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 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 
 

 ة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائم
 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 
 إيضاحات

 سبتمبر 30 
2017 

 سبتمبر 30 
 2016 

 لاير عماني  لاير عماني   

      
      

 58.514.520  59.461.909  3 إيرادات

      

(254.059.35)  4 تكلفة المبيعات   (947.591.32)  

 25.922.573  24.402.655   مجمل الربح

      

(155.442)  5 مصروفات إدارية وعمومية   (742.470)  

 25.451.831  23.960.500   الربح قبل الفائدة والضريبة

      

 93.927  295.064   إيرادات التمويل

(701.248.12)  6 تكاليف التمويل   (161.625.12)  

 12.920.597  12.006.863   ةربح الفترة قبل الضريب

      

(919.403.4)  15 مصروف ضريبة الدخل   (445.603.1)  

 11.317.152  7.602.944   ربح الفترة

      الدخل الشامل اآلخر

      البنود التي يمكن أن يُعاد تصنيفها الحقاً إلى ربح أو خسارة:

      
لتغطية التدفقات  الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة

 النقدية )صاف من ضريبة الدخل(
9  1.838.680  (789.641.2)  

 8.675.363  9.441.624   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ربحية السهم الواحد:
 0.0119  0.0080  22 الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 39إلى  10تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .5 - 1الصفحات  -تقرير مراقب الحسابات المستقل 
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 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 

 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 رأس 
  المال

 قانوني
  احتياطي

 أرباح 
  محتجزة

 احتياطي 
 اإلجمالي  تغطية

  عمانيلاير  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

(947.643.21)  3.498.203  3.849.565  95.457.195 2016يناير  1في    81.161.016 

 11.317.152  -  11.317.152  -  - ربح الفترة

الدخل/ )الخسارة( الشاملة 

          األخرى

تعديالت القيمة العادلة لتغطية 

(517.936.7)  -  -  - المجمل -التدفقات النقدية    (517.693.7)  

إعادة تصنيف إلى الربح أو 

المجمل )إيضاح  -الخسارة 

6) -  -  -  4.934.484  4.934.484 

التزام الضريبة المؤجلة للتغير 

في القيمة العادلة لتغطية 

 360.244  360.244  -  -  - التدفقات النقدية

إجمالي الدخل الشامل/ 

(789.641.2)  11.317.152  -  - )الخسارة( للفترة   8.675.363 

معامالت مع مالكي الشركة، 

مدرجة مباشرةً في حقوق 

          المساهمين

(002.341.3)  -  - توزيعات أرباح نهائية    -  (002.341.3)  

(715.131.1)  1.131.715  - تحويل إلى احتياطي قانوني   -  - 

إجمالي المعامالت مع مالكي 

الشركة، المدرجة مباشرةً في 

(717.472.4)  1.131.715  - مساهمينحقوق ال   -  (002.341.3)  

(736.285.24)  10.342.638  4.981.280  95.457.195  2016سبتمبر  30في    86.495.377 

          

(237.223.16)  3.491.047  5.312.447  95.457.195  2017يناير  1في    88.037.452 

 7.602.944  -  7.602.944  -  - ربح الفترة
          الدخل الشامل اآلخر

تعديالت القيمة العادلة لتغطية 
(080.375.2)  -  -  - المجمل -التدفقات النقدية    (080.375.2)  

إعادة تصنيف إلى الربح أو 
المجمل )إيضاح  -الخسارة 

6) -  -  -  3.887.568  3.887.568 
التغير في تعديل معدل 
الضريبة للتغير في القيمة 

عادلة لتغطية التدفقات ال
 553.065  553.065  -  -  - النقدية

التزام الضريبة المؤجلة للتغير 
في القيمة العادلة لتغطية 

(873.226)  -  -  - التدفقات النقدية   (873.226)  
 9.441.624  1.838.680  7.602.944  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة، 
مباشرًة في حقوق  مدرجة

          المساهمين
(459.436.3)   -  - توزيعات أرباح   -  (459.436.3)  

(294.760)   760.294  - تحويل إلى احتياطي قانوني   -  - 
إجمالي المعامالت مع مالكي 
الشركة، المدرجة مباشرةً 

(753.196.4)   760.294  - في حقوق المساهمين   -  (459.436.3)  
(557.384.14)  6.897.238   6.072.741  95.457.195  2017سبتمبر  30في    94.042.617 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 39إلى  10تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

  .5 - 1الصفحات  -تقرير مراقب الحسابات المستقل 
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 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 
 

 قائمة التدفقات النقدية 
 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 30 

 2017 
 سبتمبر  30 

2016 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

    أنشطة التشغيل
 12.920.597  12.006.863 ربح الفترة قبل الضريبة

    تسويات لـ:
 8.100.359  8.086.669 استهالك وإهالك 
 765.977  720.064 إهالك تكلفة تمويل مؤجلة 
 11.857.747  11.527.213 تكاليف التمويل 
(064.295) إيرادات التمويل    (927.93)  
 25.866  27.693 مخصص التزام استبعاد األصول 
    

    تغيرات رأس المال العامل:
(655.264) مخزون    251.041 
(103.760.6) مديونيات تجارية وأخرى    (349.250.1)  
 2.423.329  2.300.434 دائنيات تجارية وأخرى 

 27.348.907  35.000.640 
(599.305.15) تكلفة تمويل مدفوعة   (380.865.15)  

 19.135.260  12.043.308 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

    
    أنشطة االستثمار

 استبعاد  /صافي المسدد من حساب حيازة 
(698.233) ممتلكات وآالت ومعدات    (427.457)  

(168.3)  - المسدد من حساب حيازة أصول غير ملموسة  
(115.609.21) استثمار في ودائع نقدية ألجل ثابت   (389.953.19)  

  27.168.273  26.681.899 متحصالت من استحقاق ودائع نقدية ألجل ثابت
 111.888  232.788 إيرادات تمويل مستلمة

 6.866.177  5.071.874 صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار

    
    أنشطة التمويل

(021.483.14) سداد قرض ألجل   (005.116.14)  
(459.436.3) توزيعات أرباح مدفوعة   (002.341.3)  

(480.919.17) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   (007.457.17)  

    
(298.804) افي التغير في النقد وما يماثل النقدص   8.544.430 

 6.984.854  5.989.754 يناير 1النقد وما يماثل النقد كما في 

 15.529.284  5.185.456 سبتمبر 30النقد وما يماثل النقد كما في 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ن هذه القوائم المالية.جزءاً ال يتجزأ م 39إلى  10تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .5 - 1الصفحات  -تقرير مراقب الحسابات المستقل 



 10                                   اه ش.م.ع.ع شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمي

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 
سبتمبر  29تم تسجيل شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م )"الشركة"( كشركة مساهمة ُعمانية مقفلة في سلطنة عمان بتاريخ  

2009   . 
 

بين شركة ُعمان سيمبكورب األولى لالستثمار القابضة  2009نوفمبر  17ة مساهمين )"اتفاقية المساهمين"( بتاريخ أبرمت الشركة اتفاقي

من األسهم،  %20من األسهم، وشركة ُعمان سيمبكورب آي بي أو القابضة المحدودة التي تمتلك نسبة  %40المحدودة التي تمتلك نسبة 

 من األسهم.   %40تي تمتلك نسبة وشركة إنماء للطاقة والمياه ش.م.م ال
 

لقة أسندت حكومة سلطنة ُعمان )"الحكومة"( إلى الشركة مناقصة لبناء وتملك وتشغيل محطة توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والمرافق المتع 

 بها في منطقة صاللة )"المحطة"(. 

 أصبحت شركة مساهمة عامة مدرجة )"ش.م.ع.ع"(. ، تم إدراج الشركة بسوق مسقط لألوراق المالية و2013أكتوبر  8وفي 

 

 االتفاقيات الهامة:
 

 أبرمت الشركة االتفاقيات التالية الهامة:
 

عاما اعتبارا  15مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م لفترة  2009نوفمبر  23اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بتاريخ  (1)

 تجاري )"فترة التشغيل"( من أجل شراء إنتاج الشركة من الطاقة والمياه.من تاريخ بدء التشغيل ال
 

 مع وزارة النفط والغاز التابعة للحكومة من أجل توريد الغاز الطبيعي.  2009نوفمبر  23اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المبرمة بتاريخ  (2)
 

 ان لمنح الشركة حق االنتفاع بموقع المشروع.مع وزارة اإلسك 2009نوفمبر  23اتفاقية حق االنتفاع المبرمة بتاريخ  (3)
 

 اتفاقية الخدمة طويلة األجل المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك الدولية ش.م.م من أجل خدمات صيانة توربينات ومولدات الغاز.   (4)
 

 3مع شركة سيبكو  2009أغسطس  20عقد مقاولة أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات على أساس اإلنجاز الكامل المبرم بتاريخ  (5)

 إلنشاءات الطاقة الكهربائية من أجل إنشاء المحطة.  
 

مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، حيث أبدت وزارة المالية استعدادها  2009نوفمبر  23اتفاقية الضمان الحكومي المبرمة بتاريخ  (6)

ا المالية إلى مقرضي الشركة األساسيين بموجب اتفاقية شراء لضمان وفاء الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م بالتزاماته

 الطاقة والمياه. 
 

عاما اعتبارا  15لمدة  2010فبراير  8اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م بتاريخ  (7)

 من تاريخ بدء التشغيل التجاري المقرر.

 
 
 
 
 

  



 11                                   شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ياسات المحاسبية الجوهريةأساس اإلعداد والس 2
 
 أساس اإلعداد 2-1
 
 بيان االلتزام (أ)

 
ً لمعايير التقارير المالية الدولية )"معايير التقارير المالية الدولية"( الصادرة عن مجلس معايي ر المحاسبة تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

ق المال في سلطنة ُعمان والمتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية الدولية، وقواعد وتوجيهات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسو
 وتعديالته. 1974

 
 أساس القياس (ب)
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما تم ذكره بالسياسات المحاسبية أدناه.
 

 استخدام التقديرات واألحكام (ج)
 

ً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على يتطلب إعداد القوائم ال مالية طبقا
 تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المضمنة في التقرير.   

 

تاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التي من المفترض أن تكون معقولة وتستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة ال
حسب الظروف، وتشكل نتائجها أساساً إلجراء تقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة بسهولة من مصادر 

تقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة. أخرى. وتجري الشركة تقديرات وافتراضات تخص المستقبل. ويندر أن تكون ال
ي وقد تم اإلفصاح أدناه عن المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات المحاسبية جوهرية للقوائم المالية، كما تم اإلفصاح عنها ف

 في اإليضاحات المعنية حول القوائم المالية. 3-2و 2-2اإليضاحات 
 

مراجعة التقديرات واالفتراضات المدرجة بشكل مستمر، ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة وتتم 
ر على الفترة يل يؤثالتقدير إذا كان التعديل ال يؤثر إال في تلك الفترة فقط، أو في الفترة التي يتّم فيها التعديل والسنوات المستقبليّة إذا كان التعد

 الحالّية والفترات المستقبليّة.
 

وبصفة خاصة فإن التقديرات التي تحتوي على بعض الشكوك واألحكام التي لها تأثير هام على القوائم المالية، تتضمن األعمار اإلنتاجية 
 ول.واألعمار المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات وفعالية عالقة التغطية والتزام استبعاد األص

 
 االجتهادات 2-2
 

 المالية:قامت اإلدارة بوضع االجتهادات التالية باستثناء تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم 
 
 اإليجار التشغيلي )أ(
 

الطاقة والمياه )اتفاقية شراء الطاقة والمياه( التي تضمنت  أبرمت كل من الشركة والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م اتفاقية شراء
مالية في محتواها بند "استلم أو ادفع" لصالح الشركة. وقد قامت اإلدارة بتطبيق التوجيهات المنصوص عليها في تفسير لجنة معايير التقارير ال

تقييم اإلدارة، فإن اتفاقية شراء المياه المبرمة مع الشركة العُمانية  "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار". وبناًء على 4الدولية رقم 
، وقد ُصنفت كإيجار تشغيلي وفقاً لمعيار المحاسبة 4لشراء الطاقة والمياه تعتبر إيجاراً في سياق تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم 

لمرتبطة بملكية المحطة تقع على عاتق الشركة، وليس الشركة العُمانية لشراء الطاقة ، حيث إن المخاطر والعوائد الجوهرية ا17الدولي رقم 
عاماً بينما يقدر العمر االقتصادي لمحطة الطاقة  15والمياه. وقد بُني هذا االستنتاج أساساً على حقيقة أن مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه هي 

لدفعات اإليجار بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه ال تعوض إلى حد كبير القيمة العادلة للمحطة  عاماً. إن القيمة الحالية للحد األدنى 35بـ 
 في بداية اإليجار، كما أن الشركة هي من تتحمل المخاطر الكامنة، وليست الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.

