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شركة ظفار لتوليد الكهرباء         

 ش.م.ع.ع.

 قائمة الدخل الشامل        

2019 سبتمبر 03 املنتهية في  للفترة          

أشهر املنتهية  التسع

2018 سبتمبر  30في   

نهاية الربع  

8201 سبتمبر03  

أشهر املنتهية  التسع 

 سبتمبر 03في 

2019 

 سبتمبر 30نهاية الربع  

2019 

  

 إيرادات 20 9,890,922    30,500,188  9,535,017  30,228,711

 تكاليف التشغيل 21 (7,114,588)  (21,445,432)  (6,861,636)  (21,146,757)

         
 إجمالي الربح         2,776,334  9,054,756  2,673,381  9,081,954

وإداريةعمومية مصروفات  22 (139,531)  (533,073)  (115,774)  (551,257)  

 تكاليف تمويل 24 (1,837,172)  (5,495,854)  (1,872,901)  (5,587,194)

         

 الدخل قبل الضريبة  799,631  3,025,829  684,706  2,943,503

 مصروف ضريبة الدخل 19 (524,544)  (1,644,833)  (701,129)  (2,145,838)

         
للفترة )الخسارة(/صافي االدخل  275,087  1,380,996  (16,423)  797,665  

 )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر        

البنود التي من املمكن إعادة تصنيفها         

 إلى أرباح أو خسائر
 
:الحقا  

أرباح القيمة العادلة الناشئة خالل الفترة  12 (1,400,632)  (5,291,090)  788,977  5,220,151

بعد   –تحوط التدفقات النقدية من 

 خصم الضريبة

         
إجمالي )املصروفات( / الدخل الشاملة   (1,125,545)  (3,910,094)  772,554  6,017,816

 للفترة

         
 األرباح األساسية واملخففة لكل سهم 25 0.001  0.006  0.009  0.009

         
 
 
 

ا من هذه البيانات املالية. 33إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من   جزء 
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         شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
      قائمة بيان املركز املالي

        2019 سبتمبر 30 كما في 
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر 30       

مانريال   إيضاح      يع  مانريال    يع   
          األصول 

         األصول غير املتداولة
  157,140,507  154,339,589  4    آالت ومعدات 
  54,514,265  52,689,876  5   اإليجار التمويليمستحقات 

    -                    4,364,384  18   أصول حق االستخدام
            

       211,393,849  211,654,772  
          

         األصول املتداولة
  5,629,348  5,678,527  6     املخزون

  2,265,579  2,408,186  5   اإليجار التمويلي مستحقات
  3,226,837  10,723,875  7   أخرى  ذمم مدينةذمم تجارية مدينة و 

 
 
  289,910  8   دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما

          
173,251  

  10,106,712  4,999,881  9   النقد والنقد املعادل
          

       24,100,379  21,401,727  
  233,056,499  235,494,228      إجمالي األصول 

          
        املساهمين وااللتزاماتحقوق 

          حقوق املساهمين
  22,224,000  22,224,000  10    رأسمال األسهم

  202,595  11    احتياطي قانوني
          

202,595  
  30,250,353  27,375,578      أرباح محتجزة

 (1,222,955)   (6,514,045)     12   احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
            

  51,453,993  43,288,128      املساهمينحقوق إجمالي 
          

        االلتزامات غير املتداولة
  152,625,279  145,446,509  16    قرض طويل األجل

  1,438,771  7,663,581  13   القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
  4,067,655  4,175,541  14   مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع 

  3,917,732  3,833,337  15   الصيانة الرئيسيةأعمال مخصص 
  42,862             55,659     مكافآت نهاية خدمة مستحقة

    -                    4,295,525  18   إلتزامات إيجارية 
  5,977,517  6,721,949  19   صافي التزام ضريبي مؤجل

            

       172,192,101  168,069,816  
         االلتزامات املتداولة
  6,979,251  7,210,143  16     قرض طويل األجل
   3,000,000  16    قرض قصير األجل
    -                    405,095  18    إلتزامات إيجارية 
  6,553,439  9,398,761  17   أخرى  ذمم دائنةذمم تجارية دائنة و 

          

       20,013,999  13,532,690  
  181,602,506  192,206,100      إجمالي االلتزامات

  233,056,499  235,494,228     إجمالي حقوق املساهمين وااللتزامات
          

  0.232               0.195  31    صافي األصول للسهم الواحد 
          

           2019 أوكتوبر 20 البيانات املالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد إصدار 
          

    
    
    

          
 

 

ا من هذه البيانات املالية. 33إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من   جزء 
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           شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
        قائمة التدفقات النقدية

       2019سبتمبر 30للفترة املنتهية في

       

أشهر التسع 
 30املنتهية في 

  2019 سبتمبر 

أشهر املنتهية التسع 
 سبتمبر 30في 

8201  

مانريال   إيضاح      مانريال   يع   يع 
          

         أنشطة التشغيل
 2,943,503   3,025,8293,025,829         للفترة قبل الضريبة الربح

          تعديالت لـ:
   2,986,450  2,967,273  4     استهالك 

    -           221,922  21   إطفاء أصول حق االستخدام
  5,587,194  5,495,854  24     تكاليف تمويل

 (3,564,012)   (3,432,552)    20   إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
 (6,265)   12,797     مكافأة نهاية الخدمةمصروف صافي 

       8,291,123  7,946,870  
         التغيرات في رأس املال العامل:

 (1,594,410)  (49,179)       املخزون
 (4,183,869)  (7,497,038)        أخرى  ذمم مدينةذمم تجارية مدينة و 
 2,445,350  2,971,033      أخرى  ذمم دائنةذمم تجارية دائنة و 

 
 
 153,141  (116,659)      دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما

 4,767,082  3,695,941     العملياتاملتولد من النقد 
 5,114,334  5,114,334    (سعة الطاقة)دفعات قبوضة أقساط إيجار تمويلي م

 9,881,416  8,810,275     صافي النقد من أنشطة التشغيل

          
         االستثمارأنشطة 
    أعمال الصيانة الرئيسيةدفعة 

15 
 (171,863)  (517,516) 

 (12,086,656)  (166,355)  4  إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 (12,604,172)  (338,218)     االستثمارصافي النقد املستخدم في أنشطة 

          
         أنشطة التمويل

 (4,063,606)  (5,091,240)      تكلفة تمويل مدفوعة
 -  (397,342)  18    سداد إلتزامات إيجارية

 8,830,278  -  16    املتحصالت من قرض طويل األجل
 -  (7,089,986)  16    سداد قرض طويل األجل

   3,000,000  16    صافي- قرض قصير األجل
   (4,000,320)  33    سداد توزيعات أرباح

 4,766,672  (13,578,888)     من أنشطة التمويل )املستخدم في( /صافي النقد

          
 2,043,916  (5,106,831)    الزيادة في النقد والنقد املعادل)االنخفاض( / 

          
 2,562,308  10,106,712  9  الفترةبداية النقد والنقد املعادل في 

          
 4,606,224  4,999,881    الفترةنهاية النقد والنقد املعادل في 

                                        
 

ا من هذه البيانات املالية. 33إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من   جزء 
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             شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
         قائمة التغيرات في حقوق املساهمين

                         2019سبتمبر 30فينتهية امل للفترة

 رأسمال األسهم
ماني  ريال ع 

 

 رأسمال األسهم
 املقترح

ماني  ريال ع 

 

 االحتياطي
 القانوني

ماني  ريال ع 

 

 رباحأ
 محتجزة

ماني  ريال ع 

 
احتياطي 
تحوطات 

 اتالتدفق
 ةالنقدي

ماني  ريال ع 

 

 جماليال 
ماني  ريال ع 

       

                    
 2018 يناير 1في الرصيد 

        500,000500,000   
21,724,00021,724,000 

 
166,667166,667   

 
29,927,00129,927,001   

 (4,444,3704,444,370)    47,873,29847,873,298  

 (10املقترحة في رأسمال األسهم )اإليضاح الزيادة 
 

21,724,00021,724,000  (21,724,00021,724,000)  -  -  -  - 

 خسارة السنة
  -    -    -   

 359,280359,280 
   

359,280359,280 

 خرى للسنةاأل شاملة الخسارة ال
  -    -    -    -   

3,221,4153,221,415   
     3,221,4153,221,415  

 إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

-  -  -  359,280359,280  3,221,4153,221,415  3,580,6953,580,695 

 -  -  (35,92835,928)  35,92835,928  -  -  تحويل لالحتياطي القانوني

 2019 يناير 1في د الرصي
 

22,224,00022,224,000  -  202,595202,595  30,250,35330,250,353  (1,222,9551,222,955)  51,453,99351,453,993 
 

            

 1,380,9961,380,996     -                 1,380,9961,380,996     -     -                        -                 ربح الفترة

  للفترةخر اآل شامل الدخل ال
                -                        -     -     -     ((090,195,5090,195,5))     (5,291,0905,291,090) 

 للفترةمالي الدخل الشامل إج
                -                        -     -     1,380,9961,380,996  ((090,195,5090,195,5))  ((3,910,0943,910,094)) 

 ((4,000,3204,000,320))     -                 ((4,000,3204,000,320))     -     -                        -                 (33توزيعات أرباح مدفوعة )اإليضاح 

 (255,45255,4511)         -                 (255,45255,4511)      -     -                        -                 ( 18إدراج اإللتزام اإليجاري املالي )اإليضاح 

 2019 سبتمبر  30الرصيد في 
   22,224,00022,224,000                      -     202,595202,595    27,375,57827,375,578     ((6,514,0456,514,045))  43,288,12843,288,128 

             
 

ا من هذه البيانات املالية. 33إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من   جزء 
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 األنشطةاألنشطة 11

مانفي سلطنة )"ش.م.ع.م."(  ةمساهمة مقفل كشركةأو )"دي جي س ي"( تم تسجيل شركة ظفار لتوليد الكهرباء )"الشركة"(  بموجب  2001فبراير  28في  ع 
مانقانون الشركات التجارية في  . وفيما بعد، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة )"ش.م.ع.ع."(، وتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق املالية ع 

 . 2018سبتمبر  5في 

وشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة  آند كو ليمتدويضم املستثمرون شركة أعمال املياه والطاقة الدولية )"أكوا باور"(، وميتسوي 
طريق امللك عبد العزيز، الرياض، اململكة العربية السعودية، والعنوان املسجل للمقر الرئيس ي  22616.م.ع.ع. والعنوان املسجل لشركة أكوا باور هو ش

لعنوان املسجل نيبون اليف، مارونوتش ي جاردن تور. وا ،، اليابان100 –8631كيو، طوكيو  –، تشيودا تشايم –هو مارونوتش ي آي آند كو ليمتدمليتسوي 
مان، سلطنة 211صاللة، الرمز البريدي  2163هو ص.ب  لشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع  .ع 

. 78/2004تخضع أنشطة الشركة ألحكام قانون "تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به" )قانون القطاع( الصادر باملرسوم السلطاني رقم 
مانويتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في توليد الكهرباء بموجب الترخيص الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة   .ع 

 االتفاقيات

 لذلك، ابتداء  من 2014يناير  1طرفا فيها، تم فسخها ابتداء  من  الكهرباءفاقية االمتياز والتي كانت ظفار لتوليد إن ات
 
، منحت 2014يناير  1. ووفقا

ديسمبر  31طاقة في الشركة رخصة لتوليد الكهرباء وذلك بموافقة هيئة تنظيم الكهرباء ملزاولة أعمال توليد الكهرباء. وأبرمت الشركة اتفاقية لشراء ال
مانمع الشركة ال 2013 ، تم تعديل اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ ع 

 
 .2014يناير  1ية لشراء الطاقة واملياه من اجل بيع السعة املتوفرة من الكهرباء. والحقا

ء من والتي اصبحت ساري 2015ابريل  19وتم التوقيع على اتفاقية ثانية معدلة التفاقية شراء الطاقة بتاريخ 
 
وذلك بعد  2015يونيو  22ة املفعول ابتدا

حدد مدة تميجاوات و  445 طاقتها بناء محطة توليد كهرباء جديدة تبلغعلى  ةاملعدل يةاالتفاقهذا  نصتاستيفاء جميع متطلبات شروط االتفاقية. و 
سنة من تاريخ التشغيل التجاري  15 بعددجديدة الحطة املميجاوات و  273 طاقتها اتفاقية شراء الطاقة ملحطة توليد الكهرباء القائمة حاليا والبالغة

 .2018يناير  1وقد تم التشغيل التجاري للمحطة الجديدة في . ةالجديد للمحطةاملقرر 

 445ة إلنشاءات الطاقة الكهربائية وذلك إلنشاء محطة جديدة بطاق 3كو بهندسة ومشتريات وإنشاء مع شركة سيعقد مقاولة  أبرمت الشركة
بنك مسقط، وبنك  امع ائتالف من بنوك محلية وعاملية بما فيه 2015يوليو  8ميجاوات، كذلك قامت الشركة بإبرام اتفاقية قرض طويل األجل بتاريخ 

 رفية.ظفار، وبنك ميزوهو، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك كي إف دبليو أيبكس، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، وشركة سوميتومو ميتسوي املص

من أجل البدء بتشغيل وصيانة  2015يونيو  4كما أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م وذلك من تاريخ 
 املحطات.

 السياسات املحاسبية الهامة 2

 أسس العداد 1-2

 للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من مجلس املعايير املحاسبية الدولية املرحلية تم إعداد هذه البيانات املالية
 
 . وفقا

  على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا التقييم العادل لألدوات املالية املشتقة. املرحلية تم إعداد البيانات املالية

مانبالريال ال ةياملرحل لقد تم عرض البيانات املالية  العملة املستخدمة وعملة التقرير لهذه البيانات املالية. وي وهع 

  التغيرات في السياسات املحاسبية 2-2

 تتسق السياسات املحاسبية مع نظيراتها في السنوات السابقة فيما عدا ما يلي: 

  املالية الدولية واملعدلة للتقارير تبني املعايير الجديدة  2-2-1

 ، تبنت الشركة جميع املعايير والتفسيرات الجديدة واملنقحة الصادرة عن املجلس الدولي للمعايير املحاسبية2019 سبتمبر 30املنتهية في لفترة خالل ا
 أو بعد ذلك. 2019يناير  1املتعلقة بعملياتها وسارية املفعول للفترات التي تبدأفي  ةالدولي ةرير املالياالتق لجنة تفسيراتو 
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 2

 )تابع( التغيرات في السياسات املحاسبية 2-2

 )تابع( املالية الدولية واملعدلة للتقارير تبني املعايير الجديدة  2-2-1

 عقود اإليجار -16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  -

 عقود التأمين -17الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ملعيار ا -

 بشأن عدم التيقن حول معالجات ضريبة الدخل 23تفسير لجنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -

 : خصائص املدفوعات مقدما مع التعويض السالب9التعديالت على املعيار الدولى العداد التقارير املالية رقم  -

 بشأن تعديل أو تقليص خطة منافع محددة أو تسويتها 19التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  -

 الحالية. للفترةؤثر على املبالغ التي تم بيانها يولم  للشركةفي السياسات املحاسبية  تغييرات أية لم يؤد تطبيق هذه املعايير والتفسيرات إلى

 16معيار التقارير املالية الدولية رقم  2-2-2

"عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسيرات  17، وهو يحل محل معيار املحاسبة الدولي رقم 2016في يناير  16تم إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم 
"حوافز اإليجارات  15رقم "تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحتوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسيرات املعايير  4التقارير املالية الدولية رقم 

"تقييم جوهر املعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار". ويضع معيار التقارير املالية  27التشغيلية" وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم 
احتساب كافة عقود اإليجار تحت نموذج واحد  مبادئ إدراج عقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، ويقتض ي من املستأجرين 16الدولية رقم 

 . 17في امليزانية يشبه محاسبة اإليجارات التمويلية تحت معيار املحاسبة الدولي رقم 

)مثل الحواسب الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل ‘منخفضة القيمة‘عقود إيجار األصول  –ويشمل املعيار استثناءين من اإلدراج للمستأجرين 
شهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، يدرج املستأجر االلتزام لسداد القيم اإليجارية )أي االلتزام اإليجاري( واألصل  12)أي عقود اإليجار التي مدتها 

االستخدام(. ويكون على املستأجرين االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة ل حق و خالل مدة اإليجار )أي أصيمثل الحق في استخدام األصل الذي 
     ل حق االستخدام.و االستهالك على أصعلى االلتزام اإليجاري ومصروف 

املستقبلية الناتجة عن تغير على املستأجرين إعادة قياس االلتزام اإليجاري عند حدوث أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير القيم اإليجارية 
ل حق و في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد هذه املدفوعات(. وبصفة عامة، يدرج املستأجر قيمة إعادة قياس االلتزام اإليجاري كتعديل في أص

 االستخدام.   

. 17بة اليوم بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم تغييرا جوهريا عن محاس 16ولم تتغير محاسبة املؤجرين بموجب معيار التقارير املالية الدولية رقم 
ويفرقون بين نوعين من عقود  17ويظل املؤجرون يصنفون كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف الذي في معيار املحاسبة الدولي رقم 

 اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي. 

أو بعده من املستأجرين واملؤجرين عمل  2019يناير  1الذي يسري على الفترات املالية التي تبدأ في  16رقم  ويقتض ي معيار التقارير املالية الدولية
 .  17إفصاحات أكثر شموال منها في معيار املحاسبة الدولي رقم 

 16االنتقال إلى معيار التقارير املالية الدولية رقم 

الشركة تطبيق املعيار على العقود التي  تثر آتقارير سابقة تم عرضها. و  فترةبأثر رجعي على كل  16 معيار التقارير املالية الدولية رقم الشركة تطبق
تطبق الشركة  م. ولذلك، ل4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  17سبق تحديدها بأنها عقود إيجار تطبق معيار املحاسبة الدولي رقم 

وتفسير لجنة تفسيرات التقارير املالية  17يسبق تحديدها بأنها تحتوي على عقد إيجار يطبق معيار املحاسبة الدولي رقم املعيار على العقود التي لم 
 (.18)اإليضاح  4الدولية رقم 

شهرا كما في تاريخ التطبيق املبدئي، وعقود  12الشركة استخدام اإلعفاءات التي يقترحها املعيار على عقود اإليجار التي تنتهي مدد إيجارها خالل  آثرتو 
 اإليجار التي يكون األصل األساس ي لها منخفض القيمة. ولدى الشركة إيجار للمقر اإلداري وهو يعتبر منخفض القيمة. 
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 املحاسبية الهامة )تابع( السياسات 2

 )تابع( التغيرات في السياسات املحاسبية 2-2

 عقود التأمين  17معيار التقارير املالية الدولية رقم  3-2-2

محاسبي جديد (، وهو معيار IFRS 17"عقود التأمين" ) 17، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية معيار التقارير املالية الدولية رقم 2017في مايو 
محل معيار التقارير  17شامل خاص بعقود التأمين يغطي اإلدراج والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، يحل معيار التقارير املالية الدولية رقم 

على كافة أنواع عقود التأمين )أي 17. ويسري معيار التقارير املالية الدولية رقم 2005( الذي صدر في IFRS 4"عقود التأمين" ) 4املالية الدولية رقم 
ات مزايا الحياة وغير الحياة والتأمين املباشر وإعادة التأمين(، بغض النظر عن نوع الكيانات التي تصدرها، وكذلك ضمانات وأدوات مالية معينة ذ

في إتاحة نموذج محاسبي لعقود  17الدولية رقم مشاركة تقديرية. وتسري بضعة استثناءات نطاقية. ويتمثل الهدف العام من معيار التقارير املالية 
، الذي يبنى إلى حد كبير على استثناء السياسات 4معيار التقارير املالية الدولية رقم متطلبات التأمين أكثر نفعا واتساقا لشركات التأمين. وباملقارنة مع 

نموذجا شامال لعقود التأمين يغطي كافة النواحي املحاسبية ذات الصلة. وجوهر  17املحاسبية املحلية السابقة، يتيح معيار التقارير املالية الدولية رقم 
 هو النموذج العام ويكمله ما يلي:   17معيار التقارير املالية الدولية رقم 

 تكييف معين للعقود ذات مزايا املشاركة املباشرة )نهج الرسم املتغير( تكييف معين للعقود ذات مزايا املشاركة املباشرة )نهج الرسم املتغير(  -
 ول للعقود قصيرة املدة. ول للعقود قصيرة املدة. نهج مبسط )نهج تخصيص القسط( في املقام األ نهج مبسط )نهج تخصيص القسط( في املقام األ  -

أو بعده والبد من األرقام املقارنة. ويسمح بتطبيقه قبل ذلك  2021يناير  1على فترات التقارير التي تبدأ في  17يسري معيار التقارير املالية الدولية رقم 
في تاريخ أول تطبيق ملعيار التقارير املالية الدولية  15لدولية رقم ومعيار التقارير املالية ا 9على أن يطبق الكيان أيضا معيار التقارير املالية الدولية رقم 

 على الشركة. ال يسري  هذا املعيار  لكنقبله. و أو  17رقم 

   عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخلعدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل  2323تفسير لجنة تفسيرات التقارير امللية الدولية رقم تفسير لجنة تفسيرات التقارير امللية الدولية رقم  22--22--44

وال يسري وال يســـري   1212يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي املعالجات الضريبية على عدم يقين يؤثر على تطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم يتناول التفســـير محاســـبة ضـــرائب الدخل عندما تنطوي املعالجات الضـــريبية على عدم يقين يؤثر على تطبيق معيار املحاســـبة الدولي رقم 
سبة الدولي رقم على الضـــــــــــــرائب أو الجبايات خارج نطاق معيار املحاســـــــــــــبة الدولي رقم  ضرائب أو الجبايات خارج نطاق معيار املحا شمل تحديدا املتطلبات املتعلقة بالفوائد والغرامات ، كما أنه ال يشـــــــــــــمل تحديدا املتطلبات املتعلقة بالفوائد والغرامات 1212على ال املرتبطة املرتبطة ، كما أنه ال ي
 باملعالجات الضريبية غير املؤكدة. ويتناول التفسير تحديدا ما يلي:  باملعالجات الضريبية غير املؤكدة. ويتناول التفسير تحديدا ما يلي:  

 ما إذا كان الكيان يأخذ املعالجات الضريبية غير املؤكدة في االعتبار بشكل منفصل ما إذا كان الكيان يأخذ املعالجات الضريبية غير املؤكدة في االعتبار بشكل منفصل  -
 االفتراضات التي يفترضها الكيان بخصوص فحص املعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية. االفتراضات التي يفترضها الكيان بخصوص فحص املعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.  -
ستخدمة واإلعفاءات كيفية تحديد الكيان للربح الخاضــــــع للضــــــريبة )الخســــــارة الضــــــريبية( واألوعية الضــــــريبية والخســــــائر الضــــــريبية غير املســــــتخدمة واإلعفاءات  - ضريبية غير امل سائر ال ضريبية والخ ضريبية( واألوعية ال سارة ال ضريبة )الخ ضع لل كيفية تحديد الكيان للربح الخا

 الضريبية غير املستخدمة واملعدالت الضريبيةالضريبية غير املستخدمة واملعدالت الضريبية
 ة اعتبار الكيان للتغييرات في الحقائق والظروفة اعتبار الكيان للتغييرات في الحقائق والظروفكيفيكيفي -

ضريبيةعلى الكيان تحديد ما إذا كان ســـــــــيأخذ كل معالجة ضـــــــــريبية غير مؤكدة في االعتبار بشـــــــــكل منفصـــــــــل أم مع واحدة أو أكثر من املعالجات الضـــــــــريبية صل أم مع واحدة أو أكثر من املعالجات ال شكل منف ضريبية غير مؤكدة في االعتبار ب سيأخذ كل معالجة  غير غير   على الكيان تحديد ما إذا كان 
أو بعده، أو بعده،   20192019يناير يناير   11ى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في ى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في املؤكدة األخرى. وينبغي اتباع النهج األفضل توقعا لحسم عدم اليقين. ويسري التفسير علاملؤكدة األخرى. وينبغي اتباع النهج األفضل توقعا لحسم عدم اليقين. ويسري التفسير عل

 على أنه تتاح بعض االستثناءات االنتقالية.على أنه تتاح بعض االستثناءات االنتقالية.

