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

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

األفاضل  /مساهمي شركة الغاز الوطنية

المحترمين

أ
ن
ـر� أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي ش
لل�كــة عــن الســنة الماليــة
ـ� ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس إ
الدارة ،يـ ي
بالصالــة فعــن نفـ ي
ـم� .2021
ـ
ديس
31
�
ـة
ـ
المنتهي
ب
ي
بيئة األعمال

العمــال مــن التأثــرات الناتجــة عــن جائحــة كورونــا الـ تـ� واجهــت قطــاع أ
ف� عــام  ،2021عانــت بيئــة أ
العمــال طيلــة عــام
ي
ي ،2020بســب ظهــور متحــورات جديــدة مــن الفـ يـروس حيــث أجـ بـرت الحكومــات ع يــى تطبيــق إج ـراءات ت
اح�ازيــة جديــدة
منهــا تعطيــل أ
العمــال  /وفــرض القيــود .ال ت ـزال ال ـرش كات عـ بـر المناطــق الجغرافيــة تواجــه تحديــات ف ي� الســيولة وتأثــر ف ي�
النجــازات ،كمــا ال ت ـزال بيئــة قطاعــات أ
العمــال بشــكل عــام يســيطر عليهــا حالــة مــن القلــق وعــدم التأكــد.
إ

أداء الشركة

الوبــا� المســتمر كان لــه تأثــرا ســلبياً عــى إيــرادات قطاعــي الصناعــة والضيافــة مــع أ
ئ
الخــذ ف ي� االعتبــار أن
إن الوضــع
ي
ي
العمليــات عـ بـر مناطقنــا الجغرافيــة خضعــت ألنــواع مختلفــة مــن القيــود المفروضــة ســواء كانــت تتعلــق بالتنقــل وتعطيــل
الــ� خلفهــا الوبــاء هــي أ
فــرات زمنيــة مختلفــة خــال عــام  ،2021وكانــت آ
أ
الثــار الســلبية ت
العمــال ف� ت
الســوأ مــن تلــك
ي
ـهدناها ف� عــام  .2020وبالرغــم مــن التباطــؤ الــذي واجهتــه أ
الـ ت
الســواق بشـ يـكل عــام ،ســجلت ش
ال�كــة خســارة عــى
ـ� شـ
ي
مس يــتوى المجموعــة بقيمــة  1.57مليــون ريــال عمـ ن
ـا� ف ي� عــام  2021مقارنــة بتســجيل ربــح عــى مســتوى المجموعــة بلــغ 350
ـا� ف� عــام  .2020ويرجــع الســبب ي ف
ن
ت
النجــاز الالحقــة مــن
ـدالت
ـ
مع
ـع
ـ
اج
ر
ت
إىل
ـر
ـ
كب
ـد
ـ
ح
إىل
ـع
ـ
اج
ال�
ـذا
ـ
ه
�
إ
ي
ي
ألــف ريــال عمـ ي أ ي
اليـرادات لمــرة واحــدة ف ي� عــام  2021مقارنــةً بعــام ،2020
جانــب قطاعــات العمــال الصناعيــة والضخمــة فوتحقيــق بعــض إ
بالضافــة إىل الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض ي� القيمــة نتيجــة مقـ تـرح ش
ال�كــة بالتخــارج مــن مـرش وع مشـ تـرك ،حيــث رأت
إ
ال�كــة أنهــا لــم تعــد متوافقــة مــع اسـ تـراتيجيتها طويلــة أ
ش
الجــل .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ســجلت إيـرادات المجموعــة زيــادة
ف
ف
ـا� � عــام  2021مقارنــة بـــ  66.59مليــون ريــال عمـ ن
تصــل إىل  92.45مليــون ريــال عمـ ن
ـا� ي� عــام  ،2020ويرجــع ذلــك
ي
ي
ي
ف أ
ف
ت
ش
أيضــا إىل إنعــاش رأس
ـ� أدت ً
ً
أساســا إىل االرتف فــاع الكبـ يـر ي� معــدالت إنتــاج �كــة زأرامكــو الســعودية ي� الســواق الدوليــة والـ ي
ـهدت ش
ال�كــة تأجيــا للمشــاريع
والمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا شـ
مال�يــا إ
المــال العام فــل ي� مناطقنــا الجغرافيــة وخاصــة ي
والمنشــآت ي� الســوق بســبب الســاالت الجديــدة للفـ يـروس.
اســتجابت ش
ال�كــة بشــكل جيــد عـ بـر مختلــف مناطقهــا الجغرافيــة ف ي� التحكــم ف ي� النفقــات خــال فـ تـرة الجائحــة .أدى تأخــر
العمــاء ف� الســداد إىل مابعــد فـ تـرات الئتمــان المتفــق عليهــا إىل ضعــف الســيولة بشــكل عــام ،أ
المــر الــذي أثــر ســلبا عــى
إ
ال�كــة يوصـ ف
ش
الفصــاح .عــى الرغــم مــن توفــر غــاز
ـا�
اللزاميــة ومتطلبــات إ
ـر المحاســبية أ إ
أربــاح المجموعــة وذلــك وفــق المعايـ ي
ي
ف
ف
البـ ت
الســتمرار � إنخفــاض الســعار لبيــع المنتــج مــن قبــل جميــع المنافسـ ي ن
ـ� ،ســاهم
أن
إال
ـ�
ـ
المح
ـوق
ـ
الس
�
ـال
ـ
المس
ول
ـر
إ
ي
ي
كذلــك ف ي� خفــض هوامــش ربــح بي يــع الغــاز .وتســتمر ش
ال�كــة ف ي� مواصلــة العمــل مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة مــن
أ
ش
أجــل إجـراء تغيـ يـرات متعلقــة بأســعار وقواعــد العالمــة التجاريــة لســطوانات الغــاز .وال تـزال جهــود ال�كــة تتأثــر بســبب
ال�كــة ف� ظــل تحســن الوضــع الوبـ ئ ف
ف ن
الجائحــة .وتأمــل ش
ـ�
ي
ي
ـا� ي� عــام  2022أن تثمــر جهودهــا مــع الجهــات الحكوميــة ي� تبـ ي
المطلوبــة ف� أ
العمــال التجاريــة لعــام .2022
التغيـ يـرات الرقابيــة
ي
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Dear Shareholders,
’On behalf of National Gas Company SAOG’s Board of Directors, I am pleased to present the Directors
Report for the year ended 31 December 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 prepandemic 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 oneoff 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 bottomline 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.

ال�كــة مجموعــة جيــدة مــن المشــاريع ،غــر أن قطاعــات أ
ف ي� ســوق المملكــة العربيــة الســعودية ،كان لــدى ش
العمــال شــهدت
ي
أ
بــطء ف ي� التنفيــذ ف ي� ظــل اســتمرار تطبيــق القيــود المفروضــة عــى الســفر  /وإصــدار التأشـ يـرات وتعطيــل العمــال بالمواقــع
بســبب انتشــار العــدوى.
ف
ف
ش
المــارات العربيــة المتحــدة ،عــى الرغــم مــن نجــاح جهــود ال�كــة ي� تطويــر مصــادر إمــدادات إضافيــة لتغذيــة
ي� دولــة إ
المــار ت يا� إىل جانــب مشــكلة الضغــوط عــى الســيولة وإمــدادات غــاز
الســوق بغــاز البـ تـرول المســال ،إال أن ظــروف الســوق
إ
البـ تـرول المســال الضافيــة المتاحــة ،أدت إىل انخفــاض حــاد ف� المنتــج؛ أ
المــر الــذي أدى إىل التأثـ يـر عــى نتائــج ش
ال�كــة هنــاك
إ
ي
دارة مــن خــال لجنتــه التنفيذيــة الـ ت
ـ� تعمــل عــن كثــب مــع إدارة
ال
عــى الرغــم مــن االحتفــاظ بكميــات البيــع .قــام مجلــس
إ
ي
أ
ش
السـ تـراتيجية ف ي� ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة .لــذا،
ال�كــة بإعــداد خطــة الســتعادة العمــال وبالفعــل فتــم تطبيــق التدابـ يـر إ
ن
ت
ـا� مــن عــام  ،2022وعندهــا ســتتمكن ش
ال�كــة مــن اتخــاذ
ـؤ� تلــك إ
الجـراءات بثمارهــا ي� النصــف الثـ في
فإنــه مــن المؤهــل آ أن تـ ي
المــارات العربيــة المتحــدة.
قـرارات تتعلــق بالفــاق المســتقبلية مــن حيــث عمليــات المجموعــة ي� دولــة إ
ف
ف
ن
ت
ت
ز
ال�كــة ف� غــرب ي ز
ال تـزال أعمــال ش
مال�يــا،
ـا� أكـ بـر ش�كــة ي� مجــال الغــاز البــرول المســال ي� شــبه جزيــرة ي
ـ� تعــد ثـ ي
ي
مال�يــا ،والـ ي
لتعطيــل أ
تتأثــر بشــدة نظـراً
العمــال ف ي� البــاد بالكامــل لمـ
ـ� ف ي� وتـ يـرة التطعيمــات
ـدة  3أشــهر تقريبـاً ،إىل جان فــب التباطـ أـؤ النسـ يب
مال�يــا .ومــع ذلــك ،شــهدت أ
الصابــات ف� ي ز
انتعاشــا معقــوال ً ي� الربــع الخـ يـر مــن عــام  2021ومطلــع
العمــال
وزيــادة عــدد إ
ً
ي
العــام الجديــد  .2022وال تـزال التحديــات المتعلقــة بالمنافســة ش
ال�ســة والضغوطــات عــى هوامــش الربــح مســتمرةً ،عــى
الرغــم مــن زيــادة المبيعــات ت
وال�اجــع الملحــوظ ف ي� قطاعــي الصناعــة
ف
ف
ال�كــة � ي ز
ـا� اربــاح ش
مال�يــا .وعــى الرغــم مــن التحديــات
والضيافــة .كمــا أثــر تخلــف العمــاء عــن الســداد ســلبيا عــى صـ
ي
ال�كــة أ
ال�كــة مــن توزيــع أربــاح لمســاهميها ممــا ســاعد عـ يـى تحسـ ي ن
ـ� نتائــج ش
فقــد تمكنــت ش
الم ف ي� ســلطنة عمــان.
أ
إن سـ يـر إنجــاز العمــال المتعلــق بأنشــطة مـرش وع بنــاء محطــة الهنــد يمـض ي بشــكل جيــد ويجــب أن يبــدأ تشــغيل المحطــة
بحلــول نهايــة عــام  ،2022وذلــك بعــد حــدوث بعــض التأخـ يـرات بســبب جائحــة كوفيــد  19وزيــادة أســعار الحديــد الصلــب
ـتثنا� ممــا كانــت عليــه ف� العــام الســابق ،أ
ئ
ت
المــر الــذي أثــر عــى نشــاط قطــاع البنــاء.
ـ� كانــت أعــى بشــكل اسـ ي
ي
والـ ي
كجــزء مــن الخطــة االسـ تـراتيجية الشــاملة ش
لل�كــة ،فإننــا نقــوم بتقييــم جميــع اســتثماراتها مــن أجــل اتخــاذ ق ـرار بشــأن
ف
الجــراء إىل تعزيــز قيمــة
التخــارج مــن ش�كات  /مناطــق جغرافيــة محــددة والدخــول ي� ش�اكات جديــدة .يهــدف هــذا إ
ين
المســاهم� وتحقيــق االســتدامة للرؤيــة التجاريــة ش
لل�كــة عــى المــدى الطويــل.
الــ� تتوافــق مــع قيمهــا أ
أ
ت
واصلــت ش
الساســية المتعلقــة «بالموثوقيــة والســامة
ال�كــة تعزيــز
ي
معايــر الســامة واليــزو ي
والقيمــة».
أ
ت
ز
قامــت ش
بالمعايــر الخالقيــة والقانونيــة وضمــان االمتثــال لمســؤولياتها البيئيــة
ال�كــة بأعمالهــا مــع االلــ�ام التــام
ي
واالجتماعيــة مــن أجــل مصلحــة مســاهميها وموظفيهــا.
ت
ت
ـ� تهــدف إىل تعزيــز إج ـراءات الرقابــة
قدمــت لجنــة التدقيــق
توصيــات نجديــرة بالثنــاء واق�حــت عــدد مــن السياســات الـ ي
الداخليــة .كمــا واصلــت ش
ـ� مبــادرات مختلفــة خــال العــام لزيــادة تعزيــز إجـراءات الرقابــة والعمليــات لضمــان
ال�كــة تبـ
ي
وجــود بيئــة قويــة للرقابــة الداخليــة تماشــياً مــع متطلبــات حوكمــة ال ـرش كات .توجــد وحــده للتدقيــق الداخــ� ف ي� ش
ال�كــة
ي
أ
أعمــال ش
ال�كــة
المــر الــذي يســاعد عــى إضافــة قيمــة وتعزيــز إج ـراءات الرقابــة ونحــن نم ـض ي قدم ـاً ف ي� تعزيــز محفظــة
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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لل�كــة ت
مق�حــات قيمــة عنــد الـرش وع ف� دراســة مناطــق جغرافيــة جديــدة ومشــاريع ممـ ي ز
قدمــت اللجنــة التنفيذيــة ش
ـ�ة .كمــا
ي
قدمــت اللجنــة كذلــك دعمــا كبـ يـرا ف ي� تعزيــز الخطــط االسـ تـراتيجية وقدمــت توجيهــات قيمــة لــ�إدارة ف ي� جهودهــا الراميــة إىل
تحقيــق قيمــة حقيقيــة لمبادراتهــا للنمــو.
بذلــت لجنــة ت
ش
ال�شــيحات والمكافــآت التابعــة للمجلــس جهــودا كبـ يـرة لضمــان التقييــم المســتمر لنظــام إدارة أداء ال�كــة
ت
ن
ش
ونظــام المــوارد الب�يــة مــن خــال إقــراح تغيـ يـرات تهــدف إىل جعــل تقييــم أداء الموظفـ يـ� وأجورهــم عادلــة وســليمةThe Nomination and Remuneration Committee of the Board put in concerted efforts to ensure the .
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.

اآلفاق المستقبلية

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

تشــهد ش�كــة الغــاز الوطنيــة نمــوا مســتمرا ف� جميــع أ
الســواق وتســتمر بإضافــة قيمــة لكافــة المسـ ي ن
ـاهم� وتعزيــز قيمــة
ً
ي
National Gas sees continued growth in all the markets and to continue adding value to the various
حقوقهــم.
stakeholders and enhance shareholder value.

شكر وتقدير

ال�كــة إىل أ
ال�كــة الكثـ يـر مــن الدعــم والتوجيــه لــ�إدارة التنفيذيــة ف ي� ســبيل دفــع ش
لقــد قــدم مجلــس إدارة ش
المــام ف ي� مسـ يـرة
نموهــا رغــم التحديــات وتقلبــات الســوق ،ونحــن عــى يقـ ي ن
ـ� تــام مــن أن المجلــس ســوف يســتمر ف ي� توجيــه نمــو ش
ال�كــة ف ي�
الســنوات القادمــة.
الدارة ،أود أن أعــرب عــن خالــص إمتناننــا لحـ ضـرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم
نيابــة عــن مجلــس
حفظــه هللا ورعــاه إالــذي مكنــت بص�تــه ورؤيــاه الحكيمــه مجتمــع أ
العمــال عــى ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى أهــداف واضحــة ومشــاريع
ي
رائــدة .كمــا أتوجــه بشــكر خــاص لــوزارة الطاقــة والمعــادن ،ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار ،والهيئــة العامــة
ن
والســعاف ،والهيئــة العامــة لســوق المــال ،وبورصــة مســقط عــى كل مــا قدمــوه مــن دعــم وتوجيــه ش
لل�كــة.
ـد� إ
الدفــاع المـ ي
ف
الدارة ،أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لمســاهمينا الكــرام ش
ول�كائنــا ،وبشــكل خــاص
و�
الختــام ،أود نيابــة عــن مجلــس إ
ي
لموظفينــا أ
العــزاء الــذي بســبب تفانيهــم ف ي� العمــل تواصــل ش
ال�كــة المــض ي قدمــا رغــم التحديــات.
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

األداء التجاري

شــهد عــام  2021إســتمرار تأثـ يـر تحديــات جائحــة كورونــا كوفيــد  19عــى مختلــف المناطــق الجغرافيــة .بصفــة عامــة كانــت
بيئــة أ
ن
ـد� معــدالت
العمــال خــال الســنوات القليلــة الماضيــة صعبــة ومليئــة بالتحديــات وتتســم بالمنافســة
الشــديدة وتـ ي
ف
النجــاز المتعلقــة بالمنتجــات وبــطء وتـ يـرة اتخــاذ الق ـرارات فيمــا يتعلــق باالســتثمارات الجديــدة ي� إنشــاء البنيــة التحتيــة
إ
ت
ـ� تمــارس ضغطــا أكـ بـر عــى هوامــش الربــح.
وزيــادة تكاليــف التشــغيل الـ ي
مل�مــة بمبادئهــا الجوهريــة ،ن ز
ال�كــة وبقيــت ت ز
بالرغــم مــن التحديــات ،ثابــرت ش
ال�اهــة والســامة والموثوقيــة والجــودة والعمــل
الجماعــي وأولويــة العمــاء ممــا ســاهم بالحفــاظ عــى قوتنــا ي ز
وترك�نــا عــى اسـ تـراتيجيتنا ورؤيتنــا المتمثلــة ف ي� بنــاء مؤسســة
عمادهــا النمــو واالســتدامة عــى المــدى الطويــل .اســتمرت ش
ال�كــة ف ي� اتخــاذ قـرارات اســتباقية لحمايــة موظفيهــا ومواردهــا
ف ي� أوقــات الوبــاء وتقييــم الخيــارات المختلفــة لبنــاء االســتدامة المؤسســية ف ي� المســتقبل .الت ـزال ش
ال�كــة ف ي� ســلطنة ُعمــان
ـع� غــاز البـ تـرول المســال ،ووضــع العالمــات التجاريــة عــى
تبــذل المســاعي الحثيثــة للدفــع نحــو إعــادة هيكلــة آليــة تسـ ي
اســتخدامها مــن خــال تطويــر صمامــات أ
ين
المــان وأجهــزة تحكــم
المســتهلك� عنــد
أســطوانات الغــاز ،وضمــان ســامة
حاليــا .لقــد تأثــرت تلــك الجهــود بســبب الوبــاء ،كانــت هــذه السياســات قيــد المراجعــة مــن قبــل
الجريــان المســتخدمة ً
الجهــات المعنيــة ونتوقــع بــأن تدخــل هــذه القواعــد ي ز
التغيــرات التنظيميــة ض�ورة
وتعتــر
حــ� التنفيــذ عــام 2022م.
ي
ب
حتميــة لتحقيــق االنضبــاط ف ي� الســوق والشــفافية وخلــق بيئــة أعمــال أكـ ثـر أمانـاً فيمــا يتعلــق بصناعــة غــاز البـ تـرول المســال.

ترك�نــا ف� مختلــف أ
ز
منصبــا عــى زيــادة مخــزون غــاز البـ تـرول المســال وإطــاق الحلــول الهندســية والمشــاريع
الســواق
ً
بقــي ي ي
القطاعــات هــي أ
الكـ ثـر تـ ضـررا خــال الجائحــة .مــن المتوقــع أن يكــون التعـ ف
ـا� مــن هــذه
ـذه
ـ
ه
ـت
ـ
كان
ـك
ـ
ذل
ـع
ـ
وم
ـة.
التجاريـ
ي
الجائحــة بطيئــا االمــر الــذي ســيحتم عــى أ
الســواق مواجهــة الســاالت الجديــده منــه .كمــا واجهــت أعمــال بيــع الجملــة
ف أ
ت
ـ� لجــأ إليهــا المنافســون ف ي� الســوق عــى أعقــاب توافــر
للغــازف المســال منافســة شــديدة مــع انخفــاض حــاد ي� الســعار الـ ي
جنبــا إىل جنــب مــع ســوق بيــع الجملــة المتعاقــد عليهــا بســبب الوبــاء .أدى ضعــف الســيولة إىل
كبـ يـر ي� المنتجــات بالســوق ً
ـات النقديــة أ
للعمــال.
زيــادة الضغــط عــى التدفقـ
المــارات العربيــة المتحــدة شــهد انخفــاض الســيولة وتوافــر فائــض المنتجــات ،ف ي� ظــل انكمــاش قطــاع بيــع الجملــة
ســوق إ
للغــاز المســال بســبب التحديــات المســتمرة للوبــاء ،ممــا أدى إىل تقييــد الهوامــش عــى الرغــم مــن الحفــاظ عــى العمــاء
ف
مــن خــال تعزيــز جهــود عملياتنــا ي� الســوق.
ت
لــم تكــن عملياتنــا ف� ي ز
ـ� خلفتهــا الجائحــة حيــث شــهدت البــاد بأكملهــا حالــة مــن التعطيــل
ي
مال�يــا بمنــأى عــن التحديــات الـ ي
التــام أ
ـا� ف ي� زيــادة الربــح
للعمــال معظــم العــام .عــى الرغــم مــن ذلــك ،ســاهمت التحديــات والعمليــات بشــكل
إيجـ ب ي
ف
الصـ ف
ـا� للمجموعــة .تســتمر التحديــات بالرغــم مــن المنافســة الحــادة والضغــط عــى هوامــش الربــح ي� الســوق بالنظــر إىل
بيئــة ي أ
العمــال بشــكل عــام.
ف
الجيــد لمواصلــة بنــاء رصيدنــا ف ي� أنظمــة مشــاريع
وتابــع فريــق عملنــا ي� ســلطنة ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية عملــه ّ
الصطناعــي واســتطاع تحقيــق جوائــز تقديريــة عـ ّـدة مــن العمــاء لحســاب المجموعــة بالرغــم مــن التباطــؤ
الغــاز الطبيعــي إ
الــذي تســبب بــه الوبــاء .ومــن المتوقــع أن يتــم تنفيــذ هــذه المشــاريع ف ي� عــام  2022فصاعــداً.
ال يـزال سـ يـر العمــل المتعلــق بأنشــطة مـرش وع بنــاء محطــة الهنــد يمـض ي بشــكل جيــد ،عــى الرغــم مــن التحديــات الكبـ يـرة
الخــرة لوبــاء كوفيــد  19وهطــول أ
الناجمــة عــن موجــة التف ـش أ
المطــار بشــكل أكـ بـر مــن المعتــاد ممــا أثــر عــى أنشــطة
ي
ي
الموقــع .وحـ تـى آ
الن ،مــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل المحطــة ف ي� نهايــة عــام .2022
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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.

أنظمة اإلدارة

ال�كـ ف
ن ت
تســتمر ش
ـ� تهــدف إىل تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية وتحســينات التحكــم
ـة ي� تقديــم العديــد مــن مبــادرات التحسـ يـ� الـ ي
ف
ت
ـ� يتــم فيهــا تنفيــذ العمليــات والمعامــات اليوميــة.
ي� الطريقــة الـ ي
تــول ش�كــة الغــاز الوطنيــة ســامة موظفيهــا وعمالئهــا وممتلكاتهــا وجميــع أصحــاب المصلحــة أهميــة كبـ يـرة ونحــن ت ز
مل�مــون
ي
ـ�ام ،واصلنــا تنفيــذ العديــد مــن التدابـ يـر لتحسـ ي ن
تمامــا بتأســيس ظــروف عمــل وتشــغيل آمنــة .وتماشــيا مــع هــذا االلـ ت ز
ـ�
ن
ش
الكفــاءة التشــغيلية ،وتعزيــز ســامة موقــع العمــل و تحسـ يـ� خفــض التكاليــف .خــال العــام ،قــام أســطول �كــة الغــاز
الوطنيــة بتوصيــل غــاز البـ تـرول المســال بطريقــة آمنــة وفعالــة ف ي� كافــة أنحــاء ســلطنة عمــان وعـ بـر الحــدود وصـ ً
ـول إىل
المــارات العربيــة المتحــدة دون وقــوع أي حــاالت تعطــل عــى الطرقــات .وتـ ّـم التقيــد بممارســات التشــغيل القياســية
إ
ف
ف
ومراقبــة االلـ ت ز
ـا� ومــا إىل ذلــك.
ـ�ام عــن كثــب ي� جميــع المصانــع لضمــان تقليــل تكاليــف صيانــة المركبــات والعمــل إ
الضـ ي

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.

وقــد ســاعدت المراجعــة المســتمرة والتقييــم لمختلــف أدلــة السياســات وإج ـراءات التشــغيل ف ي� زيــادة تعزيــز الضوابــط
وتحقيــق أفضــل الممارســات.
ف
ت
ز
أدى قســم الماليــة
مهامــه بنجــاح ي� تلبيــة متطلبــات إعــداد التقاريــر مــن خــال االلــ�ام واالمتثــال لمتطلبــات أعمــال Ongoing review and assessment of various policy manuals and operating procedures helped in further
ين
ين
وتحســ� جــودة المخرجــات.
تحســ� االجــراءات المحاســبية والضوابــط الداخليــة
المجموعــة واســتمرت ف ي�
strengthening controls and to bring in best practices.
ـ� مــن خــال مراجعــة الضوابــط و العمليــات زيــادة تعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة بشــكل عــام
يضمــن قســم التدقيــق تالداخـ ي
تعمــل فيهــا ش
ال�كــة.
ـ�
وشــامل لبيئــة العمــل الـ ي
ن
القانو� للبيئة ت
ال� ننتمي إليها ت ز
ضمن قسم ت ز
ش
ونل�م بها.
طار
وال
المختلفة
كات
ال�
حوكمة
لمتطلبات
إمتثالنا
االل�ام
إ
ي
ي
األفراد

الهــم للمؤسســة .أ
الشــخاص هــم المــورد أ
ال�كــة أن أ
لطالمــا كان ايماننــا ف� ش
فالشــخاص لدينــا هــم مصــدر الوحــي واالبتــكار
ـ� يالــذي نحتــاج إليــه لتتقــدم ش�كتنــا إىل أ
والرؤيــة والتحفـ ي ز
المــام عــى الخــط االسـ تـراتيجي ،وهــم مــن يضيفــوا ش
لل�كــة
الكفــاءات والقــدرات الـ ت
الدارة تطويــر أهــم أصولهــا وهــي المــوارد ش
الب�يــة
ـ�
تســاعدنا عــى التقـ ّـدم نحــو أهدافنــا .تابعــت إ
عـ بـر االســتثمار المتواص يــل ف ي� خطــط تدريــب وتطويــر موظفيهــا عــى جميــع مســتويات ش
ال�كــة ممــا يتيــح لهــم إمكانيــة
ت
ز
ن
الدارة مل�مــة بتشــجيع أفـراد طاقــم
ـال زيــادة إنتاجيــة الموظــف .وتبقــى إ
تطويــر مهاراته فــم وتحسـ يـ� حالتهــم المعنويــة وبالتـ ي
طموحــات ش
ال�كــة .ونحــن نؤمــن بتهيئــة بيئــة عمــل مبنيــة عــى االحـ تـرام
العمــل لدينــا ي� تنســيق أهدافهــم الشــخصية مــع
المتبــادل والثقــة والقيــم أ
الخالقيــة الرفيعــة الـ تـ� تزدهــر ف� إطارهــا روح العمــل الجماعــي والـ تـ� تحفــز العاملـ ي ن
ـ� ف ي� ش
ال�كــة
ي
ي
لل�كــة أ
خ�هــم يوكذلــك خـ يـر ش
والطـراف المعنيــة والمجتمــع بشــكل عــام.
ـه
ـ
في
ـا
ـ
لم
ـم
عــى بــذل قصــارى جهدهـ
ي
أ
ف
ن
ن
ـا�،
كمــا نهــدف اىل تشــجيع المشــاركة المحليــة ،ونعطــي الفضليــة ي� معظــم المناصــب
ي
للمرشــح� مــن الشــباب ُ
العمـ ي
وقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا كذلــك للحفــاظ عــى التواجــد المحـ أ
الدارات وضمــان المحافظــة عــى
ـ� المثــل عـ بـر وظائــف إ
أ ن ي
ت
ز
أفضــل مســتويات التعمـ ي ن
ش
ـ� ف ي� ش
أيضــا بإعــداد القــوى العاملــة
ـة
ـ
ك
ال�
م
ـ�
ـ
وتل
ـوب.
ـ
المطل
ال�كــة بمــا يتجــاوز الحــد الد�
ً
ن
ن
أيضــا عــى مواجهــة التحديــات وتجاوزهــا
العمانيـ يـ� .وتســاعد ً
الثابتــة وتطويرهــا وزيــادة فــرص العمــل أمــام المواطنـ يـ� ُ
ـ� الحاليـ ي ن
عـ بـر اســتقدام مــوارد ذات كفــاءة والحفــاظ عــى الموظفـ ي ن
ـ� مــن خــال خطــط تطويــر المسـ يـرة المهنيــة ورفــع
معنوياتهــم.
أ
أ
أ
ش
ترمــي ش
ال�كــة إىل خلــق ثقافــة قائمــة عــى الداء المثــل ،وقيــاس أداء الفـراد مــن منظــور أهــداف ال�كــة ،وإعــادة تصويبــه
بشــكل دوري لضمــان أن يتشــارك الجميــع ف ي� رؤيــة واحــدة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة

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

نجحــت ش�كــة الغــاز الوطنيــة باالمتثــال لجميــع متطلبــات شــهادة أ
اليــزو إلج ـراءات الجــودة والســامة والبيئــة الـ تـ� حــازت NGC continued to successfully comply with all the standards and regulations pertaining to the ISO
ي
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ال�كــة جاهــد ًة ف� تحسـ ي ن
عليهــا ف ي� الســنوات الماضيــة .واســتمرت ش
الصحــة والســامة والبيئــة الخاصــة بهــا مــن
ـ� إج ـراءات
ّ
ي
أجــل تعزيــز ســامة العاملـ ي ن
ـ� والمصانــع والســامة عــى الطريــق .ويضمــن التقييــم الســنوي الخــاص بالصحــة والســامة
والبيئــة االلـ ت ز
ـ�ام المطلــق بعــدم وجــود أي انحرافــات.
أخــذ فريــق الصحــة والســامة عبئــا إضافيــا لتدريــب الموظفـ ي ن
المتثــال بنجــاح إلرشــادات اللجنــة العليــا والتعليمــات
ـ� وتــم إ
الموضوعــة مــن حـ ي ن
ـ� آلخــر للوقايــة مــن فـ يـروس كورونــا.
ـ� والسـ ي ن
تابعنــا إج ـراء برامــج التدريــب عــى الســامة للعاملـ ي ن
ـائق� لتمكينهــم مــن التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ بطريقــة
أفضــل وأكـ ثـر ت
ـ� السـ ي ن
ـائق� عــى تعزيــز مســتويات الوعــي بالمنتــج بـ ي ن
اح�افيــة .وقــد ســاعد التدريــب المنتظــم للسـ ي ن
ـائق� بــل
وســاعد عــى ترســيخ ثقافــة الســامة ف ي� ش
ال�كــة.
المسؤولية االجتماعية للشركة

نحــن نؤمــن إيمانــا راســخا بالعــودة إىل المجتمــع الــذي نزدهــر فيــه ونأخــذ دورنــا كمنظمــة أخالقيــة تتحمــل مســؤوليتها بــكل
جديــة .تشــجع ش
ال�كــة ثقافــة التطــوع داخــل المنظمــة وتشــجع موظفيهــا عــى المســاهمة ف ي� المجتمــع و رد الجميــل إليــه
بــأي طريقــة .ســاهمت ش
ال�كــة لتعزيــز جهــود الحكومــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد  .19كمــا ســاهمنا ف ي� مســاعدة المت�ض ريــن من
ف أ
ت
إعصــار شـ ي ن
ـ� والبنــاء
ـ� تحقــق الرضــا الداخـ ي
ـاه� والتواصــل معهــم ي� الوقــات العصيبــة .ننــوي مواصلــة هــذه المبــادرات الـ ي
عــى الـ ت ز
ـ�ام ش
ال�كــة بتقديــم الخدمــات للمجتمــع.
كجــزء مــن ت ز
ال�امنــا بتطويــر المواهــب المحليــة ،ترتبــط ش
ال�كــة أيضــا بالكليــات ف ي� ســلطنة عمــان مــن أجــل المســاهمة ف ي�
تدريــب وتنميــة الشــباب العمـ ن
ـا� والنظــر ف ي� إمكانيــات التعــاون مــع هــذه الكليــات مــن أجــل المنفعــة المتبادلة،تأثــرت هــذه
ي
الجهــود بســبب الوبــاء ولكــن نعـ ت ز
ـ�م إســتئناف جهودنــا ف ي� توفـ يـر برامــج التدريــب تهــدف تطويــر الشــباب و المســتعدين
ن
ـا� ف� عــام 2022م .تعـ ت ز
ـ�م ش
ال�كــة تطــوع موظفيهــا لتطويــر الشــباب مــن خــال توفـ يـر التدريــب
للعمــل مــن الشــباب العمـ ي ي
ال�كــة والـ ت
عــى الجوانــب المختلفــة الـ تـ� يتمتــع بهــا موظفــو ش
ـ�
ـ� والمجتمــع ككل.
ـ
المح
ـباب
ـ
الش
ـد
ـ
تفي
ـد
ـ
ق
ي
ي
ي
التوقعات المستقبلية

للتمــ� التشــغيل أ
ف
ن
يّ ز
يســع� إال أن أكــرر أن ش�كــة الغــاز الوطنيــة تبقــى عــى ت ز
والداء
معاي�هــا
ال
ال�امهــا المطلــق ي� رفــع ي
ّ
ي
المــال .يكذلــك نتابــع تقييــم المبــادرات المختلفــة لتحقيــق التــوازن الصحــي والتنـ ّـوع لمجموعــة منتجــات ش
ال�كــة يك نتابــع
ي
ف
مســرة النمــو ت ز
التعــا� مــن تداعيــات الجائحــة .ونحــن مصممــون عــى متابعــة العمــل لتطويــر ش
ال�كــة يك
بال�امــن
ي
مــع أ ي
ـي� المتعــددي الجنســيات واسـ ًـما معرو ًفــا يصبــح وجهــة للموظّفـ ي ن
ساسـ ي ن
تنمــو وتصبــح أحــد الالعبـ ي ن
ـ� والباعــة والعمــاء
ـ� ال
والدائنـ ي ن
ـ� والمجتمــع االســتثماري بــأرسه .ونعمــل اليــوم عــى دراســة أســواق دوليــة جديــدة تســاعدنا عــى تحقيــق قيمــة
معــززة لمســاهمينا وتغذيــة تطلعاتنــا للنمــو .ش
ال�كــة ف ي� وضــع جيــد إلطــاق العنــان إلمكاناتهــا الكاملــة عـ بـر أســواقها الرئيســية.
الرشــاد والدعــم المســتمرين مــن قبــل مجلــس إدارة ش
ال�كــة ،مــن أجــل توجيــه
قدمــا للحصــول عــى المزيــد مــن إ
إنـ نـ� أتطلــع ً
فري يــق العمــل ف ي� ش�كــة الغــاز الوطنيــة ف ي� مســعاه لتحقيــق رؤيــة ش
ال�كــة.
ين
نال� تشاندنا

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

الرئيس التنفيذي

15

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.
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تقرير تنظيم وإ دارة الشركة

فلسفة الشركة حول تنظيم وإدارة الشركات
تز
تلــ�م ش
ال�كــة ف ي� ســبيل تطبيــق أفضــل أســاليب تنظيــم وإدارة الــرش كات بالشــفافية ،المســاءلة ،العدالــة ،والمســؤولية.
ال�كــة بإتبــاع المعايــر والقواعــد أ
ين
أضــف إىل ذلــك ت ز
إلــ�ام ش
المســاهم� ،العمــاء ،الــرش كاء ،و
الخالقيــة ف ي� عالقتهــا مــع
ي
أصحــاب المصالــح أ
الخــرى وذلــك بهــدف تحقيــق زيــادة لقيمــة حقــوق المسـ ي ن
ـاهم� إىل أقــى حــد ممكــن عــى المــدى
الطويــل.
ف
ن
ز
ش
وتتبــع ش
ال�كــة أعــى مســتويات ال�اهــه ي� جميــع تعامالتهــا ،كمــا تنفــذ أفضــل الممارســات ،وتطبــق ال�كــة ضوابــط داخليــة
المتثــال لميثــاق حوكمــة الـرش كات الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.
تتســم بالوضــوح وذلــك لضمــان إ
أ-بشكل عام

أ
الدارة الجــدد والـ تـ� تحتــوي عــى بيــان تاريــخ ش
تعــرض كافــة المعلومــات المتعلقــة ش
ال�كــة ،المواقــع
بال�كــة لعضــاء مجلــس إ
ي
ت
ش
الج ـراءات
ـ�
تغطيهــا ،وقاعــدة بيانــات تشــمل عمــاء ال�كــة ،أضــف لذلــك توفـ يـر وصــف موجــز بشــأنأ إ
الجغرافيــه الـ ي
عليهــا أ
ت
النشــطة التجاريــة ش
الدارة عــى القــل إحــدى
لل�كــة .فضـا ً عــن ذلــك فقــد زار أغلــب أعضــاء مجلــس
ـ� تنطــوي
إ
الـ ي
لل�كــة ،وتكــون الزيــارة متبوعــة بعــرض مفصــل يبـ ي ن
ـ� كيفيــة إدارة ش
المحطــات التشــغيلية التابعــة ش
ال�كــة ألعمالهــا.

ب-االلتزام باللوائح الداخلية

ـ�؛ أ
ال�كــة لوائــح داخليــة شــاملة تتضمــن السياســات المحاســبية ،السياســات العمليــة ،وسياســات العاملـ ي ن
لــدى ش
المــر الــذي
النســيابيه والقياســية عــى الوظائــف وتحسـ ي ن
ـ� نظــام المراقبــة الداخليــة ش
لل�كــة.
يضفــي الصبغــة إ

ال�كــة إىل لجــان التدقيــق الخارجيــة والداخليــه مراجعــة اللوائــح الداخلية ش
وقــد عهــد مجلــس إدارة ش
الدارة
لل�كــة ،وتفويــض إ
عنــد الـ ضـرورة لتعزيــز تنفيــذ السياســات الـ تـ� تحتــوي عليهــا اللوائــح الداخليــة ف ي� ش
ال�كــة .بنــاءا عليــهُ ،صممــت خرائــط
ي
العمليــات لتبســيط مختلــف العمليــات إســتعداداً لتنفيذهــا.
ج-النظام األساسي للشركة

ن
الســلطا� رقــم  18لســنة  ، 2019وافــق المســاهمون ف ي�
امتثــاال ً لقانــون الــرش كات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم
ـا� الــذي عقــد ف�  9يونيــو  2020عــى يتعديــل النظــام أ
ن
الســاس ش
لل�كــة.
االجتمــاع العــام غـ يـر العــادي الثـ ي
ي
ي
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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.

