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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء  ش.م.ع.ع. �ش  
 قائمة الدخل الشامل         
2021 سبتم�� 03 املن��ية ��  للف��ة          

   أشهر املن��ية �� تسعال

2020 سبتم�� 03  
  30��اية الر�ع   

2020 سبتم��  
أشهر املن��ية ��   تسعال 

2021 سبتم�� 03  
  30��اية الر�ع   

2120 سبتم��  
  

 إيرادات 20 11,291,320      31,006,774   10,236,971   31,713,760    

 ت�اليف التشغيل  21 (8,787,923)  (22,538,963)    (7,802,734)   (23,032,500)   

            
 إجما�� الر�ح   2,503,397  8,467,811       2,434,237      8,681,260      

 دخل اخر   12,476  12,476  -  -

عمومية و�دار�ة مصروفات  22 (164,236)  (574,234)         (241,589)  (743,562)          

 ت�اليف تمو�ل  24 (1,830,512)  (5,439,706)  (1,807,569)  (5,264,577)     

 إيرادات التمو�ل 6 52,517             166,416          63,944  190,563

           
قبل الضر�بة الر�ح  573,642  2,632,763       449,023      2,863,684        

 مصروف ضر�بة الدخل 19 (385,245)  281,160          (86,017)        (994,427)        
            

للف��ةصا�� ر�ح   188,397        2,913,923  363,006      1,869,257      
     `      
شاملة األخرى الدخل / (الخسارة) ال          

 
 

 
 

 
 

  
ي من الممكن إعادة تصن�فها  البنود اليت

 الحقا� إ� أر�اح أو خسائر: 

     (5,157,673) 

 

376,835 

 

     3,194,234 

 

         337,542 
 

13 

خسائر الق�مة العادلة الناشئة خالل 
ة من تحوط التدفقات النقد�ة     –الف�ت

�بة   بعد خصم ال�ف
 إجما�� الدخل (ا�خسارة) خالل الف��ة   525,939  6,108,157       739,841      (3,288,416)     

وا�خففة ل�ل سهماألر�اح األساسية  25 0.001  0.013  0.002  0.008  
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

     قائمة المركز الما�ي 
ي 

        2021 سبتم�ب  30كما �ف
 د�سم�ب  31  سبتم�ب   30        
        2021  2020 

ي   إ�ضاح      
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
           

          األصول
 األصول غ�ي المتداولة 

 
       

 147,294,395  4  آالت ومعدات وأعمال رأسمال�ة ق�د التنف�ذ
 

150,093,406 
 41,336,614  5   اإل�جار التم���ي مستحقات عقد 

 
43,222,248 

 1,804,924  18    أصول حق االستخدام
 

 1,855,736  
 2,040,453  6  إيرادات أعمال الص�انة الرئ�سة المستحقة 

 
 2,307,738  

 543,527     رسوم التوص�ل مسبقة الدفع 
 

 453,753  
           

 193,019,913     إجما�ي األصول غ�ي المتداولة 
 

 197,932,881  
           

         األصول المتداولة 
    5,742,753  7     المخزون

 
 5,670,405  

 2,480,524     5   التم���ي مستحقات عقد اإل�جار 
 

 2,333,129  
 515,751  6  إيرادات أعمال الص�انة الرئ�سة المستحقة 

 
 584,735  

 15,859,194  8   ذمم تجار�ة مدينة وذمم مدينة أخرى 
 

 27,754,835  
 
�
 138,408  9   سلف ودفعات مسددة مقدما

 
 424,626  

   3,018,874  10   النقد والنقد المعادل
 

 4,648,738  
           

 27,755,504      إجما�ي األصول المتداولة 
 

 41,416,468  
 220,775,417        إجما�ي األصول

 
 239,349,349  

           
امات  ف ف واالل�ت         حقوق المساهمني

ف           حقوق المساهمني
 22,224,000  11    رأسمال األسهم 

 
 22,224,000  

ي 
 439,457    12    احت�ا�ي قانويف

 
 439,457  

 25,577,352      أر�اح محتجزة 
 

 24,663,590  
 ) 6,576,739(  13   احت�ا�ي تحوطات التدفقات النقد�ة 

 
 (9,770,973) 

             
ف  ي حقوق المساهمني

 41,664,070      صا�ف
 

37,556,074 
            

امات غ�ي المتداولة  ف         االل�ت
 131,154,066    16    قرض ط��ل األجل 

 
 138,578,204  

 5,725,632  14  الق�مة العادلة لتحوط التدفقات النقد�ة 
 

 9,541,067  
   4,899,779  15  مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع  

 
 4,722,679  

 111,130     مكافآت نها�ة خدمة مستحقة 
 

 92,490  
امات عقد اإل�جار  ف  1,851,898  18   ال�ت

 
 1,919,068  

ي مؤجل �يب ام �ف ف ي  – ال�ت
 8,863,274  19   بالصا�ف

 
 8,580,746  

             
امات غ�ي المتداولة  ف  152,605,779     إجما�ي االل�ت

 
 163,434,254  

امات المتداولة  ف         االل�ت
 7,452,454  16   قرض ط��ل األجل  

 
 6,957,669  

 2,011,708  14   الق�مة العادلة لتحوط التدفقات النقد�ة 
 

 1,954,195  
امات عقد اإل�جار  ف  152,716  18   ال�ت

 
 152,716  

 16,853,368  17   ذمم تجار�ة دائنة وذمم دائنة أخرى
 

 29,259,119  
�بة الدخل مستحقة السداد   35,322    19   �ف

 
 35,322  

           
امات المتداولة  ف  26,505,568     إجما�ي االل�ت

 
 38,359,021  

امات  ف  179,111,347      إجما�ي االل�ت
 

 201,793,275  
امات  ف ف واالل�ت  220,775,417     إجما�ي حقوق المساهمني

 
 239,349,349  

           
ي األصول للسهم الواحد  

 0.187  31   صا�ف
 

 0.169           
         
         

 الرئ�س التنف�ذي    رئ�س مجلس اإلدارة 
    

 . 2021 أ�ت��ر  26مت الموافقة ع� الب�انات المال�ة بقرار من مجلس اإلدارة بتار�ــــخ ت
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.             �ش

      قائمة التدفقات النقد�ة 
ي  

ة المنته�ة �ف       2021 سبتم�ب   30للف�ت

        
ي   9

اشهر المنته�ة �ف
  2021 سبتم�ب  30

ي  9
اشهر المنته�ة �ف

 2020 سبتم�ب  30
ي   إ�ضاح      

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

 معدل           
         أ�شطة التشغ�ل 

�بة   2,632,763      ر�ــح السنة قبل ال�ف
 

   2,863,684 
          تعد�الت لـ: 

