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المساهمون الكرام،

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

نهاية هذا العام الناجح للغاية.

لقد كان أداء الشركة خالل العام متميًزا بإنجاز أعمال تشييد 
في  ميجاواط   445 قدرتها  البالغ  الجديدة  الكهرباء  محطة 
الموعد المحدد، حيث تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 
أحد  أن  في  وال شك  المرصودة.  الميزانية  2018. وضمن  يناير   1
التشييد  أنشطة  جميع  إتمام  في  تمثل  الرئيسية  اإلنجازات 
قياسي  سجل  مع  كامل  بشكل  تعمل  محطة  إلى  باإلضافة 
للسالمة من دون وقوع أي حوادث مهدرة للوقت وأي تجاوزات 
قدرتها  البالغ  األولى  المحطة  من  موثوقية كال  وكانت  بيئية. 
البالغ قدرتها 445 ميجاواط  الجديدة  2٧3 ميجاواط والمحطة 

استثنائية من خالل عوامل جاهزية تقترب من نسبة %100.

بالتزاماتها  الوفاء  للشركة  الممتاز  التشغيلي  األداء  وأتاح 
األدنى وخدمة دين مالئمة  الحد  نتائج  تلبية  المالية من خالل 

لمقرضي المشروع.

ومن األحداث المهمة في دورة حياة الشركة كان إدراج أسهم 
الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018 
بما يتماشى مع التزاماتها وفق اتفاقية مؤسسي المشروع مع 
مجموعة نماء. كما عقد أعضاء مجلس اإلدارة جميع االجتماعات 
الضرورية خالل العام وسبقتها اجتماعات لجنة التدقيق ولجنة 

الترشيحات والمكافآت على النحو المطلوب.

المركز االستراتيجي

إن شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع هي المالكة إلحدى 

محطتي توليد الكهرباء في محافظة ظفار بحصة تبلغ ٦2% 
في شبكة الكهرباء الجنوبية لسلطنة ُعمان )اعتباًرا من 1 يناير 
2018(. حيث تملك الشركة وتشّغل محطتين لتوليد الكهرباء، 
األولى هي محطة كهرباء بقدرة 2٧3 ميجاواط تعمل بتقنية 
األولى«(،  )»المحطة  المفتوحة  الدورة  بنظام  الغاز  توربينات 
والثانية هي محطة كهرباء بقدرة 445 ميجاواط  تعمل بتقنية 

التوربين الغازي بنظام الدورة المركبة )»المحطة الجديدة«(.

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

حيث أبرمت اتفاقية مكملة التفاقية شراء الطاقة.

التشييد - وضع معايير جديدة

لقد أثبتت الشركة همتها في مبادرة التشييد، وذلك بإنجاز 
جميع األنشطة المتعلقة بإنجاز المحطة الجديدة قبل الموعد 
لنظام  المحطة  خضعت  وقد   ،201٧ ديسمبر   2٧ في  المقرر 
اختبار شامل، ضم إجراء  41٧ اختباًرا لبدء التشغيل و11 اختبار 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  الذي حددته  النحو  على  أداء 
الشركة  بحضور  االختبارات  تلك  جميع  إجراء  وتم  والمياه، 
التابع  العمانية لشراء الطاقة والمياه والمهندس االستشاري 
لها في الموقع. وفي وقت الحق، تقدمت شركة ظفار لتوليد 

 تقـريــر
مجـلس اإلدارة
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التجاري  التشغيل  تاريخ  لسريان  بطلب  ش.م.ع.ع  الكهرباء 
الطاقة  شراء  اتفاقية  أحكام  بموجب   2018 يناير   1 من  اعتبارًا 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  وبين  الشركة  بين  المبرمة 

والمياه.

بارًزا،  إنجاًزا  ذاته  بحد  المهم  الحدث  هذا  مثل  إنجاز  وُيعد 
التي  الدؤوبة  الجهود  إلى  تحقيقه  في  الفضل  يعود  والذي 
بذلها فريق المشروع التابع للشركة، إلى جانب مقاول أعمال 
اإلرشادات  على  حصل  الذي  والتشييد  والتوريد  الهندسة 
تم  لإلشراف،  سليم  إطار  ضمن  الرعاة  من  المكثف  والدعم 
اإلدارة. وقد اشتركت كل من شركة  وضعه من قبل مجلس 
أنشطة  في  ُعمان  نوماك  وشركة  والصيانة  للتشغيل  ظفار 
التشغيل التجريبي واالختبار من أجل ضمان استالم المشروع 
على نحو سلس وفعال. وحتى اآلن، فقد تم أيًضا تصفية جزء 
كبير من بنود قائمة المهام غير المنجزة التي كانت مفتوحة 

في وقت تاريخ التشغيل التجاري.

وستواصل شركة ظفار لتوليد الكهرباء مراقبة أداء المحطة 
لتحديد أي مشكالت تتعلق بالضمان.

األداء التشغيلي

وصيانة  بتشغيل  ُعمان  نوماك  شركة  فريق  قام  العام،  خالل 
المحطة األولى وكذلك المحطة الجديدة على النحو المطلوب، 
من خالل التقيد بأفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع.  
وفي عام 2018، حققت المحطة األولى نسبة موثوقية تجاوزت 
استطاعت  كما   ،  )201٧ عام  99.٧% في  بنسبة  )مقارنة   %99.٧
المحطة الجديدة كذلك تحقيق نسبة موثوقية بلغت ٧.%99 
النسب  هذه  تشير  حيث   .)201٧ لعام  النسبة  هذه  تتوافر  )ال 
الذي  الطاقة  محطتي  أداء  إلى  الموثوقية  لعامل  المرتفعة 

يتوافق مع أعلى المعايير العالمية ذات الصلة. 

االستقرار  الكهرباء  لمحطتي  الموثوقة  العمليات  وتحقق 
لشبكة ظفار التي تمثل األولوية القصوى لشركتكم. ويمثل 
ذلك األداء المحرك األساسي في بناء عالقات قوية مع أصحاب 
والشركة  المساهمين،  فيهم  بما  الرئيسيين،  المصلحة 
لنقل  الُعمانية  والشركة  والمياه،  الطاقة  لشراء  الُعمانية 
الكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء، والجهات المقرضة واألهم 
الفضل  أن  إلى  التنويه  ويجدر  المحلي.  المجتمع  ذلك  من 
المشّغل.  جهود  إلى  يرجع  المتميز  األداء  هذا  في  األكبر 
بأسلوب  المحطة  تشغيل  على  ُعمان  نوماك  شركة  وعملت 
يرضي  بما  الكافية  اإلفصاحات  تقديم  مع  وحذر  وموثوق  آمن 
الشركة. وأثبت فريق عمل التشغيل والصيانة همته ومرونته 
تجهيز  بعد  فوًرا  الجديدة  المحطة  مسؤولية  تولي  خالل  من 

وتشغيل المحطة بناًء على تقنية مختلفة.

األداء المالي

من  التوقعات  مع   2018 لعام  للشركة  المالي  األداء  يتماشى 
ُعماني  ريال  مليون   0.4 يبلغ  الضريبة  بعد  ربح  تحقيق  خالل 
)بالمقارنة مع عام 201٧ الذي كانت فيه الخسارة بعد الضريبة 
األرباح،  توزيع  سياسة  وبموجب  ُعماني(.  ريال  مليون   0.5
المتوفرة  النقدية  التدفقات  توزيع  إلى  تسعى  الشركة  فإن 

استيفاء  بعد  الشركة،  في  المساهمين  إلى  أرباح  كتوزيعات 
اللوائح  خدمة الدين واحتياجات التشغيل األخرى، ومع مراعاة 
المحلية المعمول بها. ولم تكن هناك أي توزيعات أرباح خالل 
 ،2015 يونيو  في  االستحواذ  ومنذ  الماضية.  الخمس  السنوات 
تم تخصيص األرصدة النقدية االفتتاحية والنقد المولَّد داخلًيا 
من المحطة األولى البالغ قدرتها 2٧3 ميجاواط لغرض إنشاء 

المحطة الجديدة. 

ثم  ومن  قوية  رقابية  بيئة  توفير  بضرورة  الشركة  وتؤمن 
المالية ومعايير اإلبالغ.  السعي للحفاظ على أفضل الضوابط 
األمر  هذا  ويتأكد  المعايير،  هذه  تحقيق  شركتكم  وتواصل 
بصورة دورية من خالل عملية إبالغ دقيقة ومالئمة باإلضافة إلى 
وتواصل  والصرامة.  الدقة  غاية  في  تدقيق  وإجراءات  عمليات 
عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  لمدونة  االمتثال  شركتكم 

الهيئة العامة لسوق المال.

أصولنا البشرية

إن نجاح هذا العام يرجع إلى االجتهاد والحماس الكبير اللذين 
وعمليات  إدارة  في  المشاركين  األشخاص  جميع  أظهرهما 

الشركة.

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 بكد وابتكار  
وفق توجيه المجلس لتنفيذ رؤية المجلس وتحقيق التميز في 
العمل. وقد أظهر أعضاء المجلس وإدارة شركتكم ذكاءهم 
المصلحة  أصحاب  جميع  مصالح  رعاية  واستراتيجية  التجاري 
وتحقيق القيمة لكل شخص عبر حلول مبتكرة ُنّفذت طوال 

العام.

شكري  عن  أعرب  أن  أود  اإلدارة،  مجلس  جانب  إلى  وإنني، 
وعرفاني لفريق عمل شركة ظفار لتوليد الكهرباء، بمن فيهم 
ُعمان،  نوماك  شركة  لدى  والصيانة  التشغيل  في  العاملين 
الممتازة.  النتائج  تلك  لتحقيق  العام  بدقة طوال  عملوا  ممن 

وإننا نؤكد مجدًدا على التزامنا بتنمية المواهب الُعمانية.

المسؤولية االجتماعية

تؤمن شركتكم إيماًنا راسًخا بأهمية أن تكون شركة ذات حس 
وطني جيد خالل أداء أعمالها والوفاء بالتزاماتها االجتماعية. 
متنوعة  مبادرات  في  الشركة  شاركت  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
منذ عملية االستحواذ في عام 2015. وخالل عام 2018، ساعدت 
مؤتمر  هما  ظفار  منطقة  في  فعاليتين  رعاية  في  الشركة 
صاللة  ومؤتمر  صاللة  مدينة  في  الجغرافية  المعلومات  نظام 
المبلغ الذي أسهمت  ألمراض القلب واألوعية الدموية. ووصل 
به الشركة في مبادرات المسؤولية االجتماعية خالل عام 2018 

إلى 4.000 ريال ُعماني.

الشركة  قدمت  المحلية،  للمواهب  تدريب  مبادرة  إطار  وفي 
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المهندسين  من  مهندًسا   15 إلى  شهرين  لمدة  تدريًبا 
كما  والكليات  الجامعات  من  التخرج  حديثي  الُعمانيين 
التقنية بصاللة  الكلية  24 مهندًسا كهربائًيا من  استضافت 

ضمن زيارة لمدة يوم واحد.

النظرة المستقبلية لعام 2019

الموثوق  التشغيل  على  الشركة  ستركز   ،2019 عام  في 
تجاه جميع  بالتزاماتها  الوفاء  الطاقة، وذلك بهدف  لمحطتي 
استكمال  على  العمل  فريق  وسيعمل  المصلحة.  أصحاب 
البنود المتبقية لقائمة النواقص ومراقبة المشكالت المتعلقة 
بالضمان إن وجدت. وستكون شركة نوماك ُعمان - بتوجيهات 
تشغيل  عن  مسؤولة  والصيانة-  للتشغيل  ظفار  شركة 
في  عليه  المنصوص  النحو  على  بالكامل  المحطة  وصيانة 

اتفاقيات التشغيل والصيانة.

التزامنا األول هو توفير طاقة آمنة ونظيفة وموثوقة  وما زال 
لشعب سلطنة ُعمان.

شكر وعرفان

إننا نقدر دعم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، السيما 
عميلنا )الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه(، ومورد الوقود 

والمياه،  للكهرباء  العامة  والهيئة  والغاز(،  النفط  )وزارة  لدينا 
وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة التجارة والصناعة.

اغتنم  أن  أود  اإلدارة،  مجلس  عن  وبالنيابة  النهاية  وفي 
حضرة  إلى  والعرفان  الشكر  آيات  بخالص  لنتقدم  الفرصة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه 
وتوجيههم  رؤيتهم  على  الرشيدة  وحكومته  ورعاه-  اهلل 
وحكمتهم ودعمهم المستمر لشركة ظفار لتوليد الكهرباء 
التقدمية  رؤيته  تستمر  إذ  بأكمله،  الخاص  والقطاع  ش.م.ع.ع 
والمستنيرة في أن تمثل نموذجًا لآلخرين ليحتذوا بها، ولوالها 

لما كان النجاح الذي حققه الكثيرون ممكًنا.

جون كالرك
رئيس مجلس اإلدارة
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األهداف واألنشطة الرئيسية 

الكهرباء  لتوليد  ظفار  لشركة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
تطوير  في  الكهرباء«(  لتوليد  »ظفار  أو  )»الشركة«  ش.م.ع.ع. 
وامتالك  وتأمين  وإنشاء وتشغيل وصيانة  وتمويل وتصميم 
والبنية  وات  ميجا   ٧18 طاقة  بصافي  كهرباء  توليد  محطة 
التحتية األخرى ذات الصلة. وتتكون الشركة من محطة توليد 
ميجا   2٧3 بطاقة  الدورة  مفتوحة  غاز  توربينات  ذات  كهرباء 
وات بدأت عملياتها التجارية في مايو 2003 )»المحطة األولى«(، 
ومحطة توليد كهرباء ذات توربينات غاز مركبة الدورة بطاقة 
التجاري  بالتشغيل  بدأت  الجديدة«(  )»المحطة  وات  ميجا   445
في 1 يناير 2018. وتقع الشركة في ريسوت بصاللة وليس لديها 

شركات تابعة كما في 31 ديسمبر 2018. 

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

عاما   15 لمدة  الطاقة  شراء  اتفاقية  هي  الرئيسية  واالتفاقية 

تقتضي  والتي  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع 
الكهربائية  الطاقة  الطاقة وتوليد  إتاحة منشآت  الشركة  من 
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. 

وقد حصلت الشركة على ترخيص توليد الكهرباء من هيئة 
وتم   .2014 يناير   1 من  اعتبارا  عاما   25 لمدة  الكهرباء  تنظيم 
تعديل هذه الرخصة من قبل الهيئة في 2٦ يناير 201٧ حتى 

تشمل الطاقة اإلضافية المتاحة من خالل المحطة الجديدة. 

مع  والصيانة  التشغيل  أنشطة  على  الشركة  تعاقدت  ولقد 
للتشغيل  )»ظفار  ش.م.م.  والصيانة  للتشغيل  ظفار  شركة 
وتتزامن   .2015 يونيو   4 من  اعتبارا  »المشغل«(  أو  والصيانة« 
مدة اتفاقية التشغيل والصيانة مع مدة اتفاقية شراء الطاقة. 
مملوكة  عمانية  شركة  هي  والصيانة  للتشغيل  وظفار 
بالكامل لشركة أكوا باور، وشركة ميتسوي وشركاه المحدودة 

تقرير مناقشات وتحليالت
اإلدارة لعام 2018
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وشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة. ولقد تعاقد 
التشغيل  اتفاقية  نطاق  كامل  على  الباطن  من  المشغل 
التشغيل  لخدمات  األولى  الوطنية  الشركة  مع  والصيانة 
والصيانة ش.م.م. )»نوماك عمان«(. وشركة نوماك عمان شركة 
تابعة للشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )»نوماك«(، 
وتتزامن  باور.  أكوا  لشركة  بالكامل  مملوكة  شركة  وهي 
اتفاقية  مع  والصيانة  للتشغيل  الباطن  مقاولة  اتفاقية  مدة 

التشغيل والصيانة. 

المخاطر التي تواجهها الشركة 

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

تنفيذ االتفاقية في عام 2015. 

الموثوقية  من  كاملة  شبه  درجة  على  المشغل  حافظ  ولقد 
تنفيذ  طريق  عن  المحطة  وصيانة  تشغيل  مهام  تولي  منذ 
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 
أضرار  مخاطر  من  العمل  لحماية  مناسبة  تأمين  وثائق  عمل 
والتخريب  العامة  والمسؤولية  األعمال  وتوقف  الممتلكات 
التضخم  من  الشركة  الطاقة  شراء  اتفاقية  وتحمي  واإلرهاب. 
إن  األمريكي  الدوالر  العماني مقابل  الريال  وتحرك سعر صرف 
توريد  اتفاقية  في  مسبقا  الوقود  تكلفة  تحديد  ويتم  وجد. 
الوقود طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة. ووفقا لشروط اتفاقية 
العنصر  الطاقة  توليد  محطة  موثوقية  تعتبر  الطاقة،  شراء 
الرئيسي المتعلق بربحية الشركة. ولمعامل الحمل أثر محدود 
على األرباح السيما على مقدار أي انخفاض في معدل الحرارة.  

طويل  القرض  من  الدوالري  الجزء  على  الفائدة  ضد  التحوط 
األجل والذي يعكس نسبة 58% من إجمالي القرض المستحق 

من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار فائدة.

مع  والمبرمة  الذكر  سالفة  األجل  طويلة  االتفاقيات  وتؤدي 

أفضل مقدمي الخدمات في المجال ومع كيانات حكومية إلى 
درجة عالية من الثقة في استمرارية العمليات مع أقل معدل 
بفعالية  مخاطر  تحليالت  إجراء  اإلدارة  وتواصل  االعطال.  من 

للوقوف على التحديات المحتملة والحد منها. 

أهم المعطيات التشغيلية والتنظيمية 

معامل  بلغ  فلقد  رائعا.   2018 عام  التشغيلي خالل  األداء  كان 
اإلتاحة التجارية لكال المحطتين األولى والجديدة نسبة ٧.%99. 

وكانت االنقطاعات غير المخطط لها خالل العام محدودة. 

التشغيلية.  النتائج  على  وسمعته  العمل  نجاح  ويتوقف 
هذه  تحقيق  في  تكامليا  دورا  عمان  نوماك  لعبت  فلقد 
األداء قيمة نوماك عمان كخبير في  الرائعة. ويعكس  النتائج 

التشغيل والصيانة. 

والتنوع،  بالنضوج  تتسم  مؤسسة  عمان  نوماك  وتعتبر 
ولديها مزيج من الموارد البشرية عالية التخصص والموهبة. 
خاصة  عناية  عمان  نوماك  لدى  الصيانة  فلسفة  وتولي 
بالصيانة االستباقية والتنبؤية في كل نواحي المحطة لضمان 
الموثوقية. وتعتبر إدارة المخاطر مبدأ رئيسيا لكيفية تعامل 

الفريق مع التشغيل والصيانة. 

عمان  نوماك  أداء  كثب  عن  الكهرباء  لتوليد  ظفار  راقبت 
إنشاء قنوات  الضرورة عن طريق  الالزم عند  التوجيه  وقدمت 

تواصل قوية. 

