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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 
 

         مركز المالًقائمةال
 م9112دٌسمبر  11كما فً 

 
 
 
 
 

 

 

 ٌناٌر 1 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 ٌناٌر 3 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13  
 م9118 م9118 م9132 م9132 م9118 م9132 إٌضاح 
 )إعادة إدراج( )إعادة إدراج(  )إعادة إدراج( )إعادة إدراج(   

  
دوالر )الففففففففف( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الف(

 أمرٌكً
دوالر )الفففففؾ(

 أمرٌكً
دوالر )الففففففؾ(

 امرٌكى

        األصول
        أصول غٌر متداولة

 112,102 901,320 ,991632 111,581 115,101 216,11 5 ممتلكات وآالت ومعدات  
 - - ,27 - - ,17 3 أستخدام االصول -حق 
  ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 112,102 901,320 9996379 111,581 115,101 ,29611  أصول غٌر متداولةإجمالى 
        
 

 أصول متداولة
       

 1,888 1,282 36213 090 033 717  مخزون
 15,181 15,100 126179 5,813 5,811 396,71 0 ذمم تجارٌة مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخرى

 91,151 91,518 396229 2,928 0,211 96222 8 نقدٌة بالنبك والخزنة
 11,991 10,011 7962,7 15,801 11,591 916171  إجمالً األصول المتداولة

        

 181,119 111,111 9276117 113,155 112,821 3396172  إجمالً األصول 
        

        حقوق الملكٌة وااللتزامات
        رأس المال واالحتٌاطٌات

 50,115 50,115 776917 996313 99,111 996313 أ2 رأس المال
 11,101 11,101 316779 96119 1,119 96392 ب 2 احتٌاطً قانونً
 )113( )93,592( )916211( )399( )11,913( )26377(  خسابر مرحلة

 30,539 11,112 996192 9,6112 15,210 376179  إجمالٌرأس المال واالحتٌاطٌات

 )13,118( )2,190( )26377( )63,1,( )1,511( )16391( 11 صافً من الضرٌبة  –عجز التؽطٌة 

 51,551 19,999 1,6329 ,32629 19,111 316219  المساهمٌنحقوق ملكٌة إجمالى 
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 مركز المالًقابمةال
 م9112دٌسمبر  11كما فً 

 
 

 
 
 

ووقعها م 9191فبراٌر  93ح بإصدارها فً، وصر  11إلى  3المالٌة الواردة على الصفحات من  قوابممجلس اإلدارة على هذه ال وافق
 عنه:نٌابة 

 
 

 العضو ربٌس مجلس اإلدارة
 
 
 

 اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوابم المالٌة.
 

 

 

 

 

        
 ٌناٌر 1 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 ٌناٌر 3 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13  
 م9118 م9118 م9132 م9132 م9118 م9132 إٌضاح 
 )إعادة إدراج( )إعادة إدراج(  )إعادة إدراج( )إعادة إدراج(   

  
دوالر )الف( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الف(

 أمرٌكً
دوالر )الؾ(

 أمرٌكً
دوالر )الؾ(

 امرٌكى

        التزامات غٌر متداولة
 12,981 11,110 316727 76991 1,135 96379 11 حوطعجز الت

 919,212 101,939 3716171 726399 30,121 776777 11 الجزء ؼٌر الجاري من قروض طوٌلة األجل
 - - 31, - - ,91 3 إلتزامات اإلٌجارالجزء ؼٌر الجاري 

 1,859 1,123 96171 36921 1,500 ,36,7 19 مخصص تكالٌؾ إزالة أصول من الموقع 
 19,101 8,838 ,9622 96,27 1,111 36223 أ15 يٍ اإلٚشاداث انًؤجهت انجاسٖانجزء غٛش 

 11,181 93,131 ,99617 ,39671 11,112 269,3 ب 91 التزام ضرٌبٌة مإجلة
 901,110 991,291 32967,1 3196971 83,523 796221  إجمالٌاالتزامات غٌر المتداولة

        التزامات متداولة
 98,111 91,202 9969,7 11,219 2,310 26,92 11 الجزء الجاري من قروض طوٌلة األجل

 - - 121 - - 371 3 إلتزامات اإلٌجارالجزء الجاري 
 9,521 1,113 16229 220 1,901 36711 أ15 يٍ اإلٚشاداث انًؤجهت انجاسٖانجزء 

 91,210 99,311 176297 2,910 8,011 316727 11 ذمم تجارٌة دابنة وأرصدة دابنة أخرى
 9,011 1,911 31, 1,111 101 917 أ11 مبلػ مستحق إلى طرؾ ذي عالقة

 - 9,118 96231 - 890 36129 ج91 المخصص للضرابب

  ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 50,511 51,935 6129,, 99,153 91,821 976999  تزامات المتداولةلإجمالً اال

 198,818 902,182 9,16297 193,312 110,121 3116997  إجمالً اإللتزامات
 181,119 111,111 9276117 113,155 112,821 3396172  إجمالً حقوق الملكٌة وااللتزامات

        

 1/113 1/180      1/911      332/ 1 109/ 1     177/ 1     91 صافً األصول للسهم الواحد
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 والدخل الشامل األخر قائمة الربح أو الخسارة
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 
 
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13  
 9118 م9132 9118 م9132 إٌضاح 
 دوالر أمرٌكً(الؾ) دوالر أمرٌكً(الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف)  
 )إعادة إدراج(  )إعادة إدراج(   

 105,111 3136129 30,519 ,71672 ب15 إٌرادات
 )111,905( )33362,2( )51,121( )9161,2( 13 تكلفة اإلٌرادات

      

 11,155 326799 11,111 76737  مجمل الربح
 501 797 991 927 10 إٌرادات أخرى

  76219 11,111 9169,2 11,393 
      

      المصروفات
 

(292) 18 مصروفات إدارٌة وعمومٌة  (219)  (96373)  (9,191)  
(18,551) -  محطة تحلٌة المٌاهمتعلق بإنخفاض   - (18,129)  

 )11,811( )316297( )5,011( )761,2( 12 تكالٌؾ التموٌل
      

 )35,151( ),3,612( )95,122( )6327,(  إجمالً المصروفات
      
(11,838) 36,17  قبل الضرٌبة / )الخسارة(  رباحاأل  96371 (11,890)  
 1,311 )36379( 1,003 )979( أ 91 ضرٌبة الدخل ( / إٌرادمصروؾ)
      

 )93,911( 96222 )11,129( 36377  السنة /)خسارة(صافً أرباح
      

      :الدخل الشامل اآلخر
      

 0,211 771 1,158 931 11 أرباح القٌمة العادلة لمقاٌضة أسعار الفابدة
 )1,125( ),2( )131( )11( أ 91 متعلق بالضرٌبة

 3,018 9,7 9,528 321  للسنة خر الشاملةاأل ٌراداتإجمالً اإل
      

 )12,133( ,,169 )0,121( 36117  للسنة )الخسارة( /  الشامل إجمالً الدخل
      

 1/1183 ,1/131 )1/1150( 1/1179 99 للسهم الواحدالُمخفض /)خسارة( عائد األساسً 
      

 
 

ح بإصفدارها فف11ًإلفى  3مجلفس اإلدارة علفى هفذه القفوابم المالٌفة الفواردة علففى الصففحات مفن  واففق م 9191فبراٌففر  93 ، وصفر 
 نٌابة عنه: ووقعها

 
 

 العضو ربٌس مجلس اإلدارة
 
 

 اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوابم المالٌة.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المساهمٌن ملكٌةتغٌرات فً حقوق قائمة ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 

 مجموعال مجموع ال عجز التغطٌة أرباح ُمحتجزة احتٌاطً قانونً رأس المال إٌضاح 
 دوالر أمرٌكً (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف)  
        

        م9132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
        

(,31693) 96119 99,313  )كما أعٌد أدراجه( 9132ٌناٌر  3فً كما الرصٌد   (16739)  396911 196999 
 96222 36377 - 36377 - -  لسنةاصافً أرباح  

(,33) ,33    -               لى االحتٌاطً القانونًُمحوال  - - - 
 9,7 321 321 - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 719 329 329    -              -               -            (31النقدي )إٌضاح  التدفقلتحوط الجزء غٌر الفعال 
        

 1,6329 316219 )16391( )26377( 96392 99,313  نهاٌة السنةفً كما الرصٌد 
        

        9118دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 
        

(3,131) 5,191 1,211 99,111  م )كما هو بالتقرٌر السابق(9110دٌسمبر  11فً كما الرصٌد   91,801 31,311 
 )11,150( )5,190( - )5,118( 191 -  (أ 15ُمدرج بدخل السنوات السابقة )إٌضاح رقم 

(191) 1,119 99,111  )كما أعٌد أدراجه( 9118ٌناٌر  1كما فً الرصٌد   (3,131)  12,813 51,551 

(11,129) - -  )كما هو ُمدرج( السنة صافً خسارة   - (11,129)  (93,919)  
 3,018 9,528 9,528 -    -               -               الدخل الشامل اآلخر للسنة

 119 51 51 -    -               -            (11التدفق النقدي )إٌضاح  لتحوطالجزء ؼٌر الفعال 
        

 19,999 19,111 )1,511( )11,913( 1,119 99,111  )كما أعٌد أدراجه( نهاٌة السنةفً كما الرصٌد 
 
 
 
 

 اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوابم المالٌة.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 
 تدفقات النقدٌةقائمة ال
   م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
    

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمر 11 دٌسمبر 13 إٌضاح 
 9118 م9132 9118 م9132  
 )إعادة إدراج(  )إعادة إدراج(   

 دوالر امرٌكى)الف( دوالر أمرٌكً)الؾ( ر.ع(الف) ر.ع (الف)  

      أنشطة التشغٌل

(11,838) 36,17  قبل الضرٌبة/)الخسارة(  الربحصافى  96371 (11,890)  
      للوصول للتدفقات النقدٌة / )الخسارة( تسوٌات صافً الربح

      المستخدمة فى عملٌات التشؽٌل

 10,519 116727 3,051 336772 5 اإلستهالك
 18,129 - 18,551 - 5 محطة تحلٌة المٌاهمتعلق بإنخفاض 

 - 121 - 371 3 المتعلق بحق إستخدام األصولاإلستهالك 
 11,812 316297 5,011 761,2 12 تكلفة التموٌل

ب15 اإلٌرادات المإجلة  (36971)  (220)  (1611,)  (9,521)  

 10,113 976727 18,159 376,19  أرباح التشؽٌل قبل التؽٌر فى رأس المال العامل

      

      التغٌر فى رأس المال العامل
      

(12) 3,  المخزون( فى النقص/)الزٌادة  372 (111)  

(26217)  فى الذمم المدٌنة والذمم المدٌنة االخرى ( / النقصالزٌادة)  1 (996277)  8 

(511) 76129  (فى الذمم الدابنة والذمم الدابنة االخرى)النقصالزٌادة /   31699, (1,112)  
(912)  فى المبلػ المستحقة الى طرؾ ذو عالقة ( )النقص  (533)  (,93)  (1,101)  

 11,901 176,27 10,113 316712  التشغَلأنشطة  الناتج هى نقد ال

(96229)  دفع تكالٌؾ التموٌل   (5,191)  (396271)  (11,813)  
ج 91 دفع ضرٌبة الدخل  (36332)  (111)  (96219)  (1,151)  

 92,111 326233 11,989 76,97  الناتج من أنشطة التشغٌلنقد صافً ال

      

      :األنشطة االستثمارٌة

(,1) 5 هعداتالو، االالت ههتلكات الشراء   (21)  (29)  (919)  
(,1)  نقد )المستخدم فً( أنشطة االستثمارالصافً   (21)  (29)  (919)  

      

      األنشطة التموٌلٌة:
(316719)  صافٍ الحركة فٍ القروض طوَلة األجل  (19,503)  (976921)  (19,335)  

(316719)  )المستخدم فً( األنشطة التموٌلٌة يصافً النقدال  (19,503)  (976921)  (19,335)  

      

(96231)  المكافىءفً النقد والنقد )النقص(  افًص  (1,180)  (767,,)  (1,311)  
 91,151 916792 2,928 76233  فٍ بداَة السنة الهكافًءالنقد والنقد 

 91,518 396229 0,211 96222 8 كما فً نهاٌة السنة المكافىءالنقد والنقد 

 
 
 
 

 اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوابم المالٌة.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 
 الشكل القانونً واألنشطة 3
 

لقفانون الشفركات التجارٌفة وقد تؤسست وفقا )"الشركة"( مبدبٌا كشركة مساهمة مقفلة  عش.م.ع.صحار للطاقة تم تسجٌل شركة 
.  9111ٌولٌففو  10تففارٌ  ب.م(18/9112بقففانون الشففركات التجارٌففة  إسففتبدالة)تففم  فففً سففلطنة عمففان)وتعدٌالتففه(  1201لسففنة 

مفارس  91الجمعٌة العامة ؼٌر العادي المنعقد ففً قرر المساهمون فً اجتماع . 9111ٌونٌو  99وكانت الشركة قد تؤسست فً 
تحوٌل الشركة من شركة مسفاهمة مقفلفة إلفى شفركة مسفاهمة عامفة مسفجلة. تفم تحدٌفد تفارٌ  التشفؽٌل التجفاري للشفركة  9118

(COD ًف )9110ماٌو  98. 
 

 .ٌومٌا لمحطة تحلٌة المٌاه فً صحارملٌون جالون  11مٌجا واتو  585تم تؤسٌس الشركة لبناء وتشؽٌل محطة تولٌد كهرباء بقدرة 
 

، جفوهرة الشفطً، 111، الرمفز البرٌفدي 110ٌقع مقر الشركة الربٌسً فً صفحار وعنفوان المكتفب المسفجل للشفركة هفو صفندوق برٌفد 
 .سلطنة عمان

 
 
 اتفاقٌات هامة  9
 

 أبرمت الشركة االتفاقٌات الهامة التالٌة:
 

 اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌاه . أ
 

الطاقفة وتفوفٌر المٌفاه ففً صفحار اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌاه مع حكومة سلطنة عمان )"الحكومة"( تمنح الشركة الحق فً تولٌفد 
 : وأن توفر للحكومة سعة الطاقة المتعاقد علٌها المضمونة وسعة المٌاه المتعاقد علٌها المضمونة ( 1و)
الصالحة للشفرب المصفاحبة لسفعة الطاقفة المتعاقفد علٌهفا المضفمونة وسفعة المٌفاه  ( أن تبٌع للحكومة الطاقة الكهربابٌة والمٌاه9)

 المتعاقد علٌها المضمونة.
 

سفنة ابتفداء مفن التفارٌ   15أبرمت الشركة اتفاقٌة طوٌلة األجل لتورٌد الطاقة والمٌاه مع وزارة اإلسكان والكهرباء والمٌفاه لمفدة 
، تم التنازل عن 9115ماٌو  1.  وفً (9199)أي أن اإلتفاقٌة ستنتهً فً ابرٌل  9110ماٌو  98الُمقرر للتشؽٌل التجاري وهو 

االتفاقٌففة لصففالح الشففركة العمانٌففة لشففراء الطاقففة والمٌففاه ك.م.ع.م وهففً شففركة مسففاهمة مقفلففة مملوكففة لحكومففة سففلطنة عمففان.  
 اء الطاقة والمٌاه.لشركة العمانٌة لشرلالمالٌة تزاماتلاالوتتولى حكومة سلطنة عمان ضمان كافة 

 
 

 :ؼازإتفاقٌات بٌع  . ب
 

اتفاقٌة بٌع ؼاز طبٌعً مع وزارة النفط والؽاز لشراء الؽاز الطبٌعً من وزارة النفط والؽاز.  وتنتهً اتفاقٌة بٌع الؽفاز الطبٌعفً 
 مع انتهاء اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌاه.

 
 

 :اتفاقٌة حق االنتفاع الفرعٌة  . ج
 

 15مع شركة مٌناء صحار الصناعً ك.م.ع.م تمنح الشركة حقوق االنتفاع بموقفع المشفروع لمفدة الفرعٌة  إتفاقٌة حق اإلنتفاع
 سنة. 15، مع إمكانٌة التمدٌد لفترة م 9111ٌولٌو  91من  سنة
 
 

 اتفاقٌة استخراج مٌاه البحر . د
 

الففوطنً فففً حكومففة سففلطنة عمففان لتففوفٌر تسففهٌالت شفففط وطففرد مٌففاه البحففر  قتصففادمففع وزارة اال إتفاقٌففة إسففتخراج مٌففاه البحففر
وهفذه الؽتفلقٌفة تفم إسفتبدالها الحقفاُ الفً شفركة  للمحطة.  تنتهً اتفاقٌة استخراج مٌاه البحر مع انتهاء اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌفاه.

 مجٌس للخدمات الصناعٌة ك م ع م )مجٌس عمان(.
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 عش.م.ع.شركة صحار للطاقة 
  

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 
 تابع - اتفاقٌات هامة  9
 

 
 اتفاقٌة تشؽٌل وصٌانة مع شركة صحار للتشؽٌل والصٌانة ك.م.م . د

 
مفن سنة  15اتفاقٌة تشؽٌل وصٌانة مع شركة صحار للتشؽٌل والصٌانة ك.م.م، طرؾ ذي عالقة، لتشؽٌل وصٌانة المحطة لمدة 

 تارٌ  التشؽٌل التجاري أو تارٌ  انتهاء اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌاه، أٌهما ٌؤتً أوال.
 