 2,986,845    4   استهالك آالت ومعدات
 

  2,970,000   
 50,812    18   استهالك أصول حق االستخدام

 
50,812    

 5,439,706  24     تكال�ف تم��ل 
 

5,264,577 
 ) 166,416(  6    إيرادات تم��ل 

 
)190,563 ( 

 ) 2,753,697(  20   إ�جار تم���ي إيرادات فوائد من 
 

)2,889,570 ( 
 ) 119,712(  20   إيرادات أعمال الص�انة الرئ�سة 

 
)361,271 ( 

ف  مكافأة نها�ة الخدمة  مخصص   18,640     للموظفني
 

14,357 
        8,088,941  7,722,026 

ي رأس المال العامل: 
ات �ف          التغ�ي

 ) 72,348(       المخزون 
 

123,346 
 11,895,641      ذمم تجار�ة مدينة وذمم مدينة أخرى 

 
  )(16,321,071 

 ) 12,315,906(      ذمم تجار�ة دائنة وذمم دائنة أخرى 
 

15,591,613   
 ) 89,774(       رسوم التوص�ل مسبقة الدفع 

 
12,734    

 
�
 286,218      سلف ودفعات مسددة مقدما

 
  57,027 

 المتولد من العمل�ات النقد 
 

   7,792,772 
 

7,185,675    
�بة الدخل المسددة      -   19    �ف

 
  )(343,048 

 5,114,333   األقساط المقبوضة من عقد إ�جار تم���ي وأعمال الص�انة الرئ�سة 
 

5,114,334   
ي التدفقات النقد�ة

 12,907,105    من أ�شطة التشغ�ل  الناتجة  صا�ف
 

11,956,961 
           

         أ�شطة االستثمار 
 ) 187,835(  4  إضافات إ� معدات وأعمال رأسمال�ة ق�د التنف�ذ 

 
)36,645 ( 

ي التدفقات النقد�ة المستخدم 
ي أ�شطة االستثمار  ةصا�ف

 ) 187,835(     �ف
 

)36,645(    
        

   
      أ�شطة التم��ل 

   
 ) 5,134,287(      مدفوعة تكلفة تم��ل 

 
)4,783,365 ( 

امات عقد إ�جار  ف  ) 156,761(  18    سداد ال�ت
 

)140,292 ( 
 ) 7,057,926(  16    سداد قرض ط��ل األجل 

 
  )(7,348,457 

 ) 2,000,160(  33    سداد توز�عات األر�اح 
 

  )(4,000,320 
ي التدفقات النقد�ة المستخدم 

ي أ�شطة التم��ل  ةصا�ف
 ) 14,349,134(     �ف

 
)16,272,434 ( 

           
ي النقد والنقد المعادل 

 ) 1,629,864(    النقص �ف
 

)4,352,118 ( 
           

ي بدا�ة السنة
 4,648,738    النقد والنقد المعادل �ف

 
6,279,412   

           
ي نها�ة السنة

 3,018,874  10  النقد والنقد المعادل �ف
 

1,927,294 
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

ف  ي حقوق المساهمني
ات �ف  قائمة التغ�ي
ي  

ة المنته�ة �ف  2021 سبتم�ب   30للف�ت
            
   

رأسمال  
 األسهم

 

 االحت�ا�ي 
ي 
 القانويف

 

  أر�اح
 محتجزة 

احت�ا�ي   
تحوطات  
التدفقات  

 النقد�ة 

 

 اإلجما�ي 

       

       
ي    

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
            

ي  
  22,224,000     2020يناير    1الرص�د �ف

 
 277,045  

 
 27,202,198  

 
 (5,374,064) 

 
 44,329,179  

            
            

ة ر�ــح ال     -   ف�ت
 

 -    
 

  1,869,257 
 

 -    
 

  1,869,257   
            

    -   خرى للسنة األ شاملة الخسارة ال
 

 -    
 

 -    
 

)5,157,673 ( 
 

)5,157,673 ( 
                 

    -   للسنة   ةالشامل الخسارةإجما�ي 
 

 -    
 

  1,869,257 
 

 (5,157,673) 
 

 (3,288,416) 
            
            

 ) 4,000,320(    -   ) 4,000,320(    -    -   )33توز�عات أر�اح مدفوعة (إ�ضاح  
            

ي  
   2020  سبتم�ب  30الرص�د �ف

ي  
     2021يناير  30الرص�د �ف

 22,224,000 
 22,224,000 

 
277,045 
439,457 

 
  25,071,135 

24,663,589 

 
  (10,531,73) 

)9,770,973 ( 

 
37,040,443 
37,556,074 

            

    -   ر�ــح السنة 
 

 -    
 

2,913,923 
 

 -    
 

2,913,923 
            

    -   للسنة    ىخر األ  ةشاملال الخسارة
 

 -    
 

 -    
 

3,194,234 
 

3,194,234 
                 

    -   للسنة   ةالشامل الخسارةإجما�ي 
 

 -    
 

2,913,923 
 

3,194,234 
 

6,108,157 
            

ي 
  -    -    -    -    -   تح��ل لالحت�ا�ي القانويف

            

    -   )33توز�عات أر�اح مدفوعة (إ�ضاح  
 

 -    
 

 (2,000,160) 
 

 -    
 

 (2,000,160) 
ي 

  22,224,000   2021 سبتم�ب  30الرص�د �ف
 

 439,457  
 

25,577,352 
 

)6,576,739 ( 
 

41,664,071 
 



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

 المال�ة القوائم إ�ضاحات حول 
ي 

ة المنته�ة �ف        2021 سبتم�ب  30للف�ت
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         األ�شطة 1
كة مساهمة مقفلة   ") ك�ش ي �ي كة") أو ("دي �ب كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ("ال�ش ي  تم �سج�ل �ش

ي سلطنة ُعمان �ف
اير    28("ش.م.ع.م.") �ف كات   2001ف�ب بموجب قانون ال�ش

ي 
ي سوق مسقط لألوراق المال�ة �ف

كة مساهمة عامة ("ش.م.ع.ع.")، وتم إدراجها �ف كة إ� �ش ي ُعمان. وف�ما بعد، تم تح��ل ال�ش
 . 2018سبتم�ب  5التجار�ة �ف

  
           

كة أعمال   المستثمرون �ش القابضة ش.م.ع.ع. والعنوان  و�ضم  للتنم�ة واالستثمار  الدول�ة  كة ظفار  الدول�ة ("أ�وا باور")، وميتسوي آند كو ل�متد و�ش الم�اە والطاقة 
كة أ�وا باور هو   ي آيط��ق الملك عبد الع��ز، ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة، والعنوان المسجل لميتسوي آند كو ل�متد هو مارو   22616المسجل ل�ش �شا�م،    –نو��ش

كة ظفار الدول�ة للتنم�ة واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع هو 100  – 8631كيو، طوكيو    –�شيودا   ي جاردن تور. والعنوان المسجل ل�ش ، ال�ابان، نيبون ال�ف، مارونو��ش
�دي  2163ص.ب   ، سلطنة ُعمان. 211صاللة، الرمز ال�ب

