
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  المالية قوائمال
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  مركز الماليال قائمة
                  م٢٠١٩ينويو  ٣٠كما في 

  

  
  

  .... قائمة المركز المالي مستمرة إلى الصفحة الثانية
  
  
  

  ٢٠١٨يناير  ١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠  م٢٠١٨ا يناير   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  إيضاح  
  )معدل(  )معدل(    )معدل(  )معدل(      
  دوالر أمريكي )الف(  ع.ر )الف(  دوالر أمريكي )الف(  دوالر أمريكي )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(    

                األصول
                أصول غير متداولة

 ٣٣٩,١٧٩ ٢٧٣,٦٩٧ ٢٥٨,٤٤٧ ١٣٠,٥٨٤ ١٠٥,٣٧٣ ٩٩,٥٠٢ ٥  ممتلكات وآالت ومعدات  
  

  أصول متداولة
       

 ١,٨٨٨ ١,٩٨٩ ١,٩٩٠ ٧٢٧ ٧٦٦ ٧٦٦   مخزون
 ١٥,١٨٤ ١٥,١٧٧ ٣١,٦٤٩ ٥,٨٤٦ ٥,٨٤٣ ١٢,١٨٥ ٦  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٢٤,١٥١ ٢٠,٥٤٨ ٦,٤٧٨ ٩,٢٩٨ ٧,٩١١ ٢,٤٩٤ ٧  نقدية بالنبك والخزنة
 ٤١,٢٢٣ ٣٧,٧١٤ ٤٠,١١٧ ١٥,٨٧١ ١٤,٥٢٠ ١٥,٤٤٥   إجمالي األصول المتداولة

               

 ٣٨٠,٤٠٢ ٣١١,٤١١ ٢٩٨,٥٦٤ ١٤٦,٤٥٥ ١١٩,٨٩٣ ١١٤,٩٤٧   إجمالي األصول 
         

         حقوق الملكية وااللتزامات
         رأس المال واالحتياطيات

 ٥٧,٤٠٥ ٥٧,٤٠٥ ٥٧,٤٠٥ ٢٢,١٠١ ٢٢,١٠١ ٢٢,١٠١ أ٨  رأس المال
 ١٠,٤٧٣ ١٠,٤٧٣ ١٠,٤٧٣ ٤,٠٣٢ ٤,٠٣٢ ٤,٠٣٢ ب ٨  احتياطي قانوني
 )٣١٦( )٢٦,٥٢٩( )٢٥,٦١٩( )١٢٤( )١٠,٢١٦( )٩,٨٦٦(   خسائر متراكمة

 ٦٧,٥٦٢ ٤١,٣٤٩ ٤٢,٢٥٩ ٢٦,٠٠٩ ١٥,٩١٧ ١٦,٢٦٧   المساهمينحقوق ملكية 

 )١٦,٠٠٨( )٩,١٢٧( )١٠,٥٩٧( )٦,١٦٣( )٣,٥١٤( )٤,٠٨٠( ٩  صافي من الضريبة  –عجز التغطية 

 ٥١,٥٥٤ ٣٢,٢٢٢ ٣١,٦٦٢ ١٩,٨٤٦ ١٢,٤٠٣ ١٢,١٨٧   رأس المال واالحتياطيات إجمالي
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  ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  مركز الماليقائمةال

  م ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

   ٢٠١٨يناير  ١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩ يونيو ٣٠  م٢٠١٨ا يناير   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  إيضاح  
   )معدل(  )معدل(    )معدل(  )معدل(      
   دوالر أمريكي )الف(  ع.ر )الف(  دوالر أمريكي )الف(  دوالر أمريكي) الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(    

  ١٩,٢٨١ ١١,٣٣٧ ١٣,١٩٧ ٧,٤٢٣ ٤,٣٦٥ ٥,٠٨١ ٩  عجز التغطية
  ٢٠٢,٩١٩ ١٧٤,٢٦٢ ١٦٥,٥٦٦ ٧٨,١٢٤ ٦٧,٠٩١ ٦٣,٧٤٣ ١٠  الجزء غير الجاري من قروض طويلة األجل

  ٣,٨٥٢ ٤,٠٩٦ ٤,٢٢٦ ١,٤٨٣ ١,٥٧٧ ١,٦٢٧ ١١  مخصص تكاليف إزالة أصول من الموقع 
   ١٢,١٧٤  ٨,٨٦٨  ٦,٨٣٦  ٤,٦٨٧  ٣,٤١٤  ٢,٦٣٢  أ ١٤  الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة

  ٣٣,٠٨١ ٢٦,٣٦١ ٢٤,٦١٩ ١٢,٧٣٦ ١٠,١٤٩ ٩,٤٧٨ ب ١٩  التزام ضريبية مؤجلة
  ٢٧١,٣٠٧ ٢٢٤,٩٢٤ ٢١٤,٤٤٤ ١٠٤,٤٥٣ ٨٦,٥٩٦ ٨٢,٥٦١   االتزامات غير المتداولة إجمالي

          التزامات متداولة
  ٢٨,٣٤٣ ٢٤,٩٧٩ ٢٢,٤٦٥ ١٠,٩١٢ ٩,٦١٧ ٨,٦٤٩ ١٠  الجزء الجاري من قروض طويلة األجل

   ٢,٥٩٠  ٣,٣٠٦  ٣,٧٩٥  ٩٩٧  ١,٢٧٣  ١,٤٦١  ب ١٤  الجزء الحالي من اإليرادات المؤجلة
  ٢٣,٩٠٧ ٢٢,٦٠١ ٢٣,٩٧٢ ٩,٢٠٧ ٨,٧٠٣ ٩,٢٣٢ ١٢  ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ٢,٧٠١ ١,٢٣١ ١,٣٥١ ١,٠٤٠ ٤٧٤ ٥٢٠ أ ١٣ مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة
  -  ٢,١٤٨ ٨٧٥ -  ٨٢٧ ٣٣٧ ج ١٩ المخصص للضرائب

  ٥٧,٥٤١ ٥٤,٢٦٥ ٥٢,٤٥٨ ٢٢,١٥٦ ٢٠,٨٩٤ ٢٠,١٩٩   إجمالي االتزامات المتداولة

   ٣٢٨,٨٤٨  ٢٧٩,١٨٩  ٢٦٦,٩٠٢  ١٢٦,٦٠٩  ١٠٧,٤٩٠  ١٠٢,٧٦٠   إجمالي اإللتزامات

  ٣٨٠,٤٠٢ ٣١١,٤١١ ٢٩٨,٥٦٤ ١٤٦,٤٥٥ ١١٩,٨٩٣ ١١٤,٩٤٧   إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
  ٣٠٦/٠ ٠/ ٨٧١ ١٩١/٠ ١١٨/٠ ٠/ ٠٧٢ ٠/ ٧٤٠ ٢٠  صافي األصول للسهم الواحد

           

  :ووقعها نيابة عنهم ٢٠١٩ يوليو ---  ، وصّرح بإصدارها في ٤٠إلى  ٥مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية الواردة على الصفحات من  وافق
  

                                                   ......................                                                       ...........................  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                         رئيس مجلس اإلدارة

  .مكمال لهذه القوائم المالية اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

 والدخل الشامل األخر قائمة الربح أو الخسارة
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  
  

 إيضاح  
و  ٣٠  يوني

  م٢٠١٩
  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٨ 

  يونيو  ٣٠ 
  م٢٠١٩

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٨ 

  )معدل(    )معدل(      
  )غير مدقق(    )غير مدقق(      
  دوالر أمريكي)الف(  دوالر أمريكي)الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(    
            

 ٨٤,١٧١ ٨٤,٥٨٢ ٣٢,٤٠٦ ٣٢,٥٦٤ ب١٤  إيرادات
 (٦٧,٨١٦) (٧٥,١٩٧) (٢٦,١٠٩) (٢٨,٩٥١) ١٥  تكلفة اإليرادات

       

)٣,٦١٣(   إجمالي األرباح  ١٦,٣٥٥ ٩,٣٨٥ ٦,٢٩٧ 
 ٢٦٠ ٢٦٢ ١٠٠ ١٠١ ١٦  إيرادات أخرى

   ١٦,٦١٥ ٩,٦٤٧ ٦,٣٩٧ ٣,٧١٤ 
        

        المصروفات
  

)٥٥١( ١٧  مصروفات إدارية وعمومية  )٤٣٤(  )١,٤٣١(  )١,١٢٧(  
 (٧,٤٢٣) (٧,١٤٠) (٢,٨٥٨) (٢,٧٤٩) ١٨  تكاليف التمويل

       

 (٨,٥٥٠) (٨,٥٧١) (٣,٢٩٢) (٣,٣٠٠)   إجمالي المصروفات
       
 ٨,٠٦٥ ١,٠٧٦ ٣,١٠٥ ٤١٤   رباح قبل الضريبةاأل

 (١,٢٠٠) (١٦٦) (٤٦٢) (٦٤) أ ١٩  مصروف ضريبة الدخل
        

 ٦,٨٦٥ ٩١٠ ٢,٦٤٣ ٣٥٠    صافي أرباح السنة
       

        :الدخل الشامل اآلخر
        

)٧١٦(  ٩  أرباح القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة  ١,٨٦٠( ٢,٦٩٣(  ٦,٩٩٥ 
 (١,١٠٩) ٢٧٨ (٤٢٧) ١٠٧  أ ١٩  ضريبة تابعة
الي اإل راداتإجم املة ي ارة( الش ) الخس

 ٥,٨٨٦ (١,٥٨٢) ٢,٢٦٦ (٦٠٩)    للفترة  خراألالدخل 
        

امل  دخل الش الي ال ارة(إجم دخل ) الخس ال
 ١٢,٧٥١ (٦٧٢) ٤,٩٠٩ (٢٥٩)   للفترة  خراأل
        

 ٠/٠٣١١ ٠/٠٠٤١ ٠/٠١٢٠ ٠/٠٠١٦ ٢١  للسهم الواحدوالُمخفض العائد األساسي 
        

  
ق ن  واف فحات م ى الص واردة عل ة ال وائم المالي ذه الق ى ه س اإلدارة عل ى  ٥مجل ي ٤٠إل دارها ف ّرح بإص و ---  ، وص م ٢٠١٩ يولي

  :ووقعها نيابة عنه
  

                                                         .................................................  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

  
  .اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوائم المالية
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  المساهمين  ملكيةتغيرات في حقوق قائمة ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  

  مجموعال  مجموع ال  أرباح ُمحتجزة  الخساير المتراكمة  احتياطي قانوني  رأس المال  إيضاح  
  دوالر أمريكي )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(    
                

                م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
)١٠,٢١٦( ٤,٠٣٢       ٢٢,١٠١  )معدل(م ٢٠١٩يناير  ١في كما الرصيد   (٣,٥١٤) ٣٢,٢٢٢ ١٢,٤٠٣ 

 ٩١٠ ٣٥٠ -  ٣٥٠ -  -    فترةلاصافي أرباح  
)٦٠٩( -    -              -                للفترة) خسارة(الدخل الشامل اآلخر   )٦٠٩(  )١,٥٨٢(  

 ١١٢ ٤٣ ٤٣   -             -              -             )٩إيضاح (النقدي  لعجز التدفقالجزء غير الفعال 
         

 ٣١,٦٦٢ ١٢,١٨٧ (٤,٠٨٠) (٩,٨٦٦) ٤,٠٣٢   ٢٢,١٠١   نهاية السنةفي كما الرصيد 
         
         م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١المنتهية في  للفترة 

         
)٦,١٦٣( ٥,٠٢٤ ٣,٩١١ ٢٢,١٠١   )كما موضح بالتقرير السابق(م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في   ٦٤,٦١١ ٢٤,٨٧٣ 

 (١٣,٠٥٧) (٥,٠٢٧) -  (٥,١٤٨) ١٢١ -    )أ ١٤إيضاح رقم (السنوات السابقة  تعديل إيراداتتمت 
)١٢٤( ٤,٠٣٢ ٢٢,١٠١  )معدل(م ٢٠١٩يناير  ١في كما الرصيد   )٦,١٦٣(  ٥١,٥٥٤ ١٩,٨٤٦ 

)١٠,٠٩٢( -  -    )معدل(سنة ال خسارةصافي     - )١٠,٠٩٢(  )٢٦,٢١٢(  
 ٦,٧٤٨ ٢,٥٩٨ ٢,٥٩٨ -    -              -                سنة الدخل الشامل اآلخر  لل

 ١٣٢     ٥١ ٥١   -             -              -            )٩إيضاح (الجزء غير الفعال لعجز التدفق النقدي 
         

 ٣٢,٢٢٢ ١٢,٤٠٣ (٣,٥١٤) (١٠,٢١٦) ٤,٠٣٢   ٢٢,١٠١   )معدل( فترةنهاية الفي كما الرصيد 
  
  
  
  

  .اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوائم المالية
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  تدفقات النقديةقائمة ال
     م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
        

  
يونيو  ٣٠   

  م٢٠١٩
يونيو  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  م٢٠١٩
  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  
  )معدلة(    

  )ةغير مدقق(
  )معدلة(  

  )ةغير مدقق(

  
  دوالر أمريكي)الف(  دوالر أمريكي)الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  إيضاح

         التشغيلأنشطة 
 ٨,٠٦٥ ١,٠٧٦ ٣,١٠٥ ٤١٤   الربح قبل الضريبة صافى

       للوصول للتدفقات النقديةقبل الضرائب  تسويات صافي الربح 
       المستخدمة فى عمليات التشغيل

 ٨,٧٦٦ ١٥,٢٩٩ ٣,٣٧٥ ٥,٨٩٠ ٥  اإلستهالك
 ٧,٤٢٣ ٧,١٤٠ ٢,٨٥٨ ٢,٧٤٩ ١٨  تكلفة التمويل

ب ١٤  االيرادات المؤجلة  )٥٩٤(  )٤٩٩(  )١,٥٤٣(  )١,٢٩٦(  
 ٢٢,٩٥٨ ٢١,٩٧٢ ٨,٨٣٩ ٨,٤٥٩   أرباح التشغيل قبل التغير فى رأس المال العامل

       
       فى رأس المال العامل حركةال
       

 ١٣٥  -  ٥٢ -    النقصان فى المخزون
)٦,٣٤٢(   فى الذمم المدينة والذمم المدينة االخرى  الزيادة / )النقصان(   ١٦,٤٧٣( ٦٣(  ١٦٤ 
 ٣٠١ ١,٣٧٤ ١١٦ ٥٢٩   فى الذمم الدائنة والذمم الدائنة االخرى الزيادة  

)٤٦( ٤٦   فى المبلغ المستحقة الى طرف ذو عالقة  )النقصان(/  الزيادة   ١١٩( ١١٩(  
 ٢٣,٤٣٩ ٦,٩٩٢ ٩,٠٢٤ ٢,٦٩٢   التشغيلأنشطة  الناتج من نقد ال

       

)٢,٥٤٢(   دفع تكاليف التمويل   )٢,٦٧٥(  )٦,٦٠٣(  )٦,٩٤٨(  
ج ١٩  دفع ضريبة الدخل  )١,١١٨(  )٤٤٤(  )٢,٩٠٤(  )١,١٥٤(  