د-

مجلس اإلدارة

D. Board of Directors

ف
انتخــب المســاهمون أعضــاء مجلــس إ
الدارة ي� إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ  9يونيــو 2020م ،لمــدة The members were elected by the shareholders in the Annual General Meeting held on 9th June 2020
ثــاث ســنوات :
for a period of 3 years.
1

ث
الحار�
الشيخ /عبدهللا بن سليمان بن حمد
ي

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

1

2

الوهي�
الفاضل /خالد بن سعيد بن سالم
بي

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

2

3

السيد /نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي

Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidi

3

4

الفارس
الدكتور /حمدان بن عبدالحافظ
ي

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

4

5

المعول
الفاضل /إسحاق بن زايد بن خليفة
ي

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

5

6

�ش
الفاضل/معاذ بن ي
عم� بن عبدهللا البلو ي

Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi

6

أ
مبـ ش
الدارة ف ي�  9يونيــو  2020وانتخــب أعضــاء
الجتمــاع الول لمجلــس إ
الدارة  ،تــم عقــد إ
ـا�ة بعــد إعــادة تشــكيل مجلــس إ
ث
ـ� نائبـاً
ـ
الوهي
ـالم
ـ
س
ـعيد
ـ
س
ـد
ـ
خال
ـل/
ـ
والفاض
دارة
ال
ـس
ـار� رئيسـاً لمجلـ إ
مجلــس إ
الدارة الشــيخ /عبــد هللا ســليمان حمــد الحـ ي
بي
الدارة.
لرئيــس مجلــس إ
ن
رش
امتثـ ً
ـذي
ـ
وال
،
2019/18
ـم
ـ
رق
ـلطا�
ـ
الس
ـوم
ـ
بالمرس
ـادر
ـ
الص
179
ـادة
ـ
الم
،
ـة
ـ
التجاري
كات
ـ
ال
ـون
ـ
قان
ـن
ـ
م
ـث
ـ
الثال
ـال للقســم
In compliance with the Section Three, Article 179 of the Commercial Company Law passed through
في
أ
ف
يتطلــب أن يكــون فعــدد العضــاء ي� مجلــس إ
الدارة عــددا فرديــا ؛ عليــه انتخــب المســاهمون ي� اجتمــاع الجمعيــة العامــة Royal Decree No 18 / 2019, which requires the Board should be comprised of members totaling to an
العاديــة المنعقــد ي�  13يوليــو  2020عضــوا إضافي ـاً و لمــدة  3ســنوات.
odd number, the Shareholders in the Ordinary General Meeting held on 13th July 2020 elected following
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.

member for a period of 3 years.

عل العلوي.
7ـ
الفاضل /هشام محمد ي
الدارة هــم أعضــاء مسـ ي ن
ـتقل� وفقــا للتعميــم الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق
أربعــة مــن ضمــن ســبعة أعضــاء مجلــس إ
المــال رقــم  2012/14بتاريــخ /24ينايــر.2012/
حضــور كل مــن األعضــاء فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة واجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوي الماضــي:

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

اير2021م27،أبريل2021م29،يوليو2021م05،أكتوبر2021م27،أكتوبر2021م22،ديســم�2021م ،وعقــدت جميــع
25ف�
ب
ب
أ
ت
ت
ـ� نصــت عليهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال.
تلــك االجتماعــات خــال فــرة الشــهور الربعــة الـ ي

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.
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الجدول التال ي ن
يب� حضور كل عضو مجلس إدارة الجتماعات المجلس:
ي
االسم والمنصب

The attendance of each of the Directors at the Board Meetings was as follows:
Membership
in other
companies

No. of
meetings held

No. of
meetings
attended

Name & Designation

ث
الدارة
الشيخ /عبد هللا بن سليمان بن حمد
الحار� ،رئيس مجلس إ
ي

2

6

6

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman

الفاضل /خالد بن سعيد بن سالم
الدارة
الوهي� ،نائب رئيس مجلس إ
بي

2

6

6

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Vice Chairman

�ش
الفاضل/معاذ بن ي
عم� بن عبدهللا البلو ي

-

6

6

Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi

الفارس
الدكتور /حمدان بن عبد الحافظ بن حمدان
ي

1

6

6

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

الفاضل /هشام بن محمد العلوي

-

6

6

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi

السيد /نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي

-

6

6

Mr. Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidi

المعول
الفاضل /إسحاق بن زايد بن خليفة
ي

-

6

6

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

ُمالحظة:

Note:

ين
تنفيذي�.
الدارة يغ�
جميع أعضاء مجلس إ

-1
ث
ـار� و الفاضــل /إســحاق بــن زايــد بــن خليفــة المعـ
ـول و الدكتــورii. Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy and Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali are Non- /
 -2الشــيخ/عبدهللا بــن ســليمان بــن حمــد الحـ ي
ـا� أ
ي ق
حمــدان بــن عبــد الحافــظ بــن حمــدان الفــارس هــم أعضــاء مجلــس إدارة غـ يـر مسـ ي ن
العضــاء
Independent Directors; rest of the directors are Independent Directors.
ـتقل� ،بينمــا بـ ي
ي
مسـ ي ن
All the board members attended the Annual General Meeting held on 24th March 2021.
ـتقل�.
الدارة الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  24مارس .2021
ح�ض جميع أعضاء مجلس إ
ه-

لجنة تدقيق الحسابات

All of the directors are non-executive Directors.

i.

E. Audit Committee

تشــكلت لجنــة تدقيــق الحســابات وف ًقــا للمبــادئ الصــادرة بتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم .2003/11 :تــم إعــداد
ت
ـ� تقــوم بهــا .ويتوافــق دور
ميثــاق اللجنــة الــذي ينــص بوضــوح عــى سياســة اللجنــة ،مســؤولياتها ،إ
والجـراءات والعمليــات الـ ي
لجنــة تدقيــق الحســابات مــع توجيهــات الهيئــة العامــة لســوق المــال.
ف
ن
عقــد مجلـ
ـس إ
الدارة  ،بعــد إعــادة انتخابــه وإعــادة تعيينــه مــن قبــل المسـ ي
ـاهم� ي� اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي The Board of Directors, after their re-election and re-appointment by the shareholders in the Annual
ف
ش
الــذي عقأـ تـد ي� /9يونيــو2020/م  ،أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ال�كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل لجنــة التدقيــق General Meeting held on 09th June 2020, conducted 1st Board meeting of the Company, and resolved
وف ًقــا لــ� ي�:
to re-elect and re-constitute the Audit Committee as below:
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.
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السيد نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي

رئيساً للجنة

الفارس
الفاضل /حمدان بن عبدالحافظ
ي
عم� بن عبدهللا البلو�ش
الفاضل /معاذ بن ي

عضو

Member

عضو

Member

ي
/24ف�ايــر/26 ،2021/
وقــد عقــدت لجنــة التدقيــق  4اجتماعــات خــال العــام .2021وعقــدت هــذه االجتماعــات ف ي�
ب
أبريــل/26 ،2021/يوليــو ،2021/وكان أخــر إجتمــاع بتاريــخ /26أكتوبــر.2021/
االسم والمنصب

Chairman

Mr. Sayyid Nabil Hilal Saud Al Busaidi
Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi
Mr. Muath Omeir Abdullah Al Balushi

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.

No. of meetings attended

No. of meetings held

Name & Designation

4

4

Sayyid Nabi Hilal Al Busaidi, Chairman

4

4

Mr. Muath Omeir Al Balushi

السيد نبيل بن هالل البوسعيدي ،رئيسا للجنه
عم� بن عبدهللا البلو�ش ي  ،عضو
الفاضل /معاذ بن ي

الفارس ،عضو
الدكتور /حمدان بن عبدالحافظ
ي
أ
ـ� والداخليـ ي ن
ـ� الخارجيـ ي ن
وتجتمــع لجنــة تدقيــق الحســابات كذلــك مــع كل مــن المدققـ ي ن
ـ� مــره عــى القــل خــال الســنه دون 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
ال�كــة .ويالحــظ أيضــا أن جميــع أعضــاء لجنــة تدقيــق الحســابات هــم أعضــاء غـ يـر تنفيذيـ يـ�.ن
حضــور إدارة ش
4

4

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

that all Members of the Audit Committee are non-executive Members.

و-

F. Executive Committee

اللجنة التنفيذية

تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة بقـرار مــن مجلــس إدارة ش
الدارة التنفيذيــة فيمــا يخــص المشــكالت
ال�كــة؛ وذلــك بغــرض توجيــه إ
أ
الدارة.
السـ تـراتيجية ،المــر الــذي ييــر مهمــة مجلــس إ
إ
الدارة  ،بعــد إعــادة انتخابــه وإعــادة تعيينــه مــن قبــل المسـ ي ن
ـاهم� ف� اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي The Board of Directors, after their re-election and re-appointment by the shareholders in the Annual
عقــد مجلــس إ
ي
الــذي عقــد ف ي� /9يونيــو2020/م  ،أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ش
ال�كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة General Meeting held on 09th June 2020, conducted 1st Board meeting of the Company and resolved
وف ًقــا لـ أ
to re-elect and re-constitute the Executive Committee as below:
ـ� ت ي�:
ث
الحار�
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد
ي
الوهي�
الفاضل /خالد بن سعيد بن سالم
بي

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.

رئيساً للجنة

Chairman

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

عضو

Member

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

عضو

Member

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

المعول
الفاضل /إسحاق بن زايد بن خليفة
ي
ف
ف
التال:
كما قرر مجلس إ
الدارة ي� اجتماعه الذي عقد ي�  27يوليو  2020إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية عىل النحو ي
ث
الحار�
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد
ي
الوهي�
الفاضل /خالد بن سعيد بن سالم
بي

المعول
الفاضل /إسحاق بن زايد بن خليفة
ي
الفاضل /هشام بن محمد العلوي

رئيساً للجنة
عضو
عضو
عضو

وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة  5اجتماعــات خــال العــام  ،2021وكانــت هــذه االجتماعــات ف ي� التواريــخ التاليــة/06 :
ديســم�.2021/
ديســم� 2021/وكان أخــر إجتمــاع بتاريــخ /31
مايــو/05 ،2021/يوليــو/05 ،2021/أكتوبــر/02 ،2021/
ب
ب

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

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

Member

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

Member

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

Member

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi

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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Name & Designation

No. of meetings held

No. of meetings attended

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy, Chairman

5

5

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

5

5

Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

5

5

Mr. Hisham Mohammed Al Alawi

5

5

االسم والمنصب

ث
 رئيسا للجنة، �الحار
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد
ي
 خالد بن سعيد بن سالم/الفاضل
 عضو، �الوهي
بي

 عضو،المعول
 إسحاق بن زايد بن خليفة/الفاضل
ي
 عضو، هشام بن محمد العلوي/الفاضل

:لجنة الترشيحات والمكأفات

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

-ز

ال�كــة لجنــة ت
شــكل مجلــس إدارة ش
ال�شــيحات والكأفــات؛ وذلــك لمســاعدة الجمعيــة العامــة الســنوية ف ي� ترشــيح أعضــاء مجلــس
 وإنتخــاب أ،لل�كــة مــن ذوي الكفــأة والمؤهــات
ـ� ت
الم�شـ ي ن
الفضــل مــن بـ ي ن
ـح� لعضويــة مجلــس إدارة ش
إدارة ش
ال�كــة ولجانــه
أ
ـ� المناسـ ي ن
ال�كــة ف� إختيــار المديريــن التنفيذيـ ي ن
 أضــف إىل ذلــك تهــدف اللجنــة إىل مســاعدة مجلــس إدارة ش.الخــرى
ـبي� لــ�إدارة
ي
التنفيذيــة ش
.لل�كــة
 بعــد إعــادة انتخابــه وإعــادة تعيينــه مــن قبــل المسـ ي ن، الدارة
ـاهم� ف ي� اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي
عقــد مجلــس إ
ال�كــة وقــرر إعــادة انتخــاب وإعــادة تشــكيل لجنــة ت
 أول اجتمــاع لمجلــس إدارة ش، م2020/يونيــو/9 �الــذي عقــد ف ي
ال�شــيحات
أ
ت
:�والمكأفــات وف ًقــا لــ� ي

رئيسا للجنة

�الوهي
 خالد بن سعيد بن سالم/الفاضل
بي
ث
عضو
�الحار
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد
ي
Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi
Member
عضو
الفارس
 حمدان بن عبدالحافظ/الفاضل
ي
ف
وقــد عقــدت لجنــة ت
ن
The Nomination & Remuneration Committee has met 2 times during the year 2021. The meetings were /27 :الجتماعــات ي� التواريــخ التاليــة
 وكانــت إ،2021 ) خــال عــام2( �ال�شــيحات والمكأفــات إجتماعـ يـ
2021/�ديســم/21و
،2021/أكتوبــر
ب
held on 27 October 2021 and 21 December 2021.
Name & Designation

No. of meetings held

No. of meetings attended

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi, Chairman

2

2

Sh. Abdulla Suleiman Hamed Al Harthy

2

2

Dr. Hamdan Abdul Hafidh Al Farsi

2

2

H. Statutory Auditors

االسم والمنصب

 خالد بن سعيد بن سالم/الفاضل
 رئيسا للجنة، �الوهي
بي
الشيخ عبدهللا بن سليمان بن حمد الحار�ث
ي
الفارس
 حمدان بن عبدالحافظ/الدكتور
ي

 مراقبي الحسابات-ح

ن
قــام المســاهمون ف ي� إجتمــاع الجمعيــة
The shareholders in the Annual General meeting held on 24th March 2021 re-appointed Abu Timam  بإعــادة تعيـ يـ� أبــو تمــام،2021  مــارس24 العموميــة الســنوية والــذي عقــد بتاريــخ
أ
ش
.2021 جرانــت ثورنتــون كمدقــق لحســابات ال�كــة الم لعــام
Grant Thornton as the Statutory Auditors of the Parent company for the year 2021.
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ط -القيود  /العقوبات

لم يتم فرض أي عقوبات أو غرامات عىل ش
ال�كة ف ي� عام .2021
مالحظة:

لم يتم فرض أي عقوبات أو غرامات عىل ش
ال�كة ف ي� عام .2021

ي -سبل التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة والمستثمرين

تنـرش ش
العــان العــام ف ي� إحــدى
ال�كــة ،بالتوافــق مــع القواعــد واللوائــح ،النتائــج ربــع الســنوية ونصــف الســنوية عــن طريــق إ
نجل�يــة والعربيــة ف� ســلطنة ُعمــان .وال ترســل النتائــج بصفــة فرديــة إىل المسـ ي ن
ال ي ز
الجرائــد الرئيســة ،بــكال اللغتـ ي ن
ـاهم� كونهــا
ـ�
إ
ني
ف
ـاهم� طلــب الحصــول عــى مجموعــة مــن النتائــج فقــط باالتصــال بمكتــب
تن ـرش ي� الجرائد،ومــع ذلــك فإنــه يحــق للمسـ ي
ال�كــة .الشــخص المســؤول عــن التواصــل مــع المسـ ي ن
ش
ـ� (رقــم
ـاهم� هــي هــو الفاضــل /نــارص بــن ســالم الرحـ ب ي

الهاتــف.)24446073 :

ك -أوجـه محددة لعدم االلتزام باألحكام المتعلقة بحوكمة الشركات

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

ال�كات الجديد ،وذلك من خالل ت ز
ال�كة لميثاق حوكمة ش
إمتثلت ش
إل�امها بكل ماورد ف ي� الميثاق.
ن
رش
تســعى ش
ال�كــة
دائمـاً إىل تحمــل المســؤولية الوطنيــة مــن خــال االمتثــال الصــارم لميثــاق حوكمــة الـ كات وجميــع القوانـ يـ� The Company always strives to be a responsible corporate citizen and believes in strict compliance with
أ
ف
ت
ش
ش
ـ� تخضــع لهــا ال�كــة .تؤمــن ال�كــة إيمان ـاً راســخاً بــأن تكــون مثــاال ً للحوكمــة الرشــيدة the Code of Corporate Governance and all other laws and regulations in the Sultanate that the Company
واللوائــح الخــرى ي� الســلطنة الـ ي
المتثــال للميثــاق.
لل ـرش كات .وخــال الســنة ال توجــد أي حــاالت لعــدم إ
is subject to. The Company firmly believes in setting an example of good corporate governance. During
The company has complied with the requirements as per the New Code of Corporate Governance.

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

ل -نبذة عن الخبرة المهنية لمدقق الحسابات األصيل

L. Professional profile of the Statutory Auditor

جرانــت ثورنتــون هــي شــبكة مــن ش�كات الضمــان وال�ض ائــب واالستشــارات المســتقلة  ،وتتضمــن عــى ث
أكــر مــن 50,000
شــخص ف ي� أكـ ثـر مــن  130دولــة  ،ممــا يســاعد المنظمــات الديناميكيــة عــى إطــاق إمكاناتهــا للنمــو .إنهــا واحــدة مــن أفضــل
ســتة شــبكات استشــارية دوليــة ف� مجــال المحاســبة أ
والعمــال التجاريــة وجميــع أعضــاء ش�كاتهــا مطالبــة بالتمســك بأعــى
ي
المعايــر المهنيــة أ
والخالقيــة .حيــث تتــم مراقبــة االمتثــال لهــذه المعايـ يـر وضمانهــا مــن خــال عمليــة صارمــة للغايــة لضمــان
ي
الجــودة.

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.

ش�كــة أبــو تمــام هــي عضــو ف ي� جرانــت ثورنتــون الدوليــة ،حيــث يقــع مقــر ش
ال�كــة ف ي� ســلطنة عمــان ،ف ي� مســقط ولهــا أيض ـاً
فــرع ف ي� صاللــة .تأســس مكتــب فــرع مســقط ف ي� عــام  1995وهــو واحــد مــن الـرش كات الرائــدة ف ي� ســلطنة عمــان  ،ويتضــح ذلــك
ت
ت
المح�فــون بخلفيــة
ـ� تضــم ش�كات راســخة ف ي� مجموعــة واســعة مــن الصناعــات .يتمتــع الموظفــون
مــن محفظــة العمــاء الـ ي
ف
الداريــة .يفــر
قويــة مــن الخـ بـرة وحيــث أن الخـ بـرة تلبيــة الحتياجــات عمالئهــم ي� مجــال المحاســبة وال�ض ائــب واالستشــارات إ
تز
ـخص الســبب الــذي جعــل أبــو تمــام جرانــت ثورنتــون ينمــو برسعــة
هــذا المزيــج النــادر مــن المـ نـوارد الماهــرة وااللــ�ام الشـ ي
ـ� ش�كات المحاســبة الكـ بـرى ف ي� ســلطنة عمــان .تــم اعتمــاد أبــو تمــام جرانــت ثورنتــون مــن قبــل
ليصبــح ذات مكانــة بــارزة بـ ي
هيئــة ســوق المــال باعتبارهــا واحــدة مــن ش�كات التدقيــق المســموح لهــا بمراجعــة حســابات الـرش كات المســاهمة.

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.

م -أتعاب مدققي الحسابات

ن
ـا� بمــا ف ي� ذلــك تقريــر حوكمــة
المكافــآت المدفوعــة لمراجــع الحســابات الخارجــي ،جرانــت ثورنتــون هــي  8,800ريــال عمـ ي
ال ـرش كات.

M. Audit fees
Remuneration payable to External Auditor, Grant Thornton is RO 8,800 including Report on Corporate
Governance.
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ين
المدقق� مقابل مراجعة حسابات ش
ال�كات الفرعية:
يل أتعاب
وفيما ي
اسم ش
ال�كة
س للغاز المركزي
أنظمة إن جي ي

المدقق
اس .ام جو�ش
ي
اس .ام جو�ش

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

إين�جي ش م م
س ي
إن جي ي
اس .ام جو�ش
العربية للنفط ش م م
ي
م الشهرا�ن
إين�جي السعودية ش م م
س ي
ي
إن جي ي
البتــكار ألنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس خدمات أ
العمال المالية
إ
ليمتــد
س الموحدة القابضة اس دي ان
ان جي ي
إين�جي اس دي أن ب ي� اتش دي
س
ان جي ي ي

إين�جي الهند الخاصة المتحدة
س ي
ان جي ي

ي

إرنست ويونج
إرنست ويونج

اي ب ي� اس أس ش
و�كاه

Currency

Auditor

4.500

4,500

AED

S. M. Joshi

NGC Central Gas Systems

8.000

8,000

AED

S. M. Joshi

NGC Energy LLC

4.500

4,500

AED

S. M. Joshi

Arabian Oil LLC

ريال سعودي

20.700

20,700

SAR

M. Al Shahrani

NGC Energy Saudi LLC

امريك
دوالر
ي

1.668

1,668

USD

Business
Ser vices

Innovative Energy Holdings Mauritius

رينجات ي ز
مال�ي
رينجات ي ز
مال�ي

29.680

29,680

MYR

Ernst & Young

NGC Consolidated Holdings Sdn. Bhd.

145.000

145,000

MYR

Ernst & Young

NGC Energy Sdn. Bhd.

روبيه هندية

250.000

250,000

INR

SBSS & Company LLP

NGC Energy India Private Limited

العملة
درهم امارا�ت
ي
درهم امار ت يا�
درهم امار ت يا�

أتعاب التدقيق

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

أ
ن
ن
ت
ـا� هــو المبلــغ
الدارة
ـا� مكافــأة لعضــاء مجلــس إ
لســنة  35,500( ،2021ريــال عمـ ي
تــم اقــر فاح مبلــغ وقــدره  37,400ريــال عمـ ي
ن
ن
ـا�  )2020أتعــاب حضــور االجتماعــات خــال
ـا� ( 35,500ريــال عمـ ي
ـ� ي� عــام  ،)2020وتــم دفــع  37,400ريــال عمـ ي
الفعـ ي
الســنة.
إجمــال الرواتــب والمكافــآت المحســوبة عــى بيــان الدخــل لحســاب خمســة مــن المديريــن
وخــال العــام  ،2021بلــغ
ي
ن
ن
ين
التنفيذيــ� ش
مــا� لســنة .)2020
لل�كــة بمــا ف ي� ذلــك المكونــات
ي
مــا� ( 256.872ريــال ُع ي
المتغــرة  260,700ريــال ُع ي
س -قسم التدقيق الداخلي

أنشأت ش
الداخل تقدم تقاريرها إىل أعضاء لجنة التدقيق.
ال�كة إدارة مستقلة للتدقيق
ي
تــم إجـراء التقييــم الخارجــي لقســم التدقيــق الداخــ� ش
لل�كــة لعــام 2019م حســب متطلبــات المــادة  27مــن القـرار رقــم
ي
 2018/10الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال مــن قبــل أم جــي آي الرؤيــة محاســبون قانونيــون (االستشــاريون) .خلــص
االستشــاريون إىل أن أنشــطة التدقيــق الداخــ� ش
لل�كــة تتوافــق بشــكل عــام مــع الضوابــط واللوائــح التنظيميــة لقـرار الهيئــة
ي
ـدول للممارســات المهنيــة ألعمــال
ـ
ال
ـار
ـ
ط
ال
وإىل
ـ�
ـ
الداخ
ـق
ـ
التدقي
ـدة
ـ
بوح
العامــة لســوق المــال رقــم  2018/10المتعلــق
إ
ي
ي
ن
ن
ـ� ( )IPPFالصــادر عــن جمعيــة المدققـ يـ� الداخليـ يـ� (.)ILA
التدقيــق الداخـ ي

ع-
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نبذة عن اإلدارة

Audit Fees

Financials

Name of Company

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

ف
ـب� القانونيـ ي ن
ـ� تشــاندا ،الرئيــس التنفيــذي :أحــد المحاسـ ي ن
•الفاضل/نالـ ي ن
عامــا ي� • Mr. Nalin Chandna, Chief Executive Officer: A Chartered Accountant having 24 years work
ـ� الــذي يتمتــع بخـ بـرة تصــل إىلً 24
experience across functions, industries and geographies.
ـال ف ي� عديــد مــن الصناعــات والمناطــق الجغرافيــة.
ـ
الم
ـل
مجــال العمـ
ي
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ـ� يتمتــع بخـ بـرة تصــل إىل  30عامــا ف ي�
•الفاضل/ســانجيف ســينها ،الرئيــس التنفيــذي للعمليــات :مهنــدس ميكانيـ ي
صناعــة غــاز البـ تـرول المســال.
ف
ن
ـو� يتمتــع بخـ بـرة تصــل إىل  18عامــا ي� مجــال
•الفاضــل /دي ـر فاج شــارما ،الرئيــس التنفيــذي للماليــة :محاســب قانـ ي
ـال ي� عديــد مــن الصناعــات.
العمــل المـ ي
•الفاضــل /حســام النجــار ،نائــب المديــر العــام للمبيعــات :حاصــل عــى بكالوريــوس ف� إدارة أ
العمــال تخصــص
ي
تســويق وإدارة ،يتمتــع بخـ بـرة تصــل إىل  21ســنة ف ي� مجــال صناعــة النفــط والغــاز.
أ
الدارة والمــوارد ش
الب�يــة :حاصــل عــى بكالوريــوس ف ي� إدارة العمــال ،يتمتــع بخـ بـرة
ـ� :مديــر إ
•الفاضــل /نــارص الرحـ ب ي
عمليــة تصــل إىل  26ســنة ف ي� إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الـرش كات العامــة المدرجــة ف ي� ســلطنة عمــان.
ـنت� خاضعــة للتجديــد وف ًقــا لقانــون العمــل ُ ن
وفيمــا يخــص مناصــب الوافديــن ،فإنــه قــد أبرمــت العقــود لمــدة سـ ي ن
ـا�،
العمـ ي
العمـ ن
ـا�.
ـل
ـ
العم
ـون
ـ
لقان
ـا
ـ
ق
وف
ـة
ـ
الخطــار ثالثــة شــهور .وتدفــع مكافــأة نهايــة الخدم
ً
عــى أن تكــون مــدة إ
ُ
ي
ف -درجة االعتماد على الموردين األساسيين:

• 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:

ال�كــة بشــكل كبـ يـر عــى غــاز البـ تـرول المســال الــذي تــورده مــن ش�كــة تنميــة نفــط ُعمــان ش
تعتمــد ش
و�كــة النفــط العمانيــة
The company relies heavily on LPG made available from Petroleum Development Oman (PDO) and Oman
ف
ـا� والصناعــات ت
المــدادات مــن هــذه المصــادر موثــوق بهــا إىل حــد مــا.
الب�وليــة ش.م.ع.م (أوربــك).
إ
للمصـ ي
Oil Refineries and Petrochemicals Co. SAOC (ORPIC). The supply from these sources is fairly reliable.

ص -تفاصيل التبرعات:

R. Details of Donation:

ف
قدمت ش ف
ن
عما� للجهات التالية:
ال�كة ي� عام  2021بت�عات بلغت ي� مجملها  10,000ريال ي

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

المبلغ

التفاصيل
أ
الغاثــة مــن  4,700ريال عما�ن
ن
ـج� كجــزء مــن دعــم إ
مســتلزمات الطبيــة لتوريــد مولــدات الكسـ ي
ي
ن
ـلطا�
 COVIDللمستشــفى السـ ي
ن
عما�
الجتماعية
وزارة التنمية إ
 5,300ريال ي

الت�عات
مجموع ب
ف
(ت�عات ش
ال�كة ي� عام .)11.000 : 2020
ب

ق -سياسة دفع أرباح أسهم الشركة:

ن
عما�
 10,000ريال ي

ال�كــة جاهــدة لتوزيــع أ
تســعى ش
الربــاح باســتمرار عــى مســاهميها عندمــا تتوفــر أربــاح أو احتياطيــات كافيــة .يتــم تحديــد
أ
ف
ن
ـاهم� ي� الجمعيــة العامــة الســنوية.
معــدل الربــاح مــن قبــل مجلــس إ
الدارة ويعتمــد مــن المسـ ي

)Amount (RO
4,700
5,300
10,000

Particulars
Medical Supplies for supply of Oxygen generators to Royal Hospital as
part of COVID relief support
Ministry of Social Development
Total Donation
(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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T. Market price data

بيانات سعر السوق

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:

-ر

مؤ� سوق مسقط أ
 مقابل ش2021 ال�كة ف ي� عام
يظهر أدناه أداء سعر سهم ش
:للوراق المالية

فيمــا يلــي تفاطيــل األســعار المرتفعــة والمنخفضــة لشــركة الغازالوطنيةفــي كل شــهر
.م٢٠٢١ خــال

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

Distribution of Shareholding
Row Labels

Number of Share
Holder

%age Share
Capital

Total Shares

إجمالي األسهم

نسبة أسهم رأس
المال

عدد المساهمين

عدد األسهم

Up to 5000

198

0.43%

362,528

362,528

%0.43

198

5001-10000

86

0.73%

618,198

618,198

%0.73

86

5000 حتى
10000-5001

%1.97

120

20000-10001

10001-20000

120

1.97%

1,677,289

1,677,289

20001-30000

65

1.93%

1,636,926

1,636,926

%1.93

65

30000-20001

715,283

%0.84

21

40000-30001

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:

831,949

%0.98

18

50000-40001

4,146,381

%4.88

58

100000-50001

75,011,446

%88.25

82

100000 أكثر من

85,000,000

%100.00

648

المجموع الكلي

 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة-ش

.الدارة بشكل منفصل ف ي� التقرير السنوي
الفصاح عن تقرير مناقشات وتحليالت إ
تم إ

: إقرار مجلس اإلدارة-ت

 ونظــام الرقابــة الداخــ� ش.يقــر المجلــس بــأن عــرض البيانــات الماليــة يتفــق مــع المعايـ يـر والقواعــد المعمــول بهــا
لل�كــة
ي
The board acknowledges that the presentation of the financial statements is in accordance with
الفصــاح عــن جميــع المعلومــات الماديــة المتعلقــة بمعامــات
كمــا إنــه يتــم إ.مناســب ويتوافــق مــع القواعــد واللوائــح الداخلية
ش
the applicable standards and rules. The Company’s internal control system is adequate and is in
.الفصــاح عنهــا تعتـ بـر غـ يـر جوهريــة
ال�كــة وأي معلومــات لــم يتــم إ
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.

Oman National Engineering & Investment

Board Advisor, Sharqiya Investment Holding Co.

SAOG.

Co.(SAOG), & Al Sharqiya University (SAOC) .

Al Khuwair Gas Plant Co. LLC.

Al Omaniya Financial Services (SAOG.), Bank

Mr. Khalid Said Salem Al Wahaibi

Managing Director, Assarain Group of Companies

Dhofar (SAOG)
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

-

Employed with Civil Service Employees Pension Fund

Shell Oman Marketing Company, Bank Nizwa and

Employed with Public Authority for Social Insurance

Fund
Mr. Ishaq Zaid Khalifa Al Maawali

Public Authority for Social Insurance

Tanmia SAOC.
Mr. Hisham Mohammed Al Alawi

Self

الملف التعريفي

Connect Arabia LLC (Friendi Mobile)

عضو مجلس إدارة شركات أخرى

ش
،)ع.ع.م.ال�كــة الوطنيــة العمانية للهندســة واالســتثمار(ش
 ش�كة ش،مستشار مجلس إدارة
جامعة ش
)ع.ع.م.ال�قية لالستثمار القابضة (ش
.)م.ع.م.ال�قيــة (ش
 بنــك،)ع.ع.م.ش�كــة العمانيــة لخدمــات التمويــل(ش
.المديرالعام لمجموعة ش�كات الرسين
.)ع.ع.م.ظفــار(ش
ف
والســتثمارات
ال
�ماجســت� ف ي
وخــرة ي� إدارة العقــارات إ
إ
 ب،قتصــاد التجــاري
ي
الخاصــة وســوق أ
الوراق الماليــة
-

CEO Al Farqad Development & Investment LLC

الشركة

االسم

ش�كة ش
ال�قية لالستثمار القابضة

ث
�الحار
 عبد هللا بن سليمان بن حمد/الشيخ
ي

)م.م.ش�كة الخوير لصناعة الغاز (ش

�الوهي
 خالد بن سعيد بن سالم/الفاضل
بي

بنفسه

نبيل بن هالل بن سعود البوسعيدي/السيد
الفارس
حمدان بن عبدالحافظ/ الدكتور
ي
�ش
 معاذ بن ي/الفاضل
عم� البلو ي
المعول
 إسحاق بن زايد بن خليفة/الفاضل
ي

 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية،مدير دائرة إدارة المخاطر

.)ع.ع.م.بنك ظفار (ش

بنفسه

موظف بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

-

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

الجتماعية
موظف بالهيئة العامة للتأمينات إ
.)م.م.الرئيس التنفيذي شل�كة الفرقد للتنمية واالستثمار (ش

 بنك نزوى،ش�كة شل العمانية للتسويق
)م (فرندي موبايل.م.ش�كة الربط العربية ش

الجتماعية
الهيئة العامة للتأمينات إ
بنفسه

 هشام بن محمد العلوي/الفاضل
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Abu Tamam

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

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إىل مساهمي
ع ش.ع.م.ش�كة الغاز الوطنية ش
و�كاتها التابعة
95 : ب.ص
124 : ال�يدي
الرمز ب
سلطنة عمان

تقرير عن تدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة
الرأي

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.
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(“ال�كــة أ
الم”) ش
ع ش.ع.م.لقــد دققنــا القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة شل�كــة الغــاز الوطنيــة ش
،و�كاتهــا التابعــة
ف
ت
2021 �ـم
 ديسـ ب31 �ـال المنفصلــة والموحــدة كمــا ي
ـ� تشــتمل عــى قائمــة المركــز المـ ي
ويشــار إليهــا (“المجموعــة”) والـ ي
التغــرات ف ي� حقــوق الملكيــة المنفصلــة والموحــدة وقائمــة
وقائمــة
والموحــدة
المنفصلــة
وقائمــة الدخــل الشــامل
ي
التدفقــات النقديــة المنفصلــة والموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص عــن السياســات المحاســبية الهامــة
.واليضاحــات عــى القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة
إ
ف
 عــن المركــز، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة،و� رأينــا أن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة تعـ بـر بصــورة عادلــة
ي
أ
ف
المــال للمجموعــة ش
ـال وتدفقاتهمــا النقديــة للســنة المنتهيــة
 ديسـ ب31 �ولل�كــة الم كمــا ي
 وعــن أدائهمــا المـ ي2021 �ـم
ي
.بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
أساس الرأي

 إن مســؤولياتنا حســب تلــك المعايــر مبينــة بشــكل ف. قمنــا بأعمــال التدقيــق طبقـاً لمعايــر التدقيــق الدوليــة
أو� ف ي� فقــرة
ي
ي
 إننــا مســتقلون عــن ش.“ مســؤولية مدقــق الحســابات عــن تدقيــق القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ف ي� تقريرنــا
ال�كــة
ـ� الصــادرة عــن مجلــس المعايـ يـر الدوليــة لســلوك المحاسـ ي ن
ـب� المهنيـ ي ن
طبقـاً لميثــاق معايـ يـر ســلوك المحاسـ ي ن
بالضافــة
ـب� إ
اىل المتطلبــات الســلوكية ف ي� ســلطنة عمــان ذات الصلــة بأعمــال تدقيــق القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وقــد
اســتوفينا مســؤولياتنا الســلوكية أ
الخــرى طبقــا لتلــك المتطلبــات ولميثــاق مجلــس المعايـ يـر الدوليــة لســلوك المحاسـ ي ن
.�ـب
ف
ت
.ـ� حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتكــون أساسـاً لرأينــا
ي
و� اعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق الـ ي

تأكيد أمر

Emphasis of Matters

ت
ـ� تصــف التفاصيــل المتعلقــة بالتخلــص
اليضــاح  10مــن البيانــات
نلفــت االنتبــاه إىل إ
الماليــة المنفصلــة والموحــدة  ،والـ ي
ـم بتعديــل رأينــا فيمــا يتعلــق بهــذا أ
المــر.
مــن الحيــازة الكاملــة ف ي� ( Unigaz LLCمـرش وع مشـ تـرك) خــال العــام .لــم يتــم نقـ
اليضــاح رقــم  20الخــاص بالبيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة والــذي ينــص عــى
عــاوة عــى ذلــك  ،نلفــت االنتبــاه إىل إ
أ
ش
ـ� ش.م.ع.ع.
أنــه خــال العــام  ،خالفــت ال�كــة بتعهــدات الديــون الخاصــة بهــا مــع البنــك الهـ ي
ف
تعتقد ش
ال�كة أنه من يغ� المحتمل أن تتم المطالبة بتسوية فورية للقرض .لم نقم بتعديل رأينا ي� هذا الصدد.
مسائل التدقيق الرئيسية

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

أ
ف
إن مســائل التدقيــق الرئيســية ،ف� رأينــا المهـ ن
ـ� ،هــي تلــك المســائل الكـ ثـر أهميــة ي� تدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
والموحــدة للســنة الحاليــة .تــم ي تنــاول هــذه يالمســائل ف� ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ككل ،ف
و�
ي our audit of the separate and consolidated financial statements of the current year. These matters were
ي
تكويــن رأينــا بشــأنها ،ونحــن ال نقــدم رأي ـاً منفص ـا ً بشــأن هــذه المســائل.
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.

لقد قررنا أن المسائل الموضحة أدناه هى مسائل التدقيق الرئيسية :
الئتمان  -الذمم التجارية المدينة و االطراف ذات العالقة
إنخفاض قيمة إ
ن
ن
الدارة
بالمدينــ�
واليضــاح  12فيمــا يتعلــق
التجاريــ� وتقديــرات إ
يرجــى الرجــوع إىل السياســات المحاســبية إ
ي
ي
لمخصصــات انخفــاض قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة،
للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة.
فــإن إجــراءات التدقيــق الرئيســية لدينــا إشــتملت عــى
ين
يتعــ� عــى المجموعــة إجــراء تقييــم منتظــم إلمكانيــة
ـ�:
اســرداد الذمــم المدينــة التجاريــة .قامــت المجموعــة مــا يـ ي
ت
بتطبيــق نموذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ( )ECLلقياس الحصــول عــى فهــم لعمليــة المجموعــة لقيــاس الخســائر
االنخفــاض ف ي� القيمــة االئتمانيــة للذمــم المدينــة التجاريــة االئتمانيــة المتوقعة؛
ت
االعــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة عــى
والــذي يتيــح
أ
المبــد� بالذمــم المدينــة تقييــم مــدى معقوليــة الحــكام والتقديــرات الرئيســية
ئ
ت
اف
االعــر
مــن
مــدى الحيــاة
ي
المتعلقــة بحســاب احتماليــة التخلــف عــن الســداد
التجاريــة.
والعامــل التطلعــي الــذي تــم التوصــل إليــه ف ي� نمــوذج
تحــدد المجموعــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة؛
الخــرة التاريخيــة ف ي�
الذمــم المدينــة التجاريــة بنــا ًء عــى ب
المســتقبلية قمنا بتحليل أعمار الذمم المدينة للتأكد من دقتها؛ و
خســارة االئتمــان  ،بعــد تعديلهــا بالعوامــل
الخاصــة أ
بالطــراف والبيئــة االقتصاديــة.
حصلنــا عــى قائمــة الذمــم المدينــة المســتحقة منــذ
ت
ت
وإ�اك التقديــر فــرة طويلــة وقمنــا بتقييــم قابليــة اســردادها مــن خــال
نظــرا ألهميــة الذمــم التجاريــة المدينــة ش
ً
الدارة والحصــول عــى أدلــة داعمــة كافيــة
الستفســار مــن إ
ـ� ف� احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،إ
ن
وعــدم اليقـ ي ي
لدعــم االســتنتاجات.
فقــد تــم اعتبــار ذلــك كمســألة تدقيــق رئيســية.
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We have determined the matters described below to be the key audit matter to be communicated in
our report:
How our audit addressed the key audit matter

Key audit matter
Expected credit loss on trade receivables and
related parties

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.