  
           

كة  ي رقم تخضع أ�شطة ال�ش
. و�تمثل النشاط 2004/ 78ألحكام قانون "تنظ�م وتخص�ص قطاع ال�ه��اء والم�اە المرتبطة به" (قانون القطاع) الصادر بالمرسوم السلطايف

ي سلطنة ُعمان. 
خ�ص الصادر من هيئة تنظ�م ال�ه��اء �ف ي تول�د ال�ه��اء بموجب ال�ت

كة �ف  الرئ��ي لل�ش
  

           

 االتفاق�ات 
      

ي كانت ظفار لتول�د ال�ه��اء طرفا فيها، تم فسخها ابتداًء من   لذلك، ابتداًء من 2014يناير   1إن اتفاق�ة االمت�از واليت
�
كة رخصة لتول�د  2014يناير   1. ووفقا ، منحت ال�ش

ي  ال�ه��اء وذلك بموافقة هيئة تنظ�م ال�ه��اء لمزاولة أعمال تول�د  
اء الطاقة �ف كة اتفاق�ة ل�ش اء الطاقة    2013د�سم�ب    31ال�ه��اء. وأبرمت ال�ش كة الُعمان�ة ل�ش مع ال�ش

اء الطاقة بتار�ــــخ  ، تم تعد�ل اتفاق�ة �ش
�
 . 2014يناير  1والم�اە من اجل بيع السعة المتوفرة من ال�ه��اء. والحقا

  
           

اء الطاقة بتار�ــــخ  وتم التوقيع ع� اتفاق�ة ثان�ة   ء من    2015اب��ل    19معدلة التفاق�ة �ش ي اصبحت سار�ة المفعول ابتدا� وذلك بعد است�فاء جميع   2015يونيو    22واليت
وط االتفاق�ة. وتنص هذا االتفاق�ة المعدلة ع� بناء محطة تول�د كه��اء جد�دة تبلغ طاقتها  اء الطا 445متطلبات �ش قة لمحطة تول�د  م�جاوات وتحدد مدة اتفاق�ة �ش

سنة من تار�ــــخ التشغ�ل التجاري المقرر للمحطة الجد�دة. ومن المتوقع أن يوافق هذا   15م�جاوات والمحطة الجد�دة بعدد    273ال�ه��اء القائمة حال�ا والبالغة طاقتها  
 وفقا للخطة.  2018يناير  1التار�ــــخ 

  
           

كة عقد مقاولة هندسة   كة سيبكو  أبرمت ال�ش �ات و��شاء مع �ش م�جاوات، كذلك قامت    445إل�شاءات الطاقة ال�ه��ائ�ة وذلك إل�شاء محطة جد�دة بطاقة    3ومش�ت
كة ب�برام اتفاق�ة قرض ط��ل األجل بتار�ــــخ   وهو، و�نك ستاندرد    2015يوليو    8ال�ش ف مع ائتالف من بنوك محل�ة وعالم�ة بما فيها بنك مسقط، و�نك ظفار، و�نك م�ي

كة سوميتومو ميتسوي الم�ف�ة.   �شارترد، و�نك �ي إف دبليو أيبكس، و�نك سوميتومو ميتسوي ترست، و�ش
  

           

كة ظفار للتشغ�ل والص�انة ش.م.م وذلك من تار�ــــخ  كة اتفاق�ة �شغ�ل وص�انة مع �ش  من أجل البدء بتشغ�ل وص�انة المحطات.  2015يونيو  4كما أبرمت ال�ش
             

       الس�اسات المحاسب�ة الهامة  2
             

         أسس اإلعداد  2-1
ا للمعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ( القوائمتم إعداد  كات التجار�ة IASB) الصادرة عن مجلس معاي�ي المحاسبة الدول�ة ("IFRSالمال�ة وفق� ") ومتطلبات قانون ال�ش

ي  
 سلطنة عمان، وتعد�الته الالحقة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة من قبل هيئة السوق المال�ة. المعمول به �ف

  
           

كات التجار�ة الجد�د الصادر بالمرسوم المل�ي رقم   ي    2019/ 18تم إقرار قانون ال�ش
ي سلطنة عمان) �ف

كات التجار�ة �ف اير    13(قانون ال�ش الذي حل محل قانون   2019ف�ب
التجار�ة لسنة   كات  المل�ي رقم  1974ال�ش المرسوم  ا لمواد  ي  2019/ 18. وفق�

المفعول �ف التجار�ة الجد�د ساري  كات  ، و�جب ع�  2019أب��ل    17، أصبح قانون ال�ش
ا من  كات أن توفق أوضاعها لالمتثال للقانون الجد�د خالل عام واحد اعتبار�  . 2019أب��ل  17ال�ش

  



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

 المال�ة القوائم إ�ضاحات حول 
ي 

ة المنته�ة �ف        2021 سبتم�ب  30للف�ت
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 المحاسب�ة الهامة (تابع) الس�اسات  2
    

       
       (تابع)  أسس اإلعداد  2-1
  

 
          

 المال�ة ع� أساس التكلفة التار�خ�ة ف�ما عدا التقي�م العادل لألدوات المال�ة المشتقة.   القوائمتم إعداد 
             

ي وهو العملة المستخدمة وعملة التق��ر  القوائملقد تم عرض 
كةالمال�ة بال��ال الُعمايف  . لل�ش

  
           

ي الس�اسات المحاسب�ة  2-2
ات �ف        التغ�ي

: تتسق  ي السنوات السابقة ف�ما عدا ما ��ي
اتها �ف  الس�اسات المحاسب�ة مع نظ�ي

  
           

ي  2-2-1
 القوائم المال�ةالمعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة المطبقة من دون أثر مادي �ف

ي 
ي تبدأ �ف ات السن��ة اليت ي أصبحت سار�ة المفعول ع� الف�ت ي هذە  2020يناير  1 أو بعد تم تطبيق المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة التال�ة، اليت

القوائم  �ف
 . المال�ة

  
           

 المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعّدلة 

     
ات  ��ي  مفعولها ع� الف�ت

 السن��ة 

  

   
       

ي أو بعد 
ي تبدأ �ف

 اليت
  

   
       

 
  

 اندماج األعمال ) 3تع��ف األعمال (تعد�الت ع� المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 
 

 2020 يناير  1
  

      
األعمال كأعمال،   مجموعات  اعتبار  يتم  أنه �ي  التعد�الت  األ�شطة  توضح  منظومة  تتضمن  أن  ي 

ينب�ف
ي القدرة ع� إنتاج  

 �شكل كب�ي �ف
�
واألصول المستحوذ عليها مدخً� وآل�ة أساس�ة كحد أديف �سهمان معا

ف جميع المدخالت   ف مجلس معاي�ي المحاسبة الدول�ة أن األعمال �مكن أن توجد دون تضمني مخرجات. و�نيّ
ي أن المدخالت والعمل�ات المطبقة ع� تلك المدخالت والعمل�ات الالزمة إلنتاج المخرجات. مما �ع يف

