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 القوائم المالية
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 القوائم المالية
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 صفحة المحتويات
  

 ١ قائمة الدخل الشامل غير مدققة
  

 ٢ قائمة المركز المالي غير المدققة
  

 ٣ قائمة التغييرات في حقوق المساهمين غير المدققة
  

  ٤ قائمة التدفقات النقدية غير المدققة
  

 ٣١ - ٧ إيضاحات حول القوائم المالية 
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 قائمة الدخل الشامل

 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
 
  ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ 
 

 إيضاح

يال عماني ر
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث
      

0B٤٢٫٦٤٨ ١٦٫٤٠٣ ٤٢٫٤٢٥ ١٦٫٣١٧ ٦ إيرادات التشغيل 
 )٣٢٫٣٠٥( )١٢٫٤٢٥( )٣٢٫٦٥٠( )١٢٫٥٥٨( ٧ تكاليف التشغيل
 ١٠٫٣٤٣ ٣٫٩٧٨ ٩٫٧٧٥ ٣٫٧٥٩  إجمالي الربح

      
    )٦٠٥(   )٢٣٣(    )٦٤٦( )٢٤٩( ٨ مصروفات إدارية وعمومية

1B٩،٧٣٨ ٣٫٧٤٥ ٩٫١٢٩ ٣٫٥١٠  ربح التشغيل 
      

 ١٣ ٥ ٣٤ ١٣ ٩ إيرادات أخرى
 )٢٫٨٨٩( )١٫١١١( )١٫٩٩٥( )٧٦٧( ١٠ تكاليف  التمويل

 ٦٫٨٦٢ ٢٫٦٣٩ ٧٫١٦٨ ٢٫٧٥٦  الربح قبل الضريبة
      

  )٨٢٤( )٣١٧( )٨٥٩( )٣٣٠( ٢٠ الضرائب
 ٦٫٠٣٨ ٢٫٣٢٢ ٦٫٣٠٩ ٢٫٤٢٦  ربح العام

      
      دخل شامل آخر

تغيرات متراكمة في القيمة العادلة 
 ٥٧٢ ٢٢٠ ٨٥٤ ٣٢٨ ١٩ ألدوات تغطية التدفق النقدي

أثر الضريبة المؤجلة على القيمة العادلة 
     )٦٩(      )٢٦(   )١٠١( )٣٩( ١٩ ألدوات تغطية التدفق النقدية
 ٥٠٣ ١٩٤ ٧٥٣ ٢٨٩  الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
 ٦٫٥٤١ ٢٫٥١٦ ٧٫٠٦٢ ٢٫٧١٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      
 ربحية السهم الواحد األساسية للفترة

 ٠٫٦٣ ٠٫٢٤١ ٠٫٦٦ ٠٫٢٥٢ ٢٦ )دوالر أمريكي/ريال عماني(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣١إلى  ٧ة بالصفحات من اإليضاحات المدرج
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 قائمة المركز المالي 

 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 
  ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ 
  

 إيضاح 
ريال عماني 

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 آلالفبا

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث
2Bاألصول      

      أصول غير جارية
 ٧٧٨ ٢٩٩ ٦٠٩ ٢٣٤ ١١ أصول  غير ملموسة

 ٩٦٫٥٣٠ ٣٧٫١٢٨ ٩٥٫٦٩٥ ٣٦٫٨٠٦ ١٢ ممتلكات وآالت ومعدات
       ٤٣٢      ١٦٦      ٣٥٩        ١٣٨ ١٥ مقدمات طويلة األجل

  ٩٧٫٧٤٠ ٣٧٫٥٩٣ ٩٦٫٦٦٣ ٣٧٫١٧٨ 
      

      أصول جارية
 ٣٫٢٤٢ ١٫٢٤٧ ٣٫٣١٧ ١٫٢٧٦ ١٣ مخزون 

 ٥٫٥٠٩ ٢٫١١٩ ٥٫٣٤٣ ٢٫٠٥٥ ١٤ تعريفة  مستحقة التحصيل
 ٣٫٦٥٨ ١،٤٠٧ ١٫٤٣٠ ٥٥٠ ١٥ مديونيات أخرى ومدفوعات  مقدمًا

 ٩٫٣٠٣ ٣٫٥٧٨ ٧٫٩٨٧ ٣٫٠٦٩ ١٦ النقد وما يماثل النقد
  ٢١٫٧١٢ ٨٫٣٥١ ١٨٫٠٦٨ ٦٫٩٥٠ 
      

 ١١٩٫٤٥٢ ٤٥٫٩٤٤ ١١٤٫٧٣١ ٤٤٫١٢٨  إجمالي األصول
      

      حقوق المساهمين
 ٢٥٫٠٢٥ ٩٫٦٢٥ ٢٥٫٠٢٥ ٩٫٦٢٥ ١٧ رأس المال

 ٥٫٧٢٨ ٢٫٢٠٣ ٦٫٥٠٥ ٢٫٥٠٢ ١٨ اإلحتياطي القانوني
 ٢٢٫٢٤٦ ٨٫٥٥٧ ٢٥٫٤٨٧ ٩٫٨٠٣  أرباح  محتجزة

 ٥٢٫٩٩٩ ٢٠٫٣٨٥ ٥٧٫٠١٧ ٢١٫٩٣٠  أموال  المساهمين
      

 )٤٫٢٩٣( )١٫٦٥١( )٢٫٢٧٤( )٨٧٥( ١٩ عجز تغطية
 ٤٨٫٧٠٦ ١٨٫٧٣٤ ٥٤٫٧٤٣ ٢١٫٠٥٥  إجمالي حقوق المساهمين

      
      اإللتزامات

      اإللتزامات غير الجارية
 ٢٫٣٢٧ ٨٩٥ ١٫٤٢٨ ٥٤٩ ١٩ عجز تغطية

 ٧٫٧٧٩ ٢٫٩٩٢ ٨٫٥٢٦ ٣٫٢٧٩ ٢٠ ضريبة مؤجلة
 ٣٩٫٢٢٨ ١٥٫٠٨٨ ٣٠٫٨٧١ ١١٫٨٧٤ ٢١ قروض طويلة األجل 
 ٢١٨ ٨٤ ٢٤٠ ٩٣  مكافآت نهاية الخدمة

      ١٥٧        ٦٠      ١٦٣       ٦٣ ٢٢ مخصص تكاليف وقف التشغيل
  ٤٩٫٧٠٩ ١٩٫١١٩ ٤١٫٢٢٨ ١٥٫٨٥٨ 
      

      اإللتزامات  الجارية
 ٩٫٣٤٠ ٣٫٥٩٢ ٨٫٤٩٧ ٣٫٢٦٨ ٢١ إستحقاق جاري لقروض طويلة األجل 

 ١،٩٦٦ ٧٥٦ ١،١٥٨ ٤٤٥ ١٩ جز تغطيةع
 ٨٫١٤٢ ٣٫١٣٢ ٧٫٤٣٨ ٢٫٨٦١ ٢٣ دائنيات تجارية وأخرى

 ١٫٥٨٩    ٦١١ ١٫٦٦٧    ٦٤١ ٢٤ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ٢١٫٠٣٧ ٨٫٠٩١ ١٨٫٧٦٠ ٧٫٢١٥ 
      

 ٧٠٫٧٤٦ ٢٧٫٢١٠ ٥٩٫٩٨٨ ٢٣٫٠٧٣  إجمالي  اإللتزامات
      

 ١١٩٫٤٥٢ ٤٥٫٩٤٤ ١١٤٫٧٣١ ٤٤٫١٢٨  واإللتزاماتإجمالي حقوق المساهمين 
      

      صافي األصول للسهم الواحد 
 ٥٫٥١ ٢٫١١٨ ٥٫٩٢ ٢٫٢٧٨ ٢٥ )دوالر أمريكي/ريال عماني(
 
 
 

 عضو مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة
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  المساهمينفي حقوق  قائمة التغييرات
 م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠نتهية في الم تسعة أشهرلل
 
 

 
 

 رأس المال
 

 إحتياطي قانوني
 

 أموال المساهمين أرباح محتجزة
 

 عجز تغطية
إجمالي حقوق 

 المساهمين
إجمالي حقوق 

 المساهمين
 

 إيضاح
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
 ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 اآلالفب
دوالر أمريكي 

          باآلالف
 ٤٣٫٥٩٨ ١٦٫٧٧٠ )١٫٨٧١( ١٨٫٦٤١ ٧٫٠٤٥ ١٫٩٧١ ٩٫٦٢٥  ٢٠١٢يناير  ١في 

3Bالدخل الشامل:         
4B٦٫٠٣٨ ٢٫٣٢٢ ـ ٢٫٣٢٢ ٢٫٣٢٢ ـ ـ  فترةربح ال 

  ٥٧٢    ٢٢٠ ٢٢٠    -     -            -     -           دخل شامل أخر
 ٦٫٦١٠ ٢٫٥٤٢ ٢٢٠ ٢٫٣٢٢ ٢٫٣٢٢-        -           املإجمالي الدخل الش

         :معامالت مع المالكين
5Bـ ـ ـ )٢٣٢( ٢٣٢ ـ ١٨ محول إلى إحتياطي قانوني  -
6B ١٫٥٠٢( )٥٧٨(        ـ )٥٧٨( )٥٧٨(      ـ         ـ ٣٠ توزيعات أرباح مدفوعة( 
7B١٫٥٠٢( )٥٧٨(        ـ )٥٧٨( )٨١٠(   ٢٣٢-           إجمالي المعامالت مع المالكين( 
                  

 ٤٨٫٧٠٦ ١٨٫٧٣٤ )١٫٦٥١( ٢٠٫٣٨٥ ٨٫٥٥٧ ٢٫٢٠٣ ٩٫٦٢٥  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في 
 ٩٫٦٢٥  م٢٠١٣يناير  ١في 

 
٤٩٫٩٣٣ ١٩٫٢٠٦ )١٫١٦٤( ٢٠٫٣٧٠ ٨٫٤٨٦ ٢٫٢٥٩ 

         :دخل شامل
 ٦،٣٠٩ ٢،٤٢٦-  ٢،٤٢٦ ٢،٤٢٦- -   ربح الفترة

 ٧٥٣ ٢٨٩ ٢٨٩      امل أخردخل ش
 ٧٫٠٦٢ ٢٫٧١٥ ٢٨٩ ٢٫٤٢٦ ٢٫٤٢٦-         -            إجمالي الدخل الشامل

         
         :معامالت مع المالكين

8B٢٤٣( ٢٤٣-  ١٨ محول إلى إحتياطي قانوني(  - - - -
9B٢٫٢٥٢( )٨٦٦(     -       )٨٦٦( )٨٦٦(      - -             ٣٠ أرباح  مخصصات( 
10B٢٫٢٥٢( )٨٦٦(       -      )٨٦٦( )١٫١٠٩( ٢٤٣         -      إجمالي المعامالت مع المالكين( 
         

 ٥٤٫٧٤٣ ٢١٫٠٥٥ )٨٧٥( ٢١٫٩٣٠ ٩٫٨٠٣ ٢٫٥٠٢ ٩٫٦٢٥  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠في 
 

 .تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣١إلى  ٧اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
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 النقدية قائمة التدفقات
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ المنتهية فيأشهر  سعةتلل
 
 
  ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ 
 

 إيضاح

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 الربع الثالث
      لتدفق النقدي من أنشطة التشغيلا

 ٤٠٫٦٥٩ ١٥٫٦٣٨ ٤٠٫٥٩٩ ١٥٫٦١٥  عمالء وآخرونمقبوضات نقدية من 
 )٢٦٫٩٩٩( )١٠٫٣٨٤( )٢٦٫٦٠٠( )١٠٫٢٣٠(  مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين

 ١٣٫٦٦٠ ٥٫٢٥٤ ١٣٫٩٩٩ ٥٫٣٨٥  النقد الناتج من التشغيل
 )١٫٩١٦( )٧٣٧( )١٫٥٢٦( )٥٨٧(  فوائد  مدفوعة