)٩٦٨(   الناتج من أنشطة التشغيل ) /المستخدم في( نقدصافي ال  ٢,٥١٥( ٥,٩٠٥(  ١٥,٣٣٧ 

       
         :األنشطة االستثمارية

)١٩( ٥  معداتالو، االالت ممتلكات الشراء   )٤٤(  )٤٩(  )١١٤(  
)١٩(   أنشطة االستثمار) المستخدم في(نقد الصافي   )٤٤(  )٤٩(  )١١٤(  

       
       :األنشطة التمويلية

)٤,٤٣٠(   صافي الحركة في القروض طويلة األجل  )٥,٥٤٧(  )١١,٥٠٦(  )١٤,٤٠٨(  
)٤,٤٣٠(   األنشطة التمويلية) المستخدم في( يصافي النقدال  )٥,٥٤٧(  )١١,٥٠٦(  )١٤,٤٠٨(  
       
)٥,٤١٧(   المكافىءفي النقد والنقد الزيادة / ) النقص( افيص  ١٤,٠٧٠( ٣١٤(  ٨١٥ 

 ٢٤,١٥١ ٢٠,٥٤٨ ٩,٢٩٨ ٧,٩١١   في بداية السنة المكافىءالنقد والنقد 
 ٢٤,٩٦٦ ٦,٤٧٨ ٩,٦١٢ ٢,٤٩٤ ٧  المكافىء كما في نهاية السنةالنقد والنقد 

  
  
  
  

  .الماليةاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا مكمال لهذه القوائم 
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

    
  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
 
  الشكل القانوني واألنشطة  ١
  

ة شتم تسجيل شركة  ة ") الشركة(" ع.ع.م.صحار للطاق اهمة مقفل دئيا كشركة مس ا مب د تأسست وفق انون الشركات وق لق
اريخ ب.في سلطنة عمان) وتعديالته( ١٩٧٤لسنة التجارية  و  ١٧ت ي .  ٢٠٠٤يولي د تأسست ف ت الشركة ق و  ٢٢وكان يوني

ن شركة  ٢٠٠٨مارس  ٢٣قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادي المنعقد في . ٢٠٠٤ ل الشركة م تحوي
  .٢٠٠٧مايو  ٢٨في ) COD(التشغيل التجاري للشركة تم تحديد تاريخ . مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة مسجلة

  
مليون جالون يوميا لمحطة تحلية المياه في  ٣٣ميجا واتو  ٥٨٥تم تأسيس الشركة لبناء وتشغيل محطة توليد كهرباء بقدرة 

  .صحار
  

د  و صندوق بري ركة ه جل للش ب المس وان المكت ي صحار وعن ي ف دي ١٤٧يقع مقر الشركة الرئيس ز البري ، ١٣٤، الرم
  .جوهرة الشطي، سلطنة عمان

  
  اتفاقيات هامة   ٢
  

  :أبرمت الشركة االتفاقيات الهامة التالية
  

اه   . أ ة والمي راء الطاق ة ش ان ") PWPA("اتفاقي لطنة عم ة س ع حكوم ة("م د ") الحكوم ي تولي ق ف ركة الح نح الش ي تم الت
ة المضمونة إتاحة للحكومة مضمون طاقة الط) ١: (الكهرباء وإنتاج المياه في صحار و درة المائي ا والق د عليه اقة المتعاق

ا ) ٢(المتعاقد عليها ؛  د عليه ة المتعاق درة المضمونة للطاق ة بالق اه الصالحة للشرب المرتبط ة والمي ة الكهربائي بيع الطاق
د م ة توري ل اتفاقي ة األج اه طويل ة ومي ي طاق ركة ف ت الش د دخل ا ، وق د عليه ة المضمونة المتعاق درة المائي ع وزارة والق

ايو  ٢٨المقرر في  CODمن الحكومة لمدة خمسة عشر عاًما تبدأ من ) MHEW(اإلسكان والكهرباء والمياه   ٢٠٠٧م
لصالح الشركة العمانية  PWPA، تم إنشاء شركة  ٢٠٠٥) مايو(أيار  ١في ). ٢٠٢٢أي سينتهي االتفاق بحلول أبريل (

ة) OPWP(م .ع.م.لشراء الطاقة والمياه ش ة للحكوم ة مملوك اهمة مقفل ـ . ، وهي شركة مس ة ل ات المالي ع االلتزام جمي
OPWP مضمونة من قبل الحكومة. 

 
 :غازإتفاقيات بيع   . ب

 
از نفط والغ ن وزارة ال ي م از الطبيع راء الغ از .  اتفاقية بيع غاز طبيعي مع وزارة النفط والغاز لش ع الغ ة بي ي اتفاقي وتنته

 .شراء الطاقة والمياهالطبيعي مع انتهاء اتفاقية 
 
 

 :اتفاقية حق االنتفاع الفرعية   . ج
 

م تمنح الشركة حقوق االنتفاع بموقع المشروع لمدة .ع.م.مع شركة ميناء صحار الصناعي شإتفاقية حق اإلنتفاع الفرعية 
  .سنة ١٥سنة، مع إمكانية التمديد لفترة  ١٥

  
  

 اتفاقية استخراج مياه البحر  . د
 

ر  قتصادمع وزارة اال البحرإتفاقية إستخراج مياه  اه البح هيالت شفط وطرد مي الوطني في حكومة سلطنة عمان لتوفير تس
اه.  للمحطة ة والمي ي   .تنتهي اتفاقية استخراج مياه البحر مع انتهاء اتفاقية شراء الطاق اُ ال تبدالها الحق م إس ة ت ذه الغتفلقي وه

  ).مجيس عمان(شركة مجيس للخدمات الصناعية ش م ع م 
  
  

 م.م.اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة صحار للتشغيل والصيانة ش  . ذ
 

غيل والصيانة ش دة .م.اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة صحار للتش ة، لتشغيل وصيانة المحطة لم رف ذي عالق  ١٥م، ط
  .طاقة والمياه، أيهما يأتي أوالسنة من تاريخ التشغيل التجاري أو تاريخ انتهاء اتفاقية شراء ال
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
    

  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  تابع -  اتفاقيات هامة   ٢
  
  

 :اتفاقيات تمويل  . ر
 

  .تسهيالت قروض طويلة األجلحصول على مع ُمقرضين للإتفاقيات تمويل 
 

 
 اتفاقية إدارة الشركة   . ز

 
 .م،طرف ذي عالقة، لتقديم خدمات إدارية.م.إدارة الطاقة شاتفاقية إدارة الشركة مع شركة 

  
  
  أو التفسيرات الجديدة المحاسبية الدولية المعايروأساس اإلعداد  ٣
  

  لتزامقائمة اال  . أ
  

داد ال م إع وائمت ب ق ايير المحاس دولى للمع س ال ن المجل ادرة ع ة الص ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ا للمع ة وفق ية المالي
نة  التقارير الماليةتفسيرات والتفسيرات الصادرة عن لجنة   و١٩٧٤الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني لس

  .  للشركات المرخصة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال متطلبات اإلفصاح المعنيةتعديالته، و
  
  

  أساس العرض  . ب
  

تكلفة التاريخية وافتراض مبدأ اإلستمرارية، باستثناء بعض األصول المالية وااللتزامات المالية طبقا لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال
 .  المالية المدرجة بالقيمة العادلة

  
 

  العملة المستخدمة. ج
  

 .)إلى أقرب ألفُمقّربة (المالية باللایر العمانى والدوالر األمريكي  قوائمالتم عرض هذه 
 
  ):IFRSs(المالية الدولية الجديدة إعتماد معايير التقارير . د
  

جميع المعايير والتفسيرات الجديدة بتطبيق ، قامت الشركة مم٢٠١٩يونيو  ٣٠ ديسمبر عام  ٣١المنتهية في  للفترة 
من ) IFRIC(ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ) IASB(والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

يونيو  ٣٠ يناير  ١للفترة التي تبدأ في  والسارية المفعولالعمليات بمجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لها صلة 
  .مم٢٠١٩

  
ة  الغ المدرج ى المب ؤثر عل م ي بية للشركة ول ي السياسات المحاس  لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي تغييرات ف

  .الحالية للفترة
  

د  لمعدلة التي المديدة والجير والتفسريات يعاالإن  ييتم تطبيقها بع وائم  ف ذه الق اريخ ه ةت ع . المالي تم أن اإلدارةتتوق ق  ي تطبي
رات المستقبلية  ي الفت ون لهوهذه المعايير والتفسيرات ف ن يك ق  ال رة التطبي ي فت ة ف ات المالي ى البيان أثير جوهري عل أي ت

  .األولى
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  إيضاحات عن القوائم المالية 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  :تابع –أو التفسيرات الجديدة المحاسبية الدولية المعايروأساس اإلعداد ٣
  
  :تابع  )IFRSs(إعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة . د
  

  تأثير على البيانات المالية التى لها المعدلة والصادرةووالتفسيرات الجديدة المعايير 
  

د  ي أو بع دأ ف اير  ١إن المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة والمعدلة التالية سارية المفعول ألول مرة للفترات التي تب  ين
  .وتم اعتمادها في إعداد هذه البيانات المالية م٢٠١٩يونيو  ٣٠
  
  

  ٢٠١٩يناير  ١(التعديالت  - ضرائب الدخل                         ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم(  
  ٢٠١٩يناير  ١(تعديالت  - استحقاقات الموظفين                                ١٩معيار المحاسبة الدولي(  
  ٢٠١٩يناير  ١(تعديالت  - تكاليف االقتراض                         ٢٣المعيار المحاسبي الدولي رقم(  
  التعديالت  –االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة                                ٢٨المعيار المحاسبي الدولي

  )٢٠١٩يناير                                                           ١(
  ٢٠١٩يناير  ١(بشأن معامالت ضريبة الدخل  عدم اليقين         ٢٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم(  
  ٢٠١٩يناير  ١(التعديالت  - األدوات المالية                     ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(  
  ٢٠١٩يناير  ١(التعديالت  - الترتيبات المشتركة          ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم(  
  ٢٠١٩يناير  ١(عقود إيجار               ١٦إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي(  

  
    

  
،  ٢٠١٩يونيو  ٣٠إن تطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة لم يكن له تأثير جوهري على الشركة للفترة المنتهية في 

اإلدارة حاليًا بتقييم التأثير الذي يمكن أن يحدثه المعيار الدولي إلعداد التقارير تقوم . ١٦باستثناء اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
ومع ذلك ، مع األخذ في االعتبار طبيعة وكمية عقود اإليجار ، ال يتوقع أن يكون التأثير جوهريًا في . على شركة  ١٦ رقم المالية

  .البيانات المالية للشركة
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
  

  إيضاحات عن القوائم المالية 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  :تابع –أو التفسيرات الجديدة المحاسبية الدولية المعايروأساس اإلعداد٣
  
  

  تابع - ):IFRSs(إعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .  د
  

  المالي الجديدة والمنقحة قيد اإلصدار ولكنها غير فعالة بعد فصاحالمعايير الدولية لإل
  

تم إصدار المعايير المحاسبية الجديدة والتحسينات والتفسيرات والتعديالت ، ولكنها ليست إلزامية حتى التواريخ المبينة ، 
تعتزم الشركة . ٢٠١٩يونيو  ٣٠تهية في وبالتالي لم يتم اعتمادها مبكراً من قبل الشركة في إعداد البيانات المالية للفترة المن

  .لتطبيق هذه المعايير من تاريخ الطلب كما هو موضح أدناه
  
  

  ٢٠٢٠يناير  ١(التعديالت  - عرض البيانات المالية                            ١المعيار المحاسبي الدولي رقم(  
  السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية                                         ٨المعيار المحاسبي  

  )٢٠٢٠يناير  ١(تعديالت  -                                                                  
  ٢٠٢٠يناير  ١و  ٢٠١٩يناير  ١(التعديالت  - دمج األعمال            ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم(  
  ٢٠٢١يناير  ١(عقود التأمين     ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم(  
  
  

تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد جميع المعايير والتعديالت والتفسيرات المذكورة أعاله من قبل الشركة إلى الحد المناسب ، من 
خالف ذلك ، ليس من . على الشركة ١٦الدولي إلعداد التقارير المالية تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم تأثير المعيار . تاريخ نفاذها

المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في فترة تطبيقها 
  .األولي

  
  

  :االعتراف باإليرادات في سياسة التغيير البيانات المالية بسببإدراج إعادة . ج
  

أبرمت الشركة . محطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه في صحار") BOO("تأسست الشركة للقيام بمشروع لبناء وتملك وتشغيل 
لفترة ) OPWP(م .ع.م.مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش) PWPA(اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه 

الترتيب في نطاق / يندرج مثل هذا المشروع  .٢٠٠٧مايو  ٢٨تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري المقرر في خمسة عشر عاًما 
والذي يتطلب من الشركة " تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار" ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ساس القسط الثابت ، أي االعتراف بإيرادات عقد اإليجار التشغيلي على أ ١٧االعتراف باإليرادات وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
على مدى عقد اإليجار ، ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني لالستفادة االستخدام المستمدة من األصل 

، أي على  PWPAومع ذلك ، منذ أن بدأت الشركة في االعتراف باإليرادات وفقًا لملف تعريف الدفع الخاص بـ . المؤجر
  .١٧معتبرةً أنها أساس بديل للتعرف على اإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  أساس غير القسط الثابت ،

  
ومع ذلك ، . ترى اإلدارة أن االعتراف باإليرادات على أساس القسط الثابت سيؤدي إلى عرض غير عادل للواقع االقتصادي

وفقًا لهيئة . يجار التشغيلي على أساس القسط الثابتمن الشركة االعتراف بإيرادات عقود اإل") CMA("طلبت هيئة سوق المال 
بعدم االعتراف بإيرادات عقود اإليجار  ١٧السوق المالية ، فإن الشركة قد انتهكت متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

قانون سوق رأس  من ٥سلط قرار هيئة السوق المالية الضوء على انتهاك الشركة للمادة . التشغيلي على أساس القسط الثابت
قدمت ". الذي يتطلب من الشركات المنظمة إعداد ميزانياتها وبياناتها المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المعترف بها"المال ، 

 ٢٠١٩أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها النهائي في يونيو . الشركة استئنافًا أمام المحكمة اإلدارية ضد قرار هيئة السوق المالية
تغيير سياسة اإلعراف بعد ذلك ، قررت إدارة الشركة إعادة . رفضت القضية وطلبت من الشركة االمتثال التام للقرار، حيث 

السياسات المحاسبية ، والتغيرات في " ٨بياناتها المالية في السنة الحالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  باإليرادات وتعديل
  .أ ١٤ر رجعي ، على النحو الموجز في اإليضاح بأث" التقديرات المحاسبية واألخطاء
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

    
  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
  
   السياسات المحاسبية الرئيسيةعن ملخص ٤
  

 :فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية
  
  ممتلكات وآالت ومعدات  . أ

  
ا اال ة ناقص ة التاريخي دات بالتكلف ات واآلالت والمع ود الممتلك ات بن تم إثب تهالكي ة س ي القيم اض ف ائر االنخف راكم وأي خس .  المت

  .كافة التكاليف المباشرة المتعلقة بإحضار األصل الى وضع التشغيل للغرض المحدد له تكلفةالتتضمن و
  

