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 جاللة السلطان قابوس بن سعيد
)طيب اهلل ثراه(

 حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم 



رؤيتنا
أن نصبح الشركة الرائدة في انتاج الكهرباء 
والتي تلبي احتياجات المساهمين من خالل 
الحفاظ على موثوقية المحطة، والتأكد من 
توفير معايير السالمة العالمية واألنشطة 

الصديقة للبيئة، وتحقيق توقعات المساهمين 
في الجوانب االقتصادية من المشروع.

 توفير مصدر طاقة موثوق للعمالء
في كل األوقات.

الحفاظ على أعلى معايير السالمة 
للموظفين والمقاولين والعمالء مع ضمان 

الجودة والسالمة البيئية.

 أن تكون بيئة جذابة للعمل في
قطاع الطاقة.

ُأنشأت لتتولى زمام القيادةدعم عجلة النمو المستمرة.

أولوية لمعايير الصحة والسالمة  والبيئة

أداء تشغيلي بمعايير عالمية

األفضل في المجال التقني

مشغل محلي بخبرات وسمعة عالمية

مهمتنا

نحقق األفضل



4أعضاء مجلس اإلدارة

5اإلدارة التنفيذية

٦تقرير مجلس اإلدارة

10تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة لعام 2019

20تقرير مدونة حوكمة الشركة

29البيانات المالية 

المحتويات



روهيت جوكلي
رئيس مجلس اإلدارة

ميتسورو ياسوهارا 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

موريشيما ميساتو
عضو

سعيد صفرار
عضو )مستقل(

 أحمد حمد سيف البوسعيدي
عضو )مستقل(

أنشول راي
عضو )مستقل(

أعضاء مجلس اإلدارة 

سيد عبدالمجيد
عضو
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اإلدارة التنفيذية

فيصل الزعابي 
الرئيس التنفيذي

جافيد مصطفى 
الرئيس المالي

عامر المعشني 
رئيس العمليات بالوكالة
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تقـريــر مجـلس 
اإلدارة
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المساهمون الكرام،

يسعدني- بالنيابة عن مجلس اإلدارة - أن أرفع لكم تقرير أداء شركتكم - ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع )»الشركة«( في نهاية 
هذا العام الناجح.

تبقى السالمة القيمة األساسية للشركة إذ واصلت الشركة الحفاظ على سجلها في مجال السالمة وهو )الصفر( في اإلصابة 
الهادرة لوقت العمل وكذلك )الصفر( في التجاوزات البيئية خالل العام. تم تحقيق هذه النتيجة الممتازة من خالل إشراك جميع 

األشخاص بما في ذلك موظفي  الشركات المقاولة في مبادرات السالمة المختلفة التي تم تنفيذها في المحطة.

يواصل األداء التشغيلي للمحطة تلبية أالتوقعات و تجاوزها من خالل تحقيق عامل توافر تجاري يكاد يكون مثالًيا. وقد مّكن األداء 
التشغيلي الممتاز الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المساهمين وأداء خدمة الديون في وقتها لمقرضي المشروع، 
كما مّكن األداء اآلمن والموثوق لمحطات توليد الطاقة الشركة من اإلعالن عن توزيع أرباح تراكمية بقيمة 4 ماليين ريال ُعماني 

تم دفعها خالل عام 2019م.

الترشيحات  ولجنة  التدقيق  لجنة  اجتماعات  وسبقتها  العام  خالل  الضرورية  االجتماعات  جميع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عقد  كما 
والمكافآت على النحو المطلوب.

المركز االستراتيجي

إن شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع هي المالكة إلحدى محطتي توليد الطاقة المستقلتين في محافظة ظفار بحصة تبلغ 
٦2% في شبكة الكهرباء الجنوبية لسلطنة ُعمان. حيث تملك الشركة وتشّغل محطتين لتوليد الطاقة، األولى هي محطة طاقة 
بقدرة 273 ميجاواط تعمل بتقنية توربينات الغاز بنظام الدورة المفتوحة )»المحطة األولى«(، والثانية هي محطة طاقة بقدرة 445 

ميجاواط تعمل بتقنية التوربين الغازي بنظام الدورة المغلقة )»المحطة الجديدة«(.

ويوجد لدى الشركة عميل واحد هو الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه، وموّرد واحد لتوفير الوقود األساسي )الغاز الطبيعي( 
وهو وزارة النفط والغاز. وكان مقاول أعمال الهندسة والتوريد والتشييد للمحطة الجديدة هو شركة تشييد محطات الطاقة 
الكهربائية سيبكو 3، وهي شركة مقاوالت صينية رائدة في مجال تشييد محطات الطاقة وتتمتع بخبرة دولية وإقليمية واسعة. 
تم  كما  المحطتين،  لكال  والصيانة  التشغيل  بأعمال  لالضطالع  والصيانة ش.م.م  للتشغيل  مع شركة ظفار  التعاقد  تم  وقد 
التعاقد من الباطن مع الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة ش.م.م )نوماك ُعمان( حيث أبرمت اتفاقية مكملة 

التفاقية شراء الطاقة.

األداء التشغيلي

أبدت شركة نوماك ُعمان تمّيًزا تشغيلًيا خالل العام عن طريق تحقيق عاملي موثوقية بنسبة 99.9% )مقارنة بنسبة 99.٦% خالل 
الغازية  التوربينات  التي تعمل بتقنيتي  عام 2018م( و 99.7% )مقارنة بنسبة 99.7% خالل عام 2018م( لكل من محطات الطاقة 
المفتوحة والتوربينات الغازية المغلقة على التوالي. وقد قامت الشركة المشغلة بتنفيذ عدة مبادرات خالل العام إلضافة قيمة 
اإلنتاجية 273  التي تبلغ سعتهما  الطاقة  البيني بين محطتي  الربط  المبادرات تنفيذ  جديدة ألعمال الشركة، ومن بين هذه 
ميجاوات و445 ميجاوات بهدف ترشيد نفقات االستيراد. ومن األعمال الرئيسية أيًضا تشغيل »مركز مراقبة التنبؤ« وهو ما يعد 
مبادرة ساعدت في الحفاظ على ضمان نسبة توافر كبيرة للمحطات مع ترشيد تكاليف الصيانة من خالل التنبؤ المبكر بمشاكل 
بالغ  أمني  الذي أصبح مصدر قلق   ، السيبراني  األمن  العام هو  الرئيسية خالل  التركيز  أحد مجاالت  المحتملة. وكان  التشغيل 

األهمية مع تقدم التكنولوجيا.

العالية على تحقيق االستقرار في شبكة ظفار والذي ُيعد هدًفا رئيسًيا للشركة. وقد قامت الشركة  الموثوقية  ساعد عامل 
المشغلة بتشغيل المحطة بطريقة آمنة وموثوقة وحكيمة مع تقديمها إفصاحات كافية لكيفية إعداد التقارير على نحو حاز 

رضى الشركة على الرغم من التحدي المتمثل في تشغيل محطتين بتقنيات مختلفة.

عمل فريق شركة ظفار لتوليد الكهرباء طوال العام بالتعاون مع الشركة المشغلة على توجيه إشعارات الضمان ذات الصلة 
إلى مقاول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمحطة الجديدة لضمان اكتمال األعمال الخاصة بالضمان المفتوح وإصدار قائمة 

باألعمال التي ال تمتثل للبنود المقررة.
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األداء المالي

المالي الكافي للشركة خالل عام 2019م مع تحقيق ربح بلغت قيمته 0.7 مليون  أدى األداء التشغيلي القوي إلى تمكين األداء 
الشركة  األرباح، فإن  توزيع  ُعماني في عام 2018م(. وبموجب سياسة  ريال  0.4 مليون  بـ  )مقارنة  الضريبة  ُعماني بعد خصم  ريال 
تسعى إلى توزيع التدفقات النقدية المتوفرة كتوزيعات أرباح إلى المساهمين في الشركة، بعد استيفاء خدمة الدين واحتياجات 
التشغيل األخرى، ومع مراعاة اللوائح المحلية المعمول بها. حققت الشركة التزاماتها تجاه المقرضين عن طريق أداء خدمة الدين 
التي بلغت قيمتها 13.٦ مليون ريال ُعماني في وقتها المقرر خالل العام. ووزعت الشركة أرباح األسهم التي بلغت قيمتها 4 
ماليين ريال ُعماني )أي بواقع 9 بيسة للسهم في كل من شهري فبراير وأغسطس عام 2019م( على مساهميها خالل العام بما 

يتفق مع التزاماتها.

يسرنا إفادتكم أن المشتري قد دفع كافة إيرادات السعة اإلنتاجية في تاريخ استحقاقها، ولكن لم يتم دفع إيرادات الوقود من 
قبل المشتري منذ شهر يونيو عام 2019م. وعلى الرغم من أن مورد الوقود أصدر الفواتير المستحقة إلى الشركة على أساس 
شهري، إال أنه لم يطالب بالدفع كما لم تستلم الشركة أية مدفوعات من المشتري. وجدير بالذكر أن حالة السداد شائعة في 

قطاع الطاقة بأسره. ومن المهم مالحظة أن أرباح الشركة تعتمد على إيرادات السعة اإلنتاجية وليس إيرادات الوقود.

وتؤمن الشركة بضرورة توفير بيئة رقابية قوية ومن ثم السعي للحفاظ على أفضل الضوابط المالية ومعايير اإلبالغ. وتواصل 
شركتكم تحقيق هذه المعايير، ويتأكد هذا األمر بصورة دورية من خالل عملية إبالغ دقيقة ومالئمة باإلضافة إلى عمليات وإجراءات 

تدقيق في غاية الدقة والصرامة. وتواصل شركتكم االمتثال لمدونة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

فريق العمل لدينا

تعكس نتائج العام الجهد الجماعي والعمل الشاق الذي بذله فريق العمل بأكمله بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة 
والشركة المشغلة وما صحاب ذلك من الذي قدمه المساهمون المؤسسون.

ويتمثل أعضاء مجلس إدارة شركتكم في مجموعة من األفراد المتنوعين المتمتعين بخبرة مالية وتشغيلية وفنية موجهة 
نحو السوق. وقد قدموا إطار عمل راسخ ومتين لتطوير ثقافة العمل وأخالقياته اإليجابية. ولقد عملت الشركة بجد وابتكار وفق 
توجيه المجلس لتنفيذ رؤية المجلس وتحقيق التميز في العمل. وقد أظهر أعضاء المجلس وإدارة شركتكم ذكاءهم التجاري 
واستراتيجية رعاية مصالح جميع أصحاب المصلحة وتحقيق القيمة لكل شخص عبر حلول مبتكرة ُنّفذت طوال العام. يتألف فرق 
العمل، الذي يضم أعضاًء من شركة ظفار لتوليد الكهرباء وأعضاًء من الشركة المشغلة، من نخبة من الشباب الذين يتمتعون 
بخبرة ثرية ومتنوعة ويسهمون في تحقيق النضج الكافي للشركة. ويبقى تطوير المواهب العمانية أحد االعتبارات األساسية 

للشركة.

وأود أن أضم صوتي إلى صوت مجلس اإلدارة في التعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لفريق العمل بأكمله الذي لم يدخر جهًدا 
طوال العام لإليفاء بالتزامات الشركة وتعهداتها.

المسؤولية االجتماعية

قام مجلس اإلدارة بوضع سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة للمساعدة في إرشادنا لنكون شركة أفضل وأكثر فاعلية مع 
توفير طاقة نظيفة وموثوقة. ويشمل  الشركة مسؤولة عن  تعتبر  المجتمع. ومن منطلق طبيعتها،  تأثيرنا في  إدراك حجم 

نطاق سياسة مسؤوليتها االجتماعية ما يلي:

والخيرية  التعليمية  القضايا  من  واسعة  لمجموعة  المجانية  والخدمات  والمنتجات  العملية  للمشاريع  المالية  المساعدة   
والثقافية والصحية والمجتمعية والبيئية في ُعمان.

دعم المجتمع من خالل رعاية المبادرات الجديرة بالدعم في مجال التعليم.  

وتماشيا مع الرؤية التي تم تطويرها في سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة والميزانية المعتمدة من قبل المساهمين، 
استثمرت الشركة 15000 ريال ُعماني في ثالثة مشاريع من خالل مبادرات مخصصة لها خالل عام 2019م في محافظة ظفار وذلك 

على النحو التالي:
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الوصفالمبلغ )ر.ع.(الجهة المستفيدةم

وزارة الصحة - مركز القلب بمستشفى 1
السلطان قابوس.

4.500 )Ergometer( إرجوميتر  جهاز  شراء  في  المساعدة 
يستخدم في اختبار اإلجهاد بتخطيط القلب. وتم تركيب 
السلطان  بمستشفى  القلب  مركز  في  الجهاز  هذا 

قابوس بصاللة. 

وزارة التنمية االجتماعية - مركز تأهيل 2
المعاقين

المساعدة في تجهز غرفة بالمعدات واألجهزة المتخصصة 3.500
توفير  هذا  يشمل  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  لألطفال 
واللمس  والبصر  السمع  تطوير  في  متخصصة  معدات 
 200 يضم  والذي  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  بمركز 

طالب من ذوي االحتياجات الخاصة بصاللة.

مديرية التربية والتعليم  بمحافظة 3
ظفار _ مدرسة أللسان )بنات( 

ويتضمن 7.000 المدرسة.  في  الرقمي  التعليم  أنظمة  تنفيذ 
ذلك تركيب أجهزة عرض بيانات رقمية وأجهزة تلفزيونية 
في كل فصل بما في ذلك توفير لوحة ذكية في المختبر 
الخاص بمدرسة تضم المراحل اإلبتدائية والثانوية ) أي من 

الصف األول إلى الصف الثاني عشر(

15٫000اإلجمالي

لعشرة  شهرين  لمدة  تدريًبا  برنامًجا  المحلية  المواهب  لتطوير  تدريبية  مبادرة  تنفيذ  في  جهودها  ضمن  الشركة  وقدمت 
مهندسين من الجامعات والكليات ، واستضافت 50 طالًبا من الكلية التقنية بصاللة في زيارة ليومين.

رؤية مستقبلية متوسطة األجل

اتخذت الشركة خطوات معقولة لضمان تحقيق موثوقية عالية في العام المقبل من خالل تنفيذ برنامج الصيانة الالزمة ومبادرات 
التحسين. وسوف يضمن التوافر الكبير تحقيق األداء المالي المتميز للشركة إذا ال تتوقف العائدات على حجم الطلب. وسنواصل 
المحافظة على التحسين المستمر ، وذلك بالتركيز على الموثوقية وكفاءة التشغيل واألمن السيبراني. كما نتطلع إلى حل 

السلطات لمسألة مدفوعات الوقود خالل عام 2020م.

آمنة  توفير طاقة  األول  التزامنا  ويبقى  2020م.  عام  األعمال خالل  الخلل في  الناجح بضمان  االلتزام  توفير  الشركة على  ستركز 
ونظيفة وموثوقة في  ُعمان.

شكر وعرفان

إننا نقدر دعم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، السيما عميلنا )الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه(، ومورد الوقود 
لدينا )وزارة النفط والغاز(، وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة التجارة والصناعة.

بن طارق  السلطان هيثم  لجاللة  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى  لتقديم  اإلدارة  نيابة عن مجلس  الفرصة  أنتهز هذ  أود  وأخيًرا، 
وحكومته لما يقدمونه من رؤية وتوجيه وحكمة ودعم متواصل. كما نّود أن نثني خيًرا على الرؤية التنموية لجاللة السلطان 
المعظم قابوس بن سعيد )رحمه اهلل( والتي ال تزال نموذًجا يحتذى به، والتي بدونها ما كان النجاح الذي يحققه الكثيرون ممكًنا.

روهيت جوكلي
رئيس مجلس اإلدارة

سعيد صفرار
عضو مجلس اإلدارة

فيصل الزعابي 
الرئيس التنفيذي
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تقرير مناقشات 
وتحليالت اإلدارة 

لعام 2019
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األهداف واألنشطة الرئيسية 

تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. )»الشركة« أو »ظفار لتوليد الكهرباء«( في تطوير وتمويل 
وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتالك محطة توليد كهرباء بصافي طاقة 718 ميجا وات والبنية التحتية األخرى ذات 
الصلة. وتتكون الشركة من محطة توليد كهرباء ذات توربينات غاز مفتوحة الدورة بطاقة 273 ميجا وات بدأت عملياتها التجارية 
في مايو 2003 )»المحطة األولى«(، ومحطة توليد كهرباء ذات توربينات غاز مغلقة الدورة بطاقة 445 ميجا وات )»المحطة الجديدة«( 
بدأت بالتشغيل التجاري في 1 يناير 2018. وتقع الشركة في ريسوت بصاللة وليس لديها شركات تابعة كما في 31 ديسمبر 2019. 

ويخضع نشاط الشركة التفاقيات مشاريع مع كيانات حكومية مختلفة واتفاقيات تمويلية مع مقرضي المشاريع. وتشكل هذه 
االتفاقيات ضمانا لكل من: إيراد النشاط وعناصر تكلفته. 

واالتفاقية الرئيسية هي اتفاقية شراء الطاقة لمدة 15 عاما مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والتي تقتضي من الشركة 
إتاحة منشآت الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية وفقا للشروط التعاقدية. وتنتهي اتفاقية شراء الطاقة في 1 يناير 2033، أي بعد 
15 عاما من تاريخ العمليات التجارية للمحطة الجديدة. ولدى الشركة اتفاقية لتوريد الوقود مع وزارة النفط والغاز، وتتزامن المدة 

مع مدة اتفاقية شراء الطاقة. 

ولقد حصلت الشركة على ترخيص توليد الكهرباء من هيئة تنظيم الكهرباء لمدة 25 عاما اعتبارا من 1 يناير 2014. وتم تعديل 
هذه الرخصة من قبل الهيئة في 2٦ يناير 2017 حتى تشمل الطاقة اإلضافية المتاحة من خالل المحطة الجديدة. 

ولقد تعاقدت الشركة على أنشطة التشغيل والصيانة مع شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م. )»ظفار للتشغيل والصيانة« 
أو »المشغل«( اعتبارا من 4 يونيو 2015. وتتزامن مدة اتفاقية التشغيل والصيانة مع مدة اتفاقية شراء الطاقة. وظفار للتشغيل 
الدولية  ظفار  وشركة  المحدودة  وشركاه  ميتسوي  وشركة  باور،  أكوا  لشركة  بالكامل  مملوكة  عمانية  شركة  هي  والصيانة 
للتنمية واالستثمار القابضة. ولقد تعاقد المشغل من الباطن على كامل نطاق اتفاقية التشغيل والصيانة مع الشركة الوطنية 
األولى لخدمات التشغيل والصيانة ش.م.م. )»نوماك عمان«(. وشركة نوماك عمان شركة تابعة للشركة الوطنية األولى للتشغيل 
والصيانة )»نوماك«(، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور. وتتزامن مدة اتفاقية مقاولة الباطن للتشغيل والصيانة مع 

اتفاقية التشغيل والصيانة. 

المخاطر التي تواجهها الشركة 

تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة عدم اإلتاحة بسبب األعطال، والتلف العرضي وتخلف المشتري عن الدفع. ولقد 
استطاعت الشركة تحويل الخطر الخاص بالعمليات والصيانة وفقا التفاقية التشغيل والصيانة لمشغلها بعد تنفيذ االتفاقية 

في عام 2015. 
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ولقد حافظ المشغل على درجة شبه كاملة من الموثوقية منذ تولي مهام تشغيل وصيانة المحطة عن طريق تنفيذ إجراءات 
تنبؤيه واستباقية ووقائية شديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطاقة. 

ويتم ضمان االلتزامات المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم عمل 
وثائق تأمين مناسبة لحماية العمل من مخاطر أضرار الممتلكات وتوقف األعمال والمسؤولية العامة والتخريب واإلرهاب. وتحمي 
اتفاقية شراء الطاقة الشركة من التضخم وتحرك سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي إن وجد. ويتم تحديد تكلفة 
الوقود مسبقا في اتفاقية توريد الوقود طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة. ووفقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة، تعتبر موثوقية 
األرباح السيما على مقدار أي  أثر محدود على  الحمل  المتعلق بربحية الشركة. ولعامل  الرئيسي  العنصر  محطة توليد الطاقة 

انخفاض في معدل الحرارة.  

يجب على الشركة عمًلا بأحكام اتفاقية شراء الغاز الطبيعي أن تسدد دفعات الغاز الطبيعي الذي تم شراؤه في غضون 30 يوًما 
من تاريخ استالم الفاتورة بصرف النظر عن تحصيل الشركة لمدفوعات إيرادات الوقود من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 
وفي حالة تأخر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو إخفاقها في سداد مدفوعات إيرادات الوقود، فإن الشركة ال تزال ُمطالبة 
بسداد المدفوعات بموجب اتفاقية شراء الغاز الطبيعي. ولتخفيف تأثير أي تأخير في سداد المدفوعات أو تقصير في ذلك، فقد 
احتفظت الشركة بحساب احتياطي الوقود بقيمة 8.1 مليون دوالر أمريكي من خالل مجموعٍة من ضمانات الشركات وخطابات 
االئتمان والودائع النقدية. وفي حالة حدوث تأخير أو عجز في سداد مدفوعات إيرادات الوقود بسبب يرجع للشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه، فإنه يحق للشركة أن تسحب من حساب احتياطي الوقود لإليفاء بالتزاماتها في سداد مدفوعات الغاز الطبيعي 

عماًل بأحكام اتفاقية شراء الغاز الطبيعي.

يتم التحّوط للفائدة المفروضة على الجزء المقرر دفعه بالدوالر األمريكي من القرض طويل األجل والذي يمثل ما نسبته 58% من 
إجمالي قيمة القرض المستحق من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة. وفيما يتعلق بقروضها الصادرة بالريال الُعماني، فقد 
تم تثبيت سعر الفائدة لخمس سنوات من تاريخ اتفاق الشروط العامة، أي إلى الثامن من شهر يوليو 2020م. وبموجب اتفاقية 
التسهيالت االئتمانية التجارية الخاصة بالريال الُعماني، يجب على الشركة والجهات المقرضة وضع آلية تسمح بإعادة تعيين سعر 
الفائدة بعد هذه الفترة لمدة خمس سنوات أخرى، وتخضع لحد أقصى قيمته ٦.50 %. وبموجب هذه اآللية، تتم هيكلة أي زيادة 
في نفقات الفوائد بحيث يتم تأجيل دفعات السداد الرئيسية التعاقدية إلى ما بعد أجل القرض بحيث تظل قيمة خدمة الدين 
المدفوعة للمقرضين العمانيين كما هي. وسوف يتم سداد هذه المدفوعات الرئيسية المؤجلة والتي تسمى »مدفوعات سداد 
خارج األجل« على ستة أقساط متساوية بعد ثالث سنوات من انتهاء مدة اتفاقية شراء الطاقة. ويتم تنظيم أي انخفاض في 
نفقات الفوائد بحيث ُيفضي ذلك إلى زيادة مدفوعات السداد الرئيسية لسداد أي مدفوعات سداد خارج األجل )إن وجدت( بحيث 
تظل قيمة خدمة الدين المدفوعة للمقرضين العمانيين كما هي. وبالتالي، قد يكون هناك تأثير في بيان اإليرادات بسبب إعادة 
تعيين سعر الفائدة للقروض بالريال العماني عند إقرار الفائدة، ولكن لن يكون هناك أي تأثير على التدفقات النقدية المتاحة 

لحملة األسهم خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة.

وتؤدي االتفاقيات طويلة األجل سالفة الذكر والمبرمة مع أفضل مقدمي الخدمات في المجال ومع كيانات حكومية إلى درجة 
عالية من الثقة في استمرارية العمليات مع أقل معدل من االعطال. وتواصل اإلدارة إجراء تحليالت مخاطر بفعالية للوقوف على 

التحديات المحتملة والحد منها. 

أهم المعطيات التشغيلية والتنظيمية 

كان األداء التشغيلي خالل عام 2019 رائعا. فلقد بلغ معامل اإلتاحة التجارية لكال المحطتين األولى والجديدة نسبة 99.9% و %99.7 
على التوالي. ومّثل عامل االنقطاع القسري الذي جاء منخفًضا للغاية نتيجة ملحوظة.. 

 الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )نوماك ُعمان( هي مؤسسة مرموقة ومتنوعة تتمتع بمزيج من الموارد البشرية 
الطاقة والقطاعات ذات  العليا بخبرة واسعة في قطاع  اإلدارة  العالية. يتمتع كل عضو في  التخصصات  والموهوبين من ذوي 

الصلة. وقد أثبت الفريق خبرته في كل من تقنيات »التوربينات الغازية المفتوحة« و« التوربينات الغازية المغلقة«.

من بين المبادرات الرئيسية التي قام بها الفريق تنفيذ الربط البيني بين محطات توليد الكهرباء التي تبلغ قدرتها اإلنتاجية 
273 ميجا وات والمحطات التي تبلغ قدرتها 445 ميجا وات وذلك بهدف تقليل تكاليف االستيراد. ومن بين األنشطة الرئيسية 
األخرى تشغيل »مركز مراقبة التنبؤ« وهو ما يعد مبادرة ساعدت في الحفاظ على ضمان نسبة توافر كبيرة للمحطات مع ترشيد 

تكاليف الصيانة من خالل التنبؤ المبكر بمشاكل التشغيل المحتملة.

ُيمثل األمن السيبراني أحد االعتبارات الرئيسية لكافة محطات توليد الطاقة وتتولى هيئة تنظيم الكهرباء رصد هذا العنصر 
بشكل نشط. وخالل العام، نفذت الشركة بمساعدة من المساهمين المؤسسين لها برنامًجا لألمن السيبراني تضمن تطبيق 
الضوابط الالزمة وتركيب األجهزة الضرورية وتثبيت برامج المراقبة التي تتبعها المراجعات الداخلية والخارجية المطلوبة. كما 

أجرت هيئة تنظيم الكهرباء أيًضا تدقيًقا لألمن السيبراني للشركة ويجري حالًيا تنفيذ مالحظاتها.
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توليد الطاقة 

المحطة األولى بطاقة 273 ميجا وات 

قدمت المحطة األولى عامل موثوقية طاقة بارز في عام 2019 بلغت نسبته 99.9% وهو متماشي مع السنوات السابقة. وصّدرت 
المحطة 13٦ جيجا وات ساعة خالل عام 2019م )مقارنًة بي 49 جيجا وات ساعة في عام 2018م(. ويعتمد عامل التحميل، الذي سّجل 

5.7% لعام 2019م )مقارنة بـ 2% عام 2018م( على نسبة الطلب على الطاقة من قبل الشبكة الوطنية.

ويعكس الجدول التالي عامل الموثوقية ومعامل الحمل واتجاه تصدير الطاقة للسنوات الخمس األخيرة. 

عامل الموثوقيةمعامل الحملالطاقة المصدرة )جيجا وات ساعة(السنة

201913٦%5.7%99.9

201849%2%99.7

2017٦53%27%99.7

201٦1.4٦5%30%99.8
20151.0٦٦%44%99.1

ونعرض أدناه مقارنة بيانية لعامل الموثوقية مقابل معامل الحمل للسنوات الخمس األخيرة:

٪١٠٠

٪٩٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٠٫٠
٢٠١٩

٪٩٩٫٩

٪٦

٢٠١٨

عامل الموثوقيةمعامل الحمل

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٪٩٩٫١

٪٤٤٫٠

٪٩٩٫٨

٪٣٠٫٠

٪٩٩٫٧

٪٢٧٫٠

٪٩٩٫٧

٪٢٫١

المحطة الجديدة بطاقة 445 ميجا وات 

99.7%. وصّدرت  إلى  مثالًيا حيث وصلت نسبته  يكاد يكون  بعامل موثوقية  آدائها  الحفاظ على  الجديدة في  المحطة  نجحت 
المحطة 1.489 جيجا وات ساعة خالل عام 2019م )مقارنة بـ 1.٦25 جيجا وات ساعة في عام 2018م(. ويعتمد عامل التحميل، الذي 

وصلت نسبته 38.2% لعام 2019م )مقارنة بـ 41.7% عام 2018م( على نسبة الطلب على الطاقة من قبل الشبكة الوطنية.

ُيوضح الجدول التالي نسبة عامل الموثوقية وعامل التحميل واتجاه تصدير الطاقة على مدار السنوات الخمس الماضية:

الطاقة التي تم تصديرها العام
)جيجا وات ساعة(

عامل الموثوقيةعامل التحميل

20191.489%38.2%99.7

20181.٦25%41.7%99.7

يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين عامل الموثوقية وعامل التحميل على مدار العامين الماضيين.
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٪١٠٠

٪٨٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٠٫٠
٢٠١٩

٪٤١٫٧٠

٢٠١٨

٪٩٩٫٧

٪٣٨٫٢٠

٪٩٩٫٧

عامل الموثوقيةمعامل الحمل

 

فلسفة صيانة المحطة

تتكون المحطة البالغة طاقتها 273 ميجا وات من ثمانية توربينات غاز 6B.03 مفتوحة الدورة، وهي عبارة عن ستة توربينات 
غازية PG6581 B كهربائية عامة، وتوربين غازي LM2500 هوائي مشتق كهربائي عام، وتوربين غازي PG6561 B كهربائي 
الذين كانت تشغلهم وزارة  التوربينات 7 و8  الشركة  إلى ٦ في مايو 2003. وفيما بعد، ضمت   1 التوربينات من  اختبار  عام. تم 

الكهرباء والمياه منذ عام 1995 و1998 على التوالي وتم دمجهم مع التوربينات من 1 إلى ٦ في عام 2007. 

وتتكون المحطة البالغة طاقتها 445 ميجا وات من قسمين بصافي طاقة 222.٦5 ميجا وات للقسم الواحد. ويشمل كل قسم 
عدد 2 توربين غاز GE 6FA.03 وعدد 2 غالية استرداد حرارة ثالثية الضغط وعدد 1 توربين بخار من سكودا. 

ولقد أعدت الشركة مع المشغل نوماك عمان استراتيجية فعالة لضمان بقاء المكائن في حالتها األصلية مع القدرة على تحقيق 
نتائج مستدامة. تشمل الركائز األساسية في العمليات التشغيلية لنوماك ُعمان وفلسفتها في الصيانة السالمة والبشر واألداء 
وقد قامت الشركة بتنفيذ النظام المعلوماتي لتخطيط موارد المؤسسة ونظام إدارة مخاطر المؤسسة باإلضافة إلى تطبيق 

عملية إدارة سلسة التوريد. وقد كان هذا النهج جزًءا ال يتجزأ من تحقيق النتائج التشغيلية خالل عام 2019م.

وقد تم إجراء الصيانة لكافة المكائن وفقا لتوصيات المصنع األصلي للمعدات. وأبرمت نوماك عمان اتفاقية خدمات طويلة األجل 
لتقديم خدمات الصيانة لتوربينات الغاز بالمحطة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك إنترناشونال. وتم تحديد مدة هذه االتفاقية 
بحيث تستمر حتى انتهاء مدة اتفاقية شراء الطاقة. ويضمن ذلك إتاحة قطع الغيار والتطوير التقني للشركة للحد من خطر 

االنقطاعات غير المخطط لها مع تمرير خطر سعر المدى الطويل بشكل كبير إلى جنرال إلكتريك.

وتلتزم محطة توليد الطاقة باإلتاحة بنسبة 100% في أشهر الصيف نظرا لبلوغ الطلب ذروته في الصيف، أما في فترة الشتاء 
هناك انقطاع بنسبة 15% إلجراء الصيانة المخطط لها. وقد تم إجراء كافة االنقطاعات المخطط لها في فترة الشتاء دون التأثير 
بأنشطة  عمان  نوماك  وقامت  للمعدات.  األصلي  المصنع  لتوصيات  وفقا  لها  المخطط  االنقطاعات  وتمت  اإليرادات.  تدفق  على 
صيانة وقائية وتنبؤيه روتينية إلى جانب الصيانة التصحيحية لضمان الصحة والموثوقية المستدامتين لكافة اآلالت والمعدات. 

لم تكن هناك صيانة كبرى ُمخطط لها خالل عام 2019م.

الصحة والسالمة والبيئة 

تعتبر الصحة والسالمة المهنيتان والبيئة من أولى أوليات الشركة والعاملين بها. 

االلتزام  الباطن  العمل منذ االستحواذ. ويتوقع من مقاولي  الخالي من إصابات  الشديد بسجل سالمته  بالفخر  الفريق  ويشعر 
للصحة  السنوي  بيومها  الشركة  احتفلت  الفريق. ولقد  الصدد بمعرفة  تدريبهم في هذا  للمؤسسة، فيتم  السالمة  بمعايير 
والسالمة المهنيتين والبيئة في 17 يونيو 2019. فلقد بلغت الشركة 1.4 مليون ساعة عمل خالية من إصابات العمل في نهاية 

ديسمبر 2019. 
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وشهادة المهنيتين  والسالمة  الصحة  بتقييم  الخاصة   OSHAS 18001:2007 بشهادة  تحتفظ  عمان  نوماك   والتزال 
ISO 14001:2004  الخاصة بنظامها لإلدارة البيئية. كما يسرنا اإلفادة بأنه لم تكن هناك أية حاالت عدم التزام بيئي خالل مدة 

التقرير. ويلتزم الفريق بمحاربة الشعور بالرضا الذاتي واستدامة أهداف الصحة والسالمة والبيئة. 

التعمين

يعتبر التعمين مبدأ أساسيا في استراتيجية الموارد البشرية لدى الشركة، حيث ينتمي كبار رواد ظفار لتوليد الكهرباء ونوماك 
المستقلة.  الطاقة  المستقلة وتوليد  المياه والطاقة  التي وضعت معيارا عاليا في قطاع مشاريع  المحلية  المواهب  عمان من 
ويأتي ذلك نتيجة سياسة مستدامة ومركزة لرصد واستقطاب الكوادر حتى تفي الشركة بالتزاماتها التعاقدية في موعدها أو 

حتى قبل موعدها. 

برامج تدريبية طويلة  العمانية وتقديم  الجامعات والكليات  التخرج من  بالمواهب حديثة  اعتادت نوماك عمان االستعانة  ولقد 
الشركة  قدمت   ،2019 عام  وخالل  مختلفين.  لطالب  األجل  قصيرة  صيفية  تدريبية  برامج  إقامة  ويتم  بالتوظيف.  تنتهي  األجل 
برنامجا تدريبًيا لمدة شهرين تقريًبا لعشرة مهندسين محليين حديثي التخرج من الجامعات والكليات واستضافت 50 طالًبا 

من الكلية التقنية بصاللة في زيارة ليومين. 

المسؤولية االجتماعية 

وكجزء من المسؤولية االجتماعية المؤسساتية، تشترك الشركة ونوماك عمان في خدمة المجتمع المحلي بعدة طرق مختلفة 
من خالل رعاية العديد من الفعاليات التي لها أهميتها في المجتمع المحلي ومن ذلك دعم المدارس المحلية والمساعدة في 

تطوير قطاع الرعاية الطبية لمجتمع ظفار.

أهم المعطيات المالية

مليون ريال عماني

20192018201720162015بيان الدخل

39.939.415.41٦.121.9اإليراد 

)18.2()14.9()14.0()28.1()28.5(التكاليف التشغيلية 

11.411.31.41.23.7إجمالي الربح 

)1.3()1.4()1.9()10.9()10.7(التكاليف اإلدارية والمالية والضريبية

2.4)0.2()0.5(0.70.4الربح / )الخسارة( بعد الضريبة

1٦.9%7.4%9.3%28.7%28.٦%إجمالي هامش الربح 

10.9%)1.2%()3.1%(0.8%1.7%صافي هامش الربح / )الخسارة( 

اإليرادات

الوقود  إيرادات  ارتفاع  إلى  ذلك  وُيعزى  السابق،  بالعام  مقارنة  ُعماني  ريال  مليون   0.5 بمقدار  العام  هذا  اإليرادات  صافي  ارتفع 
للمحطة التي بلغت قدرتها 273 ميجاوات على النسبة األعلى من الطاقة التي تم إنتاجها خالل العام.

التكاليف التشغيلية

هناك زيادة صافية قدرها 0.4 مليون ريال ُعماني في عام 2019م مقارنة بعام 2018م بسبب ارتفاع إيرادات الوقود للمحطة التي 
بلغت قدرتها 273 ميجاوات على النسبة األعلى من الطاقة التي تم إنتاجها خالل العام.

إجمالي الربح والتكاليف األخرى

جاء إجمالي الربح والتكاليف األخرى متوافًقا مع بيانات العام الماضي.

صافي الربح بعد الضريبة 

يعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضريبة بواقع 0.3 مليون ريال ُعماني إلى انخفاض المصاريف اإلدارية والضرائب المؤجلة.
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مليون ريال عمانيالميزانية العمومية

20192018201720162015

235.3233.121٦.9154.7100.٦إجمالي األصول

43.751.447.928.7029.10إجمالي ملكية المساهمين 

22.222.20.50.500.50رأس المال المدفوع

صافي األصول للسهم الواحد - بالريال 
0.1970.23295.74757.39258.209العماني

44.9%)81.7%()95.7%(1.٦%2.9%العائد على رأس المال المدفوع )%(

3.53.13.13.01.2نسبة الديون إلى حقوق المساهمين 

----1.8%األرباح العادية )%(

----0.018األرباح لكل سهم - ر.ع.

----٦00نسبة توزيع األرباح )%(

ضريبة الدخل

تم االنتهاء من التقديرات الضريبية للشركة للعامين الضريبيين 2013م و 2014م خالل العام مع ضريبة إضافية قدرها 275.482 ر.ع. 
و 107.95٦ ر.ع. لعامي 2013م و 2014م على التوالي.  تتعلق الضريبة اإلضافية رفض بعض مصروفات نفقات الفائدة للشركة، وكانت 
الشركة األم لشركة ظفار لتوليد الكهرباء )شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م( قد حصلت على قروض من المؤسسات المالية خالل 
عامي 2013م و 2014م نيابة عن الشركات التابعة لها وخصصت هذه القروض لكل شركة من الشركات التابعة لها ومن بينهم 
شركة ظفار لتوليد الكهرباء إلى جانب تكلفة الفائدة المرتبطة بالقرض. وقد قدر جهاز الضرائب هذه القروض على أنها قروض 

من طرٍف ذي صلة عماًل بالقانون ومن ثم فقد طبق قواعد الرسملة الرقيقة عليها.



التـقــريـــر الســنـــوي 2019 |  17

وقد تقدمت الشركة بطلب اعتراض عماًل بالمادة )1٦0( من قانون الضرائب، كما تقدمت الشركة أيضًا بطلب تأجيل سداد الضريبة 
المتنازع عليها إلى أن يتم النظر في االعتراض بموجب المادة )1٦2( من قانون الضرائب.  ومن باب االحتياط، وفّرت الشركة المبلغ 
كاماًل في الكشوف المالية لعام 2019م وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد قدمت الشركة اعتراضها على أساس أن 

هذه القروض قد تم تحصيلها فعلًيا من مؤسسات مالية خارجية وليس من طرف ذي صلة بالشركة. 

ولم يكن لهذا تأثير على حالة التدفق النقدي للشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2019م. 

التدفقات النقدية وحصص األرباح 

أوفت الشركة بالتزاماتها تجاه المقرضين عن طريق أداء خدمة الدين والتي بلغت 13.٦ مليون ريال ُعماني في وقتها خالل العام. 
ويتم سداد مدفوعات الفوائد على أساس ربع سنوي، بينما تكون مدفوعات السداد األساسية مستحقة في شهري يوليو ويناير 

من كل عام.

قامت الشركة بتوزيع أرباح األسهم العادية التي بلغت 4 ماليين ريال ُعماني على مساهميها بما يتفق مع التزاماتها. كما أن 
سياسة الشركة في توزيع األرباح المتوفرة مشروطة بالوفاء بالتعهدات القائمة في الوثائق المالية والتي تتضمن مخصصات 

مدفوعات القروض المتوقعة والنفقات التشغيلية.

الذمم المدينة والدائنة ذات الصلة بالوقود

الجهة  اإليرادات من  اإلنتاجية من  بالسعة  الخاص  الجزء  اإلنتاجية، ويتم تحصيل  اإلنتاج والسعة  الشركة رسوم  إيرادات  تشمل 
المشترية بناًء على نسبة التوافر في المحطة ويغطي خدمة الديون وعائدات األسهم )أرباح األسهم( والمدفوعات الضريبية 
والمصروفات العامة واإلدارية وتكاليف الصيانة. وتشمل إيرادات اإلنتاج التكاليف المتعلقة باسترداد تكلفة الوقود المستحقة 
لمورد الوقود عند تصدير الطاقة ورسوم التشغيل والصيانة المتغيرة ذات الصلة بتصدير الطاقة. وكما هو موضح أعاله، تعتمد 
أرباح األعمال على إيرادات السعة اإلنتاجية وليس إيرادات الوقود. وقد دفعت الشركة المشترية عائدات السعة اإلنتاجية بالكامل 
خالل عام 2019م في تواريخ االستحقاق المقررة، ولكن لم يتم استرداد إيرادات اإلنتاج من الشركة المشترية اعتباًرا من يونيو 2019م 

فصاعًدا. وبلغت إيرادات اإلنتاج الدائنة والذمم المدينة لوزارة النفط والغاز حوالي 8.2 مليون ريال ُعماني في 31 ديسمبر 2019م. 

ونحن نتفهم أن هذه مشكلة عامة في قطاع الطاقة بأسره. وعلى الرغم من وجود خطر يتمثل في عدم االمتثال التعاقدي من 
قبل كافة األطراف المقابلة، إال أنه لم يكن هناك أي تأثير فوري على األعمال التجارية خالل عام 2019م. وقد تواصلت اإلدارة مع الجهة 

المشترية للوقود والجهة الموردة للتأكد من الموقف وطلب حل مبكر لهذه المسألة كإجراٍء تخفيفي. 
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نبذة تاريخية عن المشروع 

فبراير  لمدة غير محدودة، وسجلت كشركة مساهمة عمانية مقفلة في 28   1٦٦8714 تجاري  برقم سجل  الشركة  تأسيس  تم 
2001. وفي 2001، أبرمت شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء ووزارة اإلسكان والكهرباء والمياه بعمان اتفاقية امتياز 
صاللة، وهو امتياز مدته 20 عاما أصبحت شركة ظفار للطاقة بموجبه الشركة الوحيدة لتوصيل الكهرباء وتوزيعها وتوريدها 

داخل نطاق امتيازها. 

تم إنهاء اتفاقية امتياز صاللة في 31 ديسمبر 2013، وتم نقل ملكية كافة أنشطة وأصول توليد الكهرباء إلى شركة ظفار لتوليد 
المالية أسهم شركة ظفار للطاقة فيه. ودعت  القابضة ووزارة  الكهرباء والتي أصبحت كيانا منفصال اشترت شركة الكهرباء 
الحكومة إلى تقديم عروض لالستحواذ على كافة األسهم في شركة ظفار لتوليد الكهرباء وإقامة المحطة الجديدة في موقع 

مجاور على األساس التالي: 

اقُترح أن يكون لمولد الكهرباء المستقل طاقة استيعابية بإجمالي 718 ميجا وات  

انطوى المشروع على ملكية وتشغيل وصيانة المحطة األولى وتصميم وتمويل وإنشاء وملكية وتشغيل وصيانة المحطة   
الجديدة على أساس البناء والتملك والتشغيل، وخصصت طاقة المحطة وبيع كامل ناتجها للشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة. 

وعقب عملية مناقصة تنافسية أجرتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، تمت ترسية العقد على شركة ميتسوي وشركاه 
لتوليد  ظفار  على  لالستحواذ  )»المؤسسين«(  القابضة  واالستثمار  للتنمية  الدولية  ظفار  وشركة  باور  أكوا  وشركة  المحدودة 
الكهرباء وتشغيل المحطة األولى وبناء المحطة الجديدة. وأبرمت شركة الكهرباء القابضة ووزارة المالية اتفاقية لشراء أسهم 
مع المؤسسين لبيع 100% من األسهم في ظفار لتوليد الكهرباء في 19 أبريل 2015. وتم إنجاز البيع والشراء في 4 يونيو 2015. وتبلغ 

مدة اتفاقية شراء الطاقة 15 عاما اعتبارا من تاريخ العمليات التجارية للمحطة الجديدة. 

واقتضت اتفاقية مؤسسي المشروع من المؤسسين طرح 40% من األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية من خالل عرض عام 
أولي. وعليه، تم إدراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في 5 سبتمبر 2018. 

شكر وعرفان

تود اإلدارة التوجه بالشكر والعرفان والتقدير لدعم مجلس اإلدارة على توجيههم وتكلل عام 2019 بالنجاح والتوفيق. واألهم من 
ذلك، تود اإلدارة تثمين وتقدير الجهود الدؤوبة لكامل الفريق الذين كللت جهودهم هذا العام بالنجاح والتوفيق.  

 

فيصل الزعابي 
الرئيس التنفيذي

جافيد مصطفى 
الرئيس المالي
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تقرير مدونة حوكمة 
الشركة

31 ديسمبر 2019



التـقــريـــر الســنـــوي 2019 |  21



22 | التـقــريـــر الســنـــوي 2019

بيان اإلصدار

يتم تقديم هذا التقرير بهدف االمتثال للمبدأ الرابع عشر من مدونة حوكمة الشركات لسوق مسقط لألوراق المالية الذي ُيطبق 
لمدونة  اإلضافية  والتعديالت   ،2015 يوليو   22 بتاريخ   2015/4/E رقم:  التعميم  بموجب  الصادرة  العامة  المساهمة  الشركات  على 
حوكمة الشركات في الهيئة العامة لسوق المال الصادرة بموجب التعميم رقم: E/201٦/10 بتاريخ 1 ديسمبر 201٦، )والتي ُيشار إليها 
مجتمعة باسم »المدونة«( والتي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال لغرض وضع إطار للحوكمة الجيدة والتي ُتدار بموجبها 

الشركة الُمدرجة وفق الممارسات المثلى لحوكمة الشركات.

يسرنا أن نعلن أن شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع )»الشركة«( ما تزال ممتثلة لمبادئ المدونة ، وتم إدراج الشركة في 
سوق مسقط لألوراق المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

فلسفة الشركة حول مدونة الحوكمة

تلتزم الشركة بأعلى معايير حوكمة الشركات. وتعمل الشركة وفق مجموعة من المبادئ التجارية ويمثل السلوك المؤسسي 
أكثر العناصر المهمة لديها. وتنعكس هذه القيم في قيادة الشركة وإدارتها وعملياتها اليومية من جانب مجلس إدارة الشركة، 

وإدارتها، وموظفيها.

وتؤمن الشركة بممارسات الحوكمة الجيدة للشركات. وتهدف فلسفة الشركة لمدونة حوكمة الشركة إلى مساعدة اإلدارة العليا 
في مباشرة أعمالها بفعالية، والوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة.

طبقت الشركة مبادئ حوكمة الشركات بالطريقة اآلتية:

تبنت الشركة مدونة سلوك وأخالقيات األعمال التجارية التي تنطبق على موظفي الشركة. وتهدف هذه المدونة إلى ممارسة 
المراقبة باعتبارها شرط للتعيين ومراقبة أعمال جميع العاملين بالشركة. وتتناول هذه المدونة الموضوعات اآلتية:

االمتثال لجميع القوانين، والقواعد، واللوائح، وهذه المدونة  -
تضارب المصالح والفرص التجارية      -

نوعية اإلفصاحات العامة  -
الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة  -

حماية معلومات الملكية السرية  -
التداول الداخلي  -
التعامل العادل  -

التعامل مع الحكومة  -
البيئة والصحة والسالمة  -

االحترام المتبادل  -
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مجلس اإلدارة

تشجع الشركة على تمثيل مديريها غير التنفيذيين والمستقلين في مجلس إدارتها. ويتألف مجلس اإلدارة حالًيا من سبعة 
)7( أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وثالثة منهم أعضاء مستقلون. ويتمتع أعضاء الشركة بخبرة ثرية في حوكمة الشركات، 
والعمليات والصيانة، والمالية والمحاسبة، وتطوير األعمال التجارية، وبناء المؤسسات. وتكتمل خبرتهم بمؤهالتهم األكاديمية 

في مجال التنظيم، واإلدارة، والمالية، والمحاسبة، والهندسة.

وتم انتخاب مجلس اإلدارة في أبريل 2018، وسيخضع إلعادة االنتخاب في مارس 2021.

