19)	

Issuance	of	bonus	shares 500,000 - - - - - (500,000) - إصدار	أسهم	مجانية

As at 31 December 2020 8,500,000 1,787,632 1,968,170 300,000 214,920 3,212,849 735,407 16,718,978 فى 31 ديسمبر2020

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

(Continued( )تابع)

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Consolidated	statement	of	changes	in	equity.
for	the	year	ended	31	December	2020

قئمة	المزكز	المالي	والموحدة
للسنة	المنتهية	في	 31	ديسمبر2020م

Group لمجموعة
 عالوة رأس المال 

 إصدار
 إحتياطى

 قانونى
 إحتياطى

آخر
 إحتياطى

 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

 إحتياطى
 تحويل العملة

 األجنبية

 أرباح 
 محتجزة

 مجموع حقوق
 الملكية المنسوبة

لمساهمي الشركة

حقوق األقلية  مجموع
 حقوق

الملكية
Share 

capital
Share 

premium
Legal 

reserve
Other 

reserves
Fair value 

reserve
 Revaluation 

reserve
 Foreign 

currency 
translation 

reserve

Retained 
earnings

Equity attributable 
to equity holders 

of the Parent

 Non-controlling 
interest

 Total 
equity

   OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
At 1 January 2019 7,000,000 2,787,632 1,778,254 530,888 374,441 2,575,349 (2,203,500( في 1 يناير 2019 27,916,160 8,152,311 19,763,850 6,920,786
Profit	for	the	year -   -   -   -   -   -   -   1,314,420	 1,314,420	 643,709	 1,958,129	 ربح	السنة
Other	comprehensive	income: دخل	شامل	آخر           
Exchange	difference	on	
translation

-   -   -   2,520	 -   -   133,815	 -   136,335	 411,204	 547,540	 فروق	عند	تحويل	العمات

Sale of investment -   -   -   -   	(25,586) -    -   25,586	 بيع	إستثمار   -   -    - 
Surplus	on	revaluation	of	fixed	
asset - net of tax

-   -   -   -   -   993,759	  -    -   993,759	 237,506	 1,231,265	  فائض	عن	إعادة	تقييم	األصول
غير	المتداولة-	صافي	الضريبة

Movement of fair value of 
investments	through	OCI

-   -   -   -   	(67,619) -    -   -   	(67,619)  -   	(67,619)  الحركة	فى	القيمة	العادلة
 لإلستثمارات	من	خال	الدخل

الشامل	اآلخر

Total comprehensive 
income for the year

-   -   -   2,520 (93,205(  مجموع الدخل الشامل 3,669,315 1,292,419 2,376,895 1,340,006 133,815 993,759
عن السنة

Transfer to legal reserve -   -   159,208	 -   -   -   -   	(159,208) محول	إلى	اإلحتياطى	القانونى   -   -    - 
Transfer to general reserve -   -   -   5,501	  -     -    -   -   5,501	  -   5,501	 محول	إلى	اإلحتياطى	العام
Transactions	with	owners: معامات	مع	الماك
Issuance	of	bonus	shares 1,000,000	 (1,000,000)   إصدار	أسهم	مجانية   -   -   -     -   -    -   -   -   -
Dividend	paid	during	the	year -   -   -   -   -   -     -   	(350,000) 	(350,000)  -   	(350,000) توزيعات	مدفوعة	خال	السنة

As at 31 December 2019 8,000,000 1,787,632 1,937,462 538,909 281,236 3,569,108 (2,069,685( فى 31 ديسمبر 2019  31,240,976 9,444,730 21,796,246 7,751,584

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Consolidated	statement	of	changes	in	equity.
for	the	year	ended	31	December	2020

قئمة	المزكز	المالي	والموحدة
للسنة	المنتهية	في	 31	ديسمبر2020م

Group لمجموعة
 عالوة رأس المال 

 إصدار
 إحتياطى

 قانونى
 إحتياطى

آخر
 إحتياطى

 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

 إحتياطى
 تحويل العملة

 األجنبية

 أرباح 
 محتجزة

 مجموع حقوق
 الملكية المنسوبة

لمساهمي الشركة

حقوق األقلية  مجموع
 حقوق

الملكية
Share 

capital
Share 

premium
Legal 

reserve
Other 

reserves
Fair value 

reserve
 Revaluation 

reserve
 Foreign 

currency 
translation 

reserve

Retained 
earnings

Equity attributable 
to equity holders 

of the Parent

 Non-controlling 
interest

 Total 
equity

   OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
At 1 January 2020 8,000,000 1,787,632 1,937,462 538,909 281,236 3,569,108 (2,069,685( 7,751,584 21,796,246 9,444,730 31,240,976 في 1 يناير 2020
Profit	for	the	year  -    -   -   -   -   -    -   	(130,126)	 	(130,126)	 479,749	 349,623	 ربح	السنة
Other	comprehensive	
income:

دخل	شامل	آخر           

Exchange	difference	on	
translation

-    -   -   4,411	 -   6,969 	249,291	  -   260,671 942,214	 1,202,885	 فروق	عند	تحويل	العمات

Movement of fair value 
investments	through	OCI

 -    -   -    -   (66,315)  -    -    -   	(66,315) -   	(66,315)  الحركة	فى	القيمة	العادلة
 لإلستثمارات	من	خال
الدخل	الشامل	اآلخر

Total comprehensive 
income for the year

 -    -   -   4,411  (66,315( 6,969  249,291 (130,126( 64,230  مجموع الدخل 1,486,193 1,421,963
الشامل عن السنة

Transfer to legal reserve -    -   30,708 -   -   -   -   (30,708)  محول	إلى	اإلحتياطى   -   -   -
القانونى

Transactions	with	owners: معامات	مع	الماك           
Issuance	of	bonus	shares 500,000	  -    -   -   -   -     -   (500,000)   إصدار	أسهم	مجانية   -   -   -
Dividend	paid	during	the	
year

  -    -    -   -   -   -      - 	(1,000,000 	(1,000,000) -   	(1,000,000)  توزيعات	أرباح	مدفوعة
خال	السنة

As at 31 December 2020 8,500,000 87,632 1,968,170 543,320 214,920 3,576,077 (1,820,394( فى 31 ديسمبر 2020  31,727,169 10,866,693 20,860,476 6,090,750

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	

(Continued( )تابع)
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	Cash	flows.
For	the	ended	31	December	2020

قائمة	التدفقات	النقدية	الموحدة	والمنفصلة	
للسنة	المنتهية 31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR
Operating activities:  األنشطة التشغيلية
Profit	before	tax 356,796 2,021,629	 949,972 3,005,256	 الربح	قبل	الضريبة

Adjustments for: تعديالت للبنود التالية:
Share	of	results	of	an	associate -   -   (26,222( 2,878	 الحصة	من	نتائج	شركة	شقيقة

Depreciation 303,081 325,468	 2,632,688 2,476,290	 اإلستهاك

Depreciation	on	right-of-use	assets 30 63,917 64,184	 608,565 466,505	 اإلستهاك	عن	حق	إستخدام	أصول

Interest income (240,244( (213,443) (104,235( 	(77,359)  إيراد	الفوائد

Finance costs 304,621 320,944	 852,758 1,204,600	 تكاليف	التمويل

Charge	for	staff	terminal	benefits 22 56,214 62,342	 76,661 91,902	   مخصص	مكافأت	نهاية	خدمة	الموظفين

Dividend income (60,276( (59,066) (60,276( 	(59,066) إيرادات	توزيعات	األرباح

Dividend income from subsidiary (569,800( (894,336) إيرادات	توزيعات	األرباح	من	شركة	تابعة   -   -

Provision for expected credit losses (167,260( (82,449) (485,524( 	(456,221) مخصص	خسائر	االئتمان	المتوقعة

Write-off	others -   66 -   6,232	 شطب	–	أخرى

(Gain)/loss	on	disposal	of	property,	plant	and	equipment  (80,658( 	1,526	 (85,695( (47,801) ربح/	(خسارة	من	استبعاد	ممتلكات	وآالت	ومعدات)

Operating cash flows before working capital changes (33,609( 1,546,865	 4,358,692 6,613,216	 التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات راس المال العامل
Working capital changes: : التغيرات في رأس المال العامل
Inventories  25,548 614	 (277,497( 139,263	 مخزون

Trade	and	other	receivables 758,388 (1,213,353) 1,178,620 6,430,112	 الذمم	المدينة	واألرصدة	المدينة	األخرى

Accounts payable and accruals  (442,071( 95,927	 1,127,758 1,865,488	 الذمم	الدائنة	واألرصدة	الدائنة	األخرى

Cash flow from operations   308,256 			430,053	 6,387,573 15,048,079	 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
Payment	of	staff	terminal	benefits 22  (43,276( (11,446)    (47,287( 	(23,808) دفع	مكافأت	إنهاء	خدمة	الموظفين

Tax paid   (344,553( (61,508)  (793,712( 	(1,052,481) ضرائب	مدفوعة

Net cash (used in(/generated from operating 
activities

  (79,573( 			357,099	 5,546,574 13,971,790	 صافي النقد )المستخدم)/ الناتج من أنشطة التشغيل

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	Cash	flows.
For	the	ended	31	December	2020

قائمة	التدفقات	النقدية	الموحدة	والمنفصلة	
للسنة	المنتهية 31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR

Investing activities أنشطة اإلستثمار:
Purchase	of	property,	plant	and	equipment 6  (94,852( 		(263,397) (3,563,444( 	(3,425,831) شراء	ممتلكات	وآالت	ومعدات

Proceeds from disposal of a subsidiary -   	90,265	 -   90,265 حصيلة	من	استبعاد	شركة	تابعة

Investments in subsidiaries  6,032 		(421,587) -   - استثمارات	في	شركة	تابعة

Proceeds from disposal of investment -   			152,679	 -   152,679	 حصيلة	بيع	استثمار

Proceeds	from	disposal	of	property	and	equipment  132,791  -      139,986 57,072	 حصيلة	بيع	ممتلكات	ومعدات

License	fees -    -    10,105 10,105	 رسوم	ترخيص

Lease	payments    (42,832( (80,983)	 (1,301,070( 282,489 إلتزامات	إيجار

Amounts paid to related parties-net   (1,202,672(  - - - مبالغ	دفعت	إلى		أطراف	ذات	عاقة

Dividends received    60,276 59,066  60,276 59,066 توزيعات	أرباح	مستلمة

Dividend income from subsidiary 569,800 894,336	 - - توزيعات	أرباح	مستلمة	من	شركة	تابعة

Interest received 240,244 213,443 104,235 77,359 فوائد	مستلمة

Net cash (used in(/generated from investing activities  (331,213( 643,822	 (4,549,912( (2,696,796) صافي النقد )المستخدم)/  الناتج من أنشطة اإلستثمار

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Separate	and	consolidated	statement	of	Cash	flows.
For	the	ended	31	December	2020

قائمة	التدفقات	النقدية	الموحدة	والمنفصلة	
للسنة	المنتهية 31	ديسمبر2020م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2020 2019 2020 2019

OMR OMR OMR OMR

Financing activities أنشطة التمويل :
Proceeds/(repayment)	of	long	term	loans 1,578,217 			267,595	 1,578,217 	(2,082,327) متحصات	/	(سداد)	قروض	طويلة	األجل

Amount received from a joint venture -   	81,100	 مبلغ	مستلم	من	مشروع	مشترك   -   -

Dividend paid   (1,000,000( 		(350,000) (1,000,000( 	(350,000) توزيعات	أرباح	مدفوعة

Interest paid  (304,621( 		(320,944)  (852,758( 	(1,204,600) فوائد	مدفوعة

(Repayments)/proceeds	from	short	term	loan  (57,828( 			971,151	 (5,161,509( 	(460,655) سداد)/	متحصات	من	قروض	قصيرة	األجل)

Net cash generated from/(used in( financing 
activities

  215,768 			648,902	 (5,436,050( 	(4,097,582) أنشــطة  فــي  )المســتخدم)  مــن  الناتــج  النقــد  صافــي 
يــل لتمو ا

Net	changes	in	cash	and	cash	equivalents   (195,018( 1,649,823	 (4,439,388( 7,177,412	   صافي	التغير	في	النقد	و	ما	يماثل	النقد

Net movement in foreign translation reserve -    -   699,929 290,205	 صافي	الحركة	في	احتياطي	تحويل	عملة	أجنبية

Cash	and	cash	equivalents	at	1	January    (7,969( 	(1,657,793) 7,474,535 6,918	 النقد	وما	يماثل	النقد	في	1	يناير

Cash and cash equivalents at 31 December 13  (202,987( (7,970) 3,705,076 7,474,535	 النقد وما يماثل النقد في 31 ديسمبر
Cash	and	cash	equivalents	comprise	of:  :النقد	وما	يماثل	النقد	يشتمل	على

Cash	and	bank	balances  206,351 			207,471	 4,114,414 7,689,976	 النقد	و	األرصدة	البنكية

Bank	overdrafts  (409,338( 		(215,441)  (409,338( 	(215,441) السحب	على	المكشوف

13  (202,987( (7,970) 3,705,076 7,474,535	

The	accompanying	notes	from	1	to	41	form	an	integral	part	of	these	separate	and	
consolidated	financial	statements.

اإليضاحات	المرفقة	بالصفحات	من	1	إلى	41	تشّكل	جزًء	من	هذه	البيانات	المالية.
تقرير	مراجعى	الحسابات	
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National Gas Company SAOG and its 
subsidiaries
Notes to the separate and consolidated financial statements for the year 
ended 31 December 2020

1 Corporate information

 National	 Gas	 Company	 SAOG	 (the	 “Parent	 Company”	 or	 the	 “Company”)	 is	
registered	under	 	Commercial	Companies	Law	2019	of	 the	Sultanate	of	Oman	
with	commercial	 registration	number	1083171	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

2 Statement of compliance and basis of consolidation 

2.1 Basis of preparation

The	 consolidated	 financial	 statements	 for	 the	 year	 ended	 31	 December	 2020	
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	 consolidated	 financial	
statements”.	 The	 financial	 statements	 have	 been	 prepared	 in	 accordance	with	
International	Financial	Reporting	Standards	(“IFRSs”),	the	relevant	requirements	
of	 Commercial	 Companies	 Law,	 and	 of	 the	 Capital	 Market	 Authority	 of	 the	
Sultanate of Oman.

These	 separate	 and	 consolidated	 financial	 statements	 have	 been	 prepared	 on	
the	historical	cost	basis	except	for	land	and	financial	assets	at	fair	value	through	
other	comprehensive	income	(FVOCI)	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	and	the	investments	are	held	at	
cost	in	the	Parent	Company’s	financial	statements.

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

اإليضـــــــــــاحات
(تشّكل	جزًء	من	القوائم	المالية)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020م

طبيعة األنشطة  1

قانــون	 بموجــب	 »الشــركة«)	مســجلة	 أو	 األم«	 (»الشــركة	 ع	 ع	 الوطنيــة	ش	م	 الغــاز	 شــركة	
الشــركات	التجاريــة	لعــام	2019	برقــم	الســجل	التجــاري	1083171	كشــركة	مســاهمة	فــي	ســلطنة	
عمــان.	تأسســت	الشــركة	فــي	9	أبريــل	1979.	تــم	إنشــاء	الشــركة	لتشــغيل	مصانــع	تعبئــة	الغــاز	

ــرول	المســال. ــع	غــاز	البت المســال،	تعمــل	فــي	تســويق	وبي

فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد  2

أسس اإلعداد   1/2

ــة	فــي	31	ديســمبر	2020	تشــمل	الشــركة	األم	 ــة	الموحــدة	للســنة	المنتهي ــم	المالي هــذه	القوائ
وشــركاتها	التابعــة	(معــًا	»المجموعــة«).	إن	القوائــم	الماليــة	المنفصلــة	للشــركة	األم	علــى	
أســاس	مســتقل.	يشــار	إلــى	القوائــم	الماليــة	الموحــدة	وللشــركة	األم	مجتمعــًة	بأنهــا	»القوائــم	
الماليــة	الموحــدة«.	لقــد	تــم	إعــداد	القوائــم	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة	ومتطلبــات	

ــة	والهيئــة	العامــة	لســوق	المــال	ذات	الصلــة	فــي	ســلطنة	ُعمــان. قانــون	الشــركات	التجارّي

ــة	 ــة	باســتثناء	األرض	واألصــول	المالي ــة	علــى	أســاس	التكلفــة	التاريخي ــم	المالي ــم	إعــداد	القوائ 	ت
بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــال	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والتــي	تــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة.	تقــوم	
المجموعــة	بإتبــاع	محاســبة	الملكيــة	إلســتثماراتها	فــي	شــركاتها	الشــقيقة	ومشــروعاتها	
المشــتركة	فــي	القوائــم	الماليــة	الموحــدة.	ويتــم	االحتفــاظ	باالســتثمارات	بالتكلفــة	فــي	القوائــم	

ــة	للشــركة	األم. ــة	المنفصل المالي

ُتعــرض	القوائــم	الماليــة	بالريــال	العمانــي	باعتبــاره	العملــة	التشــغيلية	للشــركة	األم	وعملــة	
العــرض	لهــذه	القوائــم	الماليــة	المنفصلــة	والموحــدة.
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تشــتمل	القوائــم	الماليــة	الموحــدة	علــى	القوائــم	الماليــة	للشــركة	األم	وشــركاتها	التابعــة	كمــا	
فــي	31	ديســمبر	2020.	تتحقــق	الســيطرة	عندمــا	تتعــرض	المجموعــة	إلــى،	أو	يكــون	لديهــا	حقــوق	
فــي،	لعوائــد	المتغيــرة	مــن	شــراكتها	مــع	الجهــة	المســتثمر	بهــا	وتكــون	قــادرة	علــى	التأثيــر	علــى	
ــد،	تســيطر	 ــه	التحدي ــى	وج ــى	الجهــة	المســتثمر	بهــا.	عل ــن	خــال	ســلطتها	عل ــد	م ــك	العوائ تل

المجموعــة	علــى	الجهــة	المســتثمر	بهــا	فقــط	فــي	حــال	توافــر	لــدى	المجموعــة	مــا	يلــي:

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

ــرة	الناتجــة	مــن	الشــراكة	مــع	الجهــة	المســتثمر	بهــا	أو	الحقــوق		  ــد	المتغي التعــرض	للعوائ 	
فيهــا،	و	

القدرة	على	استخدام	سلطتها	على	الجهة	المستثمر	بها	للتأثير	على	عوائدها.	  	

عندمــا	يكــون	للمجموعــة	أقــل	مــن	غالبيــة	حقــوق	التصويــت	أو	حقــوق	مماثلــة	فــي	الجهــة	
المســتثمر	بهــا،	تأخــذ	المجموعــة	بعيــن	اإلعتبــار	جميــع	الحقائــق	والظــروف	ذات	الصلــة	فــي	

تقييــم	ســواء	لديهــا	ســلطة	علــى	الجهــة	المســتثمر	بهــا،	متضمنــة:

الترتيبات	التعاقدية	مع	مالكي	أصوات	آخرين	للجهة	المستثمر	بها؛		  	

الحقوق	الناتجة	من	ترتيبات	تعاقدية	أخرى؛		  	

حقوق	تصويت	المجموعة	وحقوق	تصويتها	المحتملة.	  	

ــى	الجهــة	المســتثمر	بهــا	فــي	حــال	 ــت	تســيطر	عل ــا	إذا	كان ــم	م ــادة	تقيي ــة	بإع تقــوم	المجموع
أشــارت	الحقائــق	والظــروف	تشــير	إلــى	أن	هنــاك	تغييــرات	فــي	واحــد	أو	أكثــر	مــن	عناصــر	الســيطرة	
الثاثــة.	يبــدأ	توحيــد	شــركة	تابعــة	عندمــا	تحصــل	المجموعــة	علــى	الســيطرة	علــى	الشــركة	

ــى	الشــركة	التابعــة.		 ــا	تفقــد	المجموعــة	الســيطرة	عل التابعــة	ويتوقــف	عندم

إن	أصــول	وإلتزامــات	وإيــرادات	ومصروفــات	الشــركة	التابعــة	المســتحوذ	عليهــا	أو	المســتبعدة	
المجموعــة		 إكتســاب	 تاريــخ	 مــن	 الشــامل	 الدخــل	 قائمــة	 فــي	 إدراجهــا	 يتــم	 الســنة	 خــال	

للســيطرة	حتــى	تاريــخ	توقــف	المجموعــة	للســيطرة	علــى	الشــركة	التابعــة.	

تنســب	المنشــأة	الربــح	أو	الخســارة،	وكل	بنــد	مــن	بنــود	االدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	مســاهمي	
الشــركة	األم	للمجموعــة	وإلــى	الحصــص	األقليــة،	حتــى	ولــو	نتــج	عــن	هــذا	رصيــد	عجــز	فــي	
ــد	الضــرورة،	يتــم	إجــراء	تعديــات	علــى	القوائــم	الماليــة	للشــركات	التابعــة	 الحصــص	األقليــة.	عن
إن	 للمجموعــة.	 المحاســبية	 السياســات	 مــع	 المحاســبية	 تتمشــى	سياســاتها	 أن	 أجــل	 مــن	
جميــع	األصــول	واإللتزامــات	وحقــوق	المســاهمين	واإليــرادات	والمصروفــات	داخــل	المجموعــة،	
والتدفقــات	النقديــة	المتعلقــة	بالمعامــات	بيــن	أعضــاء	المجموعــة	يتــم	حذفهــا	بالكامــل	عنــد	

ــد. التوحي

2.2 Basis of consolidation

The	consolidated	financial	statements	comprise	the	financial	statements	of	the	
Parent	Company	and	its	subsidiaries	as	at	31	December	2020.	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	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;	and

•	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	 consolidated	 statement	 of	 comprehensive	
income	from	the	date	the	Group	gains	control	until	the	date	the	Group	ceases	to	
control	 the	 subsidiary.	

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	in	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. 
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يتــم	احتســاب	التغيــر	فــي	حقــوق	الملكيــة	فــي	شــركة	تابعــة،	دون	فقــدان	الســيطرة،	كمعاملــة	حقــوق	
ملكيــة.	فــي	حــال	فقــدت	المجموعــة	الســيطرة	علــى	شــركة	تابعــة،	فإنهــا	ســتقوم:

بإلغاء	اإلعتراف	بأصول	(متضمنًة	الشهرة)	وإلتزامات	الشركة	التابعة،	  	

بإلغاء	اإلعتراف	بالقيمة	الدفترية	ألي	حصص	غير	مسيطرة	في	الشركة	التابعة؛		  	

ــوق		  ــي	حق ــة	المســجلة	ف ــة	المتراكم ــل	العمــات	األجنبي ــات	تحوي ــراف	بفروق ــاء	اإلعت بإلغ 	
الملكيــة؛	

اإلعتراف	بالقيمة	العادلة	للعوض	النقدي	المستلم؛		  	

اإلعتراف	بالقيمة	العادلة	ألي	إستثمار	محتفظ	به؛		  	

اإلعتراف	بأي	فائض	أو	عجز	في	قائمة	الدخل	الموحد؛		  	

إعــادة	تصنيــف	حصــة	الشــركة	األم	مــن	البنــود	المســجلة	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل		  	
اآلخــر	إلــى	قائمــة	الدخــل	الموحــد	أو	األربــاح	المحتجــزة،	حســب	االقتضــاء.

التابعــة	فــي	القوائــم	الماليــة	للشــركة	األم	بالتكلفــة	ناقصــًا	 يــدرج	اإلســتثمار	فــي	الشــركة	
القيمــة. إنخفــاض	

ــوق	 ــة	حق ــك	المجموع ــي	تمل ــة	الت ــة	التالي ــن	الشــركات	التابع ــدة	تتضم ــة	الموح ــم	المالي القوائ
ســيطرة	فيهــا:

2.2 Basis of consolidation (Continued(

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	
subsidiar y;

•	 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;	and

•	 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	separate	financial	statements,	the	investment	in	the	subsidiaries	is	carried	
at cost less impairment.

The	 consolidated	 financial	 statements	 incorporate	 the	 following	 subsidiary	
companies	 in	 which	 the	 Group	 has	 a	 controlling	 interest:
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النسبة المئوية لعام
Principal activity Ownership as at  

December 31
النشاط الرئيسي

2020 2019  

Incorporated in UAE تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NGC	Energy	LLC LPG	distribution 49% 	49% توزيع	غاز	البترول	المسال أن	جي	سي	إنيرجي	ش.م.م

NGC	Central	Gas	Systems	LLC Trading activity 49% 49% أنشطة	تجارية أنظمة	إن	جي	سي	للغاز	المركزي	ش.م.م

Arabian	Oil	LLC Trading activity 49% 49% أنشطة	تجارية شركة	النفط	العربية	ش	م	م

Incorporated in KSA تأسست في المملكة العربية السعودية
NGC	Energy	Saudi	LLC LPG	distribution 100% 100% توزيع	غاز	البترول	المسال أن	جي	سي	إنيرجي	ش	م	م	السعودية

Incorporated in Mauritius تأسست في موريشيوس
Innovative	Energy	Holdings	Mauritius	Limited Investments 100% 100% استثمارات  شركة	اإلبتكار	ألنظمة	الطاقة	هولدنج

موريشيوس	ليمتد

Incorporated in India تأسست في الهند
NGC	Energy	India	Pvt	Ltd LPG	distribution 60% 60% توزيع	غاز	البترول	المسال أن	جي	سي	إنيرجي	الهند	برايفت	ليمتد

Group Holdings

Incorporated in Malaysia

مجموعة قابضة

تأسست في ماليزيا
NGC	Consolidated	Holding	SDN	BHD	Malaysia Investments 100% 100% استثمارات ان	جي	سي	عقد	القابضة	اس.	دي.	ان

NGC	Energy	SDN	BHD LPG	distribution 60% 60% توزيع	غاز	البترول	المسال أن	جي	سي	اينرجي	اس	دي	أن	بي	اتش	دي
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2 Statement of compliance and basis of consolidation 
(continued(

2.2 Basis of consolidation (continued(

All	 the	 subsidiaries	have	 the	 year	end	of	 31	December	except	 for	 subsidiary	 in	
India,	whose	financial	 year	 end	 is	 31	March.

NGC	 Energy	 LLC	 has	 been	 formed	 for	 taking	 over	 commercial	 activities	 from	
NGC	Energy	FZE	from	1	January	2015.	To	comply	with	local	UAE	laws,	51%	of	the	
shares	in	NGC	Energy	LLC	were	transferred	to	the	local	Emirati	company	whereas	
the	Parent	Company	still	holds	 the	management	control	over	 the	entity	and	all	
variability	of	returns	are	with	the	Company

NGC	 Central	 Gas	 Systems	 LLC	 was	 formed	 in	 2018	 to	 expand	 the	 LPG	 and	
Equipment	 trading	 business	 in	 the	 region	 of	 Abu	Dhabi.	 	 The	Parent	Company	
holds	49%	shares	with	management	control	and	all	variability	of	returns	are	with	
the	 Company.

Arabian	Oil	LLC	was	 formed	 in	2018	 to	expand	 the	LPG	and	Equipment	 trading	
business	 in	 the	 region	 of	 UAE.	 The	 Parent	 Company	 holds	 49%	 shares	 with	
management	 control	 and	 all	 variability	 of	 returns	 are	 with	 the	 Company.

NGC	Energy	Saudi	LLC	was		formed		in		November		2014		in		the		Kingdom	of	Saudi	
Arabia	(KSA)	and	is	primarily	engaged	in	executing	SNG	installations	in	the	KSA	
market

The	Group	also	holds	control	over	NGC	Consolidated	Holding	SDN	BHD	Malaysia,	
through	their	100%	stake	in	Innovative	Energy	Holdings	Mauritius	Limited	which	
was	incorporated	in	2012.	NGC	Consolidated	Holding	SDN	BHD	Malaysia	is	a	joint	
venture	partner	in	NGC	Energy	SDN	BHD	with	a	holding	of	60%.

In	 2018,	 the	 Parent	 Company	 formed	 a	 subsidiary	 in	 India,	 NGC	 Energy	 India	
Private	Limited	(NGCEIPL),	for	setting	up	a	refrigerated	LPG	storage	and	import	
terminal	on	the	south	east	coast	of	India	at	Krishnapatnam	port	in	the	Indian	state	
of	Andhra	Pradesh.	In	November	2019,	the	Company	onboarded	Petredec	India	
Holdings	Pte.	 Ltd.	 (Singapore)	 as	 a	 joint	 venture	Partner	 by	 issuing	 additional	
equity	shares	to	make	them	40%	partner	in	NGCEIPL.	The	terminal	construction	
activity	has	commenced	in	the	second	half	of	2020	and	the	terminal	is	expected	to	
commission	by	second	quarter	2022.

فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد )تابع)  2

أساس توحيد القوائم المالية )تابع)   2/2

تنتهــي	الســنة	الماليــة	لجميــع	الشــركات	التابعــة	فــي	31	ديســمبر،	باســتثناء	الشــركة	التابعــة	فــي	
الهنــد،	والتــي	تنتهــي	ســنتها	الماليــة	فــي	31	مــارس.

تــم	تأســيس	أن	جــي	ســي	إينرجــي	ذ	م	م	(اإلمــارات)	لتولــي	األنشــطة	التجاريــة	مــن	أن	جــي	ســي	
ــم	نقــل	51%	مــن	 ــة،	ت ــة	المحلي ــن	اإلماراتي ــال	للقواني ــر	2015.	لامتث ــارًا	مــن	1	يناي إنيرجــي	م	م	ح		اعتب
أســهم	أن	جــي	ســي	إينرجــي	إلــى	شــركة	إماراتيــة	محليــة	بينمــا	ال	تــزال	الشــركة	األم	تمتلــك	

ــد	مــع	الشــركة.	 ــات	العوائ ــع	تباين ــى	الشــركة،	كمــا	تحصــل	عــل	جمي ــة	عل ســيطرة	إداري

تــم	تأســيس	أنظمــة	إن	جــي	ســي	للغــاز	المركــزي	ذ.م.م	فــي	نهايــة	ســنة	2018	لتوســيع	أعمــال	غــاز	
البتــرول	المســال	وتجــارة	المعــدات	فــي	إمــارة	أبوظبــي.	تمتلــك	الشــركة	األم	49	%مــن	الحصــص	

مــع	ســيطرة	إداريــة،	كمــا	تحصــل	علــى	جميــع	تباينــات	العوائــد	مــع	الشــركة.

تــم	إنشــاء	شــركة	النفــط	العربيــة	فــي	عــام	2018	لتوســيع	أعمــال	تجــارة	الغــاز	الطبيعــي	المســال	
والمعــدات	فــي	منطقــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة.	تمتلــك	الشــركة	األم	49%	مــن	الحصــص	مــع	

ســيطرة	إداريــة،	كمــا	تحصــل	علــى	جميــع	تباينــات	العوائــد	مــع	الشــركة.

تــم	تأســيس	إن	جــي	ســي	إنيرجــي	الســعودية	فــي	نوفمبــر	2014	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	
وتعمــل	بشــكل	رئيســي	فــي	مجــال	تركيــب			SNGفــي	الســوق	الســعودي.	

تحتفــظ	المجموعــة	كذلــك	بالســيطرة	علــى	إن	جــي	ســي	كونســوليديتت	هولدنــج	إس	دي	إن	بــي	
إتــش	دي	ماليزيـــا،	وذلــك	مــن	خــال	حيازتهــا	لحصــة	تبلــغ	100	%مــن	حصــص	شــركة	اإلبتــكار	ألنظمــة	
الطاقــة	هولدنــج	موريشــيوس	ليمتــد	التــي	تأسســت	فــي	2012	.أن	جــي	ســي	كونســوليديتت	
ــا	هــي	شــريك	فــي	مشــروع	مشــترك	فــي	أن	جــي	ســي	 ــي	إتــش	دي	ماليزي ــج	إس	دي	إن	ب هولدن

ــغ	%60.	 ــي	أتــش	دي	بحصــة	تبل إنيرجــي	أس	دي	أن	ب

ــي	 ــي	ســي	إنيرج ــد،	إن	ج ــي	الهن ــة	ف ــي	ســنة	2018	بتأســيس	شــركة	تابع ــت	الشــركة	األم	ف قام
ــرد	علــى	 ــرول	المســال	المب ــاء	محطــة	تخزيــن	واســتيراد	غــاز	البت ــد،	بغــرض	بن ــد	برايفــت	ليمت الهن
ــة.	 ــدرا	براديــش	الهندي ــة	ان ــاء	كريشــناباتنام	فــي	والي ــد	فــي	مين الســاحل	الجنــوب	الشــرقي	للهن
فــي	نوفمبــر	2019،	قامــت	الشــركة	بتأهيــل	شــركة	بتريديــك	الهنــد	القابضــة	بتــى	المحــدودة	
ــة	 ــق	إصــدار	أســهم	حقــوق	ملكي (بتريديــك)	(ســنغافورة)	كشــريك	مشــروع	مشــترك	عــن	طري
إضافيــة	لجعلهــا	شــريًكا	بنســبة	40%	فــي	إن	جــي	ســي	إى	آى	بــى	إل.	بــدأ	نشــاط	بنــاء	المحطــة	فــي	
النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2020.	ومــن	المتوقــع	أن	يبــدأ	تشــغيل	المحطــة	بحلــول	الربــع	الثانــي	مــن	

ــام	2022. ع
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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 equity-accounted investee

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.

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	consolidated	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.

معامالت مع حصص حقوق األقلية

المجموعــة.	 مســاهمي	 مــع	 كمعامــات	 األقليــة	 الحصــص	 مــع	 المعامــات	 المجموعــة	 تعامــل	
وبالنســبة	للمشــتريات	مــن	الحصــص	األقليــة،	يتــم	تســجيل	الفــرق	بيــن	أي	ســعر	مدفــوع	والحصــة	
ــوق	 ــي	حق ــة	ف ــي	أصــول	الشــركة	التابع ــة	لصاف ــة	الدفتري ــن	القيم ــا	م ــت	حيازته ــي	تم ــة	الت ذات	الصل
المســاهمين.	كمــا	يتــم	تســجيل	أربــاح	أو	خســائر	اســتبعاد	الحصــص	األقليــة	فــي	حقــوق	المســاهمين.

