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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 
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Directors’ Report تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
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األفاضل / مساهمي شركة الغاز الوطنية     المحترمين

كــة عــن الســنة الماليــة  ي أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لل�ث
دارة، يــ��ن بالأصالــة عــن نفــ�ي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس الإ

ي  31 ديســم�ب 2021. 
المنتهيــة �ن

بيئة األعمال

ي واجهــت قطــاع الأعمــال طيلــة عــام 
ات الناتجــة عــن جائحــة كورونــا الــ�ت ي عــام 2021، عانــت بيئــة الأعمــال مــن التأثــ�ي

�ن
ازيــة جديــدة  ت الحكومــات عــى تطبيــق إجــراءات اح�ت وس  حيــث أجــ�ب 2020، بســب ظهــور  متحــورات جديــدة مــن الفــ�ي
ي 

ي الســيولة وتأثــر �ن
كات عــ�ب المناطــق الجغرافيــة تواجــه تحديــات �ن منهــا تعطيــل الأعمــال / وفــرض القيــود. ل تــزال الــ�ث

نجــازات، كمــا ل تــزال بيئــة قطاعــات الأعمــال بشــكل عــام يســيطر عليهــا حالــة مــن القلــق وعــدم التأكــد. الإ

أداء الشركة

ــار أن  ي العتب
ــذ �ن ــع الأخ ــة م ــة والضياف ــي الصناع ــرادات قطاع ــى إي ــلبياً ع ا س ــ�ي ــه تأث ــتمر كان ل ي المس

ــا�أ ــع الوب إن الوض
العمليــات عــ�ب مناطقنــا الجغرافيــة خضعــت لأنــواع مختلفــة مــن القيــود المفروضــة ســواء كانــت تتعلــق بالتنقــل وتعطيــل 
ــك  ــن تل ــوأ م ــي الأس ــاء ه ــا الوب ي خلفه

ــ�ت ــلبية ال ــار الس ــت الآث ــام 2021، وكان ــالل ع ــة خ ــة مختلف ات زمني ــ�ت ي ف
ــال �ن الأعم

كــة خســارة عــى  ي عــام 2020. وبالرغــم مــن التباطــؤ الــذي واجهتــه الأســواق بشــكل عــام، ســجلت ال�ث
ي شــهدناها �ن

الــ�ت
ي عــام 2021 مقارنــة بتســجيل ربــح عــى مســتوى المجموعــة بلــغ 350 

ي �ن
مســتوى المجموعــة بقيمــة 1.57 مليــون ريــال عمــا�ن

نجــاز الالحقــة مــن  اجــع إل حــد كبــ�ي إل تراجــع معــدلت الإ ي هــذا ال�ت
ي عــام 2020. ويرجــع الســبب �ن

ي �ن
ألــف ريــال عمــا�ن

ي عــام 2021 مقارنــًة بعــام 2020، 
يــرادات لمــرة واحــدة �ن جانــب قطاعــات الأعمــال الصناعيــة والضخمــة وتحقيــق بعــض الإ

ك، حيــث رأت  وع مشــ�ت كــة بالتخــارج مــن مــ�ث ح ال�ث ي القيمــة نتيجــة مقــ�ت
ضافــة إل الخســارة الناتجــة عــن النخفــاض �ن بالإ

اتيجيتها طويلــة الأجــل. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ســجلت إيــرادات المجموعــة زيــادة  كــة أنهــا لــم تعــد متوافقــة مــع اســ�ت ال�ث
ــك  ــام 2020، ويرجــع ذل ي ع

ي �ن
ــا�ن ــال عم ــون ري ــة بـــ 66.59 ملي ــام 2021 مقارن ي ع

ي �ن
ــا�ن ــال عم ــون ري تصــل إل 92.45 ملي

ي أدت أيًضــا إل إنعــاش رأس 
ي الأســواق الدوليــة والــ�ت

كــة أرامكــو الســعودية �ن ي معــدلت إنتــاج �ث
أساًســا إل الرتفــاع الكبــ�ي �ن

كــة تأجيــال للمشــاريع  مــارات العربيــة المتحــدة. كمــا شــهدت ال�ث يــا والإ ن ي مناطقنــا الجغرافيــة وخاصــة مال�ي
المــال العامــل �ن

وس. ي الســوق بســبب الســاللت الجديــدة للفــ�ي
والمنشــآت �ن

ة الجائحــة. أدى تأخــر  ي النفقــات خــالل فــ�ت
ي التحكــم �ن

كــة بشــكل جيــد عــ�ب مختلــف مناطقهــا الجغرافيــة �ن اســتجابت ال�ث
ئتمــان المتفــق عليهــا إل ضعــف الســيولة بشــكل عــام، الأمــر الــذي أثــر ســلبا عــى  ات الإ ي الســداد إل مابعــد فــ�ت

العمــالء �ن
فصــاح. عــى الرغــم مــن توفــر غــاز  لزاميــة ومتطلبــات الإ ي أربــاح المجموعــة وذلــك وفــق المعايــ�ي المحاســبية الإ

كــة وصــا�ن ال�ث
، ســاهم  ن ي إنخفــاض الأســعار لبيــع المنتــج مــن قبــل جميــع المنافســ�ي

ســتمرار �ن ي الســوق المحــىي إل أن الإ
ول المســال �ن البــ�ت

ي مواصلــة العمــل مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة مــن 
كــة �ن ي خفــض هوامــش ربــح بيــع الغــاز. وتســتمر ال�ث

كذلــك �ن
كــة تتأثــر بســبب  ات متعلقــة بأســعار وقواعــد العالمــة التجاريــة لأســطوانات الغــاز. ول تــزال جهــود ال�ث أجــل إجــراء تغيــ�ي
ي 

ي تبــ�ن
ي عــام 2022 أن تثمــر جهودهــا مــع الجهــات الحكوميــة �ن

ي �ن
ي ظــل تحســن الوضــع الوبــا�أ

كــة �ن الجائحــة. وتأمــل ال�ث
ي الأعمــال التجاريــة لعــام 2022.

ات الرقابيــة المطلوبــة �ن التغيــ�ي

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 2021.

Business Environment
The year 2021 continued to be impacted by the adverse business conditions carried over from 2020. 
Businesses continued to face disruptions with newer virus variants forcing governments to bring 
fresh rounds of lock downs/ restrictions. The slow economic activity we had been experiencing pre-
pandemic got further aggravated in the last two years. Businesses across geographies continued 
to face liquidity issues and declining realizations and the newer virus variants continued to cause 
anxiety and uncertainty. Some light at the end of the tunnel is seen with the Omicron virus scare 
which came in as a huge fear quickly subsided as we saw generally milder infections and insignificant 
hospitalizations compared to the earlier wave. The speed at which the vaccinations and even booster 
doses have been administered does generate a lot of confidence as we look to the year 2022.

Your Company’s Performance
The continued pandemic situation adversely impacted our revenue segments pertaining to industrial 
and hospitality sectors considering that operations across our geographies underwent various forms 
of movement restrictions and lockdowns at various points in time during the year 2021. The adverse 
effects of the pandemic were even worse than what we saw in the year 2020. With the overall 
slowdown that our markets faced the Company has posted a loss at the group level of RO 1.57 
million in 2021 as compared to a group profit of RO 350k in 2020. The decline is largely attributable 
to drop in volumes and consequent realizations from the industrial and bulk businesses, lesser one-
off other incomes in 2021 vis-à-vis 2020 and impairment loss from a proposed exit from a joint 
venture operation that the Company believes is no longer aligned with its long-term strategy. The 
group revenue however saw an increase to RO 92.45 million in 2021 as compared to RO 66.59 
million in 2020 primarily due to steep increase in Saudi Aramco CP rates in the international markets 
which also aggravated the working capital situation in our geographies especially Malaysia and the 
UAE. The Company continued to see the deferment of projects and installations in the market due to 
the pandemic’s newer variants.

The Company continued to respond well across geographies in managing the expenses well 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 continued to get impacted due to the pandemic. The Company is hopeful with the pandemic 
situation improving in 2022, that its efforts with the governmental authorities in bringing out the 
required regulatory changes in the business will come to fruition in 2022.
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كــة مجموعــة جيــدة مــن المشــاريع، غــ�ي أن قطاعــات الأعمــال شــهدت  ي ســوق المملكــة العربيــة الســعودية، كان لــدى ال�ث
�ن

ات وتعطيــل الأعمــال بالمواقــع  ي ظــل اســتمرار تطبيــق القيــود المفروضــة عــى الســفر / وإصــدار التأشــ�ي
ي التنفيــذ �ن

بــطء �ن
بســبب انتشــار العــدوى.

ي تطويــر مصــادر إمــدادات إضافيــة لتغذيــة 
كــة �ن مــارات العربيــة المتحــدة، عــى الرغــم مــن نجــاح جهــود ال�ث ي دولــة الإ

�ن
ي إل جانــب مشــكلة الضغــوط عــى الســيولة وإمــدادات غــاز 

مــارا�ت ول المســال، إل أن ظــروف الســوق الإ الســوق بغــاز البــ�ت
كــة هنــاك  ي المنتــج؛ الأمــر الــذي أدى إل التأثــ�ي عــى نتائــج ال�ث

ضافيــة المتاحــة، أدت إل انخفــاض حــاد �ن ول المســال الإ البــ�ت
ي تعمــل عــن كثــب مــع إدارة 

دارة مــن خــالل لجنتــه التنفيذيــة الــ�ت عــى الرغــم مــن الحتفــاظ بكميــات البيــع. قــام مجلــس الإ
ي ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة. لــذا، 

اتيجية �ن ســ�ت كــة  بإعــداد خطــة لســتعادة الأعمــال وبالفعــل تــم تطبيــق التدابــ�ي الإ ال�ث
كــة مــن اتخــاذ  ي مــن عــام 2022، وعندهــا ســتتمكن ال�ث

ي النصــف الثــا�ن
ي تلــك الإجــراءات بثمارهــا �ن

فإنــه مــن المؤهــل أن تــؤ�ت
مــارات العربيــة المتحــدة. ي دولــة الإ

قــرارات تتعلــق بالآفــاق المســتقبلية مــن حيــث عمليــات المجموعــة �ن

يــا،  ن ي شــبه جزيــرة مال�ي
ول المســال �ن ي مجــال الغــاز البــ�ت

كــة �ن ي أكــ�ب �ث
ي تعــد ثــا�ن

يــا، والــ�ت ن ي غــرب مال�ي
كــة �ن ل تــزال أعمــال ال�ث

ة التطعيمــات  ي وتــ�ي
ي �ن ي البــالد بالكامــل لمــدة 3 أشــهر تقريبــاً، إل جانــب التباطــؤ النســ�ب

تتأثــر بشــدة نظــراً لتعطيــل الأعمــال �ن
ي الربــع الأخــ�ي مــن عــام 2021 ومطلــع 

يــا. ومــع ذلــك، شــهدت الأعمــال انتعاًشــا معقــولً �ن ن ي مال�ي
صابــات �ن وزيــادة عــدد الإ

ســة والضغوطــات عــى هوامــش الربــح مســتمرًة، عــى  العــام الجديــد 2022. ول تــزال التحديــات المتعلقــة بالمنافســة ال�ث
ي قطاعــي الصناعــة

اجــع الملحــوظ �ن الرغــم مــن زيــادة المبيعــات  وال�ت

يــا. وعــى الرغــم مــن التحديــات  ن ي مال�ي
كــة �ن ي اربــاح ال�ث

والضيافــة. كمــا أثــر تخلــف العمــالء عــن الســداد ســلبيا عــى صــا�ن
ي ســلطنة عمــان.

كــة الأم �ن ن نتائــج ال�ث كــة مــن توزيــع أربــاح لمســاهميها ممــا ســاعد عــى تحســ�ي فقــد تمكنــت ال�ث

ي بشــكل جيــد ويجــب أن يبــدأ تشــغيل المحطــة 
وع بنــاء محطــة الهنــد يمــىن إن ســ�ي إنجــاز الأعمــال المتعلــق بأنشــطة مــ�ث

ات بســبب جائحــة كوفيــد 19 وزيــادة أســعار الحديــد الصلــب  بحلــول نهايــة عــام 2022، وذلــك بعــد حــدوث بعــض التأخــ�ي
ي العــام الســابق، الأمــر الــذي أثــر عــى نشــاط قطــاع البنــاء.

ي ممــا كانــت عليــه �ن
ي كانــت أعــى بشــكل اســتثنا�أ

والــ�ت

ــرار بشــأن  ــن أجــل اتخــاذ ق ــع اســتثماراتها م ــم جمي ــا نقــوم بتقيي ــة، فإنن ك اتيجية الشــاملة لل�ث ــن الخطــة الســ�ت كجــزء م
اكات جديــدة. يهــدف هــذا الإجــراء إل تعزيــز قيمــة  ي �ث

كات / مناطــق جغرافيــة محــددة والدخــول �ن التخــارج مــن �ث
ــل. ــدى الطوي ــى الم ــة ع ك ــة لل�ث ــة التجاري ــتدامة للرؤي ــق الس ن وتحقي ــاهم�ي المس

ــالمة  ــة والس ــة »بالموثوقي ــية المتعلق ــا الأساس ــع قيمه ــق م ي تتواف
ــ�ت ــزو ال ــالمة والأي ــ�ي الس ــز معاي ــة تعزي ك ــت ال�ث واصل

ــة«.  والقيم

ام التــام بالمعايــ�ي الأخالقيــة والقانونيــة وضمــان المتثــال لمســؤولياتها البيئيــة  ن كــة بأعمالهــا مــع اللــ�ت قامــت ال�ث
والجتماعيــة مــن أجــل مصلحــة مســاهميها وموظفيهــا.

ي تهــدف إل تعزيــز إجــراءات الرقابــة 
حــت عــدد مــن السياســات الــ�ت قدمــت لجنــة التدقيــق توصيــات جديــرة بالثنــاء واق�ت

ي مبــادرات مختلفــة خــالل العــام لزيــادة تعزيــز إجــراءات الرقابــة والعمليــات لضمــان 
كــة تبــ�ن الداخليــة. كمــا واصلــت ال�ث

كــة  ي ال�ث
كات. توجــد وحــده للتدقيــق الداخــىي �ن ــة الداخليــة تماشــياً مــع متطلبــات حوكمــة الــ�ث ــة للرقاب وجــود بيئــة قوي

كــة  ــز محفظــة أعمــال ال�ث ي تعزي
ي قدمــاً �ن

ــة ونحــن نمــىن ــز إجــراءات الرقاب الأمــر الــذي يســاعد عــى إضافــة قيمــة وتعزي
المتنوعــة محليــا وخارجيــا.

In Saudi Arabia market, the Company has had a good project pipeline however the business saw slow 
execution in the light of continued travel/ visa restrictions and site disruptions off and on due to the 
infections spreading faster.

In the UAE, though the Company’s efforts have been generating reasonable operating profits despite 
steep decline in product realizations and erratic product supplies, the enhanced depreciation costs and 
finance costs have resulted in consistent loss situation for the entity. The Board through its Executive 
Committee working closely with the management has formulated a business recovery plan and strategic 
measures have already been activated to this effect. The results of these measures should be visible 
in the second half of the year 2022 and the Company would be able to take way forward decisions 
accordingly with respect to the UAE operations of the group.

Our West Malaysia business, which is the second largest LPG business in the peninsular Malaysia also 
suffered badly with about 3 months of complete lockdown in the country with comparatively slower 
pace of vaccinations and increasing number of infections in Malaysia. The business however saw good 
recovery towards the last quarter of the year 2021 and into the new year 2022. The challenges on stiff 
competition and margin pressures continued despite adding volumes 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.

In the wake of the tough times, the Company as part of its overall restragesizing of operations is also in 
advanced negotiations for a significant premium on a possible divestment from the India terminal project. 
This transaction if finalized will help bring significant shareholder value and strengthen the Company’s 
balance sheet significantly. 

As part of strategy roadmap, 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 us add value and strengthen controls as we move forward with our diversified business portfolio 
and growing regional footprint.
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ة. كمــا  ن ي دراســة مناطــق جغرافيــة جديــدة ومشــاريع ممــ�ي
وع �ن حــات قيمــة عنــد الــ�ث كــة مق�ت  قدمــت اللجنــة التنفيذيــة لل�ث

ي جهودهــا الراميــة إل 
دارة �ن اتيجية وقدمــت توجيهــات قيمــة لــالإ ي تعزيــز الخطــط الســ�ت

ا �ن قدمــت اللجنــة كذلــك دعمــا كبــ�ي
تحقيــق قيمــة حقيقيــة لمبادراتهــا للنمــو.

كــة  ة لضمــان التقييــم المســتمر لنظــام إدارة أداء ال�ث شــيحات والمكافــآت التابعــة للمجلــس جهــودا كبــ�ي بذلــت لجنــة ال�ت
ن وأجورهــم عادلــة وســليمة.  ات تهــدف إل جعــل تقييــم أداء الموظفــ�ي اح تغيــ�ي يــة مــن خــالل إقــ�ت ونظــام المــوارد الب�ث

اآلفاق المستقبلية

ــة  ــز قيم ن وتعزي ــة المســاهم�ي ــة لكاف ــة قيم ــع الأســواق وتســتمر بإضاف ي جمي
ــًوا مســتمرا �ن ــة نم ــاز الوطني ــة الغ ك تشــهد �ث

ــم. حقوقه

شكر وتقدير

ة  ي مســ�ي
كــة إل الأمــام �ن ي ســبيل دفــع ال�ث

دارة التنفيذيــة �ن كــة الكثــ�ي مــن الدعــم والتوجيــه لــالإ لقــد قــدم مجلــس إدارة ال�ث
ي 

كــة �ن ي توجيــه نمــو ال�ث
ن تــام مــن أن المجلــس ســوف يســتمر �ن نموهــا رغــم التحديــات وتقلبــات الســوق، ونحــن عــى يقــ�ي

الســنوات القادمــة.

ة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم  دارة، أود أن أعــرب عــن خالــص إمتناننــا لحــرن نيابــة عــن مجلــس الإ
ن عــى أهــداف واضحــة ومشــاريع  كــ�ي ــاه الحكيمــه مجتمــع الأعمــال عــى ال�ت تــه ورؤي حفظــه هللا ورعــاه الــذي مكنــت بص�ي
رائــدة. كمــا أتوجــه بشــكر خــاص لــوزارة الطاقــة والمعــادن، ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج الســتثمار، والهيئــة العامــة 
كــة. ســعاف، والهيئــة العامــة لســوق المــال، وبورصــة مســقط عــى كل مــا قدمــوه مــن دعــم وتوجيــه لل�ث ي والإ

الدفــاع المــد�ن

كائنــا، وبشــكل خــاص  دارة، أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لمســاهمينا الكــرام ول�ث ي الختــام، أود نيابــة عــن مجلــس الإ
و�ن

ــات. ــم التحدي ــا رغ ي قدم
ــىن ــة الم ك ــل ال�ث ــل تواص ي العم

ــم �ن ــبب تفانيه ــذي بس ــزاء ال ــا الأع لموظفين

عبد هللا بن سليمان بن حمد الحارثي

دارة رئيس مجلس الإ

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 2021 continued to be impacted by the effects of the COVID 19 pandemic across our 
geographies. The overall business environment for the past few years has anyways continued to be 
tough and challenging characterized by stiff competition, dropping product realizations, 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 Company continued to work under all these challenges and stayed persistent while at the same time 
stood committed to its core values of Integrity, Safety, Reliability, Quality, Teamwork and Customer First. 
The Company continued to proactively take decisions to protect our people and resources in pandemic 
times and evaluate various options to build organizational sustainability for the future. 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 2022. 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 LPG 
bulk business 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 continued effects of the pandemic resulting in constrained 
margins despite customer retention and enhancement efforts by the business.

Our Malaysia operations was not immune to the pandemic effects and saw the entire country being in a 
complete lockdown for a significant part of the year. Despite the challenges, the operations contributed 
positively to the Group bottom-line. 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 be executed in 2022 and beyond.

The India terminal project construction activities continued to progress well despite hiccups due to 
new COVID wave and higher than normal rainfall conditions impacting the site activities. The terminal is 
expected to commission by 2022 end now. 

األداء التجاري

شــهد عــام 2021 إســتمرار تأثــ�ي تحديــات جائحــة كورونــا كوفيــد 19 عــى مختلــف المناطــق الجغرافيــة. بصفــة عامــة كانــت 
ي معــدلت 

بيئــة الأعمــال خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة صعبــة ومليئــة بالتحديــات وتتســم بالمنافســة الشــديدة وتــد�ن
ي إنشــاء البنيــة التحتيــة 

ة اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بالســتثمارات الجديــدة �ن نجــاز المتعلقــة بالمنتجــات وبــطء وتــ�ي الإ
ي تمــارس ضغطــا أكــ�ب عــى هوامــش الربــح.

وزيــادة تكاليــف التشــغيل الــ�ت

اهــة والســالمة والموثوقيــة والجــودة والعمــل  ن مــة بمبادئهــا الجوهريــة، ال�ن ن كــة وبقيــت مل�ت بالرغــم مــن التحديــات، ثابــرت ال�ث
ي بنــاء مؤسســة 

اتيجيتنا ورؤيتنــا المتمثلــة �ن نــا عــى اســ�ت ن الجماعــي وأولويــة العمــالء ممــا ســاهم بالحفــاظ عــى قوتنــا وترك�ي
ي اتخــاذ قــرارات اســتباقية لحمايــة موظفيهــا ومواردهــا 

كــة �ن عمادهــا النمــو والســتدامة عــى المــدى الطويــل. اســتمرت ال�ث
ي ســلطنة ُعمــان 

كــة �ن ي المســتقبل. لتــزال ال�ث
ي أوقــات الوبــاء وتقييــم الخيــارات المختلفــة لبنــاء الســتدامة المؤسســية �ن

�ن
ول المســال، ووضــع العالمــات التجاريــة عــى  تبــذل المســاعي الحثيثــة للدفــع نحــو إعــادة هيكلــة آليــة تســع�ي غــاز البــ�ت
ــم  ــزة تحك ــان وأجه ــات الأم ــر صمام ــالل تطوي ــن خ ــتخدامها م ــد اس ن عن ــتهلك�ي ــالمة المس ــان س ــاز، وضم ــطوانات الغ أس
ــل  ــد المراجعــة مــن قب ــاء، كانــت هــذه السياســات قي ــك الجهــود بســبب الوب ــرت تل ــا. لقــد تأث ــان المســتخدمة حالًي الجري
ورة  ــة �ن ات التنظيمي ــ�ي ــ�ب التغي ــام 2022م. وتعت ــذ ع ن التنفي ــ�ي ــد ح ــذه القواع ــل ه ــأن تدخ ــع ب ــة ونتوق ــات المعني الجه
ول المســال. ي الســوق والشــفافية وخلــق بيئــة أعمــال أكــ�ث أمانــاً فيمــا يتعلــق بصناعــة غــاز البــ�ت

حتميــة لتحقيــق النضبــاط �ن

ول المســال وإطــالق الحلــول الهندســية والمشــاريع  ي مختلــف الأســواق منصًبــا عــى زيــادة مخــزون غــاز البــ�ت
نــا �ن ن بقــي ترك�ي

ي مــن هــذه 
را خــالل الجائحــة. مــن المتوقــع أن يكــون التعــا�ن التجاريــة. ومــع ذلــك كانــت هــذه القطاعــات هــي الأكــ�ث تــرن

الجائحــة بطيئــا المــر الــذي ســيحتم عــى الأســواق مواجهــة الســاللت الجديــده منــه. كمــا واجهــت أعمــال بيــع الجملــة 
ي الســوق عــى أعقــاب توافــر 

ي لجــأ إليهــا المنافســون �ن
ي الأســعار الــ�ت

للغــاز المســال منافســة شــديدة مــع انخفــاض حــاد �ن
ي المنتجــات بالســوق جنًبــا إل جنــب مــع ســوق بيــع الجملــة المتعاقــد عليهــا بســبب الوبــاء. أدى ضعــف الســيولة إل 

كبــ�ي �ن
زيــادة الضغــط عــى التدفقــات النقديــة لالأعمــال. 

ي ظــل انكمــاش قطــاع بيــع الجملــة 
مــارات العربيــة المتحــدة شــهد انخفــاض الســيولة وتوافــر فائــض المنتجــات، �ن ســوق الإ

للغــاز المســال بســبب التحديــات المســتمرة للوبــاء، ممــا أدى إل تقييــد الهوامــش عــى الرغــم مــن الحفــاظ عــى العمــالء 
ي الســوق.

مــن خــالل تعزيــز جهــود عملياتنــا �ن

ي خلفتهــا الجائحــة حيــث شــهدت البــالد بأكملهــا حالــة مــن التعطيــل 
يــا بمنــأى عــن التحديــات الــ�ت ن ي مال�ي

لــم تكــن عملياتنــا �ن
ــح  ــادة الرب ي زي

ي �ن ــات بشــكل إيجــا�ب ــات والعملي ــك، ســاهمت التحدي ــن ذل ــال معظــم العــام. عــى الرغــم م ــام لالأعم الت
ي الســوق بالنظــر إل 

ي للمجموعــة. تســتمر التحديــات بالرغــم مــن المنافســة الحــادة والضغــط عــى هوامــش الربــح �ن
الصــا�ن

بيئــة الأعمــال بشــكل عــام. 

ي أنظمــة مشــاريع 
ي ســلطنة ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية عملــه الجّيــد لمواصلــة بنــاء رصيدنــا �ن

وتابــع فريــق عملنــا �ن
الغــاز الطبيعــي الإصطناعــي واســتطاع تحقيــق جوائــز تقديريــة عــّدة مــن العمــالء لحســاب المجموعــة بالرغــم مــن التباطــؤ 

ي عــام 2022 فصاعــداً.
الــذي تســبب بــه الوبــاء. ومــن المتوقــع أن يتــم تنفيــذ هــذه المشــاريع �ن

ة  ي بشــكل جيــد، عــى الرغــم مــن التحديــات الكبــ�ي
وع بنــاء محطــة الهنــد يمــىن ل يــزال ســ�ي العمــل المتعلــق بأنشــطة مــ�ث

ــر عــى أنشــطة  ــاد ممــا أث ــاء كوفيــد 19 وهطــول الأمطــار بشــكل أكــ�ب مــن المعت ة لوب ي الأخــ�ي
الناجمــة عــن موجــة التفــ�ث

ي نهايــة عــام 2022.
الموقــع. وحــ�ت الآن، مــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل المحطــة �ن
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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.

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 

أنظمة اإلدارة

ي تهــدف إل تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية وتحســينات التحكــم 
ن الــ�ت ي تقديــم العديــد مــن مبــادرات التحســ�ي

كــة �ن تســتمر ال�ث
ي يتــم فيهــا تنفيــذ العمليــات والمعامــالت اليوميــة.

ي الطريقــة الــ�ت
�ن

مــون  ن ة ونحــن مل�ت كــة الغــاز الوطنيــة ســالمة موظفيهــا وعمالئهــا وممتلكاتهــا وجميــع أصحــاب المصلحــة أهميــة كبــ�ي تــولي �ث
ن  ــ�ي لتحســ�ي ــد مــن التداب ــذ العدي ــا تنفي ام، واصلن ن ــ�ت ــة. وتماشــيا مــع هــذا الل تمامــا بتأســيس ظــروف عمــل وتشــغيل آمن
كــة الغــاز  ن خفــض التكاليــف. خــالل العــام، قــام أســطول �ث الكفــاءة التشــغيلية، وتعزيــز ســالمة موقــع العمــل و تحســ�ي
ــوًل إل  ــدود وص ــ�ب الح ــان وع ــلطنة عم ــاء س ــة أنح ي كاف

ــة �ن ــة وفعال ــة آمن ــال بطريق ول المس ــ�ت ــاز الب ــل غ ــة بتوصي الوطني
ــية  ــغيل القياس ــات التش ــد بممارس ــّم التقي ــات. وت ــى الطرق ــل ع ــالت تعط ــوع أي ح ــدة دون وق ــة المتح ــارات العربي م الإ
ي ومــا إل ذلــك.

ضــا�ن ي جميــع المصانــع لضمــان تقليــل تكاليــف صيانــة المركبــات والعمــل الإ
ام عــن كثــب �ن ن ومراقبــة اللــ�ت

ــط  ــز الضواب ــادة تعزي ي زي
ــة السياســات وإجــراءات التشــغيل �ن ــف أدل ــم لمختل ــد ســاعدت المراجعــة المســتمرة والتقيي وق

ــق أفضــل الممارســات. وتحقي

ــال  ــات أعم ــال لمتطلب ام والمتث ن ــ�ت ــالل الل ــن خ ــر م ــداد التقاري ــات إع ــة متطلب ي تلبي
ــاح �ن ــه بنج ــة مهام ــم المالي أدى قس

ــات.  ــودة المخرج ن ج ــ�ي ــة وتحس ــط الداخلي ــبية والضواب ــراءات المحاس ن الج ــ�ي ي تحس
ــتمرت �ن ــة واس المجموع

يضمــن قســم التدقيــق الداخــىي مــن خــالل مراجعــة الضوابــط و العمليــات زيــادة تعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة بشــكل عــام 
كــة. ي تعمــل فيهــا ال�ث

وشــامل  لبيئــة العمــل الــ�ت

نم بها. ي ننتمي إليها ونل�ت
ي للبيئة ال�ت

طار القانو�ن كات المختلفة والإ ام إمتثالنا لمتطلبات حوكمة ال�ث ن ضمن قسم الل�ت

األفراد

كــة أن الأشــخاص هــم المــورد الأهــم للمؤسســة. فالأشــخاص لدينــا هــم مصــدر الوحــي والبتــكار  ي ال�ث
لطالمــا كان ايماننــا �ن

ــة  ك ــوا لل�ث ــن يضيف ــم م اتيجي، وه ــ�ت ــط الس ــى الخ ــام ع ــا إل الأم كتن ــدم �ث ــه لتتق ــاج إلي ــذي نحت ن ال ــ�ي ــة والتحف والرؤي
يــة  دارة تطويــر أهــم أصولهــا وهــي المــوارد الب�ث ي تســاعدنا عــى التقــّدم نحــو أهدافنــا. تابعــت الإ

الكفــاءات والقــدرات الــ�ت
ــة  ــم إمكاني ــح له ــا يتي ــة مم ك ــع مســتويات ال�ث ــا عــى جمي ــر موظفيه ــب وتطوي ي خطــط تدري

ــ�ب الســتثمار المتواصــل �ن ع
مــة بتشــجيع أفــراد طاقــم  ن دارة مل�ت ن حالتهــم المعنويــة وبالتــالي زيــادة إنتاجيــة الموظــف. وتبقــى الإ تطويــر مهاراتهــم وتحســ�ي
ام  كــة. ونحــن نؤمــن بتهيئــة بيئــة عمــل مبنيــة عــى الحــ�ت ي تنســيق أهدافهــم الشــخصية مــع طموحــات ال�ث

العمــل لدينــا �ن
كــة  ي ال�ث

ن �ن ي تحفــز العاملــ�ي
ي إطارهــا روح العمــل الجماعــي والــ�ت

ي تزدهــر �ن
المتبــادل والثقــة والقيــم الأخالقيــة الرفيعــة الــ�ت

كــة والأطــراف المعنيــة والمجتمــع بشــكل عــام.  هــم وكذلــك خــ�ي لل�ث عــى بــذل قصــارى جهدهــم لمــا فيــه خ�ي

 ، ي
ــا�ن ــباب الُعم ــن الش ن م ــح�ي ــب للمرش ــم المناص ي معظ

ــة �ن ــي الأفضلي ــة، ونعط ــاركة المحلي ــجيع المش ــدف ال تش ــا نه كم
دارات وضمــان المحافظــة عــى  وقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا كذلــك للحفــاظ عــى التواجــد المحــىي الأمثــل عــ�ب وظائــف الإ
ــة  ــا بإعــداد القــوى العامل ــة أيًض ك نم ال�ث ــ�ت كــة بمــا يتجــاوز الحــد الأد�ن المطلــوب. وتل ي ال�ث

ن �ن أفضــل مســتويات التعمــ�ي
ــات وتجاوزهــا  ــا عــى مواجهــة التحدي . وتســاعد أيًض ن ــ�ي ن الُعماني ــ�ي ــادة فــرص العمــل أمــام المواطن ــة وتطويرهــا وزي الثابت
ــع  ــة ورف ة المهني ــر المســ�ي ن مــن خــالل خطــط تطوي ــ�ي ن الحالي ــاظ عــى الموظفــ�ي ــاءة والحف ــوارد ذات كف عــ�ب اســتقدام م

ــم. معنوياته

كــة، وإعــادة تصويبــه  كــة إل خلــق ثقافــة قائمــة عــى الأداء الأمثــل، وقيــاس أداء الأفــراد مــن منظــور أهــداف ال�ث ترمــي ال�ث
ي رؤيــة واحــدة.

بشــكل دوري لضمــان أن يتشــارك الجميــع �ن

الصّحة والسالمة والبيئة

ي حــازت 
كــة الغــاز الوطنيــة بالمتثــال لجميــع متطلبــات شــهادة الأيــزو لإجــراءات الجــودة والســالمة والبيئــة الــ�ت نجحــت �ث
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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. 

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 
also played our part to help those affected by the Cyclone Shaheen and reach out to them in times of 
need. 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 2022. 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 to stay on the growth path as we emerge out from 
the pandemic. 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

ــة الخاصــة بهــا مــن  ن إجــراءات الصّحــة والســالمة والبيئ ي تحســ�ي
كــة جاهــدًة �ن ي الســنوات الماضيــة. واســتمرت ال�ث

عليهــا �ن
ن والمصانــع والســالمة عــى الطريــق. ويضمــن التقييــم الســنوي الخــاص بالصحــة والســالمة  أجــل تعزيــز ســالمة العاملــ�ي

ام المطلــق بعــدم وجــود أي انحرافــات. ن والبيئــة اللــ�ت

رشــادات اللجنــة العليــا والتعليمــات  متثــال بنجــاح لإ ن وتــم الإ أخــذ فريــق الصحــة والســالمة عبئــا إضافيــا لتدريــب الموظفــ�ي
وس كورونــا. ن لآخــر للوقايــة مــن فــ�ي الموضوعــة مــن حــ�ي

ن لتمكينهــم مــن التعامــل مــع حــالت الطــوارئ بطريقــة  ن والســائق�ي ــ�ي ــا إجــراء برامــج التدريــب عــى الســالمة للعامل تابعن
ن بــل  ن الســائق�ي ن عــى تعزيــز مســتويات الوعــي بالمنتــج بــ�ي افيــة. وقــد ســاعد التدريــب المنتظــم للســائق�ي أفضــل وأكــ�ث اح�ت

كــة. ي ال�ث
وســاعد عــى ترســيخ ثقافــة الســالمة �ن

المسؤولية االجتماعية للشركة

نحــن نؤمــن إيمانــا راســخا بالعــودة إل المجتمــع الــذي نزدهــر فيــه ونأخــذ دورنــا كمنظمــة أخالقيــة تتحمــل مســؤوليتها بــكل 
ي المجتمــع و رد الجميــل إليــه 

كــة ثقافــة التطــوع داخــل المنظمــة وتشــجع موظفيهــا عــى المســاهمة �ن جديــة. تشــجع ال�ث
ريــن من  ي مســاعدة المترن

كــة لتعزيــز جهــود الحكومــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد 19. كمــا ســاهمنا �ن بــأي طريقــة. ســاهمت ال�ث
ي تحقــق الرضــا الداخــىي والبنــاء 

ي الأوقــات العصيبــة. ننــوي مواصلــة هــذه المبــادرات الــ�ت
ن والتواصــل معهــم �ن إعصــار شــاه�ي

كــة بتقديــم الخدمــات للمجتمــع.  ام ال�ث ن عــى الــ�ت

ي 
ــن أجــل المســاهمة �ن ــان م ي ســلطنة عم

ــات �ن ــة أيضــا بالكلي ك ــط ال�ث ــة، ترتب ــر المواهــب المحلي ــا بتطوي امن ن ــن ال�ت كجــزء م
ي إمكانيــات التعــاون مــع هــذه الكليــات مــن أجــل المنفعــة المتبادلة،تأثــرت هــذه 

ي والنظــر �ن
تدريــب وتنميــة الشــباب العمــا�ن

ــر الشــباب و المســتعدين  ــدف تطوي ــب ته ــج التدري ــ�ي برام ي توف
ــا �ن نم إســتئناف جهودن ــن نعــ�ت ــاء ولك ــود بســبب الوب الجه

كــة تطــوع موظفيهــا لتطويــر الشــباب مــن خــالل توفــ�ي التدريــب  نم ال�ث ي عــام 2022م. تعــ�ت
ي �ن

للعمــل مــن الشــباب العمــا�ن
ي قــد تفيــد الشــباب المحــىي والمجتمــع ككل.