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.

انخفاض ف ي� الشهرة
ف
ـم�  ، 2021بلغــت القيمــة ت
الدف�يــة للشــهرة
كمــا ي�  31ديسـ ب
ن
عمــا�
ريــال
7،759،931
إجمــال أصــول
مــن
٪11.4
أو
،
ي
المجموعــة  ،كمــا هــو ي ي ن
مبــ� ف ي� إيضــاح  9مــن البيانــات
أ
الماليــة المنفصلــة والموحــدة .يتعلــق المــر باالســتحواذ
عــى أعمــال تجــارة غــاز ت
البــرول المســال شل�كــة Shell
 Malaysia Trading SDN BHDبواســطة NGC Energy SDN
.BHD

How our audit addressed the key audit matter

تضمنت إجراءاتنا  ،من ي ن
ب� أمور أخرى:
ً
مســتقل الختبــار ضعــف
خارجيــا
خبــرا
شأ�كــت إ
ً
الدارة ي ً
المتعلقــة أ
بالعمــال التجاريــة
الســمعة التجاريــة
الســتحواذ ش�كــة شــل ي ز
مال�يــا للتجــارة عــى .SDN BHD
لقــد قمنــا بمراجعــة نمــاذج انخفــاض قيمــة الشــهرة
ت
واالف�اضــات الرئيســية المســتخدمة مــن قبــل مثمــن
طــرف ثالــث مســتقل .تضمنــت إج ـراءات التدقيــق الـ ت
ـ�
ي
ـ�:
قمنــا بهــا مــا يـ ي
فهــم عمليــة أ
العمــال لتقييــم انخفــاض القيمــة ،
وتحديــد الضوابــط الداخليــة ذات الصلــة عــى عمليــة
تقييــم انخفــاض القيمــة واالختبــار

الــدول رقــم  36انخفــاض قيمــة
وفقًــا لمعيــار المحاســبة
ي
أ
الصــول  ،يتعـ ي ن
ـ� عــى المنشــأة اختبــار الشــهرة المكتســبة
أ
ف ي� مجموعــة العمــال للتحقــق مــن انخفــاض القيمــة ســنويًا
عــى أ
القــل.
يتــم االعـ تـراف بانخفــاض القيمــة ف ي� بيــان الدخــل الشــامل
ت
المنفصــل والمجمــع تعندمــا يكــون المبلــغ القابــل لالســرداد تصميمها وتنفيذها ؛
ـل
ـ
القاب
أقــل مــن القيمــة الدف�يــة .يعتمــد تحديــد المبلــغ
•تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ف ي� النمــاذج
لالسـ تـرداد عــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة
وقيــاس القيــم بمضاعفــات الســوق.
الدارة الحتســاب القيمــة
المســتخدمة مــن قبــل إ
ت
ـدول
القابلــة لالســرداد تتفــق أمــع معيــار المحاســبة الـ ي
بالضافــة إىل ذلــك  ،تســتند المبالــغ القابلــة لالسـ تـرداد عــى
إ
« 36انخفــاض قيمــة الصــول».
اســتخدام ت
االف�اضــات الهامــة أو التقديــرات أو التقييمــات
ت
•الحصــول عــى خطــط العمــل المعتمــدة وتحليلهــا
الدارة  ،وال ســيما توقعــات التدفقــات النقديــة
ـ� أجرتهــا إ
الـ ي
لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد لتقييــم دقــة
المســتقبلية  ،وتقديــر معــدالت الخصــم ومعــدالت النمــو
طويلــة أ
الحســاباتوالمعقوليــةالعامــة ت
الجــل.
لالف�اضــاتالرئيســية.
•مقارنــة نتائــج التدفقــات النقديــة التاريخيــة الفعليــة
راجــع إيضــاح  9إىل البيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة
مــع التوقعــات الســابقة لتقييــم دقــة التنبــؤ.
لمزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة بالشــهرة.
•تقييــم المنهجيــة المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة
لتقديــر المتوســط  المرجــح لتكلفــة رأس المــال
( )WACCومقارنــة ذلــك مــع معــدالت الخصــم
العمــال المماثلــة أ
المســتخدمة مــن قبــل أ
الخــرى
والمبــادئ التوجيهيــة أ
الخــرى ذات الصلــة بالقطــاع
الخارجــي.
ن
تضمنت إجراءاتنا  ،من يب� أمور أخرى:
•قيــاس القيــم بمضاعفــات الســوق  ،عنــد االقتضــاء
؛و
الفصــاح ف ي� البيانــات الماليــة الموحــدة
•تقييــم إ
المتعلقــة بالشــهرة مقابــل متطلبــات المعايـ يـر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة.

)Key audit matter (continued
Impairment of 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.

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.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين (تابع)
المعلومات األخرى

أ
أ
الدارة ،وتقريــر مناقشــة
االدارة مســؤولة عــن المعلومــات الخــرى .تشــتمل المعلومــات الخــرى عــى تقريــر رئيــس مجلــس إ
الدارة وتقريــر حوكمــة ال ـرش كات ولكنهــا ال تتضمــن هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وتقريــر مدققــي
وتحليــل إ
الحســابات بشــأنها.
ال يغطــى رأينــا عــن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة تلــك المعلومــات أ
الخــرى ،كمــا أننــا ال نبــدي أي نــوع مــن التأكيــد
عــى تلــك المعلومــات .
أ
وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ،فــان مســؤوليتنا هــي قـراءة المعلومــات الخــرى ومــن خــال
ت
ـ�
تلــك القـراءة ،دراســة مــا إذا كانــت غـ يـر متســقة جوهريــا مــع القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة أو مــع المعلومــات الـ ي
محرفــة بشــكل جوهــري .وعــى أســاس العمــل الــذي قمنــا بــه ،وإذا انتهينــا
حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق ،أو يبــدو أنهــا
بنــاءا عــى مــا قمنــا بــه مــن عمــل إىل وجــود تحري ّــف جوهــري لهــذه المعلومــات أ
الخــرى ،فيتعـ ي ن
البــاغ عــن هــذه
ـ� علينــا إ
ف
الحقيقــة .ليــس لدينــا مــا نقــوم بالتقريــر عنــه ي� هــذا الخصــوص .
مسؤوليات االدارة وأولئك المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

)Independent Auditor’s Report (continued
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

الدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة طبقـاً للمعايـ يـر الدوليــة
إن إ
وقانــون
المــال
لســوق
العامــة
الهيئــة
عــن
الصــادرة
الصلــة
ذات
فصــاح
ال
لمتطلبــات
ًــا
ق
وف
وإعدادهــا
الماليــة
للتقاريــر
إ
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these separate and consolidated
ف
ت
رش
ـ� تراهــا ض�وريــة لتمكنهــا مــن إعــداد قوائــم
الـ كات التجاريــة ي� ســلطنة عمــان ، 2019وعــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة الـ ي
financial statements in accordance with IFRSs and the relevant requirements of the Capital Market
ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كان ذلــك بســبب الغــش أو الخطــأ.
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.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ،تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة عــى مواصلــة
ال�كــة بحســب أ
نشــاطها عــى أســاس مبــدأ إلســتمرار ،االفصــاح عــن الموضوعــات المتعلقــة باســتمرارية ش
الحــوال واســتخدام
الســتمرار المحاسـ بـ� وذلــك مــا لــم تعـ ت ز
ـ�م االدارة إمــا تصفيــة ش
ال�كــة أو إيقــاف النشــاط أو أال يكــون لديهــا بديــل
مبــدأ إ
ي
In preparing the separate and consolidated financial statements, management is responsible for
واقعــى ســوى القيــام بذلــك .
ين
ال ش�اف عىل عملية إصدار التقارير المالية للمجموعة.
أولئك
المسؤول� عن الحوكمة هم مسؤولون عن إ

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.

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
أ
الخطــاء الجوهريــة ســواء بســبب الغــش أو الخطــأ ،وأن نقــوم باصــدار تقريــر مدققــي حســابات يتضمــن رأينــا  .التأكيــد
ـال مــن التأكيــد و لكنــه ليــس ضمانــا بــأن أعمــال التدقيــق الـ ت
ـ� تمــت طبق ـاً لمعايـ يـر التدقيــق
ـ
ع
ـتوى
ـ
مس
ـو
ـ
ه
ـول
ـ
المعق
ِ
ي
الخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا ،إذ أن أ
دائمــا أ
الخطــاء يمكــن أن تنشــأ عــن الغــش أو الخطــأ و
الدوليــة ســوف تكتشــف
ف
القتصاديــة
تعتـ بـر جوهريــة ،ســواء منفــردة أو ي� مجموعهــا ،إذا أمكــن التوقــع بشــكل معقــول بأنهــا تؤثــر عــى الق ـرارات إ
ين
ـتخدم� المتخــذة عــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة.
للمسـ
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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.

و كجــزء مــن أعمــال التدقيــق طبقـاً لمعايـ يـر التدقيــق الدوليــة ،فاننــا نقــوم بممارســة أحكامـاً مهنيــة والمحافظــة عــى قــدر
ن
ـ� :
ـ� عــى مــدار التدقيــق ،كمــا أننــا نقــوم بمــا يـ ي
مــن الشــك المهـ ي
أ
ف
•تحديــد وتقييــم مخاطــر الخطــاء الجوهريــة � القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ســواء كانــت بســبب الغــش
أو الخطــأ ،وتصميــم اجــراءات التدقيــق إســتجابة لنتائــج ذلــك التقييــم والحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومالئمــة لتوفـ يـر أساس ـاً لرأينــا .وتعتـ بـر مخاطــر عــدم اكتشــاف أخطــاء جوهريــة ناشــئة عــن الغــش أعــى مــن
مخاطــر تلــك الناشــئة عــن الخطــأ ألن الغــش قــد ينطــوي عــى تواطــؤ ،تزويــر ،حــذف متعمــد ،ســوء عــرض أو
تجــاوز لضوابــط الرقابــة الداخليــة .
•الحصــول عــى فهــم لضوابــط الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق ليتــم تصميــم اج ـراءات تدقيــق تكــون
مالئمــة للظــروف ،ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى للمجموعــة.
والفصاحــات ذات الصلــة
•تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقدي ـرات المحاســبية إ
ت
ـ� وضعتهــا االدارة .
الـ ي
ـ� و  -عــى أســاس أدلــة التدقيــق
•اســتخالص النتائــج بشــأن مالءمــة اســتخدام االدارة لمبــدأ إ
الاســتمرار المحاسـ ب ي
ت
ـ� حصلنــا عليهــا -مــا اذا ُوجــد عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو أوضــاع قــد تلقــي بشــكوك هامــة حــول
الـ ي
أ
الســتمرار .وإذا انتهينــا اىل وجــود عــدم تأكــد جوهــري ،فــإن المــر
قــدرة المجموعــة عــى أن تظــل عــى مبــدأ إ
ف
الفصاحــات ذات الصلــة بالقوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة أو
يتطلــب منــا أن نلفــت االنتبــاه ي� تقريرنــا إىل إ
ف
ت
ـ� حصلنــا
إىل التحفــظ � رأينــا إذا كانــت تلــك إ
الفصاحــات غـ يـر كافيــة  .أن إســتنتاجاتنا تســتند إىل أدلــة التدقيــق الـ ي
عليهــا حـ تـى تاريــخ تقريرنــا عــن التدقيــق  .ومــع ذلــك ،فــإن أ
الحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب �ف
ي
الســتمرار .
توقــف المجموعــة عــن إ
ف
الفصاحــات ،ومــا
•تقييــم العــرض العــام والبنيــة والمحتــوى للقوائــم الماليــة المنفصلــة
والموحــدة ،بمــا ي� ذلــك إ
ّ
أ
عرضــا
إذا كانــت القوائــم الماليــة المنفصلــة
والموحــدة تظهــر المعامــات والحــداث الرئيســية بطريقــة تحقــق ً
ّ
عـ ً
ـادل.
أ
•الحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للكيانــات أو النشــطة التجاريــة
وال ش�اف
داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة .نحــن مســؤولون عــن التوجيــه إ
وأداء تدقيــق المجموعــة .نحــن ال نـزال مسـ ي ن
ـؤول� وحدنــا عــن رأي التدقيــق الخــاص بنــا.

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.

إننــا نتواصــل مــع أولئــك المسـ ي ن
ـؤول� عــن الحوكمــة بخصــوص  -ضمــن مســائل أخــرى  -النطــاق المحــدد وتوقيــت أعمــال
ف
ف
ت
التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا ي� ذلــك أي جوانــب قصــور هامــة ي� ضوابــط الرقابــة الداخليــة الـ ي
ـ� نراهــا أثنــاء 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
قيامنــا بأعمــال التدقيــق .
ن
ين
كمــا قمنــا ت ز
المهــ� ذات الصلــة
المكلفــ� بالحوكمــة بقائمــة يفيــد بأننــا قــد امتثلنــا لمتطلبــات قواعــد الســلوك
ب�ويــد
ي
المتعلقــة باالســتقاللية ،وابالغهــم بكافــة العالقــات وغ�هــا مــن أ
المــور الـ ت
ـ� قــد يُعتقــد بشــكل معقــول أنهــا قــد تؤثــر عــى
ي
ي
اســتقالليتنا ،بحســب أ
الحــوال.

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.
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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

 هــي الـ تـ� نــرى أنهــا كانــت بالغــة أ،ـ� عــن الحوكمــة
مــن المســائل الـ تـ� تــم تبليغهــا للمكلفـ ي ن
الهميــة ف ي� تدقيــق القوائــم
ي
ي
ـ� هــذه المســائل �ف
 نحــن نبـ ي ن.  وبالتــال فهــي مســائل هامــة تتعلــق بالتدقيــق،الماليــة المنفصلــة والموحــدة للســنة الحاليــة
ي
ي
ن
، ف ي� ظــروف نــادرة للغايــة،ـ� عنهــا أو عندمــا نقــرر
 مــا لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح إ،تقريــر مدققــي الحســابات
الفصــاح العلـ ي
البــاغ عــن مســائل ف� تقريرنــا ألن النتائــج الســلبية ت
الم�تبــة عــى القيــام بذلــك مــن المتوقــع بشــكل معقــول
أنــه ال ينبغــي إ
ي
.البــاغ
ـذا
ـ
ه
ـل
ـ
لمث
ـة
ـ
العام
ـة
ـ
المصلح
ـد
أن تفــوق فوائـ
إ
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

أ
ف
ف
 أن القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ش،ف ي� رأينــا
2021 �ـم
 ديسـ ب31 �لل�كــة الم والمجموعــة كمــا ي� وللســنة المنتهيــة ي
 و،الفصــاح ذات الصلــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال
تتوافــق مــن جميــع النواحــي الجوهريـــة مــع متطلبــات إ
. ف ي� ســلطنة عمــان2019 قانــون الـرش كات التجاريــة لســنة

ناصر المغيري

1024587 ترخيص رقم لـ

ABU TIMAM
(Chartered Certified Accountants)
22 February 2022

أبو تمام

)(محاسبون قانونيون
2022  بف�اير22
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Separate and consolidated statement of financial position
as at 31 December 2021

Notes
إيضاح

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

ASSETS
Non-current assets:

: األصــول غير المتداولة

5,281,041

Property, plant and equipment

6

Right-of-use assets

7

Financial assets at fair value through OCI

8

877,053

809,461

Investment in subsidiaries

9

11,282,501

11,452,943

Goodwill

9

Trading license

9

Other investments

10

Amounts due from related parties

25

Total non-current assets

287,596

5,493,063
319,047

-

-

-

75,000

22,610,535

21,929,496

4,882,344

3,779,982

29,141,291

25,888,832

ممتلكات وآالت ومعدات

4,307,208

حق إستخدام أصول

877,053

809,461

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

إستثمارات في شركات تابعة

7,759,931

8,084,283

الشهرة

20,211

ترخيص تجاري

-

674,388

استثمارات اخرى

-

المستحق من اطراف ذى عالقة

41,709,060

39,784,383

مجموع األصول غير المتداولة

3,920,679

10,106
-

:األصــول المتداولة

Current assets:
Inventories

11

Trade and other receivables

12

Cash and bank balances

13

Non-current assets held for sale

Total current assets
Total assets
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األصــول

10

769,838

501,583

3,698,374

3,356,277

4,556,107

4,064,211

87,895

206,351

75,000

-

27,241,642

25,993,707

4,631,107

4,064,211

1,641,904

1,363,026

مخزون

21,447,639

11,024,622

ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

4,114,414

النقد وما يماثل النقد

25,794,159

16,502,062

2,704,616
407,000

26,201,159
67,910,219

-

األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

16,502,062

أصول متداولة

56,286,445

مجموع األصول

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Separate and consolidated statement of financial position
as at 31 December 2021

Notes
إيضاح

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

حقوق الملكية واإللتزامات

EQUITY AND LIABILITIES

رأس المال واإلحتياطات

Capital and reserves:
Share capital

14

Share premium

15

Legal reserve

16

Other reserves

17

Foreign currency translation reserve
Retained earnings

Equity attributable to owners of the Parent
Company
Non-controlling interest

Total equity

1,787,632

1,968,170
300,000
282,511

Fair value reserve
Revaluation reserve

8,500,000

18

3,212,849
-

610,105

16,661,267
-

16,661,267

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

8,500,000
1,787,632
1,968,170
300,000
214,920
3,212,849
735,407

8,500,000
1,787,632
1,968,170
534,996

8,500,000

رأس المال

1,787,632

)عالوة اإلصدار (أسهم مميزة

1,968,170

اإلحتياطي القانوني

543,320

إحتياطيات أخرى

282,511

214,920

إحتياطي القيمة العادلة

3,576,077

إحتياطي إعادة تقييم

(2,250,252)

(1,820,393)

إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

6,090,750

األرباح المحتجزة

3,561,504

4,461,379

16,718,978

18,845,940

20,860,476

حقــوق الملكيــة المنســوبة الــى مســاهمي
الشــركة األم

-

11,073,140

10,866,693

حقوق األقلية

31,727,169

مجموع حقوق الملكية

16,718,978

29,919,080

. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
.تقرير مراجعى الحسابات
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Separate and consolidated statement of financial position
as at 31 December 2021

Notes
إيضاح

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

LIABILITIES

:اإللتزامات غير المتداولة

Non-current liabilities:
Borrowings

20

Lease liabilities

21

Staff terminal benefits

22

Deferred tax liability-net

32

3,397,705
235,822
387,068
607,436

4,628,031

Total non-current liabilities

3,195,812
263,182
339,233
612,373
4,410,600

6,087,637
1,980,082
500,581

2,914,177

11,482,477

3,195,812

القروض

2,053,461

إلتزامات إيجار

432,107

مكافآت نهاية خدمة العاملين

2,996,537

صافي إلتزام ضريبية مؤجلة

8,677,917

مجموع اإللتزامات غير المتداولة
:اإللتزامات المتداولة

Current liabilities:
Accounts payable and accruals

اإللتزامات

23

Lease liabilities

21

Bank overdrafts

13

Borrowings

20

Provision for taxation

32

1,426,849

1,300,485

1,097,853

409,338

49,639

3,356,264
21,739

60,149
3,012,917
81,240

13,191,124
199,062

1,102,729

12,163,616
(147,869)

8,632,029

ذمم دائنة و مستحقات

303,933

مطلوبات اإليجار

409,338

سحب على المكشوف من البنوك

6,365,982

القروض

170,077

مخصص الضريبة

5,952,344

4,864,129

26,508,662

15,881,359

مجموع اإللتزامات المتداولة

Total liabilities

10,580,375

9,274,729

37,991,139

24,559,276

مجموع اإللتزامات

Total equity and liabilities

27,241,642

25,993,707

67,910,219

56,286,445

مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

0.196

0.197

0.222

0.245

صافي األصول للسهم الواحد

Total current liabilities

Net assets per share

24

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
.تقرير مراجعى الحسابات

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة

Separate and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended 31 December 2021

Notes
Revenue

26

Cost of revenue

27

28

Operating profit before depreciation
Depreciation expenses

30

31

Finance costs
Net share of (loss)/profits from joint venture

10
12 & 25

(Loss)/profit before tax
Income tax credit/(expense)
(Loss)/profit after tax

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

9,751,820

(8,814,443)

32

2020

9,206,078
(8,229,164)
976,914

2021

92,447,235

84,483,100)
7,964,135

2020

66,588,025

اإليرادات

(57,198,612)

تكلفة اإليرادات

9,389,413

إجمالي الربح

(900,540)

(841,718)

(4,656,705)

(4,883,740)

مصروفات إدارية

36,837

135,196

3,307,430

4,505,673

أرباح التشغيل قبل اإلستهالك

(3,241,253)

مصاريف اإلستهالك

(340,017)

(366,998)

(3,195,535)
111,895

1,264,420

 (خسارة) التشغيل بعد اإلستهالك/ أرباح

301,465

490,679

264,758

997,613

 صافي-ايرادات أخرى

(398,888)

(304,621)

(985,619)

(852,758)

تكاليف تمويل

26,222

 أرباح من مشاريع مشتركة/)حصة من (خسائر

-

توزيعات االرباح

-

512,050

Dividend income
Provision for expected credit losses

الشركة األم

(303,180)

Operating (loss)/profit after depreciation

Other income - net

Parent Company

937,377

Gross profit

Administrative expenses

م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

(237,069)

(231,802)

569,800

-

(512,101)

(485,525)

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(125,622)

356,796

(1,388,455)

949,972

 (خسارة) قبل الضريبة/ الربح

320

(49,714)

(184,516)

(600,349)

ضريبة الدخل

349,623

 (خسارة) بعد الضريبة/ ربح

(125,302)

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

(167,260)

(267,388)

307,082

(1,572,971)

. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
.تقرير مراجعى الحسابات
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة

Separate and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended 31 December 2021

Notes

م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Parent Company

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

 دخل شامل آخر/)(خسارة

Other comprehensive (loss)/income

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح
أو الخسائر

Items that will not be subsequently reclassified to profit
or loss:
Changes in fair value of investments carried at fair
value through other comprehensive income

67,591

(66,315)

67,591

(66,315)

67,591

(66,315)

67,591

(66,315)
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى
 األرباح أو الخسائر:

Items that may be subsequently reclassified to profit
or loss:
Exchange difference on translation of foreign
operations

Other comprehensive income/(loss) for the year

Total comprehensive (loss)/income for the
year

-

-

(302,709)

1,202,885

-

-

(302,709)

1,202,885

Non-controlling interest

Total (loss)/profit for the year ended

67,591

(66,315)

(235,118)

1,136,570

 دخل السنة/(خسارة) شاملة أخرى للسنة

240,767

(1,808,089)

1,486,193

 (خســارة) الشــامل/ مجمــوع الدخــل
للســنة

(125,302)

307,082

(1,628,471)

(130,126)

مساهمي الشركة األم

الربح المنسوب إلى:

-

-

55,500

479,749

حقوق األقلية

(125,302)

307,082

(1,572,971)

349,623

 (خسارة) السنة/ مجموع ربح

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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فروق سعر الصرف عند تحويل العمليات
األجنبية

(57,711)

(Loss)/profit attributable to:
Equity holders of the Parent Company

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

. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
.تقرير مراجعى الحسابات

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قئمة الربح والخسازة والدخل الشامل االخر المنفصلة والموحدة

Separate and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended 31 December 2021

Notes

Parent Company

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

) (الخســارة) الشــامل(ة/ مجمــوع الدخــل
:للســنة المنســوبة إلــى

Total comprehensive income attributable to:
(57,711)

Equity holders of the Parent Company
Non-controlling interest

Total comprehensive (loss)/income for the
year ended
Basic and diluted (loss)/earnings per share
attributable to ordinary equity holders of
the Parent Company

م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

33

240,767

(2,014,536)

64,230

مساهمي الشركة األم

-

-

206,447

1,421,963

حقوق األقلية

(57,711)

240,767

(1,808,089)

1,486,193

 (خســارة) الشــامل/ مجمــوع الدخــل
للســنة المنتهيــة

(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.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of changes in equity for the year ended
31 December 2021

الشركة األم

Parent
إحتياطى
إعادة التقييم

أرباح محتجزة

المجموع

Fair value
reserve

Revaluation
reserve

Retained
earnings

Total

RO

RO

281,235

3,212,849

1,959,033

17,478,211

-

-

-

307,082

307,082

ربح السنة

-

(66,315)

-

-

(66,315)

خسارة شاملة أخرى

-

-

(66,315)

-

307,082

240,767

مجموع الدخل
الشامل عن السنة

-

30,708

-

-

-

(30,708)

-

محول إلى اإلحتياطى
القانونى

-

-

-

-

-

-

(1,000,000)

(1,000,000)

توزيعات أرباح مدفوعة
خالل السنة (إيضاح
19)

500,000

-

-

-

-

-

(500,000)

-

إصدار أسهم مجانية

8,500,000

1,787,632

1,968,170

300,000

214,920

3,212,849

735,407

16,718,978

2020 ديسمبر31 فى

رأس
المال

عالوة
إصدار

إحتياطى
قانونى

إحتياطى
آخر

Share
capital

Share
premium

Legal
reserve

Other
reserve

8,000,000

1,787,632

1,937,462

300,000

Profit for the year

-

-

-

Other comprehensive loss

-

-

-

Total comprehensive
income for the year

-

-

Transfer to legal reserve

-

RO

As at 1 January 2020

RO

RO

RO

إحتياطى
القيمة
العادلة

RO

RO

معامالت مع ال

Transactions with owners:
Dividend paid during the year
(Note 19)
Issuance of bonus shares

As at 31 December 2020

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
تقرير مراجعى الحسابات

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of changes in equity for the year ended
31 December 2021

Parent (Continued)

أرباح محتجزة

المجموع

Fair value
reserve

Revaluation
reserve

Retained
earnings

Total

RO

RO

214,920

3,212,849

735,407

16,718,978

-

-

-

(125,302)

(125,302)

خسارة السنة

-

67,591

-

-

67,591

ربح شاملة أخرى

-

-

67,591

-

(125,302)

(57,711)

/ )مجموع (خسارة
الدخل الشامل عن
السنة

1 ,968,170

300,000

282,511

3,212,849

610,105

16,661,267

2021 ديسمبر31 فى

عالوة
إصدار

إحتياطى
قانونى

إحتياطى
آخر

Share
capital

Share
premium

Legal
reserve

Other
reserve

8,500,000

1,787,632

1,968,170

300,000

Loss for the year

-

-

-

Other comprehensive income

-

-

-

Total comprehensive
(loss)/income for the
year

-

-

8,500,000

1,787,632

RO

As at 1 January 2021

As at 31 December 2021

RO

)الشركة األم (تابع

إحتياطى
إعادة التقييم

رأس
المال

RO

RO

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

إحتياطى
القيمة
العادلة

RO

RO

2021 يناير1 فى
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of changes in equity for the year ended
31 December 2021

Group
إحتياطى
إحتياطى
إعادة التقييم القيمة
العادلة

رأس المال

عالوة إصدار

إحتياطى
قانونى

إحتياطى
آخر

Share
capital

Share
premium

Legal
reserve

Other Fair value
reserves
reserve

RO

RO

RO

RO

RO

Revaluation
reserve

RO

إحتياطى
تحويل العملة
األجنبية

أرباح محتجزة

Foreign
currency
translation
reserve

Retained
earnings

RO

RO

مجموع حقوق
الملكية المنسوبة
لمساهمي الشركة

مجموع حقوق حقوق األقلية
الملكية

Equity
attributable to
equity holders of
the Parent

Noncontrolling
interest

RO

RO

لمجموعة

Total equity

RO

2020  يناير1 في

At 1 January 2020

8,000,000

1,787,632

1,937,462

538,909

281,235

3,569,108

(2,069,684)

7,751,584

21,796,246

9,444,730

31,240,976

(Loss)/profit for the year

-

-

-

-

-

-

-

(130,126)

(130,126)

479,749

349,623

ربح | (خسارة) السنة

Exchange difference on
translation

-

-

-

4,411

-

6,969.000

249,291

-

260,671

942,214

1,202,885

فروق عند تحويل العمالت

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)

64,230

1,421,963

Transfer to legal reserve

-

-

30,708

-

-

-

-

(30,708)

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

(500,000)

-

-

-

إصدار أسهم مجانية

-

-

-

-

-

-

-

(1,000,000)

(1,000,000)

-

(1,000,000)

توزيعات أرباح مدفوعة خالل
السنة

8,500,000 1,787,632 1,968,170 543,320 214,920 3,576,077

(1,820,393)

6,090,750

20,860,476

دخل شامل آخر

Other comprehensive income

1,486,193 مجمــوع الدخــل الشــامل عــن
الســنة

Issuance of bonus shares
Dividend paid during the year

As at 31 December
2020

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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10,866,693 31,727,169  ديســمبر31 فــى
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of changes in equity for the year ended
31 December 2021

Group (Continued)

لمجموعة

)(تابع
إحتياطى
إحتياطى
إعادة التقييم القيمة
العادلة

رأس المال

عالوة إصدار

إحتياطى
قانونى

إحتياطى
آخر

Share
capital

Share
premium

Legal
reserve

Other Fair value
reserves
reserve

RO

RO

RO

RO

RO

Revaluation
reserve

RO

إحتياطى
تحويل العملة
األجنبية

أرباح محتجزة

مجموع حقوق حقوق األقلية
الملكية

Total equity

Equity
attributable to
equity holders of
the Parent

Noncontrolling
interest

6,090,750

20,860,476

10,866,693

31,727,169

(1,572,971)

 (خسارة) السنة/ ربح

Foreign
currency
translation
reserve

Retained
earnings

RO

مجموع حقوق
الملكية المنسوبة
لمساهمي الشركة

RO

RO

RO

RO

2021  يناير1 في

8,500,000

1,787,632

1,968,170

543,320

214,920

3,576,077

(1,820,394)

-

(1,628,471)

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

-

-

-

-

67,591

-

-

-

67,591

-

67,591

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)

الحركة فى القيمة العادلة
لإلستثمارات من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

900

-

-

At 1 January 2021
(Loss)/profit for the year

-

-

-

-

-

-

(1,628,471)

55,500

دخل شامل آخر

Other comprehensive income

Transfer to general reserve

As at 31 December
2021

8,500,000 1,787,632 1,968,170 534,996 282,511 3,561,504

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

-

(2,250,252)

(900)

4,461,379

-

18,845,940

-

مجموع الدخل
الشامل عن السنة

- محول إلى اإلحتياطى العام

11,073,140 29,919,080  ديســمبر31 فــى
2021
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2021

Parent
Notes

2021

الشركة األم
2020

RO

RO

(125,622)
-

Group
2021

المجموعة
2020

RO

RO

356,796

(1,388,455)

949,972

 (الخسارة) قبل الضريبة/ الربح

-

267,388

(26,222)

الحصة من نتائج شركة شقيقة

2,632,688

انخفاض قيمة االستثمار في شركة شقيقة

608,565

اإلستهالك في ممتلكات وآالت ومعدات

(104,235)

اإلستهالك في حق إستخدام أصول

Operating activities:
(Loss)/profit before tax

:تعديالت للبنود التالية

Adjustments for:
Net share of loss/(profit) from joint venture

270,866

Depreciation on property, plant and equipment

69,151

Depreciation on right-of-use assets

(243,585)

Interest income

398,888

Finance costs
Charge for staff terminal benefits

22

Dividend income from subsidiary

Loss/(gain) on disposal of property, plant and equipment

Operating cash flows before working capital changes

(240,244)
304,621
56,214

(512,050)

(569,800)

(115,909)

Provision for expected credit losses

63,917

53,868

(27,960)

Dividend income

303,081

(60,276)
(167,260)

2,684,329

511,206

(91,479)
985,619

75,132

(27,960)
-

(396,192)

852,758

إيراد الفوائد

76,661

تكاليف التمويل

(60,276)

مخصص مكافأت نهاية خدمة الموظفين

-

إيرادات توزيعات األرباح

(485,524)

إيرادات توزيعات األرباح من شركة تابعة

3,296

(80,658)

(11,069)

(85,695)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(229,057)

(33,609)

2,608,519

4,358,692

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات راس المال العامل

(268,255)

25,548

(278,878)

(277,497)

مخزون

1,178,620

الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

 خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات/)(ربح

Working capital changes:
Inventories

(226,188)

Trade and other receivables

122,865

Accounts payable and accruals

Net cash (used in)/generated from operations
Payment of staff terminal benefits
Tax paid

Net cash (used in)/generated from operating activities

22
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758,388
(442,071)

(600,635)

308,256

(59,118)

(344,553)

(6,033)

(665,786)

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

(43,276)

(79,573)

(10,026,825)

4,559,095

 التغيرات في رأس المال العامل:

1,127,758

الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

(3,138,089)

6,387,573

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

(47,287)

دفع مكافأت إنهاء خدمة الموظفين

(450,360)

(793,712)

ضرائب مدفوعة

5,546,574

 الناتج من أنشطة التشغيل/)صافي النقد (المستخدم

(6,658)

(3,595,107)

. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
تقرير مراجعى الحسابات

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2021
Parent
Notes

2021

الشركة األم
2020

RO

RO

(62,185)

(94,852)

Group
2021

المجموعة
2020

RO

RO

(6,690,547)

(3,563,444)

Investing activities:
Purchase of property, plant and equipment
Investments in subsidiaries
Proceeds from disposal of property and equipment
License fees
Lease payments
Amounts paid to related parties-net
Dividends received
Dividend income from subsidiary
Interest received

Net cash used in investing activities

6

:أنشطة اإلستثمار
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

170,442

6,032

-

-

45

32,166

استثمارات في شركة تابعة

132,791

139,986

-

-

10,105

حصيلة بيع ممتلكات ومعدات

10,105

(77,072)

(668,078)

رسوم ترخيص

(42,832)

(1,301,070)

(1,102,362)

-

إلتزامات إيجار

(1,202,672)

-

27,960

60,276

27,960

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

60,276

512,050

-

توزيعات أرباح مستلمة

569,800

-

توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة

243,585

240,244

91,479

104,235

(287,537)

(331,213)

(7,196,915)

(4,549,912)

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة
م2021 ديسمبر31 للسنة المنتهية

Separate and consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2021
Parent
Notes

2021

الشركة األم
2020

RO

RO

311,632

1,578,217

Group
2021

المجموعة
2020

RO

RO

3,458,109

1,578,217

 (سداد) قروض طويلة األجل/ متحصالت

توزيعات أرباح مدفوعة

Financing activities:
Proceeds from long term loans

-

: أنشطة التمويل

(1,000,000)

-

(1,000,000)

(398,888)

(304,621)

(814,140)

(852,758)

-

38,135

فوائد مدفوعة

-

-

Proceeds/(repayments) from short term loan

233,608

(57,828)

5,231,350

حصيلة من إستبعاد أصول مؤجرة

(5,161,509)

Net cash generated from/(used in) financing
activities

146,352

215,768

7,913,454

(5,436,050)

(806,971)

(195,018)

(2,878,568)

(4,439,388)

-

-

775,379

669,929

(202,987)

(7,969)

3,705,076

7,474,535

(1,009,958)

(202,987)

1,601,887

3,705,076

87,895

206,351

2,704,616

4,114,414

(1,097,853)

(1,102,729)

النقد و األرصدة البنكية

(409,338)

(409,338)

(1,009,958)

(202,987)

1,601,887

السحب على المكشوف

3,705,076

Dividend paid
Interest paid
Proceeds from disposal of leased assets

Net changes in cash and cash equivalents
Net movement in foreign translation reserve
Cash and cash equivalents at beginning of the year

Cash and cash equivalents at end of the year
Cash and cash equivalents comprise of:

13

Cash and bank balances
Bank overdrafts
13

The accompanying notes from 1 to 42 form an integral part of these separate and consolidated
financial statements.
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 متحصالت من قروض قصيرة األجل/)(سداد

صافــي النقــد الناتــج مــن (المســتخدم) فــي أنشــطة
ا لتمو يــل
صافي التغير في النقد و ما يماثل النقد

صافي الحركة في احتياطي تحويل عملة أجنبية
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

 ديسمبر31 النقد وما يماثل النقد في
:النقد وما يماثل النقد يشتمل على

. تشكّل جز ًء من هذه البيانات المالية٤2  إىل١ اليضاحات المرفقة بالصفحات من
إ
تقرير مراجعى الحسابات

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
ّ
)جزء من القوائم المالية
(تشكل
ً
م2021 ديسمبر31 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
طبيعة األنشطة

1

(«ال�كــة أ
الم» أو ش
ش�كــة الغــاز الوطنيــة ش م ع ع ش
2019 «ال�كــة») مســجلة بموجــب قانــون الـرش كات التجاريــة لعــام
 تأسســت ش.ك�كــة مســاهمة ف ي� ســلطنة عمــان
 ش1083171 برقــم الســجل التجــاري
 تــم إنشــاء.1979  أبريــل9 �ال�كــة ف ي
ش
. تعمــل ف ي� تســويق وبيــع غــاز البـ تـرول المســال،ال�كــة لتشــغيل مصانــع تعبئــة الغــاز المســال
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لل�كــة أ
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المنفصلــة والمجمعــة ش
الم والمجموعــة وف ًقــا للمعايـ يـر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
.)IASB( ) الصــادرة عــن مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــةIFRS( الماليــة
الرض أ
تــم إعــداد القوائــم الماليــة عــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء أ
والصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة
آ
ت
 تقــوم المجموعــة بإتبــاع محاســبة الملكيــة.ـ� تــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال
الدخــل الشــامل الخــر شوالـ ي
ف
ت
 ويتــم االحتفــاظ باالســتثمارات.إلســتثماراتها ف ي� ش�كاتهــا الشــقيقة وم�وعاتهــا المشــركة ي� القوائــم الماليــة الموحــدة
لل�كــة أ
بالتكلفــة ف ي� القوائــم الماليــة المنفصلــة ش
.الم
لل�كــة أ
ن
ـا� باعتبــاره العملــة التشــغيلية ش
الم وعملــة العــرض لهــذه القوائــم
تُعــرض القوائــم الماليــة بالريــال العمـ ي
.الماليــة المنفصلــة والموحــدة
لل�كــة أ
ف
 ريــال عمــا�ن1.321.237 الم أصولهــا المتداولــة بمبلــغ
ش
 تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة، 2021 �ـم
 ديسـ ب31 �ي
ي
ن
ن
 ريــال307.082  ربــح قــدره:2020( �ـا
 ريــال عمـ ي125.302 ـا�) وبلغــت الخســارة المتكبــدة للســنة
 ريــال عمـ ي724.918 :2020(
ن
 تــم إعــداد البيانــات الماليــة المنفصلــة والموحــدة عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية،  عــى الرغــم مــن ذلــك.)�ـا
عمـ ي
ـث تعكــس التدفقــات النقديــة المتوقعــة قــدرة المجموعــة عــى الوفــاء ت ز
�بال�اماتهــا عنــد اســتحقاقها واالســتمرار ف ي
حيـ
ن
ت
ـهرا مــن تاريــخ الموافقــة عــى هــذه البيانــات
ً ـ� عـرش شـ
 ال تقــل عــن اثـ ي.أعمالهــا دون تقليــص كبـ يـر للعمليــات لفــرة
.الماليــة المنفصلــة والمجمعــة
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2.2 Basis of consolidation