عندمــا	تتوقــف	المجموعــة	عــن	الســيطرة	أو	التأثيــر	الهــام،	يتــم	إعــادة	قيــاس	أي	حصــص	محتفــظ	
بهــا	فــي	الكيــان	بقيمهــا	العادلــة،	مــع	إدراج	التغيــر	فــي	القيمــة	الدفتريــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة.	
تتمثــل	القيمــة	العادلــة	فــي	القيمــة	الدفتريــة	مبدئيــا	ألغــراض	احتســاب	الحصــص		المحتفــظ	بهــا	
كشــركة	شــقيقة	أو	مشــروع	مشــترك	أو	أصــل	مالــي	الحقــًا.		باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	يتــم	احتســاب	
أي	مبالــغ	أدرجــت	ســابقًا	ضمــن	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	فيمــا	يتعلــق	بهــذا	الكيــان	كمــا	لــو	قامــت	
المجموعــة	مباشــرة	باســتبعاد	األصــول	وااللتزامــات	ذات	الصلــة.	وقــد	يعنــي	هــذا	أن	المبالــغ	التــي	

أدرجــت	ســابًقا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	تــم	إعــادة	تصنيفهــا	إلــى	الربــح	أو	الخســارة.

إذا	انخفضــت	حصــة	الملكيــة	فــي	شــركة	شــقيقة	ولكــن	احتفــظ	بتأثيــر	مهــم،	تتــم	إعــادة	تصنيــف	
حصــة	بالتناســب	مــن	المبالــغ	التــي	أدرجــت	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	أربــاح	أو	خســائر،	

متــى	مــا	كان	ذلــك	مائمــًا.	

اإلستثمار في شركة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

تتــم	المحاســبة	عــن	اســتثمار	المجموعــة	فــي	شــركتها	الشــقيقة،	وهــى	كيــان	يكــون	للمجموعــة	
فيــه	تأثيــر	كبيــر،	باســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة.

وفقــا	لطريقــة	حقــوق	الملكيــة،	يتــم	إدراج	االســتثمارات	فــي	الشــركة	الشــقيقة	مبدئيــًا	بالتكلفــة	
ــرات	مــا	بعــد	االســتحواذ	فــي	حصــة	المجموعــة	 ــى.	مضافــا	إليهــا	تغيي فــى	قائمــة	المركــز	المال
مــن	صافــي	أصــول	الشــركة	الشــقيقة.	يتــم	إدراج	الشــهرة	المتعلقــة	بالشــركة	الشــقيقة	ضمــن	
القيمــة	الدفتريــة	لإلســتثمار،	وهــي	ال	يتــم	إطفاؤهــا	وال	يتــم	إختبارهــا	بشــكل	فــردي	النخفــاض	

القيمــة.

الشــركة	 نتائــج	عمليــات	 المجموعــة	فــي	 الموحــدة	حصــة	 الشــامل	 الدخــل	 تعكــس	قائمــة	
الشــقيقة.	يتــم	إدراج	أي	تغيــر	فــي	بنــود	الدخــل	الشــامل	الموحــد		أو	بشــكل	مباشــرة	فــي	حقــوق	
ملكيــة	الشــركة	الشــقيقة،	تقــوم	المجموعــة	بــإدراج	حصتهــا	مــن	أيــة	تغيــرات	وتفصــح	عــن	ذلــك،	

عندمــا	يكــون	ذلــك	قابــل	للتطبيــق،	فــي	قائمــة	الدخــل	الشــامل	الموحــدة.

يتــم	اســتبعاد	المكاســب	والخســائر	غيــر	المحققــة	الناتجــة	عــن	المعامــات	بيــن	المجموعــة	
والشــركة	الشــقيقة	إلــى	حــد	حصــة	المجموعــة	فــي	الشــركة	الشــقيقة.	

تظهــر	حصــة	المجموعــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة	فــي	الشــركة	الشــقيقة	فــي	قائمــة	الدخــل	
الموحــدة. الشــامل	
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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	 statement	 of	 comprehensive	 income.

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	 separate	 financial	
statements	 the	 investment	 in	 the	 associate	 is	 carried	 at	 cost	 less	 impairment.

Interest in joint venture

A	 joint	 venture	 is	 a	 jointly	 controlled	 entity,	 whereby	 the	 venturers	 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	separate	financial	statements,	the	
investment in joint venture is carried at cost less impairment.

3 New or revised standards or interpretations

3.1 New standards adopted as at 1 January 2020

Some	accounting	pronouncements	which	have	become	effective	 from	1	January	
2020	and	have	therefore	been	adopted	are	as	follows:

	 Definition	of	a	Business	(Amendments	to	IFRS	3)

	 Definition	of	Material	(Amendments	to	IAS	1	and	IAS	8)

	 Interest	Rate	Benchmark	Reform	(Amendments	to	IFRS	9,	IAS	39	and	IFRS	7)

	 Amendments	 to	 References	 to	 the	 Conceptual	 Framework	 (Various	
Standards)	 COVID-19	 Rent	 Related	 Concessions	 (Amendments	 to	 IFRS	 16

These	amendments	do	not	have	a	significant	impact	on	the	Group’s	financial	results	
or position.

يتــم	إعــداد	القوائــم	الماليــة	للشــركة	الشــقيقة	فــي	ذات	فتــرة	إعــداد	التقاريــر	للشــركة	األم.	
عندمــا	تقتضــي	الضــرورة،	يتــم	إجــراء	تعديــات	لجعــل	السياســات	المحاســبية	تتماشــى	مــع	تلــك	

ــي	تتبناهــا	المجموعــة. السياســات	الت

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	
ــأن	االســتثمار	فــي	الشــركة	الشــقيقة	 ــل	موضوعــي	ب ــاك	دلي ــد	مــا	إذا	كان	هن المجموعــة	بتحدي
قــد	انخفضــت	قيمتهــا.	إذا	كان	هنــاك	مثــل	هــذا	الدليــل،	تقــوم	المجموعــة	باحتســاب	إنخفــاض	
أنــه	الفــرق	بيــن	القيمــة	القابلــة	لاســترداد	مــن	الشــركة	الشــقيقة	وقيمهــا	 القيمــة	علــى	
الدفتريــة،	ثــم	يــدرج	الفــرق	فــى	»حصــة	مــن	أربــاح	شــركة	شــقيقة«	فــي	قائمــة	الدخــل	الشــامل	

الموحــدة.	

عنــد	فقــدان	التأثيــر	الهــام	علــى	الشــركة	الشــقيقة،	تقــوم	المجموعــة	بقيــاس	وإدراج	أي	إســتثمار	
ــد	فقــدان	 ــة	للشــركة	الشــقيقة.	عن ــن	القيمــة	الدفتري ــة.	أي	فــرق	بي ــه	العادل ــه	بقيمت محتفــظ	ب
التأثيــر	الهــام	أو	الســيطرة	المشــتركة	والقيمــة	العادلــة	لإلســتثمار	المحتفــظ	بــه	والمتحصــات	
مــن	البيــع	يتــم	إدراجــه	فــي	قائمــة	الدخــل	الموحــدة.	يتــم	تســجيل	االســتثمار	فــي	الشــركة	

ــة	للشــركة	األم. ــم	المالي الشــقيقة	بالتكلفــة	ناقصــًا	انخفــاض	القيمــة	فــي	القوائ

إستثمار في مشروع مشترك

ــر	بنشــاط	إقتصــادي	 إن	المشــروع	المشــترك	هــو	ترتيــب	تعاقــدي	يقــوم	بموجبــه	طرفــان	أو	أكث
يخضــع	للرقابــة	المشــتركة.	تقــوم	المجموعــة	بمحاســبة	اإلســتثمار	فــي	مشــروعها	المشــترك	
بموجــب	طريقــة	حقــوق	الملكيــة	المحاســبية.	فــي	القوائــم	الماليــة	للشــركة	األم	يتــم	إدراج	

اإلســتثمار	فــي	المشــروع	التكلفــة	ناقصــًا	انخفــاض	القيمــة.

معايير جديدة أو معدلة أو تفسيرات  3

المعايير الجديدة المعتمدة في 1 يناير 2020   1/3

بعض	المعايير	المحاسبية	التي	أصبحت	سارية	المفعول	اعتباًرا	من	1	يناير	وبالتالي	تم	تبنيها:	
المعاييــر	والتعديــات	األخــرى	التــي	تســري	ألول	مــرة	فــي	عــام	2020	والتــي	يمكــن	أن	تنطبــق	علــى	

المجموعــة	هــي:

تعريف	األعمال	(تعديات	على	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	3)؛	  	

تعريف	المواد	(تعديات	على	معيار	المحاسبة	الدولي	1	و	معيار	المحاسبة	الدولي	8)؛		  	

ــة	9 	  ــر	المالي ــداد	التقاري ــة	إلع ــر	الدولي ــى	المعايي ــات	عل ــدة	(تعدي ــار	ســعر	الفائ إصــاح	معي 	
ومعيــار	المحاســبة	الدولــي	39	والمعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	الماليــة	7)؛	

تعديات	على	مراجع	اإلطار	المفاهيمي	(معايير	مختلفة)؛	و		  	

ــداد		  ــي	إلع ــار	الدول ــى	المعي ــات	عل ــد-19	(تعدي ــروس	كوفي ــة	بفي ــار	المتعلق ــازات	اإليج امتي 	
التقاريــر	الماليــة	رقــم	16).	

ليس	لهذه	التعديات	تأثير	جوهري	على	النتائج	المالية	للمجموعة	أو	على	مركزها.
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3.2 Standards, amendments and interpretations to existing 
standards that are not yet effective and have not been adopted 
early by the Group

At	 the	 date	 of	 authorisation	 of	 these	 separate	 and	 consolidated	 financial	
statements,	 several	 new,	 but	 not	 yet	 effective,	 standards	 and	 amendments	 to	
existing	 standards,	 and	 interpretations	 have	 been	 published	 by	 the	 IASB.

None	of	these	standards	or	amendments	to	existing	standards	have	been	adopted	
early	by	the	Group.

Management	 anticipates	 that	 all	 relevant	 pronouncements	will	 be	 adopted	 for	
the	first	period	beginning	on	or	after	 the	effective	date	of	 the	pronouncement.	
New	standards,	amendments	and	interpretations	not	adopted	in	the	current	year	
have	not	been	disclosed	as	they	are	not	expected	to	have	a	material	impact	on	the	
Group	financial	 statements.

4 Summary of significant accounting policie

4.1 Revenue recognition

The	majority	of	the	Group’s	revenue	is	derived	from	selling	LPG	to	local	customers	
with	 revenue	 recognised	 at	 a	 point	 in	 time	 when	 control	 of	 the	 goods	 has	
transferred	 to	 the	customer.	This	 is	generally	when	 the	goods	are	delivered	 to	
the	 customer.

The	Group	uses	the	following	5	steps	model	for	revenue	recognition.

1	 Identifying	the	contract	with	a	customer

2 Identifying performance obligation

3	 Determining	the	transaction	price

4	 Allocating	the	transaction	price	to	the	performance	obligation

5	 Recognising	revenue	when/as	performance	obligations	are	satisfied

If	the	costs	incurred	to	fulfil	a	contract	are	in	the	scope	of	other	guidance,	then	
Group	accounts	 for	such	costs	using	 the	other	guidance.

ــة  ــح فعال ــم تصب ــي ل ــة الت ــر القائم ــيرات للمعايي ــالت والتفس ــر والتعدي المعايي  2/3
بعــد ولــم يتــم اعتمادهــا فــي وقــت مبكــر مــن قبــل المجموعــة

فــي	تاريــخ	المصادقــة	علــى	هــذه	القوائــم	الماليــة	الموحــدة	والمنفصلــة	،	تــم	نشــر	العديــد	مــن	
المعاييــر	والتعديــات	علــى	المعاييــر	والتفســيرات	الحاليــة	مــن	قبــل	مجلــس	معاييــر	المحاســبة	

الدوليــة.

	لــم	يتــم	تطبيــق	أي	مــن	هــذه	المعاييــر	أو	التعديــات	علــى	المعاييــر	الحاليــة	فــي	وقــت	مبكــر	مــن	
قبــل	المجموعــة.

ــدأ	فــي	أو	بعــد	 ــي	تب ــى	الت ــرة	األول ــة	للفت ــع	التصريحــات	ذات	الصل ــم	تبنــي	جمي تتوقــع	اإلدارة	أن	يت
ــي	 ــدة	الت ــات	والتفســيرات	الجدي ــر	والتعدي ــن	المعايي ــم	اإلفصــاح	ع ــم	يت ــح.	ل ــاذ	التصري ــخ	نف تاري
لــم	يتــم	تطبيقهــا	فــي	الســنة	الحاليــة	حيــث	ال	يتوقــع	أن	يكــون	لهــا	تأثيــر	جوهــري	علــى	القوائــم	

ــة	للمجموعــة. المالي

ملخص السياسات المحاسبية  4

اإلعنراف باإليرادات   1/4

معظــم	إيــرادات	المجموعــة	مســتمدة	مــن	بيــع	غــاز	البتــرول	المســال	إلــى	العمــاء	المحلييــن	مــع	
االعتــراف	باإليــرادات	فــي	التوقيــت	عندمــا	تنتقــل	الســيطرة	علــى	البضائــع	إلــى	العميــل.	هــذا	عــادة	

مــا	يكــون	عندمــا	يتــم	تســليم	البضائــع	إلــى	العمــاء.

تعتــرف	الشــركة	باإليــرادات	مــن	العقــود	مــع	العمــاء	بنــاًء	علــى	نمــوذج	الخطــوات	الخمــس	
ــي: التال

الخطوة	1	تحديد	العقد	(العقود)	مع	العميل 	1

الخطوة	2	تحديد	التزامات	األداء	في	العقد 	2

الخطوة	3	تحديد	سعر	الصفقة 	3

الخطوة	4	تخصيص	سعر	الصفقة	إلى	التزامات	األداء	في	العقد 	4

الخطوة	5	االعتراف	باإلیرادات	عندما	(أو	حيثما)	تفي	الشركة	التزامات	االداء. 	5

فستحســب	 األخــرى،	 اإلرشــادات	 نطــاق	 فــي	 العقــد	 لتنفيــذ	 المتكبــدة	 التكاليــف	 كانــت	 إذا	
اآلخــر. اإلرشــاد	 باســتخدام	 التكاليــف	 هــذه	 المجموعــة	
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4 Summary of significant accounting policies (continued(

4.1 Revenue recognition (continued(

Group	amortises	the	asset	recognised	for	the	costs	to	obtain	and/or	fulfil	a	contract	
on	a	systematic	basis,	consistent	with	the	pattern	of	transfer	of	the	good	or	service	
to	which	the	asset	relates.	In	the	case	of	an	impairment,	Group	recognises	these	
losses	to	the	extent	that	the	carrying	amount	of	the	asset	exceeds	the	recoverable	
amount. 

The	 accounting	 policies	 of	 the	 Parent	 Company	 for	 the	 purpose	 of	 separate	
financial	statements	are	the	same	as	that	of	 the	Group	unless	otherwise	stated.

Group	has	different	streams	of	 revenue.	Revenue	from	all	streams	are	recorded	
when	control	passes	to	the	customer.	Broadly,	revenue	of	the	Group	can	be	divided	
into	 5	 main	 classifications.	 These	 classifications	 and	 their	 revenue	 recognition	
policy	are	as	follows.

Local sales:	The	Group	is	engaged	in	selling	3	products	to	local	customers:	LPG,	
lubricants,	and	cylinder.	Following	is	the	time	when	the	revenue	of	each	product	
is recorded

-  LPG:	Revenue	from	local	sale	of	LPG	is	recognised	at	a	point	in	time	when	control	
of	the	goods	is	transferred	to	the	customer.	This	is	generally	when	the	goods	are	
delivered	to	the	customer

-  Lubricant: Revenue from local sale of lubricant is recognised at a point in time 
when	control	of	the	goods	is	transferred	to	the	customer.	This	is	generally	when	
the	goods	are	delivered	to	the	customer

- Gas cylinder: Revenue from local sale of gas cylinder is recognised at a point 
in	time	when	control	of	the	goods	is	transferred	to	the	customer.	This	is	generally	
when	the	goods	are	delivered	to	the	customer.”

The	majority	of	the	Group’s	revenue	is	derived	from	selling	LPG	to	local	customers	
with	revenue	recognised	at	a	point	in	time	when	control	of	the	goods	is	transferred	
to	the	customer.	This	is	generally	when	the	goods	are	delivered	to	the	customer.

Export sales:	For	export	sales,	revenue	is	recorded	when	the	control	passes	to	
the	customer,	i.e.,	when	goods	are	delivered	either	to	the	port	of	departure	or	port	
of	arrival,	depending	on	the	specific	terms	of	the	contract	with	a	customer.

Franchise fees: Revenue	 from	 franchise	 fee	 is	 recognized	on	monthly	basis	as	
agreed	on	the	contract	with	the	customer	since	all	the	obligations	are	deemed	to	
be	satisfied	at	that	point	in	time	and	the	consideration	received	is	non-refundable,	
the	revenue	arising	therefrom	is	recognised	on	a	straight-line	basis	at	point	in	time.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

اإلعنراف باإليرادات )تابع)  1/4

تقــوم	المجموعــة	بإطفــاء	األصــل	المعتــرف	بــه	مقابــل	تكاليــف	الحصــول	علــى	و	/	أو	الوفــاء	
بعقــد	علــى	أســاس	منتظــم،	بمــا	يتوافــق	مــع	نمــط	نقــل	الســلعة	أو	الخدمــة	التــي	يتعلــق	بهــا	
األصــل.	فــي	حالــة	انخفــاض	القيمــة،	تــدرج	المجموعــة	هــذه	الخســائر	إلــى	الحــد	الــذي	تتجــاوز	فيــه	

ــغ	القابــل	لاســترداد. ــة	لأصــل	المبل القيمــة	الدفتري

المنفصلــة	هــي	نفســها	 الماليــة	 القوائــم	 لغــرض	 األم	 للشــركة	 المحاســبية	 السياســات	 إن	
المعمــول	بهــا	فــي	المجموعــة	مــا	لــم	ينــص	علــى	خــاف	ذلــك.

المجموعــة	لديهــا	مصــادر	مختلفــة	مــن	اإليــرادات.	يتــم	تســجيل	اإليــرادات	مــن	جميــع	التدفقــات	
عندمــا	تنتقــل	الســيطرة	إلــى	العميــل.	علــى	نطــاق	واســع،	يمكــن	تقســيم	إيــرادات	المجموعــة	إلــى	

5	تصنيفــات	رئيســية.	هــذه	التصنيفــات	وسياســة	االعتــراف	باإليــرادات	هــي	كمــا	يلــي:

اإليــرادات المحليــة: تقــوم	المجموعــة		ببيــع	3	منتجــات	للعمــاء	المحلييــن:	غــاز	البتــرول	
ــه	تســجيل	 ــم	في ــذي	يت ــت	ال ــي	الوق ــا	يل ــوت	التشــحيم،	واألســطوانة.	نوضــح	فيم المســال،	وزي

إيــرادات	كل	منتــج.

ــرول	المســال	 ــع	غازالبت ــن	بي ــة	م ــرادات	الناتج ــراف	باإلي ــم	االعت ــال:	يت ــرول المس ــاز البت -  غ
محلًيــا	فــي	الوقــت	الــذي	يتــم	فيــه	تحويــل	الســيطرة	علــى	البضائــع	إلــى	العميــل.	ويتــم	ذلــك	عــادًة	

عنــد	تســليم	البضائــع	إلــى	العميــل.

-  زيــوت التشــحيم: يتــم	االعتــراف	باإليــرادات	الناتجــة	مــن	بيــع	الزيــوت	محلًيــا	فــي	الوقــت	الــذي	
ــع	 ــد	تســليم	البضائ ــع	إلــى	العميــل.	ويتــم	ذلــك	عــادًة	عن ــه	تحويــل	الســيطرة	علــى	البضائ يتــم	في

إلــى	العميــل.

-  اســطوانات الغــاز:	يتــم	االعتــراف	باإليــرادات	الناتجــة	مــن	بيــع	اســطوانات	الغــاز	محليــًا	
فــي	الوقــت	الــذي	يتــم	فيــه	تحويــل	الســيطرة	علــى	البضائــع	إلــى	العميــل.	ويتــم	ذلــك	عــادًة	عنــد	

ــل. ــى	العمي ــع	إل تســليم	البضائ

ــم	 ــث	يت ــن	حي ــى	عمــاء	محليي ــرول	المســال	إل ــع	غــاز	البت ــرادات	الشــركة	مــن	بي ــب	إي تتحقــق	أغل
ــى	 ــل	الســيطرة	عل ــه	تحوي ــم	في ــذي	يت ــج	فــي	الوقــت	ال ــك	المنت ــع	ذل ــرادات	مــن	بي ــراف	باإلي اإلعت

ــل. ــى	العمي ــع	إل ــد	تســليم	البضائ ــك	عــادًة	عن ــم	ذل ــل	ويت ــى	العمي ــع	إل البضائ

اإليــرادات الخارجيــة:	فيمــا	يتعلــق	باإليــرادات	الخارجيــة،	يتــم	تســجيل	اإليــرادات	عندمــا	تنتقــل	
الســيطرة	إلــى	العميــل،	أي	عندمــا	يتــم	تســليم	البضائــع	إمــا	إلــى	مينــاء	المغــادرة	أو	مينــاء	الوصــول	

بنــاء	علــى	الشــروط	المحــددة	للعقــد	المبــرم	مــع	العميــل.

رســوم حقــوق االمتيــاز:	يتــم	اإلعتــراف	برســوم	حقــوق	االمتيــاز	شــهريًا	كمــا	هــو	متفــق	عليــه	
فــي	العقــد	المبــرم	مــع	العميــل	حيــث	يتــم	اعتبــار	أنــه	قــد	تــم	الوفــاء	بجميــع	االلتزامــات	فــي	ذلــك	
الوقــت	وال	يجــوز	اســترداد	المقابــل	المســتلم	ويتــم	اإلعتــراف	باإليــرادات	المترتبــة	علــى	ذلــك	علــى	

أســاس	القســط	الثابــت	فــي	وقــت	معيــن.
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Support service fees: Support service fee includes management services. 
Since	these	services	are	made	available	to	the	customers	on	‘as	and	when	needed’	
basis,	 the	revenue	arising	therefrom	is	recognised	on	a	straight-line	basis	over	
the	period	of	time	such	services	are	performed.

Project revenue:	The	Group	measures	its	project	completion	status	using	survey	
method	 (output	 method).	 Revenue	 from	 such	 project	 is	 recognised	 over	 the	
period	of	project	life	if	any	of	the	following	conditions	are	met

-		the	customer	simultaneously	receives	and	consumes	the	benefits	provided	by	
the	entity’s	performance	as	the	entity	performs

-	 	the	entity’s	performance	creates	or	enhances	an	asset	(for	example,	work	 in	
progress)	 that	 the	customer	controls	as	 the	asset	 is	created	or	enhanced

-		the	entity’s	performance	does	not	create	an	asset	with	an	alternative	use;	and	
-		the	entity	has	right	to	payment	for	performance	completed	to	date.

Revenue	from	contracts	with	customers	shall	be	segregated	from	revenue	from	
other	sources					(i.e.	finance	income).

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

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

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

Deferred	income	taxation	is	provided	using	the	balance	sheet	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.

رســوم خدمــات الدعــم: تشــتمل	رســوم	خدمــات	الدعــم	علــى	خدمــات	إداريــة.	حيــث	أنــه	يتــم	
تقديــم	هــذه	الخدمــات	إلــى	العمــاء	عنــد	احتياجهــم	إليهــا،	يتــم	اإلعتــراف	باإليــرادات	الناتجــة	عــن	
تقديــم	تلــك	الخدمــات	علــى	أســاس	القســط	الثابــت	علــى	مــدى	الفتــرة	الزمنيــة	التــي	يتــم	خالهــا	

تقديــم	الخدمــات.

إيــرادات المشــاريع :	تقــوم	الشــركة	بقيــاس	نســبة	إنجــاز	المشــروع	باســتخدام	طريقــة	
فتــرة	 مــدة	 علــى	 المشــروع	 مــن	 باإليــرادات	 اإلعتــراف	 يتــم	 المخرجــات).	 (طريقــة	 المعاينــة	

المشــروع	فــي	حالــة	تحقــق	أي	مــن	الشــروط	التاليــة:

قيــام	العميــل	بصــورة	متزامنــة	بالحصــول	علــى	واســتخدام	المزايــا	المقدمــة	مــن	أداء	 	-
أو	 لهــا؛	 الشــركة	 أداء	 بمجــرد	 الشــركة	

يترتــب	علــى	أداء	الشــركة	إنشــاء	أو	تحســين	أصــل	(علــى	ســبيل	المثــال،	أعمــال	قيــد	 	-
أو األصــل؛	 تحســين	 أو	 إنشــاء	 بمجــرد	 العميــل	 عليــه	 يســيطر	 التنفيــذ)	

ال	يترتب	على	أداء	الشركة	إنشاء	أصل	ذو	استخدام	بديل	للشركة	وللمنشأة	حق		 	-
ــى	تاريخــه. ــل	األعمــال	المنجــزة	حت واجــب	النفــاذ	فــي	دفعــات	مقاب 	-

اإليــرادات	مــن	عقــود	العمــاء	يجــب	فصلهــا	مــن	إيــرادات	المصــادر	األخــرى	(مثــال	:	إيــرادات	
التمويــل)

إيرادات توزيعات األرباح
	تدرج	إيرادات	توزيعات	األرباح	عندما	ينشأ	الحق	في	استام	التوزيعات.

إيرادات الفوائد
	تدرج	إيرادات	الفوائد	عند	استحقاقها	باستخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية.

ضريبة الدخل  2/4
يتــم	تكويــن	مخصــص	للضرائــب	وفقــًا	لأنظمــة	الماليــة	المعمــول	بهــا	فــي	البلــدان	التــي	تعمــل	

المجموعــة	فيهــا.

يتــم	تكويــن	مخصــص	لضريبــة	الدخــل	المؤجلــة	باســتخدام	طريقــة	االلتزامــات	علــى	جميــع	
ــخ	 ــي	تاري ــات	ف ــة	لأصــول	ولالتزام ــم	الدفتري ــي	للقي ــن	األســاس	الضريب ــة	بي ــات	المؤقت الفروق
بمعــدالت	 وااللتزامــات	 لأصــول	 المؤجلــة	 الدخــل	 ضرائــب	 تحتســب	 المالــي.	 المركــز	 قائمــة	
الضرائــب	المتوقــع	فرضهــا	للفتــرة	التــي	يتــم	خالهــا	تحقيــق	األصــل	أو	تســوية	االلتــزام،	بنــاء	علــى	

ــي. ــز	المال ــة	المرك ــخ	قائم ــي	تاري ــة	ف ــن	المطبق القواني

يتــم	فــي	تاريــخ	إعــداد	كل	قائمــة	مركــز	مالــي	مراجعــة	القيمــة	الدفتريــة	ألصــول	ضرائــب	الدخــل	
المؤجلــة	وحســمها	بحيــث	ال	يكــون	هنــاك	احتمــال	لــن	تســمح	األربــاح	الخاضعــة	للضريبــة	

باســتخدام	ضرائــب	الدخــل	المؤجلــة	علــى	األصــول	أو	جــزء	منهــا.

تــدرج	ضريبــة	الدخــل	بقائمــة	الدخــل	الشــامل	باســتثناء	إلــى	الحــد	الــذي	تتعلــق	فيــه	ببنــود	مدرجــة	
مباشــرة	فــي	حقــوق	المســاهمين،	ففــي	تلــك	الحالــة	تــدرج	فــي	حقــوق	المســاهمين.
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4 Summary of significant accounting policies (continued(

4.3 Property, plant and equipment
Property,	 plant	 and	 equipment	 are	 initially	 recognised	 at	 acquisition	 cost,	
including	 any	 costs	 directly	 attributable	 to	 bringing	 the	 assets	 to	 the	 location	
and	condition	necessary	for	it	to	be	capable	of	operating	in	the	manner	intended	
by	the	Group.	Property,	plant	and	equipment	are	subsequently	measured	using	
the	cost	model	 i.e;	 cost	 less	accumulated	depreciation	and	 impairment	 losses,	
except	 for	 land	which	 is	 subsequently	 revalued,	on	an	asset-by-asset	basis,	 to	
their	market	values.	Valuations	of	 land	is	normally	carried	out	every	five	years,	
on	an	open	market	value,	for	existing	use	basis.	This	period	may	be	reduced	for	
classes	of	land	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	
consolidated	 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,	plant	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,	plant	and	equipment.	All	other	expenditure	is	recognised	in	the	
separate	and	consolidated	statement	of	profit	or	loss	as	the	expense	is	incurred.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

الممتلكات واآلالت والمعدات   3/4
ــا	بتكلفــة	االســتحواذ،	بمــا	فــي	ذلــك	أي	تكاليــف	 يتــم	إثبــات	الممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	مبدئًي
ــى	العمــل	 ــن	لتكــون	قــادرة	عل ــة	الضروريي ــى	الموقــع	الحال ــى	نقــل	األصــول	إل ُتعــزى	مباشــرًة	إل
والمعــدات	 واآلالت	 الممتلــكات	 قيــاس	 الحًقــا	 يتــم	 المجموعــة.	 تقصدهــا	 التــي	 بالطريقــة	
باســتخدام	نمــوذج	التكلفــة	؛	التكلفــة	مطروًحــا	منهــا	االســتهاك	المتراكــم	وخســائر	انخفــاض	
القيمــة،	باســتثناء	األراضــي	التــي	يتــم	إعــادة	تقييمهــا	الحًقــا،	علــى	أســاس	كل	أصــل	علــى	حــدة،	
ــة	 ــى	أســاس	القيم ــادة	كل	خمــس	ســنوات،	عل ــم	األراضــي	ع ــم	تقيي ــا	الســوقية.	يت ــى	قيمه إل
بالنســبة	لفئــات	 الفتــرة	 يتــم	تخفيــض	هــذه	 الحالــي.	قــد	 الســوقية	المفتوحــة،	لاســتخدام	

ــرت	فيهــا	ظــروف	الســوق	بشــكل	ملحــوظ. ــي	تغي األراضــي	الت

تتــم	مراجعــة	القيــم	الدفتريــة،	للبنــود	التــي	تــم	إعــادة	تقييمهــا	وتلــك	التــي	يتــم	قياســها	بالتكلفــة،	
بتاريــخ	كل	تقريــر	لتقييــم	مــا	إذا	كانــت	القيــم	الدفتريــة	المســجلة	زائــدة	عــن	قيمتهــا	القابلــة	
لاســترداد.	عندمــا	تزيــد	القيــم	الدفتريــة	عــن	القيــم	القابلــة	لاســترداد،	يتــم	تخفيــض	القيــم	

ــة	لاســترداد.	 ــم	القابل ــح	مســاوية	للقي ــة	لتصب الدفتري

عنــد	إعــادة	تقييــم	األصــل	فــإن	أي	زيــادة	بالقيمــة	الدفتريــة	الناتجــة	عــن	إعــادة	التقييــم	يتــم	
تســجيلها	مباشــرة	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	ضمــن	إحتياطــي	إعــادة	التقييــم،	مــا	عــدا	إلــى	الحــد	
الــذي	تعيــد	فيــه	زيــادة	إعــادة	التقييــم	القيمــة	الدفتريــة	لأصــل	إلــى	ســعر	التكلفــة	األصلــي	حيــث	
يتــم	إدراجهــا	ضمــن	األربــاح	أو	الخســائر.	يتــم	االعتــراف	بالعجــز	الناتــج	عــن	إعــادة	التقييــم	ضمــن	
قائمــة	الدخــل	الشــامل	الموحــدة	إال	فــي	حالــة	اســتخدامه	فــي	مقاصــة	الفائــض	القائــم	المرتبــط	

بنفــس	األصــل	المعتــرف	بــه	احتياطــي	إعــادة	التقييــم.			

تتــم	رســملة	المصروفــات	المتكبــدة	الســتبدال	أحــد	مكونــات	بنــود	الممتلــكات	والمعــدات	الــذي	
ــم	 ــون	المســتبدل.	تت ــة	للمك ــة	الدفتري ــى	أن	تشــطب	القيم ــة	عل ــم	احتســابه	بصــورة	منفصل يت
ــة	 ــد	مــن	المنافــع	المســتقبلية	المضمن رســملة	المصروفــات	الاحقــة	األخــرى	فقــط	عندمــا	تزي
فــي	بنــود	الممتلــكات	والمعــدات.		يتــم	االعتــراف	بجميــع	المصروفــات	األخــرى	فــي	قائمــة	الدخــل	

الشــامل	كمصــروف	عنــد	تكبدهــا.

االستهالك

ال	يتــم	احتســاب	اســتهاك	لــأرض	واألعمــال	الرأســمالية	قيــد	التنفيــذ.	يتم	احتســاب	االســتهاك	
للتكلفــة	أو	التقييــم،	ناقصــًا	القيمــة	المتبقيــة	المقــدرة،	للممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	األخــرى	
ــل	 ــم	تحوي ــة	المقــدرة	لأصــول.	يت ــى	مــدى	األعمــار	اإلنتاجي ــى	أقســاط	ســنوية	متســاوية	عل عل
المناســبة	عنــد	االنتهــاء	مــن	تنفيــذ	 إلــى	فئــات	األصــول	 التنفيــذ	 الرأســمالية	قيــد	 األعمــال	

ــخ.	 ــك	التاري ــارًا	مــن	ذل ــم	احتســاب	االســتهاك	اعتب المشــاريع	ويت
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4 Summary of significant accounting policies (continued(

The	rates	of	depreciation	are	based	on	the	following	estimated	useful	lives:

2020 2019
Years Years

Building 20 20

Plant	and	equipment 5-15 5-15

Tractors and trailers 5-10 5-10

Motor	vehicles 4 4

Furniture	and	fittings 5 5

Software 3 3

Cylinders 10 10

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	separate	and	consolidated	
statement	of	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.

