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   شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة غیر المدققة المالیة القوائم 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعة لفترة

 
 
 
 

 الصفحة            المحتویات 
 

   ۱         تقریر مراجعي الحسابات المستقلین
 

 ۲     المرحلیة غیر المدققة  الدخل الشامل اآلخرقائمة األرباح أو الخسائر و
 

 ۳        المرحلیة غیر المدققة قائمة المركز المالي  
 

 ٤       المرحلیة غیر المدققة  حقوق الملكیةقائمة التغیرات في 
 

 ٥        المرحلیة غیر المدققة قائمة التدفقات النقدیة 
 

     ٤۲ - ٦       المرحلیة غیر المدققة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 



 
كي بي إم جي   منظمةوإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو في  ،كي بي ام جي  ش.م.م، شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في سلطنة عمان

 بالضمان. جمیع الحقوق محفوظة. للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة محدودة  العالمیة
 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.
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 المالیة المرحلیة   القوائم فحصحول  الحسابات المستقلین مراجعي تقریر
 

       شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع  السادة مساھمي  
 

 مقدمة 
 

قمنا   المالي    قائمة   بفحص لقد  ش.م.ع.ع لشركة  المرفقة    ة المرحلی المركز  والمیاه  للطاقة  صاللة     سیمبكورب 
لفترتي الثالثة    والدخل الشامل اآلخر ، والقوائم المرحلیة لألرباح أو الخسائر  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰كما في    ("الشركة") 

أشھر  ة  سعالت لفترة    والتدفقات النقدیة   ذلك التاریخ والتغیرات في حقوق الملكیةة أشھر المنتھیتین في  سع أشھر والت 
إن اإلدارة    "المعلومات المالیة المرحلیة").(  المالیة المرحلیة  المعلومات یضاحات حول  واإلالمنتھیة في ذلك التاریخ  

الدولي رقم    المعلوماتمسؤولة عن إعداد وعرض ھذه   المحاسبي  للمعیار  المرحلیة وفقاً  ، "التقاریر ۳٤المالیة 
المالیة المرحلیة بناًء على أعمال    المعلوماتالمالیة المرحلیة". تنحصر مسؤولیتنا في التعبیرعن استنتاجنا حول ھذه  

 التي قمنا بھا.   الفحص
 

 نطاق أعمال المراجعة 
 

المالیة المرحلیة   المعلومات فحص، "۲٤۱۰وفقاً للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم  بفحصنا لقد قمنا 
المالیة المرحلیة على استفسارات، بصورة   المعلومات  فحص مستقل للمنشأة". تنطوي الحسابات ال  مراجعمن قبل 

  فحصرئیسیة من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة وإجراءات 
الذي یتم القیام بھ وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق   المراجعةأقل بشكل كبیر من نطاق  الفحصأخرى. إن نطاق 

مكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون على درایة بكافة األمور الھامة التي یمكن ی  ال  الفحصوبالتالي فإن 
 . وبالتالي، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً.المراجعةالتعرف علیھا من خالل 

 
 االستنتاج 

 

 سبتمبر ۳۰المالیة المرحلیة المرفقة كما في  المعلومات، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن فحصنابناًء على 
"التقاریر المالیة   ۳٤یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  لم ،۲۰۲۲

 المرحلیة". 
 
 

  رافیكانت بتلوري 
 كي بي إم جي ش.م.م  ۲۰۲۲ اكتوبر ۳۱

 مارات العربیة المتحدة 
   التاریخ: 



 

۲ 

   شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

  المرحلیة غیر المدققة الدخل الشامل اآلخرقائمة األرباح أو الخسائر و
  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

  

  
 غیر مدققة  

أشھر  لثالثة  فترة ا
 المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 
 غیر مدققة  

أشھر   الثالثةفترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 
 غیر مدققة  

أشھر    التسعةفترة 
 المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 
  التسعةفترة  مدققة

 أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 

 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   ات إیضاح  
          

 ٥٥٬٥۳٦٬۸۷۳  ٥٥٬۸۹۹٬۱۸۹  ۱۷٬۷٤۰٬۹۳٤  ۱۸٬۱۳٥٬۷۲۱  ۳ إیرادات من العقود مع العمالء 
 ) ۳۱٬۲۱۸٬۰۳۷(  ) ۳۱٬۹۷۲٬٦۰۸(  ) ۱۰٬۰۹۹٬۷٦۱(  ) ۱۰٬٦٦۳٬۳۷۷(  ٤ تكلفة المبیعات 

  ۲٤٬۳۱۸٬۸۳٦   ۲۳٬۹۲٦٬٥۸۱   ۷٬٦٤۱٬۱۷۳   ۷٬٤۷۲٬۳٤٤   إجمالي األرباح 
         )۳۱٬۲۱۸٬۰۳۷ ( 

 ) ٤۸۸٬٦٤۸(  ) ٥۰٥٬۳۰۹(  ) ۱۸٦٬۷۰۰(  ) ۱٦۹٬۳۹۸(  ٥ مصروفات إداریة وعمومیة 
  ۳٥٦٬۳۷۱   ٤۱٤٬۰۱۸   ۲۸٬۷۱٤   ۲٦٬٥۲٤  ٦ إیرادات أخرى 

  ۲٤٬۱۸٦٬٥٥۹   ۲۳٬۸۳٥٬۲۹۰   ۷٬٤۸۳٬۱۸۷   ۷٬۳۲۹٬٤۷۰   األرباح قبل الفائدة والضریبة 
          

 ۷٥٬٦۷٤  ۱۸٥٬٤۹٥  ۲۷٬۱٦٤  ۱۰۰٬٦۳۳   إیرادات التمویل 
 ) ۸٬۱٤٤٬٤۲۳(  ) ٦٬۷۲۷٬۲۳۷(  ) ۲٬٦٦۰٬٦۷٥(  ) ۲٬۱۸۸٬۹٤٤(  ۷ تكالیف التمویل 

 ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰  ۱۷٬۲۹۳٬٥٤۸  ٤٬۸٤۹٬٦۷٦  ٥٬۲٤۱٬۱٥۹   األرباح قبل ضریبة الدخل 
          

 ) ۲٬٤۲٥٬۷٥٥(  ) ۲٬٥۹۹٬٥۹٤(  ) ۷۳۱٬٦۸۲(  ) ۷۸۸٬۲۰۲(  (أ) ۱۸ مصروفات ضریبة الدخل 
 ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  ۱٤٬٦۹۳٬۹٥٤  ٤٬۱۱۷٬۹۹٤  ٤٬٤٥۲٬۹٥۷   األرباح بعد الضریبة للفترة 

          
          الدخل الشامل اآلخر 

          
  إلى قد یعاد تصنیفھا  بنود 

  الخسائر  أواألرباح 
 

   
 

   
  تحوطتعدیالت القیمة العادلة ل

 ۱۱ إجمالي  -التدفقات النقدیة 
 ۱٬۷۲۳٬۱۹۷  ۳۷٬۳۹۳  ٥٬٤٦۷٬۱٤۷  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲ 

إعادة التصنیف إلى األرباح أو  
 ۷ إجمالي  -الخسائر 

 ٦۳۳٬۷۸٥  ۱٬۱٥۳٬۳۷۹  ۲٬۲۹۷٬۳۱۰  ۳٬٤۹۷٬۲۷۳ 

أصل الضریبة المؤجلة  
للتغیر في القیمة  

التدفقات   تحوط العادلة ل
 ۱۸ النقدیة 

 

)۳٥۳٬٥٤۸ ( 

 

)۱۷۸٬٦۱٦ ( 

 
)۱٬۱٦٤٬٦٦۹ ( 

 

)٦۷٥٬۹۹٤ ( 

 ۳٬۸۳۰٬٦۳۱  ٦٬٥۹۹٬۷۸۸  ۱٬۰۱۲٬۱٥٦  ۲٬۰۰۳٬٤۳٤   للفترة الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۷٬٥۲۲٬٦۸٦  ۲۱٬۲۹۳٬۷٤۲  ٥٬۱۳۰٬۱٥۰  ٦٬٤٥٦٬۳۹۱   للفترة إجمالي الدخل الشامل  

          
 ربحیة السھم:

 ۲٦ والمخففة  ربحیة السھم األساسیة
 ۰٫۰۰٤۷ 

 
۰٫۰۰٤۳  ۰٫۰۱٥٤ 

 
۰٫۰۱٤۳ 

   
 
 
 

 . المدققة غیر المرحلیة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٤۲إلى    ٦من على الصفحات اإلیضاحات المدرجة تُشكل 
 

  . ۱إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحة  





 

٤ 

   شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة غیر المدققة حقوق الملكیةفي قائمة التغیرات 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

 
 رأس  
  المال 

 احتیاطي 
  قانوني

 أرباح  
  محتجزة 

 احتیاطي 
 اإلجمالي   تحوط 

 يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر  
          

 ۱۰۹٬۲٥۱٬٤۰۷  ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱(  ۱٤٬٥۷٤٬٦۰۲  ۱۱٬۰۳۰٬٤٤۱  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ (مدققة)  ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  - أرباح الفترة
          الدخل الشامل اآلخر 

  تحوطتعدیالت القیمة العادلة ل
 ۱٬۰۰۹٬۳٥۲  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲  -  -  - اإلجمالي  -التدفقات النقدیة 

تصنیف إلى األرباح أو  إعادة 
 ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  -  -  - )۷اإلجمالي (إیضاح  - الخسائر 

التزام الضریبة المؤجلة من التغیر  
التدفقات   تحوط في القیمة العادلة ل

 ) ٦۷٥٬۹۹٤(  ) ٦۷٥٬۹۹٤(  -  -  - النقدیة
 ۱۷٬٥۲۲٬٦۸٦  ۳٬۸۳۰٬٦۳۱  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 

معامالت مع مالكي الشركة،  
          مدرجة مباشرةً في حقوق الملكیة

 ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  - )  ۳۱توزیعات أرباح (إیضاح 
تحویل إلى احتیاطي قانوني 

 -  -  ) ۱٬۳٦۹٬۲۰٦(  ۱٬۳٦۹٬۲۰٦  - ب)  ۱٥(إیضاح 
إجمالي التعامالت مع مالكي  

المدرجة مباشرةً  في  الشركة،  
 ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  ) ۳٬۰۸۷٬٤۳٦(  ۱٬۳٦۹٬۲۰٦  - حقوق الملكیة 

 ۱۲٥٬۰٥٥٬۸٦۳  ) ۷٬۹۸۰٬۲۰۰(  ۲٥٬۱۷۹٬۲۲۱  ۱۲٬۳۹۹٬٦٤۷  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ (مدققة)  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 

          
 ۱۲۷٬۱۲۰٬۲٥٥  ) ٦٬٤۱۹٬۷٥۰(  ۲٥٬۲۲۲٬۳۰۳  ۱۲٬۸٦۰٬٥۰۷  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ (مدققة)  ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 ۱٤٬٦۹۳٬۹٥٤  -  ۱٤٬٦۹۳٬۹٥٤  -  - أرباح الفترة
          الدخل الشامل اآلخر

  تحوطتعدیالت القیمة العادلة ل
 اإلجمالي  -التدفقات النقدیة 

- 
 -  -  ٥٬٤٦۷٬۱٤۷  ٥٬٤٦۷٬۱٤۷ 

إعادة تصنیف إلى األرباح أو  
 )۷اإلجمالي (إیضاح  - الخسائر 

- 
 -  -  ۲٬۲۹۷٬۳۱۰  ۲٬۲۹۷٬۳۱۰ 

الضریبة المؤجلة للتغیر في   أصل
التدفقات   تحوط القیمة العادلة ل

 النقدیة

- 

 -  
- 

 
)۱٬۱٦٤٬٦٦۹ ( 

 
)۱٬۱٦٤٬٦٦۹ ( 

 ۲۱٬۲۹۳٬۷٤۲  ٦٬٥۹۹٬۷۸۸  ۱٤٬٦۹۳٬۹٥٤  -  - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
معامالت مع مالكي الشركة،  

 مدرجة مباشرةً في حقوق الملكیة
 

        
تحویل إلى احتیاطي قانوني 

 ب)  ۱٥(إیضاح 
- 

 ۱٬٤٦۹٬۳۹٥  )۱٬٤٦۹٬۳۹٥ (  -  - 
إجمالي المعامالت مع مالكي  

الشركة، المدرجة مباشرةً في 
 حقوق الملكیة

- 

 ۱٬٤٦۹٬۳۹٥  )۱٬٤٦۹٬۳۹٥ (  -  - 
(غیر  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 

 مدققة)
۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ 

 ۱٤٬۳۲۹٬۹۰۲  ۳۸٬٤٤٦٬۸٦۲  ۱۸۰٬۰۳۸  ۱٤۸٬٤۱۳٬۹۹۷ 

 
 
 
 
 
 

 . المدققة غیر المرحلیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  ٤۲إلى  ٦من تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .۱إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحة 
 

  



 

٥ 

   شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة غیر المدققة قائمة التدفقات النقدیة 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 
 

  
 مدققة غیر
 التسعة لفترة

 في  المنتھیة أشھر

 مدققة 
أشھر  التسعة لفترة

 المنتھیة في
 ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰  
 يُعمانلایر   

 
 يُعمانلایر 

     أنشطة التشغیل  منالتدفقات النقدیة  

 ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰  ۱۷٬۲۹۳٬٥٤۸  قبل الضریبة  األرباح
     تسویات لـ: 

 ۸٬۳٥۸٬۱۲۲   ۸٬۲۸۳٬٦٥۷  استھالك وإطفاء   
 ٤٦۸٬٥۷٥   ۳۸٦٬٤٥۰  مؤجلة  تمویل تكلفة إھالك   
 -  (۱۳۹٬٤۹۳)  مؤجلة  اإلیرادات إھالك   
 ۷٬٦۷٥٬۲۹۷  ٦٬۳٤۰٬۱۹۸    باستثناء تكلفة التمویل المؤجلةتكالیف التمویل    
 ) ۷٥٬٦۷٤(  ) ۱۸٥٬٤۹٥(  إیرادات التمویل   
 ۲۱٬٤٥۳  ) ٥٬۲۲٥(  تجاریةمدینة مخصص انخفاض قیمة ذمم   
 -  (۹۳٤)  ممتلكات وآالت ومعدات  استبعادمن  الخسائر /)األرباح(  
 ۳۳٬٤۳٥   ۳٥٬٦۰٤  األصول  باستبعاد االلتزام من الفائدة  
     : فيتغیرات  ال
 ۱۸٬۲۳۲  ) ۱٦٤٬٦۰۰(  مخزون   
 ۳٬۷۳۰٬۸۱٥  ۱۰٬۸٦۱٬۲۹۸  تجاریة وأخرى مدینةذمم   
 ) ۲٬۰۸۷٬٦٦۰(  (۷٬۷۱٥٬٤۹٥)  تجاریة وأخرى  دائنة ذمم  
 ٦٬٥۹۳٬۲۱٦   ٦٬۹٥۳٬۸۸۰  ودائع بنكیة   

 ٤۰٬۸٥۳٬٦۲۱  ٤۱٬۹٤۳٬۳۹۳  العملیات التدفقات النقدیة الناتجة من 
 ) ۱٬۳۹۷٬٦۳۸(  ) ۲٬٥۷۱٬٦۷٥(  مدفوعة  دخل ضریبة

 ) ۱۰٬۳٤٦٬٤٦۹(  ) ۸٬٥٦٤٬۰٦٥(  تكلفة تمویل مدفوعة 
 ۲۹٬۱۰۹٬٥۱٤   ۳۰٬۸۰۷٬٦٥۳  من أنشطة التشغیل  الناتج   النقدصافي  

     
     أنشطة االستثمار  منالتدفقات النقدیة  

 ) ۳٥٦٬۸٥۱(  ) ۳۱٤٬٥٦٦(  حیازة ممتلكات وآالت ومعدات 
 -  ۹۳٤  ومعدات  وآالت ممتلكاتمن بیع  متحصالت

 -  ۱٬۳۸۲٬۷۸۷  المؤجلة  اإلیرادات في الزیادة
 ۸٥٬۲٥۹   ۲۰۷٬۰٥۷  إیرادات تمویل مستلمة 

 ) ۲۷۱٬٥۹۲(  ۱٬۲۷٦٬۲۱۲  أنشطة االستثمار  )المستخدمة فيالناتجة من/ (صافي التدفقات النقدیة 
     

     أنشطة التمویل  منالتدفقات النقدیة  
 ) ۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱٤(  سداد قرض ألجل 

 ۲٬۷٥۰٬۰۰۰  -  متحصالت من قرض قصیر األجل 
 ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  توزیعات أرباح 

 ) ۲٤٬۱۲۲٬۹٥۱(  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱٤(  في أنشطة التمویل  المستخدم  النقدصافي  
     

 ٤٬۷۱٤٬۹۷۱  ٥٬۳٤۸٬۱٥۱  صافي التغیر في النقد وما یعادلھ 
 ٥۲۱٬۲٥۱  ۱٬۰۰۲٬۷۷۰  ینایر  ۱النقد وما یعادلھ كما في 

 ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  ٦٬۳٥۰٬۹۲۱  )۱٤سبتمبر (إیضاح  ۳۰كما في  ھالنقد وما یعادل 
 

 .االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمویل مطابقةالطالع على ل ۱-۱٤راجع اإلیضاح 
 
 

 . المدققة غیر المرحلیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٤۲إلى  ٦من تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .۱إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحة 
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٦ 
 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

 .  ۲۰۰۹سبتمبر    ۲۹بتاریخ    ُعمانیة مقفلة في سلطنة  ُعمان تم تسجیل شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع ("الشركة") كشركة مساھمة   
 

بین شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة   ۲۰۰۹نوفمبر  ۱۷أبرمت الشركة اتفاقیة مساھمین ("اتفاقیة المساھمین") بتاریخ 
من األسھم، وشركة إنماء للطاقة    ٪۲۰من األسھم، وشركة ُعمان سیمبكورب آي بي أو القابضة المحدودة التي تمتلك نسبة    ٪٤۰التي تمتلك نسبة  

(المعروفة سابقًا باسم سوق مسقط    في بورصة مسقط  ، تم إدراج الشركة  ۲۰۱۳أكتوبر    ۸في    من األسھم.  ٪٤۰والمیاه ش.م.م التي تمتلك نسبة  
 ة الحالیة. للتفاصیل حول نسب المساھم ۱٥راجع اإلیضاح    وأصبحت شركة مساھمة عامة مدرجة ("ش.م.ع.ع"). لألوراق المالیة)

 

("الحكومة") إلى الشركة مناقصة لبناء وتملك وتشغیل محطة تولید الكھرباء وتحلیة میاه البحر والمرافق المتعلقة بھا    ُعمانأسندت حكومة سلطنة   
   في منطقة صاللة ("المحطة").

  
 االتفاقیات الھامة 

 
 التالیة: األساسیة أبرمت الشركة االتفاقیات 

 
سنة اعتباراً    ۱٥یة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م لفترة  عُمانمع الشركة ال  ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۳الطاقة والمیاه المبرمة بتاریخ  اتفاقیة شراء   ) ۱(

 من تاریخ بدء التشغیل التجاري ("فترة التشغیل") من أجل شراء إنتاج الشركة من الطاقة والمیاه. 
 

   التابعة للحكومة من أجل تورید الغاز الطبیعي. الطاقة والمعادنمع وزارة  ۲۰۰۹ر نوفمب ۲۳اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي المبرمة بتاریخ  ) ۲(
 

 لمنح الشركة حق االنتفاع بموقع المشروع.   وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني مع    ۲۰۰۹نوفمبر   ۲۳اتفاقیة حق االنتفاع المبرمة بتاریخ   ) ۳(
 

   إلكتریك الدولیة ش.م.م من أجل خدمات صیانة توربینات ومولدات الغاز.اتفاقیة الخدمة طویلة األجل المبرمة مع شركة جنرال  ) ٤(
 

مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالیة، حیث أبدت وزارة المالیة استعدادھا لضمان    ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۳اتفاقیة الضمان الحكومي المبرمة بتاریخ   ) ٥(
 المالیة إلى مقرضي الشركة األساسیین بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه. یة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م بالتزاماتھا  عُمانوفاء الشركة ال

 
سنة اعتباراً    ۱٥لمدة    ۲۰۱۰فبرایر    ۸اتفاقیة التشغیل والصیانة المبرمة مع شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بتاریخ   ) ٦(

 من تاریخ بدء التشغیل التجاري المقرر.
 

 لمحاسبیة الھامة السیاسات ا أساس اإلعداد و ۲
 

 أساس اإلعداد  ۲-۱
 
 بیان االلتزام  )أ(

 
ً المرحلیة غیر المدققة  المالیة    القوائم تم إعداد ھذه   بما في    للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  وفقا

 .۳٤ذلك متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 

 أساس القیاس  (ب)
 

 المحاسبیة أدناه. تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما تم ذكره بالسیاسات 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (ج) 
 

ؤثر على تطبیق  یتطلب إعداد البیانات المالیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات ت
 واإلیرادات والمصروفات.  لألصول وااللتزاماتالسیاسات والمبالغ المعلنة 

 
،  الراھنة   برة التاریخیة والعدید من العوامل األخرى التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروفتستند التقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخ 

 ً بسھولة من مصادر أخرى. تقوم    ال یمكن استخالصھاالتي    لألصول وااللتزاماتالتخاذ األحكام حول القیم الدفتریة    والتي تشكل نتائجھا أساسا
التقدیرات المحاسبیة الناتجة مع النتائج الفعلیة ذات الصلة. تم اإلفصاح عن    تتساوى ما    قبل. نادراً تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمست  بوضع الشركة  

  اإلیضاحاتأدناه وكذلك في   ۳-۲و  ۲-۲ یناإلیضاحللبیانات المالیة في   ھامة بالنسبةالمجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات المحاسبیة 
 المالیة.  القوائم  حولذات الصلة 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 أساس اإلعداد (تابع)  ۱- ۲
 

 (تابع) استخدام التقدیرات واألحكام  (ج) 
 

التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل    بالتعدیالت علىتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم االعتراف  
 والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.  التعدیلالتقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  

 

المالیة تشمل األعمار اإلنتاجیة والقیمة    القوائمالتي لھا تأثیر ھام على  على وجھ الخصوص، فإن التقدیرات التي تنطوي على عدم یقین واألحكام  
 المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات، وفعالیة عالقة التحوط والتزام استبعاد األصول. 

 
 األحكام  ۲-۲
 

 التالیة باستثناء تلك التي تنطوي على تقدیرات، والتي لھا أثر جوھري على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:  األحكامقامت اإلدارة بوضع 
 

 والعمر اإلنتاجي لألصول   لتشغیليا  اإلیجارعقود  (أ)
 

لتي تضمنت في  أبرمت كل من الشركة والشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه (اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه) ا
دولیة إلعداد  من المعاییر ال  ۱٦رقم  محتواھا بند "استلم أو ادفع" لصالح الشركة. قامت اإلدارة بتطبیق التوجیھات المنصوص علیھا في المعیار  

  بمثابة عقد اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبرمة مع الشركة العُمانیة لشراء الطاقة    تعتبراإلیجار". بناًء على تقییم اإلدارة،  عقود  " التقاریر المالیة  
ً إیجار   ث إن المخاطر والعوائد الجوھریة المرتبطة  ، وقد ُصنفت كإیجار تشغیلي، حیمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ۱٦رقم  لمعیار  ل  وفقا

اتفاقیة شراء    بملكیة المحطة تقع على عاتق الشركة، ولیس الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه. وقد بُني ھذا االستنتاج أساساً على حقیقة أن مدة
. إن القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار بموجب اتفاقیة  اً عام ۳٥عام بینما یقدر العمر االقتصادي لمحطة الطاقة بمدة  ۱٥الطاقة والمیاه ھي 

یست الشركة  شراء الطاقة والمیاه ال تعوض إلى حد كبیر القیمة العادلة للمحطة في بدایة اإلیجار، كما أن الشركة ھي من تتحمل المخاطر الكامنة، ول
عاما یراعي حق الشركة في تمدید عقد إیجار األرض بموجب    ۳٥محطة الطاقة البالغ  العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه. إن العمر اإلنتاجي المقدر ل

مدة    اتفاقیة حق االنتفاع لمدة إضافیة. وألن الشركة سوف تمدد عقد إیجار األرض حتى نھایة العمر اإلنتاجي للمحطة، فقد روعي كذلك أن تنتھي
 إیجار األرض بنھایة العمر اإلنتاجي للمحطة. 