ي إنتاج المخرجات" بدً� من "القدرة ع� إنتاج المخرجات". 
 �جب أن تتمتع "بالقدرة ع� المساهمة �ف

         

 

  

   
       

 
  

ي المعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر تعد�الت ع� 
 المال�ةمراجع اإلطار المفاه��ي �ف

 
 2020يناير  1

  

      
ي المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة  

المع�ار الدو�ي إلعداد    –التعد�الت ع� مراجع إطار المفاه�م الواردة �ف
والمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة    3والمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم    2التقار�ر المال�ة رقم 

ومع�ار المحاسبة الدو�ي    1، ومع�ار المحاسبة الدو�ي  14والمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم    6رقم  
، وتفس�ي لجنة  38ومع�ار المحاسبة الدو�ي    37ومع�ار المحاسبة الدو�ي    34ومع�ار المحاسبة الدو�ي    8

ات المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة   ات ال  12تفس�ي   19معاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة  وتفس�ي لجنة تفس�ي
ات المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة   ات المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر    20وتفس�ي لجنة تفس�ي وتفس�ي لجنة تفس�ي

الدائمة    22المال�ة   ات  التفس�ي المتعلقة بالمراجع واالقتباسات من   32وتفس�ي لجنة  الب�انات  لتحد�ث 
 �ي تلك الب�انات إ� إصدار مختلف من إطار المفاه�م. إطار المفاه�م أو عندما �ش

                        

  
           

األدوات المال�ة: اإلفصاحات والمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر    7المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  
 األدوات المال�ة  - 9المال�ة رقم 

 
 2020يناير  1

  
    

      
ي س�اق إصالح معدل األيبور. 

 التعد�الت المتعلقة بأمور ما قبل االستبدال �ف
    

      
 تع��ف الماد�ة   8ومع�ار المحاسبة الدو�ي  1تعد�الت ع� مع�ار المحاسبة الدو�ي 

    

      
ي مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  

تهدف إ� تغي�ي المفهوم  وال    1�سهل التعد�الت تع��ف الماد�ة الواردة �ف
ف مفهوم "التش��ش"  ي معاي�ي المعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة. تم تضمني

األسا�ي لألهم�ة النسب�ة �ف
 ع� المعلومات الماد�ة بمعلومات غ�ي ماد�ة كجزء من التع��ف الجد�د. 
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 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع)  2
    

        

 أسس اإلعداد (تابع)  2-1
      

    
          

ي  2-2-1
 (تابع) القوائم المال�ةالمعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة المطبقة من دون أثر مادي �ف

    
          

 المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعّدلة 

     
ات   ��ي مفعولها ع� الف�ت

 السن��ة 

  

   
       

ي أو بعد 
ي تبدأ �ف

 اليت
  

    
          

ها  تأث�ي إ� "�مكن توقع  أن تؤثر"  ف من "�مكن  المستخدمني ي تؤثر ع�  اليت النسب�ة  الماد�ة  تم تغي�ي حد 
ي مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  

بالرج�ع إ� تع��ف الماد�ة    8�شكل معقول". تم استبدال تع��ف الماد�ة �ف
ي مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  

. إضافة إ� ذلك، قام مجلس معاي�ي المحاسبة الدول�ة بتعد�ل 1الوارد �ف
أو �ش�ي إ� مصطلح "الماد�ة"  الذي �حتوي ع� تع��ف "الماد�ة"  المفاه��ي  المعاي�ي األخرى واإلطار 

 لضمان اال�ساق. 

            

    
          

 "عقود اإل�جار"  16المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم تعد�الت ع� 
 

 2020يونيو  1
  

       

�عد   19- لمنح المستأج��ن إعفاءات من تقي�م ما إذا كان اإلعفاءات من اإل�جارات المرتبطة بجائحة كوف�د
 لعقد اإل�جار. 

ً
 تعد��

        

    
          

تيباتإن تطبيق المعاي�ي  ات الحال�ة والسابقة ول�ن قد يؤثر ع� محاسبة المعامالت أو ال�ت  المستقبل�ة.  المعدلة أعالە لم ينتج عنه أثر ع� المبالغ المفصح عنها للف�ت
    

          

 وغ�ي مطبقة �شكل مبكرالمعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة ق�د اإلصدار ل�نها غ�ي سار�ة المفعول بعد  2-2-2
    

ي تم إصدارها ول�نها غ�ي سار�ة المفعول بعد:  كة بعد المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة التال�ة اليت  لم تطبق ال�ش
   

   

       
ات   ��ي مفعولها ع� الف�ت

 السن��ة 

  

 والمعّدلة المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة 
     

ي أو بعد 
ي تبدأ �ف

 اليت
  

    
       

 
  

ف  17المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم     2023يناير  1  عقود التأمني
       

: بيع أو مشاركة 28ومع�ار المحاسبة الدو�ي    10تعد�الت ع� المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  
ف  ك. األصول بني وعه المش�ت كته الزم�لة أو م�ش   مستثمر و�ش

متاح للتطبيق االخت�اري / إرجاء تار�ــــخ ��ان ألجل غ�ي  
 مس� 

     

امات كمتداولة أو غ�ي متداولة  - 1تعد�الت ع� مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  ف  ُ�سمح بالتطبيق المبكر.  2023يناير  1  تصن�ف االل�ت
     

 2022يناير  1  إطار المفاه�م كمرجع - 3المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم تعد�الت ع� 
     

عائدات ما قبل االستخدام    -الممتل�ات واآلالت والمعدات    -  16تعد�الت ع� مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  
  المزمع

 ُ�سمح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1

     

 ُ�سمح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1  تكلفة الوفاء بالعقد  -العقود المتوقع خسارتها  - 37المحاسبة الدو�ي تعد�الت ع� مع�ار 
     

  9(تعد�الت ع� المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم    2المرحلة    - إصالح معدل الفائدة المع�اري  
ومع�ار المحاسبة الدو�ي    7الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  والمع�ار    39ومع�ار المحاسبة الدو�ي رقم  

  ) 16والمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  4رقم 

 2021يناير  1

     

 ُ�سمح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1    2020– 2018التحسينات السن��ة ع� المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة 
          

 - 
كة   1المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم   ي تصبح أول �ش كة التابعة اليت ا لل�ش تطبيق المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة ألول مرة �قدم التعد�ل إعفاًء إضاف��

ا�مة.  جمة الم�ت كتها األم ف�ما يتعلق بالمحاسبة عن فروق ال�ت  تطبق التعد�ل بعد �ش
اف    10األدوات المال�ة يوضح التعد�ل أنه عند تطبيق اختبار "  9د التقار�ر المال�ة رقم  المع�ار الدو�ي إلعدا -  ي المائة" لتقي�م ما إذا كان سيتم إلغاء االع�ت