 : مزايا الدفع املقدم مع التعويض السلبي : مزايا الدفع املقدم مع التعويض السلبي 99تعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم تعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم  22--22--55

، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة املستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، على أن تعتبر ، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة املسـتهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر، على أن تعتبر 99وفقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم وفقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 
ستحق" )معيار مدفوعات فقط للمبلغ األصـــــــــــــلي والفائدة على املبلغ األصـــــــــــــلي املســـــــــــــتحق" )معيار التدفقات النقدية التعاقدية "التدفقات النقدية التعاقدية " صلي امل صلي والفائدة على املبلغ األ (، ويتم االحتفاظ باألداة داخل (، ويتم االحتفاظ باألداة داخل SPPIمدفوعات فقط للمبلغ األ

صنيف. وتو ي تعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم نموذج األعمال املناســــــــــــب من أجل ذلك التصــــــــــــنيف. وتو ــــــــــــي تعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم  سب من أجل ذلك الت صل املالي يجتاز معيار أن األصــــــــــــل املالي يجتاز معيار   99نموذج األعمال املنا بغض بغض   SPPIأن األ
الذي يتسبب في الفسر املبكر للعقد ونغض النظر عن ماهية الطرف الذي يدفع أو يتلقض تعويضا معقوال مقابل الفسر الذي يتســـبب في الفســـر املبكر للعقد ونغض النظر عن ماهية الطرف الذي يدفع أو يتلقض تعويضـــا معقوال مقابل الفســـر   النظر عن الحدث أو الظرفالنظر عن الحدث أو الظرف

 املبكر للعقد.املبكر للعقد.

 مع السماح بالتطبيق املبكر. وليس لهذه التعديالت أثر على البيانات املالية للشركة. مع السماح بالتطبيق املبكر. وليس لهذه التعديالت أثر على البيانات املالية للشركة.   20192019يناير يناير   11ينبغي تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من ينبغي تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 

 : تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها : تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها 1919تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم  22--22--66

التقرير. وتنص التعديالت على التقرير. وتنص التعديالت على   فترةفترةاملحاسبة عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل املحاسبة عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل   1919  لي رقملي رقمتتناول تعديالت معيار املحاسبة الدو تتناول تعديالت معيار املحاسبة الدو 
 التقارير السنوية، فعلى الكيان ما يلي:  التقارير السنوية، فعلى الكيان ما يلي:    فترةفترةأنه عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل أنه عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل 

ستخدم إلعادة بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو تســــويتها باســــتخدام االفتراضــــات األكتوارية التي تســــتخدم إلعادة   فترةفترةتحديد تكلفة الخدمة الحالية لباقي التحديد تكلفة الخدمة الحالية لباقي ال - ضات األكتوارية التي ت ستخدام االفترا سويتها با بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو ت
 قياس صافي االلتزام محدد املزايا )األصل( الذي يعكس املزايا املقدمة ضمن الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث. قياس صافي االلتزام محدد املزايا )األصل( الذي يعكس املزايا املقدمة ضمن الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث. 

تسويتها باستخدام صافي االلتزام محدد املزايا )األصل( الذي يعكس املزايا تسويتها باستخدام صافي االلتزام محدد املزايا )األصل( الذي يعكس املزايا   بعد تعديل الخطة أو تقييدها أوبعد تعديل الخطة أو تقييدها أو  فترةفترةتحديد صافي الفائدة لباقي التحديد صافي الفائدة لباقي ال -
 املقدمة ضمن الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم املستخدم إلعادة قياس ذلك الصافي. املقدمة ضمن الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم املستخدم إلعادة قياس ذلك الصافي. 
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع(السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 22

 )تابع()تابع(  التغيرات في السياسات املحاسبيةالتغيرات في السياسات املحاسبية 22--22

 )تابع()تابع(  : تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها: تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها1919تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم  22--22--66

إدراج إدراج كما تو ي التعديالت أيضا تحديد الكيان أوال ألية تكلفة خدمة سابقة أو مكسب أو خسارة عند التسوية دون مراعاة أثر سقف األصول. ويتم كما تو ــي التعديالت أيضــا تحديد الكيان أوال ألية تكلفة خدمة ســابقة أو مكســب أو خســارة عند التســوية دون مراعاة أثر ســقف األصــول. ويتم 
سارة. ثم يحدد الكيانهذا املبلغ في الربح أو الخســــــارة. ثم يحدد الكيان شامل اآلخر أثر ســــــقف األصــــــول بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو تســــــويتها. ويتم االعتراف في الدخل الشــــــامل اآلخر   هذا املبلغ في الربح أو الخ سويتها. ويتم االعتراف في الدخل ال سقف األصول بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو ت أثر 

 بأي تغيير في ذلك األثر باستثناء املبالغ املدرجة في صافي الفائدة. بأي تغيير في ذلك األثر باستثناء املبالغ املدرجة في صافي الفائدة. 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامةملخص السياسات املحاسبية الهامة 22--33

 فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة التي تبنتها الشركة: 

 تصنيف املتداول مقابل غير املتداول  1-3-2

  قائمة بيان املركز املاليتعرض الشركة األصول وااللتزامات في 
 
  عندما:  على أساس تصنيف املتداول / غير املتداول. ويعتبر األصل متداوال

 يتوقع تسييله أو يعتزم بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العاديةيتوقع تسييله أو يعتزم بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادية -
 يتوقع تسييله خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير أو يتوقع تسييله خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير أو  -
 االستخدام لتسوية التزام ملا ال يقل عن اثنى عشر شهرا بعد فترة التقرير االستخدام لتسوية التزام ملا ال يقل عن اثنى عشر شهرا بعد فترة التقرير   يكون نقدا أو في حكم النقد ما لم يتم تقييده عن االستبدال أويكون نقدا أو في حكم النقد ما لم يتم تقييده عن االستبدال أو -

 ويتم تصنيف كافة األصول األخرى على أنها غير متداولة.

 ويكون االلتزام متداوال عندما: 

 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العاديةيتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العادية -
 يتم االحتفاظ به في املقام األول بغرض املتاجرةيتم االحتفاظ به في املقام األول بغرض املتاجرة -
 يكون قيد التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير أو يكون قيد التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير أو  -
 ليس هناك حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام ملا ال يقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير ليس هناك حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام ملا ال يقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير  -

 وتصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

 ها أصول والتزامات غير متداولة. يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة املؤجلة على أن

  قياس القيمة العادلة 2-3-2

 تقيس الشركة األدوات املالية مثل املشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية. 

ء السوق إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تقاضيه عند بيع أحد األصول أو يتم دفعه لتحويل أحد االلتزامات في إطار معاملة منظمة بين شركا
 بتاريخ القياس. ويبنى قياس القيمة العادلة على أساس افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما:  

 لألصل أو االلتزام أو لألصل أو االلتزام أو في السوق الرئيس ي في السوق الرئيس ي  -
 في حالة غياب سوق رئيس ي، في السوق األنفع لألصل أو االلتزامفي حالة غياب سوق رئيس ي، في السوق األنفع لألصل أو االلتزام -

صرف شركاء وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها شركاء السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض ت
 دية. السوق على أفضل ما يكون ملصلحتهم االقتصا

استخدام في قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي، يؤخذ في الحسبان قدرة شريك السوق على توليد منافع اقتصادية عن طريق استخدام األصل أفضل 
 أو ببيعه لشريك سوق آخر يستخدم األصل أفضل استخدام.

قياس القيمة العادلة مع تعظيم استغالل املعطيات امللحوظة ذات الصلة قياس القيمة العادلة مع تعظيم استغالل املعطيات امللحوظة ذات الصلة وتستخدم الشركة أساليب تقييم مناسبة للظروف وتتوفر لها بيانات كافية لوتستخدم الشركة أساليب تقييم مناسبة للظروف وتتوفر لها بيانات كافية ل
 والحد من استخدام املعطيات غير امللحوظة. والحد من استخدام املعطيات غير امللحوظة. 

سل الهرمي للقيمة اويتم تصـــــــــنيف كافة األصـــــــــول وااللتزامات التي تقاس القيمة العادلة لها أو يفتـــــــــي عنها في البيانات املالية وفقا للتســـــــــلســـــــــل الهرمي للقيمة ا سل تي عنها في البيانات املالية وفقا للت صول وااللتزامات التي تقاس القيمة العادلة لها أو يف صنيف كافة األ لعادلة الذي لعادلة الذي ويتم ت
 يوصف كما يلي، على أساس معطيات أدنض مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل: يوصف كما يلي، على أساس معطيات أدنض مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل: 

 أسعار السوق املعروضة )غير املعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املطابقة أسعار السوق املعروضة )غير املعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املطابقة   ––  11املستوى املستوى  -
 أساليب التقييم التي تكون معطيات املستوى األدنض لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر أساليب التقييم التي تكون معطيات املستوى األدنض لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر   ––  22املستوى املستوى  -
 أساليب التقييم التي تكون معطيات املستوى األدنض لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة غير ملحوظةأساليب التقييم التي تكون معطيات املستوى األدنض لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة  ––  33املستوى املستوى  -
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 )تابع()تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامةملخص السياسات املحاسبية الهامة 22--33

 )تابع()تابع(  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة 22--33--22

ستويات في التسلسل ستويات في التسلسل بالنسبة لألصول وااللتزامات املدرجة في البيانات املالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا حدثت تحوالت بين املبالنسبة لألصول وااللتزامات املدرجة في البيانات املالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا حدثت تحوالت بين امل
 كل فترة تقرير. كل فترة تقرير. الهرمي أم ال عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس معطيات أدنض مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية الهرمي أم ال عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس معطيات أدنض مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 

 اليرادات من العقود املبرمة مع العمالءاليرادات من العقود املبرمة مع العمالء  22--33--33

شركة في توريد الطاقة لعميلها الوحيد وهو يتمثل نشــــــاط الشــــــركة في توريد الطاقة لعميلها الوحيد وهو  شاط ال شركة الالشــــــركة اليتمثل ن شراء طاقة طويلة األجل. ويتألف ية لشــــــراء الطاقة واملياه بموجب اتفاقية شــــــراء طاقة طويلة األجل. ويتألف ُعمانُعمانال شراء الطاقة واملياه بموجب اتفاقية  ية ل
 ية لشراء الطاقة واملياه مما يلي: ية لشراء الطاقة واملياه مما يلي: ُعمانُعماناإليراد من الشركة الاإليراد من الشركة ال

 رسوم طاقة استيعابية تغطي رسم االستثمار والرسم الثابت للتشغيل والصيانة، رسوم طاقة استيعابية تغطي رسم االستثمار والرسم الثابت للتشغيل والصيانة،  --

 رسوم إنتاج تغطي رسم الوقود والرسم املتغير للتشغيل والصيانةرسوم إنتاج تغطي رسم الوقود والرسم املتغير للتشغيل والصيانة --

 السعةالسعة)أ( رسوم )أ( رسوم 

شركة عبارة عن إيجار تمويلي إن اتفاقية شـــــراء الطاقة لدى الشـــــركة عبارة عن إيجار تمويلي  شراء الطاقة لدى ال شغيلي وعقد إيجار تشـــــغيلي ميجاوات ميجاوات   273273  طاقتهاطاقتها  ملحطة توليد الكهرباء القائمة حاليا والبالغةملحطة توليد الكهرباء القائمة حاليا والبالغةإن اتفاقية  وعقد إيجار ت
إيرادات إيرادات   إدراجإدراجإيجار تمويلي ويتم إيجار تمويلي ويتم   على انها اتفاقيةعلى انها اتفاقيةميجاوات ميجاوات   273273  البالغة قدرتتهاالبالغة قدرتتها  حطةحطةاملامل  تعاملتعامل ميجاوات.ميجاوات.  445445ملحطة توليد كهرباء جديدة تبلغ طاقتها ملحطة توليد كهرباء جديدة تبلغ طاقتها 

شاملقائمة الدخل الشــــاملفوائد اإليجار في فوائد اإليجار في  سعةالســــعة. تمثل رسوم . تمثل رســــوم قائمة الدخل ال شراء الطاقة دفعات إيجار تمويلي. التي تغطي رســــوم االســــتثمار املســــتلمة بموجب اتفاقية شــــراء الطاقة دفعات إيجار تمويلي.   ال ستلمة بموجب اتفاقية  التي تغطي رسوم االستثمار امل
ستلمة فيما يتعلقاملبالغ املســـــتلمة فيما يتعلقو و  شغيلتغطي رســـــوم الوقود ورســـــوم التشـــــغيلوالتي والتي رسوم الطاقة الكهربائية )رســـــوم الطاقة الكهربائية ) بباملبالغ امل سوم الت صيانة املتغيرة( هي والصـــــيانة املتغيرة( هي   تغطي رسوم الوقود ور صالتمتحصـــــالتوال إيجار طارئة. إيجار طارئة.   متح

 شراء الطاقة واملياه وهي تمثل عائدات للشركة.شراء الطاقة واملياه وهي تمثل عائدات للشركة.لل  السعة للشركة العمانيةالسعة للشركة العمانيةبإتاحة بإتاحة   ثابتةثابتةالال  رسوم التشغيل والصيانةرسوم التشغيل والصيانة  تغطيتغطيالتي التي سعة سعة الالرسوم رسوم وترتبط وترتبط 

ستثمار ولذلك، يعامل رســـــــم االســـــــتثمار  سم اال سية لفترة على أنه يحتوي على إيجار ينقل الحق في اســـــــتخدام األصـــــــول األســـــــاســـــــية لفترة ميجاوات ميجاوات   445445في املحطة البالغة قدرتها في املحطة البالغة قدرتها ولذلك، يعامل ر سا ستخدام األصول األ على أنه يحتوي على إيجار ينقل الحق في ا
سط الثابت طوال مدة اإليجار حتى نطاق إتاحة زمنية مقابل عوض. ويدرج هذا املكون من اإليراد على أســــاس القســــط الثابت طوال مدة اإليجار حتى نطاق إتاحة  ساس الق سعةالســــعةزمنية مقابل عوض. ويدرج هذا املكون من اإليراد على أ ساس البنود التعاقدية على أســــاس البنود التعاقدية   ال على أ

  44"عقود اإليجار" وتفسير لجنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم "عقود اإليجار" وتفســير لجنة تفســيرات التقارير املالية الدولية رقم   1717ويتم احتسابه باستخدام معيار املحاسبة الدولي رقم ويتم احتســابه باســتخدام معيار املحاســبة الدولي رقم   التفاقية شراء الطاقة،التفاقية شــراء الطاقة،
 . . 1515"تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحتوي على عقد إيجار"، وهو بذلك ليس داخال في نطاق معيار التقارير املالية الدولية رقم "تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحتوي على عقد إيجار"، وهو بذلك ليس داخال في نطاق معيار التقارير املالية الدولية رقم 

عن طريق إجراء الصيانة الالزمة سواء كانت مخططة أو غير مخططة في املوعد عن طريق إجراء الصيانة الالزمة سواء كانت مخططة أو غير مخططة في املوعد   السعةالسعةسوم الثابتة للتشغيل والصيانة كإيراد عند إتاحة سوم الثابتة للتشغيل والصيانة كإيراد عند إتاحة ويتم إدراج الر ويتم إدراج الر 
 املناسب حتى تكون املحطة على استعداد للعمل وتوليد اإلنتاج الالزم ومزاولة النشاط بمرور الوقت. املناسب حتى تكون املحطة على استعداد للعمل وتوليد اإلنتاج الالزم ومزاولة النشاط بمرور الوقت. 

 )ب( رسوم اإلنتاج )ب( رسوم اإلنتاج 

سليم وعند عدم يتم إدراج رســــوم اإلنتاج كإيراد عند توصــــيل الكهرباء إلى الشــــبكة الوطنية مما يراكمها بمرور الوقت عند قبول العميل التســــليم وعند عدم  شبكة الوطنية مما يراكمها بمرور الوقت عند قبول العميل الت وجود التزام وجود التزام يتم إدراج رسوم اإلنتاج كإيراد عند توصيل الكهرباء إلى ال
 أداء غير مستوفى يمكن أن يؤثر على قبول العميل للمشروع.  أداء غير مستوفى يمكن أن يؤثر على قبول العميل للمشروع.  

ة واملياه تحدد التزام األداء وسعر املعاملة وتخصص سعر املعاملة لكل التزام من ة واملياه تحدد التزام األداء وسعر املعاملة وتخصص سعر املعاملة لكل التزام من ية لشراء الطاقية لشراء الطاقُعمانُعمانالشركة الالشركة اللدى الشركة اتفاقيات طويلة األجل مع لدى الشركة اتفاقيات طويلة األجل مع 
ستخدام طريقة القيمة املتوقعة، وال يدرج اإليراد التزامات األداء املنفصــــــــلة. وتســــــــتخدم الخبرة التراكمية لتقدير واحتســــــــاب الخصــــــــومات، باســــــــتخدام طريقة القيمة املتوقعة، وال يدرج اإليراد  صومات، با ساب الخ ستخدم الخبرة التراكمية لتقدير واحت صلة. وت إال بمدى إال بمدى التزامات األداء املنف

   احتمال أن إلغاء كبيرا لن يحدث في القيد.  احتمال أن إلغاء كبيرا لن يحدث في القيد.  

شروط االئتمانية املتفق عليها في العقد س هناك مكون تمويلي رئيســــ ي مرفق باملســــتحق من العميل. ويتم توفير الســــلع والخدمات على أســــاس الشــــروط االئتمانية املتفق عليها في العقد وليولي ساس ال سلع والخدمات على أ س ي مرفق باملستحق من العميل. ويتم توفير ال ويتم ويتم س هناك مكون تمويلي رئي
صفة عامة في اليوم الخامس من يوما من تقديم الفاتورة. وتقدم الشــــركة الفواتير بصــــفة شــــهرية مؤخرا، وتقدم هذه الفواتير بصــــفة عامة في اليوم الخامس من   2525الدفع خالل الدفع خالل  شهرية مؤخرا، وتقدم هذه الفواتير ب صفة  شركة الفواتير ب شهر الشــــهر يوما من تقديم الفاتورة. وتقدم ال ال

 التالي أو قبل ذلك.التالي أو قبل ذلك.

 الضرائبالضرائب 22--33--44

 ضريبة الدخل الحالية ضريبة الدخل الحالية 

 تحسب الضرائب وفًقا لألنظمة الضريبية الُعمانية.تحسب الضرائب وفًقا لألنظمة الضريبية الُعمانية.