 

 :اتفاقٌات تموٌل . ذ
 

 تسهٌالت قروض طوٌلة األجل.حصول على مع ُمقرضٌن للإتفاقٌات تموٌل 
 

 
 اتفاقٌة إدارة الشركة  . ر

 
 ذي عالقة، لتقدٌم خدمات إدارٌة. اتفاقٌة إدارة الشركة مع شركة إدارة الطاقة ك.م.م،طرؾ

 
 
 أساس اإلعداد 1
 

 لتزاماال بٌان . أ
 

ٌة والتفسفٌرات المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الصادرة عن المجلس الفدولى للمعفاٌٌر المحاسفب قوابمتم إعداد ال
متطلبففات ، وم 18/9112الدولٌففة ومتطلبففات قففانون الشففركات التجارٌففة العمففانً  التقففارٌر المالٌففةتفسففٌرات الصففادرة عففن لجنففة 

 للشركات المرخصة الصادرة عن الهٌبة العامة لسوق المال.   اإلفصاح المعنٌة
 
 

 أساس العرض . ب
 

، باستثناء بعض األصول المالٌة وااللتزامات المالٌة طبقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌة وافتراض مبدأ اإلستمرارٌة قوابمتم إعداد ال
 المالٌة المدرجة بالقٌمة العادلة.  

 
 العملة المستخدمةج. 
 

بة إلى أقرب ألؾ(. القوابمتم عرض هذه   المالٌة باللاير العمانى والدوالر األمرٌكً )ُمقر 
 

 (:IFRSد. إعتماد معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدة )
 

جمٌع المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة الصادرة عن مجلس بتطبٌق ، قامت الشركة م9112دٌسمبر عام  11للسنة المنتهٌة فً 
( من مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتً لها IFRIC( ولجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة )IASBمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة )

 .م9112ٌناٌر  1للفترة التً تبدأ فً  والسارٌة المفعولالعملٌات بصلة 
 

لفم ٌنفتع عفن تطبٌفق هفذه المعفاٌٌر والتفسفٌرات أي تؽٌٌفرات فففً السٌاسفات المحاسفبٌة للشفركة ولفم ٌفإثر علفى المبفالػ المدرجفة للسففنة 
 الحالٌة.

 
القففوابم المالٌففة. تتوقففع اإلدارة أن ٌففتم تطبٌففق هففذه ات الجدٌففدة والمعدلففة التففً لففم ٌففتم تطبٌقهففا بعففد فففً تففارٌ  هففذه ٌرعففاٌٌر والتفسففمإن ال

 المعاٌٌر والتفسٌرات فً الفترات المستقبلٌة ولن ٌكون لها أي تؤثٌر جوهري على البٌانات المالٌة فً فترة التطبٌق األولى.
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 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 تابع -أساس اإلعداد1
 

 تابع - (IFRSد. إعتماد معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدة )
 

 تأثَر علً البَانات الهالَة التً لها الهعدلة والصادرةووالتفسَرات الجدَدة الهعاََر 
 

َناااَر  1إى الهعاااََر الجدَاادة والتعاادَتت والتفسااَرات الصااادرة والهعدلااة التالَااة سااارَة الهفعااول ألول هاارة للفتاارات التااٍ تباادأ فااٍ أو بعااد 
 وتم اعتهادها فٍ إعداد هذه البَانات الهالَة. م9112

   

  العقود اإلَجارَة 11هعَار الهحاسبة الدولً رقم  

  االدوات الهالَة 2هعَار الهحاسبة الدولً رقم تعدَتت  

 استحقاقات الهوظفَى 12هعَار الهحاسبة الدولً رقم تعدَتت  

 اإلستثهار فٍ الشركات الزهَلة والهشارَع الهشتركة  92هعَار الهحاسبة الدولً رقم تعدَتت  

 عدم الَقَى بها َخص ضرَبة الدخل 92هعَار الهحاسبة الدولً رقم تعدَتت  

  دورة: 9112-9112التحسَنات السنوَة لهعاََر الهعاََر الدولَة إلعداد التقارَر الهالَة للفترة 

  ضرائب الدخل 19هعَار الهحاسبة الدولً رقم  

  تكالَف القروض 92هعَار الهحاسبة الدولً رقم  

  دهج االعهال 2هعَار الهحاسبة الدولً رقم  

  الترتَبات الهشتركة 11هعَار الهحاسبة الدولً رقم  
 

 11إن تطبٌق هذه المعاٌٌر والتحسٌنات والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة لم ٌكن له أي تؤثٌر جوهري على الشركة للسنة المنتهٌة فً 
 . المالحظات أدناه.13، باستثناء اعتماد المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم  9112دٌسمبر 
 

 المالً الجدٌدة والمنقحة قٌد اإلصدار ولكنها ؼٌر فعالة بعد فصاحالمعاٌٌر الدولٌة لل
 

 تم إصدار المعاٌٌر المحاسبٌة الجدٌدة والتحسٌنات والتفسٌرات والتعدٌالت ، ولكنها لٌست إلزامٌة حتى التوارٌ  المبٌنة ، وبالتالً لم
. تعتزم الشركة لتطبٌق هذه المعاٌٌر من تارٌ  9112دٌسمبر  11تعتمدها الشركة مبكراً فً إعداد البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً 

 كما هو موضح أدناه.لتطبٌق ا
 

  9191َناَر  1 عقود التأهَى 12هعَار الهحاسبة الدولً رقم 

  9191َناَر  1 دهج االعهال 2هعَار الهحاسبة الدولً رقم تعدَتت 

 9191َناَر  1 اإلفصاحات االدوات الهالَة : 2هعَار الهحاسبة الدولً رقم  تعدَتت 

 9191َناَر  1 عرض القوائم الهالَة 1هعَار الهحاسبة الدولً رقم  تعدَتت 

 السَاسات الهحاسبَة ، التغََرات فٍ التقدَرات الهحاسبَة  2هعَار الهحاسبة الدولً رقم  تعدَتت
 واألخطاء

 9191َناَر  1

  9191َناَر  1 اإلعتراف والقَاساالدوات الهالَة :  22هعَار الهحاسبة الدولً رقم 

 ًْٙٛ9191َناَر  1  انخعذٚالث بسبب اإلطاس انًفا 
 

  6، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش انًانٛت  3، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش انًانٛت  2انخعذٚالث عهٗ انًعٛاس انذٔنٙ نهخقاسٚش انًانٛت سقى  ،

، ٔيعٛاس  34، ٔانًعٛاس انًذاسبٙ انذٔنٙ سقى  4ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهًذاسبت انًانٛت سقى ،  44ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهًذاسبت انًانٛت سقى 

، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش  41، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش انًانٛت سقى  33، ٔيعٛاس انًذاسبت انذٔنٙ سقى  33انًذاسبت انذٔنٙ سقى 

، ٔنجُت انخفسٛش انقٛاسٛت  32، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش انًانٛت سقى  22انًانٛت سقى ، ٔانًعاٚٛش انذٔنٛت نهخقاسٚش  41انًانٛت سقى 

نخذذٚث ْزِ انبٛاَاث فًٛا ٚخعهق إنٗ انًشاجع إنٗ عالياث االقخباس يٍ اإلطاس أٔ اإلشاسة إنٗ انًكاٌ انز٘ ٚشٛشٌٔ فّٛ إنٗ إصذاس 

 يخخهف يٍ إطاس انعًم انًفاًْٛٙ.
 

م اعتهاد جهَع الهعاََر والتحسَنات والتفسَرات والتعدَتت الهذكورة أعته هى قبل الشركة إلً الحد الذٌ َنطبق هى تتوقع اإلدارة أى َت
تارَخ نفاذها. هى غَر الهتوقع أى َكوى لتطبَق هذه الهعاََر والتحسَنات والتفسَرات والتعدَتت تأثَر جوهرٌ علً البَانات الهالَة 

 ولٍ.للشركة فٍ عام تطبَقها األ
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 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 تابع: –أساس اإلعداد1
 

 تابع - (:IFRSsد.  إعتماد معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدة )
 

 عقود اإلَجار  61المعٌار الدولً 
 

، تحدٌد ما إذا كان الترتٌب  1، عقود اإلٌجار ؛ التفسٌر  10محل معٌار المحاسبة الدولً  13ٌحل المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 
الت . تقٌٌم مادة المعام90-، حوافز عقود اإلٌجار التشؽٌلٌة و ولجنة التفسٌر القٌاسٌة  15-ٌحتوي على عقد إٌجار ؛ ولجنة التفسٌر القٌاسٌة 

التً تنطوي على الشكل القانونً لعقد اإلٌجار. ٌحدد المعٌار مبادئ االعتراؾ والقٌاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلٌجار وٌتطلب من 
 المستؤجرٌن االعتراؾ بمعظم عقود اإلٌجار فً المٌزانٌة العمومٌة.

 
. 10لم ٌتؽٌر إلى حد كبٌر من المعٌار المحاسبً الدولً رقم  13التقارٌر المالٌة رقم  أقل أو المحاسبة بموجب المعٌار الدولً إلعداد

ستستمر القٌم األقل أو تصنؾ فً عقود اإلٌجار على أنها إما عقود تشؽٌل أو تموٌل باستخدام مبادئ مماثلة كما فً المعٌار المحاسبً 
لٌس له تؤثٌر على عقود اإلٌجار عندما تكون الشركة  13لتقارٌر المالٌة رقم . وبالتالً ، فإن المعٌار الدولً إلعداد ا10الدولً رقم 

 المإجر.
 

باستخدام طرٌقة التعدٌل بؤثر رجعً لالعتماد مع تارٌ  التطبٌق األولً فً  13اعتمدت الشركة المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
عٌار بؤثر رجعً مع التؤثٌر التراكمً لتطبٌق المعٌار المعترؾ به فً البداٌة فً . بموجب هذه الطرٌقة ، ٌتم تطبٌق الم9112ٌناٌر  1

 تارٌ  التطبٌق األولً. وفقا لذلك ، ال ٌتم إعادة بٌان المقارنة.
 
 

 13طبٌعة تؤثٌر تبنً المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 
 

، صنفت الشركة كل عقود إٌجارها )كمستؤجر( فً تارٌ  إنشابها كعقد إٌجار  13قبل اعتماد المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
 تشؽٌلً.

 
، طبقت الشركة نهع االعتراؾ والقٌاس الفردي لجمٌع عقود اإلٌجار باستثناء  13عند اعتماد المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

قٌمة. أدركت الشركة التزامات اإلٌجار لتسدٌد مدفوعات اإلٌجار وموجودات اإلٌجارات قصٌرة األجل وعقود اإلٌجار لألصول منخفضة ال
حق االستخدام التً تمثل حق استخدام األصول األساسٌة. بالنسبة لعقود اإلٌجار المصنفة سابًقا على أنها عقود إٌجار تشؽٌلٌة ، تم 

ر المتبقٌة ، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافً فً تارٌ  االعتراؾ بالتزامات اإلٌجار بناًء على القٌمة الحالٌة لمدفوعات اإلٌجا
 تقدٌم الطلب األولً.

 
 

 الدوافع العملٌة
 

. وبدالً من 9112ٌناٌر  1اختارت الشركة استخدام وسٌلة االنتقال العملٌة لعدمإعادة تقٌٌم ما إذا كان العقد ٌتضمن عقًدا إٌجاًرا اعتباًرا من 
فً تارٌ   1و المعٌار رقم  10طبقت الشركة المعٌار فقط على العقود التً تم تحدٌدها سابًقا على أنها عقود إٌجار تطبق المعٌارٌن  ذلك ،

 التطبٌق األولً.
 
 

 التؤثٌر على االنتقال
 

لاير  593,111ر بقٌمة لاير عمانً والتزامات إٌجا 593,111، سجلت الشركة موجودات حق االستخدام بمبلػ  9112ٌناٌر  1كما فً 
عمانً مع تؤثٌر على األرباح المحتجزة بقٌمة صفر لاير عمانً. ٌتم استهالك أصول حق االستخدام على مدار عمرها اإلنتاجً المقدر 

نً . عند قٌاس التزامات اإلٌجار ، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإلٌجار بسعر فابدة ضم9112ٌناٌر  1بثالث سنوات ونصؾ ، بدًءا من 
 .9112ٌناٌر  1٪ لألراضً التؤجٌر فً 3و  OETC٪ لمدفوعات 0.55قدره 
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 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 تابع: –أساس اإلعداد1
 
 

 تابع - (:IFRSsد.  إعتماد معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدة )
 
 

 تابع –عقود اإلَجار  61المعٌار الدولً 
 

 التزامات عقد اإلٌجار التشؽٌلً: تسوٌة
 
 

 ، على النحو التالً: 9118دٌسمبر  11مع التزامات اإلٌجار التشؽٌلً فً  9112ٌناٌر  1ٌمكن تسوٌة التزامات اإلٌجار فً 
 
 OETC المجموع إٌجار االرض 
 )ألف( ر.ع )ألؾ( ر.ع )ألؾ( ر.ع 

 505 919 111 م9118دٌسمبر  11إلتزامات العقود التشؽلٌة كما فً 
 (12) (91) (98) تؤثٌر ما تم خصمه اعأله 

    

 593 911 115 م9112ٌناٌر  1إلتزمات  العقود اإلٌجارٌة كما فً 
 
 

 البٌانات المالٌة بسببالتؽٌٌر فً سٌاسة االعتراؾ باإلٌرادات: إدراجإعادة 
 
 

للقٌام بمشروع لبناء وتملك وتشؽٌل محطة تولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه فً "صحار". أبرمت الشركة اتفاقٌة طوٌلة األجل تؤسست الشركة 
( لمدة خمسة عشر عاًما تبدأ من تارٌ  OPWP( مع الشركة العمانٌة لشراء الطاقة والمٌاه ك.م.ع.م )PWPAلشراء الطاقة والمٌاه )

 - 1ٌندرج مثل هذا المشروع / الترتٌب فً نطاق معٌار إعداد التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم م. 9110 ماٌو 98التشؽٌل التجاري المقرر فً 
، أي االعتراؾ  10تحدٌد ما إذا كان ترتٌب ما ٌتضمن عقد إٌجار ٌتطلب من الشركة االعتراؾ باإلٌرادات وفًقا لمعٌار المحاسبة الدولً 

أساس منتظم آخر هو أكثر تمثٌال للنمط ٌكن على لثابت على مدى فترة اإلٌجار ، ما لم بإٌرادات عقود التؤجٌر التشؽٌلً على أساس القسط ا
ع الزمنً لالستفادة االستخدام المستمد من األصل المإجر. ومع ذلك ، منذ أن بدأت الشركة فً االعتراؾ باإلٌرادات وفًقا لملؾ تعرٌؾ الدف

برًة أنها أساس بدٌل للتعرؾ على اإلٌرادات بموجب المعٌار المحاسبً ، أي على أساس ؼٌر القسط الثابت ، معت PWPAالخاص بـ 
 .10الدولً رقم 

 
 

ترى اإلدارة أن االعتراؾ باإلٌرادات على أساس القسط الثابت سٌإدي إلى عرض ؼٌر عادل للواقع االقتصادي. ومع ذلك ، فقد طلبت 
، فإن  ساس القسط الثابت. وفًقا لهٌبة سوق المالٌجار التشؽٌلً على أ"( من الشركة االعتراؾ بإٌرادات عقود اإلCMAهٌبة سوق المال )"

س القسط من خالل عدم االعتراؾ بإٌرادات عقود اإلٌجار التشؽٌلً على أسا 10الشركة قد انتهكت متطلبات معٌار المحاسبة الدولً 
سوق رأس المال ، "الذي ٌتطلب من الشركات المنظمة  من قانون 5سوق المال الضوء على انتهاك الشركة للمادة الثابت. سلط قرار هٌبة 

المحكمة اإلدارٌة ضد قرار هٌبة سوق إعداد مٌزانٌاتها وبٌاناتها المالٌة وفًقا للمبادئ المحاسبٌة المعترؾ بها". قدمت الشركة استبناًفا أمام 
ة وطلبت من الشركة االمتثال التام للقرار. بعد ذلك ، حٌث رفضت القضٌ 9112أصدرت المحكمة اإلدارٌة حكمها النهابً فً ٌونٌو المال. 