4.4 Business combinations, goodwill and intangible assets
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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

ترتكز	معدالت	االستهاك	على	األعمار	اإلنتاجية	المقدرة	التالية:	

20202019
السنواتالسنوات

2020مباني	

5  - 515  - 15اآلالت	ومعدات

5-510-10جرارات	ومقطورات	

44سيارات

55أثاث	وتركيبات

33برامج	الحاسب	اآللي

1010اسطوانات	غاز

يتــم	إلغــاء	االعتــراف	ببنــد	الممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	وأي	جــزء	جوهــري	تــم	االعتــراف	بــه	فــي	
البدايــة	عنــد	البيــع	أو	عندمــا	ال	يتوقــع	أيــة	منافــع	اقتصاديــة	مســتقبلية	مــن	اســتخدامه	أو	بيعــه.	
ــن	 ــى	أســاس	الفــرق	بي ــح	أو	خســارة	ناتجــة	عــن	شــطب	األصــول	(تحســب	عل ــن	أي	رب ــم	تضمي يت
ــم	إلغــاء	 ــاح	أو	الخســائر	عندمــا	يت ــة	لأصــل)	فــي	األرب ــع	والقيمــة	الدفتري صافــي	متحصــات	البي

االعتــراف	باألصــل.

تتــم	مراجعــة	القيــم	المتبقيــة	لأصــول	واألعمــار	اإلنتاجيــة	المقــدرة،	وتتــم	تعديلهــا	عنــد	الضرورة،	
بتاريــخ	كل	قائمــة	مركــز	مالــي.		

اندماج األعمال والشهرة واألصول غير الملموسة  4/4

يتــم	المحاســبة	عــن	تجميــع	األعمــال	باســتخدام	طريقــة	االســتحواذ	وتقــاس	تكلفــة	االســتحواذ	
ــة	أي	 ــة	وكمي ــخ	االســتحواذ	القيمــة	العادل ــغ	المحــول	ويقــاس	فــي	تاري ــي	المبل باعتبارهــا	إجمال
ــاس	الحصــة	 ــكل	تجميعــات	األعمــال	بقي ــي	ل ــي.	يقــوم	المقتن ــر	مســيطرة	فــي	المقتن حصــة	غي
ــد	 ــي	المحــددة.	تقي ــي	أصــول	المقتن ــة	لصاف ــة	أو	بالحصــة	العادل ــة	العادل ــة	ســواء	بالقيم األقلي

ــة.	 ــدة	فــي	حســاب	المصروفــات	اإلداري تكلفــة	االســتحواذ	المتكب

عندمــا	تقتنــي	المجموعــة	عمــل،	تقــوم	بتقييــم	األصــول	وااللتزامــات	الماليــة	المســتحوذ	عليهــا	
والظــروف	 االقتصاديــة	 والظــروف	 التعاقــد	 المناســب	وفقــا	لشــروط	 والتخصيــص	 للتبويــب	
ــود	 ــي	العق ــة	ف ــك	فصــل	المشــتقات	المتضمن ــخ	االســتحواذ.	ويتضمــن	ذل ــي	تاري ــة	ف ذات	الصل

ــي. ــع	المقتن األساســية	م
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4 Summary of significant accounting policies (continued(
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.

Any	contingent	consideration	is	measured	at	fair	value	at	the	date	of	acquisition.	
If	 any	 obligation	 to	 pay	 contingent	 consideration	 that	 meets	 the	 definition	
of	 a	 financial	 instrument	 is	 classified	 as	 equity,	 then	 it	 is	 not	 remeasured	
and	 settlement	 is	 accounted	 for	 within	 equity.	 Otherwise,	 other	 contingent	
consideration	is	remeasured	at	fair	value	at	each	reporting	date	and	subsequent	
changes	in	the	fair	value	of	the	contingent	consideration	are	recognised	in	profit	
or loss.

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	 separate	 and	 consolidated	 statement	 of	
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.

Trading License

Trade	license	pertains	to	the	permission	granted	to	the	Group	by	local	authority	
to	conduct	business	in	Dubai.	Subsequent	expenditure	is	capitalised	only	when	it	
increases	the	future	economic	benefits	embodied	in	the	license	to	which	it	relates.	
All	other	expenditure	is	recognised	as	an	expense	in	profit	or	loss	as	incurred.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

ــخ	االســتحواذ	لحصــة	 ــة	فــي	تاري ــاس	القيمــة	العادل ــى	مراحــل	يعــاد	قي ــم	دمــج	األعمــال	عل إذا	ت
حقــوق	الملكيــة	المحتفــظ	بهــا	المقتنــي	فــي	المنشــأة	المســتحوذ	عليهــا	بالقيمــة	العادلــة	فــي	

تاريــخ	االســتحواذ	فــي	قائمــة	الدخــل	الموحــدة.

ــزام	 ــف	أي	الت ــم	تصني ــخ	الشــراء.	إذا	ت ــي	تاري ــة	ف ــة	العادل ــل	بالقيم ــل	محتم ــاس	أي	مقاب ــم	قي يت
بدفــع	مقابــل	محتمــل	يســتوفي	تعريــف	األداة	الماليــة	كحقــوق	ملكيــة،	فــا	يتــم	إعــادة	قياســه	
ويتــم	حســاب	التســوية	ضمــن	حقــوق	الملكيــة.	بخــاف	ذلــك،	يتــم	إعــادة	قيــاس	المقابــل	
المحتمــل	بالقيمــة	العادلــة	فــي	تاريــخ	كل	تقريــر	ويتــم	إدراج	التغييــرات	الاحقــة	فــي	القيمــة	

العادلــة	للمقابــل	المحتمــل	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

يتــم	قيــاس	الشــهرة	مبدئًيــا	بالتكلفــة	لكونهــا	زيــادة	مبلــغ	المقابــل	المحــول	والمبلــغ	المعتــرف	
بــه	للحصــص	األقليــة	علــى	صافــي	األصــول	المحــدد	للشــركة	المســتحوذ	عليهــا	وااللتزامــات	التــى	
ــة	لصافــي	أصــول	الشــركة	التابعــة	 ــغ	أقــل	مــن	القيمــة	العادل ــك	المبل ــم	تحملهــا	.	إذا	كان	ذل يت

المســتحوذ	عليهــا	يتــم	إدراجــه	كربــح	فــي	الربــح	أو	الخســارة.	

القيمــة	 انخفــاض	 خســائر	 ناقصــًا	 بالتكلفــة	 الشــهرة	 قيــاس	 يتــم	 المبدئــي،	 االعتــراف	 بعــد	
ــة	المســتحوذ	عليهــا	 ــع	الشــهرة	التجاري ــم	توزي ــار	انخفــاض	القيمــة،	يت المتراكمــة.	لغــرض	اختب
فــي	عمليــة	دمــج	األعمــال	اعتبــارًا	مــن	تاريــخ	االســتحواذ	إلــى	كل	وحــدة	مــن	وحــدات	توليــد	النقــد	
لــدى	المجموعــة	التــي	مــن	المتوقــع	أن	تســتفيد	مــن	عمليــة	الدمــج،	بصــرف	النظــر	عمــا	إذا	قــد	تــم	

ــك	الوحــدات. ــص	األصــول	واإللتزامــات	األخــرى	لتل تخصي

عندمــا	تشــكل	الشــهرة	جــزء	مــن	وحــدة	توليــد	النقــد	وعندمــا	يتــم	تخصيــص	الشــهرة	التجاريــة	
لوحــدة	مولــدة	للنقــد	وتــم	اســتبعاد	جــزء	مــن	تلــك	العمليــات	التــي	تنطــوي	علــى	الوحــدة	المعنيــة،	
يتــم	إدراج	الشــهرة	التجاريــة	المرتبطــة	بالعمليــة	المســتبعدة	فــي	القيمــة	الدفتريــة	للعمليــة	عنــد	
ــة	المســتبعدة	 ــاس	الشــهرة	التجاري ــم	قي ــة.	يت ــاح	أو	الخســائر	مــن	اســتبعاد	العملي ــد	األرب تحدي
فــي	هــذه	الحالــة	اســتنادًا	إلــى	القيمــة	النســبية	للعمليــة	المســتبعدة	والجــزء	المحتفــظ	بــه	مــن	

الوحــدة	المولــدة	للنقــد.

الترخيص التجارى

يتعلــق	الترخيــص	التجــاري	بــاإلذن	الممنــوح	للمجموعــة	مــن	قبــل	الســلطة	المحليــة	لممارســة	
األعمــال	التجاريــة	فــي	دبــي.	يتــم	رســملة	المصروفــات	الاحقــة	فقــط	عندمــا	تزيــد	مــن	المنافــع	
يتــم	االعتــراف	بجميــع	 بــه.	 تتعلــق	 الــذي	 الترخيــص	 المضمنــة	فــي	 المســتقبلية	 االقتصاديــة	

ــد	تكبدهــا. ــح	أو	الخســارة	عن ــي	الرب ــات	األخــرى	كمصــروف	ف النفق
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4 Summary of significant accounting policies (continued(

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
For	any	new	contracts	entered	into	on	or	after	1	January	2019,	the	Group	considers	
whether	a	contract	is,	or	contains	a	lease.	A	lease	is	defined	as	‘a	contract’,	or	part	
of	a	contract,	that	conveys	the	right	to	use	an	asset	(the	underlying	asset)	for	a	
period	of	time	in	exchange	for	consideration’.

To	apply	this	definition	the	Group	assesses	whether	the	contract	meets	three	key	
evaluations	which	are	whether:

•	 the	contract	contains	an	identified	asset,	which	is	either	explicitly	identified	
in	the	contract	or	implicitly	specified	by	being	identified	at	the	time	the	asset	
is	made	available	to	the	Group.

•	 the	Group	has	the	right	to	obtain	substantially	all	of	the	economic	benefits	
from	use	of	the	identified	asset	throughout	the	period	of	use,	considering	its	
rights	within	the	defined	scope	of	the	contract.

•	 the	Group	has	the	right	to	direct	the	use	of	the	identified	asset	throughout	
the	period	of	use	the	Group	assess	whether	it	has	the	right	to	direct	‘how	and	
for	what	purpose’	the	asset	is	used	throughout	the	period	of	use.

Measurement and recognition of leases as a lessee

At	 lease	commencement	date,	 the	Group	recognises	a	right-of-use	asset	and	a	
lease	 liability	on	the	separate	and	consolidated	statement	of	financial	position.	
The	 right-of-use	 asset	 is	 measured	 at	 cost,	 which	 is	 made	 up	 of	 the	 initial	
measurement	of	the	lease	liability,	any	initial	direct	costs	incurred	by	the	Group,	
an	estimate	of	any	costs	to	dismantle	and	remove	the	asset	at	the	end	of	the	lease,	
and	any	lease	payments	made	in	advance	of	the	lease	commencement	date	(net	
of	any	 incentives	 received).

The	Group	depreciates	 the	 right-of-use	asset	on	a	 straight-line	basis	 from	 the	
lease	commencement	date	to	the	earlier	of	the	end	of	the	useful	life	of	the	right-
of-use	asset	or	the	end	of	the	lease	term.	The	Group	also	assesses	the	right-of-
use	asset	for	impairment	when	such	indicators	exist.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

اإليجار   5/4

يســتند	تحديــد	مــا	إذا	كان	الترتيــب	أو	يحتــوي	علــى	عقــد	إيجــار	إلــى	جوهــر	الترتيــب	فــي	تاريــخ	
التأســيس.	يتــم	تقييــم	الترتيــب	لمعرفــة	مــا	إذا	كان	الوفــاء	بالترتيــب	يعتمــد	علــى	اســتخدام	أصــل	
محــدد	أو	موجــود	أو	أن	هــذا	الترتيــب	يمنــح	حــق	اســتخدام	األصــل،	حتــى	إذا	لــم	يتــم	تحديــد	هــذا	

ــح	فــي	أي	ترتيــب. الحــق	بشــكل	صري

المجموعة كمستأجر

بالنســبة	إلــى	أي	عقــود	جديــدة	يتــم	إبرامهــا	فــي	أو	بعــد	1	ينايــر	2019،	تــدرس	المجموعــة	مــا	إذا	كان	
ف	عقــد	اإليجــار	بأنــه	»عقــد،	أو	جــزء	مــن	عقــد،	يمنــح	الحــق	 العقــد	أو	يحتــوي	علــى	عقــد	إيجــار.	ُيعــرَّ

فــي	اســتخدام	األصــل	(األصــل	األساســي)	لفتــرة	مــن	الزمــن	فــي	نظيــر	مقابــل.

لتطبيــق	هــذا	التعريــف،	تقــوم	المجموعــة	بتقييــم	مــا	إذا	كان	العقــد	يفــي	بثاثــة	تقييمــات	رئيســية	
وهي:

ــا		  ــده	ضمنًي ــم	تحدي ــده	صراحــًة	فــي	العقــد	أو	يت ــم	تحدي ــى	أصــل	محــدد،	يت ــوي	العقــد	عل يحت 	
ــه	إتاحــة	األصــل	للمجموعــة. ــم	في ــذي	يت ــده	فــي	الوقــت	ال مــن	خــال	تحدي

مــن		  كبيــر	 بشــكل	 االقتصاديــة	 الفوائــد	 جميــع	 علــى	 الحصــول	 فــي	 الحــق	 للمجموعــة	 	
ــرة	االســتخدام،	مــع	مراعــاة	حقوقهــا	ضمــن	النطــاق	 اســتخدام	األصــل	المحــدد	طــوال	فت

المحــدد	للعقــد	؛

ــوم		  ــرة	االســتخدام،	تق ــدد	خــال	فت ــه	اســتخدام	األصــل	المح ــي	توجي ــة	الحــق	ف للمجموع 	
المجموعــة	بتقييــم	مــا	إذا	كان	لديهــا	الحــق	فــي	توجيــه	»كيفيــة	وألي	غــرض«	يتــم	اســتخدام	

ــرة	االســتخدام. األصــل	خــال	فت

قياس واالعتراف بعقود اإليجار عند المستأجر

فــي	تاريــخ	بــدء	التأجيــر،	تعتــرف	المجموعــة	بأصــل	حــق	االســتخدام	والتــزام	اإليجــار	فــي	الميزانيــة	
ــي	 ــاس	األول ــن	القي ــون	م ــذي	يتك ــة،	وال ــق	االســتخدام	بالتكلف ــاس	أصــل	ح ــم	قي ــة.	يت العمومي
ــًرا	ألي	تكاليــف	لتفكيــك	 ــة	تتكبدهــا	المجموعــة،	وتقدي ــزام	اإليجــار	وأي	تكاليــف	مباشــرة	أولي اللت
ــدء	عقــد	اإليجــار	 ــخ	ب ــل	تاري ــم	قب ــة	عقــد	اإليجــار	وأي	مدفوعــات	إيجــار	تت ــة	األصــل	فــي	نهاي وإزال

(بالصافــي	بعــد	أي	حوافــز	مســتلمة).

تقــوم	المجموعــة	بإهــاك	أصــول	حــق	االســتخدام	علــى	أســاس	القســط	الثابــت	مــن	تاريــخ	
بــدء	التأجيــر	إلــى	نهايــة	العمــر	اإلنتاجــي	ألصــل	حــق	االســتخدام	أو	نهايــة	مــدة	عقــد	اإليجــار.	
تقوم	المجموعة	أیضًا	بتقییم	أصــول	حقوق	االستخدام	لانخفاض	في	القیمة	عند	وجود	ھــذه	

المؤشرات.
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At	the	commencement	date,	the	Group	measures	the	lease	liability	at	the	present	
value	of	 the	 lease	payments	unpaid	 at	 that	date,	 discounted	using	 the	 interest	
rate	implicit	in	the	lease	if	that	rate	is	readily	available	or	the	Group’s	incremental	
borrowing	rate.

Lease	payments	included	in	the	measurement	of	the	lease	liability	are	made	up	
of	fixed	payments	(including	in	substance	fixed),	variable	payments	based	on	an	
index	or	rate,	amounts	expected	to	be	payable	under	a	residual	value	guarantee	
and payments arising from options reasonably certain to be exercised.

Subsequent	 to	 initial	 measurement,	 the	 liability	 will	 be	 reduced	 for	 payments	
made	and	increased	for	interest.	It	is	remeasured	to	reflect	any	reassessment	or	
modification,	or	 if	 there	are	changes	 in	 in-substance	fixed	payments.

When	the	lease	liability	is	remeasured,	the	corresponding	adjustment	is	reflected	
in	 the	 right-of-use	asset,	 or	 profit	 and	 loss	 if	 the	 right-of-use	asset	 is	 already	
reduced to zero.

The	Group	has	elected	to	account	for	short-term	leases	and	leases	of	low-value	
assets	using	the	practical	expedients.	Instead	of	recognising	a	right-of-use	asset	
and	lease	liability,	the	payments	in	relation	to	these	are	recognised	as	an	expense	
in	profit	or	loss	on	a	straight-line	basis	over	the	lease	term.

On	the	separate	and	consolidated	statement	of	financial	position	the	right-of-use	
assets and lease liabilities are presented as a separate line.

Group as a lessor
The	Group’s	accounting	policy	under	IFRS	16	has	not	changed	from	the	comparative	
period.	As	a	lessor	the	Group	classifies	its	leases	as	either	operating	or	finance	
leases.	A	lease	is	classified	as	a	finance	lease	if	it	transfers	substantially	all	the	
risks	and	rewards	incidental	to	ownership	of	the	underlying	asset,	and	classified	
as an operating lease if it does not.

4.6 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.
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فــي	تاريــخ	البــدء،	تقيــس	المجموعــة	التــزام	اإليجــار	بالقيمــة	الحاليــة	لمدفوعــات	اإليجــار	غيــر	
المســددة	فــي	ذلــك	التاريــخ،	مخصومــة	باســتخدام	ســعر	الفائــدة	الضمنــي	فــي	عقــد	اإليجــار	إذا	

ــي. ــة	اإلضاف ــراض	المجموع ــدل	اقت ــا	بســهولة	أو	مع كان	هــذا	الســعر	متاًح

ــة	(بمــا	فــي	 ــزام	اإليجــار	مــن	مدفوعــات	ثابت ــاس	الت تتكــون	مدفوعــات	اإليجــار	المدرجــة	فــي	قي
ــغ	 ــى	مؤشــر	أو	معــدل،	والمبال ــاًء	عل ــرة	بن ــة)،	مدفوعــات	متغي ــك	إذا	كانــت	فــى	جوهرهــا	ثابت ذل
المتوقــع	دفعهــا	بموجــب	ضمــان	القيمــة	المتبقيــة	والمدفوعــات	الناشــئة	عــن	خيــارات	معينــة	

ــارات. بشــكل	معقــول	إلــى	أن	تتــم	ممارســة	هــذه	الخي

بعــد	القيــاس	المبدئــي،	ســيتم	تخفيــض	االلتــزام	للمدفوعــات	المقدمــة	وزيــادة	الفائــدة.	يتــم	
إعــادة	قياســها	لتعكــس	أي	إعــادة	تقييــم	أو	تعديــل،	أو	إذا	كانــت	هنــاك	تغييــرات	فــي	المدفوعــات	

الثابتــة	المضمنــة.

عنــد	إعــادة	قيــاس	التــزام	اإليجــار،	ينعكــس	التعديــل	المقابــل	فــي	أصــل	حــق	االســتخدام،	أو	الربــح	
والخســارة	إذا	تــم	تخفيــض	حــق	اســتخدام	حــق	األصــل	إلــى	صفــر.

المــدى	القصيــر	وعقــود	اإليجــار	لأصــول	 اختــارت	المجموعــة	محاســبة	عقــود	اإليجــار	علــى	
منخفضــة	القيمــة	باســتخدام	الوســائل	العمليــة.	بــداًل	مــن	االعتــراف	بحــق	األصــول	واإليجــار	
فــي	االلتــزام،	يتــم	االعتــراف	بالمدفوعــات	المتعلقــة	بــه	كمصــروف	فــي	الربــح	أو	الخســارة	علــى	

ــار. ــرة	اإليج ــدى	فت ــى	م ــت	عل أســاس	القســط	الثاب

فــي	الميزانيــة	العموميــة،	يتــم	عــرض	أصــول	حــق	االســتخدام	واإللتزامــات	اإليجــار	فــي	بنــد	
منفصــل.

المجموعة كمؤجر

ــة	16	عــن	 ــر	المالي ــي	للتقاري ــار	الدول ــر	السياســة	المحاســبية	للمجموعــة	بموجــب	المعي ــم	تتغي ل
الفتــرة	المقارنــة.	كمؤجــر،	تصنــف	المجموعــة	عقــود	إيجارهــا	إمــا	بعقــود	تشــغيلية	أو	تمويليــة.	
المخاطــر	 بتحويــل	جميــع	 إذا	قــام	 إيجــار	تمويلــي	 أنــه	عقــد	 اإليجــار	علــى	 يتــم	تصنيــف	عقــد	
ــار	 ــد	إيج ــى	أنهــا	عق ــف	عل ــر،	وتصن ــة	األصــل	األساســي	بشــكل	كبي ــآت	العارضــة	لملكي والمكاف

ــك. ــدث	ذل ــم	يح تشــغيلي	إذا	ل

قياس القيمة العادلة   6/4

إن	القيمــة	العادلــة	هــو	الســعر	الــذي	ســوف	يســتلم	لبيــع	أحــد	األصــول	أو	المدفوعــة	لتحويــل	
ــخ	القيــاس.	يســتند	قيــاس	 ــزام	فــي	معاملــة	منظمــة	بيــن	المشــاركين	فــي	الســوق	فــي	تاري الت

ــزام	يقــام	إمــا: ــأن	المعاملــة	لبيــع	األصــل	أو	تحويــل	االلت القيمــة	العادلــة	علــى	افتــراض	ب

في	السوق	الرئيسي	ألصل	أو	التزام،	أو	  	

في	حالة	عدم	وجود	السوق	الرئيسية،	في	السوق	األكثر	فائدة	لأصل	أو	التزام.	  	
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 

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.

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	 and	 consolidated	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	 and	 consolidated	
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.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

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

يتــم	قيــاس	القيمــة	العادلــة	لأصــل	أو	االلتــزام	باســتخدام	االفتراضــات	التــي	سيســتخدمها	
المشــاركون	فــي	الســوق	عنــد	تســعير	األصــل	أو	االلتــزام،	علــى	افتــراض	أن	المشــاركين	فــي	

الســوق	ســيتصرفون	بنــاءًا	علــى	أفضــل	مصلحــة	اقتصاديــة.

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

وأفضــل	اســتخدام	لهــا.

ــة	 ــم	كافي ــث	تتوفــر	قوائ ــم	المناســبة	حســب	الظــروف	حي تســتخدم	المجموعــة	أســاليب	التقيي
لقيــاس	القيمــة	العادلــة،	واســتخدام	المدخــات	ذات	الصلــة	القابلــة	للماحظــة	إلــى	أقصــى	حــد	

والتقليــل	مــن	اســتخدام	المدخــات	غيــر	قابلــة	للماحظــة	إلــى	أدنــى	حــد.

ــة	أو	يتــم	اإلفصــاح	 ــي	يتــم	قياســها	بالقيمــة	العادل ــع	األصــول	وااللتزامــات	الت يتــم	تصنيــف	جمي
عنهــا	فــي	القوائــم	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	لأصــول	أو		 
االلتزامــات	المماثلــة؛	

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

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

بالنســبة	لأصــول	وااللتزامــات	التــي	يتــم	إدراجهــا	فــي	القوائــم	الماليــة	علــى	أســاس	متكــرر،	تحــدد	
المجموعــة	ســواء	التحويــات	قــد	وقعــت	بيــن	المســتويات	فــي	التسلســل	الهرمــي	مــن	خــال	
إعــادة	تقييــم	التصنيــف	(بنــاءًا	علــى	مدخــات	أقــل	مســتوى	هــام	لقيــاس	القيمــة	العادلــة	ككل)	

فــي	نهايــة	كل	فتــرة	مشــمولة	بالتقريــر.

لغــرض	اإلفصاحــات	عــن	القيمــة	العادلــة،	قامــت	المجموعــة	بتحديــد	فئــات	األصــول	وااللتزامــات	
علــى	أســاس	طبيعــة	وخصائــص	ومخاطــر	األصــول	أو	االلتزامــات	ومســتوى	التسلســل	الهرمــي	

للقيمــة	العادلــة	كمــا	هــو	موضــح	أعــاه.

بالنســبة	لاســتثمارات	المتداولــة	فــي	ســوق	األوراق	الماليــة	النظاميــة،	تتحــدد	القيمــة	العادلــة	
بالرجــوع	الــى	أســعار	األســهم	المدرجــة	بالســوق	أو	عــروض	األســعار	المقدمــة	مــن	الوســطاء	
ــرة	األجــل)	دون	أي	خصــم	 ــز	قصي ــب	للمراك ــة	األجــل	وســعر	الطل ــز	طويل (ســعر	العــرض	للمراك

ــف	المعامــات. لتكالي
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 
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.

4.7 Offsetting of financial instruments
Financial	assets	and	financial	liabilities	are	offset	and	the	net	amount	is	reported	
in	 the	 separate	 and	 consolidated	 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.

4.8 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.

4.9 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	discontinued	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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
يتــم	تحديــد	القيمــة	العادلــة	لــأدوات	الماليــة	غيــر	المتداولــة	فــي	أي	مــن	األســواق	الماليــة	
ــق	 ــل	التدف ــى	تحلي ــم	عل ــم	مناســبة.	تشــتمل	أســاليب	التقيي النشــطة	باســتخدام	أســاليب	تقيي

النقــدي	المخصــوم	أو	نمــاذج	تقييــم	أخــرى.	

مقاصة األدوات المالية  7/4
يتــم	إجــراء	مقاصــة	بيــن	األصــول	وااللتزامــات	الماليــة	فقــط	ويتــم	إدراج	صافــي	القيمــة	بقائمــة	
المركــز	المالــي	عندمــا	يكــون	هنــاك	حــق	نافــذ	بالقانــون	إلجــراء	المقاصــة	بيــن	المبالــغ	المدرجــة	
ــزام	فــي	 ــق	األصــل	وســداد	االلت ــى	أســاس	الصافــي	أو	تحقي ــوي	المجموعــة	إمــا	التســديد	عل وتن

نفــس	الوقــت.

المخزون   8/4
ــل	 ــا	أقــل.	تتمث ــة	للتحقــق،	أيهم ــة	القابل ــي	القيم ــة	أو	صاف ــزون	بســعر	التكلف ــم	قائمــة	المخ يت
صافــي	القيمــة	القابلــة	للتحقــق	فــي	ســعر	البيــع	المّقــدر	فــي	األحــوال	العاديــة	للعمــل	التجــاري	

ــع.	 ــف	المقــدرة	لإلنجــاز	ومصروفــات	البي ناقصــا	منهــا	التكالي
تحــدد	تكلفــة	المخــزون	علــى	أســاس	مــا	يــرد	أواًل	يصــرف	أواًل	ويشــمل	جميــع	التكاليــف	المتكبــدة	

فــي	شــراء	المخــزون	ووصولــه	إلــى	مكانــه	ووضعــه	الحالييــن.	

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  9/4
تتــم	مراجعــة	القيــم	الدفتريــة	لأصــول	غيــر	الماليــة	للمجموعــة	فــي	تاريــخ	كل	تقريــر	لتحديــد	مــا	
ــا	 ــل	هــذا	المؤشــر،	أو	عندم ــة	وجــود	مث ــى	انخفــاض	قيمتهــا.	فــي	حال ــاك	مؤشــر	عل إذا	كان	هن
ــة	لاســترداد	 ــر	القيمــة	القابل ــم	تقدي يتوجــب	إجــراء	فحــص	ســنوي	النخفــاض	قيمــة	األصــل،	يت
ــه	 ــه	المنتجــة	للنقــد	فــي	قيمت ــة	لاســترداد	ألصــل	أو	لوحدت ــل	القيمــة	القابل لذلــك	األصــل.	تتمث

ــر.			 ــه	مــن	االســتخدام،	أيهمــا	أكب ــع	أو	قيمت ــة	ناقصــا	تكاليــف	البي العادل

يتــم	تحديــد	القيمــة	القابلــة	لاســترداد	لــكل	أصــل	علــى	حــدة	مــا	لــم	ينتــج	األصــل	تدفقــات	نقديــة	
ــرة	عــن	التدفقــات	النقديــة	الداخلــة	مــن	األصــول	األخــرى	أو	 داخلــة	تكــون	مســتقلة	بصــورة	كبي
مجموعــات	األصــول.	عندمــا	تزيــد	القيمــة	الدفتريــة	لأصــل	أو	الوحــدة	المنتجــة	للنقــد	عــن	قيمــة	
القابلــة	لاســترداد،	يعتبــر	األصــل	أنــه	قــد	تعــرض	النخفــاض	فــي	القيمــة	ويتــم	تخفيــض	قيمتــه	

إلــى	قيمتــه	القابلــة	لاســترداد.	

ــى	 ــة	المســتقبلية	المقــدرة	إل ــم	خصــم	التدفقــات	النقدي ــر	القيمــة	مــن	االســتخدام	يت ــد	تقدي عن
ــة	 ــذي	يعكــس	التقييمــات	الحالي ــة	ال ــل	الضريب ــة	باســتخدام	معــدل	خصــم	مــا	قب قيمتهــا	الحالي
بالســوق	للقيمــة	الزمنيــة	للمــال	والمخاطــر	المتعلقــة	باألصــل.	عنــد	تحديــد	القيمــة	العادلــة	
ــم	دعــم	هــذه	الحســابات	مــن	 ــم	مناســب.	يت ــم	اســتخدام	نمــوذج	تقيي ــع،	يت ــف	البي ناقصــًا	تكالي
ــم	أو	أســعار	األســهم	للشــركات	التابعــة	المدرجــة	أو	مؤشــرات	القيمــة	 خــال	مضاعفــات	تقيي

ــرى	المتاحــة.	 ــة	األخ العادل

يتــم	االعتــراف	بخســائر	انخفــاض	القيمــة	مــن	العمليــات		الغيــر	مســتمرة	فــي	األربــاح	أو	الخســائر	
ــة،	 ــاض	القيم ــذي	تعــرض	النخف ــة	األصــل	ال ــع	وظيف ــي	تتناســب	م ــات	الت ــود	المصروف ــن	بن ضم
مــا	عــدا	الممتلــكات	التــي	أعيــد	تقييمهــا	ســابقًا	وتــم	إدراج	المبلــغ	المعــاد	تقييــم	ضمــن	الدخــل	
الشــامل	اآلخــر.	فــي	هــذا	الحالــة،	يتــم	االعتــراف	أيضــًا	بانخفــاض	القيمــة	ضمــن	الدخــل	الشــامل	

اآلخــر	باســتثناء	أي	قيمــة	ناتجــة	عــن	إعــادة	التقييــم	الســابق.		
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4 Summary of significant accounting policies (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.

4.10 Cash and cash equivalents
For	 the	 purpose	 of	 separate	 and	 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.

4.11 Employees’ end of service benefits
End	of	service	benefits	are	accrued	in	accordance	with	the	terms	of	employment	
of	 the	 Parent	 Company’s	 qualifying	 employees	 at	 the	 reporting	 date,	 having	
regard	 to	 the	 requirements	of	 the	Oman	Labour	Law,	as	amended.

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.

4.12 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
Provisions	 are	 recognised	 when	 present	 obligations	 will	 probably	 lead	 to	 an	
outflow	of	economic	resources	from	the	Group	and	they	can	be	estimated	reliably.	
Timing	or	amount	of	the	outflow	may	still	be	uncertain.

A	 present	 obligation	 arises	 from	 the	 presence	 of	 a	 legal	 or	 constructive	
commitment	 that	has	resulted	 from	past	events,	 for	example,	 legal	disputes	or	
onerous contracts. Restructuring provisions are recognised only if a detailed 
formal	 plan	 for	 the	 restructuring	 has	 been	 developed	 and	 implemented,	 or	
management	has	at	least	announced	the	plan’s	main	features	to	those	affected	by	
it. Provisions are not recognised for future operating losses.

Provisions	 are	 measured	 at	 the	 estimated	 expenditure	 required	 to	 settle	 the	
present	obligation,	based	on	the	most	reliable	evidence	available	at	the	reporting	
date,	including	the	risks	and	uncertainties	associated	with	the	present	obligation.	

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
ــة،	للتحقــق	ممــا	إذا	كان	 ــم	لأصــول	باســتثناء	الشــهرة	التجاري ــر	إجــراء	تقيي ــخ	كل	تقري ــم	بتاري يت
هنــاك	مؤشــر	يفيــد	بــأن	خســائر	انخفــاض	القيمــة	الُمعتــرف	بهــا	ســابقًا	لــم	تعــد	قائمــة،	أو	
ــة	لاســترداد	 ــر	القيمــة	القابل تقلصــت.	فــي	حــال	وجــود	هــذا	المؤشــر،	تقــوم	المجموعــة	بتقدي
لأصــل	أو	الوحــدة	الُمنتجــة	للنقــد.	يتــم	عكــس	خســائر	انخفــاض	القيمــة	الُمعتــرف	بهــا	ســابقًا	
وذلــك	فقــط	عنــد	إجــراء	تغيــر	فــي	االفتراضــات	المســتخدمة	لتحديــد	قيمــة	األصــل	القابلــة	
لاســترداد	منــذ	آخــر	اعتــراف	بخســائر	انخفــاض	القيمــة.	يتــم	تحديــد	العكــس	بحيــث	ال	تتجــاوز	
القيمــة	الدفتريــة	لأصــل	قيمتــه	القابلــة	لاســترداد،	وال	تتجــاوز	كذلــك	القيمــة	الدفتريــة	التــي	كان	
ليتــم	تحديدهــا،	صافيــة	مــن	االســتهاك،	فــي	حــال	لــم	يتــم	االعتــراف	بخســائر	انخفــاض	القيمــة	
فــي	الســنوات	الســابقة.	يتــم	االعتــراف	بالعكــس	ضمــن	األربــاح	أو	الخســائر	مــا	لــم	يكــن	األصــل	
مســجل	بالقيمــة	المعــاد	تقييمهــا	وفــي	هــذه	الحالــة	تتــم	معاملــة	العكــس	كزيــادة	ناتجــة	عــن	

ــم	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر. إعــادة	التقيي

النقد وما يماثل النقد  10/4
لغــرض	قائمــة	التدفقــات	النقديــة	المنفصلــة	والموحــدة	يشــتمل	النقــد	ومــا	يماثــل	النقــد	علــى	
النقــد	فــي	الصنــدوق	واألرصــدة	لــدى	البنــوك	والودائــع	قصيــرة	األجــل	والتــي	تســتحق	خــال	ثاثــة	

أشــهر	أو	أقــل،	بعــد	خصــم	حســابات	الســحب	علــى	المكشــوف	القائمــة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  11/4
يتــم	اســتحقاق	مكافــأة	نهايــة	الخدمــة	وفًقــا	لشــروط	توظيــف	الموظفيــن	المؤهليــن	لــدى	
الشــركة	األم	فــي	تاريــخ	التقريــر،	مــع	مراعــاة	متطلبــات	قانــون	العمــل	العمانــي،	وتعدياتــه.