شاملقائمة الدخل الشــــامل  ضريبة الدخل فيضــــريبة الدخل في  دراجدراجيتم إيتم إ ستثناء مدى ارتباطها ببنود مدرجة في باســــتثناء مدى ارتباطها ببنود مدرجة في   قائمة الدخل ال شرة، وفي قائمة الدخل الشــــامل أو في حقوق املســــاهمين مباشــــرة، وفي با ساهمين مبا شامل أو في حقوق امل قائمة الدخل ال
على الدخل على الدخل   املتوقع استحقاقهااملتوقع استحقاقهاالضريبة الضريبة هي هي   الحاليةالحالية  الضريبةالضريبةأو مباشرة في حقوق امللكية، على التوالي. أو مباشرة في حقوق امللكية، على التوالي.   قائمة الدخل الشاملقائمة الدخل الشاملفي في   إدراجهاإدراجهاهذه الحالة يتم هذه الحالة يتم 

في تاريخ التقرير وأي تعديل على الضريبة في تاريخ التقرير وأي تعديل على الضــريبة   املسنونة أو املسنونة إلى حد كبيراملســنونة أو املســنونة إلى حد كبيرمعدالت الضريبة والقوانين الضريبية معدالت الضــريبة والقوانين الضــريبية باستخدام باســتخدام   الخاضع للضريبة للسنةالخاضــع للضــريبة للســنة
   املستحقة عن السنوات املاضية.املستحقة عن السنوات املاضية.
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 الضريبة املؤجلةالضريبة املؤجلة

 وقيمها الدفترية.وقيمها الدفترية.  وااللتزاماتوااللتزاماتالضريبية لألصول الضريبية لألصول   األوعيةاألوعيةاملؤجلة على جميع الفروقات املؤقتة في تاريخ التقرير بين املؤجلة على جميع الفروقات املؤقتة في تاريخ التقرير بين الدخل الدخل ضريبة ضريبة   احتساباحتسابيتم يتم 

 ملعدالت الضــريبة املتوقع تطبيقها   الدخلالدخل  ضريبةضــريبة  والتزاماتوالتزاماتيتم قياس أصول يتم قياس أصــول و و 
ً
 ملعدالت الضريبة املتوقع تطبيقها املؤجلة وفقا
ً
على على   ،،االلتزامااللتزاماألصل أو تسوية األصــل أو تســوية   تسييلتســييلالتي يتم فيها التي يتم فيها   في الفترةفي الفترةاملؤجلة وفقا

 في تاريخ التقرير.في تاريخ التقرير.  ملعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( املسنونة أو املسنونة إلى حد كبيرملعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( املسنونة أو املسنونة إلى حد كبيرأساس اأساس ا

الضريبية غير الضـــريبية غير   اإلعفاءاتاإلعفاءات  املبالغ املرحلة مناملبالغ املرحلة منو و القابلة لالستقطاع القابلة لالســـتقطاع الخاضعة الخاضـــعة املؤجلة بالنسبة لجميع الفروقات املؤقتة املؤجلة بالنســـبة لجميع الفروقات املؤقتة   الدخلالدخل  ضريبةضـــريبة  أصول أصـــول   إدراجإدراجيتم يتم و و 
ستخدمةاملســـــــتخدمة والخســـــــائر الضـــــــريبية غير املســـــــتخدمة ضريبية غير امل سائر ال ستخدمة والخ ،   امل

ً
، إلى الحد الذي يكون فيه من املحتمل أن يكون الربح الخاضـــــــع للضـــــــريبة متاحا
ً
ضريبة متاحا ضع لل ها يمكن ها يمكن مقابلمقابلوالتي والتي إلى الحد الذي يكون فيه من املحتمل أن يكون الربح الخا

 ..الضريبية غير املستخدمةالضريبية غير املستخدمة  اإلعفاءاتاإلعفاءات  املبالغ املرحلة مناملبالغ املرحلة منو و   ستقطاعستقطاعالفروق املؤقتة القابلة لال الفروق املؤقتة القابلة لال   استخداماستخدام

صول ألصـــــــــول مة الدفترية مة الدفترية تتم مراجعة القيتتم مراجعة القي صبح من غير املحتمل معه توفر أرباح ضـــــــــريبة الدخل املؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضـــــــــها إلى الحد الذي يصـــــــــبح من غير املحتمل معه توفر أرباح   أل ضها إلى الحد الذي ي ضريبة الدخل املؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفي
 ضريبية كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل املؤجل.ضريبية كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل املؤجل.

 العمالت األجنبية العمالت األجنبية  22--33--55

 ألسعاري وهو العملة التنفيذية للشركة. و ي وهو العملة التنفيذية للشركة. و ُعمانُعمانيتم عرض البيانات املالية للشركة بالريال اليتم عرض البيانات املالية للشركة بالريال ال
ً
 وفقا

ً
 ألسعارتدرج التعامالت املنفذة بعمالت أجنبية مبدئيا

ً
 وفقا

ً
الصرف الصرف   تدرج التعامالت املنفذة بعمالت أجنبية مبدئيا

سائدة الســـــائدة  شركة للعملة التنفيذية للشـــــركة ال    املقومةاملقومة  النقديةالنقدية  وااللتزاماتوااللتزاماتاألصول األصـــــول ويتم تحويل ويتم تحويل . . لإلدراج ألول مرةلإلدراج ألول مرة  التعامالتالتعامالتتأهيل تأهيل في تواريخ في تواريخ للعملة التنفيذية لل
ً
 بعمالت أجنبية وفقا
ً
بعمالت أجنبية وفقا

 في تاريخ التقرير. في تاريخ التقرير. للعملة التنفيذية للعملة التنفيذية ألسعار الصرف السائدة ألسعار الصرف السائدة 

صرف في تواريخ املعامالت املبويتم تحويل البنود غير النقدية املقاســــــــــــة بالتكلفة التاريخية بإحدى العمالت األجنبية باســــــــــــتخدام أســــــــــــعار الصــــــــــــرف في تواريخ املعامالت املب سعار ال ستخدام أ سة بالتكلفة التاريخية بإحدى العمالت األجنبية با دئية. ويتم دئية. ويتم ويتم تحويل البنود غير النقدية املقا
سة بالقيمة اتحويل البنود غير النقدية املقاســــة بالقيمة ا صرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم التعامل لعادلة بإحدى العمالت األجنبية باســــتخدام أســــعار الصــــرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم التعامل تحويل البنود غير النقدية املقا سعار ال ستخدام أ لعادلة بإحدى العمالت األجنبية با

القيمة العادلة القيمة العادلة مع املكسب أو الخسارة الناشئة عند ترجمة البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج املكسب أو الخسارة بسبب التغيير في مع املكسب أو الخسارة الناشئة عند ترجمة البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج املكسب أو الخسارة بسبب التغيير في 
ف في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة على التوالي بفروق التحويل على البنود التي يتم االعتراف بمكسب أو خسارة قيمتها ف في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة على التوالي بفروق التحويل على البنود التي يتم االعتراف بمكسب أو خسارة قيمتها للبند )أي يتم االعتراللبند )أي يتم االعترا

 العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(

 اآلالت واملعداتاآلالت واملعدات 22--33--66

 ض القيمة التراكمية إن وجدت. ض القيمة التراكمية إن وجدت. يتم قيد أعمال البناء تحت اإلنشاء بالتكلفة خالصة من خسائر انخفايتم قيد أعمال البناء تحت اإلنشاء بالتكلفة خالصة من خسائر انخفا

استبدال اســتبدال يتم قيد اآلالت واملعدات بالتكلفة خالصة من االستهالك التراكخي وخسائر انخفاض القيمة التراكمية إن وجدت. وتشمل هذه التكلفة تكلفة يتم قيد اآلالت واملعدات بالتكلفة خالصــة من االســتهالك التراكخي وخســائر انخفاض القيمة التراكمية إن وجدت. وتشــمل هذه التكلفة تكلفة 
استوفيت معايير اإلدراج. وعند لزوم استبدال أجزاء جوهرية استوفيت معايير اإلدراج. وعند لزوم استبدال أجزاء جوهرية جزء من اآلالت واملعدات وتكاليف االقتراض بالنسبة ملشاريع اإلنشاءات طويلة األجل إذا جزء من اآلالت واملعدات وتكاليف االقتراض بالنسبة ملشاريع اإلنشاءات طويلة األجل إذا 

يتم إدراج يتم إدراج   من اآلالت واملعدات على فترات، تقوم الشركة باستهالكها بشكل منفصل على أساس أعمارها اإلنتاجية. وباملثل، عند إجراء معاينة رئيسية،من اآلالت واملعدات على فترات، تقوم الشــركة باســتهالكها بشــكل منفصــل على أســاس أعمارها اإلنتاجية. وباملثل، عند إجراء معاينة رئيســية،
ستوفيت متكلفتها في القيمة الدفترية لآلالت واملعدات كاســــــــــــتبدال إذا اســــــــــــتوفيت م ستبدال إذا ا صيانة األخرى في الربح أو عايير اإلدراج. ويتم إدراج كافة تكاليف اإلصــــــــــــالح والصــــــــــــيانة األخرى في الربح أو تكلفتها في القيمة الدفترية لآلالت واملعدات كا صالح وال عايير اإلدراج. ويتم إدراج كافة تكاليف اإل
سارة عند تحملها. ويتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة املتوقعة إل الخســـــــــارة عند تحملها. ويتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة املتوقعة إل  ستيفاء معايير زالة أحد األصـــــــــول بعد اســـــــــتخدامه في تكلفة األصـــــــــل املعني إذا تم اســـــــــتيفاء معايير الخ صل املعني إذا تم ا ستخدامه في تكلفة األ صول بعد ا زالة أحد األ

 اإلدراج بالنسبة للمخصص.  اإلدراج بالنسبة للمخصص.  

 طريقة القسط الثابت، كما يلي:طريقة القسط الثابت، كما يلي:  باستخدامباستخداملتنزيل تكلفة األصول، على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة، لتنزيل تكلفة األصول، على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة،   ككاالستهالاالستهال  احتساباحتسابيتم يتم 
 

 سنوات 
  اآلالت واملعدات واألعمال املدنية واإلنشائية 

40 

  أصول إزالة املوقع
40 

  قطع غيار رأسمالية لآلالت 
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  أجهزة حاسب آلي ومعدات
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  سيارات
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  وتركيباتأثاث 
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  برامج حاسب آلي
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 اآلالت واملعدات )تابع(اآلالت واملعدات )تابع( 22--33--66

في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة   االنخفاضاالنخفاضلمعدات لتحديد لمعدات لتحديد للتتم مراجعة القيم الدفترية تتم مراجعة القيم الدفترية 
لة لة إذا وجدت مثل هذه املؤشرات وعندما تتجاوز القيم الدفترية املبلغ القابل لالسترداد املقدر، يتم تخفيض قيمة األصول إلى قيمتها القابإذا وجدت مثل هذه املؤشـــــرات وعندما تتجاوز القيم الدفترية املبلغ القابل لالســـــترداد املقدر، يتم تخفيض قيمة األصـــــول إلى قيمتها القابو و لالسترداد. لالســـــترداد. 

 منها تكاليف البيع وقيمتها املستخدمة.لالسترداد كونها القيمة األعللالسترداد كونها القيمة األعل
ً
 منها تكاليف البيع وقيمتها املستخدمة.ى من قيمها العادلة مخصوما
ً
 ى من قيمها العادلة مخصوما

صروفات املتكبدة ال تتم رســــــملة املصــــــروفات املتكبدة ال و و  شطب القيمة الدفترية لهذا املكون ســــــتبدال أحد مكونات بنود املمتلكات واملعدات املحتســــــب كبند منفصــــــل ويتم شــــــطب القيمة الدفترية لهذا املكون تتم رسملة امل صل ويتم  سب كبند منف ستبدال أحد مكونات بنود املمتلكات واملعدات املحت
يتم إدراج يتم إدراج و و ن املنافع االقتصادية املستقبلية للبند املتعلق باملمتلكات واملعدات. ن املنافع االقتصـــادية املســـتقبلية للبند املتعلق باملمتلكات واملعدات. تتم رسملة املصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد متتم رســـملة املصـــروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد مو و املستبدل. املســـتبدل. 

 ..املصروفاملصروف  عند تكبدعند تكبدأو الربح أو الخسارة أو الربح أو الخسارة بيان بيان الالكافة املصروفات األخرى في كافة املصروفات األخرى في 

 إذا 
ً
 إذا عند إجراء كل فحص رئيس ي، يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات بوصفها بديال
ً
 ستوفيت معايير اإلدراج.ستوفيت معايير اإلدراج.ااعند إجراء كل فحص رئيس ي، يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات بوصفها بديال

. . استبعادهاستبعادهأو أو   استخدامهاستخدامهمستقبلية من مستقبلية من   اقتصاديةاقتصاديةأو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع   استبعادهاستبعادهيتم إلغاء أي عنصر من املمتلكات واملعدات عند يتم إلغاء أي عنصر من املمتلكات واملعدات عند و و 
صافي تحصيالت أية أرباح أو خســــائر ناشــــئة من إلغاء األصــــل )محتســــبة كالفرق بين صــــافي تحصــــيالت و و  سبة كالفرق بين  شئة من إلغاء األصل )محت ضمن والقيمة الدفترية لألصــــل( يتم إدراجها ضــــمن   االستبعاداالســــتبعادأية أرباح أو خسائر نا   أوأو  بيانبيانالالوالقيمة الدفترية لألصل( يتم إدراجها 

 األرباح أو الخسائر في سنة إلغاء األصل.األرباح أو الخسائر في سنة إلغاء األصل.

.يتم في نهاية كل سنة مالية مراجعة القيم املتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية واألساليب و يتم في نهاية كل سنة مالية مراجعة القيم املتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية واألساليب و 
ً
.يتم تعديلها بأثر مستقبلي في حال كان ذلك مناسبا
ً
 يتم تعديلها بأثر مستقبلي في حال كان ذلك مناسبا

 عقود اليجارعقود اليجار 22--33--77

ستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار. إن الترتيب هو، أو يحتوي علىإن تحديد ما إذا كان الترتيب )أو يحتوي على( عقد إيجار يســــــــــتند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار. إن الترتيب هو، أو يحتوي على عقد إيجار إذا عقد إيجار إذا   إن تحديد ما إذا كان الترتيب )أو يحتوي على( عقد إيجار ي
ستخدام أصل محدد )أو كان الوفاء بالترتيب يعتمد على اســــتخدام أصــــل محدد )أو  صول أصــــول كان الوفاء بالترتيب يعتمد على ا ستخدام األصل )أو األصول(، حتى لو كان ذلك ( وينقل الترتيب حق اســــتخدام األصــــل )أو األصــــول(، حتى لو كان ذلك أ األصل )أو تلك األصــــل )أو تلك ( وينقل الترتيب حق ا

 ..ترتيبترتيبالالاألصول( غير محددة صراحة في األصول( غير محددة صراحة في 

 يحّول غالبية مخاطر وعوائد امللكية يعد بمثابة إيجار تمويلي. واإليجار عدا اإليجار التمويلي يعد بمثابة إيجار تشغيلي. يحّول غالبية مخاطر وعوائد امللكية يعد بمثابة إيجار تمويلي. واإليجار عدا اإليجار التمويلي يعد بمثابة إيجار تشغيلي.   اإليجار الذياإليجار الذي

 اإليجار التمويلي كمؤجراإليجار التمويلي كمؤجر

ستحق بموجب اإليجار التمويلي يدرج املبلغ املســــــتحق بموجب اإليجار التمويلي  شركة في اإليجار. ويدرج الفرق بين إجمالي املديونية والقيمة الحالية كمديونية بصــــــافي قيمة اســــــتثمار الشــــــركة في اإليجار. ويدرج الفرق بين إجمالي املديونية والقيمة الحالية يدرج املبلغ امل ستثمار ال صافي قيمة ا كمديونية ب
 للمديونية كإيراد تمويل غير محقق.للمديونية كإيراد تمويل غير محقق.

ستحق فيما يتعلق يتم تخصــــــــــيص إيرادات اإليجار التمويلي للفترات املحاســــــــــبية لكي تعكس معدل عائد دوري ثابت على صــــــــــافي اســــــــــتثمار الشــــــــــركة املســــــــــتحق فيما يتعلق  شركة امل ستثمار ال صافي ا سبية لكي تعكس معدل عائد دوري ثابت على  صيص إيرادات اإليجار التمويلي للفترات املحا يتم تخ
صيص كل دفعة إيجار بين إليجارات. ويتم تخصــــــــــيص كل دفعة إيجار بين بابا ستحقاتمســــــــــتحقاتإليجارات. ويتم تخ صيد اإليجار وإيرادات التمويل من أجل تحقيق معدل منتظم على رصــــــــــيد   م ستحقاتمســــــــــتحقاتاإليجار وإيرادات التمويل من أجل تحقيق معدل منتظم على ر اإليجار اإليجار   م

 التمويلي املستحق.التمويلي املستحق.

 االيجار التشغيلي كمستأجرااليجار التشغيلي كمستأجر

شغيلي كماإليجار التشــــغيلي هو عقد إيجار بخالف اإليجار التمويلي. ويتم إدراج مدفوعات اإليجار التشــــغيلي كم شغيلي هو عقد إيجار بخالف اإليجار التمويلي. ويتم إدراج مدفوعات اإليجار الت سارة على صــــروف تشــــغيلي في قائمة الربح أو الخســــارة على اإليجار الت شغيلي في قائمة الربح أو الخ صروف ت
 أساس القسط الثابت طوال مدة اإليجار. أساس القسط الثابت طوال مدة اإليجار. 

 األداة املالية هي أي عقد ينش ئ أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة ملكية لكيان آخر.األداة املالية هي أي عقد ينش ئ أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة ملكية لكيان آخر.

 املاليةاملالية  األصول األصول  22--33--88--11

 اإلدراج املبدئي والقياساإلدراج املبدئي والقياس

املبدئي كمقاسة فيما بعد بالتكلفة املستهلكة والتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة املبدئي كمقاسة فيما بعد بالتكلفة املستهلكة والتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة يتم تصنيف األصول املالية عند اإلدراج يتم تصنيف األصول املالية عند اإلدراج 
 من خالل الربح أو الخسارة.من خالل الربح أو الخسارة.
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ء ء األصول املالية عند اإلدراج املبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية ونموذج أعمال الشركة إلدارتها. وباستثنااألصــول املالية عند اإلدراج املبدئي على خصــائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصــول املالية ونموذج أعمال الشــركة إلدارتها. وباســتثناويعتمد تصنيف ويعتمد تصــنيف 
ي بقيمته العادلة ي بقيمته العادلة ملالملالالذمم املدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشركة لها األداة العملية، تقيس الشركة مبدئيا األصل االذمم املدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشركة لها األداة العملية، تقيس الشركة مبدئيا األصل ا
ارية التي ال تحتوي على ارية التي ال تحتوي على عالوة على تكاليف املعاملة وذلك إذا لم يكن األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم قياس الذمم املدينة التجعالوة على تكاليف املعاملة وذلك إذا لم يكن األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم قياس الذمم املدينة التج

 ..1515لتقارير املالية الدولية رقم لتقارير املالية الدولية رقم مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشركة لها األداة العملية بسعر املعاملة املحدد وفقا ملعيار امكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشركة لها األداة العملية بسعر املعاملة املحدد وفقا ملعيار ا

ة عن "مدفوعات ة عن "مدفوعات لتصنيف األصل املالي وقياسه بالتكلفة املستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يحتاج إلى إنشاء تدفقات نقدية عبار لتصنيف األصل املالي وقياسه بالتكلفة املستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يحتاج إلى إنشاء تدفقات نقدية عبار 
 ويتم إجراؤه على مستوى األداة. ويتم إجراؤه على مستوى األداة.   SPPIأنه اختبار أنه اختبار . ويشار إلى هذا التقييم ب. ويشار إلى هذا التقييم ب(SPPI)فقط للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي املستحق" فقط للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي املستحق" 

شركة الخاص بإدارة األصول املالية إلى كيفية إدارته لألصول املالية لتوليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمالويشـــــير نموذج أعمال الشـــــركة الخاص بإدارة األصـــــول املالية إلى كيفية إدارته لألصـــــول املالية لتوليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال شير نموذج أعمال ال ما إذا كانت ما إذا كانت   وي
 لية أو كليهما. لية أو كليهما. التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو بيع األصول املاالتدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو بيع األصول املا

سوق )متاجراتويتم إدراج مشــــــــتريات أو مبيعات األصــــــــول املالية التي تحتاج إلى تســــــــليم أصــــــــول خالل إطار زمني تحدده الئحة أو اتفاقية في الســــــــوق )متاجرات صول خالل إطار زمني تحدده الئحة أو اتفاقية في ال سليم أ صول املالية التي تحتاج إلى ت شتريات أو مبيعات األ الطريق الطريق   ويتم إدراج م
 املعتاد( في تاريخ املتاجرة، أي تاريخ التزام الشركة بشراء أو بيع األصل. املعتاد( في تاريخ املتاجرة، أي تاريخ التزام الشركة بشراء أو بيع األصل. 

 القياس الالحقالقياس الالحق

 يتم تصنيف األصول املالية إلى أرنع فئات: يتم تصنيف األصول املالية إلى أرنع فئات:   ألغراض القياس الالحق،ألغراض القياس الالحق،

 أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين( أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين(  -
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير املكاسب والخسائر التراكمية )أدوات الدين(أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير املكاسب والخسائر التراكمية )أدوات الدين( -
سائر التراكمية عند إلغاء االعتراف أصـــــول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكاســـــب والخســـــائر التراكمية عند إلغاء االعتراف  - سب والخ شامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكا صول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال أ

 )أدوات امللكية( )أدوات امللكية( 
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -

 أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين( أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين( 

 فئة األنسب للشركة. وتقيس الشركة األصول املالية بالتكلفة املستهلكة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين: فئة األنسب للشركة. وتقيس الشركة األصول املالية بالتكلفة املستهلكة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين: وهذه الفئة هي الوهذه الفئة هي ال

سائر التراكمية عند إلغاء االعتراف أصـــــول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكاســـــب والخســـــائر التراكمية عند إلغاء االعتراف  - سب والخ شامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكا صول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال أ
   ،،)أدوات امللكية( )أدوات امللكية( 

  تنش ئ الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية عبارة عن مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصليتنشـ ئ الشـروط التعاقدية لألصـل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية عبارة عن مدفوعات فقط للمبلغ األصـلي والفائدة على املبلغ األصـلي -
 املستحق. املستحق. 