 ١١٫٧٤٤ ٤٫٥١٧ ١٢٫٤٧٣ ٤٫٧٩٨  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
      

      التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار
 )١٥٢( )٥٨( )١٫٤٥٧( )٥٦١(  إقتناء ممتلكات وآالت ومعدات

        ٦       ٢       ٢٩      ١١  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمن  متحصالت
 )١٤٦( )٥٦( )١٫٤٢٨( )٥٥٠(  النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمارصافي 

      
      التدفق النقدي من أنشطة التمويل

 )٣٫٨٦٤( )١٫٤٨٦( )٤٫٥٠٤( )١٫٧٣٢(  بضمان ألجلا طويلة سداد قرض
 )٥٨٥( )٢٢٥(- -   سداد قرض بدون ضمان

 )١٫٥٠٢( )٥٧٨( )٢٫٢٥٢( )٨٦٦(  مدفوعةتوزيعات أرباح 
 )٥٫٩٥١( )٢٫٢٨٩( )٦٫٧٥٦( )٢٫٥٩٨(  في النقد المستخدم في أنشطة التمويلصا

      
في النقد وما يماثل  )النقص/(الزيادةصافي 
 ٥،٦٤٧ ٢،١٧٢ ٤،٢٨٩ ١،٦٥٠  النقد

 ٣٫٦٥٦ ١٫٤٠٦ ٣٫٦٨٩ ١٫٤١٩  النقد وما يماثل النقد في بداية العام
 ٩٫٣٠٣ ٣٫٥٧٨ ٧٫٩٧٨ ٣٫٠٦٩ ١٦  فترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية ال
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 القوائم المالية حول إيضاحات
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 الشكل  القانوني واألنشطة الرئيسية- ١
 

كشركة  ٢٠٠٠يوليو  ١٥ بتاريخ في سلطنة عمان تم تأسيس وتسجيل الشركة") الشركة(" ع.ع.م.ششركة الكامل للطاقة 
ميجاواط بوالية الكامل  ٢٨٥درة ـة بقـتم تأسيس الشركة لتقوم ببناء وتشغيل محطة لتوليد الطاق. مقفلةمساهمة عمانية 
 . ٢٠٠٤سبتمبر  ٢٢ يـتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة ف. بالمنطقة الشرقية

 
 تفاقيات الهامةإلا- ٢
 

 :تفاقيات الهامة التاليةإلدخلت الشركة في ا
 
تفاقية إنحت الشركة بموجبها ُم ،سلطنة عمان، تفاقية لشراء الطاقة مبرمة مع وزارة اإلسكان والكهرباء والمياهإ )١(

تفاقية شراء بموجب بنود إ. المجدولري طويلة األجل لتوفير الطاقة مدتها خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجا
الكهرباء شركة ترخيص توليد من هيئة تنظيم تم منح ال. لتزام بتوليد الكهرباءإلتملك الشركة الحق ويقع عليها ا، الطاقة
 .القطاعهيئة حكومية تأسست بموجب قانون  وهي

 
شركة العمانية لشراء الطاقة اللتزام جديد مع تم إستبدال اإللتزام القائم الخاص بإتفاقية شراء الطاقة بإ،  ٢٠٠٥يو ما ١في 

إن كافة اإللتزامات المالية للشركة . ")الحكومة(" ة مساهمة مقفلة تملكها حكومة سلطنة عمانم وهي شرك.ع.م.والمياه ش
تفاقية إلستبدال وضمانة الحكومة في إتم تضمين نصوص ا . مضمونة من قبل الحكومة هالعمانية لشراء الطاقة والميا

 .٢٠٠٤ ستبدال وفقًا لقانون القطاع في أغسطسإلتم العمل بنصوص ا. شراء الطاقة
 

طاقة إضافية بسعة توليد من أجل  م.ع.م.شمع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الطاقة معدلة  تم إبرام إتفاقية
 .٢٠١٢ - ٢٠١٠لفترة الصيف لمدة ثالث سنوات  ميجاوات ١٤

 
من وزارة النفط والغاز  تفاقية  مبيعات غاز طبيعي مع وزارة النفط والغاز وذلك لشراء وقود الغاز الطبيعيإ )٢(

 .لمدة خمسة عشر عامًا بأسعار محددة سلفًا
 
 .سنة ٢٥نتفاع بموقع المشروع للشركة لفترة إلنتفاع مع الحكومة لمنح حقوق اإتفاقية  إ )٣(
 
وهي طرف شركة تأسست في سلطنة عمان م، .م.تشغيل وصيانة مع شركة الكامل للتشييد والخدمات شإتفاقية  )٤(
 سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري ١٥فترة ل وتعد هذه اإلتفاقية سارية المفعول. مصنع الطاقةتشغيل وصيانة  ،عالقة وذ

 .أو تاريخ إلغاء إتفاقية شراء الطاقة أيهما يأتي أوًال
 
ترخيص توليد كهرباء من الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء، هيئة رقابية حكومية تكونت بموجب قانون قطاع  )٥(
 .لكهرباءا
 
 .ع لتوفير تسهيالت قرض طويل األجل.ع.م.تفاقية مع سوسيتي جنرال وبنك مسقط شإ )٦(
 
حتياطي خدمة الدين لتوفير خطاب إعتماد مساند لتمويل متطلبات إع .ع.م.شبنك الوطني العماني تفاقية مع الإ )٧(

 .لتسهيالت القرض طويل األجل
 
الشركة العمانية لنقل إلنشاء إطار عمل بين  م.ع.م.ش عمانية لنقل الكهرباءشركة الالإتفاقية ربط الكهرباء مع  )٨(

شركة العمانية لنقل الكهرباء الربط المحطة مع خطوط إنظمة النقل وتطبيق مدونة الشبكة بين الكهرباء والشركة لتوفير 
 .والشركة

 
 .البنك الوطني العماني لتوفير تسهيالت متوسطة اآلجلإتفاقية مع )     ٩(
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 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية-  ٣
 

هذه السياسات مطبقة بشكل متوافق لكافة السنوات المعروضة ما لم ينص على . أدناه مبينة السياسات المحاسبية الرئيسية
 .غير ذلك

 
 أساس اإلعداد ١-٣
 
التي تقاس  األدوات المالية المشتقةادة تقييم إعتم إعداد هذه القوائم المالية طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا  )أ(

وتلتزم القوائم المالية  كذلك مع متطلبات قواعد وشروط إفصاح . ووفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية بالقيمة العادلة
الصادرة  الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت األشخاص المطلعين والقواعد والشروط وقواعد اإلفصاح والنماذج

 .وتعديالته ١٩٧٤عن الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 
 

الريال العماني هو   .تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني والدوالر األمريكي، مقربين إلى أقرب ألف )ب(
ف الريال العماني في هذه القوائم المالية إلى الدوالر للعلم، تم تحويل سعر صر.  عملة قياس وعرض هذه القوائم المالية

 .دوالر أمريكي للريال العماني الواحد ٢٫٦األمريكي وفقًا لمعدل صرف يبلغ 
 
يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية  )ج(

تم اإلفصاح عن .  إلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركةكما يتطلب من ا.  الهامة
المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات 

 .٥جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم 
 
 :وتتعلق بأعمال الشركة ٢٠١٣لت حيز التطبيق في عام المعايير والتعديالت التي دخ )د(
 

قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة  ٢٠١٣مبر سبت ٣٠بالنسبة للسنة المنتهية في 
التابعة ) اللجنة(لدولية واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية ا) المجلس(عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

 .٢٠١٣يناير  ١للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
 

تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يؤِد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المذكورة في 
 .الفترة الحالية

 
معايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها الشركة بصورة ال )هـ(

 :مبكرة
 

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية والتي نشرت وأصبحت إجبارية بالنسبة للفترات 
أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة ولكن لم تطبقها الشركة  ٢٠١٣يناير  ١من المحاسبيـة للشركة للفترات التي تبدأ 

 :٢٠١٣مبر سبت ٣٠للتقدير بصورة معقولة في  يكن قابًالبصورة مبكرة كما أن أثر هذه المعايير والتفسيرات لم 
 

 ).أو بعد ذلك ٢٠١٥يناير  ١يدخـل حيز التطبيق مـن " (األدوات المالية" - ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 
أو بعد  ٢٠١٤يناير  ١يدخل حيز التطبيق من (العرض : األدوات المالية –) المعدل( ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ).ذلك
 
 اإليرادات ٢-٣
 

إلتفاقية شراء  يتم إحتساب التعريفات وفقًا . تشتمل إيرادات التشغيل على التعريفات للطاقة اإلنتاجية الثابتة ورسوم الطاقة
وفقًا لتفسير لجنة التفسيرات لمجلس المعايير الدولية  إيجارتعتبر اإلتفاقية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة أتفاقية  .الطاقة

وتبعًا لذلك، فإن الدخل المكتسب بموجب اإلتفاقية .  يصنف ترتيب اإليجار كإيجار تشغيلي.  ٤إلعداد التقارير المالية رقم 
اإليراد إذا كانت هناك شكوك جوهرية فيما يتعلق  إدراجال يتم  . الثابت على مدار فترة اإليجار أساس القسطلى يسجل ع

 .بإسترداد المقابل المستحق والتكاليف المصاحبة
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 إيرادات ومصروفات الفوائد ٣-٣
 

 .لى أساس االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليةتدرج إيرادات ومصروفات الفوائد ع
 

 إيجارات ٤-٣
 

تحتسب .  تصنف اإليجارات عندما يحتفظ المؤجر بشكل أساسي بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل كإيجارات تشغيلية
 .جارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليالشامل دفعات اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل 

 
 التقارير المالية لقطاعات األعمال      ٥-٣
 

وتم تحديد . يتم التقرير عن قطاعات األعمال بطريقة متوافقة مع التقرير الداخلي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغيلية
مجلس مسؤول اتخاذ القرارت التشغيلية  والمسؤول عن تخصيص المصادر وتقييم أداء قطاعات التشغيل، على أنه 

 .الذي يتخذ القرارات اإلستراتيجية") المجلس("اإلدارة 
 

 عمالت أجنبية ٦-٣
 

البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة تقاس بالريال الُعماني وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة 
 .)العملة التنفيذية( ضمنها

 
األصول .  إلى الريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة المعامالت بالعمالت األجنبية تحول قيمتها

قائمة المركز وااللتزامات المنفذة بالعمالت األجنبيـة تدرج قيمتها بالريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 
 .نشأتهافروق صرف العملة األجنبية تعالج بقائمة الدخل الشامل عند   .المالي

 
 ضريبة الدخل ٧-٣
 

 .على نتائج العام بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلةالدخل تتمثل ضرائب 
 

تدرج الضريبة الجارية بقائمة الدخل الشامل وهي الضريبة مستحقة الدفع المتوقعة محسوبة عل�ى أس�اس ال�دخل الض�ريبي     
وأية تعديالت قائمة المركز المالي بق على نحو واسع في تاريخ للعام باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو تلك التي تط

 .للضريبة المستحقة عن سنوات سابقة
 

تحتسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألص�ول وااللتزام�ات   
يستند مبلغ الضريبة المؤجل�ة عل�ى ال�نمط المتوق�ع     . يبة الدخـلألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضر

لتحقق أو تسوية القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الض�ريبة المطبق�ة أو الت�ي تطب�ق عل�ى نح�و واس�ع        
ام�ات غي�ر الجاري�ة    يتم اإلفصاح عن اآلثار الض�ريبية عل�ى الف�روق المؤقت�ة ض�من االلتز      . قائمة المركز الماليفي تاريخ 

