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     شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. 
 قائمة الدخل الشامل

                 2020 مارس 31املنتهية في  للفترة

       

الثالثة أشهر املنتهية 
  2020مارس  31في 

الثالثة أشهر املنتهية 
 2019مارس  31في 

 يُعمانريال   يُعمانريال   إيضاح     
          

  7,607,409     7,504,447  20    إيرادات
 (6,865,521)    (6,745,751)      21    التشغيلتكاليف 

 741,888  758,696      إجمالي الربح 
 -  -              إيرادات أخرى 
 (196,425)  (205,519)  22   عمومية وإداريةمصروفات 

 (1,815,656)      (1,780,419)  24    تكاليف تمويل
 (1,270,193)   (1,227,242)   الربح قبل الضريبة

 (544,100)      (448,424)  19   ضريبة الدخلمصروف 
  (1,814,293)  (1,675,666)           لفترة لخسارة الصافي 

        آخر  شاملدخل  /( نفقات)

 إلى أرباح أو خسائر: بنودال
ً
     التي من املمكن إعادة تصنيفها الحقا

  –من تحوط التدفقات النقدية   السنة القيمة العادلة الناشئة خالل)خسائر( / أرباح 
 (1,671,762)  (7,888,267)  12 بعد خصم الضريبة

          
  (3,486,055)  (9,563,933)   الشامل للسنة  دخلال /( صروفاتإجمالي )امل

          
            (0.008)   (0.008)  25   األرباح األساسية واملخففة لكل سهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا من هذه البيانات املالية. 34إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من 
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         شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. 

      املركز املاليقائمة 
        2020 مارس 31كما في 

2020مارس  31        2019ديسمبر  31    
يُعمانريال   إيضاح      يُعمانريال     

          ل األصو 
         األصول غير املتداولة 

  153,454,538        152,462,458  4    وأعمال رأسمالية قيد التنفيذآالت ومعدات 
  52,056,576   51,410,257  5   اإليجار التمويليعقد مستحقات 

 3,894,724   3,833,120  18   أصول حق االستخدام
          207,705,835  209,405,838 

     

     

         األصول املتداولة 
  5,742,701    5,737,891   6     املخزون

  2,457,689    2,508,210   5   اإليجار التمويليعقد  مستحقات
  11,168,792    14,774,174   7   أخرى  ذمم مدينةذمم تجارية مدينة و 

 
ً
  269,600    356,768   8   دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما

  6,279,412    1,901,050   9   النقد والنقد املعادل
        25,278,093    25,918,194  

  235,324,032    232,983,928       إجمالي األصول 

          
        لتزامات املساهمين واالحقوق 

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

  267,715   267,715            11    قانوني احتياطي
 26,589,638   22,913,812           محتجزة أرباح 

 (5,374,064)  (13,262,331)        12   تحوطات التدفقات النقديةاحتياطي 
 43,707,289   32,143,196      املساهمين حقوق إجمالي 

          
        االلتزامات غير املتداولة

   145,446,509    142,765,978  16    قرض طويل األجل
   5,675,397  14,955,712  13   القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

   4,211,502    4,248,934  14   مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع 
   3,713,809    3,657,351  15   أعمال الصيانة الرئيسيةمخصص 

   40,364  45,954                مكافآت نهاية خدمة مستحقة 
 3,912,485    3,875,013  18   التزامات عقد اإليجار

   7,447,350    6,503,727  19   صافي التزام ضريبي مؤجل
       176,052,669    170,447,416   

         االلتزامات املتداولة
   7,257,204  7,186,934         16     ألجلويل اقرض ط

   647,030   647,030           13    القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
 424,674   424,674            18    التزامات عقد اإليجار
 12,456,981  16,147,005  17   أخرى  ذمم دائنةذمم تجارية دائنة و 

 383,438    382,420             19    دمستحقة السداضريبة الدخل 
       24,788,063  21,169,327 

   191,616,743  200,840,732          إجمالي االلتزامات 
   235,324,032    232,983,928     إجمالي حقوق املساهمين وااللتزامات

     

     
             0.197  0.145              32    صافي األصول للسهم الواحد 

           .2020ابريل 19 اعتماد إصدار البيانات املالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريختم 
          
          

_______________________   _______________________ 
املالي  الرئيس   الرئيس التنفيذي   

 

 جزًءا من هذه البيانات املالية. 34إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من 
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           شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. 
        قائمة التدفقات النقدية

       2020مارس  31املنتهية في  للفترة

       

الثالثة أشهر 
 املنتهية في 

  2020مارس  31

الثالثة أشهر 
 املنتهية في 

 2019مارس  31
           يُعمانريال   يُعمانال ير   إيضاح     

         أنشطة التشغيل
 (1,270,193)    (1,227,242)       قبل الضريبة السنة ربح 

          تعديالت لـ:
 987,230  992,081  4     آالت ومعداتاستهالك 

 73,974    61,604  21     استهالك أصول حق االستخدام
 1,856,408    1,780,419        24     تكاليف تمويل

 (1,155,551)  (1,108,980)       20   إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
 4,547  16,527     مصروف مكافأة نهاية الخدمة مخصص

       514,409      496,415 
         التغيرات في رأس املال العامل:

 56,398     4,810               املخزون
  (163,269)           (3,605,382)          أخرى  ذمم مدينةتجارية مدينة و م ذم

 (258,865)       3,696,647      أخرى  ذمم دائنةذمم تجارية دائنة و 
 
ً
 110,843  (120,361)      دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما

  241,522     490,123     العملاملتولد من النقد 
 -  (10,937)     لخدمةنهاية امكافأة مدفوعات 

 -  (1,018)     ضريبة الدخل املدفوعة
 1,704,778  1,704,777    ستلمةم (سعة الطاقةإيجار تمويلي )دفعات عقد أقساط 
 1,946,300      2,182,945     من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية صافي 

          
         االستثمارأنشطة 
 (119,348)  (93,524)         15    انة الرئيسيةالصي أعمالدفعة 

 (79,204)   -        4  إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 ( 198,552)  (93,524)     االستثمارصافي النقد املستخدم في أنشطة 
          

         أنشطة التمويل 
 (1,703,528)  (1,605,505)      تكلفة تمويل مدفوعة

   (133,137)  (65,533)  18    سداد التزامات عقد إيجار
 (2,670,749)  (2,796,585)  16    سداد قرض طويل األجل
 (2,000,160)    (2,000,160)    34    سداد توزيعات األرباح

  (6,507,574)  (6,467,783)       من أنشطة التمويلاملتولد  )املستخدم في( / النقد تدفق صافي
          

  (4,759,826)       (4,378,362)        الزيادة في النقد والنقد املعادل )النقص( / 
  10,106,712      6,279,412       سنةبداية الالنقد والنقد املعادل في 
 5,346,886   1,901,050   9  سنةال نهايةالنقد والنقد املعادل في 

 

 

 

 

 

جزًءا من هذه البيانات املالية. 34إلى  1من  حات املرفقةتشكل االيضا
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                       2020مارس  31املنتهية في  للفترة

 رأسمال األسهم
 ريال ُعماني 

  

 االحتياطي 
 القانوني 

 ريال ُعماني 

 

 رباح أ
 محتجزة 

 ريال ُعماني 

 
احتياطي 
تحوطات  

  اتالتدفق 
 ة النقدي

 ي ُعمانريال 

 

 جمالي ال 
 ريال ُعماني 

       

                   
 2019 يناير 1في الرصيد 

 22,224,000        202,595  30,250,353    (1,222,955)  51,453,993   

   (246,478)     -                     (246,478)     -                -     16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 

 51,207,515  (1,222,955)  30,003,875  202,595   22,224,000  )معدل( 2019 يناير 1في الرصيد 

 السنةربح 
                -                   -     651,203      651,203   

 خسارة شاملة أخرى للسنة
                -                   -                          -     (4,151,109)        (4,151,109) 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة
                -                   -     651,203    (4,151,109)   (3,499,906) 

    -                    -                    (65,120)    65,120      -                 تحويل لالحتياطي القانوني

 (4,000,320)  -  (4,000,320)  -    -  (34ايضاحاألرباح املدفوعة )

 2019 ديسمبر 31في الرصيد 
   22,224,000         267,715           26,589,638  (5,374,064)  43,707,289 

 الفترةربح 
                -                   -     (1,675,666)                     -     (1,675,666)  

 للفترةخسارة شاملة أخرى 
                -                   -                          -     (7,888,267)  (7,888,267) 

 للفترةخسارة شاملة أخرى إجمالي 

                -                   -     

          

(1,675,666)         (7,888,267)     (9,563,933) 

 القانونيتحويل لالحتياطي 
                -      -   -                    -                    -    

 (2,000,160)     -                    (2,000,160)     -                   -                 (34توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 2020مارس  31رصيد في لا
   22,224,000        267,715   22,913,812    (13,262,331)     32,143,196 

            
 

 جزًءا من هذه البيانات املالية. 34إلى  1تشكل االيضاحات املرفقة من 



 شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
 إيضاحات حول البيانات املالية

 2020 مارس 31املنتهية في  للفترة
 

 11 

 األنشطة .1

بموجب   2001فبراير    28في    ُعمانفي سلطنة  )"ش.م.ع.م."(    ةمقفل  همةمسا  كشركةأو )"دي جي س ي"(  تم تسجيل شركة ظفار لتوليد الكهرباء )"الشركة"(  
راق املالية . وفيما بعد، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة )"ش.م.ع.ع."(، وتم إدراجها في سوق مسقط لألو ُعمانقانون الشركات التجارية في 

 . 2018سبتمبر  5في 

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

يبون اليف، مارونوتش ي جاردن تور. والعنوان املسجل لشركة ن ،، اليابان100 –8631كيو، طوكيو  –، تشيودا يمتشا –هو مارونوتش ي آي كو ليمتد
 .ُعمان، سلطنة 211صاللة، الرمز البريدي  2163هو ص.ب  ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع

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

 االتفاقيات 

 لذلك، ابتداًء من 2014يناير  1داًء من تم فسخها ابتطرفا فيها،  الكهرباءإن اتفاقية االمتياز والتي كانت ظفار لتوليد 
ً
، منحت 2014يناير  1. ووفقا

ديسمبر  31في  الشركة رخصة لتوليد الكهرباء وذلك بموافقة هيئة تنظيم الكهرباء ملزاولة أعمال توليد الكهرباء. وأبرمت الشركة اتفاقية لشراء الطاقة
، تم تعديل اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ    ملياه من اجلاء الطاقة واية لشر ُعمانمع الشركة ال  2013

ً
 .2014يناير    1بيع السعة املتوفرة من الكهرباء. والحقا

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

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

 .وفقا للخطة 2018يناير  1 يوافق هذا التاريخ. ومن املتوقع أن ةالجديد للمحطةقرر امل

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

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

من أجل البدء بتشغيل وصيانة  2015يونيو  4ش.م.م وذلك من تاريخ يل والصيانة ة ظفار للتشغكما أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة مع شرك
 املحطات.

 السياسات املحاسبية الهامة .2

 أسس العداد 2-1

والهيئة املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية بسلطنة عمان، وتعديالته الالحقة،  البياناتتم إعداد هذه 
 العامة لسوق املال. 

 2019فبراير  13)قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان( في  18/2019رقم  السلطانيتم إقرار قانون الشركات التجارية الجديد الصادر باملرسوم 
الجديد ساري نون الشركات التجارية ، أصبح قا18/2019رقم  السلطاني. وفًقا ملواد املرسوم 1974الذي حل محل قانون الشركات التجارية لسنة 

 . 2019أبريل  17لالمتثال للقانون الجديد خالل عام واحد اعتباًرا من  ، ويجب على الشركات أن توفق أوضاعها2019أبريل  17املفعول في 

   قة.تم إعداد البيانات املالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا التقييم العادل لألدوات املالية املشت

 لبيانات املالية.العملة املستخدمة وعملة التقرير لهذه ا وي وهُعمانلقد تم عرض البيانات املالية بالريال ال
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 2

  التغيرات في السياسات املحاسبية 2-2

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

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

، طبقت الشركة كافة املعايير الجديدة واملعدلة والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية 2020  مارس  31فيما يتعلق بالسنة املنتهية في  
على السنوات التي تبدأ في أو عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملتعلقة بعملياتها والسارية  ولجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية املنبثقة

  .2020يناير  1بعد 

 معايير صادرة لكنها غير سارية املفعول بعد  2-2-2

تزم الشركة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات الجديدة فيما يلي املعايير والتفسيرات الصادرة لكنها غير سارية بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للشركة: تع
 واملعدلة، حسب االقتضاء، عندما تصبح سارية املفعول.

 عقود التأمين 17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  −
 تصنيف  اإلتزامات الى متداولة و غير متداولة: 1تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  −

 

 إصالح مؤشر سعر الفائدة 2-2-3

، ومعيار املحاسبة  9للمرحلة األولى من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  (سعر الفائدة بين البنوك) تعديالت إصالح معيار سعر الفائدةتم نشر 
والذي يتضمن عدًدا من النقوش ،  ،  2019في سبتمبر  وليةاملحاسبة الدمجلس معايير  بواسطة .7، واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  39الدولي 

سعر الفائدة  عديالتوالتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة باإلصالح القياس ي لسعر الفائدة. تقوم الشركة بتقييم تأثير املرحلة األولى ت
 .2020يناير  1دأ في أو بعد التي تسري على الفترات السنوية التي تب بين البنوك

 ص السياسات املحاسبية الهامةملخ 2-3

 فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة التي تبنتها الشركة: 

 تصنيف املتداول مقابل غير املتداول  2-3-1

 على أساس تصنيف املتداول / غير املتداول  قائمة بيان املركز املاليتعرض الشركة األصول وااللتزامات في 
ً

  عندما:  . ويعتبر األصل متداوال

 يتوقع تسييله أو يعتزم بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادية −
 يتوقع تسييله خالل اثني عشر شهرا بعد سنة التقرير أو  −
 ر شهرا بعد سنة التقرير يكون نقدا أو في حكم النقد ما لم يتم تقييده عن االستبدال أو االستخدام لتسوية التزام ملا ال يقل عن اثنى عش −
 محتفظ بها بشكل رئيس ي لغرض املتاجرة −

 ويتم تصنيف كافة األصول األخرى على أنها غير متداولة.

 ويكون االلتزام متداوال عندما: 

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

 وتصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

  قياس القيمة العادلة 2-3-2

 . التقريرعادلة في تاريخ تقيس الشركة األدوات املالية مثل املشتقات بالقيمة ال

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 
 ما:  بتاريخ القياس. ويبنى قياس القيمة العادلة على أساس افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إ

 صل أو االلتزام أو في السوق الرئيس ي لأل  −
 في حالة غياب سوق رئيس ي، في السوق األنفع لألصل أو االلتزام −

 يجب أن يكون دخول الشركة إلى السوق الرئيس ي أو األكثر ربًحا متاًحا.