ضع النخفاض القيمة. ويتم إدراجيتم قياس األصــــــــــــول املالية بالتكلفة املســــــــــــتهلكة فيما بعد باســــــــــــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخضــــــــــــع النخفاض القيمة. ويتم إدراج ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخ ستهلكة فيما بعد با صول املالية بالتكلفة امل سب املكاســــــــــــب   يتم قياس األ املكا
 والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

 اإليجار التمويلي. اإليجار التمويلي.   مستحقاتمستحقاتتشمل األصول املالية للشركة بالتكلفة املستهلكة الذمم املدينة التجارية و تشمل األصول املالية للشركة بالتكلفة املستهلكة الذمم املدينة التجارية و 

 إلغاء االعترافإلغاء االعتراف

شايهة حيثما املتشـــــايهة حيثما   األصول املاليةاألصـــــول املالية  األصل أو مجموعةاألصـــــل أو مجموعةيتم إلغاء االعتراف باألصل املالي )أو جزء من يتم إلغاء االعتراف باألصـــــل املالي )أو جزء من  قائمة بيان قائمة بيان طبق ذلك( في املقام األول )أي إزالته من طبق ذلك( في املقام األول )أي إزالته من اناناملت
 للشركة( عندما:  للشركة( عندما:    املركز املالياملركز املالي

 تنقض ي الحقوق في تلقي تدفقات نقدية من األصل، أو تنقض ي الحقوق في تلقي تدفقات نقدية من األصل، أو  -

ستلمة بالكامل بدون تأخير جوهري تحول الشـــــــــركة حقوقها في تلقي تدفقات نقدية من األصـــــــــل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية املســـــــــتلمة بالكامل بدون تأخير جوهري  - صل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية امل شركة حقوقها في تلقي تدفقات نقدية من األ تحول ال
شركة معظم مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( لم تحو للغير بموجب ترتيب تمريري، ســــواء )أ( حولت الشــــركة معظم مخاطر ومنافع األصــــل، أو )ب( لم تحو  سواء )أ( حولت ال شركة ولم تحتفع بمعظم مخاطر ل الشــــركة ولم تحتفع بمعظم مخاطر للغير بموجب ترتيب تمريري،  ل ال

 ومنافع األصل، ولكنها حولت السيطرة على األصل.   ومنافع األصل، ولكنها حولت السيطرة على األصل.   
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شركة حقوقهاعندما تحول الشـــــركة حقوقها في تلقي تدفقات نقدية من األصل أو تدخل في ترتيب تمريري، فإنها تقوم بتقييم مدى احتفاظها بمخاطر ومنافع امللكية. في تلقي تدفقات نقدية من األصـــــل أو تدخل في ترتيب تمريري، فإنها تقوم بتقييم مدى احتفاظها بمخاطر ومنافع امللكية.   عندما تحول ال
ركتها ركتها وعند عدم تحويلها أو احتفاظها بمعظم مخاطر ومنافع األصل وعدم تحويلها للسيطرة على األصل، تظل الشركة تدرج األصل املحول بمقدار مشاوعند عدم تحويلها أو احتفاظها بمعظم مخاطر ومنافع األصل وعدم تحويلها للسيطرة على األصل، تظل الشركة تدرج األصل املحول بمقدار مشا

ذه الحالة، تدرج الشركة أيضا التزاما مشتركا. ويتم قياس األصل املحول وااللتزام املشترك على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي ذه الحالة، تدرج الشــركة أيضــا التزاما مشــتركا. ويتم قياس األصــل املحول وااللتزام املشــترك على أســاس يعكس الحقوق وااللتزامات التي املستمرة. وفي هاملســتمرة. وفي ه
 تحتفع يها الشركة.تحتفع يها الشركة.

عوض الذي كان من عوض الذي كان من ويتم قياس املشاركة املستمرة التي تتخذ شكل ضمان على األصل املحول باألقل من القيمة الدفترية األصلية والقيمة القصوى للويتم قياس املشـــاركة املســـتمرة التي تتخذ شـــكل ضـــمان على األصـــل املحول باألقل من القيمة الدفترية األصـــلية والقيمة القصـــوى لل
 املمكن أن يلزم الشركة سداده. املمكن أن يلزم الشركة سداده. 

   انخفاض قيمة األصول املاليةانخفاض قيمة األصول املالية

بنى الخسائر بنى الخســائر وتدرج الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية املتوقعة لكافة أدوات الدين غير املحتفع يها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتوتدرج الشــركة مخصــصــا للخســائر االئتمانية املتوقعة لكافة أدوات الدين غير املحتفع يها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. وت
ساس الفرق بين التدفقاالئتمانية املتوقعة على أســــــــاس الفرق بين التدفق ستالمها ات النقدية التعاقدية املســــــــتحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع الشــــــــركة اســــــــتالمها االئتمانية املتوقعة على أ شركة ا ستحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع ال ات النقدية التعاقدية امل

ضمان املحتفع به أو التعزيز مخصــــــــــومة بتقريب ســــــــــعر الفائدة الفعلي األصــــــــــلي. وتشــــــــــمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضــــــــــمان املحتفع به أو التعزيز  شمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع ال صلي. وت سعر الفائدة الفعلي األ صومة بتقريب  ات ات مخ
 لبنود التعاقدية. لبنود التعاقدية. االئتمانية األخرى التي تعتبر جزء من ااالئتمانية األخرى التي تعتبر جزء من ا

سبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي لم يكن فيها زيادة كبيرة في ويتم إدراج الخســــــــــــــائر االئتمانية املتوقعة على مرحلتين. بالنســـــــــــــبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي لم يكن فيها زيادة كبيرة في  سائر االئتمانية املتوقعة على مرحلتين. بالن الخطر االئتماني الخطر االئتماني ويتم إدراج الخ
خالل األشهر االثنا عشر التالية )الخسارة خالل األشهر االثنا عشر التالية )الخسارة   منذ اإلدراج املبدئي، يتم تجنيب مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن حاالت التعسر املمكنةمنذ اإلدراج املبدئي، يتم تجنيب مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن حاالت التعسر املمكنة

سبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي كان فيها زيادة كبيرة في الخطر االئتماني ماالئتمانية املتوقعة الثني عشـــــر شـــــهرا(. وبالنســـــبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي كان فيها زيادة كبيرة في الخطر االئتماني م شهرا(. وبالن شر  نذ اإلدراج املبدئي، نذ اإلدراج املبدئي، االئتمانية املتوقعة الثني ع
سائر االئتمانية املتوقعة طوال العمر املتبقي لقيمالبد من مخصـــــــــــص خســـــــــــارة للخســـــــــــائر االئتمانية املتوقعة طوال العمر املتبقي لقيم سارة للخ صص خ سارة االئتمانية ة التعرض بغض النظر عن توقيت التعســـــــــــر )الخســـــــــــارة االئتمانية البد من مخ سر )الخ ة التعرض بغض النظر عن توقيت التع

 املتوقعة طول العمر(. املتوقعة طول العمر(. 

شركة التغيرات بالنســــــــبة للذمم املدينة التجارية، تطبق الشــــــــركة نهجا مبســــــــطا في احتســــــــاب الخســــــــائر االئتمانية املتوقعة. ولذلك، ال تتبع الشــــــــركة التغيرات  سائر االئتمانية املتوقعة. ولذلك، ال تتبع ال ساب الخ سطا في احت شركة نهجا مب سبة للذمم املدينة التجارية، تطبق ال في الخطر في الخطر بالن
ساساالئتماني، ولكنها تدرج مخصـــــــــصـــــــــا للخســـــــــارة على أســـــــــاس سارة على أ صا للخ ص صفوفة الخســـــــــائر االئتمانية املتوقعة طول العمر في تاريخ كل تقرير. ولقد أقامت الشـــــــــركة مصـــــــــفوفة   االئتماني، ولكنها تدرج مخ شركة م سائر االئتمانية املتوقعة طول العمر في تاريخ كل تقرير. ولقد أقامت ال الخ

سارة االئتمانية التاريخية، معدلة تخصـــــيص مبنية على خبرتها في الخســـــارة االئتمانية التاريخية، معدلة  صادية.حســـــب العوامل االســـــتشـــــرافية الخاصـــــة باملدينين والبيئة االقتصـــــادية.تخصيص مبنية على خبرتها في الخ صة باملدينين والبيئة االقت شرافية الخا سب العوامل االست سبة نســـــبة بالبالو و   ح ن
شركة الشــــركة   فإنفإنالتمويلي، التمويلي،   اإليجاراإليجار  ملستحقاتملســــتحقات ستخدام احتمال التخلف عن ويتم تحديدها باســــتخدام احتمال التخلف عن الخسائر االئتمانية املتوقعة، الخســــائر االئتمانية املتوقعة، عام في حساب عام في حســــاب تطبق املنهج  التطبق املنهج  الال ويتم تحديدها با
   عن التخلف عن السدادعن التخلف عن السداد  الناجمةالناجمةوالخسارة والخسارة   ،،عند التخلف عن السدادعند التخلف عن السدادالناتج الناتج والتعرض والتعرض   ، ، السدادالسداد

   االلتزامات املاليةااللتزامات املالية 22--33--88--22

   اإلدراج املبدئي والقياساإلدراج املبدئي والقياس

ضات أيتم تصــــــنيف االلتزامات املالية عند اإلدراج املبدئي كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــارة أو قروض واقتراضــــــات أ سارة أو قروض واقترا صنيف االلتزامات املالية عند اإلدراج املبدئي كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ و ذمم دائنة أو و ذمم دائنة أو يتم ت
 كمشتقات تخصص كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسبما هو مناسب. كمشتقات تخصص كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسبما هو مناسب. 

شرة في حالة القروض واالقتراضــــــــات والذمم الدائنة، خالصــــــــة من التكاليف املنســــــــوبة مباشــــــــرة ويتم إدراج كافة االلتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وويتم إدراج كافة االلتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، و سوبة مبا صة من التكاليف املن ضات والذمم الدائنة، خال في حالة القروض واالقترا
 للمعامالت. للمعامالت. 

 تشمل االلتزامات املالية للشركة الذمم الدائنة التجارية واألخرى واالقتراضات البنكية واألدوات املالية املشتقة. تشمل االلتزامات املالية للشركة الذمم الدائنة التجارية واألخرى واالقتراضات البنكية واألدوات املالية املشتقة. 

   القياس الالحقالقياس الالحق
 يعتمد قياس االلتزامات املالية على تصنيفها كما هو مو ي أدناه: يعتمد قياس االلتزامات املالية على تصنيفها كما هو مو ي أدناه: 

 
 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةااللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شمل االلتشـــــــــــــمل االل سارة االلتزامات املالية املحتفع يها للمتاجرة وااللتزامات املالية املقومة عتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــــــــــارة االلتزامات املالية املحتفع يها للمتاجرة وااللتزامات املالية املقومة عت ند اإلدراج ند اإلدراج تزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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شمل هذه الفئة أويتم تصــــــنيف االلتزامات املالية على أنها محتفع يها للمتاجرة إذا تم تحملها بغرض إعادة الشــــــراء على املدى القريب. وتشــــــمل هذه الفئة أ شراء على املدى القريب. وت صنيف االلتزامات املالية على أنها محتفع يها للمتاجرة إذا تم تحملها بغرض إعادة ال ضا األدوات يضــــــا األدوات ويتم ت ي
سبما يعرفها معيار التقارير املالية الدولاملالية املشــــــــتقة التي تبرمها الشــــــــركة والتي ال تخصــــــــص كأدوات تحوط في عالقات التحوط حســــــــبما يعرفها معيار التقارير املالية الدول صص كأدوات تحوط في عالقات التحوط ح شركة والتي ال تخ شتقة التي تبرمها ال . كما يتم . كما يتم 99ية رقم ية رقم املالية امل

 أيضا تصنيف املشتقات املضمنة املنفصلة على أنها محتفع يها للمتاجرة ما لم يتم تخصيصها كأدوات تحوط فعالة. أيضا تصنيف املشتقات املضمنة املنفصلة على أنها محتفع يها للمتاجرة ما لم يتم تخصيصها كأدوات تحوط فعالة. 

 ويتم إدراج املكاسب أو الخسائر على االلتزامات املحتفع يها للمتاجرة في بيان الربح أو الخسارة. ويتم إدراج املكاسب أو الخسائر على االلتزامات املحتفع يها للمتاجرة في بيان الربح أو الخسارة. 

سارة في التاريخ املبدئي لإلدراج وذلك فقط في حالة دراج املبــدئي بــالقيمــة العــادلــة من خالل الربح أو الخســـــــــــــــارة في التــاريخ املبــدئي لإلدراج وذلــك فقط في حــالــة ويتم قيد االلتزامات املالية املقومة عند اإل ويتم قيــد االلتزامــات املــاليــة املقومــة عنــد اإل  دراج املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 . ولم تقيد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. . ولم تقيد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 99استيفاء املعايير الواردة في معيار التقارير املالية الدولية رقم استيفاء املعايير الواردة في معيار التقارير املالية الدولية رقم 

 القروض واالقتراضات القروض واالقتراضات 
سهذه هي الفئة األنســــــــــب للشــــــــــركة. فبعد اإلدراج املبدئي، يتم قياس القروض واالقتراضــــــــــات التي تحمل فائدة فيما بعد بالتكلفة املســــــــــتهلكة باســــــــــ ستهلكة با ضات التي تحمل فائدة فيما بعد بالتكلفة امل شركة. فبعد اإلدراج املبدئي، يتم قياس القروض واالقترا سب لل تخدام تخدام هذه هي الفئة األن

وكذلك من خالل عملية استهالك سعر وكذلك من خالل عملية استهالك سعر طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج املكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بااللتزامات طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج املكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بااللتزامات 
 الفائدة الفعلي. الفائدة الفعلي. 

ة الفعلي. ة الفعلي. ويتم احتساب التكلفة املستهلكة باحتساب أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من سعر الفائدويتم احتســاب التكلفة املســتهلكة باحتســاب أي خصــم أو عالوة عند االســتحواذ والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من ســعر الفائد
 سارة. سارة. ويتم إدراج استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخويتم إدراج استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخ

 إلغاء االعترافإلغاء االعتراف
ستبدال التزام مالي قائم بآخر من نفس املقيتم إلغاء االعتراف بااللتزام املالي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انقضــــــــــائه. وعند اســــــــــتبدال التزام مالي قائم بآخر من نفس املق ضائه. وعند ا شروط مختلفة رض بشــــــــــروط مختلفة يتم إلغاء االعتراف بااللتزام املالي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انق رض ب

ستبدال أو التعديل كإلغاء تماما أو مع تعديل جوهري في شــــــــــــروط االلتزام القائم، فتتم معالجة هذا االســــــــــــتبدال أو التعديل كإلغاء  شروط االلتزام القائم، فتتم معالجة هذا اال صلي وكإدراج التزام جديد. اعتراف بااللتزام األصــــــــــــلي وكإدراج التزام جديد. تماما أو مع تعديل جوهري في  اعتراف بااللتزام األ
 ويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية املعنية في بيان الربح أو الخسارة. ويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية املعنية في بيان الربح أو الخسارة. 

 
 األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوطاألدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط 22--33--99

 اإلدراج املبدئي والقياس الالحقاإلدراج املبدئي والقياس الالحق
شتقةتســــــتخدم الشــــــركة أدوات مالية مشــــــتقة مثل مقايضــــــات أســــــعار الفائدة للتحوط ضــــــد مخاطر ســــــعر الفائدة. ويتم إدراج هذه األدوات املالية املشــــــتقة سعر الفائدة. ويتم إدراج هذه األدوات املالية امل ضد مخاطر  سعار الفائدة للتحوط  ضات أ شتقة مثل مقاي شركة أدوات مالية م ستخدم ال   ت

صول ماليمبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة املشــــــــــــتقة، ويعاد قياســــــــــــها فيما بعد بالقيمة العادلة. ويتم قيد املشــــــــــــتقات كأصــــــــــــول مالي شتقات كأ سها فيما بعد بالقيمة العادلة. ويتم قيد امل شتقة، ويعاد قيا ما تكون ما تكون ة عندة عندمبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة امل
 القيمة العادلة إيجابية وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. القيمة العادلة إيجابية وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

 ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كما يلي: ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كما يلي: 

 تحوطات القيمة العادلة عند التحوط ضد التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام املدرج أو االلتزام الثابت غير املدرج تحوطات القيمة العادلة عند التحوط ضد التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام املدرج أو االلتزام الثابت غير املدرج  -

صل أو تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط ضـــــــــــــد التعرض إلمكانية التغير في التدفقات النقدية املنســـــــــــــوبة إما لخطر معين مرتبط بأصـــــــــــــل أو  - سوبة إما لخطر معين مرتبط بأ ضد التعرض إلمكانية التغير في التدفقات النقدية املن تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط 
 ج أو معاملة متوقعة شديدة االحتمال أو خطر العملة األجنبية في التزام ثابت غير مدرج. ج أو معاملة متوقعة شديدة االحتمال أو خطر العملة األجنبية في التزام ثابت غير مدرج. التزام مدر التزام مدر 

تيجية تيجية في بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة رسميا بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب الشركة في تطبيق محاسبة التحوط عليها وهدف واسترافي بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة رسميا بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب الشركة في تطبيق محاسبة التحوط عليها وهدف واسترا
 إدارة املخاطر للقيام بالتحوط. إدارة املخاطر للقيام بالتحوط. 

يق تحديد أداة التحوط والبند املتحوط ضده وطبيعة الخطر الجاري التحوط ضده وكيفية تقييم الشركة ملدى استيفاء عالقة التحوط يق تحديد أداة التحوط والبند املتحوط ضــده وطبيعة الخطر الجاري التحوط ضــده وكيفية تقييم الشــركة ملدى اســتيفاء عالقة التحوط ويشمل التوثويشــمل التوث
سبة التملتطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصــــــادر فعالية التحوط وكيفية تحديد نســــــبة التحوط(. وتعتبر عالقة التحوط مؤهلة ملحاســــــبة الت سبة التحوط(. وتعتبر عالقة التحوط مؤهلة ملحا صادر فعالية التحوط وكيفية تحديد ن حوط حوط ملتطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل م

 كافة متطلبات الفعالية التالية: كافة متطلبات الفعالية التالية:   إذا استوفتإذا استوفت

 أن تكون هناك عالقة اقتصادية بين البند املتحوط ضده وأداة التحوط أن تكون هناك عالقة اقتصادية بين البند املتحوط ضده وأداة التحوط  -

 أال يطغى أثر الخطر االئتماني على تغيرات القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية أال يطغى أثر الخطر االئتماني على تغيرات القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية  -

ضده فعليا وكمية أداة التحوط التأن تكون نســـــــبة التحوط لعالقة التحوط نفس تلك الناتجة عن كمية البند املتحوط ضـــــــده الذي تتحوط الشـــــــركة ضـــــــده فعليا وكمية أداة التحوط الت - شركة  ضده الذي تتحوط ال سبة التحوط لعالقة التحوط نفس تلك الناتجة عن كمية البند املتحوط  ي ي أن تكون ن
 املتحوط ضده. املتحوط ضده. تستخدمها الشركة فعليا للتحوط ضد كمية البند تستخدمها الشركة فعليا للتحوط ضد كمية البند 
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 )تابع()تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامةملخص السياسات املحاسبية الهامة 22--33

 )تابع()تابع(  األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوطاألدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط 22--33--99

 وتتم محاسبة التحوطات التي تستوفي كافة املعايير املؤهلة ملحاسبة التحوط كما هو مو ي أدناه: وتتم محاسبة التحوطات التي تستوفي كافة املعايير املؤهلة ملحاسبة التحوط كما هو مو ي أدناه: 

   تحوطات التدفقات النقديةتحوطات التدفقات النقدية
شامل اآلخر في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية، بينما ويتم إدراج الجزء الفعال من املكســـب أو الخســـارة على أداة التحوط في الدخل الشـــامل اآلخر في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية، بينما  يتم إدراج يتم إدراج ويتم إدراج الجزء الفعال من املكسب أو الخسارة على أداة التحوط في الدخل ال

سارة التراكمية غير فعال فورا في بيان الربح أو الخســـــــارة. ويتم تعديل احتياطي تحوطات التدفقات النقدية إلى األدنض من املكســـــــب أو الخســـــــارة التراكمية   أي جزءأي جزء سب أو الخ سارة. ويتم تعديل احتياطي تحوطات التدفقات النقدية إلى األدنض من املك على على غير فعال فورا في بيان الربح أو الخ
 أداة التحوط والتغير التراكخي في القيمة العادلة للبند املتحوط ضده. أداة التحوط والتغير التراكخي في القيمة العادلة للبند املتحوط ضده. 

سببت املعاملة املتحو ويتم احتســــاب املبالغ املتراكمة في الدخل الشــــامل اآلخر على أســــاس طبيعة املعاملة األســــاســــية املتحوط ضــــدها. فإذا تســــببت املعاملة املتحو  ضدها. فإذا ت سية املتحوط  ساس طبيعة املعاملة األسا شامل اآلخر على أ ساب املبالغ املتراكمة في الدخل ال ضدها ط ضــــدها ويتم احت ط 
ساهمين وإدراجه في الفيما بعد في إدراج بند غير مالي، فتتم إزالة املبلغ املتراكم في حقوق املســـــــــــاهمين من املكون املنفصـــــــــــل لحقوق املســـــــــــاهمين وإدراجه في ال صل لحقوق امل ساهمين من املكون املنف تكلفة املبدئية أو تكلفة املبدئية أو فيما بعد في إدراج بند غير مالي، فتتم إزالة املبلغ املتراكم في حقوق امل

شامل اآلخر للفترةالقيمة الدفترية األخرى لألصـــل أو االلتزام املتحوط ضـــده. وال يعتبر ذلك تعديال يعيد التصـــنيف ولن يدرج في الدخل الشـــامل اآلخر للفترة ضده. وال يعتبر ذلك تعديال يعيد التصنيف ولن يدرج في الدخل ال . ويسري ذلك . ويســـري ذلك القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االلتزام املتحوط 
اما ثابتا يتم تطبيق محاسبة تحوطات القيمة اما ثابتا يتم تطبيق محاسبة تحوطات القيمة أيضا حيثما أصبحت املعاملة املتوقعة املتحوط ضدها لألصل غير املالي أو االلتزام غير املالي فيما بعد التز أيضا حيثما أصبحت املعاملة املتوقعة املتحوط ضدها لألصل غير املالي أو االلتزام غير املالي فيما بعد التز 

 العادلة عليه. العادلة عليه. 