 
  



 12                                   شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تاب        2
 
 التقديرات واالفتراضات 2-3
 

التي إن االفتراضات الرئيسية حول األحداث المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى المستخدمة في تقدير األمور غير المؤكدة بتاريخ التقرير، 
 الية الالحقة، مبينة أدناه:لها مخاطر جوهرية قد ينشأ عنها تعديالت جوهرية للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنوات الم

 
 فعالية عالقة التغطية )أ(
 

تقرير  في بداية التغطية، تقوم اإلدارة بتوثيق استراتيجية التغطية وتجري اختباراً لتقييم مدى فعالية التغطية. ويتم هذا اإلجراء بتاريخ كل
التغطية. كانت القيمة العادلة المتراكمة لمبادالت معدالت الفائدة لمعرفة ما إذا كانت هذه التغطية ستكون فعالة بصفة مستمرة خالل فترة أداة 

 مليون لاير ُعماني(. 18.4 - 2016مليون لاير ُعماني ) 16.9بتاريخ التقرير 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات )ب(
 

ً منها قيمتها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجيّة المقدرة. يعتمد احتساب األعمار  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة األصول مخصوما
 اإلنتاجية على تقييم عدة عوامل منها دورة التشغيل وبرامج الصيانة واالستهالك الناشئ عن االستعمال العادي باستخدام أفضل التقديرات،

 كما تعتمد القيمة المتبقية على أفضل تقديرات اإلدارة.
 

 ول)ج( التزام استبعاد األص
 

عادة تأهيل يتم احتساب التزام استبعاد األصول بناًء على تقييم اإلدارة الفني للتكاليف المستقبلية المحتمل تكبدها فيما يتعلق بإزالة المحطة وإ
تجديد  األرض. إن عدم اليقين الجوهري في تقدير المخصص هو التكلفة التي سيتّم تكبّدها ومعدل الخصم المطبق. كان من المفترض أن يتم

 الموقع باستخدام التقنيات والمواد التي تتوفر حالياً.
 

 السياسات المحاسبية الجوهرية 2-4
 

 تم تطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركة بشكل متوافق مع تلك السياسات المطبقة في العام السابق.
 

 العملة األجنبية (أ)
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (1)
 

 ئم المالية باللاير العماني وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  تم عرض القوا
 

 معامالت بعمالت أجنبية  (2)
 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل األصول
الت أجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائدة بذلك التاريخ. تمثل أرباح أو خسائر وااللتزامات غير النقديّة المنفذة بعم

ة الفعلي العمالت األجنبية في البنود النقدية الفرق بين التكلفة المهلكة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة، والتي تتم تسويتها بمعدل الفائد
والتكلفة المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير. يتم تحويل األصول وااللتزامات والمدفوعات خالل الفترة 

تحويل غير النقدّية المنفذة بعمالت أجنبية والمقاسة بالتكلفة التاريخية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. ويتم 
غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ تحديد األصول وااللتزامات 

عن إعادة القيمة العادلة. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناشئة عن تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناشئة 
 وات حقوق الملكية المتاحة للبيع وتغطيات التدفقات النقدية المؤهلة أو البنود غير النقدية األخرى التي يتم إدراجها في الدخل الشاملتحويل أد

خ بتارياآلخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية والمنفذة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد 
 المعاملة. 
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 األدوات المالية (ب)

 األدوات المالية غير المشتقة (1)

 ض واالقتراضات والدائنيات التجارية واألخرى.تتكّون األدوات الماليّة غير المشتقّة من مديونيات تجارية وأخرى والنقد لدى البنوك والقرو 

البنكيّة يشمل النقد لدى البنوك الّرصيد البنكي. ولغرض قائمة التدفقات النقديّة فإّن الشركة تراعي كّل النقدية المتوفرة بالصندوق واألرصدة  
 ما في حكم النقد.ذات االستحقاق األصلي البالغ أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها لتصبح نقداً أو 

نخفاض ويتم قياس األدوات الماليّة غير المشتقة األخرى بسعر التكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقصا أّي خسائر مرتبطة با 
 القيمة.

 أدوات مالية مشتقة  (2)

العادلة. يعتمد إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة اعتماداً على  تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. وبعد اإلدراج المبدئي، تدرج بقيمها 
يمة السوقية طبيعة البند المغطى. وتعادل القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة الربح غير المحقق أو الخسارة غير المتكبدة من التقييم طبقا للق

التسعير الداخلّية. ويتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية اإليجابية )األرباح  لتسويق األداة المشتقة باستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج
غير المحققة( ضمن األصول غير الجارية وجزئها الجاري في األصول الجارية، وتدرج المشتقات ذات القيم السوقية السلبية )الخسائر غير 

 ئمة المركز المالي. المتكبدة( ضمن االلتزامات غير الجارية وجزئها الجاري في قا

اة عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تغطية متغيرات في التدفقات النقدية اللتزام مدرج، يدرج أي جزء من أرباح أو خسائر تلك األد 
في قائمة الربح  والمؤهل كغطاء فعال مباشرة في حقوق المساهمين صافياً من الضرائب. ويدرج الجزء غير الفعال من األرباح أو الخسائر

 أو الخسارة فوراً. 

البنود التي تمت تغطيتها والغرض من إدارة المخاطر واالستراتيجية المتبعة ثيق العالقة بين أدوات التغطية وفي بداية معاملة التغطية، يتم تو 
مستمر، حول ما إذا كانت المشتقات التي تستخدم في معامالت التغطية. كما تقوم المنشأة أيضاً بتوثيق التقييم، في بداية عملية التغطية وبشكل 

 في معامالت التغطية فعالة بشكل كبير في مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة وسوف تستمر كذلك.

االعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة لألدوات المالية  يتّم إعادة قياس األدوات المالّية المشتقة بالقيمة العادلة في تواريخ التقارير الالحقة. ويتم 
حقوق المشتقة والتي تكون معيّنة وفعّالة بمثابة تغطية للتدفق المالي مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها في احتياطي التغطية في 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية غير الملكية. ويتم االعتراف بكل حصة غير فعالة، مباشرة في األرباح والخسائر. و
 المؤهلة لمحاسبة التغطية المحاسبية ضمن الربح والخسارة عندما تنشأ.

 تغطيات التدفقات النقدية 

حبة لألصل أو االلتزام عندما تصنف األداة المشتقة كأداة تغطية في تغطية التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر محددة مصا 
خر ويدرج المدرج أو معاملة تنبؤ ترتفع احتماالت حدوثها، فإن الجزء الفعال من التغيرات بالقيمة العادلة لألداة يتم إدراجه بالدخل الشامل اآل

م إدراجه فوراً في الربح أو ضمن احتياطي التغطية في حقوق المساهمين. أي جزء غير فعال من التغيرات بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يت
يتم إيقاف  الخسارة. إذا لم تعد أداة التغطية تلبي معايير محاسبة التغطية أو انتهت مدتها أو تم بيعها أو ممارستها أو تم إلغاء التصنيف، عندئذ

 محاسبة التغطية مستقبالً. 
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 4.2
 

 األدوات المالية )تابع( )ب(

 
 تغطيات التدفقات النقدية )تابع(

ن تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة التي تم إدراجها سابقا بالدخل الشامل اآلخر وتم عرضها في احتياطي التغطية بحقوق المساهمين، إلى أ

 و الخسارة. تؤثر معاملة التنبؤ على الربح أ

رار عندما تنتهي مدة أداة التغطية أو يتم بيعها أو إلغاؤها أ وممارستها أو عندما تقوم المنشأة بإلغاء تصنيف عالقة التحوط مع توقع استم
لك الحالة في حدوث معاملة التنبؤ التي تمت تغطيتها، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبالً. وتبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في ت

حقوق المساهمين ويتم إدراجها وفقا للسياسة أعاله عند حدوث المعاملة. وإذا لم يعد من المتوقع حدوت المعاملة التي تمت تغطيتها، فإن 
 المكاسب أو الخسائر المتراكمة غير المحققة والمدرجة في حقوق المساهمين يتم إدراجها فورا في الربح أو الخسارة.  

 لضمنية القابلة للفصل المشتقات ا (3)
 

 يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات الضمنية القابلة للفصل فورا في الربح أو الخسارة. 
 

 االقتراضات المحملة بفوائد )ج(

ً بالقيمة العادلة ناقص التكاليف المنسوبة مثل رسوم ترتيبات القروض. وب عد عملية االعتراف يتم االعتراف بالقروض ذات الفوائد مبدئيا
سارة المبدئية، يتم إدراج القروض ذات الفوائد بسعر التكلفة المهلكة مع االعتراف بأي فرق بين التكلفة والقيمة االستردادية في الربح والخ

 طيلة مدة القرض وعلى أساس سعر الفائدة السائد.

 
 ممتلكات وآالت ومعدات )د(
 

 اإلدراج والقياس (2)

كات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تتضمن التكلفة المصروفات يتم قياس بنود الممتل
تنسب المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. وتشتمل تكلفة األصول المشيدة بذاتها على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى 

األصول في حالة التشغيل لالستخدام المقصود، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وصيانة الموقع الذي تتواجد فيه وتكاليف مباشرة إلى جعل 
االقتراض المرسملة. ويمكن أن تشتمل التكلفة أيضا على التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة على تغطيات التدفقات 

 متلكات واآلالت والمعدات بالعملة األجنبية.  النقدية المؤهلة لمشتريات الم

لكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجيّة مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسيّة( للممت
 واآلالت والمعدات. 

معدات عن طريق مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية يتم تحديد أرباح وخسائر استبعادات أحد بنود الممتلكات واآلالت وال
حويل للممتلكات واآلالت والمعدات، وثم يتم إدراجها بالصافي ضمن الدخل اآلخر في الربح أو الخسارة. عند بيع األصول المعاد تقييمها، يتم ت

 المبالغ المدرجة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة. 
 

 المصروفات الالحقة (2)

 تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به.  

عندما يكون  يتم إضافة المصروفات الالحقة التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات والتي قد تم إدراجها بالفعل إلى القيمة الدفترية لألصل
المصروفات من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية، التي تزبد عن معيار األداء المقيم لألصل القائم، إلى الشركة. يتم إدراج كافة 

 الالحقة األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
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 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( )د(

 
 االستهالك      (3)

 يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص التكلفة ناقصا قيمها المتبقية لشطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على
ستهالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة الهامة فيما يتعلق بإجمالي تكلفة بند بشكل مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم ا

 منفصل. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:

 السنوات          
   

 سنة 35إلى  30 مبان  
 سنة 35إلى  10 طرق وخطوط أنابيب 

 سنة 35إلى  20 آالت وماكينات
 سنوات 10إلى  3 معدات مكاتب

 سنوات 10 سيارات
 سنوات 3 معدات حاسب آلي

 

 
تخضع بنود معينة من الممتلكات واآلالت والمعدات لإلصالح على فترات منتظمة. يتم تحديد المكونات المتأصلة لإلصالح المبدئي بناء على 

الفترات بين اإلصالحين. تتم رسملة تكاليف اإلصالحات التي التكاليف المقدرة لإلصالح القادم، ويتم استهالكها بشكل منفصل لتعكس تقدير 
 يتم تكبدها الحقا كإضافات، ويتم شطب القيم الدفترية للمكونات المستبدلة إلى الربح أو الخسارة.  