محاسبٌة ، قررت إدارة الشركة تؽٌٌر سٌاستها الخاصة باالعتراؾ باإلٌرادات وإعادة بٌان بٌاناتها المالٌة فً السنة الحالٌة وفًقا للسٌاسات ال
 أ. 15 ٌضاح رقمجعً ، على النحو الموجز فً اإل، والتؽٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة واألخطاء بؤثر ر 8 رقم  الدولٌة للمحاسبة
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 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 
 السٌاسات المحاسبٌة الرئٌسٌةعن ملخص 9

 
 

 فٌما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه البٌانات المالٌة:
 
 ممتلكات وآالت ومعدات . أ

 
تتضفمن المتفراكم وأي خسفابر االنخففاض ففً القٌمفة.  و سفتهالكٌتم إثبات بنفود الممتلكفات واآلالت والمعفدات بالتكلففة التارٌخٌفة ناقصفا اال

 كافة التكالٌؾ المباشرة المتعلقة بإحضار األصل الى وضع التشؽٌل للؽرض المحدد له.تكلفةال
 

ة كل أصل إلى لشطب تكلفوفقا لطرٌقة القسط الثابت وذلك ٌتم احتساب االستهالك فً بٌان الربح أو الخسارة واإلٌرادات الشاملة األخرى 
 . فٌما ٌلً األعمار االقتصادٌة المفٌدة المقدرة للفترتٌن الحالٌة والمقارنة:قٌمته التقدٌرٌة المتبقٌة على مدى عمره اإلنتاجً

 
 

 ستهالكاال ٌتم احتساب
 

 :األعمار اإلنتاجٌة التقدٌرٌة كالتالً
 

  عام    
     معدات تحلٌة المٌاه 
 18دٌسمبر  11 12دٌسمبر  11 18دٌسمبر 11 12دٌسمبر  11 م9118عام  
     وما قبل 

سنة  11 المبانً  سنة  11  سنة 15  سنة 15  سنة  11   
سنة  11 آالت وماكٌنات سنة  11  سنة 15  سنة 15  سنة  11   
سنة  11 قطع ؼٌار فنٌة سنة  11  سنة 15  سنة 15  سنة  11   
سنوات 1 أصول أخرى سنوات 1   - - - 

سنة  11 )أصل(إزالة تكالٌؾ  سنة  11   - - - 
 
 
ا لٌعكس ألؤصل معٌن ، ٌتم تعدٌل انخفاض هذا الإلنتفاع منقتصادي إلكان هناك مإشًرا على حدوث تؽٌٌر كبٌر فً العمر اإذا  ًٌ صل مستقبل

 التوقعات الجدٌدة. 
 
ٌة رفتدلالقٌمة والبٌع ت امحصالن بٌرق کفدات لمعت واآلالت والممتلکان امد بنب سحد أو ستبعان الناشبة عرة الخساأو ابح رلد اٌدتحم ٌت

 ر.آلخل الشامل اخدلرة والخساأو ابح رلن اجه فً بٌام إدراٌتل ولألص
 

 انشبخ أٔ انخساسة ٔاإلٚشاداث انشايهت األخشٖ عُذ حكبذ انُفقاث.ٚخى حذًٛم اإلصالداث فٙ بٛاٌ 

 
 
 األعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ.ب
 

بما فً ذلك الدفعات المسبقة الرأسمالٌة المتحملة حتى تارٌ  قابمة المركز المالً وهً ال تدرج االعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ بالتكلفة 
 عندما تصبح هذه األصول جاهزة للؽرض المحدد لها.األعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ استهالكٌبدأ احتساب .تخضع لالستهالك
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 انخفاض قٌمة األصول.ج
 

 أصول مالٌة
 

ر علی خسابرؾ لمستقبلٌة للتعت اماولمعلن امد ٌزمالمالٌة لألصول لقٌمة ض انخفات الباطلمالٌة متر اٌرللتقا 2رقم لً دولر المعٌاٌستخدم ا
إن األدوات ضمن نطاق المتطلبات الجدٌدة شملت األصول المالٌة التً تم قٌاسها قع. ولمتن االبتمارة اخساوذج نم -قعة ولمتن االبتماا

ومبالػ اإلٌجار المقاسة بموجب 15بالتكلفة المطفؤة ، مثل الذمم التجارٌة المدٌنة المقاسة بموجب المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 
، انام الشركة بتحدٌد خسارة االبتم. ولم ٌعد االعتراؾ بالخسابر االبتمانٌة المدرجة فً المرة األولى متوقفاً ق10ٌمعٌار المحاسبة الدولً 

وبدالً من ذلك تعتبر الشركة نطاًقا أوسع للمعلومات عند تقٌٌم مخاطر االبتمان وقٌاس خسابر االبتمان المتوقعة ، بما فً ذلك األحداث 
 السابقة والظروؾ الحالٌة والتنبإات المعقولة والداعمة التً تإثر على إمكانٌة تحصٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة.

 
 هذا النهع التطلعً ، ٌتم التمٌٌز بٌن:فً تطبٌق 

 

  األدوات المالٌة التً لم تنخفض بشكل ملحوظ فً جودة االبتمان منذ االدراج فً المرة األولى أو التً لدٌها مخاطر ابتمانٌة منخفضة
 "( و1)"المرحلة 

 

 لً والتً ال تكون مخاطر االبتمان الخاصة بها األدوات المالٌة التً تنخفض بشكل كبٌر فً جودة االبتمان منذ االدراج فً المرة األو
 "(.9منخفضة )"المرحلة 

  سوؾ تؽطً األصول المالٌة التً لدٌها دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة فً تارٌ  التقرٌر.1"المرحلة " 

مان المتوقعة مدى الحٌاة" للفبة شهراً" للفبة األولى مع اإلعتراؾ بـ "خسابر اإلبت 19ٌتم اإلعتراؾ بـ "خسابر اإلبتمان المتوقعة لمدة 
 الثانٌة.

 
 ٌتم تحدٌد قٌاس خسابر اإلبتمان المتوقعة من خالل تقدٌر مرجح لخسابر اإلبتمان على مدى العمر المتوقع للألداة المالٌة.

 
، استند انخفاض قَهة الذهم التجارَة الهدَنة إلً نهوذج الخسارة الهتكبدة. تم النظر فٍ الهبالغ الهستحقة م(9112)أٌ  فٍ السنة السابقة 

ذات األولوَة الفردَة لتحدَد اإلنخفاض فٍ القَهة عند استحقاقها.أو عند تلقٍ دلَل هوضوعٍ آخر علً أى الطرف الهقابل الهحدد سوف 
م الهدَنة التٍ لم َتم اعتبارها هنخفضة القَهة بشكل فردٌ لتحدَد انخفاض القَهة فٍ هجهوعات ، َتخلف عى سداد دَونه. تم هراجعة الذه

لقُوة ض انخفااتقدَر خسائر ت ستنداثن والتٍ َتم تحدَدها بالرجوع إلً صناعة الطرف الهقابل وخصائص هخاطر ائتهاى هشتركة أخري. 
بالنسبة لألصل الهالٍ بالتكلفة الهطفأة علً أنها الفرق بَى القَهة الدفترَة والقَهة  تحتسب خسارة االنخفاض فٍ القَهةلتأخُر.ت اعلً هعدال

. هدالحالَة للتدفقات النقدَة الهستقبلَة هخصوهة بهعّدل الفائدة الفعلٍ األصلٍ.َجرٌ اختبار انخفاض القَهة علً األصول الهالَة كل علً ح
 ة فٍ هجهوعات تتشارك فٍ هخاطر ائتهاى هتهاثلة.وَتم تقََم األصول الهالَة األخري بصورة إجهالَ

 
 

 ؼٌر مالٌة -أصول 
 
فٍ حالة وجود هثل هذا الهؤشر ، أو عند صل ها. أقُوة ض نخفاالُل علً ك أٌ دهناى كاإذا َخ كل تقرَر بتقدَر ها رلشركة بتام اتقى

هبلغ القابل لتسترداد لألصل. القَهة القابلة لتسترداد الحاجة إلً اختبار انخفاض القَهة السنوٌ ألصل ، تقوم الشركة بعهل تقدَر لل
إال إذا كاى  ، هنفردةلألصل هٍ القَهة العادلة ألصل أو وحدة هولدة للنقد ناقًصا تكالَف البَع وقَهتها الهستخدهة وَتم تحدَدها لألصل 

األصل ال َنتج عنه تدفقات نقدَة هستدَهة إلً حد كبَر عى تلك الهوجودة هى األصول أو هجهوعات األصول ، وفٍ هذه الحالة َتم 
ا وَتم عندها تتجاوز القَهة الدفترَة ألصل ها قَهته القابلة لتسترداد ، َعتبر األصل ناقصً استخدام وحدة تولَد النقد التٍ َنتهٍ إلَها األصل.

الحالَة  تخفَض قَهته إلً القَهة القابلة لتسترداد. عند تقََم القَهة الهستخدهة ، َتم خصم التدفقات النقدَة الهستقبلَة الهقدرة إلً قَهتها
ة ناقًصا باستخدام هعدل خصم َعكس تقََهات السوق الحالَة للقَهة الزهنَة للنقود والهخاطر الخاصة باألصل. عند تحدَد القَهة العادل

 .تكالَف البَع ، َتم استخدام نهوذج تقََم هناسب

 
 



18 

 

 
 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 تابع - السٌاسات المحاسبٌة الرئٌسٌةعن ملخص 9

 
 

 توزٌعات األرباح .د
 
الفترة التً ٌتم فٌها اعتمادها من قبل المساهمٌن. ٌوصً مجلس اإلدارة المساهمٌن بتوزٌع  االعتراؾ بتوزٌعات األرباح كالتزام فًٚخى  

 األرباح من األرباح المحتجزة للشركة. ٌؤخذ مجلس اإلدارة فً االعتبار المعاٌٌر المناسبة بما فً ذلك متطلبات قانون الشركات التجارٌة
باح. تم إعالن توزٌعات األرباح فً السنوات السابقة بناًء على أساس محاسبً لسلطنة عمان مع التوصٌة بتوزٌع األر 18/9112رقم 

 مختلؾ للتعرؾ على اإلٌرادات عن األساس الحالً لالعتراؾ بإٌرادات عقود التؤجٌر التشؽٌلً على أساس القسط الثابت.
 
 المخزون.ذ
 

وهو مدرج بالتكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقٌق أٌهما أقل.  صافً القٌمة القابلة للتحقٌق والؽاز ٌتكون المخزون من زٌت الوقود 
التكالٌؾ التقدٌرٌة إلنجاز العمل ومصروفات البٌع. ٌتم تحدٌد تكلفة المخزون  اهٌؤسعار البٌع التقدٌرٌة فً سٌاق األعمال العادٌة، ناقص

صافً القٌمة الممكن تحقٌقها هو سعر البٌع .مصروفات المتحملة للحصول على المخزونعلى أساس الوارد أوال صادر أوال، وتشمل ال
 المقدر فً السٌاق العادي لألعمال ، مطروًحا منها مصروفات البٌع المقدرة.

 
 ذمم تجارٌة مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخرى         .ر
 
 

صلٌة( بمبلػ األبالتكلفة. ٌتم إثبات الذمم المدٌنة التجارٌة )بما فً ذلك ذمم التؤجٌر  ٌتم قٌاس الذمم التجارٌة المدٌنة والذمم المدٌنة األخرى
بتمان المتوقعة كما هو مطلوب فً المعٌار الدولً اإلصلً ناقًصا مخصص أي مبالػ ؼٌر قابلة للتحصٌل وفًقا لنموذج خسارة األالفاتورة 

شكوك فً تحصٌلها عندما ٌصبح من ؼٌر الممكن تحصٌل المبلػ. ٌتم شطب الدٌون . ٌتم إجراء تقدٌر للدٌون الم2 رقم للتقارٌر المالٌة
 المعدومة عندما ال ٌكون هناك إمكانٌة الستردادها.

 
قص تستخدم الشركة أسلوًبا مبسًطا فً المحاسبة للمدٌنٌن التجارٌٌن وتسجل بدل الخسارة كخسابر ابتمانٌة متوقعة مدى الحٌاة. هذه هً النوا

األداة المالٌة. عند  ُعمرفً التدفقات النقدٌة التعاقدٌة ، آخذٌن بعٌن االعتبار احتمالٌة التخلؾ عن السداد فً أي مرحلة من مراحل المتوقعة 
احتساب هذا المبلػ ، تستخدم الشركة خبرتها التارٌخٌة ومإشراتها الخارجٌة ومعلوماتها المستقبلٌة الحتساب خسابر االبتمان المتوقعة 

 مصفوفة اعتماد. باستخدام
 

 .القٌمة الدفترٌة للمدٌنٌن التجارٌٌن والمدٌنٌن اآلخرٌن تقارب قٌمهم العادلة بسبب الطبٌعة قصٌرة األجل لتلك المستحقات

 
 
 النقد والنقدالمعادل ز.
 

ألجل بفترات استحقاق ثالثة أشهر قصٌرة اثابتة ألؼراض قابمة التدفقات النقدٌة، ٌتكون النقد والنقد الُمعادل من أرصدة بنكٌة ونقد وودابع 
 أو أقل من تارٌ  اإلٌداع.

 
 
 . إحتٌاطً قانونًح
 

% مفن صفافً أربفاح الشفركة 11تم تحوٌفل ٌفم لسفلطنة عمفان. 18/9112قانون الشركات التجارٌة من وفقا ٌتم تكوٌن االحتٌاطى القانونى 
وهفذا اإلحتٌفاطً والمفدفوع.  االحتٌاطً مساوٌا لثلث رأسمال الشركة المصفدرالى احتٌاطً قانونً ؼٌر قابل للتوزٌع لحٌن أن ٌصبح مبلػ 

 ؼٌر قابل للتوزٌع.
 
 ذمم تجارٌة دابنة .خ
 

فواتٌر من المورد أم  بهاصدرت سواء وخدمات مستلمة، أمقابل بضاعة  دفعهابالنسبة للمبالػ التً سٌتم  ذمم التجارٌة الدابنةٌتم اإلقرار بال
 لم تصدر.
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 المخصصات .ؾ
 

نتٌجة أحداث سابقـة ومن المحتمل أن ٌكون  استداللًمركز المالً عندما ٌكون على الشركة التزام قانونً أو قابمة الٌتم قٌد المخصص فً 
 ٌة لتسوٌة االلتزام.  قتصادهنالك تدفق خارجً للمنافع اال

 
 

 صول األزالةالمستقبلٌةإلتكالٌؾ ال مخصص
 

تفم القٌفام بهفا، ومفن المحتمفل أن  هناك التزام حالً نتٌجة لألنشطة التفًعندما ٌكون صول األزالة المستقبلٌةإلتكالٌؾ الٌتم إدراج مخصص 
ٌة لتسففوٌة االلتففزام، ومففن الممكففن قٌففاس المبلففػ المخصففص بشففكل موثففوق.  تتضففمن االلتزامففات اقتصففادمنففافع خففاري لكففون هنففاك تففدفق ٌ

 وترمٌم المناطق المتؤثرة. لمرافقتكالٌؾ إزالة االتقدٌرٌة المستقبلٌة 
  

اإلزالة فً تارٌ   التزامالالزمة لتسوٌة  للمصروفاتأفضل التقدٌرات للقٌمة الحالٌة  زالة األصولالمستقبلٌةإلتكالٌؾ الٌمثل مخصص 
المستقبلٌة لإلزالة بشكل سنوي، وأي تؽٌٌرات  الٌؾاإلقرار بناء على المتطلبات الحالٌة طبقا التفاقٌة حق االنتفاع الفرعٌة.  ٌتم مراجعة التك

 زالة فً كل تارٌ  إقرار.فً التقدٌر تنعكس فً القٌمة الحالٌة لمخصص اإل
 

.  ٌتم معاملة التؽٌٌرات المعنٌةستهلك وفقا لنفس أسس األصول ٌُ ل وصوفً تكلفة األاألصول ٌتم رسملة التقدٌر المبدبً لمخصص إزالة 
التموٌل بدال  فروقات المبالػ المخصومة والتً ٌتم إدراجها فً تكالٌؾباستثناء بنفس األسلوب، األصول فً تقدٌر مخصص تكالٌؾ إزالة 
 .المعنٌةمن رسملتها فً تكالٌؾ األصول 

 
 
 مكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن  .ق
 

 خطة مساهمة محددة

 
، 09/21المساهمات بموجب قانون التؤمٌنات االجتماعٌة العمانً بموجب المرسوم السلطانً رقم تم سداد بالنسبة للموظفٌن العمانٌٌن، ٌ

 قابمة الربح أو الخسارة عند تحملها. وتعدٌالته، وٌتم قٌدها كمصروؾ فً
 
 

 خطة االستحقاقات الهحددة
 

السلطانً رقم مستحقة السداد بموجب قانون العمل العمانً طبقا للمرسوم لمبالػ ٌتم تكوٌن مخصص لبالنسبة للموظفٌن األجانب، 
المالً.  ٌتم تصنٌؾ هذه المخصصات ضمن  مركزقابمة التارٌ  على أساس فترات العمل المتراكمة للموظفٌن األجانب فً ، 35/9111

 االلتزامات ؼٌر المتداولة.
 
 
 المإجلة: اإلٌرادات .ك
 
 

لقد تم هٌكلة معدل رسوم االستثمار فً سعة الطاقة ومعدل رسوم االستثمار فً سعة المٌاه فً معدالت التعرٌفة االستثمارٌة بمعدل ثابت 
كل عام على مدار مدة االتفاقٌة. تعترؾ الشركة بإٌرادات رسوم استثمار القدرات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار. ٌتم 

دات الفواتٌر الزابدة عن إٌرادات القسط الثابت كالتزام. ٌتم تحوٌل اإلٌرادات المإجلة إلى إٌرادات حٌث ٌتم الحصول على تؤجٌل إٌرا
ستثناء إٌرادات التؤجٌر التشؽٌلً وفًقا لقاعدة القسط الثابت. ٌتم تسجٌل اإلٌرادات المإجلة كالتزام ؼٌر متداول فً بٌان المركز المالً ، با

 وقع تحوٌله إلى إٌرادات خالل االثنً عشر شهًرا التالٌة ، والتً ٌتم تسجٌلها كالتزام حالً.المبلػ المت
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 ٌرادات:م. اإل
 

تبر ٌتم إدراج إٌرادات اإلٌجار التشؽٌلً على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار. وفًقا لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ، ال تع
 .اإلٌرادات الناتجة عن الخدمات )األساسٌة( فٌما ٌتعلق باألصل المإجر بمثابة إٌرادات تؤجٌر ، وٌتم احتسابها بشكل منفصل

 
ات التعرٌفات الخاصة بقدرة الطاقة ، والطاقة الكهربابٌة ، والطاقة المابٌة ، ورسوم إنتاج المٌاه. ٌتم احتساب التعرٌفات تشمل اإلٌراد

. تتحقق الشركة من إٌرادات التشؽٌل على أساس االستحقاق المحاسبً. ال ٌتم إثبات أي إٌرادات إذا كانت هناك PWPAوفقا ل 
 د المقابل المستحق والتكالٌؾ المرتبطة به.شكوك كبٌرة فٌما ٌتعلق باستردا

 
 االٌرادات األخرى. ن

 
 ٌتم احتساب اإلٌرادات األخرى على أساس االستحقاق، ما لم ٌكن تحصٌلها موضع شك.