د تسعير األصل أو االلتزام على افتراض تصرف شركاء وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها شركاء السوق عن
 دية. السوق على أفضل ما يكون ملصلحتهم االقتصا
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 2

 )تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامة 2-3

  قياس القيمة العادلة 2-3-2

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

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

يانات املالية وفقا للتســــــــلســــــــل الهرمي للقيمة العادلة الذي  ويتم تصــــــــنيف كافة األصــــــــول وااللتزامات التي تقاس القيمة العادلة لها أو يف ــــــــ  عنها في الب
 يوصف كما يلي، على أساس معطيات أدنى مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل: 

 أسعار السوق املعروضة )غير املعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املطابقة  – 1ستوى ملا −
 تي تكون معطيات املستوى األدنى لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر أساليب التقييم ال – 2املستوى  −
 وى األدنى لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة غير ملحوظةي تكون معطيات املستأساليب التقييم الت – 3املستوى  −

ات املالية بالقيمة العادلة على أســـــــــاس متكرر، تحدد الشـــــــــركة ما إذا حدثت تحوالت بين املســـــــــتويات في بالنســـــــــبة لألصـــــــــول وااللتزامات املدرجة في البيان
 ســــــنةالتصــــــنيف )على أســــــاس معطيات أدنى مســــــتوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل التســــــلســــــل الهرمي أم ال عن طريق إعادة تقييم 

 تقرير.

 باليراداتاالعتراف  2-3-3

ية لشــــــراء الطاقة واملياه بموجب اتفاقية شــــــراء طاقة طويلة األجل. ويتألف  ُعمانالشــــــركة اليتمثل نشــــــاط الشــــــركة في توريد الطاقة لعميلها الوحيد وهو 
 ية لشراء الطاقة واملياه مما يلي: ُعمانإليراد من الشركة الا

 ت للتشغيل والصيانة، رسوم طاقة استيعابية تغطي رسم االستثمار والرسم الثاب −
 رسوم إنتاج تغطي رسم الوقود والرسم املتغير للتشغيل والصيانة −

وعقـد  ميجـاوات  273 طـاقتهـا حطـة توليـد الكهربـاء القـائمـة حـاليـا والبـالغـةملإيجـار تمويلي ترتيـب عقـد إن اتفـاقيـة شـــــــــــــراء الطـاقـة لـدى الشـــــــــــــركـة عبـارة عن 
 .ميجاوات 445ملحطة توليد كهرباء جديدة تبلغ طاقتها إيجار تشغيلي 

 إيرادات من عقود اإليجار (1

عتراف بـإيرادات فوائـد عقـد اإليجـار في ميجـاوات هي عبـارة عن ترتيـب عقـد إيجـار تمويلي ويتم اال  273إن معـالجـة محطـة توليـد الكهربـاء البـالغـة طـاقتهـا 
االسـتيعابية التي تغطي رسـم االسـتثمار الواردة بموجب اتفاقية شـراء الطاقة هي عبارة عن دفعات عقد اإليجار  قائمة الدخل الشـامل. إن رسـوم الطاقة 

 .16التمويلي ويتم احتسابها بناًء على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

يجار ينقل الحق في اسـتخدام األصـول األسـاسـية لفترة زمنية مقابل  على أنه يحتوي على إميجاوات  445في املحطة البالغة قدرتها م االسـتثمار ل رسـ يعام
قية شـراء على أسـاس البنود التعاقدية التفا السـعةويدرج هذا املكون من اإليراد على أسـاس القسـط الثابت طوال مدة اإليجار حتى نطاق إتاحة . عوض

 .16 الية رقماملعيار الدولي إلعداد التقارير املستخدام الطاقة، ويتم احتسابه با

 اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء (2

ملوعد  ي ايتم إدراج الرســوم الثابتة للتشــغيل والصــيانة كإيراد عند إتاحة الســعة عن طريق إجراء الصــيانة الالزمة ســواء كانت مخططة أو غير مخططة ف
ــتعداد للعمل وتوليد اإلنتاج  ــاط بمرور الوقتاملناســـــــــب حتى تكون املحطة على اســـــــ ــيل  . و الالزم ومزاولة النشـــــــ يتم إدراج رســـــــــوم اإلنتاج كإيراد عند توصـــــــ

أن يؤثر على قبول   الكهرباء إلى الشـــــــبكة الوطنية مما يراكمها بمرور الوقت عند قبول العميل التســـــــليم وعند عدم وجود التزام أداء غير مســـــــتوفى يمكن
املســتلمة فيما يتعلق برســوم الطاقة الكهربائية )التي تغطي رســوم الوقود ورســوم التشــغيل والصــيانة املتغيرة( إيصــاالت العميل للمشــروع. تعتبر املبالغ 

   .15التقارير املالية رقم  إيجارات محتملة. يتم احتساب اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء استناًدا إلى املعيار الدولي إلعداد

ية لشـراء الطاقة واملياه تحدد التزام األداء وسـعر املعاملة وتخصـص سـعر املعاملة لكل التزام من ُعمانالشـركة الويلة األجل مع لدى الشـركة اتفاقيات ط
القيمة املتوقعة، وال يدرج اإليراد إال بمدى   التزامات األداء املنفصــــــــلة. وتســــــــتخدم الخبرة التراكمية لتقدير واحتســــــــاب الخصــــــــومات، باســــــــتخدام طريقة

 ال أن إلغاء كبيرا لن يحدث في القيد.  احتم

قد ويتم وليس هناك مكون تمويلي رئيســــ ي مرفق باملســــتحق من العميل. ويتم توفير الســــلع والخدمات على أســــاس الشــــروط االئتمانية املتفق عليها في الع
ذه الفواتير بصــــفة عامة في اليوم الخامس من الشــــهر وتقدم الشــــركة الفواتير بصــــفة شــــهرية مؤخرا، وتقدم ه يوما من تقديم الفاتورة. 25الدفع خالل 

 التالي أو قبل ذلك.
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ائب  2-3-4  الضر

 ضريبة الدخل الحالية  

 تحسب الضرائب وفًقا لألنظمة الضريبية الُعمانية.

الدخل الشـــامل أو مباشـــرة في حقوق امللكية،  ما يتعلق منها بالبنود املعترف بها في قائمة يتم االعتراف بضـــريبة الدخل في قائمة الدخل الشـــامل باســـت ناء 
ملتوقعة املفروضـة وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشـامل أو مباشـرة في حقوق امللكية، على التوالي. إن الضـريبة الحالية هي الضـريبة ا

ضــريبي، باســتخدام معدالت الضــريبة املشــرعة أو التي من املحتمل  أو املتعلقة بالســنوات الســابقة نتيجة الربط العلى الدخل الخاضــع للضــريبة للســنة 
 أن يتم تشريعها في تاريخ البيانات املالية وأي تعديالت على الضريبة املستحقة فيما يتعلق بالسنوات السابقة.

 الضريبة املؤجلة

 وقيمها الدفترية. وااللتزاماتالضريبية لألصول  األوعيةاملؤقتة في تاريخ التقرير بين ميع الفروقات املؤجلة على جالدخل ضريبة  احتسابيتم 

اللتزام،  يتم قياس كل من أصـول والتزامات ضـريبة الدخل املؤجلة بمعدالت الضـريبة التي من املتوقع أن تسـري على السـنة عند تحقق األصـل أو تسـوية ا
 يعها بتاريخ التقرير.  ( التي تم تشر انين الضريبيةبناء على )القو 

ضـــريبية غير ويتم إدراج أصـــول ضـــريبة الدخل املؤجلة بالنســـبة لجميع الفروقات املؤقتة الخاضـــعة القابلة لالســـتقطاع واملبالغ املرحلة من اإلعفاءات ال
، والتي مقابلها يمكن  لربح الخاضـــــــع لتمل أن يكون ااملســـــــتخدمة والخســـــــائر الضـــــــريبية غير املســـــــتخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من املح 

ً
لضـــــــريبة متاحا

بة الدخل  اســـــــتخدام الفروق املؤقتة القابلة لالســـــــتقطاع واملبالغ املرحلة من اإلعفاءات الضـــــــريبية غير املســـــــتخدمة، باســـــــت ناء عندما يظهر التزام ضـــــــري
  -ام في معاملة ال تعتبر من قبيل دمج األعمال، وال تؤثرألصــــل أو التز  عتراف املبدئياملؤجلة املرتبط بالفروق املؤقتة التي تخضــــع للخصــــم الضــــريبي من اال 

 على أي من األرباح املحاسبية و األرباح الخاضعة للضريبة أو الخسائر. -في وقت املعاملة

ــها إلى الحد الذي يصــــــــبح من غ ألصــــــــول تتم مراجعة القيمة الدفترية  ير املحتمل معه توفر أرباح  ضــــــــريبة الدخل املؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضــــــ
يتم إعادة تقييم أصــــــــــول الضــــــــــريبة املؤجلة في كل تاريخ تقرير ويتم  بة الدخل املؤجل.ضــــــــــريبية كافية للســــــــــماح باســــــــــتخدام كل أو جزء من أصــــــــــل ضــــــــــري

 ل الضريبة املؤجلة.ون عنده من املحتمل أن األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة ستسمح باسترداد أصو االعتراف بها إلى الحد الذي يك

 ويتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة املؤجلة نظًرا لوجود حق قانوني ملزم ملقاصتها في عمان.

 العمالت األجنبية  2-3-5

 وفوهو العملة التنفيذية للشركة. و ي ُعمانيتم عرض البيانات املالية للشركة بالريال ال
ً
 ألسعارتدرج التعامالت املنفذة بعمالت أجنبية مبدئيا

ً
الصرف   قا

   املقومة النقدية وااللتزاماتاألصـــــول ويتم تحويل . لإلدراج ألول مرة  التعامالتتأهيل في تواريخ للعملة التنفيذية للشـــــركة الســـــائدة 
ً
بعمالت أجنبية وفقا

 في تاريخ التقرير. للعملة التنفيذية  ألسعار الصرف السائدة

باســـــــــــتخدام أســـــــــــعار الصـــــــــــرف في تواريخ املعامالت املبدئية. ويتم لتكلفة التاريخية بإحدى العمالت األجنبية ويتم تحويل البنود غير النقدية املقاســـــــــــة با
ــة بالقيمة العادلة بإحدى العمالت األجنبية باســــتخدام أســــ  عار الصــــرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم التعامل تحويل البنود غير النقدية املقاســ

الخسارة بسبب التغيير في القيمة العادلة   ناشئة عند ترجمة البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج املكسب أو مع املكسب أو الخسارة ال
ها  رة على التوالي بفروق التحويل على البنود التي يتم االعتراف بمكسب أو خسارة قيمتللبند )أي يتم االعتراف في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسا

 .العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(

 اآلالت واملعدات 2-3-6

 بالتكلفة خالصة من خسائر انخفاض القيمة التراكمية إن وجدت.  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذيتم قيد 

 تخدام في الغرض املحدد.يبدأ احتساب استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعتباًرا من تاريخ جاهزيتها لالس

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

ها اإلنتاجية. وباملثل، عند إجراء معاينة رئيســية، يتم إدراج  من اآلالت واملعدات على فترات، تقوم الشــركة باســتهالكها بشــكل منفصــل على أســاس أعمار 
قائمة الدخل  م إدراج كافة تكاليف اإلصــالح والصــيانة األخرى في  تكلفتها في القيمة الدفترية لآلالت واملعدات كاســتبدال إذا اســتوفيت معايير اإلدراج. ويت

زالة أحد األصــــــــــول بعد اســــــــــتخدامه في تكلفة األصــــــــــل املعني إذا تم اســــــــــتيفاء معايير توقعة إل عند تحملها. ويتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة امل الشــــــــــامل
 اإلدراج بالنسبة للمخصص.  
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ة  الظروف أن القيمـة الـدفتريـة قـد تكون غير قـابلـ  في قيمتهـا عنـدمـا تـدل األحـداث أو التغيرات في االنخفـاضلمعـدات لتحـديـد لتتم مراجعـة القيم الـدفتريـة 

لة  إذا وجدت مثل هذه املؤشــــرات وعندما تتجاوز القيم الدفترية املبلغ القابل لالســــترداد املقدر، يتم تخفيأل قيمة األصــــول إلى قيمتها القابو لالســــترداد. 
 منها تكاليف البيلالسترداد كونها القيمة األعل

ً
 ع وقيمتها املستخدمة.ى من قيمها العادلة مخصوما

ســــــتبدال أحد مكونات بنود املمتلكات واملعدات املحتســــــب كبند منفصــــــل ويتم شــــــطب القيمة الدفترية لهذا املكون  تتم رســــــملة املصــــــروفات املتكبدة ال و 
يتم إدراج  و لق باملمتلكات واملعدات.  ن املنافع االقتصـــادية املســـتقبلية للبند املتعتتم رســـملة املصـــروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد مو املســـتبدل. 

 .املصروف  عند تكبدقائمة الدخل الشامل كافة املصروفات األخرى في 

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

. اسـتبعاده أو   اسـتخدامهمسـتقبلية من  اقتصـاديةأو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع   اسـتبعادهات عند يتم إلغاء أي عنصـر من املمتلكات واملعدو 
  أو بيانالا ضــــمن والقيمة الدفترية لألصــــل( يتم إدراجه االســــتبعادأية أرباح أو خســــائر ناشــــئة من إلغاء األصــــل )محتســــبة كالفرق بين صــــافي تحصــــيالت  و 

 لغاء األصل.األرباح أو الخسائر في سنة إ

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

ــبا، بتاريخ كل بيانات مالية. عن يتم مراجعة القيم املتبقية لألصـــول وأعمارها اإلنتاجية وتعديلها، حيثما دما تزيد القيمة الدفترية ألي بند  كان ذلك مناسـ
 الت واملمتلكات املعدات عن القيمة االستردادية املقدرة، يتم تخفيأل قيمة األصل في الحال إلى قيمته االستردادية.من بنود اآل

 واملنشآت واملعدات بالرجوع إلى القيم الدفترية.يتم تحديد األرباح والخسائر من عمليات بيع املمتلكات 

 اليجار ودعق 2-3-7

 (2019يناير  1عقود اليجار )السياسة املطبقة اعتباًرا من 

على نقل  حددت الشـــــــــركة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يكون العقد عبارة عقد إيجار إذا كان العقد ينص 
 ل.  حق السيطرة على استخدام أصل ما محدد لفترة زمنية نظير مقاب

 عندما تكون الشركة هي الطرف املستأجر 

لالعتراف والقيـاس على جميع عقود اإليجـار، بـاســـــــــــــت نـاء عقود اإليجـار قصـــــــــــــيرة األجـل وعقود إيجـار األصـــــــــــــول ذات القيمـة  تطبق الشـــــــــــــركـة من   واحـد 
 التي تمثل حق استخدام األصول محل العقد.املنخفضة. تعترف الشركة بالتزامات عقد اإليجار لتقديم دفعات عقد اإليجار وأصول حق االستخدام 

 أصول حق االستخدام (أ

الشــــــــركة بأصــــــــول حق االســــــــتخدام في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصــــــــبح فيه األصــــــــل محل العقد متاًحا لالســــــــتخدام(. وتقاس  تعترف 
ا أي اســـــــــتهالك متراكم وخســـــــــائر انخفاض القيم ــً ة واملعدلة بما يعكس أي عمليات إعادة قياس اللتزامات عقد  أصـــــــــول حق االســـــــــتخدام بالتكلفة ناقصـــــــ

تتضـــــــــــــمن تكلفة أصـــــــــــــول حق االســـــــــــــتخدام قيمة التزامات عقد اإليجار املعترف بها والتكاليف املبدئية املباشـــــــــــــرة املتكبدة ودفعات عقد اإليجار   اإليجار.
ا أي حوافز إيجار مســــ  ل تلمة. إذا لم تتأكد الشــــركة بصــــورة معقولة من حصــــولها على ملكية األصــــ املســــددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار ناقصــــً

لألصـل أو   املسـتأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم اسـتهالك أصـول حق االسـتخدام املعترف بها على أسـاس القسـط الثابت خالل العمر اإلنتاجي املقدر
 نخفاض في القيمة.مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. وتتعرض أصول حق االستخدام لال 
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 عقد اإليجار التزامات (ب

رر ســـــــــــــدادها خالل فترة عقد  تعترف الشـــــــــــــركة في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار بالتزامات عقد اإليجار املقاســـــــــــــة بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار املق
ا أي حوافز إيجار مســتحقة ودفعات عقد إيجار متغيرة اإليجار. وتتضــمن دفعات عقد  اإليجار الدفعات الثابتة )تشــمل دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصــً

تشـــــــتمل دفعات عقد اإليجار على  تعتمد على مؤشـــــــر أو معدل وكذلك املبالغ املتوقع دفعها بواســـــــطة املســـــــتأجر بموجب ضـــــــمانات القيمة املتبقية. كما
ء إذا كانت الشــركة متأكدة من ممارســة هذا الخيار بصــورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد  ســعر ممارســة خيار الشــرا

تي ال تعتمد على مؤشـــــر أو معدل كمصـــــروف في اإليجار تعكس ممارســـــة الشـــــركة خيار إنهاء عقد اإليجار. يتم االعتراف بدفعات عقد اإليجار املتغيرة وال
 تقع فيها األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات. الفترة التي

ا كان  عند احتســــــــاب القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، تســــــــتخدم الشــــــــركة ســــــــعر الفائدة اإلضــــــــافي على االقتراض في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار، إذ
يخ بـدء مـدة العقـد، يتم زيـادة قيمـة التزامـات عقـد اإليجـار كي تعكس في عقـد اإليجـار غير قـابـل للتحـديـد بشـــــــــــــكـل فوري. بعـد تـار معـدل الفـائـدة املتضـــــــــــــمن 

جار، إذا طرأ  تراكم الفائدة، بينما يتم تخفيضــــــها مقابل دفعات عقد اإليجار املســــــددة. إضــــــافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإلي
اإليجـار الثـابتـة في دفعـات عقـد اإليجـار )على ســـــــــــــبيـل املثـال التغيرات الـدفعـات املســـــــــــــتقبليـة أو تغيير في مـدة عقـد اإليجـار أو تغيير في دفعـات عقـد تعـديـل 

ذا كان ســــــــــــيتم الناتجة عن التغير في املؤشــــــــــــر أو املعدل املســــــــــــتخدم لتحديد دفعات عقد اإليجار هذه( أو تغيير في التقييم الذي يتم إجرا ه لتحديد ما إ
 شراء األصل محل العقد.