والتغي�رات ف�ي القيم�ة العادل�ة      تنشأ الفروق الرئيس�ية المؤقت�ة م�ن اس�تهالك الممتلك�ات واآلالت والمع�دات      . كضريبة مؤجلة
 .  لتغطيات التدفات النقدية

 
دام يدرج األصل الضريبي المؤجل فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية والتي يمكن استخ

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة .  الخسائر واإلستردادات الضريبية غير المستخدمة في مقابلها
 .بتاريخ كل تقرير وتخفض إلى الحد الذي ال يعد من المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة

 
 .قانوني يجبر خصمها في ُعمان يتم خصم أصول والتزامات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق

 
تدرج الضرائب الجارية والمؤجلة كمصروف أو منافع في قائمة الدخل الشامل باستثناء عندما تتعلق ببنود مقيدة كدائن أو 

 .مدين في حقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج الضريبة أيضًا مباشرة بحقوق المساهمين
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 ربحية السهم الواحد ٨-٣
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة . ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العاديةيانات تقوم الشركة بعرض ب
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 .  رةالفت
  
 األصول  غير الملموسة  ٩-٣
 

يزات هناك ثالث مم. تعتبر الشركة األصل غير مالي القابل للتحديد دون ما وجود فعلي له على أنه أصل غير ملموس
 :لألصل غير الملموس وهي مهمة

 
 ،تحديده يةقابل )أ ( 
 و  ،)للحصول على منافع من األصل  القدرة(السيطرة  )ب(
 ).كإيرادات أو تخفيض للتكاليف المستقبلية(تصادية المستقبلية المنافع اإلق )ج(

 
 :يعتبر األصل غير الملموس قابل للتحديد عندما

 
بمفرده  يمكن فصله وبيعه، تحويله، إستخراج تصريح به، إيجاره أو إستبداله، سواًء(عندما يكون قابًال للفصل  ) أ ( 

 أو ) تفاقكجزء من إ
ن هذه الحقوق قابلة للتحويل أو الفصل من أأو قانونية أخرى، بصرف النظر عن حقيقة  ينشأ من حقوق تعاقدية )ب(

 .لتزاماتإلالكيان أو من الحقوق األخرى وا
 

 .نخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدتمتراكم وخسائر إ إهالكيتم إدراج األصل غير الملموس بالتكلفة بعد خصم أي 
  
القيمة الدفترية هي . على عمره اإلنتاجي المقدر القابل لإلهالك لألصل غير الملموس هو التوزيع المنتظم للمبلغ اإلهالك

نخفاض القيمة ومجمع خسائر إ متراكم إهالكأي المالي بعد خصم  قائمة المركزالقيمة التي يتم بها إدراج األصل في 
أي تعديالت في التقديرات التي تم إحتسابها العمر اإلنتاجي المقدر بنهاية كل فترة تقرير وإجراء تتم مراجعة . المتراكمة

 .وفقًا لإلحتماالت
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ١٠-٣
 

تكاليف  .بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة إدراجيتم 
إلى  لتحويل األصلإلى أية مصروفات عرضية ضرورية  الممتلكات واآلالت والمعدات هي سعرها الشرائي باإلضافة

 .موقعه وحالته المقصودة
 

 المصروفات  الالحقة
 

تتم رسملة المصروفات المتكبدة في سبيل إحالل أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصفة 
م رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تت. الشامل والفحص الجسيم اإلصالحمستقلة بما في ذلك مصروفات 

المصروفات تحميل كافة يتم . تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات
 .فيها تكبدهاالتي تم  خالل الفترة الماليةالشامل قائمة الدخل  علىاألخرى 

 
 ستهالك اإل

 
والمكونات لممتلكات واآلالت والمعدات القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لبنود ابطريقة ستهالك يحتسب اإل

 :كما يليالرئيسية التي يتم إحتسابها بشكل منفصل 
 

 سنة  ٣٠ - ٦ آالت وماكينات
 سنة  ٤٠ مباني وأعمال مدنية

 سنوات  ٤ أثاث وتركيبات ومعدات مكاتب
 سنوات  ٣ سيارات ومعدات كمبيوتر
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 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٠-٣
 

 ) تابع(اإلستهالك 
 

اآلالت الممتلكات و ستهالك من شهر اإلضافة إلىيحتسب اإل. تستهلك بعض األصول بناء على ساعات اآلالت المقدرة
ستهالك واألعمار يتم إجراء إعادة تقييم لطرق اإل. اإلستبعادتم فيه ستهالك في الشهر الذي يوالمعدات بينما ال يحتسب اإل

 . اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية سنويًا
 
 األصول الملموسة وغير الملموسة نخفاض قيمةإ ١١-٣
 

ناك أي ما إذا كان ه لتحديد تقريرفي تاريخ كل الملموسة وغير الملموسة تتم مراجعة األرصدة الدفترية ألصول الشركة 
. يمة يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصلنخفاض القفي حالة وجود أي مؤشر على إ. متهانخفاض في قيمؤشر على اإل

. دام أيهما أكثرستخاإل فيالقيمة صافي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع وأعلى قيمة سترداد هي القيمة القابلة لإل
لة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القاب األرباح أو الخسائراض في القيمة في نخفخسائر اإل إدراجيتم 
 .ستردادلإل

 
ستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام يتم خصم التدفقات النقدية عند تقدير القيمة في اإل

بالنسبة لألصل الذي ال ينتج . ية للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك األصلالذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمن
 . سترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصلتقل يتم تحديد القيمة القابلة لإلتدفقات نقدية كبيرة بشكل مس

 
حقة في القيمة القابلة لإلسترداد بصورة قيمة في الحالة التي يمكن أن تعزى فيها الزيادة الالالاإلنخفاض في خسارة يتم رد 

يتم رد أية خسارة إنخفاض في القيمة بالقدر الذي ال تزيد . خسارة اإلنخفاض في القيمة إدراجموضوعية لحدث يقع بعد 
 ، اإلهالكمعه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد خصم اإلستهالك أو 

 .خسارة إنخفاض في القيمة إدراجلو لم يتم 
 

 قتراض تكاليف اإل ١٢-٣
 

إنشاء  أو قتناءقتراض التي تعزى إلى إتكاليف اإل. اتعلى اإلقتراضالدفع تكاليف اإلقتراض من الفائدة المستحقة  تتكون
ستخدام لغرضه ري لإلاهزة بشكل جوهوهي األصول التي تحتاج بالضرورة إلى وقت لتصبح ج -أو إنتاج أصول مؤهلة 

ستخدام لغرضه المحدد ل جوهري لإليتم إضافتها إلى تكلفة األصل حتى يصبح هذا األصل جاهزًا بشك -المحدد أو البيع 
 األصول المؤهلةقتراض على قتراضات تعلق مصاريف اإلالمكتسبة من اإلستثمار المؤقت لهذه اإل اإليرادات. بيعهأو ل

وفات في الفترة التي حدثت كمصرإقتراض أخرى أي تكاليف تدرج . تكاليف األصول هذهدات من ويتم خصم هذه اإليرا
 .خاللها

 
 المخزون   ١٣-٣
 

يتم تحديد التكلفة على أساس . مخزون الوقود وقطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل إدراجيتم 
قتناء المخزون ووصوله إلى وضعه ومكانه ات المتكبدة في سبيل إميع المصروفطريقة المتوسط المرجح وهي تتضمن ج

بعد السماح بتحقق عتيادي للبيع في إطار النشاط التجاري اإلدر قصافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر الم. الحاليين
 .يتم تكوين مخصص عند الضرورة للمخزون الراكد والمتضرر والذي به عيب، إن وجد.  التكاليف

 
 أصول مالية  ١٤-٣
 

وتح�دد  .  ويعتم�د التص�نيف عل�ى الغ�رض م�ن اقتن�اء األص�ل الم�الي        .  تصنف الشركة أصولها المالية كقروض ومديونيات
 .اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي
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 القروض والمديونيات ١٥-٣
 

.  ه�ي أص�ول مالي�ة غي�ر مش�تقة له�ا دفع�ات ثابت�ة أو قابل�ة للتحدي�د وليس�ت مدرج�ة ف�ي س�وق نش�طة               القروض والم�ديونيات  
وتدرج ضمن األصول الجارية، باستثناء ما يستحق بعد أكثر من اثني عشر شهرًا بعد نهاية فترة التقرير، فف�ي تل�ك الحال�ة    

تجاري�ة وم�ديونيات أخ�رى ونق�د وم�ا يماث�ل        وتتمثل قروض ومديونيات الشركة ف�ي م�ديونيات  .  تدرج كأصول غير جارية
 ).١٧-٣و ١٦-٣إيضاح (النقد في قائمة المركز المالي 

 
  مديونيات تجارية ١٦-٣
 

وتقاس الحقًا بالقيمة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة  تجارية واألخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلةالمديونيات التقاس 
ض قيمة المديونيات التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي أن الشركة لن يدرج مبلغ المخصص النخفا.  الفعلية

تعتبر الصعوبات المالية والجوهرية للمدين .  تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للمديونيات
أخر في الدفع على أنها مؤشرات وإحتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة والعجز عن التسديد أو الت

مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقيمة الحالية  إن.  عن إنخفاض قيمة المديونيات التجارية
 . الفائدة الفعلية لبطريقة معدقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة للتدف

 
 نقد وما يماثل النقد ١٧-٣
 

 بفترات إستحقاق تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع قصيرة األجل ودائع بنكية متضمنة وكرصدة لدى البنكافة األ
 . تعتبر نقد وما يماثل النقد

 
 اقتراضات ١٨-٢
 

تدرج االقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف المعاملة وتدرج الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة 
ذا كان للشركة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة إتصنف االقتراضات كالتزامات جارية إال  . الفائدة الفعلية

 .شهرًا على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي ١٢
 

 مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات اإلجازة ١٩-٣
 

مع مراعاة متطلبات قانون  قائمة المركز الماليتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ 
تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند استحقاقها للموظفين ويكون .  وتعديالته ٢٠٠٣العمل الُعماني لعام 

صاح عن يتم اإلف.  قائمة المركز المالياستحقاق لاللتزام المقدر الناشئ نتيجة للخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ 
 .تلك االستحقاقات كالتزام جاري، بينما يتم اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير جاري

 
تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية لعام 

 .  شامل عند تكبدها، كمصروف بقائمة الدخل ال١٩٩١
 
 مخصصات ٢٠-٣
 

عندما يكون لديها التزام قانوني أو استداللي نتيجة ألحداث سابقة، قائمة المركز المالي تدرج الشركة مخصصات في 
 . منافع اقتصادية يمكن تقديرها بصورة يعتمد عليهال أن تنتج عن تدفقات نقديةوعندما يكون من المحتمل 

 
ص على أساس أفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، بعد ويتم إدراج مبلغ المخص

وعندما يتم قياس المبلغ المخصص استنادًا إلى تقدير . األخذ بعين االعتبار المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن االلتزام
. القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية الدفترية للمخصص هي قيمةالالتدفقات النقدية الالزمة لتسوية االلتزام الحالي، فإن 

أو كل المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما، يتم ركة أن تستعيد من طرف ثالث جزء من وعندما تتوقع الش
القبض إدراج المبلغ المستحق القبض كأصل فقط عندما يكون من المؤكد استالم التعويض ويمكن قياس المبلغ مستحق 

 . بصورة يعتمد عليها
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 دائنيات تجارية وأخرى ٢١-٣
 

تحتس��ب . ت��درج ال��دائنيات بش��كل مب��دئي بالقيم��ة العادل��ة وتق��اس الحق��ًا بالتكلف��ة المهلك��ة باس��تخدام طريق��ة الفائ��دة الفعلي��ة          
 .والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدرااللتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع 