شامل اآلخر التإذا تم وقف محاســــبة تحوطات التدفقات النقدية، فيجب أن يظل املبلغ املتراكم في الدخل الشــــامل اآلخر كما هو في الدخل الشــــامل اآلخر الت شامل اآلخر كما هو في الدخل ال سبة تحوطات التدفقات النقدية، فيجب أن يظل املبلغ املتراكم في الدخل ال راكخي إذا راكخي إذا إذا تم وقف محا
ضدها. وإالظل من املتوقع حدوث التدفقات النقدية املســـــــــــــتقبلية املتحوط ضــــــــــــــدها. وإال ستقبلية املتحوط  سارة كتعديل يعيد ، فيعاد تصـــــــــــــنيف املبلغ على الفور إلى الربح أو الخســــــــــــــارة كتعديل يعيد ظل من املتوقع حدوث التدفقات النقدية امل صنيف املبلغ على الفور إلى الربح أو الخ ، فيعاد ت

 التصنيف. التصنيف. 

لة لة ونعد اإليقاف، وبمجرد حدوث التدفق النقدي املتحوط ضده، يجب احتساب أي مبلغ متبقي في الدخل الشامل اآلخر التراكخي حسب طبيعة املعامونعد اإليقاف، وبمجرد حدوث التدفق النقدي املتحوط ضــده، يجب احتســاب أي مبلغ متبقي في الدخل الشــامل اآلخر التراكخي حســب طبيعة املعام
 األساسية كما هو مو ي أعاله. األساسية كما هو مو ي أعاله. 

 املخزوناملخزون 22--33--1010

صافي القيمة القابلة للتحقق أ هما اقل. تســــعير املخزون على أســــاس ســــعر التكلفة أو صــــافي القيمة القابلة للتحقق أ هما اقل.   يتميتم سعر التكلفة أو  ساس  سعير املخزون على أ شركة في تتكون التكلفة من تلك املصــــروفات التي تكبدتها الشــــركة في و و ت صروفات التي تكبدتها ال تتكون التكلفة من تلك امل
شكله ومكانه الحاليين. ســـــبيل الوصـــــول باملخزون الى شـــــكله ومكانه الحاليين.  ساباحتســـــابيتم يتم و و سبيل الوصول باملخزون الى  ساس طريقة املتوسط املر ي. التكلفة على أســـــاس طريقة املتوســـــط املر ي.   احت صافي القيمة القابلة مثل صـــــافي القيمة القابلة ويويالتكلفة على أ للتحقق للتحقق مثل 

 منه جميع التكاليف املقدرة 
ً
 منه جميع التكاليف املقدرة سعر البيع املقدر للمخزون مطروحا
ً
 البيع والتكاليف الالزمة إلتمامه.البيع والتكاليف الالزمة إلتمامه.  الستكمالالستكمالسعر البيع املقدر للمخزون مطروحا

 املخصصاتاملخصصات 22--33--1111

 أحكام عامةأحكام عامة
صات عند وجود يتم إدراج املخصــــــــصــــــــات عند وجود  ص شركة ناتج عن على الشــــــــركة ناتج عن   حكخي(حكخي(قانوني أو قانوني أو حالي )حالي )لتزام لتزام اايتم إدراج املخ سد ملوارد تجســــــــد تدفق خارجي تدفق خارجي   يلزميلزممن املحتمل أن من املحتمل أن و و سابق ســــــــابق   حدثحدثعلى ال ملوارد تج

صادية قتصــــــــــادية اامنافع منافع  سوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزاملتســــــــــوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزامقت سبيل املثال وعند توقع الشــــــــــركة لتعويض بعض أو كل املخصــــــــــص على ســــــــــبيل املثال   ..لت صص على  شركة لتعويض بعض أو كل املخ وعند توقع ال
صروف املبموجب عقد تأمين، يتم إدراج التعويض كأصـــــــل منفصـــــــل ولكن فقط عندما يكون التعويض أكيدا فعال. ويتم عرض املصـــــــروف امل صل ولكن فقط عندما يكون التعويض أكيدا فعال. ويتم عرض امل صل منف صص في تعلق باملخصـــــــص في بموجب عقد تأمين، يتم إدراج التعويض كأ تعلق باملخ

 بيان الربح أو الخسارة خالصا من أي تعويض.  بيان الربح أو الخسارة خالصا من أي تعويض.  

صة بااللتزام متى إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصــــم املخصــــصــــات باســــتخدام معدل حالي ســــابق للضــــريبة يعكس املخاطر الخاصــــة بااللتزام متى  ضريبة يعكس املخاطر الخا سابق لل ستخدام معدل حالي  كان كان إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم املخصصات با
 ر الوقت كتكلفة تمويلية. ر الوقت كتكلفة تمويلية. ذلك مناسبا. وعند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيادة في املخصص بسبب مرو ذلك مناسبا. وعند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيادة في املخصص بسبب مرو 

 التزام إزالة أصول املوقعالتزام إزالة أصول املوقع
شطة تتم وفقا التفاقية حق االنتفاع واتفتقوم الشــــــــركة بتجنيب مخصــــــــص لتكاليف إزالة أصــــــــول املوقع عندما يكون هناك التزام حالي نتيجة ألنشــــــــطة تتم وفقا التفاقية حق االنتفاع واتف صول املوقع عندما يكون هناك التزام حالي نتيجة ألن صص لتكاليف إزالة أ شركة بتجنيب مخ اقية اقية تقوم ال
ستخدام التدفقات الشـــــــراء الطاقة. ويتم تجنيب مخصـــــــص لتكاليف إزالة أصـــــــول املوقع بالقيمة الحالية للتكاليف املتوقعة لتســـــــوية االلتزام باســـــــتخدام التدفقات ال سوية االلتزام با صول املوقع بالقيمة الحالية للتكاليف املتوقعة لت صص لتكاليف إزالة أ قدية قدية ننشراء الطاقة. ويتم تجنيب مخ
ام إزالة ام إزالة التقديرية ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصل املعني. ويتم خصم التدفقات النقدية بسعر حالي سابق للضريبة يعكس املخاطر الخاصة بالتز التقديرية ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصــل املعني. ويتم خصــم التدفقات النقدية بســعر حالي ســابق للضــريبة يعكس املخاطر الخاصــة بالتز 
سارة كتكلفة تمويلية. وتتم مراجعأصــــــــــول املوقع. ويتم احتســــــــــاب الرجوع في الخصــــــــــم كمصــــــــــروف عند تحمله وإدراجه في بيان الربح أو الخســــــــــارة كتكلفة تمويلية. وتتم مراجع صروف عند تحمله وإدراجه في بيان الربح أو الخ صم كم ساب الرجوع في الخ صول املوقع. ويتم احت ة التكاليف ة التكاليف أ
ستقبلية التقديرية أاملســــــتقبلية التقديرية إلزالة أصــــــول املوقع ســــــنويا وتعديلها حســــــبما هو مناســــــب. وتتم إضــــــافة التغيرات في التكاليف املســــــتقبلية التقديرية أ ضافة التغيرات في التكاليف امل سب. وتتم إ سبما هو منا سنويا وتعديلها ح صول املوقع  ستقبلية التقديرية إلزالة أ و في معدل و في معدل امل

 الخصم املطبق إلى تكلفة األصل أو خصمها منها.  الخصم املطبق إلى تكلفة األصل أو خصمها منها.  
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع(السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 22

 )تابع()تابع(  املحاسبية الهامةاملحاسبية الهامةملخص السياسات ملخص السياسات  22--33

 )تابع()تابع(  املخصصاتاملخصصات 22--33--1111

 أعمال الصيانة الرئيسية

شاء مخصص أل يتم إنشــــاء مخصــــص أل  سية عمال الصــــيانة الرئيســــية يتم إن صيانة الرئي شراء الطاقةاتفاقية شــــراء الطاقةللوفاء بااللتزامات التعاقدية بموجب للوفاء بااللتزامات التعاقدية بموجب عمال ال . ومن املتوقع أن يتم تكبد هذه املصروفات . ومن املتوقع أن يتم تكبد هذه املصــــروفات اتفاقية 
شراء الطاقة. من أجل أن تكون قادرة علعلى مدى فترة تنفيذ اتفاقية شــــــــراء الطاقة وســــــــتمكن الشــــــــركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شــــــــراء الطاقة. من أجل أن تكون قادرة عل شركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية  ستمكن ال شراء الطاقة و ى الوفاء ى الوفاء على مدى فترة تنفيذ اتفاقية 

  بالقيام بأعمالبالقيام بأعمال، كان لدى الشركة التزام تعاقدي ال مفر منه ، كان لدى الشركة التزام تعاقدي ال مفر منه الطاقةالطاقة  املدة غير القابلة لإللغاء التفاقية شراءاملدة غير القابلة لإللغاء التفاقية شراءبالتزاماتها التعاقدية تجاه املتعهد على مدى بالتزاماتها التعاقدية تجاه املتعهد على مدى 
 ..الصيانة الرئيسيةالصيانة الرئيسية

 مكافآت املوظفين مكافآت املوظفين  22--33--1212

صيصتخصـــــــــــــيصيتم يتم  سنوات الخدمة املتراكمة في تاريخ ي حســـــــــــــب األجور الحالية وســـــــــــــنوات الخدمة املتراكمة في تاريخ ُعمانُعمانيين وفقا لقانون العمل اليين وفقا لقانون العمل الُعمانُعماننهاية الخدمة للموظفين غير النهاية الخدمة للموظفين غير ال  مكافأةمكافأة  تخ سب األجور الحالية و ي ح
 التقرير.التقرير.

 ..19911991لعام لعام   االجتماعيةاالجتماعيةيين وفقا لقانـون التأمينات يين وفقا لقانـون التأمينات ُعمانُعماننهاية الخدمة للموظفين النهاية الخدمة للموظفين ال  مكافأةمكافأةمخصص مخصص   احتساباحتسابيتم يتم و و 

 الذمم التجارية املدينة الذمم التجارية املدينة  22--33--1313

ليبو  ال مةلة الللت  لس مبل ال داد لمل ا تحلي  د   تمثل الذمم المدينة حق الشررة ة  ا الحلررلل مبل ممب  مت التاليلرريت لم يتم تحلرريبو  ال مةلة الللت  لس مبل ال ررداد لمل ا ررتحلي  د    ليت لم يتم تح للل مبل ممب  مت التالي شة ة  ا الح تمثل الذمم المدينة حق ال
 اليليت(.اليليت(.التالت

 النقد والنقد املعادلالنقد والنقد املعادل 22--33--1414

، تعتبر الشركة أن جميع أرصدة البنوك والنقد الخالية من حق الوجز وتستحق خالل أقل من ثالثة شهور من ، تعتبر الشــركة أن جميع أرصــدة البنوك والنقد الخالية من حق الوجز وتســتحق خالل أقل من ثالثة شــهور من قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقديةبغرض إعداد بغرض إعداد 
 . . تاريخ اإليداع والسحوبات على املكشوف على أنها نقد ونقد معادلتاريخ اإليداع والسحوبات على املكشوف على أنها نقد ونقد معادل

 الدائنة األخرى  الذممالتجارية الدائنة و الذمم  15-3-2

 بالتكلفة املطفأة  الذممتقاس الذمم الدائنة و 
 
 بقيمها العادلة وتقاس الحقا

 
 . طريقة معدل الفائدة الفعلي باستخدامالدائنة األخرى مبدئيا

 رأسمال األسهم 16-3-2

 .باملتحصالت املستلمة رأسمال األسهميتم تسجيل 

 األرباح على األسهم العاديةحصص  17-3-2

 يتم إدراج حصص األرباح على األسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق املساهمين عند اعتمادها من مساهخي الشركة.

 مكافأة أعضاء مجلس الدارة 18-3-2

 .أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين بعقد تأسيس الشركة وقانون الشركات التجارية أةمكاف

من  %5السنوية وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية شريطة أال تتجاوز تلك األتعاب  العموميةتحدد الجمعية 
وتوزيع توزيعات األرباح ملساهخي الشركة على أال تتجاوز تلك األتعاب مبلغ  االختياري  واالحتياطيالقانوني  االحتياطيصافي الربح السنوي بعد خصم 

مانريال  10.000. ويجب أال تتجاوز أتعاب حضور الجلسات لكل عضو مبلغ ةالواحد سنةي في المانع  ريال  200.000  .ةالواحد السنةي في ع 
 
 األحكام املحاسبية الهامةالتقديرات و  3

املالية الظاهرة في تاريخ البيانات املالية  وااللتزاماتاألصول قيمة تؤثر على  وافتراضاتيتطلب إعداد البيانات املالية من اإلدارة القيام بإعداد تقديرات 
عديد من العوامل التي تختلف مثل هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتضمن الو واملخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة خالل العام. 

 .املقدرة وااللتزاماتالنتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات مستقبلية في األصول  اختالفيؤدي قد ، و ربما إلى حد كبيردرجة التأكد منها 

 :فيما يلي التقديرات الهامة املستخدمة في إعداد البيانات املالية
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 )تابع( األحكام املحاسبية الهامةالتقديرات و  3

 عقود اليجار 1-3

مانأبرمت الشركة اتفاقية لشراء الطاقة مع الشركة ال . وتغطي اتفاقية ية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م لتوليد الطاقة وتوفير سعة الطاقة من محطتهاع 
اإلدارة في اعتبارها متطلبات معيار  ميجاوات. وتضع 445ميجاوات واملحطة البالغة طاقتها  273شراء الطاقة كلتنا املحطتين، أي املحطة البالغة طاقتها 

. 4التقارير املالية الدولية رقم 
 
 "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار"، والذي يضع توجيهات لتحديد متى قد يتضمن الترتيب إيجارا

، على موضوع الترتيب ويستند تحديد ما إذا كان الترتيب بمثابة إيجا
 
في تاريخ نشأته سواء توقف إنجاز هذ الترتيب على استخدام ر، أو يتضمن إيجارا

 أصل أو أصول محددة أم ال، ويمنح هذا الترتيب الحق في استخدام األصل. 

، يصنف ترتيب اإليجار إما بأنه تمويلي أو تشغيلي وفق
 
 ملبادئ املعيار املحاسبي الدولي رقم وعند التوصل إلى تحديد أن الترتيب يتضمن إيجارا

 
 17ا

ل غالبية مخاطر وعوائد التشغيل بمثابة إيجار تمويلي. ويعد اإليجار عدا اإليجار التمويلي بمثابة   إيجار تشغيلي. "اإليجار". ويعد اإليجار الذي يحو 

 ( اليجار التمويلي1)

مانية لشراء الطاقة واملياه فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة البالغة طاقتها  فإنبناء على تقييم اإلدارة،   273اتفاقية شراء الطاقة املبرمة مع الشركة الع 
نظرا لتحويل مخاطر ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية املحطة لصالي الشركة  17تصنيفها كإيجار تمويلي بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم  تمميجاوات 

 لشروط اتفاقية شراء الطاقة، يعتمد توليد الطاقة على ممانية لشراء الطاقة واملياه. الع  
 
مانية لشراء الطاقة واملياه، الشركة والشركة الع   حطةوفقا

د الوحيد لتوليد الطاقة في سلطنة ع   ا لذلك، خل حطةمان، وتحصل على كمية كبيرة من الطاقة الناتجة عن موهي املور   دارة إلى أن إل صت االشركة. وفق 
دارة بتقييم تصنيف اإل قامت كما حتوي على عقد إيجار. ت كانت االتفاقيةما إذا التي تحدد ، 4اتفاقية شراء الطاقة تلبي متطلبات لجنة التفسير رقم 
ا ملتطلبات املعيار املحاسبي الدولي رقم 

جار تمويلي، حيث إن املصطلي الخاص عبارة عن عقد إي يه هذه االتفاقية، وخلصت إلى أن 17اإليجارات وفق 
اإليجار التمويلي في إدراج مستحقات الشركة. وبناء على ذلك، تم  حطةاالقتصادي املتبقي مل عمرمخصص للجزء األكبر من الاتفاقية شراء الطاقة بـ

 البيانات املالية.

يجارية تكاد تعادل ويرجع األساس في هذه النتيجة إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تتعلق بجزء كبير من عمر املحطة وأن القيمة الحالية للحد األدنض للقيم اإل 
 القيمة العادلة للمحطة عند بدء اإليجار. 

 اليجار التشغيلي (2)

ماناتفاقية شراء الطاقة املبرمة مع الشركة ال فإنبناء على تقييم اإلدارة،   445ية لشراء الطاقة واملياه فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة البالغة طاقتها ع 
نظرا لبقاء مخاطر ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية املحطة لدى الشركة  17تصنيفها كإيجار تشغيلي بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم  تمميجاوات 
مانلشركة الوليس ا عاما، بينما يقدر العمر  15ية لشراء الطاقة واملياه. ويرجع األساس في هذه النتيجة إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تسري ملدة ع 

ل القي العادلة  مةاالقتصادي للمحطة بحوالي أرنعين عاما. وال تكاد القيمة الحالية للحد األدنض للقيم اإليجارية بموجب اتفاقية شراء الطاقة تحص 
مانللمحطة عند بدء اإليجار. وعالوة على ذلك، يتم تحمل الخطر املتبقي بمعرفة الشركة وليس الشركة ال  ية لشراء الطاقة واملياه.  ع 

 إزالة أصول املوقعمخصص التزام  2-3

التقديرية ومعدل عند انقضاء اتفاقية حق االنتفاع واتفاقية شراء الطاقة، تتحمل الشركة التزام إزالة األصول وترميم املنطقة املتأثرة. وتبنى التكلفة 
 الخصم ومعدل الخطر املستخدم في مخصص احتساب تكاليف إزالة أصول املوقع على أفضل تقديرات اإلدارة.  

  نة الرئيسيةالصيا أعمال مخصص 3-3

اتفاقية  مدةعلى مدى وهو إتاحة املحطة لتوليد الكهرباء يمكن تجنبه  اللدى الشركة التزام تعاقدي ميجاوات،  273فيما يتعلق باملحطة البالغة طاقتها 
 علىمخصص للصيانة الرئيسية كتكاليف ال يمكن تجنبها  تكوين. وبناء على ذلك، يعتبر من املناسب األنشطةيتطلب أداء بعض  مماشراء الطاقة 

 
 بناءا

 . مراجعة منتصف العمر استنادا إلى أفضل التقديرات

 لمعداتلاألعمار النتاجية والقيمة املتبقية  4-3

 منها قيمها ا االستهالك احتسابيتم 
 
األعمار اإلنتاجية  احتسابيتم و ملتبقية، على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة. لتنزيل تكلفة املوجودات، مطروحا

 لتقييم إدارة الشركة بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين 
 
أفضل تقديراتها.  باستخداماملقدرة وفقا

 ألفضل تقديرات اإلدارة احتسابيتم و 
 
 القيم املتبقية وفقا
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 )تابع( األحكام املحاسبية الهامةالتقديرات و  3

 الشركة استمراريةفرضية  5-3

في األعمال للمستقبل  لالستمرارلقد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لد ها املوارد 
 كبيرة 

 
د جوهرية قد تلقي شكوكا

 
 على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأك

 
لى البقاء كمؤسسة قدرة الشركة ع علىاملنظور. عالوة

 الشركة. استمراريةمستمرة. لذلك، فيستمر إعداد البيانات املالية على أساس فرضية 

 الضرائب 6-3

بالنظر إلى مجموعة واسعة من و توجد أوجه عدم تيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في املستقبل. 
ملثل هذه  يةستقبلتغييرات املالالخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو فإن العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، 

 التي سجلت بالفعل. املصروفات حتم إجراء تعديالت في املستقبل لحساب ضريبة الدخل و تاالفتراضات قد 

يستند و تقوم الشركة بتكوين مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب املحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للشركة. و 
ألنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع لختلفة املتفسيرات السابقة و الضريبية اللربوط الى عوامل مختلفة، مثل خبرة إمقدار تلك املخصصات 

 .للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية

 انخفاض قيمة الذمم املدينة 7-3

واملعلومات تقييم التصنيف االئتماني  يشملوالذي  ة،املتوقعئر للتحصيل للحسابات املدينة باستخدام نموذج الخسا ةلغ القابلاإجراء تقدير للمبيتم 
املبالغ التي ليست ذات أهمية  أماعلى أساس فردي.  إجراء هذا التقديربالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، يتم و . املتعلقة بفترة التأخر عن السداد

 بشكل جماعي.فيتم تقييمها فردية، والتي فات موعد استحقاقها، 

 نخفاض قيمة مستحقات اليجار التمويليا 8-3

الخاصة بالشركة، واملدرجة التمويلي  اإليجار بمستحقاتاملرتبطة و املتوقعة  االئتمانيةلخسائر املستقبلية لعلى أساس النظرة تقييم القوم الشركة بت
املتوقعة"، باستخدام  يةاالئتمان الخسائرالتمويلي بناء  على نموذج " مستحقات اإليجارتم تقييم مخصصات انخفاض قيمة و بالتكلفة املطفأة. 