لل�كــة أ
الم ش
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة عــى القوائــم الماليــة ش
ديســم� .2021
و�كاتهــا التابعــة كمــا ف ي� 31
ب
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة إىل ،أو يكــون لديهــا حقــوق ف ي� ،لعوائــد المتغـ يـرة مــن ش�اكتهــا مــع الجهــة
المســتثمر بهــا وتكــون قــادرة عــى التأثـ يـر عــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها عــى الجهــة المســتثمر بهــا .عــى وجــه
ف
ـ�:
التحديــد ،تســيطر المجموعــة عــى الجهــة المســتثمر بهــا فقــط ي� حــال توافــر لــدى المجموعــة مــا يـ ي
أ
ت
ـ� تعطيهــا القــدرة الحاليــة لتوجيــه النشــطة ذات
•الســلطة عــى الجهــة المســتثمر بهــا (أي الحقــوق القائمــة الـ ي
الصلــة للجهــة المســتثمر بهــا)؛
• Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the activities
المتغ�ة الناتجة من ش
;)of the investee
ال�اكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها ،و
•التعرض للعوائد
ي
• Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
للتأث� عىل عوائدها.
•القدرة عىل استخدام سلطتها عىل الجهة المستثمر بها ي
• The ability to use its power over the investee to affect its returns.
عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة ف ي� الجهــة المســتثمر بهــا ،تأخــذ
المجموعــة بعـ ي ن
العتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة ف ي� تقييــم ســواء لديهــا ســلطة عــى الجهــة المســتثمر When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group
ـ� إ
considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an
بهــا ،متضمنــة:
investee, including:
ت
مالك أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛
•ال�تيبات التعاقدية مع ي
;• The contractual arrangement with the other vote holders of the investee
•الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛
• Rights arising from other contractual arrangements; and
•حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.
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:

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر عــى الجهــة المســتثمر بهــا ف ي� حــال أشــارت الحقائــق والظــروف
تشـ يـر إىل أن هنــاك تغيـ يـرات ف ي� واحــد أو أكـ ثـر مــن عنــارص الســيطرة الثالثــة .يبــدأ توحيــد ش�كــة تابعــة عندمــا تحصــل
ال�كــة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة عــى ش
المجموعــة عــى الســيطرة عــى ش
ال�كــة التابعــة.
إن أصــول ت ز
وإل�امــات وإيــرادات ومرصوفــات ش
ال�كــة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة يتــم
إدراجهــا ف ي� قائمــة الدخــل الشــامل مــن تاريــخ إكتســاب المجموعــة للســيطرة حـ تـى تاريــخ توقــف المجموعــة للســيطرة
عــى ش
ال�كــة التابعــة.
أ
آ
تنســب المنشــأة الربــح أو الخســارة ،وكل بنــد مــن بنــود االدخــل الشــامل الخــر إىل مســاهمي ش
ال�كــة الم للمجموعــة
حــى ولــو نتــج عــن هــذا رصيــد عجــز ف� الحصــص أ
وإىل الحصــص أ
القليــة .عنــد ض
القليــة ،ت
الــرورة ،يتــم إجــراء
ي
تعديــات عــى القوائــم الماليــة للـرش كات التابعــة مــن أجــل أن تتمـىش سياســاتها المحاســبية مع السياســات المحاســبية
أ
ين
وال ت ز
واليــرادات والمرصوفــات داخــل المجموعــة،
ل�امــات وحقــوق
المســاهم� إ
للمجموعــة .إن جميــع الصــول إ
والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات بـ ي ن
ـ� أعضــاء المجموعــة يتــم حذفهــا بالكامــل عنــد التوحيــد.
يتــم احتســاب التغـ يـر ف ي� حقــوق الملكيــة ف ي� ش�كــة تابعــة ،دون فقــدان الســيطرة ،كمعاملــة حقــوق ملكيــة .ف ي� حــال
فقــدت المجموعــة الســيطرة عــى ش�كــة تابعــة ،فإنهــا ســتقوم:
ال تع�اف بأصول (متضمنةً الشهرة) ت ز
وإل�امات ش
ال�كة التابعة،
•بإلغاء إ
ف
ال تع�اف بالقيمة ت
ش
الدف�ية ألي حصص يغ� مسيطرة ي� ال�كة التابعة؛
•بإلغاء إ
•بإلغاء ال تع�اف بفروقات تحويل العمالت أ
الجنبية ت
الم�اكمة المسجلة ف ي� حقوق الملكية؛
إ
ال تع�اف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛
• إ
ال تع�اف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛
• إ

• 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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ال تع�اف بأي فائض أو عجز ف ي� قائمة الدخل الموحد؛
• إ
آ
ال�كــة أ
ف
•إعــادة تصنيــف حصــة ش
الم مــن البنــود المســجلة ســابقاً ي� الدخــل الشــامل الخــر إىل قائمــة الدخــل
الموحــد أو أ
. حســب االقتضــاء،الربــاح المحتجــزة
In the separate financial statements, the investment in the subsidiaries is carried at cost less
لل�كة أ
ال�كة التابعة ف ي� القوائم المالية ش
الستثمار ف ي� ش
.الم بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة
يدرج إ
impairment.
ت
ش
:ال� تملك المجموعة حقوق سيطرة فيها
The consolidated financial statements incorporate the following subsidiary companies in which
القوائم المالية الموحدة تتضمن ال�كات التابعة التالية ي

• 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.

the Group has a controlling interest:

Principal activity

النسبة المئوية لعام
Ownership as at
December 31
2021

النشاط الرئيسي

2020
تأسســت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة

Incorporated in UAE
NGC Energy LLC

LPG distribution

NGC Central Gas Systems LLC

Trading activity

Arabian Oil LLC

Trading activity

49%
49%

49%

توزيع غاز البترول المسال

م.م.أن جي سي إنيرجي ش

49%

أنشطة تجارية

م.م.أنظمة إن جي سي للغاز المركزي ش

49%

49%

أنشطة تجارية

شركة النفط العربية ش م م

LPG distribution

100%

100%

توزيع غاز البترول المسال

أن جي سي إنيرجي ش م م السعودية

Investments

100%

100%

استثمارات

شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج
موريشيوس ليمتد

تأسست في المملكة العربية
السعودية

Incorporated in KSA
NGC Energy Saudi LLC

تأسست في موريشيوس

Incorporated in Mauritius
Innovative Energy Holdings Mauritius Limited

تأسست في الهند

Incorporated in India
NGC Energy India Pvt Ltd

LPG distribution

60%

60%

توزيع غاز البترول المسال

أن جي سي إنيرجي الهند برايفت ليمتد

مجموعة قابضة

Group Holdings
Incorporated in Malaysia

تأسست في ماليزيا

NGC Consolidated Holding SDN BHD Malaysia

Investments

NGC Energy SDN BHD

LPG distribution

100%
60%

100%

استثمارات

 ان. دي.ان جي سي عقد القابضة اس

60%

توزيع غاز البترول المسال

أن جي سي اينرجي اس دي أن بي اتش دي
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)Statement of compliance and basis of consolidation (continued

2

)2.2 Basis of consolidation (continued

ف
ف
ت
ش
ـ� تنتهــي
تنتهــي الســنة فالماليــة لجميــع ال ـرش كات التابعــة ي�  31ديسـ ب
ـم� ،باســتثناء ال�كــة التابعــة ي� الهنــد ،والـ ي
All the subsidiaries have the year end of 31 December except for subsidiary in India, whose
ســنتها الماليــة ي�  31مــارس.
financial year end is 31 March.
أ
تــم تأســيس أن جــي س ن
إي�جــي ذ م م إ
س ي
إن�جــي م م ح اعتبــاراً NGC Energy LLC has been formed for taking over commercial activities from NGC Energy FZE
(المــارات) لتـ ي
ـول النشــطة التجاريــة مــن أن جــي ي
ي
ن
لالمتثــال للقوانـ ي ن
ـي
ـ
ج
أن
ـهم
ـ
أس
ـن
ـ
م
٪51
ـل
ـ
نق
ـم
ـ
ت
ـة،
ـ
المحلي
ـة
ـ
اتي
ر
ما
ال
ـ�
مــن  1ينايــر .2015
إ
س إي�جــي إىل ش�كــة from 1 January 2015. To comply with local UAE laws, 51% of the shares in NGC Energy LLC were
ي
أ
ال�كــة الم تمتلــك ســيطرة إداريــة عــى ش
إماراتيــة محليــة بينمــا ال ت ـزال ش
ال�كــة ،كمــا تحصــل عــل جميــع تباينــات transferred to the local Emirati company whereas the Parent Company still holds the management
العوائــد مــع ش
ال�كــة.
control over the entity and all variability of returns are with the Company.
ف
تــم تأســيس أنظمــة إن جــي س للغــاز المركــزي ذ.م.م ي� نهايــة ســنة  2018لتوســيع أعمــال غــاز البـ تـرول المســال NGC Central Gas Systems LLC was formed in 2018 to expand the LPG and Equipment trading
ي
ال�كــة أ
ف
أبوظـ بـ� .تمتلــك ش
الم ٪ 49مــن الحصــص مــع ســيطرة إداريــة ،كمــا تحصــل عــى business in the region of Abu Dhabi. The Parent Company holds 49% shares with management
وتجــارة المعــدات ي� إمــارة ش ي
control and all variability of returns are with the Company.
جميــع تباينــات العوائــد مــع ال�كــة.
تــم إنشــاء ش�كــة النفــط العربيــة ف� عــام  2018لتوســيع أعمــال تجــارة الغــاز الطبيعــي المســال والمعــدات ف� منطقــة Arabian Oil LLC was formed in 2018 to expand the LPG and Equipment trading business in the
ي
ال�كــة أ
الم  ٪49مــن الحصــص مــع ســيطرة إداريــة ،كمــا تحصــل عـ يـى جميــع region of UAE. The Parent Company holds 49% shares with management control and all variability
المــارات العربيــة المتحــدة .تمتلــك ش
إ
of returns are with the Company.
تباينــات العوائــد مــع ش
ال�كــة.
ف NGC Energy Saudi LLC was formed in November 2014 in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and
ف
ف
ـ� ي�
س ي
إن�جــي الســعودية ي� نوفمـ بـر  2014ي� المملكــة العربيــة الســعودية وتعمــل بشــكل رئيـ ي
تــم تأســيس إن جــي ف ي
is primarily engaged in executing SNG installations in the KSA market.
 �SNGالســوق الســعودي.
مجــال تركيــب
ي
The Group also holds control over NGC Consolidated Holding SDN BHD Malaysia, through their
ز
س كونسـ
مال�يـــا ،وذلــك 100% stake in Innovative Energy Holdings Mauritius Limited which was incorporated in 2012. NGC
ـوليديتت هولدنــج إس دي إن ب ي� إتــش دي ي
تحتفــظ المجموعــة كذلــك بالســيطرة عــى إن جــي ي
ت
البتــكار ألنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشـ
مــن خـ
ـ� Consolidated Holding SDN BHD Malaysia is a joint venture partner in NGC Energy SDN BHD with
ـال حيازتهــا لحصــة تبلــغ ٪ 100مــن حصــص ش�كــة إ
ـيوس ليمتــد تالـ ي
ف
ف
ز
رش
ش
مال�يــا هــي �يــك ي� مـ وع مشــرك
a holding of 60%.
س كونســوليديتت هولدنــج إس دي إن ب ي� إتــش دي ي
فتأسســت ي� . 2012أن جــي ي
إن�جــي أس دي أن ب ي� أتــش دي بحصــة تبلــغ .%60
س ي
ي� أن جــي ي
In 2018, the Parent Company formed a subsidiary in India, NGC Energy India Private Limited
أ
ف
ف
إن�جــي الهنــد برايفــت ليمتــد(NGCEIPL), for setting up a refrigerated LPG storage and import terminal on the south east coast ،
ش
ش
س ي
قامــت ال�كــة الم ي� ســنة  2018بتأســيس �كــة تابعــة ي� الهنــد ،إن جــي ي
ـت�اد غــاز البـ تـرول المســال المـ بـرد عــى الســاحل الجنــوب ال ـرش ق� للهنــد ف� مينــاء of India at Krishnapatnam port in the Indian state of Andhra Pradesh. In November 2019, the
ـ
واس
ـن
ـ
تخزي
ـة
ـ
محط
ـاء
ـ
بغــرض بن
ي
ي
ي
ال�كــة بتأهيــل ش�كــة تب�يديــك الهنــد القابضــة Company onboarded Petredec India Holdings Pte. Ltd. (Singapore) as a joint venture Partner by
كريشــناباتنام ف ي� واليــة انــدرا براديــش الهنديــة .ف ي� نوفمـ بـر  ،2019قامــت ش
ك�يــك مـرش وع مشـ تـرك عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق ملكيــة إضافيــة issuing additional equity shares to make them 40% partner in NGCEIPL. The terminal construction
بـ تـى المحــدودة ت
(ب�يديــك) (ســنغافورة) ش
لجعلهــا ش�ي ـكًا بنســبة  ٪40ف� إن جــي س إى آى � إل .بــدأ نشــاط بنــاء المحطــة ف� النصــف الثـ ن
ـا� مــن عــام activity has commenced in the second half of 2020 and the terminal is expected to commission .2020
ب
ي
ي
ي
ي
ن
by third quarter 2022.
ـا� مــن عــام .2022
ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل المحطــة بحلــول الربــع الثـ ي
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تعامــل المجموعــة المعامــات مــع الحصــص أ
القليــة كمعامــات مــع مســاهمي المجموعــة .وبالنســبة للمشـ تـريات
مــن الحصــص أ
ـ� أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة الـ ت
القليــة ،يتــم تســجيل الفــرق بـ ي ن
ـ� تمــت حيازتهــا مــن
ي
الدف�يــة لصـ ف
القيمــة ت
ال�كــة التابعــة ف� حقــوق المسـ ي ن
ش
ـاهم� .كمــا يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر اســتبعاد
ـول
ـ
أص
ـا�
ي
الحصــص أ
القليــة ف� يحقــوق المسـ ي ن
ـاهم�.
ي
معامالت مع حصص حقوق األقلية

)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.

عندمــا تتوقــف المجموعــة عــن الســيطرة أو التأثـ يـر الهــام ،يتــم إعــادة قيــاس أي حصــص محتفــظ بهــا ف ي� الكيــان
بقيمهــا العادلــة ،مــع إدراج التغـ يـر ف� القيمــة ت
الدف�يــة ف ي� الربــح أو الخســارة .تتمثــل القيمــة العادلــة ف ي� القيمــة
ي
ك�كــة شــقيقة أو م ـرش وع مشـ ت
ت
الدف�يــة مبدئيــا ألغ ـراض احتســاب الحصــص المحتفــظ بهــا ش
ـال
ـ
م
ـل
ـ
أص
أو
ك
ـر
ي
آ
بالضافــة إىل ذلــك ،يتــم احتســاب أي مبالــغ أدرجــت ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الخــر فيمــا يتعلــق
الحقـاً.
إ
أ
ن
تز
بهــذا الكيــان كمــا لــو قامــت المجموعــة مبـ ش
ـ� هــذا أن
ـا�ة
باســتبعاد الصــول واالل�امــات ذات الصلــة .وقــد يعـ ي
المبالــغ الـ تـ� أدرجــت ســابقًا ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر تــم إعــادة تصنيفهــا إىل الربــح أو الخســارة.
ي
ي
إذا انخفضــت حصــة الملكيــة ف ي� ش�كــة شــقيقة ولكــن احتفــظ بتأثـ يـر مهــم ،تتــم إعــادة تصنيــف حصــة بالتناســب
مــن المبالــغ الـ تـ� أدرجــت ســابقاً ف� الدخــل الشــامل آ
If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a
الخــر إىل أربــاح أو خســائر ،مـ تـى مــا كان ذلــك مالئمـاً.
ي
ي
اإلستثمار في شركة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

ف
كبــر،
تأثــر ي
تتــم المحاســبة عــن اســتثمار المجموعــة ي� ش�كتهــا الشــقيقة ،وهــى كيــان يكــون للمجموعــة فيــه ي
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة.
ف
ف
ش
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم إدراج االســتثمارات ي� ال�كــة الشــقيقة مبدئيـاً بالتكلفــة � قائمــة المركــز المــاىل.
ف
ـا� أصــول ش
ال�كــة الشــقيقة .يتــم إدراج
مضافــا إليهــا تغيـ يـرات مــا بعــد االســتحواذ ف� حصــة
المجموعــة مــن صـ ي
بال�كــة الشــقيقة ضمــن يالقيمــة ت
الشــهرة المتعلقــة ش
الدف�يــة للإســتثمار ،وهــي ال يتــم إطفاؤهــا وال يتــم إختبارهــا
بشــكل فــردي النخفــاض القيمــة.
تعكــس قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة حصــة المجموعــة ف ي� نتائــج عمليــات ش
ال�كــة الشــقيقة .يتــم إدراج أي تغـ يـر
ـا�ة ف ي� حقــوق ملكيــة ش
ف ي� بنــود الدخــل الشــامل الموحــد أو بشــكل مبـ ش
ال�كــة الشــقيقة ،تقــوم المجموعــة بــإدراج
ف
حصتهــا مــن أيــة تغـ يـرات وتفصــح عــن ذلــك ،عندمــا يكــون ذلــك قابــل للتطبيــق ،ي� قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غـ يـر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات بـ ي ن
ـ� المجموعــة ش
وال�كــة الشــقيقة إىل حــد
حصــة المجموعــة ف ي� ش
ال�كــة الشــقيقة.
ف
ف
ف
تظهر حصة المجموعة ي� الربح أو الخسارة ي� ش
ال�كة الشقيقة ي� قائمة الدخل الشامل الموحدة.
أ
ف
ض
ض
ت
ش
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة ش
لل�كــة الشــقيقة ي� ذات فــرة إعــداد التقاريــر لل�كــة الم .عندمــا تقتـ ي الــرورة،
يتــم إجـراء تعديــات لجعــل السياســات المحاســبية تتمــا�ش مــع تلــك السياســات الـ ت
ـ� تتبناهــا المجموعــة.
ي
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الـ ضـروري إدراج خســارة انخفــاض القيمــة عــى
اســتثماراتها ف ي� ش�كاتهــا الشــقيقة .ف ي� تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي
بــأن االســتثمار ف ي� ش
ال�كــة الشــقيقة قــد انخفضــت قيمتهــا .إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة
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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.

2 Statement of compliance and basis of consolidation (continued)

)فقرة اإللتزام وأسس اإلعداد (تابع

2.2 Basis of consolidation (continued)

) أساس توحيد القوائم المالية (تابع2/2

2

ال�كــة الشــقيقة وقيمهــا ت
باحتســاب إنخفــاض القيمــة عــى أنــه الفــرق بـ ن
ـ� القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد مــن ش
،الدف�يــة
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise
ثــم يــدرج الفــرق ف� «حصــة مــن أربــاح ش�كــة يشــقيقة» ف
.ـدة
ـ
الموح
ـامل
ـ
الش
ـل
ـ
الدخ
ـة
ـ
قائم
�
ي
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.

عنــد فقــدان التأثـ يـر الهــام عــى ش
 تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي إســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه،ال�كــة الشــقيقة
ـ� القيمــة ت
 أي فــرق بـ ي ن.العادلــة
الدف�يــة ش
 عنــد فقــدان التأثـ يـر الهــام أو الســيطرة المشـ تـركة والقيمــة.لل�كــة الشــقيقة
 يتــم تســجيل.العادلــة للإســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــات مــن البيــع يتــم إدراجــه ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة
Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognises any
لل�كــة أ
ال�كــة الشــقيقة بالتكلفــة ناقصـاً انخفــاض القيمــة ف ي� القوائــم الماليــة ش
االســتثمار ف ي� ش
.الم
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

إستثمار في مشروع مشترك

المشــرك هــو ترتيــب تعاقــدي يقــوم بموجبــه طرفــان أو ث
ت
أكــر بنشــاط إقتصــادي يخضــع للرقابــة
إن المــرش وع
الســتثمار ف ي� ش
.م�وعهــا المشـ تـرك بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية
 تقــوم المجموعــة بمحاســبة.المشـ تـركة
إ
أ
ف ي� القوائــم الماليــة ش
.الســتثمار ف ي� الم ـرش وع التكلفــة ناقص ـاً انخفــاض القيمــة
لل�كــة الم يتــم إدراج إ
معايير جديدة أو معدلة أو تفسيرات

2021  يناير1  المعايير الجديدة المعتمدة في1/3

ت
ـال تــم تطبيقهــا ليــس لهــا
ً ـ� أصبحــت ســارية المفعــول اعتبـ
 وبالتـ ي2021  ينايــر1 ـارا مــن
بعــض البيانــات المحاســبية الـ ي
.تأثـ يـر كبـ يـر عــى النتائــج الماليــة للمجموعــة أو المركــز
 المعاييــر والتعديــات والتفســيرات للمعاييــر القائمــة التــي لــم تصبــح فعالــة بعــد2/3
ولــم يتــم اعتمادهــا فــي وقــت مبكــر مــن قبــل المجموعــة

 تــم نـرش العديــد مــن المعايـ يـر والتعديــات، ف ي� تاريــخ المصادقــة عــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة
.عــى المعايـ يـر والتفسـ يـرات الحاليــة مــن قبــل مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــة
.المعاي� الحالية ف ي� وقت مبكر من قبل المجموعة
المعاي� أو التعديالت عىل
لم يتم تطبيق أي من هذه
ي
ي
None of these standards or amendments to existing standards have been adopted early by the
تتوقــع الدارة أن يتــم تبـ نـ� جميــع الترصيحــات ذات الصلــة للفـ تـرة أ
الوىل الـ تـ� تبــدأ ف
.ـح
ـ
الترصي
ـاذ
ـ
نف
ـخ
ـ
تاري
ـد
ـ
بع
أو
�
إ
ي
ت ي
ي
Group.
ـ� لــم يتــم تطبيقهــا ف ي� الســنة الحاليــة حيــث
لــم يتــم إ
الفصــاح عــن المعايـ يـر والتعديــات والتفسـ يـرات الجديــدة الـ ي
Management anticipates that all relevant pronouncements will be adopted for the first period
.ال يتوقــع أن يكــون لهــا تأثـ يـر جوهــري عــى القوائــم الماليــة للمجموعــة
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.

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.
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ملخص السياسات المحاسبية

 1/4اإلعنراف باإليرادات

Summary of significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

معظــم إيـرادات المجموعــة مســتمدة مــن بيــع غــاز البـ تـرول المســال إىل العمــاء المحليـ ي ن
باليـرادات
ـ� مــع االعـ تـراف إ
The majority of the Group’s revenue is derived from selling LPG to local customers with revenue
ـع
ـ
البضائ
ـليم
ـ
تس
ـم
ـ
يت
ـا
ـ
عندم
ف ي� التوقيــت عندمــا تنتقــل الســيطرة عــى البضائــع إىل العميــل .هــذا عــادة مــا يكــون
recognised at a point in time when control of the goods has transferred to the customer. This is
إىل العمــاء.
generally when the goods are delivered to the customer.
ت
تع�ف ش
التال:
ال�كة إ
The Group uses the following 5 steps model for revenue recognition.
باليرادات من العقود مع العمالء بنا ًء عىل نموذج الخطوات الخمس ي
•الخطوة  1تحديد العقد (العقود) مع العميل
ال�امات أ
•الخطوة  2تحديد ت ز
الداء ف ي� العقد
•الخطوة  3تحديد سعر الصفقة
ال�امات أ
•الخطوة  4تخصيص سعر الصفقة إىل ت ز
الداء ف ي� العقد
•الخطوة  5ت
ال�كة ت ز
باليرادات عندما (أو حيثما) تفي ش
ال�امات االداء.
االع�اف إ
إذا كانــت التكاليــف المتكبــدة لتنفيــذ العقــد ف� نطــاق الرشــادات أ
الخــرى ،فستحســب المجموعــة هــذه التكاليــف
إ
ي
باســتخدام الرشــاد آ
الخــر.
إ
أ
ت
تقــوم المجموعــة بإطفــاء الصــل المعــرف بــه مقابــل تكاليــف الحصــول عــى و  /أو الوفــاء بعقــد عــى أســاس
منتظــم ،بمــا يتوافــق مــع نمــط نقــل الســلعة أو الخدمــة الـ تـ� يتعلــق بهــا أ
الصــل .ف ي� حالــة انخفــاض القيمــة ،تــدرج
ي
أ
ت
القيمــة ت
الدف�يــة للصــل المبلــغ القابــل لالســرداد.
المجموعــة هــذه الخســائر إىل الحــد الــذي تتجــاوز فيــه
لل�كــة أ
إن السياســات المحاســبية ش
الم لغــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة هــي نفســها المعمــول بهــا ف ي� المجموعــة
مــا لــم ينــص عــى خــاف ذلــك.
الي ـرادات مــن جميــع التدفقــات عندمــا تنتقــل
الي ـرادات .يتــم تســجيل إ
المجموعــة لديهــا مصــادر مختلفــة مــن إ
الســيطرة إىل العميــل .عــى نطــاق واســع ،يمكــن تقســيم إيــرادات المجموعــة إىل  5تصنيفــات رئيســية .هــذه
ت
يــ�:
التصنيفــات وسياســة
االعــراف إ
باليــرادات هــي كمــا ي

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.

المحليــ� :غــاز ت
ين
البــرول المســال ،وزيــوت
اليــرادات المحليــة :تقــوم المجموعــة ببيــع  3منتجــات للعمــاء
إ
أ
يــ� الوقــت الــذي يتــم فيــه تســجيل إيــرادات كل منتــج.
التشــحيم ،والســطوانة .نوضــح فيمــا ي
ت
محليــا ف ي� الوقــت الــذي
•غــاز البـ تـرول المســال :يتــم االعـ تـراف إ
باليـرادات الناتجــة مــن بيــع غازالبــرول المســال ً
يتــم فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إىل العميــل .ويتــم ذلــك عــاد ًة عنــد تســليم البضائــع إىل العميــل.
محليــا ف ي� الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل
•زيــوت التشــحيم :يتــم االعـ تـراف إ
باليـرادات الناتجــة مــن بيــع الزيــوت ً
الســيطرة عــى البضائــع إىل العميــل .ويتــم ذلــك عــاد ًة عنــد تســليم البضائــع إىل العميــل.
باليـرادات الناتجــة مــن بيــع اســطوانات الغــاز محليـاً ف ي� الوقــت الــذي يتــم
•اســطوانات الغــاز :يتــم االعـ تـراف إ
The majority of the Group’s revenue is derived from selling LPG to local customers with revenue
فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إىل العميــل .ويتــم ذلــك عــاد ًة عنــد تســليم البضائــع إىل العميــل.
ال�كــة مــن بيــع غــاز البـ تـرول المســال إىل عمــاء محليـ ي ن
تتحقــق أغلــب إي ـرادات ش
بالي ـرادات
العـ تـراف إ
ـ� حيــث يتــم إ
مــن بيــع ذلــك المنتــج ف ي� الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل الســيطرة عــى البضائــع إىل العميــل ويتــم ذلــك عــاد ًة عنــد
تســليم البضائــع إىل العميــل.
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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.

الي ـرادات عندمــا تنتقــل الســيطرة إىل
بالي ـرادات الخارجيــة ،يتــم تســجيل إ
اليــرادات الخارجيــة :فيمــا يتعلــق إ
إ
العميــل ،أي عندمــا يتــم تســليم البضائــع إمــا إىل مينــاء المغــادرة أو مينــاء الوصــول بنــاء عــى ال ـرش وط المحــددة
للعقــد المـ بـرم مــع العميــل.
العـ تـراف برســوم حقــوق االمتيــاز شــهرياً كمــا هــو متفــق عليــه ف ي� العقــد المـ بـرم
رســوم حقــوق االمتيــاز :يتــم إ
مــع العميــل حيــث يتــم اعتبــار أنــه قــد تــم الوفــاء بجميــع ت ز
االل�امــات ف ي� ذلــك الوقــت وال يجــوز اسـ تـرداد المقابــل
باليـرادات ت
الم�تبــة عــى ذلــك عــى أســاس القســط الثابــت ف� وقــت معـ ي ن
ـ�.
العـ تـراف إ
المســتلم ويتــم إ
ي
رســوم خدمــات الدعــم :تشــتمل رســوم خدمــات الدعــم عــى خدمــات إداريــة .حيــث أنــه يتــم تقديــم هــذه
بالي ـرادات الناتجــة عــن تقديــم تلــك الخدمــات عــى
العـ تـراف إ
الخدمــات إىل العمــاء عنــد احتياجهــم إليهــا ،يتــم إ
ت
ت
ـ� يتــم خاللهــا تقديــم الخدمــات.
أســاس القســط الثابــت عــى مــدى الفــرة الزمنيــة الـ ي
إيــرادات المشــاريع  :تقــوم ش
ال�كــة بقيــاس نســبة إنجــاز المــرش وع باســتخدام طريقــة المعاينــة (طريقــة
بالي ـرادات مــن الم ـرش وع عــى مــدة فـ تـرة الم ـرش وع ف ي� حالــة تحقــق أي مــن ال ـرش وط
العـ تـراف إ
المخرجــات) .يتــم إ
التاليــة:
ت
ز
ش
ش
•قيــام العميــل بصــورة م�امنــة بالحصــول عــى واســتخدام المزايــا المقدمــة مــن أداء ال�كــة بمجــرد أداء ال�كــة
لهــا؛ أو
ال�كــة إنشــاء أو تحسـ ي ن
• تي�تــب عــى أداء ش
ـ� أصــل (عــى ســبيل المثــال ،أعمــال قيــد التنفيــذ) يســيطر عليــه العميــل
ـ� أ
بمجــرد إنشــاء أو تحسـ ي ن
الصــل؛ أو
ش
•ال تي�تب عىل أداء ش
ال�كة إنشاء أصل ذو استخدام بديل لل�كة
أ
ف
ت
•وللمنشأة حق واجب النفاذ ي� دفعات مقابل العمال المنجزة ح� تاريخه.
اليرادات من عقود العمالء يجب فصلها من إيرادات المصادر أ
الخرى (مثال  :إيرادات التمويل)
إ
إيرادات توزيعات األرباح

تدرج إيرادات توزيعات أ
الرباح عندما ينشأ الحق ف ي� استالم التوزيعات.

إيرادات الفوائد

تدرج إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 2/4ضريبة الدخل

أ
ف
�ض
ت
ال� تعمل المجموعة فيها.
يتم تكوين مخصص لل ائب وفقاً للنظمة المالية المعمول بها ي� البلدان ي
ض
ت
ز
ز
الم�انيــة العموميــة لجميــع الفــروق
يتــم تكويــن مخصــص �ائــب الدخــل المؤجلــة باســتخدام طريقــة الــ�ام ي
المؤقتــة ف ي� تاريــخ التقريــر .يتــم قيــاس موجــودات ومطلوبــات ض�يبــة الدخــل المؤجلــة بمعــدالت ال�ض يبــة المتوقــع
أ
ن ت
ت
ت
تز
ـ� تــم ســنها ف ي�
ـ� يتــم فيهــا تحقيــق الصــل أو تســوية االلــ�ام  ،بنــا ًء عــى القوانـ يـ� الـ ي
تطبيقهــا عــى الفــرة الـ ي
تاريــخ التقريــر.
تتــم مراجعــة القيمــة ت
الدف�يــة لموجــودات ض�يبــة الدخــل المؤجلــة ف ي� تاريــخ كل تقريــر وتخفيضهــا إىل الحــد الــذي
ض
كاف للســماح باســتخدام كل أو جــزء مــن أصــل ض�يبــة الدخــل المؤجلــة.
ـ� ٍ
لــم يعــد مــن المحتمــل توفــر ربــح �يـ ب ي
ف
تــدرج ض�يبــة الدخــل بقائمــة الدخــل الشــامل باســتثناء إىل الحــد الــذي تتعلــق فيــه ببنــود مدرجــة مبـ ش
ـا�ة ي� حقــوق
ـاهم� ،ففــي تلــك الحالــة تــدرج ف� حقــوق المسـ ي ن
المسـ ي ن
ـاهم�.
ي

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.
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 3/4الممتلكات واآلالت والمعدات

4.3 Property, plant and equipment

يتــم إثبــات الممتلــكات آ
مبدئيــا بتكلفــة االســتحواذ ،بمــا ف ي� ذلــك أي تكاليــف تُعــزى مبـ ش
ـا� ًة إىل
والالت والمعــدات
نقــل أ
ـ� لتكـًـون قــادرة عــى العمــل بالطريقــة الـ ت
الصــول إىل الموقــع الحالــة ال�ض وريـ ي ن
ـ� تقصدهــا المجموعــة .يتــم
ي
الح ًقــا قيــاس الممتلــكات آ
مطروحــا منهــا االســتهالك ت
الم�اكــم
ـة
ـ
التكلف
؛
ـة
ـ
التكلف
ـوذج
ـ
نم
ـتخدام
ـ
باس
ـدات
ـ
والمع
الت
وال
ً
أ ض
ت
ـ� يتــم إعــادة تقييمهــا الح ًقــا ،عــى أســاس كل أصــل عــى حــدة ،إىل
وخســائر انخفــاض القيمــة ،باسـ
ا� الـ ي
ـتثناء الر ي
أ ض
ا� عــادة كل خمــس ســنوات ،عــى أســاس القيمــة الســوقية المفتوحة ،لالســتخدام
قيمهــا الســوقية .يتــم تقييــم الر ي
أ
ض
ت
ت
ـ� تغـ يـرت فيهــا ظــروف الســوق بشــكل ملحــوظ.
الحـ ي
ا� الـ ي
ـال .قــد يتــم تخفيــض هــذه الفــرة بالنســبة لفئــات الر ي
ت
ت
ت
ـ� يتــم قياســها بالتكلفــة ،بتاريــخ كل تقريــر
ـ� تــم إعــادة تقييمهــا وتلــك الـ
تتــم مراجعــة القيــم الدف�يــة ،تللبنــود الـ ي
المســجلة زائــدة عــن قيمتهــا القابلـ يـة لالسـ تـرداد .عندمــا تزيــد القيــم ت
الدف�يــة
لتقييــم مــا إذا كانــت القيــم الدف�يــة
ت
ت
The carrying amounts, both those revalued and those measured at cost, are reviewed at each
عــن القيــم القابلــة لالسـ تـرداد ،يتــم تخفيــض القيــم الدف�يــة لتصبــح مســاوية للقيــم القابلــة لالســرداد.
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.

عنــد إعــادة تقييــم أ
الصــل فــإن أي زيــادة بالقيمــة ت
الدف�يــة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم يتــم تســجيلها مبـ ش
ـا�ة ف ي�
الدخــل الشــامل آ
الخــر ضمــن إحتياطــي إعــادة التقييــم ،مــا عــدا إىل الحــد الــذي تعيــد فيــه زيــادة إعــادة التقييــم
الصــ� حيــث يتــم إدراجهــا ضمــن أ
للصــل إىل ســعر التكلفــة أ
الدف�يــة أ
القيمــة ت
الربــاح أو الخســائر .يتــم االعـ تـراف
ي
بالعجــز الناتــج عــن إعــادة التقييــم ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة إال ف ي� حالــة اســتخدامه ف ي� مقاصــة
الفائــض القائــم المرتبــط بنفــس أ
الصــل المعـ تـرف بــه احتياطــي إعــادة التقييــم.
تتــم رســملة المرصوفــات المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات والمعــدات الــذي يتــم احتســابه بصــورة
الدف�يــة للمكــون المســتبدل .تتــم رســملة المرصوفــات الالحقــة أ
منفصلــة عــى أن تشــطب القيمــة ت
الخــرى فقــط
عندمــا تزيــد مــن المنافــع المســتقبلية المضمنــة ف ي� بنــود الممتلــكات والمعــدات .يتــم االعـ تـراف بجميــع المرصوفــات
أ
الخــرى ف ي� قائمــة الدخــل الشــامل كمــروف عنــد تكبدهــا.
االستهالك

ـ�رض أ
ال يتــم احتســاب اســتهالك لـ أ
والعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ .يتــم احتســاب االســتهالك للتكلفــة أو التقييــم،
والالت والمعــدات أ
ناقصـاً القيمــة المتبقيــة المقــدرة ،للممتلــكات آ
الخــرى عــى أقســاط ســنوية متســاوية عــى مــدى
العمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إىل فئــات أ
للصــول .يتــم تحويــل أ
العمــار النتاجيــة المقــدرة أ
أ
الصــول المناســبة عنــد
إ
االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــاريع ويتــم احتســاب االســتهالك اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ.
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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.