 
وستكون الشركة قادرة على مواصلة تحقیق  ،  على ذلك، سیكون للقیمة المتبقیة لألصول قیمة جوھریة عند إبرام اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه عالوة  

 تحریر قطاع الطاقة والمیاه في سلطنة عمان. لاإلیرادات من خالل توفیر الطاقة والمیاه، مع األخذ في االعتبار خطط الحكومة المستقبلیة 
 
 التقدیرات واالفتراضات  ۲-۳
 

أدناه بیان المستخدمة في تقدیر األمور غیر    تم ضمن اإلیضاحات  الرئیسیة األخرى  المستقبلیة والمصادر  الرئیسیة حول األحداث  االفتراضات 
االلتزامات خالل السنوات المالیة  مخاطر جوھریة قد ینشأ عنھا تعدیالت جوھریة للقیم الدفتریة لألصول و  تنطوي علىالمؤكدة بتاریخ التقریر، التي  

 الالحقة، مبینة أدناه: 
 
 : تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة. ۱۱إیضاح  −
 وانخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات.  ةر اإلنتاجیاعم: األ۸إیضاح  −
 ل.وص األ استبعاد: تحدید التزام ۲۱إیضاح  −
 
 التحوط فعالیة عالقة  )أ(

 
. ویتم ھذا اإلجراء بتاریخ كل تقریر لمعرفة ما  التحوطوتجري اختباراً لتقییم مدى فعالیة    التحوط، تقوم اإلدارة بتوثیق استراتیجیة التحوطفي بدایة  

  ۰٫۲بتاریخ التقریر  . كانت القیمة العادلة المتراكمة لمبادالت معدل الفائدة  التحوطكون فعال بصفة مستمرة خالل فترة أداة  یس   التحوط  اإذا كان ھذ
 ).يُعمانملیون لایر  ۷ .٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و يُعمانلایر ملیون   ۹٫٤: ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ي (ُعمانلایر ملیون 

 
 والمعدات  واآلالت األعمار اإلنتاجیة للممتلكات )ب(

 
استناداً  اإلدارة  یتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة األصول على مدى أعمارھا اإلنتاجیّة المقدرة. یتم احتساب األعمار اإلنتاجیة المقدرة وفقاً لتقییم  

  بطبیعتھا في ألصول  ا  تتمثل   عدة عوامل منھا الدورات التشغیلیة وبرامج الصیانة والتآكل والتلف الطبیعیین وذلك باستخدام أفضل التقدیرات.إلى  
 . لألصولالقیم الدفتریة  لمزید من المعلومات حول   ۸ رقم . راجع إیضاحوالماكیناتالمباني والطرق وخطوط األنابیب واآلالت 
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۸ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع)  التقدیرات واالفتراضات ۲-۳
 
 التزام استبعاد األصول  ) ج(

 
عادة تأھیل األرض.  یتم احتساب التزام استبعاد األصول بناًء على تقییم اإلدارة الفني للتكالیف المستقبلیة المحتمل تكبدھا فیما یتعلق بإزالة المحطة وإ

ید الموقع باستخدام  إن عدم الیقین الجوھري في تقدیر المخصص ھو التكلفة التي سیتّم تكبّدھا ومعدل الخصم المطبق. كان من المفترض أن یتم تجد 
 حالیاً. المتاحة  التقنیات والمواد 

 
 انخفاض قیمة األصول غیر المالیة  )د(
 

. ۳٦رقم    الدولي  تحدد الشركة مدى انخفاض قیمة أصولھا غیر المالیة عند وجود مؤشرات على انخفاض القیمة كما تم تعریفھا بالمعیار المحاسبي
للنقد، والتي تشكل القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام واألصول    نتجةوحدة المالقیمة من استخدام ال  یتطلب ھذا تقدیر

المتوقعة للوحدة  وضع تقدیرات للتدفقات النقدیة المستقبلیة بالشركة  قیام من االستخدام. یتطلب تقدیر القیمة ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰غیر الملموسة كما في 
وأن تختار معدالً مناسباً للخصم الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. استخدمت الشركة متوسط التكلفة المرجح لرأس المال    منتجة للنقدال

منتجة  ال  للوحداتغت القیمة الدفتریة  بل  ، ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰كما في    . من االستخداملحساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة لتحدید القیمة    ٪۷٫۲بنسبة  
 :۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  مانيملیون لایر عُ   ۲٦۲٫۷۹۹:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰(   ملیون لایر ُعماني  ۲٥۰٫۹مؤشرات انخفاض القیمة    التي تنطوي على  للنقد

 ماني). ملیون لایر عُ  ۲٦۰ .۱۱۲
 

  خصم  توقعات التدفقات النقدیة قبلالتي تستند إلى   االستخدام منالقیمة  حساب أساسالمنتجة للنقد على  اتوحدمن اللالسترداد  ةالقابل  القیمةتم تحدید 
إلى معدالت التضخم التاریخیة والبنود التعاقدیة التفاقیة شراء الطاقة والمیاه    الضریبة بناًء على المیزانیات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة واستناداً 

المرافق التي تعمل    عمالأمتوسط معدل النمو طویل األجل لقطاعات    المحتسبال یتجاوز معدل النمو  الصلة.    وتقدیرات عوامل االقتصاد الكلي ذات
حساسیة كبیرة للتغیرات في االفتراضات ألي من المدخالت األساسیة، مما قد یؤدي إلى    من االستخدامللنقد. ال تُظھر القیمة    منتجةال  اتفیھا الوحد 

في مضمون جوھریة للنقد ستكون  منتجةال ات . تعتقد اإلدارة أن القیمة المتبقیة للوحد۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰للنقد كما في  منتجةال اتانخفاض قیمة الوحد 
ذ في االعتبار  اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه الحالیة وستكون الشركة قادرة على االستمرار في تحقیق إیرادات من خالل تورید الطاقة والمیاه والتي تأخ

  .ُعمان سلطنة كانیة تمدید اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه وكذلك الخطط المستقبلیة للحكومة لتحریر قطاع الطاقة والمیاه في إم
 
   السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

  .السابقة  السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك المستخدمة في السنة المالیة تتوافق
 
 العملة األجنبیة  )أ(
 
 عرض البیانات المالیة عملة و التشغیلیةالعملة  ) ۱(
 

 للشركة.    التشغیلیةي وھو العملة عُمانتم عرض القوائم المالیة باللایر ال
 
   معامالت بعمالت أجنبیة ) ۲(
 

ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. ویتم تحویل األصول وااللتزامات    التشغیلیةیتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة  
خسائر العمالت األجنبیة   بسعر الصرف السائدة بذلك التاریخ. تمثل أرباح أو  التشغیلیةغیر النقدیّة المنفذة بعمالت أجنبیة بتاریخ التقریر إلى العملة  

في بدایة الفترة، والتي تتم تسویتھا بمعدل الفائدة الفعلي والمدفوعات خالل الفترة والتكلفة    التشغیلیة بالعملة    مطفأةفي البنود النقدیة الفرق بین التكلفة ال
أجنبیة    مطفأةال بعمالت  المنفذة  النقدیّة  غیر  وااللتزامات  األصول  تحویل  یتم  التقریر.  فترة  نھایة  في  الصرف  بسعر  المحولة  األجنبیة  بالعمالت 

بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. ویتم تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدیة المقاسة    التشغیلیةملة  والمقاسة بالتكلفة التاریخیة إلى الع
بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تحدید القیمة العادلة. یتم إدراج فروق العمالت األجنبیة    التشغیلیة بالقیمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبیة إلى العملة  

، باستثناء الفروق الناشئة عن إعادة تحویل تغطیات التدفقات النقدیة المؤھلة التي یتم إدراجھا  الخسائررباح أو  األحویل البنود النقدیة في  الناشئة عن ت
عر الصرف السائد  . یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة والمنفذة بعملة أجنبیة باستخدام سالدخل الشامل اآلخرفي  

 بتاریخ المعاملة. 
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۹ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
  
   األدوات المالیة )ب(
 
 األصول المالیة  ) ۱(
 

 التصنیف 
 

 تصنف الشركة أصولھا المالیة عند اإلدراج المبدئي ضمن فئات القیاس التالیة: 
 
 ؛ و )الخسائرأرباح أو أو من خالل  الشامل األخرالدخل  تلك التي سیتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل  •
 . مطفأةتلك التي سیتم قیاسھا بالتكلفة ال •
 

بإعادة تصنیف ھذه األصول    إلدارة األصول المالیة واألحكام التعاقدیة للتدفقات النقدیة. تقوم الشركة  منشاةیعتمد التصنیف على نموذج أعمال ال
 المالیة فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك األصول. 

 
 اإلدراج  

 
   یتم إدراج المشتریات والمبیعات العادیة لألصول المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي ترتبط فیھ الشركة بشراء أو بیع األصل.

 
  اإلدراج إلغاء

 
 المالیة األصول  

 
 عندما: األصل المالي بإلغاء إدراج تقوم الشركة  

 
 لتدفقات النقدیة من األصل المالي؛ أوفي الحصول على ا  الحقوق التعاقدیة تنتھي -
 إما:  یتم بموجبھامعاملة  من خاللحقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة تقوم بتحویل  -

 أو فعلي؛ لمالي بشكل ملكیة األصل ا  وامتیازاتتحویل كافة مخاطر  •
 ال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي. ، إال أنھا الملكیة االحتفاظ بشكل فعلي بكافة مخاطر وامتیازات ال تقوم المجموعة بتحویل وال  •

 
مخاطر  بكافة، او بشكل فعلي بكافة، تحتفظ إما   بینما، مركزھا الماليفي بیان  المدرجةتدخل الشركة في معامالت تقوم بموجبھا بتحویل األصول 

 . في ھذه الحاالت، ال یتم استبعاد األصول المحولة.المحولةاألصول  وامتیازات 
 

 االلتزامات المالیة 
 

المالیة    االلتزامات  بإلغاء إدراج  الشركة  تقوم. كما  ئھا التزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھا  تسویةعندما یتم  ما  التزام مالي  تقوم الشركة بإلغاء إدراج  
االلتزام المالي الجدید على  إدراج  المعدلة مختلفة بشكل جوھري، وفي ھذه الحالة یتم    لاللتزاماتعندما یتم تعدیل شروطھا وتكون التدفقات النقدیة  

 أساس الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. 
 

) في  محتملة التزاماتوالمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي أصول غیر نقدیة محولة أو  الفرق بین المبلغ المسجل   إدراجعند استبعاد االلتزام المالي، یتم 
 . األرباح أو الخسائر

 
 القیاس 

  
األرباح  خالل    عند اإلدراج المبدئي، تقیس الشركة األصل المالي بقیمتھ العادلة مضافاً إلیھ، في حالة األصول المالیة التي لیست بالقیمة العادلة من 

األرباح أو  ة من خالل  ، تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حیازة األصل المالي. تدرج تكلفة المعاملة لألصول المالیة بالقیمة العادلأو الخسائر 
 . األرباح أو الخسائرفي   الخسائر

 
أو فوائد    یتم أخذ األصول المالیة ذات المشتقات الضمنیة في مجملھا بعین االعتبار عند تحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة ھي دفعات أصل القرض

 فقط. 
 

األصول وخصائص التدفقات النقدیة لألصل. توجد ثالث فئات للقیاس تقوم    یعتمد القیاس الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال الشركة إلدارة
 فیھا الشركة بتصنیف أصولھا المالیة: 

 
الغ األصلیة  التكلفة المطفأة: یتم قیاس األصول المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة دفعات حصریة للمب

أرباح  المطفأة. إیرادات الفائدة من ھذه األصول المالیة مدرجة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة. یتم إدراج أي    والفائدة بالتكلفة 
  (الخسائر) األخرى باإلضافة إلى أرباح وخسائر من صرف   ویتم عرضھا في األرباح/  األرباح أو الخسائرمن إلغاء اإلدراج مباشرة في  أو خسائر  

 . األرباح أو الخسائرالعملة األجنبیة. ویتم عرض خسائر انخفاض القیمة كبند منفصل في قائمة 
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۱۰ 

 الجوھریة (تابع) أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

   األدوات المالیة (تابع) (ب)
 

 ة (تابع) األصول المالی ) ۱(
 

 القیاس (تابع)
 

، حیث تمثل  القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: یتم قیاس األصول المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع األصول المالیة 
كة في القیمة الدفتریة  التدفقات النقدیة لألصول دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والفائدة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراج الحر

ة  من خالل الدخل الشامل اآلخر، ما عدا إدراج أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبی 
المتراكمةاألرباح أو الخسائرالمدرجة في   یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر  المدرجة سابقاً في الدخل    . عندما یتم إلغاء إدراج أصل مالي، 

ویتم إدراجھا في األرباح/ (الخسائر) األخرى. یتم إدراج إیرادات الفائدة من ھذه األصول    األرباح أو الخسائرالشامل اآلخر من حقوق المساھمین إلى  
ة األجنبیة في األرباح/ (الخسائر) األخرى  المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم عرض أرباح وخسائر صرف العمل

 .األرباح أو الخسائرویتم عرض مصروفات انخفاض القیمة كبند منفصل في قائمة  
 

: یتم قیاس األصول التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  األرباح أو الخسائرالقیمة العادلة من خالل  
من استثمار الدین الذي یقاس الحقاً بالقیمة العادلة من خالل    األرباح أو الخسائر. ویتم إدراج  األرباح أو الخسائراآلخر، بالقیمة العادلة من خالل  

 ضمن األرباح/ (الخسائر) األخرى في الفترة التي تنشأ فیھا.   عرضھا بالصافيویتم  األرباح أو الخسائرفي  األرباح أو الخسائر
 

 قیمة األصول المالیة انخفاض  
 

بطة بأدواتھا المالیة المحملة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على  تقوم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرت
   أساس قائم على النظرة المستقبلیة. تعتمد منھجیة انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان.

 
 أي من األسس التالیة:   استناداً إلى الخسائریتم قیاس مخصص  إلعداد التقاریر المالیة،   من المعاییر الدولیة ۹وفقاً للمعیار رقم 

 
عن السداد المحتملة في غضون   التعثرالخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن أحداث    تتمثل في:  اً شھر  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة   -

 بعد تاریخ التقریر؛ و  اً شھر ۱۲
عن السداد المحتملة    التعثرالخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث    تتمثل في:  عمر األداةالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى   -

 على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. 
 

وفقاً لنموذج  ، والتي یتم قیاسھا  البنود التالیة، باستثناء  عمر األداء توقعة على مدى  الخسائر االئتمانیة الم  وفقاً لنموذج  الخسائرتقیس الشركة مخصص  
 :شھر ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 

 
 مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر؛ و ھا على أنھا تنطوي على المالیة التي تم تحدید  األصول -
عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة) بشكل ملحوظ منذ    التعثرمان (أي مخاطر  التمویل التي لم تزد فیھا مخاطر االئت  أصول -

 المبدئي.   تاریخ اإلدراج
 

 المنھجیة العامة 
 

بناًء على التغییر في    ةالثالث  المستویات   عبرلقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تنتقل األصول    مستویات  ةثالث   منھجیة تنطوي على تطبق الشركة  
دون أن    المبدئيدراج  زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االالتي تنطوي على  المالیة    األصول. یتم تحویل  دراج المبدئيجودة االئتمان منذ اال

الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على احتمالیة تعثر الطرف المقابل على مدى  ، ویتم إدراج  ۲  المستوى إلى    ۱توى  تنخفض قیمتھا االئتمانیة من المس
الخسائر االئتمانیة    ، ویتم إدراجما لم تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة   ۱ضمن المستوى  المالیة األخرى    كافة األصولعمر األصل. تعتبر  

عندما    تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة  التي المالیة    األصولشھر القادمة. یتم تقییم    ۱۲  فترة الـ   لعمیل خاللحتمالیة تعثر ا ا المتوقعة بناًء على  
المالیة باستثناء    على كافة األصول  المنھجیة العامة   ھذه  على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. تطبق الشركة  سلبي یكون ھناك تأثیر  

 . ھامعنصر تمویلي  التي ال تنطوي على التجاریة   الذمم المدینة
 

 المنھجیة المبسطة 
 

التجاریة    الذمم المدینة  عمرالمتوقعة على مدى    الخسائرمخصص    إدراجالذي یتطلب  األمر  ،  یةخسائر االئتمانال لقیاس    منھجیة مبسطةتطبق الشركة  
في مخاطر االئتمان وستكون    الجوھریة، لیست ھناك حاجة لرصد الزیادات  إطار ھذه المنھجیة المبسطة . في  التي ال تنطوي على عنصر تمویلي ھام

 األوقات.  عمر األداة في كافةالمتوقعة على مدى  یةخسائر االئتمان الالشركة مطالبة بقیاس  
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۱۱ 

 
 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
   (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 
 األدوات المالیة (تابع)   )ب(
 

 یة مخاطر االئتمان الفي  الجوھریةالزیادة 
 

وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة،   جوھري منذ اإلدراج المبدئيقد زادت بشكل  یة من األصل الماليمخاطر االئتمان العند تحدید ما إذا كانت 
كالً من المعلومات والتحلیالت    ذلك . یتضمن  جھد زائد تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو  

 . االستشرافیةبما في ذلك المعلومات  رفة، القائم على المعالكمیة والنوعیة، بناًء على الخبرة التاریخیة للشركة وتقییم االئتمان 
 

االستحقاق)    التأخر عن تاریخبناًء على فترة التعثر المحددة (أیام   جوھرياألصل المالي قد زادت بشكل    یة منمخاطر االئتمان التفترض الشركة أن  
ئتماني لوكالة التصنیف االئتماني المستقلة في حالة  التصنیف اال  ضمنأو إذا انتقل التعرض من الدرجة االستثماریة إلى الدرجة غیر االستثماریة  

 .المنخفضة المخاطر االئتمانیةاألداة ذات 
 

لوكاالت التصنیف    المسندةمخاطر ائتمانیة منخفضة، تستخدم الشركة التصنیفات االئتمانیة الداخلیة    تنطوي علىمالیة  الداة  األلتحدید ما إذا كانت  
بحسب  أو أعلى    Ba۳تعتبر الشركة ھذا التصنیف  ، (. تعتبر الشركة أن التصنیف ضمن درجة االستثمارل مودیز وغیرھا االئتماني الخارجیة مث 

أقل. في حال عدم توفر التصنیف الخارجي ألداة مالیة، تقوم الشركة بمراجعة قدرة الطرف  تعثر   یةمخاطر منخفضة واحتمال  ینطوي على ،  مودیز)
 .للعامة المالیة وغیرھا من المعلومات المتاحة   اقوائمھالمقابل من خالل مراجعة 

 
عن السداد عندما یكون من غیر المحتمل أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل، دون    تعثرتعتبر الشركة أن أحد األصول المالیة قد  

 االستحقاق). التأخر عن تاریخمعینة (أیام   تعثرالضمان (إن وجد) أو بناًء على فترة  مصادرةإجراءات مثل تخاذ لجوء الشركة ال
 

 س الخسائر االئتمانیة المتوقعة قیا
 

النقدي    التعثرحاالت    لكافة تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان على أنھا القیمة الحالیة    في ائر االئتمانیة المتوقعة  الخس تتمثل  
 ً االئتمانیة    الخسائر  تخفیض). یتم  الحصول علیھاللعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة    (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقا

أقصى فترة تعاقدیة    فيأقصى فترة یتم أخذھا في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة    تتمثل  المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 تتعرض خاللھا الشركة لمخاطر االئتمان.

 
 التي تعرضت النخفاض ائتماني األصول المالیة 

 
  . یعتبر األصل الماليقد تعرضت النخفاض ائتمانيفي تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت األصول المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  تقوم الشركة  

 على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.  سلبيتأثیر   حدث لھ" عند وقوع حدث أو أكثر من تعرض النخفاض ائتماني "   أنھ
 
 التحوط المشتقات وأنشطة   ) ۲(

 
   أدوات مالیة مشتقة

 
ً   من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم    معیارالیتم إدراج جمیع األدوات المشتقة ضمن نطاق    بالقیمة العادلة، بما في ذلك تلك    التقاریر المالیة مبدئیا

في نھایة كل    العادلة المرتبطة باستثمارات األسھم غیر المدرجة بالتاریخ الذي یتم فیھ االرتباط بعقد األداة المالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً بقیمھا  
من خالل تصنیف األدوات    تحوطیكن الكیان قد اختار تطبیق محاسبة ال، ما لم  األرباح أو الخسائر . ویتم إدراج تغییرات القیمة العادلة في  فترة تقریر

 مؤھلة.  تحوط في عالقة    تحوطالمشتقة كأدوات  
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۱۲ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

 ة (تابع)  األدوات المالی (ب)
 

 التدفقات النقدیة  تحوطات
  
التغیرات في التدفقات النقدیة المنسوبة إلى مخاطر محددة مصاحبة لألصل أو االلتزام المدرج    تحوط في    تحوطعندما تصنف األداة المشتقة كأداة   

ج ضمن احتیاطي  أو معاملة تنبؤ ترتفع احتماالت حدوثھا، فإن الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة لألداة یتم إدراجھ بالدخل الشامل اآلخر ویدر
. إذا لم تعد  األرباح أو الخسائرزء غیر فعال من التغیرات بالقیمة العادلة لألداة المشتقة یتم إدراجھ فوراً في  في حقوق المساھمین. أي ج  تحوطال

   مستقبالً.  تحوط أو انتھت مدتھا أو تم بیعھا أو ممارستھا أو تم إلغاء التصنیف، عندئذ یتم إیقاف محاسبة ال  تحوطتلبي معاییر محاسبة ال تحوطأداة ال
 

ضمن    األرباح أو الخسائرذات القیمة المتغیرة في  التحوط األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت معدل الفائدة لقروض یتم إدراج 
   تكلفة التمویل في نفس وقت مصروف الفائدة على القروض المغطاة.