 رة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة املنخفضة عقود اإليجار قصي (ج

شــــــــهًرا أو أقل   12تطبق الشــــــــركة إعفاء االعترف بعقد اإليجار قصــــــــير األجل على عقود إيجارها قصــــــــيرة األجل )أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ 
ــً  اعتباًرا من تاريخ بدء ــراء(. كما تطبق أيضــــ ــة على عقود مدة العقد وال تنطوي على خيار شــــ ا إعفاء االعتراف بعقود إيجار األصــــــول ذات القيمة املنخفضــــ

ــيرة األجل وعقود إيجار األصـــــــول ذات القيمة امل ــة اإليجار التي تعتبر ذات قيمة منخفضـــــــة. يتم االعتراف بدفعات اإليجار على عقود اإليجار قصـــــ نخفضـــــ
 ى أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار.كمصروف عل

 ون الشركة هي الطرف املؤجر  عندما تك

يلي. تتم إن عقود اإليجار التي ال تحول فيها الشــــــــــركة بشــــــــــكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية لألصــــــــــل يتم تصــــــــــنيفها كعقود إيجار تشــــــــــغ
 لطبيعتهــا  ثــابــت على مــدى فترات العقــد، وتــدرج في اإليرادات في قــااملحــاســـــــــــــبــة عن إيرادات التــأجير على أســــــــــــــاس القســـــــــــــط ال

ً
ئمــة الــدخــل الشــــــــــــــامــل نظرا

جر وتتحقق على التشــــغيلية. يتم إضــــافة التكاليف األولية املباشــــرة املتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشــــغيلي إلى القيمة الدفترية لألصــــل املؤ 
 ملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها فيها.يراد اإليجار. ويتم االعتراف بأقساط اإليجارات املحتمدى فترة عقد اإليجار على نفس أساس إ

 املالية األصول  2-3-8

ة  القيمة العادليتم تصنيف األصول املالية عند اإلدراج املبدئي كمقاسة فيما بعد بالتكلفة املستهلكة والتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و 
 من خالل الربح أو الخسارة.  

ول املالية ونموذج أعمال الشــــــــــــركة إلدارتها.  ويعتمد تصــــــــــــنيف األصــــــــــــول املالية عند اإلدراج املبدئي على خصــــــــــــائص التدفقات النقدية التعاقدية لألـصـــــــــــ 
اة العملية، تقيس الشــركة مبدئيا األصــل املالي وباســت ناء الذمم املدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشــركة لها األد

ــارة. ويتم قيــاس الــذمم املــدينــة  بقيمتــه العــادلــة عالوة على تكــاليف املعــاملــة وذلــك إذا لم يكن األصــــــــــــــل املــالي بــالق يمــة العــادلــة من خالل الربح أو الخســــــــــــ
ملعيار الدولي إلعداد التقارير  العملية بســـــــــعر املعاملة املحدد وفقا الالتجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشـــــــــركة لها األداة 

 .15 املالية رقم

 

املســـــــــــتهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــامل اآلخر، يحتاج إلى إنشـــــــــــاء تدفقات نقدية عبارة عن  لتصـــــــــــنيف األصـــــــــــل املالي وقياســـــــــــه بالتكلفة
ويتم إجرا ه على مســـــــــتوى  SPPI. ويشـــــــــار إلى هذا التقييم بأنه اختبار (SPPI)بلغ األصـــــــــلي املســـــــــتحق"  "مدفوعات فقط للمبلغ األصـــــــــلي والفائدة على امل

ــلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل يتم تصـــنيف وقياس األصـــو األداة.   ل املالية التي ينتج عنها تدفقات نقدية ال تخضـــع الختبار دفعات من املبلغ األصـ
 نموذج األعمال.الربح والخسارة بغأل النظر عن 

ما إذا كانت   ويشـــــير نموذج أعمال الشـــــركة الخاص بإدارة األصـــــول املالية إلى كيفية إدارته لألصـــــول املالية لتوليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال
ة يتم قياســــــــها إما ها أي أداة ماليإن الشــــــــركة ليس لديالتدفقات النقدية ســــــــتنتج عن تحصــــــــيل تدفقات نقدية تعاقدية أو بيع األصــــــــول املالية أو كليهما. 

 ط.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من الربح أو الخسارة باست ناء األداة املشتقة املستخدمة كأداة تحو 
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الطريق   ويتم إدراج مشــــــــتريات أو مبيعات األصــــــــول املالية التي تحتاج إلى تســــــــليم أصــــــــول خالل إطار زمني تحدده الئحة أو اتفاقية في الســــــــوق )متاجرات
 املعتاد( في تاريخ املتاجرة، أي تاريخ التزام الشركة بشراء أو بيع األصل. 

 القياس الالحق

 ربع فئات: تصنيف األصول املالية إلى أألغراض القياس الالحق، يتم 

 أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين(  −
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير املكاسب والخسائر التراكمية )أدوات الدين( −
 ائر التراكمية عند إلغاء االعتراف )أدوات امللكية(  إعادة تدوير للمكاسب والخس ل الدخل الشامل اآلخر بدون أصول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خال −

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   −

 أصول مالية بالتكلفة املستهلكة )أدوات الدين(  

 ين التاليين: إذا تم استيفاء كل من الشرطملالية بالتكلفة املستهلكة وهذه الفئة هي الفئة األنسب للشركة. وتقيس الشركة األصول ا

  ،دوات امللكية( أصول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكاسب والخسائر التراكمية عند إلغاء االعتراف )أ −
 دفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي املستحق.  تنش ئ الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية عبارة عن م −

املكاســــــــــــب   يتم قياس األصــــــــــــول املالية بالتكلفة املســــــــــــتهلكة فيما بعد باســــــــــــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخضــــــــــــع النخفاض القيمة. ويتم إدراج
 ه أو انخفاض قيمته. عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديل قائمة الدخل الشاملوالخسائر في 

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

 إلغاء االعتراف 

ــابهة حيثما طبق ذلك( في املق ام األول )أي إزالته  يتم إلغاء االعتراف باألصـــل املالي )أو جزء من األصـــل املالي أو جزء من مجموعة من األصـــول املالية املتشـ
 للشركة( عندما:   قائمة بيان املركز املاليمن 

 تنقض ي الحقوق في تلقي تدفقات نقدية من األصل، أو   −
في تلقي تدفقات نقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل بدون تأخير جوهري للغير بموجب ترتيب تحول الشركة حقوقها  −

طرة  ري، ســواء )أ( حولت الشــركة معظم مخاطر ومنافع األصــل، أو )ب( لم تحول الشــركة ولم تحتفظ بمعظم مخاطر ومنافع األصــل، ولكنها حولت الســيتمري
 األصل.على 

ومنافع امللكية.  عندما تحول الشـــــركة حقوقها في تلقي تدفقات نقدية من األصـــــل أو تدخل في ترتيب تمريري، فإنها تقوم بتقييم مدى احتفاظها بمخاطر
بمقدار مشـاركتها  ج األصـل املحول وعند عدم تحويلها أو احتفاظها بمعظم مخاطر ومنافع األصـل وعدم تحويلها للسـيطرة على األصـل، تظل الشـركة تدر 

يعكس الحقوق وااللتزامات التي   املســتمرة. وفي هذه الحالة، تدرج الشــركة أيضــا التزاما مشــتركا. ويتم قياس األصــل املحول وااللتزام املشــترك على أســاس
 تحتفظ بها الشركة.

فترية األصـــلية والقيمة القصـــوى للعوض الذي كان من ويتم قياس املشـــاركة املســـتمرة التي تتخذ شـــكل ضـــمان على األصـــل املحول باألقل من القيمة الد
 املمكن أن يلزم الشركة سداده. 

  انخفاض قيمة األصول املالية

املتوقعة لكافة أدوات الدين غير املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. وتبنى الخســائر  للخســائر االئتمانية وتدرج الشــركة مخصــصــا 
الشـــــــركة اســـــــتالمها  االئتمانية املتوقعة على أســـــــاس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املســـــــتحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع

ــعر الفمخ ائدة الفعلي األصـــــــــلي. وتشـــــــــمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضـــــــــمان املحتفظ به أو التعزيزات صـــــــــومة بتقريب ســـــــ
 االئتمانية األخرى التي تعتبر جزء من البنود التعاقدية.  
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الخطر االئتمـاني  ويتم إدراج الخســـــــــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة على مرحلتين. بـالنســـــــــــــبـة لـحاالت التعرض للمخـاطر االئتمـانيـة التي لم يكن فيـها زيـادة كبيرة في 
ا عشـر التالية )الخسـارة  الت التعسـر املمكنة خالل األشـهر االثنمنذ اإلدراج املبدئي، يتم تجنيب مخصـص للخسـائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن حا

نذ اإلدراج املبدئي،  االئتمانية املتوقعة الثني عشـــــر شـــــهرا(. وبالنســـــبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي كان فيها زيادة كبيرة في الخطر االئتماني م
عن توقيت التعســـــــــــر )الخســـــــــــارة االئتمانية   العمر املتبقي لقيمة التعرض بغأل النظرالبد من مخصـــــــــــص خســـــــــــارة للخســـــــــــائر االئتمانية املتوقعة طوال 

 املتوقعة طول العمر(.  

ــبة للذمم املدينة التجارية ــائر  15التي تغطي اســــتخدام املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  بالنســ ، تطبق الشــــركة ن جا مبســــطا في احتســــاب الخســ
االئتماني، ولكنها تدرج مخصـصـا للخسـارة على أسـاس الخسـائر االئتمانية املتوقعة طول   لك، ال تتبع الشـركة التغيرات في الخطراالئتمانية املتوقعة. ولذ

العمر في تـاريخ كـل تقرير. ولقـد أقـامـت الشـــــــــــــركـة مصـــــــــــــفوفـة تخصـــــــــــــيص مبنيـة على خبرتهـا في الخســــــــــــــارة االئتمـانيـة التـاريخيـة، معـدلـة حســــــــــــــب العوامـل  
 خســـائر اإلئتمان املتوقعة، تطبق الشـــركة من ًجا عاًما في حســـاب  التمويلي ملديني اإليجارســـبة بالنة باملدينين والبيئة االقتصـــادية.  االســـتشـــرافية الخاصـــ 

 .الناشئة عن التخلف عن السدادباستخدام احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد والخسارة  اويتم تحديده

 يةالامل اللتزامات 2-3-9

  اإلدراج املبدئي والقياس

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

في حالة القروض واالقتراضــــــــات والذمم الدائنة، خالصــــــــة من التكاليف املنســــــــوبة مباشــــــــرة و  الية مبدئيا بالقيمة العادلة،ويتم إدراج كافة االلتزامات امل
 للمعامالت. 

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

   القياس الالحق

 الية على تصنيفها كما هو موض  أدناه: اللتزامات امليعتمد قياس ا

 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

نـد اإلدراج  املقومـة عتشـــــــــــــمـل االلتزامـات املـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو الخســـــــــــــارة االلتزامـات املـاليـة املحتفظ بهـا للمتـاجرة وااللتزامـات املـاليـة 
 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ملبدئي بالقيا

يضــــــا األدوات ويتم تصــــــنيف االلتزامات املالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم تحملها بغرض إعادة الشــــــراء على املدى القريب. وتشــــــمل هذه الفئة أ
. كما  9 املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقمما يعرفها ت التحوط حســـبحوط في عالقااملالية املشـــتقة التي تبرمها الشـــركة والتي ال تخصـــص كأدوات ت

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

 . ملدخل الشاقائمة الفي  ويتم إدراج املكاسب أو الخسائر على االلتزامات املحتفظ بها للمتاجرة

ذلــك فقط في حــالــة ويتم قيــد االلتزامــات املــاليــة املقومــة عنــد اإلدراج املبــدئي بــالقيمــة العــادلــة من خالل الربح أو الخســــــــــــــارة في التــاريخ املبــدئي لإلدراج و 
 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة.  لي بالقيمة اأي التزام ما. ولم تقيد الشركة 9 املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقماستيفاء املعايير الواردة في 

 االلتزامات املالية بالتكلفة املطفأة )القروض واالقتراضات(

تخدام  هذه هي الفئة األنســــــــــب للشــــــــــركة. فبعد اإلدراج املبدئي، يتم قياس القروض واالقتراضــــــــــات التي تحمل فائدة فيما بعد بالتكلفة املســــــــــتهلكة باـســـــــــ 
ة اســتهالك  عند إلغاء االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملي قائمة الدخل الشــامللي. ويتم إدراج املكاســب والخســائر في طريقة ســعر الفائدة الفع

 سعر الفائدة الفعلي. 