هذه االفتراضات واختيار  وضعفي  التقديرات واألحكامتستخدم الشركة و السداد ومعدالت الخسارة املتوقعة.  افتراضات حول مخاطر التخلف عن
ا إلى سجل  باإلضافة إلى التقديرات املستقبلية في نهاية كل فترة  ،السوق الحالية وأوضاعالسابق السداد املدخالت في حساب انخفاض القيمة، استناد 

 غير جوهري.يعتبر تأثير انخفاض القيمة  فإنفي تاريخ التقرير، كما و تقرير. مشمولة بال
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 معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذآالت و  4

  اآلالت  

 قطع غيار 
  األصل املزال  رأسمالية للمحطة

آلي  أجهزة حاسب
 أثاث وتركيبات  سيارات  برامج حاسب آلي  ومعدات

 
  املجموع الفرعي

 أعمال رأسمالية
 الجمالي  قيد التنفيذ

ماني     ماني  ريال ع  ماني  ريال ع  مانيريال   ريال ع  ماني  ع  ماني  ريال ع  ماني    ريال ع  ماني  ريال ع   ريال ع 
                     :التكلفة
 161,516,606  -  161,516,606  57,880  19,750  102,254  107,350  928,519  1,374,461  158,926,392  2019يناير  1في 

 166,355  7,947  158,408  -  -  -  158,408  -  -  -  إضافات
                      

  161,682,961  7,947  161,675,014  57,880  19,750  102,254  265,758  928,519  1,374,461  158,926,392  2019 سبتمبر ي 30في
                      

                     االستهالك:
 4,376,099  -  4,376,099  25,964  9,321  64,219  78,688  23,213  381,795  3,792,899  2019يناير  1في 

 2,967,273  -  2,967,273  8,681  2,963  15,244  21,583  17,410  57,269  2,844,123  للسنة االستهالك
                      

 7,343,372  -  7,343,372  34,645  12,284  79,463  100,271  40,623  439,064  6,637,022  2019سبتمبر 30في 
                      

                     صافي القيمة الدفترية:
 154,339,589  7,947  154,331,642  23,235  7,466  22,791  165,487  887,896  935,397  153,237,411  2019سبتمبر 30في 

                     :التكلفة
 148,501,431  146,839,736  1,661,695  57,880  19,750  102,254  107,350  -  1,374,461  -  2018يناير  1في 

  13,015,175   12,086,656  928,519  -  -  -  -   928,519  -  -  إضافات
 -  (158,926,392)  158,926,392  -  -  -  -  -  -  158,926,392  تحويل

                      

  161,516,606  -  161,516,606   57,880   19,750   102,254   107,350   928,519   1,374,461  158,926,392  2018ديسمبر  31في 
                      

                     االستهالك:
  426,153  -  426,153   14,388   5,371   43,768   57,190  -   305,436  -  2018يناير  1في 

  3,949,946  -  3,949,946   11,576   3,950   20,451   21,498   23,213   76,359   3,792,899  للسنة االستهالك
                      

  4,376,099  -  4,376,099   25,964   9,321   64,219   78,688   23,213   381,795   3,792,899  2018ديسمبر  31في 
                      

                     صافي القيمة الدفترية:
  157,140,507  -  157,140,507   31,916   10,429   38,035   28,662   905,306   992,666   155,133,493  2018ديسمبر  31في 

 

 ((1616  اإليضاحاإليضاحلدى البنوك مقابل القرض ألجل )لدى البنوك مقابل القرض ألجل )  مرهونةمرهونة  جميع املصانع واملعداتجميع املصانع واملعدات  ((11))

 الشامل على النحو التالي:الشامل على النحو التالي:هالك في قائمة الدخل هالك في قائمة الدخل ستستتم تخصيص رسم اإل تم تخصيص رسم اإل  ((22))

 20182018سبتمبر سبتمبر 3030في في   20192019سبتمبرسبتمبر  3030في في   
 ريال ُعمانيريال ُعماني  ريال ُعمانيريال ُعماني  

     

 1,962,4901,962,490  2,924,0812,924,081  ((2121يضاح يضاح اإل اإل تكاليف التشغيل )تكاليف التشغيل )
 28,72328,723  43,19243,192  ((2222يضاح يضاح اإل اإل ))  موميةموميةمصروفات إدارية وعمصروفات إدارية وع

  2,967,2732,967,273  1,991,2131,991,213 

للمحطة التنفيذ يعكس املبلغ املدفوع لدراسة الجدوى للتوصيل البينيرأس املال قيد (  3)  
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 مستحقات اليجار التمويلي 5

 وبناء على ذلك، فقد هو عبارة عن عقد إيجار تمويلي. 273ها قدرتالبالغة  الطاقةفإن الترتيب الخاص بمحطة توليد  (1.)3كما هو مذكور في املالحظة 
 .ميجاوات في البيانات املالية. 273اإليجار التمويلي الخاصة باملحطة البالغة طاقتها  مستحقاتتم إدراج 
         

2018ديسمبر  31     2019 سبتمبر  30             
 ريال عماني  ريال عماني

 غير متداولة
       

52,689,87652,689,876  54,514,26554,514,265 
 متداولة

       
2,408,1862,408,186  2,265,5792,265,579          

55,098,06255,098,062  56,779,84456,779,844 

 لفترات استحقاق 
 
 اإليجار التمويلي: مستحقاتيقدم الجدول التالي تحليال

  
   

أقل من سنة 
  واحدة

بين سنة واحدة 
  وسنتين

بين سنتين وخمس 
 الجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات

 2019 سبتمبر 30
 

 ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني
 90,353,22690,353,226  56,257,67056,257,670  20,457,33420,457,334  6,819,1116,819,111  6,819,1116,819,111 اإليجار التمويلي مستحقاتإجمالي 

: إيرادات تمويل غير محققة
 
    ((35,255,16435,255,164))  ((15,423,18315,423,183))  ((11,214,33311,214,333))  ((4,206,7234,206,723))  ((4,410,9254,410,925)) ناقصا

2,408,1862,408,186  2,612,3882,612,388  9,243,0019,243,001  40,834,48740,834,487  55,098,06255,098,062 

 2018ديسمبر  31
 

         
   95,467,95,467,560560   47,733,47,733,781781       34,095,55734,095,557    6,819,1116,819,111      6,819,1116,819,111    إجمالي مستحقات اإليجار التمويلي
: إيرادات تمويل غير محققة

 
    (38,687,71638,687,716)   (11,468,33111,468,331)   (18,304,43118,304,431)   (4,361,4224,361,422)    ((4,553,5324,553,532))   ناقصا

2,265,5792,265,579      2,457,6892,457,689   15,791,12615,791,126       36,265,36,265,450450  
 

56,779,84456,779,844 
 

 املخزون 6
     

2019 سبتمبر 03 2018ديسمبر  31         
مانريال  يع  مانريال    يع   

        

  قطع غيار ومستهلكات 
   

 2,944,657   2,958,345  
  وقود

   
 2,733,870   2,671,003  

  
   

 5,678,527   5,629,348  
 

 خرى األ دينة املذمم الدينة و املتجارية الذمم ال 7

2019 سبتمبر 30   2018ديسمبر  31    

مانريال    يع  مانريال    يع   
     

مانذمم تجارية مدينة من الشركة ال  2,681,517   10,007,933   ية لشراء الطاقة واملياه ع 
  13,182   (26مستحق من أطراف ذات عالقة إيضاح )

 
148  

مانالشركة المن  إيرادات من حدث التغيير السلبي الجوهري / )إلغاء(  470,783  588,451  ية لشراء الطاقة واملياهع 
  114,309  ذمم مدينة أخرى 

 
74,389  

   10,723,875   3,226,837  

 

بالكامل اعتبار ا  حصيلهاتم ت تنخفض قيمة أي من أرصدتها في تاريخ التقرير.استحقاقها ولم تتجاوز وقت ولم تعتبر جميع الذمم التجارية املدينة جيدة 
 ا.حيث أن املبلغ لم يكن كبير   خسائر ائتمانية متوقعة ضمن الذمم التجاريةالشركة أي  درجمن تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية. لم ت

 .ايوم   25الذمم التجارية املدينة ال تحمل فائدة ومدتها 

 تقادم الذمم التجارية املدينة في تاريخ التقرير كما يلي:

 
2019 سبتمبر 30        2018ديسمبر  31    

 
مانريال         يع  مانريال    يع   

           

 2,681,517  6,906,009       يوم 30 - 0
 -  3,101,924       يوما 180 - 31
 -  -       يوم 180فوق 

 
         10,007,933  2,681,517 
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 املصاريف املفعات و الد            8      
 
 دفوعة مقدما

 
2019 سبتمبر 30        2018ديسمبر  31    

 
مانريال         يع  مانريال    يع   

           

 6,675  88,333        أخرى مدفوعات و مقدما مدفوعات 
 
 
 166,576  201,577       مصروفات مدفوعة مقدما

 
         289,910  173,251 

 

 

 النقد والنقد املعادل 9

2019 سبتمبر 03       2018ديسمبر  31    

مانريال         يع  مانريال    يع   
         

  10,104,872   4,997,991       نقد في البنك
  1,840   1,890       نقد في الصندوق 

      4,999,881  10,106,712  
 

 رأسمال األسهم 10

 ي(.ي(.ُعمانُعمانريال ريال   120.000120.000.000.000: : 20182018ديسمبر ديسمبر   3131ي )ي )ُعمانُعمانريال ريال   120.000.000120.000.000، ، 20192019  سبتمبرسبتمبر  3300املصرح به للشركة، كما في املصرح به للشركة، كما في   رأسمال األسهمرأسمال األسهميبلغ يبلغ 

 ولدى الشركة فئة واحدة من األسهم العادية التي ال تحمل الحق في دخل ثابت. ولدى الشركة فئة واحدة من األسهم العادية التي ال تحمل الحق في دخل ثابت. 

 أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ التقرير: أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ التقرير:   %%1010وفيما يلي املساهمون الذين يمتلكون وفيما يلي املساهمون الذين يمتلكون 

  
      

 2019 سبتمبر 30
 

2018ديسمبر  31  

  
      

 نسبة املساهمة
 

 عدد األسهم
 

 نسبة املساهمة
 

 األسهمعدد 
               

 شركة م.أ.ب القابضة للطاقة
 

272272 
 

60,004,800  
 

272272 
 

60,004,800 

    ميتسوي وشركاه مشاريع الشرق األوسط وأفريقيا
 

 
 

 
 إنفستمنت آند ديفولوبمنت ليمتد 

 
272272 

 
60,004,800  

 
272272 

 
60,004,800 

 
 

 االحتياطي القانونياالحتياطي القانوني 1111

ربح الشركة إلى حساب احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع ربح الشركة إلى حساب احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع   ييمن صافمن صاف  %%1010تحويل تحويل وتعديالته وتعديالته   19741974من قانون الشركات التجارية لعام من قانون الشركات التجارية لعام   106106تتطلب املادة تتطلب املادة 
 سيتم النقل إلى االحتياطي القانوني في نهاية السنةسيتم النقل إلى االحتياطي القانوني في نهاية السنة, , حتى يعادل رصيد هذا الحساب ثلث رأسمال الشركة املدفوع على األقلحتى يعادل رصيد هذا الحساب ثلث رأسمال الشركة املدفوع على األقل

 

 نقديةنقديةالالتدفقات تدفقات الال  اتاتتحوطتحوط  احتياطياحتياطي 1212

ت الشركة سعر ت الشــركة ســعر تحمل تسهيالت الشركة طويلة األجل بالدوالر األمريكي فائدة بسعر الليبور على الدوالر األمريكي عالوة على الهوامر السارية. ولقد ثبتتحمل تســهيالت الشــركة طويلة األجل بالدوالر األمريكي فائدة بســعر الليبور على الدوالر األمريكي عالوة على الهوامر الســارية. ولقد ثبت
 الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة تم إبرامها مع بنوك دولية عديدة من أجل التسهيالت.  الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة تم إبرامها مع بنوك دولية عديدة من أجل التسهيالت.  

 

 2019 سبتمبر 30      
 

 2018ديسمبر  31

مانريال        مانريال   يع   يع 
         

 (4,444,370)   (1,222,955)       في البداية
  3,789,899  (6,224,811)       السنةالفترة / تغير في القيمة العادلة خالل 

 (568,484)    933,721       (19ناقص: املتعلق بأصل ضريبة مؤجلة )إيضاح 
 3,221,415  (5,291,090)      لتغير في القيمة العادلة للمشتقات خالل الفترة / السنة )صافي(

 (1,222,955)   (6,514,045)       التغير في القيمة العادلة للتحوط بعد خصم الضريبة
 

قائمة قائمة تخصص وتسري كافة مقايضات أسعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقدية وتم إدراج قيمتها العادلة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر وعرضها في تخصص وتسري كافة مقايضات أسعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقدية وتم إدراج قيمتها العادلة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر وعرضها في 
 حقوق املساهمين خالصة من الضريبة املؤجلة ذات الصلة. حقوق املساهمين خالصة من الضريبة املؤجلة ذات الصلة. التغيرات في التغيرات في 
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 األدوات املالية املشتقةاألدوات املالية املشتقة 1313

  الشركة من االقتراضات طويلة األجل ذات األسعار املتغيرة مما يعرض الشركة لخطر سعر فائدة التدفقاتالشــركة من االقتراضــات طويلة األجل ذات األســعار املتغيرة مما يعرض الشــركة لخطر ســعر فائدة التدفقاتينشأ الخطر الرئيس ي لسعر الفائدة لدى ينشــأ الخطر الرئيســ ي لســعر الفائدة لدى 
سعار فائدة ثابتة تتراوح من الشـــــــركة خمس اتفاقيات مقايضـــــــة أســـــــعار فائدة مع خمســـــــة بنوك دولية بأســـــــعار فائدة ثابتة تتراوح من   أبرمتأبرمت  ..النقديةالنقدية سة بنوك دولية بأ سعار فائدة مع خم ضة أ شركة خمس اتفاقيات مقاي .22.42.4 إلى 2 إلى 2.12.1ال

ً
.2 ســـــــنويا
ً
سنويا وخالل وخالل   2 

 الحالية، تم تقويم اقتراضات الشركة ذات السعر املتغير بالدوالر األمريكي بالكامل.  الحالية، تم تقويم اقتراضات الشركة ذات السعر املتغير بالدوالر األمريكي بالكامل.    الفترةالفترة

سعر فائدة تدفقاتها النقدية عن طريق وتدير الشـــــركة خطر ســـــعر فائدة تدفقاتها النقدية عن طريق  شركة خطر  شركة مع اســـــتخدام مقايضـــــات أســـــعار فائدة عائمة إلى ثابتة. وبموجب هذه املقايضـــــات، تتفق الشـــــركة مع وتدير ال ضات، تتفق ال سعار فائدة عائمة إلى ثابتة. وبموجب هذه املقاي ضات أ ستخدام مقاي ا
ا بالرجوع إلى ا بالرجوع إلى أطراف أخرى على أن يستبدلوا على فترات محددة )نصف سنوية( الفرق بين أسعار العقود الثابتة ومعدالت الفائدة ذات السعر العائم، محتسبأطراف أخرى على أن يســـتبدلوا على فترات محددة )نصـــف ســـنوية( الفرق بين أســـعار العقود الثابتة ومعدالت الفائدة ذات الســـعر العائم، محتســـب

 ا.  ا.  املبالغ األصلية النظرية املتفق عليهاملبالغ األصلية النظرية املتفق عليه
      

 لالستحقاق فترةالقيمة النظرية حسب ال

 5أكثر من   أكثر من سنة واحدة  من شهر واحد  إجمالي القيمة  قيمة عادلة  

 سنوات  سنوات 5إلى   شهر 12إلى   النظرية  سلبية  

مانريال    مانريال   يع  مانريال   يع  مانريال   يع  مانريال   يع   يع 
          2019سبتمبر 30

 64,115,68464,115,684  424424,,16,16,535535  3,959,2133,959,213  84,610,32184,610,321  7,663,5817,663,581 الفائدةسعر مقايضة 

          2018ديسمبر  31
 68,175,40868,175,408  16,434,91316,434,913    3,890,2803,890,280  88,500,60188,500,601    1,438,7711,438,771 مقايضة سعر الفائدة

 
  

 مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع 14

 2019 سبتمبر 30            
 

 2018ديسمبر  31

مانريال              مانريال   يع   يع 
               

 3,000,900  4,067,655           في البداية
 928,519  -      فترة / السنةمكون خالل المخصص 

 138,236  107,886  (24)إيضاح  من املوقع على مخصص تكاليف إزالة األصول  رد معدل الخصم

           4,175,541  4,067,655 
 

 ألفضــــــــــــل تقديرات اإلدارة لتدفق املنافع االقتصــــــــــــادية املســــــــــــتقبلية 
ً
ستقبلية تمثل تكاليف إزالة أصــــــــــــول املوقع القيمة الحالية وفقا صادية امل ضل تقديرات اإلدارة لتدفق املنافع االقت  ألف
ً
صول املوقع القيمة الحالية وفقا والتي قد تكون مطلوبة إلزالة والتي قد تكون مطلوبة إلزالة تمثل تكاليف إزالة أ

صم التكلفة املقدرة من القيمة الحالاملرافق وتســــــــــوية املنطقة املتأثرة في املواقع التي اســــــــــتأجرتها الشــــــــــركة. وتم خصــــــــــم التكلفة املقدرة من القيمة الحال شركة. وتم خ ستأجرتها ال سوية املنطقة املتأثرة في املواقع التي ا ستخدام معدل يعكس مخاطر ية باســــــــــتخدام معدل يعكس مخاطر املرافق وت ية با
 الشركة.الشركة.

 الصيانة الرئيسيةالصيانة الرئيسية  أعمالأعمال  مخصصمخصص 1515

تكبد تكبد   املتوقعاملتوقعوتحديثها. ومن وتحديثها. ومن   من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب اتفاقية شراء الطاقة، سيتعين القيام بأعمال صيانة رئيسية على أصول توليد الطاقةمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب اتفاقية شــراء الطاقة، ســيتعين القيام بأعمال صــيانة رئيســية على أصــول توليد الطاقة
شراء الطاقة هذه النفقات على مدى اتفاقية شـــــــــــــراء الطاقة  شركة من الوفاء بالتزاماتها الشـــــــــــــركة من الوفاء بالتزاماتها   مما يمكنمما يمكنهذه النفقات على مدى اتفاقية  شراء الطاقة. موجب اتفاقية شـــــــــــــراء الطاقة. ببال صص على فقد تم تكوين مخصـــــــــــــص على موجب اتفاقية  فقد تم تكوين مخ

 الرئيسية. الرئيسية.   والتطويروالتطوير  اساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية الصادرة والتي ستلزم ألنشطة الصيانةاساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية الصادرة والتي ستلزم ألنشطة الصيانة
            

 2019 سبتمبر 30
 

             2018ديسمبر  31
مانريال   يع 

 
مانريال   يع 

               

 البدايةفي 
          

3,917,732 
 

4,423,638  
 (24)اإليضاح  الصيانة الرئيسية على رد معدل الخصم

 
87,468 

 
125,502 

 السنةالفترة / خالل  املدفوع
 

(171,863) 
 

(631,408) 
 

          
3,833,337 

 
3,917,732  
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 قرض طويل األجلال 16

 2019 سبتمبر 30    
 

 2018ديسمبر  31

مانريال       يع 
 

مانريال   يع 
       

 152,502,471  161,332,749    البدايةفي 
  13,074,003  -    السنة الفترة / ستلم خاللامل

 (4,243,725)   (7,089,986)    السنة الفترة / املدفوع خالل
 161,332,749  154,242,763    إجمالي قيمة القرض

 (1,728,219)   (1,586,111)    ناقص: رسوم ترتيبات غير مطفأة
    152,656,652  159,604,530 
       

  6,979,251  7,210,143    الجزء الجاري 
 152,625,279  145,446,509    الجزء غير الجاري 

    152,656,652  159,604,530 
 

صلية البالغة اتفاقية تســـــــــــــهيالت القرض االصـــــــــــــلية البالغة  سهيالت القرض اال صت من قبل ائتالف من بنوك محلية دوالر امريكي( خصـــــــــــــصـــــــــــــت من قبل ائتالف من بنوك محلية   437,832,047437,832,047ي )ي )ُعمانُعمانريال ريال   168,069,121168,069,121اتفاقية ت ص دوالر امريكي( خ
 ..20182018يوليو يوليو   3131سنوي والتي تبدأ من سنوي والتي تبدأ من قسط نصف قسط نصف   3131وعاملية وفقا التفاقية شراء الطاقة لتمويل تكاليف املشروع. ويسدد القرض على وعاملية وفقا التفاقية شراء الطاقة لتمويل تكاليف املشروع. ويسدد القرض على 

 وفقا التفاقية الشروط العامة، يتألف قرض األجل مما يلي:وفقا التفاقية الشروط العامة، يتألف قرض األجل مما يلي:

 تاريخ السداد النهائي  أسعار الفائدة   مجموع الخدمات  العملة 
مانريال  1  2032ديسمبر  31  سنويا %4.6   72,999,959  يع 
 2032ديسمبر  31  سنويا %1.4ليبور +    248,271,000  دوالر أمريكي 2

 

مانتشتمل اتفاقية تسهيالت الريال ال ماني على تسهيالت احتياطيات من الريال الع  مانريال  3,032,646ي تبلغ ع   يع 

 فيما يلي جدول سداد إجمالي قرض األجل:

 2019 سبتمبر 30      
 

 2018ديسمبر  31

مانريال        مانريال   يع   يع 
  7,089,985  7,498,048      تدفع في غضون سنة واحدة

  7,363,186  7,439,034      تدفع في غضون سنة واحدة أو سنتين
  22,596,221  23,499,053      تدفع في غضون سنتين أو خمس سنوات

  124,283,357  115,806,628      تدفع بعد خمس سنوات
 

ضد جزء تتحوط الشـــــــركة ضـــــــد جزء  شركة  سعار الفائدة كما هو مبين في القرض املقوم بالدوالر األمريكي بالنســـــــبة لخطر ســـــــعر الفائدة عن طريق اتفاقية ملقايضـــــــة أســـــــعار الفائدة كما هو مبين في تتحوط ال ضة أ سعر الفائدة عن طريق اتفاقية ملقاي سبة لخطر  القرض املقوم بالدوالر األمريكي بالن
 ..1212إيضاح إيضاح 

 

، ، تم ضمان القرض برهن جميع أصول املشروع، والتنازل عن التأمين / إعادة التأمين واتفاقية ضمان على أسهم املؤسسين ورهن حسابات املشروعتم ضـــمان القرض برهن جميع أصـــول املشـــروع، والتنازل عن التأمين / إعادة التأمين واتفاقية ضـــمان على أســـهم املؤســـســـين ورهن حســـابات املشـــروع
  %%4.4.6600( للتسهيالت بالدوالر االمريكي ونسبة ( للتسهيالت بالدوالر االمريكي ونسبة %%3.613.61: : 20182018ديسمبر ديسمبر   3131ا )ا )سنويً سنويً   %%4.224.22ويبلغ املتوسط املر ي لسعر الفائدة الفعلي للقروض البنكية ويبلغ املتوسط املر ي لسعر الفائدة الفعلي للقروض البنكية 