 
مع توقع استمرار حدوث    تحوطما تقوم المنشأة بإلغاء تصنیف عالقة الأو یتم بیعھا أو إلغاؤھا أو ممارستھا أو عند  تحوطعندما تنتھي مدة أداة ال 

مستقبالً. وتبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في تلك الحالة في حقوق المساھمین    تحوطمعاملة التنبؤ التي تمت تغطیتھا، عندئذ یتم إیقاف محاسبة ال
لم یعد من المتوقع حدوت المعاملة التي تمت تغطیتھا، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة  ویتم إدراجھا وفقا للسیاسة أعاله عند حدوث المعاملة. وإذا  

   .األرباح أو الخسائرغیر المحققة والمدرجة في حقوق المساھمین یتم إدراجھا فورا في  
 

   المشتقات الضمنیة 
 

ً   فيالمشتقات الضمنیة    تتمثل   تأثیر بعض التدفقات النقدیة للعقد المجمع  یختلف  ة، حیث  غیر مشتق  ة أساسی  أداة   إحدى مكونات العقد الذي یتضمن أیضا
 لمشتقات قائمة بذاتھا.   على نحو مماثل

 
 أدناه:  الشروطاستیفاء   عندما یتمأصل مالي  األساسيلم یكن العقد  ما بشكل منفصل  احتسابھاویتم  األساسيعن العقد  الضمنیةیتم فصل المشتقات 

 
 ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادیة للمشتقات الضمنیة ارتباطاً وثیقاً بالخصائص والمخاطر االقتصادیة للعقد األساسي.  -أ

 تنطوي األداة المنفصلة على نفس شروط المشتقات الضمنیة التي تستوفي تعریف المشتقات.  -ب
 . الخسائر  أو األرباحیتم قیاس العقد بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في   ال -ج

 

  تعتبر .  الخسائر  أو   األرباحإدراج المشتقات الضمنیة التي یتعین فصلھا بالقیمة العادلة مع إدراج جمیع التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في    یتم
 . منفصل بشكل حسابھا یتم وال األساسي  العقد من جزًءا فصلھا  یتعین ال التي  الضمنیة  المشتقات 

 
 قروض محملة بفوائد  ) ج(
 

بالقیمة العادلة ناقص التكالیف المنسوبة مثل رسوم ترتیبات القروض.    إدراجیتم   ً القروض ذات الفوائد مبدئیاً  یتم    اإلدراجعملیة  ل  الحقا المبدئي، 
طیلة مدة القرض وعلى    الخسائرو  األرباحفي    لمستردة ا أي فرق بین التكلفة والقیمة  إدراج  مع    المطفأة إدراج القروض ذات الفوائد بسعر التكلفة  

 أساس سعر الفائدة السائد. 
 

ین القیمة الدفتریة  تتم إزالة االقتراضات من قائمة المركز المالي عند تسدید االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ. یتم إدراج الفرق ب
األرباح  ، بما في ذلك أي أصول غیر نقدیة محولة أو التزامات تم تحملھا، في  لاللتزام المالي الذي انقضى أو تم تحویلھ لطرف آخر والمقابل المدفوع 

 تكالیف تمویل. إیرادات أخرى أو ك أو الخسائر
 
 تجاریة وأخرى ذمم دائنة  )د(
 

غ غیر مضمونة وعادة ما یتم  تمثل ھذه المبالغ االلتزامات مقابل البضائع والخدمات المقدمة للشركة قبل نھایة السنة المالیة والتي لم تسدد. إن المبال
بعد  شھر  ۱۲التجاریة واألخرى كالتزامات جاریة إال إن كان الدفع غیر مستحق خالل دائنة یتم عرض الذمم ال .اإلدراج یوم من  ۳۰سدادھا خالل 

 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  المطفأةیتم إدراجھا مبدئیاً بقیمتھا العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة ، و فترة التقریر
 
 تجاریة ذمم مدینة   )ھـ(
 

أو الخدمات المقدمة في سیاق األعمال العادیة وتستحق السداد عادةً    الُمباعةالتجاریة ھي مبالغ مستحقة من العمالء مقابل البضاعة    الذمم المدینة
ً یوم  ۲٥خالل   التجاریة مبدئیاً بقیمة المقابل غیر المشروط إال إذا احتوت على مكونات    ذمم المدینةالوبالتالي، یتم تصنیفھا على أنھا متداولة. تدرج    ا

بالقیمة العادلة. تحتفظ الشركة   یتم إدراجھا  التجاریة بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وقیاسھا الحقاً    بالذمم المدینةمالیة جوھریة وعندھا 
 الفائدة الفعلي. باستخدام طریقة معدل  المطفأةبالتكلفة  

 
 النقد وما یعادلھ  )و(
 

أو أقل والتي یمكن تحویلھا    ین یوم النقد في الصندوق واستثمارات أخرى قصیرة األجل عالیة السیولة التي تستحق خالل تسع   النقد وما یعادلھیتضمن  
 بسھولة إلى مبالغ نقدیة محددة، والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة. 
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۱۳ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  ) ز(
 
 اإلدراج والقیاس  ) ۱(
 

ً یتم   بالتكلفة ناقصا الممتلكات واآلالت والمعدات  القیمة المتراكمة. تتضمن التكلفة المصروفات    قیاس بنود  االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض 
المشیدة بذاتھا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى   ب  تنس المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. وتشتمل تكلفة األصول 

قتراض  مباشرة إلى جعل األصول في حالة التشغیل لالستخدام المقصود، وتكالیف تفكیك وإزالة البنود وصیانة الموقع الذي تتواجد فیھ وتكالیف اال
 المرسملة.  

 
رئیسیّة) للممتلكات واآلالت    عندما یكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیّة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات 

   والمعدات.
 

للممتلكات    یتم تحدید أرباح وخسائر استبعادات أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طریق مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القیمة الدفتریة
 .  األرباح أو الخسائرواآلالت والمعدات، ثم یتم إدراجھا بالصافي ضمن الدخل اآلخر في 

 
 المصروفات الالحقة  ) ۲(

 
 تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق بھ. 

 
صل عندما یكون من  بالفعل إلى القیمة الدفتریة لأل  تكبدھایتم إضافة المصروفات الالحقة التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات والتي قد تم  

صروفات الالحقة  المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة، التي تزبد عن معیار األداء المقیم لألصل القائم، إلى الشركة. یتم إدراج كافة الم
 األخرى كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. 

 
   االستھالك ) ۳(

 
ً باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة ناقصیتم احتساب االستھالك   قیمھا المتبقیة لشطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى    ا

بشكل منفصل.  أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. یتم استھالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة الھامة فیما یتعلق بإجمالي تكلفة بند  
 األعمار اإلنتاجیة المقدرة: فیما یلي 

 السنوات  
  ۳٥إلى  ۳۰ مبانٍ 

  ۳٥إلى  ۱۰ طرق وخطوط أنابیب 
 ۳٥إلى  ۲۰ آالت وماكینات 

 ۱۲إلى  ۲ آالت وماكینات (أدوات ومعدات) 
 ۱۰إلى  ۳ معدات مكتبیة 

 ۱۰إلى  ٥ سیارات 
 ٥إلى  ۳ معدات حاسب آلي 

 
بناء على   المبدئي  المتأصلة لإلصالح  المكونات  تحدید  یتم  منتظمة.  فترات  والمعدات لإلصالح على  الممتلكات واآلالت  معینة من  بنود  تخضع 

یتم    التكالیف المقدرة لإلصالح القادم، ویتم استھالكھا بشكل منفصل لتعكس تقدیر الفترات بین اإلصالحین. تتم رسملة تكالیف اإلصالحات التي 
   .األرباح أو الخسائركبدھا الحقا كإضافات، ویتم شطب القیم الدفتریة للمكونات المستبدلة إلى ت
 
 اإلنجازاألعمال الرأسمالیة قید   ) ٤(
 

بالتكلفة وال یتم استھالكھا حتى یتم تحویلھا إلى إحدى الفئات المذكورة أعاله، األمر الذي یحدث عندما    اإلنجازیتم قیاس األعمال الرأسمالیة قید  
 یصبح األصل جاھزاً لالستخدام المقصود.

 
 الموقع  استعادة حالة  ) ٥(
 

المستقبل. یتم قیاس االلتزام  في الموقع  الةبإعادة حالمستقبل عندما تجھز األنشطة التي تفضي إلى االلتزام  استعادة حالة الموقع فيیتم إدراج التزام 
ل التكالیف المصاحبة  وفقاً للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة التقدیریة التي یتم تكبدھا على أساس التقنیة الحالیة. یتضمن االلتزام ك

 الموقع بما فیھا إغالق المحطة وتكالیف المراقبة.  عادة حالةإل
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۱٤ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 انخفاض قیمة األصول غیر المالیة  ) ح(
 

ھناك أي  تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة، بخالف المخزون وأصول الضریبة المؤجلة، بتاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان  
ي القیمة  مؤشر على وجود انخفاض في القیمة. فإذا وجد مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل. یتم إدراج خسارة االنخفاض ف

أصغر مجموعة أصول محددة  للنقد ھي   منتجة للنقد تتجاوز قیمتھا القابلة لالسترداد. إن الوحدة ال منتجةإن كانت القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة ال
ما لم یؤد ذلك إلى    األرباح أو الخسائرتقوم بتولید تدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن األصول األخرى. یتم إدراج خسائر انخفاض القیمة في قائمة  

تم تخصیص خسائر انخفاض القیمة  . ی المساھمینحقوق  ، ففي ھذه الحالة یتم تحمیلھا في  المساھمینحقوق  عكس إعادة تقییم سابق تم إدراجھ في  
القیم الدفتریة    خفیضللنقد، ثم لت  منتجةللنقد أوال لتقلیل القیمة الدفتریة ألي شھرة تم تخصیصھا للوحدات ال  منتجةالمدرجة فیما یتعلق بالوحدات ال
   للنقد على أساس تناسبي.  منتجةلألصول األخرى في الوحدات ال

للنقد ھي قیمتھ عند االستخدام أو قیمتھ العادلة أیھما أكبر مخصوماً منھا تكلفة البیع. ولتقدیر القیمة   منتجةو الوحدة الالقیمة القابلة لالسترداد لألصل أ
یتم    من الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة لتعكس تقدیرات السوق    تخفیضاالستخدام،  إلى قیمتھا  المقدرة  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات 

   للنقد. منتجةلقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل أو الوحدة الالحالیة ل

لممتلكات واآلالت والمعدات على أساس سنوي بسبب الفرق بین  القیمة الدفتریة لتحدد اإلدارة ما إذا كانت ھناك أي مؤشرات على انخفاض قیمة  
للنقد. ویتطلب تقدیر القیمة    منتجةألصل. إن ھذا یتطلب تقدیراً للقیمة المستخدمة للوحدات الفترة التدفقات النقدیة التعاقدیة واالستھالك المحاسبي ل

ة، وأن تختار معدالً  قید االستخدام من الشركة إجراء تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لفترة ما بعد مدة اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبدئی
 قیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. مناسباً للخصم الحتساب ال

 
 الخسائر وفیما یتعلق باألصول األخرى، یتم تقییم خسائر انخفاض القیمة المدرجة في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لتحدید أي مؤشرات على أن  

 قد تناقصت أو زالت كلیاً. 
 

التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد. یتم عكس خسارة انخفاض القیمة فقط  یتم عكس خسارة انخفاض القیمة إذا كان ھناك تغیر في  
، في حالة عدم إدراج  طفاء إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك أو اإل

 خسارة انخفاض القیمة. 

 جار عقود اإلی )ط(
 

  السیطرة   حق  نقل  بموجبھ  تمإیجار إذا    على  ینطوي  أو  العقد  یمثلأو ینطوي على عقد إیجار.    یمثلعند بدء العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد  
 . مقابل نظیراستخدام أصل محدد لفترة زمنیة  على

 
 المستأجر الطرف  بصفتھا الشركة ) ۱(
 

ة.  إدراج اإلیجارات على أنھا أصول حق االستخدام والتزامات مقابلة في التاریخ الذي یصبح فیھ األصل المؤجر متاح لالستخدام من قبل الشرك  یتم
دیم  على مدى فترة اإلیجار لتق  الخسائر  أو  األرباحیتم تخصیص كل دفعة إیجار بین االلتزامات وتكالیف التمویل. یتم تحمیل تكالیف التمویل في  

اإلیجار،  معدل فائدة منتظم ثابت للرصید المتبقي من االلتزام في كل فترة. یتم استھالك أصول حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة  
 أیھما أقصر، على أساس القسط الثابت. 

 
ً  اإلیجار دعق  نع لناتجة ا وااللتزامات  األصول  تقاس   اإلیجار  لدفعات   الحالیة القیمة  صافي اإلیجار  التزامات  ملتش. لحالیةا لقیمة ا  أساس علی  مبدئیا
 : التالیة

ً )، المضمنة الثابتة  الدفعات ذلك في(بما  الثابتة   الدفعات •  مدینة؛ إیجار حوافز أي  ناقصا
 معدل؛ أو مؤشر على  تعتمد  التي  المتغیرة اإلیجار دفعات •
 المتبقیة؛  القیمة  ضمانات بموجب المستأجر من دفعھا  المتوقع المبالغ •
 و  معقول؛ بشكل مؤكداً  الخیار لھذا المستأجر  ممارسة احتمالیة كانت  إذا الشراء خیار ممارسة سعر •
 .الخیار  لذلك المستأجر ممارسة  تعكس اإلیجار مدة كانت إذا  اإلیجار،  عقد إلنھاء   غرامات دفعات •
 

 . للشركة  اإلضافي االقتراض معدل أو  المعدل،  ھذا تحدید یمكن  كان إذا اإلیجار، في  الضمني الفائدة معدل باستخدام اإلیجار دفعات خصم یتم
 : یلي ما وتشمل بالتكلفة،  االستخدام حق أصول تقاس

 
 اإلیجار؛ اللتزام المبدئي القیاس  مبلغ •
ً  البدء  تاریخ قبل أو في  سددت إیجاریة دفعات  أي •  مستلمة؛ إیجار  حوافز أي ناقصا
 و  أولیة؛   مباشرة تكالیف أي •
 . الموقع   حالة  استعادة تكالیف •
 

  أو  األرباح  في   كمصروف  الثابت  القسط  أساس   على  القیمة   منخفضة  األصول   وإیجارات   األجل  قصیرة   باإلیجارات  المرتبطة   الدفعات   إدراج  یتم
  على  العقد  في  المتضمنة  اإلیجار  عناصر  من  عنصر  كل  الشركة  تحتسب.  أقل  أو  شھر  ۱۲  لمدة  إیجارات  ھي األجل  قصیرة  اإلیجارات  إن.  الخسائر

 . اإلیجاریة  غیر العناصر من غیره عن منفصل إیجار أنھ
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۱٥ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 
 (تابع) عقود اإلیجار )ط(
 
 (تابع) المستأجر الطرف  بصفتھا الشركة ) ۱(
 

  خیار  یغطیھا  التي  بالفترات  اإلیجار  مدة  تعدیل  ویتم.  األساسي   األصل  استخدام  خاللھا  للشركة  یحق  التيو  لإللغاء  قابلة  غیر  الفترة  اإلیجار  فترة  تعتبر
  نحو   على المؤكد  من كان إذا اإلیجار، عقد إنھاء   بخیار  المشمولة الفترات  وكذلك سیماَرس، الخیار أن معقول نحو  على  المؤكد  من كان إذا التمدید، 
 . یماَرس  لن الخیار أن معقول

 
 المؤجر  الطرف  بصفتھا الشركة ) ۲(
 

في بدایة أو عند تعدیل عقد ایجار یتضمن عنصر ایجاري، تقوم الشركة بتخصیص المقابل في العقد إلى كل عنصر من عناصر االیجار على أساس  
 أسعارھا المستقلة ذات الصلة.  

 
 أو عقد إیجار تشغیلي.    تمویليعندما تكون الشركة مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإلیجار بتحدید ما إذا كان عقد اإلیجار یمثل عقد إیجار 

 
وامتیازات ملكیة  لتصنیف كل عقد من عقود اإلیجار، تقوم الشركة بإجراء تقییم شامل حول ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل فعلي كافة مخاطر  

إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا  قد  األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، یعتبر عقد اإلیجار بمثابة عقد ایجار تمویلي؛ وإذا لم یكن كذلك، فھو ع
 االقتصادي لألصل. التقییم، تأخذ الشركة باالعتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار ھو للجزء األكبر من العمر 

 
م الشركة بتقییم  عندما تكون الشركة مؤجر وسیط، فإنھا تقوم باحتساب حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد من الباطن بشكل منفصل. تقو

حال كان    تصنیف عقد اإلیجار من الباطن استناداً إلى أصل حق االستخدام الناتج عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس استناداً إلى األصل ذو الصلة. في
إلیجار من الباطن كعقد  عقد اإلیجار الرئیسي ھو عقد إیجار قصیر األجل تطبق علیھ الشركة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنھا تقوم بتصنیف عقد ا

 إیجار تشغیلي. 
 

المالیة بغرض  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر    ۱٥إذا كان الترتیب یتضمن عناصر إیجاریھ وغیر إیجاریھ، تقوم الشركة بتطبیق المعیار رقم  
 تخصیص الثمن الوارد في العقد. 

 
القی وانخفاض  اإلدراج  إیقاف  متطلبات  بتطبیق  الشركة  رقم  تقوم  المعیار  بموجب  على صافي    ۹مة  المالیة  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر  من 

ار في  االستثمار في عقد اإلیجار. تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة القیم المتبقیة غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في حساب إجمالي االستثم
 اإلیجار. 

 
بم المستلمة  اإلیجار  مدفوعات  الشركة  اإلیجار  تدرج  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  كإیرادات  تشغیلي  إیجار  عقود  من  وجب  كجزء 

 ’اإلیرادات األخرى‘. 
 

 المخصصات  )ي(
 

  ذلك   یتطلب  أن  المحتمل  من  ویكون  سابق  لحدث  نتیجة  ضمني  أو  قانوني  التزام  الشركة  لدى  یكون  عندما  المالي  المركز  قائمة  في  المخصص  یدرج
 ً ً   تدفقا   المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  خصم  طریق  عن  المخصصات  تحدید  یتم  جوھریاً،   األثر  كان  إذا.  االلتزام  ذلك  لسداد  االقتصادیة  للمنافع  خارجا

ً  ذلك یكون عندما االلتزام،  لذلك المحددة والمخاطر للنقود،  الزمنیة للقیمة الحالیة السوق تقییمات  یعكس الضریبة  قبل بمعدل  المتوقعة  . مالئما
 

 إدراج اإلیرادات  )ك(
 

  على   والحسومات   التجاریة  والخصومات   والمخصصات   المردودات  من  صافیة  القبض  مستحق   أو  المستلم   للمقابل  العادلة  بالقیمة   اإلیرادات  تُقاس
 . الكمیة

 
 العقود مع العمالء 

 

 حول القوائم المالیة. للعقد مصدرین من اإلیرادات كالتالي:   ۱اإلیضاح  أدرجت إیرادات الشركة وفقاً التفاقیة شراء الطاقة والمیاه كما ھو محدد في  
 

 رسوم الطاقة  .)۱
 رسوم االستثمار  .أ

 رسوم التشغیل والصیانة الثابتة  . ب
  

 رسوم متغیرة (أي رسوم الكھرباء والمیاه والوقود)  .)۲
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۱٦ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع) الھامةالسیاسات المحاسبیة  ٤- ۲

 

 (تابع)  إدراج اإلیرادات )ك(
 

 الطاقة  رسوم
 

  ویتم  تشغیلي  إیجار  بموجب  كإیرادات  االستثمار  رسوم  معاملة  تتم.  الثابتة  والصیانة  التشغیل  ورسوم  االستثمار  رسوم  على  الطاقة  رسوم  تشتمل
ً   المقدمة  الطاقة  حجم  على  بناء   الثابتة  والصیانة  التشغیل  رسوم  وتدَرج  اإلیجار،   فترة  مدى  على  الثابت  القسط  طریقة  أساس  على  إدراجھا   للشروط   وفقا
 .  والمیاه الطاقة شراء اتفاقیة  في  علیھا المنصوص التعاقدیة

 
 المتغیرة  الرسوم

 

  نقل   فیھا  ویتم   التسلیم  العمیل   فیھا   یقبل   التي   الزمنیة   المرحلة  وھي   والمیاه،  الكھرباء   تسلیم  عند  الوقود  ورسوم  المیاه   إنتاج  ورسوم   الطاقة   رسوم  تدرج
 . للمرافق العمیل قبول على یؤثر  قد محقق غیر التزام   أي ھناك ولیس  العمیل إلى المرافق على السیطرة مخاطر

 
 . العمالء مع العقود من اإلیرادات إدراج خالل جوھریة أحكام  توجد ال
 

 األداء  التزام
 

  العمیل   مع  المبرمة  العقود  عن  ینشأ.  للشركة  الوحید  العمیل  وھي  ُعمان   في  والمیاه  الطاقة  لشراء  العُمانیة  للشركة  والمیاه  الكھرباء  الشركة  تبیع
  الشركة  مع المذكورة بالعقود محددة  أداء التزام لكل المعامالت أسعار  إن. لإلنتاج الطاقة وتوفیر والمیاه الكھرباء تزوید  /إنتاج أھمھا  أداء  التزامات
 .  والمیاه الطاقة شراء اتفاقیة   بموجب  أداء التزام لكل المستقلة  البیع  أسعار األسعار ھذه وتساوي  منفصل،  بشكل  والمیاه الطاقة  لشراء  العُمانیة

 
 .القدرة  توفر  وعندما والكھرباء المیاه توصیلھا عند األداء بالتزامات الشركة تفي

 
اتفاقیة طویلة األجل مع   المعاملة وتخصص سعر  لدى الشركة  التزام األداء وسعر  الطاقة والمیاه ش.م.ع.م والتي تحدد  العُمانیة لشراء  الشركة 

 المعاملة لكل التزام أداء منفصل. 
 

الذي  حد  یتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدیر الخصومات وتكوین مخصص لھا، باستخدام طریقة القیمة المتوقعة، ویتم إدراج اإلیرادات فقط إلى ال
   أال یحدث عكس كبیر.  بشكل كبیریكون فیھ من المحتمل 

 
میل والدفع من  ال تقوم الشركة بتعدیل أي من أسعار المعامالت للقیمة الزمنیة للنقود حیث أن الفترة بین نقل السلع أو الخدمات المتفق علیھا إلى الع

   ائتمان متفق علیھا والتي تتماشى مع ممارسة القطاع.قبل العمیل ال تتجاوز سنة واحدة ویتم إجراء عملیات البیع بشروط 
 

 تحدید سعر المعاملة 
 

ن تمویلي  یتم إعداد فاتورة حسب سعر المعاملة (التعرفة) بناء على العقود. وتكون مدد السداد أقل من شھر وبالتالي ال یشمل سعر المعاملة أي مكو
   جوھري.

 
 إیرادات وتكالیف التمویل  )ل(
 

الفوائد التي یتم    ومصروفاتالودائع المصرفیة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة    منتشتمل إیرادات/ تكلفة التمویل على الفوائد المستلمة  
 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إدراجھا

 
 : إلىالنقدیة المستقبلیة المقدرة أو المقبوضات خالل العمر المتوقع لألداة المالیة    الدفعات تخفیض  بموجبھ  یتم"معدل الفائدة الفعلي" ھو المعدل الذي  

 
 إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي؛ أو -
 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.  -
 

  النخفاض األصل    یتعرضعند احتساب إیرادات ومصروفات الفوائد، یتم تطبیق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما ال  
تم احتساب دخل  المبدئي، ی  اإلدراجالمالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة بعد    لألصول) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. ومع ذلك، بالنسبة  ائتماني

یعود حساب دخل    ائتماني،   النخفاض  یتعرضالفوائد عن طریق تطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم یعد األصل  
 الفوائد إلى األساس اإلجمالي. 
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۱۷ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٤- ۲
 
 تكالیف االقتراض  )م(
 

تُضاف تكالیف االقتراضات التي تنسب مباشرةً إلى حیازة أو تشیید أو إنتاج أصول مؤھلة، وھي األصول التي تتطلب بالضرورة فترة طویلة  
. أما إیرادات االستثمار  لتصبح جاھزة لالستخدام المقصود منھا، إلى تكالیف ھذه األصول حتى تصبح األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا

  المكتسبة على االستثمارات المؤقتة القتراضات محددة تتوقف مصروفاتھا على أصول مؤھلة فتخصم من تكالیف تلك األصول. تُدرج كافة تكالیف
 االقتراضات األخرى كمصروف في السنة التي تتكبد فیھا. 