ائدة الفعلي. ويتم احتســاب التكلفة املســتهلكة باحتســاب أي خصــم أو عالوة عند االســتحواذ والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من ســعر الف
  قائمة الدخل الشامل.ويتم إدراج استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في 

 إلغاء االعتراف 

رض بشــــــــــروط مختلفة يتم إلغاء االعتراف بااللتزام املالي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انقضــــــــــائه. وعند اســــــــــتبدال التزام مالي قائم بآخر من نفس املق
لي وكإدراج التزام جديد.  تعديل جوهري في شــــــــــــروط االلتزام القائم، فتتم معالجة هذا االســــــــــــتبدال أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األـصـــــــــــ  تماما أو مع

 . قائمة الدخل الشاملويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية املعنية في 
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 2

 )تابع(  ة الهامةملخص السياسات املحاسبي 2-3

 األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط 2-3-10

 اإلدراج املبدئي والقياس الالحق

 تســــــتخدم الشــــــركة أدوات مالية مشــــــتقة مثل مقايضــــــات أســــــعار الفائدة للتحوط ضــــــد مخاطر ســــــعر الفائدة. ويتم إدراج هذه األدوات املالية املشــــــتقة
ما تكون  عقد األداة املشــــــــــــتقة، ويعاد قياســــــــــــها فيما بعد بالقيمة العادلة. ويتم قيد املشــــــــــــتقات كأصــــــــــــول مالية عند مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام

 القيمة العادلة إيجابية وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

 ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كما يلي: 

 ة العادلة لألصل أو االلتزام املدرج أو االلتزام الثابت غير املدرج وط ضد التعرض للتغيرات في القيمتحوطات القيمة العادلة عند التح −
أو  مـدرج تحوطـات التـدفقـات النقـديـة عنـد التحوط ضـــــــــــــد التعرض إلمكـانيـة التغير في التـدفقـات النقـديـة املنســـــــــــــوبـة إمـا لخطر معين مرتبط بـأصـــــــــــــل أو التزام  −

 تزام ثابت غير مدرج. ل أو خطر العملة األجنبية في المعاملة متوقعة شديدة االحتما 

تيجية في بداية عالقة التحوط، تقوم الشـركة رسـميا بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب الشـركة في تطبيق محاسـبة التحوط عليها وهدف واسـترا
 إدارة املخاطر للقيام بالتحوط.  

تحوط ضــده وكيفية تقييم الشــركة ملدى اســتيفاء عالقة التحوط  حوط ضــده وطبيعة الخطر الجاري التحديد أداة التحوط والبند املت ويشــمل التوثيق
ــبة التحوط(. وتعتبر عالقة التحوط مؤهلة ملحاســــــبة الت حوط  ملتطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصــــــادر فعالية التحوط وكيفية تحديد نســــ

 افة متطلبات الفعالية التالية: إذا استوفت ك

 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   −
يـة أداة التحوط التي أن تكون نســـــــــــــبـة التحوط لعالقـة التحوط نفس تلـك النـاتجـة عن كميـة البنـد املتحوط ضـــــــــــــده الـذي تتحوط الشـــــــــــــركـة ضـــــــــــــده فعليـا وكم −

 تستخدمها الشركة فعليا للتحوط ضد كمية البند املتحوط ضده. 

 ا هو موض  أدناه: وتتم محاسبة التحوطات التي تستوفي كافة املعايير املؤهلة ملحاسبة التحوط كم

   تحوطات التدفقات النقدية

ــارة على أداة التحوط في  إدراج   الدخل الشـــامل اآلخر في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية، بينما يتمويتم إدراج الجزء الفعال من املكســـب أو الخسـ
. ويتم تعديل احتياطي تحوطات التدفقات النقدية إلى األدنى من املكســــــــب أو الخســــــــارة التراكمية على قائمة الدخل الشــــــــاملأي جزء غير فعال فورا في  

 املتحوط ضده.  أداة التحوط والتغير التراكخي في القيمة العادلة للبند

ــاســــية املتحوط ضــــدها. ــامل اآلخر على أســــاس طبيعة املعاملة األســ فإذا تســــببت املعاملة املتحوط ضــــدها   ويتم احتســــاب املبالغ املتراكمة في الدخل الشــ
ن وإدراجه في التكلفة املبدئية أو  فيما بعد في إدراج بند غير مالي، فتتم إزالة املبلغ املتراكم في حقوق املســــــــــاهمين من املكون املنفصــــــــــل لحقوق املســــــــــاهمي

. ويســري ذلك  للســنةالتصــنيف ولن يدرج في الدخل الشــامل اآلخر القيمة الدفترية األخرى لألصــل أو االلتزام املتحوط ضــده. وال يعتبر ذلك تعديال يعيد 
فيما بعد التزاما ثابتا يتم تطبيق محاسـبة تحوطات القيمة   أيضـا حيثما أصـبحت املعاملة املتوقعة املتحوط ضـدها لألصـل غير املالي أو االلتزام غير املالي

 العادلة عليه. 

فيجب أن يظل املبلغ املتراكم في الدخل الشــــامل اآلخر كما هو في الدخل الشــــامل اآلخر التراكخي إذا إذا تم وقف محاســــبة تحوطات التدفقات النقدية، 
كتعديل يعيد   قائمة الدخل الشــــــــاملحوط ضــــــــدها. وإال، فيعاد تصــــــــنيف املبلغ على الفور إلى ظل من املتوقع حدوث التدفقات النقدية املســــــــتقبلية املت

 التصنيف. 

وث التدفق النقدي املتحوط ضــده، يجب احتســاب أي مبلغ متبقي في الدخل الشــامل اآلخر التراكخي حســب طبيعة املعاملة وبعد اإليقاف، وبمجرد حد
 األساسية كما هو موض  أعاله. 
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 ملحاسبية الهامة )تابع(سات االسيا 2

 )تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامة 2-3

 املخزون 2-3-11

ــافي القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل.  يتم تتكون التكلفة من تلك املصــــروفات التي تكبدتها الشــــركة في و تســــعير املخزون على أســــاس ســــعر التكلفة أو صــ
للتحقق  مثل صـــــافي القيمة القابلة ويالتكلفة على أســـــاس طريقة املتوســـــط املر  .   احتســـــابيتم و الحاليين.  ســـــبيل الوصـــــول باملخزون الى شـــــكله ومكانه

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

 املخصصات 2-3-12

 أحكام عامة

ــابق  حدثعلى الشـــــــركة ناتج عن  حكخي(قانوني أو حالي )م لتزاايتم إدراج املخصـــــــصـــــــات عند وجود  ملوارد تجســـــــد تدفق خارجي  يلزممن املحتمل أن و ســـــ
وعند توقع الشــــــــــركة لتعويأل بعأل أو كل املخصــــــــــص على ســــــــــبيل املثال   .لتســــــــــوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزامقتصــــــــــادية امنافع 

تعلق باملخصـــــــص في كأصـــــــل منفصـــــــل ولكن فقط عندما يكون التعويأل أكيدا فعال. ويتم عرض املصـــــــروف املبموجب عقد تأمين، يتم إدراج التعويأل 
 بيان الربح أو الخسارة خالصا من أي تعويأل.   

ان  كإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصــــم املخصــــصــــات باســــتخدام معدل حالي ســــابق للضــــريبة يعكس املخاطر الخاصــــة بااللتزام متى 
 ر الوقت كتكلفة تمويلية.  ذلك مناسبا. وعند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيادة في املخصص بسبب مرو 

 التزام إزالة أصول املوقع

اقية  تقوم الشــــــــركة بتجنيب مخصــــــــص لتكاليف إزالة أصــــــــول املوقع عندما يكون هناك التزام حالي نتيجة ألنشــــــــطة تتم وفقا التفاقية حق االنتفاع واتف
قدية  الطاقة. ويتم تجنيب مخصـــــــص لتكاليف إزالة أصـــــــول املوقع بالقيمة الحالية للتكاليف املتوقعة لتســـــــوية االلتزام باســـــــتخدام التدفقات النشـــــــراء 

الة  ام إز التقديرية ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصــل املعني. ويتم خصــم التدفقات النقدية بســعر حالي ســابق للضــريبة يعكس املخاطر الخاصــة بالتز 
لتكاليف  كتكلفة تمويلية. وتتم مراجعة ا قائمة الدخل الشــــــــــاملأصــــــــــول املوقع. ويتم احتســــــــــاب الرجوع في الخصــــــــــم كمصــــــــــروف عند تحمله وإدراجه في  

ــافة التغيرات في التكاليف املســــــتقبلية التقديرية أ في معدل و املســــــتقبلية التقديرية إلزالة أصــــــول املوقع ســــــنويا وتعديلها حســــــبما هو مناســــــب. وتتم إضــــ
 .  ، باست ناء األصل الخاص بعقد اإليجار التمويليالخصم املطبق إلى تكلفة األصل أو خصمها منها

 الرئيسيةأعمال الصيانة 

. ومن املتوقع أن يتم تكبد هذه املصــــروفات اتفاقية شــــراء الطاقةللوفاء بااللتزامات التعاقدية بموجب عمال الصــــيانة الرئيســــية يتم إنشــــاء مخصــــص أل 
ن الشــــــــركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شــــــــراء الطاقة. من أجل أن تكون قادرة على الوفاء  ى مدى فترة تنفيذ اتفاقية شــــــــراء الطاقة وســــــــتمكعل

  بالقيام بأعمالفر منه ، كان لدى الشـركة التزام تعاقدي ال مالطاقة املدة غير القابلة لإللغاء التفاقية شـراءبالتزاماتها التعاقدية تجاه املتعهد على مدى 
 .الصيانة الرئيسية

 مكافآت املوظفين  2-3-13

وتعديالته   2003تســــتحق مكافأة نهاية الخدمة وفًقا لشــــروط تعيين موظفي الشــــركة في تاريخ التقرير، مع مراعاة متطلبات قانون العمل العماني لســــنة  
ظف في اإلجازة السنوية وتذاكر الطيران عند . يتم االعتراف باستحقاقات املو 19بة الدولي ملوظفين" وتعديالتها الالحقة، ومعيار املحاسالالحقة و"مزايا ا

.  لتقريراســـتحقاقها للموظفين ويتم تكون مخصـــص للمســـتحقات فيما يتعلق بااللتزام املقدر النا ـــ ئ نتيجة للخدمات التي يقدمها املوطفون حتى تاريخ ا
 بمكافأة نهاية الخدمة كالتزام غير متداول. تداولة، بينما يتم اإلفصاح عن تلك املتعلقةيتم إدراج هذه املستحقات في االلتزامات امل

  1991ام ية لعيتم االعتراف باملسـاهمات في خطة التقاعد املحددة والتأمين ضـد املخاطر املهنية للموظفين العمانيين وفقا لقانــــــــــــــون التأمينات االجتماع
 كبده.كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند ت

 الذمم التجارية املدينة  2-3-14

ســـتحق بمرور  يتم االعتراف بالذمم املدينة في حال وجود مقابل مادي غير مشـــروط كاملســـتحق من العميل )أي أنه يتم االعتراف بســـداد املقابل املادي امل
 الوقت(.

 املعادلالنقد والنقد  2-3-15

 . البنوك والنقد الخالية من حق الحجز أن جميع أرصدة ، تعتبر الشركةقائمة التدفقات النقديةبغرض إعداد 

 الدائنة األخرى  الذممالذمم التجارية الدائنة و  2-3-16

 إصدار فاتورة به للشركة أم ال.يتم االعتراف بااللتزامات املتعلقة باملبلغ الواجب سداده مقابل البضائع والخدمات املقدمة، سواء تم 
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 ة )تابع(السياسات املحاسبية الهام 2

 )تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامة 2-3

 تكاليف االقتراض 2-3-17

 لالستخدام
ً
املحدد له أو  إن تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إنشا ه إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزا

تضمن تكاليف م االعتراف بكافة تكاليف االقتراض كمصاريف في الفترة التي تم تكبدها فيها. تبيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يت
 االقتراض الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما فيما يتعلق باقتراض األموال. 

 رأسمال األسهم 2-3-18

 . باملتحصالت املستلمة رأسمال األسهميتم تسجيل 

 اديةلى األسهم العحصص األرباح ع  2-3-19

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

 مكافأة أعضاء مجلس الدارة  2-3-20

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

 .ات األرباح ملساهخي الشركةالسنوية وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية وتوزيع توزيع العموميةتحدد الجمعية 

 األحكام املحاسبية الهامةالتقديرات و  .3

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

 .املقدرة وااللتزاماتة إلى تغيرات مستقبلية في األصول ت اإلدار النتائج الفعلية عن تقديرا اختالفيؤدي قد ، و ربما إلى حد كبيردرجة التأكد منها 

 :فيما يلي التقديرات الهامة املستخدمة في إعداد البيانات املالية

 عندما تكون الشركة هي الطرف املستأجر  -تحديد مدة عقد اليجار للعقود املشتملة على خيارات التجديد والنهاء  3-1

التمديد واإلنهاء. تستعين الشركة باألحكام في تقييم ما إذا كان من املؤكد بصورة معقولة ممارسة ر واحد ينطوي على خيارات  إن الشركة لديها عقد إيجا
تاريخ لتجديد أو اإلنهاء. وبعد خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافًزا اقتصادًيا ملمارسة خيار ا

د الشركة تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغيير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة الشركة ويؤثر في قدرتها بدء مدة العقد، تعي
 .على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو اإلنهاء 

 لضافي تقدير معدل االقتراض ا -عقود اليجار   3-2

معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. وعليه، فهي تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقد  ها أن تحدد بسهولةإن الشركة ال يمكن
األموال الالزمة اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة سداده لالقتراض ملدة مماثلة وبضمان مماثل، وكذلك 

صل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وعليه، يعكس معدل االقتراض اإلضافي أن الشركة "قد تضطر أن لى أصل ذي قيمة مماثلة أل للحصول ع
ر. تقوم الشركة بتقدير تسدد" األمر الذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجا

خدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل معدالت الفائدة في السوق( عند توفرها وعندما يتطلب وضع بعأل التقديرات دل االقتراض اإلضافي باستمع
 .الخاصة باملنشأة 

 تحديد عقود اليجار وتصنيف عقود اليجار  -عقود اليجار   3-3

. وتغطي اتفاقية ة واملياه ش.م.ع.م لتوليد الطاقة وتوفير سعة الطاقة من محطتهاء الطاقية لشراُعمانالطاقة مع الشركة الأبرمت الشركة اتفاقية لشراء  
املعيار ميجاوات. وتضع اإلدارة في اعتبارها متطلبات    445ميجاوات واملحطة البالغة طاقتها    273البالغة طاقتها  شراء الطاقة كلتنا املحطتين، أي املحطة  

حديد ما إذا كان الترتيب يحتوي ت  4تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  :  2018ديسمبر    31)حتى    16  قملدولي إلعداد التقارير املالية ر ا
.
ً
 على إيجار"، والذي يضع توجيهات لتحديد متى قد يتضمن الترتيب إيجارا

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

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

 
ً
، يصنف ترتيب اإليجار إما بأنه تمويلي أو تشغيلي وفقا

ً
لتقارير املالية املعيار الدولي إلعداد املبادئ  وعند التوصل إلى تحديد أن الترتيب يتضمن إيجارا

. ويعد اإليجار الذي يحّول غالبية مخاطر وعوائد التشغيل بمثابة إيجار تمويلي. ويعد (17: املعيار املحاسبي الدولي رقم 2018ديسمبر  31) 16رقم 
 اإليجار عدا اإليجار التمويلي بمثابة إيجار تشغيلي.  
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 املحاسبية الهامة )تابع(السياسات  2

 )تابع(  هامةاملحاسبية ال ملخص السياسات 2-3

 )تابع( التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة 3

 ( اليجار التمويلي1)

 273اتفاقية شراء الطاقة املبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة البالغة طاقتها    فإنبناء على تقييم اإلدارة،  
نظرا   (17معيار املحاسبة الدولي رقم  :  2018ديسمبر    31)حتى    16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ويلي بموجب  كإيجار تمتصنيفها    تمميجاوات  

وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة، يعتمد و لتحويل مخاطر ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية املحطة لصال  الشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه. 
سلطنة عمان، وتحصل لشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه، بصفتها الوكيل الوحيد لتوليد الطاقة في وليد الطاقة على املحطة الخاصة بالشركة وات

تفي بمتطلبات على كمية كبيرة من الطاقة املولدة عن طريق محطة التوليد الخاصة بالشركة. وفًقا لذلك، خلصت اإلدارة إلى أن اتفاقية شراء الطاقة 
"تحديد ما إذا كان الترتيب   4للتقارير املالية  : تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية  2018ديسمبر    31)حتى    16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

)حتى  16يار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ينطوي على عقد إيجار"(. إضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة بتقييم تصنيف عقد اإليجار وفًقا ملتطلبات املع
عقد إيجار تمويلي، حيث أن مدة اتفاقية شراء الطاقة هي خاصة بالجزء   ( وخلصت إلى أن هذا الترتيب هو17: معيار املحاسبة الدولي  2018ديسمبر    31

ويلي في البيانات األكبر من العمر اإلنتاجي االقتصادي املتبقي ملحطة توليد الطاقة الخاصة بالشركة. وبالتالي، تم االعتراف بمستحقات عقد اإليجار التم
 املالية.