توليد الطاقة 

المحطة األولى بطاقة 273 ميجا وات 

قدمت المحطة األولى عامل موثوقية طاقة بارز في عام 2018 
بلغت نسبته 99.٧% وهو متماشي مع السنوات السابقة. 

ولقد صدرت المحطة 49 جيجا وات ساعة خالل عام 2018 )201٧: 
٦53 جيجا وات ساعة(. ويتوقف معامل الحمل البالغة نسبته 
2% لعام 2018 )201٧: 2٧%( على الطلب على الطاقة من جانب 
المحطة  لدى  الحمل  انخفض معامل  ولقد  الوطنية.  الشبكة 
بدء  بسبب   201٧ بعام  مقارنة   2018 عام  في  كبيرا  انخفاضا 
العمليات التجارية للمحطة الجديدة لتوليد الطاقة التي تبلغ 

قدرتها 445 ميجا وات اعتبارا من 1 يناير 2018. 

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

عامل الموثوقيةمعامل الحملالطاقة المصدرة )جيجا وات ساعة(السنة

201849%2%99.٧

201٧٦53%2٧%99.٧

201٦1.4٦5%30%99.8

20151.0٦٦%44%99.1

2014941%39%99.٦
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ونعرض أدناه مقارنة بيانية لعامل الموثوقية مقابل معامل الحمل للسنوات الخمس األخيرة:
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المحطة الجديدة بطاقة 445 ميجا وات 

عملياتها  تاريخ  منذ  استثنائيا  الجديدة  المحطة  أداء  كان 
التجارية في 1 يناير 2018 حيث بلغ عامل موثوقية الطاقة لديها 

نسبة عالمية وهي ٧.%99. 

ولقد صدرت المحطة 1.٦25 جيجا وات ساعة خالل عام 2018 )201٧: 
صفر(. ويتوقف معامل الحمل البالغ 41.٧% لعام 2018 )201٧: صفر( 
على الطلب على الطاقة من قبل الشبكة الوطنية. ولقد قدم 
عامل الموثوقية العالي في السنة األولى من العمليات للفريق 

دليال آخرا على الجودة اإلنشائية. 

فلسفة صيانة المحطة

ثمانية  من  وات  ميجا   2٧3 طاقتها  البالغة  المحطة  تتكون 
ستة  عن  عبارة  وهي  الدورة،  مفتوحة   6B.03 غاز  توربينات 
غازي  وتوربين  عامة،  كهربائية   PG6581 B غازية  توربينات 
غازي  وتوربين  عام،  كهربائي  مشتق  هوائي   LM2500
PG6561 B كهربائي عام. تم اختبار التوربينات من 1 إلى ٦ في 
الذين  و8   ٧ التوربينات  الشركة  ضمت  بعد،  وفيما   .2003 مايو 
عام 1995 و1998  منذ  والمياه  الكهرباء  وزارة  كانت تشغلهم 
1 إلى ٦ في عام  على التوالي وتم دمجهم مع التوربينات من 

 .200٧

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

حرارة ثالثية الضغط وعدد 1 توربين بخار من سكودا. 

استراتيجية  عمان  ونوماك  المشغل  مع  الشركة  أعدت  ولقد 
القدرة  مع  األصلية  حالتها  في  المكائن  بقاء  لضمان  فعالة 
الفريق بنهج قائم على  على تحقيق نتائج مستدامة. ويؤمن 
أساس المخاطر في الصيانة لتحقيق توازن قابل للتطبيق بين 
الصيانة التنبؤية واالستباقية والدورية. وقد تم إجراء الصيانة 
للمعدات.  األصلي  المصنع  لتوصيات  وفقا  المكائن  لكافة 
لتقديم  األجل  طويلة  خدمات  اتفاقية  عمان  نوماك  وأبرمت 

شركة  مع  الجديدة  بالمحطة  الغاز  لتوربينات  الصيانة  خدمات 
االتفاقية  هذه  مدة  تحديد  وتم  إنترناشونال.  إلكتريك  جنرال 
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. ووفقا لهذه االتفاقية، وردت 
جنرال إلكتريك قطع غيار أولية وستقدم الدعم التشخيصي 
والمعاينات الدورية وخدمات اإلصالح واالستبدال للقطع وإصالح 

الضرر المادي بسبب األعطال أو تعطل المعدات. 

أشهر  في   %100 بنسبة  باإلتاحة  الطاقة  توليد  محطة  وتلتزم 
فترة  في  أما  الصيف،  في  ذروته  الطلب  لبلوغ  نظرا  الصيف 
الشتاء هناك انقطاع بنسبة 15% إلجراء الصيانة المخطط لها. 
وقد تم إجراء كافة االنقطاعات المخطط لها في فترة الشتاء 
المخطط  االنقطاعات  وتمت  اإليرادات.  تدفق  على  التأثير  دون 
نوماك  وقامت  للمعدات.  األصلي  المصنع  لتوصيات  وفقا  لها 
جانب  إلى  روتينية  وتنبؤيه  وقائية  صيانة  بأنشطة  عمان 
الصيانة التصحيحية لضمان الصحة والموثوقية المستدامتين 
الرئيسية  الصيانة  أنشطة  وشملت  والمعدات.  اآلالت  لكافة 
لعام 2018 معاينة أنابيب الغاز الساخنة بالتوربين الغازي رقم 3 

في المحطة األولى في بداية يناير.  

الصحة والسالمة والبيئة 

الشركة  أوليات  أولى  من  والبيئة  والسالمة  الصحة  تعتبر 
والعاملين بها. 

من  الخالي  سالمته  بسجل  الشديد  بالفخر  الفريق  ويشعر 
إصابات العمل منذ االستحواذ بالرغم من المخاطر الكامنة في 
اإلنشاءات. ولقد انتهت نوماك عمان من كافة أنشطة الصيانة 
بمعايير  االلتزام  الباطن  مقاولي  من  ويتوقع  آمنة.  بيئة  في 
السالمة للمؤسسة، فيتم تدريبهم في هذا الصدد بمعرفة 
للصحة  السنوي  بيومها  عمان  نوماك  احتفلت  ولقد  الفريق. 
عمان  نوماك  بلغت  فلقد   .2018 مايو   21 والبيئة في  والسالمة 
مليون ساعة عمل خالية من إصابات العمل في نهاية ديسمبر 

 .2018
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 OSHAS 18001:2007 والتزال نوماك عمان تحتفظ بشهادة
 ISO الخاصة بتقييم نظم الصحة والسالمة المهنية وشهادة
يسرنا  كما  البيئية.  لإلدارة  بنظامها  الخاصة    14001:2004
خالل  بيئي  التزام  عدم  حاالت  أية  هناك  تكن  لم  بأنه  اإلفادة 
الذاتي  بالرضا  الشعور  بمحاربة  الفريق  ويلتزم  التقرير.  مدة 

واستدامة أهداف الصحة والسالمة والبيئة. 

التعمين

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

أو حتى قبل موعدها. 

ولقد اعتادت نوماك عمان االستعانة بالمواهب حديثة التخرج 
من الجامعات والكليات العمانية وتقديم برامج تدريبية طويلة 
صيفية  تدريبية  برامج  إقامة  ويتم  بالتوظيف.  تنتهي  األجل 
قصيرة األجل لطالب مختلفين. وخالل عام 2018، قدمت الشركة 
برنامجا تدريبيا لحوالي شهرين لخمسة عشر مهندسا محليا 
حديث التخرج من الجامعات والكليات واستضافت 24 مهندسا 

كهربائيا من الكلية التقنية بصاللة في زيارة ليوم واحد. 

كما تسعى الشركة إلى توظيف المواهب المحلية ذات الخبرة 
للوفاء بمتطلبات الموارد البشرية عند الحاجة إليها. 

المسؤولية االجتماعية 

تشترك  المؤسساتية،  االجتماعية  المسؤولية  من  وكجزء 
خالل  من  المحلي  المجتمع  خدمة  في  عمان  ونوماك  الشركة 
طرق مختلفة عن طريق رعاية مناسبات رسمية مختلفة ذات 

أهمية محلية.  

أهم المعطيات المالية

مليون ريال عماني

20182017201620152014بيان الدخل

39.415.41٦.121.914.9اإليراد 

)9.٦()18.2()14.9()14.0()28.1(التكاليف التشغيلية 

11.31.41.23.٧5.3إجمالي الربح 

)23.8()1.3()1.4()1.9()10.9(التكاليف اإلدارية والمالية والضريبية

2.429.1)0.2()0.5(0.4الربح / )الخسارة( بعد الضريبة

35.٦%1٦.9%٧.4%9.3%28.٧%إجمالي هامش الربح 

195.3%10.9%)1.2%()3.1%(0.8%صافي هامش الربح / )الخسارة( 

اإليرادات

بالمقارنة  عماني  ريال  مليون   24 بمعدل  اإليرادات  صافي  ازداد 
بالسنة السابقة. ويرجع السبب في ذلك إلى تشغيل المحطة 
مما   2018 يناير   1 في  وات  ميجا   445 طاقتها  البالغة  الجديدة 

تسبب في ارتفاع إيراد الطاقة االستيعابية. 

التكاليف التشغيلية

 2018 عام  في  عماني  ريال  مليون   14.1 بلغ  زيادة  صافي  هناك 
مقارنة بعام 201٧، ويرجع السبب المباشر في ذلك إلى تشغيل 
المحطة الجديدة والذي تسبب في ارتفاع تكلفة الوقود بمعدل 
والصيانة  التشغيل  تكاليف  وكذلك  عماني  ريال  مليون   5.3
بمعدل 3.8 مليون ريال عماني. ويبلغ استهالك العام للمحطة 
التكاليف  ريال عماني. وتم تحميل بعض  الجديدة 3.8 مليون 
المرسملة خالل عام 201٧ في فترة اإلنشاء على بيان الدخل بعد 
تاريخ العمليات التجارية. ويشمل ذلك رواتب بمعدل 0.5 مليون 

ريال عماني وتأمين بمعدل 0.4 مليون ريال عماني. 

إجمالي الربح 

وترجع الزيادة البالغة 9.9 مليون ريال عماني في إجمالي الربح 
المحطة  تشغيل  إلى  السابقة  بالسنة  مقارنة   2018 عام  في 
خصم  بعد  اإلتاحة  إيرادات  ارتفاع  في  تسبب  مما  الجديدة 

المصاريف التشغيلية. 

التكاليف األخرى

هناك صافي زيادة بلغ 9 مليون ريال عماني في التكاليف األخرى 
عماني  ريال  مليون   ٦.4 البالغ  الفائدة  مصاريف  صافي  بسبب 
اإلنشاء، وحساب  والذي تمت رسملته في عام 201٧ خالل فترة 
المحطة  ريال عماني عند رسملة  2.1 مليون  ضريبة مؤجلة بلغ 

الجديدة. 

صافي الربح بعد الضريبة 

عماني  ريال  مليون   0.9 البالغة  للزيادة  الرئيسي  السبب  يرجع 
الجديدة  المحطة  تشغيل  إلى  الضريبة  بعد  الربح  صافي  في 

كما هو موضح أعاله. 
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مليون ريال عماني

20182017201620152014الميزانية العمومية

233.121٧.0154.٧100.٦٦9.2إجمالي األصول

51.44٧.928.٧029.1028.90إجمالي ملكية المساهمين 

22.20.50.500.500.50رأس المال المدفوع

0.23195.٧4٧5٧.39258.2095٧.٧٦0صافي األصول للسهم الواحد - بالريال العماني

481.9%44.9%)81.٧%()95.٧%(1.٦%العائد على رأس المال المدفوع )%(

3.13.13.01.21.1نسبة الديون إلى حقوق المساهمين 

التدفقات النقدية وحصص األرباح 

الدين  بخدمة  المقرضين  تجاه  التزاماتها  الشركة  استوفت 
في موعدها بقيمة 8.3 مليون ريال عماني خالل العام. وكانت 
الدفعة األخيرة فيما يتعلق بالمحطة الجديدة البالغة طاقتها 
المتعلقة  الدفعات  لسداد   2018 مارس  في  وات  ميجا   445
بالهندسة والشراء واإلنشاء بعد تاريخ العمليات التجارية في 

1 يناير 2018.  

توزيعات األرباح

الشركة  وتتبع  العام.  خالل  أرباح  توزيعات  أية  دفع  يتم  لم 
والوفاء  الديون  سداد  األرباح،بعد  لتوزيع  معقولة  سياسة 
يتأثر  التشغيلية. وقد  والنفقات  العامل  المال  رأس  بالتزامات 
مبلغ توزيعات األرباح السنوية وتحديد ما إذا كان سيتم دفع 
بما في  األخرى،  العوامل  أي سنة بعدد من  أرباح األسهم في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، آفاق األعمال ،واألداء المالي، 
مستندات  بموجب  والتعهدات  الحر،  النقدي  التدفق  وتوافر 

التمويل، إلى جانب النظرة المستقبلية للقطاع بشكل عام.

الخمس  السنوات  األرباح في  يتم سداد دفعات لحصص  ولم 
الماضية. فمنذ االستحواذ في يونيو 2015، تم استخدام األرصدة 
النقدية االفتتاحية والنقدية المولدة داخليا من المحطة األولى 
الجديدة.  المحطة  إنشاء  في  وات  ميجا   2٧3 طاقتها  البالغة 
شركة  الكهرباء  لتوليد  ظفار  كانت   ،2018 سبتمبر  وقبل 

مساهمة عمانية مغلقة. 

نبذة تاريخية عن المشروع 

غير  لمدة   1٦٦8٧14 تجاري  سجل  برقم  الشركة  تأسيس  تم 
 28 في  مقفلة  عمانية  مساهمة  كشركة  وسجلت  محدودة 
فبراير 2001. وفي 2001، أبرمت شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار 
بعمان  والمياه  والكهرباء  اإلسكان  ووزارة  الكهرباء  لتوليد 
اتفاقية امتياز صاللة، وهو امتياز مدته 20 عاما أصبحت شركة 
الكهرباء  لتوصيل  الوحيدة  الشركة  بموجبه  للطاقة  ظفار 

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 
والتي أصبحت كيانا منفصال اشترت شركة  الكهرباء  لتوليد 

للطاقة  ظفار  شركة  أسهم  المالية  ووزارة  القابضة  الكهرباء 
فيه. ودعت الحكومة إلى تقديم عروض لالستحواذ على كافة 
المحطة  وإقامة  الكهرباء  لتوليد  ظفار  شركة  في  األسهم 

الجديدة في موقع مجاور على األساس التالي: 

اقُترح أن يكون لمولد الكهرباء المستقل طاقة استيعابية   
بإجمالي ٧18 ميجا وات

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

شراء الطاقة. 

العمانية  الشركة  أجرتها  تنافسية  مناقصة  عملية  وعقب 
لشراء الطاقة والمياه، تمت ترسية العقد على شركة ميتسوي 
الدولية  ظفار  وشركة  باور  أكوا  وشركة  المحدودة  وشركاه 
على  لالستحواذ  )“المؤسسين”(  القابضة  واالستثمار  للتنمية 
ظفار لتوليد الكهرباء وتشغيل المحطة األولى وبناء المحطة 
المالية  ووزارة  القابضة  الكهرباء  شركة  وأبرمت  الجديدة. 
األسهم  من   %100 لبيع  المؤسسين  مع  أسهم  لشراء  اتفاقية 
البيع  إنجاز  أبريل 2015. وتم  الكهرباء في 19  لتوليد  في ظفار 
والشراء في 4 يونيو 2015. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة 15 

عاما اعتبارا من تاريخ العمليات التجارية للمحطة الجديدة. 

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

لألوراق المالية في 5 سبتمبر 2018. 

شكر وعرفان

مجلس  لدعم  والتقدير  والعرفان  بالشكر  التوجه  اإلدارة  تود 
والتوفيق.  بالنجاح   2018 عام  وتكلل  توجيههم  على  اإلدارة 
الدؤوبة  الجهود  وتقدير  تثمين  اإلدارة  تود  ذلك،  من  واألهم 
بالنجاح  العام  هذا  جهودهم  كللت  الذين  الفريق  لكامل 

والتوفيق.  
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بيان اإلصدار

يتم تقديم هذا التقرير بهدف االمتثال للمبدأ الرابع عشر من 
الذي  المالية  لألوراق  مسقط  لسوق  الشركات  حوكمة  مدونة 
بموجب  الصادرة  العامة  المساهمة  الشركات  على  ُيطبق 
والتعديالت   ،2015 يوليو   22 بتاريخ   E/4/2015 رقم:  التعميم 
العامة لسوق  الهيئة  الشركات في  لمدونة حوكمة  اإلضافية 
 1 بتاريخ   E/10/2016 رقم:  التعميم  بموجب  الصادرة  المال 
»المدونة«(  باسم  مجتمعة  إليها  ُيشار  )والتي   ،201٦ ديسمبر 
والتي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال لغرض وضع إطار 
وفق  الُمدرجة  الشركة  بموجبها  ُتدار  والتي  الجيدة  للحوكمة 

الممارسات المثلى لحوكمة الشركات.

ش.م.ع.ع  الكهرباء  لتوليد  ظفار  شركة  أن  نعلن  أن  يسرنا 
)»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 
إدارة  مجلس  جانب  من  اليومية  وعملياتها  وإدارتها  الشركة 

الشركة، وإدارتها، وموظفيها.

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

جميع أصحاب المصلحة.

طبقت الشركة مبادئ حوكمة الشركات بالطريقة اآلتية:

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

اآلتية:

وهذه  واللوائح،  والقواعد،  القوانين،  لجميع  االمتثال   
المدونة

تضارب المصالح وفرص 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  

مجلس اإلدارة

التنفيذيين  غير  مديريها  تمثيل  على  الشركة  تشجع 
والمستقلين في مجلس إدارتها. ويتألف مجلس اإلدارة حالًيا 
من سبعة )٧( مديرين جميعهم غير تنفيذيين وثالثة منهم 
في  ثرية  بخبرة  الشركة  مديرو  ويتمتع  مستقلون.  مديرون 
والمحاسبة،  والمالية  والصيانة،  والعمليات  الشركات،  حوكمة 
وتطوير األعمال التجارية، وبناء المؤسسات. وتكتمل خبرتهم 
والمالية،  واإلدارة،  التنظيم،  مجال  األكاديمية في  بمؤهالتهم 

والمحاسبة، والهندسة.

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

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

٧ فبراير 2018  

2٦ أبريل 2018  

9 مايو 2018  

29 يوليو 2018  

21 أكتوبر 2018  

صحيحة  إشعارات  إصدار  خالل  من  االجتماعات  هذه  وُعقدت 
العمل ذات الصلة. وترأس  إلى جدول األعمال وأوراق  باإلضافة 
رئيس مجلس اإلدارة جميع هذه االجتماعات باستثناء االجتماع 
الذي ُعقد بتاريخ ٧ فبراير 2018 عندما ترأس الفاضل/ هيسكازو 
إيوساكا االجتماع في غياب رئيس مجلس اإلدارة. وتم تسجيل 

محاضر االجتماعات وتوزيعها بصورة مناسبة.