المســاهمات	فــي	خطــط	التقاعــد	المحــددة	للمســاهمات	للموظفيــن	العمانييــن	متوافقــة	مــع	
خطــة	التأمينــات	االجتماعيــة	العمانــي	ويتــم	االعتــراف	بهــا	كمصــروف	فــي	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	

تكبدهــا.

المخصصات واإللتزامات العرضية واألصول العرضية  12/4

ــى	تدفــق	للمــوارد	 ــى	األرجــح	إل ــة	عل ــؤدي	اإللتزامــات	الحالي ــراف	بالمخصصــات	عندمــا	ت ــم	اإلعت يت
اإلقتصاديــة	مــن	المجموعــة	ويمكــن	تقديرهــا	بشــكل	موثــوق.	قــد	يكــون	توقيــت	أو	مقــدار	

ــد. ــر	مؤك التدفــق	الخارجــى	غي

ينشــأ	التــزام	حالــي	مــن	وجــود	التــزام	قانونــي	أو	بنــاء	ناتــج	عــن	أحــداث	ســابقة،	علــى	ســبيل	المثــال،	
ــم	وضــع	 ــة	إال	إذا	ت ــادة	الهيكل ــراف	بأحــكام	إع ــم	االعت ــة	أو	عقــود	مرهقــة.	وال	يت نزاعــات	قانوني
وتنفيــذ	خطــة	رســمية	مفصلــة	إلعــادة	الهيكلــة،	أو	علــى	األقــل	أعلنــت	اإلدارة	عــن	الســمات	

ــرف	مخصصــات	خســائر	التشــغيل	المســتقبلية. ــن	منهــا.	ال	تعت الرئيســية	للخطــة	للمتضرري

يتــم	قيــاس	المخصصات	بالمصروفات	المقدرة	المطلوبة	التســوية	االلتزام	الحالي،	استنادًا	إلی	
أکثر	األدلة	الموثوقة	في	تاریخ	التقریر،	بما	في	ذلك	المخاطــر	وعدم	اليقيــن	المرتبطة	بالتزام	حالي.	
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Where	there	are	a	number	of	similar	obligations,	the	likelihood	that	an	outflow	will	
be	required	in	settlement	is	determined	by	considering	the	class	of	obligations	as	
a	whole.	Long	term	provisions	are	discounted	to	their	present	values,	where	the	
time value of money is material.

Any	reimbursement	that	the	Group	can	be	virtually	certain	to	collect	from	a	third	
party	with	respect	to	the	obligation	is	recognised	as	a	separate	asset.	However,	
this	asset	may	not	exceed	the	amount	of	the	related	provision.

No	liability	is	recognised	if	an	outflow	of	economic	resources	as	a	result	of	present	
obligations	is	not	probable.	Such	situations	are	disclosed	as	contingent	liabilities	
unless	the	outflow	of	resources	is	remote.

4.13 Foreign currencies transactions and translations
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	separate	and	consolidated	
statement	of	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,	Malaysia,	Mauritius	
and	 India,	 are	 UAE	 Dirhams,	 Saudi	 Riyal,	 Malaysia	 Ringgits	 (RM),	 US	 Dollars	
(USD)	and	Indian	Rupees	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	consolidated	other	comprehensive	income.

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

4.15 Dividend distribution
Dividend	 distributions	 payable	 to	 equity	 shareholders	 are	 included	 in	 other	
liabilities	when	the	dividends	have	been	approved	in	a	general	meeting	prior	to	
the	 reporting	 date.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

ــق	 ــى	تدف ــة	إل ــة	الحاج ــد	احتمالي ــم	تحدي ــة،	يت ــات	المماثل ــن	االلتزام ــدد	م ــاك	ع ــون	هن ــا	يك عندم
خارجــي	فــي	التســوية	عــن	طريــق	مراعــاة	فئــة	االلتزامــات	ككل.	يتــم	خصــم	المخصصــات	طويلــة	

ــة. ــة	للنقــود	مادي ــة،	حيــث	تكــون	القيمــة	الزمني األجــل	لقيمهــا	الحالي

يتــم	إثبــات	أي	اســترداد	يمكــن	للمجموعــة	تحصيلــه	مــن	طــرف	ثالــث	فيمــا	يتعلــق	بااللتــزام	كأصــل	
منفصــل.	ومــع	ذلــك،	ال	يجــوز	أن	يتجــاوز	هــذا	األصــل	مبلــغ	المخصــص	ذي	الصلــة.

ال	يتــم	االعتــراف	بــأي	مســؤولية	إذا	كان	تدفــق	المــوارد	االقتصاديــة	إلــى	الخــارج	نتيجــة	االلتزامــات	
ــم	يكــن	 ــة	مــا	ل ــى	أنهــا	خصــوم	عرضي ــم	الكشــف	عــن	هــذه	الحــاالت	عل ــر	محتمــل.	يت ــة	غي الحالي

تدفــق	المــوارد	بعيــًدا.

13/4      تحويل العمالت األجنبية

يتــم	تحويــل	المعامــات	بعمــات	أجنبيــة	إلــى	الريــال	العمانــي	وفقــًا	ألســعار	الصــرف	الســائدة	فــي	
تاريــخ	المعاملــة.	يتــم	تحويــل	األصــول	وااللتزامــات	الماليــة	بعمــات	أجنبيــة	فــي	تاريــخ	التقريــر	إلــى	
الريــال	العمانــي	وفقــًا	ألســعار	الصــرف	الســائدة	فــي	ذلــك	التاريــخ.	يتــم	االعتــراف	بأربــاح	وخســائر	
فروقــات	صــرف	العمــات	األجنبيــة	فــي	األربــاح	أو	الخســائر.	فيمــا	يتعلــق	باألصــول	وااللتزامات	غير	
الماليــة	التــي	يتــم	قياســها	علــي	أســاس	التكلفــة	التاريخيــة	بالعمــات	األجنبيــة،	فيتــم	تحويلهــا	
باســتخدام	ســعر	الصــرف	الســائد	فــي	تاريــخ	المعاملــة.	إن	العمــات	الوظيفيــة	للشــركات	التابعــة	
الخارجيــة،	ومقرهــا	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	والمملكــة	العربيــة	الســعودية	وماليزيــا	
والهنــد،	هــي	درهــم	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	والريــال	الســعودي	والرانجيــت	الماليــزي	والــدوالر	
األمريكــى	والروبيــة	الهنديــة	علــى	التوالــي.	كمــا	فــي	تاريــخ	التقريــر،	يتــم	تحويــل	أصــول	والتزامــات	
هــذه	الشــركات	التابعــة	إلــى	عملــة	عــرض	القوائــم	الماليــة	للمجموعــة	(الريــال	العمانــي)	بأســعار	
الصــرف	الســائدة	فــي	تاريــخ	التقريــر	ويتــم	تحويــل	بنــود	قوائــم	األربــاح	أو	الخســائر	لتلــك	الشــركات	
وفقــًا	لمتوســط	أســعار	الصــرف	للســنة.	تــدرج	فروقــات	صــرف	العمــات	األجنبيــة	الناشــئة	مــن	

التحويــل	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  14/4

تخضــع	وتحتســب	قيمــة	مكافــأة	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وفقــًا	لقانــون	الشــركات	التجاريــة	
العمانــي،	اللوائــح	الصــادرة	مــن	قبــل	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال	بســلطنة	عمــان.	

توزيعات األرباح  15/4

ــد	 ــاح	المســتحقة	الدفــع	لمســاهمي	الشــركة	فــي	إلتزامــات	أخــرى	عن ــع	توزيعــات	األرب ــم	توزي يت
ــر. ــخ	التقري ــاح	فــي	اجتمــاع	عــام	قبــل	تاري الموافقــة	علــى	توزيعــات	األرب
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 
4.16 Bank borrowings

Borrowings	are	initially	recognised	at	fair	value,	net	of	transaction	costs	incurred.	
Borrowings	are	subsequently	stated	at	amortised	cost;	any	difference	between	
the	proceeds	(net	of	transaction	costs)	and	the	redemption	value	is	recognised	
as	interest	expense	in	the	separate	and	consolidated	statement	of	comprehensive	
income	over	 the	 period	 of	 the	 borrowings	 using	 the	 effective	 interest	method.	
Borrowings	 are	 classified	 as	 current	 liabilities	 unless	 the	 Group	 has	 an	
unconditional	right	to	defer	settlement	of	the	liability	for	at	least	12	months	after	
the	 reporting	date.

4.17 Financial instruments

Recognition and de-recognition
Financial	assets	and	financial	liabilities	are	recognised	when	the	Group	becomes	
a	 party	 to	 the	 contractual	 provisions	 of	 the	 financial	 instrument.	 Financial	
assets	 are	 derecognised	 when	 the	 contractual	 rights	 to	 the	 cash	 flows	 from	
the	financial	 asset	 expire,	 or	when	 the	financial	 asset	 and	 substantially	 all	 the	
risks	and	rewards	are	transferred.	A	financial	liability	is	derecognised	when	it	is	
extinguished,	 discharged,	 cancelled	 or	 expires.

Classification and initial measurement of financial assets
Except	 for	 those	 trade	 receivables	 that	 do	 not	 contain	 a	 significant	 financing	
component	and	are	measured	at	 the	 transaction	price	 in	accordance	with	 IFRS	
15,	all	financial	assets	are	initially	measured	at	fair	value	adjusted	for	transaction	
costs	 (where	 applicable).

Financial	 assets,	 other	 than	 those	 designated	 and	 effective	 as	 hedging	
instruments,	 are	 classified	 into	 the	 following	 categories:

•		 amortised	cost;

•	 fair	value	through	profit	or	loss	(FVTPL);	or

•	 fair	value	through	other	comprehensive	income	(FVOCI).

In	the	periods	presented	the	Group	does	not	have	any	financial	assets	categorised	
as	FVTPL.

The	classification	is	determined	by	both:

•	 the	entity’s	business	model	for	managing	the	financial	asset;	and

•	 the	contractual	cash	flow	characteristics	of	the	financial	asset

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
قروض بنكية  16/4

يتــم	االعتــراف	باالقتــراض	مبدئًيــا	بالقيمــة	العادلــة،	بعــد	خصــم	تكاليــف	المعاملــة	المتكبــدة.	
ــا	بالتكلفــة	المطفــأة.	يتــم	االعتــراف	بــأي	فــرق	بيــن	الحصيلــة	(صافيــة	مــن	 تــدرج	القــروض	الحًق
تكاليــف	المعامــات)	وقيمــة	الســداد	كمصروفــات	فائــدة	فــي	قائمــة	الدخــل	الشــامل	المنفصلــة	
والموحــدة	علــى	مــدى	فتــرة	االقتــراض	باســتخدام	طريقــة	الفائــدة	الحقيقيــة.	يتــم	تصنيــف	
ــل	تســوية	 ــر	المشــروط	فــي	تأجي ــم	يكــن	للشــركة	الحــق	غي ــا	ل ــة	م القــروض	كإلتزامــات	متداول

ــر. ــخ	التقري ــى	األقــل	بعــد	تاري ــزام	لمــدة	12	شــهًرا	عل االلت

األدوات المالية  17/4

االعتراف والقياس األولي لألدوات المالية

ــا	فــي	األحــكام	 ــح	المجموعــة		طرًف ــا	تصب ــة	عندم ــع	األصــول	واإللتزامــات	المالي ــات	جمي ــم	إثب يت
الحقــوق	 تنتهــي	 عندمــا	 الماليــة	 باألصــول	 االعتــراف	 إلغــاء	 يتــم	 الماليــة.	 لــأداة	 التعاقديــة	
التعاقديــة	للتدفقــات	النقديــة	مــن	األصــل	المالــي،	أو	عندمــا	يتــم	تحويــل	األصــل	المالــي	وجميــع	
المخاطــر	والمكافــآت	بشــكل	جوهــري.	يتــم	إلغــاء	االعتــراف	باإللتزامــات	الماليــة	عنــد	إنهائهــا	أو	

ــا	أو	انتهــاء	صاحيتهــا. ــراء	ذمتهــا	أو	إلغاؤه إب

التصنيف والقياس األولي لألصول المالية

باســتثناء	الذمــم	المدينــة	التجاريــة	التــي	ال	تحتــوي	علــى	عنصــر	تمويلــي	هــام	ويتــم	قياســها	بســعر	
ــة	 ــع	األصــول	المالي ــاس	جمي ــم	قي ــم	1،	يت ــة	رق ــر	المالي ــي	للتقاري ــار	الدول ــا	للمعي ــة	وفًق المعامل

ــا	بالقيمــة	العادلــة	المعدلــة	لتكاليــف	المعاملــة	(حيثمــا	ينطبــق). مبدئًي

ــات	 ــى	الفئ ــة	كأدوات	تحــوط،	إل ــك	المخصصــة	والفعال ــة	،	بخــاف	تل ــف	األصــول	المالي ــم	تصني يت
ــة: التالي

التكلفة	المطفأة.	  	

القيمة	العادلة	من	خال	الربح	أو	الخسارة.	أو	  	

القيمة	العادلة	من	خال	الدخل	الشامل	اآلخر.	  	

فــي	الفتــرات	المعروضــة،	ليــس	لــدى	المجموعــة	أيــة	أصــول	ماليــة	مصنفــة	علــى	أنهــا	بالقيمــة	
العادلــة	مــن	خــال	الربــح	أو	الخســارة.

يتم	تحديد	التصنيف	من	خال:

نموذج	عمل	الكيان	إلدارة	األصل	المالي.	و	  	

خصائص	التدفقات	النقدية	التعاقدية	لأصل	المالي	  	
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All	income	and	expenses	relating	to	financial	assets	that	are	recognised	in	profit	
or	 loss	 are	 presented	 within	 finance	 costs,	 finance	 income	 or	 other	 financial	
items,	except	for	impairment	of	trade	receivables	which	is	presented	within	other	
expenses.

Subsequent measurement of financial assets
Financial assets at amortised cost

Financial	assets	are	measured	at	amortised	cost	if	the	assets	meet	the	following	
conditions	(and	are	not	designated	as	FVTPL):

•	 they	are	held	within	a	business	model	whose	objective	is	to	hold	the	financial	
assets	and	collect	its	contractual	cash	flows;	and

•	 the	 contractual	 terms	 of	 the	 financial	 assets	 give	 rise	 to	 cash	 flows	 that	
are	 solely	 payments	 of	 principal	 and	 interest	 on	 the	 principal	 amount	
outstanding.

After	initial	recognition,	these	are	measured	at	amortised	cost	using	the	effective	
interest	 method.	 Discounting	 is	 omitted	 where	 the	 effect	 of	 discounting	 is	
immaterial.	The	Group’s	cash	and	cash	equivalents,	trade	receivables,	amounts	
due	from	related	parties	and	other	receivables	fall	into	this	category	of	financial	
instruments	 that	were	previously	 classified	as	held-to-maturity	under	 IAS	39.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL(
Financial	assets	that	are	held	within	a	different	business	model	other	than	‘hold	to	
collect’	or	‘hold	to	collect	and	sell’	are	categorised	at	FVTPL.	Further,	irrespective	
of	business	model	financial	assets	whose	contractual	cash	flows	are	not	solely	
payments	 of	 principal	 and	 interest	 are	 accounted	 for	 at	 FVTPL.	 All	 derivative	
financial	 instruments	 fall	 into	 this	 category,	 except	 for	 those	 designated	 and	
effective	as	hedging	instruments,	for	which	the	hedge	accounting	requirements	
apply

Financial assets at fair value through other comprehensive income 
(FVOCI(

Equity	 instrument	 which	 are	 not	 held	 for	 trading	 or	 issued	 as	 contingent	
consideration	 in	 business	 combination,	 and	 for	 which	 the	 Group	 has	made	 an	
irrevocable	 election	 at	 initial	 recognition	 to	 recognise	 changes	 in	 fair	 value	
through	other	comprehensive	 income	rather	than	profit	or	 loss.	This	election	is	
made on an investment-by-investment basis.
Debt	 instruments	 where	 the	 contractual	 cash	 flows	 are	 solely	 principal	 and	
interest	 and	 the	 objective	 of	 the	 Group’s	 business	 model	 is	 achieved	 both	 by	
collecting	 contractual	 cash	 flows	 and	 selling	 financial	 assets.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4

يتــم	عــرض	جميــع	اإليــرادات	والمصروفــات	المتعلقــة	باألصــول	الماليــة	المعتــرف	بهــا	فــي	األربــاح	
أو	الخســائر	ضمــن	تكاليــف	التمويــل	أو	الدخــل	التمويلــي	أو	البنــود	الماليــة	األخــرى،	باســتثناء	

انخفــاض	قيمــة	الذمــم	المدينــة	التجاريــة	التــي	يتــم	عرضهــا	ضمــن	المصروفــات	األخــرى.

التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية 

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

ــة	 ــت	األصــول	تســتوفي	الشــروط	التالي ــة	بالتكلفــة	المطفــأة	إذا	كان ــاس	األصــول	المالي ــم	قي يت
ــح	أو	الخســارة): ــة	فــي	الرب ــم	يتــم	تصنيفهــا	علــى	أنهــا	مدرجــة	بالقيمــة	العادل (ول

الماليــة		  باألصــول	 االحتفــاظ	 إلــى	 يهــدف	 أعمــال	 نمــوذج	 ضمــن	 بهــا	 االحتفــاظ	 يتــم	 	
و ؛	 بهــا	 الخاصــة	 التعاقديــة	 النقديــة	 التدفقــات	 وتحصيــل	

ــة	تكــون	فقــط	مدفوعــات		  ــة	تدفقــات	نقدي ــة	لأصــول	المالي ــج	عــن	الشــروط	التعاقدي ينت 	
ــم. ــغ	األساســي	القائ ــى	المبل ــدة	عل ــغ	األساســي	والفائ المبل

ــدة	 ــة	معــدل	الفائ ــأة	باســتخدام	طريق ــة	المطف ــم	قياســها	بالتكلف ــي،	يت ــراف	المبدئ ــد	اإلعت بع
ــر	الخصــم	غيــر	جوهــري.	ينــدرج	النقــد	ومــا	يماثــل	 الفعلــي.	يتــم	حــذف	الخصــم	عندمــا	يكــون	تأثي
النقــد	للشــركة	والذمــم	المدينــة	التجاريــة	ومدينــو	ترتيبــات	التخصيــم	وأصــول	العقــد	والذمــم	
المدينــة	األخــرى	فــي	هــذه	الفئــة	مــن	األدوات	الماليــة	التــي	تــم	تصنيفهــا	ســابًقا	علــى	أنهــا	

محتفــظ	بهــا	حتــى	تاريــخ	االســتحقاق	بموجــب	معيــار	المحاســبة	الدولــي	39.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ــة	المحتفــظ	بهــا	ضمــن	نمــوذج	عمــل	مختلــف	بخــاف	»المحتفــظ	 ــم	تصنيــف	األصــول	المالي يت
ــح	أو	الخســارة.	 ــة	فــي	الرب ــع«	بالقيمــة	العادل ــل	والبي ــل«	أو	»االحتفــاظ	بهــا	للتحصي بهــا	للتحصي
عــاوة	علــى	ذلــك،	بغــض	النظــر	عــن	األصــول	الماليــة	لنمــوذج	األعمــال	التــي	ال	تمثــل	تدفقاتهــا	
النقديــة	التعاقديــة	مدفوعــات	أصــل	المبلــغ	فقــط	ويتــم	احتســاب	الفائــدة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	
خــال	الربــح	أو	الخســارة.	تنــدرج	جميــع	األدوات	الماليــة	المشــتقة	فــي	هــذه	الفئــة،	باســتثناء	تلــك	

المخصصــة	والفعالــة	كأدوات	تحــوط،	والتــي	تنطبــق	عليهــا	متطلبــات	التحــوط	المحاســبي.	

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أداة	حقــوق	الملكيــة	التــي	لــم	يتــم	االحتفــاظ	بهــا	للمتاجــرة	أو	إصدارهــا	كمقابــل	طــارئ	فــي	دمــج	
األعمــال،	والتــي	قامــت	المجموعــة	باختيــار	غيــر	قابــل	لإللغــاء	عنــد	االعتــراف	المبدئــي	لاعتــراف	
بالتغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	مــن	خــال	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	بــداًل	مــن	الربــح	أو	الخســارة.	يتــم	

إجــراء	هــذه	االنتخابــات	علــى	أســاس	كل	اســتثمار	علــى	حــدة.

أدوات	الديــن	حيــث	تكــون	التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	هــي	رأس	المــال	والفائــدة	فقــط	ويتــم	
تحقيــق	الهــدف	مــن	نمــوذج	أعمــال	المجموعــة	مــن	خــال	تحصيــل	التدفقــات	النقديــة	التعاقدية	

وبيــع	األصــول	الماليــة.
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 
Impairment of financial assets

IFRS	9	replaces	the	‘incurred	loss’	model	in	IAS	39	with	an	‘expected	credit	loss’	
(ECL)	model.	The	new	 impairment	model	applies	 to	financial	assets	measured	
at	 amortized	 cost,	 contract	 assets	 receivables,	 lease	 receivables	 and	 debt	
investments	at	FVOCI,	but	not	on	investments	in	equity	instruments.	The	financial	
assets	at	amortized	cost	consist	of	 trade	receivables	and	cash	at	bank.
Under	IFRS	9,	loss	allowance	are	measured	on	either	of	the	following	bases:
-	 12	 month	 ECL:	 these	 are	 ECLs	 that	 result	 from	 possible	 default	 events	
within	 12	 months	 after	 the	 reporting	 date;	 and
-	 Lifetime	ECL:	 these	 are	 ECLs	 that	 result	 from	all	 possible	 default	 events	
over	 the	 expected	 life	 of	 a	 financial	 instrument.
The	Group	measures	loss	allowance	at	an	amount	equal	to	lifetime	ECLs,	except	
for	the	following,	which	are	measured	as	12-	month	ECLs:	
-	 Financial	assets	that	are	determined	to	have	low	credit	risk	at	the	reporting	
date;	 and
-	 Finance	assets	for	which	credit	risk	(i.e.	the	risk	of	default	occurring	over	
the	expected	life	of	the	financial	instrument)	has	not	increased	significantly	since	
initial recognition.

General approach
General	approach	 is	a	 three-stage	approach	to	measuring	ECL.	Assets	migrate	
through	 the	 three	 stages	 based	 on	 the	 change	 in	 credit	 quality	 since	 initial	
recognition.	 	Financial	assets	with	significant	increase	in	credit	risk	since	initial	
recognition,	but	not	credit	impaired,	are	transitioned	to	stage	2	from	stage	1	and	
ECL	is	recognized	based	on	the	probability	of	default	(PD)	of	the	counter	party	
occurring	over	the	life	of	the	asset.	All	other	financial	assets	are	considered	to	be	
in	stage	1	unless	it	is	credit	impaired	and	an	ECL	is	recognized	based	on	the	PD	
of	 the	customer	within	next	12	months.	Financial	assets	are	assessed	as	credit	
impaired	when	there	is	a	detrimental	impact	on	the	estimated	future	cash	flows	
of	the	financial	asset

Significant increase in credit risk
When	 determining	 whether	 the	 credit	 risk	 of	 a	 financial	 asset	 has	 increased	
significantly	 since	 initial	 recognition	 and	 when	 estimating	 ECLs,	 the	 Group	
considers	reasonable	and	supportable	information	that	is	relevant	and	available	
without	 undue	 cost	 or	 effort.	 This	 includes	 both	 quantitative	 and	 qualitative	
information	 and	 analysis,	 based	 on	 the	 Group’s	 historical	 experience	 and	
informed	 credit	 assessment	 and	 including	 forward-looking	 information.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
انخفاض قيمة األصول المالية

يســتبدل	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	نمــوذج	»الخســارة	المتكبــدة«	فــي	معيــار	
المحاســبة	الدولــي	رقــم	39	مــع	نمــوذج	»الخســارة	المتوقعــة«	(خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة).	
ینطبق	نموذج	انخفــاض	القيمــة	الجدید	علی	األصــول	المالیة	التي	یتم	قیاسھا	بالتکلفة	المطفأة	
ومدیونیات	الذمــم	المدینة	وأصــول	العقــد،	وذمــم	اإليجــار	المدينــة	واستثمارات	الدیون	بالقيمــة	
العادلــة	مــن	خــال	الدخل	الشــامل	اآلخــر	ولکن	لیس	علی	االستثمارات	في	أدوات	حقوق	الملکیة.	
تتكــون	األصــول	الماليــة	بالتكلفــة	المطفــأة	مــن	الذمــم	التجاريــة	المدينــة	والنقــد	فــي	البنــك.	

بموجــب	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	9،	يتــم	قيــاس	مخصــص	الخســارة	علــى	أي	مــن	األســس	
التالية:

خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	لمــدة	12	شــهرًا:	هــي	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	الناتجــة	عــن	 	-
أحــداث	افتراضيــة	محتملــة	فــي	غضــون	12	شــهرًا	بعــد	تاريــخ	التقريــر	؛	و

خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	مــدى	الحيــاة:	هــي	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	التــي	تنتــج	عــن	 	-
جميــع	األحــداث	االفتراضيــة	المحتملــة	علــى	مــدى	العمــر	المتوقــع	لــأداة	الماليــة.

للعمر،	 القابل	 المتوسط	 الشراء	 قیمة	 یعادل	 بمبلغ	 الخسائر	 خسائر	 بقیاس	 الشركة	 تقوم	
شھر: 	12 لمدة	 المتوقعــة	 اإلئتمــان	 كخســائر	 قیاسھ	 یتم	 والذي	 یلي،	 ما	 باستثناء	

األصول	المالية	التي	يتم	تحديد	أن	لديها	مخاطر	ائتمانية	منخفضة	في	تاريخ	التقرير؛	و 	-

	األصــول	الماليــة	التــي	لــم	تــزداد	فيهــا	مخاطــر	االئتمــان	(أي	مخاطــر	التخلــف	عــن	الســداد	 	-
التــي	تحــدث	علــى	مــدى	العمــر	المتوقــع	لــأداة	الماليــة)	بشــكل	كبيــر	منــذ	االعتــراف	األولــي.

النهج العام
النهــج	العــام	هــو	نهــج	مــن	ثــاث	مراحــل	لقيــاس	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة.	ترحــل	األصــول	
ــي.	یتم	 ــراف	األول ــذ	االعت ــان	من ــي	جــودة	االئتم ــر	ف ــى	التغيي ــاًء	عل ــاث	بن ــن	خــال	المراحــل	الث م
تحویل	األصــول	المالیة	ذات	الزیادة	الکبیرة	في	مخاطــر	االئتمان	منذ	االعتراف	المبدئي،	ولکن	لیس	
بالخطــط	االقتصادیة	 المرحلة	األولی	ویتم	االعتراف	 الثانیة	من	 المرحلة	 إلی	 االئتماني،	 باالئتمان	
التقصیر	للطــرف	المقابل	الذي	یحدث	طــوال	فترة	األصل.	تعتبــر	 الرئیسیة	اعتمادًا	علی	احتمال	
جميــع	األصــول	الماليــة	األخــرى	فــي	المرحلــة	األولــى،	مــا	لــم	يكــن	هنــاك	انخفــاض	فــي	القيمــة	
االئتمانيــة	ويتــم	اإلعتــراف	بقاعــدة	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	علــى	أســاس	احتمال	التقصیر	
للزبــون	خــال	األشــهر	ال	12	القادمــة.	يتــم	تقييــم	األصــول	الماليــة	علــى	أنهــا	منخفضــة	القيمــة	

ــة. ــة	المســتقبلية	المقــدرة	لأصــول	المالي ــر	ضــار	علــى	التدفقــات	النقدي ــد	وجــود	تأثي عن

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
عنــد	تحديــد	مــا	إذا	كانــت	المخاطــر	االئتمانيــة	لأصــل	المالــي	قــد	ازدادت	بشــكل	كبيــر	منــذ	التعــرف	
المبدئــي	وعنــد	تقديــر	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة،	فــإن	الشــركة	تعتبــر	المعلومــات	المعقولــة	
ــات	 ــك	المعلوم ــه.	ويشــمل	ذل ــرر	ل ــة	أو	جهــد	ال	مب ــة	دون	تكلف ــة	والمتاح ــة	ذات	الصل والداعم
ــم	 ــة	للشــركة	والتقيي ــرة	التاريخي ــى	الخب ــى	حــد	ســواء،	اســتناًدا	إل ــل	الكمــي	والنوعــي	عل والتحلي

االئتمانــي	المــدروس،	بمــا	فــي	ذلــك	المعلومــات	التطلعيــة.
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 
The	 Group	 considers	 a	 financial	 asset	 to	 be	 in	 default	 when	 the	 borrower	 is	
unlikely	to	pay	its	credit	obligations	to	the	Group	in	full,	without	recourse	by	the	
Group	to	actions	such	as	realising	security	(if	any	is	held)	or	based	on	the	certain	
delinquency	 period	 (days	 past	 due).

Simplified approach
The	 Group	 applies	 simplified	 approach	 to	 measuring	 credit	 losses,	 which	
mandates	recognition	of	 lifetime	expected	loss	allowance	for	trade	receivables	
without	 significant	 financing	 component.	 Under	 simplified	 approach,	 there	 is	
no	need	to	monitor	for	significant	 increases	 in	credit	risk	and	the	Group	will	be	
required	 to	 measure	 lifetime	 expected	 credit	 losses	 at	 all	 times.

Measurement of ECLs
ECLs	 are	 a	 probability	 weighted	 estimate	 of	 credit	 losses.	 Credit	 losses	 are	
measured	as	the	present	value	of	all	cash	shortfalls	(i.e.	the	difference	between	
the	cash	flows	due	to	the	Group	in	accordance	with	the	contract	and	the	cash	flows	
that	the	Group	expects	to	receive).	ECLs	are	discounted	at	the	effective	interest	
rate	of	the	financial	asset.	The	maximum	period	considered	when	estimating	ECLs	
is	the	maximum	contractual	period	over	which	the	Group	is	exposed	to	credit	risk.

Credit- impaired financial assets
At	each	reporting	date,	 the	Group	assesses	whether	financial	assets	carried	at	
amortised	 cost	 are	 credit-impaired.	 A	 financial	 asset	 is	 ‘credit-impaired’	 when	
one	or	more	events	that	have	a	detrimental	impact	on	the	estimated	future	cash	
flows	of	 the	financial	asset	have	occurred.

Write-off
The	gross	carrying	amount	of	a	financial	asset	is	written	off	(either	partially	or	in	
full)	to	the	extent	that	there	is	no	realistic	prospect	of	recovery.	However,	financial	
assets	that	are	written	off	could	still	be	subject	to	enforcement	activities	in	order	
to	comply	with	the	Group’s	procedures	for	recovery	of	amounts	due

Presentation of impairment
Loss	allowance	for	financial	assets	measured	at	amortised	cost	are	deducted	from	
the	gross	carrying	amount	of	the	assets.	Impairment	losses	related	to	financial	
assets	are	presented	separately	 in	 the	separate	and	consolidated	statement	of	
profit	or	loss	and	other	comprehensive	income.

Classification and measurement of financial liabilities
The	Group’s	financial	liabilities	include	borrowings,	lease	liabilities	and	accounts	
payables	and	accruals	which	are	measured	at	amortised	cost.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
ــف	عــن	الســداد	عندمــا	ال	يكــون	مــن	 ــة	تخل ــي	يكــون	فــي	حال ــر	المجموعــة	أن	األصــل	المال تعتب
المحتمــل	أن	يدفــع	المقتــرض	التزاماتــه	اإلئتمانيــة	للمجموعــة	بالكامــل،	دون	الرجــوع	مــن	قبــل	
المجموعــة	إلــى	إجــراءات	مثــل	تحقيــق	الضمــان	(إن	وجــد)	أو	اســتناًدا	إلــى	فتــرة	معينــة	مــن	التأخــر	

فــي	الســداد.	(أيــام	تجــاوز	االســتحقاق).