ية شراء الطاقة تتعلق بجزء كبير من عمر املحطة وأن القيمة الحالية للحد األدنى للقيم اإليجارية تكاد تعادل ويرجع األساس في هذه النتيجة إلى أن اتفاق
 القيمة العادلة للمحطة عند بدء اإليجار.

 اليجار التشغيلي (2)

 445ياه فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة البالغة طاقتها  ية لشراء الطاقة واملُعماناتفاقية شراء الطاقة املبرمة مع الشركة ال  فإنبناء على تقييم اإلدارة،  
 (17معيار املحاسبة الدولي رقم : 2018ديسمبر  31)حتى  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تصنيفها كإيجار تشغيلي بموجب  تمميجاوات 

ية لشراء الطاقة واملياه. ويرجع األساس في هذه النتيجة إلى ُعمانالشركة ال  ظرا لبقاء مخاطر ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية املحطة لدى الشركة وليسن
ة للحد األدنى للقيم عاما، بينما يقدر العمر االقتصادي للمحطة بحوالي أربعين عاما. وال تكاد القيمة الحالي 15أن اتفاقية شراء الطاقة تسري ملدة 

مة العادلة للمحطة عند بدء اإليجار. وعالوة على ذلك، يتم تحمل الخطر املتبقي بمعرفة الشركة اإليجارية بموجب اتفاقية شراء الطاقة تحّصل القي
 ية لشراء الطاقة واملياه. ُعمانوليس الشركة ال

 إزالة أصول املوقع مخصص التزام  3-4

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

   الصيانة الرئيسية أعمال مخصص 3-5

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

ً
  بناءا

 .مراجعة منتصف العمر استنادا إلى أفضل التقديرات

 لمعدات ل لنتاجية والقيمة املتبقية األعمار ا 3-6

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

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

 ألفضل تقديرات اإلدارة احتسابيتم و 
ً
 .القيم املتبقية وفقا

 الشركة استمرارية فرضية  3-7

في األعمال للمستقبل   رارلالستملقد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها املوارد  
 ع

ً
 كبيرة املنظور. عالوة

ً
د جوهرية قد تلقي شكوكا

ُّ
قدرة الشركة على البقاء كمؤسسة  علىلى ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأك

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

ائب  3-8  الضر

بالنظر إلى مجموعة واسعة من و عدم تيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في املستقبل.  توجد أوجه
ثل هذه مل 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 امل مختلفة، مثل خبرة لى عواإت مقدار تلك املخصصا

 . للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية
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 السياسات املحاسبية الهامة )تابع( 2

 )تابع(  ملخص السياسات املحاسبية الهامة 2-3

 ع()تاب املحاسبية الهامةالتقديرات واألحكام  3

 مستحقات عقد اليجار إنخفاض قيمة  3-9

ستقبلي. تم تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية املتوقعة املرتبطة بمستحقات عقود إيجارها التمويلية، املسجلة بالتكلفة املطفأة، على أساس م
نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة، باستخدام افتراضات اإليجار التمويلية بناًء على  تقييم مخصصات االنخفاض في القيمة الخاصة بمستحقات عقود  

لغرض تتعلق بمخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة املتوقعة. تستعين الشركة باألحكام في سبيل إجراء تلك االفتراضات واختيار املدخالت 
وف السوق الحالية وكذلك التقديرات املستقبلية في نهاية كل سنة سابقة الشركة باإلضافة إلى ظر احتساب انخفاض القيمة، استناًدا إلى التجارب ال

 تقرير. كما في تاريخ التقرير، يتم اعتبار أثر االنخفاض في القيمة على أنه غير مادي. 

 األصول غير املالية إنخفاض قيمة  3-10

 التكاليف  الدفترية ألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمةيوجد انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة 
ً
املمكن استردادها، التي تمثل القيمة العادلة ناقصا

 التكاليف حتى البيع إلى البيانات املتوفرة من معامال 
ً
ت املبيعات قيد حتى البيع والقيمة التشغيلية أيهما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا

 التكاليف اإلضافية لبيع األصل.بشروط تجارية بحتة ألصول مماثلة أو استنادالتنفيذ املبرمة 
ً
 إلى األسعار املعروضة في السوق ناقصا

ً
 ا

هي ال يستند احتساب قيمة االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية املخصومة. إن التدفقات النقدية ناتجة عن موازنة السنوات الخمسة التالية و 
بعد، أو االستثمارات املستقبلية الجوهرية التي ستحسن أداء األصول للوحدة املولدة دة الهيكلة حيث أن الشركة غير ملتزمة بها تتضمن أنشطة إعا

لتدفقات للنقد التي يتم اختبارها. تكون القيمة االستردادية حساسة ملعدل الخصم املستخدم في نموذج التدفقات النقدية املخصومة باإلضافة إلى ا
خدم ألغراض التقدير. تعتبر تلك التقديرات هي األكثر صلة بحق االستخدام واملمتلكات واآلالت  ية املستقبلية الداخلية ومعدل النمو املستالنقد

 واملعدات املعترف بها من قبل الشركة.

 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة على الذمم التجارية املدينة وأصول العقد  3-11

توقعة على الذمم التجارية املدينة وأصول العقد. تستند معدالت املخصص إلى فوفة مخصص الحتساب الخسائر االئتمانية املتستخدم الشركة مص
 معدالت التعثر السابقة امللحوظة لدى الشركة.

 إلى معدالت التعثر السابقة لدى الشركة. ستقوم الشركة بضبط املصفوفة من أجل 
ً
تعديل أحداث الخسائر تستند مصفوفة املخصص مبدئيا

ملعلومات املستقبلية. على سبيل املثال، إذا كان من املتوقع تدهور الظروف االقتصادية املتوقعة )الناتج املحلي اإلجمالي( خالل االئتمانية السابقة مع ا
ة ديث معدالت التعثر في السداد السابقة امللحوظالسنة املقبلة، فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد السابقة. في تاريخ كل فترة تقرير، يتم تح

 باإلضافة إلى تحليل التغيرات في التقديرات املستقبلية. 

 تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر االئتمانية املتوقعة على الذمم التجارية املدينة وأصول العقد. تستند معدالت املخصص إلى
ط خسارة مماثلة )على سبيل املثال، حسب الجغرافيا ونوع املنتج ونوع جموعات شرائح العمالء املتعددة التي لها أنماأيام التعثر في السداد بالنسبة مل

لب استخدام العميل وتصنيفه والتغطية باالعتمادات املستندية وغيرها من أشكال التأمين على االئتمان(. إن تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة يتط
الخسائر االئتمانية املتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية املتوقعة.  ت الخارجية والداخلية واالفتراضات. إن مقدار ملحوظ للبيانا

 على تعرض العميل للتعثر ال
ً

في فعلي إن تجربة الخسائر االئتمانية املتوقعة السابقة للشركة وكذلك توقع الظروف االقتصادية قد ال تعتبر دليال
 املستقبل. 
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 قيد التنفيذ  آالت ومعدات وأعمال رأسمالية .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
 ريال ُعماني  ريال ُعماني    انيريال ُعم  ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني    

                     :التكلفة
  161,789,617   8,165                    161,781,452         57,880                   19,750                  102,254                265,758                 928,519   1,480,899             158,926,392  2020يناير  1في 

  -   -   -     -                              -                              -                            -     -                           -     -                           إضافات
  161,789,617   8,165                     161,781,452         57,880                   19,750                  102,254                 265,758                 928,519   1,480,899             158,926,392   2020مارس   31في  

   

                   
                     االستهالك: 

 8,335,079               -                           8,335,079             37,539                  13,271                  84,520                  109,614                46,42 6                  458,647                7,585,062  2020يناير    1في  
   992,080     -                             992,080  2,894  988  4,476    9,311    5,803                   20,567  948,041  للسنة   االستهالك 

   9,327,159     -                             9,327,159    40,433  14,259    88,996  118,925    52,229    479,214    8,533,103  2020مارس   31في  
   

                   
                     صافي القيمة الدفترية: 

   152,462,458       8,165                      152,454,293    17,447  5,491    13,258  146,833  876,290    1,001,685  150,393,289  2020مارس   31في  
                     

                     :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 

   273,011  8,165    264,846     -                              -                              -                             158,408  -      106,438     -                           إضافات
 161,789,617    8,165  161,781,452   57,880                   19,750                  102,254                  265,758    928,519    1,480,899   158,926,392     2019ديسمبر    31في  

   

                   
                     االستهالك: 

   4,376,099     -                      4,376,099  25,964  9,321  64,219   78,688     23,213    381,795      3,792,899  2019يناير    1في  
   3,958,980     -                      3,958,980  11,575                   3,950                  20,301    30,926   23,213                  76,852   3,792,899  للسنة   االستهالك 

   8,335,079     -                    8,335,079    37,539  13,271    84,520                     109,614     46,426    458,647    7,585,062  2019ديسمبر    31في  
                     

                     صافي القيمة الدفترية: 

    151,341,330  2019ديسمبر    31في  
             

1,022,252   882,093  156,144    17,734              6,479    20,341    153,446,373  8,165    153,454,538 
 

 (16 اإليضاحلدى البنوك مقابل القرض ألجل ) مرهونة جميع املصانع واملعدات (1)

 الشامل على النحو التالي:هالك في قائمة الدخل ستتم تخصيص رسم اإل  (2)

 2019-مارس-31  2020-مارس -31  
 ريال ُعماني  ريال ُعماني  

     

   972,934  982,332          (21يضاح اإل تكاليف التشغيل )
   14,296  9,749  (22يضاح اإل ) موميةمصروفات إدارية وع

  992,081    987,230   
 

 مع وزارة اإلسكان. طويل األجل مستأجرة بموجب عقد إيجار( تم تشييد املحطة على أرض 3)
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 مستحقات اليجار التمويلي  .5

تم  وبناء على ذلك، فقد هو عبارة عن عقد إيجار تمويلي. 273ها قدرتالبالغة  الطاقةليد ، فإن الترتيب الخاص بمحطة تو 3-3 إيضاحكما هو مذكور في 
 ميجاوات في البيانات املالية. 273اإليجار التمويلي الخاصة باملحطة البالغة طاقتها  مستحقاتإدراج 

         
2020-مارس -31           2019-ديسمبر-31  

 ريال عماني  ريال عماني

 غير متداولة
       

51,410,257    52,056,576   

 متداولة
       

2,508,210    2,457,689   
         

53,918,467  54,514,265 

 لفترات استحقاق 
ً
 اإليجار التمويلي: مستحقاتيقدم الجدول التالي تحليال

  
   

أقل من سنة 
  واحدة

ة بين سنة واحد
  وسنتين

بين سنتين وخمس  
 الجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات

 2020-مارس -31
 

عمانيريال   ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

   86,943,670    52,848,114   20,457,334        6,819,111          6,819,111       اإليجار التمويلي  مستحقاتإجمالي 

: إيرادات تمويل غير محققة
ً
 (33,025,203)  (13,785,660)  (10,830,425)  (4,098,217)  (4,310,901) ناقصا

 دخل التمويل 
 

2,508,210    2,720,894    9,626,909    39,062,454    53,918,467   

 2019ديسمبر  31
 

         
   90,353,226    56,257,670    20,457,334   6,819,111          6,819,111       اإليجار التمويلي  مستحقاتإجمالي 

 :
ً
 إيرادات تمويل غير محققةناقصا

(4,361,422)   (4,206,723)   
(11,214,333) 

  
(16,056,483) 

 (35,838,961) 

 
         2,457,689    2,612,388    9,243,001    40,201,187    54,514,265  

 

 املخزون .6
     

2020-مارس -31 2019-ديسمبر-31         
ي ُعمانريال  يُعمانريال     

  قطع غيار ومستهلكات 
   

 2,915,754    2,920,249  
  وقود

   
 2,822,137    2,822,452  

  
   

5,737,891  5,742,701 
 

 خرى األ دينة املذمم الدينة و املتجارية الذمم ال .7

2020-مارس -31   2019-رديسمب-31    

ي ُعمانريال    يُعمانريال     
  11,120,284    14,745,767   ية لشراء الطاقة واملياه ُعمانذمم تجارية مدينة من الشركة ال

 (89,901)   (89,901)   (22ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة )إيضاح 
   14,655,866    11,030,383  

  138,409    118,308   ذمم مدينة أخرى 
   14,774,174    11,168,792  

 

 

  
2020-مارس -31          2019-ديسمبر-31    

  
 ُعمانيريال          

 
 ريال ُعماني

     :في تاريخ التقريرإن تحليل األعمار اإلنتاجية للذمم التجارية املدينة  (1)

  2,830,411         يوًما 25أقل من 
 

 2,726,561  

  3,521,633           ايوًم  90حتى  25
 

 3,976,738  

  8,303,822           يوًما 365حتى  90
 

 4,327,084  
           14,655,866  

 
 11,030,383  
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 )تابع( الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى  .7

 يوًما. 25إن الذمم التجارية املدينة غير محملة بالفائدة وتبلغ مدتها  (2)

. وال 2019ديسمبر    31للمستحقات التجارية واعترفت بمخصصات في بيان الدخل الشامل للسنة املنتهية في    خسارة االئتمان املتوقعة  مت الشركة بحساب  قا  (3)
 .2020مارس  31 يلزم اعتماد إضافي للربع املنتهي في 

دل تكلفة الوقود الذي تأخر تقديمه ة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه مقابل بريال عماني غير املسددة من الشرك 11,881,956تشمل الذمم التجارية املدينة  (4)
 كما في تاريخ التقرير.