ره كل ة لشطب تكلفوفقا لطريقة القسط الثابت وذلك ستهالكااليتم احتساب  اإلستهالك دى عم ى م أصل إلى قيمته التقديرية المتبقية عل
 اإلنتاجي
  .التقديري

  
  :األعمار اإلنتاجية التقديرية كالتالي

  
  محطة تحلية المياه  عام 
٢٠١٩يونيو  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  قبلهم وما ٢٠١٨عام    
       

سنة  ٣٠ المباني  سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ٣٠   
سنة  ٣٠  آالت وماكينات سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ٣٠   
سنة  ٣٠  قطع غيار فنية سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ١٥  سنة ٣٠   
سنوات ٤  أصول أخرى سنوات ٤    -  -  - 

سنة  ٣٠  )أصل(إزالة تكاليف  سنة  ٣٠    -  -  - 
  
  

صل ألمعين ، يتم تعديل انخفاض هذا ا أصل لإلنتفاع منقتصادي إلعلى حدوث تغيير كبير في العمر اإذا كان هناك مؤشًرا 
  . مستقبليًا ليعكس التوقعات الجديدة

  
  
يمة لقوالبيع ت امحصالن بيرق کفدات لمعت واآلالت والممتلکان امد بنب سحد أو ستبعان الناشئة عرة الخساأو ابح رلد ايدتحم يت
  .رآلخل الشامل اخدلرة والخساأو ابح رلن اجه في بيام إدرايتل وية لألصرفتدلا
  
  

  .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تحمل المصروف إلى مصروفات االصالح تحميليتم 
  
  

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  . ب
  

ذلك الدفعات المسبقة الرأسمالية المتحملة حتى تاريخ قائمة المركز المالي بما في تدرج االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة 
عندما تصبح هذه األصول جاهزة للغرض المحدد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يبدأ احتساب استهالك.وهي ال تخضع لالستهالك

  .لها
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في للستة أشهر 

  
  تابع - ملخص عن السياسات المحاسبية الرئيسية ٤
  
  انخفاض قيمة األصول.ج
  

  أصول مالية
  

علی رف لمستقبلية للتعت اماولمعلن امد يزمالمالية لألصول لقيمة ض انخفات الباطلمالية متر ايرللتقا ٩رقم لي دولر المعيايستخدم ا
إن األدوات ضمن نطاق المتطلبات الجديدة شملت األصول المالية التي . قعولمتن االئتمارة اخساوذج نم - قعة ولمتن االئتمار اخسائ

ومبالغ اإليجار ١٥تم قياسها بالتكلفة المطفأة ، مثل الذمم التجارية المدينة المقاسة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ً قي. ١٧المقاسة بموجب معيار المحاسبة الدولي  ام الشركة ولم يعد االعتراف بالخسائر االئتمانية المدرجة في المرة األولى متوقفا

، وبدالً من ذلك تعتبر الشركة نطاقًا أوسع للمعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان بتحديد خسارة االئتمان
التنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية تحصيل التدفقات المتوقعة ، بما في ذلك األحداث السابقة والظروف الحالية و

  .النقدية المستقبلية لألداة
  

  :في تطبيق هذا النهج التطلعي ، يتم التمييز بين
  
  األدوات المالية التي لم تنخفض بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ االدراج في المرة األولى أو التي لديها مخاطر ائتمانية

  و") ١المرحلة ("منخفضة 
  
  األدوات المالية التي تنخفض بشكل كبير في جودة االئتمان منذ االدراج في المرة األولي والتي ال تكون مخاطر االئتمان

  ").٢المرحلة ("الخاصة بها منخفضة 

 " تقريرسوف تغطي األصول المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ ال" ٣المرحلة.  

للفئة " خسائر اإلئتمان المتوقعة مدى الحياة"للفئة األولى مع اإلعتراف بـ " شهراً  ١٢خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة "يتم اإلعتراف بـ 
  .الثانية

  .يتم تحديد قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة من خالل تقدير مرجح لخسائر اإلئتمان على مدى العمر المتوقع للألداة المالية

  
تم النظر في المبالغ المستحقة ذات . في السنة السابقة ، استند انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة إلى نموذج الخسارة المتكبدة

  .األولوية الفردية لتحديد اإلنخفاض في القيمة عند استحقاقها
  
تم مراجعة الذمم المدينة التي لم يتم . ديونهأو عند تلقي دليل موضوعي آخر على أن الطرف المقابل المحدد سوف يتخلف عن سداد  

اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة في مجموعات ، والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى صناعة الطرف المقابل 
  .لتأخيرت القيمة على معدالض انخفااتقدير خسائر ت ستنداثم . وخصائص مخاطر ائتمان مشتركة أخرى

  
سارة االنخفاض في القيمة بالنسبة لألصل المالي بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية تحتسب خ

  .للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعّدل الفائدة الفعلي األصلي
الية األخرى بصورة إجمالية في مجموعات ويتم تقييم األصول الم. هيجري اختبار انخفاض القيمة على األصول المالية كل على حد

  .تتشارك في مخاطر ائتمان متماثلة
  

  أصول غير مالية
  
في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، أو . صل ماأقيمة ض نخفااليل على ك أي دهنان كاإذا يخ كل تقرير بتقدير ما رلشركة بتام اتقو

القيمة القابلة . عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي ألصل ، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ القابل لالسترداد لألصل
،  منفردةقيمة العادلة ألصل أو وحدة مولدة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة ويتم تحديدها لألصل لالسترداد لألصل هي ال

إال إذا كان األصل ال ينتج عنه تدفقات نقدية مستديمة إلى حد كبير عن تلك الموجودة من األصول أو مجموعات األصول ، وفي هذه 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما قيمته القابلة لالسترداد ، يعتبر .التي ينتمي إليها األصل الحالة يتم استخدام وحدة توليد النقد

عند تقييم القيمة المستخدمة ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية . األصل ناقًصا ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد
عند . دل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصلالمقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام مع

  .تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع ، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب
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  إيضاحات عن القوائم المالية 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
 تابع -  السياسات المحاسبية الرئيسيةعن ملخص ٤

  
  توزيعات األرباح  .د
  

يقترح مجلس اإلدارة على . من قبل المساهمينالموافقة عليها التي يتم فيها فترة التوزيعات األرباح كالتزام في اإلقرار بيتم
يأخد مجلس اإلدارة في االعتبار بعض وعند القيام بهذه التوصية، . أرباح الشركةصافي المساهمين دفع توزيعاتمن ضمن 

سلطنة عمان مع التوصية بتوزيعات  في ١٨/٢٠١٩قانون الشركات التجارية لسنة  متطلبات المعايير المناسبة بما فيها
تم إعالن توزيعات األرباح في السنوات السابقة بناًء على أساس محاسبي مختلف للتعرف على اإليرادات عن . األرباح

 .ي لالعتراف بإيرادات عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابتاألساس الحال
 
  المخزون.ه
  

صافي القيمة القابلة .  وهو مدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقلوالغاز يتكون المخزون من زيت الوقود 
يتم . التكاليف التقديرية إلنجاز العمل ومصروفات البيع اللتحقيق هيأسعار البيع التقديرية في سياق األعمال العادية، ناقص

تحديد تكلفة المخزون على أساس الوارد أوال صادر أوال، وتشمل المصروفات المتحملة للحصول على المخزون وكذلك 
  .المباشرة الثابتة والمتغيرةوفات حصة مناسبة من المصر

  
  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى         .ذ
  
  

بما في ذلك ذمم التأجير (يتم إثبات الذمم المدينة التجارية . يتم قياس الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة
ئتمان المتوقعة كما اإلصلي ناقًصا مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل وفقًا لنموذج خسارة األبمبلغ الفاتورة ) صليةاأل

يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من . ٩ رقم لي للتقارير الماليةهو مطلوب في المعيار الدو
  .يتم شطب الديون المعدومة عندما ال يكون هناك إمكانية الستردادها. غير الممكن تحصيل المبلغ

  
. ائتمانية متوقعة مدى الحياة تستخدم الشركة أسلوبًا مبسًطا في المحاسبة للمدينين التجاريين وتسجل بدل الخسارة كخسائر

هذه هي النواقص المتوقعة في التدفقات النقدية التعاقدية ، آخذين بعين االعتبار احتمالية التخلف عن السداد في أي مرحلة 
عند احتساب هذا المبلغ ، تستخدم الشركة خبرتها التاريخية ومؤشراتها الخارجية . األداة المالية ُعمرمن مراحل 

  .ا المستقبلية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة اعتمادومعلوماته
  

  .القيمة الدفترية للمدينين التجاريين والمدينين اآلخرين تقارب قيمهم العادلة بسبب الطبيعة قصيرة األجل لتلك المستحقات
  
  
  النقد والنقدالمعادل  .ز
  

قصيرة األجل بفترات ثابتة ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد الُمعادل من أرصدة بنكية ونقد وودائع 
  .استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع

  
  
  إحتياطي قانوني. ح
  

نة من وفقا يتم تكوين االحتياطى القانونى      ة لس ه( ١٩٧٤قانون الشركات التجاري ل ي، )وتعديالت ن صافي % ١٠تم تحوي م
ركة  مال الش ث رأس اويا لثل اطي مس غ االحتي بح مبل ين أن يص ع لح ل للتوزي ر قاب انوني غي اطي ق ى احتي ركة ال اح الش أرب

  . والمدفوع المصدر
  
  ذمم تجارية دائنة  .خ
  

 بهاصدرت سواء وخدمات مستلمة، أمقابل بضاعة  دفعهابالنسبة للمبالغ التي سيتم  ذمم التجارية الدائنةيتم اإلقرار بال   
  .من المورد أم لم تصدر فواتير 
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  تابع - ملخص عن السياسات المحاسبية الرئيسية   ٤
  

  
  المخصصات  .ط
  

نتيجة أحداث سابقـة ومن  استدالليمركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني أو قائمة اليتم قيد المخصص في 
  .  ية لتسوية االلتزامقتصادالمحتمل أن يكون هنالك تدفق خارجي للمنافع اال

  
  

  صول األزالةالمستقبليةإلتكاليف ال مخصص
  

يعندما يكون صول األزالة المستقبليةإلتكاليف اليتم إدراج مخصص  ة لألنشطة الت ن  هناك التزام حالي نتيج ا، وم ام به م القي ت
دفق المحتمل أن ي اك ت افع خاري لكون هن وقاقتصادمن كل موث ص بش غ المخص اس المبل ن قي ن الممك زام، وم .  ية لتسوية االلت

  .وترميم المناطق المتأثرة لمرافقتكاليف إزالة االتقديرية تتضمن االلتزامات المستقبلية 
    

اإلزالة في  التزامالالزمة لتسوية  للمصروفاتأفضل التقديرات للقيمة الحالية  زالة األصولالمستقبليةإلتكاليف اليمثل مخصص 
المستقبلية لإلزالة بشكل  اليفيتم مراجعة التك.  تاريخ اإلقرار بناء على المتطلبات الحالية طبقا التفاقية حق االنتفاع الفرعية

  .سنوي، وأي تغييرات في التقدير تنعكس في القيمة الحالية لمخصص اإلزالة في كل تاريخ إقرار
  

يتم معاملة .  المعنيةستهلك وفقا لنفس أسس األصول يُ ل وصوفي تكلفة األاألصول يتم رسملة التقدير المبدئي لمخصص إزالة 
فروقات المبالغ المخصومة والتي يتم إدراجها باستثناء بنفس األسلوب، األصول زالة التغييرات في تقدير مخصص تكاليف إ

  .المعنيةفي تكاليف التمويل بدال من رسملتها في تكاليف األصول 
  

  
  مكافآت نهاية خدمة الموظفين   .ي
  

 خطة مساهمة محددة
  

التأمينات االجتماعية العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم المساهمات بموجب قانون تم سداد بالنسبة للموظفين العمانيين، ي
  .، وتعديالته، ويتم قيدها كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة عند تحملها٧٢/٩١
  
  

  خطة االستحقاقات المحددة
  

السلطاني وم مستحقة السداد بموجب قانون العمل العماني طبقا للمرسلمبالغ يتم تكوين مخصص لبالنسبة للموظفين األجانب، 
يتم تصنيف هذه .  مركز الماليقائمة التاريخ على أساس فترات العمل المتراكمة للموظفين األجانب في ، ٣٥/٢٠٠٣رقم 

  .المخصصات ضمن االلتزامات غير المتداولة
  
  
  المؤجلة اإليرادات  .ك

  
المياه في  بحيث تقل معدالت تعريفة  لقد تم هيكلة معدل رسوم االستثمار في سعة الطاقة ومعدل رسوم االستثمار في سعة 

تعترف الشركة بإيرادات رسوم استثمار القدرات على أساس القسط . االستثمار بمعدل ثابت كل عام على مدار مدة االتفاقية
رادات يتم تحويل اإلي. يتم تأجيل إيرادات الفواتير الزائدة عن إيرادات القسط الثابت كالتزام. الثابت على مدى فترة اإليجار

يتم تسجيل اإليرادات . المؤجلة إلى إيرادات حيث يتم الحصول على إيرادات التأجير التشغيلي وفقًا لقاعدة القسط الثابت
المؤجلة كالتزام غير متداول في بيان المركز المالي ، باستثناء المبلغ المتوقع تحويله إلى اإليرادات في االثني عشر شهًرا 

  .يلها كالتزام حاليالتالية ، والتي يتم تسج
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 تابع  - السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص عن   ٤

  
  

  اإليرادات. ل
  

ة ، ال  .يتم إدراج إيرادات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ة الدولي ارير المالي ايير التق وفقًا لمع
  .فيما يتعلق باألصل المؤجر بمثابة إيرادات تأجير ويتم احتسابها بشكل منفصل) األساسية(تعتبر اإليرادات الناتجة عن الخدمات 

  
وم  ة ، ورس ة المائي ة ، والطاق ة الكهربائي ة ، والطاق درة الطاق ة بق ات الخاص رادات التعريف اهتشمل اإلي اج المي اب . إنت تم احتس ي

رادات إذا . تتحقق الشركة من إيرادات التشغيل على أساس االستحقاق المحاسبي. PWPAالتعريفات وفقا ل  ال يتم إدراج أي إي
  .كان هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق باسترداد المقابل المستحق والتكاليف المرتبطة به

  
  االيرادات األخرى. م

  
  .اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق، ما لم يكن تحصيلها موضع شكيتم احتساب 

  
  
  ةالتشغيلي اتاإليجار. ن

دفوعات .  اإليجار التشغيلي هو العقد الذي  يحتفظ بموجبه المؤجر بكافة المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية األصل يتم إدراج الم
  . على مدى فترة اإليجار على أساس القسط الثابت ربح أو الخسارةقائمة الالتي تتم بموجب إيجار تشغيلي كمصروف في 

  
  جنبية األعمالت الالتعامالت ب .ه

  
األصولوااللتزامات . تاريخ المعاملةفي باللایر العماني بمعدالت الصرف السائدة  ُمقومةالتعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية 

رار في المالية بالعمالت األجنبية  رة اإلق ة فت ا ينهاي اني تم تحويله لایر العم ى ال ائدة مبال رف الس دالت الص ي ع اريخف ك الت . ذل
  .الدخلقائمة في الفروقالناتجة عن صرف العمالت ُمدرجة 