 
 التوزيعات النقدية ٢٢-٣
 

ي��تم التعام��ل م��ع  .ت��درج التوزيع��ات النقدي��ة ك��التزام بالس��نة الت��ي تعتم��د فيه��ا التوزيع��ات النقدي��ة م��ن قب��ل مس��اهمي الش��ركة  
 .بعد تاريخ قائمة المركز المالي التوزيعات النقدية المعتمدة بعد تاريخ قائمة المركز المالي كحدث

 
 األدوات المالية ٢٣-٣
 

 ةالتعاقدي طرفًا في الشروطتدرج األصول واإللتزامات المالية في قائمة المركز المالي للشركة عندما تصبح الشركة 
 .لألداة

 
وتدرج .  م طريقة الفائدة الفعليةبالتكلفة المهلكة باستخدا خرى بقيمها العادلة وتقاس الحقًاتقاس التعريفات والمديونيات األ

الخسائر عندما يكون هناك دليل موضوعي  وأالقابلة لالسترداد المقدرة في األرباح غير المناسبة للمبالغ  المخصصات
 .على إنخفاض قيمة أصل

 
 . يقة الفائدة الفعليةتقاس الدائنيات التجارية واألخرى مبدئيًا بقيمها العادلة وتقاس الحقُا بالتكلفة المهلكة باستخدام طر

 
 وأنشطة التغطية األدوات المالية المشتقة ٢٤-٣
 

تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضها لمقدار معين من مخاطر معدل الفائدة التي تنشأ من أنشطة 
وعلى الرغم من ذلك، . تاجرةووفقًا لسياسة الخزينة، ال تحمل الشركة أو تصدر أدوات مالية مشتقة ألغراض الم. التمويل

 .يتم احتساب المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية كأدوات متاجرة
 

يعتمد إدراج أية أرباح أو خسائر .  ويعاد قياسها الحقًا بقيمها العادلةتدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيًا  بالقيمة العادلة، 
  .على طبيعة البند المغطىناتجة إعتمادًا 

 
تغطية متغيرات في التدفقات النقدية إللتزام مدرج، يدرج أي جزء من أرباح أو كأداة أداة مالية مشتقة  تصنيفدما يتم عن

ويدرج الجزء غير الفعال من . صافي من الضرائب خسائر تلك األداة والمؤهل كغطاء فعال مباشرة في حقوق المساهمين
 .رًاالشامل فوالخسائر في قائمة الدخل  وأاألرباح 

 
 إدارة  المخاطر المالية - ٤
 

متضمنة مخاطر صرف (إن أنشطة الشركة تعرضها لمختلف المخاطر المالية بما فيها آثار التغييرات في مخاطر السوق 
ويركز برنامج إدارة المخاطر للشركة .  ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان) العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة

.  عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة بشكل عام على
 .تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

 
 عوامل المخاطر المالية ١-٤
 
 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر صرف العملة األجنبية )١(
 

تتعرض الشركة لمخاطر صرف العملة األجنبية الناشئة عن التعامل بعمالت أجنبية وبشكل رئيسي فيما يتعلق بالدوالر 
.  وقد تفاوضت الشركة مع البنك الذي تتعامل معه حول معدل صرف عملة ثابت فيما يتعلق بالدوالر األمريكي.  األمريكي

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر . بية ضئيلةوتبعًا لذلك، تعتبر مخاطر صرف العملة األجن
يما يلي تحليل لمخاطر السوق على الشركة نتيجة ألسعار ف. عوامل متغيرة وتحسين العائدات بها ضمنالسوق والتحكم 

 :مبرسبت ٣٠الصرف األجنبي كما في 
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 )تابع(إدارة  المخاطر المالية - ٤
 
 )عتاب(مخاطر السوق  )أ(
 

 )تابع(مخاطر صرف العملة األجنبية  )١(
 

 :اإللتزامات المالية/األصول 
  

٢٠١٣  11B القيمة الدفترية
في قائمة 

 المركز المالي

12Bالمبالغ المنفذة 
بالريال 
 العماني

13Bالمبالغ المنفذة 
 أخرىبعمالت 

ريال عماني  
 باآلالف

ريال عماني 
 باآلالف

ريال عماني 
 باآلالف

    
-  ١٣٨ ١٣٨ جلمقدم طويلة األ

-  ٢٫٠٥٥ ٢٫٠٥٥ )باستثناء الدفعات مقدمًا والمقدمات(تعرفة ومديونيات أخرى 
 ٣٩٨ ٢،٦٧١ ٣،٠٦٩ النقد وما يماثل النقد

 )١٤،١٤٨( )١،١٤٤( )١٥،٢٩٢( قروض طويلة األجل
-  )٦٤١( )٦٤١( مستحق ألطراف ذات عالقة

     )٦٣( )٢٫٧٩٨( )٢٫٨٦١( دائنيات تجارية وأخرى 
 )١٣٫٨١٣(   ٢٨١ )١٣٫٥٣٢( 
 

14B٢٠١٢ 15B القيمة الدفترية
في قائمة 

 المركز المالي

16B المبالغ 
17B المنفذة بالريال

 العماني
18B المبالغ المنفذة

 بعمالت أخرى
ريال عماني  

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
    

-  ١٦٦ ١٦٦ مقدم طويلة األجل
-  ٢٫١١٩ ٢٫١١٩ )الدفعات مقدمًا والمقدماتباستثناء (تعرفة ومديونيات أخرى 

 ١،٣٤٠ ٢،٢٣٨ ٣،٥٧٨ النقد وما يماثل النقد
 )١٧،٥١٦( )١،٣٤٣( )١٨،٨٥٩( قروض طويلة األجل

-  )٦١١( )٦١١( مستحق ألطراف ذات عالقة
    )٨٣( )٣٫١٩٢( )٣٫٢٧٦( دائنيات تجارية وأخرى 

 )١٦٫٢٥٩( )٦٢٣( )١٦٫٨٨٣( 
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 الفائدة معدلمخاطر    ) ٢(
 

وتعرض الودائع البنكية واإلقتراضات .  تنشأ مخاطر معدل الفائدة للشركة من الودائع البنكية واإلقتراضات طويلة األجل
تراقب اإلدارة العائدات على هذه . طويلة األجل ذات المعدالت المتغيرة الشركة لمخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية

 . ية  باستمرارالودائع البنك
 

 :في نهاية فترة التقرير ، كانت محفظة سعر الفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحمل معدالت فائدة كما يلي
 

 19B٢٠١٣ 20B٢٠١٣ 21B٢٠١٢ 22B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 الفباال

 الربع الثالث
     

     أدوات مالية ذات معدل فائدة متغير
 ٤٨١٫٣ ٣٣٩٫١ ٩٩٣٫٥ ٣٠٥٫٢ أصول مالية

 
 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت

 
لذا فإن . رباح أو الخسائرال تحتسب الشركة أي أصول أو إلتزامات مالية ذات سعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل األ

 .أي تغير في أسعار الفائدة في نهاية فترة التقرير لن يؤثر على األرباح  أو الخسائر
 

الفائ�دة ،   مع�دل وفق�ًا لعق�ود تب�ادل    . الفائ�دة  مع�دل مخ�اطر  تغطي�ة  تبادل لسعر الفائ�دة وذل�ك م�ن أج�ل      بعقودالشركة  إرتبطت
دالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحتسبة وفقًا ألصل المبلغ اإلفتراضي المتفق وافقت الشركة على تبادل مبلغ الفرق بين مع

 . متغيرةبمعدالت مخاطر التدفقات النقدية على الديون ل التعرض تمّكن مثل هذه العقود الشركة من تقليل. عليه
 

 تغطي�ات دل�ة مع�دالت الفائ�دة المتغي�رة لمب�الغ مع�دالت الفائ�دة الثابت�ة تص�نف عل�ى أنه�ا            الفائ�دة لمبا  مع�دل جميع عقود تبادل 
. التدفقات النقدية من أجل تقليل تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تغير معدالت الفائدة على اإلقتراضات

 .حدتبادل معدالت الفائدة ومدفوعات الفائدة على القرض تحدثان في وقت وا
 
 مخاطر السيولة  )ب(
 

وفقًا إلدارة مخاطر السيولة الحذرة، تهدف الشركة لالحتفاظ بأرصدة نقدية كافية وتوفر األموال من خالل مبالغ كافية 
يحلل الجدول التالي اإللتزامات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاق ذات الصلة حسب  . لتسهيالت إئتمان ملتزم بها

المبالغ المعروضة في الجدول هي تدفقات . في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاقات التعاقديةالمدة المتبقية 
 . نقدية تعاقدية غير المخصومة
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 )تابع(إدارة  المخاطر المالية - ٤
  
 )تابع(مخاطر السيولة  )ب(
 

 :وفيما  يلي اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية 
 

 
 

 
23B القيمـــة

 الدفترية

 
24B القيمـــة

 الدفترية

 
25B مبالغ مستحقة

 أشهرأو أقـل ٦

 
26Bأكثر من 
27Bأشهر ٦ 

 
28Bسنة ٢ – ١ 

 
29Bأكثر من 

30Bسنة ٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باالالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
٢٠١٣       

 )٨،٥٦٧( )٣،٤٥٨( )١،٥٢٣( )١،٧٤٥( )٣٩،٧٦١( )١٥،٢٩٣( األجل قروض طويلة
دائنيات تجارية 

- - -  )٢،٨٦١( )٧،٤٣٨( )٢،٨٦١( وأخرى
مستحق  ألطراف ذات 

-            -         -            )٦٤١(   )١،٦٦٧(     )٦٤١( عالقة
 )٨،٥٦٧( )٣،٤٥٨( )١،٥٢٣( )٥،٢٤٧( )٤٨،٨٦٦( )١٨،٧٩٥( 

             
٢٠١٢       

 )١١،٩٧٥( )٣،٢٩٢( )١،٥٣٣( )٢،٠٥٩( )٤٩،٠٣٣( )١٨،٨٥٩( قروض طويلة األجل
 دائنيات تجارية

- - -  )٣،٢٧٦( )٨،٥١٧( )٣،٢٧٦( أخرىو
ذات  مستحق  ألطراف

-           -        -            )٦١١( )١،٥٨٩(     )٦١١( عالقة
 )١١،٩٧٥( )٣،٢٩٢( )١،٥٣٣( )٥،٩٤٦( )٥٩،١٣٩( )٢٢،٧٤٦( 

 
 سبتمبر ٣٠المنتهية في  فترةولل ٢٠١٣مبر سبت ٣٠التدفقات النقدية المتعاقد عليها غير المخصومة للسنة المنتهية في 

 .كما هو مفصح عنه باإليضاحات المعنية الفعلية هي إجمالي المبالغ استنادًا إلى معدالت الفائدة ٢٠١٣
 

األموال المتولدة داخليًا والنقد وما يماثل النقد المتوفر للشركة حسب تواريخ االستحقاق يتوقع الوفاء بااللتزامات أعاله من 
 .المعنية

 
 مخاطر اإلئتمان)    ج(
 

مخاطر اإلئتمان هي مخاطر تعرض الشركة للخسائر المالية إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر لألداة المالية في مقابلة 
. ضمانات عن األصول الماليةتتطلب الشركة ال . على العميلمديونيات من رئيسية  إلتزاماته التعاقدية ، وتنشأ بصفة

كانت  ٢٠١٣مبر سبت ٣٠وفي . تعمل الشركة على ضبط مخاطر اإلئتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر اإلئتمان
وكان أعلى . مياه ش م ع م لشراء الطاقة وال وهي الشركة العمانيةكل المديونيات التجارية على شركة مملوكة للحكومة، 

 ٢٠١٢[ )مليون دوالر  أمريكي ٥٫٣٤٣(ماني مليون ريال ع ٢٫٠٥٥معدل تعرض لمخاطر اإلئتمان بنهاية السنة قد بلغ 
م لديها .ع.م.لشراء الطاقة والمياه ش يةعمانالشركة ال. ])مليون دوالر أمريكي ٥٫٥٠٩(مليون ريال عماني  ٢٫١١٩ –