كــة والــ�ت ي يتمتــع بهــا موظفــو ال�ث
عــى الجوانــب المختلفــة الــ�ت

التوقعات المستقبلية

ــغيىي والأداء  ن التش
ّ ــ�ي ــا للتم ه ــع معاي�ي ي رف

ــق �ن ــا المطل امه ن ــى ال�ت ــى ع ــة تبق ــاز الوطني ــة الغ ك ــّرر أن �ث ي إل أن أك
ــع�ن ل يس

كــة كي نتابــع  . كذلــك نتابــع تقييــم المبــادرات المختلفــة لتحقيــق التــوازن الصحــي والتنــّوع لمجموعــة منتجــات ال�ث المــالي
ــة كي  ك ــر ال�ث ــل لتطوي ــة العم ــى متابع ــون ع ــن مصمم ــة. ونح ــات الجائح ــن تداعي ي م

ــا�ن ــع التع ــن م ام ن ــو بال�ت ة النم ــ�ي مس
ن والباعــة والعمــالء  ن المتعــددي الجنســيات واســًما معروًفــا يصبــح وجهــة للموّظفــ�ي ن الأساســي�ي تنمــو وتصبــح أحــد الالعبــ�ي
ــدة تســاعدنا عــى تحقيــق قيمــة  ــة جدي ــأ�ه. ونعمــل اليــوم عــى دراســة أســواق دولي ن والمجتمــع الســتثماري ب والدائنــ�ي
مكاناتهــا الكاملــة عــ�ب أســواقها الرئيســية. طــالق العنــان لإ ي وضــع جيــد لإ

كــة �ن معــززة لمســاهمينا وتغذيــة تطلعاتنــا للنمــو. ال�ث

كــة، مــن أجــل توجيــه  رشــاد والدعــم المســتمرين مــن قبــل مجلــس إدارة ال�ث ي أتطلــع قدًمــا للحصــول عــى المزيــد مــن الإ
إنــ�ن

كــة. ي مســعاه لتحقيــق رؤيــة ال�ث
كــة الغــاز الوطنيــة �ن ي �ث

فريــق العمــل �ن

ن تشاندنا نال�ي

الرئيس التنفيذي
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فلسفة الشركة حول تنظيم وإدارة الشركات

ــؤولية.  ــة، والمس ــاءلة، العدال ــفافية، المس كات بالش ــ�ث ــم وإدارة ال ــاليب تنظي ــل أس ــق أفض ــبيل تطبي ي س
ــة �ن ك نم ال�ث ــ�ت تل

كاء، و  ــ�ث ــالء، ال ، العم ن ــاهم�ي ــع المس ــا م ي عالقته
ــة �ن ــد الأخالقي ــ�ي والقواع ــاع المعاي ــة بإتب ك ام ال�ث ن ــ�ت ــك إل ــف إل ذل أض

ــن عــى المــدى  ن إل أقــى حــد ممك ــوق المســاهم�ي ــة حق ــادة لقيم ــق زي ــك بهــدف تحقي ــح الأخــرى وذل أصحــاب المصال
ــل. الطوي

كــة ضوابــط داخليــة  ي جميــع تعامالتهــا، كمــا تنفــذ أفضــل الممارســات، وتطبــق ال�ث
اهــه �ن ن كــة أعــى مســتويات ال�ن وتتبــع ال�ث

كات الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. متثــال لميثــاق حوكمــة الــ�ث تتســم بالوضــوح وذلــك لضمــان الإ

 أ-بشكل عام

كــة، المواقــع  ي تحتــوي عــى بيــان تاريــخ ال�ث
دارة الجــدد والــ�ت كــة لأعضــاء مجلــس الإ تعــرض كافــة المعلومــات المتعلقــة بال�ث

ــراءات  ــأن الإج ــز بش ــف موج ــ�ي وص ــك توف ــف لذل ــة، أض ك ــالء ال�ث ــمل عم ــات تش ــدة بيان ــا، وقاع ي تغطيه
ــ�ت ــه ال الجغرافي

دارة عــى الأقــل إحــدى  كــة. فضــالً عــن ذلــك فقــد زار أغلــب أعضــاء مجلــس الإ ي تنطــوي عليهــا الأنشــطة التجاريــة لل�ث
الــ�ت

كــة لأعمالهــا. ن كيفيــة إدارة ال�ث كــة، وتكــون الزيــارة متبوعــة بعــرض مفصــل يبــ�ي المحطــات التشــغيلية التابعــة لل�ث

 ب-االلتزام باللوائح الداخلية

؛ الأمــر الــذي   ن كــة لوائــح داخليــة شــاملة تتضمــن السياســات المحاســبية، السياســات العمليــة، وسياســات العاملــ�ي لــدى ال�ث
كــة. ن نظــام المراقبــة الداخليــة لل�ث نســيابيه والقياســية عــى الوظائــف وتحســ�ي يضفــي الصبغــة الإ

دارة  كــة، وتفويــض الإ كــة إل لجــان التدقيــق الخارجيــة والداخليــه مراجعــة اللوائــح الداخلية لل�ث وقــد عهــد مجلــس إدارة ال�ث
ــط  ــه، ُصممــت خرائ ــاءا علي ــة. بن ك ي ال�ث

ــة �ن ــح الداخلي ــا اللوائ ــوي عليه ي تحت
ــ�ت ــذ السياســات ال ــز تنفي ورة لتعزي ــرن ــد ال عن

العمليــات لتبســيط مختلــف العمليــات إســتعداداً لتنفيذهــا.

 ج-النظام األساسي للشركة

ي 
ــاهمون �ن ــق المس ــنة 2019 ، واف ــم 18 لس ي رق

ــلطا�ن ــوم الس ــادر بالمرس ــد الص ــة الجدي كات التجاري ــ�ث ــون ال ــالً لقان امتث
ــة. ك ــل النظــام الأســاسي لل�ث ــو 2020 عــى تعدي ي 9 يوني

ــد �ن ــذي عق ي ال
ــا�ن ــاع العــام غــ�ي العــادي الث الجتم

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- 
ي إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ 9 يونيــو 2020م، لمــدة 

دارة �ن انتخــب المســاهمون أعضــاء مجلــس الإ
ثــالث  ســنوات :

ــو 2020 وانتخــب أعضــاء  ي 9 يوني
دارة �ن ــس الإ ــاع الأول لمجل ــد الإجتم ــم عق دارة ، ت ــس الإ ــادة تشــكيل مجل ة بعــد إع ــا�ث مب

ي نائبــاً  دارة والفاضــل/ خالــد ســعيد ســالم الوهيــ�ب ي رئيســاً لمجلــس الإ
دارة الشــيخ/ عبــد هللا ســليمان حمــد الحــار�ث مجلــس الإ

دارة. لرئيــس مجلــس الإ

ي رقــم 2019/18 ، والــذي 
كات التجاريــة ، المــادة 179 الصــادر بالمرســوم الســلطا�ن امتثــاًل للقســم الثالــث مــن قانــون الــ�ث

ــة  ــة العام ــاع الجمعي ي اجتم
ــه  انتخــب المســاهمون �ن ــا ؛ علي ــددا فردي دارة ع ــس الإ ي مجل

ــدد الأعضــاء �ن ــون ع ــب أن يك يتطل
ــاً و لمــدة 3 ســنوات. ــو 2020 عضــوا إضافي ي 13 يولي

ــة المنعقــد �ن العادي

الفاضل/ هشام محمد عىي العلوي.7ـ

ن وفقــا للتعميــم الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق  دارة هــم أعضــاء مســتقل�ي أربعــة مــن ضمــن ســبعة أعضــاء مجلــس الإ
ــر/2012. ــخ 24/يناي ــال رقــم 2012/14 بتاري الم

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

ي عقدت بالتواريخ التالية: 
دارة ستة إجتماعات خالل السنة المالية 2021م، وال�ت عقد مجلس الإ

ــع  ــدت جمي 2021م، وعق ــم�ب اير2021م،27أبريل2021م،29يوليو2021م،05أكتوبر2021م،27أكتوبر2021م،22ديس 25ف�ب
ي نصــت عليهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال.

ة الشــهور الأربعــة الــ�ت تلــك الجتماعــات خــالل فــ�ت

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 2021.  They were held on 25 February 2021, 27 
April 2021, 29 July 2021, 05 Oct 2021, 27 October 2021 and 22 December 2021. 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 Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

5 Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

6 Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi

ي
الشيخ/ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث  1

ي الفاضل/ خالد بن سعيد  بن سالم الوهي�ب  2

السيد /نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي  3

الدكتور/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي  4

الفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي  5

ي 
الفاضل/معاذ بن عم�ي بن عبدهللا البلوسث  6



التقرير السنوي   202١ 25

ن حضور كل عضو مجلس إدارة لجتماعات المجلس: الجدول التالي يب�ي

ُمالحظة:

. ن دارة غ�ي تنفيذي�ي جميع أعضاء مجلس الإ  -1

ي و الفاضــل/ إســحاق بــن زايــد بــن خليفــة المعــولي و الدكتــور/ 
الشــيخ/عبدهللا بــن ســليمان بــن حمــد الحــار�ث  -2

ي الأعضــاء 
، بينمــا بــا�ت ن حمــدان بــن عبــد الحافــظ بــن حمــدان الفــارسي  هــم أعضــاء مجلــس إدارة غــ�ي مســتقل�ي

. ن مســتقل�ي

دارة الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021.  حرن جميع أعضاء مجلس الإ

لجنة تدقيق الحسابات  ه- 
تشــكلت لجنــة تدقيــق الحســابات وفًقــا للمبــادئ الصــادرة بتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم: 2003/11.  تــم إعــداد 
ي تقــوم بهــا.  ويتوافــق دور 

ميثــاق اللجنــة الــذي ينــص بوضــوح عــى سياســة اللجنــة، مســؤولياتها، والإجــراءات والعمليــات الــ�ت
لجنــة تدقيــق الحســابات مــع توجيهــات الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

ــة الســنوي  ــة العمومي ــاع الجمعي ي اجتم
ن �ن ــل المســاهم�ي ــن قب ــه م ــادة تعيين ــه وإع ــادة انتخاب دارة ، بعــد إع ــس الإ ــد مجل عق

ــة التدقيــق  كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل لجن ــو/2020م ، أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ال�ث ي 9/يوني
الــذي عقــد �ن
: ي

ــا لــالأ�ت وفًق

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 and Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali are Non-
Independent Directors; rest of the directors are Independent Directors. 

All the board members attended the Annual General Meeting held on 24th March 2021. 

E. 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 below:

Name & Designation  No. of 
meetings held

 No. of 
meetings 
attended

Membership 
in other 

companies

السم والمنصب

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman 6 6 2 دارة ، رئيس مجلس الإ ي
الشيخ/ عبد هللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Vice Chairman 6 6 2 دارة ، نائب رئيس مجلس الإ ي الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi 6 6 - ي 
الفاضل/معاذ بن عم�ي بن عبدهللا البلوسث

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 6 6 1 الدكتور/ حمدان بن عبد الحافظ بن حمدان الفارسي

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

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

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali 6 6 - الفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي
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رئيساً للجنةالسيد نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي

عضوالفاضل/   حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

ي
عضوالفاضل/ معاذ بن عم�ي بن عبدهللا البلوسث

ايــر/2021، 26/ ي 24/ف�ب
وقــد عقــدت لجنــة التدقيــق 4 اجتماعــات خــالل العــام 2021.وعقــدت هــذه الجتماعــات �ن

26/أكتوبــر/2021. بتاريــخ  إجتمــاع  أخــر  وكان  26/يوليــو/2021،  أبريــل/2021، 

ن مــره عــى الأقــل خــالل الســنه دون  ن والداخليــ�ي ن الخارجيــ�ي وتجتمــع لجنــة تدقيــق الحســابات كذلــك مــع كل مــن المدققــ�ي

. ن كــة.  ويالحــظ أيضــا أن جميــع أعضــاء لجنــة تدقيــق الحســابات هــم أعضــاء غــ�ي تنفيذيــ�ي حضــور إدارة ال�ث

اللجنة التنفيذية  و- 
دارة التنفيذيــة فيمــا يخــص المشــكالت  كــة؛ وذلــك بغــرض توجيــه الإ تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة بقــرار مــن مجلــس إدارة ال�ث

دارة. اتيجية، الأمــر الــذي ييــ� مهمــة مجلــس الإ ســ�ت الإ

ــة الســنوي  ــة العمومي ــاع الجمعي ي اجتم
ن �ن ــل المســاهم�ي ــن قب ــه م ــادة تعيين ــه وإع ــادة انتخاب دارة ، بعــد إع ــس الإ ــد مجل عق

كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة  ي 9/يونيــو/2020م ، أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ال�ث
الــذي عقــد �ن
: ي

وفًقــا لــالأ�ت

ي
رئيساً للجنةالشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

ي عضوالفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

عضوالفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي

: ي 27 يوليو 2020 إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية عى النحو التالي
ي اجتماعه الذي عقد �ن

دارة �ن كما قرر مجلس الإ

ي
رئيساً للجنةالشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

ي عضوالفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

عضوالفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي

عضوالفاضل/ هشام بن محمد العلوي 

ي التواريــخ التاليــة: 06/
وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة  5 اجتماعــات خــالل العــام 2021، وكانــت هــذه الجتماعــات �ن

.2021/ /2021 وكان أخــر إجتمــاع بتاريــخ 31/ ديســم�ب مايــو/2021، 05/يوليــو/2021، 05/أكتوبــر/2021، 02/ ديســم�ب

Mr. Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidi Chairman

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi Member

The Audit Committee met 4 times during the year 2021.  The meetings were held on 24 February 2021, 
26 April 2021, 26 July 2021, and 26 October 2021.  

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب

Sayyid Nabi Hilal Al Busaidi, Chairman 4 4 السيد نبيل بن هالل البوسعيدي، رئيسا للجنه

Mr. Muath Omeir Al Balushi 4 4 ، عضو ي
الفاضل/ معاذ بن عم�ي بن عبدهللا البلوسث

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 4 4 ، عضو الدكتور/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

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.

F. 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 below:

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 5 times during the year 2021. The meetings were held on 06 May 
2021, 05 July 2021, 05 October 2021, 02 December 2021, and 21 December 2021.
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لجنة الترشيحات والمكأفات:  ز- 

ي ترشــيح أعضــاء مجلــس 
شــيحات والكأفــات؛ وذلــك لمســاعدة الجمعيــة العامــة الســنوية �ن كــة لجنــة ال�ت شــكل مجلــس إدارة ال�ث

كــة ولجانــه  ن لعضويــة مجلــس إدارة ال�ث شــح�ي ن الم�ت كــة مــن ذوي الكفــأة والمؤهــالت، وإنتخــاب الأفضــل مــن بــ�ي إدارة لل�ث
دارة  ن  لــالإ ن المناســبي�ي ي إختيــار المديريــن التنفيذيــ�ي

كــة �ن الأخــرى. أضــف إل ذلــك تهــدف اللجنــة إل مســاعدة مجلــس إدارة ال�ث
كــة. التنفيذيــة لل�ث

ــة الســنوي  ــة العمومي ــاع الجمعي ي اجتم
ن �ن ــل المســاهم�ي ــن قب ــه م ــادة تعيين ــه وإع ــادة انتخاب دارة ، بعــد إع ــس الإ ــد مجل عق

شــيحات  كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل لجنــة ال�ت ي 9/يونيــو/2020م ، أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ال�ث
الــذي عقــد �ن

: ي
والمكأفــات وفًقــا لــالأ�ت

ي رئيسا للجنةالفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

ي
 عضوالشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

 عضو الفاضل/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

ــة: 27/ ــخ التالي ي التواري
ن )2( خــالل عــام 2021، وكانــت الإجتماعــات �ن شــيحات والمكأفــات إجتماعــ�ي ــة ال�ت وقــد عقــدت لجن

2021/ ــم�ب ــر/2021، و21/ديس أكتوب

مراقبي الحسابات  ح- 
ن أبــو تمــام  ي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية والــذي عقــد بتاريــخ 24 مــارس 2021، بإعــادة تعيــ�ي

قــام المســاهمون �ن
كــة الأم لعــام 2021.  جرانــت ثورنتــون كمدقــق لحســابات ال�ث

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman 5 5 ي ، رئيسا للجنة
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi 5 5 ي ، عضو الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali 5 5 ، عضو الفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi 5 5 الفاضل/ هشام بن محمد العلوي، عضو

G. 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 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

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi Member

The Nomination & Remuneration Committee has met 2 times during the year 2021. The meetings were 
held on 27 October 2021 and 21 December 2021.

Name & Designation No. of meetings held No. of meetings attended االسم والمنصب

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Chairman 2 2 ي ، رئيسا للجنة الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy 2 2 ي
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi 2 2 الدكتور/ حمدان بن عبدالحافظ الفارسي

H. Statutory Auditors
The shareholders in the Annual General meeting held on 24th March 2021 re-appointed Abu Timam 
Grant Thornton as the Statutory Auditors of the Parent company for the year 2021.
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القيود / العقوبات  ط- 
ي عام 2021.

كة �ن لم يتم فرض أي عقوبات أو غرامات عى ال�ث

مالحظة:

ي عام 2021.
كة �ن لم يتم فرض أي عقوبات أو غرامات عى ال�ث

سبل التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة والمستثمرين  ي- 
ي إحــدى 

عــالن العــام �ن كــة، بالتوافــق مــع القواعــد واللوائــح، النتائــج ربــع الســنوية ونصــف الســنوية عــن طريــق الإ تنــ�ث ال�ث
ن كونهــا  ي ســلطنة ُعمــان. ول ترســل النتائــج بصفــة فرديــة إل المســاهم�ي

يــة والعربيــة �ن ن نجل�ي ن الإ الجرائــد الرئيســة، بــكال اللغتــ�ي
ــب  ــج فقــط بالتصــال بمكت ــن النتائ ــة م ــب الحصــول عــى مجموع ن طل ــه يحــق للمســاهم�ي ــك فإن ــع ذل ي الجرائد،وم

ــ�ث �ن تن

ــم  ي  )رق ــ�ب ــالم الرح ــن س ــارص ب ــل/ ن ــو الفاض ن هــي ه ــع المســاهم�ي ــة. الشــخص المســؤول عــن التواصــل م ك ال�ث

ــف:  24446073(. الهات

أوجـه محددة لعدم االلتزام باألحكام المتعلقة بحوكمة الشركات   ك- 
ي الميثاق.

امها بكل ماورد �ن ن كات الجديد، وذلك من خالل إل�ت كة لميثاق حوكمة ال�ث إمتثلت ال�ث

ن  كات وجميــع القوانــ�ي كــة دائمــاً إل تحمــل المســؤولية الوطنيــة مــن خــالل المتثــال الصــارم لميثــاق حوكمــة الــ�ث تســعى ال�ث
ــة الرشــيدة  ــالً للحوكم ــون مث ــأن تك ــاً راســخاً ب ــة إيمان ك ــن ال�ث ــة. تؤم ك ــا ال�ث ي تخضــع له

ــ�ت ي الســلطنة ال
ــح الأخــرى �ن واللوائ

ــال للميثــاق. متث كات. وخــالل الســنة ل توجــد أي حــالت لعــدم الإ للــ�ث

نبذة عن الخبرة المهنية لمدقق الحسابات األصيل  ل- 
ــن 50,000  ــ�ث م ــى أك ــن ع ــتقلة ، وتتضم ــارات المس ــب والستش ائ ــان والرن كات الضم ــن �ث ــبكة م ــي ش ــون ه ــت ثورنت جران
ي أكــ�ث مــن 130 دولــة ، ممــا يســاعد المنظمــات الديناميكيــة عــى إطــالق إمكاناتهــا للنمــو. إنهــا واحــدة مــن أفضــل 

شــخص �ن
ــة بالتمســك بأعــى  ــا مطالب كاته ــع أعضــاء �ث ــة وجمي ــال التجاري ي مجــال المحاســبة والأعم

ــة �ن ســتة شــبكات استشــارية دولي
المعايــ�ي المهنيــة والأخالقيــة. حيــث تتــم مراقبــة المتثــال لهــذه المعايــ�ي وضمانهــا مــن خــالل عمليــة صارمــة للغايــة لضمــان 

الجــودة.

ي مســقط ولهــا أيضــاً 
ي ســلطنة عمــان، �ن

كــة �ن ي جرانــت ثورنتــون الدوليــة، حيــث يقــع مقــر ال�ث
كــة أبــو تمــام هــي عضــو �ن �ث

ي ســلطنة عمــان ، ويتضــح ذلــك 
كات الرائــدة �ن ي عــام 1995 وهــو واحــد مــن الــ�ث

ي صاللــة. تأســس مكتــب  فــرع مســقط �ن
فــرع �ن

فــون بخلفيــة  ي مجموعــة واســعة مــن الصناعــات. يتمتــع الموظفــون المح�ت
كات راســخة �ن ي تضــم �ث

مــن محفظــة العمــالء الــ�ت
داريــة. يفــ�  ائــب والستشــارات الإ ي مجــال المحاســبة والرن

ة تلبيــة لحتياجــات عمالئهــم �ن ة وحيــث أن الخــ�ب قويــة مــن الخــ�ب
ام الشــخىي الســبب الــذي جعــل أبــو تمــام جرانــت ثورنتــون ينمــو ب�عــة  ن هــذا المزيــج النــادر مــن المــوارد الماهــرة واللــ�ت
ي ســلطنة عمــان. تــم اعتمــاد أبــو تمــام جرانــت ثورنتــون مــن قبــل 

ى �ن كات المحاســبة الكــ�ب ن �ث ليصبــح ذات مكانــة بــارزة بــ�ي
كات المســاهمة. كات التدقيــق المســموح لهــا بمراجعــة حســابات الــ�ث هيئــة ســوق المــال باعتبارهــا واحــدة مــن �ث

أتعاب مدققي الحسابات  م- 
ــة  ــر حوكم ــك تقري ي ذل

ــا �ن ي بم
ــا�ن ــال عم ــون هــي 8,800 ري ــت ثورنت ــة لمراجــع الحســابات الخارجــي، جران ــآت المدفوع المكاف

كات. ــ�ث ال

I. Strictures / Penalties
No penalties or fines were imposed on the Company in the year 2021.

Note:
No penalties or fines were imposed on the Company in the year 2020. 

J. 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 Nasser Salim Al Rahbi (Telephone: 24446073).

K. 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.

L. 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. 

M. Audit fees
Remuneration payable to External Auditor, Grant Thornton is RO 8,800 including Report on Corporate 
Governance.
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كات الفرعية: ن مقابل مراجعة حسابات ال�ث وفيما يىي أتعاب المدقق�ي

كة أتعاب التدقيقالعملةالمدققاسم ال�ث

يأنظمة إن جي سي للغاز المركزي
ياس. ام جوسث

4.500درهم امارا�ت

جي ش م م  يإن جي سي إين�ي
ياس. ام جوسث

8.000درهم امارا�ت

يالعربية للنفط ش م م
ياس. ام جوسث

4.500درهم امارا�ت

جي السعودية ش  م م  يإن جي سي إين�ي
20.700ريال سعوديم الشهرا�ن

بتــكار لأنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس  الإ
ــد  ليمت

1.668دولر امريكيخدمات الأعمال المالية

يإرنست ويونجان جي سي الموحدة القابضة اس دي ان ن 29.680رينجات مال�ي

ي اتش دي جي اس دي أن �ب يإرنست ويونجان جي سي إين�ي ن 145.000رينجات مال�ي

جي الهند الخاصة المتحدة  كاهان جي سي إين�ي ي اس أس و�ث 250.000روبيه هنديةاي �ب

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة موظفين في اإلدارة العليا  ن- 

ي هــو المبلــغ 
دارة لســنة 2021، )35,500 ريــال عمــا�ن ي مكافــأة لأعضــاء مجلــس الإ

اح مبلــغ وقــدره 37,400 ريــال عمــا�ن تــم اقــ�ت
ــات خــالل  ي 2020( أتعــاب حضــور الجتماع

ــا�ن ــال عم ي )35,500 ري
ــا�ن ــال عم ــع 37,400 ري ــم دف ــام 2020(، وت ي ع

الفعــىي �ن
الســنة.

ــن  ــن المديري ــة م ــاب خمس ــل لحس ــان الدخ ــى بي ــوبة ع ــآت المحس ــب والمكاف ــالي الروات ــغ إجم ــام 2021، بل ــالل الع وخ
ي لســنة 2020(. 

ي )256.872 ريــال ُعمــا�ن
ة 260,700 ريــال ُعمــا�ن ي ذلــك المكونــات المتغــ�ي

كــة بمــا �ن ن لل�ث التنفيذيــ�ي

قسم  التدقيق الداخلي  س- 
كة إدارة مستقلة للتدقيق الداخىي تقدم تقاريرها إل أعضاء لجنة التدقيق. أنشأت ال�ث

كــة لعــام 2019م حســب متطلبــات المــادة 27 مــن القــرار رقــم  تــم إجــراء التقييــم الخارجــي لقســم التدقيــق الداخــىي لل�ث
2018/10 الصــادر عــن  الهيئــة العامــة لســوق المــال مــن قبــل أم جــي آي الرؤيــة محاســبون قانونيــون )الستشــاريون(. خلــص 
كــة تتوافــق بشــكل عــام مــع الضوابــط واللوائــح التنظيميــة  لقــرار الهيئــة  الستشــاريون إل أن أنشــطة التدقيــق الداخــىي لل�ث
طــار الــدولي للممارســات المهنيــة لأعمــال  العامــة لســوق المــال رقــم 2018/10 المتعلــق بوحــدة التدقيــق الداخــىي وإل الإ

.)ILA( ن ن الداخليــ�ي التدقيــق الداخــىي )IPPF( الصــادر عــن جمعيــة المدققــ�ي

نبذة عن اإلدارة  ع- 

ي 	 
ــا �ن ة تصــل إل24 عاًم ــع بخــ�ب ــذي يتمت ن ال ــ�ي ن القانوني ــذي: أحــد المحاســب�ي ــس التنفي ن تشــاندا، الرئي ــ�ي الفاضل/نال

ــة. ــد مــن الصناعــات والمناطــق الجغرافي ي عدي
مجــال العمــل المــالي �ن

The audit fees for the auditors of the subsidiary companies are as follows: 

Name of Company   Auditor Currency Audit Fees

NGC Central Gas Systems S. M. Joshi AED 4,500

NGC Energy LLC S. M. Joshi AED 8,000

Arabian Oil LLC S. M. Joshi AED 4,500

NGC Energy Saudi LLC M. Al Shahrani SAR 20,700

Innovative Energy Holdings Mauritius Business Financials 
Services

USD 1,668

NGC Consolidated Holdings Sdn. Bhd. Ernst & Young MYR 29,680

NGC Energy Sdn. Bhd. Ernst & Young MYR 145,000

NGC Energy India Private Limited SBSS & Company LLP INR 250,000

N. Details of the remuneration to Directors & top 5 management 
employees
The total Director’s remuneration for Year 2021 has been proposed at RO 37,400 (Year 2020 Actual 
RO 35,500 /-), out of which RO 37,400 (Year 2020 Actual RO 35,500 /-) was paid as sitting fees for 
the meetings during the year.

During the year 2021 gross salary and compensation charged to the income statement on account 
of top 5 executives of the Company including variable components is RO 260,700/- (Year 2020 RO 
256,872/-).

O. 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).

P. Management profiles

• Mr. Nalin Chandna, Chief Executive Officer: A Chartered Accountant having 24 years work 
experience across functions, industries and geographies.
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ي 	 
ــا �ن ــل إل 30 عام ة تص ــ�ب ــع بخ ــكي يتمت ــدس ميكاني ــات: مهن ــذي للعملي ــس التنفي ــينها، الرئي ــانجيف س الفاضل/س

ول المســال. ــ�ت صناعــة غــاز الب

ي مجــال 	 
ة تصــل إل 18 عامــا �ن ي يتمتــع بخــ�ب

ــراج شــارما، الرئيــس التنفيــذي للماليــة: محاســب قانــو�ن الفاضــل/ دي
ي عديــد مــن الصناعــات.

العمــل المــالي �ن

ي إدارة الأعمــال تخصــص 	 
الفاضــل/ حســام النجــار، نائــب المديــر العــام للمبيعــات: حاصــل عــى بكالوريــوس �ن

ي مجــال صناعــة النفــط والغــاز.
ة تصــل إل 21 ســنة �ن تســويق وإدارة، يتمتــع بخــ�ب

ة 	  ي إدارة الأعمــال، يتمتــع بخــ�ب
يــة :حاصــل عــى بكالوريــوس �ن دارة والمــوارد الب�ث : مديــر الإ ي الفاضــل/ نــا� الرحــ�ب

ي ســلطنة عمــان.
كات العامــة المدرجــة �ن ي الــ�ث

يــة �ن ي إدارة المــوارد الب�ث
عمليــة  تصــل إل 26 ســنة �ن

 ، ي
ن خاضعــة للتجديــد وفًقــا لقانــون العمــل الُعمــا�ن وفيمــا يخــص مناصــب الوافديــن، فإنــه قــد أبرمــت العقــود لمــدة ســنت�ي

. ي
عــى أن تكــون مــدة الإخطــار ثالثــة شــهور. وتدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة وفًقــا لقانــون العمــل الُعمــا�ن

درجة االعتماد على الموردين األساسيين:   ف- 
كــة النفــط العمانيــة  كــة تنميــة نفــط ُعمــان و�ث ول المســال الــذي تــورده مــن �ث كــة بشــكل كبــ�ي عــى غــاز البــ�ت تعتمــد ال�ث

مــدادات مــن هــذه المصــادر موثــوق بهــا إل حــد مــا. وليــة ش.م.ع.م )أوربــك(. الإ ي والصناعــات الب�ت
للمصــا�ن

تفاصيل التبرعات:  ص- 

ي للجهات التالية:
ي مجملها 10,000 ريال عما�ن

عات بلغت �ن ي عام 2021 ت�ب
كة �ن قدمت ال�ث

المبلغالتفاصيل

غاثــة مــن  ن كجــزء مــن دعــم الإ مســتلزمات الطبيــة لتوريــد مولــدات الأكســج�ي

ي
COVID للمستشــفى الســلطا�ن

ي
4,700 ريال عما�ن

يوزارة التنمية الإجتماعية
5,300 ريال عما�ن

عات يمجموع الت�ب
10,000 ريال عما�ن

ي عام 2020 : 11.000(.
كة �ن عات ال�ث )ت�ب

سياسة دفع أرباح أسهم الشركة:   ق- 
كــة جاهــدة لتوزيــع الأربــاح باســتمرار عــى مســاهميها عندمــا تتوفــر أربــاح أو احتياطيــات كافيــة. يتــم تحديــد  تســعى ال�ث

ي الجمعيــة العامــة الســنوية.
ن �ن دارة ويعتمــد مــن المســاهم�ي معــدل الأربــاح مــن قبــل مجلــس الإ

• Mr. Sanjeev Kumar Sinha, Chief Operating Officer: A Graduate Mechanical Engineer having 30 
years of experience in the LPG industry.

• Mr. Hussam Al Najjer, Deputy General Manager - Sales: A bachelor’s in business administration 
with major in Marketing and Management having 21 years of experience in the oil and gas 
industry.

• Mr. Dhiraj Sharma, Chief Financial Officer: A Chartered Accountant having 18 years of experience 
across industries.

• Mr. Nasser Al Rahbi, HR & Administration Manager Bachelor of Business Administration, 
holding 26 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.

Q. 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.

R. Details of Donation:
The company in year 2021 made donation totaling to RO 10,000, the details are as below :-

Particulars Amount (RO)

Medical Supplies for supply of Oxygen generators to Royal Hospital as 
part of COVID relief support

4,700

Ministry of Social Development 5,300

Total Donation 10,000

(Donation in 2020: 11,000).

S. 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.
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بيانات سعر السوق  ر- 
ي عام 2021 مقابل مؤ�ث سوق مسقط لالأوراق المالية:

كة �ن يظهر أدناه أداء سعر سهم ال�ث

فيمــا يلــي تفاطيــل األســعار المرتفعــة والمنخفضــة لشــركة الغازالوطنيةفــي كل شــهر 
خــالل ٢٠٢١م.

T. Market price data
The performance of the company’s share price in 2021 versus in the relevant MSM indices is shown 
below:

Details of NGC’s high and low prices during each month of 2021 are as follows:

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

NGC HIGH 0.140 0.133 0.140 0.137 0.149 0.152 0.148 0.150 0.142 0.133 0.131 0.130

NGC LOW 0.138 0.133 0.138 0.135 0.146 0.152 0.145 0.146 0.141 0.133 0.131 0.127
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توزيع األسهم:

نسبة أسهم رأس عدد المساهمين عدد األسهم
المال 

إجمالي األسهم

0.43362,528%١98حتى 5000

١0000-500١86%0.736١8,١98

20000-١000١١20%١.97١,677,289

30000-2000١65%١.93١,636,926

40000-3000١2١%0.847١5,283

50000-4000١١8%0.9883١,949

١00000-5000١58%4.884,١46,38١

88.2575,0١١,446%82أكثر من ١00000

100.0085,000,000%648المجموع الكلي

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة   ش- 
ي التقرير السنوي.

دارة بشكل منفصل �ن فصاح عن تقرير مناقشات وتحليالت الإ تم الإ

إقرار مجلس اإلدارة:  ت- 
كــة  يقــر المجلــس بــأن عــرض البيانــات الماليــة يتفــق مــع المعايــ�ي والقواعــد المعمــول بهــا. ونظــام الرقابــة الداخــىي لل�ث
فصــاح عــن جميــع المعلومــات الماديــة المتعلقــة بمعامــالت  مناســب ويتوافــق مــع القواعــد واللوائــح الداخلية.كمــا إنــه يتــم الإ

فصــاح عنهــا تعتــ�ب غــ�ي جوهريــة. كــة وأي معلومــات لــم يتــم الإ ال�ث

Distribution of Shareholding

Row Labels Number of Share 
Holder

%age Share 
Capital

Total Shares

Up to 5000 198 0.43% 362,528

5001-10000 86 0.73% 618,198

10001-20000 120 1.97% 1,677,289

20001-30000 65 1.93% 1,636,926

30001-40000 21 0.84% 715,283

40001-50000 18 0.98% 831,949

50001-100000 58 4.88% 4,146,381

More Than 100000 82 88.25% 75,011,446

Total 648 100.00% 85,000,000 

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

V. 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

Dr. 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, Bank Nizwa and 

Tanmia SAOC.

Employed with Public Authority for Social Insurance

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi Self Connect Arabia LLC (Friendi Mobile) CEO Al Farqad Development & Investment LLC

الملف التعريفيعضو مجلس إدارة شركات أخرىالشركةاالسم

ي
قية لالستثمار القابضةالشيخ/ عبد هللا بن سليمان بن حمد الحار�ث كة ال�ث �ث

كــة الوطنيــة العمانية للهندســة والســتثمار)ش.م.ع.ع(،  ال�ث
قيــة )ش.م.ع.م(. قية لالستثمار القابضة )ش.م.ع.ع(جامعة ال�ث كة ال�ث مستشار مجلس إدارة، �ث

ي كة الخوير لصناعة الغاز )ش.م.م(الفاضل/ خالد بن سعيد بن سالم الوهي�ب �ث
بنــك  التمويــل)ش.م.ع.ع(،  لخدمــات  العمانيــة  كــة  �ث

كات ال�ين.ظفــار)ش.م.ع.ع(. المديرالعام لمجموعة �ث

 - بنفسهالسيد/نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي
ســتثمارات  ي إدارة العقــارات والإ

ة �ن قتصــاد التجــاري، وخــ�ب ي الإ
ماجســت�ي �ن

الخاصــة وســوق الأوراق الماليــة

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

ي
موظف بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية-صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنيةالفاضل/ معاذ بن عم�ي البلوسث

كة شل العمانية للتسويق، بنك نزوىالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيةالفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي موظف بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية�ث

كة الربط العربية ش.م.م )فرندي موبايل(بنفسهالفاضل/ هشام بن محمد العلوي كة الفرقد للتنمية والستثمار )ش.م.م(.�ث الرئيس التنفيذي ل�ث
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of
National Gas Company SAOG and its subsidiaries
P.O. Box 95
Postal Code 124
Sultanate of Oman 

Report on the Audit of the Separate and Consolidated Financial Statements 

Opinion
We have audited the separate and consolidated financial statements of National Gas Company SAOG 
(the “Parent Company”) and its subsidiaries (together referred to as “the Group”), which comprise the 
separate and consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the separate and 
consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the separate and consolidated 
statement of changes in equity and separate and consolidated statement of cash flows for the year 
then ended, and notes to the separate and consolidated financial statements including a summary of 
significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying separate and consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of the Parent Company and the Group as at 31 December 2021, 
and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the 
Audit of the separate and consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of 
the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics 
for Professional Accountants (IESBA Code), together with the ethical requirements that are relevant to 
our audit of the separate and consolidated financial statements in the Sultanate of Oman, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إل مساهمي

كاتها التابعة  كة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع و�ث �ث
ص.ب  : 95 

يدي : 124 الرمز ال�ب
سلطنة عمان

تقرير عن تدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة 

الرأي

كاتهــا التابعــة،  كــة الأم”( و�ث كــة الغــاز الوطنيــة ش.م.ع.ع )“ال�ث لقــد دققنــا القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ل�ث
ي 31 ديســم�ب 2021 

ــا �ن ــة والموحــدة كم ــالي المنفصل ــز الم ــة المرك ي تشــتمل عــى قائم
ــ�ت ــة”( وال ــا )“المجموع ويشــار إليه

ي حقــوق الملكيــة المنفصلــة والموحــدة وقائمــة 
ات �ن وقائمــة الدخــل الشــامل المنفصلــة والموحــدة وقائمــة التغــ�ي

ــخ وملخــص عــن السياســات المحاســبية الهامــة  ــك التاري ــة بذل ــة والموحــدة للســنة المنتهي ــة المنفصل التدفقــات النقدي
ــة والموحــدة. ــة المنفصل ــم المالي ــى القوائ يضاحــات ع والإ

ــز  ــة، عــن المرك ــع النواحــي الجوهري ــة، مــن جمي ــة والموحــدة تعــ�ب بصــورة عادل ــة المنفصل ــم المالي ــا أن القوائ ي رأين
و�ن

ــة  ــة للســنة المنتهي ــا النقدي ــالي وتدفقاتهم ــا الم ــن أدائهم ي 31 ديســم�ب 2021 وع
ــا �ن ــة الأم  كم ك ــة ولل�ث ــالي للمجموع الم

ــة.  ــر المالي ــة للتقاري ــ�ي الدولي ــاً للمعاي ــخ وفق ــك التاري بذل

أساس الرأي

ي فقــرة 
قمنــا بأعمــال التدقيــق طبقــاً لمعايــ�ي التدقيــق  الدوليــة . إن مســؤولياتنا حســب تلــك المعايــ�ي مبينــة بشــكل أو�ن �ن

كــة  ي تقريرنــا. إننــا مســتقلون عــن ال�ث
“  مســؤولية مدقــق الحســابات عــن تدقيــق القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة �ن

ضافــة  ن بالإ ن الصــادرة عــن مجلــس المعايــ�ي الدوليــة لســلوك المحاســب�ي ن المهنيــ�ي طبقــاً لميثــاق معايــ�ي ســلوك المحاســب�ي
ــد  ــدة وق ــة والموح ــة المنفصل ــم المالي ــق القوائ ــال تدقي ــة بأعم ــان ذات الصل ــلطنة عم ي س

ــلوكية �ن ــات الس ال المتطلب
 . ن اســتوفينا مســؤولياتنا الســلوكية الأخــرى طبقــا لتلــك المتطلبــات ولميثــاق مجلــس المعايــ�ي الدوليــة لســلوك المحاســب�ي

ي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســاً لرأينــا.  
ي اعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق الــ�ت

و�ن

Abu Tamam Abu Tamam
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Emphasis of Matters 
We draw attention to Note 10 of the separate and consolidated financial statements, which describe the 
details related to the disposal of entire holding in Unigaz LLC (Joint venture) during the year. Our opinion 
is not modified in respect of this matter.  