وُعقدت خمسة )5( اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام 2018 في التواريخ اآلتية:

14 فبراير 2019  .1

21 أبريل 2019  .2

21 يوليو 2019  .3

7 أغسطس 2019  .4

20 أكتوبر 2019  .5

30 ديسمبر 2019  .٦

وُعقدت هذه االجتماعات من خالل إصدار إشعارات صحيحة باإلضافة إلى جدول األعمال وأوراق العمل ذات الصلة. وترأس رئيس 
مجلس اإلدارة او نائب رئيس مجلس اإلدارة جميع هذه االجتماعات.. وتم تسجيل محاضر االجتماعات وتوزيعها بصورة مناسبة.

وفيما يلي تفاصيل تشكيل وفئة األعضاء وحضورهم في اجتماعات مجلس اإلدارة:

الجمعية اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2019الفئةاسم العضو
العمومية 

السنوية

 14
فبراير

 21
أبريل

 21
يوليو

 7
أغسطس

20 
أكتوبر

 30
ديسمبر

27 مارس

الفاضل/ جون كالرك )رئيس 
مجلس اإلدارة(

  R* ممثال لشركة ماب القابضة
-غير مستقل

الفاضل/ روهيت جوخالي 
)رئيس مجلس اإلدارة( 

**ممثال لشركة ماب القابضة
------غير مستقل

الفاضل/ ميتسورو ياسوهارا  
)نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

ممثال لشركة ميتسوي 
وشركاه المحدودة لالستثمار 
والتنمية في الشرق األوسط 

وأفريقيا

غير مستقل

غير مستقلالفاضل/ سيد عبدالمجيد

غير مستقلالفاضل/ موريشيما ميساتو

مستقلالفاضل/ أحمد البوسعيدي

مستقلالفاضلة/ أنشول راي

مستقلالفاضل/ سعيد صفرار
* رئيس مجلس اإلدارة حتى 24 ديسمبر R  2019 استقال خالل العام              ** رئيس مجلس اإلدارة من 24 ديسمبر 2019

مفتاح المصطلحات:
× : ُمعتذر   : حاضر   -  : غير ُمنطبق  
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عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتاريخ 27 مارس 2019 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

األخرى في سلطنة  المساهمة  الشركات  اإلدارة في  الذين يشغلون منصب عضوية/رئاسة مجلس  األعضاء  يلي أسماء  وفيما 
ُعمان اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019:

 العضوية كرئيس مجلس إدارة العضوية في الشركات المساهمة العامة األخرىاسم العضو

21الفاضل/ سعيد صفرار

لجان مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2٦ أبريل 2018 من خالل تعيين ثالثة )3( أعضاء كأعضاء في لجنة التدقيق على 
أن يكون اثنان منهم مستقلين. ويكون رئيس لجنة التدقيق مديًرا مستقاًل. ويمتلك هؤالء األعضاء المعرفة والخبرة الالزمة في 
مجاالت المحاسبة، والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والقانون التجاري التي تمّكنهم من أداء مهام عملهم. وتقّدم لجنة 
التزام الشركة بالسياسات، واإلجراءات،  اللجنة مدى  المراقبة والمراجعة. وتراجع  التدقيق الدعم لمجلس اإلدارة في أداء مهمة 

والممارسات، واالمتثال للقوانين واللوائح. 

وتضمن لجنة التدقيق إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وقواعد اإلفصاح الصادرة عن الهيئة 
العامة لسوق المال.

وفيما يلي وصف موجز الختصاصات لجنة التدقيق:

تمتلك لجنة التدقيق سلطة البحث عن المعلومات المطلوبة و/أو حضور أي موظف بالشركة.  -

ضمان كفاءة البيئة الرقابية ومتابعة إصدار القوائم المالية إلى أصحاب المصلحة.  -

العمل كحلقة وصل بين مدققي الحسابات، واإلدارة، ومجلس اإلدارة.  -

وُعقدت أربعة )4( اجتماعات لجنة التدقيق خالل العام 2019  كما في تفاصيل الحضور التالية 

اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خالل عام 2019الفئةاسم العضو

20 أكتوبر21 يوليو21 ابريل4 فبراير

مستقلالفاضل/ سعيد صفرار )رئيس اللجنة(

مستقلالفاضل/ أنشول راي

غير مستقلالفاضل/ ميساتو موريشيما

مفتاح المصطلحات:
× : ُمعتذر : حاضر    -: غير ُمنطبق    

استمعت لجنة التدقيق إلى آراء مدققي الحسابات الخارجيين قبل إرسال القوائم المالية عن عام 2018 إلى مجلس اإلدارة في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 1فبراير 2019. خالل هذا االجتماع ، تم االستماع إلى آراء مراجعي الحسابات بشكل منفصل دون حضور 
إستعراض  تم  كما  أشهر.  ثالثة  لكل  الداخلي  التدقيق  وآراء  تقارير  أيًضا  التدقيق  لجنة  استعرضت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  اإلدارة. 

وإعتماد خطة التدقيق الداخلي لعام  2019من قبل لجنة التدقيق.

ومن خالل تبادل اآلراء مع اإلدارة ومدققي الحسابات باإلضافة إلى تقييم التقارير المقّدمة، راجعت لجنة التدقيق مدى فعالية نظام 
الرقابة الداخلية وتبين لها أنه كاف وفعال. 

وبشكل سنوي تحدد لجنة التدقيق خطة عملها للعام المقبل والتي يتم عرضها على مجلس اإلدارة. وقد وافق مجلس اإلدارة 
على خطة لجنة التدقيق لعام 2019 في 23 ديسمبر 2018 ، بينما وافق مجلس اإلدارة على خطة لجنة التدقيق لعام 2020 في 20 

أكتوبر 2019.
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لجنة الترشيحات والمكافآت

شّكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2٦ أبريل 2018 من خالل تعيين ثالثة أعضاء كأعضاء لهذه اللجنة يكون 
إلى  تهدف  اللجنة  تهدف  بعناية.  مسؤولياتهم  ألداء  الكافيتين  والخبرة  المعرفة  األعضاء  هؤالء  ويمتلك  مستقاًل.  أحدهما 
مساعدة مجلس اإلدارة والشركاء في تحديد الترشيحات المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة ، وايضا مساعدة اإلدارة التنفيذية في 

اختيار المسؤولين التنفيذيين المناسبين والالزمين متى تطلب األمر. وتجتمع اللجنة مرتين سنوًيا على األقل.

وفيما يلي وصف موجز الختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:
ضمان امتالك المديرين المرشحين للمهارات والقدرات الالزمة على النحو المحدد في المدونة.  -

ضمان وضع استراتيجية التعاقب الوظيفي من أجل المديرين واإلدارة التنفيذية.  -

وبشكل سنوي تحدد اللجنة خطة العمل للعام القادم والتي يتم تقديمها إلى مجلس اإلدارة. وقد وافق مجلس اإلدارة على 
خطة اللجنة لعام 2019 في 13 ديسمبر 2018 ، بينما وافق مجلس اإلدارة على خطة اللجنة لعام 2020 في 20 أكتوبر 2019.

وُعقد إجتماعين من قبل لجنة الترشيح والمكافآت  خالل عام 2019 في التواريخ وتفاصيل الحضور اآلتية:

اجتماعات لجنة الترشيحات الفئةاسم العضو
والمكافآت المنعقدة خالل عام 2019

20 أكتوبر14 فبراير

غير مستقلالفاضل/ ميتسورو ياسوهارا )رئيس اللجنة(

R غير مستقلالفاضل/ جون كالرك

مستقلالفاضل/ أحمد البوسعيدي

غير مستقلالفاضل/ روهيت جوخالي*

R  استقال خالل العام             * تم تعينه في  24 ديسمبر 2019
مفتاح المصطلحات:    : حاضر   -  : غير ُمنطبق

عملية ترشيح األعضاء

يقع االختيار على األعضاء وفق النظام األساسي للشركة في الجمعية العمومية السنوية. وتقتضي العملية من أي شخص أو 
المساهمين المسجلين تقديم ترشيحاتهم لوظيفة األعضاء وفق الصيغة المقررة من جانب الهيئة العامة لسوق المال. وتخضع 
ملفات الترشيح للتدقيق على النحو الذي تقرره إرشادات الهيئة العامة لسوق المال قبل قبولها. وُتعقد االنتخابات عن طريق 

االقتراع في الجمعية العمومية السنوية.
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وبموجب أحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 كما هو ُمترجم، والنظام األساسي للشركة، تكون مدة 
عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ثالث )3( سنوات.

المكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى

بموافقة الشركاء يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على أتعاب حضور جلسات قدرها 400 ريال ُعماني عن كل اجتماع يحضرونه 
خالل العام. كما يحق ألعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت أتعاب حضور جلسات قدرها 200 ريال ُعماني عن كل 
اجتماع يحضرونه خالل العام. ووصلت أتعاب حضور الجلسات بالنسبة لألعضاء عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 
20.400 ريال ُعماني عن اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له خالل العام. كما دفعت الشركة 15000 ريال عماني إلى أعضاء 

مجلس اإلدارة كمكافآت لعام 2018 ، وفًقا لما أقره المساهمون في االجتماع العام السنوي المنعقد في 27 مارس 2019.

موظفو اإلدارة التنفيذية

موظفو اإلدارة التنفيذية هم أولئك المسؤولون التنفيذيون الذين يتمتعون بالصالحيات والسلطة والمسؤولية في تخطيط 
وتوجيه ومراقبة أعمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.وحصل موظفو اإلدارة الرئيسيون على مبلغ إجمالي قدره )224.521 
رياالً ُعمانًيا( اشتمل على أتعاب االنتداب،الرواتب،  ومكافآت نهاية الخدمة، والعالوات التقديرية المتعلقة باألداء. وتتوافق العالوات 
التقديرية على أداء وإنجاز األهداف الموضوعة في بداية العام. وتتناسب المكافآت المدفوعة مع مؤهالت المسؤولين التنفيذيين، 

وأدوارهم، ومسؤولياتهم، وأدائهم خالل عام 2019. تنص عقود العمل على فترة إشعار مدتها ثالثة أشهر.

تفاصيل عدم االمتثال من جانب الشركة

لم ُتفرض أي جزاءات أو قيود على الشركة من جانب الهيئة العامة لسوق المال، أو سوق مسقط لألوراق المالية، أو أي هيئة 
قانونية أخرى حول أي مسألة تتعلق بأسواق المال منذ إدراج الشركة بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

التقييم الخارجي لجودة التقيق الداخلي للشركة

وفًقا لمتطلبات قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2018/10 ، وإطار الممارسات المهنية الدولية ، فقد تم إعتماد تقرير التقييم 
الخارجي لنشاط التدقيق الداخلي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع والذي تم تنفيذه بواسطة شركة »مور ستيفن )مقيم 

الجودة الخارجي(«.

معايير   مع  يتوافق  ع  ع  م  ش  الكهرباء  لتوليد  ظفار  لشركة  الداخلي  التدقيق  نشاط  أن  إلى  الخارجي  الجودة  مقيم  خلص 
ميثاق  له  الداخلي  التدقيق  نشاط  أن  إلى  يشير  كما   ، المال2018/10  لسوق  العامة  الهيئة  وقرار   ، الدولية  المهنية  الممارسات 
بعض  مع  والمحلية  التنظيمية  والمتطلبات  المعايير  مع  متوافقة  اعتبارها  تم  النتائج  هذه  تنفيذ  وأن   ، وعمليات  وسياسات 

الفرص للتحسين ».

وسيلة التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تنشر الشركة نتائجها المالية والمعلومات الجوهرية من خالل تحميلها على الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية. 
اإلنكليزية  باللغتين  المدققة في صحيفتين  السنوية  ونتائجها  المدققة  غير  الفصلية  المالية  نتائجها  بنشر  الشركة  وتلتزم 
والعربية. وُترسل الحسابات السنوية وتقرير مجلس اإلدارة إلى جميع المساهمين عن طريق البريد على نحو ما يقتضيه القانون 
كما تكون موجودة في مكتب الشركة. وتفصح الشركة عن نتائجها المالية األولية وغير المدققة من خالل تحميلها على الموقع 
اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية. وتكون الشركة مستعدة لمقابلة مساهميها والمحللين التابعين لهم حسب الحاجة 

وعند اللزوم.

ويكون تقرير تحليالت ومناقشات اإلدارة ُملحًقا بهذا التقرير بهدف ضمان العرض العادل لشؤون الشركة.
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سعر السوق وأداء أسهم الشركة

المرتفعة/المنخفضة  الشهرية  األسعار  يلي  وفيما   .2018 سبتمبر   5 بتاريخ  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  في  الشركة  إدراج  تم 
ألسهم الشركة اعتباًرا من 5 سبتمبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018:

سوق مسقط لألوراق المالية )قطاع الخدمات(شركة ظفار لتوليد الكهرباءعام 2019

منخفضمرتفعمنخفضمرتفع

0.2170.2172.2912.132يناير 

0.2150.2002.1492.057فبراير

0.1950.1902.0911.979مارس 

0.1930.1922.0441.9٦9أبريل 

0.1920.1922.0371.939مايو 

0.1900.1871.9831.90٦يونيو 

0.1920.1891.9221.835يوليو 

0.1950.1901.8831.819أغسطس 

0.1910.1881.9721.870سبتمبر

0.1910.1901.9٦11.908أكتوير 

0.2000.1911.9711.90٦نوفمبر 

0.2100.2001.9٦01.87٦ديسمبر 

المصدر: الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية

يتم توزيع ملكية أسهم الشركة بشكل واسع. وفيما يلي نمط ملكية األسهم، والمساهمين الرئيسيين، ونسب مساهمتهم 
كما في 31 ديسمبر 2019:

نسبة المساهمةالمساهمون حسب النوع

43.9%ُعمانيون

54%مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

2.1%أجانب

المصدر: الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

نسبة المساهمةكبار المساهمين

27%شركة ماب للطاقة القابضة المحدودة

27%شركة ميتسوي وشركاه المحدودة لالستثمار والتنمية في الشرق األوسط وأفريقيا

8.8%صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

7.5%الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

٦%شركة ظفار الدولية لخدمات الطاقة ش.م.م

23.7%المساهمون الذين يملكون أقل من %5

المصدر: الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

لم ُتصدر الشركة أي أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل لها أي تأثير على حقوق الملكية.
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المكانة المهنية لمدقق الحسابات الخارجي

ُتعد شركة إرنست ويونغ رائًدا عالمًيا في مجاالت الضمانات، والضرائب، والمعامالت، والخدمات االستشارية. وتلتزم شركة إرنست 
ويونغ بأداء دورها في بناء عالم أفضل لألعمال. وتساعد الرؤى المتعمقة والخدمات المتميزة التي تقدمها شركة إرنست ويونغ 

في بناء المصداقية والثقة في أسواق المال وفي االقتصاديات في جميع أنحاء العالم.

ويمارس فرع إرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعماله في المنطقة منذ عام 1923 ويعمل به أكثر من 7.000 موظًفا 
مهنًيا. وتعمل شركة إرنست ويونغ في سلطنة ُعمان منذ عام 1974 وُتعد شركة رائدة للخدمات المهنية في السلطنة. ويمثل 
فرع إرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا جزًءا من فروع شركة إرنست ويونغ في أوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا 
حيث تمتلك أكثر من 4.889 شريك وحوالي 124.318 موظًفا مهنًيا. وتمارس شركة إرنست ويونغ أعمالها على مستوى العالم في 
أكثر من 150 دولة ويعمل بها 328.597 موظًفا مهنًيا في 700 مكتب. خالل السنة 9.700 ريال عماني تم تحميلها من قبل المدقق 
الخارجي مقابل خدمات التدقيق المقدمة من قبله لدى الشركة. يرجى زيارة موقع ey.com للحصول على مزيد من المعلومات 

حول شركة إرنست ويونغ.

إقرار

يقر مجلس اإلدارة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019 بما يلي:

مسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وفق المعايير والقواعد المعمول بها.  

من خالل لجنة التدقيق تم مراجعة كفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وأنها تلتزم بالقواعد والنظم الداخلية.  

المالي  العام  إنتاجها وعملياتها خالل  الشركة وقدرتها على مواصلة  تؤثر على استمرارية  أي مسألة جوهرية  ال توجد  أنه   
القادم.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

روهيت جوكلي
رئيس مجلس اإلدارة

سعيد صفرار
عضو مجلس اإلدارة

فيصل الزعابي 
الرئيس التنفيذي
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البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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20192018

ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

39,397,336 39,909,391 20إيرادات

)28,080,745()28,508,670(21تكاليف التشغيل

11,316,591 11,400,721 إجمالي الربح

-5,010 إيرادات أخرى

 )683,075( )700,982(22مصروفات عمومية وإدارية

 )7,406,372( )7,424,231(24تكاليف تمويل

3,227,144 3,280,518 الربح قبل الضريبة

)2,867,864()2,629,315(19مصروف ضريبة الدخل

359,280 651,203 صافي ربح السنة

)نفقات( / دخل شامل آخر

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى أرباح أو خسائر:

)خسائر( / أرباح القيمة العادلة الناشئة خالل السنة من تحوط التدفقات 
النقدية – بعد خصم الضريبة

12)4,151,109(  3,221,415

3,580,695  )3,499,906(إجمالي )المصروفات( / الدخل الشامل للسنة

0.004 0.003 25األرباح األساسية والمخففة لكل سهم

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
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20192018
ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

األصول
األصول غير المتداولة

4153,454,538157,140,507آالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
552,056,57654,514,265مستحقات عقد اإليجار التمويلي

-183,894,724أصول حق االستخدام
209,405,838211,654,772

األصول المتداولة
65,742,7015,629,348المخزون

52,457,6892,265,579مستحقات عقد اإليجار التمويلي
711,168,7923,226,837ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

8269,600173,251دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا
96,279,41210,106,712النقد والنقد المعادل

25,918,19421,401,727
235,324,032233,056,499إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

1022,224,00022,224,000رأسمال األسهم
11267,715202,595احتياطي قانوني

26,589,63830,250,353أرباح محتجزة
)1,222,955()5,374,064(12احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

43,707,28951,453,993إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات غير المتداولة

16145,446,509152,625,279قرض طويل األجل
135,675,3971,372,108القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

144,211,5024,067,655مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع 
153,713,8093,917,732مخصص أعمال الصيانة الرئيسية

40,36442,862مكافآت نهاية خدمة مستحقة
-183,912,485التزامات عقد اإليجار

197,447,3505,977,517صافي التزام ضريبي مؤجل
170,447,416168,003,153

االلتزامات المتداولة
167,257,2046,979,251قرض طويل األجل 

13647,03066,663القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
-18424,674التزامات عقد اإليجار

1712,456,9816,553,439ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
-19383,438ضريبة الدخل مستحقة السداد

21,169,32713,599,353
191,616,743181,602,506إجمالي االلتزامات

235,324,032233,056,499إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

320.1970.232صافي األصول للسهم الواحد 

تم اعتماد إصدار البيانات المالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 16 فبراير 2020.

فيصل الزعابي 
الرئيس التنفيذي

جافيد مصطفى 
الرئيس المالي

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2019 
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20192018
ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

أنشطة التشغيل
3,280,5183,227,144ربح السنة قبل الضريبة

تعديالت لـ:
43,958,9803,949,946استهالك آالت ومعدات

-21246,421استهالك أصول حق االستخدام
247,424,2317,406,372تكاليف تمويل

)4,730,626()4,553,533(20إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
-2289,901مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

8,43920,628مخصص مصروف مكافأة نهاية الخدمة
10,454,9579,873,464

التغيرات في رأس المال العامل:
)1,704,565()113,353(المخزون

66,475)8,031,856(ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
5,748,3102,117,653ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

90,273)96,349(دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا
7,961,70910,443,300النقد المتولد من العمليات

)31,736()10,937(مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة
6,819,1116,819,111أقساط عقد إيجار تمويلي )دفعات سعة الطاقة( مقبوضة

14,769,88317,230,675صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)631,408()320,804(15دفعة أعمال الصيانة الرئيسية

)12,086,656()273,011(4إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
)12,718,064()593,815(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)5,798,485()6,564,312(تكلفة تمويل مدفوعة

-)348,750(18سداد التزامات عقد إيجار
13,074,003-16المتحصالت من قرض طويل األجل

)4,243,725()7,089,986(16سداد قرض طويل األجل
-)4,000,320(34سداد توزيعات األرباح

3,031,793)18,003,368(صافي تدفق النقد )المستخدم في( / المتولد من أنشطة التمويل

7,544,404)3,827,300()النقص( / الزيادة في النقد والنقد المعادل
10,106,7122,562,308النقد والنقد المعادل في بداية السنة
96.279.41210.106.712النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
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رأسمال 
األسهم

ريال ُعماني

رأسمال 
األسهم 
المقترح

ريال ُعماني

االحتياطي

القانوني

ريال ُعماني

أرباح

محتجزة

ريال ُعماني

احتياطي 
تحوطات 

التدفقات 
النقدية

ريال ُعماني

اإلجمالي

ريال ُعماني

47,873,298)4,444,370(500,00021,724,000166,66729,927,001الرصيد في 1 يناير 2018

----)21,724,000(21,724,000تسجيل رأسمال األسهم

359,280359,280---ربح السنة

3,221,4153,221,415----خسارة شاملة أخرى للسنة

-359,2803,221,4153,580,695--إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

51,453,993)1,222,955(202,59530,250,353-22,224,000الرصيد في 31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية 16 )إيضاح 2-2-2(

---)246,478(-)246,478(

51,207,515)1,222,955(202,59530,003,875-22,224,000الرصيد في 1 يناير 2019 )معدل(

651,203-651,203---ربح السنة 

)4,151,109()4,151,109(----دخل شامل آخر للسنة 

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

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

)4,000,320(-)4,000,320(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 34(

43,707,289)5,374,064(267,71526,589,638-22,224,000الرصيد في 31 ديسمبر 2019

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 



التـقــريـــر الســنـــوي 2019 |  39

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

األنشطة  1
ــاء )»الشــركة«( أو )»دي جــي ســي«( كشــركة مســاهمة مقفلــة )»ش.م.ع.م.«( فــي ســلطنة  تــم تســجيل شــركة ظفــار لتوليــد الكهرب
ُعمــان فــي 28 فبرايــر 2001 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة فــي ُعمــان. وفيمــا بعــد، تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة 

)»ش.م.ع.ع.«(، وتــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي 5 ســبتمبر 2018. 

ويضــم المســتثمرون شــركة أعمــال الميــاه والطاقــة الدوليــة )»أكــوا بــاور«(، وميتســوي آنــد كــو ليمتــد وشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة 
واالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع. والعنــوان المســجل لشــركة أكــوا بــاور هــو 22616 طريــق الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، المملكــة العربيــة 
الســعودية، والعنــوان المســجل لميتســوي آنــد كــو ليمتــد هــو مارونوتشــي آي - تشــايم، تشــيودا - كيــو، طوكيــو 8631- 100، اليابــان، 
نيبــون اليــف، مارونوتشــي جــاردن تــور. والعنــوان المســجل لشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع هــو ص.ب 

2163 صاللــة، الرمــز البريــدي 211، ســلطنة ُعمــان.

تخضــع أنشــطة الشــركة ألحــكام قانــون »تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه« )قانــون القطاع( الصادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم 2004/78. ويتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي توليــد الكهربــاء بموجــب الترخيــص الصــادر مــن هيئــة تنظيــم 

الكهربــاء فــي ســلطنة ُعمــان.

االتفاقيات

إن اتفاقيــة االمتيــاز والتــي كانــت ظفــار لتوليــد الكهربــاء طرفــا فيهــا، تــم فســخها ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2014. ووفقــًا لذلــك، ابتــداًء مــن 1 
ينايــر 2014، منحــت الشــركة رخصــة لتوليــد الكهربــاء وذلــك بموافقــة هيئــة تنظيــم الكهربــاء لمزاولــة أعمــال توليــد الكهربــاء. وأبرمــت 
الشــركة اتفاقيــة لشــراء الطاقــة فــي 31 ديســمبر 2013 مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن اجــل بيــع الســعة المتوفــرة مــن 

الكهربــاء. والحقــًا، تــم تعديــل اتفاقيــة شــراء الطاقــة بتاريــخ 1 ينايــر 2014.