4

Summary of significant accounting policies (continued)

)ملخص السياسات المحاسبية (تابع

4

) الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع3/4

4.3 Property, plant and equipment (continued)
The rates of depreciation are based on the following estimated useful lives:

:ترتكز معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية

2021

2020

2020

2021

السنوات

السنوات

20

20

Years

Years

Building

20

20

Plant and equipment

5-15

5-15

15 - 5

15 - 5

ن
�مبا
ي
آ
الالت ومعدات

Tractors and trailers

5-10

5-10

10-5

10-5

جرارات ومقطورات

Motor vehicles

4

4

4

4

سيارات

Furniture and fittings

5

5

5

5

أثاث وتركيبات

Software

3

3

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

برامج الحاسب آ
ال يل
اسطوانات غاز

10
10
آ
ف
يتــم إلغــاء االعـ تـراف ببنــد الممتلــكات والالت والمعــدات وأي جــزء جوهــري تــم االعـ تـراف بــه ي� البدايــة عنــد البيــع
 يتــم تضمـ ي ن.أو عندمــا ال يتوقــع أيــة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه
ـ� أي ربــح أو خســارة ناتجــة
للصــل) ف� أ
الدف�يــة أ
أ
ف
ـا� متحصــات البيــع والقيمــة ت
ن
الربــاح
ي
عــن شــطب الصــول (تحســب عــى تأســاس أالفــرق بـ يـ� صـ ي
.أو الخســائر عندمــا يتــم إلغــاء االعــراف بالصــل
أ
أ
 وتتــم تعديلهــا عنــد ض،النتاجيــة المقــدرة
 بتاريــخ كل،الــرورة
تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة للصــول والعمــار إ
.ـال
قائمــة مركــز مـ ي

 اندماج األعمال والشهرة واألصول غير الملموسة4/4

أ
ـال
يتــم المحاســبة عــن تجمي فــع العمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ وتقــاس تكلفــة االســتحواذ ف باعتباره نــا إجمـ ي
 يقــوم.�ـ
المبلــغ المحــول ويقــاس ي� تاريــخ االســتحواذ القيمــة العادلــة وكميــة أي حصــة غـ يـر مســيطرة ي� المقتـ
أ
أ
يف
ن
ـا� أصــول
ـ� لــكل تجميعــات العمــال بقيــاس الحصــة القلي فــة ســواء بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة العادلــة لصـ ي
المقتـ ن ي
.الداريــة
 تقيــد تكلفــة االســتحواذ المتكبــدة ي� حســاب المرصوفــات إ.ـ� المحــددة
المقتـ ي
أ
ت
ن
ز
 تقــوم بتقييــم الصــول واالل�امــات الماليــة المســتحوذ عليهــا للتبويــب والتخصيــص،ـ� المجموعــة عمــل
عندمــا تقتـ ي
 ويتضمــن ذلــك.المناســب وفقــا لـرش وط التعاقــد والظــروف االقتصاديــة والظــروف ذات الصلــة ف ي� تاريــخ االســتحواذ
أ
ف
ن
When the Group acquires a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for
.�ـ
فصــل المشــتقات المتضمنــة ي� العقــود الساســية مــع المقتـ ي
appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic
إذا تــم دمــج أ
ف
العمــال عــى مراحــل يعــاد قيــاس القيمــة العادلــة ي� تاريــخ
circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of االســتحواذ لحصــة حقــوق الملكيــة
ف
ف
ف
ن
.المقتــ� ي� المنشــأة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة ي� تاريــخ االســتحواذ ي� قائمــة الدخــل الموحــدة
المحتفــظ بهــا
ي
embedded derivatives in host contracts by the acquiree.
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.

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.
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يتــم قيــاس أي مقابــل محتمــل بالقيمــة العادلــة ف� تاريــخ الـرش اء .إذا تــم تصنيــف أي الـ ت ز
ـ�ام بدفــع مقابــل محتمــل
ي
يســتو� تعريــف أ
ف
الداة الماليــة كحقــوق ملكيــة ،فــا يتــم إعــادة قياســه ويتــم حســاب التســوية ضمــن حقــوق
ي
ف
الملكيــة .بخــاف ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس المقابــل المحتمــل بالقيمــة العادلــة ي� تاريــخ كل تقريــر ويتــم إدراج
التغيــرات الالحقــة ف ي� القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل ف ي� الربــح أو الخســارة.
ي
أ
ت
مبدئيــا بالتكلفــة لكونهــا زيــادة مبلــغ المقابــل المحــول والمبلــغ المعــرف بــه للحصــص القليــة
يتــم قيــاس الشــهرة
ً
ـا� أ
ف
لل�كــة المســتحوذ عليهــا ت ز
الصــول المحــدد ش
واالل�امــات الـ تـى يتــم تحملهــا  .إذا كان ذلــك المبلــغ أقــل مــن
عــى صـ ي
ف
ف
ـا� أصــول ش
ال�كــة التابعــة المســتحوذ عليهــا يتــم إدراجــه كربــح ي� الربــح أو الخســارة.
ـ
لص
ـة
ـ
العادل
القيمــة
ي
ئ
ت
ت
ـد� ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقص ـاً خســائر انخفــاض القيمــة الم�اكمــة .لغــرض اختبــار
بعــد االعــراف المبـ ي
يتــم توزيــع الشــهرة التجاريــة المســتحوذ عليهــا ف� عمليــة دمــج أ
العمــال اعتبــاراً مــن تاريــخ
انخفــاض القيمــة،
ت ي
ـ� مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة الدمج،
االســتحواذ إىل كل وحــدة مــن وحــدات توليــد أالنقــد لــدى ت زالمجموعــة أ الـ ي
والل�امــات الخــرى لتلــك الوحــدات.
بــرف النظــر عمــا إذا قــد تــم تخصيــص الصــول إ
عندمــا تشــكل الشــهرة جــزء مــن وحــدة توليــد النقــد وعندمــا يتــم تخصيــص الشــهرة التجاريــة لوحــدة مولــدة للنقــد
وتــم اســتبعاد جــزء مــن تلــك العمليــات الـ ت
ـ� تنطــوي عــى الوحــدة المعنيــة ،يتــم إدراج الشــهرة التجاريــة المرتبطــة
الدف�يــة يللعمليــة عنــد تحديــد أ
بالعمليــة المســتبعدة ف� القيمــة ت
الربــاح أو الخســائر مــن اســتبعاد العمليــة .يتــم
ي
قيــاس الشــهرة التجاريــة المســتبعدة ف ي� هــذه الحالــة اســتناداً إىل القيمــة النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء
المحتفــظ بــه مــن الوحــدة المولــدة للنقــد.
الترخيص التجارى

ال�خيــص التجــاري بــالذن الممنــوح للمجموعــة مــن قبــل الســلطة المحلية لممارســة أ
ف
يتعلــق ت
د�.
العمــال
إ
التجاريـ تـة ي� ب ي
ال�خيــص
يتــم رســملة المرصوفــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة ف ي�
الــذي تتعلــق بــه .يتــم االعـ تـراف بجميــع النفقــات أ
الخــرى كمــروف ف ي� الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.
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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.

4

Summary of significant accounting policies (continued)

4.5 Leases

)ملخص السياسات المحاسبية (تابع

 اإليجار5/4

ال�تيــب أو يحتــوي عــى عقــد إيجــار إىل جوهــر ت
يســتند تحديــد مــا إذا كان ت
 يتــم تقييــم.ال�تيــب ف ي� تاريــخ التأســيس
The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance
بال�تيــب يعتمــد عــى اســتخدام أصــل محــدد أو موجــود أو أن هــذا ت
ال�تيــب لمعرفــة مــا إذا كان الوفــاء ت
ت
ـح
ـ
يمن
ـب
ـ
تي
�ال
of the arrangement at inception date. The arrangement is assessed for whether fulfilment of the
حــق اســتخدام أ
 حـ تـى إذا لــم يتــم تحديــد هــذا الحــق بشــكل رصيــح ف،الصــل
.ـب
ـ
تي
ر
ت
أي
�
ي
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.
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المجموعة كمستأجر

، أو جــزء مــن عقــد،اليجــار بأنــه «عقــد
تــدرس المجموعــة مــا إذا كان العقــد أو يحتـ
 يُعـ َّـرف عقــد إ.ـوي عــى عقــد إيجــار
أ
أ
أ
ف
.»ـاس) لفـ تـرة مــن الزمــن ف ي� نظـ يـر مقابــل
يمنــح الحــق ي� اســتخدام الصــل (الصــل السـ ي
: تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي،لتطبيق هذا التعريف
ضمنيــا مــن خــال تحديــده
 يتــم تحديــده رصاحــةً ف ي� العقــد أو يتــم تحديــده،•يحتــوي العقــد عــى أصــل محــدد
ً
ف� الوقــت الــذي يتــم فيــه إتاحــة أ
.الصــل للمجموعــة
ي
أ
•للمجموعــة الحــق ف ي� الحصــول عــى جميــع الفوائــد االقتصاديــة بشــكل كبـ يـر مــن اســتخدام الصــل المحــدد طــوال
 مــع مراعــاة حقوقهــا ضمــن النطــاق المحــدد للعقــد ؛،فـ تـرة االســتخدام
•للمجموعــة الحــق ف� توجيــه اســتخدام أ
 تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا،الصــل المحــدد خــال فـ تـرة االســتخدام
أ
كان لديهــا الحــق ف ي� توجيــه «كيفيــة أ
ت
.ولي غــرض» يتــم اســتخدام الصــل خــال فــرة االســتخدام
ي

قياس واالعتراف بعقود اإليجار عند المستأجر

اليجــار ف� ي ز
 تعـ تـرف المجموعــة بأصــل حــق االســتخدام والـ ت ز،ف� تاريــخ بــدء التأجـ يـر
 يتــم.الم�انيــة العموميــة
ـ�ام إ
ي
ي
أ
الول اللـ ت ز
اليجــار وأي تكاليــف مبـ ش
ـا�ة أوليــة
 والــذي يتكــون مــن القيـ،قيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة
ـ�ام إ
ـاس ي
أ
أ
ف
اليجــار وأي مدفوعــات إيجــار تتــم
 وتقديـ ًـرا لي تكالي فــف لتفكيــك وإزالــة الصــل ي� نهايــة عقــد إ،تتكبدهــا المجموعــة
.)ـا� بعــد أي حوافــز مســتلمة
قبــل تاريــخ بــدء عقــد إ
اليجــار (بالصـ ي
تقــوم المجموعــة بإهــاك أصــول حــق االســتخدام عــى أســاس القســط الثابــت مــن تاريــخ بــدء التأجـ يـر إىل نهايــة
أ
تقــوم ارمجموعــة أرظـاً زتقــررم أصــول حقــوق.اليجار
النتاجــي لصــل فحــق االســتخدام أو نهايــة مــدة عقــد إ
العمــر إ
االســتخدام لالزخفــاض ي� الةرمةعــزد وجــود ھــذه المـ ش
.ـؤ�ات
 تقيــس المجموعــة ت ز،ف� تاريــخ البــدء
غــر المســددة ف ي� ذلــك
الــ�ام اليجــار
بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات إ
اليجــار ي
 مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة إالضمـ ن ف،يالتاريــخ
متاحــا بســهولة أو معــدل
ـ� ي� عقــد إ
ً اليجــار إذا كان هــذا الســعر
ي
ف
.�ـا
اقـ تـراض المجموعــة إ
الضـ ي
اليجــار المدرجــة ف� قيــاس الـ ت ز
اليجــار مــن مدفوعــات ثابتــة (بمــا ف ي� ذلــك إذا كانــت ف� جوهرهــا
ـ�ام إ
تتكــون مدفوعــات إ
ي
 مدفوعــات متغـ يـرة بنــا ًء عــى مـ ش،)ثابتــة
 والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة،ـؤ� أو معــدل
.والمدفوعــات الناشــئة عــن خيــارات معينــة بشــكل معقــول إىل أن تتــم ممارســة هــذه الخيــارات
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ملخص السياسات المحاسبية (تابع)

 5/4اإليجار (تابع)

ئ
ـد� ،ســيتم تخفيــض االلـ ت ز
ـ�ام للمدفوعــات المقدمــة وزيــادة الفائــدة .يتــم إعــادة قياســها لتعكــس
بعــد القيــاس المبـ ي
أي إعــادة تقييــم أو تعديــل ،أو إذا كانــت هنــاك تغيـ يـرات ف ي� المدفوعــات الثابتــة المضمنــة.
عنــد إعــادة قيــاس الـ ت ز
اليجــار ،ينعكــس التعديــل المقابــل ف ي� أصــل حــق االســتخدام ،أو الربــح والخســارة إذا تــم
ـ�ام
تخفيــض حــق اســتخدام ح إــق أ
الصــل إىل صفــر.
اختــارت المجموعــة محاســبة عقــود اليجــار عــى المــدى القصــر وعقــود اليجــار أ
للصــول منخفضــة القيمــة
إ
إ
ي
أ
واليجــار ف� االلـ ت ز
ـ�ام ،يتــم االعـ تـراف بالمدفوعــات
باســتخدام الوســائل
العمليــة .بــدال ً مــن االعـ تـراف بحــق الصــول إ
ي
ف
اليجــار.
المتعلقــة بــه كمــروف ي� الربــح أو الخســارة عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى فـ تـرة إ
وال ت ز
ف� ي ز
اليجار ف ي� بند منفصل.
ل�امات إ
الم�انية العمومية ،يتم عرض أصول حق االستخدام إ
ي
المجموعة كمؤجر

تتغــر السياســة المحاســبية للمجموعــة بموجــب المعيــار الــدول للتقاريــر الماليــة  16عــن ت
الفــرة المقارنــة.
لــم ي
ي
اليجــار عــى أنــه
كمؤجــر ،تصنــف المجموعــة عقــود إيجارهــا إمــا بعقــود تشــغيلية أو تمويليــة .يتــم
تصنيــف عقأــد إ
أ
ـاس بشــكل كبـ يـر،
عقــد إيجــار تمويـ ي
ـ� إذا قــام بتحويــل جميــع المخاطــر والمكافــآت العارضــة لملكيــة الصــل السـ ي
ـغيل إذا لــم يحــدث ذلــك.
وتصنــف عــى أنهــا عقــد إيجــار تشـ ي
 6/4قياس القيمة العادلة

إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد أ
الصــول أو المدفوعــة لتحويــل الـ ت ز
ـ�ام ف ي� معاملــة
ـ� المشـ ي ن
منظمــة بـ ي ن
ـارك� ف ي� الســوق ف ي� تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة عــى افـ تـراض بــأن المعاملــة لبيــع
أ
الصــل أو تحويــل االلـ ت ز
ـ�ام يقــام إمــا:
• ف� السوق الرئيس ألصل أو ت ز
ال�ام ،أو
ي
ي
أ
أ
ف
ت
ث
ز
• ف ي� حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،ي� السوق الك� فائدة للصل أو ال�ام.
يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق أ
ال ثك� فائدة ف ي� متناول المجموعة.
أ
ت
ت
تز
ـ� سيســتخدمها المشــاركون ف ي� الســوق
يتــم قيــاس
القيمــة العادلــة ت زللصــل أو االل تــ�ام باســتخدام ناالف�اضــات الـ ي
أ
ـارك� ف ي� الســوق ســيترصفون بنــاءاً عــى أفضــل مصلحــة
ـع� الصــل أو االلــ�ام ،عــى افــراض أن المشـ ي
عنــد تسـ ي
اقتصاديــة.
أ
ف
ف
ن
ـارك� ي� الســوق عــى توليــد منافــع
إن قيــاس القيمــة العادلـ أـة للصــول غـ يـر الماليــة تأخــذ ي� االعتبــار قــدرة المشـ ي
المشــارك� آ
ين
الخريــن ف ي�
الصــول ف ي� أعــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إىل
اقتصاديــة باســتخدام
الســوق مــن شــأنه اســتخدام أ
الصــول ف ي� أعــى وأفضــل اســتخدام لهــا.
تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر قوائــم كافيــة لقيــاس القيمــة
العادلــة ،واســتخدام المدخــات ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة إىل أقــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــات
غـ يـر قابلــة للمالحظــة إىل ن
أد� حــد.
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)Summary of significant accounting policies (continued

4

)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-ofuse 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.

أ
ت
تز
الفصــاح عنهــا ف ي� القوائــم
ـ� يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو يتــم إ
يتــم تصنيــف جميــع الصــول واالل�امــات الـ ي
ـال ،بنــاءاً عــى مدخــات أقــل مســتوى
الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،يتــم وصفهــا عــى النحــو التـ ي
الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
أ
أ
ف
ف
ت
ز
(غ� معدلة) ي� أسعار السوق ي� السواق النشطة للصول أو االل�امات المماثلة؛
•المستوى  – 1مدرجة ي
•المســتوى  - 2تقنيــات التقييــم حيــث مدخــات ن
• Level 1: Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
أد� مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا
غــر ش
ش
• Level 2: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value
مبــا�ة؛
مبــا�ة أو ي
measurement is directly or indirectly observable
ن
•المستوى  - 3تقنيات التقييم حيث مدخالت أد� مستوى هام لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظتها.
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 3: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value
measurement is unobservable.

أ
ت
تز
ـ� يتــم إدراجهــا ف ي� القوائــم الماليــة عــى أســاس متكــرر ،تحــدد المجموعــة ســواء
بالنســبة للصــول واالل�امــات الـ ي
بــ� المســتويات ف
ن
ً
عــى
ا
(بنــاء
التصنيــف
تقييــم
إعــادة
خــال
مــن
الهرمــي
التسلســل
�
وقعــت
قــد
التحويــات
ي
For assets and liabilities that are recognised in the separate and consolidated financial statements
ي
مدخــات أقــل مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) ف� نهايــة كل ت
on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the
فــرة مشــمولة بالتقريــر.
ي
hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the
لغــرض الفصاحــات عــن القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات أ
الصــول ت ز
واالل�امــات عــى أســاس طبيعــة
fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
إ
وخصائــص ومخاطــر أ
الصــول أو ت ز
االل�امــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
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.

بالنســبة لالســتثمارات المتداولــة ف� ســوق أ
الوراق الماليــة النظاميــة ،تتحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع اىل أســعار
ي
أ
أ
أ
الســهم المدرجــة بالســوق أو عــروض الســعار المقدمــة مــن الوســطاء (ســعر العــرض للمراكــز طويلــة الجــل وســعر The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is
أ
determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long
الطلــب للمراكــز قصـ يـرة الجــل) دون أي خصــم لتكاليــف المعامــات.
positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.
لــ�دوات الماليــة غــر المتداولــة ف� أي مــن أ
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة أ
الســواق الماليــة النشــطة باســتخدام
ي
ي
For financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined using
أســاليب تقييــم مناســبة .تشــتمل أســاليب التقييــم عــى تحليــل التدفــق النقــدي المخصــوم أو نمــاذج تقييــم أخــرى.
appropriate valuation techniques. Such techniques include discounted cash flow analysis or other
valuation models.

 7/4مقاصة األدوات المالية

ن أ
ف
تز
ـال عندمــا
يتــم إجـراء مقاصــة بـ يـ� الصــول واالل�امــات الماليـ نـة فقــط ويتــم إدراج صـ ي
ـا� القيمــة بقائمــة المركــز المـ ي
ـ� المبالــغ المدرجــة وتنــوي المجموعــة إمــا التســديد عــى أســاس
يكــون هنــاك حــق نافــذ بالقانــون إلجـراء
المقاصــة بـ ي
ـا� أو تحقيــق أ
ف
الصــل وســداد االلـ ت ز
ـ�ام ف ي� نفــس الوقــت.
الصـ ي
 8/4المخزون

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

ف
ف
ـا� القيمــة القابلــة
يتــم قائمــة المخــزون بســعر
ـا� القيمــة القابلــة للتحقــق ،أيهمــا أقــل .تتمثــل صـ ي
التكلفــة أأو صـ ي
الحــوال العاديــة للعمــل التجــاري ناقصــا منهــا التكاليــف المقــدرة للإنجــاز
للتحقــق ف ي� ســعر البيــع المقّــدر ف ي�
ومرصوفــات البيــع.
تحــدد تكلفــة المخــزون عــى أســاس مــا يــرد أوال ً يــرف أوال ً ويشــمل جميــع التكاليــف المتكبــدة ف ي� ش
ـزون
ـ
المخ
اء
�
Cost of inventories is determined on the first in first out basis and includes all costs incurred in
ووصولــه إىل مكانــه ووضعــه الحاليـ ي ن
ـ�.
acquiring the inventories and bringing them to their existing location and condition.
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.
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ملخص السياسات المحاسبية (تابع)

 9/4األصول غير المتداولة (أو مجموعات التصرف) المصنفة كمحتفظ بها للبيع

)Summary of significant accounting policies (continued

4

4.9 Non-current assets (or disposal groups) classified as held-forsale

يتــم تصنيــف أ
الصــول غـ يـر المتداولــة (أو مجموعــات االســتبعاد) كأصــول محتفــظ بهــا للبيــع عندمــا يتــم اسـ تـرداد
قيمتهــا ت
ـاس مــن خــال معاملــة بيــع ويعتـ بـر البيــع محتمـا ً بدرجــة كبـ يـرة .يتــم إظهارهــا بالقيمــة
ـ
أس
ـكل
ـ
بش
الدف�يــة
ي
Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held-for-sale when their carrying
ت
الدف�يــة وقيمتهــا العادلــة ناقصـاً تكاليــف البيــع  ،أيهمــا أقــل.
 10/4إنخفاض قيمة األصول غير المالية

الدف�يــة أ
تتــم مراجعــة القيــم ت
للصــول غـ يـر الماليــة للمجموعــة ف ي� تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مـ ش
ـؤ�
ش
عــى انخفــاض قيمتهــا .ف ي� حالــة وجــود مثــل هــذا المــؤ� ،أو عندمــا يتوجــب إجـراء فحــص ســنوي النخفــاض قيمــة
الصــل ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد لذلــك أ
أ
الصــل .تتمثــل القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد ألصــل أو لوحدتــه
المنتجــة للنقــد ف ي� قيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو قيمتــه مــن االســتخدام ،أيهمــا أكـ بـر.
يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد لــكل أصــل عــى حــدة مــا لــم ينتــج أ
الصــل تدفقــات نقديــة داخلــة تكــون
الخــرى أو مجموعــات أ
الصــول أ
مســتقلة بصــورة كبــرة عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن أ
الصــول .عندمــا تزيــد
لليصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمــة القابلــة لالسـ تـرداد ،يعتــر أ
الدف�يــة أ
القيمــة ت
الصــل أنــه قــد تعــرض
ب
النخفــاض ف ي� القيمــة ويتــم تخفيــض قيمتــه إىل قيمتــه القابلــة لالسـ تـرداد.
عنــد تقديــر القيمــة مــن االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إىل قيمتهــا الحاليــة
باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل ال�ض يبــة الــذي يعكــس التقييمــات الحاليــة بالســوق للقيمــة الزمنيــة للمــال
والمخاطــر المتعلقــة أ
بالصــل .عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقص ـاً تكاليــف البيــع ،يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم
مناســب .يتــم دعــم هــذه الحســابات مــن خــال مضاعفــات تقييــم أو أســعار أ
الســهم للـرش كات التابعــة المدرجــة أو
ـؤ�ات القيمــة العادلــة أ
مـ ش
الخــرى المتاحــة.
أ
ف
ت
الغــر مســتمرة ي� الربــاح أو الخســائر ضمــن بنــود
يتــم االعــراف بخســائر انخفــاض القيمــة مــن العمليــات
ي
المرصوفــات الـ تـ� تتناســب مــع وظيفــة أ
ت
ـ� أعيــد
الصــل الــذي تعــرض النخفـ
ـاض القيم فــة ،مــا عــدا الممتلــكات تالـ ي
ي
آ
تقييمهــا ســابقاً وتــم إدراج المبلــغ المعــاد تقييــم ضمــن الدخــل الشــامل الخــر .ي� هــذا الحالــة ،يتــم االعــراف أيضـاً
آ
بانخفــاض القيمــة ضمــن الدخــل الشــامل الخــر باســتثناء أي قيمــة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم الســابق.
يتــم بتاريــخ كل تقريــر إج ـراء تقييــم أ
ش
للصــول باســتثناء الشــهرة التجاريــة ،للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك مــؤ� يفيــد
ف
ش
المعـ تـرف بهــا ســابقاً لــم تعــد قائمــة ،أو تقلصــت .ي� حــال وجــود هــذا المــؤ�،
بــأن خســائر انخفــاض القيمــة ُ
أ
المنتجــة للنقــد .يتــم عكــس خســائر انخفــاض
تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد للصــل أو الوحــدة ُ
االف�اضــات المســتخدمة لتحديــد قيمــة أ
تغــر ف� ت
القيمــة ُ ت
الصــل
المعــرف بهــا ســابقاً وذلــك فقــط عنــد إجــراء ي ي
القابلــة لالسـ تـرداد منــذ آخــر اعـ تـراف بخســائر انخفــاض القيمــة .يتــم تحديــد العكــس بحيــث ال تتجــاوز القيمــة
أ
ت
ت
ت
ت
ـ� كان ليتــم تحديدهــا ،صافيــة
الدف�يــة للصــل قيمتــه القابلــة لالســرداد ،وال تتجــاوز كذلــك القيمــة الدف�يــة الـ ي
ف
ف
ت
ت
مــن االســتهالك ،ي� حــال لــم يتــم االعــراف بخســائر انخفــاض القيمــة ي� الســنوات الســابقة .يتــم االعــراف بالعكــس
أ
أ
ف
و� هــذه الحالــة تتــم معاملــة
ضمــن الربــاح أو الخســائر مــا لــم يكــن الصــل مســجل بالقيمــة المعــاد تقييمهــا ي
آ
ف
العكــس كزيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم ي� الدخــل الشــامل الخــر.
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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.

 11/4النقد وما يماثل النقد

لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة المنفصلــة والموحــدة يشــتمل النقــد ومــا يماثــل النقــد عــى النقــد ف ي� الصنــدوق
أ
أ
ت
ـ� تســتحق خــال ثالثــة أشــهر أو أقــل ،بعــد خصــم حســابات
والرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصـ يـرة الجــل والـ ي
الســحب عــى المكشــوف القائمــة.
 12/4مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يســتند مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة عــى ت ز
االل�امــات المســتحقة وف ًقــا لـرش وط التوظيــف لموظفــي المجموعــة ف ي�
ن
ـا� لعــام  2003وقانــون الضمــان االجتماعــي لعــام .1991
تاريــخ التقريــر  ،مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل العمـ ي
مخطط الحكومة العمانية للتأمينات االجتماعية (البرنامج)

ف
ـ� العمانيـ ي ن
ال�نامــج لجميــع الموظفـ ي ن
ال�نامــج  ،وهــو خطــة تقاعــد محــددة االشـ تـراكات ،
ـ� .ب
تســاهم المجموعــة ي� ب
ـ� العمانيـ ي ن
ـ� عــى المجموعــة والموظفـ ي ن
ـلطنة عمــان .يتعـ ي ن
لل�نامــج
تديــره حكومــة سـ
ـ� تقديــم مســاهمات شــهرية ب
ـال الرواتــب.
ـوال مــن إجمـ ي
بنســبة  ٪12.5و  ٪8عــى التـ ي
مزايا نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين

ن
ن
ن
ـا�
يتــم تكويــن مخصــص مكافنــأة نهايــة الخدمــة للموظفـ يـ� غـ يـر العمانيـ يـ� وف ًقــا لمتطلبــات قانــون العمــل أالعمـ ي
ـاس
لعــام  .2003يحــق أللموظفـ يـ� الحصــول عــى مكافــأة نهايــة الخدمــة المحســوبة بمعـ أـدل ً 15
يومــا مــن الراتــب السـ ي
ـاس عــن كل ســنة مــن ســنوات
لــكل مــن الثالثــة الوىل .ســنوات الخدمــة المسـ
ـتمرة وبمعــدل ً 30
يومــا مــن الراتــب السـ ي
الخدمــة المســتمرة الـ تـ� تــ� الســنوات الثــاث أ
الوىل .هــذه خطــة تقاعــد مزايــا محــددة غـ يـر ممولــة .تُدفــع مزايــا
ي
ـ� غـ يـر العمانيـ ي ن
ـتحقة يللموظفـ ي ن
ـ� عنــد إنهــاء الخدمــة.
نهايــة الخدمــة المسـ
 13/4المخصصات واإللتزامات العرضية واألصول العرضية

أ
ال ت ز
القتصاديــة مــن
ل�امــات الحاليــة عــى الرجــح إىل تدفــق للمــوارد إ
العـ تـراف بالمخصصــات عندمــا تــؤدي إ
يتــم إ
المجموعــة ويمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق .قــد يكــون توقيــت أو مقــدار التدفــق الخارجــى غـ يـر مؤكــد.
ن
تز
تز
ـو� أو بنــاء ناتــج عــن أحــداث ســابقة ،عــى ســبيل المثــال ،نزاعــات قانونيــة
ـال مــن وجــود الــ�ام قانـ ي
ينشــأ الــ�ام حـ ي
ت
أو عقــود مرهقــة .وال يتــم االعــراف بأحــكام إعــادة الهيكلــة إال إذا تــم وضــع وتنفيــذ خطــة رســمية مفصلــة إلعــادة
أ
الدارة عــن الســمات الرئيســية للخطــة للمت�ض ريــن منهــا .ال ت
تعــرف مخصصــات
الهيكلــة ،أو عــى القــل أعلنــت إ
خســائر التشــغيل المســتقبلية.
أكــر أ
االلتــ�ام الحــال ،اســتناداً إل ث
نز
الدلــة
يتــم قيــاس المخططــات بالمطروفــات المقــدرة المطلوبــة التســوية
ي
ي
ف
ف
ـ� المرتبطــة بالـ ت ز
ـا� نلــك المخاطــر وعــدم اليقـ ي ن
ـال عندمــا يكــون هنــاك عــدد
ـ
ح
ام
ـ�
ـة� تاريــخ التقريــر ،بمـ ي
الموثرقـ ي
ي
ف
مــن ت ز
االل�امــات المماثلــة ،يتــم تحديــد احتماليــة الحاجــة إىل تدفــق خارجــي ي� التســوية عــن طريــق مراعــاة فئــة
أ
تز
االل�امــات ككل .يتــم خصــم المخصصــات طويلــة الجــل لقيمهــا الحاليــة ،حيــث تكــون القيمــة الزمنيــة للنقــود
ماديــة.

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.
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ملخص السياسات المحاسبية (تابع)

)Summary of significant accounting policies (continued

يتــم إثبــات أي اسـ تـرداد يمكــن للمجموعــة تحصيلــه مــن طــرف ثالــث فيمــا يتعلــق بااللـ ت ز
ـ�ام كأصــل منفصــل .ومــع
ذلــك ،ال يجــوز أن يتجــاوز هــذا أ
الصــل مبلــغ المخصــص ذي الصلــة.

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.

ت
االعــراف بــأي مســؤولية إذا كان تدفــق المــوارد االقتصاديــة إىل الخــارج نتيجــة ت ز
غــر
ال يتــم
االل�امــات الحاليــة ي
بعيــدا.
المــوارد
تدفــق
يكــن
لــم
مــا
عرضيــة
خصــوم
أنهــا
عــى
الحــاالت
هــذه
عــن
الكشــف
يتــم
محتمــل.
ً

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.

 1٤/4تحويل العمالت األجنبية

ن
ـا� وفق ـاً ألســعار الــرف الســائدة ف ي� تاريــخ المعاملــة.
يتــم تحويــل المعامــات بعمــات أجنبيــة إىل الريــال العمـ ي
أ
يتــم تحويــل أ
ف
ن
الصــول ت ز
ً
العمــا� وفقــا لســعار
واالل�امــات الماليــة بعمــات أجنبيــة ي� تاريــخ التقريــر إىل الريــال
ي
أ
أ
ف
ف
الــرف الســائدة ي� ذلــك التاريــخ .يتــم االعـ تـراف بأربــاح وخســائر فروقــات رصف العمــات الجنبيــة ي� الربــاح أو
أ
ت
تز
ـ� أســاس التكلفــة التاريخيــة بالعمــات
ـ� يتــم قياســها عـ ي
الخســائر .فيمــا يتعلــق بالصــول واالل�امــات غـ يـر الماليــة الـ ي
أ
ف
رش
الجنبيــة ،فيتــم تحويلهــا باســتخدام ســعر الــرف الســائد ي� تاريــخ المعاملــة .إن العمــات الوظيفيــة لل ـ كات
ف
ز
ومال�يــا والهنــد ،هــي
التابعــة الخارجيــة ،ومقرهــا ي� دولــة إ
المــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ي
ـ�ي والــدوالر أ
المــارات العربيــة المتحــدة والريــال الســعودي والرانجيــت المالـ ي ز
المريــى والروبيــة الهنديــة
درهــم إ
عــى التــوال .كمــا ف� تاريــخ التقريــر ،يتــم تحويــل أصــول ت ز
وال�امــات هــذه الـرش كات التابعــة إىل عملــة عــرض القوائــم
ي
ي
ـا�) بأســعار الــرف الســائدة ف� تاريــخ التقريــر ويتــم تحويــل بنــود قوائــم أ
ن
الربــاح
الماليــة للمجموعــة (الريــال العمـ ي
ي
أو الخســائر لتلــك الـرش كات وفقـاً لمتوســط أســعار الــرف للســنة .تــدرج فروقــات رصف العمــات أ
الجنبيــة الناشــئة
مــن التحويــل ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر.
ي
 1٥/4مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ن
ـا� ،اللوائــح الصــادرة
تخضــع وتحتســب قيمــة مكافــأة أعضــاء مجلــس إ
الدارة وفق ـاً لقانــون ال ـرش كات التجاريــة العمـ ي
مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة عمــان.
 1٦/4توزيعات األرباح

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

أ
ف تز
ش
يتــم
توزيــع توزيعــات الربــاح المســتحقة الدفــع لمســاهمي ال�كــة ي� إل�امــات أخــرى عنــد الموافقــة عــى توزيعــات Dividend distributions payable to equity shareholders are included in other liabilities when the
أ
ـر.
ـ
التقري
ـخ
ـ
تاري
ـل
ـ
قب
الربــاح ف ي� اجتمــاع عــام
dividends have been approved in a general meeting prior to the reporting date.
 17/4األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

«تصنــف المجموعــة أ
الصــول غـ يـر المتداولــة ومجموعــات االســتبعاد كمحتفــظ بهــا للبيــع إذا كان ســيتم اسـ تـرداد
أ
ت
ـاس مــن خــال البيــع وليــس مــن خــال االســتخدام المســتمر .يتــم قيــاس هــذه الصــول
قيمتهــا الدف�يــة بشــكل أسـ ي
االســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة أ
القــل مــن قيمتهــا ت
الدف�يــة وقيمتهــا
غـ يـر المتداولــة ومجموعــات
العادلــة ناقصـاً تكاليــف البيــع.
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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.