 

 املصاريف املفعات و الد  .8
ً
 دفوعة مقدما

 
2020-مارس -31        2019-ديسمبر-31    

 
ي ُعمانريال         يُعمانريال     

 
ً
 4,328  2,378       مصروفات مدفوعة مقدما

 265,272  354,390       ى مدفوعات وأخر 

 
         356,768  269,600 

 

 النقد والنقد املعادل .9

2020-مارس -31       2019-ديسمبر-31    

ي ُعمانريال         يُعمانريال     
 6,279,047   1,900,116       نقد في البنك

 365   934       نقد في الصندوق 

       1,901,050   6,279,412 

ــدة البنكية هو لدى بنك إن النق ــات مالية مرموقة. ترى  د في األرصــــــــــ ــســــــــــ ــدة البنكية مودعة لدى مؤســــــــــ تجاري في عمان ومقوم بالريال العماني. إن األرصــــــــــ
 لية.اإلدارة أن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي غير مادية في البيانات املالية ككل وبالتالي لم يتم االعتراف بها في هذه البيانات املا

 

 سمال األسهمرأ .10

كما  ي(. ُعمانريال  120.000.000: 2019ديســـــمبر  31ي )ُعمانريال  120.000.000، 2020 مارس 31ملصـــــرح به للشـــــركة، كما في ا رأســـــمال األســـــهميبلغ 
   (.ريال عماني 22,224,000: 2019ديسمبر  31) 2020 مارس 31ريال عماني كما في  22,224,000يبلغ رأسمال األسهم املصدر واملدفوع 

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

 أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ التقرير:  %10وفيما يلي املساهمون الذين يمتلكون 

  
      

2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31  

  
      

 نسبة املساهمة 
 

 عدد األسهم
 

 نسبة املساهمة
 

 ماألسهعدد 

 القابضة للطاقة مابشركة 
 

27%       60,004,800   27%       60,004,800  

        ميتسوي وشركاه مشاريع الشرق األوسط وأفريقيا

 إنفستمنت آند ديفولوبمنت ليمتد 
 

27%       60,004,800   27%       60,004,800  
 

 

 االحتياطي القانوني .11

من صـــافي أرباح الشـــركة بعد خصـــم  %10ت التجارية املطبق على الشـــركات املســـجلة في ســـلطنة عمان، ســـيتم تحويل قانون الشـــركا من  132وفًقا للمادة 
الشــــــــــركة الضــــــــــرائب إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع في كل ســــــــــنة حتى يصــــــــــل رصــــــــــيد هذا االحتياطي القانوني إلى ما ال يقل عن ثلث رأس مال 

 ر قابل للتوزيع على املساهمين كتوزيعات أرباح.االحتياطي غياملصدر. إن هذا 
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 نقديةالتدفقات ال اتاحتياطي تحوط .12

ت الشــركة ســعر تحمل تســهيالت الشــركة طويلة األجل بالدوالر األمريكي فائدة بســعر الليبور على الدوالر األمريكي عالوة على الهوامر الســارية. ولقد ثبت
 ر الفائدة تم إبرامها مع بنوك دولية عديدة من أجل التسهيالت.  الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعا

 2020-مارس-31      
 

 2019-ديسمبر-31

 يُعمانريال   يُعمانريال       
         

 (1,222,955)   (5,374,064)       )أ( في بداية السنة
 (4,883,657)   (9,280,314)       تغير في القيمة العادلة خالل السنة

  732,548    1,392,047       (19ناقص: املتعلق بأصل ضريبة مؤجلة )إيضاح 
 (4,151,109)   (7,888,267)       خالل السنة )ب(التغير في القيمة العادلة للتحوط 
بعد خصم الضريبة )ج( = )أ( + )ب( –التغير في القيمة العادلة للتحوط     (13,262,331)   (5,374,064) 

قائمة  سـري كافة مقايضـات أسـعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقدية وتم إدراج قيمتها العادلة مباشـرة في الدخل الشـامل اآلخر وعرضـها في تخصـص وت
 حقوق املساهمين خالصة من الضريبة املؤجلة ذات الصلة. التغيرات في 

 

 األدوات املالية املشتقة .13

  االقتراضــات طويلة األجل ذات األســعار املتغيرة مما يعرض الشــركة لخطر ســعر فائدة التدفقات الشــركة منينشــأ الخطر الرئيســ ي لســعر الفائدة لدى 
ــعار فائدة ثابتة تتراوح من  أبرمت .النقدية ــة بنوك دولية بأســــ ــعار فائدة مع خمســــ ــة أســــ .2.4% إلى  2.1الشــــــركة خمس اتفاقيات مقايضــــ

ً
ــنويا وخالل  % ســــ

 ات السعر املتغير بالدوالر األمريكي بالكامل.  السنة الحالية، تم تقويم اقتراضات الشركة ذ

ســـــتخدام مقايضـــــات أســـــعار فائدة عائمة إلى ثابتة. وبموجب هذه املقايضـــــات، تتفق الشـــــركة مع  وتدير الشـــــركة خطر ســـــعر فائدة تدفقاتها النقدية عن طريق ا 
د الثابتة ومعدالت الفائدة ذات الســــــــعر العائم، محتســــــــبا بالرجوع إلى  ســــــــنوية( الفرق بين أســــــــعار العقو   ربع أطراف أخرى على أن يســــــــتبدلوا على فترات محددة ) 

 .   املبالغ األصلية النظرية املتفق عليها 
      

 لالستحقاق  فترةالقيمة النظرية حسب ال

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

 سنوات   واتسن 5إلى   شهر 12إلى   النظرية   سلبية  

 ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   
          2020 مارس  31

 63,904,649  16,666,743   4,038,929   84,610,321   15,602,742  الفائدةسعر مقايضة 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          2019ديسمبر  31

 63,904,649  16,666,743   4,038,929         84,610,321   6,322,427       الفائدةسعر مقايضة 
 
 

 :تاريخ التفريرفيما يلي التصنيفات املتداولة وغير املتداولة كما في 

           
 2020-مارس -31

 
 2019-ديسمبر-31

           
 ي ُعمانريال 

 
 ي ُعمانريال 

 غير متداولة
         

14,955,712 
 

 5,675,397  

 متداولة
         

 647,030  
 

 647,030  

           15,602,742  
 

 6,322,427  

 

 مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع    .14

 2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31            

 يُعمانريال   ي ُعمانريال             
  4,067,655    4,211,502            في بداية السنة
  143,847    37,432   (24)إيضاح  من املوقع على مخصص تكاليف إزالة األصول  مرد معدل الخص

            4,248,934    4,211,502  
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 )تابع( املوقعتكلفة إزالة أصول  مخصص 14

  تمثل تكاليف إ نتيجة إلنشـــــــاء محطة توليد الكهرباء. بإزالة أصـــــــول املوقعتلتزم الشـــــــركة بموجب اتفاقية اإليجار 
ً
زالة أصـــــــول املوقع القيمة الحالية وفقا

والتي قد تكون مطلوبة إلزالة املرافق وتســــوية املنطقة املتأثرة في املواقع التي اســــتأجرتها  ألفضــــل تقديرات اإلدارة لتدفق املنافع االقتصــــادية املســــتقبلية 
 .املخاطر الخاصة بالتزام إزالة أصول املوقعيعكس ريبة دل ما قبل الضباستخدام معالشركة. وتم خصم التكلفة املقدرة من القيمة الحالية 

 

 مخصص أعمال الصيانة الرئيسية .15

تكبد   املتوقعوتحديثها. ومن  من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب اتفاقية شــراء الطاقة، ســيتعين القيام بأعمال صــيانة رئيســية على أصــول توليد الطاقة
ــراء الطاقة ــراء الطاقة. بالشــــــــــــركة من الوفاء بالتزاماتها  مما يمكن هذه النفقات على مدى اتفاقية شــــــــــ فقد تم تكوين مخصــــــــــــص على موجب اتفاقية شــــــــــ

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

             2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31
 ي ُعمانريال 

 
 يُعمانريال 

 السنة في بداية
          

 3,713,809    3,917,732  
 (24)إيضاح  الصيانة الرئيسية على رد معدل الخصم

 
 37,066  116,881 

 الفترة/خالل السنة املدفوع
 

           (93,524)           (320,804) 
 

          
 3,657,351    3,713,809  

 

 

 قرض طويل األجلال .16

 2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31    

 ي ُعمانريال     
 

 يُعمانريال 
  161,332,749    154,242,763    السنة في بداية

 (7,089,986)   (2,796,585)     املدفوع خالل السنة/الفترة
  154,242,763    151,446,178    إجمالي قيمة القرض

 (1,539,050)   (1,493,266)     ناقص: رسوم ترتيبات غير مطفأة
    149,952,912    152,703,713  

       التصنيف الجاري و غير الجاري للفريق على النحو التالي :
       

  145,446,509    142,765,978    الجزء الجاري 
  7,257,204    7,186,934     الجاري الجزء غير 

    149,952,912    152,703,713  
 

دوالر امريكي( خصـــــــــــــصـــــــــــــت من قبل ائتالف من بنوك محلية  437,832,047ي )ُعمانريال  168,069,121تســـــــــــــهيالت القرض االصـــــــــــــلية البالغة اتفاقية 
 .2018يوليو  31قسط نصف سنوي والتي تبدأ من  31ويسدد القرض على وعاملية وفقا التفاقية شراء الطاقة لتمويل تكاليف املشروع. 

 امة، يتألف قرض األجل مما يلي:وفقا التفاقية الشروط الع

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

 

 ألجل:فيما يلي جدول سداد إجمالي قرض ا

 2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31      

 يُعمانريال   ي ُعمانريال       
  7,363,186    7,336,694       تدفع في غضون سنة واحدة

  7,305,234    7,431,072       سنتينتدفع في غضون سنة واحدة أو 
  23,076,393    23,318,135       تدفع في غضون سنتين أو خمس سنوات

  116,497,950   113,360,277      تدفع بعد خمس سنوات 
      151,446,178   154,242,763  
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 )تابع( القرض طويل األجل  .16

بالدوالر األمريكي بالنســـــــبة لخطر ســـــــعر الفائدة عن طريق اتفاقية ملقايضـــــــة أســـــــعار الفائدة كما هو مبين في تتحوط الشـــــــركة ضـــــــد جزء القرض املقوم 
 .13و  12يضاح إ

، تم ضـــمان القرض برهن جميع أصـــول املشـــروع، والتنازل عن التأمين / إعادة التأمين واتفاقية ضـــمان على أســـهم املؤســـســـين ورهن حســـابات املشـــروع
ــبة ( للتســـهيالت بالدوالر االم%3.83: 2019ديســـمبر  31ا )ســـنويً  %3.80الفائدة الفعلي للقروض البنكية ويبلغ املتوســـط املر   لســـعر    %4.60ريكي ونسـ

 (.%4.132: 2019ديسمبر  31( )سنوًيا %4.11ُعماني )بشكل عام سعر فعلي ( للتسهيالت بالريال ال%4.60: 2019ديسمبر  31) سنوًيا

 يخضع القرض لبعأل الضمانات املتعلقة بالحفاظ على نسبة تغطية خدمة الدين.

 - 2019ديســـــــــــــمبر  31ريــال عمــاني ) 7,700,000امــل بمبلغ وقــدره رأس املــال العــ ، لــدى الشـــــــــــــركــة تســـــــــــــهيالت غير مســـــــــــــحوبــة في 2020مــارس 31كمــا في 
 (.%3.5 - 2019ديسمبر  31سنوًيا ) %3.5ريال عماني( بمعدل فائدة بنسبة  7,700,000

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .17

2020-مارس -31     2019-ديسمبر-31    

 يُعمانريال   ي ُعمانريال     
  9,463,583    12,920,230     تجارية دائنةم ذم

  2,449,649    2,710,518     مصروفات مستحقة
  542,549    516,257     (26مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

  1,200      -     ذمم دائنة أخرى 

     16,147,005    12,456,981  
 

ريال عماني مســـــــــتحقة الدفع لوزارة النفط والغاز مقابل تكلفة الوقود التي تأخر تقديمها كما في تاريخ   11،611،504تشـــــــــمل التجارة املســـــــــتحقة الدفع 
 .التقرير

 

 ""عندما تكون الشركة هي الطرف املستأجر -عقود اليجار  .18

. إم العقود  2019يناير  1تاريخ التطبيق املبدئي   باســـــــــتخدام طريقة التطبيق بأثر رج ي في 16طبقت الشـــــــــركة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 ؛ 16التالية مشمولة بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 سنة. 40اتفاقية حق االنتفاع ملدة  −
 سنة. 20اتفاقية التوصيل الكهربائي بموجب عقد إيجار مدته  −
 لكل منهما.سنة  15لكهرباء بموجب عقد إيجار مدتهاتفاقيتان لتوصيل ا −
 سنوات. 3عقد إيجار املكتب بموجب عقد إيجار مدته  −

 فيما يلي الحركة على أصول حق االستخدام خالل السنة:

  
         

 2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31

  
         

 ريال ُعماني  ي ُعمانريال 

  
         

   
 السنة/الفترة في بداية

     
 3,894,724  

 
 4,141,145  

 (21ستهالك املحمل خالل السنة )إيضاح اال 
     

 (61,604) 
 

 (246,421) 

 
         

 3,833,120  
 

 3,894,724  

 هي على النحو التالي: تاريخ التقريرإن الحركة على التزام عقد اإليجار املعترف به في 
           

            2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31
            انيريال ُعم  ي ُعمانريال 

   
 في بداية السنة/الفترة

     
 4,337,159  

 
 4,431,119  

 فائدة مستحقة
       

 61,255  
 

 254,790  
 املدفوعات خالل السنة/القترة

     
 (98,727) 

 
 (348,750) 

 
         

 4,299,687  
 

 4,337,159  
 

             
 

              
              

  3,875,013       زامات عقد اإليجار غير املتداولة الت
 

 3,912,485  
  424,674         التزامات عقد اإليجار املتداولة

 
 424,674  

            4,299,687  
 

 4,337,159  
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 "عندما تكون الشركة هي الطرف املستأجر" )تابع( -عقود اليجار .18

 أو الخسارة هي على النحو التالي: إن املبالغ املعترف بها في الربح

           
 2020-مارس -31

 
 2019-ديسمبر-31

           
 ريال ُعماني

 
 ريال ُعماني

              
 (21االستخدام )إيضاح استهالك أصول حق 

    61,604  
 

 61,604  

 (24الفوائد على عقد اإليجار التمويلي )إيضاح 
      61,255  

 
 61,255  

            122,859  
 

 122,859  

 .5فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي الطرف املؤجر، يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 

 الضريبة.19

    

 الثالثة أشهر املنتهية في  
  2020مارس  31

 الثالثة أشهر املنتهية في 
 2019مارس  31

 يُعمانريال   ي ُعمانريال     
       الربح او الخسارة قائمة 

  544,100    448,424     مصروف الضريبة املؤجلة

     448,424    544,100  
 

       قائمة بيان املركز املالي 
         االلتزام غير املتداول 

  7,447,350    6,503,727     الضريبة املؤجلةصافي 

       
       االلتزام املتداول 
  -              383,438    السنة الحالية

       
 2019-ديسمبر-31  2020-مارس -31    
 يُعمانريال   ي ُعمانريال     

       :حركة االلتزام الضريبي الحالي
    -    383,438     في البداية 

  383,438      -     رسوم للفترة / السنة
    -   (1,018)     املدفوعات خالل الفترة / السنة

     382,420    383,438  
 

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

    

 الثالثة أشهر املنتهية في  
2020مارس  31   

 الثالثة أشهر املنتهية في 
1920مارس  31  

 ريال ُعماني  ي ُعمانريال     
  3,280,518   (1,227,242)     الربح املحاسبي قبل الضريبة

       
 %15بمعدل الضريبة 

   
 (184,086)   492,078  

       :يضاف األثر الضريبي لـ
  1,753,137    631,943     ضريبة مؤجلة لم يتم االعتراف بها على خسائر الضريبة

  383,438      -     الضريبة الحالية للفترات السابقة
 مصروف غير مسموح به في الضريبة 

  
  567    662  

 -     -                        ضريبة الدخلعكس 
  2,629,315    448,424     مصروف الضريبة للسنة
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 الضريبة )تابع( .19

ريال  383,438بمبلغ وقدره  ضريبة إضافيةخالل السنة. نتج عن الربط الضريبي  2014و  2013للسنوات الضريبية تم االنتهاء من الربط الضريبي 
قدمت الشركة اعتراًضا   هذا على الوضع النقدي في تاريخ التقريرمع ذلك ، ال يؤثر   وأثناء العام  عماني وتم تكون مخصص له بالكامل في البيانات املالية.