 
 
 ةالتشؽٌلٌ اتاإلٌجار. ي

 9112ٌناٌر  1د قبل األٌجار بعسٌاسة

بجمٌع المخاطر والمكافآت العارضة لملكٌة األصل. تم إدراج عقد اإلٌجار التشؽٌلً هو اتفاق حٌث ٌحتفظ المإجر بشكل كبٌر 
مدفوعات اإلٌجار التشؽٌلً كمصروؾ فً بٌان الربح أو الخسارة واإلٌرادات الشاملة األخرى على أساس القسط الثابت على مدى 

 فترة اإلٌجار.
 

 9112ٌناٌر  1سٌاسة اإلٌجار بعد 
 

انعقذ عباسة عٍ عقذ إٚجاس أو ٚذخٕ٘ عهّٛ. أ٘ إرا كاٌ انعقذ ًُٚخ انذق فٙ انخذكى فٙ حقٛى انششكت عُذ بذء انعقذ يا إرا كاٌ 

 .اسخخذاو األصم انًذذد نفخشة يٍ انٕقج يقابم انُظش فّٛ

 
 حق أستخدام األصول ( أ
 

حق صل األساسً لالستخدام(. ٌتم قٌاس تعترؾ الشركة بؤصول حق االستخدام فً تارٌ  بدء عقد اإلٌجار )أي تارٌ  توفر األ
بالتكلفة ، مطروًحا منها أي خسابر متراكمة من انخفاض القٌمة واإلهالك ، وتعدٌلها ألي إعادة تقٌٌم اللتزامات االصول االستخدام 

األولٌة المتكبدة ،  على مقدار مطلوبات اإلٌجار المعترؾ بها ، والتكالٌؾ المباشرةاالصول  اإلٌجار. تشتمل تكلفة حق االستخدام 
 ومدفوعات اإلٌجار التً تم إجراإها فً أو قبل تارٌ  البدء ، مطروًحا منها أي حوافز إٌجار مستلمة. ٌتم إهالك حق االستخدام

المعترؾ بها على أساس القسط الثابت على المدى األقصر من العمر اإلنتاجً المقدر ومدة اإلٌجار. تخضع حق استخدام  االصول
 إلى انخفاض القٌمة.األصول 

 
 
 لتزامات اإلٌجارإ( ب

 
تدرك الشركة التزامات اإلٌجار المقاسة بالقٌمة الحالٌة لمدفوعات اإلٌجار التً ٌتعٌن إجراإها على مدى  فً تارٌ  بدء عقد اإلٌجار ،

نة( مطروًحا منها حوافز اإلٌجار  مدة عقد اإلٌجار. تتضمن مدفوعات اإلٌجار مدفوعات ثابتة )بما فً ذلك مدفوعات ثابتة مضم 
ً تعتمد على مإشر أو معدل ، والمبالػ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القٌمة المستحقة القبض ومدفوعات اإلٌجار المتؽٌرة الت

المتبقٌة. تتضمن مدفوعات اإلٌجار أًٌضا سعر التمرٌن لخٌار الشراء المإكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة ودفع ؼرامات إنهاء 
تم التعرؾ على مدفوعات اإلٌجار المتؽٌرة التً ال تعتمد ٌ.عقد اإلٌجار ، إذا كانت مدة اإلٌجار تعكس أن الشركة تمارس خٌار اإلنهاء

على فهرس أو سعر كمصروؾ فً الفترة التً ٌحدث فٌها الحدث أو الشرط الذي ٌدفع الدفع. عند احتساب القٌمة الحالٌة لمدفوعات 
لضمنً فً عقد اإلٌجار ؼٌر قابل اإلٌجار ، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافً فً تارٌ  بدء اإلٌجار إذا كان سعر الفابدة ا

 للتحدٌد بسهولة.
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 تابع –اإلٌجارات التشؽٌلٌة. ي

بعد تارٌ  البدء ، ٌتم زٌادة مبلػ مطلوبات اإلٌجار لتعكس تراكم الفابدة وتخفٌض مدفوعات اإلٌجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك ، ٌتم 
إعادة قٌاس القٌمة الدفترٌة اللتزامات اإلٌجار إذا كان هناك تعدٌل أو تؽٌٌر فً مدة اإلٌجار أو تؽٌٌر فً مدفوعات اإلٌجار )على 

المدفوعات(  هذهتؽٌٌر فً المدفوعات المستقبلٌة الناتجة عن تؽٌٌر فً الفهرس أو المعدل المستخدم لتحدٌد عقد اإلٌجار  سبٌل المثال
 أو تؽٌٌر فً التقٌٌم لشراء األصل األساسً.

 

 منخفضة القٌمة -ج(عقود اإلٌجار واإلٌجارات قصٌرة األجل لألصول 
 

على المدى القصٌر على عقود اإلٌجار قصٌرة األجل )أي عقود اإلٌجار التً تبلػ مدتها تطبق الشركة إعفاء االعتراؾ بعقود اإلٌجار 
شهًرا أو أقل من تارٌ  البدء وال تحتوي على خٌار شراء(. كما ٌنطبق أًٌضا على إعففاء إٌجفار التعفرؾ علفى األصفول منخفضفة  19

ات اإلٌجفار علفى عقفود اإلٌجفار قصفٌرة األجفل وعقفود تفؤجٌر القٌمة على عقود اإلٌجار التً تعتبفر قٌمفة منخفضفة. ٌفتم إدراج مفدفوع
 األصول منخفضة القٌمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار.

 
 
 جنبٌة األعمالت الالتعامالت ب.هـ
 

تفارٌ  المعاملفة. األصفولوااللتزامات ففً بفاللاير العمفانً بمعفدالت الصفرؾ السفابدة  ُمقومفةالتعامالت التفً تمفت بفالعمالت األجنبٌفة 
 ذلفك التفارٌ . الففروقففً عفدالت الصفرؾ السفابدة مبالى الفلاير العمفانً تم تحوٌلها ٌنهاٌة فترة اإلقرار فً المالٌة بالعمالت األجنبٌة 

 .الدخلقابمة فً لناتجة عن صرؾ العمالت ُمدرجة ا
 
 
 بنكٌة القروض .ى
 

اتالبنكٌة قتراضالبنكٌة مبدبٌا بالقٌمة العادلة، بالصافً من تكالٌؾ المعاملة المتحملة.  بعد ذلك، ٌتم إثبات اال اتقتراضٌتم إثبات اال
ربحؤو الخسارة قابمة البالتكلفة المطفؤة.  أي فرق بٌن العابدات )بالصافً من تكالٌؾ المعاملة( والقٌمة القابلة لالسترداد ٌتم قٌدها فً 

 ات البنكٌة باستخدام معدل الفابدة الفعلٌة.اضقترعلى مدى فترة اال
 
 
 تكالٌؾ االقتراضات . ع
 

المنسوبة مباشرة الى اقتناء أو إنشاء أو  .  تكالٌؾ االقتراضاتالبنكٌة تكالٌؾ االقتراضات تشمل الفابدة المستحقة على االقتراضات
إنتاج أصول مإهلة )وهً األصول التً تحتاج بالضرورة الى فترة طوٌلة لتصبح جاهزة لالستخدام لؽرضها المحدد أو للبٌع( ٌتم 

دخل االستثمار إضافتها الى تكلفة األصول، الى أن تصبح هذه الألصول جاهزة بشكل جوهري لالستخدام لؽرضها المحدد أو للبٌع.  
المكتسب من االستثمار المإقت القتراضات معٌنة فً انتظار تحمٌل مصروفاتها على األصول المإهلة ٌتم خصمه من تكالٌؾ تلك 

 التً ٌتم تحملها فٌها.  فترةخرى ٌتم اإلقرار بها كمصروفات فً الاألقتراض التكالٌؾ اكافةاألصول.  
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 ضرٌبة الدخل .غ
 

 تتكون ضرٌبة السنة من ضرٌبة حالٌة وضرٌبة مإجلة.
 

باسففتخدام معففدالت الضففرٌبة المطبقففة أو الضففرٌبة الحالٌففة هففً الضففرٌبة المتوقففع سففدادها علففى الففدخل الخاضففع للضففرٌبة للفتففرة، محسففوبة 
 المعمول بها بشكل واسع فً نهاٌة فترة اإلقرار.

 
المثبتة ألؼراض  ٌتم احتساب الضرٌبة المإجلة باستخدام طرٌقة االلتزام لجمٌع الفروق المإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة لألصول وااللتزمات

لى النسق المتوقع لتحقق أو االتقارٌر المالٌة والمبالػ المستخدمة ألؼراض ضرٌبٌة. ٌستند احتساب المبلػ المخصص للضرٌبة المإجلة 
 ر.سداد القٌمة الدفترٌة لألصول وااللتزمات باستخدام المعدالت الضرٌبٌة المطبقة أو المعمول بها بشكل واسع فً نهاٌة فترة اإلقرا

ٌتم إثبات أصل الضرٌبة المإجلة فقط إلى الحد الذي تتوافر معه أرباح ضرٌبٌة مسفتقبلٌة ٌمكفن اسفتؽالل األرصفدة الضفرٌبٌة مقابلهفا.  ٌفتم 
 تخفٌض األصول الضرٌبٌة المإجلة بالقدر الذي ٌصبح من ؼٌر المحتمل معه تحقق المنفعة الضرٌبٌة ذات الصلة.

 
قابمفة ، إال إذا كانتا تتعلقان ببنود مدرجفة ففً الربح أو الخسارةقابمة لضرٌبة المإجلة كمصروؾ أو دخل فً ٌتم إدراج الضرٌبة الحالٌة وا

 .االٌرادات الشاملة االخرىقابمة دخل الشامل اآلخر، وفً هذه الحالة ٌتم إدراج الضرٌبة أٌضا فً ال

 
 
 تكالٌؾ تموٌل مإجلة.ؾ
 

.  ٌتم ةالفعلٌتكالٌؾ الحصول على تموٌل طوٌل األجل على مدى فترة القرض طوٌل األجل باستخدام طرٌقة معدل الفابدة ٌتم تؤجٌل وإطفاء 
ٌفتم رسفملة إطففاء وبٌن المبالػ المسحوبة من القفروض طوٌلفة األجفل.   اإلطفاء المتراكمإجراء مقاصة بٌن تكالٌؾ التموٌل المإجلة ناقصا 

إطففاء تكفالٌؾ التموٌفل المحطفة، ٌفتم تحمٌفل عنصفر إنشفاء بعفد إتمفام لفة المحطة أثناء فتفرة اإلنشفاء. كجزء من تكتكالٌؾ التموٌل المإجلة 
 .واالٌرادات الشاملة االخرىربح أو الخسارةقابمة العلى المإجلة 

 
 
 االلتزامات المالٌة.ق
 

 قٌاسها بالتكلفة المطفؤة.ٌتم قٌاس كافة االلتزامات المالٌة مبدبٌا بالقٌمة العادلة، وبعد ذلك ٌتم 
 
 

 األدوات المالٌة المشتقةن. 

ُتدرج األدوات المالٌة المشتقة مبدبٌا بالقٌمة العادلة فً تارٌ  طٌة تعرضها لمخاطر سعر الفابدة. تستخدم الشركة أدوات مالٌة مشتقة لتؽ
ٌُعاد قٌاسها الحقا بقٌمتها العادلة فً نهاٌة كل فترة إق قابمة رارعلى أساس متكرر.  ُتدرج األرباح والخسابر الناتجة فً إبرام عقد االشتقاق و

ربح أو الخسارة اعتمادا قابمة الربح أو الخسارة مباشرة، ما لم تكن األداة المشتقة مصنفة كؤداة تؽطٌة، وعندبذ ٌتوقؾ وقت إدراجها فً ال
 على طبٌعة عالقة التحوط. 

 
العادلة اإلٌجابٌة على أنها أصول مالٌة.  وُتدرج األدوات المالٌة المشتقة ذات القٌمة العادلة السلبٌة ُتدرج األدوات المالٌة المشتقة ذات القٌمة 

بقٌة على أنها التزامات مالٌة.  ُتعرض األدوات المالٌة المشتقة كؤصول ؼٌر متداولة أو التزامات ؼٌر متداولة إن كانت فترة االستحقاق المت
شهرا.  تظهر المشتقات األخرى كؤصول متداولة أو التزامات  19توقع أن ٌتم تحقٌقها أو تسوٌتها خالل شهرا وال ٌُ  19لألداة تزٌد عن 

 متداولة.
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 تابع - المالٌة المشتقة األدواتن. 

 
 محاسبة التحوط
 

ُتصنؾ الشركة أداة التحوط على أنها تحوطات تدفقات نقدٌة.  فً بداٌة عالقة التحوط، تقوم الشركة بتوثٌق العالقة بٌن أدوات التحوط 
وبنود التحوط وكذلك أهداؾ إدارة المخاطر واستراتٌجٌتها فً القٌام بعدة تعامالت تحوط.  باإلضافة الى ذلك، فً بداٌة التحوط وعلى 

الستمرارٌة، تقوم الشركة بتوثٌق ما إذا كانت أداة التحوط ذات فعالٌة كبٌرة فً موازنة تؽٌرات القٌمة العادلة أو التدفقات أساس مبدأ ا
 النقدٌة لبند التحوط.  

 
 

 تحوطات التدفقات النقدٌة
 

دخل الشامل قابمة الٌتم اإلقرار به فً  الجزء الفعال من التؽٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المصنفة والمإهلة كتحوطات تدفقات نقدٌة
 .واالٌرادات الشاملة االخرى ربح أو الخسارةقابمة الاآلخر. األرباح أو الخسابر المتعلقة بالجزء ؼٌر الفعال ٌتم قٌدها مباشرة فً 

 
ٌُعاد تصنٌفها الىقابمة الالمبالػ المدرجة سابقا والمتراكمة فً  اإلقرار فً الفترات التً ٌتم فٌها  الخسارةربح أو قابمة الدخل الشامل اآلخر 

 بند التحوط.ب
 

د ٌتم التوقؾ عن محاسبة التحوط عند قٌام الشركة بفس  عالقة التحوط أو عند انتهاء مدة أدوات التحوط أو بٌعها أو إنهابها أو إذا لم تع
 تستوفً مبادئ محاسبة التحوط.

 
 
 ة اعضاء مجلس اإلدارةؤمكاف . ب

 
عامة ، وأحدث التوجٌهات المعنٌة األخرى الصادرة عن الهٌبة البسلطنة عمان 18/9112قانون الشركات التجارٌة ؤحكام الشركة بلتزمت

ربح أو الخسارة قابمة الأعضاء مجلس اإلدارة.  ٌتم حساب مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة على  ؤةػ مكافللسوق المال بخصوص تحدٌد مب
 بها.علق فً السنة التً تت

 
 
 :بشؤن التقدٌرات المحاسبٌة الهامة والمصادر الربٌسٌة لعدم الٌقٌن حكاماأل.ث
 

تقدٌرات وافتراضات تإثر  المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ٌتطلب من إدارة الشركة القٌام بإستعمال قوابمإن إعداد ال
رجة لإلٌرادات المالٌة والمبالػ المد قوابمعلى مبالػ األصول وااللتزامات واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة كما فً تارٌ  ال

ٌة الحالٌة ادقتص. إن تحدٌد التقدٌرات ٌتطلب األحكام التً تستند الى الخبرة السابقة، والظروؾ االاإلقرار سنةوالمصروفات خالل 
 والمتوقعة وكافة المعلومات األخرى المتاحة.  وٌمكن أن تختلؾ النتابع الفعلٌة عن هذه التقدٌرات.