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

يتــم اعتبــار معايـ يـر تصنيــف محتفــظ بهــا للبيــع عــى أنهــا مســتوفاة فقــط عندمــا يكــون البيــع محتمـا ً بدرجــة عاليــة
ويكــون أ
 يجــب أن ت ز.الصــل أو مجموعــة التــرف متاحــة للبيــع الفــوري ف� حالتهــا الحاليــة
، الدارة بالبيــع
تلــ�م إ
ي
.والــذي يجــب أن يتوقــع أن يكــون مؤه ـا ً لالعـ تـراف بــه كبيــع مكتمــل خــال عــام واحــد مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف
 قروض بنكية1٨/4

ت
ت
 تــدرج القــروض. بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة،مبدئيــا بالقيمــة العادلــة
باالقــراض
االعــراف
يتــم
ً
 يتــم االعـ تـراف بــأي فــرق بـ ي ن.الح ًقــا بالتكلفــة المطفــأة
ـ� الحصيلــة (صافيــة مــن تكاليــف المعامــات) وقيمــة الســداد
ف
كمرصوفــات فائــدة ي� قائمــة الدخــل الشــامل المنفصلــة والموحــدة عــى مــدى فـ تـرة االقـ تـراض باســتخدام طريقــة
 يتــم تصنيــف القــروض ت ز.الفائــدة الحقيقيــة
كإل�امــات متداولــة مــا لــم يكــن ش
لل�كــة الحــق غـ يـر المـرش وط ف ي� تأجيــل
 شــهرا عــى أ12 ـ�ام لمــدة
تســوية االلـ ت ز
.القــل بعــد تاريــخ التقريــر
ً
 األدوات المالية1٩/4
االعتراف والقياس األولي لألدوات المالية

الحــكام التعاقديــة أ
ل�امــات الماليــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفًــا ف� أ
يتــم إثبــات جميــع أ
وال ت ز
لــ�داة
الصــول
ي
للتدفقــات النقديــة مــن أ
 يتــم إلغــاء االعـ تـراف إ أ.الماليــة
الصــل
بالصــول الماليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة
أ
 يتــم إلغــاء االعـ تـراف.ـال وجميــع المخاطــر والمكافــآت بشــكل جوهــري
 أو عندمــا يتــم تحويــل الصــل المـ ي،ـال
المـ ت ز ي
.ل�امــات الماليــة عنــد إنهائهــا أو إب ـراء ذمتهــا أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا
بال
إ
التصنيف والقياس األولي لألصول المالية

ت
ـ� هــام ويتــم قياســها بســعر المعاملــة وف ًقــا
ـ� ال تحتــوي عــى عنــر
تمويـ ي
باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة الـ ي
 يتــم قيــاس جميــع أ،15 ـم
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة المعدلــة
الصــول الماليــة
ـدول للتقاريــر الماليــة رقـ
ً
للمعيــار الـ ي
.)لتكاليــف المعاملــة (حيثمــا ينطبــق
يتم تصنيف أ
Financial assets, other than those designated and effective as hedging instruments, are classified
: إىل الفئات التالية، بخالف تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط، الصول المالية
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)
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
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.•التكلفة المطفأة
 أو.•القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
•القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آ
.الخر
 ليــس لــدى المجموعــة أيــة أصــول ماليــة مصنفــة عــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال،ف ي� الفـ تـرات المعروضــة
.الربــح أو الخســارة
:يتم تحديد التصنيف من خالل
•نموذج عمل الكيان لدارة أ
 و.المال
صل
ال
إ
ي
أ
المال
صل
لل
التعاقدية
النقدية
•خصائص التدفقات
ي

1٩/4

األدوات المالية

(تابع)

بالصــول الماليــة المعـ تـرف بهــا ف� أ
يتــم عــرض جميــع اليـرادات والمرصوفــات المتعلقــة أ
الربــاح أو الخســائر ضمــن
ي
تكاليــف التمويــل أو إالدخــل التمويــ� أو البنــود الماليــة أ
الخــرى ،باســتثناء انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة
ي
ـات أ
ت
الخــرى.
ـ� يتــم عرضهــا ضمــن المرصوفـ
الـ ي
التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية
األصول المالية بالتكلفة المطفأة

أ
أ
ف
ـتو� الـرش وط التاليــة (ولــم يتــم تصنيفهــا عــى
يتــم قيــاس الصــول الماليــة فبالتكلفــة المطفــأة إذا كانــت الصــول تسـ ي
أنهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة ي� الربــح أو الخســارة):
•يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إىل االحتفــاظ أ
بالصــول الماليــة وتحصيــل التدفقــات النقديــة
التعاقديــة الخاصــة بهــا ؛ و
أ
أ
رش
ـاس والفائــدة
•ينتــج عــن الـ أ وط التعاقديــة للصــول الماليــة تدفقــات نقديــة تكــون فقــط مدفوعــات المبلــغ السـ ي
ـاس القائــم.
عــى المبلــغ السـ ي
ئ
بعــد إ ت
ـ� .يتــم حــذف
ـد� ،يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائـ
العــراف المبـ ي
ـدة الفعـ ي
غــر جوهــري .ينــدرج النقــد ومــا يماثــل النقــد ش
لل�كــة والذمــم المدينــة
تأثــر الخصــم
الخصــم عندمــا يكــون
ي
ي
الخــرى ف� هــذه الفئــة مــن أ
التجاريــة ومدينــو ترتيبــات التخصيــم وأصــول العقــد والذمــم المدينــة أ
الدوات الماليــة
ي
ت
ت
ـدول .39
ـ� تــم تصنيفهــا ســابقًا عــى أنهــا محتفــظ بهــا حــى تاريــخ االســتحقاق بموجــب معيــار المحاســبة الـ ي
الـ ي
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتــم تصنيــف أ
الصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج عمــل مختلــف بخــاف «المحتفــظ بهــا للتحصيــل أو
«االحتفــاظ بهــا للتحصيــل والبيــع» بالقيمــة العادلــة ف ي� الربــح أو الخســارة .عــاوة عــى ذلــك ،بغــض النظــر عــن
الصــول الماليــة لنمــوذج أ
أ
العمــال الـ ت
ـ� ال تمثــل تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة مدفوعــات أصــل المبلــغ فقــط ويتــم
احتســاب الفائــدة بالقيمــة العادلــة مـ يـن خــال الربــح أو الخســارة .تنــدرج جميــع أ
الدوات الماليــة المشــتقة ف ي� هــذه
ت
ـ�.
الفئــة ،باســتثناء تلــك المخصصــة والفعالــة كأدوات تحــوط ،والـ ي
ـ� تنطبــق عليهــا متطلبــات التحــوط المحاسـ ب ي
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أ
ف
ت
ت
ـ�
ـ� لــم يتــم االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة أو
إصدارهــا كمقابــل طــارئ ي� دمــج العمــال ،والـ ي
أداة حقــوق الملكيــة الـ ي
ئ
ت
ـد� لالعـ تـراف بالتغـ يـرات ف ي� القيمــة العادلــة مــن
قامــت المجموعــة باختيـ
ـار غـ يـر قابــل للإلغــاء عنــد االعــراف المبـ ي
خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر بــدال ً مــن الربــح أو الخســارة .يتــم إج ـراء هــذه االنتخابــات 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 خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع أ
الصــول الماليــة.
انخفاض قيمة األصول المالية

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

ف
ـدول رقــم The impairment model applies to financial assets measured at amortized cost, contract assets
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  9نمــوذج « الخســارة المتكبــدة « ي� معيــار المحاســبة الـ ي
يســتبدل المعيــار الـ ي
 39مــع نمــوذج الخســارة المتوقعــة « ( خســائر االئتمــان المتوقعــة )  .ينطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة الجديـ
ـد عــى receivables, lease receivables and debt investments at FVOCI, but not on investments in equity
أ
أ
ت
ـ� يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ومديونيــات الذمــم المدنيــة وأصــول العقــد ,
وذمــم اليجــار instruments. The financial assets at amortized cost consist of trade receivables and cash at bank.
الصــول الماليــة الـ ي
الخــر ولكــن ليــس عــى أ
ات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الســتثمارات ف ي�
المدنيــة واســتثمار
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أدوات حقــوق الملكيــة  .تتكــون أ
الصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأه مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد ف ي� البنــك .
بموجب المعيار الدول للتقارير المالية  ،9يتم قياس مخصص الخسارة عىل أي من أ
السس التالية:
• 12 month ECL: these are ECLs that result from possible default events within 12 months after
ي
the reporting date; and
الئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث ت
اف�اضيــة
الئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهراً :هــي خســائر إ
•خســائر إ
• Lifetime ECL: these are ECLs that result from all possible default events over the expected life
محتملــة ف ي� غضــون  12شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر ؛ و
of a financial instrument.
الــ� تنتــج عــن جميــع أ
ت
الحــداث
الئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة :هــي خســائر إ
•خســائر إ
الئتمــان المتوقعــة ي
االف�اضيــة المحتملــة عــى مــدى العمــر المتوقــع أ
ت
The Group measures loss allowance at an amount equal to lifetime ECLs, except for the following,
لــ�داة الماليــة.
Under IFRS 9, loss allowance are measured on either of the following bases:

رش
ش
ـ�  ,والــذي يتــم
تقــوم ال�كــة بقيـ أـاس الخســائر بمبلــغ يعــادل قيمــة الـ اء المتوســط القابــل للعمــر ,باســتثناء مــا يـ ي
قياســه كخســائر الئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهر :
أ
ت
ال� يتم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة ف ي� تاريخ التقرير؛ و
•الصول المالية ي
أ
ت
ت
ـ� تحــدث عــى مــدى
ـ� لــم تــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان (أي
مخاطــر التخلــف عــن الســداد الـ ي
•الصــول الماليــة الـ أ ي
أ
ت
ول.
العمــر المتوقــع لــ�داة الماليــة) بشــكل كبـ يـر منــذ االعــراف ال ي
النهج العام

الئتمــان المتوقعــة  .ترحــل أ
النهــج العــام هــو نهــج مــن ثــاث مراحــل لقيــاس خســائر أ
الصــول مــن خــال المراحــل
الول  .يتــم تحويــل أ
الئتمــان منــذ العـ تـراف أ
الثــاث بنــاء عــى التغــر ف� جــودة أ
الصــول الماليــة ذات الزيــادة الكبـ يـرة
إ
ي
ً
ي
ـا�  ,إىل المرحلــة الثانيــة مــن المرحلــة أ
ف
ـد�  ,ولكــن ليــس باالئتمـ ن
الئتمــان منــذ ياالعـ تـراف المبـ ئ
الوىل ويتــم
ي� مخاطــر إ
ي
ي
االعـ تـراف بالخطــط االقتصاديــة الرئيســية اعتمــاداً عــى احتمــال التقصـ يـر للطــرف المقابــل الــذي يحــدث طــوال فـ تـرة
الخــرى ف� المرحلــة أ
الصــول الماليــة أ
الصــل  .تعتــر جميــع أ
أ
الوىل  ,مــا لــم يكــن هنــاك انخفــاض ف ي� القيمــة االئتمانيــة
ب
ي
المتوقعــة عــى أســاس احتمــال التقصــر للزبــون خــال أ
الشــهر ال 12
الئتمــان
العـ تـراف بقاعــدة أ خســائر إ
ويتــم إ
ي
القادمــة  .يتــم تقييــم الصــول الماليــة عــى أنهــا منخفضــة القيمــة عنــد وجــود تأثـ يـر ضــار عــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المقــدرة لالصــول الماليــة .
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

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.

أ
ئ
ـد� وعنــد
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر
ـال قــد ازدادت بشــكل كبـ يـر منــذ التعــرف المبـ ي
االئتمانيــة للصــل المـ ي
تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة ،فــإن ش
ال�كــة تعتـ بـر المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون
تكلفــة أو جهــد ال مـ بـرر لــه .ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي عــى حــد ســواء ،اســتنا ًدا إىل الخـ بـرة
ن
التاريخيــة ش
ـا� المــدروس ،بمــا ف ي� ذلــك المعلومــات التطلعيــة.
لل�كــة والتقييــم االئتمـ ي
أ
ف
ـال يكــون ي� حالــة تخلــف عــن الســداد عندمــا ال يكــون مــن المحتمــل أن يدفــع The Group considers a financial asset to be in default when the borrower is unlikely to pay its
تعتـ بـر
المجموعــة أن الصــل المـ ي
ت
المقــرض ت ز
الئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل ،دون الرجــوع مــن قبــل المجموعــة إىل إجــراءات مثــل تحقيــق credit obligations to the Group in full, without recourse by the Group to actions such as realising
ال�اماتــه
إ
الضمــان (إن وجــد) أو اســتنا ًدا إىل ت
)security (if any is held) or based on the certain delinquency period (days past due
فــرة معينــة مــن التأخــر ف ي� الســداد( .أيــام تجــاوز االســتحقاق).
Simplified approach
نهج مبسط

تطبــق المجموعــة أســلوبًا مبسـطًا لقيــاس خســائر االئتمــان ،والــذي يفــرض االعـ تـراف بدفــع الخســارة المتوقــع مــدى
ين
ين
كبــر .ف ي� ظــل المقاربــة المبســطة ،ليســت هنــاك حاجــة لرصــد
للمدينــ�
الحيــاة
التجاريــ� دون عنــر تمويــل ي
الزيــادات الكبـ يـرة ف ي� مخاطــر االئتمــان وســتكون المجموعــة مطالبــة بقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة
ف� جميــع أ
الوقــات.
ي

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.
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قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس خســائر االئتمــان عــى أنهــا
القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت النقــص النقــدي (أي الفــرق بـ ي ن
ـ� التدفقــات النقديــة المســتحقة للمجموعــة وف ًقــا
للعقــد والتدفقــات النقديــة ت
الــ� تتوقــع المجموعــة اســتالمها) .يتــم خصــم خســائر االئتمــان المتوقعــة بســعر
الفائــدة الفعــ� أ
الفــرة القصــوى ت
للصــل المــالي .ت
الــ� يتــم أخذهــا ف ي� االعتبــار عنــد تقديــر خســائر االئتمــان
ي
المتوقعــة هــي ي الحــد أ
القــى يللفـ تـرة التعاقديــة الـ تـ� تتعــرض بهــا ش
ال�كــة لمخاطــر االئتمــان.
ي
أرصدة مالية منخفضة القيمة

ف� تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت أ
الصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ذات قيمــة
ي
أ
ـال هــو «ضعــف االئتمــان» عنــد وقــوع حــدث أو أكـ ثـر لــه تأثـ يـر ضــار عــى التدفقــات النقديــة
ائتمانيــة .الصــل المـ ي
أ
ـال.
المســتقبلية المقــدرة للصــل المـ ي
الشطب

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

يتــم شــطب القيمــة ت
الجماليــة ألصــل مـ
كليــا) إىل الحــد الــذي ال يوجــد فيــه احتمــال واقعــي The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the
الدف�يــة إ
ـال (إمــا جز ًئيــا أو ً
السـ تـرداده .هــذا هــو الحــال عمومــا عندمــا تقــرر ي ش
ال�كــة أن المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن extent that there is no realistic prospect of recovery. However, financial assets that are written off
أ
تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب .ومــع ذلــك ،قــد تظــل الصــول الماليــة المشــطوبة could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group’s procedures for
أ
ـتحقة.
النفــاذ مــن أجــل االمتثــال إلجـراءات المجموعــة السـ تـرداد المبالــغ المسـ
recovery of amounts due.
خاضعــة لنشــطة إ
Presentation of impairment
عرض اإلنخفاض
يتــم خصــم مخصــص النخفــاض أ
ت
مــن
المطفــأة
بالتكلفــة
المقاســة
الماليــة
صــول
لل
إ
إجمــال ف القيمــة الدف�يــة Loss allowance for financial assets measured at amortised cost are deducted from the gross
ي
أ
أ
للصــول .يتــم عــرض
خســائر انخفــاض القيمــة المتعلقــة بالصــول الماليــة بشــكل منفصــل ي� قائمــة الربــح أو carrying amount of the assets. Impairment losses related to financial assets are presented
الخســارة والدخــل الشــامل آ
خــر.
ال
separately in the separate and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
تصنيف وقياس اإللتزامات المالية

income.

Classification and measurement of financial liabilities

ل�امــات الماليــة للمجموعــة عــى القــروض ت ز
ال ت ز
اليجــار والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة
وإل�امــات إ
تشــتمل إ
أ
ت
ـ� يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة.
الخــرى والـ ي
ال ت ز
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وعنــد االقتضــاء ،يتــم تعديلهــا لتكاليــف المعامــات مــا لــم Financial liabilities are initially measured at fair value, and, where applicable, adjusted for
ل�امــات الماليــة
يتــم قيــاس إ
ً
تصنــف المجموعــة ت ز
transaction costs unless the Group designated a financial liability at fair value through separate
ماليــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
ال� ًامــا ً
and consolidated profit or loss.
ـ� جميــع الرســوم المتعلقــة بالفوائــد ،وإذا كان ذلــك ممكنــا ،التغيــرات ف� القيمــة العادلــة لـ أ
يتــم تضمـ ي ن
ـ�داة والـ تـ�
ي
ً
ي
عرضهــا ف� قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل آ
التمويــل» أو «دخــل التمويــل» .ي All interest-related charges and, if applicable, changes in an instrument’s fair value that are
الخــر ضمــن تكاليــف
يتــم
ي
The Group’s financial liabilities include borrowings, lease liabilities and accounts payables and
accruals which are measured at amortised cost.

reported in the separate and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
’income are included within ‘finance costs’ or ‘finance income
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Significant management judgement in applying accounting
policies and estimation uncertainty

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ،تتخــذ الدارة عــددا مــن أ
الحــكام والتقديـرات ت
واالف�اضــات حــول
إ
ً
أ
وال ت ز
واليـرادات والمرصوفــات.
ل�امــات إ
االعـ تـراف وقيــاس الصــول إ
When preparing the separate and consolidated financial statements, management makes a number
أحكام إدارية هامة

فيمــا يـ أ
ت
ت
ـ� لهــا التأثـ يـر
ـ� اتخذتهــا إ
ي
الدارة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والـ ي
ـ� الحــكام الهامــة الـ ي
أ
الكـ ثـر أهميــة عــى هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة.
مبدأ اإلستمرارية

قامــت إدارة المجموعــة بإجـراء تقييــم لقــدرة المجموعــة عــى االســتمرار عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة
ف
الدارة ليســت
بــأن المجموعــة لديهــا المــوارد لمواصلــة أعمالهــا ي� المســتقبل المنظــور .عــاوة عــى ذلــك  ،فــإن إ
عــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تثـ يـر شــكوكًا كبـ يـرة حــول قــدرة المجموعــة عــى االســتمرار عــى أســاس مبــدأ
االســتمرارية .لذلــك ،تســتمر ف ي� إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
االعتراف بالضريبة المؤجلة

�ض
ـتقبل الخاضــع لل�ض يبــة .بالنظــر
توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفسـ يـر اللوائــح ال يبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المسـ ي
إىل النطــاق الواســع لعالقــات العمــل وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة ،فــإن الفــروق الناشــئة بـ ي ن
ـ� النتائــج
واالف�اضــات الـ تـ� تــم إجراؤهــا ،أو التغيـ يـرات المســتقبلية لمثــل هــذه ت
ت
االف�اضــات ،قــد تتطلــب تعديــات
الفعليــة
ي
�ض
ـ� والمرصوفــات المســجلة بالفعــل .تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات ،بنــا ًء عــى
مســتقبلية عــى الدخــل ال يـ ب ي
�ض
ـ� للمجموعــة.
تقديـرات معقولــة ،للنتائــج المحتملــة لالنتهــاء مــن الربــط ال يـ ب ي
ت
غــر المســتخدمة إىل الحــد الــذي يكــون
يتــم
االعــراف بأصــول ال�ض ائــب المؤجلــة لجميــع الخســائر ال�ض يبيــة ي
مــن المحتمــل أن يتوفــر ربــح خاضــع لل�ض يبــة يمكــن االســتفادة منــه مقابــل الخســائر .مطلــوب حكــم إداري هــام
لتحديــد مبلــغ أصــول ال�ض يبــة المؤجلــة الـ تـ� يمكــن االعـ تـراف بهــا ،بنــاء عــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى أ
الربــاح
ً
ي
�ض
�ض
ت
ـ� المســتقبلية.
المســتقبلية الخاضعــة لل يبــة ً
جنبــا إىل جنــب مــع اســراتيجيات التخطيــط ال يـ ب ي
تقدير غير مؤكد

ت
ت
ت
االعــراف وقيــاس
تأثــر جوهــري عــى
الــ� قــد يكــون لهــا ي
فيمــا ي
يــ� معلومــات حــول التقديــرات واالف�اضــات ي
أ
كبــر.
الصــول والخصــوم إ
واليــرادات والمرصوفــات .قــد تكــون النتائــج الفعليــة مختلفــة إىل حــد ي
كوفيد 19-

نظـ ًـرا للطبيعــة الديناميكيــة والمتطــورة لـــ كوفيــد ، 19-والخـ بـرة الحديثــة المحــدودة للتأثـ يـرات االقتصاديــة والماليــة
لمثــل هــذا الوبــاء ،والمــدة القصـ يـرة بـ ي ن
العــان عــن الوبــاء وإعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة،
ـ� إ
فــإن التغيـ يـرات ف� التقدي ـرات والنتائــج الـ تـ� تــم تطبيقهــا قــد تنشــأ مســتقبال ً فا� قيــاس أصــول ت ز
وإل�امــات المجموعــة.
ي
ي
ي

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.
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

الصــول عــى مــدى أعمارهــا النتاجيــة المقــدرة .يتــم احتســاب أ
لت�يــل تكلفــة أ
يتــم احتســاب االســتهالك ن ز
العمــار
إ
الدارة بنــاء عــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة والتــآكل
ـم
ـ
النتاجيــة المقــدرة وفق ـاً لتقيي إ
إ
والتلــف الطبيعيـ ي ن
ـ� وذلــك باســتخدام أفضــل التقدي ـرات.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

تســتند مخصصــات الخســارة أ
للصــول الماليــة إىل ت
اف�اضــات حــول مخاطــر التخلــف عــن الســداد ومعــدالت الخســارة
ف
ف
ت
المتوقعــة .تســتخدم المجموعــة الحكــم ي� اتخــاذ هــذه االف�اضــات واختيــار المدخــات ي� حســاب انخفــاض
القيمــة ،بنــا ًء عــى الخـ بـرة الســابقة للمجموعــة وبياناتهــا التاريخيــة ،وظــروف الســوق الحاليــة وكذلــك التقدي ـرات
المســتقبلية ف ي� نهايــة كل فـ تـرة تقريــر.
مخصص البضاعة بطيئة الحركة

يتــم عمــل مخصــص البضاعــة بطيئــة الحركــة بنــاء عــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة
والتــآكل والتلــف الطبيعيـ ي ن
ـ� وذلــك باســتخدام أفضــل التقدي ـرات.
انخفاض قيمة الشهرة

ف
و� أوقــات أخــرى عنــد وجــود مثــل هــذه المـ ش
ـؤ�ات .إن هــذا يتطلــب
يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة ســنوياً ي
تقديــر القيمــة ف ي� االســتخدام لوحــدات توليــد النقــد حيــث يتــم توزيــع الشــهرة.
ف
الدارة تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن
عنــد احتســاب القيمــة ي� االســتخدام ،ينبغــي عــى إ
أصــل أو وحــدة توليــد النقــد واختيــار معــدل الخصــم المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة.
عقود اإليجار  -تحديد معدل الخصم المناسب لقياس التزامات اإليجار

ال�كــة بســهولة تحديــد معــدل الفائــدة الضمـ ن ف
ال تســتطيع ش
ـال ،فإنهــا تســتخدم معــدل
ـ� ي� عقــد إ
اليجــار ،وبالتـ ي
ي
ف
ف
ـا� لقيــاس ت ز
ن
ـا� هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعـ يـ� عــى
اليجــار .معــدل االقـ تـراض إ
ال�امــات إ
االقـ تـراض إ
الضـ أ ي
الضـ ي
ش
ال�كــة دفعــه لالقـ تـراض عــى مــدى فـ تـرة مماثلــة ،وبضمــان مماثــل ،المــوال الالزمــة للحصــول عــى أصــل بقيمــة
ف
ف
ـا� مــا «يتعـ ي ن
ـ�
مماثلــة ألصــل حــق
ـال يعكــس معــدل االقـ تـراض إ
الضـ ي
االســتخدام ي� بيئــة اقتصــاد فمماثلــة .وبالتـ ي
ال�كــة دفعــه» ،أ
عــى ش
المــر الــذي يتطلــب تقديـ ًـرا ي� حالــة عــدم توفــر معــدالت ملحوظــة أو عندمــا يلــزم تعديلهــا
ف
ت
ش
ضــا� باســتخدام مدخــات يمكــن
اليجــار .تقــدر ال�كــة معــدل االقــراض إ
لتعكــس ش�وط وأحــكام عقــد إ
ال ي
مالحظتهــا (مثــل أســعار الفائــدة ف ي� الســوق) عندمــا تكــون متاحــة ومطلوبــة لعمــل تقدي ـرات معينــة خاصــة بالمنشــأة.
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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
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شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
 31ديسمبر2021م

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

6 Property, plant and equipment

 6ممتلكات واآلالت ومعدات

المجموع

المجموع

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

برامج
الحاسب
اآللي

RO

RO

RO

Total

Capital
work-inprogress

آثاث
وتركيبات

السيارات

Motor
Furniture Software
vehicles and fittings
RO

RO

اآلالت
جرارات
ومقطورات ومعدات
Tractors
and
trailers
RO

مباني

أرض

Plant and
equipment

Building

Freehold
land

RO

RO

RO

التكلفة /التقييم

في  1يناير 2020

Parent

Cost/valuation:
12,495,294

91,340

170,535

396,691

160,067

1,822,463

3,357,826

2,556,372

3,940,000

إضافات

94,852

56,324

-

26,651

1,519

-

8,603

1,755

-

Additions

إعادة تصنيف

-

)(134,628

-

-

-

111,612

5,956

17,060

-

Transfers

At 1 January 2020

استبعادات

)(570,549

-

-

)(10,620

-

)(80,449

)(227,201

)(252,279

-

في 31ديسـمبر 2020

12,019,597

13,036

170,535

412,722

161,586

1,853,626

3,145,184

2,322,908

3,940,000

12,019,597

13,036

170,535

412,722

161,586

1,853,626

3,145,184

2,322,908

3,940,000

إضافات

62,185

28,123

499

25,846

-

800

6,917

-

-

Additions

إعادة تصنيف

-

)(38,943

-

-

1,110

2,848

34,985

-

-

Transfers

استبعادات

)(34,000

-

-

)(631

-

)(23,671

)(9,698

-

-

Disposals

في 31ديسـمبر 2021

12,047,782

2,216

171,034

437,937

162,696

1,833,603

3,177,388

2,322,908

3,940,000

التكلفة /التقييم
في  1يناير 2021

Disposals
At 31 December 2020

Cost/valuation:
At 1 January 2021

At 31 December 2021

آ
ن
ن
ض
ت
ت
ش
عما�) كضمان مقابل القروض (االيضاح .)20
عما� ( 5.02 :2020مليون ريال ي
ال� تبلغ قيمتها الدف�ية  4.9مليون ريال ي
ا� ال�كة والالت والمعدات ي
تم رهن أر ي
أ
ف
ف
ن
عما�)
الدارة ،ال يوجد دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة الصول المذكورة أعاله كما ي� 30
ي� رأي إ
ب
سبتم� :2020( 2021ال يوجد ريال ي
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ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

6 Property, plant and equipment (Continued)

) ممتلكات واآلالت ومعدات (تابع6

أرض

مباني

Freehold
land

Building

Plant and
equipment

RO

RO

RO

At 1 January 2020

-

1,884,444

Charge for the year

-

70,846

Disposals

-

(221,559)

(222,868)

At 31 December 2020

-

1,733,731

2,650,732

At 1 January 2021

-

1,733,731

2,650,732

Charge for the year

-

63,165

100,736

Disposals

-

-

(9,697)

(20,332)

-

At 31 December 2021

-

1,796,896

2,741,771

1,527,444

160,240

At 31 December 2021

3,940,000

526,012

435,617

306,159

2,456

At 31 December 2020

3,940,000

589,177

494,452

374,987

2,707

Parent (Continued)

اآلالت
جرارات
ومقطورات ومعدات
Tractors
and
trailers

السيارات

آثاث
وتركيبات

برامج
الحاسب
اآللي

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

RO

RO

Motor
Furniture Software
vehicles and fittings

Capital
work-inprogress

Total

)المجموع (تابع

RO

RO

RO

RO

2,762,285

1,473,169

155,687

325,219

141,062

-

6,741,866

2020  يناير1 في

111,315

69,274

3,192

36,626

11,831

-

303,084

محمل للسنة

(63,804)

-

(10,185)

-

-

(518,416)

استبعادات

1,478,639

158,879

351,660

152,893

-

6,526,534

2020  ديسـمبر31في

1,478,639

158,879

351,660

152,893

-

6,526,534

2021  يناير1 في

69,137

1,361

26,178

10,289

-

270,866

محمل للسنة

(630)

-

-

(30,659)

استبعادات

377,208

163,182

-

6,766,741

2021  ديسـمبر31في

60,729

7,852

2,216

5,281,041

2021 ديسمبر31 في

61,062

17,642

13,036

5,493,063

2020  ديسمبر31 في

Accumulated depreciation:

اإلستهالك المتراكم

اإلستهالك المتراكم

Accumulated depreciation:

صافي القيمة الدفترية

Net book value:

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.
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Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

6 Property, plant and equipment (Continued)

Group

) ممتلكات واآلالت ومعدات (تابع6

اآلالت
ومعدات

برامج
الحاسب
اآللي

أسطوانات

Software

Cylinders

RO

RO

RO

497,639

1,038,954

171,038

-

3,746

11,149

(3)

أرض

مباني

جرارات
ومقطورات

السيارات

آثاث
وتركيبات

Freehold
land

Building

Plant and
Tractors
equipment and trailers

Motor
vehicles

Furniture
and
fittings

RO

RO

RO

RO

RO

6,559,712

2,907,849

17,799,010

2,030,810

51,243

504

270,221

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

Capital
work-inprogress

Total

RO

RO

10,413,749

940,653

42,359,414

2020  يناير1

202,201

(1,279)

537,782

فروق صرف
العمالت

Cost/valuation:
At 1 January 2020
Exchange difference on
translation

المجموع

التقييم/التكلفة

Additions

-

1,755

19,337

131,668

22,308

31,361

-

4,600

3,352,415

3,563,444

إضافات

Disposals

-

(252,279)

(227,202)

(80,449)

-

(10,620)

-

(5,336)

-

(575,886)

استبعادات

Write off

-

-

(11,784)

-

-

-

-

-

-

(11,784)

مشطوبات

Revaluation

-

-

199

86,470

(64,225)

(7,933)

9,788

(190)

-

24,109

إعادة تقييم

66,870

Transfers

At 31 December 2020

78

6,677,825

17,060

2,674,889
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1,010,584

18,860,365

111,612

2,280,111

-

459,468

61,312

1,124,223

-

180,823

679,052

11,294,076

(1,946,490)

2,345,299

-

45,897,079

تحويالت
2020  ديسمبر31
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6 Property, plant and equipment (Continued)

Group (Continued)

أرض

مباني

Freehold
land

Building

RO

RO

) ممتلكات واآلالت ومعدات (تابع6

اآلالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات

السيارات

آثاث
وتركيبات

Plant and
Tractors
equipment and trailers

Motor
vehicles

Furniture
and
fittings

RO

RO

RO

RO

برامج
الحاسب
اآللي

أسطوانات

Software

Cylinders

RO

RO

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

RO

RO

Capital
work-inprogress

Total

)المجموع (تابع

التقييم/التكلفة

Cost/valuation:
At 1 January 2021

6,677,825

2,674,889

18,860,365

2,280,111

459,468

1,124,223

180,823

11,294,076

2,345,299

45,897,079

2021  يناير1

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

-

-

11,710

32,541

21,558

30,781

1,942

-

6,592,015

6,690,547

إضافات

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

6,567,980 2 ,673,836

18,772,654

2,291,829

498,340

1,143,844

182,853

11,443,753

7,695,237

51,270,326

2021  ديسمبر31

At 31 December 2021

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).

إن ممتلــكات آ
مال�يــا الـ تـ� تبلــغ قيمتهــا ت
ال�كــة للطاقــة ف� ي ز
والالت ومعــدات محطــة ش
 رينغيــت169,660,856 الدف�يــة
ي
ي
ز
مالـ ي ز
. رينغيــت مالـ يـ�ي) مرهونــة كضمــان مقابــل القــروض179,479,318 :2020( ـ�ي
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6 Property, plant and equipment (Continued)

)(تابع
برامج
الحاسب
اآللي

أسطوانات

Software

Cylinders

RO

RO

RO

334,105

821,555

140,841

4,333,112

-

17,650,508

2020  يناير1

1,219

9,357

-

95,036

-

223,315

فروق صرف عمالت
محمل للسنة

أرض

مباني

اآلالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات

السيارات

آثاث
وتركيبات

Freehold
land

Building

Plant and
equipment

Tractors
and trailers

Motor
vehicles

RO

RO

RO

RO

RO

Furniture
and
fittings

At 1 January 2020

-

1,999,505

8,540,948

1,480,442

Exchange difference on
translation

-

193

117,510

-

Group (Continued)

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

 ممتلكات واآلالت ومعدات6

Capital
work-inprogress

Total

RO

)المجموع (تابع

إستهالك متراكم

Accumulated depreciation:

Charge for the year

-

138,311

1,147,226

99,713

29,782

113,952

14,395

1,089,317

-

2,632,696

Write off

-

-

(786)

-

-

-

-

-

-

(786)

مشطوبات

Reclassification

-

-

80

86,467

(64,227)

(7,815)

9,696

(92)

-

24,109

إعادة التصنيف

Disposals

-

(221,559)

(222,867)

(63,801)

-

(10,134)

-

(3,234)

-

(521,595)

استبعادات

At 31 December 2020

-

1,916,450

9,582,111

1,602,821

300,879

926,915

164,932

5,514,139

-

20,008,247

2020  ديسمبر31
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6 Property, plant and equipment (Continued)

)(تابع
برامج
الحاسب
اآللي

أسطوانات

Software

Cylinders

RO

RO

RO

300,879

926,915

164,932

5,514,139

-

20,008,247

2021  يناير1

31,741

(3,522)

(22,122)

-

(243,729)

-

(524,232)

فروق صرف عمالت
محمل للسنة

أرض

مباني

اآلالت
ومعدات

جرارات
ومقطورات

السيارات

آثاث
وتركيبات

Freehold
land

Building

Plant and
equipment

Tractors
and trailers

Motor
vehicles

RO

RO

RO

RO

RO

Furniture
and
fittings

At 1 January 2021

-

1,916,450

9,582,111

1,602,821

Exchange difference on
translation

-

(458)

(286,142)

Group (Continued)

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

 ممتلكات واآلالت ومعدات6

Capital
work-inprogress

Total )المجموع (تابع

RO

إستهالك
متراكم

Accumulated
depreciation:

Charge for the year

-

131,553

1,177,885

107,022

33,971

86,813

11,029

1,136,056

-

2,684,329

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

-

2,046,611

10,460,156

1,721,252

331,488

992,199

173,639

6,403,690

-

22,129,035

2021  ديسمبر31

صافي القيمة الدفترية

Net book value:
At 31 December 2021

6 ,567,980

627,225

8,312,498

570,577

166,852

151,645

9,214

5,040,063

7,695,237

29,141,291

At 31 December 2020

6,677,825

758,439

9,278,254

677,290

158,589

197,308

15,891

5,779,937

2,345,299

25,888,832

2021  ديسمبر31

2020  ديسمبر31
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7 Right-of-use assets

 حقوق استخدام األصول7

الدف�ية وحركة حقوق استخدام أ
الصول ت
فيما يل القيمة ت
:المع�ف بها خالل السنة
ي

The carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year are as
follows:

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

Gross carrying amount:
As at 1 January
Exchange rate differences
Addition

404,250

388,827

72,714

58,320

-

(58,321)

Disposal

As at 31 December

418,643

(42,898)
404,249

5,257,310

(137,751)
266,742

(134,658)

5,251,643

 يناير1 في

(34,883)

تغيرات معدل صرف العمالت

190,704

إضافات

(87,306)

استبعادات

5,257,310

 ديسمبر31 في
اإلستهالك واالنخفاض في القيمة

Depreciation and impairment:
As at 1 January
Exchange rate differences

85,204
-

69,150

Depreciation

إجمالي القيمة الدفترية

5,188,795

(23,307)

64,183
63,917

(33,820)
511,205

(96,522)

505,875

 يناير1 في

(77,032)

تغيرات معدل صرف العمالت

608,565

اإلستهالك

(87,306)

استبعادات

As at 31 December

131,047

85,202

1,330,964

950,102

 ديسمبر31 في

Carrying amount as at 31 December

287,596

319,047

3,920,679

4,307,208

 ديسمبر31 القيمة الدفترية في

Disposal
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يوضــح الجــدول أدنــاه طبيعــة أنشــطة التأجـ يـر للمجموعــة حســب نــوع أصــول حــق االســتخدام المعـ تـرف بهــا ف ي� بيــان
:ـال المنفصــل والمجمــع
المركــز المـ ي

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:

نطاق المدى المتبقي عدد أصول حق
االستخدام
المؤجرة

Right-of-use assets

Land
Building

No of right-of-use
assets leased
7
4

Range of remaining
term (years)
1-81
1-5

8 Financial assets at fair value through other comprehensive income
(FVTOCI)

As at 1 January

As at 31 December

No of leases with
extension option

عدد عقود اإليجار
مع خيارات اإلنهاء
حقوق استخدام األصول

No of leases
with termination
options
7

4

-

األرض

-

المباني

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر8

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

Fair value changes

عدد عقود اإليجار
مع خيار التمديد

809,462
67,591

877,053

2020

875,777
(66,315)
809,461

2021

809,462
67,591

877,053

2020

875,777

1 يناير

(66,315)

تغيرات القيمة العادلة

809,461

 ديسمبر31 الرصيد في

202١ التقرير السنوي

83

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

8 Financial Assets at fair value through
other comprehensive income (FVTOCI)
(Continued)

)) ( تابعFVOTCI( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل8

Investments at FVTOCI can be analysed based on sectors as below:

Parent and Group

الشركة األم والمجموعة

Parent and Group

الشركة األم والمجموعة

Cost

Fair value

Cost

Fair value

التكلفة

2021
RO

24,407

Insurance

40,000

Industrial
Investment
Telecommunication
Services

As at 31 December

Annual Report 202١

القيمة العادلة

71,148

24,407

59,838

قطاع التأمين

40,000

49,000

قطاع الصناعة

14,143

169,510

قطاع االستثمارات

159,541

171,477

قطاع البنوك

32,814

14,320

قطاع االتصاالت

323,641

345,316

قطاع الخدمات

594,546

809,461

 ديسمبر31 الرصيد في

49,200

32,814

15,040

594,546

القيمة العادلة

2020

RO

153,462

323,641

التكلفة

2021

14,143

159,541

Banking

84

بناء على القطاعات
ً يمكن تحليل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
التالية:

227,321
360,882

877,053

RO

2020

RO
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 9استثمارات في شركات تابعة

2020
RO

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج موريشيوس ليمتد

8,809,704

2021
RO

8,639,262
257,492

أن جي سي إنيرجي ذ م م السعودية

257,492

أن جي سي إنيرجي المحدودة

31,527

31,527

شركة النفط العربية ذ م م

82,105

أن جي سي إنيرجي الهند ليمتد

2,251,062

2,251,062

أنظمة إن جي سي للغاز المركزي ش.م.م ،اإلمارات

21,053

الرصيد في  31ديسمبر

أ

11,452,943

82,105

أ

21,053

11,282,501

9 Investment in subsidiaries

Innovative Energy Holdings Mauritius Ltd, Mauritius
NGC Energy Saudi LLC, KSA
NGC Energy LLC, UAE
Arabian Oil LLC, UAE
NGC Energy India Pvt Ltd, India
NGC Central Gas Systems LLC, UAE

As at 31 December

البتــكار لنظمــة الطاقــة هولدنــج موريشــيوس بســداد قــرض المسـ ي ن
ـاهم� إىل ش
ال�كــة الم During the year, Innovative Energy Holdings Mauritius has repaid share holders loan back to
خــال العــام  ،قامــت ش�كــة إ
ن
ـا�) ممــا أدى إىل انخفــاض االســتثمار..
the Parent Company amounting to USD 442,705 (RO 170,442) which has resulted reduction
ـ� ( 170,442ريــال عمـ ي
بمبلــغ  442,705دوالر أمريـ ي
in investment.
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9 Investment in subsidiaries (Continued)

) استثمارات في شركات تابعة (تابع9

فيما يل حصص الملكية ف ي� ش
:ال�كات التابعة
ي

The ownership interest in subsidaries are as under:

Country of incorporation

)%( النسبة المئوية لحصة الملكية

Ownership interest (%)
2021

Innovative Energy Holdings
Mauritius Ltd, Mauritius

Mauritius

NGC Energy Saudi LLC, KSA

KSA

NGC Energy LLC, UAE

UAE

Arabian Oil LLC

UAE

NGC Energy India Pvt Ltd

India

NGC Central Gas Systems LLC

UAE

2020

100%

100%

موريشيس

شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج
موريشيوس ليمتد

100%

100%

السعودية

أن جي سي إنيرجي ذ م م السعودية

49%

49%

االمارات العربية

 اإلمارات العربية،أن جي سي إنيرجي المحدودة
المتحدة

49%

49%

االمارات العربية

شركة النفط العربية ذ م م

60%

الهند

أن جي سي إنيرجي الهند ليمتد

49%

االمارات العربية

م.م.أنظمة إن جي سي للغاز المركزي ذ

60%
49%

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.
During the year 2021, following movement has occurred in subsidiaries:

Change in investments
As at 31 December 2021
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مكان أ
النشطة الرئيسية ش
 وتتبع المجموعة،لل�كات التابعة ف ي� دول التأسيس نفسها
ف
ش
.نفس التاريخ لنهاية السنة المالية باستثناء ال�كة التابعة ي� الهند
ال�كة أ
الم بمزيد من االستثمارات ف ي� ش
 قامت ش،2021 خالل سنة
: يل
كما
موضحة
التابعة
كات
�ال
ي

"Innovative Energy
Holdings Mauritius Ltd"

شركة اإلبتكار ألنظمة الطاقة هولدنج
موريشيوس ليمتد

22,443,971

8,809,704

No. of shares

As at 1 January 2021

دولة التأسيس

-

22,443,971

RO

(170,442)

8,639,262

2021  يناير1 كما في
استثمار خالل السنة
2021  ديسمبر31 كما في
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)9 Investment in subsidiaries (Continued

 9استثمارات في شركات تابعة (تابع)

ملخص األداء المالي للحصص حقوق األقلية

ـ� جــدول يلخــص المعلومــات المتعلقــة بالـرش كات التابعــة للمجموعــة إن جــى ىس للطاقــة إس دى إن ب� إتــش إن وهــي
فيمــا يـ
ش�كات يذات حصــص هامــة ولكــن غـ يـر مســيطرة وذلــك قبــل حــذف أيــة معامــات فيمــا بـ ي ن
ـ� ش�كات المجموعــة:

Summary of Non-controlling interest financial performance
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.