Further, we draw attention to Note 20 to the separate and consolidated financial statements which states 
that during the year, the Company has breached debt covenant with their bankers. The Parent Company 
believes that it is unlikely that immediate settlement of the loan will be demanded. Our opinion is not 
modified in this respect.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in 
our audit of the separate and consolidated financial statements of the current year. These matters were 
addressed in the context of our audit of the separate and consolidated financial statements as a whole, 
and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the key audit matter to be communicated in 
our report:

Key audit matter How our audit addressed the key audit matter

Expected credit loss on trade receivables and 
related parties

Refer to accounting policies and Note 12 to the 
separate and consolidated financial statements.

The Group is required to regularly assess the 
recoverability of trade receivables related parties. 
The Group has applied expected credit losses 
model (ECL) for measuring the credit impairment 
of the trade receivables which allows for life time 
expected credit losses to be recognised from the 
initial recognition of trade receivables. 

The Group determines the expected credit losses 
on the trade receivables based on historical credit 
loss experience, adjusted for forward looking 
factors specific to the parties and the economic 
environment. 

Due to the significance of trade receivables and 
the involvement of estimation and uncertainty in 
the ECL calculation, this has been considered as 
a key audit matter.

For verifying management’s estimation for ECL 
on trade receivables, our key audit procedures 
included the following:

Obtained an understanding of the Group’s 
process for measurement of ECL;

Evaluated the reasonableness of the key 
judgments and estimates relating to calculation 
of probability of default and forward looking 
factors made in the ECL model;

Analysed the ageing of receivables and verified 
its accuracy; and 

Obtained the list of outstanding receivables and 
assessed the recoverability of these through 
inquiry with management and by obtaining 
sufficient corroborative evidence to support the 
conclusions.

تأكيد أمر

ي تصــف التفاصيــل المتعلقــة بالتخلــص 
يضــاح 10 مــن البيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة ، والــ�ت نلفــت النتبــاه إل الإ

ك( خــالل العــام. لــم يتــم نقــم بتعديــل رأينــا فيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر. وع مشــ�ت ي Unigaz LLC )مــ�ث
مــن الحيــازة الكاملــة �ن

يضــاح رقــم 20 الخــاص بالبيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة والــذي ينــص عــى  عــالوة عــى ذلــك ، نلفــت النتبــاه إل الإ
كــة بتعهــدات الديــون الخاصــة بهــا مــع البنــك الأهــىي ش.م.ع.ع.  أنــه خــالل العــام ، خالفــت ال�ث

ي هذا الصدد.
كة أنه من غ�ي المحتمل أن تتم المطالبة بتسوية فورية للقرض. لم نقم بتعديل رأينا �ن تعتقد ال�ث

مسائل التدقيق الرئيسية

ي تدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة 
، هــي تلــك المســائل الأكــ�ث أهميــة �ن ي

ي رأينــا المهــ�ن
إن مســائل التدقيــق الرئيســية، �ن

ي 
ي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة  ككل، و�ن

والموحــدة للســنة الحاليــة. تــم تنــاول هــذه المســائل �ن
تكويــن رأينــا بشــأنها، ونحــن ل نقــدم رأيــاً منفصــالً بشــأن هــذه المســائل. 

لقد قررنا أن المسائل الموضحة أدناه هى مسائل التدقيق الرئيسية :

ئتمان - الذمم التجارية المدينة و االطراف ذات العالقة إنخفاض قيمة االإ

دارة  الإ وتقديــرات  ن  التجاريــ�ي ن  بالمدينــ�ي يتعلــق  فيمــا 
لمخصصــات انخفــاض قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة، 
ــى  ــتملت ع ــا إش ــية لدين ــق  الرئيس ــراءات التدقي ــإن إج ف

: مــا يــىي

الحصــول عــى فهــم لعمليــة المجموعــة لقيــاس الخســائر 
ــة المتوقعة؛ الئتماني

تقييــم مــدى معقوليــة الأحــكام والتقديــرات الرئيســية 
الســداد  عــن  التخلــف  احتماليــة  بحســاب  المتعلقــة 
ــوذج  ي نم

ــه �ن ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــي ال ــل التطلع والعام
المتوقعــة؛ الئتمانيــة  الخســارة 

قمنا بتحليل أعمار الذمم المدينة للتأكد من دقتها؛ و

حصلنــا عــى قائمــة الذمــم المدينــة المســتحقة منــذ 
دادها مــن خــالل  ة طويلــة وقمنــا بتقييــم قابليــة اســ�ت فــ�ت
دارة والحصــول عــى أدلــة داعمــة كافيــة  ستفســار مــن الإ الإ

لدعــم الســتنتاجات.

يضــاح 12  يرجــى الرجــوع إل السياســات المحاســبية والإ
للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة.

مكانيــة  ن عــى المجموعــة إجــراء تقييــم منتظــم لإ يتعــ�ي
المجموعــة  التجاريــة. قامــت  المدينــة  الذمــم  داد  اســ�ت
بتطبيــق نموذج الخســائر الئتمانيــة المتوقعــة )ECL( لقياس 
ي القيمــة الئتمانيــة للذمــم المدينــة التجاريــة 

النخفــاض �ن
ــى  ــة ع ــان المتوقع ــائر الئتم اف بخس ــ�ت ــح الع ــذي يتي وال
ي بالذمــم المدينــة 

اف المبــد�أ مــدى الحيــاة مــن العــ�ت
ــة. التجاري

عــى  المتوقعــة  الئتمانيــة  الخســائر  المجموعــة  تحــدد 
ي 

ــة �ن ة التاريخي ــ�ب ــى الخ ــاًء ع ــة بن ــة التجاري ــم المدين الذم
خســارة الئتمــان ، بعــد تعديلهــا بالعوامــل المســتقبلية 

الخاصــة بالأطــراف والبيئــة القتصاديــة.

ــر  اك التقدي ــة وإ�ث ــة المدين ــم التجاري ــة الذم ــًرا لأهمي نظ
ي احتســاب الخســائر الئتمانيــة المتوقعــة، 

ن �ن وعــدم اليقــ�ي
فقــد تــم اعتبــار ذلــك كمســألة تدقيــق رئيســية.
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Key audit matter (continued) How our audit addressed the key audit matter

Impairment of goodwill

As at 31 December 2021, the carrying value of 
goodwill amounted to RO 7,759,931, or 11.4% 
of the Group’s total assets, as disclosed in note 
9 to the separate and consolidated financial 
statements. It pertains to the acquisition of LPG 
trading business of Shell Malaysia Trading SDN 
BHD by NGC Energy SDN BHD.

In accordance with IAS 36 Impairment of Assets, 
an entity is required to test goodwill acquired in 
a business combination for impairment at least 
annually.

An impairment is recognized in the separate 
and consolidated statement of comprehensive 
income when the recoverable amount is less 
than the carrying amount. The determination of 
the recoverable amount is based on discounted 
future cash flows and benchmarking the values 
with market multiples.

In addition, the recoverable amounts are based on 
the use of important assumptions, estimates or 
assessments made by management, in particular 
future cash flow projections, the estimate of the 
discount rates and long-term growth rates.

Refer Note 9 to the separate and consolidated 
financial statements for further details relating to 
goodwill.

Our procedures included, among others:

Management has involved independent third 
party expert to test the impairment of goodwill 
relating to trading business of Shell Malaysia 
Trading SDN BHD acquisition.

We have reviewed the goodwill impairment 
models and the key assumptions used by 
independent third-party valuer. Our audit 
procedures included the following:

Understanding the business process for 
the impairment assessment, identifying the 
relevant internal controls over the impairment 
assessment process and testing their design and 
implementation;

• Evaluating whether the cash flows in the 
models used by management to calculate 
recoverable value are in accordance with IAS 
36 Impairment of Assets;

• Obtaining and analysing the approved business 
plans for each Cash generating Unit to assess 
accuracy of the computations and the overall 
reasonableness of key assumptions;

• Comparing actual historical cash flow results 
with previous forecasts to assess forecasting 
accuracy;

• Assessing the methodology used by the Group 
to estimate the Weighted average Cost of 
Capital (WACC) and benchmarking that with 
discount rates used by other similar business 
and other external sector related guidelines;

• Benchmarking the values with market 
multiples, where applicable; and

• Assessing the disclosure in the consolidated 
financial statements relating to goodwill 
against the requirements of IFRS.

ي الشهرة
انخفاض �ن

ن أمور أخرى: تضمنت إجراءاتنا ، من ب�ي

ــف  ــار ضع ــتقاًل لختب ــا مس ًا خارجًي ــ�ي دارة خب ــت الإ ك أ�ث
التجاريــة  بالأعمــال  المتعلقــة  التجاريــة  الســمعة 
.SDN BHD ــا للتجــارة عــى ي ن كــة شــل مال�ي لســتحواذ �ث

لقــد قمنــا بمراجعــة نمــاذج انخفــاض قيمــة الشــهرة 
اضــات الرئيســية المســتخدمة مــن قبــل مثمــن  والف�ت
ي 

طــرف ثالــث مســتقل. تضمنــت إجــراءات التدقيــق الــ�ت
: ــىي ــا ي ــا م ــا به قمن

 ، القيمــة  انخفــاض  لتقييــم  الأعمــال  عمليــة  فهــم 
ــة  ــى عملي ــة ع ــة ذات الصل ــط الداخلي ــد الضواب وتحدي

القيمــة والختبــار تقييــم انخفــاض 

تصميمها وتنفيذها ؛

ــاذج 	  ي النم
ــة �ن ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م تقيي

القيمــة  لحتســاب  دارة  الإ قبــل  مــن  المســتخدمة 
داد تتفــق مــع معيــار المحاســبة الــدولي  القابلــة لالســ�ت

36 »انخفــاض قيمــة الأصــول«.

ــا 	  ــدة وتحليله ــل المعتم ــط العم ــى خط ــول ع الحص
لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد لتقييــم دقــة 
ــية. ــات الرئيس اض ــة لالف�ت ــة العام ــابات والمعقولي الحس

ــة 	  ــة الفعلي ــة التاريخي ــج التدفقــات النقدي ــة نتائ مقارن
مــع التوقعــات الســابقة لتقييــم دقــة التنبــؤ.

ــة 	  ــل المجموع ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــم المنهجي تقيي
المــال  رأس  لتكلفــة  المرجــح  المتوســط    لتقديــر 
الخصــم  معــدلت  مــع  ذلــك  ومقارنــة   )WACC(
المســتخدمة مــن قبــل الأعمــال المماثلــة الأخــرى 
ــاع  ــة بالقط ــرى ذات الصل ــة الأخ ــادئ التوجيهي والمب

الخارجــي.

ن أمور أخرى: تضمنت إجراءاتنا ، من ب�ي

ــاء 	  ــد القتض ــوق ، عن ــات الس ــم بمضاعف ــاس القي قي
؛ و

الموحــدة 	  الماليــة  البيانــات  ي 
�ن فصــاح  الإ تقييــم 

المتعلقــة بالشــهرة مقابــل متطلبــات المعايــ�ي الدوليــة 
ــة. ــداد التقاريــر المالي ع لإ

يــة للشــهرة  ي 31 ديســم�ب 2021 ، بلغــت القيمــة الدف�ت
كمــا �ن

ي ، أو 11.4٪ مــن إجمــالي أصــول 
7،759،931 ريــال عمــا�ن

ي إيضــاح 9 مــن البيانــات 
ن �ن المجموعــة ، كمــا هــو مبــ�ي

الماليــة المنفصلــة والموحــدة. يتعلــق الأمــر بالســتحواذ 
 Shell كــة ول المســال ل�ث عــى أعمــال تجــارة غــاز البــ�ت
 NGC Energy SDN ــطة Malaysia Trading SDN BHD بواس

.BHD

ــة  ــاض قيم ــم 36 انخف ــدولي رق ــبة ال ــار المحاس ــا لمعي وفًق
ــار الشــهرة المكتســبة  ن عــى المنشــأة اختب الأصــول ، يتعــ�ي
ي مجموعــة الأعمــال للتحقــق مــن انخفــاض القيمــة ســنويًا 

�ن
ــل. عــى الأق

ــان الدخــل الشــامل  ي بي
ــة �ن ــاض القيم اف بانخف ــ�ت ــم الع يت

داد  المنفصــل والمجمــع عندمــا يكــون المبلــغ القابــل لالســ�ت
ــل  ــغ القاب ــد المبل ــة. يعتمــد تحدي ي أقــل مــن القيمــة الدف�ت
داد عــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة  لالســ�ت

ــاس القيــم بمضاعفــات الســوق. وقي

داد عــى  ضافــة إل ذلــك ، تســتند المبالــغ القابلــة لالســ�ت بالإ
ــات  ــرات أو التقييم ــة أو التقدي ــات الهام اض ــتخدام الف�ت اس
دارة ، ول ســيما توقعــات التدفقــات النقديــة  ي أجرتهــا الإ

الــ�ت
ــو  ــر معــدلت الخصــم ومعــدلت النم المســتقبلية ، وتقدي

طويلــة الأجــل.

ــة والموحــدة  ــة المنفصل ــات المالي راجــع إيضــاح 9 إل البيان
ــل المتعلقــة بالشــهرة. ــد مــن التفاصي لمزي
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Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Chairman’s 
report, Management Discussion and Analysis report and Corporate Governance report but does not 
include these separate and consolidated financial statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on these separate and consolidated financial statements does not cover the other information 
and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of these separate and consolidated financial statements, our responsibility 
is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with these separate and consolidated financial statements or our knowledge obtained in the 
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we 
conclude that there is a material misstatement of the other information; we are required to report that 
fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Separate and Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these separate and consolidated 
financial statements in accordance with IFRSs and the relevant requirements of the Capital Market 
Authority and the Commercial Companies Law of Sultanate of Oman, 2019 and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of separate and consolidated 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the separate and consolidated financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related 
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intend to 
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Separate and Consolidated Financial 
Statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the separate and consolidated financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 
an auditor’s report that -includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions 
of users taken on the basis of these separate and consolidated financial statements. 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

المعلومات األخرى

دارة، وتقريــر مناقشــة  الدارة مســؤولة عــن المعلومــات الأخــرى. تشــتمل المعلومــات الأخــرى عــى تقريــر رئيــس مجلــس الإ
كات ولكنهــا ل تتضمــن هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وتقريــر مدققــي  دارة  وتقريــر حوكمــة الــ�ث وتحليــل الإ

الحســابات بشــأنها.

ل يغطــى رأينــا عــن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة تلــك المعلومــات الأخــرى، كمــا أننــا ل نبــدي أي نــوع مــن التأكيــد 
عــى تلــك المعلومــات . 

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة، فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات الأخــرى ومــن خــالل 
ي 

تلــك القــراءة، دراســة مــا إذا كانــت غــ�ي متســقة جوهريــا مــع القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة أو مــع المعلومــات الــ�ت
ــا  ــه، وإذا انتهين ــا ب ــذي قمن ــة بشــكل جوهــري. وعــى أســاس العمــل ال ــدو أنهــا محرّف ــق، أو يب ــاء التدقي ــا أثن ــا عليه حصلن
بــالغ عــن هــذه  ن علينــا الإ بنــاءا عــى مــا قمنــا بــه مــن عمــل إل وجــود تحريــف جوهــري لهــذه المعلومــات الأخــرى، فيتعــ�ي

ي هــذا الخصــوص . 
الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نقــوم بالتقريــر عنــه �ن

مسؤوليات االدارة وأولئك المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 

دارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة طبقــاً للمعايــ�ي الدوليــة  إن الإ
ــون  ــال وقان ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــة الص ــاح ذات الصل فص ــات الإ ــا لمتطلب ــا وفًق ــة وإعداده ــر المالي للتقاري
وريــة لتمكنهــا مــن إعــداد قوائــم  ي تراهــا �ن

ي ســلطنة عمــان2019 ، وعــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة الــ�ت
كات التجاريــة �ن الــ�ث

ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كان ذلــك بســبب الغــش أو الخطــأ.

ــة  ــى مواصل ــة ع ــدرة المجموع ــم ق ــن تقيي ــؤولة ع ــون الدارة مس ــدة، تك ــة والموح ــة المنفصل ــم المالي ــداد القوائ ــد إع عن
كــة بحســب الأحــوال واســتخدام  ســتمرار، الفصــاح عــن الموضوعــات المتعلقــة باســتمرارية ال�ث نشــاطها عــى أســاس مبــدأ لإ
ــل  كــة أو إيقــاف النشــاط أو أل يكــون لديهــا بدي ــة ال�ث نم الدارة إمــا تصفي ي وذلــك مــا لــم تعــ�ت ســتمرار المحاســ�ب ــدأ الإ مب

واقعــى ســوى القيــام بذلــك .  

اف عى عملية إصدار التقارير المالية للمجموعة.  �ث ن عن الحوكمة هم مسؤولون عن الإ أولئك المسؤول�ي

مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة 

إن أهدافنــا هــى الحصــول عــى تأكيــد معقــول بشــأن مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ككل تخلــو مــن 
ــا . التأكيــد  الأخطــاء الجوهريــة ســواء بســبب الغــش أو الخطــأ، وأن نقــوم باصــدار تقريــر مدققــي حســابات يتضمــن رأين
ــ�ي التدقيــق   ي تمــت طبقــاً لمعاي

ــ�ت ــأن أعمــال التدقيــق  ال ــا ب ــه ليــس ضمان المعقــول هــو مســتوى عــاِل مــن التأكيــد و لكن
الدوليــة ســوف تكتشــف دائمــا الأخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا، إذ أن الأخطــاء يمكــن أن تنشــأ عــن الغــش أو الخطــأ و 
ــة  قتصادي ــر عــى القــرارات الإ ي مجموعهــا، إذا أمكــن التوقــع بشــكل معقــول بأنهــا تؤث

ــة، ســواء منفــردة أو �ن ــ�ب جوهري تعت
ــة والموحــدة. ــة المنفصل ن المتخــذة عــى أســاس تلــك القوائــم المالي للمســتخدم�ي
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As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of these separate and consolidated 
financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures 
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide 
a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud 
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of managements’ use of the going concern basis of accounting 
and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention 
in our auditor’s report to the related disclosures in the separate and consolidated financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future 
events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the separate and consolidated 
financial statements, including the disclosures, and whether the separate and consolidated 
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 
fair presentation. 

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities 
or business activities within the Group to express an opinion on the separate and consolidated 
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the 
Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related 
safeguards.

و كجــزء مــن أعمــال التدقيــق  طبقــاً لمعايــ�ي التدقيــق  الدوليــة، فاننــا نقــوم بممارســة أحكامــاً مهنيــة والمحافظــة عــى قــدر 
ي عــى مــدار التدقيــق، كمــا أننــا نقــوم بمــا يــىي :   

مــن الشــك المهــ�ن

تحديــد وتقييــم مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة �ن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ســواء كانــت بســبب الغــش 	 
ــة  ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول ع ــم والحص ــك التقيي ــج ذل ــتجابة لنتائ ــق  إس ــراءات التدقي ــم اج ــأ، وتصمي أو الخط
ــن  ــة ناشــئة عــن الغــش أعــى م ــ�ب مخاطــر عــدم اكتشــاف أخطــاء جوهري ــا. وتعت ــ�ي أساســاً لرأين ــة لتوف ومالئم
مخاطــر تلــك الناشــئة عــن الخطــأ لأن الغــش قــد ينطــوي عــى تواطــؤ، تزويــر، حــذف متعمــد، ســوء عــرض أو 

ــة .   ــة الداخلي ــط الرقاب تجــاوز لضواب

الحصــول عــى فهــم لضوابــط الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق  ليتــم تصميــم اجــراءات تدقيــق تكــون 	 

مالئمــة للظــروف، ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى للمجموعــة.

فصاحــات ذات الصلــة 	  تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية والإ

ي وضعتهــا الدارة .
الــ�ت

ي و - عــى أســاس أدلــة التدقيــق  	  اســتمرار المحاســ�ب اســتخالص النتائــج بشــأن مالءمــة اســتخدام الدارة لمبــدأ الإ

ي حصلنــا عليهــا- مــا اذا ُوجــد عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو أوضــاع قــد تلقــي بشــكوك هامــة حــول 
الــ�ت

ــا ال وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فــإن الأمــر  ســتمرار. وإذا انتهين ــدأ الإ قــدرة المجموعــة عــى أن تظــل عــى مب

فصاحــات ذات الصلــة بالقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة أو  ي تقريرنــا إل الإ
يتطلــب منــا أن نلفــت النتبــاه �ن

ي حصلنــا 
فصاحــات غــ�ي كافيــة . أن إســتنتاجاتنا تســتند إل أدلــة التدقيــق  الــ�ت إل التحفــظ �ن رأينــا إذا كانــت تلــك الإ

ي 
ــد  تتســبب �ن ــإن الأحــداث أو الظــروف المســتقبلية ق ــك، ف ــق . ومــع ذل ــا عــن التدقي ــخ تقريرن ــا حــ�ت تاري عليه

ســتمرار . توقــف المجموعــة عــن الإ

فصاحــات، ومــا 	  ي ذلــك الإ
تقييــم العــرض العــام والبنيــة والمحتــوى للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموّحــدة، بمــا �ن

ــا  ــدة تظهــر المعامــالت والأحــداث الرئيســية بطريقــة تحقــق عرًض ــة والموّح ــة المنفصل ــم المالي ــت القوائ إذا كان

عــادًل.     

ــة 	  ــات أو الأنشــطة التجاري ــة للكيان ــق بالمعلومــات المالي ــا يتعل ــة ومناســبة فيم ــق كافي ــة تدقي الحصــول عــى أدل

اف  �ث بــداء رأي حــول القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه والإ داخــل المجموعــة لإ

ن وحدنــا عــن رأي التدقيــق الخــاص بنــا. وأداء تدقيــق المجموعــة. نحــن ل نــزال مســؤول�ي

ن عــن الحوكمــة بخصــوص - ضمــن مســائل أخــرى - النطــاق المحــدد وتوقيــت أعمــال  إننــا نتواصــل مــع أولئــك المســؤول�ي

ــاء  ي نراهــا أثن
ــ�ت ــة ال ــة الداخلي ــط الرقاب ي ضواب

ــب قصــور هامــة �ن ــك أي جوان ي ذل
ــا �ن ــق  الهامــة بم ــج التدقي ــق  ونتائ التدقي

ــا بأعمــال التدقيــق . قيامن

ــة  ي ذات الصل
ــ�ن ــلوك المه ــد الس ــات قواع ــا لمتطلب ــد امتثلن ــا ق ــد بأنن ــة يفي ــة بقائم ن بالحوكم ــ�ي ــد المكلف وي ن ــا ب�ت ــا قمن كم

ي قــد يُعتقــد بشــكل معقــول أنهــا قــد تؤثــر عــى 
هــا مــن الأمــور الــ�ت المتعلقــة بالســتقاللية، وابالغهــم بكافــة العالقــات وغ�ي

اســتقالليتنا، بحســب الأحــوال.



التقرير السنوي   202١ 39

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters 
that were of most significance in the audit of the separate and consolidated financial statements of 
the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s 
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely 
rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because 
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest 
benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory requirements

In our opinion, these separate and consolidated financial statements of the Parent Company and the 
Group for the year ended 31 December 2021 comply, in all material respects, with the relevant disclosure 
requirements of the Capital Market Authority and the Commercial Companies Law of Sultanate of Oman, 
2019, as amended.

Nasser Al Mugheiry

Licence No. L1024587

ABU TIMAM  
(Chartered Certified Accountants)

22 February 2022

ــم  ــق القوائ ي تدقي
ــة �ن ــت بالغــة الأهمي ــا كان ــرى أنه ي ن

ــ�ت ن عــن الحوكمــة، هــي ال ــا للمكلفــ�ي ــم تبليغه ي ت
ــ�ت ــن المســائل ال م

ي 
ن هــذه المســائل �ن الماليــة المنفصلــة والموحــدة للســنة الحاليــة، وبالتــالي فهــي مســائل هامــة تتعلــق بالتدقيــق . نحــن نبــ�ي

ي ظــروف نــادرة للغايــة، 
ي عنهــا أو عندمــا نقــرر، �ن

فصــاح العلــ�ن تقريــر مدققــي الحســابات، مــا لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح الإ

تبــة عــى القيــام بذلــك مــن المتوقــع بشــكل معقــول  ي تقريرنــا لأن النتائــج الســلبية الم�ت
بــالغ عــن مســائل �ن أنــه ل ينبغــي الإ

بــالغ. أن تفــوق فوائــد المصلحــة العامــة لمثــل هــذا الإ

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

ي 31 ديســم�ب 2021 
ي وللســنة المنتهيــة �ن

كــة الأم والمجموعــة كمــا �ن ي رأينــا، أن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة لل�ث
�ن

فصــاح ذات الصلــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، و  تتوافــق مــن جميــع النواحــي الجوهريـــة مــع متطلبــات الإ

ي ســلطنة عمــان.
كات التجاريــة لســنة 2019 �ن قانــون الــ�ث

ناصر المغيري
ترخيص رقم لـ 1024587

أبو تمام
)محاسبون قانونيون(

اير 2022 22 ف�ب



Annual Report 202١40

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 2021

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020
إيضاح RO RO RO RO

ASSETS األصــول

Non-current assets: األصــول غير المتداولة :
Property, plant and equipment 6 ممتلكات وآالت ومعدات 25,888,832  29,141,291  5,493,063  5,281,041 
Right-of-use assets 7 حق إستخدام أصول 4,307,208  3,920,679  319,047  287,596 
Financial assets at fair value through OCI 8  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 809,461  877,053  809,461  877,053 

الشامل اآلخر
Investment in subsidiaries 9 إستثمارات في شركات تابعة   -    -  11,452,943  11,282,501 
Goodwill 9 الشهرة 8,084,283  7,759,931    -    - 

Trading license 9 ترخيص تجاري 20,211  10,106    -    - 
Other investments 10 استثمارات اخرى 674,388    -  75,000    - 
Amounts due from related parties 25 المستحق من اطراف ذى عالقة   -    -  3,779,982  4,882,344 

Total non-current assets مجموع األصول غير المتداولة 39,784,383  41,709,060  21,929,496  22,610,535 
Current assets: األصــول المتداولة:
Inventories 11 مخزون 1,363,026  1,641,904  501,583  769,838 
Trade and other receivables 12 ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى 11,024,622  21,447,639  3,356,277  3,698,374 
Cash and bank balances 13 النقد وما يماثل النقد 4,114,414  2,704,616  206,351  87,895 

 4,556,107  4,064,211  25,794,159  16,502,062 
Non-current assets held for sale 10 األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع   -  407,000    -  75,000 

Total current assets أصول متداولة 16,502,062  26,201,159  4,064,211  4,631,107 
Total assets مجموع األصول 56,286,445  67,910,219  25,993,707  27,241,642 
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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 2021

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020
إيضاح RO RO RO RO

EQUITY AND LIABILITIES حقوق الملكية واإللتزامات

Capital and reserves: رأس المال واإلحتياطات

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

Share premium 15 )عالوة اإلصدار  )أسهم مميزة 1,787,632  1,787,632  1,787,632  1,787,632 

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

Other reserves 17 إحتياطيات أخرى 543,320  534,996  300,000  300,000 

Fair value reserve إحتياطي القيمة العادلة 214,920  282,511  214,920  282,511 

Revaluation reserve 18 إحتياطي إعادة تقييم 3,576,077  3,561,504  3,212,849  3,212,849 

Foreign currency translation reserve  -    -    )2,250,252(  (1,820,393( إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

Retained earnings األرباح المحتجزة 6,090,750  4,461,379  735,407  610,105 

Equity attributable to owners of the Parent 
Company

مســاهمي  20,860,476  18,845,940  16,718,978  16,661,267  الــى  المنســوبة  الملكيــة  حقــوق 
األم الشــركة 

Non-controlling interest حقوق األقلية 10,866,693  11,073,140    -    - 

Total equity مجموع حقوق الملكية 31,727,169  29,919,080  16,718,978  16,661,267 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 2021

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020
إيضاح RO RO RO RO

LIABILITIES اإللتزامات

Non-current liabilities: اإللتزامات غير المتداولة:

Borrowings 20 القروض 3,195,812  6,087,637  3,195,812  3,397,705 

Lease liabilities 21 إلتزامات إيجار 2,053,461  1,980,082  263,182  235,822 

Staff terminal benefits 22 مكافآت نهاية خدمة العاملين 432,107  500,581  339,233  387,068 

Deferred tax liability-net 32 صافي إلتزام ضريبية مؤجلة 2,996,537  2,914,177  612,373  607,436 

Total non-current liabilities مجموع اإللتزامات غير المتداولة 8,677,917  11,482,477  4,410,600  4,628,031 

Current liabilities: اإللتزامات المتداولة:

Accounts payable and accruals 23 ذمم دائنة و مستحقات 8,632,029  13,191,124  1,300,485  1,426,849 

Lease liabilities 21 مطلوبات اإليجار 303,933  199,062  60,149  49,639 

Bank overdrafts 13 سحب على المكشوف من البنوك 409,338  1,102,729  409,338  1,097,853 

Borrowings 20 القروض 6,365,982  12,163,616  3,012,917  3,356,264 

Provision for taxation 32  21,739  81,240  )147,869( مخصص الضريبة 170,077 

Total current liabilities مجموع اإللتزامات المتداولة 15,881,359  26,508,662  4,864,129  5,952,344 

Total liabilities مجموع اإللتزامات 24,559,276  37,991,139  9,274,729  10,580,375 

Total equity and liabilities مجموع حقوق الملكية واإللتزامات 56,286,445  67,910,219  25,993,707  27,241,642 

Net assets per share 24 صافي األصول للسهم الواحد 0.245  0.222  0.197  0.196 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 ended 31 December 2021

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة
 للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO
Revenue 26 اإليرادات 66,588,025  92,447,235  9,206,078  9,751,820 

Cost of revenue 27  )8,814,443(  (8,229,164(  84,483,100(  (57,198,612( تكلفة اإليرادات

Gross profit إجمالي الربح 9,389,413  7,964,135  976,914  937,377 

Administrative expenses 28  )900,540(  (841,718(  )4,656,705(  (4,883,740( مصروفات إدارية

Operating profit before depreciation أرباح التشغيل قبل اإلستهالك 4,505,673  3,307,430  135,196  36,837 

Depreciation expenses 30  )340,017(  (366,998(  )3,195,535(  (3,241,253( مصاريف اإلستهالك

Operating (loss)/profit after depreciation  )303,180(  (231,802( أرباح / )خسارة( التشغيل بعد اإلستهالك 1,264,420  111,895 

Other income - net 31 ايرادات أخرى- صافي 997,613  264,758  490,679  301,465 

Finance costs  )398,888(  (304,621(  )985,619(  (852,758( تكاليف تمويل

Net share of (loss)/profits from joint venture 10  -    -    )267,388( حصة من )خسائر)/ أرباح من مشاريع مشتركة 26,222 

Dividend income توزيعات االرباح   -    -  569,800  512,050 

Provision for expected credit losses 12 & 25  )237,069(  (167,260(  )512,101(  (485,525( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(Loss)/profit before tax  )125,622(  356,796  )1,388,455( الربح / )خسارة( قبل الضريبة 949,972 

Income tax credit/(expense) 32  320  (49,714(  )184,516(  (600,349( ضريبة الدخل

(Loss)/profit after tax  )125,302(  307,082  )1,572,971( ربح / )خسارة( بعد الضريبة 349,623 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 ended 31 December 2021

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة
 للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO

Other comprehensive (loss)/income )خسارة(/ دخل شامل آخر

Items that will not be subsequently reclassified to profit 
or loss:

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح 
أو الخسائر

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

 67,591  (66,315(  67,591  (66,315(  التغيرات في استثمارات القيمة العادلة المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 67,591  (66,315(  67,591  (66,315(

Items that may be subsequently reclassified to profit 
or loss:

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى
: األرباح أو الخسائر

Exchange difference on translation of foreign 
operations

 -    -    (302,709)  فروق سعر الصرف عند تحويل العمليات 1,202,885 
األجنبية

 -    -    (302,709)  1,202,885 

Other comprehensive income/(loss) for the year  67,591  (66,315(  (235,118) )خسارة) شاملة أخرى للسنة/ دخل السنة 1,136,570 

Total comprehensive (loss)/income for the 
year

 (57,711)  240,767  (1,808,089) الشــامل  1,486,193  )خســارة(   / الدخــل  مجمــوع 
للســنة

(Loss)/profit attributable to: :الربح المنسوب إلى

Equity holders of the Parent Company  (125,302)  307,082  (1,628,471)  (130,126(  مساهمي الشركة األم

Non-controlling interest حقوق األقلية 479,749  55,500    -    - 

Total (loss)/profit for the year ended  (125,302)  307,082  (1,572,971) مجموع ربح / )خسارة( السنة 349,623 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 ended 31 December 2021

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة
 للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent Company الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO

Total comprehensive income attributable to: مجمــوع الدخــل / )الخســارة( الشــامل)ة( 
ــى: ــوبة إل ــنة المنس للس

Equity holders of the Parent Company  (57,711)  240,767  (2,014,536) مساهمي الشركة األم 64,230 

Non-controlling interest حقوق األقلية 1,421,963  206,447    -    - 

Total comprehensive (loss)/income for the 
year ended

 (57,711)  240,767  (1,808,089) الشــامل  1,486,193  )خســارة(   / الدخــل  مجمــوع 
المنتهيــة للســنة 

Basic and diluted (loss)/earnings per share 
attributable to ordinary equity holders of  
the Parent Company 

33  (0.001)  0.004  (0.019)  (0.002( العائد األساسي و المخفف للسهم الواحد 
المنسوب إلى حاملي األسهم العادية 

للشركة األم

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 changes in equity for the year ended 
31 December 2021

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

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

 RO RO RO RO RO RO RO RO

As at 1 January 2020   فى ١ يناير٢٠٢٠ 17,478,211  1,959,033  3,212,849  281,235  300,000  1,937,462 1,787,632  8,000,000

Profit for the year ربح السنة 307,082  307,082    -    -    -    -    -    - 

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

Total comprehensive 
income for the year

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

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

Transactions with owners: معامالت مع ال

Dividend paid during the year 
(Note 19)

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

19( 

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

As at 31 December 2020 فى 3١ ديسمبر٢٠٢٠ 16,718,978  735,407  3,212,849  214,920  300,000  1,968,170  1,787,632  8,500,000 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 changes in equity for the year ended 
31 December 2021

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

تقرير مراجعى الحسابات 

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

 RO RO RO RO RO RO RO RO

As at 1 January 2021   فى ١ يناير٢٠٢١ 16,718,978  735,407  3,212,849  214,920  300,000  1,968,170 1,787,632  8,500,000

Loss for the year  -    -    -    -    -    -    (125,302(  (125,302( خسارة السنة

Other comprehensive income ربح شاملة أخرى 67,591    -    -  67,591    -    -    -    - 

Total comprehensive 
(loss)/income for the 
year

 -    -    -    -    67,591  -    )125,302(  )57,711(  مجموع )خسارة( /
 الدخل الشامل عن

السنة

As at 31 December 2021 فى 3١ ديسمبر٢٠٢١ 16,661,267  610,105  3,212,849  282,511  300,000  968,170, 1 1,787,632  8,500,000

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

)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 changes in equity for the year ended 
31 December 2021

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Group لمجموعة
 إحتياطى عالوة إصدار رأس المال 

 قانونى
 إحتياطى

آخر
 إحتياطى

 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

 إحتياطى
 تحويل العملة

 األجنبية

 مجموع حقوق أرباح محتجزة 
 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

   RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO
At 1 January 2020  8,000,000  1,787,632  1,937,462  538,909  281,235  3,569,108  )2,069,684( في ١ يناير ٢٠٢٠ 31,240,976  9,444,730  21,796,246  7,751,584 
(Loss)/profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    (130,126(  (130,126( ربح | )خسارة)  السنة 349,623  479,749 
Other comprehensive income دخل شامل آخر
Exchange difference on 
translation

فروق عند تحويل العمالت 1,202,885  942,214  260,671    -  249,291  6,969.000    -  4,411    -    -    - 

Movement of fair value of 
investments through OCI

 -    -    -    -    (66,315(  -    -    -    (66,315(  -    (66,315(  الحركة فى القيمة العادلة
 لإلستثمارات من خالل الدخل

الشامل اآلخر
Total comprehensive income 
for the year

 -    -    -    4,411  )66,315(  6,969  249,291  )130,126( مجمــوع الدخــل الشــامل عــن  1,486,193  1,421,963  64,230 
الســنة

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

Transactions with owners: معامالت مع المالك
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 خالل

السنة

As at 31 December 
2020

8,500,000 1,787,632 1,968,170 543,320 214,920 3,576,077  (1,820,393) ديســمبر  31,727,169  10,866,693  20,860,476  6,090,750   3١ فــى 
 ٢ ٠ ٢ ٠

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 changes in equity for the year ended 
31 December 2021

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Group لمجموعة
 إحتياطى عالوة إصدار رأس المال 

 قانونى
 إحتياطى

آخر
 إحتياطى

 القيمة
العادلة

 إحتياطى
 إعادة التقييم

 إحتياطى
 تحويل العملة

 األجنبية

 مجموع حقوق أرباح محتجزة 
 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

   RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO
At 1 January 2021  8,500,000  1,787,632  1,968,170  543,320  214,920  3,576,077  )1,820,394( في ١ يناير ٢٠٢١ 31,727,169  10,866,693  20,860,476  6,090,750 
(Loss)/profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    (1,628,471(  (1,628,471(  55,500  (1,572,971(  ربح / )خسارة) السنة
Other comprehensive income دخل شامل آخر
Exchange difference on 
translation   

 -    -    -    (9,224(  -    (14,574(  (429,858(  -    (453,656(  150,947  (302,709( فروق عند تحويل العمالت

Movement of fair value 
investments through OCI

 الحركة فى القيمة العادلة 67,591    -  67,591    -    -    -  67,591    -    -    -    - 
 لإلستثمارات من خالل

الدخل الشامل اآلخر

Total 
comprehensive 
income for the 
year

 -    -    -    )9,224(  67,591  )14,574(  )429,858( )1,628,471(  )2,014,536(  206,447  )1,808,089(  مجموع الدخل
الشامل عن السنة