 
 :تتعلق بما ٌلً المالٌة قوابمأهم المجاالت التً تتطلب من االدارة استخدام التقدٌرات واالفتراضات فً ال

 
 

 األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات واآلالت والمعدات
 

الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا لطرٌقة القسط الثابت على مدى أعمار األصول االنتاجٌة.  تقوم اإلدارة بمراجعةدورٌة  استهالكٌتم 
صول على وضع األ لكات واالالت والمعداتمراجعة اإلعمار اإلنتاجٌة للمتلألعمار االنتاجٌة للممتلكات واآلالت والمعدات.  وتستند 

 ٌة من األصل.اقتصادالتقدٌرٌة التى منالمنتظر أن تستمر فٌها الشركة فً الحصول على منافع  رةفتلالحالٌة وا
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال

 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 

 

 تابع -السٌاسات المحاسبٌة الرئٌسٌة ملخص عن   9
 
 
 تابع  - بشؤن التقدٌرات المحاسبٌة الهامة والمصادر الربٌسٌة لعدم الٌقٌن األحكام.ث
 

 خسابر االبتمان المتعلقة باألصول المالٌة
 

ٌتم إجراء تقٌٌم فً تارٌ  كل بٌان مركز مالً لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على أن أصول مالٌة محددة قد تنخفض قٌمتها. 
 لتحدٌد / االعتراؾ بخسابر االبتمان المتعلقة باألصول المالٌة. 2 رقم من المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة ECLتستخدم الشركة نموذج 

 
لتحدٌد انخفاض الذمم المدٌنة التجارٌة. سٌتم االعتراؾ بؤي شرط  2تستخدم الشركة النهع المبسط لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 وذج فً الربح أو الخسارة.مطلوب من خالل تطبٌق هذا النم
 

تم تجمٌع الذمم المدٌنة التجارٌة بناًء على خصابص مخاطر االبتمان المشتركة واألٌام الماضٌة المستحقة. ٌتم تعدٌل معدالت الخسارة 
الذمم المدٌنة. فً كل  التارٌخٌة لتعكس المعلومات الحالٌة والمستقبلٌة حول عوامل االقتصاد الكلً التً تإثر على قدرة العمالء على تسوٌة

، ٌتم تحدٌث المعدالت االفتراضٌة وٌتم تحلٌل التؽٌٌرات فً التقدٌرات المستقبلٌة. إن تقٌٌم العالقة بٌن معدالت التخلؾ عن  فصاحتارٌ  إ
 السداد والظروؾ االقتصادٌة المتوقعة والتوقعات االقتصادٌة ٌتطلب استخدام التقدٌرات.

 
 

 والمتحركأحكام المخزون البطًء 
 

إن وجدت. تستند تقدٌرات صافً القٌمة الممكن تحقٌقها  لدى الشركة سٌاسة لوضع مخصصات للمخزونات المتقادمة والبطٌبة الحركة ،
ة للمخزون إلى األدلة األكثر موثوقٌة المتاحة وقت إعداد التقدٌرات. تؤخذ هذه التقدٌرات فً االعتبار تقلبات السعر أو التكلفة المرتبط

 هذه األحداث الظروؾ القابمة فً نهاٌة فترة التقرٌر.مباشرة باألحداث التً تحدث بعد تارٌ  بٌان المركز المالً إلى الحد الذي تإكد فٌه 
 

 انخفاض قٌمة األصول ؼٌر المالٌة
 

بالنسبة للموجودات ؼٌر المالٌة ، تقوم الشركة فً تارٌ  كل تقرٌر بتقدٌر ما إذا كان هناك أي مإشر على انخفاض قٌمة األصل. فً حالة 
القٌمة لألصل مطلوًبا ، تقوم الشركة بإجراء تقدٌر للمبلػ القابل لالسترداد  وجود مثل هذا المإشر ، أو عندما ٌكون اختبار انخفاض

 .لألصل. عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة لألصل القٌمة القابلة لالسترداد ، ٌعتبر األصل منخفض القٌمة
 
 

 مبدأ االستمرارٌة
 

شففروط  أي تموٌففل إضففافً لتلبٌففة متطلبففات رأس المففال علففى أسففاس دوري وتقٌففٌم للشففركة تقففوم إدارة الشففركة بمراجعففة المركففز المففالً 
مالً العاملواألموال التقدٌرٌة الالزمة للوفاء بااللتزامات عند استحقاقها.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن مساهمً الشركة ٌضمنون توفٌر الفدعمال

 لشركة وضمان استمرارٌة أعمالها.االكافً لتموٌل متطلبات 
 
 

 التزامات عرضٌة 
 

تقٌٌم هفذه بحكم طبٌعتها، ٌتم تسفوٌة االلتزامفات العرضفٌة فقطعنفد وقفوع واحفد أو أكثفر مفن األحفداث المسفتقبلٌة أو عفدم وقوعهفا.  وٌتضفمن
 ة استخدام أحكام وتقدٌرات هامة بخصوص نتابع األحداث المستقبلٌة.االلتزامات العرضٌ
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً سنة لل
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 7
 

 فٌما ٌلى حركة الممتلكات واالالت والمعدات: 
 

 المبانً 
 

 االت وماكٌنات 
 

 فنٌة قطع غٌار
 

 اصول اخر 
 

 تكلفة
 إزالة أصول

 أعمال رأسمالٌة 
 قٌد التنفٌذ

 المجموع
 

 المجموع
 

 ( دوالر الف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) ( ر.عالف) 
 امرٌكً        

         التكلفة
 ,79,639 ,,91967 9,2   777 ,9 76119 3226917  76197 م9132ٌناٌر 3فً كما 

 29 ,1 33 - - 37 2 - إضافات خالل السنة

 79,6991 9196,19 921 777   ,9 76192 3226991 76197 م9132دٌسمبر  13كما فً 

         
         ستهالكاال
 9796992 276321  - 113 99 96191 236317 16933 م9132ٌناٌر 3فً كما 

 116727 336772 -  ,9 3   922 336197 912 خالل السنةإهالك 

 9216199 3126279 -  197 97 96,32 3196329 16291 م9132دٌسمبر  13كما فً 

         
         صافً القٌمة الدفترٌة 

 ,991632 216,11 921 971 3 96913 2769,3 16917 م9132دٌسمبر  13كما فً 
 

عقد اإلٌجار من الباطن . تارٌ  التشؽٌل التجاريسنة من  15لمدة  مٌناء صحار الصناعً ك م ع شركة ممن من الباطن م استبجارها رافق التابعة تمحطة الكهرباء والبناٌة والم ت علٌهابنشاألرض التً أُ 5.1
 دوالر امرٌكً((. 138,111لاير عمانً ) 35,111:  9118دوالر امرٌكً( فً السنة )  138,111) ر.ع 35,111دفع اإلٌجار بمعدل ٌقارب تم ٌأخرى.  سنة 15لتمدٌد لمدة لقابل 

 
.                                                                                                      ممنوح الى الشركة (11)اٌضاح  واآلالت والمعدات هً مرهونة مقابل تسهٌالت قرض طوٌل األجل الممتلكات  5.9
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمالإٌضاحات عن 
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات 7
 
 

 المبانً 
 

 االت وماكٌنات 
 

 قطع ؼٌار فنٌة
 

 اصول اخرى
 

 تكلفة
 إزالة أصول

 أعمال رأسمالٌة 
 قٌد التنفٌذ

 المجموع
 

 المجموع
 

 الؾ( دوالر ) )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع )الؾ( ر.ع 
 امرٌكً        

         التكلفة
 595,211  919,101    189   000  95  1,200 182,985  0,190 م9118 ٌناٌر 1فً كما 

 919 21 9 - 1 55 15 - إضافات خالل السنة

 - - )115( - - - 115 - محول من أعمال راسمالٌة تحت التنفٌذ

 593,113 919,533 932 000   93 5,119 182,115 0,190 م9118دٌسمبر  11كما فً 

         
         االستهالك

 183,095 01,882  -  905  91 1,380 30,105 9,592 م9118 ٌناٌر 1فً كما 

 10,519 3,051  - 93   1    101 3,118    915 خالل السنةإهالك 

 18,129 18,551 -     -  -  131  10,111 310   (5.1إنخفاض القٌمة )إٌضاح 

 959,112 20,121 -  111  91 9,191 21,110 1,111 م9118دٌسمبر  11كما فً 

         
         صافً القٌمة الدفترٌة 

 901,320  115,101 932 103  9     9,019  28,928  1,313  م9118دٌسمبر  11كما فً 
 
 
 

"شراء  مناقصة . لذلك ، قررت الشركة المشاركة ف9199ً"( بحلول أبرٌل PWPAمن المتوقع أن تنتهً االتفاقٌة طوٌلة األجل الحالٌة لتولٌد الكهرباء وإنتاج المٌاه فً صحار )" أ ، 9 اإلٌضاحكما هو مذكور فً  5.1
لمٌاه. ومع ذلك ، فإنه مإهل مسبًقا فقط لتورٌد الطاقة ، وفًقا لإلشعار الصادر عن الشركة العمانٌة لشراء واستوفت المتطلبات المتعلقة بتزوٌد الطاقة وا رإٌتهاقدمت الشركة )" المناقصة "(. OPWP"  9199الطاقة 

ع إلى مراجعة انخفاض قٌمة محطة تحلٌة الحالً. أدى هذا الوض PWPA. ونتٌجة لذلك ، لن تتمكن الشركة من توسٌع نطاق أعمال مصنع تحلٌة المٌاه التابع لها بعد فترة تشؽٌل 9112فبراٌر  0الطاقة والمٌاه بتارٌ  
. تم حساب "القٌمة الدفترٌة م9118دٌسمبر  11ملٌون لاير عمانً كما فً  11.911ملٌون لاير عمانً مقابل "القٌمة الدفترٌة الصافٌة" المقدرة بمبلػ  91.312المٌاه ، والتً كشفت أن "القٌمة المستخدمة" للمصنع بلؽت 

 11ملٌون لاير عمانً المطلوب تسجٌلها فً البٌانات المالٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً  18.551اس تقٌٌم األصول الثابتة من قبل خبٌر مستقل. وقد نتع عن ذلك خسارة انخفاض القٌمة بمبلػ الصافٌة" المقدرة على أس
دٌسمبر  11سنوات من  1. من المتوقع أن ٌكون عمر محطة تنقٌة المٌاه ما تبقى من سنة 11السابق  مما كان مقدرا فًسنة  15. وبناء على ذلك ، تم تنقٌح العمر اإلنتاجً لمحطة تحلٌة المٌاه إلى م9118دٌسمبر 
 .م9112

 
 .م9199حتى بعد ابرٌل   PPAعقد تمدٌد  إلى أن اإلدارة تهدؾ بشكل ربٌسً إلى مإثر على قٌمة معدات الطاقة إعتبارا من نهاٌة السنة ،  ضال ٌوجد إنخفا
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 المالٌة قوائمالإٌضاحات عن 
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 

 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات 7
 

 تم معالجة مبلػ استهالك السنة فً قابمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما ٌلً: 5.1
 
 
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 9132 9118 م9132 
 ( دوالر الؾ) ( دوالر الف) ر.ع( الؾ) ( ر.عالف) 
 أمرٌكً أمرٌكً   

 10,592 116729 3,012 336772 (13)إٌضاح تكلفة المبٌعات 
 1          1          1       3       (18اإلدارٌة والعمومٌة )إٌضاح  المصروفات

 336772 3,051 116727 10,519 
 
 

 حق إستخدام االصول وإلتزام العقود:  ,

 حق إستخدام األصول

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 9132 9118 م9132 
 ( دوالر الؾ) ( دوالر الف) ر.ع( الؾ) ( ر.عالف) 
 أمرٌكً أمرٌكً   

 - ,,361 - ,79 م9112ٌناٌر  1كما فً 
 - )121( - )371( (13)إٌضاح  إهالك السنة

 17, - 27, - 
 

 إلتزام عقود اإلٌجار

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 9132 9118 م9132 
 ( دوالر الؾ) ( دوالر الف) ر.ع( الؾ) ( ر.عالف) 
 أمرٌكً أمرٌكً   

 - ,,361 - ,79 م9112ٌناٌر  1كما فً 
 - 2, - ,9 لٌةوٌمصارٌؾ تم

 - )913( - ),,3( ُمسدد خالل السنة            
 12, - 36111 - 

 - )121( - )371( الجزء الجاري
 - 31, - ,91 جاري -الجزء الغٌر  

     
 
 
 

أي تؤجٌر األرض والتوصٌل الكهربابً فً  اإلٌجار بعقدٌن من عقود التؤجٌر التشؽٌلً ،إلتزام واالصول االستخدام  حقتتعلق  3.1
عاًما  15كٌلو فولت. قامت الشركة بتؤجٌر أرض من شركة مٌناء صحار الصناعٌة ك.م.ع.م لمدة  991محطة صحار للطاقة ، 

مانٌة لنقل عاًما. عالوة على ذلك ، أبرمت الشركة أًٌضا اتفاقٌة مع الشركة الع 15، مع إمكانٌة تمدٌد  9111ٌولٌو  91اعتباًرا من 
 .9113ٌناٌر  99الكهرباء ك.م.ع.ع لتوصٌل محطة كهرباء صحار مع نظام النقل اعتباًرا من تارٌ  
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخر  تجارٌة ذمم  7
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 9132 9118 م9132 
 ( دوالرالؾ) ( دوالرالف) ر.ع( الؾ) ( ر.عالف) 
 أمرٌكً أمرٌكً   

     
 11,983 196279 5,115 316932 (0.1)إٌضاح  ذمم تجارٌة مدٌنة

 181 ,3, 185 917 دفعات مسبقة ومبالػ مدفوعة مقدما 
 1,111 96729 511 227 أخرى ذمم تجارٌة

 396,71 5,811 126179 15,100 
 
 

    

ٕٚيا ششٔط االئخًاٌ. كاٌ حذهٛم شٛخٕخت انزيى انخجاسٚت انًذُٚت فٙ َٓاٚت انعاو كًا  25انزيى انخجاسٚت انًذُٚت عادة يا حكٌٕ عهٗ  3.4

 ٚهٙ:
     

 11,983 76773 5,115 96317  لٌست متقادمةذمم 
 - 36177 - 917 ٌوم 21الذمم المستحقة القل من 
 - 169,7 - 36119 ٌوم 191 – 21الذمم المستحقة ما بٌن 
 - 76,31 - 96211 ٌوم 151 –191الذمم المستحقة ما بٌن 
 - 26121 - 16911 ٌوم 181–151الذمم المستحقة ما بٌن 
 - 26772 - 16121 ٌوم 911–181الذمم المستحقة ما بٌن 

 316932 5,115 196279 11,983 
     

     
جمٌع الذمم التجارٌة المدٌنة مرتبطة بشركة عمان للطاقة والمشترٌات ك م ع م ، العمٌل الوحٌد للشركة. إن اإلدارة واثقة من أن هذه  0.9

األرصدة المستحقة سٌتم تسوٌتها قرًٌبا ، وبالتالً لم ٌتم احتساب أي مخصصات للخسابر االبتمانٌة. وفًقا إلدارة الشركة ، فإن أساس 
ٌما ٌتعلق باسترداد / تسوٌة الذمم التجارٌة المدٌنة بالكامل هو أن الشركة ؼٌر مسإولة عن دفع الذمم التجارٌة الدابنة بمبلػ اعتقادهم ف

من اتفاقٌة مبٌعات الؽاز الطبٌعً. لذلك ، تعتقد  8.3( حتى تتلقى أموااًل من العمٌل ، وفًقا للفقرة 11لاير عمانً )إٌضاح  11،115،111
 ال ٌوجد خطر فٌما ٌتعلق باسترداد الذمم المدٌنة المستحقة.اإلدارة أنه 

 
 الحد األقصى لمخاطر اإلبتمان فً نهاٌة فترة اإلقرار هو القٌمة العادلة لكل فبة من الذمم المدٌنة المذكورة أعاله.إن  0.1

 
 
 النقد والنقد المعادل 2
 
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9110 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 
 امرٌكً امرٌكً   
     

 91,515 76327 0,211 36227 الحسابات الجارٌة لدى البنوك –أرصدة
 - 76729 - 16111 الودابع قصٌرة االجل –أرصدة

 1 1 1 3 نقدٌة بالبٌد
 96222 0,211 396229 91,518 
     

 ال تحمل فابدة.لدى البنوك ةالجارٌ اتأرصدة الحساب 8.1
 

ا ، لمدة 1.05مالٌٌن لاير عمانً لدى بنك تجاري بسعر فابدة  1تتكون الودابع قصٌرة األجل من  8.9 ًٌ دٌسمبر  11أشهر تبدأ من  1٪ سنو
9112. 
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 :تًواإلحطٌا رأس المال 2
 
 رأس المال أ 2
 

 فٌما ٌلً رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة: 
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 
 امرٌكً امرٌكً   

     رأس المال المصرح به متكون من
 153,111 37,6111 31,111 16111, للسهم الواحد ر.ع 0/100بقٌمة سهم  600,000,000

 
     رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

للسهم  ر.ع  0/100بقٌمة سهم  221,010,000متكون من 
 الواحد

996313 99,111 776917 50,115 

 

 سهم التً ٌملكونها كما ٌلً: األ% أو أكثر من رأسمال الشركة وعدد 11ن الذٌن ٌملكون ونهاٌة السنة، المساهم فً
 

 عدد األسهم المملوكة لكٌة نسبة الم  عدد األسهم المملوكة لكٌةنسبة الم اسمالمساهم
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 11  دٌسمبر 13 دٌسمبر 13 
 9118 9118  م9132 م9132 
      

  77,353,500     35%   77,353,500     35% اإلمارات - كهربٌالؾ زد اي
 –لٌمتدفٌاس بً  1مٌناء صحار