�ف
ام ما�ي  ف   بال�ت

 أرض مستأجرة. : "عقود اإل�جار" �ستبعد التعد�الت توضيح سداد التحسينات ع� 16المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  - 
ي مع�ار المحاسبة الدو�ي    41مع�ار المحاسبة الدو�ي رقم   - 

ي بأن �ستبعد المنشآت التدفقات   41الزراعة: �ستبعد التعد�ل المتطلبات الواردة �ف
الذي �ق�ف

ائب عند ق�اس الق�مة العادلة.    النقد�ة ال�ف
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 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع)  2
    

  
           

 المعاي�ي الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة ق�د اإلصدار ل�نها غ�ي سار�ة المفعول بعد وغ�ي مطبقة �شكل مبكر 2-2-2
   

ي 
ات والتعد�الت سيتم تطب�قها �ف كة عندما ��ي مفعولها، وأن تطبيق هذە المعاي�ي الجد�دة  القوائم المال�ةيتوقع مجلس اإلدارة أن هذە المعاي�ي الجد�دة والتفس�ي لل�ش

ي 
ا �ف ي الفقرات السابقة، قد ال �ـكون لها أثرا� ماد��

ات والتعد�الت، كما هو مشار إل�ه �ف .  لمال�ةالقوائم اوالتفس�ي ي
ي فتـرة التطبيق المبديئ

كة �ف  لل�ش
             

 إصالح معدل الفائدة المع�اري  2-2-3
      

         
ي يوليو  

ي الممل�ة المتحدة (2017�ف
ي لندن ("ليبور") أن معدل الفائدة  FCA، أعلنت سلطة السلوك الما�ي �ف

ف البنوك �ف ي تنظم معدل الفائدة المعروض بني المع�اري )، اليت
ات�2021سيتوقف بعد عام   ا. ستؤثر إصالحات ليبور وتوقعات وقف معدل الليبور ع� اس�ت ج�ة . إن معدل الليبور هو أحد أ��� سالسل معدالت الفائدة المع�ار�ة شيوع�

ي  
كة ور�ما المحاسبة ع� األدوات المال�ة. كما �ف ك2020د�سم�ب    31إدارة المخاطر الحال�ة لل�ش ا بمبلغ  ، اشتقت ال�ش ام� ف ي (  11.5ة ال�ت

مليون    6.3:  2019مليون ر�ال عمايف
 .( ي

 ر�ال عمايف
   

          

ي �مكن   كة األدوات المال�ة إلدارة التعرضات الناشئة عن تغ�ي أسعار الفائدة اليت كة، �ستخدم ال�ش ات�ج�ة إدارة مخاطر ال�ش أن تؤثر ع� ال��ــح أو الخسارة أو كجزء من اس�ت
 الشامل اآلخر وتطبق محاسبة التحوط ع� هذە األدوات. الدخل 

             
ي �مكن   كة األدوات المال�ة إلدارة التعرضات الناشئة عن تغ�ي أسعار الفائدة اليت كة، �ستخدم ال�ش ات�ج�ة إدارة مخاطر ال�ش أن تؤثر ع� ال��ــح أو الخسارة أو كجزء من اس�ت

 محاسبة التحوط ع� هذە األدوات. الدخل الشامل اآلخر وتطبق 
             

ا من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط المحددة ع� عالقة التحوط المتأثرة �شكل مبا�ش ب�صالح معدل أيبور. � ي أن  توفر التعد�الت إعفاًء مؤقت�
كمن أثر اإلعفاءات �ف

ي إنهاء 
ي أن يتسبب �شكل عام �ف

 محاسبة التحوط. إصالح معدل الليبور ال ينب�ف
  

ي أو بعد 
ي تبدأ �ف ات السن��ة اليت ي ��ي مفعولها ع� الف�ت كة بصدد تقدير أثر تعد�الت إصالح مع�ار سعر الفائدة واليت  . 2021يناير   1إن ال�ش

             
 ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة  2-3

    

       
ي  كة: ف�ما ��ي الس�اسات المحاسب�ة الهامة اليت  تبنتها ال�ش

  
           

 تصن�ف المتداول مقابل غ�ي المتداول  2-3-1
   

 عندم
ً

ي قائمة ب�ان المركز الما�ي ع� أساس تصن�ف المتداول / غ�ي المتداول. و�عت�ب األصل متداو�
امات �ف ف كة األصول واالل�ت  ا:  تعرض ال�ش

ي الدورة التشغ�ل�ة العاد�ة  - 
م ب�عه أو استهال�ه �ف ف  يتوقع �سي�له أو �ع�ت

ي ع�ش شهرا بعد سنة  -   التق��ر أو يتوقع �سي�له خالل اثيف
  

ام لما ال �قل عن اثيف ع�ش شهرا بعد سنة التق�� -  ف ي حكم النقد ما لم يتم تقي�دە عن االستبدال أو االستخدام لتس��ة ال�ت
 ر �كون نقدا أو �ف

 محتفظ بها �شكل رئ��ي لغرض المتاجرة  - 
      

         
 متداولة. و�تم تصن�ف كافة األصول األخرى ع� أنها غ�ي 

      

        
ام متداوال عندما:  ف  و�كون االل�ت

        

ي الدورة التشغ�ل�ة العاد�ة  - 
 يتوقع �س��ته �ف

    

ي المقام األول بغرض المتاجرة  - 
 يتم االحتفاظ به �ف

      

ي ع�ش شهرا بعد سنة التق��ر أو  -   �كون ق�د التس��ة خالل اثيف
  

ي  - 
وط �ف ي ع�ش شهرا بعد سنة التق��ر ل�س هناك حق غ�ي م�ش ام لما ال �قل عن اثيف ف  تأج�ل �س��ة االل�ت

             
امات األخرى ع� أنها غ�ي متداولة.  ف كة كافة االل�ت      وتصنف ال�ش
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 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع)  2
   

 (تابع)  ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة 2-3
           

         الق�مة العادلة ق�اس  2-3-2
           

ي تار�ــــخ التق��ر. 
كة األدوات المال�ة مثل المشتقات بالق�مة العادلة �ف  تق�س ال�ش

  
           

كا  ف �ش ي إطار معاملة منظمة بني
امات �ف ف ء السوق بتار�ــــخ الق�اس. و�بيف  إن الق�مة العادلة �ي السعر الذي يتم تقاض�ه عند بيع أحد األصول أو يتم دفعه لتح��ل أحد االل�ت

ام إما:    ف اض حدوث معاملة بيع األصل أو تح��ل االل�ت  ق�اس الق�مة العادلة ع� أساس اف�ت
  

ي السوق  - 
ام أو�ف ف  الرئ��ي لألصل أو االل�ت

ام -  ف ي السوق األنفع لألصل أو االل�ت
، �ف ي حالة غ�اب سوق رئ��ي

 �ف
  

ا.  ا متاح� كة إ� السوق الرئ��ي أو األ��� ر�ح�  �جب أن �كون دخول ال�ش
  

كاء السوق عند   ي �ستخدمها �ش اضات اليت ام باستخدام االف�ت ف كاء السوق ع� أفضل ما  وتقاس الق�مة العادلة لألصل أو االل�ت اض ت�ف �ش ام ع� اف�ت ف �سع�ي األصل أو االل�ت
 �كون لمصلحتهم االقتصاد�ة. 