Transfer to general reserve  -    -    -    900  -    -    -    (900( محول إلى اإلحتياطى العام   -    -    - 

As at 31 December 
2021

8,500,000 1,787,632 1,968,170 534,996 282,511  3,561,504  (2,250,252) ديســمبر  29,919,080  11,073,140  18,845,940  4,461,379   3١ فــى 
٢ ٠ ٢ ١

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 year ended 31 December 2021 قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة 

للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO
Operating activities:  األنشطة التشغيلية
(Loss)/profit before tax  )125,622(  356,796  )1,388,455( الربح / )الخسارة) قبل الضريبة 949,972 

Adjustments for: تعديالت للبنود التالية:
Net share of loss/(profit) from joint venture  -    -    267,388  (26,222( الحصة من نتائج شركة شقيقة

Depreciation on property, plant and equipment انخفاض قيمة االستثمار في شركة شقيقة 2,632,688  2,684,329  303,081  270,866 

Depreciation on right-of-use assets اإلستهالك في  ممتلكات وآالت ومعدات 608,565  511,206  63,917  69,151 

Interest income  )243,585(  (240,244(  )91,479(  (104,235( اإلستهالك في حق إستخدام أصول

Finance costs  إيراد الفوائد 852,758  985,619  304,621  398,888 

Charge for staff terminal benefits تكاليف التمويل 76,661  75,132  56,214  53,868  22 

Dividend income  )27,960(  (60,276(  )27,960(  (60,276(   مخصص مكافأت نهاية خدمة الموظفين

Dividend income from subsidiary  )512,050(  (569,800( إيرادات توزيعات األرباح   -    - 

Provision for expected credit losses  )115,909(  (167,260(  )396,192(  (485,524( إيرادات توزيعات األرباح من شركة تابعة

Loss/(gain) on disposal of property, plant and equipment  3,296  (80,658(  )11,069(  (85,695( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)ربح)/ خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
Operating cash flows before working capital changes   )229,057(  (33,609( التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات راس المال العامل 4,358,692  2,608,519 
Working capital changes: : التغيرات في رأس المال العامل
Inventories  )268,255(  25,548  )278,878(  (277,497( مخزون

Trade and other receivables  )226,188(  758,388  )10,026,825( الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى 1,178,620 

Accounts payable and accruals  122,865  (442,071( الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى 1,127,758  4,559,095 

Net cash (used in)/generated from operations  )600,635(  308,256  )3,138,089( التدفق النقدي من أنشطة التشغيل 6,387,573 
Payment of staff terminal benefits  22  )6,033(  (43,276(  )6,658(  (47,287( دفع مكافأت إنهاء خدمة الموظفين

Tax paid  )59,118(  (344,553(  )450,360(  (793,712( ضرائب مدفوعة

Net cash (used in)/generated from operating activities  )665,786(  (79,573(  )3,595,107( صافي النقد )المستخدم(/ الناتج من أنشطة التشغيل 5,546,574 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 year ended 31 December 2021 قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة 

للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO

Investing activities: أنشطة اإلستثمار:
Purchase of property, plant and equipment  6  )62,185(  (94,852(  )6,690,547(  (3,563,444( شراء ممتلكات وآالت ومعدات
Investments in subsidiaries استثمارات في  شركة تابعة   -    -  6,032  170,442 
Proceeds from disposal of property and equipment حصيلة بيع ممتلكات ومعدات 139,986  32,166  132,791  45 
License fees رسوم ترخيص 10,105  10,105    -    - 
Lease payments  )77,072(  (42,832(  )668,078(  (1,301,070( إلتزامات إيجار
Amounts paid to related parties-net  )1,102,362(  (1,202,672( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   -    - 
Dividends received توزيعات أرباح مستلمة 60,276  27,960  60,276  27,960 
Dividend income from subsidiary توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة   -    -  569,800  512,050 
Interest received فوائد مستلمة 104,235  91,479  240,244  243,585 

Net cash used in investing activities  )287,537(  (331,213(  )7,196,915(  (4,549,912( صافي النقد )المستخدم(/  الناتج من أنشطة اإلستثمار

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 4 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 year ended 31 December 2021 قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة 

للسنة المنتهية 3١ ديسمبر202١م

Parent الشركة األم Group المجموعة
Notes 2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO

Financing activities: أنشطة التمويل :
Proceeds from long term loans متحصالت / )سداد) قروض طويلة األجل 1,578,217  3,458,109  1,578,217  311,632 

Dividend paid  -    (1,000,000(  -    (1,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة
Interest paid  )398,888(  (304,621(  )814,140(  (852,758( فوائد مدفوعة
Proceeds from disposal of leased assets حصيلة من إستبعاد أصول مؤجرة   -  38,135    -    - 
Proceeds/(repayments) from short term loan  233,608  (57,828(  5,231,350  (5,161,509( )سداد)/ متحصالت من قروض قصيرة األجل

Net cash generated from/(used in) financing 
activities

 146,352  215,768  7,913,454  (5,436,050( أنشــطة  فــي  )المســتخدم(  مــن  الناتــج  النقــد  صافــي 
يــل لتمو ا

Net changes in cash and cash equivalents  )806,971(  (195,018(  )2,878,568(  (4,439,388( صافي التغير في النقد و ما يماثل النقد  
Net movement in foreign translation reserve صافي الحركة في احتياطي تحويل عملة أجنبية 669,929  775,379    -    - 
Cash and cash equivalents at beginning of the year  )202,987(  (7,969( النقد وما يماثل النقد في بداية السنة 7,474,535  3,705,076 

Cash and cash equivalents at end of the year 13  )1,009,958(  (202,987( النقد وما يماثل النقد في 3١ ديسمبر 3,705,076  1,601,887 
Cash and cash equivalents comprise of:  :النقد وما يماثل النقد يشتمل على
Cash and bank balances النقد و األرصدة البنكية 4,114,414  2,704,616  206,351  87,895 
Bank overdrafts  )1,097,853(  (409,338(  )1,102,729(  (409,338( السحب على المكشوف

13  )1,009,958(  (202,987(  1,601,887  3,705,076 

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated 
financial statements.

يضاحات المرفقة بالصفحات من 1 إل 42 تشّكل جزًء من هذه البيانات المالية. الإ

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 2021

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 preparation and 
consolidation 

2.1 Statement of compliance and basis of preparation

The separate and consolidated financial statements of the Parent Company and the Group have 
been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as issued 
by the International Accounting Standards Board (IASB).

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 less impairment 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.

At 31 December 2021, the Parents Company’s current liabilities exceeded its current assets by RO 
1,321,237 (2020: RO 724,918) and the loss incurred for the year amounted to RO 125,302 (2020: 
profit of RO 307,082). Notwithstanding this, the separate and consolidated financial statements 
have been prepared on going concern basis as the projected cash-flows reflect the Group’s ability 
to meet its liabilities as and when they fall due and to carry on its business without significant 
curtailment of operations for a period of at least twelve months from the date of approval of these 
separate and consolidated financial statements. 

اإليضـــــــــــاحات
)تشّكل جزًء من القوائم المالية(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر٢٠٢١م

طبيعة األنشطة  ١

كات التجاريــة لعــام 2019  كــة«( مســجلة بموجــب قانــون الــ�ث كــة الأم« أو »ال�ث كــة الغــاز الوطنيــة ش م ع ع )»ال�ث �ث
ي 9 أبريــل 1979. تــم إنشــاء 

كــة �ن ي ســلطنة عمــان. تأسســت ال�ث
كــة مســاهمة �ن برقــم الســجل التجــاري 1083171 ك�ث

ول المســال. ي تســويق وبيــع غــاز البــ�ت
كــة لتشــغيل مصانــع تعبئــة الغــاز المســال، تعمــل �ن ال�ث

فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد   ٢

١/٢  أسس اإلعداد

عــداد التقاريــر  كــة الأم والمجموعــة وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة لإ تــم إعــداد البيانــات الماليــة المنفصلــة والمجمعــة لل�ث
.)IASB( الصــادرة عــن مجلــس معايــ�ي المحاســبة الدوليــة )IFRS( الماليــة

ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــول المالي ــتثناء الأرض والأص ــة باس ــة التاريخي ــاس التكلف ــى أس ــة ع ــم المالي ــداد القوائ ــم إع  ت
ي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة. تقــوم المجموعــة بإتبــاع محاســبة الملكيــة 

مــن خــالل الدخــل الشــامل الآخــر والــ�ت
ي القوائــم الماليــة الموحــدة. ويتــم الحتفــاظ بالســتثمارات 

كة �ن وعاتهــا المشــ�ت كاتهــا الشــقيقة وم�ث ي �ث
ســتثماراتها �ن لإ

كــة الأم. ــة لل�ث ــة المنفصل ي القوائــم المالي
بالتكلفــة �ن

كــة الأم وعملــة العــرض لهــذه القوائــم  ي باعتبــاره العملــة التشــغيلية لل�ث
ــال العمــا�ن تُعــرض القوائــم الماليــة بالري

ــة والموحــدة. ــة المنفصل المالي

ي 
كــة الأم أصولهــا المتداولــة بمبلــغ 1.321.237 ريــال عمــا�ن ي 31 ديســم�ب 2021 ، تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة لل�ث

�ن
ي )2020: ربــح قــدره 307.082 ريــال 

( وبلغــت الخســارة المتكبــدة للســنة 125.302 ريــال عمــا�ن ي
)2020: 724.918 ريــال عمــا�ن

(. عــى الرغــم مــن ذلــك ، تــم إعــداد البيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة عــى أســاس مبــدأ الســتمرارية  ي
عمــا�ن

ي 
اماتهــا عنــد اســتحقاقها والســتمرار �ن ن حيــث تعكــس التدفقــات النقديــة المتوقعــة قــدرة المجموعــة عــى الوفــاء بال�ت

ي عــ�ث شــهًرا مــن تاريــخ الموافقــة عــى هــذه البيانــات 
ة. ل تقــل عــن اثــ�ن أعمالهــا دون تقليــص كبــ�ي للعمليــات لفــ�ت

الماليــة المنفصلــة والمجمعــة.
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٢/٢  أساس توحيد القوائم المالية

ــم�ب 2021.  ي 31 ديس
ــا �ن ــة كم ــا التابع كاته ــة الأم و�ث ك ــة لل�ث ــم المالي ــى القوائ ــدة ع ــة الموح ــم المالي ــتمل القوائ تش

اكتهــا مــع الجهــة  ة مــن �ث ، لعوائــد المتغــ�ي ي
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة إل، أو يكــون لديهــا حقــوق �ن

المســتثمر بهــا وتكــون قــادرة عــى التأثــ�ي عــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها عــى الجهــة المســتثمر بهــا. عــى وجــه 
: ي حــال توافــر لــدى المجموعــة مــا يــىي

التحديــد، تســيطر المجموعــة عــى الجهــة المســتثمر بهــا فقــط �ن

ــه الأنشــطة ذات 	  ــة لتوجي ــدرة الحالي ــا الق ي تعطيه
ــ�ت ــة ال ــوق القائم ــا )أي الحق ــة المســتثمر به الســلطة عــى الجه

ــا(؛  ــة المســتثمر به ــة للجه الصل

اكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها، و 	  ة الناتجة من ال�ث التعرض للعوائد المتغ�ي

القدرة عى استخدام سلطتها عى الجهة المستثمر بها للتأث�ي عى عوائدها.	 

ــذ  ــا، تأخ ــتثمر به ــة المس ي الجه
ــة �ن ــوق مماثل ــت أو حق ــوق التصوي ــة حق ــن غالبي ــل م ــة أق ــون للمجموع ــا يك عندم

ي تقييــم ســواء لديهــا ســلطة عــى الجهــة المســتثمر 
عتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة �ن ن الإ المجموعــة بعــ�ي

ــة: بهــا، متضمن

تيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛ 	  ال�ت

الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 	 

حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.	 

ي حــال أشــارت الحقائــق والظــروف 
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر عــى الجهــة المســتثمر بهــا �ن

كــة تابعــة عندمــا تحصــل  ي واحــد أو أكــ�ث مــن عنــا� الســيطرة الثالثــة. يبــدأ توحيــد �ث
ات �ن تشــ�ي إل أن هنــاك تغيــ�ي

كــة التابعــة.   كــة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة عــى ال�ث المجموعــة عــى الســيطرة عــى ال�ث

ــم  ــنة يت ــالل الس ــتبعدة خ ــا أو المس ــتحوذ عليه ــة المس ــة التابع ك ــات ال�ث ــرادات ومروف ــات وإي ام ن ــول وإل�ت إن أص
ي قائمــة الدخــل الشــامل مــن تاريــخ إكتســاب المجموعــة  للســيطرة حــ�ت تاريــخ توقــف المجموعــة للســيطرة 

إدراجهــا �ن
كــة التابعــة.  عــى ال�ث

كــة الأم للمجموعــة  تنســب المنشــأة الربــح أو الخســارة، وكل بنــد مــن بنــود االدخــل الشــامل الآخــر إل مســاهمي ال�ث
ــراء  ــم إج ورة، يت ــرن ــد ال ــة. عن ــص الأقلي ي الحص

ــز �ن ــد عج ــذا رصي ــن ه ــج ع ــو نت ــ�ت ول ــة، ح ــص الأقلي وإل الحص
كات التابعــة مــن أجــل أن تتمــ�ث سياســاتها المحاســبية مع السياســات المحاســبية  تعديــالت عــى القوائــم الماليــة للــ�ث
يــرادات والمروفــات داخــل المجموعــة،  ن والإ امــات وحقــوق المســاهم�ي ن ل�ت للمجموعــة. إن جميــع الأصــول والإ

ــد. ــد التوحي ــا بالكامــل عن ــم حذفه ن أعضــاء المجموعــة يت ــ�ي ــة المتعلقــة بالمعامــالت ب والتدفقــات النقدي

ي حــال 
ــة. �ن ــة حقــوق ملكي ــة تابعــة، دون فقــدان الســيطرة، كمعامل ك ي �ث

ــة �ن ي حقــوق الملكي
ــم احتســاب التغــ�ي �ن يت

كــة تابعــة، فإنهــا ســتقوم: فقــدت المجموعــة الســيطرة عــى �ث

كة التابعة،	  امات ال�ث ن اف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإل�ت ع�ت بإلغاء الإ

كة التابعة؛ 	  ي ال�ث
ية لأي حصص غ�ي مسيطرة �ن اف بالقيمة الدف�ت ع�ت بإلغاء الإ

ي حقوق الملكية؛ 	 
اكمة المسجلة �ن اف بفروقات تحويل العمالت الأجنبية الم�ت ع�ت بإلغاء الإ

اف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 	  ع�ت الإ

اف بالقيمة العادلة لأي إستثمار محتفظ به؛ 	  ع�ت الإ

2.2 Basis of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Parent Company 
and its subsidiaries as at 31 December 2021. 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.

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

• Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
• Derecognises the carrying amount of any non-controlling interest;
• Derecognises the cumulative translation differences recorded in other comprehensive income;
• Recognises the fair value of the consideration received;
• Recognises the fair value of any investment retained;
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النسبة المئوية لعام
Principal activity Ownership as at  

December 31
النشاط الرئيسي

2021 2020  

Incorporated in UAE تأسســت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــدة المتح

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

• Recognises any surplus or deficit in consolidated income statement;
• Reclassifies the Parent Company’s share of components previously recognised in other 

comprehensive income to consolidated income statement or retained earnings, as appropriate.

In the 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:

ي قائمة الدخل الموحد؛ 	 
اف بأي فائض أو عجز �ن ع�ت الإ

ــل 	  ــة الدخ ــر إل قائم ــامل الآخ ــل الش ي الدخ
ــابقاً �ن ــجلة س ــود المس ــن البن ــة الأم م ك ــة ال�ث ــف حص ــادة تصني إع

ــاء. ــب القتض ــزة، حس ــاح المحتج ــد أو الأرب الموح

كة الأم بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة. ي القوائم المالية لل�ث
كة التابعة �ن ي ال�ث

ستثمار �ن يدرج الإ

ي تملك المجموعة حقوق سيطرة فيها:
كات التابعة التالية ال�ت القوائم المالية الموحدة تتضمن ال�ث
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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 third quarter 2022.

فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد )تابع(  ٢

٢/٢  أساس توحيد القوائم المالية )تابع(

ــي  ي تنته
ــ�ت ــد، وال ي الهن

ــة �ن ــة التابع ك ، باســتثناء ال�ث ي 31 ديســم�ب
ــة �ن كات التابع ــ�ث ــع ال ــة لجمي ــي الســنة المالي تنته

ــارس. ي 31 م
ــة �ن ــنتها المالي س

جــي م م ح  اعتبــاراً  مــارات( لتــولي الأنشــطة التجاريــة مــن أن جــي سي إن�ي جــي ذ م م )الإ تــم تأســيس أن جــي سي إي�ن
ــة  ك جــي إل �ث ــن أســهم أن جــي سي إي�ن ــل 51٪ م ــم نق ــة، ت ــة المحلي ماراتي ن الإ ــ�ي ــال للقوان ــر 2015. لالمتث ــن 1 يناي م
كــة، كمــا تحصــل عــل جميــع تباينــات  ــة عــى ال�ث كــة الأم تمتلــك ســيطرة إداري ــزال ال�ث ــة بينمــا ل ت ــة محلي إماراتي

كــة.  العوائــد مــع ال�ث

ول المســال  ــة ســنة 2018 لتوســيع أعمــال غــاز البــ�ت ي نهاي
تــم تأســيس أنظمــة إن جــي سي للغــاز المركــزي ذ.م.م �ن

كــة الأم 49 ٪مــن الحصــص مــع ســيطرة إداريــة، كمــا تحصــل عــى  . تمتلــك ال�ث ي ي إمــارة أبوظــ�ب
وتجــارة المعــدات �ن

كــة. جميــع تباينــات العوائــد مــع ال�ث

ي منطقــة 
ي عــام 2018 لتوســيع أعمــال تجــارة الغــاز الطبيعــي المســال والمعــدات �ن

كــة النفــط العربيــة �ن تــم إنشــاء �ث
كــة الأم 49٪ مــن الحصــص مــع ســيطرة إداريــة، كمــا تحصــل عــى جميــع  مــارات العربيــة المتحــدة. تمتلــك ال�ث الإ

كــة. تباينــات العوائــد مــع ال�ث

ي 
ي المملكــة العربيــة الســعودية وتعمــل بشــكل رئيــ�ي �ن

ي نوفمــ�ب 2014 �ن
جــي الســعودية �ن تــم تأســيس إن جــي سي إن�ي

ي الســوق الســعودي. 
مجــال تركيــب   SNG�ن

يـــا، وذلــك  ن ي إتــش دي مال�ي تحتفــظ المجموعــة كذلــك بالســيطرة عــى إن جــي سي كونســوليديتت هولدنــج إس دي إن �ب
ي 

بتــكار لأنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس ليمتــد الــ�ت كــة الإ مــن خــالل حيازتهــا لحصــة تبلــغ 100 ٪مــن حصــص �ث
ك  وع مشــ�ت ي مــ�ث

يــك �ن يــا هــي �ث ن ي إتــش دي مال�ي ي 2012 .أن جــي سي كونســوليديتت هولدنــج إس دي إن �ب
تأسســت �ن

ي أتــش دي بحصــة تبلــغ ٪60.  جــي أس دي أن �ب ي أن جــي سي إن�ي
�ن

جــي الهنــد برايفــت ليمتــد،  ي الهنــد، إن جــي سي إن�ي
كــة تابعــة �ن ي ســنة 2018 بتأســيس �ث

كــة الأم �ن قامــت ال�ث
ي مينــاء 

ي للهنــد �ن
�ت د عــى الســاحل الجنــوب الــ�ث ول المســال المــ�ب اد غــاز البــ�ت بغــرض بنــاء محطــة تخزيــن واســت�ي

يديــك الهنــد القابضــة  كــة ب�ت كــة بتأهيــل �ث ي نوفمــ�ب 2019، قامــت ال�ث
ي وليــة انــدرا براديــش الهنديــة. �ن

كريشــناباتنام �ن
ك عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق ملكيــة إضافيــة  وع مشــ�ت يــك مــ�ث يديــك( )ســنغافورة( ك�ث بــ�ت المحــدودة )ب�ت
ي مــن عــام 2020. 

ــا�ن ي النصــف الث
ــاء المحطــة �ن ي إن جــي سي إى آى �ب إل. بــدأ نشــاط بن

ــًكا بنســبة 40٪ �ن ي لجعلهــا �ث
ي مــن عــام 2022.

ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل المحطــة بحلــول الربــع الثــا�ن
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2.2 Basis of consolidation )continued( 

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.

Transactions with non-controlling interests

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.

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.

٢/٢  أساس توحيد القوائم المالية )تابع(

يات  تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع الحصــص الأقليــة كمعامــالت مــع مســاهمي المجموعــة. وبالنســبة للمشــ�ت
ي تمــت حيازتهــا مــن 

ن أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة الــ�ت مــن الحصــص الأقليــة، يتــم تســجيل الفــرق بــ�ي
. كمــا يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر اســتبعاد  ن ي حقــوق المســاهم�ي

كــة التابعــة �ن ي أصــول ال�ث
يــة لصــا�ن القيمــة الدف�ت

. ن ي حقــوق المســاهم�ي
الحصــص الأقليــة �ن

معامالت مع حصص حقوق األقلية

ي الكيــان 
عندمــا تتوقــف المجموعــة عــن الســيطرة أو التأثــ�ي الهــام، يتــم إعــادة قيــاس أي حصــص محتفــظ بهــا �ن

ي القيمــة 
ي الربــح أو الخســارة. تتمثــل القيمــة العادلــة �ن

يــة �ن ي القيمــة الدف�ت
بقيمهــا العادلــة، مــع إدراج التغــ�ي �ن

ك أو أصــل مــالي  وع مشــ�ت كــة شــقيقة أو مــ�ث يــة مبدئيــا لأغــراض احتســاب الحصــص  المحتفــظ بهــا ك�ث الدف�ت
ضافــة إل ذلــك، يتــم احتســاب أي مبالــغ أدرجــت ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق  لحقــاً.  بالإ
ي هــذا أن 

امــات ذات الصلــة. وقــد يعــ�ن ن ة باســتبعاد الأصــول والل�ت بهــذا الكيــان كمــا لــو قامــت المجموعــة مبــا�ث
ي الدخــل الشــامل الآخــر تــم إعــادة تصنيفهــا إل الربــح أو الخســارة.

ي أدرجــت ســابًقا �ن
المبالــغ الــ�ت

كــة شــقيقة ولكــن احتفــظ بتأثــ�ي مهــم، تتــم إعــادة تصنيــف حصــة بالتناســب  ي �ث
إذا انخفضــت حصــة الملكيــة �ن

ي الدخــل الشــامل الآخــر إل أربــاح أو خســائر، مــ�ت مــا كان ذلــك مالئمــاً. 
ي أدرجــت ســابقاً �ن

مــن المبالــغ الــ�ت

اإلستثمار في شركة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 ، ــ�ي ــ�ي كب ــه تأث ــة في ــون للمجموع ــان يك ــى كي ــقيقة، وه ــا الش كته ي �ث
ــة �ن ــتثمار المجموع ــن اس ــبة ع ــم المحاس تت

باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة.

كــة الشــقيقة مبدئيــاً بالتكلفــة �ن قائمــة المركــز المــال.  ي ال�ث
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج الســتثمارات �ن

ــم إدراج  ــقيقة. يت ــة الش ك ي أصــول ال�ث
ــن صــا�ن ــة م ي حصــة المجموع

ــا بعــد الســتحواذ �ن ات م ــ�ي ــا تغي ــا إليه مضاف
ســتثمار، وهــي ل يتــم إطفاؤهــا ول يتــم إختبارهــا  يــة لالإ كــة الشــقيقة ضمــن القيمــة الدف�ت الشــهرة المتعلقــة بال�ث

بشــكل فــردي لنخفــاض القيمــة.

كــة الشــقيقة. يتــم إدراج أي تغــ�ي  ي نتائــج عمليــات ال�ث
تعكــس قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة حصــة المجموعــة �ن

ــإدراج  كــة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة ب ــة ال�ث ي حقــوق ملكي
ة �ن ي بنــود الدخــل الشــامل الموحــد  أو بشــكل مبــا�ث

�ن
ي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

ات وتفصــح عــن ذلــك، عندمــا يكــون ذلــك قابــل للتطبيــق، �ن حصتهــا مــن أيــة تغــ�ي

كــة الشــقيقة إل حــد  ن المجموعــة وال�ث يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غــ�ي المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بــ�ي
كــة الشــقيقة.  ي ال�ث

حصــة المجموعــة �ن

ي قائمة الدخل الشامل الموحدة.
كة الشقيقة �ن ي ال�ث

ي الربح أو الخسارة �ن
تظهر حصة المجموعة �ن

ورة،  ي الــرن
كــة الأم. عندمــا تقتــىن ة إعــداد التقاريــر لل�ث ي ذات فــ�ت

كــة الشــقيقة �ن يتــم إعــداد القوائــم الماليــة لل�ث
ي تتبناهــا المجموعــة.

يتــم إجــراء تعديــالت لجعــل السياســات المحاســبية تتمــاسث مــع تلــك السياســات الــ�ت

وري إدراج خســارة انخفــاض القيمــة عــى  بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الــرن
ي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي 

كاتهــا الشــقيقة. �ن ي �ث
اســتثماراتها �ن

كــة الشــقيقة قــد انخفضــت قيمتهــا. إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة  ي ال�ث
بــأن الســتثمار �ن
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2 Statement of compliance and basis of consolidation )continued(

2.2 Basis of consolidation )continued(

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 2021

Some accounting pronouncements which have become effective from 1 January 2021 and have 
therefore been adopted do not have a significant impact on the Group’s financial results or position.

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. 

فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد )تابع(  ٢

٢/٢  أساس توحيد القوائم المالية )تابع(

يــة،  كــة الشــقيقة وقيمهــا الدف�ت داد مــن ال�ث ن القيمــة القابلــة لالســ�ت باحتســاب إنخفــاض القيمــة عــى أنــه الفــرق بــ�ي
ي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة. 

كــة شــقيقة« �ن ثــم يــدرج الفــرق �ن »حصــة مــن أربــاح �ث

كــة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي إســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه  عنــد فقــدان التأثــ�ي الهــام عــى ال�ث
كة والقيمــة  كــة الشــقيقة. عنــد فقــدان التأثــ�ي الهــام أو الســيطرة المشــ�ت يــة لل�ث ن القيمــة الدف�ت العادلــة. أي فــرق بــ�ي
ي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم تســجيل 

ســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن البيــع يتــم إدراجــه �ن العادلــة لالإ
كــة الأم. ي القوائــم الماليــة لل�ث

كــة الشــقيقة بالتكلفــة ناقصــاً انخفــاض القيمــة �ن ي ال�ث
الســتثمار �ن

إستثمار في مشروع مشترك

ــة  ــع للرقاب ــادي يخض ــاط إقتص ــ�ث بنش ــان أو أك ــه طرف ــوم بموجب ــدي يق ــب تعاق ــو ترتي ك ه ــ�ت وع المش ــ�ث إن الم
ك بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية.  وعهــا المشــ�ت ي م�ث

ســتثمار �ن كة. تقــوم المجموعــة بمحاســبة الإ المشــ�ت
وع التكلفــة ناقصــاً انخفــاض القيمــة. ي المــ�ث

ســتثمار �ن كــة الأم يتــم إدراج الإ ــة لل�ث ي القوائــم المالي
�ن

معايير جديدة أو معدلة أو تفسيرات  3

المعايير الجديدة المعتمدة في ١ يناير ٢٠٢١   ١/3

ي أصبحــت ســارية المفعــول اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2021 وبالتــالي تــم تطبيقهــا ليــس لهــا 
بعــض البيانــات المحاســبية الــ�ت

تأثــ�ي كبــ�ي عــى النتائــج الماليــة للمجموعــة أو المركــز.

٢/3      المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات للمعاييــر القائمــة التــي لــم تصبــح فعالــة بعــد 
ولــم يتــم اعتمادهــا فــي وقــت مبكــر مــن قبــل المجموعــة

ي تاريــخ المصادقــة عــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ، تــم نــ�ث العديــد مــن المعايــ�ي والتعديــالت 
�ن

ات الحاليــة مــن قبــل مجلــس معايــ�ي المحاســبة الدوليــة. عــى المعايــ�ي والتفســ�ي

ي وقت مبكر من قبل المجموعة.
 لم يتم تطبيق أي من هذه المعاي�ي أو التعديالت عى المعاي�ي الحالية �ن

ي أو بعــد تاريــخ نفــاذ التريــح. 
ي تبــدأ �ن

ة الأول الــ�ت ي جميــع التريحــات ذات الصلــة للفــ�ت
دارة أن يتــم تبــ�ن تتوقــع الإ

ي الســنة الحاليــة حيــث 
ي لــم يتــم تطبيقهــا �ن

ات الجديــدة الــ�ت فصــاح عــن المعايــ�ي والتعديــالت والتفســ�ي لــم يتــم الإ
ل يتوقــع أن يكــون لهــا تأثــ�ي جوهــري عــى القوائــم الماليــة للمجموعــة.
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4 Summary of significant accounting policies

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.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   4

اإلعنراف باإليرادات   ١/4

يــرادات  اف بالإ ن مــع العــ�ت ول المســال إل العمــالء المحليــ�ي معظــم إيــرادات المجموعــة مســتمدة مــن بيــع غــاز البــ�ت
ي التوقيــت عندمــا تنتقــل الســيطرة عــى البضائــع إل العميــل. هــذا عــادة مــا يكــون عندمــا يتــم تســليم البضائــع 

�ن
إل العمــالء.

: يرادات من العقود مع العمالء بناًء عى نموذج الخطوات الخمس التالي كة بالإ ف ال�ث تع�ت

الخطوة 1 تحديد العقد )العقود( مع العميل	 

ي العقد	 
امات الأداء �ن ن الخطوة 2 تحديد ال�ت

الخطوة 3 تحديد سعر الصفقة	 

ي العقد	 
امات الأداء �ن ن الخطوة 4 تخصيص سعر الصفقة إل ال�ت

امات الداء.	  ن كة ال�ت يرادات عندما )أو حيثما( تفي ال�ث اف بالإ الخطوة 5 الع�ت

ــف  ــة هــذه التكالي رشــادات الأخــرى، فستحســب المجموع ي نطــاق الإ
ــد �ن ــذ العق ــدة لتنفي ــف المتكب ــت التكالي إذا كان

رشــاد الآخــر. باســتخدام الإ

ــاس  ــى أس ــد ع ــاء بعق ــى و / أو الوف ــول ع ــف الحص ــل تكالي ــه مقاب ف ب ــ�ت ــل المع ــاء الأص ــة بإطف ــوم المجموع تق
ي حالــة انخفــاض القيمــة، تــدرج 

ي يتعلــق بهــا الأصــل. �ن
منتظــم، بمــا يتوافــق مــع نمــط نقــل الســلعة أو الخدمــة الــ�ت

داد. يــة لالأصــل المبلــغ القابــل لالســ�ت المجموعــة هــذه الخســائر إل الحــد الــذي تتجــاوز فيــه القيمــة الدف�ت

ي المجموعــة 
كــة الأم لغــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة هــي نفســها المعمــول بهــا �ن إن السياســات المحاســبية لل�ث

مــا لــم ينــص عــى خــالف ذلــك.

ــل  ــا تنتق ــات عندم ــع التدفق ــن جمي ــرادات م ي ــجيل الإ ــم تس ــرادات. يت ي ــن الإ ــة م ــادر مختلف ــا مص ــة لديه المجموع
الســيطرة إل العميــل. عــى نطــاق واســع، يمكــن تقســيم إيــرادات المجموعــة إل 5 تصنيفــات رئيســية. هــذه 

: ــىي ــا ي ــي كم ــرادات ه ي اف بالإ ــ�ت ــة الع ــات وسياس التصنيف

ــوت  ــال، وزي ول المس ــ�ت ــاز الب : غ ن ــ�ي ــالء المحلي ــات للعم ــع 3 منتج ــة  ببي ــوم المجموع ــة: تق ــرادات المحلي ي االإ
ــج. ــرادات كل منت ــجيل إي ــه تس ــم في ــذي يت ــت ال ــىي الوق ــا ي ــح فيم ــطوانة. نوض ــحيم، والأس التش

ي الوقــت الــذي 	 
ول المســال محلًيــا �ن يــرادات الناتجــة مــن بيــع غازالبــ�ت اف بالإ ول المســال: يتــم العــ�ت غــاز البــ�ت

يتــم فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إل العميــل. ويتــم ذلــك عــادًة عنــد تســليم البضائــع إل العميــل.

ي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل 	 
يــرادات الناتجــة مــن بيــع الزيــوت محلًيــا �ن اف بالإ زيــوت التشــحيم: يتــم العــ�ت

الســيطرة عــى البضائــع إل العميــل. ويتــم ذلــك عــادًة عنــد تســليم البضائــع إل العميــل.

ي الوقــت الــذي يتــم 	 
يــرادات الناتجــة مــن بيــع اســطوانات الغــاز محليــاً �ن اف بالإ اســطوانات الغــاز: يتــم العــ�ت

فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إل العميــل. ويتــم ذلــك عــادًة عنــد تســليم البضائــع إل العميــل.

يــرادات  اف بالإ عــ�ت ن حيــث يتــم الإ ول المســال إل عمــالء محليــ�ي كــة مــن بيــع غــاز البــ�ت تتحقــق أغلــب إيــرادات ال�ث
ي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إل العميــل ويتــم ذلــك عــادًة عنــد 

مــن بيــع ذلــك المنتــج �ن
تســليم البضائــع إل العميــل.
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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. 

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.

ــيطرة إل  ــل الس ــا تنتق ــرادات عندم ي ــجيل الإ ــم تس ــة، يت ــرادات الخارجي ي ــق بالإ ــا يتعل ــة: فيم ــرادات الخارجي ي االإ
وط المحــددة  العميــل، أي عندمــا يتــم تســليم البضائــع إمــا إل مينــاء المغــادرة أو مينــاء الوصــول بنــاء عــى الــ�ث

م مــع العميــل. للعقــد المــ�ب

م  ي العقــد المــ�ب
اف برســوم حقــوق المتيــاز شــهرياً كمــا هــو متفــق عليــه �ن عــ�ت رســوم حقــوق االمتيــاز: يتــم الإ

داد المقابــل  ي ذلــك الوقــت ول يجــوز اســ�ت
امــات �ن ن مــع العميــل حيــث يتــم اعتبــار أنــه قــد تــم الوفــاء بجميــع الل�ت

. ن ي وقــت معــ�ي
تبــة عــى ذلــك عــى أســاس القســط الثابــت �ن يــرادات الم�ت اف بالإ عــ�ت المســتلم ويتــم الإ

رســوم خدمــات الدعــم: تشــتمل رســوم خدمــات الدعــم عــى خدمــات إداريــة. حيــث أنــه يتــم تقديــم هــذه 
يــرادات الناتجــة عــن تقديــم تلــك الخدمــات عــى  اف بالإ عــ�ت الخدمــات إل العمــالء عنــد احتياجهــم إليهــا، يتــم الإ

ي يتــم خاللهــا تقديــم الخدمــات.
ة الزمنيــة الــ�ت أســاس القســط الثابــت عــى مــدى الفــ�ت

وع باســتخدام طريقــة المعاينــة )طريقــة  كــة بقيــاس نســبة إنجــاز المــ�ث إيــرادات المشــاريع : تقــوم ال�ث
وط  ــ�ث ــة تحقــق أي مــن ال ي حال

وع �ن ة المــ�ث وع عــى مــدة فــ�ت ــرادات مــن المــ�ث ي اف بالإ عــ�ت ــم الإ المخرجــات(. يت
ــة: التالي

كــة 	  كــة بمجــرد أداء ال�ث امنــة بالحصــول عــى واســتخدام المزايــا المقدمــة مــن أداء ال�ث ن قيــام العميــل بصــورة م�ت
لهــا؛ أو 

ن أصــل )عــى ســبيل المثــال، أعمــال قيــد التنفيــذ( يســيطر عليــه العميــل 	  كــة إنشــاء أو تحســ�ي تــب عــى أداء ال�ث ي�ت
ن الأصــل؛ أو بمجــرد إنشــاء أو تحســ�ي

كة	  كة إنشاء أصل ذو استخدام بديل لل�ث تب عى أداء ال�ث ل ي�ت

ي دفعات مقابل الأعمال المنجزة ح�ت تاريخه.	 
وللمنشأة حق واجب النفاذ �ن

يرادات من عقود العمالء يجب فصلها من إيرادات المصادر الأخرى )مثال : إيرادات التمويل( الإ

إيرادات توزيعات األرباح
ي استالم التوزيعات.

 تدرج إيرادات توزيعات الأرباح عندما ينشأ الحق �ن

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

ضريبة الدخل  ٢/4

ي تعمل المجموعة فيها.
ي البلدان ال�ت

ائب وفقاً لالأنظمة المالية المعمول بها �ن يتم تكوين مخصص للرن

ــروق  ــع الف ــة لجمي ــة العمومي اني ن ام الم�ي ن ــ�ت ــة ال ــتخدام طريق ــة باس ــل المؤجل ــب الدخ ائ ــص �ن ــن مخص ــم تكوي يت
يبــة المتوقــع  يبــة الدخــل المؤجلــة بمعــدلت الرن ي تاريــخ التقريــر. يتــم قيــاس موجــودات ومطلوبــات �ن

المؤقتــة �ن
ي 

ــم ســنها �ن ي ت
ــ�ت ن ال ــ�ي ــاًء عــى القوان ام ، بن ن ــ�ت ــق الأصــل أو تســوية الل ــا تحقي ــم فيه ي يت

ــ�ت ة ال ــا عــى الفــ�ت تطبيقه
تاريــخ التقريــر.

ي تاريــخ كل تقريــر وتخفيضهــا إل الحــد الــذي 
يبــة الدخــل المؤجلــة �ن يــة لموجــودات �ن تتــم مراجعــة القيمــة الدف�ت

يبــة الدخــل المؤجلــة. ي كاٍف للســماح باســتخدام كل أو جــزء مــن أصــل �ن يــ�ب لــم يعــد مــن المحتمــل توفــر ربــح �ن

ي حقــوق 
ة �ن يبــة الدخــل بقائمــة الدخــل الشــامل باســتثناء إل الحــد الــذي تتعلــق فيــه ببنــود مدرجــة مبــا�ث تــدرج �ن

. ن ي حقــوق المســاهم�ي
، ففــي تلــك الحالــة تــدرج �ن ن المســاهم�ي
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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. 