تحتفظ الشركة بجميع الودائع النقدية لدى بنوك تحمل . عن وكالة مودي لخدمات المستثمرينصادرة  A1تصنيف إئتماني 
 .وكالة مودي لخدمات المستثمرينحسب تصنيف وما فوق   P-1تصنيف إئتماني
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية - ٤

 
 )تابع(مخاطر اإلئتمان )    ج(
 

جل الذي نشرته وكالة مودي لخدمات األ قصيرفة حسب تصنيف االئتمان يبين الجدول أدناه األرصدة لدى البنوك المصن
 .قائمة المركز الماليالمستثمرين بتاريخ 

 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ التصنيف البنك
 ريال ُعماني   

 الربع الثالث
 ريال ُعماني 
 الربع الثالث

    
 ١،٣٥١ ٣٩٦ P-1 سوسيتيه جنرال

 ٢٢٧٫٢ ٦٧٣٫٢ P-1 ع.ع.م.بنك مسقط ش
  ٥٧٨٫٣ ٩٠٦٫٣ 

 
 رأس المالمخاطر إدارة  ٢-٤
 

وتحقيق منافع إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمرارية 
 وأصحاب المصالحلإلحتفاظ بثقة الدائنين رأس مال مثالي بهيكل   حتفاظتهدف سياسة اإلدارة لال. ألصحاب المصالح

 . تطور األعمال التجارية للشركةوالحفاظ على 
 

 . تهدف اإلدارة لتنمية مستوى الربحية الحالي عن طريق تقوية خطوط النمو العليا وإدارة التكاليف الحذرة
 

 تقدير القيمة العادلة ٣-٤
 

الدفترية  القيمة.  القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية والتي تستحق خالل أقل من عام تقارب قيمها العادلة
طويلة األجل التي تحمل معدل فائدة متغير مقاربة لقيمها العادلة حيث أنها تحمل فائدة حسب غير الجارية لالقتراضات 

 .  معدل الفائدة المتعارف عليه بين البنوك بلندن زائد هامش ثابت وهو المعدل الحالي بالسوق
 

 ادر الرئيسية لعدم اليقين من التقديراتوالمص التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة   - ٥
 

فتراضات اإلدارة القيام بإعداد تقديرات وإمن مع معايير التقارير المالية الدولية  يتوافقبما  القوائم المالية إعداديتطلب 
ات تستند هذه التقدير .تطبيق السياسات والمبالغ الظاهرة لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفاتتؤثر على 

واإلفتراضات المصاحبة لها على التجربة التاريخية وعوامل أخرى متعددة التي يعتقد بأنها معقولة وفقًا للظروف، والتي 
. التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرىأساسًا لبناء األحكام حول القيم الدفترية لألصول واإللتزامات تشكل نتائجها 

 .ديراتالنتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التق
 

تتم مراجعة التق�ديرات المحاس�بية ف�ي الفت�رة الت�ي تم�ت فيه�ا مراجع�ة         . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة
ت�ؤثر عل�ى     على تلك الفترة فقط أو فترة المراجعة وفترات مستقبلية إذا كانت المراجع�ة لتقديرات إذا كانت المراجعة تؤثرا

 . رات المستقبليةكًال من الفترة الحالية والفت
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 :القوائم الماليةالتقديرات الجوهرية المستخدمة في إعداد فيما يلي 
 

    واآلالت والمعدات متلكاتماألعمار اإلنتاجية لل
 

  ةاإلنتاجي��ألعم�ار  حتس�اب ا ي��تم إ . ةالمق�در  ةاإلنتاجي� أعماره��ا س�اس  عل�ى أ  األص��ولتكلف�ة   لش�طب حتس�اب االس��تهالك  ي�تم إ 
التآكل والتلف الطبيعي�ين وذل�ك   ورات التشغيلية وبرامج الصيانة وبناء على عدة عوامل منها الد فقًا لتقييم اإلدارة ة والمقدر

 .ستخدام أفضل التقديراتإب
 

 )تابع( التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين من التقديرات   - ٥
 

 تكلفة إزالة أصول الموقع
 
على تقنيات تقييم اإلدارة للتكاليف المستقبلية المحتملة فيما يتعل�ق بإزال�ة مراف�ق     تم احتساب تكلفة إزالة أصول الموقع بناًءي

 . المحطة
 

 الضريبة المؤجلة إلتزام 
 

ك تكون الشركة مخصص إللتزام الضريبة المؤجلة خالل فترة إتفاقية شراء الطاقة، التي تنشأ بشكل أساسي من اإلستهال
 .المتسارع للضريبة

 
إستـنادًا إلـى اإلفتراض بأن الخسائر الضـريبـية على الخسائر الضريبية الحـالي األصل الضريبي المؤجل تم إحتسـاب 

أثناء فتـرة اإلعفاء الضريبي ستكون متوافرة للترحيـل إلـى فتـرات غـير محـددة خالل الفترة التي تعقب اإلعفاء 
توافر خسائر ضـريـبية خـالل فترة اإلعفاء الضريبي في مقابل  حولرة الضرائـب مـع الشركة قد تختلف دائ. الضريبي

 .ضريبـة مؤجلـة إضـافيإلتزام  إدراجفي حالة حدوث ذلك ستحتاج الشركة إلى . األرباح الضريبية المستقبلية
 

 إنخفاض قيمة قطع غيار المصنع
 

إنخفاض مؤشر على لتحديد ما إذا كان هناك أي بتاريخ كل تقرير  الغيار مصنع الشركة وقطعتتم مراجعة القيم الدفترية ل
 .على تقدير اإلدارة ال يوجد مؤشر على إنخفاض قيمة قطع غيار المصنع كما في تاريخ التقرير بناًء. في القيمة

 
 إيرادات  التشغيل- ٦
 31B٢٠١٣ 32B٢٠١٣ 33B٢٠١٢ 34B٢٠١٢ 
ريال عماني  

  باآلالف
 الربع الثالث

ي دوالر أمريك
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
 ١٦٫٠١١ ٦٫١٥٨ ١٥٫٧٢٠ ٦٫٠٤٦ رسوم الطاقة 

 ٢٦٫٦٣٧   ١٠٫٢٤٥ ٢٦٫٧٠٥ ١٠٫٢٧١ رسوم سعة القدرة
 35B١٦٫٣١٧ 36B٤٢٫٤٢٥ 37B١٦٫٤٠٣ 38B٤٢٫٦٤٨ 

 
 تكاليف التشغيل  -٧
 39B٢٠١٣ 40B٢٠١٣ 41B٢٠١٢ 42B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
 46B٢٢٫٨٩٠ 45B٨٫٨٠٤ 44B٢٢٫٩١٧ 43B٨٫٨١٤ تكاليف الوقود

 50B٤٫٨٣٩ 49B١٫٨٦١ 48B٥٫٦٣٣ 47B٢٫١٦٧ مصروفات التشغيل والصيانة
 ٤٫٤٤٩ 52B١٫٧١١ ٣٫٩٧٣ 51B١٫٥٢٨ إستهالك

     56B١٢٧       55B٤٩    54B١٢٧        53B٤٩ األصول غير الملموسة إهالك
 57B١٢٫٥٥٨ 58B٣٢٫٦٥٠ 59B١٢٫٤٢٥ 60B٣٢٫٣٠٥ 
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- ٢٠ - 

 
 مصروفات إدارية وعمومية- ٨
 61B٢٠١٣ 62B٢٠١٣ 63B٢٠١٢ 64B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

كي دوالر أمري
 باالالف

      الربع الثالث
 ٤٠١ ١٥٤ ٣٩٥ ١٥٢ تكاليف الموظفين 

 ٢٩ ١١ ٦٢ ٢٤ أتعاب قانونية ومهنية
 / مصروفات إجتماعات مجلس اإلدارة

 68B٣١ 67B١٢ 66B٢٩ 65B١١ المساهمين
- 71B -72B 70B١٨ 69B٧ تكاليف التنمية اإلجتماعية

 ٢٦ ١٠ ١٣ ٥ إستهالك
 76B٢٠ 75B٨ 74B٢٣ 73B٩ مصروفات منافع

 80B٢٣ 79B٩ 78B٢٣ 77B٩ إيجار وفوائد وضرائب
 84B٢٦ 83B١٠ 82B٢٦ 81B١٠ أسهمرسوم تسجيل 

 88B٣ 85B -86B -87B١ مصروفات سفر
 92B٤٦ 91B١٨ 90B٥٧   89B٢٢ مصروفات متنوعة

 93B٢٤٩ 94B٦٤٦ 95B٢٣٣ 96B٦٠٥ 
 

 :تتكون المصروفات المتعلقة بالموظفين مما يلي
 97B٢٠١٣ 98B٢٠١٣ 99B٢٠١٢ 100B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 الفباآل

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 104B٣٦٤ 103B١٤٠ 102B٣٦١ 101B١٣٩ أجور ورواتب 
 108B٨ 107B٣ 106B٨ 105B٣ منافع أخرى

 _112B٢٩ _111B١١ _110B٢٦ _109B٠١ منافع نهاية الخدمة
 113B٥٢١ 114B٣٩٥ 115B١٥٤ 116B٤٠١ 

 
 ). موظفين ٤ – ٢٠١٢(موظفين  ٤كان عدد العاملين بالشركة  ٢٠١٣بر سبتم ٣٠في 

 
 دخل أخر  - ٩
 117B٢٠١٣ 118B٢٠١٣ 119B٢٠١٢ 120B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
 124B٨ 123B٣ 122B٨ 121B٣ فوائد ودخل أخر

 128B٥ 127B٢ 126B٢٦ 125B١٠ بيع ممتلكات وآالت ومعدات منربح 
 129B١٣ 130B٣٤ 131B٥ 132B٣١ 
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 التمويليف تكال    -١٠
 133B٢٠١٣ 134B٢٠١٣ 135B٢٠١٢ 136B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
، متضمن رد تكاليف قرض بضمانفوائد على 

 140B٢٫٤٧٣ 139B٩٥١ 138B١٫٦٦٢ 137B٦٣٩ التغطية
 144B١٩٨ 143B٧٦ 142B١٣٧ 141B٥٣ ن ضمانقرض بدوفوائد على 

 148B١٤٣ 147B٥٥ 146B١٣٦ 145B٥٢ مؤجلة تمويلإهالك تكاليف 
      152B٧٥     151B٢٩     150B٦٠     149B٢٣ أخرى

 153B٧٦٧ 154B٩٩٥٫١ 155B١١١٫١ 156B٨٨٩٫٢ 
 األصول غير الملموسة - ١١

 
نظام إستالم الغاز " – ٢٠٠٧إعتبارًا من نوفمبر  – بيع الغاز مع وزارة النفط والغاز، حولت الشركة يةتفاقإ بموجب

ن جداول متعددة مع الفائض وكل منها يعمل على إنقاص الضغط وترشيح الضبط، تكثيف ـالمكون م "بيعيالط
على الرغم من أن ملكية . التسخين، القياس وتحليل قيمة  السعرات بالغاز عبر الخطوط لوزارة النفط والغاز االستخالص،

تفاقية ن تنتهي إأقتصادي لألصل إلى منافع اإلستخدام اإل، تحتفظ الشركة بهذا األصل قد تحولت إلى وزارة النفط والغاز
 .٢٠١٧أبريل  ٣٠ بيع الغاز الطبيعي في

 
ستالم الغاز ، فإن القيمة الدفترية لنظام إواإلهالكوبمقتضى سياسة الشركة المذكورة بشأن األصول غير الملموسة 

 إهالكهير ملموس ويتم م تصنيفه كأصل غقد ت) مليون دوالر أمريكي ١٫٦١٢(ريال عماني  ٦٢٠٫٠٠٠الطبيعي وهو 
 . تفاقية بيع الغاز الطبيعي حتى إنتهاء إ

 
 157B٢٠١٣ 158B٢٠١٣ 159B٢٠١٢ 160B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