تقرير مدونة حوكمة الشركة
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وفيما يلي تفاصيل تشكيل وفئة المديرين وحضورهم في اجتماعات مجلس اإلدارة:

الجمعية اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2018الفئةاسم المدير
العمومية 

السنوية

18 مارس21 أكتوبر29 يوليو9 مايو26 أبريل7 فبراير

R*  وكيلغير مستقلالفاضل/ لوكاس هوتفاست----

الفاضل/ جون كالرك )رئيس 
مجلس اإلدارة(

--غير مستقل

R غير مستقلالفاضل/ هيسكازو إيوساكا----

R  غير مستقلالفاضل/ سالم العوادي----

وكيلغير مستقلالفاضل/ سيد عبدالمجيد

R غير مستقلالفاضل/ كازواكي أوجورو--

-غير مستقلالفاضلة/ موريشيما ميساتو

-----غير مستقلالفاضل/ ميتسورو ياسوهارا

 R وكيلغير مستقلالفاضل/ أتوشي كوجوتشي-----

-وكيل-مستقلالفاضل/ سعيد صفرار

--مستقلالفاضل/ أحمد البوسعيدي

--مستقلالفاضل/ أنشول راي

* رئيس مجلس اإلدارة حتى 2٦ أبريل R  2018 استقال خالل العام 

مفتاح المصطلحات:
 : حاضر    - : غير ُمنطبق   : ُمعتذر

عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتاريخ 18 مارس 2018 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧.

وفيما يلي أسماء المديرين الذين يشغلون منصب عضوية/رئاسة مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى في سلطنة ُعمان 
اعتباًرا من 31 ديسمبر 2018:

عدد الشركات المساهمة اسم المدير
الُعمانية المفتوحة األخرى

المنصب

مدير3الفاضل/ سعيد صفرار

لجان مجلس اإلدارة

  لجنة التدقيق

أبريل   2٦ بتاريخ  التدقيق  لجنة  تشكيل  اإلدارة  مجلس  أعاد 
لجنة  في  كأعضاء  مديرين   )3( ثالثة  تعيين  خالل  من   2018
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 التدقيق الدعم لمجلس اإلدارة في أداء 
مهمة المراقبة والمراجعة. وتراجع اللجنة مدى التزام الشركة 
للقوانين  واالمتثال  والممارسات،  واإلجراءات،  بالسياسات، 

واللوائح. 

المعايير  وفق  المالية  القوائم  إعداد  التدقيق  لجنة  وتضمن 
عن  الصادرة  اإلفصاح  وقواعد  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية 

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.
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فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق خالل العام وحضور أعضائها:

اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خالل عام 2018الفئةاسم المدير

21 أكتوبر29 يوليو9 مايو7 فبراير

---غير مستقلالفاضل/ هيسكازو إيوساكا  *

---غير مستقلالفاضل/ سالم العوادي  

---غير مستقلالفاضل/ سيد عبدالمجيد

وكيل-مستقلالفاضل/ سعيد صفرار )رئيس اللجنة(

-غير مستقلالفاضل/ ميساتو موريشيما 

-مستقلالفاضل/ أنشول راي
*  رئيس اللجنة حتى 2٦ أبريل 2018

مفتاح المصطلحات:

  : حاضر  - : غير ُمنطبق   : ُمعتذر

استمعت لجنة التدقيق إلى آراء مدققي الحسابات الخارجيين 
قبل إرسال القوائم المالية عن عام 2018 إلى مجلس اإلدارة في 

اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2019.

باإلضافة  الحسابات  اإلدارة ومدققي  اآلراء مع  تبادل  ومن خالل 
إلى تقييم التقارير المقّدمة، راجعت لجنة التدقيق مدى فعالية 

نظام الرقابة الداخلية وتبين لها أنه كاف وفعال.

لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  اإلدارة  مجلس  شّكل 
لهذه  كأعضاء  مديرين  ثالثة  تعيين  خالل  من   2018 أبريل   2٦
اللجنة يكون أحدهما مستقاًل. ويمتلك هؤالء األعضاء المعرفة 
والخبرة الكافيتين ألداء مسؤولياتهم بعناية. وساعدت اللجنة 
المديرين  ترشيح  في  العمومية  الجمعية  أثناء  المساهمين 

إلى  تهدف  كما  اإلدارة  بمجلس  أعضاًء  ليكونوا  كفاءة  األكثر 
التنفيذيين  المسؤولين  اختيار  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
المناسبين والالزمين من أجل اإلدارة التنفيذية. وتجتمع اللجنة 

مرتين سنوًيا على األقل.

الترشيحات  لجنة  الختصاصات  موجز  وصف  يلي  وفيما 
والمكافآت:

الالزمة  ضمان امتالك المديرين المرشحين للمهارات والقدرات 
على النحو المحدد في المدونة.

ضمان وضع استراتيجية التعاقب الوظيفي من أجل المديرين 
واإلدارة التنفيذية.

فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل 
العام وحضور أعضائها:

اجتماعات لجنة الترشيحات الفئةاسم المدير
والمكافآت المنعقدة خالل عام 2018

12 ديسمبر10 ديسمبر

غير مستقلالفاضل/ ميتسورو ياسوهارا )رئيس اللجنة(

مستقلالفاضل/ أحمد البوسعيدي 

غير مستقلالفاضل/ جون كالرك

عملية ترشيح المديرين

أو  أي شخص  العملية من  السنوية. وتقتضي  العمومية  الجمعية  للشركة في  األساسي  النظام  المديرين وفق  االختيار على  يقع 
المساهمين المسجلين تقديم ترشيحاتهم لوظيفة المديرين 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.

وبموجب أحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 19٧4 كما هو ُمترجم، والنظام األساسي للشركة، تكون مدة 
عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ثالث )3( سنوات.
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المكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى

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 للمديرين 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 1٦.000 ريال ُعماني 
عن اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له خالل العام. ولم 

تدفع الشركة أي مكافآت للمديرين خالل العام.

موظفو اإلدارة الرئيسيون

تضم الشركة 3 موظفين كبار فقط اعتمدهم من مجلس اإلدارة 
هم الرئيس التنفيذي، والرئيس  المالي، ورئيس العمليات.

قدره  إجمالي  مبلغ  على  الرئيسيون  اإلدارة  موظفو  وحصل 
ومكافآت  االنتداب،  أتعاب  على  اشتمل  ُعمانًيا(  رياالً   334.129(
نهاية الخدمة، والعالوات التقديرية المتعلقة باألداء. وتتناسب 
التنفيذيين،  المسؤولين  مؤهالت  مع  المدفوعة  المكافآت 

وأدوارهم، ومسؤولياتهم، وأدائهم خالل عام 2018.

تفاصيل عدم االمتثال من جانب الشركة

لم ُتفرض أي جزاءات أو قيود على الشركة من جانب الهيئة 

أي  أو  المالية،  لألوراق  مسقط  سوق  أو  المال،  لسوق  العامة 
هيئة قانونية أخرى حول أي مسألة تتعلق بأسواق المال خالل 

عام 2018.

وسيلة التواصل مع المساهمين والمستثمرين

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

والمحللين التابعين لهم حسب الحاجة وعند اللزوم.

التقرير  بهذا  ُملحًقا  اإلدارة  ومناقشات  تحليالت  تقرير  ويكون 
بهدف ضمان العرض العادل لشؤون الشركة.

سعر السوق وأداء أسهم الشركة

بتاريخ  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  في  الشركة  إدراج  تم 
المرتفعة/ الشهرية  األسعار  يلي  وفيما   .2018 سبتمبر   5

حتى   2018 سبتمبر   5 من  اعتباًرا  الشركة  ألسهم  المنخفضة 
31 ديسمبر 2018:

سوق مسقط لألوراق المالية )قطاع الخدمات(شركة ظفار لتوليد الكهرباءعام 2018

0.2240.2222.4882.3٧5سبتمبر 2018

0.2190.2142.4852.389أكتوبر 2018

0.2220.2222.42٧2.34٧نوفمبر 2018

0.2180.21٦2.3982.280ديسمبر 2018

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 2018:

نسبة المساهمةالمساهمون حسب النوع

41.5%ُعمانيون

54%مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

4.5%أجانب

)MCDC( المصدر: الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة واإليداع

نسبة المساهمةكبار المساهمين

)»MAP«( 2٧%شركة ماب للطاقة القابضة المحدودة

2٧%شركة ميتسوي وشركاه المحدودة لالستثمار والتنمية في الشرق األوسط وأفريقيا

٧.5%الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

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

32.5%المساهمون الذين يملكون أقل من %5

)MCDC( المصدر: الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة واإليداع
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لم ُتصدر الشركة أي أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل 
لها أي تأثير على حقوق الملكية.

المكانة المهنية لمدقق الحسابات الخارجي

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

المال وفي االقتصاديات في جميع أنحاء العالم.

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ويونغ  إرنست  فرع  ويمارس 
 ٧.000 من  أكثر  به  ويعمل   1923 عام  منذ  المنطقة  في  أعماله 
سلطنة  في  ويونغ  إرنست  شركة  وتعمل  مهنًيا.  موظًفا 
ُعمان منذ عام 19٧4 وُتعد شركة رائدة للخدمات المهنية في 
وشمال  األوسط  الشرق  ويونغ  إرنست  فرع  ويمثل  السلطنة. 
أفريقيا جزًءا من فروع شركة إرنست ويونغ في أوروبا والشرق 
شريك   4.٦00 من  أكثر  تمتلك  حيث  وأفريقيا  والهند  األوسط 
وحوالي 10٦.٧٧5 موظًفا مهنًيا. وتمارس شركة إرنست ويونغ 
ويعمل  دولة   150 من  أكثر  في  العالم  مستوى  على  أعمالها 
 9.٧00 بها 2٦1.559 موظًفا مهنًيا في ٧00 مكتب. خالل السنة 
مقابل  الخارجي  المدقق  قبل  من  تحميلها  تم  عماني  ريال 
زيارة  يرجى  الشركة.  لدى  قبله  المقدمة من  التدقيق  خدمات 

موقع ey.com للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة 
إرنست ويونغ.

إقرار

يقر مجلس اإلدارة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2018 بما يلي:

المعايير  وفق  المالية  القوائم  إعداد  عن  مسؤوليته   
والقواعد المعمول بها.

للشركة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  كفاءة  مراجعة   
وأنها تلتزم بالقواعد والنظم الداخلية.

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

المالي القادم.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

المدير الماليالرئيس التنفيذي
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البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

صفحـــــــةالمحتويات

22-2٧تقرير مدققي الحسابات المستقلين

28 قائمة الدخل الشامل

29 قائمة بيان المركز المالي

30 قائمة التدفقات النقدية

31 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

32-٦8 إيضاحات حول البيانات المالية
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2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

15.421.421  1939٫397٫336إيرادات

 )13.988.998( )28٫080٫745(20تكاليف التشغيل

11٫316٫5911.432.423إجمالي الربح

 )180.٦44( )683٫075(21مصروفات عمومية وإدارية

 )1.009.811( )7٫406٫372(23تكاليف تمويل

8.000-  إيرادات أخرى

 

249.9٦8 3٫227٫144 الربح قبل الضريبة

 )٧28.5٦2( )2٫867٫864(18مصروف ضريبة الدخل

 )4٧8.594(359٫280 صافي ربح / )خسارة( السنة

دخل / )نفقات( شاملة أخرى

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

 أرباح القيمة العادلة الناشئة خالل الفترة من تحوط التدفقات النقدية - 
 )2.0٦٧.904( 3٫221٫415 12بعد خصم الضريبة

 )2.54٦.498(3٫580٫695 إجمالي الدخل / )المصروفات( الشاملة للسنة

 )0.95٧(240٫004األرباح األساسية والمخففة لكل سهم

تشكل االيضاحات المرفقة من 32 إلى ٦8 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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2018201٧
ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

األصول
األصول غير المتداولة

4157٫140٫5071.235.542آالت ومعدات 
5٦.٧٧9.844 54٫514٫265 5مستحقات اإليجار التمويلي

14٦.839.٧3٦ -   4أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
211٫654٫772204.855.122

األصول المتداولة
٦5٫629٫3483.924.٧83المخزون

2٫265٫5792.088.485 5مستحقات اإليجار التمويلي
3٫226٫8373.293.312 ٧ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

2٦3.524 173٫251 8دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا
10٫106٫7122.5٦2.308 9النقد والنقد المعادل

21٫401٫72712.132.412
233٫056٫49921٦.98٧.534إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

1022٫224٫000500.000رأسمال األسهم
21.٧24.000-   10الزيادة المقترحة في رأسمال األسهم

11202٫5951٦٦.٦٦٧احتياطي قانوني
 30٫250٫35329.92٧.001أرباح محتجزة

 )4.444.3٧0( )1٫222٫955(12احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
 51٫453٫9934٧.8٧3.298إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة
 1٦152٫625٫27914٦.٧81.48٧قرض طويل األجل

5.228.٦٧0 1٫438٫771 12القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
3.000.900 4٫067٫655 14مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع 

4.423.٦38 3٫917٫732 15مخصص أعمال الصيانة الرئيسية
 53.9٧0 42٫862 مكافآت نهاية خدمة مستحقة

2.38٦.3٦0 5٫977٫517 18صافي التزام ضريبي مؤجل
168٫069٫8161٦1.8٧5.025

االلتزامات المتداولة
1٦6٫979٫2513.٧92.543قرض طويل األجل 

6٫553٫4393.291.859 1٧ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
154.809          -18مخصص الضريبة

13٫532٫690٧.239.211
181٫602٫5061٦9.114.23٦إجمالي االلتزامات

233٫056٫49921٦.98٧.534 إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
     95.٧4٧         300٫232صافي األصول للسهم الواحد 

تم اعتماد إصدار البيانات المالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 14 فبراير 2019.

المدير المالي الرئيس التنفيذي        

تشكل االيضاحات المرفقة من 32 إلى ٦8 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2018
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2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعمانيإيضاح

أنشطة التشغيل

3٫227٫144249.9٦8الربح قبل الضريبة

تعديالت لـ:

53٫949٫946129.٦24استهالك 

237٫406٫3721.009.811تكاليف تمويل

)4.89٧.20٧()4٫730٫626(19إيرادات فوائد من إيجار تمويلي

32.9٧3)11٫108(صافي مصروف مكافأة نهاية الخدمة

9٫841٫728)3.4٧4.831(

التغيرات في رأس المال العامل:

5٦.502)1٫704٫565(المخزون

 )1.814.292(66٫475ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

2٫117٫65395٦.٧12ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

)89.019(90٫273دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا

)4.3٦4.928(10٫411٫564النقد المتولد من / )المستخدم في( العمليات

6٫819٫111٦.89٦.٧94 أقساط إيجار تمويلي مقبوضة )دفعات سعة الطاقة(

)49.415(-18ضريبة مدفوعة خالل الفترة

17٫230٫6752.482.451صافي النقد من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)2.318.0٧9()631٫408(15دفعة أعمال الصيانة الرئيسية

)5٧.025.٧13()12٫086٫656(5إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)59.343.٧92()12٫718٫064(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)92٦.492(          -سداد قرض المساهمين

)4.9٦1.042()5٫798٫485(تكلفة تمويل مدفوعة

)٦3.8٦4.215(  )13٫074٫003(1٦المتحصالت من قرض طويل األجل

-)4٫243٫725(1٦سداد قرض طويل األجل

3٫031٫7935٧.9٧٦.٦81صافي النقد من أنشطة التمويل

7٫544٫4041.115.340الزيادة في النقد والنقد المعادل

92٫562٫3081.44٦.9٦8النقد والنقد المعادل في بداية السنة

10٫106٫7122.5٦2.308النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل االيضاحات المرفقة من 32 إلى ٦8 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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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

28.٦95.٧9٦  )2.3٧٦.4٦٦(30.405.595 1٦٦.٦٦٧  - 500.000 الرصيد في 1 يناير 201٧

الزيادة المقترحة في رأسمال 
األسهم )اإليضاح 10(

 -  21.٧24.000 -  - - 21.٧24.000

)4٧8.594(- )4٧8.594( -  -  - خسارة السنة

)2.0٦٧.904()2.0٦٧.904(-  -  -  - خسارة شاملة أخرى للسنة

)2.54٦.498()2.0٦٧.904()4٧8.594( -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

47٫873٫298 )4٫444٫370(29٫927٫001 166٫667 500٫00021٫724٫000 الرصيد في 1 يناير 2018

تسجيل رأسمال األسهم )اإليضاح 
)10

 21٫724٫000  )21٫724٫000( - - - -

359٫280- 359٫280---ربح السنة 

3٫221٫415 3٫221٫415 - - - - دخل شامل آخر للسنة 

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

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

51٫453٫993 )1٫222٫955(30٫250٫353 202٫595 - 22٫224٫000 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

تشكل االيضاحات المرفقة من 32 إلى ٦8 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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األنشطة  1

تم تسجيل شركة ظفار لتوليد الكهرباء )»الشركة«( كشركة مساهمة مقفلة )»ش.م.ع.م.«( في سلطنة ُعمان في 28 فبراير   
2001 بموجب قانون الشركات التجارية في ُعمان. وفيما بعد، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة )»ش.م.ع.ع.«(، وتم 

إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية في 5 سبتمبر 2018. 

الدولية  ظفار  وشركة  المحدودة  وشركاه  ميتسوي  باور«(،  )»أكوا  الدولية  والطاقة  المياه  أعمال  شركة  المستثمرون  ويضم   
للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع. والعنوان المسجل لشركة أكوا باور هو 22٦1٦ طريق الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة 
تشايم،  آي  مارونوتشي  هو  المحدودة  وشركاه  ميتسوي  لشركة  الرئيسي  للمقر  المسجل  والعنوان  السعودية،  العربية 
تشيودا كيو، طوكيو 8٦31  100، اليابان، نيبون اليف، مارونوتشي جاردن تور. والعنوان المسجل لشركة ظفار الدولية للتنمية 

واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع هو ص.ب 21٦3 صاللة، الرمز البريدي 211، سلطنة ُعمان.

الصادر  القطاع(  )قانون  به«  المرتبطة  والمياه  الكهرباء  قطاع  وتخصيص  »تنظيم  قانون  ألحكام  الشركة  أنشطة  تخضع   
الصادر من  الترخيص  بموجب  الكهرباء  توليد  للشركة في  الرئيسي  النشاط  ويتمثل  رقم ٧8/2004.  السلطاني  بالمرسوم 

هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة ُعمان.

االتفاقيات  

إن اتفاقية االمتياز والتي كانت شركة ظفار لتوليد الكهرباء طرفا فيها، تم فسخها ابتداًء من 1 يناير 2014. ووفقًا لذلك، ابتداًء   
من 1 يناير 2014، منحت الشركة رخصة لتوليد الكهرباء وذلك بموافقة هيئة تنظيم الكهرباء لمزاولة أعمال توليد الكهرباء. 
وأبرمت الشركة اتفاقية لشراء الطاقة في 31 ديسمبر 2013 مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه من اجل بيع السعة 

المتوفرة من الكهرباء. والحقًا، تم تعديل اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1 يناير 2014.