الممتلكات واآلالت والمعدات  3/4

ًة إل  ــا�ث ــزى مب ــف تُع ــك أي تكالي ي ذل
ــا �ن ــة الســتحواذ، بم ــا بتكلف ــكات والآلت والمعــدات مبدئًي ــات الممتل ــم إثب يت

ي تقصدهــا المجموعــة. يتــم 
ن لتكــون قــادرة عــى العمــل بالطريقــة الــ�ت وريــ�ي نقــل الأصــول إل الموقــع الحالــة الرن

اكــم  لحًقــا قيــاس الممتلــكات والآلت والمعــدات باســتخدام نمــوذج التكلفــة ؛ التكلفــة مطروًحــا منهــا الســتهالك الم�ت
ي يتــم إعــادة تقييمهــا لحًقــا، عــى أســاس كل أصــل عــى حــدة، إل 

ي الــ�ت
وخســائر انخفــاض القيمــة، باســتثناء الأرا�ن

ي عــادة كل خمــس ســنوات، عــى أســاس القيمــة الســوقية المفتوحة، لالســتخدام 
قيمهــا الســوقية. يتــم تقييــم الأرا�ن

ت فيهــا ظــروف الســوق بشــكل ملحــوظ. ي تغــ�ي
ي الــ�ت

ة بالنســبة لفئــات الأرا�ن . قــد يتــم تخفيــض هــذه الفــ�ت الحــالي

ي يتــم قياســها بالتكلفــة، بتاريــخ كل تقريــر 
ي تــم إعــادة تقييمهــا وتلــك الــ�ت

يــة، للبنــود الــ�ت تتــم مراجعــة القيــم الدف�ت
يــة  داد. عندمــا تزيــد القيــم الدف�ت يــة المســجلة زائــدة عــن قيمتهــا القابلــة لالســ�ت لتقييــم مــا إذا كانــت القيــم الدف�ت

داد. يــة لتصبــح مســاوية للقيــم القابلــة لالســ�ت داد، يتــم تخفيــض القيــم الدف�ت عــن القيــم القابلــة لالســ�ت

 

ي 
ة �ن يــة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم يتــم تســجيلها مبــا�ث عنــد إعــادة تقييــم الأصــل فــإن أي زيــادة بالقيمــة الدف�ت

الدخــل الشــامل الآخــر ضمــن إحتياطــي إعــادة التقييــم، مــا عــدا إل الحــد الــذي تعيــد فيــه زيــادة إعــادة التقييــم 
اف  يــة لالأصــل إل ســعر التكلفــة الأصــىي حيــث يتــم إدراجهــا ضمــن الأربــاح أو الخســائر. يتــم العــ�ت القيمــة الدف�ت
ــة  ي مقاص

ــتخدامه �ن ــة اس ي حال
ــدة إل �ن ــامل الموح ــل الش ــة الدخ ــن قائم ــم ضم ــادة التقيي ــن إع ــج ع ــز النات بالعج

ــه احتياطــي إعــادة التقييــم.    ف ب الفائــض القائــم المرتبــط بنفــس الأصــل المعــ�ت

تتــم رســملة المروفــات المتكبــدة لســتبدال أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات والمعــدات الــذي يتــم احتســابه بصــورة 
ــة للمكــون المســتبدل. تتــم رســملة المروفــات الالحقــة الأخــرى فقــط  ي ــة عــى أن تشــطب القيمــة الدف�ت منفصل
اف بجميــع المروفــات  ي بنــود الممتلــكات والمعــدات.  يتــم العــ�ت

عندمــا تزيــد مــن المنافــع المســتقبلية المضمنــة �ن
ي قائمــة الدخــل الشــامل كمــروف عنــد تكبدهــا.

الأخــرى �ن

االستهالك

ل يتــم احتســاب اســتهالك لــالأرض والأعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ. يتــم احتســاب الســتهالك للتكلفــة أو التقييــم، 
ناقصــاً القيمــة المتبقيــة المقــدرة، للممتلــكات والآلت والمعــدات الأخــرى عــى أقســاط ســنوية متســاوية عــى مــدى 
نتاجيــة المقــدرة لالأصــول. يتــم تحويــل الأعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إل فئــات الأصــول المناســبة عنــد  الأعمــار الإ

النتهــاء مــن تنفيــذ المشــاريع ويتــم احتســاب الســتهالك اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ. 
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 4.3 Property, plant and equipment )continued(

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

2021 2020

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.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع(  4

الممتلكات واآلالت والمعدات  )تابع(  3/4

ترتكز معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: 

٢٠٢١٢٠٢٠
السنواتالسنوات

ي 
2020مبا�ن

5  - 515  - 15الآلت ومعدات

5-510-10جرارات ومقطورات 

44سيارات

55أثاث وتركيبات

لي
33برامج الحاسب الآ

1010اسطوانات غاز

ي البدايــة عنــد البيــع 
اف بــه �ن اف ببنــد الممتلــكات والآلت والمعــدات وأي جــزء جوهــري تــم العــ�ت يتــم إلغــاء العــ�ت

ن أي ربــح أو خســارة ناتجــة  أو عندمــا ل يتوقــع أيــة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه. يتــم تضمــ�ي
ي الأربــاح 

يــة لالأصــل( �ن ي متحصــالت البيــع والقيمــة الدف�ت
ن صــا�ن عــن شــطب الأصــول )تحســب عــى أســاس الفــرق بــ�ي

اف بالأصــل. أو الخســائر عندمــا يتــم إلغــاء العــ�ت

ــخ كل  ورة، بتاري ــرن ــد ال ــا عن ــم تعديله ــدرة، وتت ــة المق نتاجي ــار الإ ــول والأعم ــة لالأص ــم المتبقي ــة القي ــم مراجع تت
  . ــالي ــز م قائمــة مرك

اندماج األعمال والشهرة واألصول غير الملموسة  4/4

ــالي  ــا إجم ــة الســتحواذ باعتباره ــاس تكلف ــة الســتحواذ وتق ــال باســتخدام طريق ــع الأعم ــن تجمي ــم المحاســبة ع يت
ــوم  . يق ي

ــ�ن ي المقت
ــ�ي مســيطرة �ن ــة أي حصــة غ ــة وكمي ــة العادل ــخ الســتحواذ القيم ي تاري

ــاس �ن ــغ المحــول ويق المبل
ي أصــول 

ي لــكل تجميعــات الأعمــال بقيــاس الحصــة الأقليــة ســواء بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة العادلــة لصــا�ن
المقتــ�ن

ــة.  داري ي حســاب المروفــات الإ
ــدة �ن ــد تكلفــة الســتحواذ المتكب ي المحــددة. تقي

ــ�ن المقت

امــات الماليــة المســتحوذ عليهــا للتبويــب والتخصيــص  ن ي المجموعــة عمــل، تقــوم بتقييــم الأصــول والل�ت
عندمــا تقتــ�ن

ي تاريــخ الســتحواذ. ويتضمــن ذلــك 
وط التعاقــد والظــروف القتصاديــة والظــروف ذات الصلــة �ن المناســب وفقــا لــ�ث

. ي
ي العقــود الأساســية مــع المقتــ�ن

فصــل المشــتقات المتضمنــة �ن

ــة  ــوق الملكي ــة حق ــتحواذ لحص ــخ الس ي تاري
ــة �ن ــة العادل ــاس القيم ــاد قي ــل يع ــى مراح ــال ع ــج الأعم ــم دم إذا ت

ــدة. ــل الموح ــة الدخ ي قائم
ــتحواذ �ن ــخ الس ي تاري

ــة �ن ــة العادل ــا بالقيم ــتحوذ عليه ــأة المس ي المنش
ي �ن

ــ�ن ــا المقت ــظ به المحتف



التقرير السنوي   202١ 63

ام بدفــع مقابــل محتمــل  ن اء. إذا تــم تصنيــف أي الــ�ت ي تاريــخ الــ�ث
يتــم قيــاس أي مقابــل محتمــل بالقيمــة العادلــة �ن

ــوق  ــن حق ــوية ضم ــاب التس ــم حس ــه ويت ــادة قياس ــم إع ــال يت ــة، ف ــوق ملكي ــة كحق ــف الأداة المالي ي تعري
ــتو�ن يس

ــم إدراج  ــر ويت ــخ كل تقري ي تاري
ــة �ن ــة العادل ــل بالقيم ــل المحتم ــاس المقاب ــادة قي ــم إع ــك، يت ــالف ذل ــة. بخ الملكي

ــارة. ــح أو الخس ي الرب
ــل �ن ــل المحتم ــة للمقاب ــة العادل ي القيم

ــة �ن ات الالحق ــ�ي التغي

ف بــه للحصــص الأقليــة  يتــم قيــاس الشــهرة مبدئًيــا بالتكلفــة لكونهــا زيــادة مبلــغ المقابــل المحــول والمبلــغ المعــ�ت
امــات الــ�ت يتــم تحملهــا . إذا كان ذلــك المبلــغ أقــل مــن  ن كــة المســتحوذ عليهــا والل�ت ي الأصــول المحــدد لل�ث

عــى صــا�ن
ي الربــح أو الخســارة. 

كــة التابعــة المســتحوذ عليهــا يتــم إدراجــه كربــح �ن ي أصــول ال�ث
القيمــة العادلــة لصــا�ن

ــار  اكمــة. لغــرض اختب ، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــاً خســائر انخفــاض القيمــة الم�ت ي
اف المبــد�أ بعــد العــ�ت

ــخ  ــن تاري ــاراً م ــال اعتب ــج الأعم ــة دم ي عملي
ــا �ن ــتحوذ عليه ــة المس ــهرة التجاري ــع الش ــم توزي ــة، يت ــاض القيم انخف

ي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة الدمج، 
الســتحواذ إل كل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد لــدى المجموعــة الــ�ت

امــات الأخــرى لتلــك الوحــدات. ن ل�ت بــرف النظــر عمــا إذا قــد تــم تخصيــص الأصــول والإ

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزء مــن وحــدة توليــد النقــد وعندمــا يتــم تخصيــص الشــهرة التجاريــة لوحــدة مولــدة للنقــد 
ي تنطــوي عــى الوحــدة المعنيــة، يتــم إدراج الشــهرة التجاريــة المرتبطــة 

وتــم اســتبعاد جــزء مــن تلــك العمليــات الــ�ت
ــة. يتــم  ــاح أو الخســائر مــن اســتبعاد العملي ــد الأرب ــد تحدي ــة عن ــة للعملي ي ي القيمــة الدف�ت

ــة المســتبعدة �ن بالعملي
ــزء  ــتبعدة والج ــة المس ــبية للعملي ــة النس ــتناداً إل القيم ــة اس ــذه الحال ي ه

ــتبعدة �ن ــة المس ــهرة التجاري ــاس الش قي
المحتفــظ بــه مــن الوحــدة المولــدة للنقــد.

الترخيص التجارى

 . ي ي د�ب
ذن الممنــوح للمجموعــة مــن قبــل الســلطة المحلية لممارســة الأعمــال التجاريــة �ن خيــص التجــاري بــالإ يتعلــق ال�ت

خيــص  ي ال�ت
يتــم رســملة المروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع القتصاديــة المســتقبلية المضمنــة �ن

ي الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.
اف بجميــع النفقــات الأخــرى كمــروف �ن الــذي تتعلــق بــه. يتــم العــ�ت

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.
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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

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.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع(  4

اإليجار   5/4

ي تاريــخ التأســيس. يتــم تقييــم 
تيــب �ن تيــب أو يحتــوي عــى عقــد إيجــار إل جوهــر ال�ت يســتند تحديــد مــا إذا كان ال�ت

تيــب يمنــح  تيــب يعتمــد عــى اســتخدام أصــل محــدد أو موجــود أو أن هــذا ال�ت تيــب لمعرفــة مــا إذا كان الوفــاء بال�ت ال�ت
ي أي ترتيــب.

حــق اســتخدام الأصــل، حــ�ت إذا لــم يتــم تحديــد هــذا الحــق بشــكل �يــح �ن

المجموعة كمستأجر
يجــار بأنــه »عقــد، أو جــزء مــن عقــد،  تــدرس المجموعــة مــا إذا كان العقــد أو يحتــوي عــى عقــد إيجــار. يُعــرَّف عقــد الإ

ي نظــ�ي مقابــل«.
ة مــن الزمــن �ن ( لفــ�ت ي اســتخدام الأصــل )الأصــل الأســاسي

يمنــح الحــق �ن

لتطبيق هذا التعريف، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:

ي العقــد أو يتــم تحديــده ضمنًيــا مــن خــالل تحديــده 	 
يحتــوي العقــد عــى أصــل محــدد، يتــم تحديــده �احــًة �ن

ي الوقــت الــذي يتــم فيــه إتاحــة الأصــل للمجموعــة.
�ن

ي الحصــول عــى جميــع الفوائــد القتصاديــة بشــكل كبــ�ي مــن اســتخدام الأصــل المحــدد طــوال 	 
للمجموعــة الحــق �ن

ة الســتخدام، مــع مراعــاة حقوقهــا ضمــن النطــاق المحــدد للعقــد ؛ فــ�ت

ة الســتخدام، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا 	  ي توجيــه اســتخدام الأصــل المحــدد خــالل فــ�ت
للمجموعــة الحــق �ن

ة الســتخدام. ي توجيــه »كيفيــة ولأي غــرض« يتــم اســتخدام الأصــل خــالل فــ�ت
كان لديهــا الحــق �ن

قياس واالعتراف بعقود اإليجار عند المستأجر

ــم  ــة. يت ــة العمومي اني ن ي الم�ي
يجــار �ن ام الإ ن ــ�ت ف المجموعــة بأصــل حــق الســتخدام وال ، تعــ�ت ــدء التأجــ�ي ــخ ب ي تاري

�ن
ة أوليــة  يجــار وأي تكاليــف مبــا�ث ام الإ ن قيــاس أصــل حــق الســتخدام بالتكلفــة، والــذي يتكــون مــن القيــاس الأولي للــ�ت
يجــار وأي مدفوعــات إيجــار تتــم  ي نهايــة عقــد الإ

تتكبدهــا المجموعــة، وتقديــًرا لأي تكاليــف لتفكيــك وإزالــة الأصــل �ن
ي بعــد أي حوافــز مســتلمة(.

يجــار )بالصــا�ن قبــل تاريــخ بــدء عقــد الإ

تقــوم المجموعــة بإهــالك أصــول حــق الســتخدام عــى أســاس القســط الثابــت مــن تاريــخ بــدء التأجــ�ي إل نهايــة 
يجار.تقــوم ارمجموعــة أرظــاً زتقــررم أصــول حقــوق  نتاجــي لأصــل حــق الســتخدام أو نهايــة مــدة عقــد الإ العمــر الإ

ات. ي الةرمةعــزد وجــود هــذه المــؤ�ث
الســتخدام لالزخفــاض �ن

ــك  ي ذل
ــددة �ن ــ�ي المس ــار غ يج ــات الإ ــة لمدفوع ــة الحالي ــار بالقيم يج ام الإ ن ــ�ت ــة ال ــس المجموع ــدء، تقي ــخ الب ي تاري

�ن
يجــار إذا كان هــذا الســعر متاًحــا بســهولة أو معــدل  ي عقــد الإ

ي �ن
التاريــخ، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة الضمــ�ن

. ي
ضــا�ن اض المجموعــة الإ اقــ�ت

ي ذلــك إذا كانــت �ن جوهرهــا 
يجــار مــن مدفوعــات ثابتــة )بمــا �ن ام الإ ن ي قيــاس الــ�ت

يجــار المدرجــة �ن تتكــون مدفوعــات الإ
ة بنــاًء عــى مــؤ�ث أو معــدل، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة  ثابتــة(، مدفوعــات متغــ�ي

والمدفوعــات الناشــئة عــن خيــارات معينــة بشــكل معقــول إل أن تتــم ممارســة هــذه الخيــارات.
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4 Summary of significant accounting policies )continued(

4.5 Leases )continued( 

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

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع(  4

اإليجار  )تابع(   5/4

ام للمدفوعــات المقدمــة وزيــادة الفائــدة. يتــم إعــادة قياســها لتعكــس  ن ، ســيتم تخفيــض اللــ�ت ي
بعــد القيــاس المبــد�أ

ي المدفوعــات الثابتــة المضمنــة.
ات �ن أي إعــادة تقييــم أو تعديــل، أو إذا كانــت هنــاك تغيــ�ي

ي أصــل حــق الســتخدام، أو الربــح والخســارة إذا تــم 
يجــار، ينعكــس التعديــل المقابــل �ن ام الإ ن عنــد إعــادة قيــاس الــ�ت

تخفيــض حــق اســتخدام حــق الأصــل إل صفــر.

يجــار لالأصــول منخفضــة القيمــة  يجــار عــى المــدى القصــ�ي وعقــود الإ اختــارت المجموعــة محاســبة عقــود الإ
اف بالمدفوعــات  ام، يتــم العــ�ت ن ي اللــ�ت

يجــار �ن اف بحــق الأصــول والإ باســتخدام الوســائل العمليــة. بــدلً مــن العــ�ت
يجــار. ة الإ ــ�ت ــت عــى مــدى ف ــح أو الخســارة عــى أســاس القســط الثاب ي الرب

ــه كمــروف �ن ــة ب المتعلق

ي بند منفصل.
يجار �ن امات الإ ن ل�ت انية العمومية، يتم عرض أصول حق الستخدام والإ ن ي الم�ي

�ن

المجموعة كمؤجر

ــة.  ة المقارن ــ�ت ــن الف ــة 16 ع ــر المالي ــدولي للتقاري ــار ال ــب المعي ــة بموج ــبية للمجموع ــة المحاس ــ�ي السياس ــم تتغ ل
يجــار عــى أنــه  كمؤجــر، تصنــف المجموعــة عقــود إيجارهــا إمــا بعقــود تشــغيلية أو تمويليــة. يتــم تصنيــف عقــد الإ
 ، عقــد إيجــار تمويــىي إذا قــام بتحويــل جميــع المخاطــر والمكافــآت العارضــة لملكيــة الأصــل الأســاسي بشــكل كبــ�ي

وتصنــف عــى أنهــا عقــد إيجــار تشــغيىي إذا لــم يحــدث ذلــك.

قياس القيمة العادلة   6/4

ي معاملــة 
ام �ن ن إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد الأصــول أو المدفوعــة لتحويــل الــ�ت

اض بــأن المعاملــة لبيــع  ي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة عــى افــ�ت
ي الســوق �ن

ن �ن ن المشــارك�ي منظمــة بــ�ي
ام يقــام إمــا: ن الأصــل أو تحويــل اللــ�ت

ام، أو	  ن ي السوق الرئي�ي لأصل أو ال�ت
�ن  

ام.	  ن ي السوق الأك�ث فائدة لالأصل أو ال�ت
ي حالة عدم وجود السوق الرئيسية، �ن

�ن  

ي متناول المجموعة.
يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق الأك�ث فائدة �ن

ي الســوق 
ي سيســتخدمها المشــاركون �ن

ــ�ت اضــات ال ام باســتخدام الف�ت ن ــ�ت ــة لالأصــل أو الل ــاس القيمــة العادل يتــم قي
ــاءاً عــى أفضــل مصلحــة  ي الســوق ســيترفون بن

ن �ن اض أن المشــارك�ي ــ�ت ام، عــى اف ن ــ�ت ــد تســع�ي الأصــل أو الل عن
ــة. اقتصادي

ــد منافــع  ي الســوق عــى تولي
ن �ن ــار قــدرة المشــارك�ي ي العتب

ــة تأخــذ �ن ــة لالأصــول غــ�ي المالي ــاس القيمــة العادل إن قي
ي 

ــن �ن ن الآخري ــارك�ي ــا إل المش ــق بيعه ــن طري ــا أو ع ــتخدام له ــل اس ــى وأفض ي أع
ــول �ن ــتخدام الأص ــة باس اقتصادي

ــا. ي أعــى وأفضــل اســتخدام له
ــن شــأنه اســتخدام الأصــول �ن الســوق م

ــة  ــاس القيم ــة لقي ــم كافي ــر قوائ ــث تتوف ــروف حي ــب الظ ــبة حس ــم المناس ــاليب التقيي ــة أس ــتخدم المجموع تس
العادلــة، واســتخدام المدخــالت ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة إل أقــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــالت 

ــة للمالحظــة إل أد�ن حــد. ــ�ي قابل غ
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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.

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.

ــم  ي القوائ
فصــاح عنهــا �ن ــم الإ ــة أو يت ــم قياســها بالقيمــة العادل ي يت

ــ�ت امــات ال ن ــع الأصــول والل�ت ــم تصنيــف جمي يت
، بنــاءاً عــى مدخــالت أقــل مســتوى  الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، يتــم وصفهــا عــى النحــو التــالي

الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

امات المماثلة؛ 	  ن ي الأسواق النشطة لالأصول أو الل�ت
ي أسعار السوق �ن

المستوى 1 – مدرجة )غ�ي معدلة( �ن

ــا 	  ــن مالحظته ــة يمك ــة العادل ــاس القيم ــام لقي ــتوى ه ــالت أد�ن مس ــث مدخ ــم حي ــات التقيي ــتوى 2 - تقني المس
ة؛ ــا�ث ــ�ي مب ة أو غ ــا�ث مب

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أد�ن مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ل يمكن مالحظتها.	 

ي القوائــم الماليــة عــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة ســواء 
ي يتــم إدراجهــا �ن

امــات الــ�ت ن بالنســبة لالأصــول والل�ت

ــى  ــاءاً ع ــف )بن ــم التصني ــادة تقيي ــالل إع ــن خ ــي م ــل الهرم ي التسلس
ــتويات �ن ن المس ــ�ي ــت ب ــد وقع ــالت ق التحوي

ــر. ــمولة بالتقري ة مش ــ�ت ــة كل ف ي نهاي
ــة ككل( �ن ــة العادل ــاس القيم ــام لقي ــتوى ه ــل مس ــالت أق مدخ

امــات عــى أســاس طبيعــة  ن فصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات الأصــول والل�ت لغــرض الإ

امــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله. ن وخصائــص ومخاطــر الأصــول أو الل�ت

ــعار  ــوع ال أس ــة بالرج ــة العادل ــدد القيم ــة، تتح ــة النظامي ــوق الأوراق المالي ي س
ــة �ن ــتثمارات المتداول ــبة لالس بالنس

الأســهم المدرجــة بالســوق أو عــروض الأســعار المقدمــة مــن الوســطاء )ســعر العــرض للمراكــز طويلــة الأجــل وســعر 

ة الأجــل( دون أي خصــم لتكاليــف المعامــالت. الطلــب للمراكــز قصــ�ي

ــتخدام  ــطة باس ــة النش ــواق المالي ــن الأس ي أي م
ــة �ن ــ�ي المتداول ــة غ ــالأدوات المالي ــة ل ــة العادل ــد القيم ــم تحدي يت

ــرى.  ــم أخ ــاذج تقيي ــوم أو نم ــدي المخص ــق النق ــل التدف ــى تحلي ــم ع ــاليب التقيي ــتمل أس ــبة. تش ــم مناس ــاليب تقيي أس

مقاصة األدوات المالية  7/4

ي القيمــة بقائمــة المركــز المــالي عندمــا 
امــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صــا�ن ن ن الأصــول والل�ت يتــم إجــراء مقاصــة بــ�ي

ن المبالــغ المدرجــة وتنــوي المجموعــة إمــا التســديد عــى أســاس  يكــون هنــاك حــق نافــذ بالقانــون لإجــراء المقاصــة بــ�ي
ي نفــس الوقــت.

ام �ن ن ي أو تحقيــق الأصــل وســداد اللــ�ت
الصــا�ن

المخزون   8/4

ــة  ي القيمــة القابل
ــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. تتمثــل صــا�ن ي القيمــة القابل

يتــم قائمــة المخــزون بســعر التكلفــة أو صــا�ن
ــاز  نج ــدرة لالإ ــف المق ــا التكالي ــا منه ــاري ناقص ــل التج ــة للعم ــوال العادي ي الأح

ــدر �ن ــع المّق ــعر البي ي س
ــق �ن للتحق

ــع.  ــات البي ومروف

اء المخــزون  ي �ث
ــدة �ن ــع التكاليــف المتكب ــرد أولً يــرف أولً ويشــمل جمي ــا ي تحــدد تكلفــة المخــزون عــى أســاس م

 . ن ــ�ي ــه ووضعــه الحالي ــه إل مكان ووصول
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4 Summary of significant accounting policies )continued(

4.9 Non-current assets )or disposal groups( classified as held-for-
sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held-for-sale when their carrying 
amount is to be recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly 
probable. They are stated at the lower of carrying amount and their fair value less costs to sell.

4.10 Impairment of non-financial assets

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

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

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

Impairment losses of 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.

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.

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع(  4

األصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف( المصنفة كمحتفظ بها للبيع  9/4

داد  يتــم تصنيــف الأصــول غــ�ي المتداولــة )أو مجموعــات الســتبعاد( كأصــول محتفــظ بهــا للبيــع عندمــا يتــم اســ�ت
ة. يتــم إظهارهــا بالقيمــة  يــة بشــكل أســاسي مــن خــالل معاملــة بيــع ويعتــ�ب البيــع محتمــالً بدرجــة كبــ�ي قيمتهــا الدف�ت

يــة وقيمتهــا العادلــة ناقصــاً تكاليــف البيــع ، أيهمــا أقــل. الدف�ت

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  ١٠/4

ي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مــؤ�ث 
يــة لالأصــول غــ�ي الماليــة للمجموعــة �ن تتــم مراجعــة القيــم الدف�ت

، أو عندمــا يتوجــب إجــراء فحــص ســنوي لنخفــاض قيمــة  ي حالــة وجــود مثــل هــذا المــؤ�ث
عــى انخفــاض قيمتهــا. �ن

داد لأصــل أو لوحدتــه  داد لذلــك الأصــل. تتمثــل القيمــة القابلــة لالســ�ت الأصــل، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســ�ت
   . ي قيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو قيمتــه مــن الســتخدام، أيهمــا أكــ�ب

المنتجــة للنقــد �ن

داد لــكل أصــل عــى حــدة مــا لــم ينتــج الأصــل تدفقــات نقديــة داخلــة تكــون  يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســ�ت
ة عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الأصــول الأخــرى أو مجموعــات الأصــول. عندمــا تزيــد  مســتقلة بصــورة كبــ�ي
داد، يعتــ�ب الأصــل أنــه قــد تعــرض  يــة لالأصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمــة القابلــة لالســ�ت القيمــة الدف�ت

داد.  ــه القابلــة لالســ�ت ــه إل قيمت ي القيمــة ويتــم تخفيــض قيمت
لنخفــاض �ن

ــة  ــا الحالي ــدرة إل قيمته ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــم التدفق ــم خص ــتخدام يت ــن الس ــة م ــر القيم ــد تقدي عن
ــال  ــة للم ــة الزمني ــوق للقيم ــة بالس ــات الحالي ــس التقييم ــذي يعك ــة ال يب ــل الرن ــا قب ــم م ــدل خص ــتخدام مع باس
والمخاطــر المتعلقــة بالأصــل. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف البيــع، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم 
كات التابعــة المدرجــة أو  مناســب. يتــم دعــم هــذه الحســابات مــن خــالل مضاعفــات تقييــم أو أســعار الأســهم للــ�ث

ــة الأخــرى المتاحــة.  ات القيمــة العادل مــؤ�ث

ي الأربــاح أو الخســائر ضمــن بنــود 
اف بخســائر انخفــاض القيمــة مــن العمليــات  الغــ�ي مســتمرة �ن يتــم العــ�ت

ــد  ي أعي
ــ�ت ــكات ال ــا عــدا الممتل ــة، م ــذي تعــرض لنخفــاض القيم ــة الأصــل ال ي تتناســب مــع وظيف

ــ�ت ــات ال المروف
اف أيضــاً  ي هــذا الحالــة، يتــم العــ�ت

تقييمهــا ســابقاً وتــم إدراج المبلــغ المعــاد تقييــم ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. �ن
ــم الســابق.   بانخفــاض القيمــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر باســتثناء أي قيمــة ناتجــة عــن إعــادة التقيي

يتــم بتاريــخ كل تقريــر إجــراء تقييــم لالأصــول باســتثناء الشــهرة التجاريــة، للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك مــؤ�ث يفيــد 

 ، ي حــال وجــود هــذا المــؤ�ث
ــة، أو تقلصــت. �ن ــم تعــد قائم ــا ســابقاً ل ف به ــة الُمعــ�ت ــاض القيم ــأن خســائر انخف ب

داد لالأصــل أو الوحــدة الُمنتجــة للنقــد. يتــم عكــس خســائر انخفــاض  تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســ�ت

ــل  ــة الأص ــد قيم ــتخدمة لتحدي ــات المس اض ي الف�ت
ــ�ي �ن ــراء تغ ــد إج ــط عن ــك فق ــابقاً وذل ــا س ف به ــ�ت ــة الُمع القيم

ــة  ــاوز القيم ــث ل تتج ــس بحي ــد العك ــم تحدي ــة. يت ــاض القيم ــائر انخف اف بخس ــ�ت ــر اع ــذ آخ داد من ــ�ت ــة لالس القابل

ي كان ليتــم تحديدهــا، صافيــة 
يــة الــ�ت داد، ول تتجــاوز كذلــك القيمــة الدف�ت يــة لالأصــل قيمتــه القابلــة لالســ�ت الدف�ت

اف بالعكــس  ي الســنوات الســابقة. يتــم العــ�ت
اف بخســائر انخفــاض القيمــة �ن ي حــال لــم يتــم العــ�ت

مــن الســتهالك، �ن

ــة  ــم معامل ــة تت ي هــذه الحال
ــا و�ن ــم يكــن الأصــل مســجل بالقيمــة المعــاد تقييمه ــا ل ــاح أو الخســائر م ضمــن الأرب

ي الدخــل الشــامل الآخــر.
العكــس كزيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم �ن



Annual Report 202١68

4.11 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.

4.12 Employees’ end of service benefits

The provision for End of service benefits is based upon the liability accrued in accordance with 
the terms of employment of the Group’s employees at the reporting date, having regard to the 
requirements of the Oman Labour Law, 2003 and the Social Security Law, 1991.

Government of Oman Social Insurance Scheme (the Scheme)

The Group contributes to the Scheme for all Omani employees. The Scheme, which is a defined 
contributions retirement plan, is administered by the Government of Oman. The Group and Omani 
employees are required to make monthly contributions to the Scheme at 12.5% and 8% spectively, 
of gross salaries.

Non-Omani employee terminal benefits

The provision for end of service benefits for non-Omani employees is made in accordance with the 
requirements of the Oman Labour Law of 2003. Employees are entitled to end of service benefits 
calculated at the rate of 15 days basic salary for each of the first three years of continuous service 
and at a rate of 30 days basic salary for each year of continuous service following the first three 
years. This is an unfunded defined benefits retirement plan. Accrued non-Omani staff terminal 
benefits are payable on termination of employment.

4.13 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. 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.

النقد وما يماثل النقد  ١١/4

ي الصنــدوق 
لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة المنفصلــة والموحــدة يشــتمل النقــد ومــا يماثــل النقــد عــى النقــد �ن

ي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل، بعــد خصــم حســابات 
ة الأجــل والــ�ت والأرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصــ�ي

الســحب عــى المكشــوف القائمــة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٢/4

ي 
وط التوظيــف لموظفــي المجموعــة �ن امــات المســتحقة وفًقــا لــ�ث ن يســتند مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة عــى الل�ت

ي لعــام 2003 وقانــون الضمــان الجتماعــي لعــام 1991.
تاريــخ التقريــر ، مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل العمــا�ن

مخطط الحكومة العمانية للتأمينات االجتماعية )البرنامج(

اكات ،  نامــج ، وهــو خطــة تقاعــد محــددة الشــ�ت . ال�ب ن ن العمانيــ�ي نامــج لجميــع الموظفــ�ي ي ال�ب
تســاهم المجموعــة �ن

نامــج  ن تقديــم مســاهمات شــهرية لل�ب ن العمانيــ�ي ن عــى المجموعــة والموظفــ�ي ــره حكومــة ســلطنة عمــان. يتعــ�ي تدي
بنســبة 12.5٪ و 8٪ عــى التــوالي مــن إجمــالي الرواتــب.

مزايا نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين

ي 
ــون العمــل العمــا�ن ــات قان ــا لمتطلب ن وفًق ــ�ي ن غــ�ي العماني ــة الخدمــة للموظفــ�ي ــأة نهاي ــن مخصــص مكاف ــم تكوي يت

ن الحصــول عــى مكافــأة نهايــة الخدمــة المحســوبة بمعــدل 15 يوًمــا مــن الراتــب الأســاسي  لعــام 2003. يحــق للموظفــ�ي
لــكل مــن الثالثــة الأول. ســنوات الخدمــة المســتمرة وبمعــدل 30 يوًمــا مــن الراتــب الأســاسي عــن كل ســنة مــن ســنوات 
ــا  ــة. تُدفــع مزاي ــا محــددة غــ�ي ممول ي تــىي الســنوات الثــالث الأول. هــذه خطــة تقاعــد مزاي

الخدمــة المســتمرة الــ�ت
ن عنــد إنهــاء الخدمــة. ن غــ�ي العمانيــ�ي نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفــ�ي

١3/4   المخصصات واإللتزامات العرضية واألصول العرضية

ــن  ــة م قتصادي ــوارد الإ ــق للم ــح إل تدف ــى الأرج ــة ع ــات الحالي ام ن ل�ت ــؤدي الإ ــا ت ــات عندم اف بالمخصص ــ�ت ع ــم الإ يت

ــد. ــ�ي مؤك ــق الخارجــى غ ــدار التدف ــت أو مق ــون توقي ــد يك ــوق. ق ــا بشــكل موث ــن تقديره ــة ويمك المجموع

ي أو بنــاء ناتــج عــن أحــداث ســابقة، عــى ســبيل المثــال، نزاعــات قانونيــة 
ام قانــو�ن ن ام حــالي مــن وجــود الــ�ت ن ينشــأ الــ�ت

عــادة  اف بأحــكام إعــادة الهيكلــة إل إذا تــم وضــع وتنفيــذ خطــة رســمية مفصلــة لإ أو عقــود مرهقــة. ول يتــم العــ�ت

ــات  ف مخصص ــ�ت ــا. ل تع ــن منه ري ــة للمترن ــية للخط ــمات الرئيس ــن الس دارة ع ــت الإ ــل أعلن ــى الأق ــة، أو ع الهيكل

خســائر التشــغيل المســتقبلية.

ــة  ــ�ث الأدل ــتناداً إلي أك ، اس ــالي ام الح ن ــ�ن ــوية اللت ــة التس ــدرة المطلوب ــات المق ــات بالمطروف ــاس المخطط ــم قي يت
ام حــالي عندمــا يكــون هنــاك عــدد  ن ن المرتبطــة بالــ�ت ي نلــك المخاطــر وعــدم اليقــ�ي

ي تاريــخ التقريــر، بمــا�ن
الموثرقــة�ن

ــة  ــاة فئ ــق مراع ــن طري ــوية ع ي التس
ــي �ن ــق خارج ــة إل تدف ــة الحاج ــد احتمالي ــم تحدي ــة، يت ــات المماثل ام ن ــن الل�ت م

ــود  ــة للنق ــة الزمني ــون القيم ــث تك ــة، حي ــا الحالي ــل لقيمه ــة الأج ــات طويل ــم المخصص ــم خص ــات ككل. يت ام ن الل�ت
ــة.  مادي
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4 Summary of significant accounting policies )continued(

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.

4.14 Foreign currencies transactions and translations

Transactions denominated in foreign currencies are translated to Rial 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 Rial 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.

4.15 Directors’ remuneration

The Parent Company follows the Commercial Companies Law (as amended), and other relevant 
directives issued by CMA, in regard to determination of the amount to be paid as Directors’ 
remuneration. Directors’ remuneration is charged to the statement of profit or loss in the year to 
which it relates.

4.16 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.

4.17 Non-current assets held for sale

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

ملخص السياسات المحاسبية   )تابع(  4

ام كأصــل منفصــل. ومــع  ن داد يمكــن للمجموعــة تحصيلــه مــن طــرف ثالــث فيمــا يتعلــق باللــ�ت يتــم إثبــات أي اســ�ت
ذلــك، ل يجــوز أن يتجــاوز هــذا الأصــل مبلــغ المخصــص ذي الصلــة.

ــ�ي  ــة غ ــات الحالي ام ن ــة الل�ت ــارج نتيج ــة إل الخ ــوارد القتصادي ــق الم ــؤولية إذا كان تدف ــأي مس اف ب ــ�ت ــم الع ل يت

ــًدا. ــوارد بعي ــق الم ــن تدف ــم يك ــا ل ــة م ــوم عرضي ــا خص ــى أنه ــالت ع ــذه الح ــن ه ــف ع ــم الكش ــل. يت محتم

١4/4  تحويل العمالت األجنبية

ــة.  ــخ المعامل ي تاري
ي وفقــاً لأســعار الــرف الســائدة �ن

ــال العمــا�ن ــة إل الري ــل المعامــالت بعمــالت أجنبي يتــم تحوي

ــعار  ــاً لأس ي وفق
ــا�ن ــال العم ــر إل الري ــخ التقري ي تاري

ــة �ن ــالت أجنبي ــة بعم ــات المالي ام ن ــول والل�ت ــل الأص ــم تحوي يت

ي الأربــاح أو 
اف بأربــاح وخســائر فروقــات �ف العمــالت الأجنبيــة �ن ي ذلــك التاريــخ. يتــم العــ�ت

الــرف الســائدة �ن

ي يتــم قياســها عــىي أســاس التكلفــة التاريخيــة بالعمــالت 
امــات غــ�ي الماليــة الــ�ت ن الخســائر. فيمــا يتعلــق بالأصــول والل�ت

كات  ــ�ث ــة لل ــة. إن العمــالت الوظيفي ــخ المعامل ي تاري
ــا باســتخدام ســعر الــرف الســائد �ن ــم تحويله ــة، فيت الأجنبي

يــا والهنــد، هــي  ن مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومال�ي ي دولــة الإ
التابعــة الخارجيــة، ومقرهــا �ن

ــة  ــة الهندي ــك والروبي ــدولر الأمري ي وال ن ــ�ي ــت المال ــال الســعودي والرانجي ــة المتحــدة والري ــارات العربي م درهــم الإ

كات التابعــة إل عملــة عــرض القوائــم  امــات هــذه الــ�ث ن ي تاريــخ التقريــر، يتــم تحويــل أصــول وال�ت
. كمــا �ن عــى التــوالي

ي تاريــخ التقريــر ويتــم تحويــل بنــود قوائــم الأربــاح 
( بأســعار الــرف الســائدة �ن ي

الماليــة للمجموعــة )الريــال العمــا�ن

كات وفقــاً لمتوســط أســعار الــرف للســنة. تــدرج فروقــات �ف العمــالت الأجنبيــة الناشــئة  أو الخســائر لتلــك الــ�ث

ي الدخــل الشــامل الآخــر.
مــن التحويــل �ن

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ١5/4

، اللوائــح الصــادرة  ي
كات التجاريــة العمــا�ن دارة وفقــاً لقانــون الــ�ث تخضــع وتحتســب قيمــة مكافــأة أعضــاء مجلــس الإ

مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة عمــان. 