 
 المخزون ) ن(
 

لیھ اآلن من یُدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وتتمثّل التكالیف بالمصروفات المتكبدة جعل كل منتج على ما ھو ع
كالیف المباشرة  حیث الموقع والحالة. وتعتمد تكلفة المواد الخام والمواد المستھلكة والبضائع قید البیع على طریقة المتوسط المرجح وتتمثل بالت

   ذات العالقة. المباشرةللمواد والمصروفات 
 

ورة،  صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في سیاق النشاط االعتیادي مخصوماً منھا مصروفات البیع المتنوعة المطبقة. عند الضر
 لى تقییم اإلدارة. والتالفة وبطیئة الحركة، وذلك استناداً إ المتقادمةمخصص للبنود  رصد یتم 

 
 مصروفات ضریبة الدخل  )س(
 

والدخل الشامل    األرباح أو الخسائریتمثل مصروف ضریبة الدخل في الضریبة الجاریة والضریبة المؤجلة. ویُدرج مصروف ضریبة الدخل بقائمة  
 . الملكیة، وفي ھذه الحالة تدرج بحقوق الملكیة اآلخر باستثناء ما یتعلق ببنود یتم إدراجھا مباشرة بحقوق 

 
للفترة باستخدام المعدالت الضریبیة المطبقة أو التي تطبق    الخاضع للضریبةتمثّل الضریبة الجاریة الضریبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل  

 اسع في تاریخ التقریر وأي تسویات للضریبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة. على نحو و
 

یة لألصول  یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة التزام المیزانیة العمومیة التي تكّون مخصصاً لجمیع الفروق المؤقتة بین المبالغ الدفتر
تخدمة ألغراض الضریبة. ویتم قیاس الضریبة المؤجلة وفقاً للمعدالت الضریبیة التي یتوقع  وااللتزامات لغرض إعداد التقریر المالي والمبالغ المس

 أن تطبق على الفارق المؤقت عند إلغائھا، استنادا إلى القوانین المطبقة أو التي ستطبق على نحو واسع بحلول تاریخ التقریر.
 

أرباح خاضعة للضریبة مستقبالً والتي یمكن استغالل الفروق المؤقتة في مقابلھا.    ال یُعترف بأصل الضریبة المؤجلة إال بالقدر الذي تتوفر معھ
  ویتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا بالقدر الذي یصبح من غیر المحتمل معھ تحقق المنفعة الضریبیة ذات 

 الصلة. 
 

ئب  تتم مقاصة أصول والتزامات الضریبة المؤجلة إذا نشأ حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة أصول والتزامات الضریبة الجاریة وكانت تتعلق بضرا 
مختلفة خاضعة للضریبة، ولكنھا تنوي تسویة    منشآت للضریبة، أو على    ةالخاضع   المنشأةالدخل التي تفرضھا نفس السلطة الضریبیة على نفس  

 والتزامات الضریبة الجاریة على أساس الصافي أو یتم تحقق األصول وااللتزامات الضریبیّة الخاصة بھا في ذات الوقت.  أصول
 

أو    ولتحدید مبالغ الضریبة الجاریة والمؤجلة، تأخذ الشركة في االعتبار أثر المراكز الضریبیة غیر المؤكدة ومدى استحقاق أي ضرائب إضافیة 
یم كفایة التزام الضریبة للسنة الضریبیة المفتوحة على تقدیرات وافتراضات وقد ینطوي على العدید من األحكام حول األحداث  فوائد. ویعتمد تقی

یر على  المستقبلیة. وقد تتوفر معلومات جدیدة تؤدي إلى تغییر موقف الشركة المتعلق بكفایة االلتزامات الضریبیة الراھنة؛ ویؤثر مثل ھذا التغ
 یبة للفترة التي یتخذ فیھ مثل ھذا القرار. مصروف الضر

 
 تعویضات الموظفین  )ع(
 

لخطة التأمین   إدراجیتم   للعاملین العُمانیین وفقاً  المتعلقة باالشتراكات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد باشتراكات محّددة بالنسبة  ات  االلتزامات 
 . تقدیم الخدمة ذات الصلةعند  الخسائرو  باحاألراالجتماعیة المعمول بھا في سلطنة ُعمان كمصروفات في  

 
املون مقابل خدماتھم  یتمثل التزام الشركة فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة للعاملین غیر العُمانیین في مبلغ المكافأة المستقبلیة التي یجنیھا ھؤالء الع

 وتعدیالتھ.  ۲۰۰۳العُماني لعام في الفترات الحالیة والسابقة، مع مراعاة عقود التوظیف وقانون العمل 
 

الموظَّفین"، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم القیمة الحالیّة اللتزامات الشركة كما في تاریخ التقریر،    تعویضات "   ۱۹رقم    الدولي  وفقاً للمعیار المحاسبي 
بموجب أحكام قانون العمل العُماني السابق ذكره. ووفقاً لھذه  باستخدام األسالیب االكتواریة، بالنسبة لمكافآت نھایة خدمة الموظَّفین مستحقة الدفع  

 الطریقة، تم تقییم عمر الخدمة المتوقع لكل موظف لدى الشركة والراتب األساسي المتوقع بتاریخ نھایة الخدمة. 
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )ف(
 

كمصروفات    إدراجھا ویتم    ، یة، حسب متطلبات الھیئة العامة لسوق المال یتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لقانون الشركات التجار
 . األرباح أو الخسائرفي قائمة 
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۱۸ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 توزیعات األرباح  )ص(

 
 المعاییر المناسبة متضمنة متطلبات قانون الشركات التجاریة عند التوصیة بتوزیعات األرباح. یأخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعین االعتبار 

 
 .من قبل المساھمین تدرج التوزیعات النقدیة لمساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالیة للشركة في الفترة التي تعتمد فیھا

 
 األرباح وصافي األصول للسھم الواحد  )ق(
 

  األرباح أو الخسائریانات ربحیة السھم الواحد وصافي األصول لألسھم العادیة. ویتم احتساب ربحیة السھم الواحد األساسیة بقسمة  تعرض الشركة ب
   .عامالمنسوبة إلى المساھمین العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل ال

 
الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مساھمي الشركة العادیین على عدد األسھم العادیة مستحقة الدفع  یتم احتساب صافي األصول للسھم  

ال یعتبر صافي األصول مقیاس ألداء    . تحوطلغرض كمجموع حقوق المساھمین ناقصاً عجز/ فائض الھذا اخالل العام. یتم تحدید صافي األصول ل 
 تقاریر المالیة. محدد في المعاییر الدولیة إلعداد ال

 
 التقریر القطاعي  ) ر(
 

مسؤول اتخاذ القرارات  إن  عن قطاعات األعمال بطریقة متوافقة مع التقریر الداخلي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغیلیة.    إعداد التقاریر یتم  
ھ الرئیس التنفیذي الذي یدیر الشركة بشكل یومي  على أن  وتم تعیینھھو المسؤول عن تخصیص المصادر وتقییم أداء قطاعات األعمال،    التشغیلیة

 وفقاً لتوجیھات مجلس اإلدارة الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة. 
 
 رأس المال  )ش(
 

تصنف األسھم العادیة كحقوق مساھمین. وتخصم التكالیف اإلضافیة التي تنسب مباشرة إلى إصدار أسھم عادیة وخیارات أسھم من حساب رأس  
یف  مخصوماً منھا أثر الضریبة. وعندما یتم إعادة شراء أسھم الشركة العادیة (أسھم الخزینة)، یتم خصم المقابل المدفوع، باستثناء أي تكالالمال،  

إضافیة منسوبة مباشرة، من حقوق المساھمین المنسوبة إلى مساھمي الشركة ویتم عرضھا كاحتیاطي لألسھم الخاصة ضمن حقوق المساھمین  
 إلغاؤھا أو بیعھا أو إعادة إصدارھا. حتى یتم 

 
 تحدید القیم العادلة  )ت(
 
 تجاریة وأخرى   ذمم مدینة ) ۱(
 

 التجاریة واألخرى بما في ذلك األرصدة النقدیة والبنكیة قیمتھا الدفتریّة بسبب استحقاقھا قصیر األجل.   للذمم المدینةتقارب القیمة العادلة 
 

  المشتقات  ) ۲(
 

بناء على شروط كل عقد واستحقاقھ وباعتماد    المقدرةالفائدة عبر خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة    لعقود مقایضة أسعاریتم احتساب القیمة العادلة  
ستلمة من األطراف  طریقة معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاریخ القیاس. یتم اختبار معقولیّة تلك الحسابات عن طریق المقارنة مع التقییمات الم

 التي أصدرت األدوات. 
 
 االلتزامات المالیة غیر المشتقة  ) ۳(
 

ئد مخصومة حسب  تحتسب القیمة العادلة، التي تحدد ألغراض اإلفصاح، استناداً الى القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للمبلغ األساسي والفوا
 معدل الفائدة بالسوق بتاریخ التقریر. 

 
 والمتطلبات الالحقة:  ۲۰۲۲المعاییر الجدیدة والتعدیالت التي دخلت حیز التطبیق في عام ) ث( 
 

فیما یلي المعاییر  .  ۲۰۲۲ینایر    ۱فترات التي تبدأ في أو بعد  التي تسري على الھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات  
 ة:ركالمتعلقة بالشوالتعدیالت والتفسیرات 

 
 التي تم إصدارھا وتفعیلھا الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  الجدیدة والمعدلة من المعاییر المعاییر 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الدولي    ۹(تعدیالت على المعیار رقم    ۲المرحلة    –الفائدة    معدلتعدیل معیار   -
 ؛من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) ۱٦و  ٤و  ۷رقم  والمعاییر ۳۹رقم 

 ؛من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦تعدیالت على المعیار رقم  - ۲۰۲۱یونیو  ۳۰بعد  ۱۹امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید  -
 )؛۳۷ رقم الدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على ( العقد" تكلفة تنفیذ المثقلة بالتزامات " العقود  -
 ؛ ۲۰۲۰-۲۰۱۸التقاریر المالیة  الدولیة إلعداد معاییرالالتحسینات السنویة على  -
 )؛۱٦ رقم الدولي  يمعیار المحاسبالتعدیالت على ( المزمعقبل االستخدام  المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات:  -
 .  )الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من المعاییر ۳رقم  التعدیالت على المعاییر(اإلطار المفاھیمي  مراجع -
 

 . مالیةال القوائم لیس لھذه المعاییر أي تأثیر مادي على ھذه  
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۱۹ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و ۲
 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 
 (تابع) والمتطلبات الالحقة  ۲۰۲۲والتعدیالت التي دخلت حیز التطبیق في عام  الجدیدة المعاییر )ث(
 

 قید اإلصدار ولم یتم تفعیلھا بعد الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  الجدیدة والمعدلة من المعاییر المعاییر 
 

 المالیة للشركة.  القوائم لیس من المتوقع أن یكون للمعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة تأثیر جوھري على 
 
تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على  .  االلتزاماتتصنیف    " بشأنالمالیة  القوائمعرض  "   ۱  رقم  الدولي   يمعیار المحاسبالتعدیالت على   -

 ؛۲۰۲۳ینایر   ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد   لفتراتا
 

السنویة التي تبدأ    لفتراتیدخل ھذا المعیار حیز التطبیق على ا   ": عقود التأمینمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "   ۱۷رقم    المعیار -
 و؛ ۲۰۲۳ینایر   ۱في أو بعد 

 

الدولیة إلعداد التقاریر  من المعاییر    ۲رقم    وبیان ممارسة  ۱  رقم  اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -
 ؛۲۰۲۳ینایر  ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد  لفترات تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على ا المالیة).  

 

السنویة التي    لفتراتتدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على ا).  ۸  رقم  الت على معیار المحاسبة الدوليتعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدی -
 ؛۲۰۲۳ینایر  ۱تبدأ في أو بعد 

 

الدولي - المحاسبة  معیار  (تعدیالت على  واحدة  معاملة  الناشئة عن  وااللتزامات  باألصول  المتعلقة  المؤجلة  ھذه    .)۱۲  رقم  الضریبة  تدخل 
 و ؛ ۲۰۲۳ینایر  ۱لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد حیز التطبیق على ا التعدیالت 

 

من المعاییر الدولیة إلعداد    ۱۰رقم    تعدیالت على المعیار  ائتالفھ المشترك:بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو    بھا فیماأو المساھمة  األصول  بیع   -
ینتھي مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من مشروعھ تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق حین  .  ۲۸  رقم  الدولي  يمعیار المحاسبالو  المالیة  التقاریر
ً البحثي   طریقة حقوق الملكیة. ل بشأن االحتساب وفقا

 
 معاییر أو تعدیالت أو تفسیرات أخرى للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تأثیر مادي على الشركة.  لیس من المتوقع أن یكون ألي

 
  



 شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع 
  

 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

۲۰ 

 من العقود مع العمالء   اإلیرادات ۳
 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 مدققة غیر 
أشھر  الثالثةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۱ سبتمبر

   مدققةغیر  
أشھر   التسعةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 مدققة

أشھر   التسعةفترة 
 ۳۰ المنتھیة في

 ۲۰۲۱ سبتمبر
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۳۲٬٤۷۲٬۰۹۸  ۳۲٬٤۰۰٬٦۰۳  ۱۰٬٥۰٦٬٦٦۳  ۱۰٬٥۱۱٬٤٥۹ رسوم االستثمار -إیرادات اإلیجار التشغیلي 

 ٦٬۷۷٥٬٤۰۸  ٦٬۹۷۷٬۸٦٦  ۲٬۱٦۹٬۹٥٦  ۲٬۲٦۲٬۲۰۱ رسوم التشغیل والصیانة الثابتة 
 ۱٤٬۹۷۰٬۸۰۷  ۱٥٬۲٦۹٬٥۲۲  ٤٬٦۲۳٬٦۸۹  ٤٬۹۱٥٬۱٤۹ رسوم الوقود 

 ۷۲۱٬٦٤۷  ۷٤۳٬۳۰۹  ۲۰۳٬٤۹۳  ۲٦٤٬٤۰٤ الطاقة رسوم 
 ٥۹٦٬۹۱۳  ٥۰۷٬۸۸۹  ۲۳۷٬۱۳۳  ۱۸۲٬٥۰۸ رسوم إنتاج المیاه 

 ۱۸٬۱۳٥٬۷۲۱  ۱۷٬۷٤۰٬۹۳٥٥٬  ٤۸۹۹٬۱۸۹  ٥٥٬٥۳٦٬۸۷۳ 
 

 فصل اإلیرادات 

 تم فصل اإلیرادات بناء على العوامل الرئیسیة التي من خاللھا تحصل الشركة على إیراداتھا وتعترف بھا.  

 ة األداء المتبقی ات تخصیص سعر المعاملة اللتزام

لكل وحدة إنتاج وعن توفیر  فواتیر. للشركة الحق بإصدار فاتورة الصادر بشأنھا یرادات  اإللیس لدى الشركة أي التزام أداء غیر مؤدى فیما یتعلق ب
   الطاقة المحددة. یتم اإلعداد الفعلي للفواتیر في نھایة كل شھر.

 . )۱-۱۳(إیضاح   الناتجة عن العقد المبرم بین الشركة والعمیل الذمم المدینةلم تعترف الشركة بأي خسائر انخفاض القیمة حول 

 .عمانبسلطنة   تتحقق جمیع إیرادات الشركة من العقود مع العمالء

 تكلفة المبیعات  ٤

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 مدققة غیر 
أشھر  الثالثةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۱ سبتمبر

   غیر مدققة 
أشھر   التسعةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 مدققة

أشھر   التسعةفترة 
 ۳۰ المنتھیة في

 ۲۰۲۱ سبتمبر
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۱٤٬٤۷٤٬٦۱٥  ۱٤٬۷۱۹٬۷٦٤  ٤٬٤٦۷٬۳۹٥  ٤٬۷۰۷٬٤۹۸ تكلفة وقود 

  ۸٬۳۱٤٬۸٤۱   ۸٬۲٦۱٬۱۰٦   ۲٬۸۰۲٬۸۱۱   ۲٬۷۸۱٬۹٥۹ )۹وإیضاح  ۸االستھالك (إیضاح 
 ٥٬۱۰۷٬٦٦۸  ٥٬۲۸۸٬۰٦۲  ۱٬۷۷۱٬٦۸۱  ۱٬۹۱٥٬٥٤۹ )۱۹(إیضاح  تكلفة التشغیل والصیانة 

 ۲٬۰۹۲٬۳۱۲  ۲٬٤٤٦٬۹۹۷  ٦٥٦٬۳٦۲  ۸۳۳٬۲۹٦ تكلفة صیانة الخدمات التعاقدیة 
 ٦٦٦٬۰۰۰  ٦٦۷٬۲۰۳  ۲۲۲٬۰۰۰  ۲۲۲٬۰۰۰ تكلفة التأمین 

 ۳۳۹٬٤۷٦  ۳۲۷٬۹٥٤  ۹۳٬۳۳۰  ۱۱۳٬٦٦۰ )۱۹(إیضاح  مدفوعات الحوافز
 ۷۹٬۰۲٥  ۷۳٬۰۰۲  ۳۱٬۸٤۰  ۲٤٬۷۹۷ رسوم األمن 

 ٦۷٬۸۰۸  ٦٤٬٦٤۱  ۲۲٬٦۰۲  ۲۱٬٥٤۷ تراخیص وتصاریح
 ۲٥٬۲۱۷  ٥۱٬۸۳٥  ۱۳٬٤۹٥  ۱٤٬۳٤۳ النفقات العامة األخرى 

 ۱۷٬٦٤۰  ۳٦٬٤٤۰  ۷٬۱۰۰  ۱٦٬۸٦۰ استیراد الكھرباء  تكلفة
 ۳۳٬٤۳٥  ۳٥٬٦۰٤  ۱۱٬۱٤٥  ۱۱٬۸٦۸ ) ۲۱مخصص التزام استبعاد األصول (إیضاح 

 ۱۰٬٦٦۳٬۳۷۷   ۱۰٬۰۹۹٬۷٦۱   ۳۱٬۹۷۲٬٦۰۸   ۳۱٬۲۱۸٬۰۳۷  
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 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

۲۱ 

 مصروفات إداریة وعمومیة  ٥

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة  

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 مدققة غیر 
  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

   غیر مدققة 
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة 
 ۳۰ في

 سبتمبر
۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
         

 ۱۷۰٬٦٦۷  ۱۸٤٬۷٦٦  ٥٦٬۸۷٥  ٥۹٬٦۹۸   تكالیف الموظفین
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 

 ۳۲٬۳٦٤ )۱۹ح (إیضا الجلسات
 

۳٤٬٥۰۰ 
 

۱۰۹٬٥۹۲ 
 

۱۰۲٬۲۲۸ 
 ۷۱٬۲٦۹  ٦۸٬۸٦٥  ۲۲٬۹٥٥  ۲۲٬۹٥٥ واشتراكات رسوم 

 ٤۲٬٤۱۲  ٦۰٬٦٦۳  ۷٬۸۹٤  ۲۳٬٤٤٦ أتعاب قانونیة ومھنیة 
 ۲۲٬۹۳۱  ٤۱٬۱٥٥  ۱۹٬۹۳۱  ٤۱٬۱٥٥ أعمال خیریة وتبرعات 

 ٤۳٬۲۸۱  ۲۲٬٥٥۱  ۱٤٬٥۷۹  ٦٬۹۸۲ )۱۰وإیضاح  ۸(إیضاح  إطفاءاستھالك و
 ۹۲۳  ۱۳٬۱۹۰  -  ۱۲٬۸۰۳   مصروفات سفر

 ۱۳٬٤۸٤  ۹٬۷٥۲  ۸٬٥۱۳  ٤۳٥ أخرى
  ۲٤(إیضاح   انخفاض قیمة األصول المالیة(عكس)/

 ) ۳۰٬٤٤۰( (ب))
 

۲۱٬٤٥۳ 
 

)٥٬۲۲٥ (  
۲۱٬٤٥۳ 

 ۱٦۹٬۳۹۸  ۱۸٦٬۷۰۰  ٥۰٥٬۳۰۹  ٤۸۸٬٦٤۸ 
 

 إیرادات أخرى         ٦

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة  

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 مدققة غیر 
  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

   غیر مدققة 
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
         

  ۳٥٦٬۳۷۱   ۲۷۳٬٥۹۱   ۲۸٬۷۱٤   ۲٦٬٥۲٤ ة الجوھریالسلبیة    اتالتغیر اتمطالب
    -   ۹۳٤     -     - مؤجلة  اإلیرادات إھالك

 -  -  ۱۳۹٬٤۹۳  - 
 ۲٦٬٥۲٤   ۲۸٬۷۱٤   ٤۱٤٬۰۱۸   ۳٥٦٬۳۷۱  

 
الشركة الناتجة عن مخاطر المشتري وفقًا التفاقیة شراء الطاقة   تكالیفتعویض عن الزیادة في ال ي ف ةالجوھریالسلبیة  ات التغیر اتمطالبتتمثل 
 . والمیاه 

 
 تكالیف التمویل   ۷

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة  

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 مدققة غیر 
  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة  
 ۳۰ في

  سبتمبر
۲۰۲۱ 

   غیر مدققة 
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
         

 ٤٬۱۲۹٬٦۹۱  ٤٬۰۰۹٬۱٦٤  ۱٬۳٤۷٬۲۰۷  ۱٬٤۲۲٬۰٦۹ مصروفات الفوائد على تمویل المشروع
 ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  ۲٬۲۹۷٬۳۱۰  ۱٬۱٥۳٬۳۷۹  ٦۳۳٬۷۸٥ مقایضة معدل الفائدة مصروفات فوائد على عقود 

 ٤٦۸٬٥۷٥  ۳۸٦٬٤٥۰  ۱٥۱٬۹۹۳  ۱۲٤٬۳۸٦ )۱-۱٤تكالیف التمویل المؤجلة (إیضاح 
 ۲٤٬۳٦٦  ۸٬۲۲۷  -  - مصروفات الفوائد على اقتراضات قصیرة األجل 
 ۲۳٬۹٦۷  ۲٥٬٤۹۷  ۷٬۹۸۹  ۸٬٤۹۹ ) ۲۲مصروفات فوائد على التزامات اإلیجار (إیضاح 

 ٥٥۱  ٥۸۹  ۱۰۷  ۲۰٥ عموالت ورسوم بنكیة 
 ۲٬۱۸۸٬۹٤٤  ۲٬٦٦۰٬٦۷٦٬  ٥۷۲۷٬۲۳۷  ۸٬۱٤٤٬٤۲۳ 

 
باألدوات    القایضة  عقودمصروفات الفوائد على تمویل المشروع وتكالیف التمویل المؤجلة بالقروض ألجل. تتعلق مصروفات الفوائد على    تتعلق 

 المالیة المشتقة. 
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 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