     التكلفة
 ١٫٦١٢ ٦٢٠ ١٫٦١٢ ٦٢٠ مبرسبت ٣٠يناير و ١في 

     
     إهالك

 )٧٠٧( )٢٧٢(162B )٨٧٦( )٣٣٧(161B يناير  ١في 
 )٢٧١( )٤٩( )٢٧١( )٤٩(    العاماإلطفاء خالل 

 )٨٣٤( )٣٢١( )١،٠٠٣( )٨٦٣( مبرسبت ٣٠في 
     

     صافي القيمة الدفترية 
 166B٧٧٨ 165B٢٩٩ 164B٦٠٩ 163B٣٤٢ سبتمبر ٣٠في 
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- ٢٢ - 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  -١٢
 

آالت  ٢٠١٣
 وماكينات

مباني وأعمال 
 مدنيـــــــــــــة

167B أصــــول
 أخـــــرى

 
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي

ريال عماني  
 باآلالف

ريال عماني 
 باآلالف

ريال عماني 
 باآلالف

ريال عماني 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

      التكلفة  
 ١٤٦٫١٠٤ ٥٦٫١٩٣ ٣٤٥ ٩٢٢ ٥٤٫٩٢٦ يناير  ١في 

 ١٫٤٥٨ ٥٦١ ١٨-  ٥٤٣ إقتناء  
     )٥٢(      )٢٠( )٢٠(-      -            إستبعادات

 ١٤٧٫٥١٠ ٥٦٫٧٣٤ ٣٤٣ ٩٢٢ ٥٥٫٤٦٩ مبر سبت ٣٠
      

      اإلستهالك  
 ٤٧٫٨٧٨ ١٨٫٤١٤ ٣٣٥ ٢١٠ ١٧٫٨٦٩ يناير  ١في 

 ٣٫٩٨٩ ١٫٥٣٤ ٥ ١٧ ١٫٥١٢ للعامالمحمل 
   )٥٢(    )٢٠( )٢٠(-     -            داتإستبعا

 ٥١٫٨١٥ ١٩٫٩٢٨ ٣٢٠ ٢٢٧ ١٩٫٣٨١ مبر سبت ٣٠في 
      

      القيمة الدفتريةصافي 
 ٦٩٥٫٥٩ ٨٠٦٫٦٣ ٢٣ ٦٩٥ ٠٨٨٫٦٣ مبر سبت ٣٠في 

 
آالت  ٢٠١٢

 وماكينات
مباني وأعمال 

 ـةمدنيـ
168B أصــــول

 أخـــــرى
 

 اإلجمالي
 

 اإلجمالي
 ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
      التكلفة  

 ١٣٦٫٧١٨ ٥٢٫٥٨٤ ٣٥٣ ٩٢١ ٥١٫٣١٠ يناير  ١في 
 ٧٫٠١٦ ٢٫٦٩٨ ١٢ ١ ٢٫٦٨٥ إقتناء  

      )٥٦(       )٢١( )٢١(-     -           إستبعادات
 ١٤٣٫٦٧٨ ٥٥٫٢٦١ ٣٤٤ ٩٢٢ ٥٣٫٩٩٥ مبر سبت ٣٠

      
      اإلستهالك  

 )٣٧،١٣٨( )١٤،٢٨٣( )٣٢٥( )١٦٤( )١٣،٧٩٤( يناير  ١في 
 )١٠،٠٦٥( )٣،٨٧١( )٢٩( )٤٠( )٣،٨٠٢( للعامالمحمل 

    ٥٥ ٢١   ٢١-    -            إستبعادات
 )٤٧،١٤٨( )١٨،١٣٣( )٣٣٣( )٢٠٤( )١٧،٥٩٦( مبر سبت ٣٠في 

      
      قيمة الدفتريةالصافي 

 ٥٣٠٫٩٦ ١٢٨٫٧٣ ١١ ١٨٧ ٣٩٩٫٦٣ مبر سبت ٣٠في 
 

 ٢٥ لفترة سلطنة عمان حكومةلمرافق المصاحبة له مستأجرة من األرض التي أقيم عليها مبنى محطة التوليد وا )أ(
 .ريال عماني في السنة ١٫٠٠٠اإليجار بواقع يتم دفع . سنة أخرى ٢٥قابلة للتمديد لمدة  سنة
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 ).٢١إيضاح (قتراضات الشركة إلالممتلكات واآلالت والمعدات مرهونة كضمان  )ب(
 

 مخزون  - ١٣
 169B٢٠١٣ 170B٢٠١٣ 171B٢٠١٢ 172B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ٢٫٤٣٩ 174B٩٣٨ ٢٫٤٦٧ 173B٩٤٩ سائلوقود 
    ٨٠٣   ٣٠٩    ٠٨٥ __٧٣٢ قطع غيار للصيانة 

 175B٧٦١٫٢ 176B٣١٧٫٣ 177B٤٧١٫٢ 178B٤٢٣٫٢ 
 

ويستخدم هذا  . أساسي للوقود السائل من الشركة المحافظة على مخزون يطلبالمختلفة ، فإنه تفاقيات المشروع إلطبقًا 
افظة عليه لخمسة أيام كحد أدنى لتشغيل حويجب الم. ائلفي توريد الوقود الس الطارئة في حالة التعطلالمخزون 

 .التوربينات بكامل الطاقة
 

 تعريفة مستحقة التحصيل- ١٤
 

والمتعلقة  م.ع.م.العمانية لشراء الطاقة والمياه ش تتمثل التعريفة المستحقة التحصيل في المبالغ المستحقة من الشركة
 .برسوم الطاقة والقدرة

 
 مدفوعات مقدمًاأخرى و مديونيات- ١٥
 179B٢٠١٣ 180B٢٠١٣ 181B٢٠١٢ 182B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ٣٫٨٠٤ 184B١،٤٦٣ ١٫٥١١ 183B٥٨١ مقدمات   
 )٤٣٢( )١٦٦( )٣٥٩( )١٣٨( مقدمات طويلة األجل

 ١٫١٥٢ ٤٤٣ 185B٣٫٣٧٢ ١،٢٩٧ 
 ٢٨٣ 187B١٠٩ ٢٧٨ 186B١٠٧ مدفوعات مقدمًا
   ٣ ١-        -     188B مديونيات أخرى

 ٣٫٦٥٨ ١،٤٠٧ ١٫٤٣٠ ٥٥٠ 
 

 م.م.شركة الكامل للتشييد والخدمات شتمثل المقدمات طويلة األجل جزء من رسوم التشغيل والصيانة المدفوعة إلى 
 .مدفوعات تجديد مستقبلية بناء على دورات تشغيل وصيانة المحطةكإلدارة ا اي تعتبرهتمقاول التشغيل والصيانة وال

 
 النقد وما يماثل النقد- ١٦
 189B٢٠١٣ 190B٢٠١٣ 191B٢٠١٢ 192B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     
     

 ٩٫٣٠٣ ٣٫٥٧٨ ٦ ٢ تحت الطلب وودائع اتحساب
-        -         ٧،٩٧٢        ٣،٠٦٧ جاريةحسابات 

 ٩٫٣٠٣ ٣٫٥٧٨ ٧٫٩٧٨ ٣٫٠٦٩ 
 

 .)سنويًا %١٫٧٥إلى % ٠٫١٢ - ٢٠١٢(سنويًا % ٠٫١إلى % ٠٫٢فوائد بمعدالت تتراوح ما بين الودائع تحمل 
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- ٢٤ - 

 رأس المال  -١٧
 193B٢٠١٣ 194B٢٠١٣ 195B٢٠١٢ 196B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠رأس مال مصرح به قدره 

: ٢٠١١(بقيمة إسمية ريال عماني واحد للسهم 
 ٦٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠ ٦٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠ )سهم ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 قدره س المال المصدر والمدفوع بالكاملرأ
سهم بقيمة إسمية ريال عماني  ٩٫٦٢٥٫٠٠٠

 ٢٥٫٠٢٥ ٩٫٦٢٥ ٢٥٫٠٢٥ ٩٫٦٢٥ )   سهم ٩٫٦٢٥٫٠٠٠: ٢٠١١(واحد للسهم 
 

 :مبر كان مساهمي الشركة كما يليسبت ٣٠في 
 

 197B٢٠١٣ 198B٢٠١٢ 
 199B200 عدد األسهمB% 201B202 عدد األسهمB%      

 206B٤٨٫٧٤ 205B٤٫٦٩١٫٥٩٣ 204B٤٨٫٧٤ 203B٤٫٦٩١٫٥٩٣ ة المحدودةالكامل الوطنية إلستثمارات الطاق
 210B١٦٫٢٥ 209B١٫٥٦٤٫٠٦٣ 208B١٦٫٢٥ 207B١٫٥٦٤٫٠٦٣ الكامل لإلستثمارات المحدودة

 214B٠٫٠١ 213B٥٩٤ 212B٠٫٠١ 211B٥٩٤ الوطنية العمانية إلستثمارات الطاقة المحدودة
 ٣٥٫٠٠ ٣٫٣٦٨٫٧٥٠ ٣٥٫٠٠ ٣٫٣٦٨٫٧٥٠ آخرين

 215B٩٫٦٢٥٫٠٠٠ 216B١٠٠٫٠٠ 217B٩٫٦٢٥٫٠٠٠ 218B١٠٠٫٠٠ 
 

 ال رأس الم  -١٧
 

الشركات الرئيسية الثالث التي تساهم في رأس المال مسجلة في المملكة المتحدة وهي شركات تابعة إلنترناشيونال باور 
ليس هناك ضمن المساهمين العاديين بخالف هذه الشركات الثالث من . سي وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة.إل.بي

من أسهم إنترناشيونال باور % ٧٠ أيه.إس سويزإف .دي.شركة جي تملك .أو أكثر من رأسمال الشركة% ١٠يملك 
 . سي.إل.بي
 

 قانونيالحتياطي اإل- ١٨
 

حتياطي قانوني من صافي أرباح الشركة إلى حساب إ %١٠تحويل نسبة  ١٩٧٤يتطلب قانون الشركات التجارية لعام 
هذا اإلحتياطي غير قابل  .الشركة على األقل حتياطي القانوني ثلث رأسمالبل للتوزيع إلى أن يعادل رصيد اإلغير قا
 .للتوزيع
 

 عجز التغطية- ١٩
 

. )٢١انظر ايضاح ( ة إلى الهوامش المالئمةتحتسب الفائدة على تسهيالت القرض ألجل بمعدل الليبور األمريكي باإلضاف
الفائدة بحد أدنى نسبة  معدلايضة تفاقيات مقلزمة بتثبيت معدل فائدة من خالل إتفاقية القرض ألجل فإن الشركة موفقًا إل

وافق المقرضون على طلب الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل إتفاقيات . من تسهيل القرض الخاص بها% ٧٥
قامت الشركة  ٢٠١٢خالل عام . ٢٠٠٥إعادة تمويله في  بعد من مبلغ القرض% ٧٥مقايضة سعر الفائدة بمبلغ يقل عن 

بمعدل تقريبًا المضمون من القرض % ٦٦ تمت تغطية كما في تاريخ التقرير ،.  ونمن القرض المضم% ١٠٠بتغطية 
بمعدل فائدة ثابت قدره من القرض  %٨كما تمت تغطية نسبة قدرها  سنويًا ، بإستبعاد الهامش،% ٦٫٢٩ فائدة ثابت قدره

بمعدل فائدة ثابت يتراوح من القرض % ٢٦تمت تغطية  ٢٠١٢نوفمبر  ٢٧، وفي سنويًا ، بإستبعاد الهامش% ٤٫١٣٢٥
 .سنويًا، باستبعاد الهامش% ١٫٢١إلى % ٠٫٤٤بين 
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- ٢٥ - 