  
  

  ات بنكيةاقتراض.ش
  

ذلك، يتم إثبات بعد .  ات البنكية مبدئيا بالقيمة العادلة، بالصافي من تكاليف المعاملة المتحملةقتراضيتم إثبات اال
والقيمة القابلة لالسترداد يتم قيدها في ) بالصافي من تكاليف المعاملة(أي فرق بين العائدات .  اتالبنكية بالتكلفة المطفأةقتراضاال

  .ات البنكية باستخدام معدل الفائدة الفعليةقتراضربحأو الخسارة على مدى فترة االقائمة ال
  
  
  تكاليف االقتراضات . ع
  

تكاليف االقتراضات المنسوبة مباشرة الى اقتناء أو .  البنكية االقتراضات تشمل الفائدة المستحقة على االقتراضات تكاليف
وهي األصول التي تحتاج بالضرورة الى فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام لغرضها المحدد (إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة 

ا المحدد أو يتم إضافتها الى تكلفة األصول، الى أن تصبح هذه الألصول جاهزة بشكل جوهري لالستخدام لغرضه) أو للبيع
دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت القتراضات معينة في انتظار تحميل مصروفاتها على األصول المؤهلة .  للبيع

خرى يتم اإلقرار بها كمصروفات في السنة التي يتم تحملها األقتراض التكاليف اكافة.  يتم خصمه من تكاليف تلك األصول
  . فيها
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  إيضاحات عن القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
 تابع - السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص عن ٤
  
  
  ضريبة الدخل .غ
  

  .تتكون ضريبة السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة
  

ة أو الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع سدادها على الدخل الخاضع  ريبة المطبق وبة باستخدام معدالت الض للضريبة للفترة، محس
  .المعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة اإلقرار

  
يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزمات المثبتة 

لى النسق ايستند احتساب المبلغ المخصص للضريبة المؤجلة . لمستخدمة ألغراض ضريبيةألغراض التقارير المالية والمبالغ ا
المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزمات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو المعمول بها بشكل واسع في 

  .نهاية فترة اإلقرار

 
ايتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى ا ريبية مقابله .  لحد الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل األرصدة الض

  .يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة
  

ي ح أو الخسارةالربقائمة يتم إدراج الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة كمصروف أو دخل في  ة ف ود مدرج ، إال إذا كانتا تتعلقان ببن
  .االيرادات الشاملة االخرىقائمة دخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة يتم إدراج الضريبة أيضا في قائمة ال

  
  
  تكاليف تمويل مؤجلة.ف
  

دة يتم تأجيل وإطفاء  دل الفائ ة مع ل باستخدام طريق ل األج رض طوي رة الق دى فت ى م ل عل ل األج ل طوي ى تموي تكاليف الحصول عل
ة األجل اإلطفاء المتراكميتم إجراء مقاصة بين تكاليف التمويل المؤجلة ناقصا .  ةالفعلي روض طويل ن الق حوبة م الغ المس ين المب .  وب

رة اإلنشاءكجزء من تكيتم رسملة إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة  اء فت ام . لفة المحطة أثن د إتم اء بع ر إنش ل عنص تم تحمي المحطة، ي
  .وااليرادات الشاملة االخرىربح أو الخسارةقائمة العلى إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة 

  
  

  االلتزامات المالية.ق
  

  .قياسها بالتكلفة المطفأةيتم قياس كافة االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم 
  
  

  األدوات المالية المشتقة

تُدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في . طية تعرضها لمخاطر سعر الفائدةتستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتغ
تُدرج األرباح والخسائر .  على أساس متكررتاريخ إبرام عقد االشتقاق ويُعاد قياسها الحقا بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة إقرار

قائمة ربح أو الخسارة مباشرة، ما لم تكن األداة المشتقة مصنفة كأداة تغطية، وعندئذ يتوقف وقت إدراجها في قائمة الالناتجة في 
  . ربح أو الخسارة اعتمادا على طبيعة عالقة التحوطال

    

وتُدرج األدوات المالية المشتقة ذات القيمة العادلة .  عادلة اإليجابية على أنها أصول ماليةتُدرج األدوات المالية المشتقة ذات القيمة ال
تُعرض األدوات المالية المشتقة كأصول غير متداولة أو التزامات غير متداولة إن كانت فترة .  السلبية على أنها التزامات مالية

تظهر المشتقات األخرى كأصول .  شهرا ١٢وقع أن يتم تحقيقها أو تسويتها خالل شهرا وال يُت ١٢االستحقاق المتبقية لألداة تزيد عن 
  .متداولة أو التزامات متداولة
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  تابع–السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص عن ٤
  
  تابع  -  المشتقة األدوات المالية.ق

  
  محاسبة التحوط
  

في بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط .  تُصنف الشركة أداة التحوط على أنها تحوطات تدفقات نقدية
باإلضافة الى ذلك، في بداية التحوط وعلى .  وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها في القيام بعدة تعامالت تحوط

الستمرارية، تقوم الشركة بتوثيق ما إذا كانت أداة التحوط ذات فعالية كبيرة في موازنة تغيرات القيمة العادلة أو التدفقات أساس مبدأ ا
  .  النقدية لبند التحوط

  
  

  تحوطات التدفقات النقدية
  

دخل قائمة الالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات تدفقات نقدية يتم اإلقرار به في 
  .ربح أو الخسارةقائمة الاألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال يتم قيدها مباشرة في . الشامل اآلخر

  
في الفترات التي يتم فيها  ربح أو الخسارةقائمة الدخل الشامل اآلخر يُعاد تصنيفها الىقائمة الالمبالغ المدرجة سابقا والمتراكمة في 

  .بند التحوطاإلقرار ب
  

ائها أو إذا لم يتم التوقف عن محاسبة التحوط عند قيام الشركة بفسخ عالقة التحوط أو عند انتهاء مدة أدوات التحوط أو بيعها أو إنه
  .تعد تستوفي مبادئ محاسبة التحوط

  
  

  مكافئة اعضاء مجلس اإلدارة  . ت
  

، وأحدث التوجيهات المعنية األخرى الصادرة عن الهيئة لسلطنة عمان  ١٨/٢٠٩قانون الشركات التجارية أحكام الشركة بلتزمت
ربح قائمة اليتم حساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على .  أعضاء مجلس اإلدارة أةغ مكافلعامة لسوق المال بخصوص تحديد مبال

  .بهاعلق أو الخسارة في السنة التي تت
  
  
  

  :بشأن التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين األحكام  . ث
  

المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بإستعمال تقديرات وافتراضات  قوائمإن إعداد ال
رجة المالية والمبالغ المد قوائمتؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ ال

إن تحديد التقديرات يتطلب األحكام التي تستند الى الخبرة السابقة، والظروف . اإلقرار سنة لإليرادات والمصروفات خالل
  .ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  ية الحالية والمتوقعة وكافة المعلومات األخرى المتاحةقتصاداال
  

  :تتعلق بما يلي المالية قوائمتراضات في الأهم المجاالت التي تتطلب من االدارة استخدام التقديرات واالف
  

  
  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

  
تقوم اإلدارة .  الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى أعمار األصول االنتاجية استهالكيتم 

على  لكات واالالت والمعداتمراجعة اإلعمار اإلنتاجية للمتوتستند .  بمراجعةدورية لألعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
  .ية من األصلاقتصادالتقديرية التى منالمنتظر أن تستمر فيها الشركة في الحصول على منافع  فترةلصول الحالية واوضع األ
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  تابع - السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص عن   ٤
  
  
  تابع  - بشأن التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين األحكام.ث
 

  خسائر االئتمان المتعلقة باألصول المالية
  

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصول مالية محددة قد تنخفض 
االعتراف بخسائر االئتمان المتعلقة باألصول / لتحديد  ٩من المعيار الدولي للتقارير المالية  ECLتستخدم الشركة نموذج . قيمتها
سيتم االعتراف . لتحديد انخفاض الذمم المدينة التجارية ٩تستخدم الشركة النهج المبسط لمعايير التقارير المالية الدولية رقم . المالية

  .في الربح أو الخسارةبأي شرط مطلوب من خالل تطبيق هذا النموذج 
  

  أحكام المخزون البطيء والمتحرك
  

ة ، إن وجدت ة الحرك ة والبطيئ ات المتقادم ة . لدى الشركة سياسة لوضع مخصصات للمخزون ة الصافية القابل ديرات القيم تند تق تس
ديرات ف. للتحقيق للمخزون إلى أكثر األدلة المتوفرة موثوقية وقت إعداد التقديرات ة تأخذ هذه التق ات السعر أو التكلف ار تقلب ي االعتب

ة  ي نهاي ة ف روف القائم ذه األحداث الظ المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي بالقدر الذي تؤكد فيه ه
  .فترة التقرير

  
  انخفاض قيمة األصول غير المالية

  
ي . كل تقرير بتقدير ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة األصلبالنسبة للموجودات غير المالية ، تقوم الشركة في تاريخ  ف

ل  غ القاب دير للمبل إجراء تق ركة ب وم الش ا ، تق ة لألصل مطلوبً اض القيم ار انخف ون اختب دما يك ر ، أو عن ذا المؤش ل ه ة وجود مث حال
  .داد ، يعتبر األصل منخفض القيمةعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالستر. لالسترداد لألصل

  
  

  مبدأ االستمرارية
  

ال للشركة تقوم إدارة الشركة بمراجعة المركز المالي  ات رأس الم ة متطلب ل إضافي لتلبي روط  أي تموي يم ش على أساس دوري وتقي
تحقاقها د اس ات عن اء بااللتزام ة للوف ة الالزم املواألموال التقديري وفير .  الع منون ت ركة يض اهمي الش إن مس ك، ف ى ذل افة إل وباإلض

  .لشركة وضمان استمرارية أعمالهااالدعمالمالي الكافي لتمويل متطلبات 
  

  امات عرضية التز
  

تقييم هذه ويتضمن.  بحكم طبيعتها، يتم تسوية االلتزامات العرضية فقطعند وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية أو عدم وقوعها
  .ة استخدام أحكام وتقديرات هامة بخصوص نتائج األحداث المستقبليةااللتزامات العرضي
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات ٥
  

  : فيما يلى حركة الممتلكات واالالت والمعدات
  

  المباني  
  

  االت وماكينات 
  

  فنية قطع غيار
  

  اصول اخرى
  

  تكلفة
  إزالة أصول

  أعمال رأسمالية 
  التنفيذقيد 

  المجموع
  

  المجموع
  

  دوالر ) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  
  امريكي                

                  التكلفة
 ٥٢٦,١٤٦  ٢٠٢,٥٦٦    ٣٦٩   ٧٧٧  ٢٦  ٥,٠٣٢ ١٨٩,٤٣٥  ٧,٠٢٧  م٢٠١٩  يناير ١في كما 

 ٤٩ ١٩ ١٩ -  -  -  -  -   لفترةإضافات خالل ا
 ٥٢٦,١٩٥ ٢٠٢,٥٨٥  ٢٨٨    ٧٧٧   ٢٦  ٥,٠٣٢  ١٨٩,٤٣٥ ٧,٠٢٧   ٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

          
          ستهالكاال

 ٢٥٢,٤٤٩ ٩٧,١٩٣  -   ٣٠١  ٢٤ ٢,٣٢٠ ٩١,١٣٧ ٣,٤١١  م٢٠١٩ ا ينايرفي كما 
 ١٥,٢٩٩ ٥,٨٩٠ -   ١٣ -    ١٤٩    ٥,٥٢٢ ٢٠٦     فترةخالل الالمحمل 

 ٢٦٧,٧٤٨ ١٠٣,٠٨٣ -   ٣١٤  ٢٤ ٢,٤٦٩ ٩٦,٥٦٩ ٣,٦١٧  م٢٠١٩يونيو  ٣٠في  كما
          

          صافي القيمة الدفترية 
 ٢٥٨,٤٤٧  ٩٩,٥٠٢ ٢٨٨ ٤٦٣  ٢     ٢,٥٦٣  ٩٢,٧٧٦  ٣,٤١٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠في  كما

 
عقد اإليجار . تاريخ التشغيل التجاريسنة من  ١٥لمدة  ميناء صحار الصناعي ش م ع شركة ممن من الباطن م استئجارها رافق التابعة تمحطة الكهرباء والبناية والم ت عليهائنشاألرض التي أُ ٥.١

دوالر  ١٦٨,٠٠٠(عماني لایر  ٦٥,٠٠٠:  م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١ ( في السنة ) دوالر امريكي ١٦٨,٠٠٠( ع.ر ٦٥,٠٠٠دفع اإليجار بمعدل يقارب تم ي. أخرى سنة ١٥لتمديد لمدة لمن الباطن قابل 
 )).امريكي

 
.                                                                                          ممنوح الى الشركة )١٠ايضاح ( الممتلكات واآلالت والمعدات هي مرهونة مقابل تسهيالت قرض طويل األجل  ٥.٢
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  المالية قوائمالإيضاحات عن 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات ٥
  

  تابع - : فيما يلى حركة الممتلكات واالالت والمعدات
  

  المباني  
  

  االت وماكينات 
  

  قطع غيار فنية
  

  اصول اخرى
  

  تكلفة
  إزالة أصول

  أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ

  المجموع
  

  المجموع
  

  دوالر ) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  ع.ر) الف(  
  أمريكي                

                  التكلفة
 ٥٢٥,٩٠٤  ٢٠٢,٤٧٣    ٣٨٢   ٧٧٧  ٢٥  ٤,٩٧٧ ١٨٩,٢٨٥  ٧,٠٢٧  م٢٠١٨  يناير ١في كما 

      ٢٤٢        ٩٣     ٢  -     ١      ٥٥        ٣٥ -        إضافات خالل السنة
 -             -             (١١٥)  -       -     -           ١١٥       -              محول من أعمال رسمالية تحت التنفيذ

 ٥٢٦,١٤٦ ٢٠٢,٥٦٦  ٢٦٩    ٧٧٧   ٢٦  ٥,٠٣٢  ١٨٩,٤٣٥ ٧,٠٢٧   م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١كما في 
          

          االستهالك 
 ١٨٦,٧٢٥ ٧١,٨٨٩  -   ٢٧٥  ٢٣ ١,٦٨٧ ٦٧,٣٧٥ ٢,٥٢٩  م٢٠١٨  يناير ١في كما 

 ١٧,٥٣٢   ٦,٧٥٠  -     ٢٧   ١    ١٧٠   ٦,٣١٨    ٢٣٥  خالل السنةمحمل 
 ٤٨,١٩٢ ١٨,٥٥٤ -  -  -  ٤٦٣ ١٧,٤٤٤ ٦٤٧  )٥.٣إيضاح رقم (التالف 
 ٢٥٢,٤٤٩ ٩٧,١٩٣ -   ٣٠١  ٢٤  ٢,٣٢٠ ٩١,١٣٧ ٣,٤١١  م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١كما في 

          
          صافي القيمة الدفترية 

 ٢٧٣,٦٩٧ ١٠٥,٣٧٣  ٢٦٩     ٤٧٦    ٢     ٢,٧١٢ ٩٨,٢٩٨ ٣,٦١٦  م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١كما في 
  