تعتبر اإلدارة أن القيمة الحالية للضرائب   .2014و    2013ا يتعلق يتقيمات الضريبة لعام  ملدى األمانة العامة للضرائب في  الدخل  بموجب قانون ضريبة
نوات الضريبية املفتوحة قد تكون غير مادية بالنسبة للمركز املالي للشركة كما اإلضافية، إن وجدت، والتي قد تصبح مستحقة السداد عند انتهاء الس

 .2019ديسمبر  31في 

ريال  22,989,752التمويلي، كذلك فيما يتعلق باألرباح غير املحققة والبالغة  يجارج اال نموذ ةإن مخصص الضريبة الحالية واملؤجلة تم إثباته بواسط
التمويلي(، لدى اإلدارة نظرة بأن األرباح سوف تتحقق كجزء من التعرفة  يجار اال  مستحقاتن القيمة العادلة لآلالت و ي، )وهذا يمثل الفرق بيُعمان

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

ر الضريبية املرّحلة. وبالتالي، لم يتم االعتراف بأصول ضريبية مؤجلة لن يكون كافًيا في املستقبل لتعويأل الخسائترى اإلدارة أن الربح الخاضع للضريبة  
 فيما يتعلق بهذا األمر.

 لتعويأل الضريبة املرحلية الخسائر ، وبالتالي ، لم يتم االعتر تؤمن إدارة الشركة  
ً
اف بأصل الضريبة أن الربح الخاضع للضريبة في املستقبل لن يكون كافيا

 ب املرحليةاملؤجلة على خسائر الضرائ

 الضريبة املؤجلة 

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

 

   فيمدرجة ضريبة مؤجلة     

  الربح أو الخسارة   يناير  1في   

شامل  الدخل ال
وحقوق   خر اآل 

 مارس 31في   امللكية 
 ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   

2020         
         أصول الضريبة املؤجلة

         

  548,603      -   (8,468)    557,071   سية مخصص تكلفة الصيانة الرئي
  637,340      -    5,615    631,725   مخصص تكلفة إزالة أصول املوقع

  13,485      -      -    13,485   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
  69,985      -    3,619    66,366   التزامات عقد اإليجار وأصول حق االستخدام 

  2,340,411    1,392,047      -    948,364   التدفقات النقديةاحتياطي تحوطات 

   2,217,011    766    1,392,047    3,609,824  
         التزام الضريبة املؤجلة 

         

 (6,049,936)      -   (503,288)   (5,546,648)   ضريبي معجل استهالك
 (2,896,857)      -    27,160   (2,924,017)   إدراج اإليجار التمويلي لىاملكسب غير املحقق ع

 (249,924)      -    6,600   (256,524)   املوقعزالة األصول من إيجار تمويلي مستحق إل 
 (785,391)      -    19,467   (804,858)   الصيانة الرئيسيةإيجار تمويلي مستحق ألعمال 

 (131,443)      -    871   (132,314)   املوقع إزالة األصول من

   (9,664,361)   (449,190)   -      (10,113,551) 
 (6,503,727)    1,392,047   (448,424)   (7,447,350)   صافي التزام الضريبة املؤجلة

 

معترف بها مباشرة في حقوق  16ملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم *إن أثر الضريبة املؤجلة في األرباح املحتجزة الناتجة من أثر االنتقال لتطبيق ا
 .(2-2-2امللكية )إيضاح 
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 الضريبة )تابع( 19

  الخسارة الربح أو   يناير  1في   

شامل  الدخل ال
وحقوق   خر اآل 

 ديسمبر 31في   امللكية 
 ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   

2019         
         أصل الضريبة املؤجلة 

  557,071      -   (30,589)    587,660   تكاليف أعمال الصيانة الرئيسية  مخصص
  631,725      -    21,577    610,148   مخصص تكلفة إزالة األصول من املوقع

  13,485      13,485      -   سارة االئتمانية املتوقعةبدل الخ 
  66,366    43,496    22,870      -   اإليجار واألصول املنتقاة االستخدام * خصوم

  948,364    732,548      -    215,816   احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
   1,413,624    27,343    776,044    2,217,011  

         التزام الضريبة املؤجلة
 (5,546,648)      -   (2,476,726)   (3,069,922)   ضريبي معجل استهالك

 (2,924,017)      -    97,529   (3,021,546)   إدراج اإليجار التمويلي املكسب غير املحقق على
 (256,524)      -    26,200   (282,724)   إزالة األصول من املوقع

 (804,858)           -  76,295  (881,153)  الصيانة الرئيسيةإيجار تمويلي مستحق ألعمال 
 (132,314)      -    3,482   (135,796)   ألصول من املوقعإزالة ا

   (7,391,141)   (2,273,220)   -      (9,664,361) 
 (7,447,350)    776,044   (2,245,877)   (5,977,517)   صافي التزام الضريبة املؤجلة 

 

 يرادات ال  .20

    
املنتهية في تالث اشهر 

20-مارس -31   
ثالث اشهر املنتهية في 

19-مارس -31  
 يُعمانريال   ي ُعمانريال     

       إيرادات من عقد مبرم مع عميل
  3,682,265   3,573,054    مخصص تكلفة الوقود

  622,156   663,619    مخصص تشغيل وصيانة ثابت
  24,299   19,726    مخصص طاقة كهربائية 

    4,256,399  4,328,720 

       
       إيرادات من عقود إيجار

 1,155,551  1,108,980    دخل الفائدة على االيجار التمويلي
 2,123,138  2,139,068     دخل النفقات اإلستثمارية

     3,248,048    3,278,689  
       

    7,504,447  7,607,409 
 

 تكاليف التشغيل  .21

    

تالث اشهر املنتهية في 
20-مارس -31   

ثالث اشهر املنتهية في 
19-مارس -31  

 يُعمانريال   ي ُعمانريال     
  3,688,506    3,547,577     وقودتكاليف 

  1,742,255    1,793,770     الصيانةالتشغيل و مصروفات 
  972,934    982,332     (4)إيضاح استهالك 

  153,266    149,952     (23فين )إيضاح تكاليف موظ
  132,176    171,110     تأمين

  73,974    61,604     (18استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 
  87,054    32,876     تكلفة استيراد الكهرباء

  15,356    6,530     تكلفة الربط لنقل الكهرباء

    6,745,751   6,865,521  
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 عمومية الدارية و ال صروفات امل .22

 
 

   

تالث اشهر املنتهية 
20-مارس -31في    

ثالث اشهر املنتهية 
19-مارس -31في    

 يُعمانريال   ي ُعمانريال    
  53,576    68,426     قانونية ومهنية تكاليف 

  37,460    36,415     مصروفات متعلقة بتقنية املعلومات والبرمجيات 
  19,250    16,558     مصروفات سفر

  14,935    16,177     رسوم ترخيص للجهة التنظيمية
  14,296    9,749     (4اإلستهالك )إيضاح

  19,000    23,418     واملكافأة والسفرأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
  4,106    6,626     ترفيه

  7,263    7,948     مصروفات اتصاالت
  7,756    4,895     إيجار املكتب 

  3,750    3,750     مصروفات تدريب
  3,750    3,750     مصروف املسؤولية املجتمعية للشركات

  11,283   11,958    مصروفات متنوعة 

    205,519  196,425 
 

 تعلقة باملوظفيناملصروفات امل .23

 :مما يليتكاليف التشغيل  ضمناملدرجة ذات الصلة الرواتب والتكاليف تتألف 
    

تالث اشهر املنتهية 
20-مارس -31في    

ثالث اشهر املنتهية 
19-مارس -31في       

 ي ُعمانريال 
 

 يُعمانريال 
 ومزايا أخرى  رواتب وأجور 

     
140,042  141,871 

 مساهمات محددةتقاعد ذات مساهمات في خطة 
   

4,321  6,848 
 نهاية الخدمة للموظفيننافع م مصروف 

   
5,589  4,547 

    149,952  153,266 
 

 تكاليف التمويل .24
    

املنتهية تالث اشهر 
20-مارس -31في    

ثالث اشهر املنتهية 
19-مارس -31في       

ي ُعمانريال   
 

 يُعمانريال 
 فائدة على قرض طويل األجل

   
1,567,433   1,636,432  

  40,751   61,255    (18ى عقد إيجار تمويلي )إيضاح فائدة عل
 استهالك تكاليف التمويل املؤجلة

   
45,785   47,868  

  35,394   37,432    (14)إيضاح  على مخصص تكاليف إزالة األصول  رد معدل الخصم
  28,287   31,448    عمولة اعتماد مالي
      26,924   37,066    (15اح الصيانة الرئيسية )إيض على رد معدل الخصم

1,780,419  1,815,656 
 

 األرباح للسهم الواحد  .25
    

اشهر املنتهية في تالث 
20-مارس -31   

ثالث اشهر املنتهية في 
19-مارس -31      

 ي ُعمانريال 
 

 يُعمانريال 
 للسنة الربح

   
 (1,675,666)   (1,814,293) 

 سهم العادية املتوسط املر   لعدد األ 
   

222,240,000  222,240,000     
 (0.008)  (0.008) 

 

أية أدوات لها أثر على األرباح للســـــهم الواحد عند خالل الســـــنة ألن الشـــــركة لم تصـــــدر للســـــهم الواحد  هي نفســـــها األرباحالواحد ألرباح املخففة للســـــهم ا
 .ممارستها
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .26

 التحكم في التي يملكون فيهـا القـدرة على كيـانـات األعمـالو  وموظفي اإلدارة العليـاراف ذات العالقـة من املســــــــــــــاهمين وأعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة تتكون األط
 س اإلدارة.تمت املوافقة على سياسات وشروط التسعير لهذه املعامالت من قبل مجل كبيرة.بصورة  يهاالتأثير علأو قراراتها املالية والتشغيلية 

 
ً
ــأ في إطـار ســـــــــــــير العمـل العـادي للتعـامالت التجـاريـة، والتي تم الـدخول فيهـا وفقـا  لبنود وتحتفظ الشـــــــــــــركـة بـأرصـــــــــــــدة مع األطراف ذات العالقـة والتي تنشـــــــــــ

 مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي: األرصدة والتعامالت الجوهرية تاإلدارة. كانوشروط وافقت عليها 

 

 (19)إيضاح رير فترة التقاألرصدة في 

20-مارس -31      
 

19-ديسمبر-31  

ي ُعمانريال       
 

يُعمانريال   
       ملستحق إلى األطراف ذات العالقةا

  503,179    504,144     شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م
  20,006      -     أعمال املياه والطاقة الدوليةشركة 

  16,608    12,113     ُعمان -للتشغيل والصيانة الشركة الوطنية األولى 
  1,956      -     شركة أكوا باور 

 800      شركة ميتسوي وشركاه املحدودة

     516,257    542,549  

     

 

 

    

تالث اشـــــــــهر املنتهية في 
 20-مارس -31

 

ثالث اشـــــــهر املنتهية في 
 19-مارس -31

    

 يُعمانريال 

 

 يُعمانريال 
       السنةمعامالت خالل 

  1,821,234    1,879,111     رسوم التشغيل والصيانة واملصروفات ذات الصلة
  75,456    44,671     مصروفات اإلعارة ومصروفات االسترداد

  19,000   19,267      واملكافأة والسفرأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
  1,915,691   1,943,049      بضاعة وخدمات مستلمة
  74,892    36,525     بضاعة وخدمات مقدمة

 

 ملوظفي اإلدارة العليا مدفوعات

نشــــاطات الشــــركة، بصــــورة مباشــــرة أو  والتحكم بتتمثل اإلدارة العليا في األشــــخاص الذين يتمتعون بالســــلطات واملســــؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه 
 لي:كما ي السنةكانت املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا خالل و إدارة "سواء كان تنفيذي أو بخالف ذلك". أي عضو مجلس  بما في ذلك غير مباشرة، 

 

   

تالث اشهر املنتهية 
20-مارس -31في    

ثالث اشهر املنتهية في 
19-مارس -31   

 ي ُعمانريال    
 

 يُعمانريال 
  48,924    38,636     منافع قصيرة األجل للموظفين

  2,635    2,165     األجل للموظفين طويلةمنافع 
   19,000   19,267      واملكافأة والسفرأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

     60,068   70,559  

ن أطراف ذات صلة إن املبالغ املستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وغير مضمونة وتستحق القبأل عند الطلب. يخضع املبلغ املستحق م 
، وتم تقييمها على هذا النحو وترى اإلدارة أن خسارة انخفاض القيمة املحددة غير 9وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية ملتطلبات انخفاض القيمة 

 مادية.

 إدارة املخاطر املالية .27

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

 مباشرة من عملياتها. 

 

 

 

 

 



 شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
 إيضاحات حول البيانات املالية

 2020 مارس 31املنتهية في  للفترة
 

 35 

 )تابع( اليةإدارة املخاطر امل .27

 السوق خطر 

دات إن مخاطر السوق هي تلك املخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة في إيرا
قبولة مع تعظيم إطار الحدود امل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة االنكشاف ملخاطر السوق في

 العائد على املخاطر.

 .2018و  2019ديسمبر في  31وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية باملركز كما في 

 .التقرير في فترةوقد تم إعداد تحليالت الحساسية على أساس قيمة صافي الدين ونسبة أسعار الفائدة الثابتة إلى العائمة للدين واملشتقات كما 

 وتم عمل االفتراضات التالية في احتساب تحليالت الحساسية:  

املالية  وتتمثل حسـاسـية البند الشـامل بالبيان في أثر التغيرات املفترضـة في مخاطر السـوق املعنية. ويبنى ذلك على األصـول املالية وااللتزامات  -
 . فترة التقرير املحتفظ بها في 

ق املســـــــــاهمين بأخذ أثر أي تحوطات تدفقات نقدية مرتبطة في االعتبار بالنســـــــــبة آلثار التغيرات املفترضـــــــــة ويتم احتســـــــــاب حســـــــــاســـــــــية حقو  -
 للخطر األساس ي. 