۲۲ 

 ممتلكات وآالت ومعدات  ۸

 مباني  غیر مدققة
طرق وخطوط  

 أنابیب 
 آالت

 وماكینات
 معدات 
 سیارات مكتبیة 

 معدات 
 حاسب آلي

رأسمالیة قید  أعمال 
 اإلجمالي  اإلنجاز 

 يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  التكلفة
 ۳٦۷٬٥۲۳٬۸٥٦ ٦٤۳٬۱۰۹ ۳٦۸٬٤٦۹ ۳۲۱٬۰٥٦ ۲۰٥٬۲٥٥ ۲۹۰٬۷۲۷٬٦٤۸ ۲٦٬٦۰٦٬۱۹۸ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 ۳۱٤٬٥٦٦ - ۱۰٬۱۳۲ - ۳٬۹۲۳ ۲۷٥٬۳۹۷ ۲٥٬۱۱٤ - إضافات
    - (٦٤۳٬۱۰۹) ٦٤۳٬۱۰۹ - - - - - محّول خالل الفترة 

 (٥۷٬۸۳٦) - (٥۷٬۸۳٦) - - - - - الفترة   ستبعادات خاللا

 ۳٦۷٬۷۸۰٬٥۸٦ - ۹٦۳٬۸۷٤ ۳۲۱٬۰٥٦ ۲۰۹٬۱۷۸ ۲۹۱٬۰۰۳٬۰٤٥ ۲٦٬٦۳۱٬۳۱۲ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 
 

         المتراكم االستھالك 
 ۱۰۸٬۰۸۸٬۹۲۸ - ۳۳۷٬۲۸۳ ۲۹۱٬٤۸۹ ۱۹۲٬۰۸۱ ۸٤٬۹٥۸٬٦٦۹ ۷٬۹٤۲٬۰۰٦ ۱٤٬۳٦۷٬٤۰۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

  ۸٬۲٦۰٬۹۲۷ - ۱۱٬۹۰۸ ۱۱٬۷۷٥ ۳٬۰۹۲  ٦٬٥۱۷٬۹۲٤ ٦۱۷٬۲٦۰ ۱٬۰۹۸٬۹٦۸ فترةالمحمل لل 
 (٥۷٬۸۳٦) - (٥۷٬۸۳٦) - - - - - الفترة   ستبعادات خاللا

 ۱۱٦٬۲۹۲٬۰۱۹ - ۲۹۱٬۳٥٥ ۳۰۳٬۲٦٤ ۱۹٥٬۱۷۳  ۹۱٬٤۷٦٬٥۹۳ ۸٬٥٥۹٬۲٦٦ ۱٥٬٤٦٦٬۳٦۸ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 
 

         القیمة الدفتریة 

 ۲٥۱٬٤۸۸٬٥٦۷ -  ٦۷۲٬٥۱۹ ۱۷٬۷۹۲ ۱٤٬۰۰٥  ۱۹۹٬٥۲٦٬٤٥۲ ۱۸٬۰۷۲٬۰٤٦ ۳۳٬۱۸٥٬۷٥۳ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰  في
 

 

 مبانٍ  مدققة
طرق وخطوط  

 أنابیب
 آالت  

 وماكینات
 معدات  
 سیارات  مكتبیة

 معدات  
 حاسب آلي 

أعمال رأسمالیة قید  
 اإلجمالي  اإلنجاز 

 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني التكلفة 
 ۳٦۷٬۰٤٥٬۰۷۲ ٦٤٥٬۰۳٤ ۳٦۲٬۱۳٤ ۳۳۳٬۳۲۱ ۲۰٤٬۳٤۳ ۲۹۰٬۲۹٦٬٤۱۰ ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۳٥٦٬۸٥۱ - ۳٬۱٥۰ - ٥۱۲ ۳۱٤٬۹۹۳ ۳۸٬۱۹٦ - إضافات
  خالل الفترة محول

 ) ۱٬۹۲٥( ) ۱٬۹۲٥( - - - - - - ) ۱۰(إیضاح 
 ۳٦۷٬۳۹۹٬۹۹۸ ٦٤۳٬۱۰۹ ۳٦٥٬۲۸٤ ۳۳۳٬۳۲۱ ۲۰٤٬۸٥٥ ۲۹۰٬٦۱۱٬٤۰۳ ۲٦٬٥۸۹٬۹۰٥ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 

         االستھالك المتراكم 
 ۹٦٬۹۷۲٬۷٤٦ - ۳۱٦٬۲۲٥ ۲٦٦٬۳٥۹ ۱۸۸٬۰۹۲ ۷٦٬۱۸۸٬٤۷٦ ۷٬۱۱٥٬٥۱۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۸٤ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۸٬۳۱۸٬۸٥۲ - ۱٦٬۱۷۱ ۲۹٬۷۱٥ ۳٬۰۱۸ ٦٬٥٥٤٬۰٤۱ ٦۱٦٬۹۳۹ ۱٬۰۹۸٬۹٦۸ المحمل للفترة
 ۱۰٥٬۲۹۱٬٥۹۸ - ۳۳۲٬۳۹٦ ۲۹٦٬۰۷٤ ۱۹۱٬۱۱۰ ۸۲٬۷٤۲٬٥۱۷ ۷٬۷۳۲٬٤٤۹ ۱۳٬۹۹۷٬۰٥۲ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 

         القیمة الدفتریة 
 ۲٦۲٬۱۰۸٬٤۰۰ ٦٤۳٬۱۰۹ ۳۲٬۸۸۸ ۳۷٬۲٤۷ ۱۳٬۷٤٥ ۲۰۷٬۸٦۸٬۸۸٦ ۱۸٬۸٥۷٬٤٥٦ ۳٤٬٦٥٥٬۰٦۹ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 

         

 مباني  مدققة
طرق وخطوط  

 أنابیب
 آالت 

 وماكینات
 معدات  
 سیارات  مكتبیة

 معدات  
 حاسب آلي 

أعمال رأسمالیة قید  
 اإلجمالي  اإلنجاز 

 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني التكلفة 
 ۳٦۷٬۰٤٥٬۰۷۲ ٦٤٥٬۰۳٤ ۳٦۲٬۱۳٤ ۳۳۳٬۳۲۱ ۲۰٤٬۳٤۳ ۲۹۰٬۲۹٦٬٤۱۰ ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ٤۹۲٬۹۷٤ - ٦٬۳۳٥  ۹۱۲ ٤۳۱٬۲۳۸ ٥٤٬٤۸۹ - إضافات 
(إیضاح   محّول خالل السنة

۱۰ ( - - - - - - )۱٬۹۲٥ ( )۱٬۹۲٥ ( 

 ) ۱۲٬۲٦٥( - - ) ۱۲٬۲٦٥( - - - - السنةاستبعادات خالل 
 ۳٦۷٬٥۲۳٬۸٥٦ ٦٤۳٬۱۰۹ ۳٦۸٬٤٦۹ ۳۲۱٬۰٥٦ ۲۰٥٬۲٥٥ ۲۹۰٬۷۲۷٬٦٤۸ ۲٦٬٦۰٦٬۱۹۸ ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

         االستھالك المتراكم 
 ۹٦٬۹۷۲٬۷٤٦ - ۳۱٦٬۲۲٥ ۲٦٦٬۳٥۹ ۱۸۸٬۰۹۲ ۷٦٬۱۸۸٬٤۷٦ ۷٬۱۱٥٬٥۱۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۸٤ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱۱٬۱۲۸٬۱۷٥ - ۲۱٬۰٥۸ ۳۷٬۱۲۳ ۳٬۹۸۹ ۸٬۷۷۰٬۱۹۳ ۸۲٦٬٤۹٦ ۱٬٤٦۹٬۳۱٦ المحمل للسنة  
 ) ۱۱٬۹۹۳( -  ) ۱۱٬۹۹۳( - - - - استھالك مستبعد

 ۱۰۸٬۰۸۸٬۹۲۸ - ۳۳۷٬۲۸۳ ۲۹۱٬٤۸۹ ۱۹۲٬۰۸۱ ۸٤٬۹٥۸٬٦٦۹ ۷٬۹٤۲٬۰۰٦ ۱٤٬۳٦۷٬٤۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
         القیمة الدفتریة  

 ۲٥۹٬٤۳٤٬۹۲۸ ٦٤۳٬۱۰۹ ۳۱٬۱۸٦ ۲۹٬٥٦۷ ۱۳٬۱۷٤ ۲۰٥٬۷٦۸٬۹۷۹ ۱۸٬٦٦٤٬۱۹۲ ۳٤٬۲۸٤٬۷۲۱ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في
 

(أ) من القوائم   ۲-۲في إیضاح    على النحو الواردتخضع الممتلكات واآلالت والمعدات لترتیبات اإلیجار التشغیلي مع الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه  
 . المرحلیة غیر المدققة  المالیة

 
 أرض مستأجرة  (أ)

 
بموجب مدة اتفاقیة حق االنتفاع    ۲۰۳٤نوفمبر  ۲۳سنة تنتھي بتاریخ    ۲٥لمدة   ُعماناستأجرت الشركة األرض التي شیدت علیھا المحطة من حكومة سلطنة  

ً  سنة إضافیة. وقد تم فعلیاً دفع رسوم اإلیجار ۲٥ویمكن تمدیدھا إلى فترة   ).۹سنة. (إیضاح  ۲٥عن الفترة المبدئیة لمدة  مقدما
 الضمان  (ب)

 
 ).۲۰ابل اقتراضات ألجل (إیضاح الممتلكات واآلالت والمعدات لدى الشركة مرھونة كضمان مق
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۲۳ 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع) ۸

 
 تم توزیع االستھالك المحمل كما ھو مبین أدناه:  (ج) 

 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 مدققة غیر 
أشھر  الثالثةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۱ سبتمبر

   غیر مدققة 
أشھر   التسعةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 مدققة

أشھر   التسعةفترة 
 ۳۰ المنتھیة في

 ۲۰۲۱ سبتمبر
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۸٬۲۹٤٬٦٥۹   ۸٬۲٤۰٬۹۲٤  ۲٬۷۹٦٬۰۱۰  ۲٬۷۷٥٬۱٥۸ )٤تكلفة المبیعات (إیضاح 

 ۲٤٬۱۹۳   ۲۰٬۰۰۳  ۸٬۰۸۷  ٦٬۷۳۹ )٥مصروفات إداریة (إیضاح 
 ۲٬۷۸۱٬۸۹۷  ۲٬۸۰٤٬۰۹۷  ۸٬۲٦۰٬۹۲۷   ۸٬۳۱۸٬۸٥۲ 

 
 أصول حق االستخدام  ۹
 اإلجمالي   أرض  

 لایر ُعماني   لایر ُعماني  غیر مدققة 
 

    التكلفة 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 

    
    المتراكم االستھالك 

 ۱٥۷٬٤۹٦  ۱٥۷٬٤۹٦ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 
 ۲۰٬۱۸۲  ۲۰٬۱۸۲ ) ٤(إیضاح  فترةالمحمل لل

 ۱۷۷٬٦۷۸  ۱۷۷٬٦۷۸ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 
    

 ٦٥٤٬۳٥۰  ٦٥٤٬۳٥۰ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰القیمة الدفتریة في 
 
 اإلجمالي   أرض  

 لایر ُعماني   لایر ُعماني  مدققة
 

    التكلفة 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 

    
    االستھالك المتراكم 

 ۱۳۰٬٥۱۳  ۱۳۰٬٥۱۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۲۰٬۱۸۲  ۲۰٬۱۸۲ ) ٤(إیضاح  لفترةالمحمل ل

 ۱٥۰٬٦۹٥  ۱٥۰٬٦۹٥ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في 
    

 ٦۸۱٬۳۳۳  ٦۸۱٬۳۳۳ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰القیمة الدفتریة في 

 اإلجمالي   أرض  
 لایر ُعماني   لایر ُعماني  المدققة 

 

    التكلفة 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في 

    
    االستھالك المتراكم 

 ۱۳۰٬٥۱۳  ۱۳۰٬٥۱۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۲٦٬۹۸۳  ۲٦٬۹۸۳ للسنة المحمل 

 ۱٥۷٬٤۹٦  ۱٥۷٬٤۹٦ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في 
    

 ٦۷٤٬٥۳۲  ٦۷٤٬٥۳۲ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱القیمة الدفتریة في 
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۲٤ 

 أصول غیر ملموسة  ۱۰
 

 تتكون األصول غیر الملموسة بشكل أساسي من برنامج نظام تخطیط الموارد وبرنامج دوبونت ستوب. 
 

 
 غیر مدققة 

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۱۷۲٬۰۱۲  ۱۷۲٬۰۱۲  ۱۷۳٬۹۳۷ ینایر  ۱في 
 ۱٬۹۲٥  ۱٬۹۲٥  - )۸(إیضاح السنة الفترة/ خالل  تحویالت

 ۱۷۳٬۹۳۷  ۱۷۳٬۹۳۷  ۱۷۳٬۹۳۷ 
      المتراكم  طفاءاإل

 ) ۱٤٥٬٤۲۸(  ) ۱٤٥٬٤۲۸(  ) ۱۷۰٬۹۷۲( ینایر  ۱في 
 ) ۲٥٬٥٤٤(  ) ۱۹٬۰۸۸(  ) ۲٬٥٤۸( ) ٥(إیضاح  السنة/محمل للفترة

 )۱۷۳٬٥۲۰ (  )۱٦٤٬٥۱٦ (  )۱۷۰٬۹۷۲ ( 
 ۲٬۹٦٥  ۹٬٤۲۱  ٤۱۷ القیمة الدفتریة 

 
 التحوط احتیاطي  ۱۱

 

 

 غیر مدققة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة 
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱ریسمبد ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر    ي ُعمانلایر  
  مبادالت معدل الفائدة: 

 
    

 ) ۱٬٥۳۹٬۷۷۷(  ) ۱٬۹۰٤٬۰٦۹(   ) ۱٬٦۰٦( إس إم بي سي كابیتال ماركت لیمیتد 
 ) ٤٬٦۸٤٬۰٤٤(  ) ٥٬۸٤۹٬٦۳۳(   ۲۱٤٬٥٥۳ بنك ستاندرد شارترد 

 ) ۱٬۳۲۸٬۸۲٦(  ) ۱٬٦۳٤٬۷٦۷(   ) ۱٬۱۳۷( إیبیكس  -كیھ إف دبلیو 
 ) ۷٬٥٥۲٬٦٤۷(  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹(   ۲۱۱٬۸۱۰ نھایة الفترة أدوات التحوط في 

 ۱٬۱۳۲٬۸۹۷  ۱٬٤۰۸٬۲٦۹   ) ۳۱٬۷۷۲( )(ج)۱۸أصل الضریبة المؤجلة (إیضاح 
 ) ٦٬٤۱۹٬۷٥۰(  ) ۷٬۹۸۰٬۲۰۰(   ۱۸۰٬۰۳۸ احتیاطي التحوط في نھایة فترة (صافي من الضریبة) 

 ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱(  ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱(   ) ٦٬٤۱۹٬۷٥۰( احتیاطي التحوط في بدایة الفترة ناقصاً: 
التدفقات النقدیة  تحوطالجزء الفعال للتغیر في القیمة العادلة ل

 ٥٬۳۹۱٬۰۸۱  ۳٬۸۳۰٬٦۳۱   ٦٬٥۹۹٬۷۸۸ للفترة 
       

       تصنیف أدوات التحوط: 
 ٤٬۸۰۳٬٥۷۰  ٥٬٤۳۳٬۰٥۱   ) ۱۸٬۱۳۸( من أدوات التحوط  االستحقاق غیر المتداول

 ۲٬۷٤۹٬۰۷۷  ۳٬۹٥٥٬٤۱۸   ) ۱۹۳٬٦۷۲( من أدوات التحوط  االستحقاق المتداول
 )۲۱۱٬۸۱۰ (   ۹٬۳۸۸٬٤٦۹  ۷٬٥٥۲٬٦٤۷ 

 ۱٬۷۸۷٬۹۰۱  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲   ٥٬٤٦۷٬۱٤۷ ینایر  ۱القائمة منذ  التحوطالتغیرات في القیمة العادلة ألدوات 
 ) ۱٬۷۸۷٬۹۰۱(  ) ۱٬۰۰۹٬۳٥۲(   ) ٥٬٤٦۷٬۱٤۷( التحوط المستخدم لتحدید فعالیة   التحوطالتغیر في قیمة بند 

  

، أبرمت الشركة اتفاقیة الشروط المشتركة للحصول على تسھیالت ائتمانیة من مجموعة من البنوك الدولیة والمحلیة مع بنك  ۲۰۰۹نوفمبر    ۱۹في  
ي، وبنك الصین،  عُمانبالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة باللایر الستاندرد شارترد بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة  

 فرع "شان دونغ" بصفتھ وكیل لتسھیالت السیناشور. 
 

   لمطبقة.تحمل التسھیالت التجاریة بالدوالر وتسھیالت السیناشور فائدة بمعدل اللیبور في الوالیات المتحدة األمریكیة إضافة إلي الھوامش ا 
 

معدل الفائدة مع إس إم بي سي كابیتال ماركیت    مقایضةوفقا التفاقیة الشروط المشتركة، قامت الشركة بتثبیت معدل الفائدة من خالل إبرام اتفاقیات  
على    ۲۰۱۰أبریل    ۸و  ۲۰۱۰مارس    ۲۳و  ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۰لیمیتد وبنك كیھ إف دبلیو إیبیكس جي إم بي إتش وبنك ستاندرد شارترد بتاریخ  

   ٪ من تسھیل قرضھا بالدوالر األمریكي.۹٥٫۳۲التوالي، بنسبة 
 

. إن  لعقود المقایضةإجمالي قیمة قروضھا، وبالتالي یتم تحدید البند المغطى كنسبة من القروض القائمة حتى المبلغ االسمي  تحوط ال تقوم الشركة ب
ملیون    ۱۷ملیون دوالر أمریكي) وتقارب    ۱٦٦ي (ُعمانملیون لایر   ٦٤تقارب    ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰القیمة االسمیة المقابلة المغطاة والقائمة كما في  

یبلغ    ٤۳ي (ُعمانلایر   ٪)  ٤٫۳٤٥  :۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ٪٤٫۳٤٥:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰٪ (٤٫۳٤٥ملیون دوالر أمریكي)، وبمعدل فائدة ثابت 
 ٪) سنویاً على التوالي. ۳٫۸ :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  - ٪۳٫۸: ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰٪ (۳٫۸و
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۲٥ 

 (تابع) التحوط احتیاطي  ۱۱
 

اق والقیمة  تشتمل مبادالت معدل الفائدة على شروط ھامة مماثلة للبند المغطى مثل المعدل المرجعي وتواریخ إعادة التحدید وتواریخ السداد واالستحق
ھامة المطابقة  والبند المغطى حیث أن جمیع الشروط ال  التحوطإلزالة عدم التطابق المحاسب بین أداة    التحوطاالسمیة. تقوم الشركة بتطبیق محاسبة  

٪. سیؤدي ذلك بشكل فعال إلى إدراج مصروفات الفائدة بمعدل فائدة ثابت للقروض ذات  ۱۰۰خالل الفترة والعالقات االقتصادیة كانت فعالة بنسبة  
 المتغیرة.   التحوطمعدالت 

 
 معدل الفائدة بسبب:  مقایضاتفي  التحوطقد تحدث عدم فعالیة  

 معدل الفائدة التي ال یقابلھا القرض.  مقایضاتعلى  تعدیل قیمة االئتمان/ قیمة الدین •
 معدل الفائدة والقروض.  مقایضاتاالختالفات في الشروط الھامة بین  •
 

 االقتصادیة ولیس كاستثمارات مضاربة. التحوطتستخدم المشتقات فقط ألغراض 
 

 مخزون  ۱۲
 

 

 غیر مدققة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۱٬۱٦٤٬۹۰۰  ۱٬۱٥۹٬٥۲۷  ۱٬۱۷۷٬٦٥٤ مخزون الوقود
 ٤٬۲۹٦٬۱٥۲  ٤٬٤۸۹٬۸٦۸  ٤٬٤٤۷٬۹۹۸ قطع غیار ومواد استھالكیة 

 ٥٬٦۲٥٬٦٥۲  ٥٬٦٤۹٬۳۹٥٬٤٦  ٥۱٬۰٥۲ 
 

 ذمم مدینة تجاریة وأخرى   ۱۳
 

 
 غیر مدققة 

  سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۲  

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۱۷٬٥۷٤٬۱۱۰  ۱۹٬۲٦٥٬۲۸۸  ۷٬۰۱٥٬٤٦۰ )۱-۱۳(إیضاح  ذمم مدینة تجاریة
 ۱٬٤٥۳٬٥۹۲  ۱٬۳۷۸٬۰۱۹  ۱٬٥٦٤٬۱۱۷ دفعات مقدمة للموردین 

 ۲٦٬۷۰٥  ۱٥٥٬۹٥٤  ۱۱٥٬۷٥۱ مبالغ مدفوعة مقدًما 
 ٥۲۲٬٥۹٤  ٤٬۱۱۷  ٤٬۰۳۸ ذمم مدینة أخرى 

 ۸٬٦۹۹٬۳٦٦  ۲۰٬۸۰۳٬۳۷۸  ۱۹٬٥۷۷٬۰۰۱ 
 

 ۳۰(  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰كما في    الذمم المدینة التجاریةیة لشراء الطاقة والمیاه) والذي یمثل رصید  عُمانالشركة عمیالً واحداً فقط (الشركة ال  لدى
 عمیل واحد).   :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۱ سبتمبر

 
 ذمم مدینة تجاریة  ۱۳-۱

 

 

 غیر مدققة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۲  ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱  ۷٬۰٤٤٬۰۸۷ الذمم المدینة التجاریة إجمالي 
 ) ۳۳٬۸٥۲(  ) ۳۳٬٦۰۳(  ) ۲۸٬٦۲۷( القیمة مخصص االنخفاض في  

 ۷٬۰۱٥٬٤٦۰  ۱۹٬۲٦٥٬۲۸۸  ۱۷٬٥۷٤٬۱۱۰ 
 

 (ب).  ۲۳ اإلیضاح في التقریر تاریخ  في التجاریة المدیونیات استحقاق  فتراتاإلفصاح عن  تم
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۲٦ 

 النقد وما یعادلھ    ۱٤
 

 

 غیر مدققة 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۷۱۹  ۷۷۳  ٤۰۹ نقد في الصندوق 
 ۱٬۰۰۲٬۰٥۱  ٥٬۲۳٥٬٤٤۹  ٦٬۳٥۰٬٥۱۲ نقد لدى البنك 

 ۱٬۰۰۲٬۷۷۰  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  ٦٬۳٥۰٬۹۲۱ النقد وما یعادلھ 
 

أشھر) وحساب احتیاطي خدمات  ٦إلى  ۳ألجل (ثابتة ودائع 
 ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰ الدین 

 -  -  ۲٬۳۳۳٬٥۰۰ النقد المقید 
 ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۱٤٬۲٥٥٬٤٤۰ ودائع لدى البنك 

 
 حساب احتیاطي خدمة الدین (النقد المقید)

 
بقیمة   حساب احتیاطي خدمة الدین متطلبات الحد األدنى لرصیدلتلبیة ، أودعت الشركة أمواالً في الحسابات المصرفیة   ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰كما في 

 .)۲۰إیضاح (ي) ُعمانلایر  ۱٤٬۰۸۳٬٤۳٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ - ي ُعمانلایر  ۱٤٬۰۸۳٬٤۳٥ :۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ي (ُعمانلایر  ۱٤٬۲٥٥٬۹٤۳
 

 الودائع الثابتة ألجل 
 

  : ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ي (ُعمانلایر      ۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰بمبلغ    حساب احتیاطي خدمة الدین  إضافة الى  سعر الفائدة المرجح لودائع ألجلمتوسط  یبلغ  
  ۳۱  -  ٪۰٫٥۸:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰٪ (٤بمتوسط سعر للفائدة  ي)  ُعمانلایر    ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  -  يُعمانلایر      ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰

 ). ٪ سنویاً ۰٫٥۰: ۲۰۲۱دیسمبر 
 

   مطابقة االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمویل ۱-۱٤
 
  نقدیة بنود غیر  

  ۲۰۲۲ ینایر ۱ غیر مدققة 
 

  تكالیف فوائد   التدفقات النقدیة 
تكلفة المعامالت  

  غیر المطفأة 
 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 ُعماني لایر   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  

قروض طویلة األجل  
 ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤  ۳۸٦٬٤٥۰  -  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱٤(  ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸ )۲۰و ۷(اإلیضاحین 

التزامات إیجار طویلة األجل  
 )۲۲و ۷(اإلیضاحین 

٥۲۳٬٥۷۲ 
 

- 
 

۲٥٬٤۹۷ 
 

- 
 

٥٤۹٬۰٦۹ 

   
  بنود غیر نقدیة  

  تكالیف فوائد   التدفقات النقدیة   ۲۰۲۱ ینایر ۱ مدققة
المعامالت  تكلفة 

  غیر المطفأة 
 

  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  

قروض طویلة األجل  
 ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰  ٤٦۸٬٥۷٥  -  ) ۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦ )۲۰و ۷(اإلیضاحین 

التزامات إیجار طویلة األجل  
 ٥۱٥٬٥۸۳  -  ۲۳٬۹٦۷  -  ٤۹۱٬٦۱٦ )۲۲و ۷(اإلیضاحین 

          
  بنود غیر نقدیة  

  ۲۰۲۱ ینایر ۱ مدققة

 
 

  تكالیف فوائد   التدفقات النقدیة 
تكلفة المعامالت  

  غیر المطفأة 
 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  

قروض طویلة األجل  
 ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸  ٦۰٦٬۲٥۳  -  ) ۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦ )۲۰و ۷(اإلیضاحین 

التزامات إیجار طویلة األجل  
 ٥۲۳٬٥۷۲  -  ۳۱٬۹٥٦  -  ٤۹۱٬٦۱٦ )۲۲و ۷(اإلیضاحین 
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۲۷ 

 حقوق الملكیة  ۱٥
 

 رأس المال  (أ)
 

 .سھم ۹٥٤٫٥۷۱٫۹٥۰من  (صادر ومدفوع بالكامل) یتكون رأس مال الشركة المسجل
 

األرباح المعلنة من وقت آلخر ویحق لھم صوت واحد لكل سھم في اجتماعات الشركة. یتم  یحق لحاملي األسھم العادیة الحصول على توزیعات  
 تصنیف جمیع األسھم بالتساوي فیما یتعلق باألصول المتبقیة للشركة. 