 

 (  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ4) 

 
ى يتم تحويلها إلى إحدى الفئات المذكورة أعاله، األمر الذي يحدث عندما يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها حت

 يصبح األصل جاهزاً لالستخدام المقصود.

 
 تجديد الموقع (5)

 
للقيمة وفقاً  يتم إدراج التزام تجديد المستقبلي للموقع عندما تجهز األنشطة التي تفضي إلى االلتزام بتجديد الموقع المستقبلي. ويتم قياس االلتزام

اليف المصاحبة لتجديد الحالّية للتدفقات النقدية الصادرة المستقبليّة التقديرية التي يتم تكبّدها على أساس التقنيّة الحاليّة. ويتضّمن االلتزام كل التك
 الموقع بما فيها إغالق المحطة وتكاليف المراقبة.

 

 انخفاض القيمة )هـ(

 
(i) األصول المالية 

نخفض القيمة إذا ظهرت أدلة موضوعية تشير إلى أن حدثاً أو أكثر خلّف تأثيراً سلبياً على التدفقات النقدية المستقبلية يعتبر األصل المالي م
بين التقديرية لذلك األصل. ويتم احتساب خسائر انخفاض القيمة بالنسبة لألصل المالي الذي يُقاس بسعر التكلفة المستهلكة على أنها الفارق 

 لألصل المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية المقتطعة بسعر الفائدة األصلي المعمول به. القيمة الدفترية

التي يتم اختبار انخفاض قيمة األصول المالية الجوهرية بذاتها على أساس فردي. ويتم تقييم األصول المالية المتبقية من خالل تجميع األصول 
 خاطر االئتمانية. وتدرج جميع خسائر انخفاض القيمة في حساب الربح أو الخسارة. لها نفس خصائص الم

يتم عكس خسارة انخفاض القيمة في حال كان يمكن ربط العكس بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إدراج خسارة االنخفاض في القيمة. بالنسبة 
 و الخسارة.لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة، يدرج العكس في الربح أ
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 انخفاض القيمة )تابع( )هـ(

 
(i) )أصول مالية )تابع 

مخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية يتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد لمديونيات الشركة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
األصلي لألصل. ال يتم خصم المديونيات قصيرة األجل. يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية قيما يتعلق بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم 

يع أو القيمة قيد االستخدام، تصنيفها بعد بشكل محدد ضمن محفظة المديونيات. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصول األخرى هي صافي سعر الب
كس التقييم أيهما أعلى. ولتقدير القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل فائدة قبل الضريبة يع

 الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل المحددة. 

يما يتعلق باألوراق المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق أو المديونيات المدرجة بالتكلفة المهلكة إذا يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة ف
   كانت الزيادة الالحقة في القيمة القابلة لالسترداد يمكن أن تعزى إلى بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة االنخفاض في القيمة.

  
 

(ii) األصول غير المالية 

القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة، بخالف المخزون وأصول الضريبة المؤجلة، بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان  تتم مراجعة
هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. يتم إدراج خسارة 

إن كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد تتجاوز قيمتها القابلة لالسترداد. إن الوحدة المولدة للنقد هي االنخفاض في القيمة 
أصغر مجموعة أصول محددة تقوم بتوليد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى. يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة 

لم يؤد ذلك إلى عكس إعادة تقييم سابق تم إدراجه في حقوق المساهمين، ففي هذه الحالة يتم تحميلها في حقوق المساهمين. الربح أو الخسارة ما 
ات يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المدرجة فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد أوال لتقليل القيمة الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحد

 لتقليل القيم الدفترية لألصول األخرى في الوحدات المولدة للنقد على أساس تناسبي.  المولدة للنقد، ثم

البيع. ولتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمته عند االستخدام أو قيمته العادلة أيهما أكبر مخصوماً منها تكلفة 
ات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة لتعكس تقديرات القيمة عند االستخدام، يتم خصم التدفق

 السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل أو الوحدة المولدة للنقد. 

الت والمعدات على أساس سنوي بسبب الفرق بين فترة تحدد اإلدارة ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة الممتلكات واآل
ير القيمة التدفقات النقدية التعاقدية واالستهالك المحاسبي لألصل. إن هذا يتطلب تقديراً للقيمة المستخدمة للوحدات المولدة للنقد. ويتطلب تقد

فترة ما بعد مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبدئية ، وأن تختار قيد االستخدام من الشركة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ل
 معدالً مناسباً للخصم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 

وفيما يتعلق باألصول األخرى، يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المدرجة في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير لتحديد أي مؤشرات على أن 
 الخسارة قد تناقصت أو زالت كلياً.

قيمة يتم عكس خسارة انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة انخفاض ال
بعد خصم االستهالك أو اإلهالك، في حالة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، 

 عدم إدراج خسارة انخفاض القيمة.
 

 االلتزامات المالية )و(

 ة. تُدرج الدائنيات التجارية واألخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليّ 

ائد مبدئياً بالقيمة العادلة مخصوما منها تكاليف المعامالت ذات الصلة. وبعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج يتم إدراج االلتزامات المحملة بالفو
ى فترة االلتزامات المحملة بالفوائد بالتكلفة المهلكة مع إدراج أي فرق بين التكلفة والقيمة االستردادية في قائمة الربح أو الخسارة على مد

 ل الفائدة الفعلية.االقتراضات وعلى أساس معد
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 عقود اإليجار )ز(

ل أنواع تصنف اإليجارات على أنها إيجارات تمويلية كلما تحيل شروط اإليجار، بدرجة كبيرة، كل مخاطر ومزايا الملكية. ويتم تصنيف ك
 اإليجار األخرى على أنها إيجارات تشغيلية. 

ار ويتم االعتراف بالمبالغ المستحقة بموجب اإليجار التشغيلي، بالنسبة للمؤجر، كإيراد إيجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليج
ً لمتطلبات معايير ما لم يكن هناك أساس تصنيفي آخر أكثر تمثيالً لنمط الوقت الذي يقلل من استخدام أص ل اإليجار المستفاد منه. ووفقا

ويتم  التقارير المالية الدولية، ال يتم اعتبار اإليرادات الناجمة عن الخدمات )األساسية( المتعلقة بأصول اإليجار على أنها إيرادات إيجار
 احتسابها على حدة. 

أو عقود شراء أو بيع ملزمة بالقبول أو الدفع ال تتخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار  بتحديد الخدمات 4يتعلّق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ولكنها تمنح العمالء/الموردين الحق في استخدام أصل ما أو مجموعة من األصول مقابل دفعة مالية أو مجموعة من الدفعات الثابتة. ويتعين

إليجارات التشغيلية أو صيغة اإليجارات التمويلية. وتنطبق هذه التفسيرات على اتفاقية تحديد العقود التي تستوفي هذه المعايير لتأخذ صيغة ا
 شراء الطاقة والمياه للشركة.

 
 مخصصات )ح(

يدرج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل أن 
 ً خارجاً للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام. وإذا كان األثر جوهرياً، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات  يتطلب ذلك تدفقا

م، عندما النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزا
 ئماً.يكون ذلك مال

 

 إدراج اإليرادات )ط(

يتم قياس اإليرادات من بيع الكهرباء والمياه بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات 
تي يقبل فيها العميل والخصومات التجارية والحسومات الكمية. يتم إدراج اإليرادات عند تسليم الكهرباء والمياه، وهي المرحلة الزمنية ال

جها التسليم ويتم فيها نقل مخاطر ومنافع الملكية ذات الصلة إلى العميل. تتم معاملة رسوم الطاقة كإيرادات بموجب إيجار تشغيلي ويتم إدرا
ا في اتفاقية شراء على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار إلى حد إتاحة الطاقة بناء على الشروط التعاقدية المنصوص عليه

 الطاقة والمياه.
 

 إيرادات التمويل )ي(

تم تتألف إيرادات التمويل من الفوائد المستلمة من الودائع البنكية وأرباح وخسائر الصرف األجنبي المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة. ي

 عائد الفعلي لألصل بعين االعتبار. إدراج إيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة، عند استحقاقها، مع أخذ ال
 

 تكاليف االقتراض )ك(

تُضاف تكاليف االقتراضات التي تنسب مباشرةً إلى حيازة أو تشييد أو إنتاج أصول مؤهلة، وهي أصول ال بد أن تأخذ فترة طويلة لتصبح 
المقصود. وتُخصم إيرادات االستثمار المكتسبة جاهزة لالستخدام المقصود، إلى تكاليف هذه األصول حتى تصبح األصول جاهزة لالستخدام 

على االستثمارات المؤقتة القتراضات محددة تتوقف مصروفاتها على أصول مؤهلة من تكاليف تلك األصول. وتُدرج كافة تكاليف االقتراضات 
 األخرى كمصروف في السنة التي تتكبد فيها.

 

 المخزون )ل(

 
ة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتتمثّل التكاليف بالمصروفات المتكبدة جعل كل منتج على ما هو عليه يُدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيم

لتكاليف اآلن من حيث الموقع والحالة. وتعتمد تكلفة المواد الخام والمواد المستهلكة والبضائع قيد البيع على طريقة المتوسط المرجح وتتمثل با
 مومية ذات العالقة. المباشرة للمواد والمصروفات الع
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 المخزون )تابع( )ل(

 
مطبقة. وعند صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق النشاط االعتيادي مخصوماً منها مصروفات البيع المتنوعة ال

 الضرورة، يتم تكوين مخصَّص للبنود الراكدة والتالفة وبطيئة الحركة، إن ُوجدت، وذلك استناداً إلى تقييم اإلدارة.
 

 مصروف ضريبة الدخل )م(

مل يتمثل مصروف ضريبة الدخل في ضريبة جارية وضريبة مؤجلة. ويُدرج مصروف ضريبة الدخل بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشا
 اآلخر باستثناء ما يتعلق ببنود يتم إدراجها مباشرة بحقوق المساهمين، وفي هذه الحالة تدرج بحقوق المساهمين.

على تمثّل الضريبة الجارية الضريبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل الضريبي للفترة باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي تطبق 

 قرير وأي تسويات للضريبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.نحو واسع في تاريخ الت
 

ً لجميع الفروق المؤقتة بين المبالغ الدفتر ية يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام الميزانية العمومية التي تكّون مخصصا
ريبة. ويتم قياس الضريبة المؤجلة وفقاً للمعدالت لألصول وااللتزامات لغرض إعداد التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الض

خ الضريبية التي يتوقع أن تطبق على الفارق المؤقت عند إلغائها، استنادا إلى القوانين المطبقة أو التي ستطبق على نحو واسع بحلول تاري
 التقرير.

 
ريبة مستقبالً والتي يمكن استغالل الفروق المؤقتة في ال يُعترف بأصل الضريبة المؤجلة إال بالقدر الذي تتوفر معه أرباح خاضعة للض

مقابلها. ويتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة 
 الضريبية ذات الصلة.

 
ب النفاذ بمقاصة أصول والتزامات الضريبة الجارية وكانت تتعلق تتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة إذا نشأ حق قانوني واج

بضرائب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبية على نفس الكيان الخاضع للضريبة، أو على كيانات مختلفة خاضعة للضريبة، ولكنها 
 االلتزامات الضريبيّة الخاصة بها في ذات الوقت.تنوي تسوية أصول والتزامات الضريبة الجارية على أساس الصافي أو يتم تحقق األصول و

 
 ولتحديد مبالغ الضريبة الجارية والمؤجلة، تأخذ الشركة في االعتبار أثر المراكز الضريبية غير المؤكدة ومدى استحقاق أي ضرائب إضافية

تراضات وقد ينطوي على العديد من األحكام حول أو فوائد. ويعتمد تقييم كفاية التزام الضريبة للسنة الضريبية المفتوحة على تقديرات واف
هذا األحداث المستقبلية. وقد تتوفر معلومات جديدة تؤدي إلى تغيير موقف الشركة المتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الراهنة؛ ويؤثر مثل 

 التغير على مصروف الضريبة للفترة التي يتخذ فيه مثل هذا القرار.
 