وتم التوقيع على اتفاقية ثانية معدلة التفاقية شراء الطاقة بتاريخ 19 ابريل 2015 والتي اصبحت سارية المفعول ابتدًاء من 22   
يونيو 2015 وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات شروط االتفاقية. وتنص هذا االتفاقية المعدلة على بناء محطة توليد كهرباء 
جديدة تبلغ طاقتها 445 ميجاوات وتحدد مدة اتفاقية شراء الطاقة لمحطة توليد الكهرباء القائمة حاليا والبالغة طاقتها 2٧3 
ميجاوات والمحطة الجديدة بعدد 15 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمحطة الجديدة. ومن المتوقع أن يوافق هذا 

التاريخ 1 يناير 2018 وفقا للخطة.

أبرمت الشركة عقد مقاولة هندسة ومشتريات وإنشاء مع شركة سيبكو 3 إلنشاءات الطاقة الكهربائية وذلك إلنشاء محطة   
جديدة بطاقة 445 ميجاوات، كذلك قامت الشركة بإبرام اتفاقية قرض طويل األجل بتاريخ 8 يوليو 2015 مع ائتالف من بنوك 
محلية وعالمية بما فيها بنك مسقط، وبنك ظفار، وبنك ميزوهو، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك كي إف دبليو أيبكس، وبنك 

سوميتومو ميتسوي ترست، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

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

السياسات المحاسبية الهامة  2

أسس اإلعداد  2-1

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية.   

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

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

التغيرات في السياسات المحاسبية   2-2

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

2-2-1 تبني المعايير الجديدة والمعدلة للتقارير المالية الدولية 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، تبنت الشركة جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمنقحة الصادرة عن المجلس   
التي  للفترات  المفعول  وسارية  بعملياتها  المتعلقة  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  ولجنة  المحاسبية  للمعايير  الدولي 

تبدأفي 1 يناير 2018 أو بعد ذلك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(  2-2

2-2-1 تبني المعايير الجديدة والمعدلة للتقارير المالية الدولية )تابع(

معيار التقارير المالية الدولية رقم 15: اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  -

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 22: معامالت العمالت األجنبية وعوض الدفعات المقدمة  -

تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 40: تحويالت عقارات استثمارية  -

تعديالت معيار التقارير المالية الدولية رقم 2: تصنيف وقياس معامالت الدفعات المبنية على األسهم  -

المالية« مع معيار  »األدوات   9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  4: تطبيق معيار  رقم  الدولية  المالية  التقارير  تعديالت معيار   -
التقارير المالية الدولية رقم 4 »عقود التأمين«

تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 28: االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة - توضيح بأن قياس   -
المنشآت الُمستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هو خيار استثمار على أساس االستثمار

تعديالت معيار التقارير المالية الدولية رقم 1: تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى - حذف اإلعفاءات قصيرة   -
األجل للمتبنين للمرة األولى

لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ التي تم   
بيانها للسنة الحالية.

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  2٫2٫2

يحل معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11 »عقود اإلنشاء« ومعيار المحاسبة الدولي رقم 18   
»اإليراد« والتفسيرات ذات الصلة، ويسري على كافة اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ما لم تكن هذه العقود في نطاق 
معايير أخرى. ويضع المعيار الجديد نموذجًا من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. ووفقًا 
لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 15، يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها 

في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. 

يتطلب المعيار من الكيانات حسن التقدير، مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة   
من النموذج على العقود المبرمة مع عمالئها. كما يحدد المعيار طريقة حساب التكاليف اإلضافية المتكبدة للحصول على 

العقود والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود.

تبنت الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 »اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء« باستخدام النهج المعدل بأثر   
رجعي بتاريخ تطبيق مبدئي يوافق 1 يناير 2018. وتم تطبيق النهج المعدل بأثر رجعي على كافة العقود في تاريخ التطبيق 

المبدئي والذي يسمح بإدراج األثر التراكمي في األرباح المحتجزة كما في 1 يناير 2018 وعدم تكرار المعلومات المقارنة. 

لم يكن لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 أثر جوهري على قائمة بيان المركز المالي وقائمة الدخل الشامل اآلخر   
وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في 1 يناير 2018 حيث أنه وفًقا للعقد المبرم مع العميل، 
كافة مصادر اإليرادات الواقعة ضمن إطار معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 لديها التزام تنفيذ واحد من المتوقع حدوثه في 

مرحلة ما بينما يكون العميل يتقاضى ويستهلك المنافع التي توفرها الشركة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  2-3

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي قد تم إصدارها ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية   
للشركة. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة عندما تصبح سارية المفعول. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تابع(  2-3

1-3-2 معيار التقارير المالية الدولية رقم 16

تم إصدار معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ في يناير 201٦، وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1٧ »عقود اإليجار«،   
وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 »تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحتوي على عقد إيجار«، وتفسير 
لجنة تفسيرات المعايير رقم 15 »حوافز اإليجارات التشغيلية« وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم 2٧ »تقييم جوهر المعامالت 
التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار«. ويضع معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ مبادئ إدراج عقود اإليجار وقياسها 
وعرضها واإلفصاح عنها، ويقتضي من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار تحت نموذج واحد في الميزانية يشبه محاسبة 
إيجار  عقود  للمستأجرين  اإلدراج  من  استثناءين  المعيار  ويشمل   .1٧ رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تحت  التمويلية  اإليجارات 
أو  شهرا   12 مدتها  التي  اإليجار  عقود  )أي  األجل  قصيرة  اإليجار  وعقود  الشخصية(  الحواسب  )مثل  القيمة  منخفضة  األصول 
أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، يدرج المستأجر االلتزام لسداد القيم اإليجارية )أي االلتزام اإليجاري( وباألصل الذي يمثل الحق 
في استخدام األصل األساسي خالل مدة اإليجار )أي أصل حق االستخدام(. ويكون على المستأجرين االعتراف بشكل منفصل 

بمصروف الفائدة على االلتزام اإليجاري ومصروف االستهالك على أصل حق االستخدام.    

اإليجارية  القيم  تغيير  أو  اإليجار  مدة  تغيير  )مثل  معينة  أحداث  حدوث  عند  اإليجاري  االلتزام  قياس  إعادة  المستأجرين  على   
المستقبلية الناتجة عن تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد هذه المدفوعات(. وبصفة عامة، يدرج المستأجر قيمة 

إعادة قياس االلتزام اإليجاري كتعديل في أصل حق االستخدام.   

ولم تتغير محاسبة المؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ تغييرا جوهريا عن محاسبة اليوم بموجب معيار   
معيار  في  الذي  التصنيف  مبدأ  نفس  باستخدام  اإليجار  عقود  كافة  يصنفون  المؤجرون  ويظل   .1٧ رقم  الدولي  المحاسبة 

المحاسبة الدولي رقم 1٧ ويفرقون بين نوعين من عقود اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي. 

ويقتضي معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ الذي يسري على الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده من المستأجرين   
والمؤجرين عمل إفصاحات أكثر شموال منها في معيار المحاسبة الدولي رقم 1٧.  

االنتقال إلى معيار التقارير المالية الدولية رقم 16  

تخطط الشركة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ بأثر رجعي على كل فترة تقارير سابقة تم عرضها. وتؤثر الشركة   
لجنة  وتفسير   1٧ رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تطبق  إيجار  عقود  بأنها  تحديدها  سبق  التي  العقود  على  المعيار  تطبيق 
تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4. ولذلك، لن تطبق الشركة المعيار على العقود التي لم يسبق تحديدها بأنها تحتوي 

على عقد إيجار يطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 1٧ وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4. 

وستؤثر الشركة استخدام اإلعفاءات التي يقترحها المعيار على عقود اإليجار التي تنتهي مدد إيجارها خالل 12 شهرا كما في   
تاريخ التطبيق المبدئي، وعقود اإليجار التي يكون األصل األساسي لها منخفض القيمة. ولدى الشركة إيجار للمقر اإلداري وهو 

يعتبر منخفض القيمة. 

وخالل عام 2018، أجرت الشركة تقييما تفصيليا ألثر معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦. وباختصار، يتوقع أن يكون أثر تبني   
معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ كما يلي: 

األثر على قائمة بيان المركز المالي )الزيادة / النقص( كما في 31 ديسمبر 2018:  

ألف ريال ُعماني

األصول

4.58٦أصول حق االستخدام

االلتزامات 

4.808االلتزامات اإليجارية 

)222(صافي األثر على حقوق المساهمين 
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2-3-2 معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين 

في مايو 201٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ »عقود التأمين« )IFRS 17(، وهو   
اإلدراج والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، يحل معيار  التأمين يغطي  معيار محاسبي جديد شامل خاص بعقود 
التقارير المالية الدولية رقم 1٧ محل معيار التقارير المالية الدولية رقم 4 »عقود التأمين« )IFRS 4( الذي صدر في 2005. ويسري 
معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧على كافة أنواع عقود التأمين )أي الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين(، 
بغض النظر عن نوع الكيانات التي تصدرها، وكذلك ضمانات وأدوات مالية معينة ذات مزايا مشاركة تقديرية. وتسري بضعة 
استثناءات نطاقية. ويتمثل الهدف العام من معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ في إتاحة نموذج محاسبي لعقود التأمين 
أكثر نفعا واتساقا لشركات التأمين. وبالمقارنة مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم 4، الذي يبنى إلى حد كبير 
على استثناء السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يتيح معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ نموذجا شامال لعقود التأمين 
يغطي كافة النواحي المحاسبية ذات الصلة. وجوهر معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ هو النموذج العام ويكمله ما يلي:  

تكييف معين للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )نهج الرسم المتغير(   -

نهج مبسط )نهج تخصيص القسط( في المقام األول للعقود قصيرة المدة.   -

يسري معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ على فترات التقارير التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده والبد من األرقام المقارنة.   
ويسمح بتطبيقه قبل ذلك على أن يطبق الكيان أيضا معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 

15 في تاريخ أول تطبيق لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ أو قبله. وال يسري هذا المعيار على الشركة. 

3-3-2 تفسير لجنة تفسيرات التقارير الملية الدولية رقم 23 عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل 

يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم يقين يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة   
تحديدا  يشمل  ال  أنه  كما   ،12 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  خارج  الجبايات  أو  الضرائب  على  يسري  وال   12 رقم  الدولي 

المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. ويتناول التفسير تحديدا ما يلي:  

ما إذا كان الكيان يأخذ المعالجات الضريبية غير المؤكدة في االعتبار بشكل منفصل   -

االفتراضات التي يفترضها الكيان بخصوص فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.   -

كيفية تحديد الكيان للربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة   -
واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية

كيفية اعتبار الكيان للتغييرات في الحقائق والظروف  -

على الكيان تحديد ما إذا كان سيأخذ كل معالجة ضريبية غير مؤكدة في االعتبار بشكل منفصل أم مع واحدة أو أكثر من   
المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى. وينبغي اتباع النهج األفضل توقعا لحسم عدم اليقين. ويسري التفسير على فترات 
التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده، على أنه تتاح بعض االستثناءات االنتقالية. وتطبق الشركة التفسير اعتبارا 

من تاريخ سريانه. 

4-3-2 تعديالت معيار التقارير المالية الدولية رقم 9: مزايا الدفع المقدم مع التعويض السلبي 

وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل   
األصلي  المبلغ  على  والفائدة  األصلي  للمبلغ  فقط  »مدفوعات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تعتبر  أن  على  اآلخر،  الشامل 
المستحق« )معيار SPPI(، ويتم االحتفاظ باألداة داخل نموذج األعمال المناسب من أجل ذلك التصنيف. وتوضح تعديالت معيار 
التقارير المالية الدولية رقم 9 أن األصل المالي يجتاز معيار SPPI بغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي يتسبب في الفسخ 

المبكر للعقد وبغض النظر عن ماهية الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا معقوال مقابل الفسخ المبكر للعقد.  

ينبغي تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق المبكر. وليس لهذه التعديالت أثر   
على البيانات المالية للشركة. 
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5-3-2 تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 19: تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها 

تتناول تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 19 المحاسبة عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل فترة   
التقرير. وتنص التعديالت على أنه عند حدوث تعديل في الخطة أو تقييدها أو تسويتها خالل فترة التقارير السنوية، فعلى 

الكيان ما يلي:  

تحديد تكلفة الخدمة الحالية لباقي الفترة بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها باستخدام االفتراضات األكتوارية   -
وأصول  الخطة  ضمن  المقدمة  المزايا  يعكس  الذي  )األصل(  المزايا  محدد  االلتزام  صافي  قياس  إلعادة  تستخدم  التي 

الخطة بعد ذلك الحدث. 

تحديد صافي الفائدة لباقي الفترة بعد تعديل الخطة أو تقييدها أو تسويتها باستخدام صافي االلتزام محدد المزايا   -
)األصل( الذي يعكس المزايا المقدمة ضمن الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة 

قياس ذلك الصافي. 

كما توضح التعديالت أيضا تحديد الكيان أوال ألية تكلفة خدمة سابقة أو مكسب أو خسارة عند التسوية دون مراعاة أثر سقف   
أو  تقييدها  أو  الخطة  تعديل  بعد  األصول  أثر سقف  الكيان  يحدد  ثم  الخسارة.  أو  الربح  المبلغ في  إدراج هذا  ويتم  األصول. 

تسويتها. ويتم االعتراف في الدخل الشامل اآلخر بأي تغيير في ذلك األثر باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة. 

تسري التعديالت على تعديالت الخطة أو تقييداتها أو تسوياتها التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقارير السنوية األولى   
والتي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعد ذلك مع السماح بالتطبيق المبكر. وال تسري هذه التعديالت إال على أية تعديالت أو تقييدات 

أو تسويات مستقبلية لخطة الشركة. 

6-3-2 التحسينات السنوية لدورة 2015-2017 )الصادرة في ديسمبر 2017(

تشمل هذه التحسينات:   

معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل   

وتوضح التعديالت أن نتائج ضريبة الدخل على حصص األرباح مرتبطة بشكل مباشر بالمعامالت أو األحداث الماضية التي ولدت   
أرباحا قابلة للتوزيع أكثر من ارتباطها بالتوزيعات على المالك. ولذلك، يدرج الكيان نتائج ضريبة الدخل على حصص األرباح في 

الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين حيثما أدرج الكيان أصال تلك المعامالت أو األحداث السابقة.

يطبق الكيان هذه التعديالت في فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر. وعند   
تطبيق الكيان هذه التعديالت ألول مرة، فإنه يطبقها على نتائج ضريبة الدخل على حصص األرباح المدرجة في بداية أول فترة 
مقارنة أو بعدها. وحيث إن الممارسة الحالية للشركة تتسق مع هذه التعديالت، فال تتوقع الشركة أي أثر على بياناتها المالية 

الموحدة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف االقتراض  

العامة عندما تكتمل كافة  القروض  لتطوير أصل مؤهل كجزء من  اقتراض تم أصال  أي  الكيان يعامل  أن  التعديالت  توضح   
األنشطة الالزمة إلعداد ذلك األصل الستخدامه المعتزم أو للبيع. 

الكيان  التي يطبق  السنوية  التقارير  أو بعد بداية فترة  المتحملة في  االقتراض  التعديالت على تكاليف  الكيان هذه  يطبق   
فيها هذه التعديالت ألول مرة. ويطبق الكيان هذه التعديالت في فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده 
مع السماح بالتطبيق المبكر. وحيث إن الممارسة الحالية للشركة تتسق مع هذه التعديالت، فال تتوقع الشركة أي تأثير على 

بياناتها المالية. 
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6-3-2  التحسينات السنوية لدورة 2015-2017 )الصادرة في ديسمبر 2017( )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة  

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تبنتها الشركة: 

1-4-2 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة بيان المركز المالي على أساس تصنيف المتداول / غير المتداول. ويعتبر األصل   
متداوًلا عندما:  

يتوقع تسييله أو يعتزم بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادية  -

يتوقع تسييله خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير أو   -

يكون نقدا أو في حكم النقد ما لم يتم تقييده عن االستبدال أو االستخدام لتسوية التزام لما ال يقل عن اثنى عشر   -
شهرا بعد فترة التقرير 

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 فترة التقرير أو   -

ليس هناك حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لما ال يقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير   -

وتصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.  

يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة على أنها أصول والتزامات غير متداولة.   

2-4-2  قياس القيمة العادلة 

تقيس الشركة األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية.   

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

تحويل االلتزام إما:  

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو   -

في حالة غياب سوق رئيسي، في السوق األنفع لألصل أو االلتزام  -

وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها شركاء السوق عند تسعير األصل أو االلتزام   
على افتراض تصرف شركاء السوق على أفضل ما يكون لمصلحتهم االقتصادية. 

في قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي، يؤخذ في الحسبان قدرة شريك السوق على توليد منافع اقتصادية عن طريق   
استخدام األصل أفضل استخدام أو ببيعه لشريك سوق آخر يستخدم األصل أفضل استخدام.
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2-4-2 قياس القيمة العادلة )تابع(

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

للتسلسل  المالية وفقا  البيانات  أو يفصح عنها في  العادلة لها  القيمة  التي تقاس  ويتم تصنيف كافة األصول وااللتزامات   
الهرمي للقيمة العادلة الذي يوصف كما يلي، على أساس معطيات أدنى مستوى البد منه لقياس القيمة العادلة ككل: 

المستوى 1 - أسعار السوق المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول 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 

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

بالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة في البيانات المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا حدثت تحوالت   
بين المستويات في التسلسل الهرمي أم ال عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس معطيات أدنى مستوى البد منه 

لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 

3-4-2 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

السياسات المحاسبية الخاصة باإليرادات المتبناة اعتباًرا من 1 يناير 2018  

يتمثل نشاط الشركة في توريد الطاقة لعميلها الوحيد وهو الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء   
طاقة طويلة األجل. ويتألف اإليراد من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه مما يلي: 

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

- رسوم إنتاج تغطي رسم الوقود والرسم المتغير للتشغيل والصيانة

)أ( رسوم السعة

 2٧3 طاقتها  والبالغة  حاليا  القائمة  الكهرباء  توليد  لمحطة  تمويلي  إيجار  عن  عبارة  الشركة  لدى  الطاقة  شراء  اتفاقية  إن   
ميجاوات وعقد إيجار تشغيلي لمحطة توليد كهرباء جديدة تبلغ طاقتها 445 ميجاوات. تعامل المحطة البالغة قدرتتها 2٧3 
ميجاوات على انها اتفاقية إيجار تمويلي ويتم إدراج إيرادات فوائد اإليجار في قائمة الدخل الشامل. تمثل رسوم السعة التي 
تغطي رسوم االستثمار المستلمة بموجب اتفاقية شراء الطاقة دفعات إيجار تمويلي. والمبالغ المستلمة فيما يتعلقب رسوم 
إيجار طارئة. وترتبط  المتغيرة( هي متحصالت  التشغيل والصيانة  الوقود ورسوم  )والتي تغطي رسوم  الكهربائية  الطاقة 
رسوم السعة التي تغطي رسوم التشغيل والصيانة الثابتة بإتاحة السعة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهي تمثل 

عائدات للشركة.