 (.(.%%4.024.02: : 20182018ديسمبر ديسمبر   3131( )( )سنوًياسنوًيا  %%3.943.94ي )بشكل عام سعر فعلي ي )بشكل عام سعر فعلي ُعمانُعمان( للتسهيالت بالريال ال( للتسهيالت بالريال ال%%4.604.60: : 20182018ديسمبر ديسمبر   3131))  سنوًياسنوًيا

 ..تغطية خدمة الدينتغطية خدمة الدين  معدلمعدل  بصيانةبصيانةاملتعلقة املتعلقة   إلى بعض االتفاقياتإلى بعض االتفاقياتيخضع القرض يخضع القرض 

شركة بإعادة هيكلة ، قــامــت الشـــــــــــــركــة بــإعــادة هيكلــة   20192019سبتمبر ســـــــــــــبتمبر   3030اعتباًرا من اعتبــاًرا من    سهيالت رأس املال العامل بمبلغ تســـــــــــــهيالت رأس املــال العــامــل بمبلغ ، قامت ال سمبر ديســـــــــــــمبر   3131ريال عماني )ريــال عمــاني )  000000،،700700،،44ت   --  20182018دي
 2(.2(.3.53.5  --  20182018ديسمبر ديسمبر   23131 سنوًيا )2 سنوًيا )3.753.75ريال عماني( بمعدل فائدة ريال عماني( بمعدل فائدة   000000،،700700،،77

 خرى خرى األ األ دائنة دائنة الالذمم ذمم الالدائنة و دائنة و الالتجارية تجارية الالمم مم الذالذ 1717

2019 سبتمبر 30      
 

2018ديسمبر  31  

مانريال      مانريال   يع   يع 
 3,665,422  2,785,824     املستحقةصروفات امل

 2,379,765  5,511,159    ذمم تجارية دائنة
 501,493  1,101,778    (26مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 6,759  -    ذمم دائنة أخرى 

    9,398,761  6,553,439 
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 16رقم الدولي لعداد التقارير املالية املعيار  تطبيقالتعديالت املعترف بها عند  18
 

شركة الشــــــــركة   قامت قامت  لفترة لفترة لل  يتم إعادة بيان أرقام املقارنةيتم إعادة بيان أرقام املقارنةلكن لم لكن لم و و ، ، 20192019يناير يناير   11بأثر رجعي اعتباًرا من بأثر رجعي اعتباًرا من   1616عداد التقارير املالية رقم عداد التقارير املالية رقم إل إل املعيار الدولي املعيار الدولي بتطبيق بتطبيق ال
بالتقريراملشـــــــــــــمولــة بــالتقرير شمولة  ية املحددة في، على النحو املســـــــــــــموح بــه بموجــب األحكـــام االنتقـــاليـــة املحـــددة في20182018  لعاملعـــام  امل به بموجب األحكام االنتقال سموح  تالي فقد تم إدراجوبــالتـــالي فقـــد تم إدراجاملعيار. املعيـــار.   هذاهــذا  ، على النحو امل إعادة إعــادة عمليات عمليـــات   وبال

شئة عن قواعد التأجير الجديدة للفترة التصـــــــــــــنيف والتعديالت الناشـــــــــــــئة عن قواعد التأجير الجديدة للفترة  صنيف والتعديالت النا عند اعتماد املعيار الدولي للتقارير عند اعتماد املعيار الدولي للتقارير و و في حقوق امللكية. في حقوق امللكية.   20192019يناير يناير   11قبل قبل الواقعة الواقعة الت
شركة الشـــــــركة   ، فإن، فإن1616  رقمرقم  املاليةاملالية شغيلي" بموجب بالتزامات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصـــــــنيفها ســـــــابًقا على أنها "عقود إيجار تشـــــــغيلي" بموجب قد اعترفت قد اعترفت ال سابًقا على أنها "عقود إيجار ت صنيفها  بالتزامات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم ت

صومة باستخدام صومة باستخدام بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املتبقية، مخبالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املتبقية، مخ  االلتزاماتااللتزاماتتم قياس هذه تم قياس هذه وقد وقد . . ""عقود اإليجارعقود اإليجار""  1717مبادئ املعيار املحاسبي الدولي رقم مبادئ املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 للشركة.للشركة.  تكلفة رأس املالتكلفة رأس املالاملر ي لاملر ي لتوسط توسط طريقة املطريقة امل

 على النحو التالي.على النحو التالي.  20192019  سبتمبرسبتمبر  11في في كما كما على البيانات املالية على البيانات املالية   1616معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم   وكان تأثير تطبيق وكان تأثير تطبيق 
 

 األصول غير الجارية

        

 أصول حق االستخدام

     

 

 
4,586,306 

            

 االلتزامات غير الجارية
     

 

  

 االلتزامات اإليجارية
     

 

 
4,566,348 

            

 االلتزامات الجارية
     

 

  

 االلتزامات اإليجارية
     

 

 
242,089 

            

 التأثير على حقوق امللكية
     

 

 
(222,131) 

            

 (  19)إيضاح  تسوية األرباح املحتجزةأثير الضريبة املؤجلة على ت
 (33,320)             

 2019يناير  1املصاريف املعترف يها في األرباح املحتجزة بموجب مبادئ اإليجار التشغيلي ولكن لم يتم دفعها كما في  إلغاء
 - 

            

            
            

 صافي التأثير على حقوق امللكية
        (255,451) 

 

 كما يلي:كما يلي:ركة أصول حق االستخدام خالل الفترة ركة أصول حق االستخدام خالل الفترة كانت حكانت ح
 

  

         
 20192019  سبتمبرسبتمبر  3030

 
 20182018ديسمبر ديسمبر   3131

  

         
مانريال   يع 

 
مانريال   يع 

              

 يناير 1في 
      

4,584,3044,584,304 
 

-    

 (21اإلطفاء خالل الفترة )إيضاح 

   
((221,922221,922)) 

 
-    

 سبتمبر  30 في
     

4,344,3844,344,384 
 

-    

 
 هي كما يلي:هي كما يلي:املعترف يها في السنة الحالية املعترف يها في السنة الحالية   يةيةإليجار إليجار تزامات اتزامات اااللاالل
           

 20192019  سبتمبرسبتمبر  3030
 

 20182018ديسمبر ديسمبر   3131
           

 ريال ُعمانيريال ُعماني
 

 ريال ُعمانيريال ُعماني
              

 الرصيد االفتتاحيالرصيد االفتتاحي
         

4,808,4344,808,434   
 

-    

 فوائد املستحقة خالل الفترةفوائد املستحقة خالل الفترةالال
     

122,255122,255 
 

-    

 مدفوعات خالل الفترةمدفوعات خالل الفترة
     

  (230,07230,0722) 
 

-    

 الرصيد الختاميالرصيد الختامي
         

4,400,4204,400,420 
 

-    
              

           
 20192019  سبتمبرسبتمبر  يي  3300

 
 20182018ديسمبر ديسمبر   3131

           
 ريال ُعمانيريال ُعماني

 
 ريال ُعمانيريال ُعماني

              
 االلتزامات اإليجارية الجاريةااللتزامات اإليجارية الجارية

     405,095405,095  -    
 االلتزامات اإليجارية غير الجاريةااللتزامات اإليجارية غير الجارية

     4,295,5254,295,525  -    

           4,400,4204,400,420  -    
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 ))تابع)تابع1616رقم رقم الدولي لعداد التقارير املالية الدولي لعداد التقارير املالية املعيار املعيار   التعديالت املعترف بها عند تطبيقالتعديالت املعترف بها عند تطبيق  1818

 ::للفترة املنتهية على النحو التاليللفترة املنتهية على النحو التالي  يةيةتزامات اإليجار تزامات اإليجار اللاللالفوائد على االفوائد على اومصروف ومصروف ستخدام ستخدام اال اال   وكان اإلطفاء املتعلق بأصول حقوكان اإلطفاء املتعلق بأصول حق

           

سع لـــــتســــــــــــــــع اا هر أشــــــــــــــــهـــــر لت ش أ

  املنتهية فياملنتهية في

سعالــــتســـــــــــــــــعاا لت شهر أشـــــــــــــــــهــــر   ا أ

 املنتهية فياملنتهية في

           
 20192019  سبتمبرسبتمبر  3030

 
 20120188  سبتمبرسبتمبر  3030

           
 ريال ُعمانيريال ُعماني

 
 ريال ُعمانيريال ُعماني

              

 ((2121إطفاء )إيضاح إطفاء )إيضاح 
     221,922221,922  -    

 ( ( 2424فوائد على اإليجار التمويلي )إيضاح فوائد على اإليجار التمويلي )إيضاح 
     122,254122,254  -    

 

 الضريبة 19

    

أشهر املنتهية أشــهر املنتهية   التسعالتســع

 20192019  سبتمبرسبتمبر  3300  فيفي
 

سعالتســـــع شهر املنتهية في أشـــــهر املنتهية في   الت أ

 20120188  سبتمبرسبتمبر  3030

ماني     ماني  ريال ع   ريال ع 
       قائمة الدخل الشامل
 2,300,647  1,644,833    حساب الضريبة املؤجلة

 (154,809)   -    املؤجلةاملؤجلةالضريبة الضريبة مصروف مصروف 

    1,644,833  2,145,838 

       املركز املاليقائمة بيان 
       :االلتزام غير املتداول 
  5,977,517  6,721,949    الضريبة املؤجلة

       
       االلتزام املتداول 
 154,809     -    السنة الحالية

    -     154,809 

       

    

التسع أشهر املنتهية 
  2019سبتمبر  30في 

التسع أشهر املنتهية في 
 2018سبتمبر  30

       مخصص حركة الضريبة:
  154,809     -    في البداية

 (154,809)      -    اإللغاء خالل الفترة / السنةاإللغاء خالل الفترة / السنة
    -     -    

 يمكن تسوية إجمالي حساب ضريبة السنة الحالية مع األرباح املحاسبية كما يلي:

    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

التسع أشهر املنتهية 
سبتمبر  30في 

8201  

ماني     ماني  ريال ع   ريال ع 
 2,943,503  3,025,829    الربح املحاسبي قبل الضريبة

       

 %15بمعدل الضريبة 
   

453,874  441,525 
       يضاف األثر الضريبي لـ:

 الضريبة املؤجلة غير املدرجة على الخسائر الضريبية 
  

 1,223,620  - 
  659  - 
   (33,320)  يةيةلتزامات اإليجار لتزامات اإليجار الالأثير الضريبة املؤجلة على حقوق امللكية عند االعتراف باأثير الضريبة املؤجلة على حقوق امللكية عند االعتراف باتت

 991,024  -  تأثير العام السابقتأثير العام السابق
 (154,809)  -    عكس حالي لضرائب السنة املاضية

 1,277,740  1,644,833    الضريبة للسنةمصروف 

. وتعتبر اإلدارة أن مبالغ الضريبة اإلضافية، إن وجدت، والتي من املمكن أن تكون مستحقة في .2012تم االنتهاء من الربط الضريبي للسنة الضريبية 
 .2019سبتمبر 30نهاية السنوات الضريبية املفتوحة لم يكن لها تأثير مادي على املركز املالي للشركة كما في 
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 الضريبة )تابع(  19

ريال  22,989,752التمويلي، كذلك فيما يتعلق باألرباح غير املحققة والبالغة  يجاربواسطه نموذج اال إن مخصص الضريبة الحالية واملؤجلة تم إثباته 
مان التمويلي(، لدى اإلدارة نظرة بأن األرباح سوف تتحقق كجزء من التعرفة  يجاراال  مستحقاتي، )وهذا يمثل الفرق بين القيمة العادلة لآلالت و ع 

 اتفاقية شراء الطاقة وال يخضع لضريبة الدخل إال الربح املحقق وفقا لقانون ضريبة الدخل.املحققة املستلمة على مدى عمر 

 الضريبة املؤجلة

. وينسب صافي التزام الضريبة %15يتم احتساب الضرائب املؤجلة على كافة الفروقات املؤقتة بطريقة االلتزام باستخدام معدل ضربيه أساس ي قدره 
 إلى البنود التالية: قائمة الدخل الشاملاملؤجلة والضريبة املؤجلة املحملة على 

   في مدرجة ضريبة مؤجلة    
 سبتمبر 30في   دخل شامل آخر  الربح أو الخسارة  يناير 1في   

مانريال    مانريال   يع  مانريال   يع  مانريال   يع   يع 
2019         

         أصول الضريبة املؤجلة
 545,001545,001     -                     (12,65912,659)            584,440584,440  مخصص تكلفة الصيانة الرئيسية 
 424,331424,331     -                     14,18314,183    410,148410,148  مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع

 405,093405,093  (33,32033,320)   438,413438,413     -                    (18)إيضاح  ةاإليجاري اتااللتزام
 1,149,5341,149,534  933,421933,421     -                      215,814215,814  (12)إيضاح  احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

  1,413,4241,413,424            741,937741,937   900,401900,401  3,055,9423,055,942 
         التزام الضريبة املؤجلة 

         

  (3,069,922)   ضريبي معجل استهالك
         

(1,851,423)                     -     (4,921,345) 
         املكسب غير املحقق على 
 (2,948,399)     -                     43,144  (3,021,546)   إدراج اإليجار التمويلي
         إيجار تمويلي مستحق لـ

 (243,044)     -                     19,450  (282,724)   إزالة األصول من املوقع
         إيجار تمويلي مستحق لـ

 (823,932)       -                     54,221  (881,153)   أعمال الصيانة الرئيسية 
 (484,944)     -  (687,977)              -                    أصول حق االستخدام
 (133,184)     -                     2,412  (135,796)   إزالة األصول من املوقع

   (7,391,141)  (2,384,440)  -  (9,444,911) 
         

 (4,421,949)  900,401  (1,444,833)  (5,977,517)   صافي التزام الضريبة املؤجلة
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 الضريبة )تابع( 19

   في مدرجة ضريبة مؤجلة    
 ديسمبر 31في   دخل شامل آخر  الربح أو الخسارة  يناير 1في   

ماني   ماني  ريال ع  ماني  ريال ع  ماني  ريال ع   ريال ع 

2018         
         أصول الضريبة املؤجلة

  587,660     -                      587,660              -                    مخصص تكلفة الصيانة الرئيسية 
  610,148     -                      610,148              -                    مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع

  215,816  (568,484)      -                     784,300  احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
  784,300           1,197,808     (568,484)   1,413,624  

         التزام الضريبة املؤجلة 
 (3,069,922)      -                     (3,008,359)        (61,563)   ضريبي معجل استهالك

         املكسب غير املحقق على 
 (3,021,546)      -                      87,551             (3,109,097)   إدراج اإليجار التمويلي
         إيجار تمويلي مستحق لـ

 (282,724)      -                     (282,724)             -                    إزالة األصول من املوقع
         إيجار تمويلي مستحق لـ

 (881,153)      -                     (881,153)             -                    أعمال الصيانة الرئيسية 
 (135,796)       -                      (135,796)              -                    إزالة األصول من املوقع

   (3,170,660)        (4,220,481)                     -      (7,391,141) 
 (5,977,517)   (568,484)   (3,022,673)        (2,386,360)   الضريبة املؤجلة (لتزامأصول / )إصافي 

 

 يراداتال  20

    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في   

مانريال      مانريال   يع   يع 
       إيرادات من عقد مبرم مع عميل

  11,349,685   11,845,282    مخصص تكلفة الوقود
  5,582,574   5,534,824    تشغيل وصيانة ثابتمخصص 

  62,539   84,249    مخصص طاقة كهربائية 

    14,489,348  16,994,798 
       إيرادات من عقود إيجار

 3,564,012  3,432,552    دخل الفائدة على االيجار التمويلي
 9,669,901  9,548,258    النفقات اإلستثمارية إيرادات

     13,010,810   13,233,913 
       

    30,500,188  30,228,711 
 

 تكاليف التشغيل 21

    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في   

مانريال      مانريال   يع   يع 
 11,316,674   11,995,016     وقودتكاليف 

 5,542,879   5,459,754     الصيانةالتشغيل و مصروفات 
 2,943,365   2,924,081     (4يضاح اإل )استهالك 

 489,558   433,821     (23تكاليف املوظفين )إيضاح 
 497,625   374,770     تأمين

    -   221,922     (18إطفاء أصول حق االستخدام )إيضاح 
 256,590   36,068     الربط لنقل الكهرباءتكلفة 

 100,066      -                       مصروفات حق االنتفاع
 -     -                       تكاليف أخرى 

    21,445,432  21,146,757 
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 عموميةالدارية و ال صروفات امل 22
 

   

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في    

مانريال     مانريال   يع   يع 
  135,661    117,653     تكاليف قانونية ومهنية

  39,748    112,382     املصاريف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والبرامج

  41,364    44,805     رسوم ترخيص للجهة التنظيمية
  43,085    43,192     (4)إيضاح استهالك 

ومكافآت أعضاء مجلس ومصروفات السفر أتعاب حضور الجلسات 
    (26اإلدارة )اإليضاح 

 30,949  

 

 11,400  

  44,810    30,625     مصروفات السفر
 مصروفات مكتبية

    28,883    34,913  
  18,126    22,232     إيجار املكتب 

  101,635    12,318     ترفيه
  4,650    11,250     مصروفات تدريب

  33,712    8,423     مصروفات اإلتصاالت
  42,153    70,361     مصروفات متنوعة

    533,043  551,257 
 

 تعلقة باملوظفيناملصروفات امل 23

 :مما يليتكاليف التشغيل  ضمناملدرجة ذات الصلة الرواتب والتكاليف تتألف 
    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في       

مانريال  مانريال   يع   يع 
 ومزايا أخرى ومزايا أخرى   رواتب وأجور رواتب وأجور 

   
414,050414,050 

 
458,526458,526 

 مساهمات محددةتقاعد ذات مساهمات في خطة 
   

4,9444,944 
 

13,13513,135 
 نهاية الخدمة للموظفينمنافع  مصروف

   
12,49412,494 

 
17,89717,897 

    433,821433,821  489,558489,558 
 

 تكاليف التمويل 24
    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في       

مانريال  يع  مانريال     يع 
 فائدة على قرض طويل األجل

   
4,938,440 

 
5,074,1305,074,130 

 إطفاء تكاليف التمويل املؤجلة
 

142,108  150,918150,918 
     (18الفوائد على اإليجار التمويلي )إيضاح 

 
122,254  -- 

 149,066149,066  104,884  (14)إيضاح  على مخصص تكاليف إزالة األصول  رد معدل الخصم
 عمولة اعتماد مالي

   
94,398 

 
         104,067104,067 

 (15الصيانة الرئيسية )إيضاح  على رد معدل الخصم
 

84,448  95,11495,114 
 رسم التزام

   
                   -    

 
           13,89913,899     

5,495,854 
 

3,714,2933,714,293 
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 األرباح للسهم الواحد 25
    

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية  تسعال
8201سبتمبر 30في       

مانريال  مانريال   يع   يع 
 للفترةالخسارة 

   
1,380,994 

 
797,665 

 املتوسط املر ي لعدد األسهم العادية 
   

222,240,000 
 

90,730,815     
             0.006  

 
0.009 

 

 . . أدوات لها أثر على األرباح للسهم الواحد عند ممارستهاأدوات لها أثر على األرباح للسهم الواحد عند ممارستهاألن الشركة لم تصدر أية ألن الشركة لم تصدر أية للسهم الواحد للسهم الواحد   الواحد هي نفسها األرباحالواحد هي نفسها األرباحألرباح املخففة للسهم ألرباح املخففة للسهم اا

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة 2626

ضاء مجلس اإلدارة تتكون األطراف ذات العالقة من املســــــــــــــاهمين وأعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة  ساهمين وأع   التحكم فيالتحكم في  التي يملكون فيها القدرة علىالتي يملكون فيها القدرة على  كيانات األعمالكيانات األعمالو و   وموظفي اإلدارة العلياوموظفي اإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من امل
 كبيرة.كبيرة.بصورة بصورة   يهايهاالتأثير علالتأثير علأو أو قراراتها املالية والتشغيلية قراراتها املالية والتشغيلية 

 
ً
 وتحتفع الشـــــــــــــركة بأرصــــــــــــــدة مع األطراف ذات العالقة والتي تنشــــــــــــــأ في إطار ســـــــــــــير العمل العادي للتعامالت التجارية، والتي تم الدخول فيها وفقا
ً
سير العمل العادي للتعامالت التجارية، والتي تم الدخول فيها وفقا شأ في إطار  صدة مع األطراف ذات العالقة والتي تن شركة بأر  لبنود  لبنود وتحتفع ال

 وشروط وافقت عليها اإلدارة.وشروط وافقت عليها اإلدارة.