             
�ك السوق ع� تول�د منافع اقتصاد�ة عن ط��ق استخدام األصل أفضل  ي الحسبان قدرة �ش

، يؤخذ �ف ي ق�اس الق�مة العادلة لألصل غ�ي الما�ي
�ك  استخدام أو بب�عه �ف ل�ش

 سوق آخر �ستخدم األصل أفضل استخدام. 
  

           

كة أسال�ب تقي�م مناسبة للظروف وتتوفر لها ب�انات كاف�ة لق�اس الق�مة العادلة مع تعظ�م استغالل المعط�ات الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام    و�ستخدم ال�ش
 المعط�ات غ�ي الملحوظة. 

  
           

ي  
ي تقاس الق�مة العادلة لها أو �فصح عنها �ف امات اليت ف ، ع�   القوائم المال�ةو�تم تصن�ف كافة األصول واالل�ت وفقا للتسلسل الهر�ي للق�مة العادلة الذي يوصف كما ��ي

 أساس معط�ات أديف مستوى البد منه لق�اس الق�مة العادلة ككل: 
امات المطابقة أسعار السوق المعروضة (غ�ي  – 1المستوى  -  ف ي األسواق النشطة لألصول أو االل�ت

 المعدلة) �ف
ي البد منها لق�اس الق�مة العادلة ملحوظة �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش  – 2المستوى  -  ي تكون معط�ات المستوى األديف لها اليت  أسال�ب التقي�م اليت
ي تكون معط�ات المستوى  – 3المستوى  -  ي البد منها لق�اس الق�مة العادلة غ�ي ملحوظةأسال�ب التقي�م اليت  األديف لها اليت

  
           

ي  
امات المدرجة �ف ف ي التسلسل الهر�ي أم ال    القوائم المال�ةبالنسبة لألصول واالل�ت

ف المست��ات �ف كة ما إذا حدثت تحوالت بني بالق�مة العادلة ع� أساس متكرر، تحدد ال�ش
ي نها�ة كل سنة تق��ر. 

 عن ط��ق إعادة تقي�م التصن�ف (ع� أساس معط�ات أديف مستوى البد منه لق�اس الق�مة العادلة ككل) �ف
   

          

اف  2-3-3  باإليراداتاالع�ت
        

ي  
كة �ف كة    وتور�د ال�ه��اء  تول�د يتمثل �شاط ال�ش اء طاقة ط��لة األجل. و�تألف اإليراد من ال�ش اء الطاقة والم�اە بموجب اتفاق�ة �ش كة الُعمان�ة ل�ش لعم�لها الوح�د وهو ال�ش

 : اء الطاقة والم�اە مما ��ي  الُعمان�ة ل�ش
 رسوم طاقة است�عاب�ة تغ�ي رسم االستثمار والرسم الثابت للتشغ�ل والص�انة، - 
 رسم الوقود والرسم المتغ�ي للتشغ�ل والص�انة رسوم إنتاج تغ�ي  - 

  
           

كة عبارة عن ترت�ب عقد إ�جار تم���ي لمحطة تول�د ال�ه��اء القائمة حال�ا والبالغة طاقتها   اء الطاقة لدى ال�ش م�جاوات وعقد إ�جار �شغ��ي لمحطة   273إن اتفاق�ة �ش
 م�جاوات.  445تول�د كه��اء جد�دة تبلغ طاقتها 

             
 ) إيرادات من عقود اإل�جار 1

البالغة طاقتها   ال�ه��اء  ي قائمة    273إن معالجة محطة تول�د 
اف ب�يرادات فوائد عقد اإل�جار �ف إ�جار تم���ي و�تم االع�ت ال��ــح أو م�جاوات �ي عبارة عن ترت�ب عقد 

ي تغ�ي رسم االستثمار الواردة بموجب اتفاق�  . اآلخر   الدخل الشاملالخسارة و  اء الطاقة �ي عبارة عن دفعات عقد اإل�جار إن جزء من رسوم القدرة اإلنتاج�ة اليت ة �ش
 . 16التم���ي و�تم احتسابها بناًء ع� المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  
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اف باإليرادات 2-3-3  (تابع) االع�ت
  

           

 ) إيرادات من عقود اإل�جار 1
ي المحطة البالغة قدرتها  

ة زمن�ة مقابل عوض.  �شغ��ي  م�جاوات ع� أنه �حتوي ع� إ�جار    445�عامل رسم االستثمار �ف ي استخدام األصول األساس�ة لف�ت
ينقل الحق �ف

اء الطاقة، و�تم احتسابه  و�درج هذا المكون من اإليراد ع� أساس القسط الثابت طوال مدة   اإل�جار حيت نطاق إتاحة السعة ع� أساس البنود التعاقد�ة التفاق�ة �ش
 . 16باستخدام المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

  
مة مع العمالء  اإليرادات من العقود الم�ب

ي الموعد المناسب حيت تكون  يتم إدراج الرسوم الثابتة للتشغ�ل والص�انة كإيراد عند إتاحة السعة ع
ن ط��ق إجراء الص�انة الالزمة سواء كانت مخططة أو غ�ي مخططة �ف
إ� الشبكة الوطن�ة مما يرا�مها المحطة ع� استعداد للعمل وتول�د اإلنتاج الالزم ومزاولة النشاط بمرور الوقت. و�تم إدراج رسوم اإلنتاج كإيراد عند توص�ل ال�ه��اء  

وع. تعت�ب المبالغ المستلمة ف�ما يت   بمرور الوقت عند  ام أداء غ�ي مستو�ف �مكن أن يؤثر ع� قبول العم�ل للم�ش ف علق برسوم  قبول العم�ل التسل�م وعند عدم وجود ال�ت
ا إ� المع�ار الدو�ي  مة مع العمالء استناد�  . 15إلعداد التقار�ر المال�ة رقم الطاقة ال�ه��ائ�ة إ�صاالت إ�جارات محتملة. يتم احتساب اإليرادات من العقود الم�ب

  
           

المعاملة   المعاملة وتخصص سعر  ام األداء وسعر  ف ال�ت الطاقة والم�اە تحدد  اء  الُعمان�ة ل�ش كة  اتفاق�ات ط��لة األجل مع ال�ش كة  امات األداء لدى ال�ش ف ال�ت ام من  ف ال�ت ل�ل 
ا�م�ة لتقدير   ة ال�ت ي  المنفصلة. و�ستخدم الخ�ب

ا لن �حدث �ف واحتساب الخصومات، باستخدام ط��قة الق�مة المتوقعة، وال �درج اإليراد إال بمدى احتمال أن إلغاء كب�ي
 الق�د. 