ولذلك، يعامل رسم االستثمار في المحطة البالغة قدرتها 445 ميجاوات على أنه يحتوي على إيجار ينقل الحق في استخدام   
األصول األساسية لفترة زمنية مقابل عوض. ويدرج هذا المكون من اإليراد على أساس القسط الثابت طوال مدة اإليجار حتى 
نطاق إتاحة السعة على أساس البنود التعاقدية التفاقية شراء الطاقة، ويتم احتسابه باستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم 
1٧ »عقود اإليجار« وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 »تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحتوي على عقد 

إيجار«، وهو بذلك ليس داخال في نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15. 

ويتم إدراج الرسوم الثابتة للتشغيل والصيانة كإيراد عند إتاحة السعة عن طريق إجراء الصيانة الالزمة سواء كانت مخططة   
أو غير مخططة في الموعد المناسب حتى تكون المحطة على استعداد للعمل وتوليد اإلنتاج الالزم ومزاولة النشاط بمرور 

الوقت. 
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3-4-2 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء )تابع(

)ب( رسوم اإلنتاج 

العميل  قبول  عند  الوقت  بمرور  يراكمها  مما  الوطنية  الشبكة  إلى  الكهرباء  توصيل  عند  كإيراد  اإلنتاج  رسوم  إدراج  يتم   
التسليم وعند عدم وجود التزام أداء غير مستوفى يمكن أن يؤثر على قبول العميل للمشروع.  

لدى الشركة اتفاقيات طويلة األجل مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تحدد التزام األداء وسعر المعاملة وتخصص   
سعر المعاملة لكل التزام من التزامات األداء المنفصلة. وتستخدم الخبرة التراكمية لتقدير واحتساب الخصومات، باستخدام 

طريقة القيمة المتوقعة، وال يدرج اإليراد إال بمدى احتمال أن إلغاء كبيرا لن يحدث في القيد.   

الشروط  أساس  على  والخدمات  السلع  توفير  ويتم  العميل.  من  بالمستحق  مرفق  رئيسي  تمويلي  مكون  هناك  وليس   
االئتمانية المتفق عليها في العقد ويتم الدفع خالل 25 يوما من تقديم الفاتورة. وتقدم الشركة الفواتير بصفة شهرية مؤخرا، 

وتقدم هذه الفواتير بصفة عامة في اليوم الخامس من الشهر التالي أو قبل ذلك.

السياسات المحاسبية الخاصة بسياسة اإليرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017  

تشتمل اإليرادات على التعرفات الخاصة بالسعة ورسوم الطاقة وبدل الوقود المحسوب والمدرج وفًقا التفاقية شراء الطاقة   
باستخدام  الفائدة  استحقاق  عند  الفوائد  إيرادات  إدراج  يتم  ش.م.ع.م.  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  المبرمة 

طريقة الفائدة الفعلية، والتي بموجبها يخصم السعر المستخدم 

المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي من صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.  

4-4-2 الضرائب

ضريبة الدخل الحالية   

تحسب الضرائب وفًقا لألنظمة الضريبية الُعمانية.  

يتم إدراج ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل باستثناء مدى ارتباطها ببنود مدرجة في قائمة الدخل الشامل أو في حقوق   
التوالي.  المساهمين مباشرة، وفي هذه الحالة يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل أو مباشرة في حقوق الملكية، على 
الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع استحقاقها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين 

الضريبية المسنونة أو المسنونة إلى حد كبير في تاريخ التقرير وأي تعديل على الضريبة المستحقة عن السنوات الماضية. 

الضريبة المؤجلة  

يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ التقرير بين األوعية الضريبية لألصول وااللتزامات   
وقيمها الدفترية.

فيها  يتم  التي  الفترة  في  تطبيقها  المتوقع  الضريبة  لمعدالت  وفقًا  المؤجلة  الدخل  ضريبة  والتزامات  أصول  قياس  ويتم   
تسييل األصل أو تسوية االلتزام، على أساس المعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( المسنونة أو المسنونة إلى حد كبير 

في تاريخ التقرير.

ويتم إدراج أصول ضريبة الدخل المؤجلة بالنسبة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة القابلة لالستقطاع والمبالغ المرحلة من   
المحتمل أن يكون  الذي يكون فيه من  الحد  إلى  اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة 
الربح الخاضع للضريبة متاحًا، والتي مقابلها يمكن استخدام الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع والمبالغ المرحلة من اإلعفاءات 

الضريبية غير المستخدمة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول ضريبة الدخل المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير   
المحتمل معه توفر أرباح ضريبية كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل المؤجل.
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يتم عرض البيانات المالية للشركة بالريال الُعماني وهو العملة التنفيذية للشركة. وتدرج التعامالت المنفذة بعمالت أجنبية   
تحويل  ويتم  مرة.  ألول  لإلدراج  التعامالت  تأهيل  تواريخ  للشركة في  التنفيذية  للعملة  السائدة  الصرف  وفقًا ألسعار  مبدئيًا 

األصول وااللتزامات النقدية المقومة بعمالت أجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة للعملة التنفيذية في تاريخ التقرير. 

تواريخ  في  الصرف  أسعار  باستخدام  األجنبية  العمالت  بإحدى  التاريخية  بالتكلفة  المقاسة  النقدية  غير  البنود  تحويل  ويتم   
المعامالت المبدئية. ويتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بإحدى العمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف 
المقاسة  النقدية  غير  البنود  ترجمة  عند  الناشئة  الخسارة  أو  المكسب  مع  التعامل  ويتم  العادلة.  القيمة  تحديد  تاريخ  في 
بالقيمة العادلة مع إدراج المكسب أو الخسارة بسبب التغيير في القيمة العادلة للبند )أي يتم االعتراف في الدخل الشامل 
اآلخر أو الربح أو الخسارة على التوالي بفروق التحويل على البنود التي يتم االعتراف بمكسب أو خسارة قيمتها العادلة في 

الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(

6-4-2 اآلالت والمعدات

يتم قيد أعمال البناء تحت اإلنشاء بالتكلفة خالصة من خسائر انخفاض القيمة التراكمية إن وجدت.   

يتم قيد اآلالت والمعدات بالتكلفة خالصة من االستهالك التراكمي وخسائر انخفاض القيمة التراكمية إن وجدت. وتشمل هذه   
التكلفة تكلفة استبدال جزء من اآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض بالنسبة لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل إذا استوفيت 
معايير اإلدراج. وعند لزوم استبدال أجزاء جوهرية من اآلالت والمعدات على فترات، تقوم الشركة باستهالكها بشكل منفصل 
على أساس أعمارها اإلنتاجية. وبالمثل، عند إجراء معاينة رئيسية، يتم إدراج تكلفتها في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات 
كاستبدال إذا استوفيت معايير اإلدراج. ويتم إدراج كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تحملها. 
ويتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أحد األصول بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني إذا تم استيفاء معايير 

اإلدراج بالنسبة للمخصص.  

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

سنوات

40اآلالت والمعدات واألعمال المدنية واإلنشائية 

40أصول إزالة الموقع

18قطع غيار رأسمالية لآلالت 

5أجهزة حاسب آلي ومعدات

5سيارات

5أثاث وتركيبات

5برامج حاسب آلي

تتم مراجعة القيم الدفترية للمعدات لتحديد االنخفاض في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة   
الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. وإذا وجدت مثل هذه المؤشرات وعندما تتجاوز القيم الدفترية المبلغ القابل لالسترداد 
منها  مخصومًا  العادلة  قيمها  من  األعلى  القيمة  كونها  لالسترداد  القابلة  قيمتها  إلى  األصول  قيمة  تخفيض  يتم  المقدر، 

تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة.
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وتتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال أحد مكونات بنود الممتلكات والمعدات المحتسب كبند منفصل ويتم شطب   
القيمة الدفترية لهذا المكون المستبدل. وتتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية 
أو الخسارة عند  الربح  أو  البيان  المتعلق بالممتلكات والمعدات. ويتم إدراج كافة المصروفات األخرى في  المستقبلية للبند 

تكبد المصروف.

عند إجراء كل فحص رئيسي، يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بوصفها بدياًل إذا استوفيت معايير   
اإلدراج.

ويتم إلغاء أي عنصر من الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية   
إلغاء األصل )محتسبة كالفرق بين صافي تحصيالت االستبعاد  أرباح أو خسائر ناشئة من  من استخدامه أو استبعاده. وأية 

والقيمة الدفترية لألصل( يتم إدراجها ضمن البيان أو األرباح أو الخسائر في سنة إلغاء األصل.

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

2-4-7 عقود اإليجار  

إن تحديد ما إذا كان الترتيب )أو يحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار. إن الترتيب هو، أو   
الترتيب حق استخدام  )أو أصول( وينقل  بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد  الوفاء  إذا كان  إيجار  يحتوي على عقد 

األصل )أو األصول(، حتى لو كان ذلك األصل )أو تلك األصول( غير محددة صراحة في الترتيب.

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

اإليجار التمويلي كمؤجر  

يدرج المبلغ المستحق بموجب اإليجار التمويلي كمديونية بصافي قيمة استثمار الشركة في اإليجار. ويدرج الفرق بين إجمالي   
المديونية والقيمة الحالية للمديونية كإيراد تمويل غير محقق.

7-4-2 عقود اإليجار )تابع(

يتم تخصيص إيرادات اإليجار التمويلي للفترات المحاسبية لكي تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الشركة   
تحقيق  أجل  التمويل من  وإيرادات  اإليجار  بين مستحقات  إيجار  ويتم تخصيص كل دفعة  باإليجارات.  يتعلق  فيما  المستحق 

معدل منتظم على رصيد مستحقات اإليجار التمويلي المستحق.

االيجار التشغيلي كمستأجر

اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف اإليجار التمويلي. ويتم إدراج مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف تشغيلي في قائمة   
الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة اإليجار. 

8-4-2  األدوات المالية - اإلدراج المبدئي والقياس الالحق 

األداة المالية هي أي عقد ينشئ أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة ملكية لكيان آخر.  
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1-8-4-2  األصول المالية

اإلدراج المبدئي والقياس  

يتم تصنيف األصول المالية عند اإلدراج المبدئي كمقاسة فيما بعد بالتكلفة المستهلكة والتكلفة العادلة من خالل الدخل   
الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

ويعتمد تصنيف األصول المالية عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج أعمال   
الشركة إلدارتها. وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو التي طبقت الشركة لها 
األداة العملية، تقيس الشركة مبدئيا األصل المالي بقيمته العادلة عالوة على تكاليف المعاملة وذلك إذا لم يكن األصل المالي 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويلي جوهري أو 

التي طبقت الشركة لها األداة العملية بسعر المعاملة المحدد وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 15.

إنشاء  إلى  يحتاج  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  القيمة  أو  المستهلكة  بالتكلفة  وقياسه  المالي  األصل  لتصنيف   
هذا  إلى  ويشار   .)SPPI( المستحق«  األصلي  المبلغ  على  والفائدة  األصلي  للمبلغ  فقط  »مدفوعات  عن  عبارة  نقدية  تدفقات 

التقييم بأنه اختبار SPPI ويتم إجراؤه على مستوى األداة. 

ويحدد  نقدية.  تدفقات  لتوليد  المالية  لألصول  إدارته  إلى كيفية  المالية  األصول  بإدارة  الخاص  الشركة  أعمال  نموذج  ويشير   
نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليهما. 

اتفاقية في  أو  إلى تسليم أصول خالل إطار زمني تحدده الئحة  التي تحتاج  المالية  أو مبيعات األصول  إدراج مشتريات  ويتم   
السوق )متاجرات الطريق المعتاد( في تاريخ المتاجرة، أي تاريخ التزام الشركة بشراء أو بيع األصل. 

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(  -

أصول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكاسب والخسائر التراكمية عند   -
إلغاء االعتراف )أدوات الملكية( 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -

أصول مالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين(   

من  كل  استيفاء  تم  إذا  المستهلكة  بالتكلفة  المالية  األصول  الشركة  وتقيس  للشركة.  األنسب  الفئة  هي  الفئة  وهذه   
الشرطين التاليين: 

أصول مالية مقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير للمكاسب والخسائر التراكمية عند   -
إلغاء االعتراف )أدوات الملكية( ، 

األصلي  للمبلغ  فقط  مدفوعات  عن  عبارة  نقدية  تدفقات  محددة  تواريخ  في  المالي  لألصل  التعاقدية  الشروط  تنشئ   -
والفائدة على المبلغ األصلي المستحق. 
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1-8-4-2 األصول المالية)تابع(

يتم قياس األصول المالية بالتكلفة المستهلكة فيما بعد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخضع النخفاض القيمة.   
ويتم إدراج المكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

تشمل األصول المالية للشركة بالتكلفة المستهلكة الذمم المدينة التجارية ومستحقات اإليجار التمويلي.   

إلغاء االعتراف  

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة حيثما طبق ذلك(   
في المقام األول )أي إزالته من قائمة بيان المركز المالي للشركة( عندما:  

تنقضي الحقوق في تلقي تدفقات نقدية من األصل، أو   -

تحول الشركة حقوقها في تلقي تدفقات نقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل   -
بدون تأخير جوهري للغير بموجب ترتيب تمريري، سواء )أ( حولت الشركة معظم مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( لم تحول 

الشركة ولم تحتفظ بمعظم مخاطر ومنافع األصل، ولكنها حولت السيطرة على األصل.   

مدى  بتقييم  تقوم  فإنها  تمريري،  ترتيب  في  تدخل  أو  األصل  من  نقدية  تدفقات  تلقي  في  حقوقها  الشركة  تحول  عندما   
احتفاظها بمخاطر ومنافع الملكية. وعند عدم تحويلها أو احتفاظها بمعظم مخاطر ومنافع األصل وعدم تحويلها للسيطرة 
التزاما  أيضا  الشركة  تدرج  الحالة،  هذه  وفي  المستمرة.  مشاركتها  بمقدار  المحول  األصل  تدرج  الشركة  تظل  األصل،  على 

مشتركا. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المشترك على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.

والقيمة  األصلية  الدفترية  القيمة  باألقل من  المحول  األصل  تتخذ شكل ضمان على  التي  المستمرة  المشاركة  ويتم قياس   
القصوى للعوض الذي كان من الممكن أن يلزم الشركة سداده. 

انخفاض قيمة األصول المالية   

الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المحتفظ بها  الدين غير  أدوات  المتوقعة لكافة  االئتمانية  الشركة مخصصا للخسائر  وتدرج   
أو الخسارة. وتبنى الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد 
التدفقات  الفعلي األصلي. وتشمل  الفائدة  التي تتوقع الشركة استالمها مخصومة بتقريب سعر  النقدية  التدفقات  وكافة 
البنود  التي تعتبر جزء من  التعزيزات االئتمانية األخرى  أو  النقدية من بيع الضمان المحتفظ به  التدفقات  المتوقعة  النقدية 

التعاقدية. 

ويتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي لم يكن فيها زيادة   
حاالت  عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  مخصص  تجنيب  يتم  المبدئي،  اإلدراج  منذ  االئتماني  الخطر  في  كبيرة 
التعسر الممكنة خالل األشهر االثنا عشر التالية )الخسارة االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا(. وبالنسبة لحاالت التعرض 
للمخاطر االئتمانية التي كان فيها زيادة كبيرة في الخطر االئتماني منذ اإلدراج المبدئي، البد من مخصص خسارة للخسائر 
االئتمانية المتوقعة طوال العمر المتبقي لقيمة التعرض بغض النظر عن توقيت التعسر )الخسارة االئتمانية المتوقعة طول 

العمر(. 

تتبع  ال  ولذلك،  المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  احتساب  في  مبسطا  نهجا  الشركة  تطبق  التجارية،  المدينة  للذمم  بالنسبة   
الشركة التغيرات في الخطر االئتماني، ولكنها تدرج مخصصا للخسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة طول العمر 
التاريخية، معدلة  االئتمانية  الخسارة  في  خبرتها  على  مبنية  تخصيص  الشركة مصفوفة  أقامت  ولقد  تقرير.  تاريخ كل  في 
حسب العوامل االستشرافية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. بالنسبة لمديني اإليجار التمويلي، تطبق الشركة منهًجا 
عاًما في حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة ويتم تحديدها باستخدام احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن 

السداد والخسارة الناشئة عن التخلف عن السداد.
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االلتزامات المالية   2-4-8-2

اإلدراج المبدئي والقياس   

قروض  أو  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كالتزامات  المبدئي  اإلدراج  عند  المالية  االلتزامات  تصنيف  يتم   
واقتراضات أو ذمم دائنة أو كمشتقات تخصص كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسبما هو مناسب. 

ويتم إدراج كافة االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض واالقتراضات والذمم الدائنة، خالصة من التكاليف   
المنسوبة مباشرة للمعامالت. 

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  

تشمل االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وااللتزامات المالية   
المقومة عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

ويتم تصنيف االلتزامات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم تحملها بغرض إعادة الشراء على المدى القريب. وتشمل   
المالية المشتقة التي تبرمها الشركة والتي ال تخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط حسبما  الفئة أيضا األدوات  هذه 
أنها محتفظ بها  المنفصلة على  المضمنة  المشتقات  الدولية رقم 9. كما يتم أيضا تصنيف  المالية  التقارير  يعرفها معيار 

للمتاجرة ما لم يتم تخصيصها كأدوات تحوط فعالة. 

ويتم إدراج المكاسب أو الخسائر على االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الربح أو الخسارة.   

ويتم قيد االلتزامات المالية المقومة عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في التاريخ المبدئي لإلدراج   
مالي  التزام  أي  الشركة  تقيد  ولم   .9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  الواردة في  المعايير  استيفاء  حالة  وذلك فقط في 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

القروض واالقتراضات   

هذه هي الفئة األنسب للشركة. فبعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس القروض واالقتراضات التي تحمل فائدة فيما بعد بالتكلفة   
المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج المكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف 

بااللتزامات وكذلك من خالل عملية استهالك سعر الفائدة الفعلي. 

ويتم احتساب التكلفة المستهلكة باحتساب أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ   
من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخسارة. 