توزيعات األرباح  ١6/4

امــات أخــرى عنــد الموافقــة عــى توزيعــات  ن ي إل�ت
كــة �ن يتــم توزيــع توزيعــات الأربــاح المســتحقة الدفــع لمســاهمي ال�ث

ي اجتمــاع عــام قبــل تاريــخ التقريــر.
الأربــاح �ن

١7/4    األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

داد  ــ�ت ــيتم اس ــع إذا كان س ــا للبي ــظ به ــتبعاد كمحتف ــات الس ــة ومجموع ــ�ي المتداول ــول غ ــة الأص ــف المجموع »تصن
يــة بشــكل أســاسي مــن خــالل البيــع وليــس مــن خــالل الســتخدام المســتمر. يتــم قيــاس هــذه الأصــول  قيمتهــا الدف�ت
يــة وقيمتهــا  غــ�ي المتداولــة ومجموعــات الســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة الأقــل مــن قيمتهــا الدف�ت

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

4.18 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.

4.19 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

يتــم اعتبــار معايــ�ي تصنيــف محتفــظ بهــا للبيــع عــى أنهــا مســتوفاة فقــط عندمــا يكــون البيــع محتمــالً بدرجــة عاليــة 
ــع ،  دارة بالبي نم الإ ــ�ت ــب أن تل ــة. يج ــا الحالي ي حالته

ــوري �ن ــع الف ــة للبي ــرف متاح ــة الت ــل أو مجموع ــون الأص ويك
اف بــه كبيــع مكتمــل خــالل عــام واحــد مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف. والــذي يجــب أن يتوقــع أن يكــون مؤهــالً لالعــ�ت

١8/4   قروض بنكية

ــروض  ــدرج الق ــدة. ت ــة المتكب ــف المعامل ــم تكالي ــد خص ــة، بع ــة العادل ــا بالقيم اض مبدئًي ــ�ت اف بالق ــ�ت ــم الع يت
ن الحصيلــة )صافيــة مــن تكاليــف المعامــالت( وقيمــة الســداد  اف بــأي فــرق بــ�ي لحًقــا بالتكلفــة المطفــأة. يتــم العــ�ت
اض باســتخدام طريقــة  ة القــ�ت ي قائمــة الدخــل الشــامل المنفصلــة والموحــدة عــى مــدى فــ�ت

كمروفــات فائــدة �ن
ي تأجيــل 

وط �ن كــة الحــق غــ�ي المــ�ث امــات متداولــة مــا لــم يكــن لل�ث ن الفائــدة الحقيقيــة. يتــم تصنيــف القــروض كإل�ت
ام لمــدة 12 شــهًرا عــى الأقــل بعــد تاريــخ التقريــر. ن تســوية اللــ�ت

١9/4   األدوات المالية

االعتراف والقياس األولي لألدوات المالية

ــالأداة  ــة ل ــكام التعاقدي ي الأح
ــا �ن ــة  طرًف ــح المجموع ــا تصب ــة عندم ــات المالي ام ن ل�ت ــول والإ ــع الأص ــات جمي ــم إثب يت

اف بالأصــول الماليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن الأصــل  الماليــة. يتــم إلغــاء العــ�ت
اف  ، أو عندمــا يتــم تحويــل الأصــل المــالي وجميــع المخاطــر والمكافــآت بشــكل جوهــري. يتــم إلغــاء العــ�ت المــالي

ــا. ــاء صالحيته ــا أو إلغاؤهــا أو انته ــراء ذمته ــا أو إب ــد إنهائه ــة عن ــات المالي ام ن ل�ت بالإ

التصنيف والقياس األولي لألصول المالية

ي ل تحتــوي عــى عنــر تمويــىي هــام ويتــم قياســها بســعر المعاملــة وفًقــا 
باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة الــ�ت

ــا بالقيمــة العادلــة المعدلــة  للمعيــار الــدولي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، يتــم قيــاس جميــع الأصــول الماليــة مبدئًي
لتكاليــف المعاملــة )حيثمــا ينطبــق(.

يتم تصنيف الأصول المالية ، بخالف تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط، إل الفئات التالية:

التكلفة المطفأة.	 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أو	 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر.	 

ــن خــالل  ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــة عــى أنه ــة مصنف ــة أصــول مالي ــة أي ــدى المجموع ــس ل ات المعروضــة، لي ــ�ت ي الف
�ن

ــارة. ــح أو الخس الرب

يتم تحديد التصنيف من خالل:

. و	  دارة الأصل المالي نموذج عمل الكيان لإ

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لالأصل المالي	 
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4.19 Classification and initial measurement of financial assets 
)continued(

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. The Group’s FVOCI includes quoted investments carried at fair value 
through other comrehensive income.

Impairment of financial assets

The 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.

١9/4     األدوات المالية         )تابع(

ي الأربــاح أو الخســائر ضمــن 
ف بهــا �ن يــرادات والمروفــات المتعلقــة بالأصــول الماليــة المعــ�ت يتــم عــرض جميــع الإ

تكاليــف التمويــل أو الدخــل التمويــىي أو البنــود الماليــة الأخــرى، باســتثناء انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة 
ي يتــم عرضهــا ضمــن المروفــات الأخــرى.

الــ�ت

 التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية
األصول المالية بالتكلفة المطفأة

وط التاليــة )ولــم يتــم تصنيفهــا عــى  ي الــ�ث
يتــم قيــاس الأصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا كانــت الأصــول تســتو�ن

ي الربــح أو الخســارة(:
أنهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة �ن

ــة 	  ــل التدفقــات النقدي ــة وتحصي ــم الحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إل الحتفــاظ بالأصــول المالي يت
ــا ؛ و ــة الخاصــة به التعاقدي

وط التعاقديــة لالأصــول الماليــة تدفقــات نقديــة تكــون فقــط مدفوعــات المبلــغ الأســاسي والفائــدة 	  ينتــج عــن الــ�ث
عــى المبلــغ الأســاسي القائــم.

. يتــم حــذف  ، يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــىي ي
اف المبــد�أ عــ�ت بعــد الإ

ــة  ــم المدين ــة والذم ك ــد لل�ث ــل النق ــا يماث ــد وم ــدرج النق ــري. ين ــ�ي جوه ــم غ ــ�ي الخص ــون تأث ــا يك ــم عندم الخص
ي هــذه الفئــة مــن الأدوات الماليــة 

التجاريــة ومدينــو ترتيبــات التخصيــم وأصــول العقــد والذمــم المدينــة الأخــرى �ن
ــار المحاســبة الــدولي 39. ي تــم تصنيفهــا ســابًقا عــى أنهــا محتفــظ بهــا حــ�ت تاريــخ الســتحقاق بموجــب معي

الــ�ت

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ــل أو  ــا للتحصي ــف بخــالف »المحتفــظ به ــا ضمــن نمــوذج عمــل مختل ــة المحتفــظ به ــف الأصــول المالي ــم تصني يت
ــن  ــك، بغــض النظــر ع ــح أو الخســارة. عــالوة عــى ذل ي الرب

ــة �ن ــة العادل ــع« بالقيم ــل والبي ــا للتحصي ــاظ به »الحتف
ي ل تمثــل تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة مدفوعــات أصــل المبلــغ فقــط ويتــم 

الأصــول الماليــة لنمــوذج الأعمــال الــ�ت
ي هــذه 

احتســاب الفائــدة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تنــدرج جميــع الأدوات الماليــة المشــتقة �ن
 . ي ــات التحــوط المحاســ�ب ــق عليهــا متطلب ي تنطب

ــ�ت ــة كأدوات تحــوط، وال ــك المخصصــة والفعال ــة، باســتثناء تل الفئ

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ي 

ــ�ت ي دمــج الأعمــال، وال
ــل طــارئ �ن ــا للمتاجــرة أو إصدارهــا كمقاب ــم الحتفــاظ به ــم يت ي ل

ــ�ت ــة ال أداة حقــوق الملكي
ــة مــن  ي القيمــة العادل

ات �ن اف بالتغــ�ي ي لالعــ�ت
اف المبــد�أ ــد العــ�ت لغــاء عن ــل لالإ ــار غــ�ي قاب قامــت المجموعــة باختي

خــالل الدخــل الشــامل الآخــر بــدلً مــن الربــح أو الخســارة. يتــم إجــراء هــذه النتخابــات عــى أســاس كل اســتثمار 
عــى حــدة.

أدوات الديــن حيــث تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي رأس المــال والفائــدة فقــط ويتــم تحقيــق الهــدف مــن 
نمــوذج أعمــال المجموعــة مــن خــالل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة.

انخفاض قيمة األصول المالية

ي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
يســتبدل المعيــار الــدولي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 نمــوذج » الخســارة المتكبــدة » �ن

39 مــع نمــوذج الخســارة المتوقعــة » ) خســائر الئتمــان المتوقعــة ( . ينطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة الجديــد عــى 
ي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ومديونيــات الذمــم المدنيــة وأصــول العقــد , وذمــم الأيجــار 

الأصــول الماليــة الــ�ت
ي 

المدنيــة واســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل الآخــر ولكــن ليــس عــى الأســتثمارات �ن
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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. Stage 3 would cover financial assets that have objective evidence of 
impairment at the reporting date. 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.

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.

ي البنــك .   
أدوات حقــوق الملكيــة . تتكــون الأصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأه مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد �ن

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، يتم قياس مخصص الخسارة عى أي من الأسس التالية:

ــة 	  اضي ــداث اف�ت ــن أح ــة ع ــة الناتج ــان المتوقع ئتم ــائر الإ ــي خس ــهراً: ه ــدة 12 ش ــة لم ــان المتوقع ئتم ــائر الإ خس
ــر ؛ و ــخ التقري ــد تاري ــهراً بع ــون 12 ش ي غض

ــة �ن محتمل

ــداث 	  ــع الأح ــن جمي ــج ع ي تنت
ــ�ت ــة ال ــان المتوقع ئتم ــائر الإ ــي خس ــاة: ه ــدى الحي ــة م ــان المتوقع ئتم ــائر الإ خس

ــة. ــالأداة المالي ــع ل ــر المتوق ــدى العم ــى م ــة ع ــة المحتمل اضي الف�ت

اء المتوســط القابــل للعمــر, باســتثناء مــا يــىي , والــذي يتــم  كــة بقيــاس الخســائر بمبلــغ يعــادل قيمــة الــ�ث تقــوم ال�ث
قياســه كخســائر الأئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر : 

ي تاريخ التقرير؛ و	 
ي يتم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة �ن

الأصول المالية ال�ت

ي تحــدث عــى مــدى 	 
ي لــم تــزداد فيهــا مخاطــر الئتمــان )أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد الــ�ت

الأصــول الماليــة الــ�ت
. اف الأولي العمــر المتوقــع لــالأداة الماليــة( بشــكل كبــ�ي منــذ العــ�ت

النهج العام

النهــج العــام هــو نهــج مــن ثــالث مراحــل لقيــاس خســائر الأئتمــان المتوقعــة . ترحــل الأصــول مــن خــالل المراحــل 
ة  اف الأولي . يتــم تحويــل الأصــول الماليــة ذات الزيــادة الكبــ�ي عــ�ت ي جــودة الأئتمــان منــذ الإ

الثــالث بنــاًء عــى التغــ�ي �ن
ي , إل المرحلــة الثانيــة مــن المرحلــة الأول ويتــم 

ي , ولكــن ليــس بالئتمــا�ن
اف المبــد�أ ئتمــان منــذ العــ�ت ي مخاطــر الإ

�ن
ة  اف بالخطــط القتصاديــة الرئيســية اعتمــاداً عــى احتمــال التقصــ�ي للطــرف المقابــل الــذي يحــدث طــوال فــ�ت العــ�ت
ي القيمــة الئتمانيــة 

ي المرحلــة الأول , مــا لــم يكــن هنــاك انخفــاض �ن
الأصــل . تعتــ�ب جميــع الأصــول الماليــة الأخــرى �ن

ــهر ال 12  ــالل الأش ــون خ ــ�ي للزب ــال التقص ــاس احتم ــى أس ــة ع ــان المتوقع ئتم ــائر الإ ــدة خس اف بقاع ــ�ت ع ــم الإ ويت
القادمــة . يتــم تقييــم الأصــول الماليــة عــى أنهــا منخفضــة القيمــة عنــد وجــود تأثــ�ي ضــار عــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المقــدرة لالصــول الماليــة . 

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
ي وعنــد 

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر الئتمانيــة لالأصــل المــالي قــد ازدادت بشــكل كبــ�ي منــذ التعــرف المبــد�أ
كــة تعتــ�ب المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون  تقديــر خســائر الئتمــان المتوقعــة، فــإن ال�ث
ة  ر لــه. ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي عــى حــد ســواء، اســتناًدا إل الخــ�ب تكلفــة أو جهــد ل مــ�ب

ي ذلــك المعلومــات التطلعيــة.
ي المــدروس، بمــا �ن

كــة والتقييــم الئتمــا�ن التاريخيــة لل�ث

ــع  ــل أن يدف ــن المحتم ــون م ــا ل يك ــداد عندم ــن الس ــف ع ــة تخل ي حال
ــون �ن ــالي يك ــل الم ــة أن الأص ــ�ب المجموع تعت

ــق  ــل تحقي ــراءات مث ــة إل إج ــل المجموع ــن قب ــوع م ــل، دون الرج ــة بالكام ــة للمجموع ئتماني ــه الإ امات ن ض ال�ت ــ�ت المق
ــتحقاق(. ــاوز الس ــام تج ــداد. )أي ي الس

ــر �ن ــن التأخ ــة م ة معين ــ�ت ــتناًدا إل ف ــد( أو اس ــان )إن وج الضم

نهج مبسط

اف بدفــع الخســارة المتوقــع مــدى  تطبــق المجموعــة أســلوبًا مبســًطا لقيــاس خســائر الئتمــان، والــذي يفــرض العــ�ت
ــد  ــة لرص ــاك حاج ــت هن ــطة، ليس ــة المبس ــل المقارب ي ظ

. �ن ــ�ي ــل كب ــر تموي ن دون عن ــ�ي ن التجاري ــ�ي ــاة للمدين الحي
ي مخاطــر الئتمــان وســتكون المجموعــة مطالبــة بقيــاس خســائر الئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة 

ة �ن الزيــادات الكبــ�ي
ي جميــع الأوقــات.

�ن
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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.

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’

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

خســائر الئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل لخســائر الئتمــان. يتــم قيــاس خســائر الئتمــان عــى أنهــا 
ــا  ــة المســتحقة للمجموعــة وفًق ــات النقدي ن التدفق ــ�ي ــع حــالت النقــص النقــدي )أي الفــرق ب ــة لجمي القيمــة الحالي
ــعر  ــة بس ــان المتوقع ــائر الئتم ــم خس ــم خص ــتالمها(. يت ــة اس ــع المجموع ي تتوق

ــ�ت ــة ال ــات النقدي ــد والتدفق للعق
ــان  ــائر الئتم ــر خس ــد تقدي ــار عن ي العتب

ــا �ن ــم أخذه ي يت
ــ�ت ــوى ال ة القص ــ�ت . الف ــالي ــل الم ــىي لالأص ــدة الفع الفائ

ــان. ــر الئتم ــة لمخاط ك ــا ال�ث ــرض به ي تتع
ــ�ت ــة ال ة التعاقدي ــ�ت ــى للف ــد الأق ــي الح ــة ه المتوقع

أرصدة مالية منخفضة القيمة

ي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت الأصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ذات قيمــة 
�ن

ائتمانيــة. الأصــل المــالي هــو »ضعــف الئتمــان« عنــد وقــوع حــدث أو أكــ�ث لــه تأثــ�ي ضــار عــى التدفقــات النقديــة 
. المســتقبلية المقــدرة لالأصــل المــالي

الشطب
يــة الإجماليــة لأصــل مــالي )إمــا جزئًيــا أو كلًيــا( إل الحــد الــذي ل يوجــد فيــه احتمــال واقعــي  يتــم شــطب القيمــة الدف�ت
كــة أن المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن  داده. هــذا هــو الحــال عمومــا عندمــا تقــرر ال�ث لســ�ت
تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل الأصــول الماليــة المشــطوبة 

داد المبالــغ المســتحقة. نفــاذ مــن أجــل المتثــال لإجــراءات المجموعــة لســ�ت خاضعــة لأنشــطة الإ

عرض اإلنخفاض
ــة  ي ــة الدف�ت ــالي القيم ــن إجم ــأة م ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــول المالي ــاض لالأص نخف ــص الإ ــم مخص ــم خص يت
ــح أو  ــة الرب ي قائم

ــل �ن ــكل منفص ــة بش ــول المالي ــة بالأص ــة المتعلق ــاض القيم ــائر انخف ــرض خس ــم ع ــول. يت لالأص
ــر. ــامل الآخ ــل الش ــارة والدخ الخس

تصنيف وقياس اإللتزامات المالية

يجــار والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة  امــات الإ ن امــات الماليــة للمجموعــة عــى القــروض وإل�ت ن ل�ت تشــتمل الإ
ي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة.

الأخــرى والــ�ت

امــات الماليــة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة، وعنــد القتضــاء، يتــم تعديلهــا لتكاليــف المعامــالت مــا لــم  ن ل�ت يتــم قيــاس الإ
اًمــا مالًيــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. ن تصنــف المجموعــة ال�ت

ي 
ي القيمــة العادلــة لــالأداة والــ�ت

ات �ن ن جميــع الرســوم المتعلقــة بالفوائــد، وإذا كان ذلــك ممكًنــا، التغيــ�ي يتــم تضمــ�ي
ي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر ضمــن تكاليــف التمويــل« أو »دخــل التمويــل«.

يتــم عرضهــا �ن
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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, income 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.

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.

5      األحكام واإلدارية المحاسبية الهامة وتقديرات غير مؤكدة

اضــات حــول  دارة عــدًدا مــن الأحــكام والتقديــرات والف�ت عنــد إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة، تتخــذ الإ
يــرادات والمروفــات. امــات والإ ن ل�ت اف وقيــاس الأصــول والإ العــ�ت

أحكام إدارية هامة

ــ�ي  ي لهــا التأث
ــ�ت ــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة وال دارة عن ي اتخذتهــا الإ

ــ�ت فيمــا يــىي الأحــكام الهامــة ال
ــة والموحــدة. ــة المنفصل ــة عــى هــذه القوائــم المالي الأكــ�ث أهمي

مبدأ اإلستمرارية

قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة عــى الســتمرار عــى أســاس مبــدأ الســتمرارية وهــي مقتنعــة 
دارة ليســت  ــإن الإ ــك ، ف ــالوة عــى ذل ي المســتقبل المنظــور. ع

ــا �ن ــة أعماله ــوارد لمواصل ــا الم ــة لديه ــأن المجموع ب
ة حــول قــدرة المجموعــة عــى الســتمرار عــى أســاس مبــدأ  عــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تثــ�ي شــكوًكا كبــ�ي

ي إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة عــى أســاس مبــدأ الســتمرارية.
الســتمرارية. لذلــك، تســتمر �ن

االعتراف بالضريبة المؤجلة

يبــة. بالنظــر  يبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبىي الخاضــع للرن توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســ�ي اللوائــح الرن
ــج  ن النتائ ــ�ي ــة، فــإن الفــروق الناشــئة ب ــة الحالي ــات التعاقدي إل النطــاق الواســع لعالقــات العمــل وطبيعــة التفاقي
اضــات، قــد تتطلــب تعديــالت  ات المســتقبلية لمثــل هــذه الف�ت ي تــم إجراؤهــا، أو التغيــ�ي

اضــات الــ�ت الفعليــة والف�ت
ي والمروفــات المســجلة بالفعــل. تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات، بنــاًء عــى  يــ�ب مســتقبلية عــى الدخــل الرن

ي للمجموعــة. يــ�ب تقديــرات معقولــة، للنتائــج المحتملــة لالنتهــاء مــن الربــط الرن

ــون  ــذي يك ــد ال ــتخدمة إل الح ــ�ي المس ــة غ يبي ــائر الرن ــع الخس ــة لجمي ــب المؤجل ائ ــول الرن اف بأص ــ�ت ــم الع يت
يبــة يمكــن الســتفادة منــه مقابــل الخســائر. مطلــوب حكــم إداري هــام  مــن المحتمــل أن يتوفــر ربــح خاضــع للرن
اف بهــا، بنــاًء عــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى الأربــاح  ي يمكــن العــ�ت

يبــة المؤجلــة الــ�ت لتحديــد مبلــغ أصــول الرن
ي المســتقبلية. ــ�ب ي اتيجيات التخطيــط الرن ــا إل جنــب مــع اســ�ت ــة جنًب يب المســتقبلية الخاضعــة للرن

تقدير غير مؤكد

ــاس  اف وقي ــ�ت ــى الع ــري ع ــ�ي جوه ــا تأث ــون له ــد يك ي ق
ــ�ت ــات ال اض ــرات والف�ت ــول التقدي ــات ح ــىي معلوم ــا ي فيم

. ــ�ي ــد كب ــة إل ح ــة مختلف ــج الفعلي ــون النتائ ــد تك ــات. ق ــرادات والمروف ي ــوم والإ ــول والخص الأص

كوفيد -١9

ات القتصاديــة والماليــة  ة الحديثــة المحــدودة للتأثــ�ي نظــًرا للطبيعــة الديناميكيــة والمتطــورة لـــ كوفيــد-19 ، والخــ�ب
عــالن عــن الوبــاء وإعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة،  ن الإ ة بــ�ي لمثــل هــذا الوبــاء، والمــدة القصــ�ي
امــات المجموعــة. ن ي قيــاس أصــول وإل�ت

ي تــم تطبيقهــا قــد تنشــأ مســتقبالً ا�ن
ي التقديــرات والنتائــج الــ�ت

ات �ن فــإن التغيــ�ي
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5 Significant management judgement in applying accounting 
policies and estimation uncertainty )continued( 

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.

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.

5     األحكام واإلدارية المحاسبية الهامة وتقديرات غير مؤكدة )تابع(

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

ــة المقــدرة. يتــم احتســاب الأعمــار  نتاجي ــل تكلفــة الأصــول عــى مــدى أعمارهــا الإ ي ن يتــم احتســاب الســتهالك لت�ن
دارة بنــاء عــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة والتــآكل  نتاجيــة المقــدرة وفقــاً لتقييــم الإ الإ

ن وذلــك باســتخدام أفضــل التقديــرات. والتلــف الطبيعيــ�ي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

اضــات حــول مخاطــر التخلــف عــن الســداد ومعــدلت الخســارة  تســتند مخصصــات الخســارة لالأصــول الماليــة إل اف�ت
ــاض  ــاب انخف ي حس

ــالت �ن ــار المدخ ــات واختي اض ــذه الف�ت ــاذ ه ي اتخ
ــم �ن ــة الحك ــتخدم المجموع ــة. تس المتوقع

ــرات  ــك التقدي ــة وكذل ــة، وظــروف الســوق الحالي ــا التاريخي ــة وبياناته ة الســابقة للمجموع ــاًء عــى الخــ�ب ــة، بن القيم
ــر. ة تقري ــة كل فــ�ت ي نهاي

المســتقبلية �ن

مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

ــة  ــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيان ــاء عــى عــدة عوامــل منهــا ال ــة الحركــة بن يتــم عمــل مخصــص البضاعــة بطيئ
ــرات. ــك باســتخدام أفضــل التقدي ن وذل ــ�ي ــف الطبيعي ــآكل والتل والت

انخفاض قيمة الشهرة

ات. إن هــذا يتطلــب  ي أوقــات أخــرى عنــد وجــود مثــل هــذه المــؤ�ث
يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة ســنوياً و�ن

ي الســتخدام لوحــدات توليــد النقــد حيــث يتــم توزيــع الشــهرة. 
تقديــر القيمــة �ن

ــن  ــة م ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــر التدفق دارة تقدي ــى الإ ــي ع ــتخدام، ينبغ ي الس
ــة �ن ــاب القيم ــد احتس عن

ــة.  ــات النقدي ــذه التدفق ــة له ــة الحالي ــار معــدل الخصــم المناســب لحتســاب القيم ــد واختي ــد النق أصــل أو وحــدة تولي

عقود اإليجار - تحديد معدل الخصم المناسب لقياس التزامات اإليجار

ــا تســتخدم معــدل  ، فإنه ــالي يجــار، وبالت ي عقــد الإ
ي �ن

ــدة الضمــ�ن ــد معــدل الفائ ــة بســهولة تحدي ك ل تســتطيع ال�ث
ن عــى  ــذي يتعــ�ي ــدة ال ي هــو معــدل الفائ

ضــا�ن اض الإ ــ�ت يجــار. معــدل الق ــات الإ ام ن ــاس ال�ت ي  لقي
ضــا�ن اض الإ ــ�ت الق

ة مماثلــة، وبضمــان مماثــل، الأمــوال الالزمــة للحصــول عــى أصــل بقيمــة  اض عــى مــدى فــ�ت كــة دفعــه لالقــ�ت ال�ث
ن  ــا »يتعــ�ي ي م

ضــا�ن اض الإ ــ�ت ــالي يعكــس معــدل الق ــة. وبالت ــة اقتصــاد مماثل ي بيئ
ــة لأصــل حــق الســتخدام �ن مماثل

ي حالــة عــدم توفــر معــدلت ملحوظــة أو عندمــا يلــزم تعديلهــا 
كــة دفعــه«، الأمــر الــذي يتطلــب تقديــًرا �ن عــى ال�ث

ي باســتخدام مدخــالت يمكــن 
ضــا�ن اض الإ كــة معــدل القــ�ت يجــار. تقــدر ال�ث وط وأحــكام عقــد الإ لتعكــس �ث

ــة خاصــة بالمنشــأة. ــرات معين ــة لعمــل تقدي ــا تكــون متاحــة ومطلوب ي الســوق( عندم
ــدة �ن ــل أســعار الفائ ــا )مث مالحظته



Annual Report 202١76

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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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 المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO
Cost/valuation: التكلفة/ التقييم

At 1 January 2020 في ١ يناير 2020 12,495,294  91,340  170,535  396,691  160,067  1,822,463  3,357,826  2,556,372  3,940,000 

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

Transfers  -    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 في3١ ديسـمبر 2020 12,019,597  13,036  170,535  412,722  161,586  1,853,626  3,145,184  2,322,908  3,940,000 

Cost/valuation: التكلفة/ التقييم
At 1 January 2021 في ١ يناير 202١ 12,019,597  13,036  170,535  412,722  161,586  1,853,626  3,145,184  2,322,908  3,940,000 

Additions إضافات 62,185  28,123  499  25,846    -  800  6,917    -    - 

Transfers  -    -    34,985  2,848  1,110  -    -    (38,943( إعادة تصنيف   - 

Disposals  -    -    (9,698(  (23,671(  -    (631(  -    -    (34,000( استبعادات

At 31 December 2021 في3١ ديسـمبر ٢٠٢١ 12,047,782  2,216  171,034  437,937  162,696  1,833,603  3,177,388  2,322,908 3,940,000

( كضمان مقابل القروض )اليضاح 20(. ي
ي )2020: 5.02 مليون ريال عما�ن

ية 4.9 مليون ريال عما�ن ي تبلغ قيمتها الدف�ت
كة والآلت والمعدات ال�ت ي ال�ث

تم رهن أرا�ن

) ي
2021 )2020: ل يوجد ريال عما�ن ي 30 سبتم�ب

دارة، ل يوجد دليل موضوعي عى انخفاض قيمة الأصول المذكورة أعاله كما �ن ي رأي الإ
�ن
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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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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 المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO
Accumulated depreciation: اإلستهالك المتراكم
At 1 January 2020 في ١ يناير 2020 6,741,866    -  141,062  325,219  155,687  1,473,169  2,762,285  1,884,444    - 

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

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

At 31 December 2020 في3١ ديسـمبر 2020 6,526,534    -  152,893  351,660  158,879  1,478,639  2,650,732  1,733,731    - 

Accumulated depreciation: اإلستهالك المتراكم
At 1 January 2021 في ١ يناير 202١ 6,526,534    -  152,893  351,660  158,879  1,478,639  2,650,732  1,733,731    - 

Charge for the year محمل للسنة 270,866    -  10,289  26,178  1,361  69,137  100,736  63,165    - 

Disposals  -    -    (9,697(  (20,332(  -    (630(  -    -    (30,659( استبعادات

At 31 December 2021 في3١ ديسـمبر 202١ 6,766,741    -  163,182  377,208  160,240  1,527,444  2,741,771  1,796,896    - 

Net book value: صافي القيمة الدفترية                           
At 31 December 2021 في 3١ ديسمبر202١ 5,281,041  2,216  7,852  60,729  2,456  306,159  435,617  526,012  3,940,000 

At 31 December 2020 في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ 5,493,063  13,036  17,642  61,062  2,707  374,987  494,452  589,177  3,940,000 

The Parent Company’s land, building, plant and equipment with a carrying amount of RO 4.90 million (2020: RO 5.02 million) are mortgaged as securities for borrowings (Note 20).

In the opinion of management, there is no objective evidence that the above assets are impaired as at 31 December 2021 (2020: 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(

)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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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 المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO
Cost/valuation: التكلفة/التقييم
At 1 January 2020 ١ يناير 2020 42,359,414  940,653  10,413,749  171,038  1,038,954  497,639  2,030,810  17,799,010  2,907,849  6,559,712 
Exchange difference on 
translation

 51,243  504  270,221  -    3,746  11,149  (3(  202,201  (1,279( فروق صرف  537,782 
العمالت

Additions إضافات 3,563,444  3,352,415  4,600    -  31,361  22,308  131,668  19,337  1,755    - 
Disposals  -    (252,279(  (227,202(  (80,449(  -    (10,620(  -    (5,336(  -    (575,886( استبعادات
Write off  -    -    (11,784(  -    -    -    -    -    -    (11,784( مشطوبات
Revaluation  -    -    199  86,470  (64,225(  (7,933(  9,788  (190( إعادة تقييم 24,109    - 
Transfers  66,870  17,060  1,010,584  111,612  -    61,312  -    679,052  (1,946,490( تحويالت   - 
At 31 December 2020 3١ ديسمبر 2020 45,897,079  2,345,299  11,294,076  180,823  1,124,223  459,468  2,280,111  18,860,365  2,674,889  6,677,825 

)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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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 المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

Cost/valuation: التكلفة/التقييم
At 1 January 2021 ١ يناير 202١ 45,897,079  2,345,299  11,294,076  180,823  1,124,223  459,468  2,280,111  18,860,365  2,674,889  6,677,825 
Exchange difference on 
translation

 (109,845(  (1,089(  (604,381(  -    (8,252(  (25,986(  (3(  (450,437(  (58,322(  (1,258,315( فروق تبادل عمالت

Additions إضافات 6,690,547  6,592,015    -  1,942  30,781  21,558  32,541  11,710    -    - 

Disposals  -    -    (12,232(  (23,671(  -    (2,444(  -    (3,036(  -    (41,383( استبعادات

Write off  -    -    (17,542(  -    -    -    -    -    -    (17,542( مشطوبات

Reclassification  -    36  (2,889(  -  1  2,163  91  538  -    (60( إعادة تصنيف

Transfers  -    -    537,623  2,848  25,565  15,107  -    602,612  (1,183,755( تحويالت   - 

At 31 December 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 51,270,326 7,695,237  11,443,753  182,853  1,143,844  498,340  2,291,829  18,772,654  673,836, 2 6,567,980 

NGC Energy Malaysia’s property, plant and equipment with a carrying amount of RM 169,660,856 
(2020: RM 179,479,318) are pledged as security for the borrowings (Note 20).

يــة  169,660,856 رينغيــت  ي تبلــغ قيمتهــا الدف�ت
يــا الــ�ت ن ي مال�ي

كــة للطاقــة �ن إن ممتلــكات والآلت ومعــدات محطــة ال�ث
ي( مرهونــة كضمــان مقابــل القــروض. ن ي )2020: 179,479,318 رينغيــت مالــ�ي ن مالــ�ي

)Continued(

)Continued(

)تابع(

)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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO

Accumulated depreciation: إستهالك متراكم
At 1 January 2020 1 يناير 2020 17,650,508    -  4,333,112  140,841  821,555  334,105  1,480,442  8,540,948  1,999,505    - 

Exchange difference on 
translation

فروق صرف عمالت 223,315    -  95,036    -  9,357  1,219    -  117,510  193    - 

Charge for the year محمل للسنة 2,632,696    -  1,089,317  14,395  113,952  29,782  99,713  1,147,226  138,311    - 

Write off  -    -    (786(  -    -    -    -    -    -    (786( مشطوبات

Reclassification  -    -    80  86,467  (64,227(  (7,815(  9,696  (92( إعادة التصنيف 24,109    - 

Disposals  -    (221,559(  (222,867(  (63,801(  -    (10,134(  -    (3,234(  -    (521,595( استبعادات

At 31 December 2020 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ 20,008,247    -  5,514,139  164,932  926,915  300,879  1,602,821  9,582,111  1,916,450    - 

)Continued(

)Continued(

)تابع(

)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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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

Group Freehold 
land

Building Plant and 
equipment

Tractors 
and trailers

Motor 
vehicles

Furniture 
and 

fittings

Software Cylinders Capital 
work-in-
progress

Total المجموع

RO RO RO RO RO RO RO RO RO

Accumulated 
depreciation:

إستهالك 
متراكم

At 1 January 2021 ١ يناير 202١ 20,008,247    -  5,514,139  164,932  926,915  300,879  1,602,821  9,582,111  1,916,450    - 
Exchange difference on 
translation

 -    (458(  (286,142(  31,741  (3,522(  (22,122(  -    (243,729(  -    (524,232( فروق صرف عمالت

Charge for the year محمل للسنة 2,684,329    -  1,136,056  11,029  86,813  33,971  107,022  1,177,885  131,553    - 

Write off  -    -    (2,605(  -    -    -    -    -    -    (2,605( مشطوبات

Reclassification  -    (934(  111  -    160  1,626  (2,322(  (122(  -    (1,481( إعادة التصنيف

Disposals  -    -    (11,204(  (20,332(  -    (1,033(  -    (2,654(  -    (35,223( استبعادات

At 31 December 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 22,129,035    -  6,403,690  173,639  992,199  331,488  1,721,252  10,460,156  2,046,611    - 

Net book value: صافي القيمة الدفترية

At 31 December 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 29,141,291  7,695,237  5,040,063  9,214  151,645  166,852  570,577  8,312,498  627,225  567,980, 6

At 31 December 2020 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ 25,888,832  2,345,299  5,779,937  15,891  197,308  158,589  677,290  9,278,254  758,439  6,677,825

)Continued(

)Continued(

)تابع(

)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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

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:

ف بها خالل السنة: ية وحركة حقوق استخدام الأصول المع�ت فيما يىي القيمة الدف�ت

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO
Gross carrying amount: إجمالي القيمة الدفترية

As at 1 January في ١ يناير  5,188,795  5,257,310  388,827  404,250 

Exchange rate differences  -    -    )137,751(  (34,883( تغيرات معدل صرف العمالت

Addition إضافات 190,704  266,742  58,320  72,714 

Disposal  )58,321(  (42,898(  )134,658(  (87,306( استبعادات

As at 31 December في 3١ ديسمبر 5,257,310  5,251,643  404,249  418,643 

Depreciation and impairment: اإلستهالك  واالنخفاض في القيمة

As at 1 January في ١ يناير 505,875  950,101  64,183  85,204 

Exchange rate differences  -    -    )33,820(  (77,032( تغيرات معدل صرف العمالت

Depreciation اإلستهالك 608,565  511,205  63,917  69,150 

Disposal  )23,307(  (42,898(  )96,522(  (87,306( استبعادات

As at 31 December في 3١ ديسمبر  950,102  1,330,964  85,202  131,047 

Carrying amount as at 31 December  287,596  319,047  3,920,679  4,307,208 القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر
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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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

 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

حقوق استخدام األصول

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
2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO
As at 1 January  يناير 1 875,777  809,462  875,777  809,462 

Fair value changes  67,591  (66,315(  67,591  (66,315( تغيرات القيمة العادلة

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر  809,461  877,053  809,461  877,053 

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:

ــان  ي بي
ف بهــا �ن ــوع أصــول حــق الســتخدام المعــ�ت ــاه طبيعــة أنشــطة التأجــ�ي للمجموعــة حســب ن يوضــح الجــدول أدن

ــز المــالي المنفصــل والمجمــع: المرك
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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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

8  Financial Assets at fair value through 
other comprehensive income )FVTOCI(
)Continued( 

8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل)FVOTCI( ) تابع(

Investments at FVTOCI can be analysed based on sectors as below:  يمكن تحليل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 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
2021 2021 2020 2020

 RO  RO  RO  RO 
Insurance  قطاع التأمين 59,838  24,407  71,148  24,407 

Industrial  40,000  49,200  40,000  49,000 قطاع الصناعة 

Investment قطاع االستثمارات 169,510  14,143  153,462  14,143 

Banking قطاع البنوك 171,477  159,541  227,321  159,541 

Telecommunication قطاع االتصاالت 14,320  32,814  15,040  32,814 

Services قطاع الخدمات 345,316  323,641  360,882  323,641 

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر  809,461  594,546  877,053  594,546 
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9  Investment in subsidiaries 9 استثمارات في شركات تابعة
2021 2020

RO RO
Innovative Energy Holdings Mauritius Ltd, Mauritius شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج موريشيوس ليمتد 8,809,704  8,639,262 

NGC Energy Saudi LLC, KSA أن جي سي إنيرجي ذ م م السعودية 257,492  257,492 

NGC Energy LLC, UAE أن جي سي إنيرجي المحدودة 31,527  31,527 

Arabian Oil LLC, UAE شركة النفط العربية ذ م م 82,105  82,105 

NGC Energy India Pvt Ltd, India أن جي سي إنيرجي الهند ليمتد 2,251,062  2,251,062 

NGC Central Gas Systems LLC, UAE أنظمة إن جي سي للغاز المركزي ش.م.م، اإلمارات 21,053  21,053 

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر  11,452,943  11,282,501 

During the year, Innovative Energy Holdings Mauritius has repaid share holders loan back to 
the Parent Company amounting to USD 442,705 (RO 170,442) which has resulted reduction 
in investment.