 

 فیما یلي تفاصیل المساھمین: 
 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰    غیر مدققة

  عدد األسھم المملوكة    الجنسیة  
النسبة من  

  اإلجمالي 
سیمبكورب األولى    ُعمانشركة 

  ٪٤۰٫۰۰  ۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  جزر العذراء البریطانیة  لالستثمار القابضة المحدودة 
  ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  ُعمان سلطنة  شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 

  ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹  متنوعة  عامة 
   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰ ٪  

 

  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ مدققة
 

 الجنسیة 
 

 عدد األسھم المملوكة  
النسبة من   

 اإلجمالي 
 

سیمبكورب األولى   ُعمانشركة 
 جزر العذراء البریطانیة  لالستثمار القابضة المحدودة 

 
۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  ٤۰٫۰۰٪  

  ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  ُعمانسلطنة  شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 
  ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹  متنوعة  عامة

   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰٪  
 

                                                                                      ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱         مدققة
 

 الجنسیة 
 

 عدد األسھم المملوكة  
النسبة من   

 اإلجمالي 
 

سیمبكورب األولى   ُعمانشركة 
 جزر العذراء البریطانیة  لالستثمار القابضة المحدودة 

 
۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  ٤۰٫۰۰٪  

  ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  ُعمانسلطنة  شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 
  ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹  متنوعة  عامة

   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰٪  
 

 احتیاطي قانوني  (ب) 
 

٪ من أرباح الشركة لحساب احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع  ۱۰تحویل نسبة    ۲۰۱۹من قانون الشركات التجاریة لعام    ۱۳۲تتطلب المادة رقم  
 المساھمین.   علىھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع  إنإلى أن یصبح رصید ذلك االحتیاطي مساویاً لثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل. 

 
 تحوط احتیاطي  (ج) 

 
التدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت    تحوطعلى الجزء الساري المفعول من صافي التغیرات المتراكمة للقیم العادلة ألدوات    التحوط یشتمل احتیاطي  

 ). ۱۱التي تمت تغطیتھا ولكنھا لم تحدث بعد (إیضاح 
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۲۸ 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى ۱٦
 غیر مدققة  

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   لایر ُعماني  
      

 ۱۱٬۷۱۳٬۹۷٥  ۱۳٬۰٥٥٬۷۲۲  ۳٬۰۲۸٬۳۸۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱٬۹۸۲٬۸۳٤  ۲٬۳۱۲٬۳۳٦  ۲٬۲۱٥٬۹۸۲ ذمم دائنة أخرى مصروفات مستحقة و

 ۲٬۲۹۱٬۳۳٦  ۱٬۸۳٦٬۸۲۸  ۲٬۰٦۹٬٥۳۳ )۱۹(إیضاح مستحق ألطراف ذات عالقة 
 ۷٤۱٬۲۰۸  ۸۲۰٬۳۳۹  ۷۹۲٬۷۰۷ مستحق ضریبة القیمة المضافة 
 ۱٬۳۸٤٬۰۸۷  ۲٤٬٤۹٥  ٤۱٬۹۷۲ توزیعات أرباح مستحقة الدفع 

 ۸٬۱٤۸٬٥۸۱  ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۰  ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰ 
 اقتراضات قصیرة األجل        ۱۷

 
  . بلغ حد ۲۰۲۲ینایر    ۰٦علیھا في    آخر تعدیلوكان    ۲۰۱۳فبرایر    ۲٦رأس المال العامل مع بنك مسقط بتاریخ  لأبرمت الشركة اتفاقیة تسھیالت  

العامل ("التسھیالت")  تسھیالت   فائدة بحد أقصى  بي  ُعمانملیون لایر    ۳٫۸٥رأس المال  ً   ٪۳٫۷٥معدل  ، بلغ  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰كما في  .  سنویا
). یتم تأمین المرفق وفقًا التفاقیة الشروط العامة  : ال شيء۲۰۲۱دیسمبر ۳۱؛ يُعمانملیون لایر  ۲٫۷٥: ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰(ال شي  المتوفرالرصید 

 المالیة.  ھذه القوائممن  ۲۰ اإلیضاحوالمذكورة في 
 

 ضریبة الدخل         ۱۸
  

  ٪ من الدخل الضریبي.۱٥بمعدل  ُعمانتعد الشركة ملزمة بسداد ضریبة الدخل وفقاً لقوانین ضریبة الدخل في سلطنة  
 

  ۳۱و    يُعمان  لایر   ٦۷٥٬۹۹٤  بمبلغ   رسوم   :۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ي (ُعمان   لایر  ۱٬۱٦٤٬٦٦۹  بقیمة  رسوم األصول الضریبیة المؤجلةلقد تم إدراج  
معدل الفائدة    لعقود مقایضةي) مباشرة في حقوق الملكیة فیما یتعلق بالتغیرات في القیم العادلة  ُعمان لایر    ۹٥۱٫۳٦٦  بمبلغ  رسوم  :۲۰۲۱  دیسمبر

 ). ۱۱(إیضاح 
 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 مدققة غیر 
أشھر  الثالثةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۱ سبتمبر

   غیر مدققة 
أشھر   التسعةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 

 مدققة
  التسعةفترة 

 أشھر المنتھیة في
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱ 
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
        األرباح أو الخسائرالمدرج في أ) 

 ۱٬۹۲٥٬٥٤۳  ۲٬٤۰۲٬۸۲۲  ٥٦٦٬٦۹٥  ۷۸۱٬۷۰۹ ضریبة الدخل للفترة 
 ٥۰۰٬۲۱۲  ۱۹٦٬۷۷۲  ۱٦٤٬۹۸۷  ٦٬٤۹۳ مصروفات الضریبة المؤجلة للفترة 

 ۷۸۸٬۲۰۲  ۷۳۱٬٦۸۲  ۲٬٥۹۹٬٥۹٤  ۲٬٤۲٥٬۷٥٥ 
 
 

 المطابقة  ب)
 
 لضرائب الدخل المحتسبة بمعدل الضریبة المطبق مع مصروفات ضریبة الدخل:  مطابقة فیما یلي 

 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة  

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 مدققة غیر 
  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة  
  ۳۰ في

  سبتمبر
۲۰۲۱ 

   غیر مدققة 
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰  ۱۷٬۲۹۳٬٥٤۸  ٤٬۸٤۹٬٦۷٦  ٥٬۲٤۱٬۱٥۹ األرباح قبل الضریبة 

        
 ) ۲٬٤۱۷٬٦۷۲(  ) ۲٬٥۹٤٬۰۳۲(  ) ۷۲۷٬٤٥۲(  ) ۷۸٦٬۱۷٤( ضریبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

 ) ۸٬۰۸۳(  ) ٥٬٥٦۲(  ) ٥٬۰۷۳(  ) ۲٬۰۲۸( مصروفات غیر قابلة للخصم ألغراض ضریبیة 
 -  -  ۸٤۳  - السابقة  للسنة تعدیل

 ) ۲٬٤۲٥٬۷٥٥(  ) ۲٬٥۹۹٬٥۹٤(  ) ۷۳۱٬٦۸۲(  ) ۷۸۸٬۲۰۲( للفترة  الدخل مصروفات ضریبة
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۲۹ 

 (تابع) ضریبة الدخل        ۱۸
 

 (التزام) الضریبة المؤجلة أصل  ج)
 

 سبتمبر ۳۰في   الفترة ُمدَرج خالل   ینایر  ۱في  غیر مدقق
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  ۲۰۲۲ سبتمبر  كما في

      محمل إلى األرباح أو الخسائر
 ) ۲٤٬۸٤٦٬۲۲۰(  ) ۲۰۸٬۹٦۱(  ) ۲٤٬٦۳۷٬۲٥۹( ممتلكات وآالت ومعدات 

 ۷۳٬۳۹۷  ٦٬٦۲۷  ٦٦٬۷۷۰ استبعاد األصول مخصص التزام 
 ۲٦٬۰٤۸  ٥٬٥٦۲  ۲۰٬٤۸٦ أصول حق االستخدام/ التزامات اإلیجار 

 )۲٤٬٥٥۰٬۰۰۳ (  )۱۹٦٬۷۷۲ (  )۲٤٬۷٤٦٬۷۷٥ ( 
      الدخل الشامل االخر الضریبة المؤجلة المدرجة في 

 ) ۳۱٬۷۷۲(  ) ۱٬۱٦٤٬٦٦۹(  ۱٬۱۳۲٬۸۹۷ أدوات مالیة مشتقة 
 ) ۲٤٬۷۷۸٬٥٤۷(  ) ۱٬۳٦۱٬٤٤۱(  ) ۲۳٬٤۱۷٬۱۰٦( ضریبة مؤجلة (بالصافي)التزام 

 
 

      مدقق 
 سبتمبر ۳۰كما في   ُمدَرج خالل الفترة   ینایر  ۱في  

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  ۲۰۲۱ سبتمبركما في 
      محمل إلى األرباح أو الخسائر 

 ) ۲٤٬٤٦۹٬۰۳۷(  ) ٥۱۱٬۸٥۰(  ) ۲۳٬۹٥۷٬۱۸۷( ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٦٤٬٦٦۲  ٦٬۳۰٦  ٥۸٬۳٥٦ مخصص التزام استبعاد األصول 

 ۱۸٬۷۰۲  ٥٬۳۳۲  ۱۳٬۳۷۰ أصول حق االستخدام/ التزامات اإلیجار 
 ) ۲٤٬۳۸٥٬٦۷۳(  ) ٥۰۰٬۲۱۲(  ) ۲۳٬۸۸٥٬٤٦۱( خسائر ضریبیة 

      
      حقوق الملكیة الضریبة المؤجلة المدرجة في 

 ۱٬٤۰۸٬۲٦۹  ) ٦۷٥٬۹۹٤(  ۲٬۰۸٤٬۲٦۳ أدوات مالیة مشتقة 
 ) ۲۲٬۹۷۷٬٤۰٤(  ) ۱٬۱۷٦٬۲۰٦(  ) ۲۱٬۸۰۱٬۱۹۸( التزام ضریبة مؤجلة (بالصافي)

 
 دیسمبر  ۳۱في   ُمدَرج خالل السنة   ینایر ۱في  مدقق 

 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  ۲۰۲۱كما في دیسمبر 
 ) ۲٤٬٦۳۷٬۲٥۹(  ) ٦۸۰٬۰۷۲(  ) ۲۳٬۹٥۷٬۱۸۷( محمل إلى األرباح أو الخسائر 

 ٦٦٬۷۷۰  ۸٬٤۱٤  ٥۸٬۳٥٦ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۲۰٬٤۸٦  ۷٬۱۱٦  ۱۳٬۳۷۰ مخصص التزام استبعاد األصول 

 ) ۲٤٬٥٥۰٬۰۰۳(  ) ٦٦٤٬٥٤۲(  ) ۲۳٬۸۸٥٬٤٦۱( أصول حق االستخدام/ التزامات اإلیجار 
      

      الضریبة المؤجلة المدرجة في حقوق الملكیة 
 ۱٬۱۳۲٬۸۹۷  ) ۹٥۱٬۳٦٦(  ۲٬۰۸٤٬۲٦۳ أدوات مالیة مشتقة 

 ) ۲۳٬٤۱۷٬۱۰٦(  ) ۱٬٦۱٥٬۹۰۸(  ) ۲۱٬۸۰۱٬۱۹۸( التزام ضریبة مؤجلة (بالصافي)
 

 : للسنة  المتداولة الضریبة التزام في حركةفیما یلي ال (د)
  

 مدققة غیر 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 مدققة 
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱  
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر    ي ُعمانلایر 

       
 ۱٬۳۹٦٬۷۹٦  ۱٬۳۹٦٬۷۹٦   ۲٬٥۷۷٬۱۹٦ ینایر  ۱في  
 ۲٬٥۷۸٬۰۳۸  ۱٬۹۲٥٬٥٤۳   ۲٬٤۰۲٬۸۲۲ المحمل للفترة/ السنة  
 ) ۱٬۳۹۷٬٦۳۸(  ) ۱٬۳۹۷٬٦۳۸(   ) ۲٬٥۷۱٬٦۷٥( مدفوع خالل الفترة / السنة  
  ۲٬٤۰۸٬۳٤۳   ۱٬۹۲٤٬۷۰۱  ۲٬٥۷۷٬۱۹٦ 
       
 موقف إقرارات السنة السابقة  )ھـ(
 

لدى األمانة العامة للضرائب بوزارة المالیة. تعتقد اإلدارة أن أي    ۲۰۲۱إلى    ۲۰۱۹لم یتم بعد االنتھاء من ربوط الشركة للسنوات الضریبیة من  
  سبتمبر   ۳۰ضرائب إضافیة، إن وجدت، فیما یتعلق بالسنوات الضریبیة قید المراجعة لن تكون جوھریة بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في  

۲۰۲۲ . 
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۳۰ 

   معامالت مع أطراف ذات عالقة ۱۹
 

رصدة  تحتفظ الشركة بأرصدة لدى ھذه األطراف، وتنشأ ھذه األرصدة في سیاق العمل االعتیادي للنشاط التجاري من المعامالت التجاریة. وتكون األ
 القائمة في تاریخ التقریر غیر مضمونة في نھایة الفترة ویتم سدادھا نقدا.   

:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ك في تحصیلھا من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (كدیون معدومة أو مشكو  الفترةلم یعترف بأي مصروفات خالل  
 : ال شيء).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ال شيء

تعد شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل  بینما    بنفوذ جوھري للمساھمین  كمساھم  سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة  ُعمانتعد شركة  
 زمیلة.  اتشرككللصناعات المحدودة  شركة سیمبكوربووالصیانة ش.م.م  

 : للفترةلدى الشركة المعامالت الجوھریة التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل  
 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة  

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 مدققة غیر 
  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۱ 

   غیر مدققة 
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 ۳۰ في

  سبتمبر
۲۰۲۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
        المحدودة  للصناعات سیمبكورب شركة

 ٥٥  ۳٤۳  ٥٥  ۳٤۳ المصروفات  إسترداد -
        صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م شركة سیمبكورب 

 ٥٬۱۰۷٬٦٦۸  ٥٬۲۸۸٬۰٦۲  ۱٬۷۷۱٬٦۸۱  ۱٬۹۱٥٬٥٤۹ تكلفة التشغیل والصیانة   -
 ۳۳۹٬٤۷٦  ۳۲۷٬۹٥٤  ۹۳٬۳۳۰  ۱۱۳٬٦٦۰ مدفوعات الحوافز  -

 من:  الفترةون األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة في نھایة تتك
  

 غیر مدققة 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 مدققة
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 مدققة 
  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر 
      

 ۱٬۳۸۳٬۹۹٤  ۱٬۸۳٦٬۷۷۳  ۲٬۰٦۷٬۹٥۸ شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م 
 ٥٥  ٥٥  - شركة سیمبكورب للصناعات المحدودة 

 ۳۸  -  ۱٬٥۷٥ شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 
 ۲٬۰٦۹٬٥۳۳  ۱٬۸۳٦٬۸۲۸  ۱٬۳۸٤٬۰۸۷ 
      

 مكافآت اإلدارة العلیا 
شر،  موظفو اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة الشركة والتحكم بھا بشكل مباشر أو غیر مبا

 : لفترةلبما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة (تنفیذي أو غیر ذلك). فیما یلي إجمالي التعویضات المستحقة لموظَّفي اإلدارة العلیا 
 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 مدققة غیر

أشھر  الثالثةفترة 
 ۳۰ المنتھیة في

 ۲۰۲۱ سبتمبر

   غیر مدققة 
 التسعة فترة

أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰ في

۲۰۲۲ 

 

 مدققة
  التسعةفترة 

أشھر المنتھیة  
 ۳۰ في

  سبتمبر
۲۰۲۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۸۲٬۲۲۸  ۷۸٬۳٤۲  ۲۸٬۰۰۰  ۲٦٬۱۱٤ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۲۰٬۰۰۰  ۳۱٬۲٥۰  ٦٬٥۰۰  ٦٬۲٥۰ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
 ۳۳۳٬۹۰۸  ۳۹۷٬۷٦۲  ۹۰٬٦۹٦  ۹۷٬۱۰۱ قصیرة األجل  الموظفین امتیازات

 ۱۹٬۱٤۸  ۲۰٬٦۰٥  ٥٬۳٤۰  ٥٬۲۸۹ ومكافآت التقاعد الضمان االجتماعي 
 ۱۳٤٬۷٥٤  ۱۳۰٬٥۳٥  ٦۲۷٬۹٥۹  ٤٥٥٬۲۸٤ 

ي  ُعمانلایر      ۲٤۸٬۱۸٦تم دفع تعویضات بعض موظفي اإلدارة الرئیسیین من خالل شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بقیمة  
  ي).ُعمان  لایر ۲۱۷٬٤٤۱: ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰(
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۳۱ 

 قروض ألجل  ۲۰
 

  االستحقاق  

 غیر مدققة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر    

        متداولة غیر 
 قرض تمویل مشروع (بالدوالر األمریكي

  ۲۰۲٦- ۲۰۱۲ ) یعادل بالریال العماني 
۸٤٬۳۹٦٬۳۲۸  ۱۰٦٬٥۲۹٬٦۲۲  ۱۰٦٬٥۲۹٬٦۲۲ 

 ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰  ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰  ۱۷٬٥٤۹٬٤٦۰  ۲۰۲٦- ۲۰۱۲ ي) عُمانقرض تمویل مشروع (بالریال ال
   ۱۰۱٬۹٤٥٬۷۸۸  ۱۲۸٬٦۸۱٬٥۰۲  ۱۲۸٬٦۸۱٬٥۰۲ 

 ً  ) ۱٬۳٥٥٬۸۱٤(  ) ۱٬٤۹۳٬٤۹۲(  ) ۹٦۹٬۳٦٤(   مطفأة : تكلفة المعامالت غیر الناقصا
   ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤  ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰  ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸ 

 ً  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱۳(  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱۳(  ) ۲۷٬۱٥۹٬۱۹٤(   من القرض ألجل  االستحقاق المتداول: ناقصا
   ۷۳٬۸۱۷٬۲۳۰  ۱۰۰٬٤٥۲٬۲۹۷  ۱۰۰٬٥۸۹٬۹۷٥ 

 
، أبرمت الشركة اتفاقیة الشروط المشتركة للحصول على تسھیالت ائتمانیة من مجموعة من البنوك الدولیة والمحلیة مع بنك  ۲۰۰۹نوفمبر  ۱۹في 

ي، وبنك الصین،  عُمانالتجاریة بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة باللایر الستاندرد شارترد بصفتھ وكیل التسھیالت  
 فرع "شوندونغ" بصفتھ وكیل لتسھیالت السیناشور، ویطلق علیھم مجتمعین "المنظم المفوض الرئیسي". 

 
 الدفعات 

 

، ویستحق آخر ۲۰۱۲  سبتمبر  ۳۱قسط نصف سنوي تبدأ من    ۲۹یستحق إجمالي مبلغ السحوبات بموجب التسھیالت أعاله السداد بالكامل على  
 . ۲۰۲٦ مارس ۳۱قسط السداد في 

 

   الفائدة
 

معدل الفائدة    مقایضةیتم تحمیل الفائدة على التسھیالت التجاریة بالدوالر األمریكي بمعدل لیبور متغیر زائدا ھامش. أبرمت الشركة عقد   ) ۱(
   للحد من التزامھا مقابل تغیرات معدل الفائدة غیر المناسبة.

 
 إن الھوامش مبینة أدناه: 

 

 الھامش  
(النسبة  
 للسنة ٪) 

 ٪۳٫۰۰ (كما ھو محدد في اتفاقیة الشروط المشتركة) ۲۰۱۲في یولیو قبل تاریخ اإلكمال  
 ٪۲٫۸٥ بعد ذلك حتى السنة السادسة بعد تاریخ اإلكمال 
 ٪۳٫۲۰ بعد ذلك حتى السنة العاشرة بعد تاریخ اإلكمال

 ٪۳٫٥٥ بعد ذلك حتى السنة الثالثة عشر بعد تاریخ اإلكمال 
 ٪۳٫۹٥ بعد ذلك 

 
ً ۳یتم تحمیل الفائدة على تسھیالت السیناشور المغطاة بمعدل لیبور متغیر زائد ھامش ( ) ۲( معدل الفائدة    مقایضة). أبرمت الشركة عقد  ٪ سنویا

   للحد من التزامھا مقابل تغیرات معدل الفائدة غیر المناسبة.
 