نهج مبسط
ــع	 ــراف	بدف ــذي	يفــرض	االعت ــان،	وال ــاس	خســائر	االئتم ــة	أســلوًبا	مبســًطا	لقي ــق	المجموع تطب
الخســارة	المتوقــع	مــدى	الحيــاة	للمدينيــن	التجارييــن	دون	عنصــر	تمويــل	كبيــر.	فــي	ظــل	المقاربــة	
االئتمــان	وســتكون	 فــي	مخاطــر	 الكبيــرة	 الزيــادات	 لرصــد	 حاجــة	 هنــاك	 ليســت	 المبســطة،	
ــات. ــع	األوق ــي	جمي ــاة	ف ــدى	الحي ــة	م ــان	المتوقع ــاس	خســائر	االئتم ــة	بقي ــة	مطالب المجموع

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
ــاس	خســائر	 ــم	قي ــر	مرجــح	محتمــل	لخســائر	االئتمــان.	يت خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	هــي	تقدي
ــن	التدفقــات	 ــع	حــاالت	النقــص	النقــدي	(أي	الفــرق	بي ــة	لجمي ــى	أنهــا	القيمــة	الحالي االئتمــان	عل
النقديــة	المســتحقة	للمجموعــة	وفًقــا	للعقــد	والتدفقــات	النقديــة	التــي	تتوقــع	المجموعــة	
اســتامها).	يتــم	خصــم	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	بســعر	الفائــدة	الفعلــي	لأصــل	المالــي.	
الفتــرة	القصــوى	التــي	يتــم	أخذهــا	فــي	االعتبــار	عنــد	تقديــر	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	هــي	الحــد	

ــي	تتعــرض	بهــا	الشــركة	لمخاطــر	االئتمــان. ــة	الت ــرة	التعاقدي األقصــى	للفت

أرصدة مالية منخفضة القيمة
فــي	تاريــخ	كل	تقريــر،	تقــوم	المجموعــة	بتقييــم	مــا	إذا	كانــت	األصــول	الماليــة	المدرجــة	بالتكلفــة	
المطفــأة	ذات	قيمــة	ائتمانيــة.	األصــل	المالــي	هــو	»ضعــف	االئتمــان«	عنــد	وقــوع	حــدث	أو	أكثــر	لــه	

تأثيــر	ضــار	علــى	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المقــدرة	لأصــل	المالــي.

الشطب
يتــم	شــطب	القيمــة	الدفتريــة	اإلجماليــة	ألصــل	مالــي	(إمــا	جزئًيــا	أو	كلًيــا)	إلــى	الحــد	الــذي	ال	يوجــد	
فيــه	احتمــال	واقعــي	الســترداده.	هــذا	هــو	الحــال	عمومــا	عندمــا	تقــرر	الشــركة	أن	المديــن	ليــس	
ــغ	الخاضعــة	 ــة	لســداد	المبال ــة	كافي ــد	تدفقــات	نقدي ــه	أصــول	أو	مصــادر	دخــل	يمكــن	أن	تول لدي
للشــطب.	ومــع	ذلــك،	قــد	تظــل	األصــول	الماليــة	المشــطوبة	خاضعــة	ألنشــطة	اإلنفــاذ	مــن	أجــل	

االمتثــال	إلجــراءات	المجموعــة	الســترداد	المبالــغ	المســتحقة.

عرض اإلنخفاض
ــي	 ــن	إجمال ــأة	م ــة	المطف ــة	المقاســة	بالتكلف ــاض	لأصــول	المالي ــم	خصــم	مخصــص	اإلنخف يت
ــة	 ــة	باألصــول	المالي ــة	المتعلق ــاض	القيم ــرض	خســائر	انخف ــم	ع ــة	لأصــول.	يت ــة	الدفتري القيم

ــر. ــح	أو	الخســارة	والدخــل	الشــامل	اآلخ ــة	الرب ــي	قائم بشــكل	منفصــل	ف

تصنيف وقياس اإللتزامات المالية
تشــتمل	اإللتزامــات	الماليــة	للمجموعــة	علــى	القــروض	وإلتزامــات	اإليجــار	والذمــم	التجاريــة	

الدائنــة	والذمــم	الدائنــة	األخــرى	والتــي	يتــم	قياســها	بالتكلفــة	المطفــأة.
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4 Summary of significant accounting policies (continued( 
Financial	 liabilities	 are	 initially	measured	 at	 fair	 value,	 and,	 where	 applicable,	
adjusted	for	transaction	costs	unless	the	Group	designated	a	financial	liability	at	
fair	value	through	separate	and	consolidated	profit	or	 loss.

All	 interest-related	 charges	 and,	 if	 applicable,	 changes	 in	 an	 instrument’s	 fair	
value	 that	are	 reported	 in	 the	separate	and	consolidated	statement	of	profit	or	
loss	 and	 other	 comprehensive	 income	 are	 included	 within	 ‘finance	 costs’	 or	
‘finance	 income’.

5 Significant management judgement in applying accounting 
policies and estimation uncertainty
When	 preparing	 the	 separate	 and	 consolidated	 financial	 statements,	
management	makes	a	number	of	judgements,	estimates	and	assumptions	about	
the	 recognition	 and	measurement	 of	 assets,	 liabilities,	 revenue	 and	 expenses.

Significant management judgments
The	following	are	significant	judgements	made	by	management	in	applying	the	
accounting	policies	of	 the	Group	 that	have	 the	most	 significant	effect	on	 these	
separate	 and	 consolidated	 financial	 statements.

Going concern
The	 Group’s	 management	 has	 made	 an	 assessment	 of	 the	 Group’s	 ability	 to	
continue	as	a	going	concern	and	is	satisfied	that	the	Group	has	the	resources	to	
continue	in	business	for	the	foreseeable	future.	Furthermore,	the	management	
is	not	aware	of	any	material	uncertainties	 that	may	cast	significant	doubt	upon	
the	Group’s	ability	 to	continue	as	a	going	concern.	Therefore,	 the	separate	and	
consolidated	financial	statements	continue	to	be	prepared	on	the	going	concern	
basis.

Recognition of deferred tax
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.
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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع)  4
يتــم	قيــاس	اإللتزامــات	الماليــة	مبدئًيــا	بالقيمــة	العادلــة،	وعنــد	االقتضــاء،	يتــم	تعديلهــا	لتكاليــف	
المعامــات	مــا	لــم	تصنــف	المجموعــة	التزاًمــا	مالًيــا	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــال	الربــح	أو	الخســارة.

ــا،	التغييــرات	فــي	القيمــة	 يتــم	تضميــن	جميــع	الرســوم	المتعلقــة	بالفوائــد،	وإذا	كان	ذلــك	ممكًن
العادلــة	لــأداة	والتــي	يتــم	عرضهــا	فــي	قائمــة	الربــح	أو	الخســارة	والدخــل	الشــامل	اآلخــر	ضمــن	

»تكاليــف	التمويــل«	أو	»دخــل	التمويــل«.

األحكام واإلدارية المحاسبية الهامة وتقديرات غير مؤكدة  5

عنــد	إعــداد	القوائــم	الماليــة	المنفصلــة	والموحــدة،	تتخــذ	اإلدارة	عــدًدا	مــن	األحــكام	والتقديــرات	
واالفتراضــات	حــول	االعتــراف	وقيــاس	األصــول	واإللتزامــات	واإليــرادات	والمصروفــات.

أحكام إدارية هامة

فيمــا	يلــي	األحــكام	الهامــة	التــي	اتخذتهــا	اإلدارة	عنــد	تطبيــق	السياســات	المحاســبية	للمجموعــة	
والتــي	لهــا	التأثيــر	األكثــر	أهميــة	علــى	هــذه	القوائــم	الماليــة	المنفصلــة	والموحــدة.

مبدأ اإلستمرارية

ــدأ	 ــى	أســاس	مب ــى	االســتمرار	عل ــة	عل ــدرة	المجموع ــم	لق ــراء	تقيي ــة	بإج ــت	إدارة	المجموع قام
االســتمرارية	وهــي	مقتنعــة	بــأن	المجموعــة	لديهــا	المــوارد	لمواصلــة	أعمالهــا	فــي	المســتقبل	
المنظــور.	عــاوة	علــى	ذلــك	،	فــإن	اإلدارة	ليســت	علــى	علــم	بــأي	شــكوك	جوهريــة	قــد	تثيــر	
شــكوًكا	كبيــرة	حــول	قــدرة	المجموعــة	علــى	االســتمرار	علــى	أســاس	مبــدأ	االســتمرارية.	لذلــك،	

ــدأ	االســتمرارية. ــى	أســاس	مب ــة	والموحــدة	عل ــة	المنفصل ــم	المالي تســتمر	فــي	إعــداد	القوائ

االعتراف بالضريبة المؤجلة

توجــد	شــكوك	فيمــا	يتعلــق	بتفســير	اللوائــح	الضريبيــة	ومبلــغ	وتوقيــت	الدخــل	المســتقبلي	
الخاضــع	للضريبــة.	بالنظــر	إلــى	النطــاق	الواســع	لعاقــات	العمــل	وطبيعــة	االتفاقيــات	التعاقديــة	
الحاليــة،	فــإن	الفــروق	الناشــئة	بيــن	النتائــج	الفعليــة	واالفتراضــات	التــي	تــم	إجراؤهــا،	أو	التغييــرات	
ــي	 ــى	الدخــل	الضريب ــات	مســتقبلية	عل ــب	تعدي ــل	هــذه	االفتراضــات،	قــد	تتطل المســتقبلية	لمث
ــرات	 ــى	تقدي ــاًء	عل ــن	مخصصــات،	بن ــة	بتكوي ــات	المســجلة	بالفعــل.	تقــوم	المجموع والمصروف

ــي	للمجموعــة. ــط	الضريب ــة	لانتهــاء	مــن	الرب ــج	المحتمل ــة،	للنتائ معقول

يتــم	االعتــراف	بأصــول	الضرائــب	المؤجلــة	لجميــع	الخســائر	الضريبيــة	غيــر	المســتخدمة	إلــى	
الحــد	الــذي	يكــون	مــن	المحتمــل	أن	يتوفــر	ربــح	خاضــع	للضريبــة	يمكــن	االســتفادة	منــه	مقابــل	
الخســائر.	مطلــوب	حكــم	إداري	هــام	لتحديــد	مبلــغ	أصــول	الضريبــة	المؤجلــة	التــي	يمكــن	االعتــراف	
ــا	إلــى	 بهــا،	بنــاًء	علــى	التوقيــت	المحتمــل	ومســتوى	األربــاح	المســتقبلية	الخاضعــة	للضريبــة	جنًب

ــي	المســتقبلية. ــط	الضريب ــب	مــع	اســتراتيجيات	التخطي جن
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5 Significant management judgement in applying accounting 
policies and estimation uncertainty  (continued(

Estimation uncertainty

Information	about	estimates	and	assumptions	that	may	have	the	most	significant	
effect	on	recognition	and	measurement	of	assets,	liabilities,	income	and	expenses	
is	provided	below.	Actual	results	may	be	substantially	different.

COVID-19

Due	to	 the	dynamic	and	evolving	nature	of	Covid-19,	 limited	recent	experience	
of	the	economic	and	financial	impacts	of	such	a	pandemic,	and	the	short	duration	
between	the	declaration	of	the	pandemic	and	the	preparation	of	these	separate	
and	consolidated	financial	statements,	changes	to	the	estimates	and	outcomes	
that	have	been	applied	in	the	measurement	of	the	Group’s	assets	and	liabilities	
may	arise	in	the	future.

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.

Provision for expected credit losses

Credit	losses	for	financial	assets	are	based	on	assumptions	about	risk	of	default	
and	expected	loss	rates.	The	Group	uses	judgment	in	making	these	assumptions	
and	selecting	the	inputs	to	the	impairment	calculation,	based	on	the	Group’s	past	
experience	 and	 historical	 data,	 existing	 market	 conditions	 as	 well	 as	 forward	
looking	estimates	at	the	end	of	each	reporting	period.

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 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.

األحكام واإلدارية المحاسبية الهامة وتقديرات غير مؤكدة )تابع)  5

تقدير غير مؤكد

ــى	 ــر	جوهــري	عل ــا	تأثي ــون	له ــد	يك ــي	ق ــرات	واالفتراضــات	الت ــات	حــول	التقدي ــي	معلوم ــا	يل فيم
االعتــراف	وقيــاس	األصــول	والخصــوم	واإليــرادات	والمصروفــات.	قــد	تكــون	النتائــج	الفعليــة	

ــر. ــى	حــد	كبي مختلفــة	إل

كوفيد -19

ــرات	 ــدودة	للتأثي ــة	المح ــرة	الحديث ــد-19	،	والخب ــة	والمتطــورة	لـــ	كوفي ــة	الديناميكي نظــًرا	للطبيع
االقتصاديــة	والماليــة	لمثــل	هــذا	الوبــاء،	والمــدة	القصيــرة	بيــن	اإلعــان	عــن	الوبــاء	وإعــداد	
ــج	التــي	تــم	 ــرات	والنتائ ــرات	فــي	التقدي ــة	والموحــدة،	فــإن	التغيي ــة	المنفصل هــذه	القوائــم	المالي

ــة. ــات	المجموع ــاس	أصــول	وإلتزام ــي	قي ــد	تنشــأ	مســتقبًا	اف ــا	ق تطبيقه

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

يتــم	احتســاب	االســتهاك	لتنزيــل	تكلفــة	األصــول	علــى	مــدى	أعمارهــا	اإلنتاجيــة	المقــدرة.	يتــم	
احتســاب	األعمــار	اإلنتاجيــة	المقــدرة	وفقــًا	لتقييــم	اإلدارة	بنــاء	علــى	عــدة	عوامــل	منهــا	الــدورات	
التشــغيلية	وبرامــج	الصيانــة	والتــآكل	والتلــف	الطبيعييــن	وذلــك	باســتخدام	أفضــل	التقديــرات.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

تســتند	مخصصــات	الخســارة	لأصــول	الماليــة	إلــى	افتراضــات	حــول	مخاطــر	التخلــف	عــن	الســداد	
ومعــدالت	الخســارة	المتوقعــة.	تســتخدم	المجموعــة	الحكــم	فــي	اتخــاذ	هــذه	االفتراضــات	
الخبــرة	الســابقة	للمجموعــة	 بنــاًء	علــى	 القيمــة،	 انخفــاض	 المدخــات	فــي	حســاب	 واختيــار	
ــة	كل	 ــرات	المســتقبلية	فــي	نهاي ــك	التقدي ــة	وكذل ــة،	وظــروف	الســوق	الحالي وبياناتهــا	التاريخي

ــر. ــرة	تقري فت

مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

يتــم	عمــل	مخصــص	البضاعــة	بطيئــة	الحركــة	بنــاء	علــى	عــدة	عوامــل	منهــا	الــدورات	التشــغيلية	
وبرامــج	الصيانــة	والتــآكل	والتلــف	الطبيعييــن	وذلــك	باســتخدام	أفضــل	التقديــرات.

انخفاض قيمة الشهرة

يتــم	اختبــار	انخفــاض	قيمــة	الشــهرة	ســنويًا	وفــي	أوقــات	أخرى	عنــد	وجود	مثــل	هذه	المؤشــرات.	
إن	هــذا	يتطلــب	تقديــر	القيمــة	فــي	االســتخدام	لوحــدات	توليــد	النقــد	حيث	يتــم	توزيع	الشــهرة.	
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5 Significant management judgement in applying accounting 
policies and estimation uncertainty  (continued(

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.		

Leases – determination of the appropriate discount rate to measure lease 
liabilities

The	 Group	 cannot	 readily	 determine	 the	 interest	 rate	 implicit	 in	 the	 lease,	
therefore,	it	uses	its	incremental	borrowing	rate	(IBR)	to	measure	lease	liabilities.	
The	IBR	is	the	rate	of	interest	that	the	Group	would	have	to	pay	to	borrow	over	a	
similar	term,	and	with	a	similar	security,	the	funds	necessary	to	obtain	an	asset	
of	a	similar	value	to	the	right-of-use	assets	in	a	similar	economic	environment.	
The	 IBR	 therefore	 reflects	what	 the	Group	 ‘would	have	 to	pay’,	which	 requires	
estimation	 when	 no	 observable	 rates	 are	 available	 or	 when	 they	 need	 to	 be	
adjusted	to	reflect	the	terms	and	conditions	of	the	lease.	The	Group	estimates	the	
IBR	using	observable	inputs	(such	as	market	interest	rates)	when	available	and	is	
required	 to	make	 certain	 entity-specific	 estimates.	

األحكام واإلدارية المحاسبية الهامة وتقديرات غير مؤكدة )تابع)  5

عنــد	احتســاب	القيمــة	فــي	االســتخدام،	ينبغــي	علــى	اإلدارة	تقديــر	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	
المتوقعــة	مــن	أصــل	أو	وحــدة	توليــد	النقــد	واختيــار	معــدل	الخصــم	المناســب	الحتســاب	القيمــة	

الحاليــة	لهــذه	التدفقــات	النقديــة.	

عقود اإليجار - تحديد معدل الخصم المناسب لقياس التزامات اإليجار

ال	تســتطيع	الشــركة	بســهولة	تحديــد	معــدل	الفائــدة	الضمنــي	فــي	عقــد	اإليجــار،	وبالتالــي،	فإنهــا	
تســتخدم	معــدل	االقتــراض	اإلضافــي		لقيــاس	التزامــات	اإليجــار.	معــدل	االقتــراض	اإلضافــي	هــو	
معــدل	الفائــدة	الــذي	يتعيــن	علــى	الشــركة	دفعــه	لاقتــراض	علــى	مــدى	فتــرة	مماثلــة،	وبضمــان	
مماثــل،	األمــوال	الازمــة	للحصــول	علــى	أصــل	بقيمــة	مماثلــة	ألصــل	حــق	االســتخدام	فــي	بيئــة	
اقتصــاد	مماثلــة.	وبالتالــي	يعكــس	معــدل	االقتــراض	اإلضافــي	مــا	»يتعيــن	علــى	الشــركة	دفعــه«،	
ــزم	تعديلهــا	 ــا	يل ــر	معــدالت	ملحوظــة	أو	عندم ــدم	توف ــة	ع ــي	حال ــًرا	ف ــب	تقدي ــذي	يتطل ــر	ال األم
ــراض	اإلضافــي	باســتخدام	 لتعكــس	شــروط	وأحــكام	عقــد	اإليجــار.	تقــدر	الشــركة	معــدل	االقت
مدخــات	يمكــن	ماحظتهــا	(مثــل	أســعار	الفائــدة	فــي	الســوق)	عندمــا	تكــون	متاحــة	ومطلوبــة	

لعمــل	تقديــرات	معينــة	خاصــة	بالمنشــأة.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

 أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Parent Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings

Software Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Cost/valuation التكلفة/ التقييم

At	1	January	2019 3,190,000 2,541,592 3,289,409 1,801,490 159,108 378,354 142,975 4,203 11,507,131 في	1	يناير	2019

Additions - 15,780 91,078 22,287 959 18,533 27,625 87,135 263,397 إضافات

Revaluation 750,000 - - - - - - - 750,000 إعادة	تقييم

Reclassification - (1,000) 2,311 (1,314) - 66 (65) 2 - إعادة	تصنيف

Disposals - - (24,972) - - (262) - - (25,234) استبعادات

At 31 December 2019 3,940,000 2,556,372 3,357,826 1,822,463 160,067 396,691 170,535 91,340 12,495,294 في31 ديسمبر 2019
Cost/valuation التكلفة/ التقييم

At	1	January	2020 3,940,000 2,556,372 3,357,826 1,822,463 160,067 396,691 170,535 91,340 12,495,294 في	1	يناير	2020

Additions - 1,755 8,603 - 1,519 26,651 - 56,324 94,852 إضافات

Reclassification - 17,060 5,956 111,612 - - - (134,628) - إعادة	تصنيف

Disposals - (252,279) (227,201) (80,449) - (10,620) - - (570,549) استبعادات

At 31 December 2020 3,940,000 2,322,908 3,145,184 1,853,626 161,586 412,722 170,535 13,036 12,019,597 في31 ديسـمبر 2020

تم	رهن	أراضي	الشركة	واآلالت	والمعدات	التي	تبلغ	قيمتها	الدفترية	5.02	مليون	ريال	عماني	(2019: 5.21	مليون	ريال	عماني)	كضمان	مقابل	القروض.

في	رأي	اإلدارة،	ال	يوجد	دليل	موضوعي	على	انخفاض	قيمة	األصول	المذكورة	أعاه	كما	في	31	ديسمبر	2020	(2019:	ال	يوجد	ريال	عماني).

خال	عام	2019	،	قامت	الشركة	بإعادة	تقييم	األرض	من	قبل	مثمن	مستقل	مما	أدى	إلى	فائض	إعادة	التقييم	بمبلغ	0.75	مليون	ريال	عماني.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

 أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Parent Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and 

trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and fittings

Software Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Accumulated 
depreciation

 اإلستهالك
المتراكم

At	1	January	2019 - 1,810,123 2,671,229 1,398,564 145,877 281,653 132,594 - 6,440,040 في	1	يناير	2019

Charge	for	the	year - 74,369 114,875 74,145 10,001 43,610 8,468 - 325,468 محمل	للسنة

Reclassification (48) (374) 460 (191) 153 - - - إعادة	تصنيف

Disposals - - (23,445) - - (197) - - (23,642)  استبعادات

At 31 December 2019 - 1,884,444 2,762,285 1,473,169 155,687 325,219 141,062 - 6,741,866 في31 ديسمبر 2019
At	1	January	2020 - 1,884,444 2,762,285 1,473,169 155,687 325,219 141,062 - 6,741,866 في	1	يناير	2020

Charge	for	the	year - 70,846 111,315 69,274 3,192 36,626 11,831 - 303,084 محمل	للسنة

Disposals - (221,559) (222,868) (63,804) - (10,185) - - (518,416) استبعادات

At	31	December	2020 - 1,733,731 2,650,732 1,478,639 158,879 351,660 152,893 - 6,526,534 في31	ديسـمبر	2020

Net	book	value	(NBV)  صافي	القيمة	الدفترية

At 31 December 2020 3,940,000 589,177 494,452 374,987 2,707 61,062 17,642 13,036 5,493,063 في 31 ديسمبر2020
At	31	December	2019 3,940,000 671,928 595,541 349,294 4,380 71,472 29,473 91,340 5,753,428 في	31	ديسمبر	2019

The	parent	companies	land,	building,	plant	and	equipment	with	a	caring	amount	of	5.02	million	(2019:	RO	5.21	million)	are	pledged	as	securities	for	borrowings.

In	the	opinion	of	the	management,	there	is	no	objective	evidence	that	the	above	assets	are	impaired	as	at	31	December	2020	(2019:	RO	Nil).

During	the	year	2019,	Parent	Company	carried	out	its	revaluation	of	land	by	an	Independent	valuer	resulting	in	the	revaluation	surplus	of	RO	0.75	million.

(Continued(

(Continued(

)تابع)
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

أسطوانات  أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Cost/valuation التكلفة/التقييم
At	1	January	2019 5,467,041	 	2,930,693	 	17,021,907	 1,997,519	 488,918	 982,772	 143,481	 8,898,994	 	899,351	 38,830,677	 1	يناير	2019

Exchange	difference	on	
translation

25,735	 	1,093	 148,128	 - 2,233	 6,010	 -   100,730	 		9,416	 293,345	  فروق	صرف
العمات

Additions -   15,780	 105,366	 34,603	 6,488	 21,520	 27,625	 	76,457	 3,137,992	 3,425,831	 إضافات

Disposals -   -   (29,151)  -   -   	(262) -   (11,302)  -   (40,715) استبعادات

Write	off -   -   	(6,881)  -   -   (12,104) -   -    -   (18,985) مشطوبات

Revaluation 	1,448,547	 -   -    -   -   -   -   -    -   1,448,547	 إعادة	تقييم

Transfer	to	right-of-use	
assets

(381,611) 	(72,049) -    -   -   -   -   -   	(1,125,625) (1,579,285)  محول	الى	أصول
حق	االستخدام

Transfers -   		32,332	 559,641	 	(1,312) -   	41,018	 (68) 1,348,870	 	(1,980,481) تحويات   -

At 31 December 2019 31 ديسمبر 2019 42,359,415 940,653  10,413,749 171,038 1,038,954  497,639 2,030,810 17,799,010  2,907,849 559,712, 6

(Continued( )تابع)
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

أسطوانات  أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Cost/Valuation إستهالك متراكم
At	1	January	2020 	6,559,712	 	2,907,849	 	17,799,010	 2,030,810	 497,639	 	1,038,954	 171,038	 	10,413,749	 	940,653	 42,359,414	 1	يناير2020

Exchange	difference	on	
translation

			51,243 504	 270,221	  -   	3,746	 	11,149	 (3) 		202,201	 	(1,279) 	537,782  فروق	تبادل
عمات

Additions -   	1,755	 	19,337	 	131,668	 22,308	 	31,361	  -   4,600	 3,352,415	 	3,563,444	 إضافات

Disposals -   			(252,279) 	(227,202) 		(80,449) - (10,620)  -   		(5,336)  -   	(575,886) استبعادات

Write	off - - (11,784) - -  - - (11,784) مشطوبات

Reclassification -   -      199 86,470	 (64,225) (7,933) 	9,788	 	(190)  -   	24,109	 إعادة	تصنيف

Transfers 	66,870 17,060 	1,010,584 111,612	   - 	61,312	 -   679,052	 (1,946,490) تحويات   -

At 31 December 2020 6,677,825 2,674,889 18,860,365 2,280,111 459,468 1,124,223 180,823 11,294,076 2,345,299 45,897,079 31 ديسمبر 2019

NGC	Energy	Malaysia’s	property,	plant	and	equipment	with	a	carrying	amount	of	RM	
179,479,318	(2019:	RM	186,998,358)	are	pledged	as	security	for	the	borrowings.

إن	ممتلــكات	واآلالت	ومعــدات	محطــة	الشــركة	للطاقــة	فــي	ماليزيــا	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	الدفتريــة	
مقابــل	 كضمــان	 مرهونــة	 ماليــزي)	 رينغيــت	 	186.998.358  :2019) ماليــزي	 رينغيــت	 	179.479.318

القــروض.

(Continued(

(Continued(

)تابع)
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

أسطوانات  أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Accumulated 
depreciation

إستهالك 
متراكم

At	1	January	2019 17,255	 1,880,829	 7,429,444	 1,387,976	 297,596	 703,388	 129,722	 3,308,753	  - 15,154,962	 1	يناير	2019

Exchange	difference	on	
translation

194	 345	 56,729	  - 470	 4,705	 1 42,875	  - 105,319	 فروق	صرف	عمات

Charge	for	the	year  - 140,377	 1,083,168	 92,466	 36,039	 125,763	 11,118	 987,359	  - 2,476,290	 محمل	لللسنة

Write	off -  - 	(3,021)  -  - 	(12,104)  -  -  - 	(15,125) مشطوب

Transfer	to	right-of-use	
assets

(17,449) 	(22,046)  -  -  -  -  -  -  - 	(39,495)  محول	الى	أصول
حق	اإلستخدام

Disposals  -  - 	(25,372)  -  - 	(197)  - 	(5,875)  - 	(31,444) استبعادات

At 31 December 2019 31 ديسمبر 2019 17,650,507 -  4,333,112 140,841 821,555 334,105 1,480,442 8,540,948 1,999,505 - 

(Continued(

(Continued(

)تابع)
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

6 Property, plant and equipment 6 ممتلكات واآلالت ومعدات

أرض مباني  اآلالت
ومعدات

 جرارات
ومقطورات

السيارات  آثاث
وتركيبات

 برامج
 الحاسب

اآللي

أسطوانات  أعمال
 رأسمالية

قيد التنفيذ

المجموع

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total

OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Accumulated 
depreciation

إستهالك 
متراكم

At	1	January	2020 - 1,999,505 8,540,948 1,480,442 334,105 821,555 140,841 4,333,112 - 17,650,508 1	يناير	2020
Exchange	difference	on	
translation

- 193 117,510 - 1,219 9,357 - 95,036 - 223,315 فروق	صرف	عمات

Charge	for	the	year - 138,311 1,147,226 99,713 29,782 113,952 14,395 1,089,317 - 2,632,696 محمل	للسنة

Write	off  - - (786) - - - - - - (786) مشطوبات

Reclassification - - 80 86,467 (64,227) (7,815) 9,696 (92) - 24,109 إعادة	التصنيف

Transfer	to	right-of-use	
assets

- - - - - - - - - -  محول	الى	أصول
حق	اإلستخدام

Disposals - (221,559) (222,867) (63,801) - (10,134) - (3,234) - (521,595) استبعادات

At 31 December 2020  - 1,916,450 9,582,111 1,602,821 300,879 926,915 164,932 5,514,139 - 20,008,247 31 ديسمبر 2020
Net	book	value	(NBV)  صافي	القيمة

الدفترية

At 31 December 2020 6,677,825 785,439 9,278,254 677,290 158,589 197,308 15,891 5,779,937 2,345,299 25,888,832 31 ديسمبر 2020
At	31	December	2019 6,559,712	 908,344	 9,258,062	 550,368	 163,534	 217,399	 30,197	 6,080,637	 940,653	 24,708,906	 31	ديسمبر	2019

(Continued(

(Continued(

)تابع)
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7 Right-of-use assets 7  حقوق استخدام األصول

The	carrying	amounts	of	right-of-use	assets	recognised	and	the	movements	during	the	year	
are	as	follows:

فيما	يلي	القيمة	الدفترية	وحركة	حقوق	استخدام	األصول	المعترف	بها	خال	السنة:

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019
OMR OMR OMR OMR

Gross carrying amount إجمالي القيمة الدفترية

As at 1 January 388,827 - 5,188,795 - في	1	يناير	

Exchange	rate	fluctation - - (34,883( تغيرات	معدل	صرف	العمات

Addition 58,320 388,827 190,704 5,188,795 إضافات

Disposal (42,898(  (87,306( استبعادات

As at 31 December 404,249 388,827 5,257,310 5,188,795 في	31	ديسمبر

Depreciation and impairment اإلستهالك  واالنخفاض في القيمة

As at 1 January 64,183 - 505,875 - في	1	يناير

Exchange	rate	fluctation - (77,032( تغيرات	معدل	صرف	العمات

Depreciation 63,917 64,183 608,565 (505,875) اإلستهاك

Disposal  (42,898(  (87,306( استبعادات

As at 31 December 85,202 64,183 950,102 (505,875) في 31 ديسمبر 

Carrying amount as at 31 December 319,047 324,644 4,307,208 4,682,920 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر
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7 Right-of-use assets (Continued( 7  حقوق استخدام األصول )تابع)

The	table	below	describes	the	nature	of	the	Group’s	leasing	activities	by	type	of	right-of-use	
assets	recognised	in	the	separate	and	consolidated	statement	of	financial	position:

	يوضح	الجدول	أدناه	طبيعة	أنشطة	التأجير	للمجموعة	حسب	نوع	أصول	حق
االستخدام	المعترف	بها	في	بيان	المركز	المالي	المنفصل	والمجمع:

 عدد أصول حق
االستخدام المؤجرة

نطاق المدى المتبقي  عدد عقود اإليجار
مع خيار التمديد

 عدد عقود اإليجار
مع خيارات اإلنهاء

Right-of-use assets No of right-of-use 
assets leased

Range of remaining  
term (years(

 No of leases with 
extension option

No of leases 
with termination 
options

Land 7 1-81 7 - األرض

Building 4 1-5 4 - المباني

8  Financial assets at fair value through other comprehensive income 
(FVTOCI(

8 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019
OMR OMR OMR OMR

As at 1 January 875,777 1,096,075 875,777 1,096,075  يناير 1

Disposals - (152,679) - (152,679)  استبعادات

Fair	value	changes (66,315( (67,619) (66,315( (67,619) تغيرات	القيمة	العادلة

As at 31 December 809,461 875,777 809,461 875,777 الرصيد في 31 ديسمبر 
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8  Financial Assets (Continued( 8  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تابع)

Investments	at	FVTOCI	can	be	analysed	based	on	sectors	as	below:  يمكن	تحليل	االستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خال	الدخل	الشامل	األخر	بناًء	على	القطاعات
:التالية

Parent and Group الشركة األم والمجموعة Parent and Group الشركة األم والمجموعة
التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة

Cost Fair value Cost Fair value
2020 2020 2019 2019
OMR OMR OMR OMR

Insurance 24,406 59,838 24,406 63,851  قطاع	التأمين

Industrial 40,000 49,000 40,000 47,000  قطاع	الصناعة

Investment 14,141 169,510 14,141 170,513 قطاع	االستثمارات

Banking 159,541 171,477 159,541 183,402 قطاع	البنوك

Telecommunication 32,813 14,320 32,813 12,000 قطاع	االتصاالت

Services 323,640 345,316 323,640 399,011 قطاع	الخدمات

As at 31 December 594,541 809,461 594,541 875,777 الرصيد في 31 ديسمبر 
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9  Investment in subsidiaries 9 استثمارات في شركات تابعة
2020 2019
OMR OMR

Innovative	Energy	Holdings	Mauritius	Ltd,	Mauritius 8,809,704 9,464,204 شركة	اإلبتكار	ألنظمة	الطاقة	هولدنج	موريشيوس	ليمتد

NGC	Energy	Saudi	LLC,	KSA 257,492 257,492 أن	جي	سي	إنيرجي	ذ	م	م	السعودية

NGC	Energy	LLC,	UAE 31,527 31,527 أن	جي	سي	إنيرجي	المحدودة

Arabian	Oil	LLC,	UAE 82,105 82,105 شركة	النفط	العربية	ذ	م	م

NGC	Energy	India	Pvt	Ltd,	India 2,251,062 1,602,594 أن	جي	سي	إنيرجي	الهند	ليمتد

NGC	Central	Gas	Systems	LLC,	UAE 21,053 21,053 أنظمة	إن	جي	سي	للغاز	المركزي	ش.م.م،	اإلمارات

As at 31 December 11,452,943 11,458,975 الرصيد في 31 ديسمبر 
During	 the	 year,	 Innovative	Energy	Holdings	Mauritius	 has	 repaid	 share	holders	 loan	
back	 to	 the	 Parent	 Company	 amounting	 to	USD	 1,700,000	 (OMR	 654,500)	which	 has	
resulted reduction in investment. 

During	the	year,	to	fund	the	terminal	construction	activity	of	NGC	Energy	India	Pvt	Ltd	
the	Parent	Company	has	additionally	invested	RO	648,468,	as	its	proportionate	(60%)	
contribution	in	the	equity	of	the	subsidiary.