 اإلمارات
%20     44,202,000  

 
%20     44,202,000  

  33,151,500     15%   33,151,500     15% صندوق تقاعد موظفً الخدمة المدنٌة
 
 االحتٌاطً القانونً ب 2
 

% مفن صفافً أربفاح الشفركة قبفل 11تحوٌفل مبلفػ ٌعفادل  ٌجفب، فٍ سلطنة عهااى  12/9112الشركات التجارَة قانونٍلوفقاً 
كحد  المدفوع  التوزٌعات الى احتٌاطً قانونً ؼٌر قابل للتوزٌع لحٌن أن ٌصبح مبلػ االحتٌاطً مساوٌا لثلث رأسمال الشركة

 ال شٍء(.: 9112إلً االحتَاطٍ القانونٍ )  عهانٍلاير 111,111تم تحوَل . ختل السنة الحالَة ، أدنى
 
 قترحةتوزٌعات أرباح مدفوعة ومُ  ج 2
 

وفًقا لشروط اتفاقَة التسهَتت ، لى َكوى هناك توزَعات أرباح هقترحة أخاري أو هعتهادة أو هوزعاة حتاً َاتم ساداد أو إعاادة 
 لم َتم اقتراح أو توزَع أٌ أرباح ختل السنة الحالَة.  هَكلة هبلغ القرض بالكاهل. لذلك ،

 

 التحوط واإلحتٌاطىعجز  31
 

 الفابدة  اسعارمقاٌضة  
 

أشهر باإلضافة للهوامك  3 –حمل فابدة بمعدل لٌبور بالدوالر األمرٌكً ٌتسهٌالت القرض طوٌل األجل الممنوح الى الشركة 
التفاقٌة القرض ألجل، قامت الشركة بتثبٌت سعر الفابدة من خالل اتفاقٌات مقاٌضة أسعار (.  طبقا 11ٌضاح كما باإل)المطبقة 

مارس  11من تسهٌالت القرض لكامل فترة االتفاقٌة حتى  %25الفابدة للتحوط من تؽٌر معدل لٌبور بالدوالر األمرٌكً بنسبة 
ملٌون  121ملٌون لاير عمانً ) 01كان حوالً  م9112دٌسمبر  11المبلػ المقابل التحوطً المقابل للمبادالت فً .  9199

ملٌون دوالر أمرٌكً([ ، تحمل معدالت فابدة ثابتة بنسبة  911ملٌون لاير عمانً ) 89: 9110دٌسمبر  11دوالر أمرٌكً( ]
ا ]1.13٪ و ٪1.13 ، ٪5.01 ، ٪1.51 ، 0.82 ًٌ ٪ و 1.13٪ ، 5.01٪ ، 1.51٪ ، 0.82: 9118 دٌسمبر 11٪ سنو
ا[ باستثناء الهوامك السارٌة.٪ 1.13 ًٌ  سنو
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمالإٌضاحات عن 
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 تابع -التحوط واإلحتٌاطىعجز  31

 

: 9118دٌسمبر  11فً السنة ) %9.31118أشهر  كان  3 –لٌبور بالدوالر األمرٌكً الفابدة ، كان م9112دٌسمبر  11فً 
 كما هو موضح أعاله.  اقتراضاتهافً السنة(، فً حٌن قامت الشركة بتثبٌت سعر الفابدة على  9.525181%

 
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 امرٌكً امرٌكً   

 (1,058) (36127) (300) (937) بنك اتشاس بً سً المحدود 

 ( 1,191) ( 23,) (121) (,,9) بنك ستاندرد تشارترد

 (1,185) (36,17) (509) (32,) بنك اتشاس بً سً المحدود

 (1,501) (16732) (1,103) (36919) بنك ستاندرد تشارترد

 (1,511) (2361,) (1,118) (99363) ؤجرٌكول للمإسسات واإلستثماربنك كرٌدٌ

     

 (11,118) (316729) (1,135) (96379) ادوات التؽطٌة فً نهاٌة السنة

 1,323 3163,   351 91, )91اٌضاح (ضرٌبة مإجلة 

     

 احتٌاطً التؽطٌة فً نهاٌة السنة)صافً 
 (2,319) (26379) (1,019) (16719) من الضرٌبة(

     

 (13,121) (26,99) (3,111) (16739) احتٌاطً التؽطٌة فً بداٌة السنة :ٌطرح

     صافً من الضرٌبة()

 تؽطٌةالجزء الفعال فً تؽٌرات القٌمة العادلة ل
 ( 3,018) ( 9,2) (9,528) (321) التدفقات النقدٌة للسنة

     

 اإلحتٌاطً : وفٌما الحركة فً عجز التحوط  11.1
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 امرٌكً امرٌكً   

 (12,981) (336112) (0,191) (961,7) السنة بداٌةادوات التؽطٌة فً 
 0,211 771 1,158 931 التؽٌٌر خالل السنة

 (11,110) (316727) (1,135) (96379) احتٌاطً التؽطٌة فً نهاٌة السنة
     الجزء الؽٌر فعال من تحوط التدفقات النقدٌة 

 511 36132 128 129 (12)إٌضاح 
 1,323 ,3136       351 91, (91الضرٌبة المإجلة )إٌضاح 

 (  2,190) (  26377) (1,511) (39161) احتٌاطً التحوط فً نهاٌة السنة
     

 

ملٌون  1.35خسابر فً حدود  حمل، فإنها قد تتم9112دٌسمبر  11فً حالة قٌام الشركة بإنهاء اتفاقٌات مقاٌضة أسعار الفابدة فً  9.2
ملٌون دوالر أمرٌكً(.  إال 91.52ملٌون لاير عمانً )1.85:  9118دٌسمبر  11)ملٌون دوالر أمرٌكً(  19.12) لاير عمانً 

 ض، ال ٌجوز للشركة إنهاء اتفاقٌات مقاٌضة أسعار الفابدة.أنه طبقا لبنود اتفاقٌات القرو
 

أساس ربع سنوي( لفعالٌته  علىأي ، ٌتم اختبار التحوط على أساس مستمر ) 2 رقم وفًقا لمتطلبات المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 2.1
على أساس قٌم عادلة من بنوك المقاٌضة ، وبالتالً ٌتم االعتراؾ بؤجزاء فعالة وؼٌر فعالة ، إن وجدت ، فً بٌان الدخل الشامل 

 اآلخر وبٌان الربح أو الخسارة ، على التوالً.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 
 :قروض طوٌلة األجل   33
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 امرٌكً امرٌكً   

 132,111 39,6392 35,100 7,69,7 ةاألساسٌ تالتسهٌال
 19,511 926339 19,510 316291 تسهٌالت السداد

 (91,202) (9969,7) (2,310) (26,92) ٌُطرح: الجزء الجاري من القروض طوٌلة األجل
 726993 30,200 3736727 103,531 

 (9,111) (36797) (883) (9,,) ؾ تموٌل مإجلةٌلاٌُطرح: تك
 101,939 3716171 30,121 776777 الجزء ؼٌر الجاري من القروض طوٌلة األجل

     

 تسهٌالت مصرفٌة ُمجمعة 
 

ملٌون دوالر أمرٌكً.   155جمعة"( بحد أقصى إجمالً قدره )"تسهٌالت مُ  ةجمعحصلت الشركة على تسهٌالت قرض طوٌل األجل مُ 
بدور وكٌل التسهٌالت )"وكٌل التسهٌالت"( بحٌُث ٌتولى إدارة ومراقبة مجمل تسهٌالت  -بً ال سً –بً سً  ٌقوم بنك اتشاس

والجمعٌة األهلٌة وبنك مسقط على التوالً كؤمناء على  -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة –القروض.  وقد تم تعٌٌن بنك اتشاس بً سً 
 مولة المضمونة.الضمان فً الخارج والداخل أمام األطراؾ المُ 

 
 التسهٌل األساسً

 
ملٌون دوالر أمرٌكً.  إجمالً مبلػ التسهٌل 189.51 حصلت الشركة، بموجب التسهٌل األساسً، على قرض ألجل بمبلػ إجمالً قدره 

 11.9وملٌون دوالر أمرٌكً   3.5قسطا تتراوح بٌن  98)أربعة وثالثٌن( قسطا نصؾ سنوي، منها  11األساسً ٌستحق السداد على 
ملٌون دوالر أمرٌكً للقسط الواحد. علما بؤن السداد  91.15، بعد التنازل، 3 ملٌون دوالر أمرٌكً.  وتبلػ األقساط الستة األخٌرة

 .  9110سبتمبر 11بموجب التسهٌل األساسً الُمعدل بدأ منذ 
 

 تسهٌالت السداد
 

ملٌون دوالر أمرٌكً.  إجمالً مبلػ تسهٌل السداد  09لً قدره حصلت الشركة، بموجب تسهٌالت السداد، على قرض ألجل بمبلػ إجما
ملٌون دوالر  9.5ملٌون دوالر أمرٌكً و 1.9قسطا تتراوح بٌن  98)أربعة وثالثٌن( قسطا نصؾ سنوي، منها  11ٌستحق السداد على 

احد.  علما بؤن السداد بموجب تسهٌل السداد ملٌون دوالر أمرٌكً للقسط الو 1.21أمرٌكً.  وتبلػ األقساط الستة األخٌرة، بعد التنازل، 
 .  9118سبتمبر  11بدأ منذ 

 
 الفائدة

 
الهوامك المالبمة.  وتختلؾ الهوامك وفقا للتسهٌالت  ازابد أشهر باإلضافة 3أسعار  بالدوالر األمرٌكً فابدة التسهٌالت تحمل معدالت

 ؼٌر الُمسددة.
 

 أتعاب االرتباط وأتعاب أخر 
 

طبقا لشروط تسهٌالت القروض، ٌجب على الشركة أن تدفع أتعاب ارتباط ورسوم ضمان حسن التنفٌذ وأتعاب الواجهة األخٌرة 
 .ٌة األخرىرسوم البنكالللتسهٌالت وأتعاب وكالة وكافة 

 
 الضمان

 
 التسهٌالت مضمونة بواسطة رهون قانونٌة وتجارٌة شاملة على كافة أصول الشركة.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 تابع -قروض طوٌلة األجل 33
 

 تعهدات 
 

اتفاقٌات التسهٌالت تشمل بعض التعهدات المتعلقة، من بٌن أمور أخرى، بنسب تموٌل المشروع وإبرام اتفاقٌات جوهرٌة 
 والقروض والضمانات... ال .النشاطدٌدة والرهونات السلبٌة وتؽٌٌر ج
 
 النقدي المتوفرالفائض 

 
سبتمبر  11 تارٌ بوهو 10السداد رقم من تنص اتفاقٌة التسهٌالت على دفع مبالػ ُمقدما من الفابض النقدي المتوفر اعتبارا 

اٌرادت المبالػ التً ٌتم قٌدها فً حسابمن جمٌع  %111.  ٌساوي مبلػ السداد مقدماً من الفابض النقدي المتوفر 9115
على كؤرباح التشؽٌل ولكنها خاضعة لبعض الشروط.  ونتٌجة لذلك، فإنه لن ٌكون هناك أي مبلػ آخر ُمتوفر للتوزٌع 

 مل.المساهمٌن الى حٌن سداد القرض بالكا
 
 مخصص تكالٌف إزالة األصول من الموقع 39
 

ٌة مستقبلٌة تكون اقتصادمخصص تكالٌؾ إزالة األصول من الموقع ٌمثل القٌمة الحالٌة ألفضل تقدٌرات اإلدارة لخسارة منافع 
األصول من الزمة إلزالة المرافق وترمٌم المناطق المتؤثرة فً مواقع الشركة.  فٌما ٌلً حركة مخصص تكالٌؾ إزالة 

 الموقع:
 
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 1,851 ,9612 1,181 36777 فً بداٌة السنة
 إزالة األصول  الٌؾخصومات على تك
 (12من الموقع )إٌضاح 

22 21 977 911 

 1,123 96171 1,500 ,36,7 فً نهاٌة السنة
     

 
 ذمم تجارٌة دائنة وأرصدة دائنة أخر  31
 

 8,831 926279 1,119 336927 ذمم تجارٌة دابنة 
 11,011 76273 5,921  96111 مستحقات وأرصدة دابنة أخرى 

 316727 8,011 176297 99,311 
     
 فاتورة الموردٌن.ٌوما من تارٌخ 191إلى  11ٌتم تسوٌة الذمم التجارٌة الدابنة عموما خالل  11.1

 
 شهرا من تارٌ  قابمة المركز المالً. 19ذمم التجارٌة الدابنة ٌستحق خالل تارٌ  االستحقاق التعاقدي لل 11.9

 
ا( ] 11،551عمانً )لاير  11،119تشمل المستحقات والمبالػ المستحقة الدفع األخرى  11.1 ًٌ : 9118دٌسمبر  11دوالًرا أمرٌك

ا([ فٌما ٌتعلق بمزاٌا نهاٌة الخدمة )أي مكافؤة( للموظفٌن الوافدٌن. 11315لاير عمانً ) 19،138 ًٌ  دوالًرا أمرٌك
 
 تعامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة 39
 

ٌتم الدخول فً هذه التعامالت فً سٌاق األعمال العادٌة، تتعامل الشركة مع أطراؾ تقع تحت تعرٌؾ "أطراؾ ذات عالقة" 
األرصدة المستحقة من والى األطراؾ ذات العالقة هً دون عادٌة مع أطراؾ ثالثة.  مطابقة لتعامالت بشروط ٌعتبرها األعضاء

 سداد محددة وقد تم اإلفصاح عنها بشكل منفصل فً قابمة المركز المالً.ضمان وال تحمل فابدة وال تخضع لشروط 
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  ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائملإٌضاحات عن ا
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 تابع –تعامالت مع األطراف ذات العالقة 39
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 123 9,9 121 372 مكافؤة موظفً االدارة العلٌا
 - - - - )18اٌضاح (مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة 

 01 ,7 90 92 )18اٌضاح (بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 
 13,123 316739 3,151 76911 والصٌانةخدمات مقدمة من شركة صحار للتشؽٌل 

     خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ك.م.م
  400           911  154     379 أتعاب اإلدارة -
 811 717 111 921 مصروفات إدارٌة أخرى -

 181 129 118 392 خدمات مقدمة من شركة سوٌزتراكتبالس أٌه
 - 292 - 132 الشرق األوسط البورالكخدمات مقدمة من شركة

 153            392 61         77 رسوم ضمان -الكترابٌل آس آي 
رسوم خطابات اعتماد  - لٌمتداس بً فٌ 1مٌناء صحار

 مستندي
19        31 21 88 

رسوم خطابات اعتماد  -سوجاكس عمان ك.م.م 
 مستندي

2 8 91                 21 

 91 93 8 2 رسوم اعتماد مستندي -وزارة الدفاع صندوق تقاعد 
 

 :م كما ٌل9118ًدٌسمبر  11و   م9112دٌسمبر  11عالقة كما فً اتالطراؾ ذاألفٌما ٌلً ملخص أرصدة 
 
 عالقة اتطرف ذأ مبالغ مستحقة الى.أ 39
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 1,911 31, 101 917 شركة صحار للتشؽٌل والصٌانة ك.م.م
 
 
 
 المؤجلة واإلٌرادات: االٌرادات 37

 
 .أ اإلَرادات الهؤجلة12

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 إدراجه()إعادة   )إعادة إدراجه(  

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 11,031 396379 5,381 96,27 كما فً بداٌة السنة
 )9,521( ),1611( )220( )36971( ب( 15محول لإلٌرادات )إٌضاح رقم 

 19,101 262,2 1,380 16939 كما فً نهاٌة السنة
 )1,113( )16229( )1,901( )36711( يٍ اإلٚشاداث انًؤجهت  ذانَٙاقص : انجزء ان

 8,838 ,9622 1,111 36223 يٍ اإلٚشاداث انًؤجهت  ذانٙانجزء غٛشان
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  ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 المؤجلة واإلٌرادات: االٌرادات 37

 
 اإلَرادات الهؤجلة .أ12
 

 البٌانات المالٌة بسبب التؽٌٌر فً سٌاسة االعتراؾ باإلٌرادات إدراجإعادة 
 

اعتمدت الشركة طرٌقة القسط الثابت لالعتراؾ بإٌرادات رسوم استثمار الطاقة بموجب ترتٌب عقد اإلٌجار  خالل السنة ،
التشؽٌلً ، والتً تم االعتراؾ بها سابًقا "على أساس الفواتٌر". تم تؤجٌل إٌرادات الفواتٌر الزابدة عن إٌرادات القسط الثابت 

إلى إٌرادات عند اكتساب إٌرادات اإلٌجار التشؽٌلً وفقاً ألساس القسط الثابت.  كالتزام وسٌتم تحوٌلها 9112ٌناٌر  1كما فً 
 لذلك ، تم إعادة إدراج أرقام السنة السابقة فً هذه البٌانات المالٌة على النحو الموجز أدناه:

 
iباإلٌرادات وفًقا لملؾ الدفع  ( نظًرا إلثبات اإلٌرادات على أساس القسط الثابت مقابل السٌاسة السابقة المتمثلة فً االعتراؾ

 فًلاير عمانً على أنها إٌرادات مإجلة )التزام(  5,381,151)أي "حسب الفواتٌر"( ، تم تسجٌل  PWPAالخاص بـ 
لاير عمانً ، تم تسجٌل  5,381,151. من إجمالً المطلوبات البالؽة 9118ٌناٌر  1كما فً المالٌة كشوفات الشركة 