 بمعدل ثابت، كما ھو مبین بالجدول أدناه: ي عُمانیتم تحمیل الفائدة بموجب اتفاقیة التسھیالت التجاریة باللایر ال ) ۳(

 

 الفترة 

 الھامش  
(النسبة  
 للسنة ٪) 

 
 ٪۸٫۰۰ حتى السنة الثالثة لإلغالق المالي  ۲۰۱۰في مارس  من اإلغالق المالي

 ٪۷٫۰۰ إلى السنة الخامسة لإلغالق المالي لإلغالق المالي من السنة الثالثة  
 ٪٤٫۲٥ لإلغالق المالي  السادسةإلى السنة لإلغالق المالي  من السنة الخامسة 

 ٪٥٫۷٥ لإلغالق المالي  الثامنةإلى السنة  السادسة لإلغالق الماليمن السنة  
 ٪٥٫٦٥ لإلغالق المالي   التاسعةإلى السنة   التاسعة لإلغالق الماليمن السنة  
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۳۲ 

 ض ألجل (تابع)و قر ۲۰
 الضمانات 

 
 وتسھیالت حساب احتیاطي الدین بموجب مستندات الضمان في جملتھا، من خالل الضمانات اإلضافیة التالیة: یتم ضمان القرض ألجل 

 
 ؛على جمیع أصول المشروع من خالل رھن تجاري/ قانوني رسوم -
 ؛التنازل عن تأمینھا/ إعادة تأمینھا -
 ؛ ضمان على أسھم الشركة (باستثناء تلك التي یحتفظ بھا الجمھور) -
 ؛ و حسابات المشروعمیع جعلى  رسوم -
 اتفاقیات مباشرة.  -
 

 التعھدات 
 

السلبي    تحتوي تسھیالت القرض ألجل على بعض التعھدات المتعلقة، من بین أمور أخرى، بالتصفیة واالندماج، وإبرام اتفاقیات جدیدة ھامة، والتعھد
، ونسبة   الرأسمالیة  القروض و الضمانات، واقتناء األصول  التجاریة، واتفاق  تحوطواستبعاد األصول، و منح  األعمال  الدین، وتغیر  یات  خدمة 

   ، إلخ، والتي یتعین على الشركة االلتزام بھا. إن الشركة ملتزمة بالتعھدات المرفقة مع القروض ألجل.التحوط 
 

 التزام استبعاد األصول  ۲۱
 

الشركة على نفقتھا  بموجب اتفاقیة حق االنتفاع، یكون على الشركة التزام قانوني بإزالة المحطة في نھایة عمرھا اإلنتاجي وإعادة األرض. وستقوم  
ح  الخاصة بتفكیك وسحب المعدات من الموقع، وحمایة ونقل األصول، وإزالة التلوث عن التربة والمیاه الجوفیة، وملء جمیع الحفر و إعادة سط

 األرض إلى مستوى المناطق المحددة. 
 

حالیة المتوقعة. وتعكس ھذه التقنیة افتراضات، مثل التكالیف  تم احتساب القیمة العادلة لمخصص التزام استبعاد األصول باستخدام تقنیة القیمة ال
التي سوف تنظر بھا األطراف األخرى من أجل تقدیر تسویة االلتزام. فیما یلي الحركة في    األرباحوالعمر اإلنتاجي للمحطة والتضخم وھامش  

 مخصص التزام شطب األصول: 

 غیر مدققة  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ٦۸۸٬۰۸٤  ٦۸۸٬۰۸٤  ۷۳۲٬٦٦٤ ینایر  ۱في 
 ٤٤٬٥۸۰  ۳۳٬٤۳٥  ۳٥٬٦۰٤ السنة  /خالل الفترةالفائدة 

 ۷۳۲٬٦٦٤  ۷۲۱٬٥۱۹  ۷٦۸٬۲٦۸ سبتمبر ۳۰كما في 
 

لتقنیات  بسبب طول أجل االلتزام، یوجد عدم یقین جوھري في تقدیر التكلفة التي سیتّم تكبّدھا. كان من المفترض أن یتم تجدید الموقع باستخدام ا
 ٪).٦٫٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ٪٦٫٥: ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰٪ (٦٫٥  بواقعوالمواد التي تتوفر حالیاً. تم احتساب المخصص باستخدام معدل خصم  

 
 اإلیجار طویل األجل  اتالتزام ۲۲

 
لمدفوعات اإلیجار    الحالیة. تم قیاس ھذه االلتزامات بالقیمة  ](أ)  ۸و  ۱[اإلیضاحین  قامت الشركة بإدراج التزامات اإلیجار فیما یتعلق بإیجار األرض  

 . ٪٦٫٥المتبقیة، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر البالغ 
 

 غیر مدققة   
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   
       

 ٥٤۹٬۰٦۹  أرض 
 

٥۱٥٬٥۸۳  ٥۲۳٬٥۷۲ 

   
      الخسائر أو األرباح  ضمن  بھا ُمعترف مبالغ

      
  ۲٦٬۹۸۳   ۲۰٬۱۸۲  ۲۰٬۱۸۲ مصروفات إطفاء موجودات حق االستخدام 

  ۳۱٬۹٥٦   ۲۳٬۹٦۷  ۲٥٬٤۹۷ مصروفات الفائدة على التزامات اإلیجار
 ٤٥٬٦۷۹  ٤٤٬۱٤۹   ٥۸٬۹۳۹  
      

      لتدفقات النقدیة مبالغ ُمعترف بھا ضمن ا
      

  ۳۱٬۹٥٦   ۲۳٬۹٦۷  ۲٥٬٤۹۷ إجمالي التدفقات النقدیة الخاصة بعقود اإلیجار 
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۳۳ 

 (تابع) اإلیجار طویل األجل اتالتزام ۲۲
 

 مدققة  مدققة  غیر مدققة  

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

إجمالي الحد  
األدنى لدفعات  

  اإلیجار 

القیمة الحالیة  
األدنى  للحد 

  لدفعات اإلیجار 

إجمالي الحد  
األدنى لدفعات  

  اإلیجار 

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  

 لدفعات اإلیجار 

إجمالي الحد   
األدنى لدفعات  

 اإلیجار 

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  

 لدفعات اإلیجار 
           
 ي ُعمانلایر  ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  

     
 

 
 

   

 ٥۲۳٬٥۷۲ ۱٬۷۹٤٬۸۳۲  ٥۱٥٬٥۸۳  ۱٬۷۹٤٬۸۳۲  ٥٤۹٬۰٦۹  ۱٬۷۹٤٬۸۳۲ سنوات  ٥أكثر من 
 

 اإلیرادات المؤجلة  ۲۳
 

یم ما إذا كان  تلقت الشركة مساھمة من أحد العمالء مقابل تكلفة تنفیذ األمن السیبراني الناشئة عن مطالبة التغییر العكسي المادي. قامت الشركة بتقی
محول یفي بتعریف األصل ، وإذا كان األمر كذلك ، یتم االعتراف باألصل كممتلكات وآالت ومعدات. عند االعتراف المبدئي ، یتم قیاس  كل بند 

 ة العقد. تكلفتھا بالقیمة العادلة ، ویتم االعتراف بالمبلغ المقابل كإیرادات مؤجلة حیث أن الشركة لدیھا التزامات أداء مستقبلیة على مدى فتر
 

. یتم تأجیل ھذه المساھمات على مدى  ۱٥تم االعتراف بالموجودات التي یساھم بھا العمیل كإیرادات مؤجلة وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 عمر الممتلكات واآلالت والمعدات ذات الصلة. 

 

 غیر مدققة  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 -  -  - ینایر  ۱في 
 -  -  ۱٬۳۸۲٬۷۸۷ الفترة خالل  تحویالت

 -  -  (۱۳۹٬٤۹۳) )٦إھالك خالل الفترة (إیضاح 
 -  -  ۱٬۲٤۳٬۲۹٤ سبتمبر ۳۰كما في 

 
 إدارة المخاطر المالیة       ۲٤

 
   القیمة بتاریخ كل تقریر كما ھو مبین أدناه في مخاطر االئتمان.یتم تقییم األصول المالیة النخفاض 

 
 یعتمد تصنیف األصول المالیة على الغرض من اقتناء األصول. تحدد اإلدارة تصنیف أصولھا المالیة عند اإلدراج المبدئي. 

 
 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة: 

 
 مخاطر السوق  •
 مان مخاطر االئت •
  مخاطر السیولة  •
 

إدارة  یقدم ھذا اإلیضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر الواردة أعاله وأھداف الشركة وسیاساتھا وعملیاتھا لقیاس وإدارة المخاطر و
 الشركة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمیة إضافیة في ھذه القوائم المالیة. 

 
المسؤولیة الكاملة لوضع ومتابعة إطار الشركة إلدارة المخاطر. وأوكل مجلس اإلدارة إلى إدارة الشركة مسؤولیة وضع  تقع على مجلس اإلدارة  

 ومراقبة سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وااللتزام بھا. 
 

 مخاطر السوق  (أ)
 

العملة األجنبیة ومعدالت وأسعار الفائدة على إیرادات الشركة أو  مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف  
ادة  قیمة حیازتھا من األدوات المالیة. یكمن الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مقاییس مقبولة مع زی

 العائد. 
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۳٤ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 ع) مخاطر السوق (تاب  (أ)

 
 مخاطر معدل الفائدة 

 
 في تاریخ التقریر، كانت محفظة معدالت الفائدة ألصول والتزامات الشركة المحملة بالفوائد كما یلي:  

 

 
 سعر الفائدة 

 

 غیر مدققة 
  سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۲  

 غیر مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   % 
        األصول المالیة 

 ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰  ٪٤٫۰ ألجل  ثابتة  ودیعة نقدیة
        االلتزامات المالیة 

 -  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  -  ٪۳٫٥۰ قروض قصیرة األجل 
        قرض ألجل 

 ) ٥۹٬۱٦۸٬٤۹۲(  ) ٥۹٬۱٦۸٬٤۹۲(  ) ٤٦٬۸۷٥٬۲٥۸(  ٪۳لیبور +  قروض بسعر فائدة متغیر بالدوالر األمریكي    -
 ) ٤۷٬۳٦۱٬۱۳۰(  ) ٤۷٬۳٦۱٬۱۳۰(  ) ۳۷٬٥۲۱٬۰۷۰(  ٪۳٫۲۰لیبور +  قروض بسعر فائدة متغیر بالدوالر األمریكي -
 ) ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰(  ) ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰(  ) ۱۷٬٥٤۹٬٤٦۰(  ٪٥٫٦٥ يعُمانقروض بسعر فائدة ثابت بالریال ال -

   )۱۰۱٬۹٤٥٬۷۸۸ (  )۱۳۱٬٤۳۱٬٥۰۲ (  )۱۲۸٬٦۸۱٬٥۰۲ ( 
  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "تعدیل   ۷من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار رقم  ۹تطبیق التعدیالت على المعیار رقم 
 لمعدل الفائدة"السعر المرجعي 

 
سعر الفائدة بین بنوك  لندن (لیبور)، أن  السائد بین بنوك  ، أعلنت ھیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة  ۲۰۱۷في یولیو  
لیبور وتوقعات    تعدیالت . سوف تؤثر  . إن لیبور واحدة من أكثر سالسل معدالت الفائدة المرجعیة شیوعاً ۲۰۲۳یونیو  سیتوقف بعد    أشھر  ٦لندن لمدة  

 المالیة.  التزاماتھاالمحاسبة عن على وقف لیبور على استراتیجیة الشركة الحالیة إلدارة المخاطر وربما 
 

قد تؤثر  كجزء من استراتیجیة الشركة إلدارة المخاطر، تستخدم الشركة األدوات المالیة إلدارة التعرضات الناشئة عن تباین معدالت الفائدة التي  
 ). ۱۱على ھذه األدوات (إیضاح  التحوطأو الدخل الشامل اآلخر وتطبق محاسبة  األرباح أو الخسائرعلى 

 
 .التحوطحول القوائم المالیة للقیمة االسمیة وتفاصیل عقود المشتقات بموجب ترتیبات    ۱۱ھذه األدوات المالیة مربوطة بسعر لیبور. راجع اإلیضاح  

 
  ۷رقم    معیارالالتقاریر المالیة و  من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم    معیارالمبكر تعدیل إصالح معدل الفائدة المعیاري على  الشركة في وقت    طبقت

المحددة    التحوط. توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة من تطبیق متطلبات محاسبة  ۲۰۱۹التقاریر المالیة الصادر في سبتمبر    من المعاییر الدولیة إلعداد
التي تتأثر مباشرة بإصالح معدل الفائدة المعروض بین البنوك. واإلعفاءات لھا تأثیر بأن إصالح معدل الفائدة المعروض بین    التحوط القات  على ع

 ً  . التحوطفي إنھاء محاسبة   البنوك یجب أال یتسبب عموما
 

 من القرض ألجل، وضعت الشركة االفتراضات التالیة التي تعكس توقعاتھا الحالیة:   التحوطعند حساب التغیر في القیمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر  
 

دالت  ، وسیكون المعدل مشابًھا للمعدل المدرج في مبا۲۰۲۳سینتقل الدین ذو المعدالت المتغیرة إلى المعدل المعیاري المعتمد خالل سنة   ●
 . تحوطمعدالت الفائدة المستخدمة كأداة 

 ال توجد تغییرات أخرى على شروط القرض ألجل.  ●
الناتج على   ● المعتمد، والتعدیل  الجدید  المعیاري  المعدل  إلى  المتغیرة  المعدالت  الدین ذي  انتقال  الیقین بشأن موعد  أدرجت الشركة عدم 

 تم االنتھاء منھا بعد بإضافة معدل إضافي إلى معدل الخصم المستخدم في الحساب. المعدل، والجوانب األخرى من اإلصالح التي لم ی
 

 تقوم الشركة بتقییم التأثیر والخطوات التالیة لضمان االنتقال السلس من معدل اللیبور إلى المعدالت المعیاریة الجدیدة. 
 

 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات المالیة ذات معدل الفائدة الثابت 
 

  التحوط ، وال تقوم الشركة بتصنیف أدوات األرباح أو الخسائرال تحتسب الشركة أي التزامات مالیة ذات معدل فائدة ثابت بالقیمة العادلة من خالل 
 . األرباح أو الخسائرالقیمة العادلة. لذا فإن أي تغیر في معدل الفائدة في تاریخ التقریر لن یؤثر على  تحوط بموجب نموذج محاسبة  

 
 المتغیر  الفائدة  معدل تحلیل حساسیة التدفقات النقدیة لألدوات ذات
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۳٥ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 مخاطر السوق (تابع)  (أ)
 

 (تابع)  مخاطر معدل الفائدة
والدخل بالمبالغ المبینة    حقوق الملكیةنقطة أساس في تاریخ التقریر لكان ھناك زیادة/ (انخفاض) في قائمة    ۱۰۰لو تغیرت أسعار الفائدة بمقدار  

 أدناه. یفترض ھذا التحلیل بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، وعلى وجھ الخصوص، أسعار العمالت األجنبیة. 
 

 حقوق الملكیة  

 
   مدققةغیر 

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
  مدققة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 
نقطة  ۱۰۰

  أساسیة 
نقطة  ۱۰۰

  أساس 
نقطة  ۱۰۰

  أساس 
نقطة  ۱۰۰  نقطة أساس  ۱۰۰

 نقطة أساس  ۱۰۰ أساس 

 انخفاض  زیادة   انخفاض   زیادة   انخفاض   زیادة  
 ي ُعمانلایر  ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
           

 ) ۲٬٤۹٥٬۰٥٦( ۲٬٤۹٥٬۰٥٦  ) ۲٬۸۳۳٬۹۱۳(  ۲٬۸۳۳٬۹۱۳  ) ۱٬٥٦۰٬۹۸٤(  ۱٬٥٦۰٬۹۸٤ أسعار الفائدة  مقایضة
 

 مخاطر العملة 
ألرصدة بالدوالر إن غالبیة المعامالت واألرصدة منفذة باللایر العماني أو الدوالر األمریكي. وبما أن اللایر العماني مرتبط بالدوالر األمریكي، فإن ا

  ۳۱و   ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰(  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰مخاطر عملة جوھریة. إن الشركة غیر معرضة لمخاطر عملة جوھریة كما في  ال تمثل  األمریكي  
 لعملة). جوھریة ل  : ال یوجد تعرض لمخاطر۲۰۲۱دیسمبر 

 
 مخاطر االئتمان  (ب)

 

عاقدیة،  مخاطر االئتمان ھي مخاطر تعرض الشركة لخسائر مالیة في حالة إخفاق العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ الت
لشركة من العمالء واألرصدة النقدیة المحتفظ بھا لدى البنوك. بموجب شروط اتفاقیة شراء الطاقة  ل  الذمم المدینة المستحقةوتنشأ بشكل رئیسي من  

یة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان مع  عُمان والمیاه، یتم إصدار فواتیر مبیعات الشركة بشكل كامل إلى الشركة ال
والمیاه ش.م.ع من خالل مراقبة التصنیف االئتماني والحصول على التعزیزات االئتمانیة. وتحد الشركة من مخاطر  یة لشراء الطاقة عُمانالشركة ال

قیمة الدفتریة  االئتمان لدیھا فیما یتعلق بالودائع البنكیة من خالل التعامل فقط مع بنوك ومؤسسات مالیة ذات سمعة جیدة وتصنیف ائتمان قوي. تمثل ال
   الحد األقصى للتعّرض لمخاطر االئتمان.لألصول المالیة 

 
 انخفاض قیمة األصول المالیة 

من تقدیم خدمات التشغیل والصیانة وأصول اإلیجار والتي تخضع لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة. وفي حین أن   ذمم مدینة تجاریةتمتلك الشركة  
،  ۹األخرى تخضع لمتطلبات انخفاض القیمة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم    والذمم المدینة  والنقد وما یعادلھالودائع النقدیة ألجل ثابت  

 نخفاض في القیمة المحددة غیر جوھریة. فقط كانت خسائر اال
 

 الذمم المدینة التجاریة 
لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسائر    ۹تطبق الشركة الطریقة المبسطة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  

الذمم المدینة  االئتمانیة المتوقعة على    الخسائریل واحد، وتم حساب مخصص  . لدى الشركة عمالذمم المدینة التجاریةالمتوقعة على مدى العمر لجمیع  
من ذلك العمیل على أساس درجة التصنیف الصادرة عن وكالة التصنیف الخارجیة. وتستند تصنیفات الوكالة الخارجیة إلى معدل العجز   المستحقة

 ي البیانات االقتصادیة من المجموعات أو الجمعیات أو الھیئات في القطاع). السابق ویتم تعدیلھا حسب معلومات االقتصاد الكلي المستقبلیة (أ

عندما ال یکون ھناك توقع معقول لالسترداد. تتضمن المؤشرات التي تدل على عدم وجود توقع معقول لالسترداد،   الذمم المدینة التجاریةیتم شطب 
 ۳٦۰الشركة والفشل في تقدیم الدفعات التعاقدیة لفترة تأخر سدادھا ألكثر من    من بین أمور أخرى، فشل المدین في المشاركة في خطة السداد مع

ً یوم  .ا

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر، دون مراعاة  فیما یلي    .ُعمانمن قبل حكومة سلطنة    الذمم المدینة التجاریةتم ضمان  
 الضمانات أو التحسینات االئتمانیة األخرى:

 
 غیر مدققة

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
  

 مدققة
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱ 

 مدققة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر ُعماني  يُعمانلایر   يُعمانلایر  
      مصنف كأصول مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ۱٬۰۰۲٬۷۷۰  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  ٦٬۳٥۰٬۹۲۱ النقد وما یعادلھ  
 ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۱٤٬۲٥٥٬٤٤۰ أشھر)  ٦إلى  ۳ألجل (ثابتة ودائع نقدیة 

 ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۲  ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱  ۷٬۰٤٤٬۰۸۷ ذمم مدینة تجاریة 
 ٥۲۲٬٥۹٤  ٤٬۱۱۷  ٤٬۰۳۸ األخرى  الذمم المدینة

 ۲۷٬٦٥٤٬٤۸٦  ۳۸٬٦۲۲٬۳٥۰  ٤۰٬۳٤۲٬٦٤٦ 



 شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع 
  

 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

۳٦ 

  
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 (تابع)  مخاطر االئتمان (ب)

 
 التجاریة (تابع) الذمم المدینة  

 
في تاریخ    ینیبین الجدول أدناه األرصدة لدى البنوك المصنفة حسب تصنیف االئتمان قصیر األجل الذي نشرتھ وكالة مودیز لخدمات المستثمر

 تصنیف أحد البنوك غیر رئیسي، إال أن اإلدارة ال تتوقع أي مخاطر ائتمانیة.  أن على الرغم من. والتقریر
 
 التصنیف  البنك   

 
 غیر مدققة

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة 

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 أرصدة لدى البنوك 

  
 يُعمانلایر 

 
 يُعمانلایر   يُعمانلایر  

 NP بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

٦٬۳۳۰٬٦۹۷   ٥٬۲۲٥٬۱۷۹  ۹۹۱٬۷۸۱ 
 P-۳ بنك الصین 

 
۱۹٬۸۱٥   ۱۰٬۲۷۰  ۱۰٬۲۷۰    

٦٬۳٥۰٬٥۱۲   ٥٬۲۳٥٬٤٤۹  ۱٬۰۰۲٬۰٥۱ 
 ودائع ألجل ثابت 

  
      

 NP بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

۲٬۳۳۳٬٥۰۰   ۲٬۲۹٦٬۰۰۰  ۲٬۲۹٦٬۰۰۰ 
 P-۳ بنك الصین 

 
۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰   ۱۱٬۷۸۷٬۱۲۰  ۱۸٬۹۱۳٬۳۲۰    
۱٤٬۲٥٥٬٤٤۰   ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰ 

         ذمم مدینة تجاریة 
 Ba۳  ۷٬۰٤٤٬۰۸۷   ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱  ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۲ یة لشراء الطاقة والمیاه  عُمانالشركة ال

 
   فیما یلي تحلیل فترات استحقاق الذمم المدینة التجاریة واألخرى المتداولة:  

 

 
 غیر مدققة

   ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 غیر مدققة

  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 مدققة

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
  يُعمانلایر   يُعمانلایر    يُعمانلایر  

  ٦٬۱۱۳٬۸٤٥  ٦٬۰٥۳٬۷۳٥   ۷٬۰٤٤٬۰۸۷ لم تتجاوز موعد استحقاقھا
  ٤٬۲۲۱٬٥۲۷  ٥٬۰۱٦٬۲٦۸   - أشھر  ۳إلى   ۰تجاوزت موعد استحقاقھا من 
  ٥٬۰۱٦٬۲٦۸  ٦٬۱۳۸٬۸٥۹   - أشھر  ٦إلى   ۳تجاوزت موعد استحقاقھا من 
  ۲٬۷۷۸٬۹۱٥  ۲٬۰۹٤٬۱٤٦   - شھر ۱۲إلى   ٦تجاوزت موعد استحقاقھا من 

  ۱۸٬۱۳۰٬٥٥٥  ۱۹٬۳۰۳٬۰۰۸   ۷٬۰٤٤٬۰۸۷ إجمالي المدیونیات التجاریة واألخرى
  ) ۳۳٬۸٥۲(  ) ۳۳٬٦۰۳(   ) ۲۸٬٦۲۷( مخصص انخفاض القیمة 

   ۱۸٬۰۹٦٬۷۰۳  ۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥   ۷٬۰۱٥٬٤٦۰ المدیونیات التجاریة واألخرى  صافي
 

 . لم یتم اعتبار أي من المبالغ منخفضة القیمة االئتمانیة

 االفتتاحیة:  الخسائرمع مخصصات  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰التجاریة كما في  للذمم المدینة الختامیة  الخسائرمخصصات   مطابقة فیما یلي 
 

 

 غیر مدققة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 مدققة        
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۱    

 مدققة
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
یر ینا ۱لالنخفاض في القیمة كما في   ةاالفتتاحیالخسائر مخصص 

  من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹وفقاً للمعیار رقم المحتسب   –
 ۳۳٬۸٥۲ التقاریر المالیة 

 

۱۲٬۱٥۰ 
 

۱۲٬۱٥۰ 
 ۲۱٬۷۰۲  ۲۱٬٤٥۳  - المحمل للفترة 

   -  ) ٥٬۲۲٥( المحمل للفترة إسترداد 
 ۳۳٬۸٥۲  ۳۳٬٦۰۳  ۲۸٬٦۲۷ الختامیة  مخصص الخسائر

   مخاطر السیولة (ج) 
 

ولة في  مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند حلول موعد استحقاقھا. ویتمثل منھج الشركة إلدارة السی
كافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند حلول موعد استحقاقھا سواًء وفقاً لشروط عادیة أو مشّددة، دون تكبد خسائر  ضمان حصولھا على سیولة  

   غیر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة.
 