 منافع الموظفين )ن(

 
ً ي لخطة  تم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باالشتراكات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد باشتراكات محّددة بالنسبة للعاملين العُمانيين وفقا

 التأمينات االجتماعية المعمول بها في سلطنة ُعمان كمصروفات في الربح والخسارة عند تكبدها.
 

فآت نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين في مبلغ المكافأة المستقبلية التي يجنيها هؤالء العاملون مقابل ويتمثل التزام الشركة في ما يتعلق بمكا
 وتعديالته. 2003خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة، مع مراعاة عقود التوظيف وقانون العمل العُماني لعام 

 
"منافع الموظَّفين"، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم القيمة الحاليّة اللتزامات الشركة كما في تاريخ التقرير، باستخدام  19للمعيار المحاسبي رقم وفقاً 

ً لهذه األساليب االكتوارية، بالنسبة لمكافآت نهاية خدمة الموظَّفين مستحقة الدفع بموجب أحكام قانون العمل العُماني السابق ذكره. ووفق ا
 الطريقة، تم تقييم عمر الخدمة المتوقع لكل موظف لدى الشركة والراتب األساسي المتوقع بتاريخ نهاية الخدمة.
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )س(

 
، حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق 1974من قانون الشركات التجارية لعام  101اء مجلس اإلدارة وفقاً للمادة يتم احتساب مكافآت أعض

 المال ويتم االعتراف بها كمصاريف في قائمة األرباح والخسائر.
 

 توزيعات أرباح )ع(
 

 الشركات التجارية عند التوصية بتوزيعات األرباح.  يأخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعين االعتبار المعايير المناسبة متضمنة متطلبات قانون
 

 تدرج التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تعتمد فيها. 

 
 األرباح وصافي األصول للسهم الواحد )ف(

 
ة. ويتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة الربح أو تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم الواحد وصافي األصول لألسهم العادي

 الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 
 

على عدد األسهم العادية مستحقة  يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مساهمي الشركة العاديين
 الدفع خالل العام. يتم تحديد صافي األصول للغرض كمجموع حقوق المساهمين ناقصاً عجز/ فائض التغطية.

 
 التقرير القطاعي )ص(

 
اتخاذ القرارات  يتم التقرير عن قطاعات األعمال بطريقة متوافقة مع التقرير الداخلي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغيلية. مسؤول

التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص المصادر وتقييم أداء قطاعات األعمال، حدد على أنه الرئيس التنفيذي الذي يدير الشركة بشكل يومي 
 وفقاً لتوجيهات مجلس اإلدارة الذي يتخذ القرارات االستراتيجية.

 

 تحديد القيم العادلة )ق(

 
 مديونيات تجارية وأخرى (1)
 
 رب القيمة العادلة للمديونيات التجارية واألخرى بما في ذلك األرصدة النقدية والبنكية قيمتها الدفتريّة بسبب استحقاقها قصير األجل.تقا
 
  المشتقات (2)
 

واستحقاقه وباعتماد يتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة عبر خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية بناء على شروط كل عقد 
من طريقة معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس. يتم اختبار معقوليّة تلك الحسابات عن طريق المقارنة مع التقييمات المستلمة 

 األطراف التي أصدرت األدوات.
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية  2

 
 سبية الجوهرية )تابع(السياسات المحا 2-4

 
 تحديد القيم العادلة )تابع( )ق(

 
 االلتزامات المالية غير المشتقة (3)

مخصومة تحتسب القيمة العادلة، التي تحدد ألغراض اإلفصاح، استناداً إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل المبلغ والفوائد 
 ير.حسب سعر الفائدة بالسوق بتاريخ التقر

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد  )ر(

 
ويُسمح  2018يناير  1تدخل مجموعةً من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ بعد 

 عايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد هذه القوائم المالية. بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر للم
 

 المعايير الجديدة أو المعدلة  
 

التأثر المحتمل على القوائم  ملخص المتطلبات  
 المالية  

معيار التقارير المالية الدولي 
 األدوات المالية : 9رقم 

 

 2014يوليو  1في المنشور  9يحل معيار التقارير المالّية الدولّي رقم 
 39محل التوجيهات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 

. يتضمن معيار التقارير الماليّة "األدوات المالية: اإلدراج والقياس"
التوجيهات المعدلة حول تصنيف وقياس األدوات  9الدولّي رقم 

المالية، ونموذج جديد للخسائر االئتمانية المتوقعة من أجل حساب 
فاض القيمة على األصول المالية ومتطلبات محاسبة التغطية انخ

العامة الجديدة. كما يرحل المعيار التوجيهات الخاصة بإدراج وإلغاء 
 .   39إدراج األدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 

حيز التنفيذ لفترات سنوية  9يدخل معيار التقارير المالية الدولي رقم 
، مع السماح بتطبيقه بشكل أبكر 2018يناير  1بعد  اعتباراً من أو

 من ذلك.  

 

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير 
 على القوائم المالية للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي 
اإليرادات من العقود : 15رقم 

 مع العمالء 

 

إطاًرا شامالً لتحديد  15يضع معيار التقارير المالية الدولي رقم 
وموعد إدراج اإليرادات. ويحل هذا المعيار محل التوجيهات مقدار 

الحالية إلدراج اإليرادات، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 
"عقود اإلنشاء"  11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  " اإليرادات" 18

" برنامج  13وتفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم 
 .  "والء العمالء

حيز التنفيذ لفترات  15يدخل معيار التقارير المالية الدولي رقم 
، مع السماح بتطبيقه بشكل 2018يناير  1سنوية اعتباراً من أو بعد 

 أبكر من ذلك. 

 

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير 
 على القوائم المالية للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي 
 اإليجارات:16رقم 

 

مبادئ اإلدراج والقياس  16عيار التقارير المالية الدولي رقم يحدد م
 والعرض واإلفصاح لإليجارات.  

يحل المعيار محل التوجيهات الحالية إلدراج اإليجار، بما في ذلك 
"اإليجارات" وتفسير لجنة تفسير  17معيار المحاسبة الدولي رقم 

ذا كان الترتيب "تحديد ما إ 4معايير التقارير المالية الدولية رقم 
 - 15يحتوي على إيجار" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم 

الحوافر وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم  -اإليجارات التشغيلية 
تقييم مضمون المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني  - 27

 للتأجير.

نوية على الفترات الس 16يسري معيار التقارير المالية الدولي رقم 
. ويسمح بالتطبيق المبكر للمنشآت 2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

"اإليرادات من  15التي تطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
العقود من العمالء" في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير 

 . 16المالية الدولي رقم 
  

تقوم الشرررررررركرررة بتقييم الترررأثير 
ل على قوائمهررا المرراليررة المحتمرر

نتيجررة تطبيق معيررار التقررارير 
 . 16المالية الدولي رقم 

 

 

 



 21                                   شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(           2

 
 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 4.2

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد )تابع(  )ر(

 
 يير الجديدة أو المعدلة المعا
 

التأثر المحتمل على القوائم  ملخص المتطلبات  
 المالية  

معيار التقارير المالية الدولي 
 : عقود التأمين17رقم 

، وسوف يدخل 2017مايو  18تم إصدار المعيار األخير بتاريخ 
، وهو ساري المفعول على كافة 2021يناير  1حيز التنفيذ بتاريخ 

ن الصادرة عن أي كيان، باإلضافة إلى عقود االستثمار عقود التأمي
التي تتمتع بميزات المشاركة االختيارية والصادرة عن شركات 

 التأمين. 

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير 
 على القوائم المالية للشركة. 

 

تفسير لجنة تفسير معايير 
التقارير المالية الدولية رقم 

 : معامالت بعمالت أجنبية22
 والمقابل المقدم

يُعالج هذا التفسير كيفية تحديد تاريخ المعاملة عند تطبيق معيار 
، عندما يدفع الكيان أو يتلقى أي مقابل مقدماً 21المحاسبة الدولي 

لقاء أي عقود بعمالت أجنبية. ويسري مفعول هذا التفسير اعتباراً 
 . 2018يناير  1من 

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير 
 قوائم المالية للشركة. على ال

 

تفسير لجنة تفسير معايير 
التقارير المالية الدولية رقم 

23: 
 عدم تيقن حول

 معالجات ضريبة 
 الدخل

يتضمن توضيحات تتعلق بمعالجات ضريبة غير مؤكدة. يسري 
 . 2019يناير  1مفعول هذا التفسير في 

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير 
 ركة. على القوائم المالية للش

 
 ليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 

 حول التغيرات في االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل. 7تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 ألصول الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة. حول االعتراف با 12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 حول تصنيف وقياس معامالت الدفعات القائمة على األسهم.  2تعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم  •

 حول نقل عقار استثماري.  40تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 معايير مختلفة.  - 2016-2014ة الدولية التحسينات السنوية على دورة معايير التقارير المالي •

 

 اإليرادات 3

 
 

 
 2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 27.301.228  26.243.287 الطاقة -رسوم السعة الثابتة 
 11.749.526  11.757.468 المياه -رسوم السعة الثابتة 

 1.009.826  1.098.044 رسوم الطاقة
 647.194  676.905 وم إنتاج المياهرس

 17.806.746  19.686.205 رسوم الوقود

 59.461.909  58.514.520 
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 تكلفة المبيعات 4

 

 

 سبتمبر 30
 2017 

سبتمبر  30 
2016 

 لاير عماني  لاير عماني 

 17.449.334  19.342.783 تكلفة وقود
 8.075.895  8.065.204 (7استهالك )إيضاح 

 4.101.981  4.597.127 تكلفة التشغيل والصيانة
 2.134.961  2.297.842 تكلفة صيانة الخدمات التعاقدية

 415.408  354.178 تكلفة التأمين 
 247.770  224.432 مدفوعات الحوافز

 74.246  76.221 رسوم األمن
 54.906  56.373 تراخيص وتصاريح

 25.866  27.693 ( 18مخصص التزام استبعاد األصول )إيضاح 
 11.230  8.350 تكلفة استيراد الكهرباء

 350  9.051 مصروفات عمومية أخرى 

 35.059.254  32.591.947 

  
 مصروفات إدارية وعمومية 5
 

 

 سبتمبر 30
 2017 

سبتمبر  30 
2016 

 لاير عماني  لاير عماني 
    

 119.220  129.662 تكاليف الموظفين
 72.232  72.149 ترسوم واشتراكا

 90.544  62.450 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات
 23.801  50.603 أتعاب قانونية ومهنية

 34.204  45.086 مصروفات سفر
 2.000  34.819 أعمال خيرية وتبرعات

 24.464  21.465 (8وإيضاح  7استهالك وإهالك )إيضاح 
 74.276  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 30.001  25.921 أخرى

 442.155  470.742 
 

 تكاليف التمويل 6

 

 
 سبتمبر  30

2017 
 2016سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني 
    

 6.923.263  7.639.645 مصروفات الفوائد على تمويل المشروع
 4.934.484  3.887.568 مصروفات الفوائد على مبادلة أسعار الفائدة

 765.977  720.064 اليف التمويل المؤجلةتك
 1.437  1.424 عموالت ورسوم بنكية

 12.248.701  12.625.161 

 
تتعلق مصروفات الفوائد على تمويل المشروع وتكاليف التمويل المؤجلة بالقروض ألجل. وتتعلق مصروفات الفوائد على المبادالت 

 بالمشتقات. 
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 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات .7

 
 

 مبان  
طرق وخطوط 

 سيارات معدات مكتبية آالت وماكينات أنابيب
معدات حاسب 

 آلي

 
 

 اإلجمالي
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني التكلفة

 361.602.437 242.828 275.260 193.648 286.147.923 26.281.102 48.461.676 2017يناير  1في 
 236.515 7.711 - 2.665 139.199 84.030 2.910 إضافات 

 (17.032) - (6.287) (10.745) - - - استبعادات 
سبتمبر  30في 

2017 48.464.586 26.365.132 286.287.122 185.568 268.973 250.539 361.821.920 
        االستهالك المتراكم