وتــم التوقيــع علــى اتفاقيــة ثانيــة معدلــة التفاقيــة شــراء الطاقــة بتاريــخ 19 ابريــل 2015 والتــي اصبحــت ســارية المفعــول ابتــدًاء مــن 22 
يونيــو 2015 وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع متطلبــات شــروط االتفاقيــة. وتنــص هــذا االتفاقيــة المعدلــة علــى بنــاء محطــة توليــد كهربــاء 
جديــدة تبلــغ طاقتهــا 445 ميجــاوات وتحــدد مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة لمحطــة توليــد الكهربــاء القائمــة حاليــا والبالغــة طاقتهــا 273 
ــدة. ومــن المتوقــع أن يوافــق هــذا  ــخ التشــغيل التجــاري المقــرر للمحطــة الجدي ــدة بعــدد 15 ســنة مــن تاري ميجــاوات والمحطــة الجدي

التاريــخ 1 ينايــر 2018 وفقــا للخطــة.

أبرمــت الشــركة عقــد مقاولــة هندســة ومشــتريات وإنشــاء مــع شــركة ســيبكو 3 إلنشــاءات الطاقــة الكهربائيــة وذلــك إلنشــاء محطــة 
جديــدة بطاقــة 445 ميجــاوات، كذلــك قامــت الشــركة بإبــرام اتفاقيــة قــرض طويــل األجــل بتاريــخ 8 يوليــو 2015 مــع ائتــالف مــن بنــوك 
محليــة وعالميــة بمــا فيهــا بنــك مســقط، وبنــك ظفــار، وبنــك ميزوهــو، وبنــك ســتاندرد تشــارترد، وبنــك كــي إف دبليــو أيبكــس، وبنــك 

ســوميتومو ميتســوي ترســت، وشــركة ســوميتومو ميتســوي المصرفيــة.

كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تشــغيل وصيانــة مــع شــركة ظفــار للتشــغيل والصيانــة ش.م.م وذلــك مــن تاريــخ 4 يونيــو 2015 مــن أجــل 
البــدء بتشــغيل وصيانــة المحطــات.

السياسات المحاسبية الهامة  2
أسس اإلعداد  1-2

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة بســلطنة عمــان، 
وتعديالتــه الالحقــة، والهيئــة العامــة لســوق المــال. 

تــم إقــرار قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2019/18 )قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان( 
فــي 13 فبرايــر 2019 الــذي حــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974. وفًقــا لمــواد المرســوم الســلطاني رقــم 2019/18، أصبــح قانــون 
الشــركات التجاريــة الجديــد ســاري المفعــول فــي 17 أبريــل 2019، ويجــب علــى الشــركات أن توفــق أوضاعهــا لالمتثــال للقانــون الجديــد 

خــالل عــام واحــد اعتبــاًرا مــن 17 أبريــل 2019. 

تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا التقييم العادل لأدوات المالية المشتقة. 

لقد تم عرض البيانات المالية بالريال الُعماني وهو العملة المستخدمة وعملة التقرير لهذه البيانات المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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تتسق السياسات المحاسبية مع نظيراتها في السنوات السابقة فيما عدا ما يلي: 

2-2-1  تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للتقارير المالية الدولية 
− فيمــا يتعلــق بالســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، طبقــت الشــركة كافــة المعاييــر الجديــدة والمعدلــة والتفســيرات 	

الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ولجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المنبثقــة عــن 
مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بعملياتها والسارية على السنوات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. 

− المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16: عقود اإليجار	
− تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 23 عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل	
− تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9: خصائص الدفع مقدًما بميزة التعويض العكسي	
− تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19: خطة التعديل أو التخفيض أو التسوية	

− عملية التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية	
− معيــار المحاســبة الدولــي 12 - ضرائــب الدخــل - اآلثــار المترتبــة علــى دفعــات األدوات الماليــة المصنفــة 	

كحقــوق ملكيــة 
− معيار المحاسبة الدولي 23: تكاليف االقتراض - تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة	

لــم ينتــج عــن المعاييــر المذكــورة أعــاله، بخــالف المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16، أي أثــر جوهــري فــي البيانــات الماليــة 
للشــركة.

2-2-2 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 

يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 »عقــود اإليجــار«، وتفســير لجنــة تفســيرات 
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب التعاقــدي يحتــوي علــى عقــد إيجــار«، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر رقــم 
15 »حوافــز اإليجــارات التشــغيلية« وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر رقــم 27 »تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تنطــوي علــى الشــكل 
القانونــي لعقــد اإليجــار«. ويضــع المعيــار مبــادئ إدراج عقــود اإليجــار وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا، ويقتضــي مــن المســتأجرين 

االعتــراف بمعظــم عقــود اإليجــار فــي الميزانيــة العموميــة.    

لــم يطــرأ تغييــر جوهــري علــى طريقــة محاســبة المؤجريــن طبًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 مقارنــة بمعيــار المحاســبة الدولــي 
17. يواصــل المؤجــرون تصنيــف كافــة عقــود اإليجــار إمــا كعقــود إيجــار تشــغيلي أو تمويلــي باســتخدام مبــاديء مماثلــة كمــا فــي معيــار 
المحاســبة الدولــي 17. وعليــه، لــم ينتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 أثــر فــي عقــود اإليجــار التــي تكــون 

فيهــا الشــركة هــي الطــرف المؤجــر.
طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 باســتخدام التطبيــق المعــدل بأثــر رجعــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئي 
ــر التراكمــي للتطبيــق المبدئــي للمعيــار فــي  1 ينايــر 2019. بموجــب هــذه الطريقــة، تــم تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي مــع االعتــراف باألث

تاريــخ التطبيــق المبدئــي. وبالتالــي، لــم يتــم تعديــل أرقــام المقارنــة. 

طبيعة أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16:

اعترفــت الشــركة بعقــود إيجــار األرض المســتأجرة ورســوم االتصــال وإيجــار مبنــى مقــر الشــركة وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
.16

قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 16، صنفــت الشــركة كافــة عقــود اإليجــار الخاصــة بهــا )التــي تكــون فيهــا الطــرف 
المســتأجر( فــي تاريــخ بــدء العقــد علــى أنهــا إمــا عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي. 

ــر الماليــة رقــم 16، طبقــت الشــركة منهــج واحــد لالعتــراف والقيــاس علــى جميــع عقــود  ــي إلعــداد التقاري ــار الدول عنــد تطبيــق المعي
اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة المنخفضــة. اعترفــت الشــركة بالتزامــات عقــد اإليجــار 
لتقديــم دفعــات عقــد اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول محــل العقــد. فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار 
التــي تــم تصنيفهــا فــي وقــت ســابق كعقــود إيجــار تشــغيلية، قــد تــم االعتــراف بالتزامــات عقــد اإليجــار اســتناًدا إلــى القيمــة الحاليــة 

لدفعــات عقــد اإليجــار المتبقيــة والمخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي. 
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2-2-2  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 )تابع(

الوسائل العملية:
اختــارت الشــركة اســتخدام الوســيلة العمليــة لالنتقــال ليــس إلعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار 
فــي 1 ينايــر 2019. وبــدًلا مــن ذلــك، طبقــت الشــركة المعيــار علــى العقــود فقــط والتــي تــم تحديدهــا فــي وقــت ســابق علــى أنهــا عقــود 
إيجــار ينطبــق عليهــا معيــار المحاســبة الدولــي 17 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 4 فــي تاريــخ التطبيــق 
المبدئــي.  اختــارت الشــركة أيًضــا اســتخدام إعفــاءات االعتــراف علــى عقــود اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا، فــي تاريــخ بــدء مــدة عقــد اإليجــار، 
12 شــهًرا أو أقــل وال تنطــوي علــى خيــار شــراء )»عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل«( وعقــود اإليجــار التــي يكــون فيهــا األصــل محــل العقــد 

منخفــض القيمــة )»أصــول منخفضــة القيمــة«(.

أثر االنتقال
نتج عن االنتقال لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 أثر في البيانات المالية في 1 يناير 2019 على النحو التالي:

2019
ريال عماني

مدين / )دائن(

4,141,145أصول حق االستخدام
)4,431,119(التزامات عقد اإليجار

)289,974(األثر في حقوق الملكية

43,496أثر الضريبة المؤجلة في تسويات األرباح المحتجزة )إيضاح 19(

)246,478(صافي األثر في حقوق الملكية

استخدمت الشركة معدل االقتراض اإلضافي بواقع 5.75٪ سنوًيا في سبيل االعتراف بالتزامات عقود اإليجار.

المطابقة مع التزامات عقد اإليجار التشغيلي
يمكــن مطابقــة التزامــات عقــد اإليجــار كمــا فــي 1 ينايــر 2019 مــع التزامــات عقــد اإليجــار التشــغيلي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 علــى 

النحــو التالــي:
8,547,835التزامات عقد اإليجار التشغيلي

5.75 ٪متوسط معدل االقتراض اإلضافي المرجح

4,431,119التزامات عقد اإليجار التشغيلي المخصومة كما في 1 يناير 2019

2-2-3 معايير صادرة لكنها غير سارية المفعول بعد
فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الصــادرة لكنهــا غيــر ســارية بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للشــركة: تعتــزم الشــركة 

تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، حســب االقتضــاء، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17 عقود التأمين  -

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3: تعريف النشاط التجاري  -
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8: تعريف المادية  -

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 9 معيار سعر الفائدة المعدل  -

2-2-4  إصالح مؤشر سعر الفائدة 
ــر  ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــى مــن المعايي ــة األول ــدة بيــن البنــوك( للمرحل ــدة )ســعر الفائ ــار ســعر الفائ ــالت إصــالح معي ــم نشــر تعدي ت
الماليــة رقــم 9 ، ومعيــار المحاســبة الدولــي 39 ، والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 7. بواســطة مجلــس معاييــر المحاســبة 
ــر مباشــرة  ــذي يتضمــن عــدًدا مــن النقــوش ، والتــي تنطبــق علــى جميــع عالقــات التحــوط التــي تتأث الدوليــة فــي ســبتمبر 2019 ، وال
باإلصــالح القياســي لســعر الفائــدة. تقــوم الشــركة بتقييــم تأثيــر المرحلــة األولــى تعديــالت ســعر الفائــدة بيــن البنــوك التــي تســري علــى 

الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-2

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تبنتها الشركة: 

2-3-1  تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعــرض الشــركة األصــول وااللتزامــات فــي قائمــة بيــان المركــز المالــي علــى أســاس تصنيــف المتــداول / غيــر المتــداول. ويعتبــر األصــل 

متــداوًلا عندمــا:  
يتوقع تسييله أو يعتزم بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادية  -

يتوقع تسييله خالل اثني عشر شهرا بعد سنة التقرير أو   -
يكــون نقــدا أو فــي حكــم النقــد مــا لــم يتــم تقييــده عــن االســتبدال أو االســتخدام لتســوية التــزام لمــا ال يقــل عــن اثنــى عشــر شــهرا   -

بعــد ســنة التقريــر 
محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة  -

ويتم تصنيف كافة األصول األخرى على أنها غير متداولة.
ويكون االلتزام متداوال عندما:   -

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العادية  -
يتم االحتفاظ به في المقام األول بغرض المتاجرة  -

يكون قيد التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد سنة التقرير أو   -
ليس هناك حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لما ال يقل عن اثني عشر شهرا بعد سنة التقرير   -

وتصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.  

2-3-2  قياس القيمة العادلة 

تقيس الشركة األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير. 

ــل أحــد االلتزامــات فــي إطــار معاملــة  ــذي يتــم تقاضيــه عنــد بيــع أحــد األصــول أو يتــم دفعــه لتحوي ــة هــي الســعر ال إن القيمــة العادل
منظمــة بيــن شــركاء الســوق بتاريــخ القيــاس. ويبنــى قيــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو 

ــل االلتــزام إمــا:   تحوي
في السوق الرئيسي لأصل أو االلتزام أو   -

في حالة غياب سوق رئيسي، في السوق األنفع لأصل أو االلتزام  -
يجب أن يكون دخول الشركة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربًحا متاًحا.

وتقــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي يســتخدمها شــركاء الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام 
علــى افتــراض تصــرف شــركاء الســوق علــى أفضــل مــا يكــون لمصلحتهــم االقتصاديــة. 

فــي قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل غيــر المالــي، يؤخــذ فــي الحســبان قــدرة شــريك الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة عــن طريــق 
اســتخدام األصــل أفضــل اســتخدام أو ببيعــه لشــريك ســوق آخــر يســتخدم األصــل أفضــل اســتخدام.

وتســتخدم الشــركة أســاليب تقييــم مناســبة للظــروف وتتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة مــع تعظيــم اســتغالل 
المعطيــات الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المعطيــات غيــر الملحوظــة. 

ــة وفقــا للتسلســل  ــات المالي ــة لهــا أو يفصــح عنهــا فــي البيان ــة األصــول وااللتزامــات التــي تقــاس القيمــة العادل ويتــم تصنيــف كاف
ــة ككل:  ــه لقيــاس القيمــة العادل ــد من ــى مســتوى الب ــات أدن ــي، علــى أســاس معطي ــذي يوصــف كمــا يل ــة ال الهرمــي للقيمــة العادل

− المستوى 1 - أسعار السوق المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المطابقة 	
− المستوى 2 - أساليب التقييم التي تكون معطيات المستوى األدنى لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة ملحوظة 	

بشكل مباشر أو غير مباشر 
− المستوى 3 - أساليب التقييم التي تكون معطيات المستوى األدنى لها التي البد منها لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة	

بالنســبة لأصــول وااللتزامــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الشــركة مــا إذا حدثــت تحــوالت 
بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي أم ال عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )علــى أســاس معطيــات أدنــى مســتوى البــد منــه 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل ســنة تقريــر.
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2-3-3  االعتراف باإليرادات

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي توريــد الطاقــة لعميلهــا الوحيــد وهــو الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة   
شــراء طاقــة طويلــة األجــل. ويتألــف اإليــراد مــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ممــا يلــي: 

− رسوم طاقة استيعابية تغطي رسم االستثمار والرسم الثابت للتشغيل والصيانة، 	
− رسوم إنتاج تغطي رسم الوقود والرسم المتغير للتشغيل والصيانة	

إن اتفاقيــة شــراء الطاقــة لــدى الشــركة عبــارة عــن ترتيــب عقــد إيجــار تمويلــي لمحطــة توليــد الكهربــاء القائمــة حاليــا والبالغــة طاقتهــا 
273 ميجــاوات وعقــد إيجــار تشــغيلي لمحطــة توليــد كهربــاء جديــدة تبلــغ طاقتهــا 445 ميجــاوات.

1( إيرادات من عقود اإليجار
إن معالجــة محطــة توليــد الكهربــاء البالغــة طاقتهــا 273 ميجــاوات هــي عبــارة عــن ترتيــب عقــد إيجــار تمويلــي ويتــم االعتــراف بإيــرادات 
فوائــد عقــد اإليجــار فــي قائمــة الدخــل الشــامل. إن رســوم الطاقــة االســتيعابية التــي تغطــي رســم االســتثمار الــواردة بموجــب اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة هــي عبــارة عــن دفعــات عقــد اإليجــار التمويلــي ويتــم احتســابها بنــاًء علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16.

يعامــل رســم االســتثمار فــي المحطــة البالغــة قدرتهــا 445 ميجــاوات علــى أنــه يحتــوي علــى إيجــار ينقــل الحــق فــي اســتخدام األصــول 
األساســية لفتــرة زمنيــة مقابــل عــوض. ويــدرج هــذا المكــون مــن اإليــراد علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة اإليجــار حتــى نطــاق 
إتاحــة الســعة علــى أســاس البنــود التعاقديــة التفاقيــة شــراء الطاقــة، ويتــم احتســابه باســتخدام المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم 16.

2( اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
يتــم إدراج الرســوم الثابتــة للتشــغيل والصيانــة كإيــراد عنــد إتاحــة الســعة عــن طريــق إجــراء الصيانــة الالزمــة ســواء كانــت مخططــة 
أو غيــر مخططــة فــي الموعــد المناســب حتــى تكــون المحطــة علــى اســتعداد للعمــل وتوليــد اإلنتــاج الــالزم ومزاولــة النشــاط بمــرور 
الوقــت. ويتــم إدراج رســوم اإلنتــاج كإيــراد عنــد توصيــل الكهربــاء إلــى الشــبكة الوطنيــة ممــا يراكمهــا بمــرور الوقــت عنــد قبــول العميل 
التســليم وعنــد عــدم وجــود التــزام أداء غيــر مســتوفى يمكــن أن يؤثــر علــى قبــول العميــل للمشــروع. تعتبــر المبالــغ المســتلمة فيمــا 
يتعلــق برســوم الطاقــة الكهربائيــة )التــي تغطــي رســوم الوقــود ورســوم التشــغيل والصيانــة المتغيــرة( إيصــاالت إيجــارات محتملــة. 

يتــم احتســاب اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء اســتناًدا إلــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15. 

ــدى الشــركة اتفاقيــات طويلــة األجــل مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحــدد التــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصــص  ل
ســعر المعاملــة لــكل التــزام مــن التزامــات األداء المنفصلــة. وتســتخدم الخبــرة التراكميــة لتقديــر واحتســاب الخصومــات، باســتخدام 

طريقــة القيمــة المتوقعــة، وال يــدرج اإليــراد إال بمــدى احتمــال أن إلغــاء كبيــرا لــن يحــدث فــي القيــد.  

وليــس هنــاك مكــون تمويلــي رئيســي مرفــق بالمســتحق مــن العميــل. ويتــم توفيــر الســلع والخدمــات علــى أســاس الشــروط االئتمانية 
المتفــق عليهــا فــي العقــد ويتــم الدفــع خــالل 25 يومــا مــن تقديــم الفاتــورة. وتقــدم الشــركة الفواتيــر بصفــة شــهرية مؤخــرا، وتقــدم 

هــذه الفواتيــر بصفــة عامــة فــي اليــوم الخامــس مــن الشــهر التالــي أو قبــل ذلــك.

2-3-4  الضرائب 

ضريبة الدخل الحالية 
تحسب الضرائب وفًقا لأنظمة الضريبية الُعمانية.

يتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل باســتثناء مــا يتعلــق منهــا بالبنــود المعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
ــة يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل أو مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة،  أو مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة، وفــي هــذه الحال
علــى التوالــي. إن الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المفروضــة علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة أو المتعلقــة بالســنوات 
الســابقة نتيجــة الربــط الضريبــي، باســتخدام معــدالت الضريبــة المشــرعة أو التــي مــن المحتمــل أن يتــم تشــريعها فــي تاريــخ البيانــات 

الماليــة وأي تعديــالت علــى الضريبــة المســتحقة فيمــا يتعلــق بالســنوات الســابقة.
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الضريبة المؤجلة

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل المؤجلــة علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة فــي تاريــخ التقريــر بيــن األوعيــة الضريبيــة لأصــول وااللتزامــات 
وقيمهــا الدفتريــة.

يتــم قيــاس كل مــن أصــول والتزامــات ضريبــة الدخــل المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة التــي مــن المتوقــع أن تســري علــى الســنة عنــد تحقــق 
األصــل أو تســوية االلتــزام، بنــاء علــى )القوانيــن الضريبيــة( التــي تــم تشــريعها بتاريــخ التقريــر. 

ويتــم إدراج أصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة بالنســبة لجميــع الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة القابلــة لالســتقطاع والمبالــغ المرحلــة مــن 
ــه مــن المحتمــل أن يكــون  ــذي يكــون في ــى الحــد ال ــر المســتخدمة إل ــة غي ــر المســتخدمة والخســائر الضريبي ــة غي اإلعفــاءات الضريبي
الربــح الخاضــع للضريبــة متاحــًا، والتــي مقابلهــا يمكــن اســتخدام الفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع والمبالــغ المرحلــة مــن اإلعفــاءات 
الضريبيــة غيــر المســتخدمة، باســتثناء عندمــا يظهــر التــزام ضريبــة الدخــل المؤجلــة المرتبــط بالفــروق المؤقتــة التــي تخضــع للخصــم 
الضريبــي مــن االعتــراف المبدئــي ألصــل أو التــزام فــي معاملــة ال تعتبــر مــن قبيــل دمــج األعمــال، وال تؤثــر- فــي وقــت المعاملــة- علــى 

أي مــن األربــاح المحاســبية و األربــاح الخاضعــة للضريبــة أو الخســائر.

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح مــن غيــر 
المحتمــل معــه توفــر أربــاح ضريبيــة كافيــة للســماح باســتخدام كل أو جــزء مــن أصــل ضريبــة الدخــل المؤجــل. يتــم إعــادة تقييــم أصــول 
الضريبــة المؤجلــة فــي كل تاريــخ تقريــر ويتــم االعتــراف بهــا إلــى الحــد الــذي يكــون عنــده مــن المحتمــل أن األربــاح المســتقبلية الخاضعــة 

للضريبــة ستســمح باســترداد أصــول الضريبــة المؤجلــة.

ويتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة نظًرا لوجود حق قانوني ملزم لمقاصتها في عمان.

2-3-5  العمالت األجنبية 

يتــم عــرض البيانــات الماليــة للشــركة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للشــركة. وتــدرج التعامــالت المنفــذة بعمــالت أجنبيــة 
مبدئيــًا وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة للعملــة التنفيذيــة للشــركة فــي تواريــخ تأهيــل التعامــالت لــإدراج ألول مــرة. ويتــم تحويــل 

ــر.  ــخ التقري ــة فــي تاري ــة المقومــة بعمــالت أجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة للعملــة التنفيذي األصــول وااللتزامــات النقدي

ويتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بإحــدى العمــالت األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف فــي تواريــخ 
المعامــالت المبدئيــة. ويتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بإحــدى العمــالت األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف 
فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. ويتــم التعامــل مــع المكســب أو الخســارة الناشــئة عنــد ترجمــة البنــود غيــر النقديــة المقاســة 
بالقيمــة العادلــة مــع إدراج المكســب أو الخســارة بســبب التغييــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد )أي يتــم االعتــراف فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
أو الربــح أو الخســارة علــى التوالــي بفــروق التحويــل علــى البنــود التــي يتــم االعتــراف بمكســب أو خســارة قيمتهــا العادلــة فــي الدخــل 

الشــامل اآلخــر أو الربــح أو الخســارة(.

2-3-6  اآلالت والمعدات

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

يبدأ احتساب استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعتباًرا من تاريخ جاهزيتها لالستخدام في الغرض المحدد.

يتــم قيــد اآلالت والمعــدات بالتكلفــة خالصــة مــن االســتهالك التراكمــي وخســائر انخفــاض القيمــة التراكميــة إن وجــدت. وتشــمل هــذه 
التكلفــة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن اآلالت والمعــدات وتكاليــف االقتــراض بالنســبة لمشــاريع اإلنشــاءات طويلــة األجــل إذا اســتوفيت 
معاييــر اإلدراج. وعنــد لــزوم اســتبدال أجــزاء جوهريــة مــن اآلالت والمعــدات علــى فتــرات، تقــوم الشــركة باســتهالكها بشــكل منفصــل 
ــآالت والمعــدات  ــة ل علــى أســاس أعمارهــا اإلنتاجيــة. وبالمثــل، عنــد إجــراء معاينــة رئيســية، يتــم إدراج تكلفتهــا فــي القيمــة الدفتري
كاســتبدال إذا اســتوفيت معاييــر اإلدراج. ويتــم إدراج كافــة تكاليــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تحملهــا. 
ويتــم إدراج القيمــة الحاليــة للتكلفــة المتوقعــة إلزالــة أحــد األصــول بعــد اســتخدامه فــي تكلفــة األصــل المعنــي إذا تــم اســتيفاء معاييــر 

اإلدراج بالنســبة للمخصــص.  
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يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة األصول، على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، باستخدام طريقة القسط الثابت، كما يلي:

سنوات
40اآلالت والمعدات واألعمال المدنية واإلنشائية 

40أصول إزالة الموقع
18قطع غيار رأسمالية لآالت ومعدات أخرى

5أجهزة حاسب آلي ومعدات
5سيارات

5أثاث وتركيبات
5برامج حاسب آلي

ــدل األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف أن القيمــة  ــد االنخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا ت ــة للمعــدات لتحدي تتــم مراجعــة القيــم الدفتري
الدفتريــة قــد تكــون غيــر قابلــة لالســترداد. وإذا وجــدت مثــل هــذه المؤشــرات وعندمــا تتجــاوز القيــم الدفتريــة المبلــغ القابــل لالســترداد 
المقــدر، يتــم تخفيــض قيمــة األصــول إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد كونهــا القيمــة األعلــى مــن قيمهــا العادلــة مخصومــًا منهــا 

تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة.

وتتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات والمعــدات المحتســب كبنــد منفصــل ويتم شــطب القيمة 
الدفتريــة لهــذا المكــون المســتبدل. وتتــم رســملة المصروفــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية 

للبنــد المتعلــق بالممتلــكات والمعــدات. ويتــم إدراج كافــة المصروفــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبــد المصــروف.

عنــد إجــراء كل فحــص رئيســي، يتــم إدراج تكلفتــه فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات بوصفهــا بديــاًل إذا اســتوفيت معاييــر 
اإلدراج.

ويتــم إلغــاء أي عنصــر مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعاده أو حينمــا ال يتوقــع أن يكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن 
اســتخدامه أو اســتبعاده. وأيــة أربــاح أو خســائر ناشــئة مــن إلغــاء األصــل )محتســبة كالفــرق بيــن صافــي تحصيــالت االســتبعاد والقيمــة 

الدفتريــة لأصــل( يتــم إدراجهــا ضمــن البيــان أو األربــاح أو الخســائر فــي ســنة إلغــاء األصــل.

يتــم فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مراجعــة القيــم المتبقيــة لأصــول واألعمــار اإلنتاجيــة واألســاليب ويتــم تعديلهــا بأثــر مســتقبلي فــي 
حــال كان ذلــك مناســبًا.

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لأصــول وأعمارهــا اإلنتاجيــة وتعديلهــا، حيثمــا كان ذلــك مناســبا، بتاريــخ كل بيانــات ماليــة. عندمــا تزيــد 
ــة ألي بنــد مــن بنــود اآلالت والممتلــكات المعــدات عــن القيمــة االســتردادية المقــدرة، يتــم تخفيــض قيمــة األصــل فــي  القيمــة الدفتري

الحــال إلــى قيمتــه االســتردادية.

يتم تحديد األرباح والخسائر من عمليات بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات بالرجوع إلى القيم الدفترية.
2-3-7  عقود اإليجار

عقود اإليجار )السياسة المطبقة اعتباًرا من 1 يناير 2019(
حــددت الشــركة عنــد بــدء العقــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. يكــون العقــد عبــارة عقــد إيجــار إذا كان 

العقــد ينــص علــى نقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل مــا محــدد لفتــرة زمنيــة نظيــر مقابــل. 
عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر 

تطبــق الشــركة منهــج واحــد لالعتــراف والقيــاس علــى جميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول 
ذات القيمــة المنخفضــة. تعتــرف الشــركة بالتزامــات عقــد اإليجــار لتقديــم دفعــات عقــد اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل حــق 

اســتخدام األصــول محــل العقــد.
أ( أصول حق االستخدام

ــا  ــه األصــل محــل العقــد متاًح ــذي يصبــح في ــخ ال ــدء مــدة عقــد اإليجــار )أي التاري ــخ ب تعتــرف الشــركة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاري
لالســتخدام(. وتقــاس أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة والمعدلــة بمــا يعكــس 
ــات إعــادة قيــاس اللتزامــات عقــد اإليجــار. تتضمــن تكلفــة أصــول حــق االســتخدام قيمــة التزامــات عقــد اإليجــار المعتــرف بهــا  أي عملي
والتكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتكبــدة ودفعــات عقــد اإليجــار المســددة فــي أو قبــل تاريــخ بــدء مــدة عقــد اإليجــار ناقًصــا أي حوافــز 
إيجــار مســتلمة. إذا لــم تتأكــد الشــركة بصــورة معقولــة مــن حصولهــا علــى ملكيــة األصــل المســتأجر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار، يتــم 
اســتهالك أصــول حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت خــالل العمــر اإلنتاجــي المقــدر لأصــل أو مــدة عقــد اإليجــار، 

أيهمــا أقــرب. وتتعــرض أصــول حــق االســتخدام لالنخفــاض فــي القيمــة.
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ب ( التزامات عقد اإليجار

تعتــرف الشــركة فــي تاريــخ بــدء مــدة عقــد اإليجــار بالتزامــات عقــد اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لدفعــات عقــد اإليجــار المقــرر ســدادها 
خــالل فتــرة عقــد اإليجــار. وتتضمــن دفعــات عقــد اإليجــار الدفعــات الثابتــة )تشــمل دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا( ناقًصــا أي حوافــز إيجــار 
مســتحقة ودفعــات عقــد إيجــار متغيــرة تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل وكذلــك المبالــغ المتوقــع دفعهــا بواســطة المســتأجر بموجــب 
ضمانــات القيمــة المتبقيــة. كمــا تشــتمل دفعــات عقــد اإليجــار علــى ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كانــت الشــركة متأكــدة مــن ممارســة 
هــذا الخيــار بصــورة معقولــة ودفعــات الغرامــات إلنهــاء عقــد اإليجــار إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار تعكــس ممارســة الشــركة خيــار إنهــاء 
عقــد اإليجــار. يتــم االعتــراف بدفعــات عقــد اإليجــار المتغيــرة والتــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف فــي الفتــرة التــي تقــع فيهــا 

األحــداث أو الظــروف التــي تســتدعي ســداد الدفعــات.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات عقــد اإليجــار، تســتخدم الشــركة ســعر الفائــدة اإلضافــي علــى االقتــراض فــي تاريــخ بــدء مــدة 
عقــد اإليجــار، إذا كان معــدل الفائــدة المتضمــن فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري. بعــد تاريــخ بــدء مــدة العقــد، يتــم 
زيــادة قيمــة التزامــات عقــد اإليجــار كــي تعكــس تراكــم الفائــدة، بينمــا يتــم تخفيضهــا مقابــل دفعــات عقــد اإليجــار المســددة. إضافــة 
إلــى ذلــك، يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد اإليجــار، إذا طــرأ تعديــل أو تغييــر فــي مــدة عقــد اإليجــار أو تغييــر فــي دفعــات 
عقــد اإليجــار الثابتــة فــي دفعــات عقــد اإليجــار )علــى ســبيل المثــال التغيــرات الدفعــات المســتقبلية الناتجــة عــن التغيــر فــي المؤشــر 
أو المعــدل المســتخدم لتحديــد دفعــات عقــد اإليجــار هــذه( أو تغييــر فــي التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء 

األصــل محــل العقــد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة 

تطبــق الشــركة إعفــاء االعتــرف بعقــد اإليجــار قصيــر األجــل علــى عقــود إيجارهــا قصيــرة األجــل )أي عقــود اإليجــار التــي لهــا مــدة إيجــار تبلــغ 
12 شــهًرا أو أقــل اعتبــاًرا مــن تاريــخ بــدء مــدة العقــد وال تنطــوي علــى خيــار شــراء(. كمــا تطبــق أيًضــا إعفــاء االعتــراف بعقــود إيجــار األصــول 
ذات القيمــة المنخفضــة علــى عقــود اإليجــار التــي تعتبــر ذات قيمــة منخفضــة. يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار قصيــرة 

األجــل وعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة المنخفضــة كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقــد اإليجــار.
عندما تكون الشركة هي الطرف المؤجر 

إن عقــود اإليجــار التــي ال تحــول فيهــا الشــركة بشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بالملكيــة لأصــل يتــم تصنيفهــا 
كعقــود إيجــار تشــغيلي. تتــم المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرات العقــد، وتــدرج فــي 
اإليــرادات فــي قائمــة الدخــل الشــامل نظــرًا لطبيعتهــا التشــغيلية. يتــم إضافــة التكاليــف األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض 
وترتيــب عقــد اإليجــار التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر وتتحقــق علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار علــى نفــس أســاس إيــراد 

اإليجــار. ويتــم االعتــراف بأقســاط اإليجــارات المحتملــة كإيــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم اكتســابها فيهــا.
عقود اإليجار )السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2019(

ــة عقــد اإليجــار. إن الترتيــب هــو، أو  ــى جوهــر الترتيــب فــي بداي ــد مــا إذا كان الترتيــب )أو يحتــوي علــى( عقــد إيجــار يســتند إل إن تحدي
يحتــوي علــى عقــد إيجــار إذا كان الوفــاء بالترتيــب يعتمــد علــى اســتخدام أصــل محــدد )أو أصــول( وينقــل الترتيــب حــق اســتخدام األصــل 

)أو األصــول(، حتــى لــو كان ذلــك األصــل )أو تلــك األصــول( غيــر محــددة صراحــة فــي الترتيــب.
اإليجــار الــذي يحــّول غالبيــة مخاطــر وعوائــد الملكيــة يعــد بمثابــة إيجــار تمويلــي. واإليجــار عــدا اإليجــار التمويلــي يعــد بمثابــة إيجــار 

تشــغيلي. 
اإليجار التمويلي كمؤجر

يــدرج المبلــغ المســتحق بموجــب اإليجــار التمويلــي كمديونيــة بصافــي قيمــة اســتثمار الشــركة فــي اإليجــار. ويــدرج الفــرق بيــن إجمالــي 
المديونيــة والقيمــة الحاليــة للمديونيــة كإيــراد تمويــل غيــر محقــق.

اإلدراج المبدئي والقياس
يتــم تصنيــف األصــول الماليــة عنــد اإلدراج المبدئــي كمقاســة فيمــا بعــد بالتكلفــة المســتهلكة والتكلفــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

الشــامل اآلخــر والقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
ويعتمــد تصنيــف األصــول الماليــة عنــد اإلدراج المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لأصــول الماليــة ونمــوذج أعمــال 
ــة التــي ال تحتــوي علــى مكــون تمويلــي جوهــري أو التــي طبقــت الشــركة لهــا  ــة التجاري الشــركة إلدارتهــا. وباســتثناء الذمــم المدين
األداة العمليــة، تقيــس الشــركة مبدئيــا األصــل المالــي بقيمتــه العادلــة عــالوة علــى تكاليــف المعاملــة وذلــك إذا لــم يكــن األصــل المالــي 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. ويتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي علــى مكــون تمويلــي جوهــري أو 

التــي طبقــت الشــركة لهــا األداة العمليــة بســعر المعاملــة المحــدد وفقــا اللمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3-2
2-3-8  األصول المالية

لتصنيــف األصــل المالــي وقياســه بالتكلفــة المســتهلكة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يحتــاج إلــى إنشــاء تدفقــات 
نقديــة عبــارة عــن »مدفوعــات فقــط للمبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المســتحق« )SPPI(. ويشــار إلــى هــذا التقييــم بأنــه 
اختبــار SPPI ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة. يتــم تصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة التــي ينتــج عنهــا تدفقــات نقديــة ال تخضــع الختبــار 

دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة بغــض النظــر عــن نمــوذج األعمــال.
ويشــير نمــوذج أعمــال الشــركة الخــاص بــإدارة األصــول الماليــة إلــى كيفيــة إدارتــه لأصــول الماليــة لتوليــد تدفقــات نقديــة. ويحــدد نموذج 
األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج عــن تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة أو بيــع األصــول الماليــة أو كليهمــا. إن الشــركة 
ليــس لديهــا أي أداة ماليــة يتــم قياســها إمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن الربــح أو الخســارة 

باســتثناء األداة المشــتقة المســتخدمة كأداة تحوط.
ويتــم إدراج مشــتريات أو مبيعــات األصــول الماليــة التــي تحتــاج إلــى تســليم أصــول خــالل إطــار زمنــي تحــدده الئحــة أو اتفاقيــة فــي 

الســوق )متاجــرات الطريــق المعتــاد( فــي تاريــخ المتاجــرة، أي تاريــخ التــزام الشــركة بشــراء أو بيــع األصــل. 
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف األصول المالية إلى أربع فئات: 
− أصول مالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين( 	
− أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر التراكمية )أدوات الدين(	
− أصــول ماليــة مقومــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بــدون إعــادة تدويــر للمكاســب والخســائر التراكميــة عنــد 	

إلغــاء االعتــراف )أدوات الملكيــة( 
− أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	

أصول مالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين( 
وهــذه الفئــة هــي الفئــة األنســب للشــركة. وتقيــس الشــركة األصــول الماليــة بالتكلفة المســتهلكة إذا تم اســتيفاء كل من الشــرطين 

التاليين: 
− أصــول ماليــة مقومــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بــدون إعــادة تدويــر للمكاســب والخســائر التراكميــة عنــد 	

إلغــاء االعتــراف )أدوات الملكيــة( ، 
− تنشــئ الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة تدفقــات نقديــة عبــارة عــن مدفوعــات فقــط للمبلــغ األصلــي 	

والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المســتحق. 
يتــم قيــاس األصــول الماليــة بالتكلفــة المســتهلكة فيمــا بعــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة وتخضــع النخفــاض القيمــة. 

ويتــم إدراج المكاســب والخســائر فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه. 
تشمل األصول المالية للشركة بالتكلفة المستهلكة الذمم المدينة التجارية ومستحقات اإليجار التمويلي. 

إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي )أو جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة مــن األصــول الماليــة المتشــابهة حيثمــا طبــق ذلــك( 

فــي المقــام األول )أي إزالتــه مــن قائمــة بيــان المركــز المالــي للشــركة( عندمــا:  
− تنقضي الحقوق في تلقي تدفقات نقدية من األصل، أو 	
− تحــول الشــركة حقوقهــا فــي تلقــي تدفقــات نقديــة مــن األصــل أو تتحمــل التــزام بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل 	

بــدون تأخيــر جوهــري للغيــر بموجــب ترتيــب تمريــري، ســواء )أ( حولــت الشــركة معظــم مخاطــر ومنافــع األصــل، أو )ب( لــم تحــول 
الشــركة ولــم تحتفــظ بمعظــم مخاطــر ومنافــع األصــل، ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى األصــل.

عندمــا تحــول الشــركة حقوقهــا فــي تلقــي تدفقــات نقديــة مــن األصــل أو تدخــل فــي ترتيــب تمريــري، فإنهــا تقــوم بتقييــم مــدى 
احتفاظهــا بمخاطــر ومنافــع الملكيــة. وعنــد عــدم تحويلهــا أو احتفاظهــا بمعظــم مخاطــر ومنافــع األصــل وعــدم تحويلهــا للســيطرة 
علــى األصــل، تظــل الشــركة تــدرج األصــل المحــول بمقــدار مشــاركتها المســتمرة. وفــي هــذه الحالــة، تــدرج الشــركة أيضــا التزامــا 
مشــتركا. ويتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام المشــترك علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا الشــركة.

ــة والقيمــة  ــة األصلي ــى األصــل المحــول باألقــل مــن القيمــة الدفتري ويتــم قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تتخــذ شــكل ضمــان عل
القصــوى للعــوض الــذي كان مــن الممكــن أن يلــزم الشــركة ســداده. 

انخفاض قيمة األصول المالية 
وتــدرج الشــركة مخصصــا للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكافــة أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
الخســارة. وتبنــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفقــا للعقــد وكافــة 
ــة  ــة التــي تتوقــع الشــركة اســتالمها مخصومــة بتقريــب ســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي. وتشــمل التدفقــات النقدي التدفقــات النقدي
المتوقعــة التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمــان المحتفــظ بــه أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى التــي تعتبــر جــزء مــن البنــود التعاقديــة. 
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2-3-8  األصول المالية )تابع(
ويتــم إدراج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة لحــاالت التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة التــي لــم يكــن فيهــا زيــادة 
كبيــرة فــي الخطــر االئتمانــي منــذ اإلدراج المبدئــي، يتــم تجنيــب مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن حــاالت التعســر 
الممكنــة خــالل األشــهر االثنــا عشــر التاليــة )الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الثنــي عشــر شــهرا(. وبالنســبة لحــاالت التعــرض للمخاطــر 
ــادة كبيــرة فــي الخطــر االئتمانــي منــذ اإلدراج المبدئــي، البــد مــن مخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة  االئتمانيــة التــي كان فيهــا زي

المتوقعــة طــوال العمــر المتبقــي لقيمــة التعــرض بغــض النظــر عــن توقيــت التعســر )الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة طــول العمــر(. 
بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة التــي تغطــي اســتخدام المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15، تطبــق الشــركة نهجــا 
مبســطا فــي احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. ولذلــك، ال تتبــع الشــركة التغيــرات فــي الخطــر االئتمانــي، ولكنهــا تــدرج مخصصــا 
ــر. ولقــد أقامــت الشــركة مصفوفــة تخصيــص  للخســارة علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة طــول العمــر فــي تاريــخ كل تقري
مبنيــة علــى خبرتهــا فــي الخســارة االئتمانيــة التاريخيــة، معدلــة حســب العوامــل االستشــرافية الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة. 
بالنســبة لمدينــي اإليجــار التمويلــي، تطبــق الشــركة منهًجــا عاًمــا فــي حســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة ويتــم تحديدهــا باســتخدام 

احتماليــة التخلــف عــن الســداد والتعــرض عنــد التخلــف عــن الســداد والخســارة الناشــئة عــن التخلــف عــن الســداد.
اإلدراج المبدئي والقياس 

يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة عنــد اإلدراج المبدئــي كالتزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة أو قــروض واقتراضات 
أو ذمــم دائنــة أو كمشــتقات تخصــص كأدوات تحــوط فــي تحــوط فعال، حســبما هو مناســب. 

ويتــم إدراج كافــة االلتزامــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض واالقتراضــات والذمــم الدائنــة، خالصــة مــن التكاليــف 
المنســوبة مباشــرة للمعامــالت. 

تشمل االلتزامات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية واألخرى واالقتراضات البنكية واألدوات المالية المشتقة. 
القياس الالحق 

يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه: 
االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشــمل االلتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة االلتزامــات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة وااللتزامــات الماليــة 
المقومــة عنــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

ويتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة إذا تــم تحملهــا بغــرض إعــادة الشــراء علــى المــدى القريــب. وتشــمل 
هــذه الفئــة أيضــا األدوات الماليــة المشــتقة التــي تبرمهــا الشــركة والتــي ال تخصــص كأدوات تحــوط فــي عالقــات التحــوط حســبما 
يعرفهــا المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9. كمــا يتــم أيضــا تصنيــف المشــتقات المضمنــة المنفصلــة علــى أنهــا محتفــظ 

بهــا للمتاجــرة مــا لــم يتــم تخصيصهــا كأدوات تحــوط فعالــة. 
ويتم إدراج المكاسب أو الخسائر على االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الشامل. 

ويتــم قيــد االلتزامــات الماليــة المقومــة عنــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي التاريــخ المبدئــي لــإدراج 
وذلــك فقــط فــي حالــة اســتيفاء المعاييــر الــواردة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9. ولــم تقيــد الشــركة أي التــزام مالــي 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة )القروض واالقتراضات(

هــذه هــي الفئــة األنســب للشــركة. فبعــد اإلدراج المبدئــي، يتــم قيــاس القــروض واالقتراضــات التــي تحمــل فائــدة فيمــا بعــد بالتكلفــة 
المســتهلكة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. ويتــم إدراج المكاســب والخســائر فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد إلغــاء 

االعتــراف بااللتزامــات وكذلــك مــن خــالل عمليــة اســتهالك ســعر الفائــدة الفعلــي. 
ويتــم احتســاب التكلفــة المســتهلكة باحتســاب أي خصــم أو عــالوة عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ 

مــن ســعر الفائــدة الفعلــي. ويتــم إدراج اســتهالك ســعر الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل. 
إلغاء االعتراف

يتــم إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي عنــد الوفــاء بااللتــزام أو إلغائــه أو انقضائــه. وعنــد اســتبدال التــزام مالــي قائــم بآخــر مــن نفــس 
المقــرض بشــروط مختلفــة تمامــا أو مــع تعديــل جوهــري فــي شــروط االلتــزام القائــم، فتتــم معالجــة هــذا االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء 

اعتــراف بااللتــزام األصلــي وكإدراج التــزام جديــد. ويتــم إدراج الفــرق فــي القيــم الدفتريــة المعنيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. 
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2-3-10  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

اإلدراج المبدئي والقياس الالحق

تســتخدم الشــركة أدوات ماليــة مشــتقة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة للتحــوط ضــد مخاطــر ســعر الفائــدة. ويتــم إدراج هــذه األدوات 
الماليــة المشــتقة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد األداة المشــتقة، ويعــاد قياســها فيمــا بعــد بالقيمــة العادلــة. ويتــم 

قيــد المشــتقات كأصــول ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة إيجابيــة وكالتزامــات ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســلبية. 

ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كما يلي: 

− تحوطــات القيمــة العادلــة عنــد التحــوط ضــد التعــرض للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام المــدرج أو االلتــزام الثابــت 	
غيــر المــدرج 

− ــة المنســوبة إمــا لخطــر معيــن 	 ــة عنــد التحــوط ضــد التعــرض إلمكانيــة التغيــر فــي التدفقــات النقدي تحوطــات التدفقــات النقدي
مرتبــط بأصــل أو التــزام مــدرج أو معاملــة متوقعــة شــديدة االحتمــال أو خطــر العملــة األجنبيــة فــي التــزام ثابــت غيــر مــدرج. 

ــة التحــوط التــي ترغــب الشــركة فــي تطبيــق محاســبة  ــد وتوثيــق عالق ــة التحــوط، تقــوم الشــركة رســميا بتحدي ــة عالق فــي بداي  
بالتحــوط.  للقيــام  المخاطــر  إدارة  واســتراتيجية  وهــدف  عليهــا  التحــوط 

ويشــمل التوثيــق تحديــد أداة التحــوط والبنــد المتحــوط ضــده وطبيعــة الخطــر الجــاري التحــوط ضــده وكيفيــة تقييــم الشــركة   
لمــدى اســتيفاء عالقــة التحــوط لمتطلبــات فعاليــة التحــوط )بمــا فــي ذلــك تحليــل مصــادر فعاليــة التحــوط وكيفيــة تحديــد نســبة 

ــة:  ــة التالي ــة لمحاســبة التحــوط إذا اســتوفت كافــة متطلبــات الفعالي التحــوط(. وتعتبــر عالقــة التحــوط مؤهل

− أن تكون هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط ضده وأداة التحوط 	

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

− أن تكــون نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط نفــس تلــك الناتجــة عــن كميــة البنــد المتحــوط ضــده الــذي تتحــوط الشــركة ضــده فعليــا 	
وكميــة أداة التحــوط التــي تســتخدمها الشــركة فعليــا للتحــوط ضــد كميــة البنــد المتحــوط ضــده. 

وتتم محاسبة التحوطات التي تستوفي كافة المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط كما هو موضح أدناه: 

تحوطات التدفقات النقدية 

ويتــم إدراج الجــزء الفعــال مــن المكســب أو الخســارة علــى أداة التحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي تحوطــات التدفقــات 
النقديــة، بينمــا يتــم إدراج أي جــزء غيــر فعــال فــورا فــي قائمــة الدخــل الشــامل. ويتــم تعديــل احتياطــي تحوطــات التدفقــات النقديــة 

إلــى األدنــى مــن المكســب أو الخســارة التراكميــة علــى أداة التحــوط والتغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط ضــده. 

ويتــم احتســاب المبالــغ المتراكمــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر علــى أســاس طبيعــة المعاملــة األساســية المتحــوط ضدهــا. فــإذا تســببت 
المعاملــة المتحــوط ضدهــا فيمــا بعــد فــي إدراج بنــد غيــر مالــي، فتتــم إزالــة المبلــغ المتراكــم فــي حقــوق المســاهمين مــن المكــون 
المنفصــل لحقــوق المســاهمين وإدراجــه فــي التكلفــة المبدئيــة أو القيمــة الدفتريــة األخــرى لأصــل أو االلتــزام المتحــوط ضــده. وال 
يعتبــر ذلــك تعديــال يعيــد التصنيــف ولــن يــدرج فــي الدخــل الشــامل اآلخــر للســنة. ويســري ذلــك أيضــا حيثمــا أصبحــت المعاملــة 
المتوقعــة المتحــوط ضدهــا لأصــل غيــر المالــي أو االلتــزام غيــر المالــي فيمــا بعــد التزامــا ثابتــا يتــم تطبيــق محاســبة تحوطــات القيمــة 

العادلــة عليــه. 