إلغاء االعتراف  

يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انقضائه. وعند استبدال التزام مالي قائم بآخر من نفس   
التعديل  أو  االستبدال  فتتم معالجة هذا  القائم،  االلتزام  تعديل جوهري في شروط  مع  أو  تماما  المقرض بشروط مختلفة 
كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي وكإدراج التزام جديد. ويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية المعنية في بيان الربح أو الخسارة. 
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9-4-2 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

اإلدراج المبدئي والقياس الالحق  

تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة مثل مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد مخاطر سعر الفائدة. ويتم إدراج هذه األدوات   
المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة، ويعاد قياسها فيما بعد بالقيمة العادلة. ويتم 

قيد المشتقات كأصول مالية عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كما يلي:   

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

تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط ضد التعرض إلمكانية التغير في التدفقات النقدية المنسوبة إما لخطر معين   -
مرتبط بأصل أو التزام مدرج أو معاملة متوقعة شديدة االحتمال أو خطر العملة األجنبية في التزام ثابت غير مدرج. 

في بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة رسميا بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب الشركة في تطبيق محاسبة التحوط   
عليها وهدف واستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بالتحوط. 

ويشمل التوثيق تحديد أداة التحوط والبند المتحوط ضده وطبيعة الخطر الجاري التحوط ضده وكيفية تقييم الشركة لمدى   
استيفاء عالقة التحوط لمتطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر فعالية التحوط وكيفية تحديد نسبة التحوط(. 

وتعتبر عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط إذا استوفت كافة متطلبات الفعالية التالية: 

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   -

الذي تتحوط الشركة ضده  المتحوط ضده  البند  الناتجة عن كمية  التحوط نفس تلك  التحوط لعالقة  أن تكون نسبة   -
فعليا وكمية أدا التحوط ة التي تستخدمها الشركة فعليا للتحوط ضد كمية البند المتحوط ضده. 

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

تحوطات التدفقات النقدية   

ويتم إدراج الجزء الفعال من المكسب أو الخسارة على أداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي تحوطات التدفقات   
النقدية، بينما يتم إدراج أي جزء غير فعال فورا في بيان الربح أو الخسارة. ويتم تعديل احتياطي تحوطات التدفقات النقدية 

إلى األدنى من المكسب أو الخسارة التراكمية على أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط ضده. 

ويتم احتساب المبالغ المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر على أساس طبيعة المعاملة األساسية المتحوط ضدها. فإذا تسببت   
المعاملة المتحوط ضدها فيما بعد في إدراج بند غير مالي، فتتم إزالة المبلغ المتراكم في حقوق المساهمين من المكون 
المنفصل لحقوق المساهمين وإدراجه في التكلفة المبدئية أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االلتزام المتحوط ضده. وال 
المعاملة  أصبحت  حيثما  أيضا  ذلك  ويسري  للفترة.  اآلخر  الشامل  الدخل  في  يدرج  ولن  التصنيف  يعيد  تعديال  ذلك  يعتبر 
المتوقعة المتحوط ضدها لألصل غير المالي أو االلتزام غير المالي فيما بعد التزاما ثابتا يتم تطبيق محاسبة تحوطات القيمة 

العادلة عليه. 

إذا تم وقف محاسبة تحوطات التدفقات النقدية، فيجب أن يظل المبلغ المتراكم في الدخل الشامل اآلخر كما هو في الدخل   
الشامل اآلخر التراكمي إذا ظل من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط ضدها. وإال، فيعاد تصنيف المبلغ 

على الفور إلى الربح أو الخسارة كتعديل يعيد التصنيف. 

وبعد اإليقاف، وبمجرد حدوث التدفق النقدي المتحوط ضده، يجب احتساب أي مبلغ متبقي في الدخل الشامل اآلخر التراكمي   
حسب طبيعة المعاملة األساسية كما هو موضح أعاله. 
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10-4-2  المخزون

تلك  من  التكلفة  وتتكون  اقل.  أيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  أو  التكلفة  سعر  أساس  على  المخزون  تسعير  يتم   
المصروفات التي تكبدتها الشركة في سبيل الوصول بالمخزون الى شكله ومكانه الحاليين. ويتم احتساب التكلفة على 
أساس طريقة المتوسط المرجح. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون مطروحًا منه جميع التكاليف 

المقدرة الستكمال البيع والتكاليف الالزمة إلتمامه.

11-4-2  المخصصات

أحكام عامة  

يتم إدراج المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو حكمي( على الشركة ناتج عن حدث سابق ومن المحتمل أن يلزم   
تدفق خارجي لموارد تجسد منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام. وعند توقع الشركة 
لتعويض بعض أو كل المخصص على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إدراج التعويض كأصل منفصل ولكن فقط 
عندما يكون التعويض أكيدا فعال. ويتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في بيان الربح أو الخسارة خالصا من أي تعويض.  

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي سابق للضريبة يعكس المخاطر   
الخاصة بااللتزام متى كان ذلك مناسبا. وعند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة 

تمويلية. 

التزام إزالة أصول الموقع  

تقوم الشركة بتجنيب مخصص لتكاليف إزالة أصول الموقع عندما يكون هناك التزام حالي نتيجة ألنشطة تتم وفقا التفاقية   
المتوقعة  للتكاليف  الحالية  بالقيمة  الموقع  إزالة أصول  لتكاليف  الطاقة. ويتم تجنيب مخصص  واتفاقية شراء  االنتفاع  حق 
لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية التقديرية ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصل المعني. ويتم خصم التدفقات 
إزالة أصول الموقع. ويتم احتساب الرجوع في الخصم  النقدية بسعر حالي سابق للضريبة يعكس المخاطر الخاصة بالتزام 
كمصروف عند تحمله وإدراجه في بيان الربح أو الخسارة كتكلفة تمويلية. وتتم مراجعة التكاليف المستقبلية التقديرية إلزالة 
أصول الموقع سنويا وتعديلها حسبما هو مناسب. وتتم إضافة التغيرات في التكاليف المستقبلية التقديرية أو في معدل 

الخصم المطبق إلى تكلفة األصل أو خصمها منها.  

أعمال الصيانة الرئيسية  

يتم إنشاء مخصص ألعمال الصيانة الرئيسية للوفاء بااللتزامات التعاقدية بموجب اتفاقية شراء الطاقة. ومن المتوقع أن يتم   
تكبد هذه المصروفات على مدى فترة تنفيذ اتفاقية شراء الطاقة وستمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 
لإللغاء  القابلة  المدة غير  المتعهد على مدى  التعاقدية تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  أن تكون قادرة على  الطاقة. من أجل  شراء 

التفاقية شراء الطاقة، كان لدى الشركة التزام تعاقدي ال مفر منه بالقيام بأعمال الصيانة الرئيسية.

12-4-2  مكافآت الموظفين 

الحالية  األجور  حسب  الُعماني  العمل  لقانون  وفقا  الُعمانيين  غير  للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص  تجنيب  يتم   
وسنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ التقرير.

ويتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الُعمانيين وفقا لقانـون التأمينات االجتماعية لعام 1991.  

13-4-2 الذمم التجارية المدينة 

تمثل الذمم المدينة حق الشركة في الحصول على مبلغ من التعويضات لم يتم تحصيله )أي مرور الوقت فقط على السداد   
قبل استحقاق دفع التعويضات(.
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14-4-2 النقد والنقد المعادل

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تعتبر الشركة أن جميع أرصدة البنوك والنقد الخالية من حق الحجز وتستحق خالل أقل   
من ثالثة شهور من تاريخ اإليداع والسحوبات على المكشوف على أنها نقد ونقد معادل. 

15-4-2  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

تقاس الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بقيمها العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل   
الفائدة الفعلي. 

16-4-2 رأسمال األسهم

يتم تسجيل رأسمال األسهم بالمتحصالت المستلمة.  

17-4-2 حصص األرباح على األسهم العادية

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

18-4-2 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

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

تحدد الجمعية العمومية السنوية وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية شريطة أال تتجاوز تلك   
األتعاب 5% من صافي الربح السنوي بعد خصم االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري وتوزيع توزيعات األرباح لمساهمي 
الشركة على أال تتجاوز تلك األتعاب مبلغ 200.000 ريال ُعماني في السنة الواحدة. ويجب أال تتجاوز أتعاب حضور الجلسات لكل 

عضو مبلغ 10.000 ريال ُعماني في السنة الواحدة.
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التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  3

يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة القيام بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على قيمة األصول وااللتزامات المالية الظاهرة   
في تاريخ البيانات المالية والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة خالل العام. ومثل هذه التقديرات مبنية 
النتائج  اختالف  يؤدي  وقد  كبير،  حد  إلى  ربما  منها  التأكد  درجة  تختلف  التي  العوامل  من  العديد  تتضمن  افتراضات  على 

الفعلية عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات مستقبلية في األصول وااللتزامات المقدرة.

فيما يلي التقديرات الهامة المستخدمة في إعداد البيانات المالية:  

عقود اإليجار  1-3

أبرمت الشركة اتفاقية لشراء الطاقة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م لتوليد الطاقة وتوفير سعة الطاقة   
البالغة  والمحطة  البالغة طاقتها 2٧3 ميجاوات  المحطة  أي  المحطتين،  الطاقة كلتنا  اتفاقية شراء  من محطتها. وتغطي 
الترتيب  إذا كان  الدولية رقم 4 »تحديد ما  المالية  التقارير  اإلدارة في اعتبارها متطلبات معيار  طاقتها 445 ميجاوات. وتضع 

يحتوي على إيجار«، والذي يضع توجيهات لتحديد متى قد يتضمن الترتيب إيجارًا.

ويستند تحديد ما إذا كان الترتيب بمثابة إيجار، أو يتضمن إيجارًا، على موضوع الترتيب في تاريخ نشأته سواء توقف إنجاز هذ   
الترتيب على استخدام أصل أو أصول محددة أم ال، ويمنح هذا الترتيب الحق في استخدام األصل. 

الترتيب يتضمن إيجارًا، يصنف ترتيب اإليجار إما بأنه تمويلي أو تشغيلي وفقًا لمبادئ المعيار  وعند التوصل إلى تحديد أن   
المحاسبي الدولي رقم 1٧ »اإليجار«. ويعد اإليجار الذي يحّول غالبية مخاطر وعوائد التشغيل بمثابة إيجار تمويلي. ويعد اإليجار 

عدا اإليجار التمويلي بمثابة إيجار تشغيلي. 

)1( اإليجار التمويلي  

بمحطة  يتعلق  فيما  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  مع  المبرمة  الطاقة  اتفاقية شراء  فإن  اإلدارة،  تقييم  على  بناء   
توليد الطاقة البالغة طاقتها 2٧3 ميجاوات تم تصنيفها كإيجار تمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 1٧ نظرا لتحويل 
مخاطر ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية المحطة لصالح الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. وفقًا لشروط اتفاقية شراء 
الطاقة، يعتمد توليد الطاقة على محطة الشركة والشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي المورِّد الوحيد لتوليد الطاقة 
في سلطنة ُعمان، وتحصل على كمية كبيرة من الطاقة الناتجة عن محطة الشركة. وفًقا لذلك، خلصت اإلدارة إلى أن اتفاقية 
شراء الطاقة تلبي متطلبات لجنة التفسير رقم 4، التي تحدد ما إذا كانت االتفاقية تحتوي على عقد إيجار. كما قامت اإلدارة 
بتقييم تصنيف اإليجارات وفًقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 1٧، وخلصت إلى أن هذه االتفاقية هي عبارة عن عقد 
إيجار تمويلي، حيث إن المصطلح الخاص بـاتفاقية شراء الطاقة مخصص للجزء األكبر من العمر االقتصادي المتبقي لمحطة 

الشركة. وبناء على ذلك، تم إدراج مستحقات اإليجار التمويلي في البيانات المالية.

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

)2( اإليجار التشغيلي  

بناء على تقييم اإلدارة، فإن اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بمحطة توليد   
الطاقة البالغة طاقتها 445 ميجاوات تم تصنيفها كإيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 1٧ نظرا لبقاء مخاطر 
ومنافع جوهرية مرتبطة بملكية المحطة لدى الشركة وليس الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. ويرجع األساس في هذه 
النتيجة إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تسري لمدة 15 عاما، بينما يقدر العمر االقتصادي للمحطة بحوالي أربعين عاما. وال تكاد 
القيمة الحالية للحد األدنى للقيم اإليجارية بموجب اتفاقية شراء الطاقة تحّصل القيمة العادلة للمحطة عند بدء اإليجار. وعالوة 

على ذلك، يتم تحمل الخطر المتبقي بمعرفة الشركة وليس الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.  

مخصص التزام إزالة أصول الموقع  2-3

عند انقضاء اتفاقية حق االنتفاع واتفاقية شراء الطاقة، تتحمل الشركة التزام إزالة األصول وترميم المنطقة المتأثرة. وتبنى   
التكلفة التقديرية ومعدل الخصم ومعدل الخطر المستخدم في مخصص احتساب تكاليف إزالة أصول الموقع على أفضل 

تقديرات اإلدارة.  
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مخصص أعمال الصيانة الرئيسية   3-3

فيما يتعلق بالمحطة البالغة طاقتها 2٧3 ميجاوات، لدى الشركة التزام تعاقدي ال يمكن تجنبه وهو إتاحة المحطة لتوليد   
الكهرباء على مدى مدة اتفاقية شراء الطاقة مما يتطلب أداء بعض األنشطة. وبناء على ذلك، يعتبر من المناسب تكوين 

مخصص للصيانة الرئيسية كتكاليف ال يمكن تجنبها بناءًا على مراجعة منتصف العمر استنادا إلى أفضل التقديرات. 

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للمعدات  4-3

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة الموجودات، مطروحًا منها قيمها المتبقية، على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. ويتم   
احتساب األعمار اإلنتاجية المقدرة وفقًا لتقييم إدارة الشركة بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة 

والتآكل والتلف الطبيعيين باستخدام أفضل تقديراتها. ويتم احتساب القيم المتبقية وفقًا ألفضل تقديرات اإلدارة

فرضية استمرارية الشركة  5-3

لقد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها الموارد   
د جوهرية قد تلقي  لالستمرار في األعمال للمستقبل المنظور. عالوًة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّ
شكوكًا كبيرة على قدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية 

استمرارية الشركة.

الضرائب   6-3

المستقبل.  في  للضريبة  الخاضع  الدخل  وتوقيت  وكمية  الضريبية  القوانين  بتفسير  يتعلق  فيما  تيقن  عدم  أوجه  توجد   
وبالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، فإن الخالفات التي تنشأ بين النتائج 
الفعلية واالفتراضات، أو التغييرات المستقبلية لمثل هذه االفتراضات قد تحتم إجراء تعديالت في المستقبل لحساب ضريبة 

الدخل والمصروفات التي سجلت بالفعل. 

وتقوم الشركة بتكوين مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط   
الربوط الضريبية السابقة والتفسيرات  إلى عوامل مختلفة، مثل خبرة  الضريبية للشركة. ويستند مقدار تلك المخصصات 

المختلفة لألنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية.

3-7 إنخفاض قيمة المديونيات

التصنيف  تقييم  يتضمن  الذي  المتوقع  الخسارة  نموذج  باستخدام  للمديونيات  للتحصيل  القابل  للمبلغ  تقدير  إجراء  يتم   
االئتماني ومعلومات حول األيام التي فات موعد استحقاقها. بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم تنفيذ هذه المعلومات على 

أساس فردي. يتم تقييم المبالغ غير الهامة بشكل فردي، والتي فات موعد استحقاقها، بشكل جماعي.

3-8 إنخفاض قيمة مديونيات إيجار التمويلي

تقوم الشركة بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بمديونيات اإليجار التمويلي، على أساس مستقبلي، والمدرجة بالتكلفة   
المتوقعة«،  االئتمان  »خسائر  نموذج  أساس  على  التمويلي  إيجار  مديونيات  قيمة  انخفاض  مخصصات  تقييم  تم  المطفأة. 
هذه  في  أحكاًما  الشركة  تستخدم  المتوقعة.  الخسارة  ومعدالت  السداد  عن  التخلف  مخاطر  حول  افتراضات  باستخدام 
إلى  باإلضافة  الحالية  السوق  وظروف  السابق  التاريخ  على  بناًء  القيمة،  إنخفاض  حساب  في  المدخالت  وتحديد  االفتراضات 

التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. كما في تاریخ التقریر، یعتبر تأثیر انخفاض القیمة غیر جوهري.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

آالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ  4
تشمل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ تكلفة تمويل تم رسملتها خالل الفترة بمقدار 0 ريال ُعماني )201٧: 8.19٦.805 ريال   )1(

ُعماني( متكبدة بخصوص قروض طويلة األجل )إيضاح 1٦( من أجل تمويل تكاليف مشروع.

حولت الشركة 158.92٦.392 ريال ُعماني )201٧: 0 ريال ُعماني( من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى المحطة في تاريخ   )2(
التشغيل التجاري للمحطة البالغة طاقتها 445 ميجاوات الموافق 1 يناير 2018. 

جميع المصانع والمعدات مرهونة لدى البنوك مقابل القرض ألجل )اإليضاح 1٦(  )3(

تم تخصيص رسم اإلستهالك في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:  )4(

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

3٫892٫471٧٦.359تكاليف التشغيل )اإليضاح 20(

57٫47553.2٦5مصروفات إدارية وعمومية )اإليضاح 21(

3٫949٫946129.٦24

مستحقات اإليجار التمويلي  5

كما هو مذكور في المالحظة 3-1، فإن الترتيب الخاص بمحطة توليد الطاقة البالغة قدرتها 2٧3 هو عبارة عن عقد إيجار تمويلي.   
وبناء على ذلك، فقد تم إدراج مستحقات اإليجار التمويلي الخاصة بالمحطة البالغة طاقتها 2٧3 ميجاوات في البيانات المالية.

2018201٧

ريال عمانيريال عماني

5٦.٧٧9.844 54٫514٫265 غير متداولة

2.088.485 2٫265٫579 متداولة

 56٫779٫844 58.8٦8.329

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 عماني30 ديسمبر 2018

95٫467٫559    47٫733٫780 34٫095٫557    6٫819٫111    6٫819٫111 إجمالي مستحقات اإليجار التمويلي

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

2٫265٫579   2٫457٫689   15٫791٫12636٫265٫449 56٫779٫844    

30 ديسمبر 201٧

102.28٦.٦٧1    54.552.892 34.095.55٧    ٦.819.111    ٦.819.111 إجمالي مستحقات اإليجار التمويلي

 )43.418.343(  )14.595.408( )19.538.٧٧٦(  )4.553.533(  )4.٧30.٦2٦(ناقصًا: إيرادات تمويل غير محققة

2.088.485   2.2٦5.5٧9   14.55٦.٧8139.95٧.484   58.8٦8.329

تمت زيادة القيمة الدفترية لعقد اإليجار في عام 201٦ من خالل مخصص أعمال الصيانة الرئيسية )اإليضاح 15(  
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المخزون  6

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

2.803.٧23 2٫958٫345 قطع غيار ومستهلكات 

1.121.0٦0 2٫671٫003 وقود

 5٫629٫348 3.924.٧83

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  7

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

1.958.395 2٫681٫517 ذمم تجارية مدينة من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 

8.514 148 مستحق من أطراف ذات عالقة إيضاح )25(

1.32٦.403 545٫172 ذمم مدينة أخرى

 3٫226٫837 3.293.312

تعتبر جميع الذمم التجارية المدينة جيدة ولم تتجاوز وقت استحقاقها ولم تنخفض قيمة أي من أرصدتها في تاريخ التقرير.   
تم تحصيلها بالكامل اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية. لم تدرج الشركة أي خسائر ائتمانية متوقعة ضمن 

الذمم التجارية حيث أن المبلغ لم يكن كبيًرا.