لذلك ، قررت الشركة المشاركة في . ٢٠٢٢بحلول أبريل ") PWPA("أ ، من المتوقع أن تنتهي االتفاقية طويلة األجل الحالية لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه في صحار  ٢ اإليضاحكما هو مذكور في   ٥.٣
ومع ذلك ، فإنه مؤهل مسبقًا فقط لتوريد الطاقة ، وفقًا لإلشعار . واستوفت المتطلبات المتعلقة بتزويد الطاقة والمياه رؤيتهاقدمت الشركة ").المناقصة ("  OPWPأطلقها "عملية  ٢٠٢٢شراء الطاقة "

أدى هذا . الحالي PWPAلها بعد فترة تشغيل ونتيجة لذلك ، لن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمال مصنع تحلية المياه التابع . ٢٠١٩فبراير  ٧الصادر عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتاريخ 
مليون لایر  ٤٠.٢٠٣المقدرة بمبلغ " القيمة الدفترية الصافية"مليون لایر عماني مقابل  ٢١.٦٤٩للمصنع بلغت " القيمة المستخدمة"الوضع إلى مراجعة انخفاض قيمة محطة تحلية المياه ، والتي كشفت أن 

 ١٨.٥٥٤وقد نتج عن ذلك خسارة انخفاض القيمة بمبلغ . المقدرة على أساس تقييم األصول الثابتة من قبل خبير مستقل" القيمة الدفترية الصافية"تم حساب . م٢٠١٩نيو يو ٣٠للستة أشهر المنتهية في عماني 
 مما كان مقدرا فيسنة  ١٥لى ذلك ، تم تنقيح العمر اإلنتاجي لمحطة تحلية المياه إلى وبناء ع. م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في مليون لایر عماني المطلوب تسجيلها في البيانات المالية للشركة 

 .م٢٠١٩ ينايرسنوات من  ٣من المتوقع أن يكون عمر محطة تنقية المياه ما تبقى من . سنة ٣٠السابق 
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
    

  المالية قوائمالإيضاحات عن 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في للستة أشهر 

 
  :تم معالجة مبلغ استهالك السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما يلي  ٥.٤

  
  ٣٠ 

يونيو 
 م٢٠١٩

يونيو  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  م٢٠١٩

يونيو  ٣٠ 
  م٢٠١٨

  )غير مدقق(    )غير مدقق(   
 دوالر ) الف( دوالر ) الف( ع.ر) الف( ع.ر) الف( 
  أمريكي  أمريكي     

 ٨,٧٦٦ ١٥,٢٩٩ ٣,٣٧٥ ٥,٨٩٠  )١٥إيضاح (تكلفة المبيعات 
إيضاح (اإلدارية والعمومية  المصروفات

١٧(         -        -           -           - 
  ١٧,٥٣٢ ١٥,٢٩٩ ٣,٣٧٥ ٥,٨٩٠ 
  
  مدينة وأرصدة مدينة أخرى تجارية ذمم   ٦
يونيو ٣٠  

 م٢٠١٩
يونيو  ٣٠ 

  م٢٠١٨
يونيو ٣٠ 

  م٢٠١٩
يونيو  ٣٠ 

  م٢٠١٨
  )غير مدقق(    )غير مدقق(   
 دوالر ) الف( دوالر ) الف( ع.ر) الف( ع.ر) الف( 
  أمريكي  أمريكي     

 ١٣,٢٨٦ ٢٩,٣٤٣ ٥,١١٥ ١١,٢٩٧  )٦.١إيضاح رقم ( ذمم تجارية مدينة
 ٤٨٠ ٢٠٢ ١٨٥ ٧٨  دفعات مسبقة ومبالغ مدفوعة مقدما 

 ١,٤١١ ٢,١٠٤ ٥٤٣ ٨١٠  أخرى ذمم تجارية
  ١٥,١٧٧ ٣١,٦٤٩ ٥,٨٤٣ ١٢,١٨٥ 
  
  

    

  :للذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمةزمنيفيما يلي التحليل ال.يوما ٢٥الذمم التجارية المدينة هي عموًما بفترة ائتمان  ٦.١
  

 ١٣,٢٨٦  ٢٩,٣٤٣  ١١٥,٥  ١١,٢٩٧  أشهر ٣حتى 
          

          
م ، العميل الوحيد للشركة ، ويتوقع استالمها .ع.م.تتعلق بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شجميع الذمم التجارية المدينة  ٦.٢

  .بعد فترة وجيزة من استحقاقها ، وبالتالي لم يتم احتساب أي مخصصات لخسائر االئتمان
  

  .المدينة المذكورة أعاله األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة العادلة للذممالحد إن  ٦.٣
  
 
  النقد والنقد المعادل   ٧
  
مبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠     ديس

  م٢٠١٨
مبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   ديس

  م٢٠١٨
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
 امريكي امريكي    

)٦(  حسابات جارية –أرصدة بنكية   ١٦( ٧,٩١١(  ٢٠,٥٤٨ 
 - ٦,٤٩٤ - ٢,٥٠٠  ودايع قصيرة االجل –بنكية أرصدة 

  ٢٠,٥٤٨ ٦,٤٧٨ ٧,٩١١ ٢,٤٩٤ 
      

الرصيد السالب في الحسابات الجارية يرجع إلى اختالف توقيت بنود . ال تحمل فائدة لدى البنوك ةالجاري اتأرصدة الحساب ٧.١
  .التسوية

  
أشهر تبدأ  ٣٪ سنويًا ، لمدة ٠.٧٥تجاري بسعر فائدة قدره مليون لایر عماني لدى بنك  ٢.٥تتكون الودائع قصيرة األجل من  ٧.٢
  .٢٠١٩يونيو    ٢٣من 
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 
    

  إيضاحات عن القوائم المالية 
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  :تيواإلحطيا رأس المال  ٨
  
  رأس المال أ ٨
  

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

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
 امريكي امريكي    

     متكون منرأس المال المصرح به 
 ١٥٦,٠٠٠ ١٥٦,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ للسهم الواحد ع.ر ٠/١٠٠بقيمة سهم  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  
     رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

للسهم  ع.ر  ٠/١٠٠بقيمة سهم  ٢٢١,٠١٠,٠٠٠متكون من 
 الواحد

٥٧,٤٠٥ ٥٧,٤٠٥ ٢٢,١٠١ ٢٢,١٠١ 

  
 : سهم التي يملكونها كما يلياألأو أكثر من رأسمال الشركة وعدد % ١٠ن الذين يملكون وفي نهاية السنة، المساهم

  
 

  عدد األسهم المملوكة  لكية نسبة الم    عدد األسهم المملوكة  لكيةنسبة الم  المساهم اسم
يونيو  ٣٠   

  م٢٠١٩
 يمبرسد ٣١     م٢٠١٩يونيو  ٣٠ 

  م٢٠١٨
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١ 

            
  ٧٧,٣٥٣,٥٠٠     ٣٥%    ٧٧,٣٥٣,٥٠٠     ٣٥%  كهربيالف زد اي

  ٤٤,٢٠٢,٠٠٠     ٢٠%    ٤٤,٢٠٢,٠٠٠     ٢٠%  ليمتد١فيميناء صحار اس بي 
  ٣٣,١٥١,٥٠٠     ١٥%    ٣٣,١٥١,٥٠٠     ١٥%  صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

  
  االحتياطي القانوني  ب ٨
  

 ً ادل  يجب، في سلطنة عمان  م١٨/٢٠١٩من قانون الشركات التجارية لسنة  ١٠٦القانوني وفقاً للمادة  وفقا غ يع تحويل مبل
اطي % ١٠ غ االحتي ين أن يصبح مبل ع لح ل للتوزي ر قاب انوني غي من صافي أرباح الشركة قبل التوزيعات الى احتياطي ق

ى د أدن ركة كح مال الش ث رأس اويا لثل نة ال. مس الل الس انوني بسبب خ اطي الق ى االحتي يء إل ل أي ش تم تحوي م ي ة ، ل حالي
  ).تحويل لایر عماني ال يوجد: م٢٠١٨ ديسمبر ٣١(الخسائر المتكبدة 

  
  قترحةتوزيعات أرباح مدفوعة ومُ   ج ٨
  

داد أو  تم س ى ي ة حت دة أو موزع ة أخرى أو معتم اح مقترح ات أرب اك توزيع ون هن ن يك وفقًا لشروط اتفاقية التسهيالت ، ل
  . الفترة الحاليةلذلك ، لم يتم اقتراح أو توزيع أي أرباح خالل . إعادة هيكلة مبلغ القرض بالكامل

 
  واإلحتياطي عجز التغطية  ٩
  

  الفائدة  اسعارمقايضة   
أشهر باإلضافة  ٦ –حمل فائدة بمعدل ليبور بالدوالر األمريكي يتسهيالت القرض طويل األجل الممنوح الى الشركة 

طبقا التفاقية القرض ألجل، قامت الشركة بتثبيت سعر الفائدة من خالل اتفاقيات ).  ١٠انظر إيضاح (للهوامش المطبقة 
من تسهيالت القرض لكامل فترة  %٩٥ر بالدوالر األمريكي بنسبة مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من تغير معدل ليبو

كان  م٢٠١٩يونيو  ٣٠ ديسمبر  ٣١المبلغ المقابل التحوطي المقابل للمبادالت في .  ٢٠٢٢مارس  ٣١االتفاقية حتى 
مليون  ٢١٤(مليون لایر عماني  ٨٢: م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١) [مليون دوالر أمريكي ٢٠٥(مليون لایر عماني  ٧٩حوالي 

 ديسمبر ٣١[٪ سنويًا ٤.٣٦٪ و ٤.٣٦٪ ، ٥.٧٠٪ ، ٤.٥٠٪ ، ٧.٨٩، تحمل معدالت فائدة ثابتة بنسبة )] دوالر أمريكي
  .باستثناء الهوامش السارية] ٪ سنويًا٤.٣٦٪ و ٤.٣٦٪ ، ٥.٧٠٪ ، ٤.٥٠٪ ، ٧.٨٩: م٢٠١٧
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  المالية قوائمالإيضاحات عن 

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في للستة أشهر 
  
 تابع - والحتياطي عجز التغطية  ٩
 

: م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١(في السنة  %٢.٦٥٠٧٥أشهر  كان  ٦ –، كان سعر ليبور بالدوالر األمريكيم٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
  . كما هو موضح أعاله اقتراضاتها، في حين قامت الشركة بتثبيت سعر الفائدة على )في السنة %٢.٥٩٥٣٨٠

  
و  ٣٠    يوني

  م٢٠١٩
  م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
 امريكي  امريكي     

 )١,٧٥٨( )١,٥٠٤( )٦٧٧( )٥٧٩(  بنك اتشاس بي سي المحدود 
 ) ١,٠٢١( ) ٩٧١( )٣٩٣( )٣٧٤(  بنك ستاندرد تشارترد
 )١,٤٨٥( )١,٨٤٩( )٥٧٢( )٧١٢(  المحدودبنك اتشاس بي سي 

  )٣,٥٧٣(  )٤,٤٤٧( )١,٣٧٦( )١,٧١٢(  بنك ستاندرد تشارترد
  )٣,٥٠١(  )٤,٤٢٦( )١,٣٤٨( )٧٠٤,١(  بنك كريديتأجريكول للمؤسسات واإلستثمار

         
 )١١,٣٣٨( )١٣,١٩٧( )٤,٣٦٥( )٥,٠٨١(  ادوات التغطية في نهاية السنة

 ١,٦٩٦ ٩٧٤,١ ٦٥٣      ٧٦٠ )١٩ايضاح (ضريبة مؤجلة 
        

  صافي (احتياطي التغطية في نهاية السنة
 )٩,٦٤٢( )١١,٢٢٣( )٣,٧١٢( )٤,٣٢١(  )من الضريبة

          
 )١٦,٣٩٠( )٩,٦٤١( )٦,٣١٠( )٣,٧١٢(  احتياطي التغطية في بداية السنة :يطرح

        )صافي من الضريبة(
  تغطيةالجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة ل

 )٦,٧٤٨(  ١,٥٨٢ )٢,٥٩٨( ٦٠٩  للفترة التدفقات النقدية 
        

  : اإلحتياطي وفيما الحركة في عجز التحوط  ٩.١
  

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
 امريكي  امريكي      

 )١٩,٢٨٠( )١١,٣٣٧( )٧,٤٢٣( )٤,٣٦٥(  السنة بدايةادوات التغطية في 
 ٧,٩٤٣ )١,٨٦٠( ٣,٠٥٨ )٧١٦( التغيير خالل السنة

 )١١,٣٣٧( )١٣,١٩٧( )٤,٣٦٥( )٥,٠٨١(  السنة/ الفترة احتياطي التغطية في نهاية 
          الجزء الغير فعال من تحوط التدفقات النقدية 

  ٥١٤  ٦٢٦  ١٩٨  ٢٤١  )١٨إيضاح (
  ١,٦٩٦  ٩٧٤,١        ٦٥٣        ٧٦٠  )١٩إيضاح (الضريبة المؤجلة 

 )  ٩,١٢٧( )  ١٠,٥٩٧( )٣,٥١٤( )٤,٠٨٠(  احتياطي التحوط في نهاية السنة
        

  
 ٥.٥٢خسائر في حدود  حمل، فإنها قد تت م٢٠١٩يونيو  ٣٠في حالة قيام الشركة بإنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة في    ٩.٢

مليون  ١٢.٥٩(مليون لایر عماني  ٤.٨٥:  م٢٠١٨  ديسمبر  ٣١() مليون دوالر أمريكي ١٤.٣٥( مليون لایر عماني 
، والخروج عن  ء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدةإال أنه طبقا لبنود اتفاقيات القروض، ال يجوز للشركة إنها).  دوالر أمريكي
  .المعاير الدولية

  
  

 ) أساس ربع سنوي مثال على(، يتم اختبار التحوط على أساس مستمر  ٩ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية وفقًا لمتطلبات  ٩.٣
لفعاليته على أساس قيم عادلة من بنوك المقايضة ، وبالتالي يتم االعتراف بأجزاء فعالة وغير فعالة ، إن وجدت ، في بيان 

  .على التوالي الدخل الشامل اآلخر وبيان الربح أو الخسارة ،
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

 
  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
  

  :قروض طويلة األجل   ١٠
  

 ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  م٢٠١٨

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠ 

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
 امريكي  امريكي      

 ١٦٩,٠٣١ ١٥٩,٣٧٩ ٦٥,٠٧٧ ٦١,٣٦١  التسهيل األساسي
 ٣٢,٥١١ ٣٠,٦٥٧ ١٢,٥١٧ ١١,٨٠٣  تسهيالت السداد

 )٢٤,٩٧٩( )٢٢,٤٦٥( )٩,٦١٧( )٨,٦٤٩(  الجزء الجاري من القروض طويلة األجل: يُطرح
  ١٧٦,٥٦٣ ١٦٧,٥٧١ ٦٧,٩٧٧ ٦٤,٥١٥ 

 )٢,٣٠١( )٢,٠٠٥( )٨٨٦( )٧٧٢(  ف تمويل مؤجلةيلاتك: يُطرح
 ١٧٤,٢٦٢ ١٦٥,٥٦٦ ٦٧,٠٩١ ٦٣,٧٤٣  الجزء غير الجاري من القروض طويلة األجل