كان ذلك ضروریّاً. وتتم مراقبة متطلبات    تحد الشركة من مخاطر السیولة بالتأكد من توفر التسھیالت البنكیة والدفعات المقدمة للمساھمین، حیثما
   السیولة على أساٍس شھري، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال السائلة الكافیة للوفاء بأي التزامات عند نشأتھا.



 شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع 
  

 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

۳۷ 

 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤
 

 (تابع)  مخاطر السیولة (ج) 
 

 . التسویةیلخص الجدول التالي االستحقاقات التعاقدیة لاللتزامات المالیة بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة مع استبعاد أثر اتفاقیات  

   التدفقات النقدیة   سس 

 
 القیمة 

 الدفتریة
التدفقات النقدیة  

 التعاقدیة 
 أقل من 

 سنة واحدة 
أكثر من سنة واحدة  

 سنوات  ٥وحتى 
 أكثر من

 سنوات  ٥
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 لایر ُعماني  لایر ُعماني  لایر ُعماني  لایر ُعماني  لایر ُعماني  ) غیر مدققة( 
      المشتقات 

 - - - - - تحوط معدل الفائدة المستخدمة لل  عقود مقایضة
      االلتزامات المالیة غیر المشتقة 

 - ) ۸٤٬٤۸۹٬۷۸۲( ) ۳٤٬۱۷۷٬۱٤۳( ) ۱۱۸٬٦٦٦٬۹۲٥( ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤ قرض ألجل 
 - - ) ۸٬۱٤۸٬٥۸۱( ) ۸٬۱٤۸٬٥۸۱( ۸٬۱٤۸٬٥۸۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( - - ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( ٥٤۹٬۰٦۹ اإلیجار طویل األجل  اتالتزام
 ۱۰۹٬٦۷٤٬۰۷٤ )۱۲۸٬٦۱۰٬۳۳۸ ( )٤۲٬۳۲٥٬۷۲٤ ( (۸٤٬٤۸۹٬۷۸۲) )۱٬۷۹٤٬۸۳۲ ( 

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
      (مدققة)

      المشتقات 
 - ) ٥٬٦۳۱٬۹۰۹( ) ۳٬۹٦۰٬۱۰٦( ) ۹٬٥۹۲٬۰۱٥( ۹٬۳۸۸٬٤٦۹ تحوط معدل الفائدة المستخدمة لل  عقود مقایضة

      االلتزامات المالیة غیر المشتقة 
 - ) ۱۱۲٬٤٦۹٬۷۰۳( ) ۳۱٬۳۳٤٬۹۸۳( ) ۱٤۳٬۸۰٤٬٦۸٦( ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰ قرض ألجل 

  - ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰( ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰( ۲٬۷٥۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل 
 - - ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱( ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱( ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( - - ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( ٥۱٥٬٥۸۳ اإلیجار طویل األجل  اتالتزام
 ۱٥۷٬۸۹۱٬۷۸۳ )۱۷٥٬۹۹۱٬۲٥۳ ( )٥٦٬۰۹٤٬۸۰۹ ( )۱۱۸٬۱۰۱٬٦۱۲ ( )۱٬۷۹٤٬۸۳۲ ( 
      

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
      (مدققة)

      المشتقات 
 - ) ٤٬۸۹٤٬٦۷٥( ) ۲٬۷٥٤٬۸٦۸( ) ۷٬٦٤۹٬٥٤۳( ۷٬٥٥۲٬٦٤۷ تحوط معدل الفائدة المستخدمة لل  عقود مقایضة

      االلتزامات المالیة غیر المشتقة 
 - ) ۱۱۳٬۲٤٤٬٥۷۸( ) ۳۰٬۲۸۰٬۷۸۸( ) ۱٤۳٬٥۲٥٬۳٦٦( ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸ قرض ألجل 

 - - ) ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰( ) ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰( ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( - - ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( ٥۲۳٬٥۷۲ اإلیجار طویل األجل  اتالتزام

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲( ) ۱۱۸٬۱۳۹٬۲٥۳( ) ٥۱٬۱٤۹٬۰۹٦( ) ۱۷۱٬۰۸۳٬۱۸۱( ۱٥۳٬٥۱٥٬۳٤۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 أو بمبالغ مختلفة إلى حد كبیر. للغایة  حدوت تدفقات نقدیة مدرجة ضمن تحلیل االستحقاق في وقت مبكر  من غیر المتوقع 

 المشتقات الضمنیة 
 االتفاقیات التالیة على مشتقات ضمنیة:  تنطوي 

  
یة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع على مشتقات ضمنیة عند تسعیر  عُماناتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبرمة بین الشركة والشركة ال  تنطوي ) ۱(

رسوم التشغیل والصیانة الثابتة ومعدل رسوم التشغیل والصیانة المتغیر لمنشآت الطاقة وتحلیة المیاه. وسوف یتم تعدیل النسب المئویة  
ل رسوم التشغیل والصیانة الثابت ومعدل رسوم التشغیل والصیانة المتغیر للمنشآت لتعكس التغیرات في مؤشر أسعار الوالیات  الثابتة لمعد

  .سلطنة ُعمانالمتحدة األمریكیة ومؤشر أسعار المستھلك في 
 

النفط والغاز على مشتقات ضمنی  تنطوي ) ۲( المبرمة بین الشركة ووزارة  الطبیعي  الغاز  الطبیعي  اتفاقیة بیع  الغاز  لتقدیم  الغاز  ة في سعر 
 للمحطة. یتم تعدیل سعر الغاز لیعكس التغیرات في مؤشر أسعار الوالیات المتحدة األمریكیة. 

 
اتفاقیة الخدمة طویلة األجل المبرمة بین الشركة وشركة جنرال إلكتریك الدولیة ش.م.م على مشتقات ضمنیة عند تسعیر الرسوم    تنطوي  ) ۳(

ة والمتغیرة لمخصص خدمات الصیانة طویلة األجل. سیتم تعدیل النسب المئویة الثابتة للرسوم الشھریة الثابتة والمتغیرة  الشھریة الثابت 
   لتعكس التغیرات في مؤشر أسعار الوالیات المتحدة األمریكیة.

 
االقتصادی  الخصائص  أن  اإلدارة  ترى  األساسیة، حیث  العقود  عن  الضمنیة  المشتقات  ھذه  تنفصل  بالمشتقات  ال  المرتبطة  والمخاطر  ة 

 بتلك العقود األساسیة.   تتعلق بشكل وثیقالضمنیة 
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۳۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲٤
 

 إدارة رأس المال 
 

للشركاء  إن أھداف الشركة عند إدارة رأس المال ھي حمایة قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمراریة من أجل االستمرار بتقدیم عائدات  
 عن طریق تسعیر المنتجات والخدمات بما یتناسب مع مستوى المخاطر.  وامتیازات ألصحاب المصالح اآلخرین ولتقدیم عوائد كافیة للشركاء

 
  االقتصادیة   األوضاع  في  التغیرات ضوء  في وتعدیلھ  المال  رأس  ھیكل بإدارة  الشركة  وتقوم.  المخاطر  مع  یتناسب  بما  المال  رأس  قیمة  الشركة  تحدد

  المدفوعة   األرباح   توزیعات  مبلغ  تعدل  أن  للشركة  یمكن  تعدیلھ،   أو  المال  رأس  ھیكل  على  اإلبقاء   أجل  ومن.  المتضمنة  لألصول  المخاطر  وخصائص
ً   تصدر أو للمساھمین المال رأس تعید  أو  لألعضاء  . الدین لتخفیض أصوالً   تبیع أو  جدیدة أسھما

 
 ً  ). الملكیة حقوقمع اآلخرین في نفس مجال العمل، تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة (الدین إلى  تماشیا

 
 غیر مدققة  

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 مدققة 

 ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱ 
 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  
      

 ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸  ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰  ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤ األجل)الدین (قرض طویل 
 ۱۳۳٬٥٤۰٬۰۰٥  ۱۳۳٬۰۳٦٬۰٦۳  ۱٤۸٬۲۳۳٬۹٥۹ حقوق الملكیة (أموال المساھمین)

 ۰٫۹٥  ۰٫۹٦  ۰٫٦۸ نسبة الدین لحقوق الملكیة (عدد المرات)
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 

 بتاریخ التقریر.   وااللتزامات المالیة ال تختلف بشكل كبیر عن قیمھا الدفتریة المبینة في القوائم المالیةدارة أن القیمة العادلة لألصول  تعتقد اإل
 

معطیات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة في مستویات مختلفة    الشركةعند قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم  
 العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم المبینة على النحو التالي: في نظام متدرج للقیمة 

 . مماثلة  التزامات  أو ألصول  نشطة أسواق في) المعدلة(غیر  المدرجة األسعار من المشتقة  العادلة القیمة قیاسات:  ۱ المستوى -

  وااللتزامات،   لألصول  الملحوظة  ۱  المستوى  في  المضمنة  المدرجة  األسعار  عدا  المدخالت  من  المشتقة  العادلة  القیمة  قیاس:  ۲  المستوى -
 ).األسعار  من المشتقة(مثل  مباشر غیر بشكل  أو) األسعار(مثل  مباشر بشكل سواءً 

  السوق   بیانات  إلى  تستند   ال  التي  وااللتزامات  األصول  مدخالت  متضمنة  التقییم  أسالیب  من  المشتقة  العادلة  القیمة  قیاس:  ۳  المستوى -
 ). ملحوظة غیر(مدخالت  الملحوظة 
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۳۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 (تابع)  إدارة رأس المال
 

 (تابع)  القیمة العادلة لألدوات المالیة
 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 
  -القیمة العادلة 
  أدوات التحوط 

  وذممقروض 
بالتكلفة   مدینة

  المطفأة 

التزامات مالیة  
بالتكلفة   أخرى 

 ۲المستوى   اإلجمالي   المطفأة 
        

 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  (غیر مدققة)   ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
          أصول مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 ۲۱۱٫۸۱۰  ۲۱۱٫۸۱۰  -  -  ۲۱۱٫۸۱۰ شتقة أدوات م
          مقاسة بالقیمة العادلة غیر أصول مالیة 

 -  ۷٬۰۱۹٬٤۹۸  -  ۷٬۰۱۹٬٤۹۸  - ذمم مدینة تجاریة وأخرى  
 -  ٦٬۳٥۰٬۹۲۱  -  ٦٬۳٥۰٬۹۲۱  - النقد وما یعادلھ 

 -  ۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰  -  ۱۱٬۹۲۱٬۹٤۰  - بنكیة  ودائع

 -  
۲٥٬۲۹۲٬۳٥۹ 

  -  ۲٥٬۲۹۲٬۳٥۹   - 
          

          التزامات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 
 -  ) ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤(  ) ۱۰۰٬۹۷٦٬٤۲٤(  -  - قرض ألجل 

 -  ) ۸٬۱٤۸٬٥۸۱(  ) ۸٬۱٤۸٬٥۸۱(  -  - ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 -  -  )۱۰۹٬۱۲٥٬۰۰٥ (  )۱۰۹٬۱۲٥٬۰۰٥ (  - 

          ) مدققة( ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
          أصول مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  

 -  ۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥  -  ۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥  - ذمم مدینة تجاریة وأخرى  
 -  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  -  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  - النقد وما یعادلھ 

 -  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  -  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  - بنكیة  ودائع

 -  ۳۸٬٥۸۸٬۷٤۷  -  ۳۸٬٥۸۸٬۷٤۷  - 
          لتزامات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹(  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹(  -  -  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹( أدوات مالیة مشتقة 
          

          لتزامات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة
 -  ) ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰(  ) ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰(  -  - قرض ألجل 

 -  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  -  - ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
     )۲٬۷٥۰٬۰۰۰ (  )۲٬۷٥۰٬۰۰۰ (  - 
 -  -  )۱٤۷٬۹۸۷٬۷۳۱ (  )۱٤۷٬۹۸۷٬۷۳۱ (  )۱۲۸٬۰٥۷٬٦۸٥ ( 

          (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
          أصول مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  

 -  ۱۸٬۰۹٦٬۷۰٤  -  ۱۸٬۰۹٦٬۷۰٤  - ذمم مدینة تجاریة وأخرى  
 -  ۱٬۰۰۲٬۷۷۰  -  ۱٬۰۰۲٬۷۷۰  - النقد وما یعادلھ 

 -  ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  -  ۲۱٬۲۰۹٬۳۲۰  - بنكیة  ودائع

 -  ٤۰٬۳۰۸٬۷۹٤  -  ٤۰٬۳۰۸٬۷۹٤  - 
          التزامات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة  

 ) ۷٬٥٥۲٬٦٤۷(  ) ۷٬٥٥۲٬٦٤۷(  -  -  ) ۷٬٥٥۲٬٦٤۷( أدوات مالیة مشتقة 
          
          التزامات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 

 -  ) ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸(  ) ۱۲۷٬۳۲٥٬٦۸۸(   -    -  قرض ألجل 
 -  ) ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰(  ) ۱۸٬۱۱۳٬٤٤۰(   -    -  ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

  -    -   )۱٤٥٬٤۳۹٬۱۲۸ (  )۱٤٥٬٤۳۹٬۱۲۸ (  - 
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٤۰ 

 المخاطر المالیة (تابع) إدارة   ۲٤
 

 مخاطر السیولة (تابع)  (ج) 
 

 (تابع)   إدارة رأس المال
 

 (تابع)   القیمة العادلة لألدوات المالیة
 

لألدوات المالیة في بیان المركز المالي، وكذلك المدخالت   ۲لمستوى ضمن اتوضح الجداول التالیة أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة 
 المستخدمة.   الملحوظةالھامة غیر 

 

 أسلوب التقییم الفئة 
عقود مقایضة معدل  

 الفائدة 
یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. تستند تقدیرات التدفقات النقدیة  

معدالت   إلى  المتغیر  السعر  ذات  االقتراض    المقایضةالمستقبلیة  ومعدالت  اآلجلة  العقود  وأسعار  بین  فیما  المدرجة 
من مصادر مماثلة والذي یعكس    استخالصھالمقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم    التدفقات النقدیة  تخفیضالبنوك. یتم  

في السوق لھذا الغرض عند تسعیر   األطراف المشاركةبین البنوك ذي الصلة المستخدم من قبل    المرجعي السائد السعر  
 الفائدة.   معدلعقود مقایضة 

 

ً نفسھا التي یتوقع استحقاقھا خالل تسعین یوم  المالیة ھي  لألصولالقیمة العادلة والقیمة الدفتریة   أو أقل.  ا
 

 ارتباطات  ۲٥
 
 ضمانات األداء  )أ(
 

 غیر مدققة  
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 مدققة
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 دققةم 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
      

 ۱٬٥٤۰٬۸۰۰  ۱٬٥٤۰٬۸۰۰  ۱٬٥٤۰٬۸۰۰ ضمانات األداء 
 

ال  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰حصلت الشركة على ضمانات بنكیة من بنك مسقط بقیمة   یة لنقل الكھرباء ش.م.ع.م بموجب  عُماندوالر أمریكي وقدمتھا للشركة 
 اتفاقیة ربط الكھرباء.

 
 التزامات التشغیل والصیانة  )ب(
 

اریخ وفقا التفاقیة التشغیل والصیانة، تقوم شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بتشغیل وصیانة محطة طاقة الشركة في صاللة حتى ت
 . وطبقاً التفاقیة التشغیل والصیانة، ینبغي أن تدفع الشركة أتعاب التشغیل التالیة: ۲۰۲۷مایو  ۲٤

 
 ٪. فیما یلي الحد األدنى للدفعات المستقبلیة بموجب اتفاقیة التشغیل والصیانة (باستثناء الربط): ۳جمیع األتعاب مربوطة بمؤشر بنسبة 

 
 غیر مدققة  

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 مدققة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
 لایر ُعماني   لایر ُعماني   لایر ُعماني  
      

      المستحق خالل: 
 ۷۷۰٬٤۰۰  ۷۷۰٬٤۰۰  ۷۷۰٬٤۰۰ سنة واحدة فأقل 

 ۳٬۰۸۱٬٦۰۰  ۳٬۰۸۱٬٦۰۰  ۲٬۸۰۹٬۳۲۲ أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 
 ۳۰۸٬۱٦۰  ٤۹۸٬۱۲۲  - أكثر من خمس سنوات 

 ۳٬٥۷۹٬۷۲۲  ٤٬۳٥۰٬۱۲۲  ٤٬۱٦۰٬۱٦۰ 
 

 ارتباطات رأسمالیة  ) ج(
  

في   كما  الرأسمالیة  االرتباطات  إجمالي  (  ۱۹٥٬٤۹۸قیمتھ  ما    ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰بلغ  ُعماني  ُعماني    ۲۷۱٬۷٥۸:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰لایر   لایر 
 لایر ُعماني). ۱۹۹٬۳٥۳: ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱و
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٤۱ 

 للسھم الواحد   والمخففةاألساسیة  الربحیة ۲٦
 

 على النحو التالي: فترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الالفترة  أرباحتحتسب ربحیة السھم الواحد األساسیة بقسمة 
 

 

   غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 مدققة غیر 
أشھر  الثالثةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۱ سبتمبر

   غیر مدققة 
أشھر   التسعةفترة 

 ۳۰ المنتھیة في
 ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 مدققة

أشھر   التسعةفترة 
 ۳۰ المنتھیة في

 ۲۰۲۱ سبتمبر
 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
        

         
 ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  ۱٤٬٦۹۳٬۹٥٤  ٤٬۱۱۷٬۹۹٤  ٤٬٤٥۲٬۹٥۷ ي)ُعمانالفترة (لایر  أرباح

 ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰ الفترة المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
 ۰٫۰۱٤۳  ۰٫۰۱٥٤  ۰٫۰۰٤۳  ۰٫۰۰٤۷ ي)ُعمان(لایر  والمخففةاألساسیة  -ربحیة السھم الواحد 

 
 للسھم الواحد ھي نفسھا.  والمخففةاألساسیة  الربحیة، فإن نظراً لعدم وجود أدوات تخفیف محتملة لدى الشركة 

 
 صافي األصول للسھم الواحد  ۲٦

  
ال یعتبر صافي األصول للسھم    التقریر.  فترةیتم احتساب صافي األصول للسھم الواحد من خالل تقسیم أموال المساھمین على عدد األسھم في نھایة  

 في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. قیاس أداء محدد  مالواحد 
 غیر مدققة  

  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مدققة

 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 مدققة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
      

 ۱۳۳٬٥٤۰٬۰۰٥  ۱۳۳٬۰۳٦٬۰٦۳  ۱٤۸٬۲۳۳٬۹٥۹ ي) ُعمانأموال المساھمین (لایر  - صافي األصول
 ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰ الفترة / السنة عدد األسھم في نھایة 

 ۰٫۱٤۰  ۰٫۱۳۹  ۰٫۱٥٥ ي)ُعمان صافي األصول للسھم الواحد (لایر 
 

 المستثمرین  أمانات صندوق ۲۸
 

 سبتمبر  ۳۰(  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰لایر عماني كما في      ٤٦٬۷۳۸یشیر سجل صندوق أمانات المستثمرین إلى أن المساھمین لم یُطالبوا الشركة بمبلغ  
 لایر عماني). ٤٥٬۸۰۹: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر عماني و   ٤٥٬۱۹۷: ۲۰۲۱

 
 التقاریر القطاعیة  ۲۹

 
. وبالتالي تم عرض بیانات قطاعات األعمال  ۸یوجد لدى الشركة قطاع واحد فقط وفقاً لمعاییر التجمیع الموضحة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  

لھ الداخلیة  التقاریر  الشركة وھیكل  إدارة  التجاریة، على  القطاعات  الشكل األساسي،  الشركة. ویعتمد  یتعلّق بقطاعات أعمال  تم تغطیة  فیما  ا. وقد 
لمنشآت، في قائمة ا  على مستوىبشأن اإلفصاحات    ۳٤إلى    ۳۱من    اتالفقرالتقاریر المالیة،  من المعاییر الدولیة إلعداد    ۸رقم  معیار  المتطلبات  

 . المرحلیة غیر المدققة یةمن ھذه القوائم المال ٤و ۳و ۲و ۱، وكذلك في اإلیضاحات الدخل الشامل اآلخرو الخسائرو األرباحالمركز المالي وقائمة 
  



 شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع 
  

 المرحلیة غیر المدققة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 

٤۲ 

 اتفاقیة التأجیر التشغیلي التي تتصرف فیھا الشركة بصفتھا مؤجر  ۳۰
 

یة لشراء الطاقة والمیاه مع شرط أساسي إلنتاج الطاقة بشروط "استلم أو ادفع" بنسبة  عُمان أبرمت الشركة اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه مع الشركة ال
 ٪ لمصلحة الشركة. ۱۰۰

 
تخضع للمعیار    قررت اإلدارة أن الترتیبات الملزمة بالقبول أو الدفع مع الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه

ى الشركة العمانیة  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود اإلیجار"، حیث إن مثل ھذه الترتیبات تنقل حق استخدام األصول إل  ۱٦رقم  
من المعاییر الدولیة    ۱٦لشراء الطاقة والمیاه. كما قررت اإلدارة أن ھذه الترتیبات في جوھرھا تمثل اتفاقیة تأجیر تشغیلي بموجب المعیار رقم  

لحد األدنى لدفعات اإلیجار المتوقع  . فیما یلي مجموع ا۲۰۱۲مایو    ۲٥(أ)). بدأ التأجیر بتاریخ    ۲-۲إلعداد التقاریر المالیة "عقود اإلیجار" (إیضاح  
   استالمھا بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه:

 

 غیر مدققة  
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

 غیر مدققة
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 

 ي ُعمانلایر   ي ُعمانلایر  
    : فترة المستحق خالل

 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ سنة واحدة  ال تزید عن 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۲٥۷٬۹٥٤ سنتین ال تزید عن 
 ٤۳٬۲٥۷٬۹٥٤  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ ثالث سنوات ال تزید عن 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ أربع سنوات ال تزید عن 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ۲۰٬۹۲۲٬۳۷۰ خمس سنوات ال تزید عن 

 ۳۱٬٤۹۸٬٥۱٤  - خمس سنوات  أكثر من
 ۱۹۳٬٦۰۹٬۳۱۲  ۲٤۷٬۳۲۸٬٤٥۲ 

 
 توزیعات األرباح   ۳۱

 

المساھمین المسجلین لدى شركة مسقط للمقاصة    بیسة  ٦، وافق مجلس اإلدارة على توزیع أرباح نقدیة     ۲۰۲۲أكتوبر    ۲٦في   لكل سھم على 
 .۲۰۲۲نوفمبر   ۱واإلیداع في 

 
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الیة المنتھیة في سھم عن السنة المكل  بیسة ل ۱٫۸، وافق المساھمون على توزیع أرباح نقدیة بواقع ۲۰۲۱مارس  ۲۲في 

 
 بیسة لكل سھم.  ٤٫۳نقدیة بواقع   بتوزیع أرباح الشركة قامت،  ۲۰۲۱نوفمبر  ۱في 

 
 دفع أي أرباح خالل الفترة.   أولم یتم اإلعالن 
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