الذمم التجارية المدينة ال تحمل فائدة ومدتها 25 يوًما.  

الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدمًا  8

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

166٫576٦2.995مصروفات مدفوعة مقدمًا

6٫675200.529مدفوعات وأخرى

173٫2512٦3.524

النقد والنقد المعادل  9

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني 

2.5٦0.433 10٫104٫872 نقد في البنك

1.8٧5 1٫840 نقد في الصندوق

 10٫106٫712 2.5٦2.308

في 31 ديسمبر 2018، لدى الشركة تسهيالت سحب على المكشوف بمبلغ ٧.٧00.000 ريال ُعماني )201٧ - ال شيء( مع معدل فائدة   
3.5 % سنويًا )201٧ - ال شيء(
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رأسمال األسهم  10.

يبلغ رأسمال األسهم المصرح به للشركة، كما في 31 ديسمبر 2018، 120.000.000 ريال ُعماني )201٧: 500.000 ريال ُعماني(. وقد تقرر   
في اجتماع جمعية عمومية غير عادية انعقد في 20 ديسمبر 201٧ تقسيم القيمة االسمية لكل سهم من 1 ريال ُعماني إلى 100 

بيسة وتقسيم كل سهم إلى 10 أسهم. 

كما تم االتفاق على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 500.000 ريال ُعماني إلى 22.224.000 ريال ُعماني مقسمة إلى   
222.240.000 سهم عن طريق تحويل قرض المساهمين بمبلغ 21.٧24.000 ريال ُعماني )إيضاح 13(. اعتباًرا من 31 ديسمبر 201٧، نظًرا 
لعدم اكتمال عملية التسجيل، تم تقديمه على أنه الزيادة المقترحة في رأس المال. خالل العام الحالي، تم اعتماد زيادة رأسمال 

األسهم لدى وزارة التجارة والصناعة، وأتيح سجل تجاري جديد في 20 مارس 2018.

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 31201٧ ديسمبر 2018

نسبة 
عدد األسهمالمساهمة

نسبة 
عدد األسهمالمساهمة

449.990 89.998%60٫004٫800 27%شركة م.أ.ب القابضة للطاقة

ميتسوي وشركاه مشاريع الشرق األوسط وأفريقيا

-   0%60٫004٫800 27%إنفستمنت آند ديفولوبمنت ليمتد 

50.000 10%16٫668٫000 7٫5%الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

االحتياطي القانوني  11

تتطلب المادة 10٦ من قانون الشركات التجارية لعام 19٧4 وتعديالته تحويل 10% من صافي ربح الشركة إلى حساب احتياطي   
قانوني غير قابل للتوزيع حتى يعادل رصيد هذا الحساب ثلث رأسمال الشركة المدفوع على األقل. 

احتياطي تحوطات التدفقات النقدية  12

الهوامش  على  عالوة  األمريكي  الدوالر  على  الليبور  بسعر  فائدة  األمريكي  بالدوالر  األجل  طويلة  الشركة  تسهيالت  تحمل   
السارية. ولقد ثبتت الشركة سعر الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة تم إبرامها مع بنوك دولية عديدة من أجل 

التسهيالت.  

احتياطي تحوطات التدفقات النقدية )تابع(  12

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

 )2.3٧٦.4٦٦( )4٫444٫370(في 1 يناير

 )2.528.140(3٫789٫899 تغير في القيمة العادلة خالل السنة

4٦0.23٦  )568٫484(ناقص: المتعلق بأصل ضريبة مؤجلة )إيضاح 18(

 )4.444.3٧0( )1٫222٫955(التغير في القيمة العادلة للتحوط بعد خصم الضريبة

تخصص وتسري كافة مقايضات أسعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقدية وتم إدراج قيمتها العادلة مباشرة في الدخل الشامل   
اآلخر وعرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين خالصة من الضريبة المؤجلة ذات الصلة. 
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األدوات المالية المشتقة  13

ينشأ الخطر الرئيسي لسعر الفائدة لدى الشركة من االقتراضات طويلة األجل ذات األسعار المتغيرة مما يعرض الشركة لخطر   
فائدة  بأسعار  دولية  بنوك  مع خمسة  فائدة  أسعار  مقايضة  اتفاقيات  الشركة خمس  أبرمت  النقدية.  التدفقات  فائدة  سعر 
ثابتة تتراوح من 2.1% إلى 2.4% سنويًا. وخالل السنة الحالية، تم تقويم اقتراضات الشركة ذات السعر المتغير بالدوالر األمريكي 

بالكامل.  

وتدير الشركة خطر سعر فائدة تدفقاتها النقدية عن طريق استخدام مقايضات أسعار فائدة عائمة إلى ثابتة. وبموجب هذه   
العقود  بين أسعار  الفرق  أن يستبدلوا على فترات محددة )نصف سنوية(  أخرى على  أطراف  الشركة مع  تتفق  المقايضات، 

الثابتة ومعدالت الفائدة ذات السعر العائم، محتسبا بالرجوع إلى المبالغ األصلية النظرية المتفق عليها.  

القيمة النظرية حسب الفترة لالستحقاق

قيمة عادلة
إجمالي 

القيمة
من شهر 

واحد
أكثر من سنة 

أكثر من 5واحدة

سنواتإلى 5 سنواتإلى 12 شهرالنظريةسلبية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 ديسمبر 2018

3٫890٫28016٫434٫91368٫175٫408 1٫438٫77188٫500٫601 مقايضة سعر الفائدة

31 ديسمبر 201٧

2.32٧.5451٦.092.944٧2.40٧.٦5٧ 5.228.٦٧090.828.14٦مقايضة سعر الفائدة

مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع  14

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

3٫000٫9002.920.584في 1 يناير

-   928٫519 مخصص مكون خالل الفترة

80.31٦ 138٫236 رد معدل الخصم على مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع )إيضاح 23(

4٫067٫6553.000.900في 31 ديسمبر

تمثل تكاليف إزالة أصول الموقع القيمة الحالية وفقًا ألفضل تقديرات اإلدارة لتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية والتي قد   
تكون مطلوبة إلزالة المرافق وتسوية المنطقة المتأثرة في المواقع التي استأجرتها الشركة. وتم خصم التكلفة المقدرة من 

القيمة الحالية باستخدام معدل يعكس مخاطر الشركة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

مخصص أعمال الصيانة الرئيسية  15

الطاقة  توليد  أصول  رئيسية على  بأعمال صيانة  القيام  الطاقة، سيتعين  اتفاقية شراء  بموجب  بااللتزامات  الوفاء  أجل  من   
وتحديثها. ومن المتوقع تكبد هذه النفقات على مدى اتفاقية شراء الطاقة مما يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب 
والتي  الصادرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  اساس  على  مخصص  تكوين  تم  فقد  الطاقة.  شراء  اتفاقية 

ستلزم ألنشطة الصيانة والتطوير الرئيسية. 

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

4٫423٫638٦.585.14٦في 1 يناير

15٦.5٧1 125٫502 رد معدل الخصم على الصيانة الرئيسية

 )2.318.0٧9( )631٫408(المدفوع خالل السنة

3٫917٫7324.423.٦38في 31 ديسمبر

القرض طويل األجل  16

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

88.٦38.25٦ 152٫502٫471في 1 يناير

٦3.8٦4.215 13٫074٫003 المستلم خالل السنة

-    )4٫243٫725(المدفوع خالل السنة

161٫332٫749152.502.4٧1إجمالي قيمة القرض

 )1.928.441( )1٫728٫219(ناقص: رسوم ترتيبات غير مطفأة

159٫604٫530150.5٧4.030في 31 ديسمبر

3.٧92.543 6٫979٫251 الجزء الجاري

152٫625٫27914٦.٧81.48٧الجزء غير الجاري

159٫604٫530150.5٧4.030

اتفاقية تسهيالت القرض االصلية البالغة 1٦8.0٦9.121 ريال ُعماني )43٧.832.04٧ دوالر امريكي( خصصت من قبل ائتالف من بنوك   
محلية وعالمية وفقا التفاقية شراء الطاقة لتمويل تكاليف المشروع. ويسدد القرض على 31 قسط نصف سنوي والتي تبدأ 

من 31 يوليو 2018.

وفقا التفاقية الشروط العامة، يتألف قرض األجل مما يلي:  

تاريخ السداد النهائيأسعار الفائدةمجموع الخدماتالعملة

31 ديسمبر 4.٦2032% سنويا٧2.999.959ريال ُعماني1

31 ديسمبر 2032ليبور + 1.4% سنويا248.2٧1.000دوالر أمريكي2

تشتمل اتفاقية تسهيالت الريال الُعماني على تسهيالت احتياطيات من الريال الُعماني تبلغ 3.032.٦4٦ ريال ُعماني  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

القرض طويل األجل )تابع(  16

فيما يلي جدول سداد إجمالي قرض األجل:  

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

3.908.٦38 7٫089٫985 تدفع في غضون سنة واحدة

٦.530.15٦ 7٫363٫186 تدفع في غضون سنة واحدة أو سنتين

20.48٧.182 22٫596٫221 تدفع في غضون سنتين أو خمس سنوات

121.5٧٦.495 124٫283٫357 تدفع بعد خمس سنوات

أسعار  لمقايضة  اتفاقية  الفائدة عن طريق  بالنسبة لخطر سعر  األمريكي  بالدوالر  المقوم  القرض  الشركة ضد جزء  تتحوط   
الفائدة كما هو مبين في إيضاح 12.

تم ضمان القرض برهن جميع أصول المشروع، والتنازل عن التأمين / إعادة التأمين واتفاقية ضمان على أسهم المؤسسين   
ورهن حسابات المشروع، ويبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي للقروض البنكية 3.٦1% سنوًيا )201٧: 2.51%( للتسهيالت 
بالدوالر االمريكي ونسبة 4.٦0% سنوًيا )201٧: 4.٦0%( للتسهيالت بالريال الُعماني )بشكل عام سعر فعلي 4.02% سنوًيا( )201٧: 

.)%3.39

يخضع القرض إلى بعض االتفاقيات المتعلقة بصيانة معدل تغطية خدمة الدين.  

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  17

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

2.4٧2.32٦ 2٫379٫765 ذمم تجارية دائنة

399.1٧٧ 501٫493 مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 25(

329.854 3٫665٫422 مصروفات مستحقة

90.502 6٫759 ذمم دائنة أخرى

6٫553٫439 3.291.859
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

الضريبة  18

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

قائمة الدخل الشامل

154.825  )154٫809(الضريبة )المعكوسة(/الرسوم الحالية 

5٧3.٧3٧ 3٫022٫673 حساب الضريبة المؤجلة

 2٫867٫864 ٧28.5٦2

قائمة بيان المركز المالي

االلتزام غير المتداول 

2.38٦.3٦0 5٫977٫517 الضريبة المؤجلة

االلتزام المتداول

154.809 -   السنة الحالية

   - 154.809

مخصص حركة الضريبة:

49.399 154٫809 1 يناير

154.825 -   المحمل للمدة

-    )154٫809(اإللغاء خالل الفترة

 )49.415(-   الضريبة المدفوعة في السنة الحالية

154.809 -   31 ديسمبر

تم عكس رسم ضريبة الدخل خالل سنة 201٧ على أساس السنة الحالية بسبب تغيرات على أساس المطالبة بخصم ضريبي   
لبعض النفقات. 

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

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

249.9٦8 3٫227٫144 الربح المحاسبي قبل الضريبة

3٧.495 484٫072 الضريبة بمعدل %15

يضاف األثر الضريبي لـ:

41.5٦2 1٫216 مصروفات لم يسمح بخصمها

-   150٫408 الضريبة المؤجلة في السنة السابقة

-   2٫386٫977 الضريبة المؤجلة غير المدرجة على الخسائر الضريبية 

٦49.231 -   زيادة الضريبة المؤجلة بسبب زيادةمعدل ضريبة الدخل )من 12% إلى %15(

)154٫809(عكس حالي لضرائب السنة الماضية

2٧4 -   أخرى

٧28.5٦2 2٫867٫864 مصروف الضريبة للسنة
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

الضريبة )تابع(  18

تم االنتهاء من الربط الضريبي للسنة الضريبية 2012، أما بالنسبة للسنوات من 2008 إلى 2012. وتعتبر اإلدارة أن مبالغ الضريبة   
اإلضافية، إن وجدت، والتي من الممكن أن تكون مستحقة في نهاية السنوات الضريبية المفتوحة لم يكن لها تأثير مادي على 

المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018.

المحققة  غير  باألرباح  يتعلق  فيما  التمويلي، كذلك  االيجار  نموذج  بواسطه  إثباته  تم  والمؤجلة  الحالية  الضريبة  إن مخصص   
والبالغة 22.989.٧52 ريال ُعماني، )وهذا يمثل الفرق بين القيمة العادلة لآلالت ومستحقات االيجار التمويلي(، لدى اإلدارة نظرة 
بأن األرباح سوف تتحقق كجزء من التعرفة المحققة المستلمة على مدى عمر اتفاقية شراء الطاقة وال يخضع لضريبة الدخل إال 

الربح المحقق وفقا لقانون ضريبة الدخل.

الضريبة المؤجلة  

 .%15 قدره  أساسي  ضربيه  معدل  باستخدام  االلتزام  بطريقة  المؤقتة  الفروقات  كافة  على  المؤجلة  الضرائب  احتساب  يتم   
وينسب صافي التزام الضريبة المؤجلة والضريبة المؤجلة المحملة على قائمة الدخل الشامل إلى البنود التالية:

ضريبة مؤجلةمدرجة  في

في 1 يناير
الربح أو 
الخسارة

دخل شامل 
في 31 ديسمبرآخر

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

2018

أصول الضريبة المؤجلة

587٫660 -   587٫660 -   مخصص تكلفة الصيانة الرئيسية 

610٫148 -   610٫148 -   مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع

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

 784٫300 1٫197٫808)568٫484(  1٫413٫624

التزام الضريبة المؤجلة 

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

المكسب غير المحقق على 

)3٫021٫546(-   87٫551 )3٫109٫097(إدراج اإليجار التمويلي

إيجار تمويلي مستحق لـ

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

إيجار تمويلي مستحق لـ

 )881٫153(-   )881٫153(-   أعمال 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
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

الضريبة )تابع(  18

في 31 ديسمبردخل شامل آخرالربح أو الخسارةفي 1 يناير

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

201٧

أصل الضريبة المؤجلة 

٧84.300  4٦0.23٦  -    324.0٦4 احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

التزام الضريبة المؤجلة

 )٦1.5٦3( -  )18.409( )43.154(استهالك ضريبي معجل

المكسب غير المحقق على إدراج اإليجار 
)3.109.09٧( -  )555.328()2.553.٧٦9(التمويلي

)2.38٦.3٦0(4٦0.23٦  )5٧3.٧3٧()2.2٧2.859(صافي أصل / )التزام( الضريبة المؤجلة 

اإليرادات  19

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

إيرادات من عقد مبرم مع عميل

9.49٦.٧81 15٫029٫789مخصص تكلفة الوقود

919.9٦9 6٫786٫284مخصص تشغيل وصيانة ثابت

٧2.902 89٫129مخصص طاقة كهربائية 

34.5٦2  )34٫562(إيرادات من حدث التغيير السلبي الجوهري / )إلغاء(

21٫870٫64010.524.214

إيرادات من عقود إيجار

4.89٧.20٧ 4٫730٫626دخل الفائدة على االيجار التمويلي

 - 12٫796٫070دخل النفقات اإلستثمارية 

17٫526٫696 4.89٧.20٧

39٫397٫33615.421.421

وفي 20 فبراير 201٧، من خالل المرسوم السلطاني 201٧/9، تم زيادة معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة من 12% إلى %15.   
وهذه الزيادة تندرج تحت شروط التغيير السلبي الجوهري بموجب اتفاقية شراء الطاقة. ويحق للشركة استرداد هذه الضريبة 
اإلضافية من المتعهد ومن ثم يتم تسجيلها كمستحقة القبض من متعهد كما في 31 ديسمبر 201٧. ومع ذلك، تم إلغاء 

ذلك خالل عام 2018 حيث إن االلتزام الضريبي الحالي لعام 201٧ كان صفر محتسبا على أساس قانون ضريبة الدخل بُعمان. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

تكاليف التشغيل  20

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

9.٧59.2٧1 15٫067٫818 تكاليف وقود

3.5٦8.٧33 7٫003٫202 مصروفات التشغيل والصيانة

٧٦.359 3٫892٫471 استهالك )إيضاح 5(

222.905 656٫201 تأمين

142.399 645٫474 تكاليف الموظفين )إيضاح 22(

11٧.529 342٫120 تكلفة الربط لنقل الكهرباء

-   329٫495 تكلفة اإلصالح والصيانة واستيراد الكهرباء 

٦3.059 133٫350 مصروفات حق االنتفاع

38.٧43 10٫614 تكاليف أخرى

28٫080٫74513.988.998

المصروفات اإلدارية والعمومية  21

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

31.420 163٫417 تكاليف قانونية ومهنية

-   102٫782 ترفيه

4.981 57٫743 مصروفات سفر

53.2٦5 57٫475 استهالك )إيضاح 5(

51.٧11 55٫152 رسوم ترخيص للجهة التنظيمية

2.009 53٫114 مصروفات متعلقة بتقنية المعلومات والبرمجيات 

46٫550 مصروفات مكتبية 

٧.٦53 43٫283 مصروفات اتصاالت

٧.82٦ 26٫564 إيجار المكتب

4.542 16٫000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1.343 6٫200 مصروفات تدريب

15.894 54٫795 مصروفات متنوعة

683٫075180.٦44
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

المصروفات المتعلقة بالموظفين  22

تتألف الرواتب والتكاليف ذات الصلة المدرجة ضمن تكاليف التشغيل مما يلي:  

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

607٫174132.029رواتب وأجور ومزايا أخرى

17٫6733.424مساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة

20٫627٦.94٦مصروف منافع نهاية الخدمة للموظفين

645٫474142.399

تكاليف التمويل  23

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

320.534 6٫538٫078فائدة على قرض طويل األجل

-   253٫447)صافي( مدفوعات مقايضات أسعار الفائدة 

452.390 -   فائدة على قرض من المساهمين )إيضاح 25(

-   12٫130رسم التزام

-   138٫757عمولة اعتماد مالي

-   200٫222استهالك تكلفة تمويل مؤجلة

15٦.5٧1 125٫502رد معدل الخصم على الصيانة الرئيسية )إيضاح 15(

80.31٦ 138٫236رد معدل الخصم على مخصص تكاليف إزالة األصول )إيضاح 14(

7٫406٫3721.009.811

األرباح للسهم الواحد  24

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

-359٫2804٧8.594الربح / )الخسارة( للسنة

95٫865٫600500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

0٫004)0.95٧(

األرباح المخففة للسهم الواحد هي نفسها األرباح للسهم الواحد ألن الشركة لم تصدر أية أدوات لها أثر على األرباح للسهم   
الواحد عند ممارستها. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

معامالت مع أطراف ذات عالقة  25

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وكيانات األعمال التي يملكون فيها   
القدرة على التحكم في قراراتها المالية والتشغيلية أو التأثير عليها بصورة كبيرة.