كــة الأم  ن إل ال�ث ــكار لأنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس بســداد قــرض المســاهم�ي بت كــة الإ خــالل العــام ، قامــت �ث
ــاض الســتثمار.. ــا أدى إل انخف ( مم ي

ــا�ن ــال عم ــكي )170,442 ري ــغ 442,705 دولر أمري بمبل
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9  Investment in subsidiaries )Continued( 9 استثمارات في شركات تابعة )تابع(

The ownership interest in subsidaries are as under: كات التابعة: ي ال�ث
فيما يىي حصص الملكية �ن

Country of incorporation النسبة المئوية لحصة الملكية )%( دولة التأسيس
Ownership interest )%(

2021 2020
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.

ي دول التأسيس نفسها، وتتبع المجموعة
كات التابعة �ن مكان الأنشطة الرئيسية لل�ث

ي الهند.
كة التابعة �ن نفس التاريخ لنهاية السنة المالية باستثناء ال�ث

During the year 2021, following movement has occurred in subsidiaries: كات التابعة موضحة كما يىي :  ي ال�ث
كة الأم بمزيد من الستثمارات �ن خالل سنة 2021، قامت ال�ث

"Innovative Energy 
Holdings Mauritius Ltd"

 شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج
موريشيوس ليمتد

No. of shares RO
As at 1 January 2021 كما في ١ يناير 202١ 8,809,704  22,443,971 

Change in investments  -    )170,442( استثمار خالل السنة

As at 31 December 2021 كما في 3١ ديسمبر 202١ 8,639,262  22,443,971 
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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.

كات التابعــة للمجموعــة  إن جــى س للطاقــة إس دى إن �ب إتــش إن  وهــي  فيمــا يــىي جــدول يلخــص المعلومــات المتعلقــة بالــ�ث
كات المجموعــة: ن �ث كات ذات حصــص هامــة ولكــن غــ�ي مســيطرة وذلــك قبــل حــذف أيــة معامــالت فيمــا بــ�ي �ث

2021 2020
NCI Percentage - 40%  RO  RO %4النسية المئوية للحصص حقوق األقلية - ٠
Non-current assets أصول غير متداولة 26,884,351  24,791,796 

Current assets أصول متداولة 7,345,475  14,995,487 

Non-current liabilities  )3,226,763(  (3,319,759( التزامات غير متداولة

Current liabilities  )16,481,407(  (9,594,482( التزامات متداولة

Net assets صافي األصول 21,315,585  20,079,113 
Net assets attributable to NCI صافي األصول المنسوبة الى حقوق األقلية 8,526,234  8,031,645 

Revenues إيرادات 52,943,853  69,488,640 

Profit أرباح 1,598,065  455,690 

OCI دخل شامل آخر   -    - 

Total comprehensive income مجموع الدخل الشامل 1,598,065  455,690 

Profit allocated to NCI أرباح منسوبة الى حقوق األقلية 639,226  182,276 

OCI allocated to NCI إيرادات شاملة أخرى منسوبة الى حقوق األقلية   -    - 
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9  Investment in subsidiaries )Continued(

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 (2020: 14%). The Group believes that an average 
growth rate of Nil (2020: 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 (“Arabian Oil”) 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 
license in 5 years.

9 استثمارات في شركات تابعة )تابع(

الشهرة :

جــي  .جــي بواســطة اي�ن ي يــا ترادينــج ال.�ب ن كــة شــل مال�ي ول المســال ب�ث تمثــل الشــهرة الناشــئة عنــد حيــازة أعمــال غــاز البــ�ت
ي تمــت حيازتهــا.

ي الأصــول الــ�ت
.إتــش.دي، القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع عــن صــا�ن ي إس.دي.إن.�ب

ي يتوقــع أن تســتفيد مــن تحويــل الأعمــال. 
كــة الــ�ت يتــم تخصيــص الشــهرة، عنــد الحيــازة، إل وحــدات توليــد النقــد لل�ث

ي تــم تخصيــص الشــهرة إليهــا. لمعرفــة انخفــاض القيمــة بشــكل ســنوي، أو عــدة 
يتــم اختبــار وحــدة توليــد النقــد الــ�ت

داد  ي القيمــة. يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســ�ت
مــرات ســنوياً عنــد وجــود مــؤ�ث عــى تعــرض تلــك الوحــدة لنخفــاض �ن

. يســتند  لوحــدة توليــد النقــد عــى أســاس القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة مــن الســتخدام أيهمــا أكــ�ب
ــدل  ــنوات ومع ة 5 س ــ�ت ــي ف ي تغط

ــ�ت دارة وال ــن الإ ــدة م ــة المعتم ــة المالي ــتخدام ال الموازن ــن الس ــة م ــاب القيم احتس
ــنويًا  ــر( س ــر  )2020: صف ــدره صف ــو ق ــدل نم ــط مع ــة ان متوس ك ــرى ال�ث ــنويًا(. ت ــنويًا )2020: 14٪ س ــم 14٪ س خص
ي الســوق.    

ات مســتقبلية �ن معقــول لأغــراض التنبــؤ بالتدفــق النقــدي، حيــث أنــه يحــدد بنــاًء عــى توقــع حــدوث تغــ�ي

التراخيص

كــة النفــط العربيــة المحــدودة وذلــك لتوســيع أعمــال غــاز  ي ســنة 2018 عــى 49٪ مــن حصــص �ث
كــة �ن اســتحوذت ال�ث

ــة  ــط العربي ــة النف ك ــات �ث ــإدارة عملي ــة ب ك ــوم ال�ث ــة المتحــدة. وســوف تق ــارات العربي ي ســوق الم
ول المســال �ن ــ�ت الب

كــة النفــط العربيــة المحــدودة قبــل هــذا الســتجواذ   كــة. لــم يكــن لــدى �ث المحــدودة وكافــة العوائــد المتنوعــة مــع ال�ث
ــم  . يت ي ــوق د�ب ي س

ــال �ن ول المس ــ�ت ــاز الب ي غ
ــارة �ن ــص بالتج خي ــدا ال�ت ــا ع ــة م ــا العمومي انيته ن ي م�ي

ــات �ن ام ن ــول وال�ت أي أص
ــد  ــد عــن القيمــة الســمية لالأســهم ضمــن بن ــة ذ م م الزائ ــة النفــط العربي ك ــغ المدفــوع لمســاهمي �ث احتســاب المبل

خيــص عــى مــدى 5 ســنوات.   كــة بإطفــاء قيمــة ال�ت الرخــص التجاريــة. وتقــوم ال�ث

Below is the carrying amount of goodwill: وفيما يلي القيمة الدفترية للشهرة:

2021 2020
RO RO

As at 1 January رصيد في ١ يناير 7,929,183  8,084,283 

Net change in foreign exchange  )324,352( تأثير حركة صرف عمالت أجنبية 155,100 

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر  8,084,283  7,759,931 
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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. 

During the year, Board of Directors of the Parent Company resolved to dispose its investment in 
Unigaz LLC and classified the investment as assets held for sale.

Based on potential realization of Company’s Investment in Unigaz LLC,  the fair value less cost to 
sell is determined to be lower than the carrying value. Hence an impairment loss of RO 267,388 is 
recognised in the consolidated financial statements of the Group.

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

استثمارات في مشاريع مشتركة أ ( 
ي مجــال توزيــع 

ي تعمــل �ن
كــة يونيغــاز )ش م م(، والــ�ت ي عــام 2009 عــى50٪ مــن حصــص �ث

اســتحوذت المجموعــة �ن
ي ســلطنة عمــان. 

الغــاز و صيانــة انابيــب غــاز الطبــخ �ن

ي Unigaz LLC وصنــف 
كــة �ن كــة الأم التخلــص مــن 100٪ مــن اســتثمار ال�ث خــالل العــام ، قــرر مجلــس إدارة ال�ث

ــع. ــا للبي ــظ به ــول محتف ــتثمار كأص الس

ن والتقييــم الخارجــي ، تــم تحديــد القيمــة العادلــة ناقًصــا تكلفــة بيــع  ين المحتملــ�ي بنــاًء عــى المناقشــات مــع المشــ�ت
اف بخســارة  ــم العــ�ت ــالي ت ي المجموعــة ، وبالت

ــة �ن ي ي Unigaz LLC عــى أنهــا أقــل مــن القيمــة الدف�ت
كــة �ن اســتثمار ال�ث

ء(. ي
ــام 2021 ) 2020: ل سث ي ع

ي �ن
ــا�ن ــال عم ــا 267.388 ري ــة قدره ي القيم

ــاض �ن انخف

ك: وعها المش�ت ي م�ث
يوضح الجدول التالي معلومات ملخصة عن استثمار المجموعة �ن

10 Non-current assets held for sale ١٠   ١٠األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

 Parent  الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 

Balance at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر  674,388  407,000  75,000  75,000 

2021 2020

Share of joint venture’s statement of financial position RO RO

Current assets أصول متداولة 591,385  657,161 

Non-current assets أصول غ�ي متداولة 303,933  259,506 

Current liabilities  )277,041(  (147,921( امات متداولة ن ال�ت

Non-current liabilities  )82,165(  (73,009( امات غ�ي متداولة ن ال�ت

Net assets صافي األصول 674,388  557,461 
Statement of income: قائمة الدخل :

Revenue إيرادات   1,430,146  1,515,715 

Total comprehensive income مجموع الدخل الشامل 52,444  21,711 

(Loss)/profit attributable to Group – includes 50% share of Unigaz LLC and 
impariment loss

 )267,388( الربح المنسوب الى المجموعة- باإلضافة إلى 50% من أسهم شركة  26,222 
يونيغاز ش م م
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11   Inventories ١١     مخزون

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 

LPG ول المسال 663,295  625,744  92,363  109,326  غاز الب�ت

Finished goods بضاعة تامة الصنع 194,327  343,041  171,123  319,664 

Cylinders and accessories أسطوانات وملحقاتها 26,113  39,639  26,113  39,639 

Plant and other spares  152,869  139,765  231,221  260,227 قطع غيار آلت وقطع غيار أخرى

Project inventory وع 203,237  402,259  56,392  148,340  مخزون الم�ث

Work in progress أعمال قيد التنفيذ  15,827    -  15,827    - 

As at 31 December كما في 3١ ديسمبر 1,363,026  1,641,904  501,583  769,838 
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12   Trade and other receivables ١٢   ذمم تجارية مدينة وأخرى

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Trade receivables ذمم تجارية مدينة 6,965,665  8,437,041  1,965,066  2,094,739 

Less: Provision for expected credit losses  )495,052(  (379,143(  )1,370,026(  (1,002,733( ناقصًا : مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

 1,599,687  1,585,923  7,067,015  5,962,932 

Advance for purchases مدفوعات مقدمًا لمشتريات 245,849  442,280  45,814  26,183 

Claims for Government subsidy مطالبات الدعم الحكومي 3,289,574  11,077,168    -    - 

Amounts due from related parties المستحق من أطراف ذات عالقة   -    -  169,555  399,603 

Advances to related parties مدفوعات مقدمًا إلى أطراف ذات عالقة   -    -  1,040,526  911,774 

Accrued income إيراد مستحق 574,800  878,946  132,584  248,887 

Other receivables ذمم مدينة أخرى 757,239  503,786  340,029  395,830 

Prepayments مدفوعات مقدمًا 94,089  109,367  24,840  26,056 

Tax paid under appeal ضريبة مدفوعة قيد الطعن 17,006  17,006  17,006  17,006 

VAT input ضريبة القيمة المضافة   -  1,267,195    -  73,348 

Deposits ودائع 83,133  84,876    -    - 

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر 11,024,622  21,447,639  3,356,277  3,698,374 
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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
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
As at 1 January كما في ١ يناير 510,209  1,002,733  211,883  379,143 

Add: Provided during the year يضاف: مخصص خالل السنة 485,525  396,192  167,260  115,909 

Exchange rate fluctuation  -    -    )28,899( تغيرات معدل صرف العمالت 6,999 

As at 31 December في 3١ ديسمبر 1,002,733  1,370,026  379,143  495,052 

13   Cash and cash equivalents ١3   النقد وما يماثل النقد

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Cash in hand نقد بالصندوق 28,715  27,947  25,695  27,947 

Cash at banks نقد لدى البنوك 4,085,699  2,676,669  180,656  59,948 

Cash and bank balances نقد و أرصدة لدى البنوك 4,114,414  2,704,616  206,351  87,895 

Bank overdrafts  )1,097,853(  (409,338(  )1,102,729(  (409,338( سحب على المكشوف من بنوك

As at 31 December  )1,009,958(  (202,987( الرصيد فى 3١ ديسمبر 3,705,076  1,601,887 

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% per annum (2020: 5.5% to 6.5% per annum).   

There are no restrictions on bank balances at the time of approval of these separate and consolidated 
financial statements.

تــم الحصــول عــى تســهيالت الســحب عــى المكشــوف مــن بنــوك تجاريــة وذلــك لمتطلبــات رأس المــال العامــل عــى 
ــح بنســبة 5.5٪  إل  ــد الطلــب ويحمــل هامــش رب ــة. الســحب عــى المكشــوف غــ�ي مضمــون ويدفــع عن أســس إئتماني

6.5٪ )2020: 5.5٪ إل ٪6.5(.

ي وقت الموافقة عى هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة .
ل توجد قيود عى الأرصدة البنكية �ن
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14   Share capital
The authorised share capital comprises 120,000,000 shares of RO 0.100 each (2020: 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 (2020: 85,000,000 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 proposed no bonus share for the year 2021 (2020: Nil).

١4   رأس المال

ي للســهم الواحــد  )2020 –  
يتكــون رأس المــال المــرح بــه مــن 120,000,000 ســهم بواقــع 0.100 ريــال عمــا�ن

ــل  ــوع بالكام ــدر والمدف ــال المص ــغ رأس الم ــد (. يبل ــهم الواح ي للس
ــا�ن ــال عم ــع 0.100  ري ــهم  بواق 120,000,000 س

ي )2020- 80,000,000 
ــا�ن ــال عم ــا 0.100 ري ــة كل منه ــهم قيم ــن 85,000,000 س ــون م ، ويتك ي

ــا�ن ــال عم 8,500,000 ري
 .) ي

ــا�ن ــال عم ــا 0.100 ري ــة كل منه ــهم قيم س

ي تاريخ التقرير:.
كة الأم �ن ن الذي يملكون نسبة 10 ٪أو أك�ث من أسهم ال�ث ن الرئيسي�ي فيما يىي تفاصيل المساهم�ي

ء(. ي
دارة عدم وجود حصة منحة لعام 2021 )2020: ل سث ح مجلس الإ اق�ت

 No. of shares عدد األسهم  % Holding %نسبة المساهمة

2021 2020 2021 2020
A’ Sharqiya Investments SAOG قية لالستثمارات )ش.م.ع.ع( 14.20  14.20  12,066,356  12,066,356  ال�ث

Public Authority of Social Insurance الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية 10.43  10.43  8,867,824  8,867,824 
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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.

16 Legal reserve

As required by the Commercial Companies Law of the Sultanate of Oman 2019, as amended, 
the Parent Company transfers 10% of its profit for the year to legal reserve until such time 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 did not transfers as they 
incurred a loss (2020: RO 30,708).

17 Other reserves
(i) Other reserves include a general reserve for the Parent Company, which is created in 

accordance with the Commercial Companies Law of the Sultanate of Oman 2019, as 
amended. The annual appropriation is made at the rate not exceeding 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.

١5    عالوة إصدار األسهم 

ي لــكل ســهم 
كــة الأم خــالل ســنة 2014 بإصــدار 15,561,414 أســهم حــق الأفضليــة بقيمــة 0,375 ريــال عمــا�ن قامــت ال�ث

: . التفاصيــل المتعلقــة هــي كالتــالي ن ن الحاليــ�ي ي لــكل ســهم كعــالوة إصــدار( إل المســاهم�ي
(متضمنــًة  0.275 ريــال عمــا�ن

١6     االحتياطي القانوني

كــة الأم بتحويــل 10٪ مــن ارباحهــا للســنة المنتهيــة  كات التجاريــة 2019 لســلطنة عمــان، تقــوم ال�ث وفقــاً لقانــون الــ�ث
كــة الأم المدفــوع عــى الأقــل. هــذا الإحتياطــي  اكــم ثلــث رأســمال ال�ث ي حــ�ت يبلــغ رصيــده الم�ت

لهــذا الإحتياطــي القانــو�ن
غــ�ي قابــل للتوزيــع.

ي يمثــل 10 ٪مــن ربــح الســنة 
ي إل الإحتياطــي القانــو�ن

كــة الأم خــالل الســنة بتحويــل مبلــغ وقــدره 0 ريــال عمــا�ن قامــت ال�ث
.) ي

ي 31 ديســم�ب 2021) 2020 : 30,708 ريــال عمــا�ن
المنتهيــة �ن

١7    احتياطيات أخرى

كات 	  كــة الأم، والــذي يتــم إنشــاؤه بموجــب قانــون الــ�ث تتضمــن الحتياطيــات الأخــرى الإحتياطــي العــام لل�ث
ي ســلطنة عمــان عــام 2019. ويتــم تخصيــص العتمــادات الســنوية بمعــدل ل يزيــد عــن 20 ٪مــن ربــح 

التجاريــة�ن
ي بحيــث ل يزيــد رصيــد الإحتياطــي العــام عــن نصــف رأس 

ائــب والإحتياطــي القانــو�ن الســنة بعــد خصــم الرن
المــال المدفــوع. هــذا الإحتياطــي غــ�ي قابــل للتوزيــع.

 RO 
Total share premium collected إجمالي عالوة اإلصدار المحصلة 4,279,386 

Less: issue expenses  )13,506( ناقصًا: مصروفات اإلصدار

Share premium balance رصيد عالوة إصدار األسهم 4,265,880 

Transfer to legal reserve during 2014  )478,248( محول إلى االحتياطي القانوني خالل سنة 20١4 

Bonus share issued in 2018  )1,000,000( اصدار أسهم مجانية 20١8 

Bonus share issued in 2019  )1,000,000( اصدار أسهم مجانية 20١9

As at 31 December 2021 الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 1,787,632 
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(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 2,775 and NGC 
Energy SDN BHD for RO 220,700.

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 asset have been disposed off.

19 Dividends

The Board of Directors has proposed no cash dividend in respect of the year 2021 (2020 : 
Nil).  

20 Borrowings

 Parent  الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Term loans قرض ألجل
Long term loans (Note 20.1) قرض طويل األجل )إيضاح ١.20( 3,195,812  6,087,637  3,195,812  3,397,705 

Non-current portion الجزء غير المتداول 3,195,812  6,087,637  3,195,812  3,397,705 
Revolving credits اإلئتمان المتجدد 3,353,065  8,807,352 

Short term loans (Note 20.2) قرض قصير األجل )إيضاح 20.2( 3,012,917  3,356,264  3,012,917  3,356,264 

Current portion الجزء المتداول 6,365,982  12,163,616  3,012,917  3,356,264 
Total borrowings مجموع القروض 9,561,794  18,251,253  6,208,729  6,753,969 

جــي المحــدودة  بمبلــغ 7,895 ريــال 	  ي مــن إن جــي سي إن�ي
تشــمل الحتياطيــات الأخــرى أيضــا الحتياطــي القانــو�ن

، و إن  ي
، إن جــى س س جــى إس مبلــغ 2و775 ريــال عمــا�ن ي

، النفــط العربيــة بمبلــغ  3,626ريــال عمــا�ن ي
عمــا�ن

. ي
ي إتــش دي بمبلــغ 220,700 ريــال عمــا�ن جــي إس دي إن �ب جــي سي إن�ي

١8     إحتياطي إعادة التقييم

ــل  ــ�ي قاب ــو غ ــة وه يب ــم الرن ــد خص ــرة بع ــة الح ي بالملكي
ــم الأرا�ن ــادة تقيي ــن إع ــض م ــي الفائ ــذا الإحتياط ــل ه يمث

ــة. ــول ذات الصل ــتبعاد الأص ــم اس ــ�ت يت ــع ح للتوزي

١9    توزيعات األرباح

ء(. ي
دارة توزيعات أرباح نقدية لعام 2021 )2020: ل سث ح مجلس الإ لم يق�ت

٢٠      القــروض
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20 Borrowings )continued(

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), RO 1,386,288 (in November 
2020), RO 762,498 (in March 2021) and RO 85,145 (in Jul 2021) which carries interest at 
5.25% per annum (on reducing balance served separately), to inject the initial share capital 
for the LPG Project in India. The loan has a tenor of 10 years. The loan installment payment 
effected from Feb 2021 and will be served on a quarterly basis.

20.2   Short term loans are unsecured from commercial banks and carry interest ranging 
from 4% to 5.6% (2020: 4% to 5.5%) per annum.

Securities and covenants

The loan agreements also provide certain covenants, the more significant of which are as 
follows:

These facilities are secured against mortgage of land, building, plant and machinery of the 
Parent Company. 

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 and current ratio of 1:1 at all 
times during the tenure of facility starting 31 December 2020. The Parent Company has 
complied with all the covenants.

٢٠      القــروض )تابع(

ي نوفمــ�ب 2018( و 267,595 ريــال 
ي )�ن

كــة الأم عــى قــرض لأجــل بمبلــغ 1.350.000 ريــال عمــا�ن ٢٠/١   حصلــت ال�ث
ــ�ب 2020( و  ي نوفم

ي )�ن
ــا�ن ــال عم ــر 2020( و 1.386.288 ري اي ي ف�ب

ي )�ن
ــا�ن ــال عم ــ�ب 2019( و 648,474 ري ي نوفم

ي )�ن
ــا�ن عم

ي تحمــل فائــدة بنســبة ٪5.25 
ي يوليــو 2021( والــ�ت

ي ) �ن
ي مــارس 2021( و 85,145 ريــال عمــا�ن

ي )�ن
762,498 ريــال عمــا�ن

ي 
ول المســال �ن وع غــاز البــ�ت )عــى الرصيــد المتناقــص المقــدم بشــكل منفصــل( ، لضــخ رأس المــال الأولي لمــ�ث

ايــر 2021 وســيتم تقديمــه  الهنــد. مــدة القــرض 10 ســنوات. ســداد قســط القــرض ســاري المفعــول اعتبــاًرا مــن ف�ب
عــى أســاس ربــع ســنوي.

اوح مــن 4٪ إل ٪5.6  ــ�ت ــد ت ــة وتحمــل فوائ ــوك التجاري ــة مــن البن ة الأجــل غــ�ي مضمون ٢٠/٢    القــروض قصــ�ي
)2020: 4٪ إل 5.5٪( ســنويًا.

التعهدات

: توفر اتفاقيات القروض أيًضا بعض التعهدات، وأهمها ما يىي

كة الأم. ي والآلت والآلت الخاصة بال�ث
ي والمبا�ن

هذه التسهيالت مضمونة مقابل رهن الأرا�ن

قرض قصير األجل

يــرادات مــن خــالل الحســاب الجــاري. قــرض لأجــل وقــرض قصــ�ي 	  يجــب تحويــل 20٪ كحــد أد�ن مــن حجــم الإ
الأجــل

قرض ألجل وقرض قصير األجل

ــات 	  ــع الأوق ي جمي
ــة 1: 1 �ن ــبة الحالي ــنوية )DSCR( 1.25 والنس ــن الس ــة الدي ــة خدم ــبة تغطي ــى نس ــاظ ع الحف

ــدات. ــع التعه ــة الأم بجمي ك ــت ال�ث م ن ــد ال�ت ــن 31 ديســم�ب 2020. وق ــاًرا م ــدة التســهيل اعتب خــالل م
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Reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities: امات والتدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل: ن ل�ت ن حركة الإ التسوية ب�ي

 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 2021 الرصيد فى أول يناير 202١ 9,561,794  409,338  6,208,729  409,338 

-  Proceeds from loan and borrowings حصيلة القروض واإلقتراضات 8,689,459  -  545,240  - 

-  Repayment of loan and borrowings سداد القروض واإلقتراضات   -  -    -  - 

-  Change in bank overdraft التغير فى السحب على المكشوف من البنوك -  693,391  -  688,515 

As at 31 December 2021 الرصيد فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 18,251,253  1,102,729  6,753,969  1,097,853 

As at 1 January 2020 الرصيد فى أول يناير 2020 13,145,086  215,441  4,688,340  215,441 

-  Proceeds from loan and borrowings حصيلة القروض واإلقتراضات 1,578,217    -  1,578,217    - 

-  Repayment of loan and borrowings  -    (57,828(  -    (5,161,509( سداد القروض واإلقتراضات

-  Change in bank overdraft التغير فى السحب على المكشوف من البنوك   -  193,897    -  193,897 

As at 31 December 2020 الرصيد فى 3١ ديسمبر 2020 9,561,794  409,338  6,208,729  409,338 

The facility agreements contains certain covenants pertaining to maintaining Annual debt service 
coverage ratio of 1.25:1 and current ratio of 1:1. At 31 December 2021, the Company was not in 
compliance with this covenant from Ahli Bank SAOG. The Company believes that it is unlikely that 
immediate settlement of the loan will be demanded. 

تحتــوي اتفاقيــات التســهيالت عــى تعهــدات معينــة تتعلــق بالحفــاظ عــى نســبة تغطيــة خدمــة الديــن الســنوية 1.25: 1 
مــة بهــذا العهــد مــن البنــك الأهــىي ش.م.ع.ع. تعتقــد  ن كــة مل�ت ي 31 ديســم�ب 2021 ، لــم تكــن ال�ث

ونســبة التــداول 1: 1. �ن
كــة أنــه مــن غــ�ي المحتمــل أن تتــم المطالبــة بتســوية فوريــة للقــرض. ال�ث
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21   Lease liabilities ٢١     إلتزامات اإليجار

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Current متداول 303,933  199,062  60,149  49,639 

Non-current غ�ي متداول 2,053,461  1,980,082  263,182  235,822 

 285,461  323,331  2,179,144  2,357,394  

 Minimum lease payments due - RO الحد األدنى لمستحقات اإليجار- بالريال العماني
سنة ١ – ٢ سنة ٢ – 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 3١ ديسمبر ٢٠٢٠       

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 ١ – ٢ سنة ٢ – 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 المجموعة

31 December 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

Lease  payments 76,420 50,561 43,748 44,623 45,516 75,720 336,588 مدفوعات   إيجار

Finance charges  (13,996(  (11,256(  (9496(  (6,626(  (5,520(  (4,233(  )51,128( رسوم   تمويل

Net present value 62,424 39,305 34,252 37,997 39,996 71,487 285,461 صافي القيمة الحالية
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21   Lease liabilities )Continued( ٢١     إلتزامات اإليجار )تابع(

Minimum lease payments due - RO الحد األدنى لمستحقات اإليجار- بالريال العماني
سنة ١ – ٢ سنة ٢ – 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 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

Lease  payments 360,482 259,874 221,429 217,138 222,719 2,358,175 3,639,817 مدفوعات   إيجار

Finance charges  (146,157(  (137,787(  (125,457(  (118,226(  (113,947(  (819,100(  )1,460,674( رسوم   تمويل

Net present value 214,325 122,087 95,972 98,912 108,773 1,539,075 2,179,144 صافي القيمة الحالية

 Minimum lease payments due - RO الحد األدنى لمستحقات اإليجار- بالريال العماني
سنة ١ – ٢ سنة ٢ – 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 3١ ديسمبر ٢٠٢٠       

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( ٢١     إلتزامات اإليجار )تابع(

  Parent   Group 
2021 2020 2021 2020

Movement in lease liabilities  RO  RO  RO  RO الحركة في مطلوبات اإليجار

As on 1 January اعتباًرا من ١ يناير 3,425,619  2,357,394  307,844  323,331 

Exchange rate fluctuations  -    -    51,606  (18,930( تقلبات أسعار الصرف

Addition during the year اإلضافة خالل العام 100,104  104,822  58,320  22,231 

Interest expense for the year مصروف الفائدة للسنة 188,160  171,479  17,229  16,971 

Payments made during the year  )77,072(  (60,062(  )506,157(  (1,337,559( المدفوعات التي تمت خالل العام

As on 31 December اعتباًرا من 3١ يناير 2,357,394  2,179,144  323,331  285,461 
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23   Accounts payable and accruals ٢3   ذمم تجارية دائنة ومستحقات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Trade creditors ذمم تجارية دائنة 3,987,670  6,787,069  280,855  231,783 

Accrued expenses مصروفات مستحقة 3,165,311  4,210,754  797,426  1,018,604 

Other creditors ذمم دائنة أخرى 1,470,341  2,009,385  111,395  123,830 

Amounts due to related parties المستحق إلى أطراف ذات عالقة 8,707  183,916  110,809  52,632 

As at 31 December الرصيد في 31 ديسمبر 8,632,029  13,191,124  1,300,485  1,426,849 

22   Staff terminal benefits ٢٢    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
At 1 January  339,233  326,295  432,107  402,733 ا يناير

Charge for the year  53,868  56,214  75,132  76,661 المحمل للسنة

Payments made during the year  (6,033(  (43,276(  (6,658(  (47,287( المدفوع خالل السنة

As at 31 December الرصيد في 3١ ديسمبر 432,107  500,581  339,233  387,068 
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Net assets (RO) صافي األصول ر.ع 20,860,476  18,845,940  16,718,978  16,661,267 

Number of shares outstanding at 31 December  عدد األسهم القائمة في31 ديسمبر 85,000,000  85,000,000  85,000,000  85,000,000 

Net assets per share (RO) صافي األصول لكل سهم ر.ع 0.245  0.222  0.197  0.196 

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 :

٢4    صافي األصول للسهم الواحد

كــة الأم  والمجموعــة  ي قيمــة الأصــول للســهم الواحــد بتقســيم الأســهم المنســوبة إل مســاهمي ال�ث
يتــم احتســاب صــا�ن

: بتاريــخ التقريــر عــى عــدد الأســهم القائمــة كالتــالي
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Amount due from subsidiaries and associate-short term 399,603 169,555 - - مبلغ   مستحق   من   شركات   تابعة   وشقيقة  -  قصير   األجل

Advance to subsidiaries (Note 12) 911,774 1,040,526 - - مبلغ مدفوع مقدمًا إلى شركات تابعة )إيضاح ١2(

Amounts due from related parties (Non Current) 4,882,344 3,779,982 - - مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة )غير متداول)

Amount due to related parties 52,632 110,809 183,916 8,707 مبلغ   مستحق   ألطراف   ذات   عالقة

Transactions with related parties during the year were as follows: فيما   يلي   المعامالت   مع   األطراف   ذات   العالقة   خالل   السنة   كما   يلي : 

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Sales to Subsidiaries (Revenue) 982,131 1,570,978 - - مبيعات   إلى   الشركات   التابعة   

Rental and other income 128,081 115,638 - - إيجار   و   إيرادات   أخرى

Expenses Charged 156,401 140,789 - - مصروفات   مدفوعة

Other expenses 37,330 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 2021 and 31 December 2020 are as 
follows: 

المعامالت مع األطراف ذات عالقة   ٢5

دارة ممارســة تأث�ي  ن وأعضــاء مجلــس الإ لــدى المجموعــة عالقــات مــع أطــراف ذات عالقــة يمكــن لبعــض المســاهم�ي
ي 

دارة العليــا. �ن هــام عليهــا. كمــا يوجــد للمجموعــة عالقــات أطــراف ذات عالقــة مــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا والإ
عتيــادي تقــوم تلــك الأطــراف ذات العالقــة بتوريــد بضائــع وتقديــم خدمــات إل المجموعــة. إطــار النشــاط الإ

عتيــادي  ي إطــار النشــاط الإ
ي يتــم الدخــول فيهــا �ن

وط التعامــالت مــع الأطــراف ذات العالقــة الــ�ت  أن أســعار و�ث
ي 

وط والأحــكام المتفــق عليهــا. تفاصيــل أرصــدة ومعامــالت الأطــراف ذات العالقــة )بمــا �ن هــي عــى أســاس الــ�ث
ي 31 ديســم�ب 

كة( للســنة المنتهيــة �ن دارة المشــ�ت ذلــك المعامــالت والأرصــدة مــع الأطــراف ذات العالقــة نتيجــة الإ
: 2021 و 31 ديســم�ب 2020 هــي كمــا يــىي



Annual Report 202١104

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 2021

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في 
 31 ديسمبر2021م

25   Related party balances and transactions )continued(

Provision for related party balances 

Movement in the provision for expected credit losses for related parties are as follows:

Compensation of key management personnel

Key management personnel are those persons having direct authority and responsibility for 
planning, directing and controlling the activities of the Group.

٢5     المعامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع(

تعويضات موظفي اإلدارة العليا:

ي مخصص خسائر الئتمان المتوقعة لالأطراف ذات العالقة:
فيما يىي الحركة �ن

المصاريف المتعلقة بالرواتب

ن هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن لديهــم الصالحيــة والمســؤولية المتعلقــة بالتخطيــط والتوجيــه  دارة الرئيســي�ي موظفــي الإ
ومراقبــة أنشــطة المجموعــة.

 Parent 

2021 2020

 RO  RO 

As at 1 January اعتباًرا من ١ يناير 218,851  218,851 

Add: provided during the year يضاف: المقدم خالل العام -    121,160 

Less: written off ناقص: المشطوبات -    -   

As at 31 December 2021 في 3١ ديسمبر 218,851  340,011 

            Parent          Group 
2021 2020 2021 2020

RO RO RO RO
Senior management remuneration مكافأة اإلدارة العليا 718,072  729,513  256,872  260,700 

Directors' remuneration and sitting fees مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور  219,020  157,871  35,500  37,400 
جلسات مجلس اإلدارة
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Revenue from contracts with customers إيرادات من عقود مع العمالء
Sale of LPG بيع غاز البترول المسال 63,817,179  88,899,121  8,114,544  7,999,984 

Project income  616,719  249,900  1,676,194  1,069,737 إيرادات المشروع

NC+ and other industrial gas بيع NC  والغازات الصناعية األخرى 1,310,577  1,173,953  320,836  341,496 

Lubricant sales إيرادات زيوت  التشحيم 223,113  419,815  223,113  419,815 

Other income إيرادات أخرى 6,471  13,884  144,707  158,572 

Sale of new empty LPG cylinders and accessories بيع أسطوانات غاز بترول مسال جديدة خالية  132,787  176,220  132,787  176,220 
وملحقاتها

 9,712,806  9,185,887  92,359,187  66,559,864 
Revenue from other sources اإليرادات من مصادر أخرى

Vehicle hire charges and rental income    39,014  20,191  88,048  28,161 رسوم تأجير واستئجار المركبات

Total revenue إجمالي اإليرادات 66,588,025  92,447,235  9,206,078  9,751,820 

26 Revenue ٢6        اإليرادات
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27 Cost of revenue ٢7        تكاليف اإليرادات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2021 2020 2021 2020
Notes  RO  RO  RO  RO 

Opening stock مخزون أول المدة 457,357  663,295  121,260  92,363 

Local purchases مشتريات محلية 46,081,567  67,567,031  5,624,602  5,685,774 

Imports واردات 3,555,350  8,436,186    -    - 

Closing stock  )109,326(  (92,363(  )625,744(  (663,287( مخزون آخر المدة

 5,668,811  5,653,499  76,040,768  49,430,987 

Other direct expenses مصروفات مباشرة أخرى :

Direct labour costs 29.1 عمالة مباشرة 2,081,416  2,223,015  1,197,009  1,201,925 

Project costs تكاليف المشروع 665,499  1,266,678  109,243  435,695 

Plant repair and maintenance expenses تكاليف إصالح وصيانة اآلالت 1,698,175  1,765,403  25,012  27,246 

Fuel and vehicle maintenance expenses وقود ومصروفات صيانة 441,381  522,003  351,486  377,268 

Other plant related expenses تكاليف متعلقة بمعدات أخرى 1,159,943  832,997  191,169  173,917 

NC+ and other industrial gas costs  211,800  146,960  930,248  967,305 والغازات الصناعية الأخرى  NC تكلفة

Lubricant costs تكاليف زيوت وشحوم 185,490  332,450  185,490  332,450 

Insurance expenses مصروفات التأمين 179,735  174,464  127,337  125,421 

Cost of cylinders sold  27.1 تكلفة اإلسطوانات المباعة 122,227  161,153  122,227  161,153 

Transportation expenses تكاليف نقل 65,595  32,819  62,963  31,135 

Utilities expenses تكاليف خدمات 103,913  115,027  52,533  67,622 

Lease rent إيجارات 96,946  86,075  4,236    - 

 8,814,443  8,229,164  84,483,100  57,198,612 
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27.1   Cost of cylinders ٢7/١    تكلفة اإلسطوانات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Opening stock  16,729  32,374  16,729  32,374 مخزون أول المدة

Purchases of new cylinder شراء أسطوانات جديدة 106,582  174,679  106,582  174,679 

Closing stock  )30,255(  (16,729(  )30,255(  (16,729( مخزون آخر المدة

 161,153  122,227  161,153  122,227 
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28 Administrative expenses ٢8        مصروفات إدارية

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2021 2020 2021 2020
Notes  RO  RO  RO  RO 

 Employee related costs  29.1  600,858  544,713  1,877,417  1,865,484 تكاليف متعلقة بالموظفين

 Office expenses  120,591  103,958  249,363  261,712 تكاليف متعلقة بالمكتب

 Directors’ remuneration and sitting fees  37,400  35,500  157,871  219,020 مكافآت وأتعاب حضور أعضاء مجلس 
اإلدارة

 Communication expenses  45,193  50,992  158,910  173,234 مصروفات إتصاالت

 Professional charges   28,897  28,230  174,840  235,946 أتعاب مهنية

 Repairs and maintenance expenses   12,476  13,286  22,076  15,048 تكاليف إصالحات وصيانة

 Marketing and publicity expenses  16,773  20,634  46,039  109,143 مصروفات التسويق و الدعاية

 Printing and stationery expenses  4,463  4,907  14,241  15,858 مطبوعات وقرطاسية

 General expenses  17,405  17,099  63,908  61,348 مصروفات عامة

 Business travel expenses   2,818  2,617  12,875  26,785 مصروفات سفر

 Withholding tax  1,973  2,281  1,973  2,281 الضرائب المتقطعة من المنبع

 Advertisement expenses  1,693  6,501  1,693  6,501 إعالنات

 Rent expense  -    -    89,702  89,284 تكاليف إيجار

 Donations   10,000  11,000  10,638  13,467 تبرعات

 Transportation costs  -    -    1,669,234  1,705,707 تكلفة النقل

 Insurance expenses  -    -    105,925  82,922 مصروفات التأمين

 900,540  841,718  4,656,705  4,883,740 
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29   Employees costs ٢9   تكاليف الموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Wages and salaries رواتب و أجور 3,193,281  3,234,754  1,542,363  1,499,660 

Other employee benefit costs تكلفة مزايا أخرى للموظفين 593,821  697,590  69,733  169,108 

Social security costs تكلفة التأمينات اإلجتماعية 83,137  92,956  73,412  80,147 

Provision for staff terminal benefits (Note 22) مخصص مكافآة نهاية الخدمة للموظفين  )إيضاح 22( 76,661  75,132  56,214  53,868 

 1,802,783  1,741,722  4,100,432  3,946,900 

29.1   Allocation of employees costs ١/٢9    تخصيص تكاليف الموظفين

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Cost of revenue (Note 27) تكلفة اإليرادات )إيضاح 27( 2,081,416  2,223,015  1,197,009  1,201,925 

Administrative expenses (Note 28) مصروفات إدارية )إيضاح 28( 1,865,484  1,877,417  544,713  600,858 

 1,802,783  1,741,722  4,100,432  3,946,900 
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30   Depreciation expenses 3٠   مصاريف اإلستهالك

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Depreciation-direct إستهالك- مباشر 2,426,940  2,499,883  254,520  234,399 

Depreciation on right-of-use assets-direct إستهالك أصول حق اإلستخدام- مباشر 444,654  406,772  34,593  34,593 

Depreciation expenses-indirect مصاريف إستهالك- غير مباشرة 205,748  184,446  48,561  36,467 

Depreciation on right-of-use assets-indirect إستهالك أصول حق اإلستخدام-غير مباشرة 163,911  104,434  29,324  34,558 

 340,017  366,998  3,195,535  3,241,253 

31  Other income-net 3١    إيرادات أخرى- صافي

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Interest income  243,585  240,244  91,479  104,235 إيرادات الفوائد

Dividend income  27,960  60,276  27,960  60,276 إيرادات توزيعات أرباح

Miscellaneous income  29,920  109,501  134,250  747,407 إيرادات متنوعة

Gain on disposal of property plant and 
equipment

أرباح بيع ممتلكات واآلالت ومعدات 85,695  11,069  80,658    - 

 301,465  490,679  264,758  997,613 

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.