إذا تــم وقــف محاســبة تحوطــات التدفقــات النقديــة، فيجــب أن يظــل المبلــغ المتراكــم فــي الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا هــو فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر التراكمــي إذا ظــل مــن المتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتحــوط ضدهــا. وإال، فيعــاد تصنيــف المبلــغ 

علــى الفــور إلــى قائمــة الدخــل الشــامل كتعديــل يعيــد التصنيــف. 

وبعــد اإليقــاف، وبمجــرد حــدوث التدفــق النقــدي المتحــوط ضــده، يجــب احتســاب أي مبلــغ متبقــي فــي الدخــل الشــامل اآلخــر التراكمــي 
حســب طبيعــة المعاملــة األساســية كمــا هــو موضــح أعــاله. 



50 | التـقــريـــر الســنـــوي 2019

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

2-3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

2-3-11  المخزون
يتــم تســعير المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا اقــل. وتتكــون التكلفــة مــن تلــك 
ــه الحالييــن. ويتــم احتســاب التكلفــة علــى  المصروفــات التــي تكبدتهــا الشــركة فــي ســبيل الوصــول بالمخــزون الــى شــكله ومكان
أســاس طريقــة المتوســط المرجــح. ويمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع المقــدر للمخــزون مطروحــًا منــه جميــع التكاليــف 

المقــدرة الســتكمال البيــع والتكاليــف الالزمــة إلتمامــه.
2-3-12 المخصصات

أحكام عامة
يتــم إدراج المخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي )قانونــي أو حكمــي( علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يلــزم 
تدفــق خارجــي لمــوارد تجســد منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن عمــل تقديــر موثــوق لقيمــة االلتــزام. وعنــد توقــع الشــركة 
لتعويــض بعــض أو كل المخصــص علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن، يتــم إدراج التعويــض كأصــل منفصــل ولكــن فقــط 
عندمــا يكــون التعويــض أكيــدا فعــال. ويتــم عــرض المصــروف المتعلــق بالمخصــص فــي بيــان الربــح أو الخســارة خالصــا مــن أي تعويــض.  
ــي ســابق للضريبــة يعكــس المخاطــر  ــا، يتــم خصــم المخصصــات باســتخدام معــدل حال ــر القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهري إذا كان أث
الخاصــة بااللتــزام متــى كان ذلــك مناســبا. وعنــد اســتخدام الخصــم، يتــم إدراج الزيــادة فــي المخصــص بســبب مــرور الوقــت كتكلفــة 

تمويليــة. 
التزام إزالة أصول الموقع

تقــوم الشــركة بتجنيــب مخصــص لتكاليــف إزالــة أصــول الموقــع عندمــا يكــون هنــاك التــزام حالــي نتيجــة ألنشــطة تتــم وفقــا التفاقيــة 
حــق االنتفــاع واتفاقيــة شــراء الطاقــة. ويتــم تجنيــب مخصــص لتكاليــف إزالــة أصــول الموقــع بالقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة 
لتســوية االلتــزام باســتخدام التدفقــات النقديــة التقديريــة ويتــم إدراجهــا كجــزء مــن تكلفــة األصــل المعنــي. ويتــم خصــم التدفقــات 
ــة أصــول الموقــع. ويتــم احتســاب الرجــوع فــي الخصــم  ــة بســعر حالــي ســابق للضريبــة يعكــس المخاطــر الخاصــة بالتــزام إزال النقدي
كمصــروف عنــد تحملــه وإدراجــه فــي قائمــة الدخــل الشــامل كتكلفــة تمويليــة. وتتــم مراجعــة التكاليــف المســتقبلية التقديريــة إلزالــة 
أصــول الموقــع ســنويا وتعديلهــا حســبما هــو مناســب. وتتــم إضافــة التغيــرات فــي التكاليــف المســتقبلية التقديريــة أو فــي معــدل 

الخصــم المطبــق إلــى تكلفــة األصــل أو خصمهــا منهــا، باســتثناء األصــل الخــاص بعقــد اإليجــار التمويلــي.  
أعمال الصيانة الرئيسية

يتــم إنشــاء مخصــص ألعمــال الصيانــة الرئيســية للوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة. ومــن المتوقــع أن يتــم 
تكبــد هــذه المصروفــات علــى مــدى فتــرة تنفيــذ اتفاقيــة شــراء الطاقــة وســتمكن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة 
ــة لإلغــاء  ــر القابل ــة تجــاه المتعهــد علــى مــدى المــدة غي ــاء بالتزاماتهــا التعاقدي ــادرة علــى الوف شــراء الطاقــة. مــن أجــل أن تكــون ق

التفاقيــة شــراء الطاقــة، كان لــدى الشــركة التــزام تعاقــدي ال مفــر منــه بالقيــام بأعمــال الصيانــة الرئيســية.
2-3-13 مكافآت الموظفين 

تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة وفًقــا لشــروط تعييــن موظفــي الشــركة فــي تاريــخ التقريــر، مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل 
االعتــراف  يتــم  الدولــي 19.  المحاســبة  الالحقــة، ومعيــار  الموظفيــن« وتعديالتهــا  الالحقــة و«مزايــا  العمانــي لســنة 2003 وتعديالتــه 
باســتحقاقات الموظــف فــي اإلجــازة الســنوية وتذاكــر الطيــران عنــد اســتحقاقها للموظفيــن ويتــم تكــون مخصــص للمســتحقات فيمــا 
يتعلــق بااللتــزام المقــدر الناشــئ نتيجــة للخدمــات التــي يقدمهــا الموطفــون حتــى تاريــخ التقريــر. يتــم إدراج هــذه المســتحقات فــي 

ــة الخدمــة كالتــزام غيــر متــداول. ــة، بينمــا يتــم اإلفصــاح عــن تلــك المتعلقــة بمكافــأة نهاي االلتزامــات المتداول
يتــم االعتــراف بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد المحــددة والتأميــن ضــد المخاطــر المهنيــة للموظفيــن العمانييــن وفقــا لقانـــون 

التأمينــات االجتماعيــة لعــام 1991 كمصــروف فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبــده.
2-3-14  الذمم التجارية المدينة 

ــه يتــم االعتــراف بســداد  يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة فــي حــال وجــود مقابــل مــادي غيــر مشــروط كالمســتحق مــن العميــل )أي أن
ــل المــادي المســتحق بمــرور الوقــت(. المقاب

2-3-15  النقد والنقد المعادل
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تعتبر الشركة أن جميع أرصدة البنوك والنقد الخالية من حق الحجز. 

2-3-16  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

يتــم االعتــراف بااللتزامــات المتعلقــة بالمبلــغ الواجــب ســداده مقابــل البضائــع والخدمــات المقدمــة، ســواء تــم إصــدار فاتــورة بــه للشــركة 
أم ال.
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2-3-17 تكاليف االقتراض
إن تكاليــف االقتــراض التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل يحتــاج إنشــاؤه إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لكــي يصبــح جاهــزًا 
ــك األصــل. يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف االقتــراض كمصاريــف  ــه أو بيعــه يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة ذل لالســتخدام المحــدد ل
فــي الفتــرة التــي تــم تكبدهــا فيهــا. تتضمــن تكاليــف االقتــراض الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا منشــأة مــا فيمــا يتعلــق 

باقتــراض األمــوال. 

2-3-18  رأسمال األسهم
يتم تسجيل رأسمال األسهم بالمتحصالت المستلمة.

2-3-19  حصص األرباح على األسهم العادية
يتم إدراج حصص األرباح على األسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق المساهمين عند اعتمادها من مساهمي الشركة.

2-3-20  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين بعقد تأسيس الشركة وقانون الشركات التجارية.

تحــدد الجمعيــة العموميــة الســنوية وتعتمــد مكافــآت وأتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة واللجــان الفرعيــة وتوزيــع توزيعــات األربــاح 
لمســاهمي الشركة.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة   3
يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة مــن اإلدارة القيــام بإعــداد تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى قيمــة األصــول وااللتزامــات الماليــة الظاهــرة 
ــة خــالل العــام. ومثــل هــذه التقديــرات مبنيــة  فــي تاريــخ البيانــات الماليــة والمخصصــات الناتجــة عنهــا والتغيــرات فــي القيمــة العادل
علــى افتراضــات تتضمــن العديــد مــن العوامــل التــي تختلــف درجــة التأكــد منهــا ربمــا إلــى حــد كبيــر، وقــد يــؤدي اختــالف النتائــج 

ــى تغيــرات مســتقبلية فــي األصــول وااللتزامــات المقــدرة. ــرات اإلدارة إل الفعليــة عــن تقدي
فيما يلي التقديرات الهامة المستخدمة في إعداد البيانات المالية:

3-1  تحديد مدة عقد اإليجار للعقود المشتملة على خيارات التجديد واإلنهاء - عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر
إن الشــركة لديهــا عقــد إيجــار واحــد ينطــوي علــى خيــارات التمديــد واإلنهــاء. تســتعين الشــركة باألحــكام فــي تقييــم مــا إذا كان مــن 
المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار تجديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار أم ال. أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــًزا 
اقتصادًيــا لممارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء. وبعــد تاريــخ بــدء مــدة العقــد، تعيــد الشــركة تحديــد مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث 
أو تغييــر جوهــري فــي الظــروف يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة الشــركة ويؤثــر فــي قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد 

أو اإلنهــاء .

3-2  عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض اإلضافي
إن الشــركة ال يمكنهــا أن تحــدد بســهولة معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار. وعليــه، فهــي تســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي 
لقيــاس التزامــات عقــد اإليجــار. إن معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعيــن علــى الشــركة ســداده لالقتــراض لمــدة 
مماثلــة وبضمــان مماثــل، وكذلــك األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة ألصــل حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة 
ــًرا عنــد عــدم توفــر  مماثلــة. وعليــه، يعكــس معــدل االقتــراض اإلضافــي أن الشــركة »قــد تضطــر أن تســدد« األمــر الــذي يتطلــب تقدي
معــدالت ملحوظــة أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار. تقــوم الشــركة بتقديــر معــدل االقتــراض 
اإلضافــي باســتخدام مدخــالت يمكــن مالحظتهــا )مثــل معــدالت الفائــدة فــي الســوق( عنــد توفرهــا وعندمــا يتطلــب وضــع بعــض 

ــرات الخاصــة بالمنشــأة . التقدي

3-3  عقود اإليجار - تحديد عقود اإليجار وتصنيف عقود اإليجار
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة لشــراء الطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م لتوليــد الطاقــة وتوفيــر ســعة الطاقــة 
مــن محطتهــا. وتغطــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة كلتنــا المحطتيــن، أي المحطــة البالغــة طاقتهــا 273 ميجــاوات والمحطــة البالغــة 
طاقتهــا 445 ميجــاوات. وتضــع اإلدارة فــي اعتبارهــا متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )حتــى 31 ديســمبر 2018: 
تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 4 تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار«، والــذي يضــع توجيهــات 

لتحديــد متــى قــد يتضمــن الترتيــب إيجــارًا.
ويســتند تحديــد مــا إذا كان الترتيــب بمثابــة إيجــار، أو يتضمــن إيجــارًا، علــى موضــوع الترتيــب فــي تاريــخ نشــأته ســواء توقــف إنجــاز هــذا 

الترتيــب علــى اســتخدام أصــل أو أصــول محــددة أم ال، ويمنــح هــذا الترتيــب الحــق فــي اســتخدام األصــل. 
ــار  ــه تمويلــي أو تشــغيلي وفقــًا لمبــادئ المعي ــد أن الترتيــب يتضمــن إيجــارًا، يصنــف ترتيــب اإليجــار إمــا بأن ــى تحدي وعنــد التوصــل إل
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )31 ديســمبر 2018: المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17(. ويعــد اإليجــار الــذي يحــّول غالبيــة مخاطــر 

وعوائــد التشــغيل بمثابــة إيجــار تمويلــي. ويعــد اإليجــار عــدا اإليجــار التمويلــي بمثابــة إيجــار تشــغيلي. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع(  3

3-3  عقود اإليجار - تحديد عقود اإليجار وتصنيف عقود اإليجار )تابع(
)1( اإليجار التمويلي

بنــاء علــى تقييــم اإلدارة، فــإن اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا يتعلــق بمحطــة توليــد 
الطاقــة البالغــة طاقتهــا 273 ميجــاوات تــم تصنيفهــا كإيجــار تمويلــي بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )حتــى 
31 ديســمبر 2018: معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17( نظــرا لتحويــل مخاطــر ومنافــع جوهريــة مرتبطــة بملكيــة المحطــة لصالــح الشــركة 
الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ووفًقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الطاقــة، يعتمــد توليــد الطاقــة علــى المحطــة الخاصــة بالشــركة 
والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، بصفتهــا الوكيــل الوحيــد لتوليــد الطاقــة فــي ســلطنة عمــان، وتحصــل علــى كميــة كبيــرة 
ــى أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة تفــي  ــك، خلصــت اإلدارة إل ــا لذل ــدة عــن طريــق محطــة التوليــد الخاصــة بالشــركة. وفًق مــن الطاقــة المول
بمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )حتــى 31 ديســمبر 2018: تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة 4 »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب ينطــوي علــى عقــد إيجــار«(. إضافــة إلــى ذلــك، قامــت اإلدارة بتقييــم تصنيــف عقــد اإليجــار وفًقــا 
لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )حتــى 31 ديســمبر 2018: معيــار المحاســبة الدولــي 17( وخلصــت إلــى أن 
هــذا الترتيــب هــو عقــد إيجــار تمويلــي، حيــث أن مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة هــي خاصــة بالجــزء األكبــر مــن العمــر اإلنتاجــي االقتصــادي 
المتبقــي لمحطــة توليــد الطاقــة الخاصــة بالشــركة. وبالتالــي، تــم االعتــراف بمســتحقات عقــد اإليجــار التمويلــي فــي البيانــات الماليــة.

ويرجــع األســاس فــي هــذه النتيجــة إلــى أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة تتعلــق بجــزء كبيــر مــن عمــر المحطــة وأن القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى 
للقيــم اإليجاريــة تــكاد تعــادل القيمــة العادلــة للمحطــة عنــد بــدء اإليجــار.

)2( اإليجار التشغيلي
بنــاء علــى تقييــم اإلدارة، فــإن اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا يتعلــق بمحطــة توليــد 
الطاقــة البالغــة طاقتهــا 445 ميجــاوات تــم تصنيفهــا كإيجــار تشــغيلي بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )حتــى 
ــدى الشــركة  ــة مرتبطــة بملكيــة المحطــة ل ــي رقــم 17( نظــرا لبقــاء مخاطــر ومنافــع جوهري ــار المحاســبة الدول 31 ديســمبر 2018: معي
وليــس الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ويرجــع األســاس فــي هــذه النتيجــة إلــى أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة تســري لمــدة 15 
ــة بموجــب  عامــا، بينمــا يقــدر العمــر االقتصــادي للمحطــة بحوالــي أربعيــن عامــا. وال تــكاد القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى للقيــم اإليجاري
ــك، يتــم تحمــل الخطــر المتبقــي بمعرفــة  ــة للمحطــة عنــد بــدء اإليجــار. وعــالوة علــى ذل اتفاقيــة شــراء الطاقــة تحّصــل القيمــة العادل

الشــركة وليــس الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.
3-4  مخصص التزام إزالة أصول الموقع

عنــد انقضــاء اتفاقيــة حــق االنتفــاع واتفاقيــة شــراء الطاقــة، تتحمــل الشــركة التــزام إزالــة األصــول وترميــم المنطقــة المتأثــرة. وتبنــى 
التكلفــة التقديريــة ومعــدل الخصــم ومعــدل الخطــر المســتخدم فــي مخصــص احتســاب تكاليــف إزالــة أصــول الموقــع علــى أفضــل 

تقديــرات اإلدارة.  
3-5  مخصص أعمال الصيانة الرئيسية 

ــدى الشــركة التــزام تعاقــدي ال يمكــن تجنبــه وهــو إتاحــة المحطــة لتوليــد  فيمــا يتعلــق بالمحطــة البالغــة طاقتهــا 273 ميجــاوات، ل
الكهربــاء علــى مــدى مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة ممــا يتطلــب أداء بعــض األنشــطة. وبنــاء علــى ذلــك، يعتبــر مــن المناســب تكويــن 

ــرات. ــة الرئيســية كتكاليــف ال يمكــن تجنبهــا بنــاءًا علــى مراجعــة منتصــف العمــر اســتنادا إلــى أفضــل التقدي مخصــص للصيان
3-6  األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للمعدات

يتــم احتســاب االســتهالك لتنزيــل تكلفــة الموجــودات، مطروحــًا منهــا قيمهــا المتبقيــة، علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة. ويتــم 
احتســاب األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة وفقــًا لتقييــم إدارة الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة والتــآكل 

ــرات اإلدارة. والتلــف الطبيعييــن باســتخدام أفضــل تقديراتهــا. ويتــم احتســاب القيــم المتبقيــة وفقــًا ألفضــل تقدي
3-7  فرضية استمرارية الشركة

لقــد قامــت إدارة الشــركة بإجــراء تقييــم لقــدرة الشــركة علــى البقــاء كمؤسســة مســتمرة وهــي مقتنعــة بــأن الشــركة لديهــا المــوارد 
ــد جوهريــة قــد تلقــي  لالســتمرار فــي األعمــال للمســتقبل المنظــور. عــالوًة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة حــاالت عــدم تأكُّ
شــكوكًا كبيــرة علــى قــدرة الشــركة علــى البقــاء كمؤسســة مســتمرة. لذلــك، فيســتمر إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس فرضيــة 

اســتمرارية الشــركة.
3-8 الضرائب

توجــد أوجــه عــدم تيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. وبالنظر 
إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، فــإن الخالفــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج الفعليــة 
واالفتراضــات، أو التغييــرات المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات قــد تحتــم إجــراء تعديــالت فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل 

والمصروفــات التــي ســجلت بالفعــل. 
ــوط  ــة للرب ــة لوضــع اللمســات النهائي ــة، عــن العواقــب المحتمل ــرات معقول ــى تقدي ــن مخصصــات، اســتنادا إل وتقــوم الشــركة بتكوي
الضريبيــة للشــركة. ويســتند مقــدار تلــك المخصصــات إلــى عوامــل مختلفــة، مثــل خبــرة الربــوط الضريبيــة الســابقة والتفســيرات 

المختلفــة لأنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية الســلطات الضريبيــة.
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التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع(  3
3-9  إنخفاض قيمة مستحقات عقد اإليجار

تقــوم الشــركة بتقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بمســتحقات عقــود إيجارهــا التمويليــة، المســجلة بالتكلفــة المطفــأة، 
علــى أســاس مســتقبلي. تــم تقييــم مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة الخاصــة بمســتحقات عقــود اإليجــار التمويليــة بنــاًء علــى نمــوذج 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، باســتخدام افتراضــات تتعلــق بمخاطــر التعثــر فــي الســداد ومعــدالت الخســارة المتوقعــة. تســتعين 
الشــركة باألحــكام فــي ســبيل إجــراء تلــك االفتراضــات واختيــار المدخــالت لغــرض احتســاب انخفــاض القيمــة، اســتناًدا إلــى التجــارب 
الســابقة الشــركة باإلضافــة إلــى ظــروف الســوق الحاليــة وكذلــك التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل ســنة تقريــر. كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر، يتــم اعتبــار أثــر االنخفــاض فــي القيمــة علــى أنــه غيــر مــادي.

3-10  إنخفاض قيمة األصول غير المالية
يوجــد انخفــاض القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة ألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد القيمــة الممكــن اســتردادها، التــي تمثــل القيمــة 
العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البيــع والقيمــة التشــغيلية أيهمــا أكبــر. يســتند احتســاب القيمــة العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البيــع 
إلــى البيانــات المتوفــرة مــن معامــالت المبيعــات قيــد التنفيــذ المبرمــة بشــروط تجاريــة بحتــة ألصــول مماثلــة أو اســتنادًا إلــى األســعار 

المعروضــة فــي الســوق ناقصــًا التكاليــف اإلضافيــة لبيــع األصــل.
ــة الســنوات  ــة ناتجــة عــن موازن ــة المخصومــة. إن التدفقــات النقدي ــى نمــوذج التدفقــات النقدي يســتند احتســاب قيمــة االســتخدام إل
الخمســة التاليــة وهــي ال تتضمــن أنشــطة إعــادة الهيكلــة حيــث أن الشــركة غيــر ملتزمــة بهــا بعــد، أو االســتثمارات المســتقبلية 
الجوهريــة التــي ستحســن أداء األصــول للوحــدة المولــدة للنقــد التــي يتــم اختبارهــا. تكــون القيمــة االســتردادية حساســة لمعــدل 
الخصــم المســتخدم فــي نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة باإلضافــة إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخليــة ومعــدل 
النمــو المســتخدم ألغــراض التقديــر. تعتبــر تلــك التقديــرات هــي األكثــر صلــة بحــق االســتخدام والممتلــكات واآلالت والمعــدات المعتــرف 

بهــا مــن قبــل الشــركة.

3-11  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة وأصول العقد
تســتخدم الشــركة مصفوفــة مخصــص الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد. تســتند 

معــدالت المخصــص إلــى معــدالت التعثــر الســابقة الملحوظــة لــدى الشــركة.
ــدى الشــركة. ســتقوم الشــركة بضبــط المصفوفــة مــن أجــل  ــر الســابقة ل ــى معــدالت التعث ــًا إل تســتند مصفوفــة المخصــص مبدئي
تعديــل أحــداث الخســائر االئتمانيــة الســابقة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع تدهــور الظــروف 
االقتصاديــة المتوقعــة )الناتــج المحلــي اإلجمالــي( خــالل الســنة المقبلــة، فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة. فــي 
تاريــخ كل فتــرة تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة الملحوظــة باإلضافــة إلــى تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات 

المســتقبلية.
تســتخدم الشــركة مصفوفــة مخصــص الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد. تســتند 
معــدالت المخصــص إلــى أيــام التعثــر فــي الســداد بالنســبة لمجموعــات شــرائح العمــالء المتعــددة التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة 
)علــى ســبيل المثــال، حســب الجغرافيــا ونــوع المنتــج ونــوع العميــل وتصنيفــه والتغطيــة باالعتمــادات المســتندية وغيرهــا مــن 
ــات الخارجيــة والداخليــة  ــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يتطلــب اســتخدام ملحــوظ للبيان أشــكال التأميــن علــى االئتمــان(. إن تحدي
واالفتراضــات. إن مقــدار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يتأثــر بالتغيــرات فــي الظــروف والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة. إن تجربة الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة الســابقة للشــركة وكذلــك توقــع الظــروف االقتصاديــة قــد ال تعتبــر دليــًلا علــى تعــرض العميــل للتعثــر الفعلــي 

فــي المســتقبل.
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آالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ )تابع(   4
جميع المصانع والمعدات مرهونة لدى البنوك مقابل القرض ألجل )اإليضاح 16(  )1(

تم تخصيص رسم اإلستهالك في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:  )2(

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

3,905,4293,892,471تكاليف التشغيل )اإليضاح 21(

53,55157,475مصروفات إدارية وعمومية )اإليضاح 22(

3,958,9803,949,946

)3( تم تشييد المحطة على أرض مستأجرة بموجب عقد إيجار طويل األجل مع وزارة اإلسكان.