خال	العام	،	قامت	شركة	اإلبتكار	ألنظمة	الطاقة	هولدنج	موريشيوس	بسداد	قرض
إلــى	 أدى	 ريــال	عمانــي)	ممــا	 	654.500) أمريكــي	 1.700.000	دوالر	 بمبلــغ	 األم	 الشــركة	 إلــى	 المســاهمين	 	

االســتثمار. انخفــاض	
خال	العام،	استثمرت	الشركة	األم	باإلضافة	إلى	ذلك	648.468	ريال	عماني،	كمساهمة	

نســبية	(60%)	فــي	حقــوق	ملكيــة	الشــركة	التابعــة،	لتمويــل	نشــاط	البنــاء	المؤقــت	لشــركة	أن	جــي	ســي	
إنيرجــي	الهنــد	ليمتــد
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9  Investment in subsidiaries (Continued( 9 استثمارات في شركات تابعة )تابع)

The	ownership	interest	in	subsidaries	are	as	under: فيما	يلي	حصص	الملكية	في	الشركات	التابعة:

Country of incorporation النسبة المئوية لحصة الملكية )%) دولة التأسيس
Ownership interest (%(

2020 2019
Innovative	Energy	Holdings	
Mauritius	Ltd,	Mauritius

Mauritius 100 100 موريشيس  شركة	اإلبتكار	ألنظمة	الطاقة	هولدنج
موريشيوس	ليمتد

NGC	Energy	Saudi	LLC,	KSA KSA 100 100 السعودية أن	جي	سي	إنيرجي	ذ	م	م	السعودية

NGC	Energy	LLC,	UAE UAE 49 49 االمارات	العربية  أن	جي	سي	إنيرجي	المحدودة،	اإلمارات	العربية
المتحدة

Arabian	Oil	LLC UAE 49 49 االمارات	العربية شركة	النفط	العربية	ذ	م	م

NGC	Energy	India	Pvt	Ltd India 60 60 الهند أن	جي	سي	إنيرجي	الهند	ليمتد

NGC	Central	Gas	Systems	LLC UAE 49 49 االمارات	العربية  أنظمة	إن	جي	سي	للغاز	المركزي	ذ.م.م

The	subsidiaries	principal	place	of	business	and	country	of	incorporation	are	the	same.
The	Group	follows	the	same	financial	year-end	except	subsidiary	in	India.

مكان	األنشطة	الرئيسية	للشركات	التابعة	في	دول	التأسيس	نفسها،	وتتبع	المجموعة
نفس	التاريخ	لنهاية	السنة	المالية	باستثناء	الشركة	التابعة	في	الهند.

During	the	year	2020,	following	movement	has	occurred	in	subsidiaries: خال	سنة	2020،	قامت	الشركة	األم	بمزيد	من	االستثمارات	في	الشركات	التابعة	موضحة	كما	يلي	:

أن جي سي إنيرجي ة م م
السعودية 

أن جي سي إنيرجي
الهند ليمتد

عدد األسهم عدد األسهم

Innovative Energy Holdings Mauritius Ltd NGC Energy India Pvt Ltd
No. of shares OMR No. of shares OMR

As	at	1	January	2020 22,443,971 9,464,204 3,000,000 1,602,594 كما	في	1	يناير	2020

Change	in	investments -    (654,500( 1,200,000 648,468 استثمار	خال	السنة

As	at	31	December	2020 22,443,971 8,809,704 4,200,000 2,251,062 كما	في	31	ديسمبر	2020
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9  Investment in subsidiaries (Continued( 9 استثمارات في شركات تابعة )تابع)

Summary of Non-controlling interest financial performance ملخص األداء المالي للحصص حقوق األقلية
The	 following	 table	 summarises	 the	 information	 relating	 to	 each	 of	 the	 Group’s	
subsidiaries	(NGC	Energy	SDN	BHD)	that	has	material	NCI,	before	any	intra-group	
eliminations.

فيمــا	يلــي	جــدول	يلخــص	المعلومــات	المتعلقــة	بالشــركات	التابعــة	للمجموعــة		إن	جــى	ســى	للطاقــة	إس	
دى	إن	بــى	إتــش	إن		وهــي	شــركات	ذات	حصــص	هامــة	ولكــن	غيــر	مســيطرة	وذلــك	قبــل	حــذف	أيــة	معامــات	

فيمــا	بيــن	شــركات	المجموعــة:

2020 2019
NCI Percentage - 40% OMR OMR النسية المئوية للحصص حقوق األقلية - 40%
Non-current assets  26,884,351 29,805,167 أصول	غير	متداولة

Current assets 7,345,475 11,317,592	 أصول	متداولة

Non-current liabilities (3,319,759( (3,859,499) التزامات	غير	متداولة

Current liabilities (9,594,482( (14,918,767) التزامات	متداولة

Net assets 21,315,585 	22,344,493	 صافي األصول
Net assets attributable to NCI 8,526,234 8,937,797	 صافي	األصول	المنسوبة	الى	حقوق	األقلية

Revenues 52,943,853 58,933,078	 إيرادات

Profit 1,598,065 1,709,930	 أرباح

OCI دخل	شامل	آخر   -    -

Total comprehensive income 1,598,065 1,709,930	 مجموع الدخل الشامل
Profit	allocated	to	NCI 639,226 683,972	 أرباح	منسوبة	الى	حقوق	األقلية

OCI allocated to NCI إيرادات	شاملة	أخرى	منسوبة	الى	حقوق	األقلية   -    - 
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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	 14%	per	 annum	 (2019:	 14%).	 The	Group	believe	 that	 an	 average	
growth	 rate	 of	 nil	 (2019:	 Nil)	 per	 annum	 is	 reasonable	 for	 cash	 flow	 projection	
purposes	as	it	is	determined	based	on	expectations	of	future	changes	in	the	market.

Licenses
The	Parent	Company	in	2018	acquired	49%	shares	in	Arabian	Oil	LLC	to	expand	the	LPG	
business	in	UAE	market.	The	Parent	Company	will	manage	the	operations	of	Arabian	Oil	
LLC	and	all	variability	of	returns	are	with	the	Group.	Arabian	Oil	prior	to	this	acquisition	
had	no	asset	and	liabilities	in	its	balance	sheet	other	than	the	license	to	trade	LPG	in	the	
Dubai	market.	The	amount	paid	to	the	shareholders	of	the	Arabian	Oil	over	and	above	
the	face	value	of	the	shares	is	accounted	under	the	head	trading	licenses.	The	Parent	
Company	has	followed	the	amortisation	policy	to	amortise	the	lincence	in	5	years

الشهرة :

تمثــل	الشــهرة	الناشــئة	عنــد	حيــازة	أعمــال	غــاز	البتــرول	المســال	بشــركة	شــل	ماليزيــا	ترادينــج	ال.بــي.
عــن	صافــي	 المدفــوع	 للمقابــل	 العادلــة	 القيمــة	 اينرجــي	إس.دي.إن.بي.إتــش.دي،	 بواســطة	 جــي	

ــي	تمــت	حيازتهــا. األصــول	الت

يتــم	تخصيــص	الشــهرة،	عنــد	الحيــازة،	إلــى	وحــدات	توليــد	النقــد	للشــركة	التــي	يتوقــع	أن	تســتفيد	مــن	
تحويــل	األعمــال.	يتــم	اختبــار	وحــدة	توليــد	النقــد	التــي	تــم	تخصيــص	الشــهرة	إليهــا.	لمعرفــة	انخفــاض	
القيمــة	بشــكل	ســنوي،	أو	عــدة	مــرات	ســنويًا	عنــد	وجــود	مؤشــر	علــى	تعــرض	تلــك	الوحــدة	النخفــاض	
فــي	القيمــة.	يتــم	تحديــد	القيمــة	القابلــة	لاســترداد	لوحــدة	توليــد	النقــد	علــى	أســاس	القيمــة	العادلــة	
ناقصــا	تكاليــف	البيــع	أو	القيمــة	مــن	االســتخدام	أيهمــا	أكبــر.	يســتند	احتســاب	القيمــة	مــن	االســتخدام	
الــى	الموازنــة	الماليــة	المعتمــدة	مــن	اإلدارة	والتــي	تغطــي	فتــرة	5	ســنوات	ومعــدل	خصــم	14%	ســنوًيا	
ــرى	الشــركة	ان	متوســط	معــدل	نمــو	قــدره	صفــر		(2019:	صفــر)	ســنوًيا	معقــول	 (2019: 14%	ســنوًيا).	ت
ــي	 ــرات	مســتقبلية	ف ــع	حــدوث	تغي ــى	توق ــاًء	عل ــدد	بن ــه	يح ــث	أن ــدي،	حي ــق	النق ــؤ	بالتدف ــراض	التنب ألغ

الســوق.

التراخيص

ــك	 ــة	المحــدودة	وذل ــى	49%	مــن	حصــص	شــركة	النفــط	العربي اســتحوذت	الشــركة	فــي	ســنة	2018	عل
لتوســيع	أعمــال	غــاز	البتــرول	المســال	فــي	ســوق	االمــارات	العربيــة	المتحــدة.	وســوف	تقــوم	الشــركة	
بــإدارة	عمليــات	شــركة	النفــط	العربيــة	المحــدودة	وكافــة	العوائــد	المتنوعــة	مــع	الشــركة.	لــم	يكــن	لــدى	
شــركة	النفــط	العربيــة	المحــدودة	قبــل	هــذا	االســتجواذ		أي	أصــول	والتزامــات	فــي	ميزانيتهــا	العموميــة	
مــا	عــدا	الترخيــص	بالتجــارة	فــي	غــاز	البتــرول	المســال	فــي	ســوق	دبــي.	يتــم	احتســاب	المبلــغ	المدفــوع	
ــد	الرخــص	 ــد	عــن	القيمــة	االســمية	لأســهم	ضمــن	بن ــة	ذ	م	م	الزائ لمســاهمي	شــركة	النفــط	العربي

التجاريــة.	وتقــوم	الشــركة	بإطفــاء	قيمــة	الترخيــص	علــى	مــدى	5	ســنوات.		

Below	is	the	carrying	amount	of	goodwill: وفيما	يلي	القيمة	الدفترية	للشهرة:

2020 2019
RO RO

As at 1 January  7,929,183 	7,840,565	 رصيد	في	1	يناير

Net	change	in	foreign	exchange	  155,100 	88,618	 تأثير	حركة	صرف	عمات	أجنبية

As at 31 December  8,084,283 	7,929,183	 الرصيد	في	31	ديسمبر	
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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.

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

أ) استثمارات في مشاريع مشتركة

اســتحوذت	المجموعــة	فــي	عــام	2009	علــى50%	مــن	حصــص	شــركة	يونيغــاز	(ش	م	م)،	والتــي	تعمــل	فــي	
مجــال	توزيــع	الغــاز	و	صيانــة	انابيــب	غــاز	الطبــخ	فــي	ســلطنة	عمــان.

يوضح	الجدول	التالي	معلومات	ملخصة	عن	استثمار	المجموعة	في	مشروعها	المشترك:

10  Other investments 10   استثمارات أخرى

 Parent  الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 

Balance at 31 December  75,000 	75,000	  674,388 	659,454 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

2020 2019

Share of joint venture’s statement of financial position  RO  RO 

Current assets  591,385 	568,938	 أصول	متداولة

Non-current assets  303,933 	312,305	 أصول	غير	متداولة

Current liabilities  (147,921( 	(133,462) التزامات	متداولة

Non-current liabilities  (73,009( 	(88,328) التزامات	غير	متداولة

Net assets  674,388 	659,453	 صافي األصول
Statement of income: قائمة	الدخل	:

Revenue  1,430,146 	1,587,096	 إيرادات		

Total	comprehensive	income  52,444 	(5,755) مجموع	الدخل	الشامل

Profit attributable to Group – includes 50% share of 
Unigaz LLC

 26,222 	(2,878) الربــح المنســوب الــى المجموعــة- باإلضافــة إلــى 50% مــن أســهم 
شــركة يونيغــاز ش م م
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11   Inventories 11     مخزون

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 

LPG  92,363 	121,260	  663,295 	457,358	 غاز	البترول	المسال

Finished	goods  171,123 	174,826	  194,327 	198,296	 بضاعة	تامة	الصنع

Cylinders and accessories  26,113 	41,758	  26,113 	41,758	 أسطوانات	وملحقاتها

Plant	and	other	spares	  139,765 	127,264	  260,227 	199,507	 قطع	غيار	آالت	وقطع	غيار	أخرى

Project inventory  56,392 	45,715	  203,237 	161,488	 مخزون	المشروع

Work	in	progress  15,827 	16,308	  15,827 	27,122	 أعمال	قيد	التنفيذ	

As at 31 December  501,583 	527,131	  1,363,026 	1,085,529 كما في 31 ديسمبر
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12   Trade and other receivables 12   ذمم تجارية مدينة وأخرى

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Trade receivables  1,965,066 	2,241,242	  6,965,665 	7,632,213	 ذمم	تجارية	مدينة

Less:	Provision	for	expected	credit	losses  (379,143( 	(211,883)  (1,002,733( 	(510,209) ناقصًا	:	مخصص	انخفاض	قيمة	الذمم	المدينة

 1,585,923 	2,029,359	  5,962,932 	7,122,004	

Advance	for	purchases  45,814 	21,071	  245,849 	190,983	 مدفوعات	مقدمًا	لمشتريات

Claims for Government subsidy  -    -    3,289,574 	1,799,791	 مطالبات	الدعم	الحكومي

GST refund  -    -    -   	442,972	 استرداد	ضريبة	خدمات	حكومية

Amounts due from related parties  169,555 	1,889,276	 المستحق	من	أطراف	ذات	عاقة	   -    - 

Advances to related parties  1,040,526 	1,321,721	 مدفوعات	مقدمًا	إلى	أطراف	ذات	عاقة	   -    - 

Accrued income  132,584 	85,380	  574,800 	328,117	 إيراد	مستحق

Other	receivables  340,029 	388,787	  757,239 	619,603	 ذمم	مدينة	أخرى

Prepayments  24,840 	27,640	  94,089 	1,108,198	 مدفوعات	مقدمًا

Tax paid under appeal  17,006 	17,006	  17,006 	17,006	 ضريبة	مدفوعة	قيد	الطعن

Deposits  -    -    83,133 	89,044	 ودائع

As at 31 December  3,356,277 	5,780,240	  11,024,622 	11,717,718	 الرصيد في 31 ديسمبر
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Movement	in	the	provision	for	expected	credit	losses		as	follows: حركة	مخصص	انخفاض	قيمة	الذمم	المدينة	كانت	كالتالي	:

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
As at 1 January  211,883 	129,434	  510,209 	141,980	 كما	في	1	يناير

Add:	Provided	during	the	year  167,260 	82,449	  485,525 	456,221	 يضاف:	مخصص	خال	السنة

Exchange	rate	fluctuation  -    -    6,999 	(87,992) تغيرات	معدل	صرف	العمات

As at 31 December  379,143 	211,883	  1,002,733 	510,209 في 31 ديسمبر

13   Cash and cash equivalents 13   النقد وما يماثل النقد

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Cash	in	hand  25,695 	19,744	  28,715 	23,435	 نقد	بالصندوق

Cash	at	banks  180,656 	187,727	  4,085,699 	7,666,541	 نقد	لدى	البنوك

Cash and bank balances  206,351 	207,471	  4,114,414 	7,689,976	 نقد و أرصدة لدى البنوك
Bank	overdrafts  (409,338( 	(215,441)  (409,338( 	(215,441) سحب	على	المكشوف	من	بنوك

As at 31 December  (202,987( 	(7,970)  3,705,076 	7,474,535	 الرصيد فى 31 ديسمبر

Bank	overdrafts	are	availed	from	a	commercial	bank	for	working	capital	requirements	
on	 revolving	credit	basis.	Bank	overdrafts	are	unsecured	and	 repayable	on	demand	
and	carries	markup	at	5.5%	to	6.5%	(2019:	5.5%	to	6.5%)

There	are	no	restrictions	on	bank	balances	at	the	time	of	approval	of	these	separate	
and	 consolidated	 financial	 statements

تــم	الحصــول	علــى	تســهيات	الســحب	علــى	المكشــوف	مــن	بنــوك	تجاريــة	وذلــك	لمتطلبــات	رأس	
ــب	 ــد	الطل ــر	مضمــون	ويدفــع	عن ــى	المكشــوف	غي ــة.	الســحب	عل ــى	أســس	إئتماني المــال	العامــل	عل

ويحمــل	هامــش	ربــح	بنســبة	5.5%		إلــى	6.5%	(2019: 5.5%	إلــى	%6.5).

ال	توجــد	قيــود	علــى	األرصــدة	البنكيــة	فــي	وقــت	الموافقــة	علــى	هــذه	القوائــم	الماليــة	المنفصلــة	
والموحــدة	.
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14   Share capital
The	authorised	share	capital	comprises	120,000,000	shares	of	RO	0.100	each	(2019:	
120,000,000	 of	 RO	 0.100	 each).	 The	 issued	 and	 fully	 paid-up	 share	 capital	 is	 RO	
8,500,000	 comprising	 85,000,000	 shares	 of	 RO	 0.100	 each	 (2019:	 80,000,000	 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	Board	of	Directors	have	recommended	issue	of	bonus	shares	equivalent	to	1	share	
for	each	16	shares	held	on	31	December	2019	(2018:	1	share	for	every	7	shares	held)	
in	order	to	 increase	the	share	capital	of	the	Parent	Company	to	RO	8,500,000	(2019:	
8,000,000).	As	per	the	CMA	guidelines	the	Parent	Company	has	distributed	the	bonus	
shares.	The	Authority	has	confirmed	increasing	the	Paid	up	Capital	of	 the	Company.	
The	shareholders	in	the	Annual	General	Meeting	of	the	Company	held	on	7th	June	2020	
ratified	and	approved	the	same.

14   رأس المال

ــي	للســهم	الواحــد		(2019  ــال	عمان ــه	مــن	120,000,000	ســهم	بواقــع	0.100	ري يتكــون	رأس	المــال	المصــرح	ب
ــغ	رأس	المــال	المصــدر	والمدفــوع	 ــي	للســهم	الواحــد	).	يبل ــال	عمان –		120,000,000	ســهم		بواقــع	0.100		ري
بالكامــل	8,500,000	ريــال	عمانــي،	ويتكــون	مــن	85,000,000	ســهم	قيمــة	كل	منهــا	0.100	ريــال	عمانــي	(2019- 

ــي).	 ــال	عمان 80,000,000	ســهم	قيمــة	كل	منهــا	0.100	ري

فيمــا	يلــي	تفاصيــل	المســاهمين	الرئيســيين	الــذي	يملكــون	نســبة	10	%أو	أكثــر	مــن	أســهم	الشــركة	األم	
فــي	تاريــخ	التقريــر:.

أوصــى	مجلــس	اإلدارة	بإصــدار	أســهم	مجانيــة	تعــادل	ســهًما	واحــًدا	لــكل	16	ســهًما	مملوكــة	فــي	
31	ديســمبر	2019	(2018:	ســهم	واحــد	مقابــل	كل	7	أســهم	مملوكــة)	مــن	أجــل	زيــادة	رأس	مــال	
الشــركة	األم	إلــى	8.500.000	ريــال	عمانــي	(2019 : 8,000,000).	وفًقــا	إلرشــادات	الهيئــة	العامــة	لســوق	المــال،	
قامــت	الشــركة	بتوزيــع	األســهم	المجانيــة.	أكــدت	الهيئــة	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	المدفــوع.	اعتمــد	
المســاهمون	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوي	للشــركة	المنعقــد	فــي	7	يونيــو	2020	علــى	ذلــك	

ووافقــوا	عليــه.

 No. of shares عدد األسهم  % Holding %نسبة المساهمة

2020 2019 2020 2019
A’	Sharqiya	Investments	SAOG  12,066,356 	11,451,471	  14.20 	14.31	 الشرقية	لاستثمارات	(ش.م.ع.ع)

Public	Authority	of	Social	Insurance  8,867,824 	8,270,150	  10.43 	10.34 الهيئة	العامة	للتأمينات	اإلجتماعية



Annual Report 202096

National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

15   Share premium 
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.

The	Board	of	Directors	have	proposed		no	bonus	share	fo	the	year	ended	31	December	
2020	(2019:	1	share	for	every	16	shares	held	in	order	to	increase	the	share	capital	of	the	
Parent	Company	to	RO	8,500,000).

16    Legal reserve
As	 required	by	 the	Commercial	Companies	Law	of	 the	Sultanate	of	Oman	2019,	 the	
Parent	Company	 transfers	10%	of	 its	profit	 for	 the	year	ended	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,	 the	 	Parent	Company	 	 	has	 	 transferred	 	RO	30,708	 towards	 	 legal		
reserve	representing	10%	of	profit	 for	 the	year	ended	31	December	2020	(2019:	RO	
159,208)

17   Other reserves

(i)Other	 reserves	 include	 a	 general	 reserve	 for	 the	 Parent	 Company,	 which	
is	 created	 in	 accordance	 with	 the	 Commercial	 Companies	 Law.	 The	 annual	

15    عالوة إصدار األسهم 

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:

اقتــرح	مجلــس	اإلدارة	بعــدم	وجــود	أســهم	مجانيــة	للســنة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	2020	(2019: 
ــى	8,500,000  ــادة	رأس	مــال	الشــركة	األم	إل ــى	زي ــكل	16	أســهم	محتفــظ	بهــا	ممــا	أدى	إل ســهم	واحــد	ل

ــي)	. ــال	عمان ري

16     االحتياطي القانوني

ــل	10%	مــن	ارباحهــا	 ــة	2019	لســلطنة	عمــان،	تقــوم	الشــركة	األم	بتحوي وفقــًا	لقانــون	الشــركات	التجاري
للســنة	المنتهيــة	لهــذا	اإلحتياطــي	القانونــي	حتــى	يبلــغ	رصيــده	المتراكــم	ثلــث	رأســمال	الشــركة	األم	

المدفــوع	علــى	األقــل.	هــذا	اإلحتياطــي	غيــر	قابــل	للتوزيــع.

قامــت	الشــركة	األم	خــال	الســنة	بتحويــل	مبلــغ	وقــدره	30,708	ريــال	عمانــي	إلــى	اإلحتياطــي	القانونــي	
يمثــل	10	%مــن	ربــح	الســنة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	2020(	2019 : 159,208	ريــال	عمانــي).

17    احتياطيات أخرى

تتضمــن	االحتياطيــات	األخــرى	اإلحتياطــي	العــام	للشــركة	األم،	والــذي	يتــم	إنشــاؤه	بموجــب		 
قانــون	الشــركات	التجاريــة.

 RO 
Total	share	premium	collected إجمالي	عاوة	اإلصدار	المحصلة 4,279,386 

Less:	issue	expenses  (13,506( ناقصًا:	مصروفات	اإلصدار

Share	premium	balance رصيد	عاوة	إصدار	األسهم 4,265,880 

Transfer	to	legal	reserve	during	2014  (478,248( محول	إلى	االحتياطي	القانوني	خال	سنة	2014 

Bonus	share	issued	in	2018  (1,000,000( اصدار	أسهم	مجانية	2018 

Bonus	share	issued	in	2019  (1,000,000( اصدار	أسهم	مجانية	2019

As at 31 December 2020  1,787,632 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020
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appropriation	is	made	at	the	rate	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	Parent	Company.	This	 reserve	 is	a	distributable	
reserve

(ii)Other	 reserves	also	 include	statutory	 reserve	 from	NGC	Energy	LLC	 for	RO	
7,895,	Arabian	Oil	LLC	for	RO	3,626,	NGC	Central	Gas	System	LLC	for	RO	1,875	
and	NGC	Energy	SDN	BHD	for	RO	229,924.

18   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

19   Dividends
The	Board	of	Directors	has	proposed	no	cash	dividend	in	respect	of	the	year	ended	31	
December	2020	(2019		RO	0.0125	per	share	amounting		RO	1,000,000).

20   Borrowings
Borrowings	includes	the	following:

 Parent  الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Term loans قرض	ألجل

Long	term	loans	(Note	20.1)  3,195,812 	1,617,595	  3,195,812 	1,617,595	 قرض	طويل	األجل	(إيضاح	20.1)

Non-current portion  3,195,812 	1,617,595	  3,195,812 	1,617,595	 الجزء	غير	المتداول

Revolving credits  -    -    3,353,065 	8,456,746	 اإلئتمان	المتجدد

Short	term	loans	(Note	20.2)  3,012,917 	3,070,745	  3,012,917 	3,070,745	 قرض	قصير	األجل	(إيضاح	20.2)

Current portion  3,012,917 	3,070,745	  6,365,982 	11,527,491	 الجزء	المتداول

Total borrowings  6,208,729 	4,688,340	  9,561,794 	13,145,086 مجموع القروض

ــح	الســنة	بعــد	خصــم	 ــد	عــن	20	%مــن	رب ــم	تخصيــص	االعتمــادات	الســنوية	بمعــدل	ال	يزي ويت
الضرائــب	واإلحتياطــي	القانونــي	بحيــث	ال	يزيــد	رصيــد	اإلحتياطــي	العــام	عــن	نصــف	رأس	المــال	

المدفــوع.	هــذا	اإلحتياطــي	غيــر	قابــل	للتوزيــع.

تشــمل	االحتياطيــات	األخــرى	أيضــا	االحتياطــي	القانونــي	مــن	إن	جــي	ســي	إنيرجــي	المحــدودة			 
ــي،	إن	جــى	ســى	ســى	 ــال	عمان ــغ		3,626ري ــة	بمبل ــي،	النفــط	العربي ــال	عمان ــغ	7,895	ري بمبل
ــغ	 ــش	دي	بمبل ــي	إت ــي،	و	إن	جــي	ســي	إنيرجــي	إس	دي	إن	ب ــال	عمان ــغ	1,875	ري جــى	إس	مبل

ــي. ــال	عمان 229,924	ري

18     إحتياطي إعادة التقييم

يمثــل	هــذا	اإلحتياطــي	الفائــض	مــن	إعــادة	تقييــم	األراضــي	بالملكيــة	الحــرة	بعــد	خصــم	الضريبــة	وهــو	
غيــر	قابــل	للتوزيــع	حتــى	يتــم	اســتبعاد	األصــول	ذات	الصلــة.

19    توزيعات األرباح

ــة	31	ديســمبر	2020	(2019 : 0,0125  ــة	للســنة	المنتهي ــاح	نقدي ــات	أرب ــس	اإلدارة	أي	توزيع ــرح	مجل ــم	يقت ل
ــي). ــال	عمان ــكل	ســهم	بقيمــة	1,000,00ري ــي	ل ــال	عمان ري

20      القــروض

القروض	تتضمن	التالي:
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20.1   	The	Parent	Company	availed	term	loan	of	RO	1,350,000	(in	November	2018),	
RO	 267,595	 (in	November	 2019),	 RO	 648,474	 (in	 February	 2020)	 and	RO	 1,386,288	
(in	 November	 2020)	 which	 carries	 interest	 at	 5.25%	 (on	 reducing	 balance	 served	
separately),	 to	 inject	 the	 initial	 share	 capital	 for	 the	 LPG	 Project	 in	 India.	 The	 loan	
carries	moratorium	of	24	months	and	has	a	tenor	of	10	years.	The	loan	 installments	
will	be	served	on	a	quarterly	basis	post	the	moratorium	period.	Interest	will	be	served	
on	a	quarterly	basis	during	 the	moratorium	period.

20.2  	 	 Short	 term	 loans	 are	 unsecured	 from	 commercial	 banks	 and	 carry	 interest	
ranging	 from	4%	 to	 5.6%	 (2019:	 4%	 to	 5.5%)	per	 annum.

Covenants
The	loan	agreements	also	provide	certain	covenants,	the	more	significant	of	which	are	
as	follows:	

 Short-term loan 
-			Minimum	20%	sales	turnover	should	be	routed	through	current	account.

 Term loan and short term-loan
-	 	 	Maintain	annual	debt	service	coverage	ratio	DSCR	of	1.25	at	all	 times	during	 the	
tenure	of	facility	starting				31	December	2020.	The	Parent	Company	has	complied	with	
all	 the	covenants.

		، 1,350,000ريــال	عمانــي	(فــي	نوفمبــر	2018)	 الشــركة	األم	علــى	قــرض	ألجــل	بمبلــغ	 حصلــت	    20.1
267,595ريــال	عمانــي	(فــي	نوفمبــر	2019)	،	و	648,474ريــال	عمانــي	(فــي	فبرايــر	2020)	و	1,386,288 
ريــال	عمانــي	(فــي	نوفمبــر	2020)	يحمــل	فائــدة	بنســبة	5.25%	(علــى	الرصيــد	المتناقــص	المقــدم	بشــكل	
ــد.	القــرض	مؤجــل	 ــرول	المســال	فــي	الهن ــاز	البت ــي	لمشــروع	غ ــادة	رأس	المــال	المبدئ منفصــل	)،	لزي
لمــدة	24	شــهًرا	ومــدة	اســتحقاق	10	ســنوات.	ســيتم	تقديــم	أقســاط	القــرض	علــى	أســاس	ربــع	ســنوي	

ــل. ــرة	التأجي ــع	ســنوي	خــال	فت ــى	أســاس	رب ــدة	عل ــم	الفائ ــل.	ســيتم	تقدي ــرة	التأجي بعــد	فت

20.2   	القــروض	قصيــرة	األجــل	غيــر	مضمونــة	مــن	البنــوك	التجاريــة	وتحمــل	فوائــد	تتــراوح	مــن	4%	إلــى	
5.6%	(2019: 4%	إلــى	5.5%)	ســنوًيا.

التعهدات

توفر	اتفاقيات	القروض	أيًضا	بعض	التعهدات،	وأهمها	ما	يلي:

قرض قصير األجل

-	يجب	تحويل	20%	كحد	أدنى	من	حجم	اإليرادات	من	خال	الحساب	الجاري.