 53.317.960 203.442 123.635 155.003 41.934.985 3.855.958 7.044.937 2017يناير  1في 
 8.085.483 12.756 23.298 22.928 6.333.861 600.391 1.092.249 المحمل للفترة  

 (14.215) - (3.863) (10.352) - - - استبعادات
 61.389.228 216.198 143.070 167.579 48.268.846 4.456.349 8.137.186 2017سبتمبر  30في 

        القيمة الدفترية
سبتمبر  30في 

2017 40.327.400 21.908.783 238.018.276 17.989 125.903 34.341 300.432.692 
 

       
        التكلفة
 361.097.035 213.845 287.890 192.654 285.948.116 26.008.548 48.445.982 2016يناير  1في 

 568.790 28.983 7.150 994 243.415 272.554 15.694 إضافات 

 (63.388) - (19.780) - (43.608) - - استبعادات 

 361.602.437 242.828 275.260 193.648 286.147.923 26.281.102 48.461.676 2016ديسمبر  31في 

        االستهالك المتراكم
 42.518.155 188.730 101.752 118.192 33.464.811 3.059.578 5.585.092 2016يناير  1في 

 10.815.277 14.712 31.465 36.811 8.476.064 796.380 1.459.845 محمل للعام  

 (15.472) - (9.582) - (5.890) - - استبعادات

 53.317.960 203.442 123.635 155.003 41.934.985 3.855.958 7.044.937 2016ديسمبر  31في 

        القيمة الدفترية
ديسمبر  31في 

2016 41.416.739 22.425.144 244.212.938 38.645 151.625 39.386 308.284.477 
 

       
        التكلفة
 361.097.035 213.845 287.890 192.654 285.948.116 26.008.548 48.445.982 2016يناير  1في 

 423.916 11.288 - 994 112.416 270.874 28.344 إضافات 

 361.520.951 225.133 287.890 193.648 286.060.532 26.279.422 48.474.326 2016سبتمبر  30في 

        االستهالك المتراكم
 42.518.154 188.729 101.752 118.192 33.464.811 3.059.578 5.585.092 2016يناير  1في 

 8.096.262 10.686 23.809 27.867 6.345.893 595.210 1.092.797 المحمل للفترة 

 50.614.416 199.415 125.561 146.059 39.810.704 3.654.788 6.677.889 2016سبتمبر  30في 

        القيمة الدفترية
سبتمبر  30في 

2016 41.796.437 22.624.634 246.249.828 47.589 162.329 25.718 310.906.535 

 
 أرض مستأجرة )أ(

بموجب مدة اتفاقية  2034نوفمبر  23عاما تنتهي بتاريخ  25من حكومة سلطنة ُعمان لمدة  استأجرت الشركة األرض التي شيدت عليها المحطة
 عاماً.  25عاما إضافية. وقد تم فعلياً دفع رسوم اإليجار لمدة  25حق االنتفاع ويمكن تمديدها إلى فترة 

 )ب( الضمان 

 (.17ت ألجل )إيضاح الممتلكات والمنشآت والمعدات لدى الشركة مرهونة كضمان مقابل اقتراضا
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 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( .7

 
 تم توزيع االستهالك المحمل كما هو مبين أدناه:

 
 2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني 

 8.075.895  8.065.204 (4تكلفة المبيعات )إيضاح 
 20.367  20.279 (5مصروفات إدارية )إيضاح 

 8.085.483  8.096.262 

 
 أصول غير ملموسة 8

 

 

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2016  

 سبتمبر 30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 108.438  108.438  111.606 يناير 1في 

 3.168  3.168  - إضافات خالل الفترة/العام

 111.606  111.606  111.606 

      اإلهالك المتراكم 
 (104.912)  (104.912)  (109.407) يناير 1في 

 (4.097)  (4.495)  (1.186) (5محمل للفترة/ السنة )إيضاح 
 (110.593)  (109.407)  (109.009) 

 2.597  2.199  1.013 في نهاية الفترة / السنة

 
 تمثل األصول غير الملموسة بشكل أساسي شراء برنامج نظام تخطيط الموارد.

 
 احتياطي التغطية   9

 

 
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

      مبادالت معدل الفائدة:
 (5.649.284)  (118.828.3)  (549.494.3) إس إم بي سي كابيتال ماركت ليميتد

 (16.921.155)  (077.267.11)  (015.296.10) بنك ستاندرد شارترد
 (5.026.988)  (302.340.3)  (445.132.3) إيبيكس -كيه إف دبليو 

 (27.597.427)  (497.435.18)  (009.923.16) أداة التغطية في نهاية الفترة/ السنة
 3.311.691  260.212.2  452.538.2 (15أصل ضريبة مؤجلة )إيضاح 

 (24.285.736)  (237.223.16)  (557.384.14) لصافي من الضريبة()با العام/احتياطي التغطية في نهاية الفترة

 (21.643.947)  (947.643.21)  (237.223.16) احتياطي التغطية في بداية الفترةناقصاً: 

الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية 
 (2.641.789)  710.420.5  680.838.1 للفترة/ للسنة. 

 
     

      تصنيف أداة التغطية
 22.282.112  007.599.14  422.568.12 الجزء غير الجاري من أداة التغطية 

 5.315.315  490.836.3  587.354.4 الجزء الجاري من أداة التغطية
 

009.923.16  497.435.18  27.597.427 

للحصول على تسهيالت ائتمانية من مجموعة من البنوك الدولية والمحلية مع ، أبرمت الشركة اتفاقية الشروط المشتركة 2009نوفمبر  19في 
وبنك بنك ستاندرد شارترد بصفته وكيل التسهيالت التجارية بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته وكيل التسهيالت التجارية باللاير العُماني، 

  الصين، فرع "شان دونغ" بصفته وكيل لتسهيالت السيناشور. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 حتياطي الطوارئ )تابع(ا 9
 

 قة.  تحمل التسهيالت التجارية بالدوالر وتسهيالت السيناشور فائدة بمعدل الليبور في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلي الهوامش المطب 
 

لفائدة مع إس إم بي سي كابيتال وفقا التفاقية الشروط المشتركة، قامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة معدل ا 
أبريل  8و 2010مارس  23و 2009نوفمبر  20ماركيت ليميتد وبنك كيه إف دبليو إيبيكس جي إم بي إتش وبنك ستاندرد شارترد بتاريخ 

 من تسهيل قرضها بالدوالر األمريكي.  %95.32على التوالي، بنسبة  2010
 

مليون دوالر أمريكي( وتقارب  348مليون لاير عماني ) 134تقارب  2017سبتمبر  30مة كما في إن القيمة االسمية المقابلة المغطاة والقائ 
 سنويا على التوالي. %3.8و %4.345مليون دوالر أمريكي(، وبمعدل فائدة ثابت يبلغ  90مليون لاير عماني ) 35

 

 مخزون 10

 

 

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2016  

 سبتمبر 30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
      

 1.022.241  1.028.993  1.045.185 مخزون الوقود
 3.284.330  3.227.151  3.475.614 قطع غيار ومواد استهالكية

 4.520.799  4.256.144  4.306.571 

 

 مديونيات تجارية وأخرى 11

 
 سبتمبر 30 

2017 
ديسمبر  31 
2016 

 سبتمبر 30 
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  يلاير عمان 
      

 6.360.817  6.292.328  12.089.348 مديونيات تجارية
 1.942.806  2.794.542  3.847.825 دفعات للموردين

 350.480  201.421  71.671 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 110.826  155.418  257.101 مديونيات أخرى

 -  -  350 (16مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 16.266.295  9.443.709  8.764.929 

سبتمبر  30تمتلك الشركة عميالً واحداً فقط )الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه( والذي يمثل غالبية أرصدة المديونيات التجارية كما في 

 (.2016سبتمبر  30و 2016ديسمبر  31)معظم الرصيد كما في  2017
 

 (. 19المديونيات التجارية في تاريخ التقرير في )اإليضاح تم اإلفصاح عن أعمار 

 

 النقد وما يماثل النقد  12
 

 

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2016  

 سبتمبر 30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
 

 680  932  877 نقد في الصندوق
 15.528.604  5.988.822  5.184.579 نقد لدى البنوك

 15.529.284  5.989.754  5.185.456 يماثل النقد نقد وما
 14.219.007  21.267.066  16.194.282 ودائع نقدية ألجل ثابت 

 21.379.738  27.256.820  29.748.291 

 
 14.219.007: 2016ديسمبر  31لاير عماني ) 13.747.851يتضمن النقد وما يماثل النقد األرصدة في حساب احتياطي خدمة الدين بقيمة 

  لاير ُعماني(. 14.219.007: 2016سبتمبر  30لاير ُعماني، 
 

: 2016سبتمبر  30لاير ُعماني،  21.267.066: 2016ديسمبر  31لاير ُعماني ) 16.194.282وقامت الشركة أيضاً بإجراء إيداع بقيمة 
: 2016سبتمبر  30، %0.92: 2016ديسمبر  31للمتوسط المرجح لمعدل الفائدة سنوياً. ) %1.74لاير ُعماني( بنسبة  14.219.007

0.77% .) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 حقوق المساهمين 13
 
 رأس المال )أ(
 

 بيسة للسهم الواحد.  100سهما بقيمة  954.571.950يتكون رأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( من 
 

خر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة. يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح المعلنة من وقت آل
 يتم تصنيف جميع األسهم بالتساوي فيما يتعلق باألصول المتبقية للشركة.

 فيما يلي تفاصيل المساهمين:
 
 2017سبتمبر  30 
 

  الجنسية

عدد األسهم 
المملوكة بقيمة 

 100اسمية تبلغ 
  بيسة لكل سهم 

النسبة من 
  اإلجمالي

قيمة إجمالي ال
االسمية لألسهم 
المملوكة باللاير 

 العماني
شركة ُعمان سيمبكورب األولى 
 لالستثمار القابضة المحدودة

جزيرة العذراء 
 البريطانية 

 
381.828.780  40.00%   38.182.878  

شركة إنماء للطاقة والمياه 
 ُعمان ش.م.م.

 
125.431.511  13.14%   12.543.151  

  44.731.166   %46.86  447.311.659   عامة

   954.571.950  100.00%  95.457.195 

 
 2016ديسمبر  31                                              
 

  الجنسية

عدد األسهم 
المملوكة بقيمة 

 100اسمية تبلغ 
  بيسة لكل سهم

النسبة من 
  اإلجمالي

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 
المملوكة باللاير 

 عمانيال
شركة ُعمان سيمبكورب األولى 
 لالستثمار القابضة المحدودة

جزيرة العذراء 
 البريطانية 

 
381.828.780  40.00%   38.182.878  

شركة إنماء للطاقة والمياه 
 ُعمان ش.م.م.

 
181.368.670  19.00%  18.136.867 

  39.137.450   %41.00  391.374.500   عامة

   954.571.950  100.00%  95.457.195 

 
 2016سبتمبر  30                                              

 

  الجنسية

عدد األسهم 

المملوكة بقيمة 

 100اسمية تبلغ 

  بيسة لكل سهم

النسبة من 

  اإلجمالي

إجمالي القيمة 

االسمية لألسهم 

المملوكة بالريال 

 العماني

شركة ُعمان سيمبكورب األولى 

 ار القابضة المحدودةلالستثم

جزيرة العذراء 

 البريطانية

 

381.828.780  40.00%   38.182.878  

شركة إنماء للطاقة والمياه 

 ُعمان ش.م.م.

 

181.368.670  19.00%  18.136.867 

  39.137.450   %41.00  391.374.500   عامة

   954.571.950  100.00%  95.457.195 

 
 ياالحتياطي القانون )ب( 

 
من أرباح الشركة لحساب احتياطي قانوني غير قابل  %10تحويل نسبة  1974من قانون الشركات التجارية لعام  106تتطلب المادة رقم 

للتوزيع إلى أن يصبح رصيد ذلك االحتياطي مساوياً لثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل. ويكون هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إلى 
  المساهمين.