مستحقات اإليجار التمويلي  5
كمــا هــو مذكــور فــي إيضــاح 3-1، فــإن الترتيــب الخــاص بمحطــة توليــد الطاقــة البالغــة قدرتهــا 273 هــو عبــارة عــن عقــد إيجــار   
تمويلــي. وبنــاء علــى ذلــك، فقــد تــم إدراج مســتحقات اإليجــار التمويلــي الخاصــة بالمحطــة البالغــة طاقتهــا 273 ميجــاوات فــي البيانــات 

ــة. المالي

20192018

ريال عمانيريال عماني

52,056,57654,514,265غير متداولة

2,457,6892,265,579متداولة

54,514,26556,779,844

يقدم الجدول التالي تحلياًل لفترات استحقاق مستحقات اإليجار التمويلي:  

أقل من سنة 
واحدة

بين سنة 
واحدة 

وسنتين

بين سنتين 
وخمس
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2019

6,819,1116,819,11120,457,33456,257,67090,353,226إجمالي مستحقات اإليجار التمويلي

)35,838,961()16,056,483()11,214,333()4,206,723()4,361,422(ناقصًا: إيرادات تمويل غير محققة

2,457,6892,612,3889,243,00140,201,18754,514,265دخل التمويل 

31 ديسمبر 2018

6,819,1116,819,11134,095,55747,733,78195,467,560إجمالي مستحقات اإليجار التمويلي

)38,687,716()11,468,331()18,304,431()4,361,422()4,553,532(ناقصًا: إيرادات تمويل غير محققة

2,265,5792,457,68915,791,12636,265,45056,779,844
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المخزون  6
20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

2,920,2492,958,345قطع غيار ومستهلكات 

2,822,4522,671,003وقود

5,742,7015,629,348

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى   7
20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

11,120,2842,681,517ذمم تجارية مدينة من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 

-)89,901(ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 22(

11,030,3832,681,517

148-مستحق من أطراف ذات عالقة إيضاح )26(

138,409545,172ذمم مدينة أخرى

11,168,7923,226,837

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

)1( إن تحليل األعمار اإلنتاجية للذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها كان:

3,985,9652,681,517أقل من 30 يوًما

-302,717,334 حتى 90 يوًما

-904,327,084 حتى 365 يوًما

11,030,3832,681,517

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

قامــت الشــركة بحســاب الخســائر االئتمانيــة غيــر المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة واعترفــت بمخصــص فــي قائمــة الدخــل    )3(
الشــامل.

ــة المدينــة 8،214،089 ريــال عمانــي غيــر المســددة مــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقابــل  تشــمل الذمــم التجاري  )4(
بــدل تكلفــة الوقــود الــذي تأخــر تقديمــه كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدمًا  8

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

4,3286,675مصروفات مدفوعة مقدمًا

265,272166,576مدفوعات وأخرى

269,600173,251
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النقد والنقد المعادل  9
20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني 

6,279,04710,104,872نقد في البنك

3651,840نقد في الصندوق

6,279,41210,106,712

إن النقــد فــي األرصــدة البنكيــة هــو لــدى بنــك تجــاري فــي عمــان ومقــوم بالريــال العمانــي. إن األرصــدة البنكيــة مودعــة لــدى مؤسســات 
ماليــة مرموقــة. تــرى اإلدارة أن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي غيــر ماديــة فــي البيانــات الماليــة ككل وبالتالــي لــم يتــم االعتــراف بهــا 

فــي هــذه البيانــات الماليــة.

رأسمال األسهم  10
يبلــغ رأســمال األســهم المصــرح بــه للشــركة، كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، 120.000.000 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2018: 120.000.000 ريــال ُعمانــي(. كمــا 

يبلــغ رأســمال األســهم المصــدر والمدفــوع 22,224,000 ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 )31 ديســمبر 2018: 22,224,000 ريــال عمانــي(. 

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

وفيما يلي المساهمون الذين يمتلكون 10٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ التقرير: 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

نسبة 
المساهمة

عدد
 األسهم

نسبة
المساهمة

عدد 
األسهم

2760,004,800%2760,004,800%شركة ماب القابضة للطاقة

شركة ميتسوي وشركاه لمشاريع الشرق األوسط وأفريقيا 
لالستثمار والتطوير المحدودة

2760,004,800%2760,004,800%إنفستمنت آند ديفولوبمنت ليمتد 

االحتياطي القانوني  11
وفًقــا للمــادة 132 مــن قانــون الشــركات التجاريــة المطبــق علــى الشــركات المســجلة فــي ســلطنة عمــان، ســيتم تحويــل 10٪ مــن صافــي 
أربــاح الشــركة بعــد خصــم الضرائــب إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع فــي كل ســنة حتــى يصــل رصيــد هــذا االحتياطــي 
القانونــي إلــى مــا ال يقــل عــن ثلــث رأس مــال الشــركة المصــدر. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين كتوزيعــات أربــاح.

احتياطي تحوطات التدفقات النقدية  12
تحمــل تســهيالت الشــركة طويلــة األجــل بالــدوالر األمريكــي فائــدة بســعر الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي عــالوة علــى الهوامــش 
الســارية. ولقــد ثبتــت الشــركة ســعر الفائــدة مــن خــالل اتفاقيــات مقايضــة أســعار الفائــدة تــم إبرامهــا مــع بنــوك دوليــة عديــدة مــن أجــل 

التســهيالت.  

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

)4,444,370()1,222,955(في بداية السنة )أ(

3,789,899)4,883,657(تغير في القيمة العادلة خالل السنة

)568,484(732,548ناقص: المتعلق بأصل ضريبة مؤجلة )إيضاح 19(

3,221,415)4,151,109(التغير في القيمة العادلة للتحوط خالل السنة )ب(

)1,222,955()5,374,064(التغير في القيمة العادلة للتحوط - بعد خصم الضريبة )ج( = )أ( + )ب(

تخصــص وتســري كافــة مقايضــات أســعار الفائــدة كتحوطــات تدفقــات نقديــة وتــم إدراج قيمتهــا العادلــة مباشــرة فــي الدخل   
المؤجلــة ذات الصلــة.  المســاهمين خالصــة مــن الضريبــة  التغيــرات فــي حقــوق  اآلخــر وعرضهــا فــي قائمــة  الشــامل 
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األدوات المالية المشتقة  13
ينشــأ الخطــر الرئيســي لســعر الفائــدة لــدى الشــركة مــن االقتراضــات طويلــة األجــل ذات األســعار المتغيــرة ممــا يعــرض الشــركة لخطــر 
ســعر فائــدة التدفقــات النقديــة. أبرمــت الشــركة خمــس اتفاقيــات مقايضــة أســعار فائــدة مــع خمســة بنــوك دوليــة بأســعار فائــدة 
ثابتــة تتــراوح مــن 2.1٪ إلــى 2.4٪ ســنويًا. وخــالل الســنة الحاليــة، تــم تقويــم اقتراضــات الشــركة ذات الســعر المتغيــر بالــدوالر األمريكــي 

بالكامــل.  

وتديــر الشــركة خطــر ســعر فائــدة تدفقاتهــا النقديــة عــن طريــق اســتخدام مقايضــات أســعار فائــدة عائمــة إلــى ثابتــة. وبموجــب هــذه 
المقايضــات، تتفــق الشــركة مــع أطــراف أخــرى علــى أن يســتبدلوا علــى فتــرات محــددة )ربــع ســنوية( الفــرق بيــن أســعار العقــود الثابتــة 

ومعــدالت الفائــدة ذات الســعر العائــم، محتســبا بالرجــوع إلــى المبالــغ األصليــة النظريــة المتفــق عليهــا.  

القيمة النظرية حسب الفترة لالستحقاق

إجمالي قيمة عادلة
القيمة

من شهر 
واحد

أكثر من سنة 
واحدة

أكثر من 5

سنواتإلى 5 سنواتإلى 12 شهرالنظريةسلبية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 ديسمبر 2019

6,322,42784,610,3214,038,92916,666,74363,904,649مقايضة سعر الفائدة

31 ديسمبر 2018

1,438,77188,500,6013,890,28016,434,91368,175,408مقايضة سعر الفائدة

فيما يلي التصنيفات المتداولة وغير المتداولة كما في 31 ديسمبر:

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

5,675,3971,372,108غير متداولة

647,03066,663متداولة

6,322,4271,438,771

مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع  14

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

4,067,6553,000,900في بداية السنة

928,519-مخصص مكون خالل السنة

143,847138,236رد معدل الخصم على مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع )إيضاح 24(

4,211,5024,067,655

تلتــزم الشــركة بموجــب اتفاقيــة اإليجــار بإزالــة أصــول الموقــع نتيجــة إلنشــاء محطــة توليــد الكهربــاء. تمثــل تكاليــف إزالــة أصــول الموقــع 
القيمــة الحاليــة وفقــًا ألفضــل تقديــرات اإلدارة لتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية والتــي قــد تكــون مطلوبــة إلزالــة المرافــق 
ــم خصــم التكلفــة المقــدرة مــن القيمــة الحاليــة باســتخدام  ــرة فــي المواقــع التــي اســتأجرتها الشــركة. وت وتســوية المنطقــة المتأث

معــدل مــا قبــل الضريبــة يعكــس المخاطــر الخاصــة بالتــزام إزالــة أصــول الموقــع.
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مخصص أعمال الصيانة الرئيسية  15

مــن أجــل الوفــاء بااللتزامــات بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، ســيتعين القيــام بأعمــال صيانــة رئيســية علــى أصــول توليــد الطاقــة 
وتحديثهــا. ومــن المتوقــع تكبــد هــذه النفقــات علــى مــدى اتفاقيــة شــراء الطاقــة ممــا يمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة. فقــد تــم تكويــن مخصــص علــى اســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الصــادرة والتــي 

ــر الرئيســية.  ــة والتطوي ســتلزم ألنشــطة الصيان

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

3,917,7324,423,638في بداية السنة

116,881125,502رد معدل الخصم على الصيانة الرئيسية )إيضاح 24(

)631,408()320,804(المدفوع خالل السنة

3,713,8093,917,732

القرض طويل األجل  16

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

161,332,749152,502,471في بداية السنة

13,074,003-المستلم خالل السنة

)4,243,725()7,089,986(المدفوع خالل السنة

154,242,763161,332,749إجمالي قيمة القرض

)1,728,219()1,539,050(ناقص: رسوم ترتيبات غير مطفأة

152,703,713159,604,530

145,446,509152,625,279الجزء الجاري

7,257,2046,979,251الجزء غير الجاري

152,703,713159,604,530

اتفاقيــة تســهيالت القــرض االصليــة البالغــة 168,069,121 ريــال ُعمانــي )437,832,047 دوالر امريكــي( خصصــت مــن قبــل ائتــالف مــن بنــوك 
محليــة وعالميــة وفقــا التفاقيــة شــراء الطاقــة لتمويــل تكاليــف المشــروع. ويســدد القــرض علــى 31 قســط نصــف ســنوي والتــي تبــدأ 

مــن 31 يوليــو 2018.

وفقا التفاقية الشروط العامة، يتألف قرض األجل مما يلي:

تاريخ السداد النهائيأسعار الفائدةمجموع الخدماتالعملة

31 ديسمبر 4.62032٪ سنويا72,999,959ريال ُعماني1

31 ديسمبر 2032ليبور + 1.4 ٪ سنويا248,271,000دوالر أمريكي2
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القرض طويل األجل )تابع(  16

فيما يلي جدول سداد إجمالي قرض األجل:

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

7,363,1867,089,985تدفع في غضون سنة واحدة

7,305,2347,363,186تدفع في غضون سنة واحدة أو سنتين

23,076,39322,596,221تدفع في غضون سنتين أو خمس سنوات

116,497,950124,283,357تدفع بعد خمس سنوات

154,242,763161,332,749

تتحــوط الشــركة ضــد جــزء القــرض المقــوم بالــدوالر األمريكــي بالنســبة لخطــر ســعر الفائــدة عــن طريــق اتفاقيــة لمقايضــة أســعار 
ــدة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 12 و13. الفائ

تــم ضمــان القــرض برهــن جميــع أصــول المشــروع، والتنــازل عــن التأميــن / إعــادة التأميــن واتفاقيــة ضمــان علــى أســهم المؤسســين 
ورهــن حســابات المشــروع، ويبلــغ المتوســط المرجــح لســعر الفائــدة الفعلــي للقــروض البنكيــة 3.83% ســنوًيا )31 ديســمبر 2018: %3.61( 
للتســهيالت بالــدوالر االمريكــي ونســبة 4.60% ســنوًيا )31 ديســمبر 2018: 4.60%( للتســهيالت بالريــال الُعمانــي )بشــكل عــام ســعر 

فعلــي 13% ســنوًيا( )31 ديســمبر 2018: %4.02(.

يخضع القرض لبعض الضمانات المتعلقة بالحفاظ على نسبة تغطية خدمة الدين.

ــي )31  ــال عمان ــغ وقــدره 7,700,000 ري ــر مســحوبة فــي رأس المــال العامــل بمبل ــدى الشــركة تســهيالت غي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، ل
ديســمبر 2018 - 7,700,000 ريــال عمانــي( بمعــدل فائــدة بنســبة 3.5% ســنوًيا )31 ديســمبر 2018 - %3.5(.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  17

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

9,463,5832,379,765ذمم تجارية دائنة

2,449,6493,665,422مصروفات مستحقة

542,549501,493مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 26(

1,2006,759ذمم دائنة أخرى

12,456,9816,553,439

تشــمل التجــارة المســتحقة الدفــع 8،197،620 ريــال عمانــي مســتحقة الدفــع لــوزارة النفــط والغــاز مقابــل تكلفــة الوقــود التــي تأخــر 
ــر. ــخ التقري تقديمهــا كمــا فــي تاري

عقود اإليجار - »عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر«  18
طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 باســتخدام طريقــة التطبيــق بأثــر رجعــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي 

1 ينايــر 2019. إم العقــود التاليــة مشــمولة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16؛
− اتفاقية حق االنتفاع لمدة 40 سنة.	
− اتفاقية التوصيل الكهربائي بموجب عقد إيجار مدته 20 سنة.	
− اتفاقيتان لتوصيل الكهرباء بموجب عقد إيجار مدته15 سنة لكل منهما.	

− عقد إيجار المكتب بموجب عقد إيجار مدته 3 سنوات.	
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عقود اإليجار - »عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر« )تابع(  18
فيما يلي الحركة على أصول حق االستخدام خالل السنة:  

2019

ريال ُعماني

4,141,145في 1 يناير )كما تم تعديله(

)246,421(االستهالك المحمل خالل السنة )إيضاح 21(

3,894,724في 31 ديسمبر

إن الحركة على التزام عقد اإليجار المعترف به في السنة الحالية هي على النحو التالي:

4,431,119في 1 يناير )كما تم تعديله(

254,790فائدة مستحقة

)348,750(المدفوعات خالل السنة

4,337,159في 31 ديسمبر

3,912,485التزامات عقد اإليجار غير المتداولة 

424,674التزامات عقد اإليجار المتداولة

4,337,159

إن المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة هي على النحو التالي:

246,421استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 21(

254,790الفوائد على عقد اإليجار التمويلي )إيضاح 24(

501,211

فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي الطرف المؤجر، يرجى الرجوع إلى إيضاح 5.  
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الضريبة  19

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

قائمة الربح او الخسارة

2,245,8773,022,673مصروف الضريبة المؤجلة

مصروف الضريبة الحالية

)154,809(383,438فيما يتعلق بالسنة السابقة

2,629,3152,867,864

قائمة بيان المركز المالي

االلتزام غير المتداول 

7,447,3505,977,517صافي الضريبة المؤجلة

االلتزام المتداول

-383,438السنة الحالية

383,438-

حركة االلتزام الضريبي الحالي:

154,809-1 يناير

)154,809(383,438المحمل / )الرد( للسنة

-31383,438 ديسمبر

 

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

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

3,280,5183,227,144الربح المحاسبي قبل الضريبة

492,078484,072الضريبة بمعدل %15

يضاف األثر الضريبي لـ:

1,753,1372,386,977ضريبة مؤجلة لم يتم االعتراف بها على خسائر الضريبة

)154,809(383,438الضريبة الحالية للسنوات السابقة

6621,216مصروف غير مسموح به في الضريبة 

150,408-عكس ضريبة الدخل

2,629,3152,867,864مصروف الضريبة للسنة
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الضريبة )تابع(   19
تــم االنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للســنوات الضريبيــة 2013 و2014 خــالل الســنة. نتــج عــن الربــط الضريبــي ضريبــة إضافيــة بمبلــغ وقــدره 
383,438 ريــال عمانــي وتــم تكــون مخصــص لــه بالكامــل فــي البيانــات الماليــة .أثنــاء العــام و مــع ذلــك ، ال يؤثــر هــذا علــى الوضــع 
النقــدي فــي تاريــخ التقريــر قدمــت الشــركة اعتراًضــا بموجــب قانــون ضريبــة الدخــل لــدى األمانــة العامــة للضرائــب فيمــا يتعلــق يتقيمــات 
الضريبــة لعــام 2013 و 2014. تعتبــر اإلدارة أن القيمــة الحاليــة للضرائــب اإلضافيــة، إن وجــدت، والتــي قــد تصبــح مســتحقة الســداد عنــد 

انتهــاء الســنوات الضريبيــة المفتوحــة قــد تكــون غيــر ماديــة بالنســبة للمركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019.

إن مخصــص الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة تــم إثباتــه بواســطة نمــوذج االيجــار التمويلــي، كذلــك فيمــا يتعلــق باألربــاح غيــر المحققــة 
والبالغــة 22,989,752 ريــال ُعمانــي، )وهــذا يمثــل الفــرق بيــن القيمــة العادلــة لــآالت ومســتحقات االيجــار التمويلــي(، لــدى اإلدارة نظــرة 
بــأن األربــاح ســوف تتحقــق كجــزء مــن التعرفــة المحققــة المســتلمة علــى مــدى عمــر اتفاقيــة شــراء الطاقــة وال يخضــع لضريبــة الدخــل إال 

الربــح المحقــق وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل.

تــرى اإلدارة أن الربــح الخاضــع للضريبــة لــن يكــون كافًيــا فــي المســتقبل لتعويــض الخســائر الضريبيــة المرّحلــة. وبالتالــي، لــم يتــم 
ــة فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر. االعتــراف بأصــول ضريبيــة مؤجل

تؤمــن إدارة الشــركة أن الربــح الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل لــن يكــون كافيــًا لتعويــض الضريبــة المرحليــة الخســائر ، وبالتالــي ، لــم 
يتــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة علــى خســائر الضرائــب المرحليــة

الضريبة المؤجلة

يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة علــى كافــة الفروقــات المؤقتــة بطريقــة االلتــزام باســتخدام معــدل ضربيــه أساســي قــدره %15. 
وينســب صافــي التــزام الضريبــة المؤجلــة والضريبــة المؤجلــة المحملــة علــى قائمــة الدخــل الشــامل إلــى البنــود التاليــة:

ضريبة مؤجلة مدرجة في
في

1 يناير
الربح أو 
الخسارة

الدخل الشامل 
اآلخر وحقوق 

الملكية

في
31 ديسمبر

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني
2019

أصول الضريبة المؤجلة

557,071-)30,589(587,660مخصص تكلفة الصيانة الرئيسية 
631,725-610,14821,577مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع

13,48513,485-مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
22,87043,49666,366-التزامات عقد اإليجار وأصول حق االستخدام

732,548948,364-215,816احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
1,413,62427,343776,0442,217,011

التزام الضريبة المؤجلة 

استهالك ضريبي معجل
)5,546,648(-)2,476,726()3,069,922(المكسب غير المحقق على إدراج اإليجار التمويلي

)2,924,017(-97,529)3,021,546(إيجار تمويلي مستحق إلزالة األصول من الموقع
)256,524(-26,200)282,724(إيجار تمويلي مستحق ألعمال الصيانة الرئيسية

)804,858(-76,295)881,153(إزالة األصول من الموقع
)135,796(3,482-)132,314(
)7,391,141()2,273,220(-)9,664,361(

)7,447,350(776,044)2,245,877()5,977,517(صافي التزام الضريبة المؤجلة

*إن أثــر الضريبــة المؤجلــة فــي األربــاح المحتجــزة الناتجــة مــن أثــر االنتقــال لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 
معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة )إيضــاح 2-2-2(.
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الضريبة )تابع(   19

الدخل الشامل الربح أو الخسارةفي 1 يناير
اآلخر وحقوق 

الملكية

في 31 ديسمبر

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني
2018

أصل الضريبة المؤجلة 

587,660-587,660-مخصص تكاليف أعمال الصيانة الرئيسية

610,148-610,148-مخصص تكلفة إزالة األصول من الموقع

215,816)568,484(-784,300احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

784,3001,197,808)568,484(1,413,624

التزام الضريبة المؤجلة

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

)3,021,546(-87,551)3,109,097(المكسب غير المحقق على إدراج اإليجار التمويلي

)282,724(-)282,724(-إزالة األصول من الموقع

)881,153(-)881,153(-إيجار تمويلي مستحق ألعمال الصيانة الرئيسية

)135,796(-)135,796(-إزالة األصول من الموقع

)3,170,660()4,220,481(-)7,391,141(

)5,977,517()568,484()3,022,673()2,386,360(صافي التزام الضريبة المؤجلة 

اإليرادات  20

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

إيرادات من عقد مبرم مع عميل

15,813,87215,029,789مخصص تكلفة الوقود

6,917,5197,037,914مخصص تشغيل وصيانة ثابت

116,65789,129مخصص طاقة كهربائية 

)34,562(-عكس إيرادات من حدث التغيير السلبي الجوهري 

22,848,04822,122,270

إيرادات من عقود إيجار

4,553,5334,730,626دخل الفائدة على االيجار التمويلي

12,507,81012,544,440دخل النفقات اإلستثمارية 

17,061,34317,275,066

39,909,39139,397,336

* وفــي 20 فبرايــر 2017، مــن خــالل المرســوم الســلطاني 2017/9، تــم زيــادة معــدل ضريبــة الدخــل المطبــق علــى الشــركة مــن 12٪ إلــى 
ــادة تنــدرج تحــت شــروط التغييــر الســلبي الجوهــري بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة. ويحــق للشــركة اســترداد هــذه  15٪. وهــذه الزي
الضريبــة اإلضافيــة مــن المتعهــد ومــن ثــم يتــم تســجيلها كمســتحقة القبــض مــن متعهــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ومــع ذلــك، تــم 
إلغــاء ذلــك خــالل عــام 2018 حيــث إن االلتــزام الضريبــي الحالــي لعــام 2018 كان صفــر محتســبا علــى أســاس قانــون ضريبــة الدخــل بُعمــان.
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تكاليف التشغيل  21

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

15,928,09215,067,818تكاليف وقود

7,131,7577,003,202مصروفات التشغيل والصيانة

3,905,4293,892,471استهالك )إيضاح 4(

570,999645,474تكاليف موظفين )إيضاح 23(

540,667656,201تأمين

-246,421استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 18(

159,949329,495تكلفة استيراد الكهرباء

25,356342,120تكلفة الربط لنقل الكهرباء

133,350-مصروفات حق االنتفاع

10,614-تكاليف أخرى

28,508,67028,080,745

المصروفات اإلدارية والعمومية  22

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

195,454201,927تكاليف قانونية ومهنية

99,84353,114مصروفات متعلقة بتقنية المعلومات والبرمجيات 

-89,901مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 7(

59,74055,152رسوم ترخيص للجهة التنظيمية

53,55157,475استهالك )إيضاح 4(

50,56357,743مصروفات سفر

39,12916,000أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر

26,500102,782ترفيه

16,95943,283مصروفات اتصاالت

15,0006,200مصروفات تدريب

15,0005,000مصروف المسؤولية المجتمعية للشركات

7,57026,564إيجار المكتب

31,77257,835مصروفات متنوعة

700,982683,075
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المصروفات المتعلقة بالموظفين  23
تتألف الرواتب والتكاليف ذات الصلة المدرجة ضمن تكاليف التشغيل مما يلي:

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

550,958607,174رواتب وأجور ومزايا أخرى

11,60217,673مساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة

8,43920,627مصروف منافع نهاية الخدمة للموظفين

570,999645,474

تكاليف التمويل  24

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

6,562,6956,791,525فائدة على قرض طويل األجل

-254,790فائدة على عقد إيجار تمويلي )إيضاح 18(

189,169200,222استهالك تكاليف التمويل المؤجلة

143,847138,236رد معدل الخصم على مخصص تكاليف إزالة األصول )إيضاح 14(

126,931138,757عمولة اعتماد مالي

116,881125,502رد معدل الخصم على الصيانة الرئيسية )إيضاح 15(

-29,918فائدة على تسهيل رأس المال العامل

12,130-رسم التزام

7,424,2317,406,372

األرباح للسهم الواحد  .25

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

651,203359,280الربح للسنة

222,240,00095,865,600المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

0.0030.004

ــر علــى  ــة أدوات لهــا أث ــم تصــدر خــالل الســنة أي ــاح للســهم الواحــد ألن الشــركة ل ــاح المخففــة للســهم الواحــد هــي نفســها األرب األرب
ــاح للســهم الواحــد عنــد ممارســتها. األرب

معامالت مع أطراف ذات عالقة  26
تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا وكيانــات األعمــال التــي يملكــون فيهــا 
ــرة. تمــت الموافقــة علــى سياســات وشــروط  ــر عليهــا بصــورة كبي ــة والتشــغيلية أو التأثي ــى التحكــم فــي قراراتهــا المالي القــدرة عل

التســعير لهــذه المعامــالت مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(  26
وتحتفــظ الشــركة بأرصــدة مــع األطــراف ذات العالقــة والتــي تنشــأ فــي إطــار ســير العمــل العــادي للتعامــالت التجاريــة، والتــي تــم الدخــول 
فيهــا وفقــًا لبنــود وشــروط وافقــت عليهــا اإلدارة. كانــت األرصــدة والتعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2019 علــى النحــو التالــي:

األرصدة في نهاية السنة   

20192018
ريال ُعمانيريال ُعماني

المستحق من األطراف ذات العالقة
114-شركة شناص لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م.