تم  والتي  التجارية،  للتعامالت  العادي  العمل  سير  إطار  في  تنشأ  والتي  العالقة  ذات  األطراف  مع  بأرصدة  الشركة  وتحتفظ   
الدخول فيها وفقًا لبنود وشروط وافقت عليها اإلدارة.كانت األرصدة والتعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:

األرصدة في نهاية السنة   

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

المستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح ٧(

-   34 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

-   114 شركة شناص لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م.

4.2٧2 -   شركة م.أ.ب القابضة للطاقة

2.144 -   شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م

2.098 -   شركة أ بي أم القابضة للطاقة

 148 8.514

المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 18(

298.42٦ 465٫369 شركة ظفار للتشغيل والصيانة ش.م.م

58.1٦٧ 36٫124 الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة - ُعمان

23.298 -   شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

19.255 -   شركة ميتسوي وشركاه المحدودة

31 -   شركة أكوا باور

 501٫493 399.1٧٧

معامالت خالل الفترة

5.158.9٧٦ 7٫214٫548 رسوم التشغيل والصيانة والمصروفات ذات الصلة

425.٦1٧ 641٫622 مصروفات اإلعارة ومصروفات االسترداد

11.200 16٫000 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة )إيضاح 21(

5.595.٧93 7٫872٫170 بضاعة وخدمات مستلمة

353.٦09 279٫048 بضاعة وخدمات مقدمة

92٦.492 -   سداد قرض المساهمين )إيضاح 13(

452.390 -   فائدة على قرض المساهمين )إيضاح 24(

22.٦50.492 -   قرض مساهمين محول إلى حقوق مساهمين 
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مدفوعات لموظفي اإلدارة العليا  

بنشاطات  والتحكم  وتوجيه  لتخطيط  الالزمة  والمسؤوليات  بالسلطات  يتمتعون  الذين  األشخاص  في  العليا  اإلدارة  تتمثل   
وكانت  ذلك«.  بخالف  أو  تنفيذي  كان  »سواء  إدارة  مجلس  عضو  أي  ذلك  في  بما  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  الشركة، 

المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي:

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

344.445 334٫129 منافع قصيرة األجل للموظفين

11.200 16٫000 رسوم حضور جلسات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 350٫129 355.٦45

إدارة المخاطر المالية  26

تشمل االلتزامات المالية الرئيسية للشركة بخالف المشتقات القروض والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى. ويتمثل   
الغرض الرئيسي لهذه االلتزامات المالية في تمويل عمليات الشركة. وتشمل األصول المالية الرئيسية للشركة مستحقات 

اإليجار التمويلي والذمم التجارية المدينة والنقد المشتق مباشرة من عملياتها. 

خطر السوق  

يتمثل خطر السوق في خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية إلحدى األدوات المالية بسبب تغيرات   
في أسعار السوق. ويتكون خطر السوق من خطر سعر الفائدة وخطر العملة. وتشمل األدوات المالية المتأثرة بخطر السوق 

القروض واألدوات المالية المشتقة. 

وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالمركز كما في 31 ديسمبر في 2018 و201٧.  

وقد تم إعداد تحليالت الحساسية على أساس قيمة صافي الدين ونسبة أسعار الفائدة الثابتة إلى العائمة للدين والمشتقات   
كما في 31 ديسمبر 2018.

وتم عمل االفتراضات التالية في احتساب تحليالت الحساسية:   

وتتمثل حساسية البند الشامل بالبيان في أثر التغيرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. ويبنى ذلك على األصول   -
المالية وااللتزامات المالية المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2018 و201٧ بما في ذلك أثر محاسبة التحوط. 

آلثار  بالنسبة  االعتبار  في  مرتبطة  نقدية  تدفقات  تحوطات  أي  أثر  بأخذ  المساهمين  حقوق  حساسية  احتساب  ويتم   -
التغيرات المفترضة للخطر األساسي. 

خطر سعر الفائدة  

خطر سعر الفائدة هو خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية إلحدى األدوات المالية بسبب تغيرات في   
الديون  بالتزامات  الفائدة السوقية في األساس  التغيرات في أسعار  الفائدة السوقية. ويتعلق تعرض الشركة لخطر  أسعار 
طويلة األجل ذات أسعار الفائدة العائمة لدى الشركة. وتدير الشركة خطر سعر الفائدة لديها عن طريق اقتناء محفظة متوازنة 
من القروض واالقتراضات ذات األسعار الثابتة والمتغيرة. وإلدارة ذلك، تدخل الشركة في مقايضات أسعار فائدة تتفق فيها على 
أن تقوم على فترات محددة باستبدال الفرق بين معدالت الفائدة ذات األسعار الثابتة والمتغيرة محتسبة بالرجوع إلى مبلغ 

أصلي نظري متفق عليه.

في 31 ديسمبر 2018، وبعد مراعاة أثر مقايضات أسعار الفائدة، تكون 42% من اقتراضات الشركة بسعر فائدة ثابت )201٧: %42(.   
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في تاريخ التقرير، تكون مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة لألدوات المالية الحاملة للفائدة لدى الشركة كما يلي:   

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعمانيأدوات ثابتة السعر

٦4.442.٦5٧ 68٫174٫050 قرض ألجل 

أدوات متغيرة السعر

88.059.814 93٫158٫699 قرض ألجل

حساسية سعر الفائدة   

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

إن أي تغيير محتمل معقول بمعدل 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ قائمة بيان المركز المالي كان سيزيد )يخفض(   
حقوق المساهمين والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، ال سيما أسعار 

صرف العمالت األجنبية، تظل ثابتة.

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 2018

798٫918  )798٫918(939٫903  )939٫903(التزامات مالية ذات أسعار متغيرة

 )758٫972(758٫972  )892٫908(892٫908 مقايضات أسعار الفائدة

39٫946  )39٫946(46٫995  )46٫995(صافي الحساسية

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 201٧

4٦.294  )4٦.294(54.4٦4  )54.4٦4(التزامات مالية ذات أسعار متغيرة

 )43.980(43.980  )51.٧41(51.٧41 مقايضات أسعار الفائدة

2.315  )2.314(2.٧23  )2.٧23(صافي الحساسية

خطر العملة األجنبية   

تنشأ مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية عندما تكون التعامالت التجارية المستقبلية أو األصول أو االلتزامات المدرجة منفذة   
الدوالر  رئيسي من  األجنبية بشكل  العمالت  لمخاطر سعر صرف  الشركة  وتتعرض  للشركة.  التنفيذية  العملة  عدا  بعمالت 
األمريكي. وتتم معظم التعامالت بالعمالت األجنبية بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى مرتبطة بالدوالر األمريكي. ونظرًا لكون 
الريال الُعماني مرتبطا بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة بأن التقلب في أسعار صرف العمالت األجنبية لن يكون له تأثير جوهري 

على أرباح ما قبل الضريبة للشركة.
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خطر االئتمان  

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

التمويلي(.

  الذمم التجارية المدينة 

يدار خطر ائتمان العمالء بمعرفة كل وحدة أعمال وفقا لسياسة الشركة وإجراءاتها المقررة وتحت سيطرتها فيما يتعلق بإدارة   
ائتماني شاملة، ويتم تحديد الحدود  ائتمان العمالء. ويتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل على أساس بطاقة تصنيف  خطر 
التجارية  الذمم  العمالء دوريا. ويمثل رصيد  المستحقة من  المدينة  الذمم  مراقبة  التقييم. وتتم  لهذا  الفردية وفقا  االئتمانية 
المدينة الذمم المدينة طرف الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي عميل حكومي في ُعمان. وهذا العميل يتعامل مع 
الشركة منذ عامين، ولم يتم إدراج خسارة انخفاض قيمة ضد هذا العميل. وبناء عليه، يتم تقييم الرصيد المستحق من هذا 
العميل من أجل جودة ائتمانية عالية وقوية وخطر ائتماني محدود. وفي 31 ديسمبر 2018، كان لدى الشركة عميل واحد )201٧: 1(. 

المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  لقياس  باستخدام مصفوفة تخصيص  تقرير  تاريخ كل  القيمة في  إجراء تحليل النخفاض  يتم   
وتبنى أسعار المخصصات على أساس أيام التأخر في الدفع بالنسبة للرصيد المستحق. ويعكس الحساب النتيجة المرجحة 
باالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقول والمدعومة المتاحة في تاريخ التقرير عن األحداث الماضية واألحوال 
الحالية والتنبؤات باألحوال االقتصادية المستقبلية. وبصفة عامة، تشطب الذمم التجارية المدينة إذا تأخر دفعها ألكثر من 
لكل  الدفترية  القيمة  التقرير هو  تاريخ  االئتمان في  لخطر  األقصى  التعرض  ويكون  التنفيذ.  لنشاط  وال تخضع  واحدة  سنة 
فئة من األصول المالية، وال تكون القيمة جوهرية بالنسبة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وال تحتفظ 
الشركة بأي ضمان للمستحقات. وتقيم الشركة تركيز الخطر فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة بأنه محدود ألن عميلها 

موجود في ُعمان وهو عميل حكومي. 

مستحقات اإليجار التمويلي  

 )OPWP( تم تسجيل مستحقات اإليجار التمويلي وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه  
وهي عميل حكومي في ُعمان وبالتالي ال تعكس أي مخاطر ائتمانية كبيرة ومبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ليس بالكبير.

األرصدة البنكية  

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

تركيزات االئتمان  

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

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنتج   
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتمثل النهج الذي تتبعه الشركة 
العادية  الظروف  استحقاقها، في ظل  بالتزاماتها عند  للوفاء  اإلمكان  الكافية قدر  السيولة  توفر  السيولة في ضمان  إلدارة 
والظروف الصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. ووفًقا لذلك، تضمن الشركة توافر 

التسهيالت البنكية الكافية دائًما. 

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية الباقية لاللتزامات المالية في تاريخ قائمة بيان المركز المالي. والمبالغ إجمالية وغير ُمخصومة   
وتشمل مدفوعات الفوائد التعاقدية:

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

أقل من سنة 
واحدة

أكثر من سنة 
واحدة

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 ديسمبر 2018

التزامات مالية غير مشتقة

216٫496٫326 13٫339٫056 229٫835٫382 161٫332٫749 قرض ألجل

-   2٫379٫765 2٫379٫765 2٫379٫765 ذمم تجارية دائنة

-   501٫493 501٫493 501٫493 مستحق ألطراف ذات عالقة

164٫214٫007232٫716٫64016٫220٫314216٫496٫326

التزامات مالية مشتقة

1٫471٫05522٫897٫2983٫015٫13019٫882٫168إجمالي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

)3٫457٫799()524٫375()3٫982٫174()32٫284(إجمالي المدينين )مقايضة أسعار الفائدة(

1٫438٫77118٫915٫1242٫490٫75516٫424٫369صافي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

 165٫652٫778 251٫631٫764 18٫711٫069 232٫920٫695

31 ديسمبر 201٧

التزامات مالية غير مشتقة

12.081.22519٦.43٦.881 152.502.4٧1208.518.10٦قرض ألجل

-   2.4٧2.32٦ 2.4٧2.32٦2.4٧2.32٦ذمم تجارية دائنة

-   399.1٧٧399.1٧٧399.1٧٧مستحق ألطراف ذات عالقة

155.3٧3.9٧4211.389.٦0914.952.٧2819٦.43٦.881

التزامات مالية مشتقة

2.21٧.30118.550.13٧ 5.228.٦٧020.٧٦٧.438إجمالي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

----إجمالي المدينين )مقايضة أسعار الفائدة(

5.228.٦٧020.٧٦٧.4382.21٧.30118.550.13٧صافي الدائنين )مقايضة أسعار الفائدة(

 1٦0.٦02.٦44 232.15٧.04٧ 1٧.1٧0.029  214.98٧.018
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سياسة المجلس هي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين ودعم التطور المستقبلي   
للشركة من خالل تعظيم االستفادة من رصيد الدين وحقوق المساهمين.

إجمالي حقوق  الشركة كصافي دخل تشغيلي مقسوما على  المال، والذي تحدده  العائد على رأس  اإلدارة  ويراقب مجلس   
المساهمين. كما يرصد مجلس اإلدارة مستوى توزيعات أرباح األسهم المدفوعة. ولم تكن هناك تغييرات في نهج الشركة 

إلدارة رأس المال خالل السنة.

النقدية  األرصدة  اإليضاح 1٦ يقابلها  المفصل في  النحو  )القروض على  الديون  ويتكون هيكل رأس مال الشركة من صافي   
والمصرفية( وحقوق المساهمين بالشركة )التي تضم رأس المال واالحتياطات واألرباح المحتجزة(. وإن الشركة ليست خاضعة 

لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج بخالف متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 19٧4 وتعديالته.

والمخاطر  المال  رأس  تكلفة  المجلس  ينظر  المراجعة  هذه  من  وكجزء  الشركة.  مال  رأس  هيكل  بانتظام  المجلس  يراجع   
المرتبطة بكل فئة من رأس المال. ونسبة المديونية في 31 ديسمبر 2018 كانت 290.55% )201٧: 309.1٧%( )أنظر أدناه(.

نسبة المديونية  

كانت نسبة المديونية في نهاية فترة التقرير على النحو التالي:  

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

159٫604٫530150.5٧4.030الدين )1(

 )2.5٦2.308()10٫106٫712(النقد وأرصدة لدى البنك

149٫497٫818148.011.٧22صافي الدين

51٫453٫9934٧.8٧3.298حقوق المساهمين )2(

309.1٧%290٫55%صافي معدل الدين إلى حقوق المساهمين

)1( يعرف الدين على أنه اقتراض طويل وقصير األجل )باستثناء المشتقات( وقرض المساهمين كما هو موضح في ايضاحين 
13 و1٦.

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

التزامات احتمالية طارئة  28

في 31 ديسمبر 2018، كان لدى الشركة التزامات احتمالية طارئة فيما يتعلق بحساب احتياطي خدمة الدين وخطاب االعتماد   
سياق  في  تقديمها  تم  وقد  العامة  الشروط  اتفاقية  لمتطلبات  وفقا  أمريكي  دوالر  و٧50.400.8  ُعماني  ريال   2.٧09.4٦4 البالغ 

األعمال المعتادة التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أية التزامات جوهرية.

التزام حساب احتياطي الوقود من الكفالء  

ويمكن  الخارجي.  للوصي  وقود  احتياطي  بحساب  التزام  توفير  المشروع  كفالء  من  يطلب  العامة،  الشروط  اتفاقية  بموجب   
تقديم التزام حساب احتياطي الوقود في شكل نقدي أو خطاب اعتماد أو خطاب ضمان. وفي 30 سبتمبر 2018، قدمت شركتا 
ميتسوي وشركاه المحدودة وأكوا باور دعمهما من خالل خطاب الضمان وخطاب االعتماد على التوالي، في حين أودعت شركة 
للتوافق مع  الوقود  ريال ُعماني في حساب مصرفي الحتياطي  القابضة نقدًا بمبلغ 311.930  للتنمية واالستثمار  الدولية  ظفار 
متطلبات اتفاقية الشروط العامة. وال يمكن استخدام الرصيد المصرفي في حساب احتياطي الوقود وال دعم حساب احتياطي 
المبالغ، ويحتفظ  المقرضين والكفالء، ولذلك ال تملك شركة ظفار لتوليد الكهرباء أي سيطرة على هذه  إال بموافقة  الوقود 

بالمبلغ المستلم من شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة بصفة ائتمانية وال ُيحتسب في هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تابع(

التزامات احتمالية طارئة )تابع(  28

التزامات اإليجار التشغيلي  

أبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي على أراضي ومرافق توصيل بمدد إيجار تتراوح ما بين 15 و25 عاما. وفيما يلي الحد األدنى   
اللتزامات اإليجار التشغيلي المستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء: 

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

405.095 405٫095  في فترة ال تتجاوز سنة واحدة 

2.025.4٧٦ 2٫025٫476 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

4.523.149 4٫118٫054 بعد خمس سنوات

6٫548٫625 ٦.953.٧20

التزامات رأسمالية  29

اإلنشاءات  ُعماني( لدى مقاولي  ريال  )31 ديسمبر 201٧: 10.4٦0.395  ُعماني  ريال  بمبلغ 158.408  رأسمالية  التزامات  الشركة  لدى   
واألنشطة األخرى.

صافي األصول للسهم الواحد  30

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط   
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

2018201٧

ريال ُعمانيريال ُعماني

51٫453٫9934٧.8٧3.298صافي األصول - أموال المساهمين 

222٫240٫000500.000إجمالي عدد األسهم العادية

0٫232 95.٧4٧

معلومات قطاعات األعمال    31

قطاع العمل هو أحد مكّونات المنشأة الذي يرتبط بأنشطة تجارية تجني من خاللها أرباح وتتكبد خسائر بما في ذلك األرباح   
والخسائر المتعلقة بتعامالت مع مكونات أخرى لنفس المنشأة، والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة دورية من جانب 
كبير مسؤولي التشغيل بالمنشأة من أجل إتخاذ القرارات حول تخصيص مصادر لقطاع العمل وتقييم أدائها - والتي توجد 
المحاسبية  السياسات  التقرير عنها هي نفس  التي تم  للقطاعات  المحاسبية  السياسات  إن  لها معلومات مالية منفصلة. 

للشركة المبينة في اإليضاح رقم 2.

المعلومات المتعلقة بقطاعات أعمال الشركة موضحة أدناه وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 8 - قطاعات التشغيل.   
يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم 8 تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة 
التي تتم مراجعتها بصورة دورية من جانب كبير مسؤولي التشغيل من أجل إتخاذ القرارات حول تخصيص مصادر لقطاع 

العمل وتقييم أدائها. 

تعمل الشركة في قطاع عمل رئيسي واحد وهو توليد الطاقة. وقد تم اإلفصاح عن كافة المعلومات المعنية والتي تخص   
قطاع العمل الرئيسي ببيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل واإليضاحات حول البيانات المالية.

لم يتم اإلفصاح عن تحليل جغرافي حيث أن نسبة 100% من إيرادات الشركة من عميل مقيم في سلطنة ُعمان.  