لاير  1,383,003لاير عمانً كالتزام حالً. تم تسجٌل  223,301لتزام ؼٌر متداول وسجل لاير عمانً كا 1,383,003
لاير  1,383,003. من إجمالً المبلػ البالػ 9118دٌسمبر  11عمانً كإٌرادات مإجلة فً البٌانات المالٌة للشركة كما فً 

ا. 1,901,108لاير عمانً كالتزام ؼٌر متداول وسجلت  1,111,928عمانً ، تم تسجٌل  ًٌ  لاير عمانً كالتزام حال
 
ii ًلاير عمانً )بما فً ذلك تؤثٌر االنخفاض  5,118,111بمبلػ  9118ٌناٌر  1( تم تخفٌض األرباح المحتجزة للشركة ف

 ( و9110لاير عمانً لعام  191,111لاير عمانً والزٌادة فً االحتٌاطً القانونً بمبلػ  350,111فً الضرٌبة بمبلػ 
لاير عمانً )بما فً ذلك تؤثٌر  1,111,111بمبلػ  9118دٌسمبر  11الخسابر المتراكمة للشركة كما فً ة تمت زٌاد

لاير عمانً لعام  191,111لاير عمانً وزٌادة فً االحتٌاطً القانونً بمبلػ  350,111االنخفاض فً الضرٌبة بقٌمة 
 (.9118لاير عمانً لعام  151,111والزٌادة فً الضرابب بمبلػ  9110

 
iiiلاير عمانً وتم  191,111بمبلػ  9118دٌسمبر  11و  9118ٌناٌر  1زٌادة االحتٌاطً القانونً للشركة فً  ت( تم

 تخفٌض األرباح المحتجزة بنفس المبلػ.
 
ivلاير  223,301بمبلػ  9118دٌسمبر  11زٌادة اإلٌرادات المدرجة فً البٌانات المالٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً  ت( تم

 عمانً )بسبب التؽٌٌر فً رسوم االستثمار( وتم تخفٌض نفس المبلػ من اإلٌرادات المإجلة.
 
v ً510,111لاير عمانً و  350,111بمبلػ  9118دٌسمبر  11و  9118ٌناٌر  1( تم تخفٌض مخصص الضرٌبة كما ف 

 223,301زٌادة اإلٌرادات بمبلػ و 9110لاير عمانً على التوالً ، وذلك بسبب تخفٌض الرسوم الضرٌبٌة الحالٌة لعام 
 بسبب التؽٌٌر فً سٌاسة االعتراؾ باإلٌرادات. 9118لاير عمانً لعام 

 
vi ًلاير عمانً وانخفض معدل  151,111بمبلػ  9118دٌسمبر  11( تم زٌادة رسوم الضرٌبة الحالٌة للسنة المنتهٌة ف

 بنفس المبلػ. 9118دٌسمبر  11ضرٌبة الدخل للسنة المنتهٌة فً 
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  ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 

 
 )تابع( -المؤجلة واإلٌرادات االٌرادات 37

 
 )تابع( - .أ اإلَرادات الهؤجلة12
 

 إعادة إدراج البَانات الهالَة بسبب التغََر فٍ سَاسة االعتراف باإلَرادات )تابع(
 

 فَها َلٍ هلخص التغََرات فٍ بَاى الهركز الهالٍ الهتعلق بالعام السابق:

 
 م9112دَسهبر  21 م9112َناَر  1 

 صدرتكها  البَاى
 )ألف( ر.ع

 تعدَلإعادة 
 )ألف( ر.ع

 إعادة إدراج
 )ألف( ر.ع

 صدرتكها 
 )ألف( ر.ع

 تعدَلإعادة 
 )ألف( ر.ع

 إعادة  إدراج
 )ألف( ر.ع

 (11,911) (5,211) (2,212) (195) (2,152) 2,195 االرباح الهحتجرة
 5,129 191 2,211 5,129 191 2,211 االحتَاطٍ القانونٍ

اإلَرادات الهوجلة الجزء غَر 
 الحالٍ

- 5,122 5,122 - 2,515 2,515 

 1,922 1,922 - 222 222 - اإلَرادات الهوجلة الجزء الحالٍ
 292 (212) 1,225 - (122) 122 هخصص الضراَب

 
 

 فًٛا ٚهٙ يهخص نهخغٛشاث فٙ بٛاٌ انشبخ أٔ انخساسة ٔاإلٚشاداث انشايهت األخشٖ انًخعهقت بانعاو انسابق:

 

 م9112دَسهبر  21 م9112َناَر  1 
 صدرتكها  البَاى

 )ألف( ر.ع
 تعدَلإعادة 

 )ألف( ر.ع
 إعادة إدراج
 )ألف( ر.ع

 صدرتكها 
 )ألف( ر.ع

 تعدَلإعادة 
 )ألف( ر.ع

 إدراجإعادة  
 )ألف( ر.ع

 12,219 222 11,212 12,122 229 15,522 اإلَرادات
 (1,221) 121 (1,291) 9,292 (122) 2,229 (هشطوبضرَبة الدخل )

 
 
 
 االٌرادات .ب15

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9110 م9132 9110 م9132 

 دوالر  )الؾ( دوالر  )الف( ر.ع )الؾ( ر.ع )الف( 
 أمرٌكً أمرٌكً   

 109,011 ,392612 33,515 926131 إٌرادات الكٌاه والكهرباء )كما بالفواتٌر(
 9,521 ,1611 220 36971 أ( 15محول من اإلٌرادات المإجلة )إٌضاح رقم 

 105,111 3136129 30,519 ,71672 أجمالً اإلٌرادات ) على أساس القسط الثابت(
 
 

 والهَاه هى رسوم السعة الثابتة والرسوم الهتغَرة باإلضافة إلً استرداد تكالَف الوقود.تتكوى إَرادات الطاقة  1.12
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  ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 
 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة
 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 
 تكلفة االٌرادات ,3

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 111,111 96791, 12,012 996172 ؼاز وقود
 13,123 316739 3,151 76911 تكالٌؾ تشؽٌل وصٌانة  

 10,511 116729 3,012 336772 (5استهالك )إٌضاح 
 - 121 - 371 (6)إٚضاح  إسخٓالك يخعهق بذق إسخخذاو االصٕل

 9,119 96111 083 771 استخراج مٌاه البحرتكالٌؾ 
 9,108 96292 811 36122 مصروفات تشؽٌل أخرى

 9161,2 51,121 33362,2 111,903 

 
 

   

 اٌرادات أخر   37
 501 712 991 971 استرداد الضرٌبة اإلضافٌة المستحقة

 - ,1 - 39 (8.9)إٌضاح  فوابد الودابع قصٌرة االجل 
 927 991 797 501 

 
 
 مصروفات عمومٌة وإدارٌة  32

     

 111 911 151 154 أتعاب اإلدارة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ومكافؤة أعضاء مجلس 

 (11اإلدارة )إٌضاح 
92 90 7, 01 

 911 177 29 397 أتعاب مهنٌة وقانونٌة
 08 21 11 19 تكالٌؾ الموظفٌن
 1 1 1 3 (5استهالك )إٌضاح 

 1,392 36939 398 9,7 مصروفات إدارٌة أخرى
 292 219 96373 9,191 
 
 
 تكالٌف التموٌل 32

     
     

 3,119 96797 9,193 36291 فابدة على صافً تسوٌة المقاٌضة
 3,181 76221 9,102 969,9 فابدة على التسهٌل األساسً
 1,121 36311 158 917 فابدة على تسهٌالت السداد

 119 719 51 329 (11.1ؼٌر فعال من التحوط التدفقات النقدٌة )إٌضاح الجزء 
 112 219 150 112 تموٌل أخرىتكالٌؾ 

 311 777 918 999 (11)إٌضاح إطفاء تكالٌؾ تموٌل مإجلة 
 911 977 21 22 (19خصومات على تكلفة إزالة األصول من الموقع )إٌضاح 

 - 2, - ,9 (3)إٌضاح  العقود تكالٌؾ التموٌل المتعلقة بإلتزام
 761,2 5,011 316297 11,811 
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 
 ضرٌبة الدخل  -91
 
 الربط الضرٌبً .أ  حالة91
 

على %( 15: 9118)%15 قانون ضرٌبة الدخل فً سلطنة عمان بمعدلتخضع الشركة لضرٌبة الدخل وفقا ألحكام 
السنة الضرٌبة. تم إجراء لؽرض تحدٌد مخصص الضرٌبة ، تم تعدٌل صافً ربح . األرباح الخاضعة للضرٌبة

 .ت على بعض البنود المتعلقة بالمصروفات، وتستند إلى الفهم الحالً للمخصصات واللوابح الضرٌبٌةالتعدٌال

 
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 )إعادة إدراجه(  )إعادة إدراجه(  

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

     قابمة الربح أو الخسارة
     الضرٌبة الحالٌة 

 9,212 ,,167 1,191 36171 السنة الحالٌة -
أدراج الضرٌبة المستحقة لإلٌرادات  إعادة -

 المعترؾ بها حسب السٌاسات.
- 151 - 112 

 1 - 1 - السنة السابقة -
 36171 1,901 167,, 1,119 

     مبلػ ضرٌبة مإجلة )بالصافً(
     :السنة الحالٌة  -

 (0,215) (96129) (1,110) (293)  إظهار وعكس الفروقات المإقتة
 979 (1,003) 36379 (1,311) 

     قابمة الدخل الشامل اآلخراإلٌرادات المعترؾ بها فٌ
 أسعار الفابدة بمقاٌضةمبلػ ضرٌبٌة متعلق 

 
11 131 2, 1,125 

 .مطبق مع مصروؾ ضرٌبة الدخل للسنةفٌما ٌلً تسوٌة ضرابب الدخل المحسوبة وفقا لمعدل الضرٌبة ال
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 )إعادة إدراجه(  )إعادة إدراجه(  

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

     
 (11,890) 96371 (11,838) 36,17 قبل الضرٌبة )الخسارة(الربح / 

     
 (1,395) ,9, (1,081) 993 ضرٌبة الدخل كما موضح أعاله

     
 2 2 1 1  المصروفات الؽٌر قابلة للخصم

 1 - 1 - ضرٌبة حالٌة –السنة السابقة

 - 712 - 912 ضرٌبة مإجلة –السنة السابقة 

 (1,311) 36379 (1,003) 979 / ) الدخل( مصروفات ضرٌبة الدخل
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

  

 المالٌة قوائمإٌضاحات عن ال
 م9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً للسنة 

 

 تابع –ضرٌبة الدخل91
 

 ضرٌبة مإجلة.ب 91
 

 رصٌد الضرٌبة المإجلة كما فً نهاٌة السنة كما ٌلً:
 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 

 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

     
 93,131 ,99617 11,112 269,3 الضرٌبً المإجل اإللتزام

 
ٌُنسُب االلتزام الضرٌبً المإجل ومبلػ الضرٌبة المإجلة )بالصافً( الواردٌن فً قابمة الدخل الشامل وقابمة الدخل الشامل اآلخرالى 

 :البنود التالٌة
  

 9118دٌسمبر  11فً 
 ُمدرج فً قابمة

 لربح أو الخسارةا
 ُمدرج فً قابمة

 الشامل اآلخر الدخل
 

دٌسففففففففمبر  13ففففففففً 
 م9132

 دوالر  (الف) دوالر  (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

     

(121) 192 المخصصات                    -    317 
 91, (11)              - 351 التحوطالقٌمة العادلة ألداة 

(11,111) / اإلنخفاض االستهالك  1,111        -    (316132)  
 9 - 9 - حق أستخدام األصول وإلتزام العقود

 (11,112) 291   (11)  (269,3) 
 

  
 9118دٌسمبر  11فً 

 ُمدرج فً قابمة
 لربح أو الخسارةا

 ُمدرج فً قائمة
 الدخل الشامل اآلخر

 
 م9112دٌسمبر  11فً 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

(511) 859 المخصصات   - 192 
(83) - 1,011 التحوطالقٌمة العادلة ألداة   36,39 

(98,211) / اإلنخفاض االستهالك  9,821 - (9,6191)  
 7 - 5 - حق أستخدام األصول وإلتزام العقود

 )93,139( 9,129 )83( )99617,( 
 

 . ج مخصص الضرائب02

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 م9132 9118 م9132 
 )إعادة إدراجه(  )إعادة إدراجه(  

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 1,013 96392 350 297 الرصٌد بداٌة السنة
 9,212 ,,167 1,191 36171 المحمل للسنة

 - 121 - 371 الضرٌبة اإلضافٌة المستحقة 
 (1,011) - (353) - ضرٌبة السنة السابقة المستحقة

 (1,151) (96219) (111) (36332) المسدد خالل السنة 
 9,118 96231 890 36129 الرصٌد كما فً نهاٌة السنة
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 
 

 تابع –ضرٌبة الدخل91
 

 حابع - . ج مخصص الضرائب02

 
( بمبلػ 9118دٌسمبر  11، تم تخفٌض مخصص الضرٌبة )أي الضرٌبة المستحقة على الشركة فً  9118دٌسمبر  11فً 

دوالر أمرٌكً( بسبب إعادة بٌان البٌانات المالٌة بسبب التؽٌٌر فً سٌاسة االعتراؾ  1,111,111لاير عمانً ) 513,111
معلًنا أن  9118باإلٌرادات للشركة. ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أنه تم تقدٌم اإلقرار الضرٌبً النهابً للشركة عن السنة المالٌة 

دوالر أمرٌكً(. بلؽت قٌمة الضرٌبة المستحقة على الشركة فً  9,212,111لاير عمانً ) 1191,111الضرٌبة مستحقة الدفع لسنة 
دوالر أمرٌكً(. لم تقدم الشركة اإلقرار  1,139,111لاير عمانً ) 1,111,111،  تعدٌل اإلقرار، دون مراعاة  9118دٌسمبر  11

 .ولم ٌتم بعد االتفاق على هذا المبلػ من قبل األمانة العامة للضرابب فً سلطنة عمان المالً ، 9118الضرٌبً المعدل لعام 

 
ا قدره  ًٌ ملٌون  1.991: 9118ملٌون دوالر أمرٌكً( ] 1.012ملٌون لاير عمانً ) 1.901تشمل الرسوم الضرٌبٌة للسنة مبلًؽا تقدٌر

( OPWPمن قبل الشركة العمانٌة لشراء الطاقة والمٌاه ك.م.ع.ع ) ملٌون دوالر أمرٌكً([ سٌتم سدادها الحًقا 1.501لاير عمانً )
موضحة "مطالبة بالتؽٌٌر السلبً المادي بسبب التؽٌٌرات فً  OPWP. وفًقا لرسالة من OPWPوفًقا لـ اتفاقٌة بٌن الشركة و 

، عن الضرٌبة  PWPAعلى تعوٌض الشركة ، طوال مدة  OPWP، وافقت  9113دٌسمبر  91قانون ضرٌبة الدخل" ، بتارٌ  
 وما بعده. 9110٪ ، والتً تنطبق من عام  15٪ إلى  19اإلضافٌة المستحقة نتٌجة زٌادة فً معدالت الضرٌبة من 

 
 . د الوضع الحالى للربط الضرٌبى:91

 
. لم تقم األمانة العامة للضرابب فً سلطنة عمان 9118دٌسمبر  11قدمت الشركة إقرارات ضرٌبٌة سنوٌة حتى السنة المنتهٌة فً 

. 9118دٌسمبر  11إلى السنة المنتهٌة فً  9111دٌسمبر  11الشركة الضرٌبٌة من السنة المنتهٌة فً النهابٌة على تقٌٌمات البوضع 
لضرابب اإلضافٌة ، إن وجدت ، التً قد تصبح واجبة السداد فٌما ٌتعلق بالسنوات الضرٌبٌة التً لم ٌتم تقٌٌمها تعتقد اإلدارة أن مبلػ ا

 .9112دٌسمبر  11بعد ، لن تكون جوهرٌة للمركز المالً للشركة كما فً 
 
 
 صافً األصول للسهم الواحد 93

 
ٌتم حساب صافً األصول للسهم الواحد من خالل تقسٌم صافً األصول فً نهاٌة فترة االقرار على عدد األسهم القابمة كما 

 : ٌلً
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 م9132 9118 م9132 

 )إعادة إدراجه(  )إعادة إدراجه(  

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

     
 11,112 996192 15,210 376179 حقوق المساهمٌن 

     
بالكامل عدد األسهم المصدرة والمدفوعة 

 فً نهاٌة السنة
9936131 991,111 9936131 991,111 

     
 1/180 1/911 1/109 1/177 صافً األصول للسهم الواح
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة 

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً 
 

 العائد األساسً للسهم الواحد 99
 

ٌتم حساب العابد األساسً للسهم الواحد من خالل تقسٌم صافً أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
 ال ٌوجد انخفاض مإثر. .فترةخالل ال

 

 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 )إعادة إدراجه(  )إعادة إدراجه(  

 أمرٌكً أمرٌكً   

 )93,911( 96222 )11,129( 36377 السنةرة( )الخسا/ أرباحصافً 
     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم فً نهاٌة
 السنة

9936131 991,111 9936131 991,111 

     

للسهم الُمخفض /)خسارة(عابد األساسً
 الواحد

1/1179 )1/1150( 1/131, )1.1183( 

 
 ٌجاراإلارتباطات  91
 

ت علٌها محطة صحار للكهرباء والمٌاه تم استبجارها من شركة مٌناء صحار الصناعً ك.م.ع.م لمدة باألرض التً أنش
. فً نهاٌة السنة كان الحد األدنى الرتباطات اإلٌجار المستقبلٌة بموجب عقود إٌجار تشؽٌلً م9111ٌولٌو  91من  سنة 15