       
  تسهيالت مصرفية مُجمعة 

 
مليون دوالر  ٤٥٥بحد أقصى إجمالي قدره ") جمعةتسهيالت مُ (" ةجمعحصلت الشركة على تسهيالت قرض طويل األجل مُ 

بحيُث يتولى إدارة ومراقبة مجمل ") وكيل التسهيالت("بدور وكيل التسهيالت  - بي ال سي –يقوم بنك اتشاس بي سي .  أمريكي
والجمعية األهلية وبنك مسقط على التوالي  - الواليات المتحدة األمريكية –وقد تم تعيين بنك اتشاس بي سي .  تسهيالت القروض
  .ن في الخارج والداخل أمام األطراف الُممولة المضمونةكأمناء على الضما

  
  التسهيل األساسي

  
إجمالي مبلغ .  مليون دوالر أمريكي٣٨٢.٥٠ حصلت الشركة، بموجب التسهيل األساسي، على قرض ألجل بمبلغ إجمالي قدره 

مليون دوالر   ٦.٥قسطا تتراوح بين  ٢٨قسطا نصف سنوي، منها ) أربعة وثالثين( ٣٤التسهيل األساسي يستحق السداد على 
. مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد ٢٠.٣٥، بعد التنازل، ٦ وتبلغ األقساط الستة األخيرة.  مليون دوالر أمريكي ١٣.٢أمريكي و

  .  ٢٠٠٧سبتمبر ٣٠علما بأن السداد بموجب التسهيل األساسي الُمعدل بدأ منذ 
  

  تسهيالت السداد
  

إجمالي مبلغ تسهيل .  مليون دوالر أمريكي ٧٢حصلت الشركة، بموجب تسهيالت السداد، على قرض ألجل بمبلغ إجمالي قدره 
 ٢.٥مليون دوالر أمريكي و ١.٢قسطا تتراوح بين  ٢٨قسطا نصف سنوي، منها ) أربعة وثالثين( ٣٤السداد يستحق السداد على 

علما بأن السداد .  مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد ٣.٩١تة األخيرة، بعد التنازل، وتبلغ األقساط الس.  مليون دوالر أمريكي
  .  ٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠بموجب تسهيل السداد بدأ منذ 

  
  الفائدة

  
  .وتختلف الهوامش وفقا للتسهيالت غير الُمسددة.  الهوامش المالئمة االتسهيالت تحمل فائدة بمعدالت ليبور بالدوالر األمريكي زائد

  
  أتعاب االرتباط وأتعاب أخرى

  
طبقا لشروط تسهيالت القروض، يجب على الشركة أن تدفع أتعاب ارتباط ورسوم ضمان حسن التنفيذ وأتعاب الواجهة األخيرة 

 .ية األخرىرسوم البنكالللتسهيالت وأتعاب وكالة وكافة 
  

  الضمان
  

  .كافة أصول الشركةالتسهيالت مضمونة بواسطة رهون قانونية وتجارية شاملة على 
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 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

   
  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

 تابع - قروض طويلة األجل ١٠
  

  تعهدات
  

ديدة ج اتفاقيات التسهيالت تشمل بعض التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بنسب تمويل المشروع وإبرام اتفاقيات جوهرية
  .الخ... والقروض والضماناتالنشاطوالرهونات السلبية وتغيير 

  
  النقدي المتوفر الفائض

 

.  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠ تاريخب وهو ١٧السداد رقم من تنص اتفاقية التسهيالت على دفع مبالغ ُمقدما من الفائض النقدي المتوفر اعتبارا 
ً من الفائض النقدي المتوفر  ايرادت التشغيل ولكنها المبالغ التي يتم قيدها في حسابمن جميع  %١٠٠يساوي مبلغ السداد مقدما

على المساهمين الى حين سداد كأرباح ونتيجة لذلك، فإنه لن يكون هناك أي مبلغ آخر ُمتوفر للتوزيع .  خاضعة لبعض الشروط
 .ملالقرض بالكا

  

  مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع  ١١
  

ية مستقبلية تكون الزمة اقتصادمخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع يمثل القيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة لخسارة منافع 
  :األصول من الموقعفيما يلي حركة مخصص تكاليف إزالة .  إلزالة المرافق وترميم المناطق المتأثرة في مواقع الشركة

  
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  دوالر )الف(  دوالر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٣,٨٥٣ ٤,٠٩٦ ١,٤٨٣ ١,٥٧٧  في بداية السنة
  إزالة األصول  اليفخصومات على تك

  )١٨إيضاح (من الموقع 
٢٤٣ ١٣٠ ٩٤ ٥٠ 

 ٤,٠٩٦ ٤,٢٢٦ ١,٥٧٧ ١,٦٢٧  في نهاية السنة
      

  
  ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى ١٢

  
ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠  

  م٢٠١٨
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠

  دوالر )الف(  دوالر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٨,٨٦١ ٩,٠٦٥ ٣,٤١٢ ٣,٤٩٠  ذمم تجارية دائنة 
 ١٣,٧٤٣ ١٤,٩٠٧ ٥,٢٩١ ٥,٧٤٢  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

  ٢٢,٦٠٤ ٢٣,٩٧٢ ٨,٧٠٣ ٩,٢٣٢ 
      

  .فاتورة الموردينيوما من تاريخ ١٢٠إلى  ٣٠يتم تسوية الذمم التجارية الدائنة عموما خالل  ١٢.١
  

  .تاريخ قائمة المركز الماليشهرا من  ١٢ذمم التجارية الدائنة يستحق خالل تاريخ االستحقاق التعاقدي لل ١٢.٢
  

ديسمبر  ٣١) [دوالر أمريكي ٣١,٦١٠(لایر عماني  ١٢,١٧٠تشمل المستحقات والمبالغ المستحقة الدفع األخرى  ١٢.٣
  .للموظفين الوافدين) أي مكافأة(فيما يتعلق بمزايا نهاية الخدمة )] دوالًرا أمريكيًا ٣١,٦٠٥(لایر عماني  ١٢,١٦٨: ٢٠١٨

  
  تعامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة    ١٣ 

  
يتم الدخول في هذه التعامالت " أطراف ذات عالقة"في سياق األعمال العادية، تتعامل الشركة مع أطراف تقع تحت تعريف 

األرصدة المستحقة من والى األطراف ذات العالقة هي . عادية مع أطراف ثالثة مطابقة لتعامالت بشروط يعتبرها األعضاء
  .ضمان وال تحمل فائدة وال تخضع لشروط سداد محددة وقد تم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في قائمة المركز الماليدون 
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    ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  المالية قوائملإيضاحات عن ا

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  تابع  –تعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٣
  

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  )غير مدقق(        
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٩٤ ١٠٤ ٣٦ ٤٠  مكافأة موظفي االدارة العليا
 ١٦١ -  ٦٢ -   )١٧ايضاح (مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٣١ ٦٥ ١٢ ٢٥  )١٧ايضاح (بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 
 ٨,٠٩١ ٧,٩٦٨ ٣,١١٥ ٣,٠٦٨  خدمات مقدمة من شركة صحار للتشغيل والصيانة

م.م.خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ش      
 ٢٠٠ ٢٠٠  ٧٧     ٧٧  أتعاب اإلدارة - 
 ٤٠٨ ٤١٣ ١٥٧ ١٥٩  مصروفات إدارية أخرى - 

 ٦٠ ٦٩٥ ٢٣ ٢٦٧  خدمات مقدمة من شركة سويزتراكتبالس أيه
 ٦٢ ١٠٦  ٢٤         ٤١          رسوم ضمان -الكترابيل آس آي 

رسوم خطابات اعتماد  -  ليمتد١ميناء صحار اس بي في
  مستندي

       ٢٦ ٤٧  ١٠        ١٨ 

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

٥ ١٠  ٢            ٤ 

 ٥ ١٠ ٢ ٤  مستنديرسوم اعتماد  -وزارة الدفاع صندوق تقاعد 
  
  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٩يونيو  ٣٠فيما يلي ملخص ألرصدة األطراف ذات العالقة في 
  

  عالقة اتطرف ذأ مبالغ مستحقة الىأ .١٣
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠   

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ١,٢٣١ ١,٣٥١ ٤٧٤ ٥٢٠  م.م.شركة صحار للتشغيل والصيانة ش
  
  

  واليرادات المؤجلة االيرادات ١٤
  

  أ االيرادات المؤجلة١٤
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  )ةغير مدقق(    )غير مدققة(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  

  السنة/ كما في بداية الفترة 
١٤,٧٦٤ ١٢,١٧٤ ٥,٦٨٤ ٤,٦٨٧ 

 (٢,٥٩٠) (١,٥٤٣) (٩٩٧) (٥٩٤)  )ب ١٤إيضاح رقم (محول إليرادات 
      

 ١٢,١٧٤ ١٠,٦٣١ ٤,٦٨٧ ٤,٠٩٣  السنة/ كما في نهاية الفترة 
 ً  (٣,٣٠٦) (٣,٧٩٥) (١,٢٧٣) (١,٤٦١)  المتداول من اإليرادات المؤجلةجزء : ناقصا

      

 ٨,٨٦٨ ٦,٨٣٦ ٣,٤١٤ ٢,٦٣٢  الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة
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    ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  إيضاحات عن القوائم المالية

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  تابع -واليرادات المؤجلة  االيرادات ١٤
  

  تابع - أ االيرادات المؤجلة ١٤
  

  بسبب التغيير في سياسة االعتراف باإليراداتإعادة صياغة االعتراف بإيرادات عقود اإليجار التشغيلي 
  

خالل السنة ، تبنت الشركة طريقة القسط الثابت لالعتراف بإيرادات رسوم استثمار القدرات بموجب ترتيب عقد اإليجار التشغيلي ، 
يناير  ١تم تأجيل إيرادات الفواتير الزائدة عن إيرادات القسط الثابت كما في ". اتيرعلى أساس الفو"والتي تم االعتراف بها مسبقًا 

لذلك ، تم إعادة بيان . كالتزام وسيتم تحويلها إلى إيرادات عند اكتساب إيرادات اإليجار التشغيلي وفقاً ألساس القسط الثابت ٢٠١٩
  :الموجز أدناهأرقام السنة السابقة في هذه البيانات المالية على النحو 

  
i ( نظًرا إلثبات اإليرادات على أساس القسط الثابت مقابل السياسة السابقة المتمثلة في االعتراف باإليرادات وفقًا لملف الدفع الخاص

في المالية بيانات ) التزام(لایر عماني على أنها إيرادات مؤجلة  ٥,٦٨٣,٤٥٠، تم تسجيل ") حسب الفواتير"أي ( PWPAبـ 
لایر عماني  ٤,٦٨٦,٧٧٦لایر عماني ، تم تسجيل  ٥,٦٨٣,٤٥٠من إجمالي المطلوبات البالغة . ٢٠١٨يناير  ١كما في  الشركة

لایر عماني كإيرادات مؤجلة في  ٤,٦٨٦,٧٧٦تم تسجيل . لایر عماني كالتزام حالي ٩٩٦,٦٧٤كالتزام غير متداول وسجلت 
 ٣,٤١٣,٢٩٨لایر عماني ، تم تسجيل  ٤,٦٨٦,٧٧٦ومن إجمالي المبلغ البالغ . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١البيانات المالية للشركة كما في 

  .لایر عماني كالتزام حاليًا ١,٢٧٣,٤٧٨لایر عماني كالتزام غير متداول وسجلت 
  
(ii  لایر عماني  ٥,١٤٨,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٨يناير  ١تخفيض األرباح المحتجزة للشركة في تم) بما في ذلك تأثير انخفاض الضريبة
والخسائر المتراكمة للشركة ) ٢٠١٧لایر عماني لعام  ١٢١,٠٠٠لایر عماني وزيادة في االحتياطي القانوني بمبلغ  ٦٥٧,٠٠٠بلغ بم

لایر  ٦٥٧,٠٠٠بما في ذلك تأثير انخفاض الضريبة بمبلغ (لایر عماني  ٤,٣٠١,٠٠٠تمت زيادة بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
لایر عماني  ١٥٠,٠٠٠والزيادة في الضرائب بمبلغ  ٢٠١٧لایر عماني لعام  ١٢١,٠٠٠وني بمبلغ عماني وزيادة في االحتياطي القان

  ).٢٠١٨لعام 
  
iii ( لایر عماني وتم تخفيض  ١٢١,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨يناير  ١تم زيادة االحتياطي القانوني للشركة في

  .األرباح المحتجزة بنفس المبلغ
  
iv ( لایر عماني  ٩٩٦,٦٧٤بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١اإليرادات المدرجة في البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في تم زيادة
  .وتم تخفيض نفس المبلغ من اإليرادات المؤجلة) بسبب التغيير في رسوم االستثمار(
  
v ( لایر  ٥٠٧,٠٠٠لایر عماني و  ٦٥٧,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨يناير  ١تم تخفيض مخصص الضريبة كما في

لایر عماني  ٩٩٦,٦٧٤وزيادة اإليرادات بمبلغ  ٢٠١٧عماني على التوالي ، وذلك بسبب تخفيض الرسوم الضريبية الحالية لعام 
  .بسبب التغيير في سياسة االعتراف باإليرادات ٢٠١٨لعام 

  
vi ( لایر عماني ، كما تم عكس عكس  ١٥٠,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم زيادة رسوم الضريبة الحالية للسنة المنتهية في

  .بنفس المبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 
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    ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  إيضاحات عن القوائم المالية

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  تابع -واليرادات المؤجلة  االيرادات ١٤
  

  تابع - االيرادات المؤجلة أ ١٤
  

  تابع -بسبب التغيير في سياسة االعتراف باإليراداتإعادة صياغة االعتراف بإيرادات عقود اإليجار التشغيلي 
  

  :فيما يلي ملخص التغييرات في بيان المركز المالي المتعلق بالعام السابق
  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨يناير  ١  

كما   اإلهالك
موضح 

) ألف(
  ع.ر

  معدل
 ع.ر) ألف( 

  حسب التعديل
 ع.ر) ألف(

كما 
موضح 

 ع.ر) ألف(

  معدل
 ع.ر) ألف( 

حسب 
 التعديل

 ع.ر) ألف(

  )١٠,٢١٦(  )٤,٣٠١(  )٥,٩١٥(  )١٢٤(  )٥,١٤٨(  ٥,٠٢٤  االرباح المحتجزة
  ٤,٠٣٢  ١٢١    ٣,٩١١  ٤,٠٣٢  ١٢١  ٣,٩١١  اإلحتياطي االقنوني
جزء  -االيرادات المؤجلة 

  المؤجلةااليرادات الغير 
 -  ٣,٤١٤  ٣,٤١٤  -   ٤,٦٨٧  ٤,٦٨٧  

  ١,٢٧٣  ١,٢٧٣  -   ٩٩٧  ٩٩٧  -   جزء اإليرادات المؤجلة
  ٨٢٧  )٥٠٧(  ١,٣٣٤  -   )٦٥٧(  ٦٥٧  مخصص الضرائب

  
  

  :فيما يلي ملخص للتغيرات في بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى المتعلقة بالعام السابق
  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨يناير  ١  

كما   اإلهالك
موضح 

  ع.ر) ألف(

  معدل
 ع.ر) ألف( 

  حسب التعديل
 ع.ر) ألف(

كما 
موضح 

 ع.ر) ألف(

  معدل
 ع.ر) ألف( 

حسب 
التعديل 

 ع.ر) ألف(
  ٦٧,٥٠٢  ٩٩٧  ٦٦,٥٠٥  ٦٥,٠٣٧  ٥٥٢  ٦٤,٤٨٥  االيرادات

/ مصروفات ضريبة الدخل 
  )المستردة(

١,٧٧٦(  ١٥٠  )١,٩٢٦(  ٢,٩٢٥  )٦٥٧(  ٣,٥٨٢(  

  
  
  

  اإليرداتب  ١٤
  

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ يونيو ٣٠  م٢٠١٩يونيو  ٣٠   
  )غير مدقق(    )غير مدققة(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
      

 ٨٢,٨٧٥ ٨٣,٠٣٩ ٣١,٩٠٧ ٣١,٩٧٠  )حسب الفواتير(إيرادات الطاقة والمياه 
 ١,٢٩٦ ١,٥٤٣ ٤٩٩ ٥٩٤  )ب ١٤إيضاح رقم ( المحول من اإليرادات المؤجلة

      

 ٨٤,١٧٤ ٨٤,٥٨٢ ٣٢,٤٠٦ ٣٢,٥٦٤  )على أساس القسط الثابت(إجمالي اإليرادات 
  
  
  
  باإلضافة إلى استرداد تكاليف الوقود، والرسوم المتغيرة ة إيرادات الطاقة والمياه من رسوم السعة الثابت١.١٤ 

  
  



٣٢ 
 

  
    ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  إيضاحات عن القوائم المالية

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
  

  تكلفة االيرادات ١٥
  م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   

  )غير مدقق(    )غير مدققة(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  

  أمريكي  أمريكي      
 ٤٨,٦١٦ ٤٩,٥٤٣ ١٨,٧١٧ ١٩,٠٧٤  غاز وقود

 ٨,٠٩١ ٧,٩٦٩ ٣,١١٥ ٣,٠٦٨  تكاليف تشغيل وصيانة  
 ٨,٧٦٦ ١٥,٢٩٩ ٣,٣٧٥ ٥,٨٩٠  )٥إيضاح (استهالك 

 ٩٧٩ ٦٠٨ ٣٧٧ ٢٣٤  استخراج مياه البحر
 ١,٣٦٤ ١,٧٧٨ ٥٢٥ ٦٨٥  مصروفات تشغيل أخرى

  ٦٧,٨١٦ ٧٥,١٩٧ ٢٦,١٠٩ ٢٨,٩٥١ 
  

      
  ايرادات أخرى   ١٦

      
 ٢٦٠ ٢٦٢ ١٠٠ ١٠١  )١٩إيضاح ج(تسديد الضريبة اإلضافية المستحقة الدفع 

  ٢٦٠ ٢٦٢ ١٠٠ ١٠١ 
  
  
  

  مصروفات عمومية وإدارية   ١٧
          

          
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٧٧ ٧٧  أتعاب اإلدارة

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس 
  )١٣إيضاح (اإلدارة 

١٩٢ ٦٥ ٧٤ ٢٥ 

 ٨١ ١٩٧ ٣١ ٧٦  أتعاب مهنية وقانونية
 ٣٩ ٣٩ ١٥ ١٥  تكاليف الموظفين

 ٦١٥ ٩٣٠ ٢٣٧ ٣٥٨  مصروفات إدارية أخرى
  ١,١٢٧ ١,٤٣١ ٤٣٤ ٥٥١ 

  
  
  
  

 تكاليف التمويل  ١٨
          

          
 ٣,٣٨٤ ٢,٣٢٧ ١,٣٠٣ ٨٩٦  فائدة على صافي تسوية المقايضة

 ٢,٨٣٤ ٣,١١٢ ١,٠٩١ ١,١٩٨  فائدة على التسهيل األساسي
 ٥٤٥ ٥٩٧ ٢١٠ ٢٣٠  تسهيالت السدادفائدة على 

 لتغطيةغير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  الجزء
  )٩.١إيضاح رقم ( التدفقات النقدية

١٨ ١١٢ ٧ ٤٣ 

 ١٩٠ ٥٦٦ ٧٣ ٢١٨  تمويل أخرىتكاليف
 ٣٣٠ ٢٩٦ ١٢٧ ١١٤  )١٠إيضاح رقم (إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة 

 ١٢٢ ١٣٠ ٤٧ ٥٠  )١١إيضاح (الموقع خصومات على تكلفة إزالة األصول من 
  ٧,٤٢٣ ٧,١٤٠ ٢,٨٥٨ ٢,٧٤٩ 

  
  
  
  



٣٣ 
 

  
    ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

  
  إيضاحات عن القوائم المالية

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

   ضريبة الدخل ١٩
  

  أ الضريبة الحالية ١٩
  

لغرض . للضريبة ، وفقًا لقانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان٪ على األرباح الخاضعة ١٥تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 
يتم إجراء التعديالت على بعض البنود المتعلقة . تحديد مخصص الضريبة ، تم تعديل صافي الربح للفترة ألغراض الضريبة

  .بالمصروفات وتستند إلى الفهم الحالي لألحكام واللوائح الضريبية
  
  

و  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

و  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠  يوني
  م٢٠١٩

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  )غير مدقق(    )غير مدقق(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

          قائمة الربح أو الخسارةالمعترف به في 
           -الضريبة الحالية 

  ١,٤٩٥  ١,٦٣١  ٥٧٥  ٦٢٨  الحالية للفترة
          

          )بالصافي(ضريبة مؤجلة مبلغ 
          - الحالية  الفترة

  )٢٩٥(  )١,٤٦٥(  )١١٣(  )٥٦٤(    إظهار وعكس الفروقات المؤقتة
  ١,٢٠٠  ١٦٦  ٤٦٢  ٦٤  

          
          قائمة الدخل الشامل اآلخرالمعترف بها في 
  بمقايضةضريبية متعلق 

  أسعار الفائدة 
)١,١٠٩  )٢٧٨(  ٤٢٧  )١٠٧  

          
  .للفترة مطبق مع مصروف ضريبة الدخل ضرائب الدخل المحسوبة وفقا لمعدل الضريبة الفيما يلي تسوية 

  
  

و  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

و  ٣٠  يوني
  م٢٠١٨

و  ٣٠  يوني
  م٢٠١٩

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  )معدل(    )معدل(    
  )إير مدقق(    )إير مدقق(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      
          

  ٨,٠٦٥  ١,٠٧٦  ٣,١٠٥  ٤١٤  قبل الضريبة الربح
          

  ١,٢١٠  ١٦١  ٤٦٦  ٦٢  ضريبة الدخل كما موضح أعاله

  )١٠(  ٥  )٤(  ٢    المصروفات الغير قابلة للخصم

  ١,٢٠٠  ١٦٦  ٤٦٢  ٦٤  مصروفات ضريبة الدخل

          
  
  
  
  



٣٤ 
 

  
 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

   
  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في للستة أشهر 
  

  تابع –ضريبة الدخل١٩
  

  ضريبة مؤجلةب .١٩
  

  :رصيد الضريبة المؤجلة كما في نهاية السنة كما يلي
  

و  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠   م٢٠١٩يونيو  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

    م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

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

            المركز الماليالمعترف بها في قائمة 
  ٢٦,٣٦١  ٢٤,٦١٩    ١٠,١٤٩  ٩,٤٧٨  اإللتزام الضريبي المؤجل

  
  

الواردين في قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل الشامل ) بالصافي(يُنسُب االلتزام الضريبي المؤجل ومبلغ الضريبة المؤجلة 
  :اآلخرالى البنود التالية

  
    

ي  مبر  ٣١ف  ديس
  م٢٠١٨

  ُمدرج في قائمة
  لربح أو الخسارةا

  ُمدرج في قائمة
  الدخل الشامل اآلخر

  
ي  و  ٣٠ف يوني
  م٢٠١٩

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٣٣٧   -                  ٨ ٣٢٩  المخصصات 
 ٧٦٠ ١٠٧              -  ٦٥٣  القيمة العادلة ألداة التغطية

 (١٠,٥٧٥)   -        ٥٥٦ (١١,١٣١)  إنخفاض القيمة/  االستهالك
  (١٠,١٤٩) (٩,٤٧٨)  ١٠٧ ٥٦٤ 
      

  
    

  م٢٠١٨ مبرديس ٣١في 
  ُمدرج في قائمة

  لربح أو الخسارةا
  ُمدرج في قائمة

  الدخل الشامل اآلخر
  

ي  و  ٣٠ف يوني
  م٢٠١٩

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٨٧٣ -  ٢١ ٨٥٢  المخصصات 
 ١,٩٧٨ ٢٧٨ -  ١,٧٠٠  القيمة العادلة ألداة التغطية

 (٢٧,٤٧٠) -  ١,٤٤٤ (٢٨,٩١٤)  إنخفاض القيمة/  االستهالك
  (٢٦,٣٦٢) (٢٤,٦١٩) ٢٧٨ ١,٤٦٥ 
      

  
  ج مخصص الضرائب. ١٩

مبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠     ديس
  م٢٠١٨

  )معدل(    )معدل(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

  ١,٧٠٦  ٢,١٤٨  ٦٥٧  ٨٢٧  السنة/ الفترة الرصيد بداية 
  ٣,٢٩٩  ١,٦٣١  ١,٢٧٠  ٦٢٧  السنة/  للفترة المحمل 

  )١,٧٠٤(  -   )٦٥٦(  -   ضريبة السنة السابقة
  )١,١٥٣(  )٢,٩٠٤(  )٤٤٤(  )١,١١٨(  المسدد خالل السنة

  ٢,١٤٨  ٨٧٥  ٨٢٧  ٣٣٧  السنة/ الرصيد كما في نهاية الفترة 



٣٥ 
 

  
 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

 
  إيضاحات عن القوائم المالية 

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  تابع –ضريبة الدخل١٩
  

  ج مخصص الضرائب. ١٩
  

مليون لایر  ٠.٢٢٤: مم ٢٠١٨) (مليون دوالر أمريكي ٠.٣٢٥(مليون لایر عماني  ٠.١٢٥تتضمن مبلغ   ضريبة الفترة الحالية
وفقاً م .ع.م.الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شمن قبلالذي سوف يسدد الحقا ً))مليون دوالر أمريكي ٠.٥٨٢(عماني 

 ٣١بتاريخ  م.ع.م.الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شصادرة من لإلتفاقية التي بينها وبين الشركة ، كما موضح بالرسالة ال
وباإلضافة لذلك زيادة النسبة ). القانون الضريبي(م بإعتبار أن التغيير في المطالبات يؤدي أي تغيير الدخل ٢٠١٦ديسمبر 

والمطبقة . ب المستحقة للعام الحاليللفترة المالية الحالية سوف تزيد من الضراي%  ١٥إلى % ١٢الضريبة المستحقة الدفع من 
  .م٢٠١٧من العام  

  
  :د الوضع الحالى للربط الضريبى. ١٩

  
ة   م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١لم يتم االنتهاء من الربط الضريبى على الشركة للسنوات الضريبية حتى السنة المنتهية فى  ل االمان ن قب م

ة .  العامة للضرائب  ن نهاي ركة م ى ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الربط الضريبي للش ل  م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١م وحت ن قب د م ل بع م يكتم ل
ريبية . األمانة العامة للضرائب بسلطنة عمان  ذه السنوات الض أ عن ه د ينش ويرى مجلس اإلدارة أن أي التزام ضريبي إضافي ق

  .م٢٠١٩يونيو  ٣٠المكون او يكون ذا أهمية بالنسبة للمركز المالي للشركة في  سوف لن يزيد عن المخصص
 

  صافي األصول للسهم الواحد   ٢٠
 

في  يتم حساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي األصول في نهاية فترة االقرار على عدد األسهم القائمة
  : كما يلي السنة/ نهاية الفترة 

و  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

مبر ٣١   ديس
  م٢٠١٨

و  ٣٠  يوني
  م٢٠١٩

مبر ٣١   ديس
  م٢٠١٨

  )إعاده(    )معدل(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      
      

 ٤١,٣٤٩ ٤٢,٢٥٩ ١٥,٩١٧ ١٦,٢٦٧  حقوق المساهمين 
بالكامل عدد األسهم المصدرة والمدفوعة 

  السنة/ الفترة في نهاية 
٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ 

 ٠/١٨٧ ٠/١٩١ ٠/٠٧٢ ٠/٠٧٢  صافي األصول للسهم الواح
  
      

  العائد األساسي للسهم الواحد  ٢١
  

على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة صافي أرباح السنة يتم حساب العائد األساسي للسهم الواحد من خالل تقسيم 
  .ال توجد اثار .الفترةخالل 

و  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

و  ٣٠   م٢٠١٨يونيو  ٣٠  يوني
  م٢٠١٩

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

  )غير مدقق(    )غير مدقق(    
  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ٦,٨٦٥ ٩١٠ ٢,٦٤٣ ٣٥٠  فترةأرباح ال) / الخسارة(صافي 
خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  الفترة
٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ ٢٢١,٠١٠ 

 ٠.٠٣١١ ٠.٠٠٤١ ٠.٠١٢٠ ٠.٠٠١٦  للسهم الواحدوالُمخفض العائد األساسي 
  
  



٣٦ 
 

  
 ع.ع.م.ششركة صحار للطاقة 

 
  إيضاحات عن القوائم المالية 

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
  ارتباطات إيجار  ٢٢
  

 سنة ١٥م لمدة .ع.م.ت عليها محطة صحار للكهرباء والمياه تم استئجارها من شركة ميناء صحار الصناعي شئاألرض التي أنش
في نهاية السنة كان الحد األدنى الرتباطات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة . م٢٠٠٤يوليو  ٢٠من 

  :لإللغاء كالتالي
  

و  ٣٠    يوني
  م٢٠١٩

مبر ٣١   ديس
  م٢٠١٨

مبر ٣١   م٢٠١٩يونيو  ٣٠   ديس
  م٢٠١٨

  دوالر  )الف(  دوالر  )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
  أمريكي  أمريكي      

 ١٦٨ ١٦٨ ٦٥ ٦٥  خالل سنة
 ٣٧٨ ٢٩٤ ١٤٥ ١١٣  سنوات ٥و ةبين سن

 -  -  -  -   سنوات ٥بعد 
  ٥٤٦ ٤٦٢ ٢١٠ ١٧٨ 
       

  التزامات عرضية  ٢٣
  

 ).ال شئ :م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١( م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في غير مدفوعة لم يكن هناك أي التزامات عرضية 
  

  ادارة مخاطر رأس المال   ٢٤
  

  .الشركةربحية تقوم الشركة بإدارة رأس المال على النحو الذي يمكنها من مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية مع زيادة              
  

تقوم الشركة بإدارة رأس المال من خالل .  ات واالرباح المحتجزةييتكون هيكل رأسمال الشركة من مبلغ رأس المال واالحتياط
لم يتم إجراء أي تغييرات في . مدفوعات توزيع األرباح وتوفير رأسمال إضافى في ضوء التغيرات فى ظروف األعماليلتعد

  .م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةم ٢٠١٩يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في األهداف والسياسات والعمليات خالل 
  