 
 )ج(    احتياطي تغطية

 
ة يشتمل احتياطي التغطية على الجزء الساري المفعول من صافي التغيرات المتراكمة للقيم العادلة ألدوات تغطية التدفقات النقدية المتعلق

 (.9بالمعامالت التي تمت تغطيتها ولكنها لم تحدث بعد )إيضاح 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 دائنيات تجارية وأخرى 14
   

 سبتمبر 30
2017  

 ديسمبر 31
 2016  

 سبتمبر 30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني

     
 2.229.605  172.630  2.521.149 دائنيات تجارية

 2.713.769  2.583.461  2.226.765 مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى
 1.799.641  1.799.641  1.792.580 دائنيات محتجزة

 864.253  572.706  708.665 (16ضاح مستحق ألطراف ذات عالقة )إي
 -  -  194.263 ضريبة مستقطعة مستحقة الدفع 

 112.614  3.940.434  147.498 فوائد مستحقة الدفع
 7.590.920  9.068.872  7.719.882 

  

 تُمثل الضريبة المستقطعة مستحقة الدفع ضريبة مستحقة على مدفوعات الفوائد إلى مقرضين أجانب. 

  

 ضريبة الدخل 15
 

، 2016من الدخل الضريبي. وبالنسبة لعام  %15تعد الشركة ملزمة بسداد ضريبة الدخل وفقاً لقوانين ضريبة الدخل في سلطنة عمان بمعدل  

 لاير عماني. 30.000من الدخل الضريبي على الربح الزائد عن  %12كان معدل ضريبة الدخل المطبق هو 
 

على أساس أفضل تقدير لإلدارة حول المتوسط المرجح لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية  يتم إدراج مصروف ضريبة الدخل

 بالكامل والمطبق على الدخل ما قبل الضريبة للفترة المرحلية.  

 

 (. 9بادالت معدل الفائدة )إيضاح لقد تم إدراج أصل الضريبة المؤجلة مباشرة في حقوق المساهمين فيما يتعلق بالتغيرات في القيم العادلة لم

 

 

 سبتمبر  30
2017 

 سبتمبر 30 
 2016 

 لاير عماني  لاير عماني 

    )أ( المدرج في الربح أو الخسارة
 

 -  2.984.644 مصروف الضريبة المؤجلة بسبب التغير في معدل ضريبة الدخل
 1.603.445  2.087.669 مصروف الضريبة المؤجلة للفترة

لة مصروف ضر  -  (668.394) تسوية للسنة السابقة -يبة مؤجَّ

 4.403.919  1.603.445 

    
    التسوية )ب(

    
    

 12.920.597  12.006.863 الربح قبل الضريبة

    
 (1.550.472)  (1.801.029) ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

 (3.411)  (2.471) مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض ضريبية
 (49.562)  (284.169) التغير في الفروقات المؤقتة المدرجة القابلة للخصم

 -  668.394 تسوية للسنة السابقة
 -  (2.984.644) التغير في معدل الضريبة  

 (1.603.445)  (4.403.919) مصروف الضريبة المؤجلة للسنة
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ضريبة الدخل )تابع( 15
 

 )التزام( الضريبة المؤجلة)ج( أصل  
 

 سبتمبر 30في   ُمدَرج خالل الفترة  يناير 1في  

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  2017في سبتمبر 

      محمل إلى الربح أو الخسارة
 (19.984.453)  (4.968.612)  (15.015.841) ممتلكات وآالت ومعدات

 3.616.602  539.337  3.077.265 خسائر ضريبية
 25.356  25.356  - التزام استبعاد األصول

 (11.938.576)  (4.403.919)  (16.342.495) 
الضريبة المؤجلة المدرجة في حقوق 

      المساهمين
 2.538.452  326.192  2.212.260 أدوات مالية مشتقة

 (13.804.043)  (4.077.727)  (9.726.316) التزام ضريبة مؤجلة )بالصافي(

      
 ديسمبر 31كما في   ُمدَرج خالل السنة  يناير 1في  

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 2016كما في ديسمبر 
      محمل إلى الربح أو الخسارة

 (15.015.841)  (1.947.364)  (13.068.477) ممتلكات وآالت ومعدات
 3.077.265  (88.565)  3.165.830 خسائر ضريبية

 (9.902.647)  (2.035.929)  (11.938.576) 
الضريبة المؤجلة المدرجة في حقوق 

      المساهمين
 2.212.260  (739.187)  2.951.447 أدوات مالية مشتقة

 (9.726.316)  (2.775.116)  (6.951.200) التزام ضريبة مؤجلة )بالصافي(

 
 

 سبتمبر 30في   ُمدَرج خالل الفترة  يناير 1في  

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 2016بتمبر في س
      محمل إلى الربح أو الخسارة

 (14.602.061)  (1.533.584)  (13.068.477) ممتلكات وآالت ومعدات
 3.095.970  (69.860)  3.165.830 خسائر ضريبية

 (9.902.647)  (1.603.444)  (11.506.091) 
      وق المساهمينالضريبة المؤجلة المدرجة في حق

 3.311.691  360.244  2.951.447 أدوات مالية مشتقة

 (6.951.200)  (1.243.200)  (8.194.400) 

 
 )د(  موقف إقرارات السنة السابقة

 

عتقد اإلدارة أن لدى األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية. وت 2016إلى  2014لم يتم بعد االنتهاء من ربوط الشركة للسنوات الضريبية من 
 30أي ضرائب إضافية، إن وجدت، فيما يتعلق بالسنوات الضريبية قيد المراجعة لن تكون جوهرية بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في 

 .2017سبتمبر 
 

سبتمبر  30الشركة كما في  لم يتم تكوين مخصص للضريبة في هذه القوائم المالية في ضوء الخسارة الضريبية المتراكمة والمتكبدة من قبل)هـ( 
: 2016ديسمبر  31لاير ُعماني ) 24.110.685ما مقداره  2017سبتمبر  30. وبلغت الخسائر الضريبية المتراكمة حتى 2017

سارة لاير ُعماني(، وهي متوفرةً للخصم مقابل األرباح المستقبليّة المكتسبة خالل فترة خمس سنوات من السنة التي تم تكبد الخ 25.642.832
م تسوية تلك فيها. وتم إدراج األصل الضريبي المؤجل في هذه القوائم المالية بسبب توافر األرباح الضريبية المستقبلية الكافية التي في مقابلها تت

 الخسائر. 
 
 

  



 29                                   شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة  16
 

رة الرئيسيين والشركات التي يملكون القدرة على السيطرة أو تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدا
 ممارسة نفوذ مؤثر على قراراتها المالية والتشغيلية. 

 
وتحتفظ الشركة بأرصدة لدى هذه األطراف، وتنشأ هذه األرصدة في سياق العمل االعتيادي للنشاط التجاري من المعامالت التجارية. وتكون 

 التقرير غير مضمونة في نهاية الفترة ويتم سدادها نقدا.   األرصدة القائمة في تاريخ
 

: 2016سبتمبر  30لم يعترف بأي مصاريف خالل الفترة كديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )
 ال شيء(.

 
يوتيليتيز )تشيلي( اس ايه أطراف ذات عالقة بنفوذ جوهري إن شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ومؤسسة ُعمان لالستثمار وسيمبكورب 

 للمساهمين.  
 

 لدى الشركة المعامالت الجوهرية التالية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
  

  2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30
 لاير عماني  لاير عماني

  شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة
 

 

 2.283  27.202 تعويض المصروفات -

    شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م

 3.880.142  4.597.127 تكلفة التشغيل والصيانة -

 193.693  224.432 مدفوعات الحوافز -

  مؤسسة عُمان لالستثمار ش.م.ع.م
  

 5.463  8.146 تعويض المصروفات -

 -  350 بيع أثاث وتجهيزات -

    )تشيلي( اس ايهسيمبكورب يوتيليتيز 

 -  13.106 تعويض المصروفات -

  شركة عُمان سيمبكورب األولى لالستثمار
 

 

 509  - تعويض المصروفات -

  
 سبتمبر 30

  2016ديسمبر  31  2017

 سبتمبر 30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
يتكون الرصيد المستحق إلى أطراف ذات عالقة في 

      رة/ السنة من:نهاية الفت
 858.438  553.064  695.610 شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م 
 5.306  14.139  13.055 شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة 
 -  5.503  - مؤسسة ُعمان لالستثمار   
 509  -  - شركة اس او اف آي  

 665.708  572.706  864.253 

ق من طرف ذي عالقة في نهاية الفترة/ الرصيد المستح
      السنة من:

 -  -  350 مؤسسة ُعمان لالستثمار 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع( 16

 
 مكافآت اإلدارة العليا

 

مباشر أو غير  موظفو اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة الشركة والتحكم بها بشكل
ا مباشر، بما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة )تنفيذي أو غير ذلك(. فيما يلي إجمالي التعويضات المدفوعة لموظَّفي اإلدارة العلي

 في نهاية الفترة:
 

 2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني 
    

 70.794  45.200 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 19.750  17.250 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 263.828  222.371 منافع توظيف قصيرة األجل

 22.275  16.425 الضمان االجتماعي ومكافآت التقاعد

 301.246  376.647 

  
لاير عماني  155.134بقيمة  تم دفع تعويضات بعض موظفي اإلدارة العليا من خالل شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م

 لاير عماني( والتي تم احتسابها ضمن تكلفة التشغيل والصيانة للشركة. 192.350: 2016سبتمبر  30)
 

 قرض ألجل 17
 

  االستحقاق 

 سبتمبر  30
  2016ديسمبر  31  2017

 سبتمبر  30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني   

        غير جار
المشروع )بالدوالر  قرض تمويل
 األمريكي(

2012 -2026 
 177.393.556  189.383.397  189.383.397 

قرض تمويل المشروع )باللاير 
 العماني(

2012 -2026 
 36.887.400  39.380.580  39.380.580 

 
 

 214.280.956  228.763.977  228.763.977 
 (5.568.121)  (5.323.368)  (4.603.304)   تكلفة المعامالت غير المهلكةناقصاً: 

  
 209.677.652  223.440.609  223.195.856 

الجزء الجاري من القرض  ناقصاً:
 ألجل

 
 (15.414.677)  (14.483.021)  (14.483.021) 

 
 

 194.262.975  208.957.588  208.712.835 

 
ى تسهيالت ائتمانية من مجموعة من البنوك الدولية والمحلية مع ، أبرمت الشركة اتفاقية الشروط المشتركة للحصول عل2009نوفمبر  19في 

بنك ستاندرد شارترد بصفته وكيل التسهيالت التجارية بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته وكيل التسهيالت التجارية بالريال العُماني، 

 معين "المنظم المفوض الرئيسي".وبنك الصين، فرع "شوندونغ" بصفته وكيل لتسهيالت السيناشور، ويطلق عليهم مجت
 

 السداد

 

، ويستحق 2012سبتمبر  30قسطا نصف سنوي تبدأ من  29يستحق إجمالي مبلغ السحوبات بموجب التسهيالت أعاله السداد بالكامل على 

 . 2026سبتمبر  30آخر قسط السداد في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 قرض ألجل )تابع( 17

 

 الفائدة 

ت التجارية بالدوالر األمريكي بمعدل ليبور متغير زائدا هامش. أبرمت الشركة عقد مبادلة معدل الفائدة يتم تحميل الفائدة على التسهيال (1)

 للحد من التزامها مقابل تغيرات معدل الفائدة غير المناسبة.  
 

 إن الهوامش مبينة أدناه:

 

الهامش )النسبة 
 للسنة %(

 %3.00 لمشتركة (قبل تاريخ اإلكمال )كما هو محدد في اتفاقية الشروط ا

 %2.85 بعد ذلك حتى السنة السادسة بعد تاريخ اإلكمال

 %3.20 بعد ذلك حتى السنة العاشرة بعد تاريخ اإلكمال

 %3.55 بعد ذلك حتى السنة الثالثة عشر بعد تاريخ اإلكمال

 %3.95 بعد ذلك

 
سنويا(. أبرمت الشركة عقد مبادلة معدل  %3غير زائد هامش )يتم تحميل الفائدة على تسهيالت السيناشور المغطاة بمعدل ليبور مت (2)

 الفائدة للحد من التزامها مقابل تغيرات معدل الفائدة غير المناسبة. 
 