 ؼٌر قابلة لإللؽاء كالتالً:
 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 دٌسمبر 11 دٌسمبر 13 
 9118 م9132 9118 م9132 

 دوالر  (الؾ) دوالر  (الف) ر.ع (الؾ) ر.ع (الف) 

 أمرٌكً أمرٌكً   

 138 373 35 ,, خالل سنة
 108 9,9 115 319 سنوات 5و ةبٌن سن

 3,2 911 917 513 
     

 التزامات عرضٌة  99
 

 ال شا(. :9118دٌسمبر  11) م9112دٌسمبر  11كما فً ؼٌر مدفوعة لم ٌكن هناك أي التزامات عرضٌة 
 
 ادارة مخاطر رأس المال  97
 

 .ربحٌة الشركةتقوم الشركة بإدارة رأس المال على النحو الذي ٌمكنها من مواصلة عملٌاتها طبقا لمبدأ االستمرارٌة مع زٌادة              
 

ات واالرباح المحتجزة.  تقوم الشركة بإدارة رأس المال من خالل ٌٌتكون هٌكل رأسمال الشركة من مبلػ رأس المال واالحتٌاط
توزٌع األرباح وتوفٌر رأسمال إضافى فً ضوء التؽٌرات فى ظروؾ األعمال. لم ٌتم إجراء أي تؽٌٌرات فً األهداؾ  مدفوعاتٌلتعد

 .9118وم9112دٌسمبر  11المنتهٌة فً  السنةوالسٌاسات والعملٌات خالل 
 
 المالٌة المخاطر إدارة,9
 

 األصول وااللتزامات المالٌة
 

مركز المالً تتضمن النقد واألرصدة البنكٌة والذمم التجارٌة المدٌنة واألرصدة قابمة الاألصول وااللتزامات المالٌة المدرجة فً 
والمبالػ األطراؾ ذات العالقة والقروض طوٌلة األجل والذمم التجارٌة الدابنة واألرصدة الدابنة األخرى.  الىالمدٌنة األخرىوالمستحق 

 طراؾ ذات عالقة.المستحقة أل
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 
 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً  
 
 تابع -المالٌة  المخاطر إدارة ,9
 

 ادارة المخاطر
 

بٌة جناألبما فً ذلك مخاطر صرؾ العمالت )إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالٌة مختلفة تتمثل أساسا فً مخاطر السوق 
بتمان والسٌولة فً سٌاق اإلبتمان ومخاطر السٌولة. تنشؤ مخاطر السوق ومخاطر اإلومخاطر ( ومخاطر أسعار الفابدة ومخاطر

 عتٌادٌة للشركة.األعمال اإل
 

المخفاطر بانتظفام تتم إدارة مخاطر الشركة داخلٌا وفقا للسٌاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تتم مراجعة سٌاسفات وأنظمفة إدارة 
 للتؤكد من أنها تعكس أي تؽٌر فً ظروؾ السوق وأنشطة الشركة.

 
 

 مخاطر السوق
 

 (i)مخاطر العمالت األجنبٌة 
 
 ٌتمثل هذا الخطر فً تقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة نتٌجة تؽٌر معدالت صرؾ العملة  

 األجنبٌة.
 

الشركة معرضة لمخاطر العمالت األجنبٌة على االقتراضات البنكٌة الُمقومة بعمالت ؼٌر عملة التشؽٌل لدى الشركة.  العملة التً 
ُتقوُم بها تلك التعامالت هً الدوالر األمرٌكً.  فٌما ٌخص تعامالت الشركة بالدوالر األمرٌكً، تعتقد اإلدارة أن الشركة لٌست 

وإٌرادات الشركة محمٌة من تقلبات العمالت  نظرا ألن اللاير العمانً مثبت فعلٌا مقابل الدوالر األمرٌكً معرضة لمخاطر العملة
.  فً نهاٌة فترة االقرار، كان لدى الشركة أرصدة بنكٌة ُمقومة األجنبٌة بواسطة مخصص ُمكون بموجب اتفاقٌة شراء الطاقة والمٌاه

لاير ملٌون  1.11111 :9118دٌسمبر  11) دوالر أمرٌكً( 1.1911) لاير عمانًملٌون 1.11895 بالدوالر األمرٌكً قدرها
 (.دوالر امرٌكً 1.1112)  عمانً

 
 

 (ii)مخاطر أسعار الفابدة 
 

 ٌتمثل هذا الخطر فً تقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة نتٌجة تؽٌرات أسعار الفابدة.
 

تنشؤ مخاطر أسعار الفابدة عن القروض طوٌلة األجل الممنوحة الى الشركة.  تعاقدت الشركة على مقاٌضة أسعار الفابدة من أجل 
التحوط من مخاطر أسعار الفابدة.  بموجب عقود مقاٌضة أسعار الفابدة، وافقت الشركة على تبادل مبلػ الفرق بٌن أسعار الفابدة 

ة على أصل المبالػ الربٌسٌة االفتراضٌة المتفق علٌها.  وتمكن هذه العقود الشركة من تقلٌل مخاطر تؽٌر الثابتة والعابمة المحتسب
أسعار الفابدة على القٌمة العادلة للدٌون الصادرة بؤسعار فابدة ثابتة ومخاطر التدفقات النقدٌة على الدٌون الصادرة بؤسعار فابدة 

أسعار الفابدة التً ُتعوض معدالت الفابدة العابمة بمعدالت فابدة ثابتة على أنها عقود تحوط متؽٌرة.  ٌتم تصنٌؾ كافة عقود مقاٌضة 
من التدفقات النقدٌة من أجل التقلٌل من تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدٌة الناتجة عن تؽٌر أسعار الفابدة على االقتراضات 

 لى القرض تتم فً نفس الوقت.البنكٌة.  مقاٌضة أسعار الفابدة ومدفوعات االفابدة ع
 

(iii) مخاطر األسعار 
 
 ةٌتمثل هذا الخطر فً تقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة نتٌجة تؽٌرات أسعار السوق )بخالؾ تلكالناتج 

من مخاطر معدالت الفابدة أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التؽٌرات نتٌجة عوامل خاصة باألداة المالٌة الفردٌةأو الجهة 
 المصدرة، أو عوامل مإثرة على كافة األدوات المالٌة المشابهة المتداولة فً السوق.

 
طر تقلبات األسعار.  ترى اإلدارة أن التحلٌل الدقٌق لٌس ستثمارات، فهً ال تتعرض لمخاالبما أن الشركة لٌست معرضة لمخاطر ا

 ضرورٌا نظرا لمحدودٌة تعرض الشركة لمخاطر األسعار.
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 
 إٌضاحات عن القوائم المالٌة

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً  

 

 تابع -المالٌة  المخاطر إدارة,9
 

 مخاطر االبتمان
 

مخاطر االبتمان هً مخاطر الخسابر المالٌة للشركة ففً حالفة فشفل العمٌفل أو الطفرؾ اآلخفر ففً األداة المالٌفة ففً الوففاء بالتزاماتفه 
، كفان مجمفل الفذمم التجارٌةالمدٌنفة مسفتحقا مفن شفركة مملوكفة االقفرارالتعاقدٌة، وتنشؤ أساسفا عفن الفذمم المدٌنفة للشفركة. ففً نهاٌفة 

المدٌنفة ضفبٌلةجدا نظفرا ألن التجارٌفة لعمانٌة لشراء الطاقة والمٌاه(.  ترى اإلدارة أن مخاطر االبتمفان عفن الفذمم للحكومة )الشركة ا
مما ٌقلفل مفن مخفاطر مع تصنٌفات ابتمانٌة جٌدة،سمعةطٌبة، تالذمم المدٌنة مستحقة من الحكومة.  كذلك، فإن النقد موجودلدى بنوك ذا

 االبتمان.
 

 :التجارٌة المدٌنة واألرصدة المدٌنة األخرى الحالٌة لذممالزمنً لفٌما ٌلً التحلٌل 
 

  9118دٌسمبر 11  م9132دٌسمبر  13 
 دٌون 

 ر.ع (الف)
 مخصص 

 ر.ع (الف)
 دٌون

 دوالر أمرٌكً (الؾ)
 مخصص 

دوالر  (الؾ)
 أمرٌكً

 - 76337 - 96317 (ٌوم 11حتى ) ؼٌر متؤخرة عن السداد
 - - - 336923 ٌوم 91متؤخرة عن السداد حتى 

 316932  - 76337 - 
 

 9118دٌسمبر   11 م9132دٌسمبر  13 
 دٌون 

 ر.ع (الف)
 مخصص 

 ر.ع (الف)
 دٌون

دوالر  (الؾ)
 أمرٌكً

 مخصص 
 دوالر أمرٌكً (الؾ)

 - ,31692 - 76773 أشهر 1) حتى  ؼٌر متؤخرة عن السداد
 - - - 926113 ٌوم 91متؤخرة عن السداد حتى 

 196279  - 31692,  - 
 
 :مخاطر السٌولة 
 

تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها المالٌة عند استحقاقها.  تحتفظ الشركة بؤرصدة بنكٌة ونقدٌة كافٌة 
 للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها للسداد.

 
  م9132دٌسمبر 13

القٌمة 
 الدفترٌة

 التدفقات 
النقدٌة 
 التعاقدٌة

 أشهر  ,
 أو أقل

 
,-39 

 شهرا

 
 سنة 3-9

 
1-7 

 سنوات

 أكثر من
 سنوات 7

 ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) ر.ع (الف) 
        التزامات مالٌة غٌر مشتقة )أ(

 - 926131 26919 76217 16112 76121, 6711,, قروض بنكٌة مضمونة
 وأرصدة مستحقة الىذمم دابنة 

 أطراؾ ذاتعالقة  
396111 396111 396111 - - - - 

        التزامات مالٌة مشتقة )ب(
 مقاٌضات أسعار فابدة مستعملة

 فً التؽطٌة 
96379 96,71 36123 36272 36,21 - - 

 - 926131 316237 ,76,2 326372 276771 296,27 المجموع )أ + ب(
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 

 إٌضاحات عن القوائم المالٌة

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً  

 

 تابع -المالٌة  المخاطر إدارة,9

 

 
  م9118ر دٌسمب 11

القٌمة 
 الدفترٌة

 التدفقات 
النقدٌة 
 التعاقدٌة

 أشهر  3
 أو أقل

 
 شهرا 3-19

 
 سنة 1-9

 
 سنوات 1-5

 أكثر من
 سنوات 5

 ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) ر.ع (الؾ) 
        التزامات مالٌة ؼٌر مشتقة )أ(

 - 52,111 8,811 5,319 1,110 00,521 03,018 قروض بنكٌة مضمونة
 ذمم دابنة وأرصدة مستحقة الى

 أطراؾ ذاتعالقة 
2,100 2,100 2,100 - - - - 

        التزامات مالٌة مشتقة )ب(
 مقاٌضات أسعار فابدة مستعملة 

 فً التؽطٌة
1,135 1,815 1,983 311 9,333 912 - 

 - 52,181 11,511 3,953 11,101 21,313 21,951 المجموع )أ + ب(
        
 
  

القٌمة 
 الدفترٌة

 التدفقات 
النقدٌة 
 التعاقدٌة

 أشهر  3
 أو أقل

 
3-19 

 شهرا

 
 سنة 1-9

 
1-5 

 سنوات

 أكثر من
 سنوات 5

 دوالر (الؾ) 
 أمرٌكً

 دوالر (الؾ)
 أمرٌكً 

 (الؾ)
 دوالر 
 أمرٌكً

 (الؾ)
 دوالر

 أمرٌكً 

 (الؾ)
 دوالر 
 أمرٌكً

 (الؾ)
 دوالر 
 أمرٌكً

 دوالر( الؾ)
 أمرٌكً 

        مالٌة ؼٌر مشتقة )أ( التزامات
 - 151,580 99,209 11,503 11,118 911,511 122,911 قروض بنكٌة مضمونة

 ذمم دابنة وأرصدة مستحقة الى 
 أطراؾ ذاتعالقة

91,819 91,819 91,819 - - - - 

        التزامات مالٌة مشتقة )ب(
 مقاٌضات أسعار فابدة مستعملة 

 فً التؽطٌة
11,110 19,580 1,111 1,309 3,291 310 - 

 - 151,911 92,823 13,918 10,581 910,239 911,111 المجموع )أ + ب(
        
 

  
القٌمة 
 الدفترٌة

 التدفقات 
النقدٌة 
 التعاقدٌة

 أشهر  ,
 أو أقل

 
,-39 

 شهرا

 
 سنة 3-9

 
1-7 

 سنوات

 أكثر من
 سنوات 7

 دوالر (الف) 
 أمرٌكً

 دوالر (الف)
 أمرٌكً 

 (الف)
 دوالر 
 أمرٌكً

 (الف)
 دوالر

 أمرٌكً 

 (الف)
 دوالر 
 أمرٌكً

 دوالر  (الف)
 أمرٌكً

 دوالر(الف)
 أمرٌكً 

        التزامات مالٌة غٌر مشتقة )أ(
 - 3976112 916221 376129 76221 37969,1 3796717 قروض بنكٌة مضمونة

 ذمم دابنة وأرصدة مستحقة الى
 ذاتعالقةأطراؾ 

1,6993 1,6993 1,6993 - - - - 

        التزامات مالٌة مشتقة )ب(
 مقاٌضات أسعار فابدة مستعملة 

 فً التؽطٌة
316729 396122 96217 96223 96171 - - 

 - 3976112 926171 3262,1 9763,2 9996722 93262,1 المجموع )أ + ب(
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 ش.م.ع.عشركة صحار للطاقة 
 إٌضاحات عن القوائم المالٌة

 م9112دٌسمبر  11للسنة المنتهٌة فً  

 

 تابع -:المالٌة المخاطر إدارة,9
 
 دارة رأس المالإ

 
هدؾ الشركة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قفدرة الشفركة علفى اإلسفتمرار كمنشفؤة مسفتمرة، حتفى تفتمكن مفن مواصفلة تقفدٌم 
عابدات كافٌة للمساهمٌن ومنافع ألصحاب المصلحة األخرٌن. إن سٌاسة اإلدارة هً الحتفاظ على قاعفدة رأسفمالٌة قوٌفة للحففاظ علفى 

 ر المستقبلً لإلعمال.ثقة السوق والحفاظ على التطو
 
 

 رأسمالٌة اإللتزامات
 

دٌسفمبر  11)دوالر امرٌكفً(( ،  01,219لاير عمفانً ) 98,131) م9112دٌسفمبر  11كمفا ففً ؼٌر مدفوعة رأسمالٌة اللتزاماتاإل
 (.دوالر امرٌكً 13,111لاير عمانً ) 10,012: 9118

 
 :القٌمة العادلة لألدوات المالٌة 97
 

  تعتقد اإلدارة أن القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المالٌة ال تختلؾ اختالفا جوهرٌا عن قٌمتها الدفترٌة فً نهاٌة فترة اإلقرار. 
 ٌشمل التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة المستوٌات التالٌة:

 

 (؛1)المستوى ألصول أو االلتزامات المماثلة األسعار المعروضة )ؼٌر المعدلة( فً األسواق النشطة بالنسبة ل - -

)أي ، سواء بشكل مباشرصول أو االلتزاماتقابلة للمالحظة بالنسبة لأل 1بنود ؼٌر األسعار المعروضة والمشمولة ضمن المستوى  -
 ( و9كؤسعار( أو بشكل ؼٌر مباشر )مشتقة من األسعار( )المستوى 

 (.1ت ؼٌر قابلة للمالحظة( )المستوى السوق القابلة للمالحظة )معطٌا قوابمؽٌر المبنٌة على بنود األصول أو االلتزامات -
 

ملٌون دوالر 11.08ملٌون لاير عمانً ) 1.15الفابدة( بقٌمة دفترٌة قدرها أسعارالقٌمة العادلة لاللتزامت المالٌة المشتقة )مقاٌضة 
ملٌون دوالر أمرٌكً( تم احتسابها كالقٌمة الحالٌة للتدفقات  11.11ملٌون لاير عمانً ) 1.13: 9118دٌسمبر  11أمرٌكً( )

 9النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة على أساس منحنٌات العوابد القابلة للمالحظة.  وعلٌه، فقد تم تحدٌد قٌمتها العادلة بموجب المستوى 
 الحالٌة. فً السنة 9والمستوى  1من التسلسل الهرمً.  ولم ٌكن هناك أي تحوٌل بٌن المستوى 
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تم إعادة تصنٌؾ بعض األرصدة من السنة السابقة لتتواففق مفع عفرض السفنة الحالٌفة. تفم عفرض إعفادة بٌفان األرقفام المقارنفة بسفبب 
 أ. 15التؽٌٌر فً سٌاسة االعتراؾ باإلٌرادات للشركة فً المالحظة 
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 المالٌة. قوابمبعد وقبل تارٌ  التقرٌر والتى من المتوقع أن ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على هذه اللٌس هناك أى أحداث الحقة وقعت 
 
 
 الموافقة على البٌانات المالٌة: 11

 

 .م9191 فبراٌر93تمت الموافقة على إصدار هذه القوابم المالٌة وإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتارٌ  