 قرض ألجل وقرض قصير األجل

-	الحفــاظ	علــى	نســبة	تغطيــة	خدمــة	الديــن	الســنوية	عنــد	1.25	فــي	جميــع	األوقــات	خــال	فتــرة		
التعهــدات. تلتــزم	الشــركة	بجميــع	 ابتــداء	مــن	31	ديســمبر	2020.	 التســهيات	لدينــا	

التسوية	بين	حركة	اإللتزامات	والتدفقات	النقدية	الناتجة	من	أنشطة	التمويل:
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Reconciliation	of	movements	of	liabilities	to	cash	flows	arising	from	financing	activities: التسوية	بين	حركة	اإللتزامات	والتدفقات	النقدية	الناتجة	من	أنشطة	التمويل:

 Parent المجموعة  Group الشركة األم
 السحب على 

المكشوف
 القروض

واإلقتراضات
 السحب على 

المكشوف
 القروض

واإلقتراضات
 Bank  

overdrafts 
 Loans and  

borrowings 
 Bank overdrafts  Loans and  

borrowings 
As	at	1	January	2020 	215,441	 	4,688,340	 	215,441	 	13,145,086	 الرصيد	فى	أول	يناير	2020

-		Proceeds	from	loan	and	borrowings  - 	1,578,217	  - 	1,578,217	 حصيلة	القروض	واإلقتراضات

-		Repayment	of	loan	and	borrowings  - 	(57,828)  - 	(5,161,509) سداد	القروض	واإلقتراضات

-		Change	in	bank	overdraft 	193,897	  - 	193,897	 التغير	فى	السحب	على	المكشوف	من	البنوك - 

As at 31 December 2020 الرصيد فى 31 ديسمبر 2020 9,561,794  409,338  6,208,729  409,338 

As	at	1	January	2019 	1,777,210	 	3,449,594	 	1,777,210	 	15,688,068	 الرصيد	فى	أول	يناير	2019

-		Proceeds	from	loan	and	borrowings  -   	7,854,697	  -   	11,571,245	 حصيلة	القروض	واإلقتراضات

-		Repayment	of	loan	and	borrowings  -   	(6,391,003)  -   	(9,444,765) سداد	القروض	واإلقتراضات

-		Change	in	bank	overdraft 	(1,561,769)  -   	(1,561,769) التغير	فى	السحب	على	المكشوف	من	البنوك   - 

As	at	31	December	2019 	215,441	 	4,688,340	 	215,441	 	13,145,086 الرصيد	فى	31	ديسمبر	2019

21   Lease liabilities 21     إلتزامات اإليجار

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Current  60,149 	27,565	  303,933 	275,934	 متداول

Non-current  263,182 	280,279	  2,053,461 	3,149,685	 غير	متداول

 323,331 	307,844  2,357,394 	3,425,619	  
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21   Lease liabilities (Continued( 21     إلتزامات اإليجار )تابع)

 Minimum lease payments due - RO الحد األدنى لمستحقات اإليجار- بالريال 
العماني

سنة 1 – 2 سنة 2 – 3 سنة 3 – 4 سنة 4 – 5 سنة أكثر من 5 سنة

Parent Within one year 1-2 years 2-3 years 3-4 years 4-5 years After 5 years Total الشركة األم
31 December 2020 31 ديسمبر 2020       
Lease		payments 75,821 61,606 42,529 43,380 44,247 121,482 389,065 مدفوعات	إيجار

Finance	charges (15,672) (12,887) (11,096) (9,363) (7,431) (9,285) (65,734( رسوم	تمويل

Net present value 60,149 48,719 31,433 34,017 36,816 112,197 323,331 صافي القيمة الحالية

 Minimum lease payments due - RO الحد األدنى لمستحقات اإليجار- بالريال 
العماني

سنة 1 – 2 سنة 2 – 3 سنة 3 – 4 سنة 4 – 5 سنة أكثر من 5 سنة

Group Within one year 1-2 years 2-3 years 3-4 years 4-5 years After 5 years Total المجموعة
31 December 2020 31 ديسمبر 2020       
Lease		payments 472,571 313,286 231,412 217,959 222,304 2,652,488 4,110,020 مدفوعات	إيجار

Finance	charges (168,638) (151,842) (146,642) (141,631) (136,178) (1,007,695) (1,752,626( رسوم	تمويل

Net present value 303,933 161,444 84,770 76,328 86,126 1,644,793 2,357,394 صافي القيمة الحالية
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21   Lease liabilities (Continued( 21     إلتزامات اإليجار )تابع)

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

Movement in lease liabilities  RO  RO  RO  RO الحركة في إلتزامات اإليجار
As on 1 January 	307,844	  -   	3,425,619	 كما	في	1	يناير   - 

Exchange	rate	fluctuations  -    -   	(18,930) تغيرات	معدل	صرف	العمات   - 

Addition 	58,320	 	370,052	 	100,104	 	4,508,037	 اضافات

Interest	expense	for	the	year 	17,229	 	18,260	 	188,160	 	287,649	 مصروف	الفائدة	للسنة

Payments	made	during	the	year 	(60,062) 	(80,468) 	(1,337,559) 	(1,370,067) المدفوع	خال	السنة

Balance at 31 December  323,331 	307,844	  2,357,394 	3,425,619 الرصيد في 31 ديسمبر

22   Staff terminal benefits 22    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
At 1 January 	326,295	 	275,399	 	402,733	 	334,639	 ا	يناير

Charge	for	the	year 	56,214	 	62,342	 	76,661	 	91,902	 المحمل	للسنة

Payments	made	during	the	year 	(43,276) 	(11,446) 	(47,287) 	(23,808) المدفوع	خال	السنة

As at 31 December  339,233 	326,295	  432,107 	402,733	 الرصيد في 31 ديسمبر
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23   Accounts payable and accruals 23   ذمم تجارية دائنة ومستحقات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Trade creditors 	280,855	 	193,178	 	3,987,670	 	2,532,212	 ذمم	تجارية	دائنة

Directors’ remuneration  -   	44,300	  -   	44,300	 مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة

Accrued expenses 	797,426	 	1,282,075	 	3,165,311	 	3,428,813	 مصروفات	مستحقة

Other	creditors 	111,395	 	112,194	 	1,470,341	 	1,498,946	 ذمم	دائنة	أخرى

Amounts due to related parties 	110,809	 	110,809	 	8,707	 المستحق	إلى	أطراف	ذات	عاقة   - 

As at 31 December  1,300,485 	1,742,556	  8,632,029 	7,504,271	 الرصيد في 31 ديسمبر

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Net	assets	(RO) 	16,718,978	 	17,478,211	 	20,860,476	 	21,796,246	 صافي	األصول	ر.ع

Number	of	shares	outstanding	at	31	December 	85,000,000	 	85,000,000	 	85,000,000	 	85,000,000	  عدد	األسهم	القائمة	في31	ديسمبر

Net assets per share (RO(  0.197 	0.206	  0.245 	0.256	 صافي األصول لكل سهم ر.ع

24   Net assets per share
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

24    صافي األصول للسهم الواحد

ــى	مســاهمي	 ــم	احتســاب	صافــي	قيمــة	األصــول	للســهم	الواحــد	بتقســيم	األســهم	المنســوبة	إل يت
ــي: ــى	عــدد	األســهم	القائمــة	كالتال ــر	عل ــخ	التقري الشــركة	األم		والمجموعــة	بتاري
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Amount	due	from	subsidiaries	band	associate-short	term 169,555 1,889,276 - - مبلغ	مستحق	من	شركات	تابعة	وشقيقة	-	قصير	األجل

Advance	to	subsidiaries	(Note	12) 1,040,526 1,321,721 - - مبلغ	مدفوع	مقدمًا	إلى	شركات	تابعة	(إيضاح	12)

Amounts	due	from	related	parties	(Non	Current) 3,779,982 744,473 - - مبلغ	مستحق	من	أطراف	ذات	عاقة	(غير	متداول)

Amount due to related parties 110,809 110,809 8,707 - مبلغ	مستحق	ألطراف	ذات	عاقة

Term	Loans - 1,617,595 - 1,617,595 قروض	ألجل

Transactions	with	related	parties	during	the	year	were	as	follows: فيما	يلي	المعامات	مع	األطراف	ذات	العاقة	خال	السنة	كما	يلي:

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Sales	to	Subsidiaries	(Revenue) 1,570,978 2,483,011 - - مبيعات	إلى	الشركات	التابعة	

Rental	and	other	income 115,638 57,782 - - إيجار	و	إيرادات	أخرى

Expenses	Charged 140,789 215,144 - - مصروفات	مدفوعة

Other	expenses 22,994 - - - مصروفات	أخرى

25   Related party balances and transactions
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,	are	on	the	agreed	terms	and	conditions.	Details	of	related	
parties	balances	and	transactions	(including	transactions	and	balances	with	related	
parties	as	a	result	of	common	directorship)	for	the	year	ended	31	December	2020	and	
31	December	2019	are	as	follows:

25    المعامالت مع األطراف ذات عالقة

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	واإلدارة	العليــا.	فــي	إطــار	النشــاط	اإلعتيــادي	تقــوم	تلــك	األطــراف	ذات	العاقــة	بتوريــد	بضائــع	

وتقديــم	خدمــات	إلــى	المجموعــة.

	أن	أســعار	وشــروط	التعامــات	مــع	األطــراف	ذات	العاقــة	التــي	يتــم	الدخــول	فيهــا	فــي	إطــار	النشــاط	
ومعامــات	 أرصــدة	 تفاصيــل	 عليهــا.	 المتفــق	 واألحــكام	 الشــروط	 أســاس	 علــى	 هــي	 اإلعتيــادي	
األطــراف	ذات	العاقــة	(بمــا	فــي	ذلــك	المعامــات	واألرصــدة	مــع	األطــراف	ذات	العاقــة	نتيجــة	اإلدارة	

ــي: ــا	يل ــي	31	ديســمبر	2020	و	31	ديســمبر	2019	هــي	كم ــة	ف المشــتركة)	للســنة	المنتهي
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قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

25   Related party balances and transactions (continued(

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

25     المعامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع)

تعويضات موظفي اإلدارة العليا:

موظفــي	اإلدارة	الرئيســيين	هــم	أولئــك	األشــخاص	الذيــن	لديهــم	الصاحيــة	والمســؤولية	المتعلقــة	
ــة	أنشــطة	المجموعــة. بالتخطيــط	والتوجيــه	ومراقب

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Senior management remuneration  256,872 	330,588	  718,072 	804,261	 مكافأة	اإلدارة	العليا

Directors' remuneration and sitting fees  35,500 	80,000	  219,020 	257,098	 مكافــأة	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وأتعــاب	حضــور	جلســات	
اإلدارة مجلــس	

26   Revenue 26    اإليرادات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Revenue from contracts with customers إيرادات من عقود مع العمالء
Sale	of	LPG  8,114,544 	10,223,687	  63,817,179 	72,133,576	 بيع	غاز	البترول	المسال

Project income  249,900 	681,651	  1,069,737 	1,882,076	 إيرادات	المشروع

NC+	and	other	industrial	gas  320,836 	359,345	  1,310,577 	1,960,900	 بيع	NC		والغازات	الصناعية	األخرى

Lubricant	sales  223,113 	165,518	  223,113 	165,518	 إيرادات	زيوت		التشحيم

Other	income  144,707 	114,130	  6,471 	10,323	 إيرادات	أخرى

Sale	of	new	empty	LPG	cylinders	and	
accessories

 132,787 	102,446	  132,787 	102,446	 بيع	أسطوانات	غاز	بترول	مسال	جديدة	خالية	وملحقاتها

 9,185,887 	11,646,777	  66,559,864 	76,254,839	
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قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
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26   Revenue 26    اإليرادات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Revenue from other sources اإليرادات	من	مصادر	أخرى

Vehicle	hire	charges	and	rental	income  20,191 	30,903	  28,161 	39,120	 رسوم	تأجير	واستئجار	المركبات	اإليرادات

 20,191 	30,903	  28,161 	39,120	

Total revenue  9,206,078 	11,677,680	  66,588,025 	76,293,959	 إجمالي	اإليرادات

27   Cost of revenue 27     تكاليف اإليرادات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2020 2019 2020 2019
Notes  RO  RO  RO  RO 

Opening	stock	  121,260 	169,357	  457,357 	660,382	 مخزون	أول	المدة

Local	purchases  5,624,602 	7,157,847	  42,055,137 	40,980,163	 مشتريات	محلية

Imports  -    -    7,581,780 	14,188,643	 واردات

Closing	stock	  (92,363( 	(121,260)  (663,287( 	(457,357) مخزون	آخر	المدة

 5,653,499 	7,205,944	  49,430,987 	55,371,831	

(Continued( )تابع)
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27   Cost of revenue 27     تكاليف اإليرادات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2020 2019 2020 2019
Notes  RO  RO  RO  RO 

Other direct expenses: مصروفات مباشرة أخرى :
Direct labour costs 29.1  1,197,009 	1,260,583	  2,081,416 	2,140,045	 عمالة	مباشرة

Project costs  109,243 	466,924	  665,499 	1,243,044	 تكاليف	المشروع

Plant repair and maintenance 
expenses

 25,012 	7,823	  1,698,175 	1,847,849	 تكاليف	إصاح	وصيانة	اآلالت

Fuel	and	vehicle	maintenance	
expenses

 351,486 	394,832	  441,381 	491,227	 وقود	ومصروفات	صيانة

Other	plant	related	expenses  191,169 	222,581	  1,159,943 	1,347,492	 تكاليف	متعلقة	بمعدات	أخرى

NC+	and	other	industrial	gas	costs  146,960 	186,668	  967,305 	1,550,233	 تكلفة	+	NC		والغازات	الصناعية	األخرى

Lubricant	costs  185,490 	133,311	  185,490 	133,311	 تكاليف	زيوت	وشحوم

Insurance expenses  127,337 	124,959	  179,735 	171,740	 مصروفات	التأمين

Cost of cylinders sold 27.1  122,227 	90,857	  122,227 	90,857	 تكلفة	اإلسطوانات	المباعة

Transportation expenses  62,963 	86,702	  65,595 	94,615	 تكاليف	نقل

Utilities	expenses  52,533 	47,311	  103,913 	98,016	 تكاليف	خدمات

Lease	rent  4,236 	5,544	  96,946 	108,455	 إيجارات

 8,229,164 	10,234,039	  57,198,612 	64,688,715	

(Continued( )تابع)
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27.1   Cost of cylinders 27.1    تكلفة اإلسطوانات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Opening	stock	  32,374 	11,525	  32,374 	11,525	 مخزون	أول	المدة

Purchases	of	new	cylinder  106,582 	111,706	  106,582 	111,706	 شراء	أسطوانات	جديدة

Closing	stock	  (16,729( 	(32,374)  (16,729( 	(32,374) مخزون	آخر	المدة

 122,227 	90,857	  122,227 	90,857	
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28   Administrative expenses 28    مصروفات إدارية

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2020 2019 2020 2019
Notes  RO  RO  RO  RO 

	Employee	related	costs	  29.1  544,713 	572,343	  1,865,484 	1,941,558	 تكاليف	متعلقة	بالموظفين

	Office	expenses	  103,958 	148,601	  261,712 	404,773	 تكاليف	متعلقة	بالمكتب

 Directors’ remuneration and sitting fees  35,500 	80,000	  219,020 	257,098	  مكافآت	وأتعاب	حضور	أعضاء	مجلس
اإلدارة

 Communication expenses  50,992 	59,003	  173,234 	176,439	 مصروفات	إتصاالت

	Professional	charges	  28,230 	30,899	  235,946 	365,921	 أتعاب	مهنية

 Repairs and maintenance expenses  13,286 	13,567	  15,048 	16,053	 تكاليف	إصاحات	وصيانة

	Marketing	and	publicity	expenses		  20,634 	11,118	  109,143 	152,453	 مصروفات	التسويق	و	الدعاية

 Printing and stationery expenses  4,907 	10,646	  15,858 	27,934	 مطبوعات	وقرطاسية

 General expenses  17,099 	9,590	  61,348 	97,057	 مصروفات	عامة

 Business travel expenses  2,617 	5,912	  26,785 	102,909	 مصروفات	سفر

	Withholding	tax	  2,281 	3,652	  2,281 	3,652	 الضرائب	المتقطعة	من	المنبع

 Advertisement expenses  6,501 	2,778	  6,501 	2,778	 إعانات

 Rent expense  -    -    89,284 	89,310	 تكاليف	إيجار

 Donations   11,000  -    13,467 	3,287	 تبرعات

 Transportation costs  -    -    1,705,707 	1,729,250	 تكلفة	النقل

 Insurance expenses  -    -    82,922 	76,476	 مصروفات	التأمين

 841,718 	948,109	  4,883,740 	5,446,948	



التقرير السنوي 2020 109

National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

29   Employees costs 29   تكاليف الموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Wages	and	salaries  1,542,363 	1,492,564	  3,193,281 	3,140,073	 رواتب	و	أجور

Other	employee	benefit	costs  69,733 	206,558	  593,821 	769,415	 تكلفة	مزايا	أخرى	للموظفين

Social security costs  73,412 	71,462	  83,137 	80,213	 تكلفة	التأمينات	اإلجتماعية

Provision	for	staff	terminal	benefits	
(Note	22)

 56,214 	62,342	  76,661 	91,902	 مخصص	مكافآة	نهاية	الخدمة	للموظفين		(إيضاح	22)

 1,741,722 	1,832,926	  3,946,900 	4,081,603	

29.1   Allocation of employees costs 1/29    تخصيص تكاليف الموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Allocation of employee costs into: يتم اإلفصاح عنها كالتالي :
Cost	of	revenue	(Note	27)  1,197,009 	1,260,583	  2,081,416 	2,140,045	 تكلفة	اإليرادات	(إيضاح	27)

Administrative	expenses	(Note	28)  544,713 	572,343	  1,865,484 	1,941,558	 مصروفات	إدارية	(إيضاح	28)

 1,741,722 	1,832,926	  3,946,900 	4,081,603	
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30   Depreciation expenses 30   مصاريف اإلستهالك

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Depreciation-direct  254,520 	271,732	  2,426,940 	2,266,049	 إستهاك-	مباشر

Depreciation	on	right-of-use	
assets-direct

 34,593 	34,593	  444,654 	388,298	 إستهاك	أصول	حق	اإلستخدام-	مباشر

Depreciation expenses-indirect  48,561 	53,736	  205,748 	210,241	 مصاريف	إستهاك-	غير	مباشرة

Depreciation	on	right-of-use	
assets-indirect

 29,324 	29,591	  163,911 	78,207	 إستهاك	أصول	حق	اإلستخدام-غير	مباشرة

 366,998 	389,652	  3,241,253 	2,942,795	

31  Other income-net 31    إيرادات أخرى- صافي

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Interest income  240,244 	213,443	  104,235 	77,359	 إيرادات	الفوائد

Dividend income  60,276 	59,066	  60,276 	59,066	 إيرادات	توزيعات	أرباح

Miscellaneous income  109,501 	38,520	  747,407 	153,504	 إيرادات	متنوعة

Profit	on	disposal	of	property	plant	and	
equipment

 80,658  -    85,695 	47,801	 أرباح	بيع	ممتلكات	واآلالت	ومعدات

Other	expenses  -   	(46,276)  -   	(46,276) مصروفات	أخرى

 490,679 	264,753	  997,613 	291,454	

From	 the	 year	 2017,	 the	 Parent	 Company	 has	 started	 charging	 interest	 from	 its	
subsidiaries	(in	GCC),	on	the	amount	outstanding	@	6%	per	annum,	on	a	monthly	basis.

بــدأت	الشــركة	األم	منــذ	ســنة	2017	بتحميــل	فائــدة	مــن	شــركاتها	التابعــة	فــي	دول	مجلــس	التعــاون	
الخليجــي	علــى	المبلــغ	قيــد	الســداد	بمعــدل	6	%		علــى	أســاس	شــهري.



التقرير السنوي 2020 111

National Gas Company SAOG and its subsidiaries شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended 
31 December 2020
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Separate and consolidated 
statement of comprehensive 
income:

قائمة الدخل الشامل  المنفصلة والموحدة

Current year  59,218 	362,863	  732,957 	1,115,064	 السنة	الحالية

 59,218 	362,863	  732,957 	1,115,064	

Deferred tax  (9,504( 	66,689	  (132,608( 	(67,937) ضريبة	مؤجلة

 49,714 	429,552	  600,349 	1,047,127	

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Deferred tax liability إلتزام ضريبي مؤجل
 As at 1 January  621,877 	442,688	  3,082,213 	2,905,777	 في1	يناير

	Movement	through	equity	  -   	112,500	  -   	216,696	 الحركة	من	خال	حقوق	الملكية

	Movement	through	profit	or	loss	  (9,504( 	66,689	  (133,801( 	(68,686) الحركة	من	خال	قائمة	الربح	والخسارة

	Exchange	difference	on	translation	  -    -    48,125 	28,425	 فرق	سعر	الصرف	من	التحويات

 As at 31 December  612,373 	621,877	  2,996,537 	3,082,213	 في 31 ديسمبر

32   Income Tax
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%	(2019:	15%	to	24%)	on	the	taxable	income.	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.

32   ضريبة الدخل

تقــوم	األجهــزة	الضريبيــة	فــي	ســلطنة	ُعمــان	بإتبــاع	مفهــوم	الكيــان	القانونــي	المســتقل	للشــركات.	
ــي	 ــان	قانون ــي،	فــإن	كل	كي ــة	فــي	ُعمــان.	بالتال ال	يوجــد	مفهــوم	لخضــوع	مجموعــة	الشــركات	للضريب

يخضــع	للضريبــة	بشــكل	منفصــل.

ــة	هــو	%15-	%24	 ــى	كافــة	شــركات	المجموعــة	الخاضعــة	للضريب ــق	عل ــذي	ينطب ــي	ال إن	المعــدل	الضريب
(2019: 15%-24%)	لقــد	تــم	تعديــل	الربــح	المحاســبي	لــكل	كيــان	قانونــي	بهــدف	تحديــد	المصــروف	الضريبــي	

للســنة.	تتضمــن	التعديــات	الضريبيــة	البنــود	المتعلقــة	بــكل	مــن	اإليــرادات	والمصاريــف.
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32   Income Tax (Continued( 32   ضريبة الدخل )تابع)

The	deferred	tax	comprises	the	following	temporary	differences: تتكون	الضريبة	المؤجلة	من	فروقات	مؤقتة	كالتالي:

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Equity حقوق الملكية
Revaluation of land  (567,819( 	(567,819)  (1,001,674( 	(983,957) إعادة	تقييم		األرض

Separate and consolidated statement 
of comprehensive income:

قائمة الدخل الشامل المنفصلة والموحدة

Provision for expected credit losses  56,871 	14,474	  74,600 	14,474	 مخصص	خسارة	االئتمان	المتوقعة

Net	book	value	of	fixed	assets  (101,425( 	(68,532)  (2,069,463( 	(2,112,730) صافي	القيمة	الدفترية	ألصول	ثابتة

Deferred tax liability  (44,554( 	(54,058)  (1,994,863( 	(2,098,256) إلتزام ضريبي مؤجل
Deferred tax liability  (612,373( 	(621,877)  (2,996,537( 	(3,082,213) إلتزام ضريبي مؤجل

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Current liability اإللتزامات المتداولة:
Current year 	59,218	 	362,863	 	732,957	 	1,115,064	 السنة	الحالية

Prior years 	22,022	 	3,712	 	(562,880) 	(751,624) السنة	السابقة

As at 31 December  81,240 	366,575	  170,077 	363,440	 في 31 ديسمبر
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The	tax	returns	of	the	Parent	Company	for	the	years	2017	and	2018	have	not	yet	been	
agreed	with	the	Secretariat	General	for	taxation	at	the	Ministry	of	Finance.

Mangament	is	of	the	opinion	that	additional	taxes,	if	any,	related	to	the	open	tax	years	
would	not	be	significant	to	the	Parent	Company’s	financial	position	as	at	31	December	
2020.

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	
2020.

ــة	 ــة	العام ــع	األمان ــي	2017	و	2018	م ــة	للشــركة	عــن	عام ــرارات	الضريبي ــى	اإلق ــاق	عل ــد	االتف ــم	بع ــم	يت ل
للضرائــب	فــي	وزارة	الماليــة.

يــرى	مجلــس	اإلدارة	أن	مبلــغ	الضرائــب	اإلضافيــة	المتعلقــة	بالســنوات	الضريبيــة	المفتوحــة،	إن	وجــدت،	
لــن	يكــون	جوهرًيــا	بالنســبة	للمركــز	المالــي	للشــركة	كمــا	فــي	31	ديســمبر	2020 .

يتــم	احتســاب	ضريبــة	الدخــل	الحاليــة	علــى	أســاس	معــدل	الضريبــة	القانونــي	الماليــزي	البالــغ	%24	(2019: 
24%)	مــن	الربــح	التقديــري	المتوقــع	لهــذه	الســنة.

الروابــط	الضريبيــة	للشــركات	التابعــة	المســجلة	فــي	بلــدان	خــارج	ســلطنة	عمــان	هــي	فــي	مراحــل	
ــة	بالنســبة	للمركــز	 ــن	تكــون	جوهري ــم	ربطهــا	ل ــة	قــد	يت ــب	إضافي ــة	ضرائ ــأن	أي ــرى	اإلدارة	ب مختلفــة.	ت

المالــي	للمجموعــة	كمــا	فــي	31	ديســمبر2020.

32   Income tax (continued( 32    ضريبة الدخل )تابع)

A	reconciliation	of	tax	charge	is	set	out	below: تم	تحديد	تسوية	مصاريف	الضريبة	أدناه:

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Profit	before	tax  356,796 	2,021,629	  949,972 	3,005,256	 الربح	قبل	الضريبة

Income	tax	expense	at	the	rates	
mentioned	below	*

 59,218 	362,863	  732,957 	1,115,064	 مصروف	ضريبة	الدخل	وفقًا	للمعدالت	الواردة		أدناه

Relating	to	origination/(reversal)	of	
deferred tax liability

 (9,504( 	66,689	  (132,608( 	(67,937) فيما	يخص	(عكس)/إنشاء	التزام	ضريبي	مؤجل

 49,714 	429,552  600,349 	1,047,127
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33  Earnings per share
The	basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	the	profit	of	the	Group	and	Parent	
Company	for	the	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.

33   العائد للسهم الواحد

ــاح	المجموعــة	والشــركة	األم	 ــد	األساســي	للســهم	الواحــد	مــن	خــال	تقســيم	أرب ــم	حســاب	العائ يت
للســنة	المنســوبة	إلــى	مســاهمي	الشــركة	األم	علــى	المتوســط	المرجــح	لعــدد	األســهم	القائمــة	خــال	

الســنة.

تــم	التوصــل	إلــى	ربحيــة	الســهم	الواحــد	(األساســية	والمخفضــة)	عــن	طريــق	قســمة	ربــح	الســنة	
ــى	المتوســط	المرجــح	لعــدد	األســهم	القائمــة.	نظــرا	لعــدم	وجــود	 ــى	المســاهمين	عل المنســوب	إل
ــد	 ــة	الســهم	الواح ــد	المخفضــة	تســاوي	ربحي ــة	الســهم	الواح ــإن	ربحي ــة،	ف أســهم	مخفضــة	محتمل
األساســية.	لغــرض	احتســاب	ربحيــة	الســهم	الواحــد،	قامــت	الشــركة	األم	بإعــادة	قائمــة	متوســط	

مرجــح	الســنة	الســابقة	لعــدد	األســهم	القائمــة	لتشــمل	األســهم	المجانيــة.

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2020 2019 2020 2019

 RO  RO  RO  RO 
Profit	for	the	year	ended	(RO)  307,082 	1,592,077	  (130,126( 	1,314,420	 (ربح	للسنة	المنتهية	(ر.ع

Weighted	average	number	of	shares	outstanding	
during	the	year	2020

 85,000,000 	85,000,000	  85,000,000 	85,000,000	  المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	القائمة
(خال	السنة		(عدد

Basic and diluted earnings per share (RO(  0.004 	0.019	  (0.002( 	0.015	 لعائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع)
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34   Segment reporting
The	Group’s	only	significant	business	segment	is	the	marketing	and	selling	of	LPG.	

Geographic information

Revenues from external customers

35.1	 This	relates	to	the	various	expenditure	to	be	incurred	on	the	development	of	
property,	 plant	 and	 equipment.

35.2	 Bank	 guarantees	 are	 provided	 by	 the	 scheduled	 banks	 on	 behalf	 of	 the	
Parent	 Company	 for	 the	 various	 related	 party	 transactions	 initiated	 by	 the	 Parent	
Company and its related parties.

34    تقارير قطاعية
لدى	المجموعة	قطاع	نشاط	هام	واحد	فقط	وهو	تسويق	وبيع	غاز	البترول	المسال.

معلومات جغرافية

إيرادات من عمالء في الخارج

1/35				هذه	المصروفات	المتغيرة	يتم	صرفها	في	تطوير	الممتلكات	واآلالت	والمعدات	.

2/35			الضمانــات	البنكيــة	يتــم	توفرهــا	بواســطة	البنــوك	الُمســجلة	نيابــة	عــن	الشــركة	األم	لمعامــات	
مختلفــة	بيــن	األطــراف	ذات	العاقــة	تبــدأ	بالشــركة	األم	واألطــراف	ذوي	العاقــة	بهــا.

35   Commitments 35   ارتباطات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2020 2019 2020 2019
Notes  RO  RO  RO  RO 

Capital commitments 35.1  24,208 	39,460	  3,296,043 	3,838,396	 ارتباطات	رأسمالية

Performance guarantees 35.2  1,661,141 	1,889,686	  1,661,141 	1,889,686	 ضمانات	األداء

2020 2019
 RO  RO 

Oman  7,580,320 	8,493,269	 سلطنة	عمان

Other	GCC	countries  6,124,709 	8,912,988	 دول	مجلس	التعاون	الخليج	العربي	األخرى

Asia  52,882,996 	58,887,702	 آسيا

 66,588,025 	76,293,959	
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36   Contingencies 
36.1	 On	6	November	2019,	Solar	Gas	Sdn	Bhd	(Solar	Gas”)	had	filed	a	suit	at	the	
High	 Court	 of	 Kuala	 Lumpur	 for	 inter-alia	 the	 following	 reliefs:

i)	 an	 injunction	 compelling	 the	 Company,	 its	 agents	 and/or	 the	 servants	 to	
return	83,956	LPG	gas	cylinders	to	Solar	Gas	within	14	days	from	the	date	of	
the	Order;	or

ii)	 	in	the	alternative,	the	Company	to	pay	Solar	Gas	a	sum	of	RM8,019,018;

iii)	 damages	for	loss	of	profit	to	be	assessed	by	the	High	Court;

iv)		 interest	at	the	rate	of	5%	per	annum	on	the	sum	of	RM	8,019,018	from	30		
	 August	2019	to	the	date	of	satisfaction	of	Judgement	Sum;

v)		 damages	for	conversion;	and

(vi)		 cost	of	the	claim.

Trial	dates	have	been	fixed	for	8	to	10	March	2021.

The	 Subsidiary,	 upon	 consultation	with	 the	 solicitor,	 is	 of	 the	 view	 that	 it	 has	 good	
defense	 to	 the	 claims	made	 by	 Solar	 Gas.

36.2	 At	 31	 December	 2020	 the	 Group	 had	 contingent	 liabilities	 in	 respect	 of	
guarantees	arising	in	the	ordinary	course		of			business			from		which		it		is		anticipated		
that		no		material		liabilities		will		arise		amounting	to		RO	1,661,141	(2019:	RO	1,889,686).

37   Financial Instrument risk
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	separate	and	consolidated	financial	statements.

اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة    36

1/36				خــال	ســنة	2019،	رفعــت	شــركة	غــاز	الطاقــة	الشمســية	(”	Solar Gas	”)		دعــوى	فــي	المحكمــة	
العليــا	فــي	كوااللمبــور	ضــد		أحــدى	الشــركات	التابعــة	للشــركة،	مــن	أجــل	مســائل	مــن	بينهــا	اإلعفــاءات	

التالية:
أمر	قضائي	يلزم	الشركة	ووكائها	و	/	أو	موظفيها	بإعادة	83,956	أسطوانة	غاز		 	(1

البتــرول	المســال	إلــى	غــاز	الطاقــة	الشمســية	فــي	غضــون	14	يوًمــا	مــن	تاريــخ	الطلــب؛	أو  

	بديا	لذلك،	ُتدفع	إلى	شركة	غاز	الطاقة	الشمسية	مبلًغا	قدره	8,019,018	رينغيت		 	(2
ماليزي. 	

وتقدر	المحكمة	العليا	األضرار	الناجمة	عن	خسارة	األرباح؛ 	(3
	فائدة	بمعدل	5	%	في	السنة	على	مبلغ	قدره	8,019,018	رينغيت	ماليزي	من	30   	(4

ــه؛ أغســطس	2019	حتــى	تاريــخ	ســداد	المبلــغ	المحكــوم	ب  
أضرار	التحويل.	و 	(5

تكلفة	الدعوى. 	(6
تم	تحديد	مواعيد	المحاكمة	في	الفترة	من	8	إلى	10	مارس	2021.

تــرى	الشــركة	التابعــة،	بعــد	التشــاور	مــع	المحامــي،	أن	لديهــا	دفاعــًا	جيــدًا	ضــد	المطالبــات	
الشمســية. الطاقــة	 غــاز	 مــن	شــركة	 المقدمــة	

2/36				فــي	31	ديســمبر	2020	،	كان	لــدى	المجموعــة	التزامــات	احتماليــة	طارئــة	فيمــا	يتعلــق	بالضمانــات	
الناشــئة	فــي	ســياق	األعمــال	العاديــة	والتــي	مــن	المتوقــع	أال	تنشــأ	عنهــا	أي	التزامــات	جوهريــة	بمبلــغ	

1,661,141	ريــال	عمانــي	(2019: 1.889.686	ريــال	عمانــي).

37     مخاطر األدوات المالية 

نظرة عامة 
تتعرض	المجموعة	للمخاطر	التالية	من	جراء	استخدامها	لأدوات	المالية:	

		مخاطر	االئتمان		 

		مخاطر	السيولة		 
		مخاطر	السوق	 

ــكل	مــن	المخاطــر	المذكــورة	أعــاه،	 	هــذا	اإليضــاح	يقــدم	معلومــات	عــن	تعــرض	المجموعــة	ل
ــرأس	 ــاس	وإدارة	المخاطــر	وإدارة	المجموعــة	ل أهــداف	المجموعــة،	سياســاتها	وعملياتهــا	لقي

ــد	مــن	اإلفصاحــات	الكميــة	فــي	هــذه	القوائــم	الماليــة. المــال.	تــم	تضميــن	المزي
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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	 arises	 from	 cash	 and	 cash	 equivalents,	 contractual	 cash	 flows	 of	
debt	 investments	 carried	 at	 amortised	 cost,	 investments	 at	 fair	 value	 through	
other	 comprehensive	 income	 (FVOCI)	 and	 investments	 at	 fair	 value	 through	
profit	or	 loss	 (FVPL),	derivative	financial	 instruments	and	deposits	with	banks	
and	 financial	 institutions,	 as	 well	 as	 credit	 exposures	 to	 wholesale	 and	 retail	
customers,	 including	 outstanding	 receivables.

(i( Risk management 

Credit	risk	is	managed	on	a	group	basis.	For	banks	and	financial	institutions,	only	
independently	 rated	parties	with	a	 range	of	 rating	of	between	Aa3	 to	Baa3	are	
accepted based on Moody’s independent rating.

If	 individual	 customers	 are	 independently	 rated,	 these	 ratings	 are	 used.	
Otherwise,	 if	 there	 is	 no	 independent	 rating,	 risk	 control	 assesses	 the	 credit	
quality	of	the	customer,	taking	into	account	its	financial	position,	past	experience	
and	other	factors.	Individual	risk	limits	are	set	based	on	internal	or	external	ratings	
in	accordance	with	limits	set	by	the	board.	The	compliance	with	credit	limits	by	
individual customers is regularly monitored by line management. 

Sales	to	retail	customers	are	required	to	be	settled	in	cash	or	using	major	credit	
cards,	mitigating	credit	risk.	There	are	no	significant	concentrations	of	credit	risk,	
whether	through	exposure	to	individual	customers,	specific	industry	sectors	and/
or regions.

(ii(  Impairment of financial asset

The	 Group	 has	 following	 types	 of	 financial	 assets	 that	 are	 subject	 to	 the	 expected	
credit loss model:

-   Trade receivables

-   Amounts due from related parties

-			Advances	to	related	parties”

مخاطــر	 إدارة	 إطــار	 علــى	 الكلــي	 واإلشــراف	 تأســيس	 مســئوليات	 اإلدارة	 مجلــس	 يتحمــل	
المخاطــر. إدارة	 سياســات	 ومراقبــة	 تطويــر	 عــن	 وكذلــك	 المجموعــة	

أ)  مخاطر االئتمان

	تنشــأ	مخاطــر	االئتمــان	مــن	النقــد	ومــا	يماثــل	النقــد	والتدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	الســتثمارات	
الديــن	المســجلة	بالتكلفــة	المطفــأة،	وبالقيمــة	العادلــة	مــن	خــال	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	
وبالقيمــة	العادلــة	مــن	خــال	الربــح	أو	الخســارة،	واألدوات	الماليــة	المشــتقة	والودائــع	لــدى	
ــع	 ــات	البي ــن	عملي ــة	م ــى	تعرضــات	لمخاطــر	ائتماني ــة	إل ــة،	باألضاف ــوك	والمؤسســات	المالي البن

ــة	القائمــة. ــك	الذمــم	المدين ــة،	بمــا	فــي	ذل ــة	والتجزئ بالجمل

1)إدارة المخاطر 

يتــم	إدارة	مخاطــر	االئتمــان	علــى	مســتوى	المجموعــة.	فيمــا	يتعلــق	بالبنــوك	والمؤسســات	
ــي	لهــا	 ــة	ذات	التصنيــف	المســتقل	والت ــوك	والمؤسســات	المالي ــول	البن ــم	فقــط	قب ــة،	يت المالي
ــف	المســتقل. ــز	للتصني ــة	مودي ــف	وكال ــى	تصني ــاًء	عل ــى	Baa3بن ــن	Aa3	إل ــراوح	بي ــف	يت تصني

إذا	تــم	تصنيــف	العمــاء	مــن	األفــراد	بشــكل	مســتقل،	يتــم	اســتخدام	هــذه	التصنيفــات.	خــاف	
ذلــك،	إذا	لــم	يكــن	هنــاك	تصنيــف	مســتقل،	يتولــى	قســم	مراقبــة	المخاطــر	تقييــم	الجــودة	
االئتمانيــة	للعميــل	مــع	ألخــذ	فــي	االعتبــار	مركــزه	المالــي	والخبــرة	الســابقة	وغيرهــا	مــن	العوامــل	
ــة	 ــة	أو	خارجي ــى	أســاس	تصنيفــات	داخلي ــى	حــدة	عل ــة	عل ــكل	حال ــم	وضــع	حــدود	المخاطــر	ل .	يت
ــزام	 ــدى	االلت ــة	م ــم	بصــورة	مســتمرة	مراقب ــس.	تت ــل	المجل ــن	قب ــة	م ــدود	الموضوع ــًا	للح وفق

ــل	إدارة	القســم.	 ــى	حــدة	مــن	قب ــل	عل ــل	كل	عمي ــة	مــن	قب بالحــدود	االئتماني

ــة	نقــد	ا	أو	باســتخدام	بطاقــات	االئتمــان	الرئيســية،	 ــى	عمــاء	التجزئ ــرادات	إل ــن	تســوية	اإلي يتعي
ممــا	يحــد	مــن	مخاطــر	االئتمــان.	التوجــد	تركــزات	كبيــرة	لمخاطــر	االئتمــان،	ســواء	مــن	خــال	

التعــرض	للعمــاء	مــن	األفــراد	قطاعــات	عمــل	و	/	أو	مناطــق	محــددة.