 يتم تحميل الفائدة بموجب اتفاقية التسهيالت التجارية باللاير العماني بمعدل ثابت، كما هو مبين بالجدول أدناه:  (3)

 

 الفترة
الهامش )النسبة 
 للسنة %(

 %8.00 من اإلغالق المالي حتى السنة الثالثة لإلغالق المالي

 %7.00 من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة لإلغالق المالي

 %4.25 من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة لإلغالق المالي

 

 رسوم أخرى

من  %1.3ضافة إلى ذلك، دفعت الشركة رسوم ارتباطات بمعدل كانت الشركة ملزمة بدفع رسوم مبدئية إلى المنظم المفوض الرئيسي. إ

من التسهيالت باللاير عماني غير المسحوبة.  %0.4التسهيالت التجارية بالدوالر األمريكي وتسهيالت السيناشور المغطاة غير المسحوبة، و

 ، لم تكن هناك أي قروض غير مسحوبة.2017سبتمبر  30كما في 

 الضمانات
 

جل مضمونة برهن على ممتلكات وآالت ومعدات الشركة وأصولها الجارية، بما في ذلك الرهن على األرصدة في حسابات إن القروض أل
 تحصيل المبيعات للشركة.

 التعهدات 

لتعهد تحتوي تسهيالت القرض ألجل على بعض التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالتصفية واالندماج، وإبرام اتفاقيات جديدة هامة، وا
السلبي واستبعاد األصول، و منح القروض و الضمانات، واقتناء األصول الرأسمالية ، ونسبة تغطية خدمة الدين، وتغير األعمال التجارية، 

   واتفاقيات التغطية، إلخ، والتي يتعين على الشركة االلتزام بها.
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 التزام استبعاد األصول    18
 

ن على الشركة التزام قانوني بإزالة المحطة في نهاية عمرها اإلنتاجي وإعادة األرض. وستقوم الشركة على بموجب اتفاقية حق االنتفاع، يكو
نفقتها الخاصة بتفكيك وسحب المعدات من الموقع، وحماية ونقل األصول، وإزالة التلوث عن التربة والمياه الجوفية، وملء جميع الحفر و 

 لمحددة.إعادة سطح األرض إلى مستوى المناطق ا
 

التكاليف تم احتساب القيمة العادلة لمخصص التزام استبعاد األصول باستخدام تقنية القيمة الحالية المتوقعة. وتعكس هذه التقنية افتراضات، مثل 
الحركة في  والعمر اإلنتاجي للمحطة والتضخم وهامش الربح التي سوف تنظر بها األطراف األخرى من أجل تقدير تسوية االلتزام. فيما يلي

 مخصص التزام شطب األصول:

 
سبتمبر  30 

2017  

 ديسمبر 31
 2016  

سبتمبر  30
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
  

   
 

 500.115  500.115  534.603 يناير 1في 
 25.866  34.488  27.693 ( 4مخصص مرصود خالل الفترة/ السنة )اإليضاح 

 525.981  534.603  562.296 نةفي نهاية الفترة / الس

 
لتقنيات بسبب طول أجل االلتزام، يوجد عدم يقين جوهري في تقدير التكلفة التي سيتّم تكبّدها. كان من المفترض أن يتم تجديد الموقع باستخدام ا

 .%6.8والمواد التي تتوفر حالياً. وقد تّم احتساب المخصص باستخدام معدل خصم مقداره 

 

 لمخاطر الماليةإدارة ا  19
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
 

 مخاطر السوق •

 مخاطر االئتمان •

  مخاطر السيولة •
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر الواردة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة المخاطر 
 لرأس المال. وقد تم إدراج إفصاحات كميّة إضافيّة في هذه القوائم المالية. وإدارة الشركة

 
تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة لوضع ومتابعة إطار الشركة إلدارة المخاطر. وأوكل مجلس اإلدارة إلى إدارة الشركة مسؤولية 

 بها. وضع ومراقبة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وااللتزام
 

(a) مخاطر السوق 

 
مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملة األجنبية ومعدالت وأسعار الفائدة على إيرادات 
الشركة أو قيمة حيازتها من األدوات المالية. ويكمن الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن 

 ييس مقبولة مع زيادة العائد.مقا
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 19
 

 مخاطر السوق )تابع( (أ)

 مخاطر أسعار الفائدة

 في تاريخ التقرير، كانت محفظة أسعار الفائدة ألصول والتزامات الشركة المحملة بالفوائد كما يلي:   

 2016سبتمبر  30  2016ديسمبر  31  2017سبتمبر  30  سعر الفائدة 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  % 

        األصول المالية
 15.528.604  5.988.822  5.184.579   نقد لدى البنك

 14.219.007  21.267.066  16.194.282  %1.54 وديعة نقدية ألجل ثابت 

   21.378.861  27.255.888  29.747.611 

        االلتزامات المالية
        جلقرض أل

قروض بسعر فائدة متغير  -
 (105.186.988)  (105.186.988)  (98.527.612)  %3ليبور +  بالدوالر األمريكي  

قروض بسعر فائدة متغير  -
 (84.196.409)  (84.196.409)  (78.865.944)  %2.85ليبور +  بالدوالر األمريكي

قروض بسعر فائدة ثابت  -
 (39.380.580)  (39.380.580)  (36.887.400)  %4.25 باللاير العماني

   (214.280.956)  (228.763.977)  (228.763.977) 

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت

تقوم الشركة بتصنيف أدوات  ال تحتسب الشركة أي التزامات مالية ذات سعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وال
 .التغطية بموجب نموذج محاسبة تغطية القيمة العادلة. لذا فإن أي تغير في سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة

 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات المعدل المتغير

تاريخ التقرير لكان هناك زيادة/ )انخفاض( في قائمة حقوق المساهمين وقائمة األرباح  نقطة أساس في 100لو تغيرت أسعار الفائدة بمقدار 
 ة.أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، وعلى وجه الخصوص، أسعار العمالت األجنبي

 

 حقوق المساهمين 

 2016سبتمبر  30  2016ديسمبر  31  2017سبتمبر  30 

 

نقطة  100
  أساس

نقطة  100
  أساس

نقطة  100
 أساس

 
 نقطة أساس 100

 
نقطة  100

 أساس
 

 نقطة أساس 100

 انخفاض  زيادة  انخفاض  زيادة  انخفاض  زيادة 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            
مبادلة أسعار 

 لفائدةا
8.496.80

7  

(8.496.807
)  10.225.643  (10.225.643)  10.823.766  (10.823.766) 

 

 مخاطر العملة

ألرصدة إن غالبية المعامالت واألرصدة منفذة باللاير العماني أو الدوالر األمريكي. وبما أن اللاير العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن ا
 .2017سبتمبر  30أنها تمثل مخاطر عملة جوهرية. إن الشركة غير معرضة لمخاطر عملة جوهرية كما في بالدوالر األمريكي ال تعتبر 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 19
 

 ر االئتمانمخاط )ب(
بالتزاماته  مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في الوفاء 

التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من مديونيات الشركة من العمالء واألرصدة النقدية المحتفظ بها لدى البنوك. بموجب شروط اتفاقية شراء 
ارة الطاقة والمياه، يتم إصدار فواتير مبيعات الشركة بشكل كامل إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع. وتقوم الشركة بإد
ة. مخاطر االئتمان مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع من خالل مراقبة التصنيف االئتماني والحصول على التعزيزات االئتماني

وتحد الشركة من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالودائع البنكية من خالل التعامل فقط مع بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة جيدة 
يف ائتمان قوي. تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعّرض لمخاطر االئتمان. وكان الحد األعلى من التعرض وتصن

 لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير كما يلي:
 

سبتمبر  30 
2017  

ديسمبر  31
 2016سبتمبر  30  2016

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

     ديونياتمصنفة كقروض وم

 15.528.604  5.988.822  5.184.579 نقد لدى البنوك 
 14.219.007  21.267.066  16.194.282 أشهر( 6إلى  3ودائع نقدية ألجل ثابت )

 6.360.817  6.292.328  12.089.348 مديونيات تجارية
 110.826  155.418  257.101 مديونيات أخرى

 33.725.310  33.703.634  36.219.254 

 
يبين الجدول أدناه األرصدة لدى البنوك المصنفة حسب تصنيف االئتمان قصير األجل الذي نشرته وكالة موديز لخدمات المستثمر في  

 تاريخ التقرير: 
 

  
 

سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
 2016سبتمبر  30  2016

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني   
  التصنيف البنك

 
 

 
  

  رصدة لدى البنوكأ
 

   
  

 P-2  962.794  5.984.316  11.518.201 بنك مسقط ش.م.ع.ع
 P-1  4.221.785  4.506  4.010.403 بنك الصين 

  
 5.184.579  5.988.822  15.528.604 

  ودائع ألجل ثابتة
 

   
 

 

 P-2  2.177.000  2.000.000  1.988.236 بنك مسقط ش.م.ع.ع
 P-1  14.017.282  19.267.066  12.230.771 بنك الصين

   16.194.282  21.267.066  14.219.007 

 
 فيما يلي تحليل أعمار المديونيات التجارية واألخرى الجارية:   

 

 2016سبتمبر  30   2016ديسمبر  31  2017سبتمبر  30 

  لاير عماني 

مخصص انخفاض 
 القيمة

  لاير عماني  لاير عماني

مخصص 
 لقيمةانخفاض ا

  لاير عماني  لاير عماني

مخصص 
 انخفاض القيمة
 لاير عماني

 
لم تتجاوز 

موعد 
 استحقاقها

12.345.38
2  -  6.446.862  -  6.471.643  - 

تجاوزت 
موعد 

استحقاقها من 
 3إلى  0

 -  -  -  650  -  715 أشهر
تجاوزت 
موعد 

استحقاقها من 
 6إلى  3

 74.276  74.276  -  234  -  702 أشهر

 

12.346.79
9  -  6.447.746  -  6.545.919  74.276 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 19
 

 مخاطر السيولة  )ج(
 

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد استحقاقها. ويتمثل منهج الشركة إلدارة 
الدوام لسيولة كافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها سواًء وفقاً لشروط عادية  السيولة في ضمان امتالكها على

 أو مشّددة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. 
 
للمساهمين، حيثما كان ذلك ضروريّاً. وتتم مراقبة  تحد الشركة من مخاطر السيولة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية والدفعات المقدمة 

  متطلبات السيولة على أساس  شهري، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال السائلة الكافية للوفاء بأي التزامات عند نشأتها. 
 

 الفوائد المقدرة مع استبعاد أثر اتفاقيات المقاصة:يلخص الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية بما في ذلك مدفوعات  
 
 

 
  التدفقات النقدية 

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

 التعاقدية
أقل من سنة 

 واحدة
أكثر من سنة واحدة 

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5وحتى 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 2017سبتمبر  30

      تقاتالمش

مبادالت أسعار الفائدة 
 المستخدمة  

 (2.913.835) (10.436.657) (4.402.778) (17.753.270) 16.923.009 للتغطية  

      االلتزامات المالية غير المشتقة
 (115.477.667) (131.736.532) (25.368.957) (272.583.156) 209.677.652 قرض ألجل

 - - (7.396.657) (7.396.657) 7.396.657 دائنيات تجارية وأخرى
 217.074.309 (279.979.813) (32.765.614) (131.736.532) (115.477.667) 

      2016ديسمبر  31

      المشتقات
مبادالت أسعار الفائدة 
 (3.981.808) (11.685.599) (3.860.507) (19.527.914) 18.435.497 المستخدمة للتغطية

 الية غير المشتقةااللتزامات الم
     

 (149.592.922) (124.316.710) (21.752.923) (295.662.555) 223.440.609 قرض ألجل

 - - (9.068.872) (9.068.872) 9.068.872 دائنيات تجارية وأخرى
 232.509.481 (304.731.427) (30.821.795) (124.316.710) (149.592.922) 

      2016سبتمبر  30

      اتالمشتق
مبادالت أسعار الفائدة 

 المستخدمة 
 (6.730.718) (16.432.681) (5.352.022) (28.515.421) 27.597.427 للتغطية  

      االلتزامات المالية غير المشتقة

 (146.709.254) (119.341.863) (24.099.159) (290.150.276) 223.195.856 قرض ألجل

 - - (7.719.882) (7.719.882) 7.719.882 دائنيات تجارية وأخرى

 230.915.738 (297.870.158) (31.819.041) (119.341.863) (146.709.254) 

 
 ال يتوقع حدوت التدفقات النقدية المدرجة ضمن تحليل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبير أو بمبالغ مختلفة إلى حد كبير. 
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 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 19
 
 المشتقات الضمنية            

 تحتوي االتفاقيات التالية على مشتقات ضمنية: 
  

معدل تحتوي اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين الشركة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع. على مشتقات ضمنية عند تسعير  (1)
لكل منشأة من منشآت الطاقة وتحلية المياه. وسوف يتم تعديل النسب المئوية لمعدل  رسوم االستثمار ومعدل رسوم التشغيل والصيانة الثابت

رسوم التشغيل والصيانة الثابت لكل منشأة من منشآت الطاقة وتحلية المياه لتعكس التغيرات في مؤشر أسعار الواليات المتحدة األمريكية 
 ومؤشر أسعار المستهلك في عمان. 