النسية المئوية للحصص حقوق األقلية %40 -

2020

RO

2021

أصول غير متداولة

26,884,351

24,791,796

أصول متداولة

7,345,475

التزامات غير متداولة

)(3,319,759

التزامات متداولة

)(9,594,482

صافي األصول

21,315,585

صافي األصول المنسوبة الى حقوق األقلية

8,526,234

8,031,645

إيرادات

52,943,853

69,488,640

أرباح

1,598,065

دخل شامل آخر

-

RO

14,995,487

)(3,226,763

)(16,481,407
20,079,113

455,690
-

NCI Percentage - 40%
Non-current assets
Current assets
Non-current liabilities
Current liabilities

Net assets
Net assets attributable to NCI
Revenues
Profit

OCI

مجموع الدخل الشامل

1,598,065

455,690

Total comprehensive income

أرباح منسوبة الى حقوق األقلية

639,226

182,276

Profit allocated to NCI

إيرادات شاملة أخرى منسوبة الى حقوق األقلية

-

-

87

التقرير السنوي 202١

OCI allocated to NCI

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
 31ديسمبر2021م

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

)9 Investment in subsidiaries (Continued

 9استثمارات في شركات تابعة (تابع)

Goodwill

الشهرة :

ال.�.جــي بواســطة ن
تمثــل الشــهرة الناشــئة عنــد حيــازة أعمــال غــاز البـ تـرول المســال شب�كــة شــل ي ز
اي�جــي
مال�يـ تـا ترادينــج ب ي
إس.دي.إن.�.إتــش.دي ،القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع عــن صـ ف أ
ـ� تمــت حيازتهــا.
ـ
ال
بي
ي
ـا� الصــول ي
لل�كــة الـ تـ� يتوقــع أن تســتفيد مــن تحويــل أ
يتــم تخصيــص الشــهرة ،عنــد الحيــازة ،إىل وحــدات توليــد النقــد ش
العمــال.
ي
ت
ـ� تــم تخصيــص الشــهرة إليهــا .لمعرفــة انخفــاض القيمــة بشــكل ســنوي ،أو عــدة
يتــم اختبــار وحــدة توليــد
النقــد الـ ي
مـرات ســنوياً عنــد وجــود مـ ش
ـؤ� عــى تعــرض تلــك الوحــدة النخفــاض ف ي� القيمــة .يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالسـ تـرداد
لوحــدة توليــد النقــد عــى أســاس القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة مــن االســتخدام أيهمــا أكـ بـر .يســتند
والــ� تغطــي ت
الدارة ت
فــرة  5ســنوات ومعــدل
احتســاب القيمــة مــن االســتخدام اىل الموازنــة الماليــة المعتمــدة مــن إ
ي
خصــم  %14ســنويًا ( %14 :2020ســنويًا) .تــرى ش
ال�كــة ان متوســط معــدل نمــو قــدره صفــر ( :2020صفــر) ســنويًا
ف
معقــول ألغ ـراض التنبــؤ بالتدفــق النقــدي ،حيــث أنــه يحــدد بنــا ًء عــى توقــع حــدوث تغـ يـرات مســتقبلية ي� الســوق.

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.

وفيما يلي القيمة الدفترية للشهرة:

Below is the carrying amount of goodwill:

2020

2021

رصيد في  1يناير

7,929,183

8,084,283

تأثير حركة صرف عمالت أجنبية

155,100

الرصيد في  31ديسمبر

8,084,283

7,759,931

RO

RO

)(324,352

As at 1 January
Net change in foreign exchange
As at 31 December

Licenses

التراخيص

اســتحوذت ش
ال�كــة ف ي� ســنة  2018عــى  %49مــن حصــص ش�كــة النفــط العربيــة المحــدودة وذلــك لتوســيع أعمــال غــاز
البـ تـرول المســال ف ي� ســوق االمــارات العربيــة المتحــدة .وســوف تقــوم ش
ال�كــة بــإدارة عمليــات ش�كــة النفــط العربيــة
المحــدودة وكافــة العوائــد المتنوعــة مــع ش
ال�كــة .لــم يكــن لــدى ش�كــة النفــط العربيــة المحــدودة قبــل هــذا االســتجواذ
ال�خيــص بالتجــارة ف� غــاز البـ تـرول المســال ف
ت
وال�امــات ف� ي ز
أي أصــول ت ز
د� .يتــم
ـوق
ـ
س
�
ـدا
ـ
ع
ـا
ـ
م
ـة
م�انيتهــا العموميـ
بي
أي
ي
ي
للســهم ضمــن بنــد
احتســاب المبلــغ المدفــوع لمســاهمي ش�كــة النفــط العربيــة ذ م م الزائــد عــن القيمــة االســمية
ال�كــة بإطفــاء قيمــة ت
الرخــص التجاريــة .وتقــوم ش
ال�خيــص عــى مــدى  5ســنوات.

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.
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10 Non-current assets held for sale

Balance at 31 December

األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع10 10

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

2021

2020

2021

2020

RO

RO

RO

RO

75,000

75,000

407,000

674,388

Investment in Joint Venture

استثمارات في مشاريع مشتركة

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:

Share of joint venture’s statement of financial position
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities

Net assets

 ديسمبر31 الرصيد في

2021

2020

RO

RO

657,161

591,385

أصول متداولة

303,933

(277,041)

(147,921)

أصول يغ� متداولة
تز
ال�امات متداولة

259,506

(82,165)
557,461

(73,009)

تز
ال�امات يغ� متداولة

674,388

صافي األصول

: قائمة الدخل

Statement of income:
Revenue
Total comprehensive income
(Loss)/profit attributable to Group – includes 50% share of Unigaz LLC and
impariment loss

)أ

ف
ت
ش
ـ� تعمــل ف ي� مجــال توزيــع
 والـ ي،) مــن حصــص �كــة يونيغــاز (ش م م%50ف عــى2009 اســتحوذت المجموعــة ي� عــام
.الغــاز و صيانــة انابيــب غــاز الطبــخ ي� ســلطنة عمــان
ال�كــة أ
 مــن اســتثمار ش٪100 الم التخلــص مــن
 قــرر مجلــس إدارة ش، خــال العــام
 وصنــفUnigaz LLC �ال�كــة ف ي
.االســتثمار كأصــول محتفــظ بهــا للبيــع
بنــا ًء عــى المناقشــات مــع المشـ تـرين المحتملـ ي ن
ناقصــا تكلفــة بيــع
ً  تفــم تحديــد القيمــة العادلــة، ـ� والتقييــم الخارجــي
 عــى أنهــا أقــل مــن القيمــة تUnigaz LLC �ال�كــة ف
اســتثمار ش
ـال تــم االعـ تـراف بخســارة
�الدف�يــة ي
 وبالتـ ي، المجموعــة
 ريــال عمـ ن267.388 انخفــاض ف� القيم يــة قدرهــا
.) ال �ش ي ء:2020 ( 2021 ـا� ف ي� عــام
ي
ي
ت
يوضح الجدول التال معلومات ملخصة عن استثمار المجموعة ف ي� ش
:المش�ك
م�وعها
ي

1,515,715
21,711

(267,388)

إيرادات

1,430,146
52,444

مجموع الدخل الشامل

26,222

 من أسهم شركة%50  باإلضافة إلى-الربح المنسوب الى المجموعة
يونيغاز ش م م
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11 Inventories

مخزون

Parent

2021
RO

109,326

LPG
Finished goods
Cylinders and accessories
Plant and other spares
Project inventory
Work in progress

As at 31 December

90
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319,664
39,639

152,869

الشركة األم
2020
RO
92,363
171,123
26,113
139,765

148,340

56,392

769,838

501,583

-

15,827

Group
2021

RO

625,744
343,041
39,639

231,221

11

المجموعة
2020
RO
663,295

غاز ت
الب�ول المسال

194,327

بضاعة تامة الصنع

26,113

أسطوانات وملحقاتها

260,227

قطع غيار آالت وقطع غيار أخرى
مخزون ش
الم�وع

402,259

203,237
15,827

أعمال قيد التنفيذ

1,641,904

1,363,026

 ديسمبر31 كما في

-
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12 Trade and other receivables

 ذمم تجارية مدينة وأخرى12

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

Trade receivables
Less: Provision for expected credit losses

2,094,739

(495,052)
1,599,687

Advance for purchases
Claims for Government subsidy
Amounts due from related parties
Advances to related parties
Accrued income
Other receivables
Prepayments
Tax paid under appeal
VAT input
Deposits

As at 31 December

26,183

2020

1,965,066
(379,143)
1,585,923
45,814

-

-

911,774

1,040,526

399,603
248,887
395,830
26,056
17,006

73,348
-

3,698,374

169,555
132,584
340,029
24,840
17,006
3,356,277

2021

8,437,041

(1,370,026)
7,067,015
442,280

11,077,168
-

878,946
503,786
109,367
17,006

1,267,195
84,876

21,447,639

2020

6,965,665

ذمم تجارية مدينة

(1,002,733)

ً
 مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة: ناقصا

5,962,932
245,849

ً
مقدما لمشتريات
مدفوعات

3,289,574

مطالبات الدعم الحكومي

-

المستحق من أطراف ذات عالقة

-

ً
مقدما إلى أطراف ذات عالقة
مدفوعات

574,800

إيراد مستحق

757,239

ذمم مدينة أخرى

94,089

ً
مقدما
مدفوعات

17,006

ضريبة مدفوعة قيد الطعن

-

ضريبة القيمة المضافة

83,133

ودائع

11,024,622

 ديسمبر31 الرصيد في
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: كالتال
حركة مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة كانت ي

Movement in the provision for expected credit losses as follows:

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

As at 1 January
Add: Provided during the year
Exchange rate fluctuation

As at 31 December

13 Cash and cash equivalents

379,143

167,260

495,052

379,143

-

Bank overdrafts

As at 31 December

 يناير1 كما في

485,525

 مخصص خالل السنة:يضاف

6,999

تغيرات معدل صرف العمالت

1,370,026

1,002,733

 ديسمبر31 في

(28,899)

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

87,895

(1,097,853)

(1,009,958)

2020

25,695
180,656
206,351
(409,338)
(202,987)

There are no restrictions on bank balances at the time of approval of these separate and consolidated
financial statements.
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510,209

396,192

الشركة األم

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).			
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1,002,733

2020

Parent

59,948

Cash and bank balances

-

2021

 النقد وما يماثل النقد13

27,947

Cash in hand

211,883

115,909

2021

Cash at banks

2020

2021

27,947

2,676,669
2,704,616

(1,102,729)
1,601,887

2020

28,715

نقد بالصندوق

4,085,699

نقد لدى البنوك

4,114,414

نقد و أرصدة لدى البنوك

(409,338)

سحب على المكشوف من بنوك

3,705,076

 ديسمبر31 الرصيد فى

تــم الحصــول عــى تســهيالت الســحب عــى المكشــوف مــن بنــوك تجاريــة وذلــك لمتطلبــات رأس المــال العامــل عــى
 إىل%5.5  الســحب عــى المكشــوف غـ يـر مضمــون ويدفــع عنــد الطلــب ويحمــل هامــش ربــح بنســبة.أســس إئتمانيــة
.)%6.5  إىل%5.5 :2020( %6.5
ال توجد قيود عىل أ
ف
. الرصدة البنكية ي� وقت الموافقة عىل هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة
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14 Share capital

 14رأس المال

ن
عمــا� للســهم الواحــد (– 2020
يتكــون رأس المــال المــرح بــه مــن  120,000,000ســهم بواقــع  0.100ريــال
ي
ن
عمــا� للســهم الواحــد ) .يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل
 120,000,000ســهم بواقــع  0.100ريــال
ي
ن
ن
عمــا� (80,000,000 -2020
عمــا� ،ويتكــون مــن  85,000,000ســهم قيمــة كل منهــا  0.100ريــال
 8,500,000ريــال
ي
ي
ن
عمــا�).
ســهم قيمــة كل منهــا  0.100ريــال
ي
ال�كة أ
ئيسي� الذي يملكون نسبة ٪ 10أو ث
المساهم� الر ي ن
ين
أك� من أسهم ش
يل تفاصيل
الم ف ي� تاريخ التقرير.:
فيما ي
نسبة المساهمة%

% Holding

ش
ال�قية لالستثمارات (ش.م.ع.ع)

14.20

14.20

الجتماعية
الهيئة العامة للتأمينات إ

10.43

2020

ت
الدارة عدم وجود حصة منحة لعام  :2020( 2021ال �ش ي ء).
اق�ح مجلس إ
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2021

10.43

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:

عدد األسهم

No. of shares

12,066,356

12,066,356

2020
8,867,824

2021

8,867,824

A’ Sharqiya Investments SAOG
Public Authority of Social Insurance

The Board of Directors have proposed no bonus share for the year 2021 (2020: Nil).
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 15عالوة إصدار األسهم

أ
أ
ن
قامــت ش
ـا� لــكل ســهم
ال�كــة الم خــال سـنـنة  2014بإصــدار  15,561,414أســهم حــق نالفضليــة نبقيمــة  0,375ريــال عمـ ي
)متضمنــةً
ـال:
ـ
كالت
ـي
ـ
ه
ـة
ـ
المتعلق
ـل
ـ
التفاصي
.
ـ�
ـ
الحالي
ـاهم�
ـ
المس
إىل
ـدار)
ـ
إص
ـاوة
ـ
كع
ـهم
ـ
س
ـكل
ـ
ل
ـا�
ـ
عم
ـال
ـ
ري
0.275
ي
ي
ي
ي

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.

RO

إجمالي عالوة اإلصدار المحصلة

4,279,386

ً
ناقصا :مصروفات اإلصدار

)(13,506

محول إلى االحتياطي القانوني خالل سنة 2014

)(478,248

رصيد عالوة إصدار األسهم
اصدار أسهم مجانية 2018
اصدار أسهم مجانية 2019

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021
16

4,265,880

)(1,000,000
)(1,000,000

1,787,632

االحتياطي القانوني

ال�كــة أ
وفقـاً لقانــون الـرش كات التجاريــة  2019لســلطنة عمــان ،تقــوم ش
الم بتحويــل  ٪10مــن ارباحهــا للســنة المنتهيــة
أ
أ
ن
ـو� حـ تـى يبلــغ رصيــده ت
الم�اكــم ثلــث رأســمال ش
الحتياطــي
ال�كــة الم المدفــوع عــى القــل .هــذا إ
لهــذا إ
الحتياطــي القانـ ي
غـ يـر قابــل للتوزيــع.
أ
ن
ن
قامــت ش
ـو� يمثــل ٪ 10مــن ربــح الســنة
ـا� إىل إ
الحتياطــي القانـ ي
ال�كــة الم خــال الســنة بتحويــل مبلــغ وقــدره  0نريــال عمـ ي
ف
ـا�).
المنتهيــة ي�  31ديسـ ب
ـم�  30,708 : 2020 (2021ريــال عمـ ي
 17احتياطيات أخرى

لل�كــة أ
أ
الحتياطــي العــام ش
الم ،والــذي يتــم إنشــاؤه بموجــب قانــون الـرش كات
•تتضمــن االحتياطيــات الخــرى إ
ف
ـة� ســلطنة عمــان عــام  .2019ويتــم تخصيــص االعتمــادات الســنوية بمعــدل ال يزيــد عــن ٪ 20مــن ربــح
التجاريـ ي
ن
�ض
الحتياطــي العــام عــن نصــف رأس
ـد
ـ
رصي
ـد
ـ
يزي
ال
ـث
ـ
بحي
ـو�
ـ
القان
ـي
ـ
حتياط
وال
ـب
ـ
ائ
ال
ـم
ـ
خص
ـد
ـ
الســنة بع
إ
إ
ي
الحتياطــي غـ يـر قابــل للتوزيــع.
المــال المدفــوع .هــذا إ

Total share premium collected
Less: issue expenses
Share premium balance
Transfer to legal reserve during 2014
Bonus share issued in 2018
Bonus share issued in 2019

As at 31 December 2021

Legal reserve

16

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).

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.
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أ
ن
إن�جــي المحــدودة بمبلــغ  7,895ريــال
ـو� مــن إن جــي س ي
•تشــمل االحتياطيــات الخــرى أيضــا االحتياطــي القانـ ي
ـا� ،إن جــى ىس ىس يجــى إس مبلــغ 2و 775ريــال عمـ ن
ـا� ،النفــط العربيــة بمبلــغ 3,626ريــال عمـ ن
ن
ـا� ،و إن
ي
ي
عمـ ي
ن
ـا�.
س ي
إن�جــي إس دي إن ب ي� إتــش دي بمبلــغ  220,700ريــال عمـ ي
جــي ي
18

(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.

Revaluation reserve

إحتياطي إعادة التقييم

أ ض
غــر قابــل
يمثــل هــذا إ
ا� بالملكيــة الحــرة بعــد خصــم ال�ض يبــة وهــو ي
الحتياطــي الفائــض أ مــن إعــادة تقييــم الر ي
للتوزيــع ت
حــى يتــم اســتبعاد الصــول ذات الصلــة.

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.

Dividends

 19توزيعات األرباح

لم ت
الدارة توزيعات أرباح نقدية لعام  :2020( 2021ال �ش ي ء).
يق�ح مجلس إ
20

القــروض

قرض ألجل

19

The Board of Directors has proposed no cash dividend in respect of the year 2021 (2020 :
		Nil).

Borrowings
المجموعة

Group

الشركة األم

Parent

RO

RO

RO

RO

2020

18

2021

2020

20

2021

Term loans
6,087,637

قرض طويل األجل (إيضاح )20.1

3,195,812

الجزء غير المتداول

3,195,812

6,087,637

اإلئتمان المتجدد

3,353,065

8,807,352

قرض قصير األجل (إيضاح )20.2

3,012,917

3,356,264

3,195,812

3,397,705

3,195,812

3,397,705

3,012,917

3,356,264

)Long term loans (Note 20.1

Non-current portion
Revolving credits
)Short term loans (Note 20.2

الجزء المتداول

6,365,982

12,163,616

3,012,917

3,356,264

Current portion

مجموع القروض

9,561,794

18,251,253

6,208,729

6,753,969

Total borrowings
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20

القــروض (تابع)

ال�كــة أ
ن
 20/1حصلــت ش
ـا� ف ي(� نوفمـ بـر  )2018و  267,595ريــال
الم عــى قــرض ألجــل
بمبلــغ  1.350.000ريــال عمـ ي
عمــا� ف
ن
ن
ن
نوفمــر  )2020و
عمــا� ف ي(�
ريــال
1.386.288
و
)2020
ايــر
ف�
(�
ريــال
648,474
و
)2019
نوفمــر
عمــا� ف(�
ب
ب
ب
ي
ي
ـا� ف(� مــارس  )2021و  85,145ي ريـ يـال عمـ ن
 762,498ي ريــال عمـ ن
ـا� ( ف� يوليــو  )2021والـ ت
ـ� تحمــل فائــدة بنســبة ٪5.25
ي ي
ي ي
ي
أ
ول لمـرش وع غــاز البـ تـرول المســال ف ي�
(عــى الرصيــد المتناقــص المقــدم بشــكل منفصــل)  ،لضــخ رأس المــال ال ي
ـارا مــن بف�ايــر  2021وســيتم تقديمــه
الهنــد .مــدة القــرض  10ســنوات .ســداد قســط القــرض ســاري المفعــول اعتبـ ً
عــى أســاس ربــع ســنوي.
أ
ت
 20/2القــروض قصـ يـرة الجــل غـ يـر مضمونــة مــن البنــوك التجاريــة وتحمــل فوائــد تــراوح مــن  ٪4إىل ٪5.6
( ٪4 :2020إىل  )٪5.5ســنويًا.
التعهدات

يل:
توفر اتفاقيات القروض ً
أيضا بعض التعهدات ،وأهمها ما ي
أ
آ
آ
أ
ن
ض
ش
والمبا� والالت والالت الخاصة بال�كة الم.
ا�
ي
هذه التسهيالت مضمونة مقابل رهن الر ي
قرض قصير األجل

•يجــب تحويــل  ٪20كحــد ن
اليـرادات مــن خــال الحســاب الجــاري .قــرض ألجــل وقــرض قصـ يـر
أد� مــن حجــم إ
أ
الجــل

قرض ألجل وقرض قصير األجل

•الحفــاظ عــى نســبة تغطيــة خدمــة الديــن الســنوية ( 1.25 )DSCRوالنســبة الحاليــة  1 :1ف� جميــع أ
الوقــات
ي
ال�كــة أ
ـم�  .2020وقــد ت ز
ال�مــت ش
الم بجميــع التعهــدات.
ـارا مــن  31ديسـ ب
خــال مــدة التســهيل اعتبـ ً

National Gas Company SAOG and its subsidiaries
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

)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.
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ال ت ز
التسوية ي ن
:ل�امات والتدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
ب� حركة إ

Reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities:

Parent

السحب على
المكشوف

القروض
واإلقتراضات

- Proceeds from loan and borrowings
- Repayment of loan and borrowings
- Change in bank overdraft

As at 31 December 2021

Group

الشركة األم

Loans and
borrowings

السحب على
المكشوف

Bank overdrafts

القروض
واإلقتراضات

409,338

6,208,729

409,338

9,561,794

2021 الرصيد فى أول يناير

-

545,240

-

8,689,459

حصيلة القروض واإلقتراضات

Bank
overdrafts

As at 1 January 2021

المجموعة

Loans and
borrowings

-

-

-

-

سداد القروض واإلقتراضات

688,515

-

693,391

-

التغير فى السحب على المكشوف من البنوك

1,097,853

6,753,969

1,102,729

18,251,253

2021  ديسمبر31 الرصيد فى

215,441

4,688,340

215,441

13,145,086

2020 الرصيد فى أول يناير

- Proceeds from loan and borrowings

-

1,578,217

-

1,578,217

حصيلة القروض واإلقتراضات

- Repayment of loan and borrowings

-

(57,828)

-

(5,161,509)

سداد القروض واإلقتراضات

As at 1 January 2020

- Change in bank overdraft

193,897

-

193,897

-

التغير فى السحب على المكشوف من البنوك

As at 31 December 2020

409,338

6,208,729

409,338

9,561,794

2020  ديسمبر31 الرصيد فى

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.

1 :1.25 تحتــوي اتفاقيــات التســهيالت عــى تعهــدات معينــة تتعلــق بالحفــاظ عــى نســبة تغطيــة خدمــة الديــن الســنوية
أ
ف
تز
ش
 تعتقــد.ع.ع.م.ـ� ش
 ديسـ ب31 � ي.1 :1 ونســبة التــداول
 لــم تكــن ال�كــة مل�مــة بهــذا العهــد مــن البنــك الهـ ي، 2021 �ـم
ش
.ال�كــة أنــه مــن غـ يـر المحتمــل أن تتــم المطالبــة بتســوية فوريــة للقــرض
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21 Lease liabilities

إلتزامات اإليجار

Parent

2021

الشركة األم

2020

RO

RO

49,639

Current

60,149

235,822

Non-current

Group

263,182

285,461

323,331

Minimum lease payments due - RO

2021

2020

RO

199,062

1,980,082
2,179,144

21

المجموعة

RO

303,933

متداول

2,053,461

يغ� متداول

2,357,394

 بالريال العماني-الحد األدنى لمستحقات اإليجار

سنة

 سنة2 – 1

 سنة3 – 2

 سنة4 – 3

 سنة5 – 4

5 أكثر من

سنة

Within one year

1-2 years

2-3 years

3-4 years

4-5 years

After 5 years

Total

Lease payments

76,420

50,561

43,748

44,623

45,516

75,720

336,588

Finance charges

(13,996)

(11,256)

(9496)

(6,626)

(5,520)

(4,233)

 (51,128)

تمويل رسوم

62,424

39,305

34,252

37,997

39,996

71,487

285,461

صافي القيمة الحالية

Parent

2020  ديسمبر31

31 December 2021

Net present value

Minimum lease payments due - RO

Parent

المجموعة

إيجار مدفوعات

 بالريال العماني-الحد األدنى لمستحقات اإليجار

سنة

 سنة2 – 1

 سنة3 – 2

 سنة4 – 3

 سنة5 – 4

5 أكثر من

سنة

Within one year

1-2 years

2-3 years

3-4 years

4-5 years

After 5 years

Total

الشركة األم
2020  ديسمبر31

31 December 2020
389,065

مدفوعات إيجار

Lease payments

75,821

61,606

42,529

43,380

44,247

121,482

Finance charges

(15,672)

(12,887)

(11,096)

(9,363)

(7,431)

(9,285)

(65,734)

رسوم تمويل

60,149

48,719

31,433

34,017

36,816

112,197

323,331

صافي القيمة الحالية

Net present value
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21 Lease liabilities (Continued)

)إلتزامات اإليجار (تابع

Minimum lease payments due - RO

Group

سنة

 سنة2 – 1

 سنة3 – 2

 سنة4 – 3

Within one year

1-2 years

2-3 years

3-4 years

21

 بالريال العماني-الحد األدنى لمستحقات اإليجار
 سنة5 – 4

5 أكثر من

سنة

4-5 years

After 5 years

Total

المجموعة
2020  ديسمبر31

31 December 2021
3,639,817

إيجار مدفوعات

Lease payments

360,482

259,874

221,429

217,138

222,719

2,358,175

Finance charges

(146,157)

(137,787)

(125,457)

(118,226)

(113,947)

(819,100)

 (1,460,674)

تمويل رسوم

214,325

122,087

95,972

98,912

108,773

1,539,075

2,179,144

صافي القيمة الحالية

Net present value

Minimum lease payments due - RO

Group

سنة

 سنة2 – 1

 سنة3 – 2

 سنة4 – 3

Within one year

1-2 years

2-3 years

3-4 years

 بالريال العماني-الحد األدنى لمستحقات اإليجار
 سنة5 – 4

5 أكثر من

سنة

4-5 years

After 5 years

Total

المجموعة
2020  ديسمبر31

31 December 2020
4,110,020

مدفوعات إيجار

Lease payments

472,571

313,286

231,412

217,959

222,304

2,652,488

Finance charges

(168,638)

(151,842)

(146,642)

(141,631)

(136,178)

(1,007,695)

(1,752,626)

رسوم تمويل

303,933

161,444

84,770

76,328

86,126

1,644,793

2,357,394

صافي القيمة الحالية

Net present value
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21 Lease liabilities (Continued)

)إلتزامات اإليجار (تابع

Parent
2021

Movement in lease liabilities
As on 1 January
Exchange rate fluctuations
Addition during the year
Interest expense for the year

Payments made during the year

As on 31 December
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21

Group
2020

2021

2020

RO

RO

RO

RO

الحركة في مطلوبات اإليجار

323,331

307,844

2,357,394

3,425,619

 يناير1 اعتبارً ا من

51,606

-

-

22,231

58,320

(77,072)

(60,062)

16,971

285,461

17,229
323,331

(18,930)

تقلبات أسعار الصرف

104,822

100,104

اإلضافة خالل العام

188,160

مصروف الفائدة للسنة

(506,157)

(1,337,559)

المدفوعات التي تمت خالل العام

2,357,394

 يناير31 اعتبارً ا من

171,479

2,179,144
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22 Staff terminal benefits

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين22

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

At 1 January
Charge for the year
Payments made during the year

As at 31 December

23 Accounts payable and accruals

Other creditors
Amounts due to related parties

As at 31 December

2020

326,295

432,107

402,733

ا يناير

53,868

56,214

75,132

76,661

المحمل للسنة

(6,033)

(43,276)

(6,658)

(47,287)

المدفوع خالل السنة

387,068

339,233

500,581

432,107

 ديسمبر31 الرصيد في
 ذمم تجارية دائنة ومستحقات23

Parent
RO

Accrued expenses

2021

339,233

2021

Trade creditors

2020

الشركة األم
2020

RO

Group
2021

RO

المجموعة
2020

RO

231,783

280,855

6,787,069

3,987,670

ذمم تجارية دائنة

1,018,604

797,426

4,210,754

3,165,311

مصروفات مستحقة

123,830

111,395

2,009,385

1,470,341

ذمم دائنة أخرى

52,632

110,809

183,916

8,707

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

1,426,849

1,300,485

13,191,124

8,632,029

 ديسمبر31 الرصيد في
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24 Net assets per share

 صافي األصول للسهم الواحد24

ال�كــة أ
الصــول للســهم الواحــد بتقســيم أ
ـا� قيمــة أ
ف
الســهم المنســوبة إىل مســاهمي ش
الم والمجموعــة
يتــم احتســاب صـ ي
ـى عــدد أ
:ـال
ـ
كالت
ـة
ـ
القائم
ـهم
ـ
س
ال
بتاريــخ التقريــر عـ
ي

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 :

Parent
2021
RO

الشركة األم
2020

RO

Group
2021

RO

المجموعة
2020

RO

Net assets (RO)

16,661,267

16,718,978

18,845,940

20,860,476

ع.صافي األصول ر

Number of shares outstanding at 31 December

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

 ديسمبر31عدد األسهم القائمة في

0.196

0.197

0.222

0.245

ع.صافي األصول لكل سهم ر

Net assets per share (RO)
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25

Related party balances and transactions

المعامالت مع األطراف ذات عالقة

لــدى المجموعــة عالقــات مــع أطـراف ذات عالقــة يمكــن لبعــض المسـ ي ن
�تأث
ـاهم� وأعضــاء مجلــس إ
الدارة ممارســة ي
� ف ي.والدارة العليــا
 كمــا يوجــد للمجموعــة.هــام عليهــا
عالقــات أط ـراف ذات عالقــة مــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا إ
إطــار النشــاط العتيــادي تقــوم تلــك أ
.الطـراف ذات العالقــة بتوريــد بضائــع وتقديــم خدمــات إىل المجموعــة
إ
و�وط التعامــات مــع أ
الط ـراف ذات العالقــة الـ تـ� يتــم الدخــول فيهــا ف
أن أســعار ش
العتيــادي
ـاط
ـ
النش
ـار
ـ
إط
�
إ
أ ي
ي
هــي عــى أســاس الـرش وط أ
�الطـراف ذات العالقــة (بمــا ف ي
 تفاصيــل أرصــدة ومعامــات.والحــكام المتفــق عليهــا
أ
أ
ف
�ـم
ذلــك المعامــات والرصــدة مــع الطـراف ذات العالقــة نتيجــة إ
 ديسـ ب31 �الدارة المشـ تـركة) للســنة المنتهيــة ي
:�ـ
ـ
ي
ـا
ـ
كم
ـي
ـ
ه
2020
�ـم
 ديسـ ب31  و2021
ي

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:

Parent
2021
RO

Amount due from subsidiaries and associate-short term
Advance to subsidiaries (Note 12)
Amounts due from related parties (Non Current)

399,603

911,774

4,882,344
52,632

Amount due to related parties

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

2020

169,555
1,040,526
3,779,982
110,809

2021

2020

-

-

األجل قصير- وشقيقة تابعة شركات من مستحق مبلغ

-

-

ً
)12 مقدما إلى شركات تابعة (إيضاح
مبلغ مدفوع

-

)مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة (غير متداول

183,916

8,707

عالقة ذات ألطراف مستحق مبلغ

-

:يلي كما السنة خالل العالقة ذات األطراف مع المعامالت يلي فيما

Transactions with related parties during the year were as follows:

Parent
2021
RO

Sales to Subsidiaries (Revenue)
Rental and other income
Expenses Charged
Other expenses

25

982,131

128,081
156,401
37,330

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

2020

1,570,978
115,638
140,789
22,994

2021
-

-

-

2020
-

 التابعة الشركات إلى مبيعات

-

أخرى إيرادات و إيجار

-

مدفوعة مصروفات

-

أخرى مصروفات
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25 Related party balances and transactions (continued)

)المعامالت مع األطراف ذات عالقة (تابع

Provision for related party balances

25

:تعويضات موظفي اإلدارة العليا

Movement in the provision for expected credit losses for related parties are as follows:

فيما يل الحركة ف� مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أ
:للطراف ذات العالقة
ي
ي

Parent
2021

2020

RO

RO

As at 1 January

218,851

218,851

 يناير1 اعتبارً ا من

Add: provided during the year

121,160

-

 المقدم خالل العام:يضاف

-

-

 المشطوبات:ناقص

340,011

218,851

 ديسمبر31 في

Less: written off
As at 31 December 2021

المصاريف المتعلقة بالرواتب

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.

Parent

2021

2020

260,700

256,872

RO

Senior management remuneration
Directors' remuneration and sitting fees
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37,400

RO

35,500

ـي� هــم أولئــك أ
الدارة الرئيسـ ي ن
الشــخاص الذيــن لديهــم الصالحيــة والمســؤولية المتعلقــة بالتخطيــط والتوجيــه
موظفــي إ
.ومراقبــة أنشــطة المجموعــة
Group

2021

2020

729,513

718,072

RO

157,871

RO

219,020

مكافأة اإلدارة العليا
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور
جلسات مجلس اإلدارة
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26

Revenue

اإليرادات

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

Revenue from contracts with customers
Sale of LPG
Project income
NC+ and other industrial gas
Lubricant sales
Other income
Sale of new empty LPG cylinders and accessories

7,999,984
616,719
341,496
419,815
158,572

2020

8,114,544
249,900
320,836
223,113
144,707

2021

88,899,121
1,676,194
1,173,953
419,815
13,884

2020

بيع غاز البترول المسال

1,069,737

إيرادات المشروع

1,310,577

 والغازات الصناعية األخرىNC بيع

223,113

إيرادات زيوت التشحيم

6,471

إيرادات أخرى
بيع أسطوانات غاز بترول مسال جديدة خالية
وملحقاتها

176,220

132,787

176,220

132,787

9,712,806

9,185,887

92,359,187

66,559,864

20,191

88,048

Total revenue

39,014

9,751,820

9,206,078

92,447,235

إيرادات من عقود مع العمالء

63,817,179

Revenue from other sources
Vehicle hire charges and rental income

26

اإليرادات من مصادر أخرى

28,161

رسوم تأجير واستئجار المركبات

66,588,025

إجمالي اإليرادات
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27

Cost of revenue

تكاليف اإليرادات

إيضاح

Notes
Opening stock
Local purchases

Parent
2021
RO

92,363

Closing stock

Group

RO

RO

2020

121,260

5,685,774

5,624,602

(109,326)

(92,363)

-

Imports

الشركة األم

-

2021

663,295

المجموعة
2020

RO

457,357

مخزون أول المدة

67,567,031

46,081,567

مشتريات محلية

3,555,350

واردات

(625,744)

(663,287)

مخزون آخر المدة

8,436,186

5,668,811

5,653,499

76,040,768

49,430,987

1,201,925

1,197,009

2,223,015

2,081,416
665,499

تكاليف المشروع

1,765,403

1,698,175

تكاليف إصالح وصيانة اآلالت

441,381

وقود ومصروفات صيانة

1,159,943

تكاليف متعلقة بمعدات أخرى

: مصروفات مباشرة أخرى

Other direct expenses
Direct labour costs

29.1

435,695

Project costs

27,246

Plant repair and maintenance expenses

377,268

Fuel and vehicle maintenance expenses

173,917

Other plant related expenses

211,800

NC+ and other industrial gas costs

332,450

Lubricant costs

125,421

Insurance expenses
Cost of cylinders sold

27.1

Transportation expenses
Utilities expenses

106

161,153
31,135
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109,243
25,012
351,486
191,169
146,960
185,490
127,337
122,227
62,963

67,622

52,533

8,814,443

8,229,164

-

Lease rent

27

4,236

1,266,678
522,003
832,997

عمالة مباشرة

930,248

967,305

 والغازات الصناعية أNC تكلفة
الخرى

185,490

تكاليف زيوت وشحوم

174,464

179,735

مصروفات التأمين

122,227

تكلفة اإلسطوانات المباعة

65,595

تكاليف نقل

115,027

103,913

تكاليف خدمات

96,946

إيجارات

84,483,100

57,198,612

332,450

161,153

32,819

86,075

National Gas Company SAOG and its subsidiaries
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27.1 Cost of cylinders

 تكلفة اإلسطوانات27/1

Parent
2021
RO

Opening stock
Purchases of new cylinder
Closing stock

الشركة األم
2020

RO

16,729

32,374

(30,255)

(16,729)

174,679
161,153

106,582
122,227

Group
2021

RO

المجموعة
2020

RO

16,729

32,374

مخزون أول المدة

106,582

شراء أسطوانات جديدة

(30,255)

(16,729)

مخزون آخر المدة

174,679
161,153

122,227
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28

Administrative expenses

مصروفات إدارية

إيضاح

Notes
Employee related costs
Office expenses

29.1

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

600,858
120,591

2020

544,713
103,958

2021

1,877,417

249,363

28

2020

1,865,484

تكاليف متعلقة بالموظفين

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

235,946

أتعاب مهنية

15,048

تكاليف إصالحات وصيانة

109,143

مصروفات التسويق و الدعاية

15,858

مطبوعات وقرطاسية

61,348

مصروفات عامة

26,785

مصروفات سفر

1,973

2,281

الضرائب المتقطعة من المنبع

6,501

إعالنات

89,702

89,284

تكاليف إيجار

13,467

تبرعات

1,669,234

1,705,707

تكلفة النقل

82,922

مصروفات التأمين

Professional charges
Repairs and maintenance expenses
Marketing and publicity expenses
Printing and stationery expenses
General expenses
Business travel expenses
Withholding tax
Advertisement expenses

28,897
12,476
16,773
4,463

17,405
2,818
1,973
1,693
-

Rent expense

10,000

Donations
Transportation costs
Insurance expenses

-

900,540
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28,230
13,286
20,634
4,907
17,099
2,617
2,281
6,501
11,000
841,718

174,840

22,076
46,039
14,241
63,908
12,875
1,693

10,638

105,925

4,656,705

4,883,740
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29 Employees costs

 تكاليف الموظفين29

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

Wages and salaries
Other employee benefit costs
Social security costs
Provision for staff terminal benefits (Note 22)

29.1 Allocation of employees costs

1,499,660
169,108

69,733
73,412

1,802,783

1,741,722

53,868

56,214

2021

3,234,754

2020

3,193,281

رواتب و أجور

593,821

تكلفة مزايا أخرى للموظفين

92,956

83,137

تكلفة التأمينات اإلجتماعية

76,661

)22 مخصص مكافآة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح

4,100,432

3,946,900

697,590
75,132

 تخصيص تكاليف الموظفين1/29

Parent
RO

Administrative expenses (Note 28)

1,542,363

80,147

2021

Cost of revenue (Note 27)

2020

الشركة األم
2020

RO

1,201,925

1,197,009

1,802,783

1,741,722

600,858

544,713

Group
2021

RO

2,223,015

1,877,417

4,100,432

المجموعة
2020

RO

2,081,416

)27 تكلفة اإليرادات (إيضاح

1,865,484

)28 مصروفات إدارية (إيضاح

3,946,900
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30 Depreciation expenses

 مصاريف اإلستهالك30

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

Depreciation-direct
Depreciation on right-of-use assets-direct
Depreciation expenses-indirect
Depreciation on right-of-use assets-indirect

234,399
34,593
36,467
34,558

340,017

31 Other income-net

Interest income

Miscellaneous income
Gain on disposal of property plant and
equipment

254,520
34,593
48,561
29,324
366,998
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2,499,883
406,772
184,446
104,434

3,195,535

2020

2,426,940

 مباشر-إستهالك

444,654

 مباشر-إستهالك أصول حق اإلستخدام

205,748

 غير مباشرة-مصاريف إستهالك

163,911

غير مباشرة-إستهالك أصول حق اإلستخدام

3,241,253

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

243,585
27,960
29,920

2020

240,244
60,276
109,501

2021

91,479
27,960

134,250

2020

104,235

إيرادات الفوائد

60,276

إيرادات توزيعات أرباح

747,407

إيرادات متنوعة
أرباح بيع ممتلكات واآلالت ومعدات

-

80,658

11,069

85,695

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.
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 صافي- إيرادات أخرى31

2021

Dividend income

2020

ال�كــة أ
بــدأت ش
 بتحميــل فائــدة مــن ش�كاتهــا التابعــة ف ي� دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى المبلــغ2017 الم منــذ ســنة
. عــى أســاس شــهري٪ 6 قيــد الســداد بمعــدل
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32 Income Tax

 ضريبة الدخل32

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.