  
           

وط االئتمان�ة المتفق  ال يوجد عن� تم��ل هام مرفق بالمستحق من العم�ل، بخالف اإليرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة.   و�تم توف�ي السلع والخدمات ع� أساس ال�ش
ي العقد و�تم الدفع خالل  

كة الفوات�ي بصفة شه��ة مؤخرا، وتقدم هذ  25عليها �ف ي اليوم الخامس من الشهر يوما من تقد�م الفاتورة. وتقدم ال�ش
ە الفوات�ي بصفة عامة �ف

 التا�ي أو قبل ذلك. 
  

           

ائب 2-3-4            ال�ف
             

�بة الدخل الحال�ة             �ف
�ب�ة الُعمان�ة.  ا لألنظمة ال�ف ائب وفق�      تحسب ال�ف

             
ي قائمة  

�بة الدخل �ف اف ب�ف ي قائمة    اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و يتم االع�ت
ف بها �ف   اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المع�ت

ي قائمة  
اف بها �ف ي هذە الحالة يتم االع�ت

ي حقوق المل��ة، و�ف
ة �ف �بة    اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و أو مبا�ش . إن ال�ف ي حقوق المل��ة، ع� التوا�ي

ة �ف أو مبا�ش
�بة للسنة أو المتعلقة بالسنوات السابقة نت �بة المتوقعة المفروضة ع� الدخل الخاضع لل�ف عة  الحال�ة �ي ال�ف �بة الم�ش ، باستخدام معدالت ال�ف ي �يب �جة ال��ط ال�ف

ي تار�ــــخ 
�عها �ف ي من المحتمل أن يتم ��ش �بة المستحقة ف�ما يتعلق بالسنوات السابقة.  القوائم المال�ةأو اليت  وأي تعد�الت ع� ال�ف

   
          

�بة المؤجلة             ال�ف
�بة الدخل المؤجلة ع�  �ة. يتم احتساب �ف امات وق�مها الدف�ت ف �ب�ة لألصول واالل�ت ف األوع�ة ال�ف ي تار�ــــخ التق��ر بني

 جميع الفروقات المؤقتة �ف
  

           

ي من المتوقع أن ��ي ع� السنة عند تحقق األصل أو �س��ة ا �بة اليت �بة الدخل المؤجلة بمعدالت ال�ف امات �ف ف ام، بناء ع�  يتم ق�اس كل من أصول وال�ت ف ف  الل�ت (القوانني
�عها بتار�ــــخ التق��ر.  ي تم ��ش �ب�ة) اليت  ال�ف
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ائب 2-3-4  ال�ف
             

لجميع   بالنسبة  المؤجلة  الدخل  �بة  إدراج أصول �ف المستخدمة  و�تم  �ب�ة غ�ي  ال�ف اإلعفاءات  من  المرحلة  والمبالغ  لالستقطاع  القابلة  الخاضعة  المؤقتة  الفروقات 
ي مقابلها �مكن است  ، واليت

�
�بة متاحا �ب�ة غ�ي المستخدمة إ� الحد الذي �كون ف�ه من المحتمل أن �كون ال��ــح الخاضع لل�ف خدام الفروق المؤقتة القابلة  والخسائر ال�ف

�بة الدخل المؤجلة المرتبط بالفروق المؤقلالستقط  ام �ف ف �ب�ة غ�ي المستخدمة، باستثناء عندما �ظهر ال�ت ي تخضع للخصم اع والمبالغ المرحلة من اإلعفاءات ال�ف تة اليت
ي معاملة ال تعت�ب من قب�ل دمج األعمال، وال تؤثر 

ام �ف ف ي ألصل أو ال�ت
اف المبديئ ي من االع�ت �يب ي وقت المعاملة  -ال�ف

 أي من األر�اح المحاسب�ة و األر�اح الخاضعة  ع�  -�ف
�بة أو الخسائر.   لل�ف

  
           

ي تار�ــــخ كل تق��ر و�تم تخف�ضها إ� الحد الذي �صبح من غ�ي المحتمل معه توف
�بة الدخل المؤجلة �ف �ة ألصول �ف �ب�ة كاف�ة للسماح  تتم مراجعة الق�مة الدف�ت ر أر�اح �ف

الذي �كون عندە مباستخدام كل أو جزء   اف بها إ� الحد  ي كل تار�ــــخ تق��ر و�تم االع�ت
المؤجلة �ف �بة  المؤجل. يتم إعادة تقي�م أصول ال�ف �بة الدخل  ن من أصل �ف

�بة المؤجلة.  داد أصول ال�ف �بة ستسمح باس�ت  المحتمل أن األر�اح المستقبل�ة الخاضعة لل�ف
  

           

ي عمان. و�تم مقاصة أصول 
ي ملزم لمقاصتها �ف

ا لوجود حق قانويف �بة المؤجلة نظر� امات ال�ف ف  وال�ت
  

           

 العمالت األجنب�ة  2-3-5
        

 ألسعار ال�ف السائدة  القوائم المال�ةيتم عرض  
�
 وفقا

�
كة. وتدرج التعامالت المنفذة بعمالت أجنب�ة مبدئ�ا ي وهو العملة التنف�ذ�ة لل�ش

كة بال��ال الُعمايف للعملة    لل�ش
امات النقد�ة المقومة بعمالت أجنب�ة و  ف ي توار�ــــخ تأه�ل التعامالت لإلدراج ألول مرة. و�تم تح��ل األصول واالل�ت

كة �ف  ألسعار ال�ف السائدة للعملة  التنف�ذ�ة لل�ش
�
فقا

ي تار�ــــخ التق��ر. 
 التنف�ذ�ة �ف

       
ي توار�ــــخ المعامالت المب

دئ�ة. و�تم تح��ل البنود غ�ي  و�تم تح��ل البنود غ�ي النقد�ة المقاسة بالتكلفة التار�خ�ة ب�حدى العمالت األجنب�ة باستخدام أسعار ال�ف �ف
ي تار�ــــخ تحد�د الق�مة العادلة. النقد�ة المقاسة بالق�مة 

 العادلة ب�حدى العمالت األجنب�ة باستخدام أسعار ال�ف �ف
   

          

ي الق�مة  و�تم التعامل مع المكسب أو الخسارة الناشئة عند ترجمة البنود غ�ي النقد�ة المقاسة بالق�مة العادلة مع إدراج المكسب أو الخسارة �سب
العادلة للبند ب التغي�ي �ف

اف بمكسب أو خس ي يتم االع�ت ي الدخل الشامل اآلخر أو ال��ــح أو الخسارة ع� التوا�ي بفروق التح��ل ع� البنود اليت
اف �ف ي الدخل (أي يتم االع�ت

ارة ق�متها العادلة �ف
 الشامل اآلخر أو ال��ــح أو الخسارة). 