 خطر سعر الفائدة

وقية. ت في أسعار الفائدة السخطر سعر الفائدة هو خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية إلحدى األدوات املالية بسبب تغيرا
ى الشركة. ويتعلق تعرض الشركة لخطر التغيرات في أسعار الفائدة السوقية في األساس بالتزامات الديون طويلة األجل ذات أسعار الفائدة العائمة لد

 . سعار الثابتة واملتغيرةوتدير الشركة خطر سعر الفائدة لديها عن طريق اقتناء محفظة متوازنة من القروض واالقتراضات ذات األ 

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

 (. %42: 2019ديسمبر  31من اقتراضات الشركة بسعر فائدة ثابت ) %42ون مقايضات أسعار الفائدة، تك، وبعد مراعاة أثر 2020 مارس 31في 

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

 20-مارس -31
 

 19-ديسمبر-31
 أدوات ثابتة السعر

     
 يُعمانريال   ي ُعمانريال 

 جل قرض أل 
     

 63,996,302   65,178,049  

 
     

   
 أدوات متغيرة السعر

     
   

 قرض ألجل
     

 87,449,876   89,064,714  

 

 حساسية سعر الفائدة  

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

والربح  املساهمين( حقوق يخفألسيزيد ) 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 أدناه. أو الخسارة باملبالغ املبينة 

 
  حقوق املساهمين   الربح أو الخسارة  

 

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

انخفاض بمعدل 
 نقطة أساس 100

         2020مارس  31
  39,592   (39,592)    46,579   (46,579)   متغيرة مالية ذات أسعارالتزامات 

 (37,613)    37,613   (44,250)    44,250   مقايضات أسعار الفائدة
  1,979   (1,979)    2,329   (2,329)   صافي الحساسية 
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 )تابع(  إدارة املخاطر املالية .27

 )تابع(فائدة حساسية سعر ال

 
 

  حقوق املساهمين   الربح أو الخسارة  

 

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

 100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس

 100زيادة بمعدل 
  نقطة أساس

انخفاض بمعدل 
نقطة أساس 100  

         2019ديسمبر  31
  606,832   (606,832)    713,920   (713,920)   متغيرة مالية ذات أسعارالتزامات 

 (576,490)    576,490   (678,224)    678,224   مقايضات أسعار الفائدة
  30,342   (30,342)    35,696   (35,696)    صافي الحساسية 

 

  خطر العملة األجنبية

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

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

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

 خطر االئتمان 

وتتعرض الشركة  سارة مالية.يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخ 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 

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

ية لشراء الطاقة واملياه، وهي عميل ُعمانالشركة الالذمم املدينة املستحقة من العمالء دوريا. ويمثل رصيد الذمم التجارية املدينة الذمم املدينة طرف 
 . ُعمانحكومي في 

وبناء عليه، يتم تقييم الرصيد املستحق من هذا العميل من أجل جودة ائتمانية عالية وقوية وخطر   عدة سنوات.امل مع الشركة منذ  وهذا العميل يتع
 (. : عميل واحد2019ديسمبر  31، كان لدى الشركة عميل واحد )2020مارس 31ائتماني محدود. وفي 

وفًقا للمعيار الدولي يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير لبيانات املالية. تعترف الشركة بمخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة في ا
أساس أيام التأخر في الدفع بالنسبة للرصيد املستحق.  الخسائر االئتمانية املتوقعة. وتبنى أسعار املخصصات علىطريقة  9إلعداد التقارير املالية رقم 

باالحتمال والقيمة الزمنية للنقود واملعلومات املعقول واملدعومة املتاحة في تاريخ التقرير عن األحداث املاضية ويعكس الحساب النتيجة املر حة 
 واألحوال الحالية والتنبؤات باألحوال االقتصادية املستقبلية. 

ت رض األقص ى لخطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من األصول املالية، وال تكون القيمة جوهرية بالنسبة للبياناويكون التع
ة املدينة مم التجاري. وتقيم الشركة تركيز الخطر فيما يتعلق بالذمستحقات. وال تحتفظ الشركة بأي ضمان لل2019ديسمبر    31املالية للسنة املنتهية في  

 وهو عميل حكومي.  ُعمانبأنه محدود ألن عميلها موجود في 

 اإليجار التمويلي مستحقات

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

 .، كما أن قيمة الخسائر االئتمانية املتوقعة غير جوهريةومبلغ الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ليس بالكبير  مانية كبيرةتعكس أي مخاطر ائت  الُعمان وبالتالي  

 األرصدة البنكية

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

 تركيزات االئتمان

 . قائمة بيان املركز املاليكما في تاريخ  االئتمانأي تراكيز جوهرية ملخاطر  اإلدارةلم تحدد  عنه،فصاح اإل ما تم  باست ناء

 مخاطر السيولة 

ضمان يتمثل الن   الذي تتبعه الشركة إلدارة السيولة في  و   بالتزاماتها املالية عند استحقاقها.عدم قدرة الشركة على الوفاء  مخاطر السيولة هي مخاطر  
بولة أو توفر السيولة الكافية قدر اإلمكان للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة، دون تكبد خسائر غير مق

 سمعة الشركة. بر اضر اإل املخاطرة ب

املتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات املالية.  حرص الشركة عادة على التأكد من وجود نقد كاف عند الطلب لتغطية وسداد املصاريف التشغيليةوت
الوصول إلى وُيستثنى من ذلك األثر املحتمل للظروف التي ال يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية. إضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها إمكانية 

  التسهيالت االئتمانية.
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 )تابع(  إدارة املخاطر املالية .27

 ابع( )ت مخاطر السيولة

املبالغ إجمالية وغير ُمخصومة وتشمل مدفوعات الفوائد و . قائمة بيان املركز املالياملالية في تاريخ  لاللتزاماتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية الباقية 
 :التعاقدية

  القيمة الدفترية   

التدفقات النقدية 
  التعاقدية 

أقل من سنة 
 أكثر من سنة واحدة  واحدة 

 ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي ُعمانريال   ي نُعماريال   
         2020مارس  31

         التزامات مالية غير مشتقة
  197,240,885    13,695,307    210,936,192    149,952,912   قرض ألجل

    -    12,920,230    12,920,230    12,920,230   ذمم تجارية دائنة
  7,680,531    424,680    8,105,211    4,299,687   التزامات عقد إيجار
    -    2,710,518    2,710,518    2,710,518   مصاريف مستحقة

    -    516,257    516,257    516,257   مستحق ألطراف ذات عالقة 
    -    382,420    382,420    382,420   ضريبة الدخل مستحقة السداد

    -      -      -      -   التزامات أخرى 
   170,782,024    235,570,828    30,649,412    204,921,416  

  
       

         التزامات مالية مشتقة
  14,955,712    647,030    15,602,742    15,602,742   )مقايضة أسعار الفائدة(إجمالي الدائنين 

   186,384,766    251,173,570    31,296,442    219,877,128  
 

  القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة واحدة  أقل من سنة واحدة  التعاقدية

 ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني  
         2019ديسمبر  31

         التزامات مالية غير مشتقة 
  197,240,885    13,695,307    210,936,192    152,703,713   قرض ألجل

    -    9,463,583    9,463,583    9,463,583   ذمم تجارية دائنة
  7,680,531    424,680    8,105,211    4,337,159   مصاريف مستحقة

    -    2,449,649    2,449,649    2,449,649   مستحق ألطراف ذات عالقة 
    -    542,549    542,549    542,549   التزامات أخرى 

   169,881,291    231,881,822    26,960,406    204,921,416  
         التزامات مالية مشتقة

  5,675,397    647,030   6,322,427  6,322,427  )مقايضة أسعار الفائدة(إجمالي الدائنين 

   176,203,718    238,204,249    27,607,436    210,596,813  
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  القيم العادلة .28

 للقيم العادلة:  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات املالية للشركة، بخالف تلك املدرجة بالقيم الدفترية والتي تعت
ً

 بر تقديًرا معقوال
       

 20-مارس -31
 

 19-ديسمبر-31

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  لدفتريةالقيمة ا       

 ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني  ريال ُعماني       
             األصول املالية

  14,655,866   (7ذمم تجارية مدينة )إيضاح 
 

 14,655,866  
 

 11,030,383  
 

 11,030,383  
    -   صلة املبلغ املستحق من أطراف ذات

 
 -    

 
 -    

 
 -    

  118,308   (7مدينة أخرى )إيضاح ذمم 
 

 118,308  
 

 138,409  
 

 138,409  

        14,774,174  
 

 14,774,174  
 

 11,168,792  
 

 11,168,792  

           

           االلتزامات املالية
 القروض واالقتراضات املحملة بالفائدة

        
 دل االقتراض العائممع −

 
 87,449,876  

 
 87,449,876  

 
 89,064,714  

 
 89,064,714  

 الثابتمعدل االقتراض  −
 

 63,996,302  
 

  62,628,562 
 

 65,178,049  
 

 65,058,943  

 ذمم تجارية دائنة
      12,920,230  

 
 12,920,230  

 
 9,463,583  

 
 9,463,583  

 التزامات عقد إيجار
      4,299,687  

 
 4,299,687  

 
 4,337,159  

 
 4,337,159  

 مصاريف مستحقة
    2,710,518  

 
 2,710,518  

 
 2,449,649  

 
 2,449,649  

 مستحق الطراف ذات صلة
    516,257  

 
 516,257  

 
 542,549  

 
 542,549  

 ضريبة الدخل مستحقة السداد
    382,420  

 
 382,420  

 
 383,438  

 
 383,438  

 التزامات أخرى 
      -    

 
 -    

 
 1,200  

 
 1,200  

 املشتقةااللتزامات املالية 
  15,602,742  

 
 15,602,742  

 
 6,322,427  

 
 6,322,427  

       187,878,032  
 

186,510,292 
 

 177,742,768  
 

77,623,662  

 

 إدارة رأس املال  .29

املال في تأمين قدرة الشــــــــــركة على االســــــــــتمرار في مزاولة أعمالها على أســــــــــاس مبدأ االســــــــــتمرارية وتحقيق الفائدة  تتمثل أغراض الشــــــــــركة عند إدارة رأس 
ســـــــياســـــــة اإلدارة نحو الحفاظ على قاعدة رأســـــــمالية قوية مما يؤدي إلى الحفاظ على ثقة الدائنين والســـــــوق وكذلك  ألصـــــــحاب املصـــــــال  اآلخرين. تهدف 

 ألعمال.لتعزيز التطورات املستقبلية ل

لشـــــــــــــركــة ألي إن اإلدارة واثقــة من الحفــاظ على املســـــــــــــتوى الحــالي للربحيــة من خالل تعزيز أعلى معــدالت للنمو واإلدارة الحكيمــة للتكلفــة. ال تخضـــــــــــــع ا
 متطلبات رأسمالية خارجية مفروضة.

 املساهميناألرصدة النقدية واملصرفية( وحقوق  الهيقاب 16 اإليضاحيتكون هيكل رأس مال الشركة من صافي الديون )القروض على النحو املفصل في  و 
بخالف متطلبات املفروضـة من الخارج  تطلبات رأس املالمل  خاضـعةالشـركة ليسـت وإن   لشـركة )التي تضـم رأس املال واالحتياطات واألرباح املحتجزة(.با

 قانون الشركات التجارية.

املجلس تكلفــة رأس املــال واملخــاطر املرتبطــة بكــل فئــة من رأس املــال.  ينظر املراجعــة ههــذاملجلس بــانتظــام هيكــل رأس مــال الشـــــــــــــركــة. وكجزء من  يراجع
 )أنظر أدناه( (%335.01: 2019-ديسمبر-31) %460.61 كانت 2020مارس 31في  املديونية ونسبة

 نسبة املديونية

 :على النحو التالي التقرير سنةت نسبة املديونية في نهاية كان

 20-مارس -31    
 

 19-ديسمبر-31

 يُعمانريال   ي ُعمانريال     
 152,703,713  149,952,912    (1الدين )

 (6,279,412)   (1,901,050)     النقد وأرصدة لدى البنك
 146,424,301  148,051,862    صافي الدين

    

 
 

 

 43,707,289  32,143,196    (2حقوق املساهمين )

 %335.01  %460.60    حقوق املساهمين صافي معدل الدين إلى
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 )تابع( إدارة رأس املال .29

 .16)باست ناء املشتقات( كما هو موض  في ايضاح ( يعرف الدين على أنه اقتراض طويل وقصير األجل 1)

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

 

 الية طارئة التزامات احتم  .30

ريال  2.693.164وخطاب االعتماد البالغ بحساب احتياطي خدمة الدين طارئة فيما يتعلق  احتمالية، كان لدى الشركة التزامات 2020مارس 31في 
الشروط العامة فقا ملتطلبات اتفاقية و دوالر أمريكي(   8,728,972ريال عماني و 2,693,164: 2019ديسمبر  31)دوالر أمريكي  8.728.972ي و ُعمان

 تقديمها في سياق األعمال املعتادة التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أية التزامات جوهرية. وقد تم

 

 الكفالءالتزام حساب احتياطي الوقود من 

م حساب احتياطي  يمكن تقديم التزا و حساب احتياطي وقود للوص ي الخارجي. ب ملشروع توفير التزام ا  يطلب من كفالء بموجب اتفاقية الشروط العامة، 
دعمهما من خالل خطاب  ميتسوي وشركاه املحدودة وأكوا باور  ا  ، قدمت شركت 2020مارس   31في  و   . أو خطاب ضمان   شكل نقدي أو خطاب اعتماد   في الوقود  

 ب القابضة  واالستثمار  للتنمية    الدولية الضمان وخطاب االعتماد على التوالي، في حين أودعت شركة ظفار  
ً
  2019ديسمبر   31)   ي ُعمان ريال    311.930مبلغ  نقدا

في حساب  ع متطلبات اتفاقية الشروط العامة. وال يمكن استخدام الرصيد املصرفي  توافق م ل ل   الحتياطي الوقود في حساب مصرفي    ريال عماني(    311,930:  
أي سيطرة على هذه املبالغ،    ظفار لتوليد الكهرباء   ، ولذلك ال تملك شركة والكفالء إال بموافقة املقرضين    حساب احتياطي الوقود دعم  ال  و   احتياطي الوقود 

 القابضة بصفة ائتمانية وال ُيحتسب في هذه البيانات املالية. واالستثمار  للتنمية    الدولية ويحتفظ باملبلغ املستلم من شركة ظفار  

 

 التزامات رأسمالية  .31

مقاولي اإلنشاءات   لدى  (يُعمانريال    158.408  :2019ديسمبر    31) يُعمانيال  ر   24.494لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  ،  2020 مارس  31كما في  
 األخرى. واألنشطة 

 الواحد  للسهم األصول  صافي  .32

 .في نهاية السنةاألصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول املنسوبة لحملة األسهم العادية للشركة على األسهم العادية القائمة  صافي  احتساب يتم
    

20-مارس -31  
 

19-ديسمبر-31      
 ي ُعمانريال 

 
 يُعمانريال 

 أموال املساهمين  –صافي األصول 
   

32,143,196  43,707,289 
 عدد األسهم العادية إجمالي

   
222,240,000  222,240,000     

0.145  0.197  
 

 معلومات قطاعات األعمال  .33

نشأة الذي يشارك بدوره في أنشطة األعمال التي قد يحقق منها اإليرادات ويتكبد املصروفات بما في ذلك اإليرادات إن القطاع التشغيلي هو أحد عناصر امل
ار التشغيلي الرئيس ي واملصروفات املتعلقة باملعامالت مع عناصر أخرى لنفس املنشأة، يتم يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل صانع القر 

 خاذ قرارات بشأن املوارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه؛ والتي يتوافر لها معلومات املالية منفصلة. في املنشأة الت

يلية. يتطلب املعيار الدولي  القطاعات التشغ  -  8إن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة موضحة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  
تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول عناصر الشركة التي يراجعها بشكل منتظم صانع القرار  8التقارير املالية إلعداد 

 التشغيلي الرئيس ي من أجل تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

كافة املعلومات ذات الصلة بهذا القطاع الرئيس ي في قائمة املركز املالي وهو توليد الطاقة. يتم اإلفصاح عن  تزاول الشركة أعمالها في قطاع أعمال واحد
 وقائمة الدخل الشامل واإليضاحات حول البيانات املالية.

 عمان.نة سلطمن إيرادات الشركة هي ناتجة من عميل واحد ومقره في  %100لم يتم اإلفصاح عن أي تحليل جغرافي نظًرا ألن 
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 رباح سداد توزيعات األ  .34

 31لاير عماني ) 2,000,320سهم بقيمة  22,224,000بيسة للسهم الواحد مقابل  9خالل السنة، سددت الشركة توزيعات أرباح بواقع 

مارس  27لجمعية العامة السنوي المنعقد في اجتماع ا(. تمت الموافقة على توزيعات األرباح في لاير عماني 2019:4,000,320ديسمبر 

2019. 

العامة لسوق المال، يجب تحويل مبلغ توزيعات األرباح غير المدفوعة والذي مّر عليه أكثر من سبعة  التزاًما بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة

 ويل توزيعات األرباح غير المدفوعة إلى "تح 2019 سنةخالل  أنشأته الهيئة. عليه، فقد تم أشهر إلى "صندوق أمانات المستثمرين" الذي

 .لاير ُعماني  7705صندوق أمانات المستثمرين" والتي بلغت قيمتها 

 

 

 