خسارة قيمة تم تقدير  ،الفائدة معدلتفاقيات مقايضة مدى عمر إ وإستنادًا إلى الفروق على ٢٠١٣ر سبتمب ٣٠كما في 
مليون ريال عماني  ١٫٦٥١ -٢٠١٢[) مليون  دوالر أمريكي ٢٫٥٨٦(مليون ريال عماني تقريبا  ٠٫٩٩٤بمبلغ  عادلة

المعيار لتزام باإلبغرض . الفائدة معدلقابلة من إتفاقية مقايضة لألطراف الم  ])مليون  دوالر أمريكي ٤٫٢٩٣(تقريبا 
في القيمة العادلة ألدوات  قيمة عادلةخسائر  ادراجفقد تم " اإلدراج والقياس: األدوات المالية" ٣٩رقم  المحاسبي الدولي

مليون ريال عماني  ١٫٦٥١ -٢٠١٢[) مليون دوالر أمريكي ٢٫٥٨٦مليون ريال عماني تقريبا  ٠٫٩٩٤بلغ التغطية بم
صافي الضريبة في قائمة  إدراجوتم  "ة عجز التغطي"حت بند تكالتزامات  ])مليون دوالر أمريكي ٤٫٢٩٣(تقريبا 

 .التغيرات في حقوق المساهمين
 

 219B٢٠١٣ 220B٢٠١٣ 221B٢٠١٢ 222B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 الفباآل
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

     التغير المتراكم في القيمة العادلة
 ٤٫٨٦٥ 224B١٫٨٧١ ٣٫٠٢٧ 223B١٫١٦٤ يناير ١في 

 )٥٧٢( )٢٢٠( )٨٥٤( )٣٢٨( العامالتغير في القيمة العادلة خالل 
أثر الضريبة المؤجلة على خسائر القيمة 

 العادلة
225B٣٩___ 226B١٠٢_   227B٢٦       228B٦٩       

 232B٣٦٢٫٤ 231B٦٧٧٫١ 230B٢٧٥٫٢ 229B٨٧٥ مبر سبت ٣٠في 
 

 الضريبة - ٢٠
 
  ضريبة الدخل )أ(
 
بموجب المرسوم  ٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠في  إنتهتالشركة معفاة من ضريبة الدخل لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات )   ١

 .٥٤/٢٠٠٠طاني رقم السل
 

تعتقد . ٢٠٠٧ منذلم تنته األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من إجراء الربط الضريبي للشركة للسنوات  )٢(
بالنسبة للفترات التي لم يتم إجراء الربط الضريبي لها سوف لن تؤثر جوهريًا  –إن وجد  –اإلدارة بأن الربط الضريبي 
 .  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠كما في  على المركز المالي للشركة

 
 )تابع(الضريبة - ٢٠

 
 )تابع(ضريبة الدخل  )أ(
  
مليون  ١،٦٩٨(مليون ريال عماني  ٠٫٦٥٣قدرها  ضريبية، لم تستخدم الشركة خسائر ٢٠١٣بر سبتم ٣٠في  )٣(

لخاضع للضريبة مقاصة للدخل اقامت الشركة بعمل حيث للعام ة مخصص للضريبة الحالي تكوينلم يتم ). دوالر أمريكي
  .مقابل الخسائر الضريبية المرحلة لسنوات سابقة للعام

 
 الضريبة المؤجلة 

 
معدل الضريبة يتم احتساب ضريبة الدخل الموجلة على الفروق الزمنية المؤقتة وفقًا لطريقة اإللتزام باستخدام )      ١(

 %).١٢ -٢٠١٢% (١٢األساسي ونسبته 
 
 ٨٫٥٢٦( مليون ريال عماني تقريبًا ٣٫٢٧٩بلغ للشركة ممؤجلة الضريبة اللتزام لغ إب، ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في )    ٢(

 ئ عن الفروقناش ])مليون دوالر أمريكي ٧٫٧٧٩( مليون ريال عماني تقريبًا ٢٫٩٩٢ – ٢٠١٢ [)مليون دوالر أمريكي
 .المؤقتة الزمنية
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 :ليعلى النحو التا العاملتزام الضريبة المؤجلة خالل الحركة في إ
 

 :قائمة المركز المالي
 233B٢٠١٣ 234B٢٠١٣ 235B٢٠١٢ 236B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ٧٫٧٧٩ ٢٫٩٩٢ ٨٫٥٢٦ ٣٫٢٧٩ الضريبة المؤجلة المحملة 
 

   
 الضريبة - ٢٠

 
 )تابع(الضريبة المؤجلة 

 
في الدخل  المحملةنسب صافي التزام الضريبة المؤجلة في قائمة المركز المالي وصافي الضريبة المؤجلة ي )٣(

 الشامل والدخل الشامل اآلخر إلى البنود التالية
 
٢٠١٣ 

237B ٣١في 
ديسمبر 
٢٠١٢ 

238B)المستردة /(
المحملة على 
قائمة الدخل 

 الشامل

239B مدرجة في قائمة
ل الشامل الدخ

 اآلخر
240B بر سبتم ٣٠في

٢٠١٣ 
241B بر سبتم ٣٠في

٢٠١٣ 
ريال عماني  

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باالالف
      

      :األثر الضريبي لـ
 ٩٫٠٩٨ ٣٫٤٩٩ -243B )١٢٣( 242B٣٫٦٢٢ اإلستهالك الضريبي المعجل

 )٢٦٠( )١٠٠(-  ٤٥٤ )٥٥٤( اكمةالمترة يالخسارة الضريب
        244B١٥٩ القيمة العادلة ألدوات التغطية

  
245B٣٩    246B -247B)١٢٠( 248B)٣١٢( 

 249B٢٫٩٠٩ 250B٣٧٠ 251B -252B٣٫٢٧٩ 253B٨٫٥٢٦ 
 
٢٠١٢ 

254B ٣١في 
ديسمبر 
٢٠١١ 

255B)المستردة /(
المحملة على 
قائمة الدخل 

 الشامل

256B مدرجة في قائمة
الدخل الشامل 

 اآلخر
257B بر سبتم ٣٠في

٢٠١٢ 
258B بر سبتم ٣٠في

٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
ريال عماني 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باالالف
      

      :األثر الضريبي لـ
 ٩٫٤٤٦ 260B- 261B٣٫٦٣٣ )١٥٨( 259B٣٫٧٩١ المعجل اإلستهالك الضريبي

 )٦٦٧٫١( )٦٤١(-         ٤٧٥ )١١٦٫١(  المتراكمة ةيالخسارة الضريب
 262B٦٧٥٫٢ 263B٧١٣ 264B       -265B٩٩٢٫٢ 266B٧٧٩٫٧ 
 

المتكبدة ية ـريبـفتراض بأن الخسائر الضإلى اـنادًا إلـستإ على الخسائر الضريبة ةلـؤجـالم ةريبيـالض أصلاب ـتم إحتس
ددة خالل الفترة التي تعقب اإلعفاء ـير محـرات غـى فتـل إلـرة اإلعفاء الضريبي ستكون متوافرة للترحيـأثناء فت

الل فترة اإلعفاء الضريبي في مقابل ـبية خـريـتوافر خسائر ض حولع الشركة ـب مـلف دائرة الضرائقد تخت. الضريبي
افي بمبلغ ـة إضـة مؤجلـضريبلتزام إ إدراجج الشركة إلى في حالة حدوث ذلك ستحتا. األرباح الضريبية المستقبلية

مليون ريال  ١٫٣٥١ – ٢٠١٢ [٢٠١٣ برسبتم ٣٠كما في ) مليون دوالر أمريكي ٣٫٥١ مليون ريال عماني ١٫٣٥١
 .])مليون دوالر أمريكي ٣٫٥١(عماني 
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- ٢٧ - 

 
 قروض طويلة األجل - ٢١
 267B٢٠١٣ 268B٢٠١٣ 269B٢٠١٢ 270B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
 ٤٥٫٥٤٢ 272B١٧٫٥١٦ ٣٩٫٧٦١ 271B١٥٫٢٩٣ مضمون قرض

 273B - -274B٣،٤٩١ ١،٣٤٣ 
 ٣٩٫٧٦١ ١٥٫٢٩٣ 275B٤٩٫٠٣٣ ١٨٫٨٥٩ 

 )٩،٣٤٠( )٣،٥٩٢(277B )٨،٤٩٧( )٣،٢٦٨(276B يطرح تكاليف تمويل مؤجلة غير مهلكة
     

 )٤٦٥( )١٧٩(279B )٣٩٣( )١٥١(278B يطرح تكاليف تمويل مؤجلة غير مهلكة
 280B٨٧٤٫١١ 281B٨٧١٫٠٣ 282B٠٨٨٫٥١ 283B٢٢٨٫٣٩ 

 
 :مبلغ القروض القائمة كما يليتم تحليل 

 
 ٢٠١٣بر سبتم ٣٠
  

 
 جمالياإل

 
 يسدد خالل
 سنة واحدة

يسدد ما بين 
ى ــسنة إل
 نـسنتي

ن ـيسدد ما بي
ى ـسنتين إل

 خمس سنوات

 
 دـيسدد بع

 خمس سنوات
      ألف ريال عماني
-  ٨٫٥٦٧ ٣٫٤٥٨ ٣٫٢٦٨ 284B١٥٫٢٩٣ قرض مضمون

     285B    -     
 286B٢٩٣٫١٥ 287B٢٦٨٫٣ 288B٨٤٥٫٣ 289B٥٦٧٫٨ 290B         -

      ألف دوالر أمريكي
-  ٢٢٫٢٧٤ ٨٫٩٩٠ ٨٫٤٩٧ ٣٩٫٧٦١ قرض مضمون

      
 291B٢٧٦٫٣٩ 292B٤٩٧٫٨ 293B٩٩٠٫٨ 294B٥٢٧٫٢٢ 295B         -

 
 ٢٠١٢ سبتمر ٣٠

      

  
 

 اإلجمالي

 
 يسدد خالل
 سنة واحدة

يسدد ما بين 
سنـة إلى 

 سنتين

يسدد ما بيـن 
سنتين إلـى 
 خمس سنوات

 
 يسدد بعـد

 سنوات خمس
      ألف ريال عماني
-  ١١٫٠٨٢ ٣٫٠٦٧ ٣٫٣٦٧ 296B١٧٫٥١٦ قرض مضمون

- 301B      300B٨٩٣    299B٢٢٥    298B٢٢٥ 297B٣٤٣٫١ قرض بدون ضمان
 302B٨٥٩٫١٨ 303B٩٢٣٫٥ 304B٢٩٢٫٣ 305B٩٧٥٫١١ 306B -

      ألف دوالر أمريكي
-  ٢٨٫٨١٣ ٧٫٩٧٤ ٨٫٧٥٥ ٤٥٫٥٤٢ قرض مضمون

- 311B   310B٣٢١٫٢   309B٥٨٥    308B٥٨٥ 307B٤٩١٫٣ قرض بدون ضمان
 312B٣٠٣٫٤٩ 313B٣٤٠٫٩ 314B٥٥٩٫٨ 315B١٣٤٫٣١ 316B -
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 قرض بضمان
 

مليون ريال  ٣٦حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل من مؤسسات مالية بإجمالي مبلغ ،  ٢٠٠١في عام 
بترتيب هذه التسهيالت ع .ع.م.شقامت كل من سوسيتي جنرال وبنك مسقط ). مليون دوالر أمريكي ٩٤( عماني تقريبًا

ى أنهما وكالء الضمان الخارجي والداخلي على التوالي ألطراف التمويل المضمون وكأمناء على وقد تم تعيينهما عل
تفاقية إتتضمن . صد الكلي لتسهيالت للقرضللتسهيل والضمان لإلدارة والر وكيًال تعتبر سوسيتي جنرال أيضًا. الضمانة

ى خدمة الدين ومعدل ديون حقوق الملكية القرض بعض الشروط المقيدة التي تشتمل، ضمن بنود أخرى، على قيود عل
وبعض القيود على التنازل عن األسهم ودفع توزيعات أرباح والتصرف في الممتلكات واآلالت والمعدات وتكبد ديون 