  إدارة المخاطر  األصول وااللتزامات المالية و ٢٥
  

 األصول وااللتزامات المالية
 

مركز المالي تتضمن النقد واألرصدة البنكية والذمم التجارية المدينة واألرصدة قائمة الاألصول وااللتزامات المالية المدرجة في 
تم .  األطراف ذات العالقة والقروض طويلة األجل والذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرىالىالمدينة األخرىوالمستحق 

  .السياسات الفردية الخاصة بكل بند قوائماإلفصاح عن طرق اإلقرار الُمعيّنة الُمتّبعة في 
  

  ادارة المخاطر
  

بية جناألبما في ذلك مخاطر صرف العمالت (إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة تتمثل أساسا في مخاطر السوق 
ئتمان والسيولة في سياق اإلتنشأ مخاطر السوق ومخاطر . ئتمان ومخاطر السيولةاإلومخاطر ) ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر

  .عتيادية للشركةاألعمال اإل
  

س اإلدارةتتم إدار ل مجل ن قب دة م ات المعتم ا للسياس ة إدارة المخاطر . ة مخاطر الشركة داخليا وفق ة سياسات وأنظم تم مراجع ت
  .بانتظام للتأكد من أنها تعكس أي تغير في ظروف السوق وأنشطة الشركة

  
  مخاطر السوق

  

 (i)مخاطر العمالت األجنبية  
  يتمثل هذا الخطر في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير معدالت صرف العملة  

 .األجنبية
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  المالية قوائمإيضاحات عن ال

  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  

  تابع  –المخاطر  إدارةاألصول وااللتزامات المالية و  ٢٥
  

العملة .  الشركة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية على االقتراضات البنكية الُمقومة بعمالت غير عملة التشغيل لدى الشركة
فيما يخص تعامالت الشركة بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الشركة .  التي تُقوُم بها تلك التعامالت هي الدوالر األمريكي

وإيرادات الشركة محمية من تقلبات  معرضة لمخاطر العملة نظرا ألن اللایر العماني مثبت فعليا مقابل الدوالر األمريكيليست 
في نهاية فترة االقرار، كان لدى الشركة .  العمالت األجنبية بواسطة مخصص ُمكون بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه

  ).لایر عمانيمليون  ٠.٠١٣ :م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١(مليون لایر عماني ٠.٠١٣ قدرهاأرصدة بنكية ُمقومة بالدوالر األمريكي 
  

  
 (ii)مخاطر أسعار الفائدة  

  
  .يتمثل هذا الخطر في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغيرات أسعار الفائدة

  
تعاقدت الشركة على مقايضة أسعار الفائدة من .  األجل الممنوحة الى الشركةتنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن القروض طويلة 

بموجب عقود مقايضة أسعار الفائدة، وافقت الشركة على تبادل مبلغ الفرق بين أسعار .  أجل التحوط من مخاطر أسعار الفائدة
وتمكن هذه العقود الشركة من تقليل .  تفق عليهاالفائدة الثابتة والعائمة المحتسبة على أصل المبالغ الرئيسية االفتراضية الم

مخاطر تغير أسعار الفائدة على القيمة العادلة للديون الصادرة بأسعار فائدة ثابتة ومخاطر التدفقات النقدية على الديون الصادرة 
لعائمة بمعدالت فائدة ثابتة على يتم تصنيف كافة عقود مقايضة أسعار الفائدة التي تُعوض معدالت الفائدة ا.  بأسعار فائدة متغيرة

أنها عقود تحوط من التدفقات النقدية من أجل التقليل من تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تغير أسعار الفائدة 
  .مقايضة أسعار الفائدة ومدفوعات االفائدة على القرض تتم في نفس الوقت.  على االقتراضات البنكية

  
(iii) ألسعارمخاطر ا  

  
بخالف (يتمثل هذا الخطر في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغيرات أسعار السوق  

، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة باألداة المالية الفرديةأو )تلكالناتجة من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العملة
  .ة، أو عوامل مؤثرة على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوقالجهة المصدر

  
ترى اإلدارة أن التحليل الدقيق .  ستثمارات، فهي ال تتعرض لمخاطر تقلبات األسعارالبما أن الشركة ليست معرضة لمخاطر ا

  .ليس ضروريا نظرا لمحدودية تعرض الشركة لمخاطر األسعار
  

 مخاطر االئتمان
  

اء  ي الوف ة ف ي األداة المالي ر ف رف اآلخ ل أو الط ل العمي ة فش ي حال ركة ف ة للش ائر المالي اطر الخس ي مخ ان ه اطر االئتم مخ
ركة ة للش ذمم المدين ن ال ا ع ة . بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ أساس ي نهاي رارف ن االق ة مستحقا م ذمم التجاريةالمدين ل ال ان مجم ، ك

ذمم ).  لعمانية لشراء الطاقة والمياهالشركة ا(شركة مملوكة للحكومة  ن ال ان ع اطر االئتم رى اإلدارة أن مخ ة ت ة التجاري المدين
ة سمعةطيبة، تكذلك، فإن النقد موجودلدى بنوك ذا.  ضئيلةجدا نظرا ألن الذمم المدينة مستحقة من الحكومة ع تصنيفات ائتماني م

  .مما يقلل من مخاطر االئتمانجيدة،
  

  :التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى الحالية لذممزمني لفيما يلي التحليل ال
  

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١    م٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  مدينون  

  ع.ر )الف(
  مخصص 

  ع.ر )الف(
  مدينون

 ع.ر )الف(
  مخصص 

 ع.ر )الف(
 أمريكي

      )أشهر ٣إلى ( غير متأخرة عن السداد
 -  ٥,١١٥ -  ١١,٢٩٧ أكثر من سنة
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  إيضاحات عن القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  

  تابع  –إدارة المخاطر األصول وااللتزامات المالية و  ٢٥
  
  

  م٢٠١٨ ديسمبر   ٣١  م٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  مدين  

  ع.ر )الف(
  مخصص 

  ع.ر )الف(
  مدين

  ع.ر )الف(
  مخصص 

 ع.ر )الف(
      

 -  ١٣,٢٨٦ -  ٢٩,٣٤٣  غير متأخرة عن السداد
     )شهور ٣حتى (
      

  
  مخاطر السيولة  

  
تحتفظ الشركة بأرصدة بنكية ونقدية كافية .  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها المالية عند استحقاقها

  .للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها للسداد
  
 

    م٢٠١٩يونيو ٣٠
القيمة 

  الدفترية

  التدفقات 
النقدية 

  التعاقدية

  أشهر  ٦
  أو أقل

  
١٢- ٦ 

  شهرا

  
  سنة ٢- ١

  
٥- ٣ 

  سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
                )أ(التزامات مالية غير مشتقة 

 -  ٥٥,٥٣٤ ٨,٩٨١ ٣,٠٣٨ ٥,٦١١ ٧٣,١٦٤ ٧٢,٣٩٢  قروض بنكية مضمونة
  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الى

  عالقة  أطراف ذات 
٩,٧٥٢ ٩,٧٥٢ ٩,٧٥٢  -  -  -  - 

         )ب(التزامات مالية مشتقة 
  مقايضات أسعار فائدة مستعملة

  في التغطية 
٣٨٤ ٢,٨٤٧ ٩٥٤ -  ١,٣٤١ ٥,٥٢٦ ٥,٠٨١ 

 ٣٨٤  ٥٨,٣٨١ ٩,٩٣٥  ٣,٠٣٨ ١٦,٧٠٤  ٨٨,٤٤٢  ٨٧,٢٢٥  )ب+ أ (المجموع 
                
                

  
  

    
القيمة 

  الدفترية

  التدفقات 
النقدية 

  التعاقدية

  أشهر  ٦
  أو أقل

  
١٢- ٦ 

  شهرا

  
  سنة ٢- ١

  
٥- ٣ 

  سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

  دوالر )الف(  
  أمريكي

  دوالر )الف(
  أمريكي 

 )الف(
  دوالر 

  أمريكي

 )الف(
  دوالر

  أمريكي 

 )الف(
  دوالر 

  أمريكي

  دوالر  )الف(
  أمريكي

  دوالر)الف(
  أمريكي 

             )أ(التزامات مالية غير مشتقة 
 -   ١٤٤,٢٤٣ ٢٣,٣٢٨  ٧,٨٩٠ ١٤,٥٧٥  ١٩٠,٠٣٦ ١٨٨,٠٣١  قروض بنكية مضمونة

  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الى
  عالقة أطراف ذات

٢٥,٣٣٠  ٢٥,٣٣٠  ٢٥,٣٣٠  -   - -   - 

             )ب(التزامات مالية مشتقة 
  مقايضات أسعار فائدة مستعملة 

  في التغطية
٩٩٦  ٧,٣٩٥ ٢,٤٧٩  -  ٣,٤٨٣  ١٤,٣٥٣  ١٣,١٩٧ 

 ٩٩٦  ١٥١,٦٣٨ ٢٥,٨٠٧  ٧,٨٩٠ ٤٣,٣٨٨  ٢٢٩,٧١٩  ٢٢٦,٥٥٨  )ب+ أ (المجموع 
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  إيضاحات عن القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  

  تابع  –إدارة المخاطر األصول وااللتزامات المالية و  ٢٥
  
 
 

    م٢٠١٨ ديسمبر ٣١
القيمة 

  الدفترية

  التدفقات 
النقدية 

  التعاقدية

  أشهر  ٦
  أو أقل

  
  شهرا ١٢- ٦

  
  سنة ٢- ١

  
  سنوات ٥- ٣

  أكثر من
  سنوات ٥

  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  ع.ر )الف(  
                )أ(التزامات مالية غير مشتقة 

 -  ٥٩,١٣١ ٨,٨٤٤ ٥,٦١٢ ٤,٠٠٧ ٧٧,٥٩٤ ٧٦,٧٠٨  قروض بنكية مضمونة
  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الى

  عالقة أطراف ذات 
٩,١٧٧ ٩,١٧٧ ٩,١٧٧  -  -  -  - 

         )ب(التزامات مالية مشتقة 
  مقايضات أسعار فائدة مستعملة 

  في التغطية
٢٤٩ ٢,٦٦٦ ٦٤٤ ١,٢٨٦ ٤,٨٤٥ ٤,٣٦٥  - 

 -  ٥٩,٣٨٠ ١١,٥١٠ ٦,٢٥٦ ١٤,٤٧٠ ٩١,٦١٦ ٩٠,٢٥٠  )ب+ أ (المجموع 
         
  
  
   

القيمة 
  الدفترية

  التدفقات 
النقدية 

  التعاقدية

  أشهر  ٦
  أو أقل

  
١٢- ٦ 

  شهرا

  
  سنة ٢- ١

  
٥- ٣ 

  سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

  دوالر )الف(  
  أمريكي

  دوالر )الف(
  أمريكي 

 )الف(
  دوالر 
  أمريكي

 )الف(
  دوالر

  أمريكي 

 )الف(
  دوالر 
  أمريكي

 )الف(
  دوالر 
  أمريكي

  دوالر) الف(
  أمريكي 

             )أ(التزامات مالية غير مشتقة 
 -   ١٥٣,٥٨٧ ٢٢,٩٧٢  ١٤,٥٧٦ ١٠,٤٠٨  ٢٠١,٥٤٣  ١٩٩,٢٤١  قروض بنكية مضمونة

  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الى 
  عالقة أطراف ذات

٢٣,٨٣٢  ٢٣,٨٣٢  ٢٣,٨٣٢  -   -  -   - 

             )ب(التزامات مالية مشتقة 
  مقايضات أسعار فائدة مستعملة 

  في التغطية
٦٤٧ ٦,٩٢٤  ١,٦٧٢ ٣,٣٤٤  ١٢,٥٨٧  ١١,٣٣٧   - 

 -   ١٥٤,٢٣٤ ٢٩,٨٩٦  ١٦,٢٤٨ ٣٧,٥٨٤  ٢٣٧,٩٦٢  ٢٣٤,٤١٠  )ب+ أ (المجموع 
             
  

  دارة رأس المالإ
  

ديم هدف الشركة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ  ن مواصلة تق تمكن م ى ت على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة، حت
ى إن سياسة اإلدارة هي الح. ألخرينعائدات كافية للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة ا اظ عل فاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحف

  .ثقة السوق والحفاظ على التطور المستقبلي لإلعمال
  
  

  رأسمالية اإللتزامات
  
  

ة  ٤٣,٦٣٨لشركة محلية في سلطنة عمان بمبلغ إجمالي قدره  طلب شراء محليأصدرت الشركة  لایر عماني تتعلق باألعمال المدني
غ . وغيرها من األعمال ذات الصلة دفوع بمبل ل الم اني  ١٧,٧٤٩من هذا العقد ، لم يكتمل العم ا ٤٦,١٠١(لایر عم ) دوالًرا أمريكيً

  )].دوالر أمريكي ٤٦,١٠١(لایر عماني  ١٧,٧٤٩: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١[ ٢٠١٩يونيو  ٣٠ولم يتم دفعه في 
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  إيضاحات عن القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٢٦
  

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في نهاية فترة 
  :يشمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية.   اإلقرار

  
 ؛)١المستوى (ألصول أو االلتزامات المماثلة في األسواق النشطة بالنسبة ل) غير المعدلة(األسعار المعروضة  - 
، سواء بشكل صول أو االلتزاماتقابلة للمالحظة بالنسبة لأل ١بنود غير األسعار المعروضة والمشمولة ضمن المستوى  - 

 و) ٢المستوى ) (مشتقة من األسعار(أو بشكل غير مباشر ) أي كأسعار(مباشر
 ).٣المستوى ) (ت غير قابلة للمالحظةمعطيا(السوق القابلة للمالحظة  قوائمغير المبنية على بنود األصول أو االلتزامات - 

  
مليون لایر عماني  ٥.٠٨ بقيمة دفترية قدرها) الفائدة أسعارمقايضة (القيمة العادلة لاللتزامت المالية المشتقة 

تم ) مليون دوالر أمريكي ١١.٣٣(مليون لایر عماني  ٤.٣٦: م٢٠١٨ ديسمبر  ٣١) (مليون دوالر أمريكي١٣.١٩(
وعليه، فقد .  احتسابها كالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة على أساس منحنيات العوائد القابلة للمالحظة

والمستوى  ١ولم يكن هناك أي تحويل بين المستوى .  من التسلسل الهرمي ٢تم تحديد قيمتها العادلة بموجب المستوى 
  .الحالية ةالفترفي  ٢

  
  

  أحداث الحقة   ٢٧
  

إعادة صياغة وتمت . غير مدققة ٢٠١٨يونيو  ٣٠األرقام المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية للفترة المنتهية في 
  .أ ١٤ يضاح رقمالشركة في اإل هاقدمتالتي  األرقام المقارنة بسبب التغيير في سياسة االعتراف باإليرادات

  
  

  :األحداث الالحقة        ٢٨
  

لم تحدث أي أحداث بعد تاريخ بيان المركز المالي وقبل اعتماد البيانات المالية التي من المتوقع أن يكون لها 
  .تأثير كبير على هذه البيانات المالية

  
  

 :الموافقة على البيانات المالية       ٢٩
 

 م٢٠١٩يوليو  ----- تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية وإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