أ
ف
ن
�ض
 ال يوجــد مفهــوم لخضوع.ـو� المســتقل للـرش كات
تقــوم الجهــزة ال �ضيبيــة ي� فســلطنة ُعمــان بإتبــاع مفهــوم الكيــان نالقانـ ي
رش
.ـو� يخضــع لل�ض يبــة بشــكل منفصــل
ـ
قان
ـان
ـ
كي
كل
ـإن
ـ
ف
،
ـال
ـ
بالت
.ـان
ـ
ُعم
�
ـة
ـ
يب
لل
كات
ـ
ال
ـة
مجموعـ
ي
ي
ي
�ض
�ض
ش
)٪24-٪15 :2020( ٪24 -٪15 ـ� الــذي ينطبــق عــى كافــة �كات المجموعــة الخاضعــة لل يبــة هــو
إن المعــدل ال يـ ب ي
ن
�ض
 تتضمــن التعديــات.ـ� للســنة
ـ� لــكل كيــان قانـ ي
لق�ضــد تــم تعديــل الربــح المحاسـ ب ي
ـو� بهــدف تحديــد المــروف ال يـ ب ي
.اليـرادات والمصاريــف
ال يبيــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن إ

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

Separate and consolidated statement
of comprehensive income:
Current year
Deferred tax

4,617

(4,937)

59,218
(9,504)

170,820
13,696

732,957

السنة الحالية

(132,608)

ضريبة مؤجلة

(320)

49,714

184,516

600,349

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

Deferred tax liability/(asset):
As at 1 January
Movement through profit or loss
Exchange difference on translation

As at 31 December

612,373
(4,937)
-

607,436

621,877
(9,504)
612,373

2,996,537
13,277

(95,637)

2,914,177

قائمة الدخل الشامل المنفصلة والموحدة

إلتزام ضريبي مؤجل

3,082,213

 يناير1في

(133,801)

الحركة من خالل قائمة الربح والخسارة

48,125

فرق سعر الصرف من التحويالت

2,996,537

 ديسمبر31 في
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32 Income Tax (Continued)

) ضريبة الدخل (تابع32

The deferred tax comprises the following temporary differences:

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

2021

2020

Equity
Revaluation of land

(567,819)

(567,819)

74,258

56,871

Net book value of fixed assets

(113,875)

(101,425)

(985,197)

117,794

74,600

مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

(2,069,463)

صافي القيمة الدفترية ألصول ثابتة

(2,046,774)

Deferred tax liability

(39,617)

(1,928,980)

(1,994,863)

Deferred tax liability

(607,436)

(612,373)

(2,914,177)

(2,996,537)

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2020

2021

4,617

Prior years

As at 31 December
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17,122

21,739

59,218
22,022
81,240

170,820

(318,689)
(147,869)

إلتزام ضريبي مؤجل

إلتزام ضريبي مؤجل

2020

Current liability
Current year

إعادة تقييم األرض

قائمة الدخل الشامل المنفصلة والموحدة

(44,554)

2021

حقوق الملكية

(1,001,674)

Separate and consolidated statement of
comprehensive income:
Provision for expected credit losses

�ض
:كالتال
تتكون ال يبة المؤجلة من فروقات مؤقتة ي

732,957

:اإللتزامات المتداولة
السنة الحالية

(562,880)

السنة السابقة

170,077

 ديسمبر31 في
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32 Income tax (continued)

) ضريبة الدخل (تابع32

:تم تحديد تسوية مصاريف ال�ض يبة أدناه

A reconciliation of tax charge is set out below:

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

RO

RO

RO

RO

2021

2020

(125,622)

356,796

Income tax expense at the rates mentioned
below

4,617

Relating to origination/(reversal) of deferred
tax liability

(Loss)/profit before tax

2021

2020

(1,388,455)

949,972

59,218

170,820

732,957

ً
وفقا للمعدالت الواردة أدناه
مصروف ضريبة الدخل

(4,937)

(9,504)

13,696

(132,608)

تز ض
ي� مؤجل
إنشاء ال�ام � ب ي/)فيما يخص (عكس

(320)

49,714

184,516

600,349

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.

الربح قبل الضريبة

 مــع أ2020  و2017 لل�كــة عــن عامــي
الق ـرارات ال�ض يبيــة ش
�المانــة العامــة لل�ض ائــب ف ي
لــم يتــم بعــد االتفــاق عــى إ
.وزارة الماليــة
�ض
�ض
 لــن يكــون، إن وجــدت،الضافيــة المتعلقــة بالســنوات ال يبيــة المفتوحــة
الدارة أن مبلــغ ال ائــب إ
يــرى مجلــس إ
جوهريًــا بالنســبة للمركــز المــال ش
. 2021 �ديســم
31 �لل�كــة كمــا ف ي
ب
ي
الدارة بــأن
الروابــط ال�ض يبيــة للـرش كات التابعــة المســجلة ف ي� بلــدان خــارج ســلطنة عمــان هــي ف ي� مراحــل
 تــرى إ.مختلفــة
ف
ض
.2021�ـم
 ديسـ ب31 �ـال للمجموعــة كمــا ي
أيــة �ائــب إضافيــة قــد يتــم ربطهــا لــن تكــون جوهريــة بالنســبة للمركــز المـ ي
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33	(Loss)/earnings per share

 العائد للسهم الواحد33

وال�كــة أ
يتــم حســاب العائــد أ
الســاس للســهم الواحــد مــن خــال تقســيم أربــاح المجموعــة ش
الم للســنة المنســوبة إىل
الم عــى يالمتوســط المرجــح لعــدد أ
ال�كــة أ
مســاهمي ش
.الســهم القائمــة خــال الســنة

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.

Parent

Group

2021

2020

RO

(Loss)/profit for the year (RO)

Weighted average number of shares outstanding during
the year 2021
Basic and diluted (loss)/earnings per share (RO)

RO
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2020

RO

RO

(125,302)

307,082

(1,628,471)

(130,126)

)ع.ربح للسنة المنتهية (ر

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
)خالل السنة (عدد

(0.001)

0.004

(0.019)

(0.002)

)ع.لعائد األساسي للسهم الواحد (ر

(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.
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تــم التوصــل إىل ربحيــة الســهم الواحــد أ
(الساســية والمخفضــة) عــن طريــق قســمة ربح الســنة المنســوب إىل المسـ ي ن
�ـاهم
عــى المتوســط المرجــح لعــدد أ
 فــإن ربحيــة الســهم، نظ ـرا لعــدم وجــود أســهم مخفضــة محتملــة.الســهم القائمــة
أ
ش
 قامــت ال�كــة، لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد.الواحــد المخفضــة تســاوي ربحيــة الســهم الواحــد الساســية
الســهم القائمــة لتشــمل أ
الم بإعــادة قائمــة متوســط مرجــح الســنة الســابقة لعــدد أ
أ
.الســهم المجانيــة

National Gas Company SAOG and its subsidiaries

ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

34 Segment reporting

 تقارير قطاعية34

لدى المجموعة قطاع نشاط هام واحد فقط وهو تسويق وبيع غاز ت
.الب�ول المسال

The Group’s only significant business segment is the marketing and selling of LPG.

Geographic information

معلومات جغرافية

Revenues from external customers

إيرادات من عمالء في الخارج
Group

2021

2020

8,716,330

7,580,320

سلطنة عمان

6,124,709

دول مجلس التعاون الخليج العربي األخرى

69,413,918

52,882,996

آسيا

RO

Oman

RO

14,316,987

Other GCC countries
Asia

92,447,235

35

Commitments

66,588,025

ارتباطات

إيضاح

Notes
Capital commitments

35.1

Performance guarantees

35.2

Parent

الشركة األم

Group

المجموعة

2021

2020

2021

2020

24,208

2,219,531

3,296,043

RO

7,750

3,169,580

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.

RO

1,661,141

RO

3,169,580

35

RO
ارتباطات رأسمالية

1,661,141

ضمانات أ
الداء

 هذه المرصوفات المتغ�ة يتم رصفها ف� تطوير الممتلكات آ1/35
. والالت والمعدات
ي
ي
أ
ال�كــة الم لمعامــات مختلفــة بـ ي ن
المســجلة نيابــة عــن ش
�ـ
ـوك
ـ
البن
ـطة
ـ
بواس
ـا
ـ
توفره
ـم
 الضمانــات البنكيــة يتـ2/35
ُ
الم أ
بال�كــة أ
أ
الط ـراف ذات العالقــة تبــدأ ش
.والط ـراف ذوي العالقــة بهــا

202١ التقرير السنوي
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National Gas Company SAOG and its subsidiaries
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

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.
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ع وشركاتها التابعة.ع.م.شركة الغاز الوطنية ش

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
م2021 ديسمبر31

 اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة36

� “) دعــوى ف ي� المحكمــة العليــا ف يSolar Gas “(  رفعــت ش�كــة غــاز الطاقــة الشمســية،2019  خــال ســنة1/36
كوااللمبــور ضــد أحــدى الــرش كات التابعــة ش
:العفــاءات التاليــة
 مــن أجــل مســائل مــن بينهــا إ،لل�كــة
ئ
ـا� يلــزم ش
 أســطوانة غــاز البـ تـرول المســال إىل83,956  أو موظفيهــا بإعــادة/ ال�كــة ووكالئهــا و
)1
أمــر قضـ ي
الشمســية ف
يومــا مــن تاريــخ الطلــب؛ أو
14
غضــون
�
غــاز الطاقــة
ً
ي
 رينغيت ي ز8,019,018  تُدفع إىل ش�كة غاز الطاقة الشمسية مبلغً ا قدره،بديال لذلك
.مال�ي
)2
ال ض�ار الناجمة عن خسارة أ
) وتقدر المحكمة العليا أ3
الرباح؛
 رينغيــت مالـ ي ز8,019,018  ف� الســنة عــى مبلــغ قــدره٪ 5 فائــدة بمعــدل
)4
 حـ تـى2019  أغســطس30 ـ�ي مــن
ي
تاريــخ ســداد المبلــغ المحكــوم بــه؛
 و.ضأ�ار التحويل
)5
.تكلفة الدعوى

)6

تــرى ش
 أن لديهــا دفاعـاً جيــداً ضــد المطالبــات المقدمــة مــن ش�كــة، بعــد التشــاور مــع المحامــي،ال�كــة التابعــة
.غــاز الطاقــة الشمســية
ف
 كان لــدى المجموعــة ت ز، 2021 �ـم
�ال�امــات احتماليــة طارئــة فيمــا يتعلــق بالضمانــات الناشــئة ف ي
 ديسـ ب31 �  أ2/36
 ريــال عمـ ن3,169,580 ال�امــات جوهريــة بمبلــغ
العمـ يـال العاديــة والـ تـ� مــن المتوقــع أال تنشــأ عنهــا أي ت ز
:2020( �ـا
ســياق
ي
ي
ن
.)�ـا
 ريــال عمـ ي1,661,141
مخاطر األدوات المالية

37

نظرة عامة

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها أ
:للدوات المالية
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
، أهــداف المجموعــة،اليضــاح يقــدم معلومــات عــن تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه
هــذا إ
 تــم تضمـ ي ن.سياســاتها وعملياتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة المجموعــة لـرأس المــال
الفصاحات
ـ� المزيــد مــن إ
ف
.الكميــة ي� هــذه القوائــم الماليــة
ش
الــكل عــى إطــار إدارة مخاطــر المجموعــة وكذلــك عــن
وال�اف
الدارة مســئوليات تأســيس إ
يتحمــل مجلــس إ
ي
.تطويــر ومراقبــة سياســات إدارة المخاطــر

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة المزكز المالي المنفصلة والموحدة كما في
 31ديسمبر2021م

37

مخاطر األدوات المالية (تابع)
أ)

مخاطر االئتمان

تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن النقــد ومــا يماثــل النقــد والتدفقــات النقديــة التعاقديــة الســتثمارات الديــن المســجلة
بالتكلفــة المطفــأة ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
والدوات الماليــة المشــتقة والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ،أ
أو الخســارة ،أ
بالضافــة إىل تعرضــات
لمخاطــر ائتمانيــة مــن عمليــات البيــع بالجملــة والتجزئــة ،بمــا ف ي� ذلــك الذمــم المدينــة القائمــة.
)1إدارة المخاطر

يتــم إدارة مخاطــر االئتمــان عــى مســتوى المجموعــة .فيمــا يتعلــق بالبنــوك والمؤسســات الماليــة ،يتــم فقــط
قبــول البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات التصنيــف المســتقل والـ تـ� لهــا تصنيــف يـ تـراوح بـ ي ن
ـ�  Aa3إىل Baa3بنــا ًء
ي
عــى تصنيــف وكالــة موديــز للتصنيــف المســتقل.
إذا تــم تصنيــف العمــاء مــن أ
الف ـراد بشــكل مســتقل ،يتــم اســتخدام هــذه التصنيفــات .خــاف ذلــك ،إذا لــم
يكــن هنــاك تصنيــف مســتقل ،يتــوىل قســم مراقبــة المخاطــر تقييــم الجــودة االئتمانيــة للعميــل مــع ألخــذ ف ي�
وغ�هــا مــن العوامــل  .يتــم وضــع حــدود المخاطــر لــكل حالــة عــى حــدة
ـال والخـ بـرة الســابقة ي
االعتبــار مركــزه المـ ي
عــى أســاس تصنيفــات داخليــة أو خارجيــة وفقـاً للحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجلــس .تتــم بصــورة مســتمرة
مراقبــة مــدى االلـ ت ز
ـ�ام بالحــدود االئتمانيــة مــن قبــل كل عميــل عــى حــدة مــن قبــل إدارة القســم.
يتعـ ي ن
الي ـرادات إىل عمــاء التجزئــة نقــد ا أو باســتخدام بطاقــات االئتمــان الرئيســية ،ممــا يحــد مــن
ـ� تســوية إ
ـان .التوجــد ترك ـزات كبــرة لمخاطــر االئتمــان ،ســواء مــن خــال التعــرض للعمــاء مــن أ
الف ـراد
مخاطــر االئتمـ
ي
قطاعــات عمــل و  /أو مناطــق محــددة.
 )2انخفاض قيمة األصول المالية

أ
ت
ش
ال� تخضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة- :
لدى ال�كة ثالث أنواع رئيسية من الصول المالية ي
•المديونيات التجارية
•المستحق من أطراف ذات عالقة
•السلفيات إىل أطراف ذات عالقة
بالرغــم مــن تعــرض النقــد ومــا يماثــل النقــد لمتطلبــات انخفــاض القيمــة طبقــا للمعيــار رقــم  9مــن المعايـ يـر
ت
ـ� تــم تحديدهــا لــم تكــن جوهريــة.
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة إال أن خســائر انخفــاض القيمــة الـ ي
ذمم مدينة تجارية ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة

المعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة للمعيــار رقــم  9مــن
لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة والـ تـ� تســتخدم مخصــص خســائر االئتميــان المتوقعــة عــى مــدى عمــر أ
الداة
ي
الماليــة لكافــة المديونيــات التجاريــة.
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)Financial instruments risk (continued
Credit risk

)(a

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

شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
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لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ،تــم تجميــع المديونيــات التجاريــة والمســتحق مــن أط ـراف ذات العالقــة
والســلفيات إىل أ
الط ـراف ذات عالقــة وأصــول العقــود عــى أســاس خصائــص مخاطــر االئتمــان المشـ تـركة وأيــام
التأخــر عــن الســداد .تتعلــق أصــول العقــد بأعمــال قيــد التنفيــذ لــم يصــدر بشــأنها فواتـ يـر ولهــا نفــس خصائــص
المخاطــر مثــل المديونيــات التجاريــة لنفــس أنــواع العقــود .وعليــه ،لخصــت المجموعــة إىل أن معــدالت الخســائر
المتوقعــة للمديونــات التجاريــة هــي تقريبــا تقــارب بشــكل معقــول معــدالت الخســائر ألصــول العقــود.
باليــرادات عــى مــدى  36شــهر قبــل 31
تســتند معــدالت الخســائر المتوقعــة إىل قائمــةات الســداد الخاصــة إ
ت
ـ� تمــت خــال نفــس الفـ تـرة.
ديسـ ب
ـم�  2021أو  1ينايــر  2021عــى التـ ي
ـوال وخســائر االئتمــان الســابقة المقابلــة الـ ي
يتــم تعديــل معــدالت الخســائر التاريخيــة لتوضيــح المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية عــى عوامــل االقتصــاد
ـ� ومعــدل
ـكل الـ تـ� تؤثــر عــى قــدرة العمــاء عــى تسـ
ـوية المديونيــات .رأت المجموعــة أن إجمـ ث ي
ـال الناتــج المحـ ي
الـ ي
التضخــم ي ومعــدل برميــل النفــط ف� البلــدان الـ ت
ـال
ـ
وبالت
ـة،
ـ
صل
ـل
ـ
العوام
ـر
ـ
أك
ـي
ـ
ه
ـا
ـ
وخدماته
ـلعها
ـ
س
ـا
ـ
فيه
ـع
ـ
تبي
ـ�
ي
ي
ي
ف
تقــوم بتعديــل معــدالت الخســائر التاريخيــة بنــا ًء عــى التغـ يـرات المتوقعــة ي� هــذه العوامــل

National Gas Company SAOG and its subsidiaries
Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

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.
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37 Financial Instrument risk (continued)

) مخاطر األدوات المالية (تابع37

(a) Credit risk (continued)

)مخاطر االئتمان (تابع

ذمم مدينة تجارية ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة

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:

Parent

31 December 2021
Expected credit loss %
Gross carrying amount of trade receivables (RO)
Loss allowance

)أ

أ
ف
ـال بالنســبة للمديونيــات
 ديسـ ب31 � تــم تحديــد مخصــص الخســائر كمــا ي،عــى هــذا الســاس
 عــى النحــو التـ ي2021 �ـم
:التجاريــة

الشركة األم

جارية

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما30
من

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما
60 من

متأخرة السداد
120 ألكثر من
ً
يوما

المجموع

Current

More than
30 days past
due

More than
60 days past
due

More than
120 days past
due

Total

2021  ديسمبر31

1.26%

2.96%

5.96%

76.65%

23.63%

نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

1,178,653

180,351

126,071

609,664

2,094,739

)ع.إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية (ر

14,889

5,340

7,512

467,311

495,052

بدل الخسارة
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Group

31 December 2021
Expected credit loss %
Gross carrying amount of trade receivables (RO)

Loss allowance

جارية

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما
60 من

متأخرة السداد
120 ألكثر من
ً
يوما

المجموع

Current

More than
30 days past
due

More than
60 days past
due

More than
120 days
past due

Total

Expected credit loss %
Gross carrying amount of trade receivables (RO)

Loss allowance

120
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2021  ديسمبر31

0.57%

3.10%

7.94%

52.64%

16.24%

% خسائر االئتمان المتوقعة

4,862,157

589,851

552,810

2,432,223

8,437,041

)ع.إجمالي القيم الدفترية للمديونيات التجارية (ر

27,472

18,270

43,893

1,280,391

1,370,026

مخصص الخسائر

Parent

31 December 2020

المجموعة

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما30
من

الشركة األم

جارية

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما30
من

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما
60 من

متأخرة السداد
120 ألكثر من
ً
يوما

المجموع

Current

More than
30 days past
due

More than
60 days past
due

More than
120 days past
due

Total

2020  ديسمبر31

1.21%

3.14%

7.79%

58.53%

19.29%

نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

1,226,063

57,653

71,455

609,895 1,965,066

)ع.إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية (ر

14,775

1,811

5,564

356,993

379,143

بدل الخسارة
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)37 Financial Instrument risk (continued

 37مخاطر األدوات المالية (تابع)

المجموعة

Group

متأخرة السداد
ألكثر من 120
ً
يوما

متأخرة
السداد ألكثر
ً
يوما
من 60

متأخرة
السداد ألكثر
ً
30يوما
من

جارية

 31ديسمبر 2020

Total

More than
120 days
past due

More than
60 days past
due

More than
30 days past
due

Current

نسبة خسارة االئتمان المتوقعة

14.40%

32.49%

17.51%

5.69%

3.26%

2,421,063

375,236

593,762

3,575,604

786,541

65,692

33,803

116,697

المجموع

إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية (ر.ع) 6,965,665
بدل الخسارة

1,002,733

يتــم شــطب الذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا ال يكــون هنــاك توقــع معقــول باسـ تـردادها .تشــمل المـ ش
ـؤ�ات
الـ تـ� تشـ يـر إىل عــدم وجــود توقــع معقــول باالسـ تـرداد  ،مــن بـ ي ن
ـ� أمــور أخــرى  ،فشــل المديــن ف ي� االنخ ـراط ف ي�
ي
ف
يومــا بعــد تاريــخ
خطــة الســداد مــع المجموعــة  ،والفشــل ي� ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة تزيــد عــن ً 120
اســتحقاقها
ف
ـا� خســائر انخفــاض القيمــة ضمــن الربــح
يتــم عــرض خســارة انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة كصـ ي
ـغيل .يتــم قيــد المبالــغ المسـ تـردة الالحقــة للمبالــغ المشــطوبة ســابقًا مقابــل نفــس البنــد
التشـ ي
أ

أرصدة بالبنوك

تحــد المجموعــة مــن تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان عــن طريــق وضــع أرصــدة لــدى البنــوك الدوليــة والمحليــة.
الدارة ال تتوقــع أن يفشــل أي طــرف مقابــل ف� الوفــاء ت ز
بالنظــر إىل ملــف المرصفيـ ي ن
بال�اماتــه .يتــم االحتفــاظ
ـ� ،فــإن إ
ي
أ
بالرصــدة المرصفيــة مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات الســمعة الطيبــة.
ـهرا ويعكــس
تــم قيــاس انخفــاض قيمــة النقــد ومــا يماثــل النقــد عــى أســاس الخســارة المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
فـ تـرات االســتحقاق القصـ يـرة للتعرضــات .تعتـ بـر المجموعــة أن النقــد ومــا يماثــل النقــد لديهــا مخاطــر ائتمانيــة
منخفضــة بنــاء عــى التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة أ
للط ـراف المقابلــة.
ً
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31 December 2020
Expected credit loss %
)Gross carrying amount of trade receivables (RO
Loss allowance

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.

National Gas Company SAOG and its subsidiaries
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Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

(b)

مخاطر السيولة

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.

Parent

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة عــى الوفــاء ت ز
 وسياســة.بال�اماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها
المجموعــة ف� إدارة الســيولة هــي ف� التأكــد مــن أنهــا تحتفــظ ف� كل أ
الحــوال بســيولة كافيــة للوفــاء ت ز
بال�اماتهــا عنــد
ي
ي
ي
 دونمــا تكبــد أي خســائر غـ يـر مقبولــة أو، ف ي� كل مــن حــاالت الظــروف العاديــة والظــروف الصعبــة،اســتحقاقها
المخاطــرة بغـ ض
.ـ�إ�ار بســمعة المجموعــة
الشركة االم

Carrying amount
RO

Contractual cash flows

Less than one year
RO

1-5 years

RO

31 December 2021
Trade creditors
Other payables
Accrued expenses

231,783
123,830

Short term loans
Bank overdraft
Amounts due to related parties

123,830

1,018,604

3,356,264

3,356,264

1,097,853
52,632

9,278,671
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231,783

1,018,604
3,397,705

Term loans

122

ب

-

1,097,853
52,632

5,880,966

-

2021  ديسمبر31

ذمم تجارية دائنة

-

ذمم دائنة أخرى

3,397,705

مصاريف مستحقة
قرض ألجل

-

-

قرض قص� أ
الجل
ي

-

المبلغ المستحق إىل أطراف ذات عالقة

-

3,397,705

سحب عىل المكشوف
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Parent

الشركة االم

Contractual cash flows

Carrying amount

Less than one year

1-5 years

280,855

280,855

-

RO

RO

RO
2020  ديسمبر31

31 December 2020
Trade creditors

ذمم تجارية دائنة

Other payables

111,395

111,395

-

ذمم دائنة أخرى

Accrued expenses

797,426

797,426

-

مصاريف مستحقة

Term loans

3,195,812

-

3,195,812

قرض ألجل

Short term loan

3,012,917

3,012,917

-

قرض قصير األجل

Bank overdraft

409,338

409,338

-

سحب على المكشوف

Amounts due to related parties

110,809

110,809

-

المبلغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة

7,918,552

4,722,740

3,195,812

202١ التقرير السنوي
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37 Financial Instrument risk (continued)

) مخاطر األدوات المالية (تابع37

(b) Liquidity risk (continued)

)مخاطر السيولة (تابع

Group

المجموعة

Carrying amount
RO

Contractual cash flows

Less than one year
RO

2-5 years

RO

31 December 2021
Trade creditors
Other payables
Accrued expenses

2,009,385
4,210,754

6,087,637

Term loans
Short term loan
Bank overdraft

124

6,787,069
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6,787,069
2,009,385
4,210,754

-

3,356,264

3,356,264

23,548,962

17,461,325

1,097,853

1,097,853

-

6,087,637
-

6,087,637

2021  ديسمبر31
ذمم تجارية دائنة
ذمم دائنة أخرى
مصاريف مستحقة
قرض ألجل
قرض قصير األجل
سحب على المكشوف
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37 Financial Instrument risk (continued)

) مخاطر األدوات المالية (تابع37

(b) Liquidity risk (continued)

)مخاطر السيولة (تابع

Group

المجموعة

Contractual cash flows

Carrying amount

Less than one year

2-5 years

3,987,670

3,987,670

-

RO

RO

RO
2020  ديسمبر31

31 December 2020
Trade creditors

ذمم تجارية دائنة

Other payables

1,470,341

1,470,341

-

ذمم دائنة أخرى

Accrued expenses

3,165,311

3,165,311

-

مصاريف مستحقة

Term loans

3,195,812

-

3,195,812

قرض ألجل

Short term loan

3,012,917

3,012,917

-

قرض قصير األجل
سحب على المكشوف

Bank overdraft

409,338

409,338

-

15,241,389

12,045,577

3,195,812

202١ التقرير السنوي
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ج)

مخاطر السوق

د)

مخاطر العمالت

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تغــر أســعار الســوق ،مثــل أســعار رصف العمــات أ
الجنبيــة وأســعار الفائــدة
وأســعار حقــوق الملكيــة الـ تـ� تؤثــر يعــى إيـرادات المجموعــة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن أ
الدوات الماليــة .وهــدف
ي
إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة وضبــط تعرضــات مخاطــر الســوق ضمــن حــدود معــدالت مقبولــة ،بينمــا يتــم
تحقيــق أكـ بـر عائــد.
تتعــرض المجموعــة لمعامــات بالعمــات أ
الجنبيــة بشــكل رئيــ� بســبب ش�كتهــا التابعــة ف� ي ز
مال�يــا .إذا كان هنــاك
ي
ي
أ
ف
ن
ـا� ( 18.204 :2020ريــال
ـ�  ،فســيكون التأثـ يـر  22.503 - / +ريــال عمـ ي
أي نتقلــب بنســبة  ٪1 - / +ي� ســعر الــرف أالجنـ ب ي
الجنبيــة للمجموعة.
ـا�) عــى احتياطــي ترجمــة العمــات
عمـ ي

Notes to the separate and consolidated financial statement for the year ended
31 December 2021

(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

هـ) المخاطر السيادية

تتيــح وزارة النفــط والغــاز ش
لل�كــة الحصــول عــى غــاز البـ تـرول المســال مــن خمســة مصــادر بأســعار مختلفــة.
العــى تكلفــة .أي زيــادة ف� حصتهــا مــن المصــدر أ
تحصــل المجموعــة حاليـاً عــى حصــة أكــر مــن المصــدر أ
العــى
ب
ي
تكلفــة ســوف يؤثــر ســلباً عــى ربحيــة المجموعــة.
و)

مخاطر أسعار حقوق الملكية

الســهم المتاحــة للبيــع .تحتفــظ المجموعــة بمحفظــة أ
تنشــأ مخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة مــن أ
الوراق الماليــة
المتاحــة للبيــع بحيــث تكــون مدرجــة ف� ســوق مســقط لـ أ
ـ�وراق الماليــة .تتــم إدارة االســتثمارات الجوهريــة ف ي�
ي
الدارة.
المحفظــة لــكل اســتثمار عــى حــدة ويتــم اعتمــاد جميــع ق ـرارات ال ـرش اء أو البيــع مــن مجلــس إ
ح)

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.

تحليل الحساسية  -مخاطر أسعار حقوق الملكية

ف
يبـ ي ن
 �٪أســعار االســهم المملوكــة
ـال حساســية حقــوق ملكيــة المجموعــة تجــاه التغ أـ يـر بنســبة  5ي
ـ� الجــدول التـ ق ي
بافـ ت
ـا� المتغـ يـرات وبشــكل خــاص أســعار العمــات الجنبيــة.
ـ
ب
ـات
ـ
ثب
اض
ـر
ي

(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.

اآلثر على األسهم زيادة بنسبة %5

االثر على األسهم نقص بنسبة %5

Effect on equity 5% decrease

Effect on equity 5% increase

 31ديسمبر2021

)(43,853

43,853

31 December 2021

 31ديسمبر2020

)(40,473

40,473

31 December 2020

RO

RO
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ز)

مخاطر أسعار الفائدة

ت
ـ� تــم
تتعــرض المجموعــة إىل مخاطــر أســعار الفائــدة عــى تســهيالت الســحب عــى المكشــوف مــن البنــوك أ الـ ي
ـل الـ ت
ـ�
الحصــول عليهــا بأســعار فائــدة تجاريــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،لــدى المجموعــة وديعــة بنكيــة قصـ يـرة الجـ
ي
تحمــل فائــدة وتتعــرض للتغـ يـرات ف ي� أســعار الفائــدة ف ي� الســوق .لــدى المجموعــة قــروض ألجــل بمعــدالت فائــدة
مختلفــة.
تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــال التأكــد مــن أن القــروض الهامــة تتــم عــى أســاس
معــدل فائــدة ثابــت .تقـ تـرض المجموعــة بأســعار فائــدة ب ـرش وط تجاريــة وتديــر مخاطــر أســعار الفائــدة مــن
ف
ت
ـ� تحمــل فائــدة أقــل.
خــال المراقبــة المســتمرة للتغـ يـرات ي� أســعار الفائــدة واالســتفادة مــن التســهيالت الـ ي
 38إدارة رأس المال

ـ� معــدالت صحيــة لـرأس المــال بغــرض
ـ� إلدارة رأســمال المجموعــة هــو التأكــد مــن المحافظــة عـ ي
الهــدف الرئيـ ي
دعــم التطــورات المســتقبلية ف ي� النشــاط وزيــادة القيمــة للمســتثمر إىل أقــى حــد  .تقــوم المجموعــة بــإدارة
هيــكل رأس المــال الخــاص بهــا وتقــوم بإج ـراء تعديــات عليــه ف ي� ضــوء تغـ يـر الظــروف االقتصاديــة  .إن مزيــج
رأس المــال للمجموعــة يشــتمل عــى حقــوق ملكيــة المسـ ي ن
ـاهم� فقــط .وللمحافظــة عــى أو تعديــل هيــكل رأس
المــال قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل مدفوعــات توزيعــات أ
الربــاح عــ� المسـ ي ن
ـال اليهــم أو
ـاهم� ،رد رأس المـ
ي
ي
إصــدار أســهم جديــدة  .ال توجــد تغيــرات ف� أ
الهــداف ،السياســات ،والعمليــات خــال الســنوات المنتهيــة �ف
ي
ي
ي
ـم�.2021
 31ديسـ ب
 39قياس القيمة العادلة

الصــول الماليــة مــن أ
تتكــون أ
الرصــدة لــدى بنــوك والمدينـ ي ن
ـ� والمســتحق مــن أطـراف ذات عالقــة واالســتثمارات
المتاحــة للبيــع .تتكــون ت ز
االل�امــات الماليــة مــن الســحب عــى المكشــوف مــن البنــوك والقــروض والذمــم الدائنــة.
أ
ف
ف
ت
تز
ـال
القيمــة العادلــة للصــول واالل�امــات الماليــة ي� تاريــخ التقريــر ،تقــارب قيمهــا الدف�يــة ي� قائمــة المركــز المـ ي
المنفصلــة والموحــدة.
تسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تســتخدم المجموعــة التسلســل الهرمــي التــال لتحديــد الفصــاح عــن القيمــة العادلــة لـ أ
ـ�دوات الماليــة عــن
إ
ي
طريــق أســلوب التقييــم:
أ
ف أ
المستوى  : 1أ
ال ت ز
ل�امات المطابقة؛
ال
سعار(غ� المعدلة) المدرجة ي� السواق النشطة للصول أو إ
ي
الســعار المدرجــة ف� المســتوى  1والـ تـ� يمكــن مالحظتهــا بالنســبة أ
المســتوى  : 2المدخــات بخــاف أ
للصــل أو
ي
ـا� (أي مشــتقة مــن ي أ
االلـ ت ز
ـا�ة (أي كأســعار) أو بشــكل غـ يـر مبـ ش
ـ�ام ،إمــا مبـ ش
الســعار).
أ
ت
ت
ت
ز
ـ� يمكــن مالحظتهــا
ـ� ال تســتند إىل قائمــةات الســوق الـ ي
المســتوى  : 3مدخــات للصــول أو االل�امــات الـ ي
(المدخــات غـ يـر القابلــة للمالحظــة).
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(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).

National Gas Company SAOG and its subsidiaries
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39 Fair value measurement (Continued)

) قياس القيمة العادلة (تابع39

Parent and Group

المجموعة والشركة االم

RO

2021
Financial assets at FVTOCI

Level 1
RO

877,053
-

Freehold land

-

Goodwill

Level 2
RO

-

-

Level 3
RO

-

2021
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,940,000

أرض تملك حر

7,759,931

Level 1

Level 2

Level 3

الشهرة

RO

RO

RO

2020

809,461

-

-

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

Freehold land

-

-

3,940,000

أرض تملك حر

Goodwill

-

-

8,084,283

الشهرة

2020
Financial assets at FVTOCI

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 العادلة

مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها

تقنيات التقييم

األصول

: تنقص إذا/تقديرات القيمة العادلة ستزيد

سعر لكل قدم مربع من األرض

تقوم طريقة المقارنة في السوق بالنظر في
سعر البيع للممتلكات المماثلة خالل فترة
زمنية حديثة إلى حد ما في تحديد القيمة
.العادلة للممتلكات التي يتم إعادة تقييمها

األراضي

 ناقص/السعر لكل قدم زايد

 وإجراء،هذا ينطوي على أسعار أصول مماثلة
التعديالت المناسبة الختالف في حجم
.وطبيعة ومكان العقار
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أ
ن
ـا� ويتــم تداولهــا عل ًنــا ف ي� ســلطنة عمــان .تــم تحديــد القيــم
جميــع الوراق الماليــة المدرجــة مقومــة بالريــال فالعمـ ي
العادلــة بالرجــوع إىل أســعار العطــاءات المعلنــة ي� تاريــخ التقريــر.
خــال فـ تـرة التقريــر ،لــم يتــم إجـراء تحويــات بـ ي ن
ـ� المســتوى  1والمســتوى  2لقياســات القيمــة العادلــة ،كمــا لــم
يتــم تحويــل مــن وإىل المســتوى  3لقياســات القيمــة العادلــة.
أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19

40

ف
ف
و�  11مــارس  2020وصفــت منظمــة
ي� أوائــل عــام  ،2020تــم تأكيــد وجــود فـ يـروس أكورونــا المســتجد (كوفيــد )19-أ ،ي
الســواق العالميــة ،وأدى إىل تعطيــل
ســلبا عــى
أثــر
الــذي
مــر
ال
جائحــة،
بأنــه
كوفيــد19-
العالميــة
الصحــة
ً
ـت الحــال  ،ليــس مؤكــداً حـ تـى أ
ف
الن مــا إذا كان
و� الوقـ
سالســل إ
المــداد ،وإىل أتغيـ يـر الســلوكيات االجتماعيــة .ي
مؤكــدا مــا هــو تأثـ يـره عــى أعمــال الصنــدوق ،ونظــرا لنأ
سيســتمر ف ي� تعطيــل الســواق العالميــة أم ال ،وليــس
ي
ً
للتأثــر المحتمــل لهــذه
العمــ� تقديــم تقديــر كمــي
الدارة أنــه مــن
الوضــع مــرن ورسيــع التطــور ،ال تــرى إ
ي
ي
ف
ـم� .2021
الجائحــة عــى الصنــدوق ،وال تعتـ بـر إ
الدارة أنــه ســيكون لــه تأثـ يـر مــادي كمــا ي�  31ديسـ ب
41

حدث الحق

ش
ال�كــة ف ي� مرحلــة متقدمــة مــن المفاوضــات مــع المشـ تـري المحتمــل لســحب اســتثمار إحــدى ال ـرش كات التابعــة
لهــا.
42

أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لتتوافــق مــع العــرض المتبــع ف ي� هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة
ف
ـا� الربــح أو حقــوق المسـ ي ن ت
ـ�
والموحــدة .إن عمليــات إعــادة التصنيــف ليســت جوهريــة وال تؤثــر عــى صـ ي
ـاهم� الـ ي
تــم االبــاغ عنهــا ســابقاً.
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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.

Subsequent Event

41

The Company is in advance stage of negotiations with prospective buyer for divestment of one
of it’s subsidiary.

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.

42
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