 على النحو التاليعلى النحو التالي  20192019سبتمبرسبتمبر  3030املنتهية في املنتهية في   الفترةالفترةألطراف ذات العالقة خالل ألطراف ذات العالقة خالل مع امع ا  كانت األرصدة والتعامالت الجوهريةكانت األرصدة والتعامالت الجوهرية

 ((1919)اليضاح )اليضاح األرصدة في نهاية السنة األرصدة في نهاية السنة 

2019 سبتمبر  03     2018 ديسمبر 31    

مانريال      يع   
 

مانريال  يع   
       (7املستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح 

  114     -                       الكهرباء ش.م.ع.م.شركة شناص لتوليد 
   34  13,182         لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م. اهرةظالشركة 

   13,182                  148  

       
 

 2018 ديسمبر 31  2019سبتمبر  30   

 
مانريال     مانريال   يع   يع 

      (18العالقة )إيضاح املستحق إلى األطراف ذات 
 

  465,369            1,048,594    شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م
    -                    333    شركة أعمال املياه والطاقة الدولية

مان -الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة    36,124               52,848               ع 
 أكوا باور جلوبال سيرفيسز ش.م.م 

   
- 

                   -    

           1,101,778            501,493  
       فترةمعامالت خالل ال

 5,287,147  5,757,621           رسوم التشغيل والصيانة واملصروفات ذات الصلة
 308,896            315,849     اإلعارة ومصروفات االستردادمصروفات 

ومكافآت أعضاء مجلس  ومصروفات السفر أتعاب حضور الجلسات
    (22)إيضاح اإلدارة 

            30,949 
 

11,400 

 5,607,443         6,104,419         بضاعة وخدمات مستلمة

   77,001               بضاعة وخدمات مقدمة
232,133 
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 )تابع()تابع(  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة 2424

 ملوظفي اإلدارة العلياملوظفي اإلدارة العليا  مدفوعاتمدفوعات

سؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه تتمثل اإلدارة العليا في األشــــخاص الذين يتمتعون بالســــلطات واملســــؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه  سلطات وامل شرة أو نشــــاطات الشــــركة، بصــــورة مباشــــرة أو والتحكم بوالتحكم بتتمثل اإلدارة العليا في األشخاص الذين يتمتعون بال صورة مبا شركة، ب شاطات ال ن
 يلي:يلي:كما كما   الفترةالفترةكانت املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا خالل كانت املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا خالل و و أي عضو مجلس إدارة "سواء كان تنفيذي أو بخالف ذلك". أي عضو مجلس إدارة "سواء كان تنفيذي أو بخالف ذلك".   بما في ذلكبما في ذلكغير مباشرة، غير مباشرة، 

 
 

   

التسع أشهر املنتهية 
2019سبتمبر  30في    

أشهر املنتهية في  تسعال
8201سبتمبر 30   

مانريال     مانريال   يع   يع 
  164,899164,899            154,445154,445    منافع قصيرة األجل للموظفين

     11,40011,400  30,94930,949                أتعاب حضور الجلسات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
            185,624185,624             176,299176,299 

 

 إدارة املخاطر املالية 27

الدائنة األخرى. ويتمثل الغرض الرئيس ي لهذه  الذممتشمل االلتزامات املالية الرئيسية للشركة بخالف املشتقات القروض والذمم التجارية الدائنة و 
اإليجار التمويلي والذمم التجارية املدينة والنقد املشتق  مستحقاتااللتزامات املالية في تمويل عمليات الشركة. وتشمل األصول املالية الرئيسية للشركة 

 مباشرة من عملياتها. 

 خطر السوق 

ادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية إلحدى األدوات املالية بسبب تغيرات في أسعار السوق. ويتكون يتمثل خطر السوق في خطر تذبذب القيمة الع
 خطر السوق من خطر سعر الفائدة وخطر العملة. وتشمل األدوات املالية املتأثرة بخطر السوق القروض واألدوات املالية املشتقة. 

 .2018ديسمبر  31و  2019 سبتمبر 30 ملركز كما فيوتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية با

 .2019سبتمبر 30وقد تم إعداد تحليالت الحساسية على أساس قيمة صافي الدين ونسبة أسعار الفائدة الثابتة إلى العائمة للدين واملشتقات كما في 

 وتم عمل االفتراضات التالية في احتساب تحليالت الحساسية: 

املالية املالية وتتمثل حساسية البند الشامل بالبيان في أثر التغيرات املفترضة في مخاطر السوق املعنية. ويبنى ذلك على األصول املالية وااللتزامات وتتمثل حساسية البند الشامل بالبيان في أثر التغيرات املفترضة في مخاطر السوق املعنية. ويبنى ذلك على األصول املالية وااللتزامات  -
 سبة التحوط. سبة التحوط. بما في ذلك أثر محابما في ذلك أثر محا  20182018ديسمبر ديسمبر   3131و و   20192019  سبتمبرسبتمبر  3030  املحتفع يها فياملحتفع يها في

ضة ويتم احتســـــــــاب حســـــــــاســـــــــية حقوق املســـــــــاهمين بأخذ أثر أي تحوطات تدفقات نقدية مرتبطة في االعتبار بالنســـــــــبة آلثار التغيرات املفترضـــــــــة  - سبة آلثار التغيرات املفتر ساهمين بأخذ أثر أي تحوطات تدفقات نقدية مرتبطة في االعتبار بالن سية حقوق امل سا ساب ح ويتم احت
 للخطر األساس ي. للخطر األساس ي. 

 خطر سعر الفائدةخطر سعر الفائدة

السوقية.  خطر سعر الفائدة هو خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية إلحدى األدوات املالية بسبب تغيرات في أسعار الفائدة
ة لدى الشركة. ويتعلق تعرض الشركة لخطر التغيرات في أسعار الفائدة السوقية في األساس بالتزامات الديون طويلة األجل ذات أسعار الفائدة العائم

 وتدير الشركة خطر سعر الفائدة لد ها عن طريق اقتناء محفظة متوازنة من القروض واالقتراضات ذات األسعار الثابتة واملتغيرة. 

األسعار وإلدارة ذلك، تدخل الشركة في مقايضات أسعار فائدة تتفق فيها على أن تقوم على فترات محددة باستبدال الفرق بين معدالت الفائدة ذات 
 الثابتة واملتغيرة محتسبة بالرجوع إلى مبلغ أصلي نظري متفق عليه.

 (. %42: 2018ديسمبر  31من اقتراضات الشركة بسعر فائدة ثابت ) %42، ونعد مراعاة أثر مقايضات أسعار الفائدة، تكون 2019 سبتمبر 30في 

 في تاريخ التقرير، تكون مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة لألدوات املالية الحاملة للفائدة لدى الشركة كما يلي: 
      

 2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر  30
 

     
مانريال  مانريال   يع   يع 

         

         أدوات ثابتة السعر
 قرض ألجل 

     
 65,178,04965,178,049   

 
     68,174,050  

 أدوات متغيرة السعر
        

 قرض ألجل
     

89,044,41489,044,414 
 

 93,158,69993,158,699  
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 حساسية سعر الفائدة 

مالية ذات أسعار ثابتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك ، فإن أي تغيير في  التزاماتمالية أو  أصول ال تقوم الشركة بمحاسبة أي 
 لن يؤثر على الربح أو الخسارة. قائمة بيان املركز املاليأسعار الفائدة في تاريخ 

والربح  املساهمين( حقوق يخفضسيزيد ) كان اليقائمة بيان املركز املنقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ  100 بمعدلإن أي تغيير محتمل معقول 
 يفترض هذا التحليل أن جميع املتغيرات األخرى، ال سيما أسعار صرف العمالت األجنبية، تظل ثابتة.و أو الخسارة باملبالغ املبينة أدناه. 

 
  حقوق املساهمين  الربح أو الخسارة 

 

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
 نقطة أساس

         2019 سبتمبر  30
 متغيرة مالية ذات أسعارالتزامات 

 
(695,728) 

 495,428  (591,349)            591,369 
 مقايضات أسعار الفائدة

 440,942    
(660,942) 

 541,801          (561,801) 
 29,548  (29,548)  34,484  (34,786)            الحساسيةصافي 

  
  حقوق املساهمين  الربح أو الخسارة 

 

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
 نقطة أساس

         2018ديسمبر  31
  798,918  (798,918)    939,903           (939,903)           متغيرة أسعارمالية ذات التزامات 

 (758,972)    758,972  (892,908)           892,908            مقايضات أسعار الفائدة
  39,946  (39,946)    46,995             (46,995)              صافي الحساسية

 

  خطر العملة األجنبية

العملة  تنشأ مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية عندما تكون التعامالت التجارية املستقبلية أو األصول أو االلتزامات املدرجة منفذة بعمالت عدا
األجنبية بشكل رئيس ي من الدوالر األمريكي. وتتم معظم التعامالت بالعمالت األجنبية التنفيذية للشركة. وتتعرض الشركة ملخاطر سعر صرف العمالت 

 لكون الريال ال
 
مانبالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى مرتبطة بالدوالر األمريكي. ونظرا ي مرتبطا بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة بأن التقلب في أسعار ع 

 ه تأثير جوهري على أرباح ما قبل الضريبة للشركة.صرف العمالت األجنبية لن يكون ل

 خطر االئتمان

وتتعرض الشركة  يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.مما مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه 
 .اإليجار التمويلي( مستحقاتنة و لخطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )والسيما الذمم التجارية املدي

 الذمم التجارية املدينة 

العمالء. يدار خطر ائتمان العمالء بمعرفة كل وحدة أعمال وفقا لسياسة الشركة وإجراءاتها املقررة وتحت سيطرتها فيما يتعلق بإدارة خطر ائتمان 
ائتماني شاملة، ويتم تحديد الحدود االئتمانية الفردية وفقا لهذا التقييم. وتتم مراقبة ويتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل على أساس بطاقة تصنيف 

مانالذمم املدينة املستحقة من العمالء دوريا. ويمثل رصيد الذمم التجارية املدينة الذمم املدينة طرف الشركة ال ية لشراء الطاقة واملياه، وهي عميل ع 
مانحكومي في   . ع 

امل مع الشركة منذ عامين، ولم يتم إدراج خسارة انخفاض قيمة ضد هذا العميل. وبناء عليه، يتم تقييم الرصيد املستحق من هذا العميل وهذا العميل يتع
 (. عميل واحد: 2018ديسمبر  31، كان لدى الشركة عميل واحد )2019سبتمبر  30من أجل جودة ائتمانية عالية وقوية وخطر ائتماني محدود. وفي 

ت على يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة تخصيص لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة. وتبنى أسعار املخصصا
عقول أساس أيام التأخر في الدفع بالنسبة للرصيد املستحق. ويعكس الحساب النتيجة املر حة باالحتمال والقيمة الزمنية للنقود واملعلومات امل

تشطب الذمم واملدعومة املتاحة في تاريخ التقرير عن األحداث املاضية واألحوال الحالية والتنبؤات باألحوال االقتصادية املستقبلية. وبصفة عامة، 
 التجارية املدينة إذا تأخر دفعها ألكثر من سنة واحدة وال تخضع لنشاط التنفيذ. 
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بة للبيانات ويكون التعرض األقص ى لخطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من األصول املالية، وال تكون القيمة جوهرية بالنس
. وتقيم الشركة تركيز الخطر فيما يتعلق بالذمم التجارية املدينة مستحقات. وال تحتفع الشركة بأي ضمان لل2019 سبتمبر30املنتهية في  للفترةاملالية 

مانبأنه محدود ألن عميلها موجود في   وهو عميل حكومي.  ع 

 اإليجار التمويلي مستحقات

مانية لشراء الطاقة واملياه )  لشروط اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة الع 
 
 وهي عميل حكومي في( OPWPتم تسجيل مستحقات اإليجار التمويلي وفقا

مان وبالتالي   ومبلغ الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ليس بالكبير. تعكس أي مخاطر ائتمانية كبيرة الع 

 األرصدة البنكية

 .البنوك ذات التصنيف االئتماني السليم حيث يتم االحتفاظ يها لدىمخاطر االئتمان على األرصدة البنكية محدودة 

 تركيزات االئتمان

 .قائمة بيان املركز املاليكما في تاريخ  االئتمانأي تراكيز جوهرية ملخاطر  اإلدارةفصاح عنه ، لم تحدد اإل باستثناء ما تم 

 مخاطر السيولة

قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم و مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات املرتبطة باألدوات املالية. 
يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة إلدارة السيولة في ضمان توفر السيولة الكافية قدر و  .قيمته العادلة يقاربالقدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ 

سمعة بر اضر اإل ئر غير مقبولة أو املخاطرة باإلمكان للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة، دون تكبد خسا
او  الشركة. ا لذلك، تضمن الشركة توافر التسهيالت البنكية الكافية دائم   . وفق 

خصومة وتشمل مدفوعات الفو و . قائمة بيان املركز املالياملالية في تاريخ  لاللتزاماتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية الباقية  ائد املبالغ إجمالية وغير م 
 :التعاقدية
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 )تابع( إدارة املخاطر املالية 27

 )تابع(مخاطر السيولة              

  القيمة الدفترية  

التدفقات النقدية 
   أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة التعاقدية

مانريال    مانريال   يع  مانريال  يع  يع  مانريال      يع 
         2019سبتمبر 30

         التزامات مالية غير مشتقة

  14,049,130  215,990,284  154,242,443  قرض ألجل
     

201,911,154 

  5,511,159    5,511,159          ذمم تجارية دائنة
        

5,511,159                    -    

  1,101,778             مستحق ألطراف ذات عالقة
         

1,101,448   
           

1,101,448                    -    

       160,855,700  
    

222,403,221  20,492,044  201,911,154 
         

         التزامات مالية مشتقة

  4,443,581  إجمالي الذمم الدائنة بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة
      

14,944,924  2,120,043  
      

14,824,841 

     -                       -                    بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة املدينةإجمالي الذمم 
                   

-                       -    

  4,443,581  الذمم الدائنة بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدةصافي 
      

14,944,924  
         

2,120,043    
      

14,824,841 
         

  148,519,281  
    

239,548,145  22,812,130   214,434,015 
         

         2018ديسمبر  31
     --  --  التزامات مالية غير مشتقة

  229,835,382  170,163,027  قرض ألجل
      

13,339,056   216,496,326 

  2,379,765  2,379,765  ذمم تجارية دائنة
        

2,379,765                     -    
    -                    501,493  501,493  501,493  مستحق ألطراف ذات عالقة

      164,214,007      232,716,640   16,220,314   216,496,326  
         

         التزامات مالية مشتقة

  22,897,298  1,471,055  إجمالي الذمم الدائنة بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة  
        

3,015,130   19,882,168 

  (32,284)             إجمالي الذمم املدينة بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة
      

(3,982,174)  
          

(524,375)  
      

(3,457,799) 

   18,915,124        1,438,771         صافي الذمم الدائنة بموجب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة  
        

2,490,755        16,424,369  
         

      165,652,778   251,631,764   18,711,069    232,920,695  
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 إدارة رأس املال 28

 سياسة املجلس هي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة املستثمرين والدائنين ودعم التطور املستقبلي للشركة من خالل تعظيم
 .وحقوق املساهميناالستفادة من رصيد الدين 

شركة الشـــــركة   ههي تحددي تحددذذيراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس املال، واليراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس املال، والو و  شغيلي صـــــافي دخل تشـــــغيلي ككال سومامقســـــوماصافي دخل ت ساهمين.املســـــاهمين.على إجمالي حقوق على إجمالي حقوق   مق رصد مجلس رصـــــد مجلس ييكما كما   امل
 ..الفترةالفترةلم تكن هناك تغييرات في نهج الشركة إلدارة رأس املال خالل لم تكن هناك تغييرات في نهج الشركة إلدارة رأس املال خالل و و   ..أرباح األسهم املدفوعةأرباح األسهم املدفوعةتوزيعات توزيعات اإلدارة مستوى اإلدارة مستوى 

  املساهميناملساهميناألرصدة النقدية واملصرفية( وحقوق األرصدة النقدية واملصرفية( وحقوق   اايقابلهيقابله  1616  يضاحيضاحاإل اإل يتكون هيكل رأس مال الشركة من صافي الديون )القروض على النحو املفصل في يتكون هيكل رأس مال الشركة من صافي الديون )القروض على النحو املفصل في و و 
بخالف متطلبات بخالف متطلبات املفروضة من الخارج املفروضة من الخارج   تطلبات رأس املالتطلبات رأس املالململ  الشركة ليست خاضعةالشركة ليست خاضعةوإن وإن   لشركة )التي تضم رأس املال واالحتياطات واألرباح املحتجزة(.لشركة )التي تضم رأس املال واالحتياطات واألرباح املحتجزة(.بابا

 وتعديالته.وتعديالته.  19741974قانون الشركات التجارية لسنة قانون الشركات التجارية لسنة 

شركة. وكجزء من هذم هيكــل رأس مــال الشـــــــــــــركــة. وكجزء من هــذاملجلس بانتظااملجلس بــانتظــا  يراجعيراجع املجلس تكلفة رأس املال واملخاطر املرتبطة بكل فئة من رأس املال. املجلس تكلفــة رأس املــال واملخــاطر املرتبطــة بكــل فئــة من رأس املــال.   ينظرينظر  املراجعةاملراجعــة  ههم هيكل رأس مال ال
 )أنظر أدناه(.)أنظر أدناه(.  ((%%290.55290.55: : 20182018ديسمبر ديسمبر   3131))  331.2331.222  كانتكانت  20192019  سبتمبرسبتمبر  3030في في   املديونيةاملديونية  ونسبةونسبة

 نسبة املديونيةنسبة املديونية

 ::على النحو التاليعلى النحو التالي  التقريرالتقرير  فترةفترةت نسبة املديونية في نهاية ت نسبة املديونية في نهاية كانكان

 2018 ديسمبر 31  2019سبتمبر 30    

مانريال      مانريال   يع   يع 
 159,604,530  152,454,452    (1الدين )

 (10,106,712)   (4,999,881)    النقد وأرصدة لدى البنك
 149,497,818  144,454,441    صافي الدين

 51,453,993  43,288,128    (2حقوق املساهمين )
 %290.55  %341.10    صافي معدل الدين إلى حقوق املساهمين

 

 .16و 13( يعرف الدين على أنه اقتراض طويل وقصير األجل )باستثناء املشتقات( وقرض املساهمين كما هو مو ي في ايضاحين 1)

 املساهمين على رأس املال واحتياطات الشركة التي تم إدارتها كرأس مال.تشتمل حقوق ( 2)

 عرضية وارتباطاتالتزامات  29

ريال  2.709.464بحساب احتياطي خدمة الدين وخطاب االعتماد البالغ طارئة فيما يتعلق  احتمالية، كان لدى الشركة التزامات 2019 سبتمبر 30في 
مان تقديمها في سياق األعمال املعتادة التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أية  دوالر أمريكي وفقا ملتطلبات اتفاقية الشروط العامة وقد تم 8.750.400ي وع 

 التزامات جوهرية.

 الشركاءالتزام حساب احتياطي الوقود من 

يمكن تقديم التزام حساب احتياطي و حساب احتياطي وقود للوص ي الخارجي. بملشروع توفير التزام ا يطلب من كفالءموجب اتفاقية الشروط العامة، ب
دعمهما من خالل ميتسوي وشركاه املحدودة وأكوا باور ا ، قدمت شركت2018 سبتمبر 30في و .أو خطاب ضمان شكل نقدي أو خطاب اعتماد فيالوقود 

 بالقابضة واالستثمار للتنمية  الدوليةخطاب الضمان وخطاب االعتماد على التوالي، في حين أودعت شركة ظفار 
 
مانريال  311.930مبلغ نقدا ي في حساب ع 

حساب دعم ال و  في حساب احتياطي الوقودمكن استخدام الرصيد املصرفي توافق مع متطلبات اتفاقية الشروط العامة. وال يلل الحتياطي الوقودمصرفي 
أي سيطرة على هذه املبالغ، ويحتفع باملبلغ املستلم من شركة  ظفار لتوليد الكهرباء، ولذلك ال تملك شركة والكفالءإال بموافقة املقرضين  احتياطي الوقود

حتسب في هذه البيانات املالية.القابضة بصفة ائتماواالستثمار للتنمية  الدوليةظفار   نية وال ي 
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 (تابع) التزامات عرضية وارتباطات 29

 التزامات اليجار التشغيلي

عداد التقارير إل املعيار الدولي لكن مع تطبيق  و عاما. 25و 15أبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي على أراض ي ومرافق توصيل بمدد إيجار تتراوح ما بين 
األدنض اللتزامات اإليجار  وفيما يلي الحد (.18املركز املالي )إيضاح  قائمةفي  إيجاريةالتشغيلي هذه كالتزامات  اإليجارعتراف بالتزامات ال ، تم ا16املالية رقم 

 التشغيلي املستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء: 
    

2019سبتمبر  30 2018 ديسمبر 31    

 
   

مانريال  مانريال   يع   يع 
  ال تتجاوز سنة واحدة فترةفي  

   
                   -     405,095405,095   

 من سنة واحدة إلى خمس سنوات
   

                   -    
 

2,025,4762,025,476   
 بعد خمس سنوات

   
                   -    

 
4,118,0544,118,054       

                   -    
 

6,548,6256,548,625   
 

 التزامات رأسمالية 30

ماني 158.408 :2018ديسمبر  31) 2019سبتمبر 30كما في التزامات رأسمالية أي لشركة ال يوجد لدى ا  مقاولي اإلنشاءات واألنشطة األخرى. لدى (ريال ع 

ادية يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول املنسوبة لحملة األسهم العادية للشركة على املتوسط املر ي لعدد األسهم الع
 .في نهاية الفترةالقائمة 

 صافي األصول للسهم الواحد 31
    

2019سبتمبر 03 2018 ديسمبر 31        
مانريال  مانريال   يع   يع 

 أموال املساهمين  –صافي األصول 
   

43,288,12843,288,128 
 

51,453,99351,453,993 
 عدد األسهم العادية إجمالي

   
222,240,000222,240,000 

 
222,240,000222,240,000     

0.1950.195 
 

0.2320.232   
 

 معلومات القطاع 32

مصروفات، بما في ذلك اإليرادات التي يمكن من خاللها أن تحقق إيرادات وتتكبد األعمال شركة تمارس أنشطة أي التشغيل هو أحد مكونات قطاع 
لشركة، والتي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل املسؤول األول عن القرارات نفس اواملصروفات املتعلقة باملعامالت مع أي من املكونات األخرى ل

 أنها بيانات مالية منفصلة.التشغيلية التخاذ قرارات بشأن املوارد املخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، والتي يتاح بش

ا ملعيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم إ
هذا يتطلب حيث قطاعات التشغيل.  : 8ن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مو حة أدناه وفق 

جعتها بانتظام من قبل املسؤول األول عن القرارات املعيار  تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مرا
 .التشغيلية من أجل تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه

 وقائمةاملركز املالي،  قائمةاألساس ي في  القطاعتم اإلفصاح عن جميع املعلومات ذات الصلة يهذا و توليد الطاقة.  هوالشركة في قطاع أعمال واحد وتعمل 
 املالية. القوائمعلى  واإليضاحاتالدخل الشامل، 

 مان.مقره في ع  يقع من عميل واحد  تأتي2 من إيرادات الشركة  100حيث أن  ،عن أي تحليل جغرافي اإلفصاحيتم ولم 

 توزيعات األرباح 33

 (.ال ش يء: 2018 سبتمبر 30ماني خالل الفترة )ريال ع   4,000,320بقيمة  مرحليةأرباح  بتوزيعالشركة قامت 

 