34-شركة أعمال المياه والطاقة الدولية
-148

المستحق إلى األطراف ذات العالقة
503,179465,369شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م

-20,006شركة أعمال المياه والطاقة الدولية
16,60836,124الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة - ُعمان

-1,956شركة أكوا باور
-800شركة ميتسوي وشركاه المحدودة

542,549501,493

معامالت خالل السنة
7,369,7337,214,548رسوم التشغيل والصيانة والمصروفات ذات الصلة

661,186641,622مصروفات اإلعارة ومصروفات االسترداد
39,12916,000أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر

8,070,0487,872,170بضاعة وخدمات مستلمة
119,666279,048بضاعة وخدمات مقدمة

مدفوعات لموظفي اإلدارة العليا
تتمثــل اإلدارة العليــا فــي األشــخاص الذيــن يتمتعــون بالســلطات والمســؤوليات الالزمــة لتخطيــط وتوجيــه والتحكــم بنشــاطات 
الشــركة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بمــا فــي ذلــك أي عضــو مجلــس إدارة »ســواء كان تنفيــذي أو بخــالف ذلــك«. وكانــت المدفوعات 

لموظفــي اإلدارة العليــا خــالل الســنة كمــا يلــي:

20192018
ريال ُعمانيريال ُعماني

224,521334,129منافع قصيرة األجل للموظفين
8,33810,265منافع طويلة األجل للموظفين

39,12916,000أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر
271,988360,394

ــغ  ــب. يخضــع المبل ــد الطل ــة وتســتحق القبــض عن ــر مضمون ــدة وغي ــة ال تحمــل فائ ــى أطــراف ذات صل ــغ المســتحقة مــن / إل إن المبال
المســتحق مــن أطــراف ذات صلــة لمتطلبــات انخفــاض القيمــة وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، وتــم تقييمهــا علــى هــذا النحــو 

وتــرى اإلدارة أن خســارة انخفــاض القيمــة المحــددة غيــر ماديــة.
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إدارة المخاطر المالية  27
تشــمل االلتزامــات الماليــة الرئيســية للشــركة بخــالف المشــتقات القــروض والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى. ويتمثــل 
ــل عمليــات الشــركة. وتشــمل األصــول الماليــة الرئيســية للشــركة مســتحقات  الغــرض الرئيســي لهــذه االلتزامــات الماليــة فــي تموي

اإليجــار التمويلــي والذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد المشــتق مباشــرة مــن عملياتهــا. 

خطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر الناتجــة عــن تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت 
الفائــدة فــي إيــرادات الشــركة أو قيمــة مــا تملكــه مــن أدوات ماليــة. تهــدف إدارة مخاطــر الســوق إلــى إدارة ومراقبــة االنكشــاف لمخاطــر 

الســوق فــي إطــار الحــدود المقبولــة مــع تعظيــم العائــد علــى المخاطــر.

وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالمركز كما في 31 ديسمبر في 2019 و2018.

وقــد تــم إعــداد تحليــالت الحساســية علــى أســاس قيمــة صافــي الديــن ونســبة أســعار الفائــدة الثابتــة إلــى العائمــة للديــن والمشــتقات 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019.

وتم عمل االفتراضات التالية في احتساب تحليالت الحساسية: 

وتتمثــل حساســية البنــد الشــامل بالبيــان فــي أثــر التغيــرات المفترضــة فــي مخاطــر الســوق المعنيــة. ويبنــى ذلــك علــى األصــول   -
ــر محاســبة التحــوط.  ــك أث الماليــة وااللتزامــات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي 31 ديســمبر 2019 و2018 بمــا فــي ذل

ويتــم احتســاب حساســية حقــوق المســاهمين بأخــذ أثــر أي تحوطــات تدفقــات نقديــة مرتبطــة فــي االعتبــار بالنســبة آلثــار التغيــرات   -
المفترضــة للخطــر األساســي. 

خطر سعر الفائدة
خطــر ســعر الفائــدة هــو خطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلحــدى األدوات الماليــة بســبب تغيــرات فــي 
ــون  ــدة الســوقية فــي األســاس بالتزامــات الدي ــرات فــي أســعار الفائ ــق تعــرض الشــركة لخطــر التغي ــدة الســوقية. ويتعل أســعار الفائ
طويلــة األجــل ذات أســعار الفائــدة العائمــة لــدى الشــركة. وتديــر الشــركة خطــر ســعر الفائــدة لديهــا عــن طريــق اقتنــاء محفظــة متوازنــة 

مــن القــروض واالقتراضــات ذات األســعار الثابتــة والمتغيــرة. 

وإلدارة ذلــك، تدخــل الشــركة فــي مقايضــات أســعار فائــدة تتفــق فيهــا علــى أن تقــوم علــى فتــرات محــددة باســتبدال الفــرق بيــن 
معــدالت الفائــدة ذات األســعار الثابتــة والمتغيــرة محتســبة بالرجــوع إلــى مبلــغ أصلــي نظــري متفــق عليــه.

فــي 31 ديســمبر 2019، وبعــد مراعــاة أثــر مقايضــات أســعار الفائــدة، تكــون 42% مــن اقتراضــات الشــركة بســعر فائــدة ثابــت )31 ديســمبر 
 .)%42 :2018

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

20192018

ريال ُعمانيريال ُعمانيأدوات ثابتة السعر

65,178,04968,174,050قرض ألجل 

أدوات متغيرة السعر

89,064,71493,158,699قرض ألجل

حساسية سعر الفائدة 
ال تقــوم الشــركة بمحاســبة أي أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة ذات أســعار ثابتــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. لذلــك، فــإن 

أي تغييــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ قائمــة بيــان المركــز المالــي لــن يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة.

إن أي تغييــر محتمــل معقــول بمعــدل 100 نقطــة أســاس فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ قائمــة بيــان المركــز المالــي كان ســيزيد )يخفــض( 
حقــوق المســاهمين والربــح أو الخســارة بالمبالــغ المبينــة أدنــاه. ويفتــرض هــذا التحليــل أن جميــع المتغيــرات األخــرى، ال ســيما أســعار 

صــرف العمــالت األجنبيــة، تظــل ثابتــة.



التـقــريـــر الســنـــوي 2019 |  69

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  27

حقوق المساهمينالربح أو الخسارة
زيادة بمعدل 100 

نقطة أساس
انخفاض بمعدل 
100 نقطة أساس

زيادة بمعدل 100 
نقطة أساس

انخفاض بمعدل 
100 نقطة أساس

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

)576,490(576,490)678,224(678,224مقايضات أسعار الفائدة

30,342)30,342(35,696)35,696(صافي الحساسية

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

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

خطر العملة األجنبية 

تنشــأ مخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا تكــون التعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المدرجــة منفــذة 
بعمــالت عــدا العملــة التنفيذيــة للشــركة. وتتعــرض الشــركة لمخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة بشــكل رئيســي مــن الــدوالر 
األمريكــي. وتتــم معظــم التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بالــدوالر األمريكــي أو بعمــالت أخــرى مرتبطــة بالــدوالر األمريكــي. ونظــرًا لكــون 
الريــال الُعمانــي مرتبطــا بالــدوالر األمريكــي، تعتقــد اإلدارة بــأن التقلــب فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري 

علــى أربــاح مــا قبــل الضريبــة للشــركة.

خطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم قــدرة أحــد أطــراف أداة ماليــة علــى الوفــاء بالتزامــه ممــا يتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة 
ماليــة. وتتعــرض الشــركة لخطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية )والســيما الذمــم التجاريــة المدينــة ومســتحقات اإليجــار التمويلي(.

الذمم التجارية المدينة 

يــدار خطــر ائتمــان العمــالء بمعرفــة كل وحــدة أعمــال وفقــا لسياســة الشــركة وإجراءاتهــا المقــررة وتحــت ســيطرتها فيمــا يتعلــق بــإدارة 
خطــر ائتمــان العمــالء. ويتــم تقييــم الجــودة االئتمانيــة للعميــل علــى أســاس بطاقــة تصنيــف ائتمانــي شــاملة، ويتــم تحديــد الحــدود 
االئتمانيــة الفرديــة وفقــا لهــذا التقييــم. وتتــم مراقبــة الذمــم المدينــة المســتحقة مــن العمــالء دوريــا. ويمثــل رصيــد الذمــم التجاريــة 

المدينــة الذمــم المدينــة طــرف الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وهــي عميــل حكومــي فــي ُعمــان. 

وهــذا العميــل يتعامــل مــع الشــركة منــذ عــدة ســنوات. وبنــاء عليــه، يتــم تقييــم الرصيــد المســتحق مــن هــذا العميــل مــن أجــل جــودة 
ائتمانيــة عاليــة وقويــة وخطــر ائتمانــي محــدود. وفــي 31 ديســمبر 2019، كان لــدى الشــركة عميــل واحــد )31 ديســمبر 2018: عميــل واحــد(. 

تعتــرف الشــركة بمخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي البيانــات الماليــة. يتــم إجــراء تحليــل النخفــاض القيمــة فــي تاريــخ كل 
تقريــر وفًقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 طريقــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وتبنــى أســعار المخصصــات علــى 
أســاس أيــام التأخــر فــي الدفــع بالنســبة للرصيــد المســتحق. ويعكــس الحســاب النتيجــة المرجحــة باالحتمــال والقيمــة الزمنيــة للنقــود 
والمعلومــات المعقــول والمدعومــة المتاحــة فــي تاريــخ التقريــر عــن األحــداث الماضيــة واألحــوال الحاليــة والتنبــؤات باألحــوال االقتصاديــة 

المســتقبلية. 

ويكــون التعــرض األقصــى لخطــر االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر هــو القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن األصــول الماليــة، وال تكــون القيمــة 
جوهريــة بالنســبة للبيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019. وال تحتفــظ الشــركة بــأي ضمــان للمســتحقات. وتقيــم 
ــه محــدود ألن عميلهــا موجــود فــي ُعمــان وهــو عميــل حكومــي.  ــة المدينــة بأن الشــركة تركيــز الخطــر فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاري

مستحقات اإليجار التمويلي

 )OPWP( تــم تســجيل مســتحقات اإليجــار التمويلــي وفقــًا لشــروط اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
وهــي عميــل حكومــي فــي ُعمــان وبالتالــي ال تعكــس أي مخاطــر ائتمانيــة كبيــرة ومبلــغ الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ليــس بالكبيــر، 

كمــا أن قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة غيــر جوهريــة.

األرصدة البنكية

مخاطر االئتمان على األرصدة البنكية محدودة حيث يتم االحتفاظ بها لدى البنوك ذات التصنيف االئتماني السليم.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  27
تركيزات االئتمان

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة أي تراكيز جوهرية لمخاطر االئتمان كما في تاريخ قائمة بيان المركز المالي.

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. ويتمثــل النهــج الــذي تتبعــه 
الشــركة إلدارة الســيولة فــي ضمــان توفــر الســيولة الكافيــة قــدر اإلمــكان للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف 

العاديــة والظــروف الصعبــة، دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة.
وتحــرص الشــركة عــادة علــى التأكــد مــن وجــود نقــد كاف عنــد الطلــب لتغطيــة وســداد المصاريــف التشــغيلية المتوقعــة بمــا فــي ذلــك 
الوفــاء بااللتزامــات الماليــة. وُيســتثنى مــن ذلــك األثــر المحتمــل للظــروف التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا مثــل الكــوارث الطبيعيــة. إضافــة إلــى 

ذلــك، فــإن الشــركة لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى التســهيالت االئتمانية. 
فيمــا يلــي االســتحقاقات التعاقديــة الباقيــة لاللتزامــات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة بيــان المركــز المالــي. والمبالــغ إجماليــة وغيــر ُمخصومــة 

وتشــمل مدفوعــات الفوائــد التعاقديــة:

القيمة
 الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

أقل من سنة 
واحدة

أكثر من سنة 
واحدة

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني
31 ديسمبر 2019

التزامات مالية غير مشتقة
152,703,713210,936,19213,695,307197,240,885قرض ألجل

-9,463,5839,463,5839,463,583ذمم تجارية دائنة
4,337,1598,105,211424,6807,680,531التزامات عقد إيجار
-2,449,6492,449,6492,449,649مصاريف مستحقة

-542,549542,549542,549مستحق ألطراف ذات عالقة
-383,438383,438383,438ضريبة الدخل مستحقة السداد

-1,2001,2001,200التزامات أخرى
169,881,291231,881,82226,960,406204,921,416

التزامات مالية مشتقة
6,322,4276,322,427647,0305,675,397صافي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

176,203,718238,204,24927,607,436210,596,813

31 ديسمبر 2018

التزامات مالية غير مشتقة

159,604,530229,835,38213,339,056216,496,326قرض ألجل

-2,379,7652,379,7652,379,765ذمم تجارية دائنة

-3,665,4223,665,4223,665,422مصاريف مستحقة

-501,493501,493501,493مستحق ألطراف ذات عالقة

-6,7596,7596,759التزامات أخرى

166,157,969236,388,82119,892,495216,496,326

التزامات مالية مشتقة

1,471,0551,471,05584,4411,386,614إجمالي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

)14,506()17,778()32,284()32,284(إجمالي المدينين )مقايضة أسعار الفائدة(

1,438,7711,438,77166,6631,372,108صافي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

167,596,740237,827,59219,959,158217,868,434
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القيم العادلة   28
ــة لــأدوات الماليــة للشــركة، بخــالف تلــك المدرجــة بالقيــم الدفتريــة  فيمــا يلــي مقارنــة، حســب الفئــة، للقيــم الدفتريــة والقيــم العادل

ــًرا معقــوًلا للقيــم العادلــة:  والتــي تعتبــر تقدي

20192018

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

األصول المالية

11,030,38311,030,3832,681,5172,681,517ذمم تجارية مدينة )إيضاح 7(

148148--المبلغ المستحق من أطراف ذات صلة

138,409138,409545,172545,172ذمم مدينة أخرى )إيضاح 7(

11,168,79211,168,7923,226,8373,226,837

االلتزامات المالية

القروض واالقتراضات المحملة بالفائدة

89,064,71489,064,71493,158,69993,158,699-  معدل االقتراض العائم

65,178,04965,058,94368,174,05065,312,510- معدل االقتراض الثابت

9,463,5839,463,5832,379,7652,379,765ذمم تجارية دائنة

--4,337,1594,337,159التزامات عقد إيجار

2,449,6492,449,6493,665,4223,665,422مصاريف مستحقة

542,549542,549501,493501,493مستحق الطراف ذات صلة

--383,438383,438ضريبة الدخل مستحقة السداد

1,2001,2006,7596,759التزامات أخرى

6.322.4276.322.4271,438,7711,438,771االلتزامات المالية المشتقة

177.742.768177.623.662169,324,959166,463,419

إدارة رأس المال  29
تتمثــل أغــراض الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي تأميــن قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ 
االســتمرارية وتحقيــق الفائــدة ألصحــاب المصالــح اآلخريــن. تهــدف سياســة اإلدارة نحــو الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة ممــا يــؤدي 

ــز التطــورات المســتقبلية لأعمــال. ــك لتعزي ــى الحفــاظ علــى ثقــة الدائنيــن والســوق وكذل إل

ــز أعلــى معــدالت للنمــو واإلدارة الحكيمــة للتكلفــة. ال  ــي للربحيــة مــن خــالل تعزي إن اإلدارة واثقــة مــن الحفــاظ علــى المســتوى الحال
تخضــع الشــركة ألي متطلبــات رأســمالية خارجيــة مفروضــة.

ويتكــون هيــكل رأس مــال الشــركة مــن صافــي الديــون )القــروض علــى النحــو المفصــل فــي اإليضــاح 16 يقابلهــا األرصــدة النقديــة 
والمصرفيــة( وحقــوق المســاهمين بالشــركة )التــي تضــم رأس المــال واالحتياطــات واألربــاح المحتجــزة(. وإن الشــركة ليســت خاضعــة 

ــة. لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج بخــالف متطلبــات قانــون الشــركات التجاري

يراجــع المجلــس بانتظــام هيــكل رأس مــال الشــركة. وكجــزء مــن هــذه المراجعــة ينظر المجلس تكلفــة رأس المــال والمخاطر المرتبطة 
بــكل فئــة مــن رأس المــال. ونســبة المديونيــة فــي 31 ديســمبر 2019 كانــت 335.01٪ )2018: 290.55%( )أنظر أدناه(
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إدارة رأس المال )تابع(  29
نسبة المديونية

كانت نسبة المديونية في نهاية سنة التقرير على النحو التالي:

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

152,703,713159,604,530الدين )1(

)10,106,712()6,279,412(النقد وأرصدة لدى البنك

146,424,301149,497,818صافي الدين

43,707,28951,453,993حقوق المساهمين )2(

%290.55%335.01صافي معدل الدين إلى حقوق المساهمين

)1( يعرف الدين على أنه اقتراض طويل وقصير األجل )باستثناء المشتقات( كما هو موضح في ايضاح 16.

)2( تشتمل حقوق المساهمين على رأس المال واحتياطات الشركة التي تم إدارتها كرأس مال.

التزامات احتمالية طارئة  30
فــي 31 ديســمبر 2019، كان لــدى الشــركة التزامــات احتماليــة طارئــة فيمــا يتعلــق بحســاب احتياطــي خدمــة الديــن وخطــاب االعتمــاد البالــغ 
2.693.164 ريــال ُعمانــي و8.728.972 دوالر أمريكــي )31 ديســمبر 2018: 2,709,464ريــال عمانــي و 8,750,400 دوالر أمريكــي(  وفقــا لمتطلبــات 

اتفاقيــة الشــروط العامــة وقــد تــم تقديمهــا فــي ســياق األعمــال المعتــادة التــي ال يتوقــع أن تنشــأ عنهــا أيــة التزامــات جوهريــة.

التزام حساب احتياطي الوقود من الكفالء

بموجــب اتفاقيــة الشــروط العامــة، يطلــب مــن كفــالء المشــروع توفيــر التــزام بحســاب احتياطــي وقــود للوصــي الخارجــي. ويمكــن تقديــم 
التــزام حســاب احتياطــي الوقــود فــي شــكل نقــدي أو خطــاب اعتمــاد أو خطــاب ضمــان. وفــي 31 ديســمبر 2019، قدمــت شــركتا ميتســوي 
ــي، فــي حيــن أودعــت شــركة ظفــار  ــاور دعمهمــا مــن خــالل خطــاب الضمــان وخطــاب االعتمــاد علــى التوال وشــركاه المحــدودة وأكــوا ب
ــال عمانــي(  فــي حســاب مصرفــي  ــال ُعمانــي )31 ديســمبر2018 : 311,930 ري الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة نقــدًا بمبلــغ 311.930 ري
الحتياطــي الوقــود للتوافــق مــع متطلبــات اتفاقيــة الشــروط العامــة. وال يمكــن اســتخدام الرصيــد المصرفــي فــي حســاب احتياطــي 
الوقــود وال دعــم حســاب احتياطــي الوقــود إال بموافقــة المقرضيــن والكفــالء، ولذلــك ال تملــك شــركة ظفــار لتوليــد الكهربــاء أي ســيطرة 
علــى هــذه المبالــغ، ويحتفــظ بالمبلــغ المســتلم مــن شــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة بصفــة ائتمانيــة وال ُيحتســب في 

هــذه البيانــات الماليــة.

التزامات رأسمالية  31
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، لــدى الشــركة التزامــات رأســمالية بمبلــغ 24.494 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2018: 158.408 ريــال ُعمانــي( لــدى 

مقاولــي اإلنشــاءات واألنشــطة األخــرى.

صافي األصول للسهم الواحد  32
يتــم احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول المنســوبة لحملــة األســهم العاديــة للشــركة علــى األســهم 

العاديــة القائمــة فــي نهايــة الســنة.

20192018

ريال ُعمانيريال ُعماني

43,707,28951,453,993صافي األصول - أموال المساهمين 

222,240,000222,240,000إجمالي عدد األسهم العادية

0.1970.232
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )تابع(

معلومات قطاعات األعمال  33
إن القطــاع التشــغيلي هــو أحــد عناصــر المنشــأة الــذي يشــارك بــدوره فــي أنشــطة األعمــال التــي قــد يحقــق منهــا اإليــرادات ويتكبــد 
المصروفــات بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع عناصــر أخــرى لنفــس المنشــأة، يتــم يتــم مراجعــة نتائجهــا 
التشــغيلية بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي فــي المنشــأة التخــاذ قــرارات بشــأن المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا 

للقطــاع وتقييــم أدائــه؛ والتــي يتوافــر لهــا معلومــات الماليــة منفصلــة. 

إن المعلومــات المتعلقــة بالقطاعــات التشــغيلية للشــركة موضحــة أدنــاه وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 8 - القطاعــات 
التشــغيلية. يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 8 تحديــد القطاعــات التشــغيلية علــى أســاس التقاريــر الداخليــة حــول 
عناصــر الشــركة التــي يراجعهــا بشــكل منتظــم صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي مــن أجــل تخصيــص المــوارد للقطــاع وتقييــم أدائــه.

تــزاول الشــركة أعمالهــا فــي قطــاع أعمــال واحــد وهــو توليــد الطاقــة. يتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات ذات الصلــة بهــذا القطــاع 
الرئيســي فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الشــامل واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة.

لم يتم اإلفصاح عن أي تحليل جغرافي نظًرا ألن 100% من إيرادات الشركة هي ناتجة من عميل واحد ومقره في سلطنة عمان.

سداد توزيعات األرباح  34
خــالل الســنة، ســددت الشــركة توزيعــات أربــاح بواقــع 18 بيســة للســهم الواحــد مقابــل 22,224,000 ســهم بقيمــة 4,000,320 ريــال عمانــي 
)2018: ال شــيء(. تمــت الموافقــة علــى توزيعــات األربــاح فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد فــي 12 يونيــو 2018 واجتمــاع 

الجمعيــة العامــة الســنوي المنعقــد فــي 27 مــارس 2019.

ــا بالتوجيهــات الصــادرة عــن الهيئة العامــة لســوق المــال، يجــب تحويــل مبلــغ توزيعــات األربــاح غيــر المدفوعــة والــذي مــّر عليــه  التزاًم
أكثــر مــن ســبعة أشــهر إلــى »صنــدوق أمانــات المســتثمرين« الــذي أنشــأته الهيئــة. عليــه، فقــد تــم خــالل الســنة تحويــل توزيعــات األربــاح 

غيــر المدفوعــة إلــى » صنــدوق أمانــات المســتثمرين« والتــي بلغــت قيمتهــا 7705 ريــال ُعمانــي )2018: صفــر ريــال ُعمانــي(. 