الصيانة المبرمة بين الشركة وشركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م على مشتقات ضمنية عند تسعير تحتوي اتفاقية التشغيل و (2)
 رسوم المشغل الثابت. وسوف يتم تعديل النسب المئوية لرسوم المشغل الثابت لتعكس التغيرات في معدل التضخم الثابت. 

ة وشركة جنرال إلكتريك الدولية ش.م.م على مشتقات ضمنية عند تسعير الرسوم الشهرية تحتوي اتفاقية الخدمة طويلة األجل المبرمة بين الشرك (3)
ات الثابتة والمتغيرة لمخصص خدمات الصيانة طويلة األجل. وسوف يتم تعديل النسب المئوية للرسوم الشهرية الثابتة والمتغيرة لتعكس التغير

 في مؤشر أسعار الواليات المتحدة األمريكية.

، حيث ترى اإلدارة 39ل هذه المشتقات الضمنية عن العقود األساسية وتحتسب كمشتقات منفردة طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم وال تنفص
 أن الخصائص االقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات الضمنية هي على صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.

 إدارة رأس المال            

كة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمرارية من أجل االستمرار بتقديم عائدات إن أهداف الشر
للشركاء ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين ولتقديم عوائد كافية للشركاء عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى 

 المخاطر.

المال بما يتناسب مع المخاطر. وتقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وتعديله في ضوء التغيرات في األوضاع  تحدد الشركة قيمة رأس
االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول المتضمنة. ومن أجل اإلبقاء على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات 

 أس المال للمساهمين أو تصدر أسهماً جديدة أو تبيع أصوالً لتخفيض الدين.األرباح المدفوعة لألعضاء أو تعيد ر

ً مع اآلخرين في نفس مجال العمل، تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية )صافي الدين إلى إجمالي حقوق  تماشيا
 المساهمين(

 سبتمبر 30 
 2017  

 ديسمبر 31
 2016 

سبتمبر  30 
2016 

 لاير عماني  لاير عماني  عماني لاير 
      

 223.195.856  223.440.609  209.677.652 الدين )قرض طويل األجل(

      
 110.781.113  104.260.689  108.427.174 حقوق المساهمين )أموال المساهمين(

      
 2.01  2.14  1.93 نسبة الدين لحقوق المساهمين )عدد المرات(

      
 

 يمة العادلة لألدوات الماليةالق

 

 اريخ التقرير.تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية المبينة في القوائم المالية بت 

بناًء على  3إلى  1العادلة، مقّسما إلى مستويات من  يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي تم قياسها الحقاً لإلدراج األولي بالقيمة
 درجة مالحظة القيمة العادلة:

 : قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول أو التزامات مماثلة؛1المستوى   -
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 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 19
 

 المالية )تابع( القيمة العادلة لألدوات      

الملحوظة لألصول وااللتزامات،  1: قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى 2المستوى   -
 سواًء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل : المشتقة من األسعار(.

ن أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق : قياس القيمة العادلة المشتقة م3المستوى   -
 الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

 -القيمة العادلة 
  أدوات التغطية

قروض 
  ومديونيات

التزامات مالية 
 2المستوى   اإلجمالي  أخرى

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  عمانيلاير  2017سبتمبر  30
أصول مالية غير مقاسة بالقيمة 

          العادلة
 -  12.346.449  -  12.346.449  - مديونيات تجارية وأخرى

 -  21.379.738  -  21.379.738  - أرصدة نقدية وبنكية

 -  33.726.187  -  33.726.187  - 

          ة مقاسة بالقيمة العادلةالتزامات مالي

 (12.568.422)  (12.568.422)  -  -  (12.568.422) أدوات مالية مشتقة

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة 
          العادلة

 (218.266.380)  (209.677.652)  (209.677.652)  -  - قرض ألجل

 -  (7.396.658)  (7.396.658)  -  - دائنيات تجارية وأخرى

 -  -  (217.074.310)  (217.074.310)  (218.266.380) 

 

          2016ديسمبر  31

          أصول مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 -  6.447.746  -  6.447.746  - مديونيات تجارية وأخرى

 -  27.256.820  -  27.256.820  - أرصدة نقدية وبنكية

 -  33.704.566  -  33.704.566  - 

          التزامات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 (18.435.497)  (18.435.497)  -  -  (18.435.497) أدوات مالية مشتقة

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة 
          العادلة

 (257.285.667)  (223.440.609)  (223.440.609)  -  - قرض ألجل

 -  (9.068.872)  (9.068.872)  -  - ة وأخرىدائنيات تجاري

 -  -  (232.509.481)  (232.509.481)  (257.285.667) 

 

    2016سبتمبر  30
          أصول مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 -  6.471.643  -  6.471.643  - مديونيات تجارية وأخرى

 -  29.748.291  -  29.748.291  - أرصدة نقدية وبنكية

 -  36.219.934  -  36.219.934  - 

          التزامات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 (27.597.427)  (27.597.427)  -  -  (27.597.427) أدوات مالية مشتقة

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة 
          العادلة

 (233.393.978)  (223.195.856)  (223.195.856)  -  - قرض ألجل

 -  (7.719.882)  (7.719.882)  -  - دائنيات تجارية وأخرى

 -  -  (230.915.738)  (230.915.738)  (233.393.978) 
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 )تابع( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 التزامات عرضيّة وارتباطات 20

 )أ( ضمان األداء

 

 2016سبتمبر  30  2016ديسمبر  31  2017سبتمبر  30 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 1.540.800  1.540.800  1.540.800 ضمانات األداء 

دوالر أمريكي لصالح الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م  4.000.000حصلت الشركة على ضمانات بنكية من بنك مسقط بقيمة 
 بموجب اتفاقية ربط الكهرباء.

 التزامات التشغيل والصيانة (ب)
 

. 2027مايو  24بتشغيل وصيانة محطة طاقة الشركة في صاللة حتى تاريخ  SSOMCستقوم شركة  وفقا التفاقية التشغيل والصيانة،
 وطبقاً التفاقية التشغيل والصيانة، ينبغي أن تدفع الشركة أتعاب التشغيل التالية: 

 
 غيل والصيانة )باستثناء الربط(:. فيما يلي الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب اتفاقية التش%3جميع األتعاب مربوطة بمؤشر بنسبة 

 
 

سبتمبر  30 
 2016ديسمبر  31  2017

 

 2016سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

      المستحق خالل:

 770.400  770.400  770.400 سنة واحدة فأقل
 3.081.600  3.081.600  3.081.600 أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 4.352.760  4.160.160  3.389.760 ر من خمس سنواتأكث

  7.241.760  8.012.160  8.204.760 

 
 اتفاقية التأجير التشغيلي التي تتصرف فيها الشركة بصفتها مؤجراً  21

 
قة بشروط "استلم أو ادفع" أبرمت الشركة اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع شرط أساسي إلنتاج الطا

 لمصلحة الشركة. %100بنسبة 
 

تخضع  قررت اإلدارة أن الترتيبات الملزمة بالقبول أو الدفع مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه
(، حيث إن 4إذا كان ترتيب ما يحتوي على إيجار )التفسير رقم  لمقررات اللجنة الدولية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية "تحديد ما

 مثل هذه الترتيبات تنقل حق استخدام األصول. كما قررت اإلدارة أن هذه الترتيبات في جوهرها تمثل اتفاقية تأجير تشغيلي بموجب المعيار
وفيما يلي مجموع الحد األدنى لمقبوضات اإليجار المتوقع  .2012مايو  25اإليجارات. وقد بدأ التأجير بتاريخ  - 17المحاسبي الدولي رقم 

 أن يتم استالمها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه: 
 

 2016ديسمبر  31  2017سبتمبر  30 
 

 2016سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

      المستحق خالل:

 995.142.43  599.142.43  995.142.43 سنة واحدة فأقل

 940.686.172  940.686.172  940.686.172 أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 306.752.236  163.176.226  311.609.193 أكثر من خمس سنوات

  246.439.409  098.006.442  241.582.452 
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 الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد 22
 

   واحد األساسية بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:تحتسب ربحية السهم ال
 

 2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني 
    

 11.317.152  7.602.944 ربح الفترة )لاير ُعماني(

 
 954.571.950  954.571.950 لفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ا

 0.0119  0.0080 األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 حيث أن الشركة ال تملك أدوات معدلة محتملة، فإن الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد هي نفسها.
 

 صافي األصول للسهم الواحد  23 
  

 م الواحد من خالل تقسيم أموال المساهمين على عدد األسهم في نهاية فترة التقرير.يتم احتساب صافي األصول للسه

 

 سبتمبر  30
 2016سبتمبر  30  2016ديسمبر  31  2017

      
 110.781.113  104.260.689  108.427.174 أموال المساهمين )لاير ُعماني(

 954.571.950  954.571.950  954.571.950 عدد األسهم في نهاية السنة

 0.116  0.109  0.114 صافي األصول للسهم الواحد )لاير ُعماني(

 توزيعات األرباح 24
 

من رأس المال  %3.6بيسة للسهم ) 3.6، خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي، وافق المساهمون على توزيع 2017مارس  14في 
بيسة للسهم الموزعة في نوفمبر  10.3توزيعات األرباح المرحلية بقيمة  . باإلضافة إلى2016المصدر( كتوزيعات أرباح نهائية لعام 

 . 2016بيسة للسهم لعام  13.9، بلغ إجمالي توزيعات األرباح للشركة 2016

 صندوق أمانات المستثمرين  25
 

دى الهيئة العامة لسوق المال خالل لاير ُعماني في صندوق أمانات المستثمرين ل 7.107تم إيداع توزيعات األرباح غير المطالب بها بقيمة 
الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. ويُشير سجل صندوق أمانات  2003نوفمبر  22بتاريخ  15/2003وفقاً للتعميم رقم  2017العام 

 . 2017سبتمبر  30لاير ُعماني كما في  28.676المستثمرين إلى أن المساهمين لم يُطالبوا الشركة بمبلغ 

 رير القطاعيةالتقا 26
 

ً لمعايير التجميع الموضحة في معيار التقارير المالية الدولي رقم  . وبالتالي تم عرض بيانات 8يوجد لدى الشركة قطاع واحد فقط وفقا
ير قطاعات األعمال فيما يتعّلق بقطاعات أعمال الشركة. ويعتمد الشكل األساسي، القطاعات التجارية، على إدارة الشركة وهيكل التقار

بشأن اإلفصاحات الواسعة للمنشآت، في  34إلى  31، الفقرة من 8الداخلية لها. وقد تم تغطية متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 من هذه القوائم المالية. 4و  2و  1قائمة المركز المالي وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر، وكذلك في اإليضاحات 

 
 .5 - 1الصفحات  -قب الحسابات المستقل تقرير مرا
 