ي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى المبلــغ 
كاتهــا التابعــة �ن كــة الأم منــذ ســنة 2017 بتحميــل فائــدة مــن �ث بــدأت ال�ث

قيــد الســداد بمعــدل 6 ٪  عــى أســاس شــهري.
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 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Separate and consolidated statement 
of comprehensive income:

قائمة الدخل الشامل  المنفصلة والموحدة

Current year السنة الحالية 732,957  170,820  59,218  4,617 

Deferred tax  )4,937(  (9,504(  13,696  (132,608( ضريبة مؤجلة

 )320(  49,714  184,516  600,349 

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Deferred tax liability/(asset): إلتزام ضريبي مؤجل

 As at 1 January  612,373  621,877  2,996,537  3,082,213 في١ يناير

 Movement through profit or loss  )4,937(  (9,504(  13,277  (133,801( الحركة من خالل قائمة الربح والخسارة

 Exchange difference on translation  -    -    )95,637( فرق سعر الصرف من التحويالت 48,125 

 As at 31 December  607,436  612,373  2,914,177  2,996,537 في 3١ 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% (2020: 
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.

3٢   ضريبة الدخل

كات. ل يوجــد مفهــوم لخضوع  ي المســتقل للــ�ث
ي ســلطنةُ عمــان بإتبــاع مفهــوم الكيــان القانــو�ن

يبيــة �ن تقــوم الأجهــزة الرن
يبــة بشــكل منفصــل. ي يخضــع للرن

، فــإن كل كيــان قانــو�ن ُ عمــان. بالتــالي ي
يبــة �ن كات للرن مجموعــة الــ�ث

يبــة هــو ٪15- ٪24 )2020: ٪15-٪24(  كات المجموعــة الخاضعــة للرن ي الــذي ينطبــق عــى كافــة �ث يــ�ب إن المعــدل الرن
ي للســنة. تتضمــن التعديــالت  يــ�ب ي بهــدف تحديــد المــروف الرن

ي لــكل كيــان قانــو�ن لقــد تــم تعديــل الربــح المحاســ�ب
يــرادات والمصاريــف. يبيــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن الإ الرن
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32   Income Tax )Continued( 3٢   ضريبة الدخل )تابع(

The deferred tax comprises the following temporary differences: : يبة المؤجلة من فروقات مؤقتة كالتالي تتكون الرن

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Equity حقوق الملكية

Revaluation of land  )567,819(  (567,819(  )985,197(  (1,001,674( إعادة تقييم  األرض

Separate and consolidated statement of 
comprehensive income:

قائمة الدخل الشامل المنفصلة والموحدة

Provision for expected credit losses مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 74,600  117,794  56,871  74,258 

Net book value of fixed assets  )113,875(  (101,425(  )2,046,774(  (2,069,463( صافي القيمة الدفترية ألصول ثابتة

Deferred tax liability  )39,617(  (44,554(  )1,928,980(  (1,994,863( إلتزام ضريبي مؤجل

Deferred tax liability  )607,436(  (612,373(  )2,914,177(  (2,996,537( إلتزام ضريبي مؤجل

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
Current liability اإللتزامات المتداولة:

Current year السنة الحالية 732,957  170,820  59,218  4,617 

Prior years  17,122  22,022  )318,689(  (562,880( السنة السابقة

As at 31 December  21,739  81,240  )147,869( في 3١ ديسمبر 170,077 
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The tax returns of the Parent Company for the years 2017 and 2020 have not yet been agreed with 
the Secretariat General for taxation at the Ministry of Finance. 

Management 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 2021.

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 2021.

ي 
ــب �ن ائ ــة للرن ــة العام ــع الأمان ــة عــن عامــي 2017 و 2020 م ك ــة لل�ث يبي ــرارات الرن ق ــاق عــى الإ ــم بعــد التف ــم يت ل

ــة. وزارة المالي

ــون  ــن يك ــدت، ل ــة، إن وج ــة المفتوح يبي ــنوات الرن ــة بالس ــة المتعلق ضافي ــب الإ ائ ــغ الرن دارة أن مبل ــس الإ ــرى مجل ي
ــم�ب 2021 . ي 31 ديس

ــا �ن ــة كم ك ــالي لل�ث ــز الم ــبة للمرك ــا بالنس جوهريً

دارة بــأن  ي مراحــل مختلفــة. تــرى الإ
ي بلــدان خــارج ســلطنة عمــان هــي �ن

كات التابعــة المســجلة �ن يبيــة للــ�ث الروابــط الرن
.2021 ي 31 ديســم�ب

ائــب إضافيــة قــد يتــم ربطهــا لــن تكــون جوهريــة بالنســبة للمركــز المــالي للمجموعــة كمــا �ن أيــة �ن

32   Income tax )continued( 3٢    ضريبة الدخل )تابع(

A reconciliation of tax charge is set out below: يبة أدناه: تم تحديد تسوية مصاريف الرن

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 
(Loss)/profit before tax  )125,622(  356,796  )1,388,455( الربح قبل الضريبة 949,972 
Income tax expense at the rates mentioned 
below 

مصروف ضريبة الدخل وفقًا للمعدالت الواردة  أدناه 732,957  170,820  59,218  4,617 

Relating to origination/(reversal) of deferred 
tax liability

 )4,937(  (9,504(  13,696  (132,608( ي مؤجل ي�ب ام �ن ن فيما يخص )عكس(/إنشاء ال�ت

 )320(  49,714  184,516  600,349 
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33 )Loss(/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.

(Loss)/earnings per share (basic and diluted) have been derived by dividing the (loss)/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

كــة الأم للســنة المنســوبة إل  يتــم حســاب العائــد الأســاسي للســهم الواحــد مــن خــالل تقســيم أربــاح المجموعــة وال�ث
كــة الأم عــى المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم القائمــة خــالل الســنة. مســاهمي ال�ث

ن  تــم التوصــل إل ربحيــة الســهم الواحــد )الأساســية والمخفضــة( عــن طريــق قســمة ربح الســنة المنســوب إل المســاهم�ي
ــة الســهم  ــة، فــإن ربحي عــى المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم القائمــة. نظــرا لعــدم وجــود أســهم مخفضــة محتمل
كــة  الواحــد المخفضــة تســاوي ربحيــة الســهم الواحــد الأساســية. لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد، قامــت ال�ث

الأم بإعــادة قائمــة متوســط مرجــح الســنة الســابقة لعــدد الأســهم القائمــة لتشــمل الأســهم المجانيــة.

  Parent  Group 

2021 2020 2021 2020

 RO  RO  RO  RO 

(Loss)/profit for the year (RO)  )125,302(  307,082  )1,628,471(  (130,126( ربح للسنة المنتهية )ر.ع)

Weighted average number of shares outstanding during 
the year 2021

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  85,000,000  85,000,000  85,000,000  85,000,000 
خالل السنة  )عدد)

Basic and diluted (loss)/earnings per share (RO)  )0.001(  0.004  )0.019(  (0.002( 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
ول المسال. لدى المجموعة قطاع نشاط هام واحد فقط وهو تسويق وبيع غاز الب�ت

معلومات جغرافية

إيرادات من عمالء في الخارج

ي تطوير الممتلكات والآلت والمعدات .
ة يتم �فها �ن ١/35    هذه المروفات المتغ�ي

ن  كــة الأم لمعامــالت مختلفــة بــ�ي ٢/35   الضمانــات البنكيــة يتــم توفرهــا بواســطة البنــوك الُمســجلة نيابــة عــن ال�ث
كــة الأم والأطــراف ذوي العالقــة بهــا. الأطــراف ذات العالقــة تبــدأ بال�ث

35 Commitments 35      ارتباطات

 Parent الشركة األم  Group المجموعة
إيضاح 2021 2020 2021 2020
Notes  RO  RO  RO  RO 

Capital commitments 35.1 ارتباطات رأسمالية 3,296,043  2,219,531  24,208  7,750 

Performance guarantees 35.2 ضمانات الأداء 1,661,141  3,169,580  1,661,141  3,169,580 

 Group

2021 2020

RO RO

Oman سلطنة عمان 7,580,320  8,716,330 

Other GCC countries دول مجلس التعاون الخليج العربي األخرى 6,124,709  14,316,987 

Asia آسيا 52,882,996  69,413,918 

 92,447,235  66,588,025 
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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 RM 8,019,018;

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.

The case is under proceedings as of the financial Statements approval date. 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 2021 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 3,169,580 (2020: RO 1,661,141).

37 Financial instruments 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. 

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. 

اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة    36
ي 

ي المحكمــة العليــا �ن
كــة غــاز الطاقــة الشمســية )“ Solar Gas “(  دعــوى �ن ١/36    خــالل ســنة 2019، رفعــت �ث

ــة: ــاءات التالي عف ــا الإ ــن بينه ــائل م ــل مس ــن أج ــة، م ك ــة لل�ث كات التابع ــ�ث ــدى ال ــد  أح ــور ض كواللمب

ول المســال إل  كــة ووكالئهــا و / أو موظفيهــا بإعــادة 83,956 أســطوانة غــاز البــ�ت ي يلــزم ال�ث
أمــر قضــا�أ  )1

ي غضــون 14 يوًمــا مــن تاريــخ الطلــب؛ أو
غــاز الطاقــة الشمســية �ن

ي. ن كة غاز الطاقة الشمسية مبلًغا قدره 8,019,018 رينغيت مال�ي 2(  بديال لذلك، تُدفع إل �ث

ار الناجمة عن خسارة الأرباح؛ وتقدر المحكمة العليا الأ�ن  )3

ــن 30 أغســطس 2019 حــ�ت  ي م ن ــ�ي ــت مال ــدره 8,019,018 رينغي ــغ ق ي الســنة عــى مبل
ــدة بمعــدل 5 ٪ �ن 4(  فائ

تاريــخ ســداد المبلــغ المحكــوم بــه؛

ار التحويل. و أ�ن  )5

تكلفة الدعوى.  )6

كــة  كــة التابعــة، بعــد التشــاور مــع المحامــي، أن لديهــا دفاعــاً جيــداً ضــد المطالبــات المقدمــة مــن �ث تــرى ال�ث
غــاز الطاقــة الشمســية.

ي 
امــات احتماليــة طارئــة فيمــا يتعلــق بالضمانــات الناشــئة �ن ن ي 31 ديســم�ب 2021 ، كان لــدى المجموعــة ال�ت

٢/36     �ن
ي )2020: 

امــات جوهريــة بمبلــغ 3,169,580  ريــال عمــا�ن ن ي مــن المتوقــع أل تنشــأ عنهــا أي ال�ت
ســياق الأعمــال العاديــة والــ�ت

.) ي
1,661,141 ريــال عمــا�ن

37     مخاطر األدوات المالية 

نظرة عامة 
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لالأدوات المالية: 

مخاطر الئتمان 	    
مخاطر السيولة 	    
مخاطر السوق	    

يضــاح يقــدم معلومــات عــن تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر المذكــورة أعــاله، أهــداف المجموعــة،   هــذا الإ
فصاحات  ن المزيــد مــن الإ سياســاتها وعملياتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة المجموعــة لــرأس المــال. تــم تضمــ�ي

ي هــذه القوائــم الماليــة.
الكميــة �ن

ــن  ــك ع ــة وكذل ــر المجموع ــار إدارة مخاط ــى إط ــكىي ع اف ال �ث ــيس والإ ــئوليات تأس دارة مس ــس الإ ــل مجل يتحم
ــر. ــات إدارة المخاط ــة سياس ــر ومراقب تطوي
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37 Financial instruments risk )continued(

(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

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. 

37     مخاطر األدوات المالية  )تابع( 

أ(  مخاطر االئتمان

 تنشــأ مخاطــر الئتمــان مــن النقــد ومــا يماثــل النقــد والتدفقــات النقديــة التعاقديــة لســتثمارات الديــن المســجلة 
ــح  ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــر وبالقيم ــامل الآخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــأة، وبالقيم ــة المطف بالتكلف
ــات  ــة إل تعرض ــة، بالأضاف ــات المالي ــوك والمؤسس ــدى البن ــع ل ــتقة والودائ ــة المش ــارة، والأدوات المالي أو الخس

ي ذلــك الذمــم المدينــة القائمــة.
لمخاطــر ائتمانيــة مــن عمليــات البيــع بالجملــة والتجزئــة، بمــا �ن

١(إدارة المخاطر 
ــة، يتــم فقــط  ــق بالبنــوك والمؤسســات المالي يتــم إدارة مخاطــر الئتمــان عــى مســتوى المجموعــة. فيمــا يتعل
ن Aa3 إل Baa3بنــاًء  اوح بــ�ي ي لهــا تصنيــف يــ�ت

قبــول البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات التصنيــف المســتقل والــ�ت
عــى تصنيــف وكالــة موديــز للتصنيــف المســتقل.

إذا تــم تصنيــف العمــالء مــن الأفــراد بشــكل مســتقل، يتــم اســتخدام هــذه التصنيفــات. خــالف ذلــك، إذا لــم 
ي 

ــل مــع لأخــذ �ن ــة للعمي ــم الجــودة الئتماني ــة المخاطــر تقيي ــول قســم مراقب ــاك تصنيــف مســتقل، يت يكــن هن
هــا مــن العوامــل . يتــم وضــع حــدود المخاطــر لــكل حالــة عــى حــدة  ة الســابقة وغ�ي العتبــار مركــزه المــالي والخــ�ب
عــى أســاس تصنيفــات داخليــة أو خارجيــة وفقــاً للحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجلــس. تتــم بصــورة مســتمرة 

ام بالحــدود الئتمانيــة مــن قبــل كل عميــل عــى حــدة مــن قبــل إدارة القســم.  ن مراقبــة مــدى اللــ�ت

ــن  ــا يحــد م ــان الرئيســية، مم ــات الئتم ــد ا أو باســتخدام بطاق ــة نق ــالء التجزئ ــرادات إل عم ي ن تســوية الإ يتعــ�ي
ــراد  ــن الأف ــالء م ــرض للعم ــالل التع ــن خ ــواء م ــان، س ــر الئتم ة لمخاط ــ�ي ــزات كب ــد ترك ــان. لتوج ــر الئتم مخاط

ــددة. ــق مح ــل و / أو مناط ــات عم قطاع

٢(   انخفاض قيمة األصول المالية 
ي تخضع لنموذج خسائر الئتمان المتوقعة: - 

كة ثالث أنواع رئيسية من الأصول المالية ال�ت لدى ال�ث

المديونيات التجارية 	 

المستحق من أطراف ذات عالقة 	 

السلفيات إل أطراف ذات عالقة	 

بالرغــم مــن تعــرض النقــد ومــا يماثــل النقــد لمتطلبــات انخفــاض القيمــة طبقــا للمعيــار رقــم 9 مــن المعايــ�ي 
ي تــم تحديدهــا لــم تكــن جوهريــة. 

عــداد التقاريــر الماليــة إل أن خســائر انخفــاض القيمــة الــ�ت الدوليــة لإ

ذمم مدينة تجارية  ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة 

ــة  ــر المالي ــداد التقاري ع ــة لإ ــ�ي الدولي ــن المعاي ــم 9 م ــار رق ــطة للمعي ــة مبس ــق طريق ــة بتطبي ــوم المجموع تق
ي تســتخدم مخصــص خســائر الئتمــان المتوقعــة عــى مــدى عمــر الأداة 

لقيــاس خســائر الئتمــان المتوقعــة والــ�ت
ــة. الماليــة لكافــة المديونيــات التجاري
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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 2021 or 1 January 2021 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. 

ــة  ــن أطــراف ذات العالق ــة والمســتحق م ــات التجاري ــع المديوني ــم تجمي ــان المتوقعــة، ت ــاس خســائر الئتم لقي
كة وأيــام  والســلفيات إل الأطــراف ذات عالقــة وأصــول العقــود عــى أســاس خصائــص مخاطــر الئتمــان المشــ�ت
التأخــر عــن الســداد. تتعلــق أصــول العقــد بأعمــال قيــد التنفيــذ لــم يصــدر بشــأنها فواتــ�ي ولهــا نفــس خصائــص 
المخاطــر مثــل المديونيــات التجاريــة لنفــس أنــواع العقــود. وعليــه، لخصــت المجموعــة إل أن معــدلت الخســائر 

المتوقعــة للمديونــات التجاريــة هــي تقريبــا تقــارب بشــكل معقــول معــدلت الخســائر لأصــول العقــود.

ــل 31  ــهر قب ــدى 36 ش ــى م ــرادات ع ي ــة بالإ ــداد الخاص ــةات الس ــة إل قائم ــائر المتوقع ــدلت الخس ــتند مع تس
ة.  ي تمــت خــالل نفــس الفــ�ت

ــ�ت ــة ال ــر 2021 عــى التــوالي وخســائر الئتمــان الســابقة المقابل ديســم�ب 2021 أو 1 يناي
ــة والمســتقبلية عــى عوامــل القتصــاد  ــح المعلومــات الحالي ــة لتوضي ــل معــدلت الخســائر التاريخي ــم تعدي يت
ي تؤثــر عــى قــدرة العمــالء عــى تســوية المديونيــات. رأت المجموعــة أن إجمــالي الناتــج المحــىي ومعــدل 

الــكىي الــ�ت
ي تبيــع فيهــا ســلعها وخدماتهــا هــي أكــ�ث العوامــل صلــة، وبالتــالي 

ي البلــدان الــ�ت
التضخــم ومعــدل برميــل النفــط �ن

ي هــذه العوامــل
ات المتوقعــة �ن تقــوم بتعديــل معــدلت الخســائر التاريخيــة بنــاًء عــى التغــ�ي
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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 2021 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 

ي 31 ديســم�ب 2021 عــى النحــو التــالي بالنســبة للمديونيــات 
عــى هــذا الأســاس، تــم تحديــد مخصــص الخســائر كمــا �ن

التجاريــة:

Parent الشركة األم

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 3٠يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 6٠ يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من ١٢٠ 

يومًا المجموع

 31 December 2021  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days past 

due  Total 3١ ديسمبر ٢٠٢١
Expected credit loss % 1.26% 2.96% 5.96% 76.65% 23.63% نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

Gross carrying amount of trade receivables (RO) إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية )ر.ع) 2,094,739 609,664  126,071  180,351  1,178,653 

Loss allowance بدل الخسارة 495,052  467,311  7,512  5,340  14,889 
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Group المجموعة

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 3٠يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 6٠ يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من ١٢٠ 

يومًا المجموع

 31 December 2021  Current

 More than 
30 days past 

due

 More than 
60 days past 

due

 More than 
120 days 
past due  Total 3١ ديسمبر ٢٠٢١

Expected credit loss % 0.57% 3.10% 7.94% 52.64% 16.24% خسائر االئتمان المتوقعة  %

Gross carrying amount of trade receivables (RO) إجمالي القيم الدفترية للمديونيات التجارية )ر.ع) 8,437,041  2,432,223  552,810  589,851  4,862,157 

Loss allowance مخصص الخسائر 1,370,026  1,280,391  43,893  18,270  27,472 

Parent الشركة األم

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 3٠يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 6٠ يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من ١٢٠ 

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 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
Expected credit loss % 1.21% 3.14% 7.79% 58.53% 19.29% نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

Gross carrying amount of trade receivables (RO) إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية )ر.ع) 1,965,066 609,895  71,455  57,653  1,226,063 

Loss allowance بدل الخسارة 379,143  356,993  5,564  1,811  14,775 
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37  Financial Instrument risk )continued( 37    مخاطر األدوات المالية )تابع(

Group المجموعة

جارية

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 3٠يومًا

متأخرة 
السداد ألكثر 

من 6٠ يومًا

متأخرة السداد 
ألكثر من ١٢٠ 

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 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

Expected credit loss % 3.26% 5.69% 17.51% 32.49% 14.40% نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

Gross carrying amount of trade receivables (RO) إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية )ر.ع) 6,965,665  2,421,063  375,236  593,762  3,575,604 

Loss allowance بدل الخسارة 1,002,733  786,541  65,692  33,803  116,697 

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 loss on trade receivables are presented as net impairment losses within operating 
profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same 
line item.

(a) 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. 

ات  ــؤ�ث دادها. تشــمل الم ــول باســ�ت ــع معق ــاك توق ــون هن ــا ل يك ــة عندم ــة المدين ــم التجاري ــطب الذم ــم ش يت
ي 

ي النخــراط �ن
ــن �ن ن أمــور أخــرى ، فشــل المدي ــ�ي داد ، مــن ب ي تشــ�ي إل عــدم وجــود توقــع معقــول بالســ�ت

ــ�ت ال
ي ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة تزيــد عــن 120 يوًمــا بعــد تاريــخ 

خطــة الســداد مــع المجموعــة ، والفشــل �ن
اســتحقاقها

ــح  ي خســائر انخفــاض القيمــة ضمــن الرب
ــة كصــا�ن ــة التجاري ــم عــرض خســارة انخفــاض قيمــة الذمــم المدين يت

ــد ــل نفــس البن ــغ المشــطوبة ســابًقا مقاب ــة للمبال دة الالحق ــغ المســ�ت ــد المبال ــم قي . يت التشــغيىي

أرصدة بالبنوك أ 

ــة.  ــة والمحلي ــوك الدولي ــدى البن ــق وضــع أرصــدة ل ــان عــن طري ــا لمخاطــر الئتم ــن تعرضه ــة م تحــد المجموع
اماتــه. يتــم الحتفــاظ  ن ي الوفــاء بال�ت

دارة ل تتوقــع أن يفشــل أي طــرف مقابــل �ن ، فــإن الإ ن بالنظــر إل ملــف المرفيــ�ي
بالأرصــدة المرفيــة مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات الســمعة الطيبــة.

تــم قيــاس انخفــاض قيمــة النقــد ومــا يماثــل النقــد  عــى أســاس الخســارة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا ويعكــس 
ة للتعرضــات. تعتــ�ب المجموعــة أن النقــد ومــا يماثــل النقــد  لديهــا مخاطــر ائتمانيــة  ات الســتحقاق القصــ�ي فــ�ت

ــاًء عــى التصنيفــات الئتمانيــة الخارجيــة لالأطــراف المقابلــة. منخفضــة بن
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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 

اماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. وسياســة  ن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة عــى الوفــاء بال�ت
اماتهــا عنــد  ن ي كل الأحــوال بســيولة كافيــة للوفــاء بال�ت

ي التأكــد مــن أنهــا تحتفــظ �ن
ي إدارة الســيولة هــي �ن

المجموعــة �ن
ــة أو  ــد أي خســائر غــ�ي مقبول ــا تكب ــة، دونم ــة والظــروف الصعب ي كل مــن حــالت الظــروف العادي

اســتحقاقها، �ن

ار بســمعة المجموعــة. المخاطــرة بغــالإ�ن

Parent الشركة االم

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year  1-5 years 

RO RO RO
31 December 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢١

Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  231,783  231,783 

Other payables ذمم دائنة أخرى   -  123,830  123,830 

Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  1,018,604  1,018,604 

Term loans قرض لأجل 3,397,705    -  3,397,705 

Short term loans قرض قص�ي الأجل   -  3,356,264  3,356,264 

Bank overdraft سحب عى المكشوف   -  1,097,853  1,097,853 

Amounts due to related parties المبلغ المستحق إل أطراف ذات عالقة   -  52,632  52,632 

 9,278,671  5,880,966  3,397,705 
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Parent الشركة االم

Contractual cash flows
 Carrying amount Less than one year 1-5 years 

RO RO RO
31 December 2020 3١ 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 loan 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 عالقة    -  110,809  110,809 

 7,918,552  4,722,740  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 2021 3١ ديسمبر ٢٠٢١

Trade creditors ذمم تجارية دائنة   -  6,787,069  6,787,069 

Other payables ذمم دائنة أخرى   -  2,009,385  2,009,385 

Accrued expenses مصاريف مستحقة   -  4,210,754  4,210,754 

Term loans قرض ألجل 6,087,637    -  6,087,637 

Short term loan قرض قصير األجل   -  3,356,264  3,356,264 

Bank overdraft سحب على المكشوف   -  1,097,853  1,097,853 

 23,548,962  17,461,325  6,087,637 
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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 3١ 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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(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 22,503 (2020: RO 18,204) 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(  

ــدة  ــعار الفائ ــة وأس ــالت الأجنبي ــعار �ف العم ــل أس ــوق، مث ــعار الس ــ�ي أس ــر تغ ــي مخاط ــوق ه ــر الس مخاط
ي تؤثــر عــى إيــرادات المجموعــة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن الأدوات الماليــة. وهــدف 

وأســعار حقــوق الملكيــة الــ�ت
إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة وضبــط تعرضــات مخاطــر الســوق ضمــن حــدود معــدلت مقبولــة، بينمــا يتــم 

تحقيــق أكــ�ب عائــد.

مخاطر العمالت  د(  

يــا. إذا كان هنــاك  ن ي مال�ي
كتهــا التابعــة �ن تتعــرض المجموعــة لمعامــالت بالعمــالت الأجنبيــة بشــكل رئيــ�ي بســبب �ث

ي )2020: 18.204 ريــال 
ي ، فســيكون التأثــ�ي + / - 22.503 ريــال عمــا�ن ي ســعر الــرف الأجنــ�ب

أي تقلــب بنســبة + / - 1٪ �ن
( عــى احتياطــي ترجمــة العمــالت الأجنبيــة للمجموعة. ي

عمــا�ن

المخاطر السيادية هـ(  

ول المســال مــن خمســة مصــادر بأســعار مختلفــة.  كــة الحصــول عــى غــاز البــ�ت تتيــح وزارة النفــط والغــاز لل�ث
ي حصتهــا مــن المصــدر الأعــى 

تحصــل المجموعــة حاليــاً عــى حصــة أكــ�ب مــن المصــدر الأعــى تكلفــة. أي زيــادة �ن
تكلفــة ســوف يؤثــر ســلباً عــى ربحيــة المجموعــة.

مخاطر أسعار حقوق الملكية و(  

تنشــأ مخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة مــن الأســهم المتاحــة للبيــع. تحتفــظ المجموعــة بمحفظــة الأوراق الماليــة 
ي 

ــة �ن ــم إدارة الســتثمارات الجوهري ــة. تت ــالأوراق المالي ي ســوق مســقط ل
ــون مدرجــة �ن ــث تك ــع بحي المتاحــة للبي

دارة. اء أو البيــع مــن مجلــس الإ المحفظــة لــكل اســتثمار عــى حــدة ويتــم اعتمــاد جميــع قــرارات الــ�ث

تحليل الحساسية - مخاطر أسعار حقوق الملكية ح( 

ي أســعار الســهم المملوكــة 
ن الجــدول التــالي حساســية حقــوق ملكيــة المجموعــة تجــاه التغــ�ي بنســبة 5 ٪�ن يبــ�ي

ات وبشــكل خــاص أســعار العمــالت الأجنبيــة. ي المتغــ�ي
ــا�ت اض ثبــات ب بافــ�ت

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 2021  43,853  )43,853( 3١ ديسمبر202١

31 December 2020  40,473  (40,473( 3١ ديسمبر2020
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مخاطر أسعار الفائدة ز( 

ي تــم 
تتعــرض المجموعــة إل مخاطــر أســعار الفائــدة عــى تســهيالت الســحب عــى المكشــوف مــن البنــوك الــ�ت

ي 
ة الأجــل الــ�ت الحصــول عليهــا بأســعار فائــدة تجاريــة. عــالوًة عــى ذلــك، لــدى المجموعــة وديعــة بنكيــة قصــ�ي

ي الســوق. لــدى المجموعــة قــروض لأجــل بمعــدلت فائــدة 
ي أســعار الفائــدة �ن

ات �ن تحمــل فائــدة وتتعــرض للتغــ�ي
مختلفــة.

تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل التأكــد مــن أن القــروض الهامــة تتــم عــى أســاس 
ــن  ــدة م ــر مخاطــر أســعار الفائ ــة وتدي وط تجاري ــ�ث ــدة ب ــة بأســعار فائ ض المجموع ــ�ت ــت. تق ــدة ثاب معــدل فائ

ي تحمــل فائــدة أقــل.
ي أســعار الفائــدة والســتفادة مــن التســهيالت الــ�ت

ات �ن خــالل المراقبــة المســتمرة للتغــ�ي

إدارة رأس المال  38

دارة رأســمال المجموعــة هــو التأكــد مــن المحافظــة عــىي معــدلت صحيــة لــرأس المــال بغــرض  الهــدف الرئيــ�ي لإ
ــإدارة  ــة ب ــوم المجموع ــد . تق ــى ح ــتثمر إل أق ــة للمس ــادة القيم ــاط وزي ي النش

ــتقبلية �ن ــورات المس ــم التط دع
ي ضــوء تغــ�ي الظــروف القتصاديــة . إن مزيــج 

هيــكل رأس المــال الخــاص بهــا وتقــوم بإجــراء تعديــالت عليــه �ن
ن فقــط. وللمحافظــة عــى أو تعديــل هيــكل رأس  رأس المــال للمجموعــة يشــتمل عــى حقــوق ملكيــة المســاهم�ي
، رد رأس المــالي اليهــم أو  ن المــال قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل مدفوعــات توزيعــات الأربــاح عــىي المســاهم�ي
ي 

ــة �ن ي الأهــداف، السياســات، والعمليــات خــالل الســنوات المنتهي
ات �ن إصــدار أســهم جديــدة . ل توجــد تغيــ�ي

.2021 31 ديســم�ب

قياس القيمة العادلة   39

ن والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة والســتثمارات  تتكــون الأصــول الماليــة مــن الأرصــدة لــدى بنــوك والمدينــ�ي
امــات الماليــة مــن الســحب عــى المكشــوف مــن البنــوك والقــروض والذمــم الدائنــة.  ن المتاحــة للبيــع. تتكــون الل�ت

ي قائمــة المركــز المــالي 
يــة �ن ي تاريــخ التقريــر، تقــارب قيمهــا الدف�ت

امــات الماليــة �ن ن القيمــة العادلــة لالأصــول والل�ت
المنفصلــة والموحــدة. 

تسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ــن  ــة ع ــالأدوات المالي ــة ل ــة العادل ــن القيم فصــاح ع ــد الإ ــالي لتحدي ــي الت ــة التسلســل الهرم ــتخدم المجموع  تس
ــم: ــق أســلوب التقيي طري

امات المطابقة؛ ن ل�ت ي الأسواق النشطة لالأصول أو الإ
المستوى 1 : الأسعار)غ�ي المعدلة( المدرجة �ن

ي يمكــن مالحظتهــا بالنســبة لالأصــل أو 
ي المســتوى 1 والــ�ت

المســتوى 2 :  المدخــالت بخــالف الأســعار المدرجــة �ن
ة )أي كأســعار( أو بشــكل غــ�ي مبــا�ث )أي مشــتقة مــن الأســعار(. ام، إمــا مبــا�ث ن اللــ�ت

ــا  ــن مالحظته ي يمك
ــ�ت ــةات الســوق ال ــتند إل قائم ي ل تس

ــ�ت ــات ال ام ن ــالت لالأصــول أو الل�ت ــتوى 3 :  مدخ المس
ــة للمالحظــة(. ــ�ي القابل )المدخــالت غ

(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 2021.

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

Level 1 Level 2 Level 3
2021 RO RO RO RO 202١

Financial assets at FVTOCI أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -    -  877,053 

Freehold land أرض تملك حر 3,940,000    -    - 

Goodwill الشهرة 7,759,931    -    - 

Level 1 Level 2 Level 3

2020 RO RO RO 2020

Financial assets at FVTOCI أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -    -  809,461 

Freehold land أرض تملك حر 3,940,000    -    - 

Goodwill الشهرة 8,084,283    -    - 

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 مدخالت القيمة العادلةمدخالت هامة ال يمكن مالحظتهاتقنيات التقييماألصول
تقوم طريقة المقارنة في السوق بالنظر في األراضي

سعر البيع للممتلكات المماثلة خالل فترة 
زمنية حديثة إلى حد ما في تحديد القيمة 

العادلة للممتلكات التي يتم إعادة تقييمها.

هذا ينطوي على أسعار أصول مماثلة، وإجراء 
التعديالت المناسبة الختالف في حجم 

وطبيعة ومكان العقار.

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 2021.

41 Subsequent Event

The Company is in advance stage of negotiations with prospective buyer for divestment of one 
of it’s subsidiary.

42 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.

ي ســلطنة عمــان. تــم تحديــد القيــم 
ي ويتــم تداولهــا علًنــا �ن

جميــع الأوراق الماليــة المدرجــة مقومــة بالريــال العمــا�ن
ي تاريــخ التقريــر.

العادلــة بالرجــوع إل أســعار العطــاءات المعلنــة �ن

ن المســتوى 1 والمســتوى 2 لقياســات القيمــة العادلــة، كمــا لــم  ة التقريــر، لــم يتــم إجــراء تحويــالت بــ�ي خــالل فــ�ت
يتــم تحويــل مــن وإل المســتوى 3 لقياســات القيمــة العادلــة.

4٠  أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد ١9(

ي 11 مــارس 2020 وصفــت منظمــة 
وس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ، و�ن ي أوائــل عــام 2020، تــم تأكيــد وجــود فــ�ي

�ن
ــل  ــة، وأدى إل تعطي ــواق العالمي ــى الأس ــلًبا ع ــر س ــذي أث ــر ال ــة، الأم ــه جائح ــد-19 بأن ــة كوفي ــة العالمي الصح
ــا إذا كان  ــداً حــ�ت الأن م ــس مؤك ــت الحــالي ، لي ي الوق

ــة. و�ن ــ�ي الســلوكيات الجتماعي ــداد، وإل تغي م سالســل الإ
ه عــى أعمــال الصنــدوق، ونظــًرا لأن  ي تعطيــل الأســواق العالميــة أم ل، وليــس مؤكــدا مــا هــو تأثــ�ي

سيســتمر �ن
ــذه  ــل له ــ�ي المحتم ــي للتأث ــر كم ــم تقدي ــىي تقدي ــن العم ــه م دارة أن ــرى الإ ــور، ل ت ــع التط ــرن و�ي ــع م الوض

ي 31 ديســم�ب 2021.
ــا �ن ــادي كم ــ�ي م ــه تأث ــه ســيكون ل دارة أن ــ�ب الإ ــدوق، ول تعت الجائحــة عــى الصن

4١      حدث الحق

كات التابعــة  ي المحتمــل لســحب اســتثمار إحــدى الــ�ث ي مرحلــة متقدمــة مــن المفاوضــات مــع المشــ�ت
كــة �ن ال�ث

لهــا.

4٢  أرقام المقارنة

ــة  ــة المنفصل ــم المالي ي هــذه القوائ
ــع �ن ــة لتتوافــق مــع العــرض المتب ــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارن ت

ي 
ن الــ�ت ي الربــح أو حقــوق المســاهم�ي

والموحــدة. إن عمليــات إعــادة التصنيــف ليســت جوهريــة ول تؤثــر عــى صــا�ن
تــم البــالغ عنهــا ســابقاً.
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