2)   انخفاض قيمة األصول المالية 

االئتمــان	 لنمــوذج	خســائر	 التــي	تخضــع	 الماليــة	 رئيســية	مــن	األصــول	 أنــواع	 ثــاث	 الشــركة	 لــدى	
	- المتوقعــة:	

المديونيات	التجارية	 	-

المستحق	من	أطراف	ذات	عاقة	 	-

السلفيات	إلى	أطراف	ذات	عاقة 		-
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While	cash	and	cash	equivalents	are	also	subject	to	the	impairment	requirements	
of	IFRS	9,	the	identified	impairment	loss	was	immaterial.

Trade receivables and amounts due from related parties

The	group	applies	the	IFRS	9	simplified	approach	to	measuring	expected	credit	
losses	which	uses	a	life-time	expected	loss	allowance	for	all	trade	receivables.

To	 measure	 the	 expected	 credit	 losses,	 trade	 receivables,	 amounts	 due	 from	
related	 parties	 and	 advances	 to	 related	 parties	 have	 been	 grouped	 based	 on	
shared	credit	risk	characteristics	and	the	days	past	due.	The	contract	assets	relate	
to	unbilled	work	in	progress	and	have	substantially	the	same	risk	characteristics	
as	the	trade	receivables	for	the	same	types	of	contracts.	The	Group	has	therefore	
concluded	 that	 the	 expected	 loss	 rates	 for	 trade	 receivables	 are	 a	 reasonable	
approximation	of	the	loss	rates	for	the	contract	assets.

The	 expected	 loss	 rates	 are	 based	 on	 the	 payment	 profiles	 of	 sales	 over	 a	
period	of	 36	months	before	31	December	 2020	or	 1	 January	 2020	 respectively	
and	 the	 corresponding	 historical	 credit	 losses	 experienced	 within	 this	 period.	
The	 historical	 loss	 rates	 are	 adjusted	 to	 reflect	 current	 and	 forward-looking	
information	 on	 macroeconomic	 factors	 affecting	 the	 ability	 of	 the	 customers	
to	 settle	 the	 receivables.	 The	 Group	 has	 identified	 the	 GDP,	 inflation	 rate	 and	
oil	barrel	rate	of	the	countries	 in	which	 it	sells	 its	goods	and	services	to	be	the	
most	relevant	factors,	and	accordingly	adjusts	the	historical	loss	rates	based	on	
expected	 changes	 in	 these	 factors.

During	the	year,	the	Parent	Company	has	reclassified	the	amount	due	from	one	
of its related parties to long term receivables and presented under amounts due 
from	the	related	parties	in	non-current	assets.

بالرغــم	مــن	تعــرض	النقــد	ومــا	يماثــل	النقــد	لمتطلبــات	انخفــاض	القيمــة	طبقــا	للمعيــار	رقــم	9 
مــن	المعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	الماليــة	إال	أن	خســائر	انخفــاض	القيمــة	التــي	تــم	تحديدهــا	

لــم	تكــن	جوهريــة.	

ذمم مدينة تجارية  ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة 

تقــوم	المجموعــة	بتطبيــق	طريقــة	مبســطة	للمعيــار	رقــم	9	مــن	المعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	
التقاريــر	الماليــة	لقيــاس	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	والتــي	تســتخدم	مخصــص	خســائر	االئتمــان	

ــة. ــات	التجاري ــة	المديوني ــة	لكاف ــر	األداة	المالي ــدى	عم ــى	م ــة	عل المتوقع

لقيــاس	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة،	تــم	تجميــع	المديونيــات	التجاريــة	والمســتحق	مــن	أطــراف	
ذات	العاقــة	والســلفيات	إلــى	األطــراف	ذات	عاقــة	وأصــول	العقــود	علــى	أســاس	خصائــص	
مخاطــر	االئتمــان	المشــتركة	وأيــام	التأخــر	عــن	الســداد.	تتعلــق	أصــول	العقــد	بأعمــال	قيــد	التنفيــذ	
ــة	لنفــس	 ــات	التجاري ــل	المديوني ــص	المخاطــر	مث ــر	ولهــا	نفــس	خصائ ــم	يصــدر	بشــأنها	فواتي ل
أنــواع	العقــود.	وعليــه،	لخصــت	المجموعــة	إلــى	أن	معــدالت	الخســائر	المتوقعــة	للمديونــات	

ــا	تقــارب	بشــكل	معقــول	معــدالت	الخســائر	ألصــول	العقــود. ــة	هــي	تقريب التجاري

ــرادات	علــى	مــدى	36  تســتند	معــدالت	الخســائر	المتوقعــة	إلــى	قائمــةات	الســداد	الخاصــة	باإلي
ــة	 ــان	الســابقة	المقابل ــي	وخســائر	االئتم ــى	التوال ــر	2020	عل ــل	31	ديســمبر	2020	أو	1	يناي شــهر	قب
ــح	المعلومــات	 ــة	لتوضي ــرة.	يتــم	تعديــل	معــدالت	الخســائر	التاريخي التــي	تمــت	خــال	نفــس	الفت
الحاليــة	والمســتقبلية	علــى	عوامــل	االقتصــاد	الكلــي	التــي	تؤثــر	علــى	قــدرة	العمــاء	علــى	تســوية	
المديونيــات.	رأت	المجموعــة	أن	إجمالــي	الناتــج	المحلــي	ومعــدل	التضخــم	ومعــدل	برميــل	النفــط	
فــي	البلــدان	التــي	تبيــع	فيهــا	ســلعها	وخدماتهــا	هــي	أكثــر	العوامــل	صلــة،	وبالتالــي	تقــوم	

ــرات	المتوقعــة	فــي	هــذه	العوامــل. ــى	التغي ــاًء	عل ــة	بن بتعديــل	معــدالت	الخســائر	التاريخي
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37  Financial Instrument risk (continued(

(a(  Credit risk (continued(

Trade receivables and amounts due from related parties (continued(
On	that	basis,	the	loss	allowance	as	at	31	December	2020	was	determined	as	follows	
for trade receivables:

37   مخاطر األدوات المالية )تابع)

أ)  مخاطر االئتمان )تابع)

ذمم مدينة تجارية  ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة 

خــال	الســنة	،	قامــت	الشــركة	األم	بإعــادة	تصنيــف	المبلــغ	المســتحق	مــن	أحــد	األطــراف	ذات	العاقــة	
ــغ	المســتحقة	مــن	األطــراف	ذات	العاقــة	فــي	 ــة	األجــل	وعرضــه	ضمــن	المبال ــة	طويل ــى	ذمــم	مدين إل

أصــول	غيــر	متداولــة.

علــى	هــذا	األســاس،	تــم	تحديــد	مخصــص	الخســائر	كمــا	فــي	31	ديســمبر	2020	علــى	النحــو	التالــي	بالنســبة	
ــات	التجارية: للمديوني

Parent الشركة األم

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 30يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 60 يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من 120 

يومًا المجموع

 31 December 2020  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days past 

due  Total 31 ديسمبر 2020
Expected	credit	loss	% 1.21% 3.14% 7.79% 58.53% 19.29% خسائر	االئتمان	المتوقعة		%

Gross	carrying	amount	of	trade	receivables	(RO) إجمالي	القيم	الدفترية	للمديونيات	التجارية	(ر.ع) 1,965,066 609,895  71,455  57,653  1,226,063 

Loss allowance  14,775  1,811  5,564  356,993  379,143 مخصص الخسائر
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Group المجموعة

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 30يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 60 يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من 120 

يومًا المجموع

 31 December 2020  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days 
past due  Total 31 ديسمبر 2020

Expected	credit	loss	% 3.26% 5.69% 17.51% 32.49% 14.40% خسائر	االئتمان	المتوقعة		%

Gross	carrying	amount	of	trade	receivables	(RO) إجمالي	القيم	الدفترية	للمديونيات	التجارية	(ر.ع) 6,965,665  2,421,063  375,236  593,762  3,575,604 

Loss allowance مخصص الخسائر 1,002,733  786,541  65,692  33,803  116,697 

Parent الشركة األم

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 30يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 60 يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من 120 

يومًا المجموع

 31 December 2019  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days past 

due  Total 31 ديسمبر 2019
Expected	credit	loss	% 1.25% 1.45% 2.38% 30.03% 9.45% خسائر	االئتمان	المتوقعة		%

Gross	carrying	amount	of	trade	receivables	(RO) 	1,239,843	 	226,772	 	142,753	 	631,874	 2,241,242	 إجمالي	القيم	الدفترية	للمديونيات	التجارية	(ر.ع)

Loss	allowance 	15,473	 	3,281	 	3,397	 	189,732	 	211,883	 مخصص	الخسائر
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قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2020م

37  Financial Instrument risk (continued(

(a(  Credit risk (continued( 

36     مخاطر األدوات المالية )تابع)

ذمم مدينة تجارية وأخرى  )تابع)

Group المجموعة

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 30يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 60 يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من 120 

يومًا المجموع

 31 December 2019  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days 
past due  Total 31 ديسمبر 2019

Expected	credit	loss	% 0.66% 0.73% 1.09% 23.84% 6.68% خسائر	االئتمان	المتوقعة		%

Gross	carrying	amount	of	trade	receivables	(RO) 	3,499,440	 	1,387,549	 	779,478	 	1,965,746	 	7,632,213	 إجمالي	القيم	الدفترية	للمديونيات	التجارية	(ر.ع)

Loss	allowance 	23,036	 	10,094	 	8,461	 	468,618	 	510,209	 مخصص	الخسائر

Trade	receivables	are	written	off	when	there	is	no	reasonable	expectation	of	recovery.	
Indicators	that	there	is	no	reasonable	expectation	of	recovery	include,	amongst	others,	
the	failure	of	a	debtor	to	engage	in	a	repayment	plan	with	the	group,	and	a	failure	to	
make	contractual	payments	for	a	period	of	greater	than	120	days	past	due.

Impairment losses on trade receivables and contract assets are presented as net 
impairment	 losses	 within	 operating	 profit.	 Subsequent	 recoveries	 of	 amounts	
previously	 written	 off	 are	 credited	 against	 the	 same	 line	 item.

Balances with banks
The	Group	limits	its	exposure	to	credit	risk	by	placing	balances	with	international	and	
local	banks.	Given	the	profile	of	its	bankers,	management	does	not	expect	any	counter	
party	 to	 fail	 to	meet	 its	obligations.	The	bank	balances	are	held	with	 the	banks	and	
financial	 institutions	of	repute.

Impairment	of	cash	and	cash	equivalents	has	been	measured	on	a	12-month	expected	
loss	basis	and	reflects	the	short	maturities	of	the	exposures.	The	Group	considers	that	
its	cash	and	cash	equivalents	have	low	credit	risk	based	on	the	external	credit	ratings	
of	the	counterparties.

يتــم	شــطب	المديونــات	التجاريــة	عندمــا	ال	يكــون	هنــاك	توقــع	معقول	الســتردادها	.وتشــير	المؤشــرات	
ــرام	خطــة	 ــه	ال	يوجــد	توقــع	معقــول	لاســترداد،	ضمــن	مســائل	أخــرى،	إخفــاق	المديــن	فــي	إب ــى	أن عل

ســداد	مــع	المجموعــة	وعــدم	أداء	مدفوعــات	تعاقديــة	لفتــرة	تأخــر	تزيــد	عــن	120	يومــًا.

يتــم	قائمــة	خســائر	انخفــاض	القيمــة	للمديونيــات	التجاريــة	وأصــول	العقــود	كصافــي	خســائر	انخفــاض	
ــغ	المشــطوبة	ســابًقا	فــي	 ــغ	المســتردة	الاحقــة	مــن	المبال ــم	إضافــة	المبال ــح	التشــغيلي.	يت فــي	الرب

نفــس	البنــد.	

أرصدة بالبنوك

تحــد	المجموعــة	مــن	تعرضهــا	لمخاطــر	االئتمــان	عــن	طريــق	وضــع	أرصــدة	لــدى	البنــوك	الدوليــة	
والمحليــة.	بالنظــر	إلــى	ملــف	المصرفييــن،	فــإن	اإلدارة	ال	تتوقــع	أن	يفشــل	أي	طــرف	مقابــل	فــي	الوفــاء	
بالتزاماتــه.	يتــم	االحتفــاظ	باألرصــدة	المصرفيــة	مــع	البنــوك	والمؤسســات	الماليــة	ذات	الســمعة	

ــة. الطيب

تــم	قيــاس	انخفــاض	قيمــة	النقــد	ومــا	يماثــل	النقــد		علــى	أســاس	الخســارة	المتوقعــة	لمــدة	12	شــهًرا	
ويعكــس	فتــرات	االســتحقاق	القصيــرة	للتعرضــات.	تعتبــر	المجموعــة	أن	النقــد	ومــا	يماثــل	النقــد		لديهــا	

مخاطــر	ائتمانيــة	منخفضــة	بنــاًء	علــى	التصنيفــات	االئتمانيــة	الخارجيــة	لأطــراف	المقابلــة.
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قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
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(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.	

مخاطر السيولة )ب) 

عنــد	 الماليــة	 بالتزاماتهــا	 الوفــاء	 علــى	 المجموعــة	 قــدرة	 عــدم	 مخاطــر	 هــي	 الســيولة	 مخاطــر	
ــي	كل	 ــظ	ف ــا	تحتف ــن	أنه ــد	م ــي	التأك ــي	إدارة	الســيولة	هــي	ف ــة	ف اســتحقاقها.	وسياســة	المجموع
األحــوال	بســيولة	كافيــة	للوفــاء	بالتزاماتهــا	عنــد	اســتحقاقها،	فــي	كل	مــن	حــاالت	الظــروف	العاديــة	
والظــروف	الصعبــة،	دونمــا	تكبــد	أي	خســائر	غيــر	مقبولــة	أو	المخاطــرة	بغإلضــرار	بســمعة	المجموعــة.

Parent الشركة االم

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year  1-5 years 

RO RO RO
31 December 2020 31 ديسمبر 2020
Trade creditors ذمم	تجارية	دائنة   -  280,855  280,855 

Other	payables ذمم	دائنة	أخرى   -  111,395  111,395 

Accrued expenses مصاريف	مستحقة   -  797,426  797,426 

Term loans قرض	ألجل 3,195,812    -  3,195,812 

Short	term	loans قرض	قصير	األجل   -  3,012,917  3,012,917 

Bank	overdraft سحب	على	المكشوف   -  409,338  409,338 

Amounts due to related parties المبلغ	المستحق	إلى	أطراف	ذات	عاقة   -  110,809  110,809 

 7,918,552  4,722,740  3,195,812
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Parent الشركة االم

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year 1-5 years 

RO RO RO
31	December	2019 31	ديسمبر	2019

Trade creditors 	193,178	 	193,178	 ذمم	تجارية	دائنة   - 

Other	payables 	112,194	 	112,194	 ذمم	دائنة	أخرى   - 

Accrued expenses 	1,282,075	 	1,282,075	 مصاريف	مستحقة   - 

Term loans 	1,617,595	  -   	1,617,595	 قرض	ألجل

Short	term	loan 	3,070,745	 	3,070,745	 قرض	قصير	األجل   - 

Directors' remuneration 	44,300	 	44,300	 مكافآة	أعضاء	مجلس	اإلدارة   - 

Bank	overdraft 	215,441	 	215,441	 سحب	على	المكشوف   - 

Amounts due to related parties 	110,809	 	110,809	 المبلغ	المستحق	إلى	أطراف	ذات	عاقة	   - 

	6,646,337	 	5,028,742	 	1,617,595	
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37   Financial Instrument risk (continued( 37   مخاطر األدوات المالية )تابع)

(b(   Liquidity risk (continued( مخاطر السيولة )تابع)

Group المجموعة

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year 2-5 years 

RO RO RO
31 December 2020 31 ديسمبر 2020
Trade creditors ذمم	تجارية	دائنة   -  3,987,670  3,987,670 

Other	payables ذمم	دائنة	أخرى   -  1,470,341  1,470,341 

Accrued expenses مصاريف	مستحقة   -  3,165,311  3,165,311 

Term loans قرض	ألجل 3,195,812    -  3,195,812 

Short	term	loan قرض	قصير	األجل   -  3,012,917  3,012,917 

Bank	overdraft سحب	على	المكشوف   -  409,338  409,338 

 15,241,389  12,045,577  3,195,812 
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37   Financial Instrument risk (continued( 37   مخاطر األدوات المالية )تابع)

(b(   Liquidity risk (continued( مخاطر السيولة )تابع)

Group المجموعة

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year 2-5 years

RO RO RO
31	December	2019 31	ديسمبر	2019

Trade creditors 	2,532,212	 	2,532,212	 ذمم	تجارية	دائنة   - 

Other	payables 	1,498,946	 	1,498,946	 ذمم	دائنة	أخرى   - 

Accrued expenses 	3,428,813	 	3,428,813	 مصاريف	مستحقة   - 

Term loans 	1,617,595	  -   	1,617,595	 قرض	ألجل

Short	term	loan 	3,070,745	 	3,070,745	 قرض	قصير	األجل   - 

Directors' remuneration 	44,300	 	44,300	 مكافآة	أعضاء	مجلس	اإلدارة   - 

Bank	overdraft 	215,441	 	215,441	 سحب	على	المكشوف   - 

	12,408,052	 	10,790,457	 	1,617,595	
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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.		Should	there	be	any	fluctuation	of	+	/	-	1%	in	the	foreign	exchange	rate	the	
impact	would	be	+	/	-		RO	18,141	(2019:	RO	20,697)	on	the	foreign	currency	translation	
reserve	of	the	Group.

(e(Sovereign risk 
The	LPG	is	made	available	to	the	Parent	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	FVTOCI	securities.	The	Group	has	maintained	the	portfolio	
of	FVTOCI	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.

(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.

مخاطر السوق ج)  

ــة	وأســعار	 ــل	أســعار	صــرف	العمــات	األجنبي ــر	أســعار	الســوق،	مث مخاطــر	الســوق	هــي	مخاطــر	تغي
ــن	 ــه	م ــظ	ب ــا	تحتف ــة	م ــة	أو	قيم ــرادات	المجموع ــى	إي ــر	عل ــي	تؤث ــة	الت ــوق	الملكي ــدة	وأســعار	حق الفائ
األدوات	الماليــة.	وهــدف	إدارة	مخاطــر	الســوق	هــو	إدارة	وضبــط	تعرضــات	مخاطــر	الســوق	ضمــن	

ــد. ــر	عائ ــق	أكب ــم	تحقي ــا	يت ــة،	بينم حــدود	معــدالت	مقبول

مخاطر العمالت  د)  

تتعــرض	المجموعــة	لمخاطــر	المعامــات	بالعمــات	األجنبيــة	بشــكل	رئيســي	مــن	شــركتها	التابعــة	فــي	
ــر	+	/	-	 ــة،	فســيكون	التأثي ــي	ســعر	صــرف	العمــات	األجنبي ــب	+	/	-	1	%	ف ــاك	أي	تقل ــا.	إذا	كان	هن ماليزي
18,141	ريــال	عمانــي	(2019: 20,697	ريــال	عمانــي)	علــى	احتياطــي	تحويــل	العمــات	األجنبيــة	للمجموعــة.

المخاطر السيادية هـ)  

تتيــح	وزارة	النفــط	والغــاز	للشــركة	الحصــول	علــى	غــاز	البتــرول	المســال	مــن	خمســة	مصــادر	بأســعار	
مختلفــة.	تحصــل	المجموعــة	حاليــًا	علــى	حصــة	أكبــر	مــن	المصــدر	األعلــى	تكلفــة.	أي	زيــادة	فــي	حصتهــا	

مــن	المصــدر	األعلــى	تكلفــة	ســوف	يؤثــر	ســلبًا	علــى	ربحيــة	المجموعــة.

مخاطر أسعار حقوق الملكية و)  

ــة	بمحفظــة	 ــع.	تحتفــظ	المجموع ــة	للبي ــن	األســهم	المتاح ــة	م ــوق	الملكي تنشــأ	مخاطــر	أســعار	حق
ــم	إدارة	 ــة.	تت ــأوراق	المالي ــث	تكــون	مدرجــة	فــي	ســوق	مســقط	ل ــع	بحي ــة	المتاحــة	للبي األوراق	المالي
االســتثمارات	الجوهريــة	فــي	المحفظــة	لــكل	اســتثمار	علــى	حــدة	ويتــم	اعتمــاد	جميــع	قــرارات	الشــراء	

ــع	مــن	مجلــس	اإلدارة. أو	البي

تحليل الحساسية - مخاطر أسعار حقوق الملكية ح) 

يبيــن	الجــدول	التالــي	حساســية	حقــوق	ملكيــة	المجموعــة	تجــاه	التغيــر	بنســبة	5	%فــي	أســعار	االســهم	
المملوكــة	بافتــراض	ثبــات	باقــي	المتغيــرات	وبشــكل	خــاص	أســعار	العمــات	األجنبيــة.

االثر على األسهم نقص بنسبة %5 اآلثر على األسهم زيادة بنسبة %5

Effect on equity 5% increase Effect on equity  5%  decrease
RO RO

31	December	2020  40,473  (40,473( 31	ديسمبر2020

31	December	2019 	43,789	 	(43,789) 31	ديسمبر2019
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مخاطر أسعار الفائدة ز) 

تتعــرض	المجموعــة	إلــى	مخاطــر	أســعار	الفائــدة	علــى	تســهيات	الســحب	علــى	المكشــوف	مــن	
ــدى	المجموعــة	وديعــة	 ــى	ذلــك،	ل ــة.	عــاوًة	عل ــدة	تجاري ــم	الحصــول	عليهــا	بأســعار	فائ ــي	ت البنــوك	الت
ــدى	 ــدة	فــي	الســوق.	ل ــرات	فــي	أســعار	الفائ ــدة	وتتعــرض	للتغي ــي	تحمــل	فائ ــرة	األجــل	الت ــة	قصي بنكي

المجموعــة	قــروض	ألجــل	بمعــدالت	فائــدة	مختلفــة.

إدارة رأس المال  38

الهــدف	الرئيســي	إلدارة	رأســمال	المجموعــة	هــو	التأكــد	مــن	المحافظــة	علــي	معــدالت	صحيــة	لــرأس	
المــال	بغــرض	دعــم	التطــورات	المســتقبلية	فــي	النشــاط	وزيــادة	القيمــة	للمســتثمر	إلــى	أقصــى	حــد	.	
تقــوم	المجموعــة	بــإدارة	هيــكل	رأس	المــال	الخــاص	بهــا	وتقــوم	بإجــراء	تعديــات	عليــه	فــي	ضــوء	تغيــر	
ــة	المســاهمين	 ــى	حقــوق	ملكي ــج	رأس	المــال	للمجموعــة	يشــتمل	عل ــة	.	إن	مزي الظــروف	االقتصادي
فقــط.	وللمحافظــة	علــى	أو	تعديــل	هيــكل	رأس	المــال	قــد	تقــوم	المجموعــة	بتعديــل	مدفوعــات	
توزيعــات	األربــاح	علــي	المســاهمين،	رد	رأس	المالــي	اليهــم	أو	إصــدار	أســهم	جديــدة	.	ال	توجــد	تغييــرات	

فــي	األهــداف،	السياســات،	والعمليــات	خــال	الســنوات	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر2020.

قياس القيمة العادلة   39

تتكــون	األصــول	الماليــة	مــن	األرصــدة	لــدى	بنــوك	والمدينيــن	والمســتحق	مــن	أطــراف	ذات	عاقــة	
واالســتثمارات	المتاحــة	للبيــع.	تتكــون	االلتزامــات	الماليــة	مــن	الســحب	علــى	المكشــوف	مــن	البنــوك	

ــة.	 والقــروض	والذمــم	الدائن

القيمــة	العادلــة	لأصــول	وااللتزامــات	الماليــة	فــي	تاريــخ	التقريــر،	تقــارب	قيمهــا	الدفتريــة	فــي	قائمــة	
المركــز	المالــي	المنفصلــة	والموحــدة.	

تسلسل الهرمي للقيمة العادلة

	تســتخدم	المجموعــة	التسلســل	الهرمــي	التالــي	لتحديــد	اإلفصــاح	عــن	القيمــة	العادلــة	لــأدوات	
الماليــة	عــن	طريــق	أســلوب	التقييــم:

ــات	 ــي	األســواق	النشــطة	لأصــول	أو	اإللتزام ــة)	المدرجــة	ف المســتوى	1	:	األســعار(غير	المعدل
ــة؛ المطابق

ــي	يمكــن	ماحظتهــا	 المســتوى	2	:		المدخــات	بخــاف	األســعار	المدرجــة	فــي	المســتوى	1	والت
بالنســبة	لأصــل	أو	االلتــزام،	إمــا	مباشــرة	(أي	كأســعار)	أو	بشــكل	غيــر	مباشــر	(أي	مشــتقة	مــن	

األســعار).

المســتوى	3	:		مدخــات	لأصــول	أو	االلتزامــات	التــي	ال	تســتند	إلــى	قائمــةات	الســوق	التــي	يمكــن	
ماحظتهــا	(المدخــات	غيــر	القابلــة	للماحظــة).

(h(   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	fixed	interest	rates.
The	 Group	 manages	 its	 exposure	 to	 interest	 rate	 risk	 by	 ensuring	 that	 significant	
borrowings	are	on	a	fixed	rate	basis.	The	Group	borrows	at	interest	rates	on	commercial	
terms	 and	 manages	 the	 interest	 rate	 risk	 by	 constantly	 monitoring	 the	 changes	 in	
interest	 rates	 and	 availing	 lower	 interest	 bearing	 facilities.
38   Capital management
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	2020.
39   Fair value measurement
Financial	 assets	 consist	 of	 cash	 and	 bank	 balances,	 trade	 and	 other	 receivables,	
amounts	 due	 from	 related	 parties	 and	 FVTOCI.	 Financial	 liabilities	 consist	 of	 bank	
overdrafts,	 long	 and	 short	 term	 trade	 and	 payables.

The	fair	value	of	financial	assets	and	liabilities	at	the	reporting	date	approximates	their	
carrying	amount	in	the	separate	and	consolidated	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:	inputs	other	than	quoted	prices	included	in	Level	1	that	are	observable	
for	the	asset	or	liability,	either	directly	(i.e.	as	prices)	or	 indirectly	(i.e.	derived	
from	 prices).

Level	3:	inputs	for	the	asset	or	liability	that	are	not	based	on	observable	market	
data	 (unobservable	 inputs).
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39   Fair value measurement (Continued( قياس القيمة العادلة )تابع)  39

Parent and Group المجموعة والشركة االم

2020 Level 1 Level 2 Level 3
RO RO RO RO

Financial assets at FVTOCI أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خال	الدخل	الشامل	اآلخر   -    -  809,461  809,461 

Freehold	land أرض	تملك	حر 3,940,000    -    -  3,940,000 

Goodwill الشهرة 8,084,283    -    -  8,084,283 

2019 Level	1 Level	2 Level	3

RO RO RO RO

Financial assets at FVTOCI 	875,777	 	875,777	 أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خال	الدخل	الشامل	اآلخر   -    - 

Freehold	land 	3,940,000	  -    -   	3,940,000	 أرض	تملك	حر

Goodwill 	7,929,183	  -    -   	7,929,183 الشهرة

Assets Valuation	Techniques Significant	unobservable	inputs Sensitivity	of	the	inputs	to	the	fair	value

Land Market	 comparable	 method	 considers	 the	 selling	 price	 of	 similar	 land	
within	a	 reasonably	recent	period	of	 time	 in	determining	the	 fair	value	of	
land	being	revalued.	This	involve	evaluation	of	recent	active	market	prices	
of	 similar	 assets,	making	 appropriate	 adjustments	 for	 difference	 in	 size,	
nature	and	 location	of	 the	 land.

Price	per	square	feet	of	land	 Estimated	fair	value	would	increase	
/	(decrease)	if	Price	per	square	feet	
increases	/	decreases

حساسية	مدخات	القيمة	العادلةمدخات	هامة	ال	يمكن	ماحظتهااألصولاألصول

ــة	فــي	الســوق	بالنظــر	فــي	األراضي تقــوم	طريقــة	المقارن
فتــرة	 خــال	 المماثلــة	 للممتلــكات	 البيــع	 ســعر	
القيمــة	 تحديــد	 فــي	 مــا	 حــد	 إلــى	 حديثــة	 زمنيــة	
تقييمهــا. إعــادة	 يتــم	 التــي	 للممتلــكات	 العادلــة	

ــة،	وإجــراء	 هــذا	ينطــوي	علــى	أســعار	أصــول	مماثل
التعديــات	المناســبة	الختــاف	فــي	حجــم	وطبيعــة	

ومــكان	العقــار.

تقديرات	القيمة	العادلة	ستزيد/	تنقص	إذا:سعر	لكل	قدم	مربع	من	األرض

السعر	لكل	قدم	زايد/	ناقص
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All	 the	 listed	 equity	 securities	 are	 denominated	 in	 RO	 and	 are	 publicly	 traded	 in	
Oman.	Fair	values	have	been	determined	by	reference	to	their	quoted	bid	prices	at	the	
reporting date.

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.

40   Impact of Covid-19
The	 existence	 of	 novel	 coronavirus	 (Covid-19)	was	 confirmed	 in	 early	 2020.	World	
Health	Organisation	 characterised	Covid-19	 as	 a	 pandemic	 on	 11	March	 2020,	 thus	
negatively	 impacting	 global	markets,	 disrupting	 supply	 chains,	 and	 changing	 social	
behaviors.	Currently	it	is	uncertain	if	Covid-19	will	continue	to	disrupt	global	markets	
and	what	impact	it	will	have	on	the	Group’s	operation.	As	the	situation	is	fluid	and	rapidly	
evolving,	 the	management	does	not	consider	 it	practicable	 to	provide	a	quantitative	
estimate	of	 the	potential	 impact	of	 this	outbreak	on	the	Group	and	the	management	
does	not	consider	it	to	have	a	material	impact	as	at	31	December	2020.

41   Comparative figures
Certain	comparative	information	has	been	reclassified	to	conform	to	the	presentation	
adopted	in	these	separate	and	consolidated	financial	statements.	Such	reclassifications	
are	immaterial	and	do	not	affect	previously	reported	net	profit	or	shareholders’	equity.

جميــع	األوراق	الماليــة	المدرجــة	مقومــة	بالريــال	العمانــي	ويتــم	تداولهــا	علًنــا	فــي	ســلطنة	عمــان.	تــم	
تحديــد	القيــم	العادلــة	بالرجــوع	إلــى	أســعار	العطــاءات	المعلنــة	فــي	تاريــخ	التقريــر.

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.

40  أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(

ــد-19)	،	وفــي	11	مــارس	2020  ــا	المســتجد	(كوفي ــروس	كورون ــد	وجــود	في ــم	تأكي ــل	عــام	2020،	ت فــي	أوائ
وصفــت	منظمــة	الصحــة	العالميــة	كوفيــد-19	بأنــه	جائحــة،	األمــر	الــذي	أثــر	ســلًبا	علــى	األســواق	العالمية،	
وأدى	إلــى	تعطيــل	ساســل	اإلمــداد،	وإلــى	تغييــر	الســلوكيات	االجتماعيــة.	وفــي	الوقــت	الحالــي	،	ليــس	
ــة	أم	ال،	وليــس	مؤكــدا	مــا	هــو	 ــل	األســواق	العالمي ــى	األن	مــا	إذا	كان	سيســتمر	فــي	تعطي مؤكــدًا	حت
تأثيــره	علــى	أعمــال	الصنــدوق،	ونظــًرا	ألن	الوضــع	مــرن	وســريع	التطــور،	ال	تــرى	اإلدارة	أنــه	مــن	العملــي	
تقديــم	تقديــر	كمــي	للتأثيــر	المحتمــل	لهــذه	الجائحــة	علــى	الصنــدوق،	وال	تعتبــر	اإلدارة	أنــه	ســيكون	لــه	

تأثيــر	مــادي	كمــا	فــي	31	ديســمبر	2020.

41  أرقام المقارنة

ــة	 ــم	المالي ــي	هــذه	القوائ ــع	ف ــرض	المتب ــع	الع ــق	م ــة	لتتواف ــام	المقارن ــف	بعــض	أرق ــادة	تصني ــم	إع ت
المنفصلــة	والموحــدة.	إن	عمليــات	إعــادة	التصنيــف	ليســت	جوهريــة	وال	تؤثــر	علــى	صافــي	الربــح	أو	

ــاغ	عنهــا	ســابقًا. ــم	االب ــي	ت ــوق	المســاهمين	الت حق
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