  .أخرى
 )تابع(قروض طويلة األجل   -٢١

 
النسب المئوية . الهوامش المطبقة تحتسب الفائدة على تسهيالت القرض بمعدل الليبور للواليات المتحدة األمريكية زائدًا

 :للهوامش كما يلي
 النسبة المئوية للهامش 317B الفترة  

  
 %٠٫٧٠ ٢٠١١إلى  ٢٠٠٥
 %٠٫٩٠ ٢٠١٤إلى  ٢٠١١
 %318B١٫٢٠ ٢٠١٧إلى  ٢٠١٤
 

 .ن قانونية وتجارية شاملة على كل أصول الشركةوتسهيالت القرض مضمونة بره
 

 ١١٩كـانت هنـاك زيـادة قـدرها . ر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المطبقةيحمل القرض المضمون فائدة  بمعدل الليبو
، على معدل الفائدة  ٢٠١٣مايو  ١حتـى  ٢٠١١نـوفمبـر  ١للفتـرة مـن ) على أساس المتوسط المـرجـح(نقطة أساسيـة 

 .ضالمستحق السداد من جانب الشركة نشأت من بند إضطراب األسواق المضّمن في إتفاقية القر
 

 قرض متوسط اآلجل 
 

م إعادة الشركة تمويل قرض بدون ضمان من بنك مسقط عن طريق الحصول على قرض ٢٠١٣خالل شهر أبريل 
يتم تأمين القرض الجديد حسب االولوية الرهن القانونية . قرض األمن الثانوي من بنك الوطني العماني –متوسط اآلجل 

وفق الشروط ) مليون دوالر أمريكي ٣،٥٠٤(ريال عماني  ١،٣٤٧،٧٠٠هو  المبلغ اإلجمالي لهذا القرض. و التجارية
 :التالية

 ).مليون دوالر أمريكي  ٠،٢٦١( ريال عماني ١٠٠،٥٠٠الدفعة النصف السنوية  •
 م و٢٠١٧في األول من يناير ) مليون دوالر أمريكي ١،٤٠٧(ريال عماني  ٥٤١،٠٠٠الدفعة النهائية  •
 .سنويا% ٥معدل فائدة ثابت  •
 

 قرض بدون ضمان 
 

مليون دوالر   ٢٫٩٠٦( يمليون ريال عمان ١٫١١٨ع بمنح تسهيالت قرض بدون ضمان بمبلغ .ع.م.قام بنك مسقط ش
تم سداد بالكامل في أبريل )  مليون دوالر أمريكي ٣٫٤٩١(مليون ريال عماني  ١٫٣٤٣ –مارس  ٢٠١٢[ ) أمريكي 
 :بالشروط المعدلة اآلتية  م ٢٠١٣
 

 ; ٢٠١٧يناير  ١القرض حتى سداد تمديد فترة  •
 ٤٤٢٫٠٠٠مع دفعة سداد أخير بمبلغ ) دوالر أمريكي  ٥٨٥٫٠٠٠(ريال عماني  ٢٢٥٫٠٠٠القسط السنوي يصبح  •

 و ;٢٠١٧يناير  ١في ) مليون  دوالر أمريكي  ١٫١٥٠(ريال عماني 
 .سنويًا %٧٫٥فائدة ثابتة بمعدل  ىيحصل البنك عل •
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 ششغيلمخصص تكاليف وقف الت- ٢٢
 

يمثل مخصص تكاليف وقف التشغيل القيمة الحالية ألفضل تقدير لإلدارة للتضحية المستقبلية للمنافع اإلقتصادية والتي 
 .ستتطلب إلزالة التسهيالت واستعادة المناطق المتأثرة في موقع الشركة المستأجر

 
 ومستحقاتدائنيات تجارية - ٢٣
 319B٢٠١٣ 320B٢٠١٣ 321B٢٠١٢ 322B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 الفباآل
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ٦٫٣٩١ 324B٢٫٤٥٨ ٦٫٢٨٩ 323B٢٫٤١٩ دائنيات تجارية
 ١،٣٩١ ٥٣٥ ٨٦٨ ٣٣٤ فوائد مستحقة الدفع

 328B٢١٦ 327B٨٣ 326B١٦٤ 325B٦٣ مستحقات لدائنو الممتلكات واآلالت والمعدات
     332B١٤٤   __331B٥٦   330B١١٧     329B٤٥ مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 333B٤٣٨٫٧ ٨٦١٫٢ 334B١٤٢٫٨ ١٣٢٫٣ 
 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  -٢٤
 335B٢٠١٣ 336B٢٠١٣ 337B٢٠١٢ 338B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 االالفب

 الربع الثالث
     

 342B٥٨٩٫١ 341B٦١١ 340B٦٦٧٫١ 339B٦٤١ الكامل للتشييد والخدمات ش م م
     
 343B٦٦٧٫١ ٦٤١ 344B٥٨٩٫١ ٦١١ 

 
 صافي األصول للسهم الواحد- ٢٥

 
على عدد األسهم القائمة على النحو  فترةحتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة أموال المساهمين في نهاية اليتم إ

 :التالي
 345B٢٠١٣ 346B٢٠١٣ 347B٢٠١٢ 348B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

      الربع الثالث
ألف دوالر / ع .ألف ر(أموال المساهمين 

      ٩٩٩٫٥٢ ٣٨٥٫٢٠ ٠١٧٫٧٥ ٩٣٠٫١٢ )أمريكي
 ٣٠لقائمة المرجحة في متوسط عدد األسهم ا

      ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ )باأللف(ر سبتمب
 ٥١٫٥ ١١٨٫٢ ٩٢٫٥ ٢٧٨٫٢ )دوالر أمريكي/ ع .ر(صافي األصول  للسهم 
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 ةوالمعدل ةاألساسي -لسهم الواحدا ربحية- ٢٦
 

 :على النحو التالي  والمعدلة ةلسهم الواحد األساسيا ربحيةيتم إحتساب 
 

 349B٢٠١٣ 350B٢٠١٣ 351B٢٠١٢ 352B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

ألف دوالر /ألف ريال عماني(ربح العام 
 ٠٣٨٫٦ ٣٢٢٫٢ ٣٠٩٫٦ ٤٢٦٫٢ ) أمريكي

     
 سبتمبر ٣٠ة في متوسط عدد األسهم المرجح

 ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ ٩٫٦٢٥ ) باأللف(
     

دوالر /ريال عماني( األرباح للسهم الواحد
 ٣٠٫٦ ٤١٠٫٢ ٦٦٫٠ ٢٥٢٫٠ )أمريكي

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة- ٢٧

 
 أثيرًامع منشآت يستطيع بعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة أن يمارسوا تأطراف ذات عالقة توجد للشركة عالقات 

عتيادي تقوم تلك في سياق النشاط اإل. مجلس إدارتهاهامًا عليها كما أن لها عالقات أطراف ذات عالقة مع أعضاء 
د ـل للتشييـة الكامـتفاقية تشغيل وصيانة مع شركدخلت الشركة في إ. مات إلى الشركةاألطراف بتوريد بضائع وتقديم خد

التجاري المجدول أو اريخ التشغيل ـن تـسنة بدءا م ١٥يل والصيانة لفترة م وهي طرف ذي عالقة للتشغ.م.دمات شـوالخ
 .تفاقية شراء الطاقة أيهما أوًالتاريخ إنهاء إ

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة - ٢٧

 
 :كما يلي فترةالحجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  كان )أ(

 
 353B٢٠١٣ 354B٢٠١٣ 355B٢٠١٢ 356B٢٠١٢ 

 

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
357Bتكاليف التشغيل     

 أتعاب تم تحميلها من جانب شركة 
 م .م.الكامل للتشييد والخدمات ش

 ٦٫١٤٦ ٢٫٣٦٤ ٦٫٣٥٧ ٢٫٤٤٥ بموجب إتفاقية تشغيل وصيانة
 كبدتها شركة الكامل للتشييد تكاليف ت

- -  ٧٨ ٣٠ م بالنيابة عن الشركة.م.والخدمات ش
أيه فرع .مصاريف تكبدتها سويز تراكتيبل إس

 ٤١ ٥ ٧٨ ٢٢ دبي
     

     مصروفات إدارية وعمومية
 361B٨ 360B٣ 359B٩ 358B٤ مجلس اإلدارةجلسات بدالت حضور 

 
 
 
 
 
 



 ع.ع.م.شركة الكامل للطاقة ش
 

 القوائم المالية حول إيضاحات
 )تابع( ٢٠١٣ر سبتمب ٣٠المنتهية في  تسعة أشهرلل

 
 

- ٣١ - 

 ).٤رقم (نة بإيضاح تفاصيل المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة مبي )ب(
 

 تعويض اإلدارة العليا    -٢٨
 362B٢٠١٣ 363B٢٠١٣ 364B٢٠١٢ 365B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     في اإلدارة العلياظتعويض مو

 ٣٤٦ 367B١٣٣ ٣٤١ 366B١٣١ منافع قصيرة االجل  
  ٢٨  369B١١   ٢٣ __368B٩ منافع بعد الخدمة

 370B٣٦٤ ٤٠١ 371B٣٧٤ ٤٤١ 
 

  معلومات القطاع  -٢٩
 

 .تعمل الشركة في قطاع تجاري واحد وهو توليد الطاقة في سلطنة عمان
 

  المدفوعة والمقترحة – توزيعات أرباح  -٣٠
 

% ٩لموافقة على دفع توزيعات إرباح نقدية بنسبة م تمت ا٢٠١٣مارس  ١٨خالل إجتماع الجمعية العامة المنعقد في 
على أن يتم ) مليون دوالر أمريكي ٢،٢٥١) (ريال عماني للسهم الواحد ٠،٠٩٠بواقع (مليون ريال عماني  ٠،٨٦٦بمبلغ 

أرباح العام (م ٢٠١٣يوليو  ٢٩توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة و االيداع كما هو في 
تم التوزيع االرباح ) مليون دوالر ١،٥٠٢) (بيسة لسهم الواحد ٠،٠٦٠(مليون ريال  ٠،٥٧٨بمبلغ  % ٦ي كان الماض

 .في الوقت المحدد
 

 رتباطات  إ- ٣١
 372B٢٠١٣ 373B٢٠١٣ 374B٢٠١٢ 375B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

أمريكي  دوالر
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ١٤٦٫٥ ٩٧٩٫١ ٥٢٥٫٤ ٧٤٠٫١ إعتمادات مستندية
     

 ــ ــ ٢٦ ٠١ إرتباطات رأسمالية
 

 رتباطات اإليجار التشغيليإ
 

 : رتباطات التأجير المستقبلية بموجب عقود تأجير تشغيلي غير قابلة لإللغاء كما يليكان الحد األدنى إل ، سبتمبر ٣٠في 
 

 376B٢٠١٣ 377B٢٠١٣ 378B٢٠١٢ 379B٢٠١٢ 
ريال عماني  

 باآلالف
 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث

ريال عماني 
 باآلالف

 الربع الثالث

دوالر أمريكي 
 باالالف

 الربع الثالث
     

 ٢٦ ١٠ ٢٦ ١٠ خالل سنة واحدة
 ١٠ ٤ ١٠ ٤ ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 ١٢ ٨ ١٨ ٧ بعد خمس سنوات
 ٥٧ ٢٢ ٥٤ ٢١ 
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- ٣٢ - 

 أرقام المقارنة-  ٣٢
ال تؤثر إعادة التصنيف على إجمالي . تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية

 .الربح أو حقوق المساهمين المقرر عنها سابقًا
 

 القوائم المالية إعتماد- ٣٢
 

 . م٢٠١٣ أكتوبر ٢٣لس اإلدارة بتاريخ من قبل مج القوائم الماليةهذه  إعتمادتم 
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