  
           

 اآلالت والمعدات 2-3-6
        

           
ا�م�ة إن وجدت.   يتم ق�د األعمال الرأسمال�ة ق�د التنف�ذ بالتكلفة خالصة من خسائر انخفاض الق�مة ال�ت

  

  
           

ي الغرض المحدد. 
ا من تار�ــــخ جاه��تها لالستخدام �ف  يبدأ احتساب استهالك األعمال الرأسمال�ة ق�د التنف�ذ اعتبار�

  
           

ا�م�ة إن وجدت. و�شمل هذە التكلفة تكلفة   ا��ي وخسائر انخفاض الق�مة ال�ت استبدال جزء من اآلالت  يتم ق�د اآلالت والمعدات بالتكلفة خالصة من االستهالك ال�ت
اض بالنسبة لمشار�ــــع اإل�شاءات ط��لة األجل إذا استوف�ت معاي�ي اإلدراج. وعند لزوم استبدال ات،    والمعدات وتكال�ف االق�ت أجزاء جوه��ة من اآلالت والمعدات ع� ف�ت

ي الق�مة ا
كة باستهال�ها �شكل منفصل ع� أساس أعمارها اإلنتاج�ة. و�المثل، عند إجراء معاينة رئ�س�ة، يتم إدراج تكلفتها �ف �ة لآلالت والمعدات كاستبدال  تقوم ال�ش لدف�ت

ي قائمة  إذا استوف�ت معاي�ي اإلدراج. و�تم إدراج كافة تكال�ف اإل 
عند تحملها. و�تم إدراج الق�مة الحال�ة    اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و صالح والص�انة األخرى �ف

ي إذا تم است�فاء معاي�ي اإلدراج بالنسبة للمخصص.   ي تكلفة األصل المعيف
 للتكلفة المتوقعة إلزالة أحد األصول بعد استخدامه �ف

  
           

: يتم احتساب  �ل تكلفة األصول، ع� مدى أعمارها اإلنتاج�ة المقدرة، باستخدام ط��قة القسط الثابت، كما ��ي ف  االستهالك لت�ف
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 اآلالت والمعدات (تابع) 2-3-6
  

    
 سنوات   

    

 40  اآلالت والمعدات واألعمال المدن�ة واإل�شائ�ة  
    

 أصول إزالة الموقع
 

  40 
    

 18  قطع غ�ار رأسمال�ة لآلالت ومعدات أخرى 
    

 أجهزة حاسب آ�ي ومعدات
 

  5 
    

 س�ارات
 

  5 
    

 أثاث وتركيبات 
 

  5 
    

 برامج حاسب آ�ي 
 

  5 
    

  
    

  
     

�ة قد تكون غ�ي تتم   ي الظروف أن الق�مة الدف�ت
ات �ف ي ق�متها عندما تدل األحداث أو التغ�ي

�ة للمعدات لتحد�د االنخفاض �ف داد. و�ذا  مراجعة الق�م الدف�ت  قابلة لالس�ت
داد المقدر، يتم تخف�ض ق�مة األصول إ� �ة المبلغ القابل لالس�ت ات وعندما تتجاوز الق�م الدف�ت داد كونها الق�مة األع� من وجدت مثل هذە المؤ�ش  ق�متها القابلة لالس�ت

 منها تكال�ف البيع وق�متها المستخدمة. 
�
 ق�مها العادلة مخصوما

  
           

�ة لهذا  المكون المستبدل. وتتم  وتتم رسملة الم�وفات المتكبدة الستبدال أحد مكونات بنود الممتل�ات والمعدات المحتسب كبند منفصل و�تم شطب الق�مة الدف�ت
ي  رسملة الم�وفات الالحقة األخرى فقط عندما ت��د من المنافع االقتصاد�ة المستقبل�ة للبند المتعلق بالممتل�ات والمعدات. و�تم إدراج  

كافة الم�وفات األخرى �ف
 قائمة الدخل الشامل عند تكبد الم�وف. 

  
           

والمعدات عند استبعادە أو حينما ال يتوقع أن �كون هناك منافع اقتصاد�ة مستقبل�ة من استخدامه أو استبعادە. وأ�ة أر�اح أو خسائر    اآلالتو�تم إلغاء أي عن� من  
�ة لألصل) يتم إدراجها ضمن ال ي تحص�الت االستبعاد والق�مة الدف�ت

ف صا�ف ي سنة إلغاء األصل. ناشئة من إلغاء األصل (محتسبة كالفرق بني
 ب�ان أو األر�اح أو الخسائر �ف

  
           

ي حال كان ذلك 
ي نها�ة كل سنة مال�ة مراجعة الق�م المتبق�ة لألصول واألعمار اإلنتاج�ة واألسال�ب و�تم تعد�لها بأثر مستقب�ي �ف

. يتم �ف
�
 مناسبا

  
           

�ة ألي بند من بنود اآلالت والممتل�ات تق��ر يتم مراجعة الق�م المتبق�ة لألصول وأعمارها اإلنتاج�ة وتعد�لها، حيثما كان ذلك مناسبا، بتار�ــــخ كل   . عندما ت��د الق�مة الدف�ت
داد�ة.  ي الحال إ� ق�مته االس�ت

داد�ة المقدرة، يتم تخف�ض ق�مة األصل �ف  المعدات عن الق�مة االس�ت
  

           

�ة.   يتم تحد�د األر�اح والخسائر من عمل�ات بيع الممتل�ات والمنشآت والمعدات بالرج�ع إ� الق�م الدف�ت
  

           

 عقود اإل�جار 2-3-7
          

             
كة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إ�جار أو ينطوي ع� عقد إ�جار.   �كون العقد عبارة عقد إ�جار إذا كان العقد ينص ع� نقل حق الس�طرة ع�  حددت ال�ش

ة زمن�ة نظ�ي مقابل.   استخدام أصل ما محدد لف�ت
  

           

كة �ي الطرف المستأجر   عندما تكون ال�ش
        

اف والق�اس ع� جميع عقود اإل�جار، باستثناء عقود  كة منهج واحد لالع�ت كة  تطبق ال�ش ف ال�ش ة األجل وعقود إ�جار األصول ذات الق�مة المنخفضة. تع�ت اإل�جار قص�ي
ي تمثل حق استخدام األصول محل العقد.  امات عقد اإل�جار لتقد�م دفعات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام اليت ف  بال�ت
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 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع)  2
   

 المحاسب�ة الهامة (تابع)ملخص الس�اسات  2-3
   

 عقود اإل�جار 2-3-7
   

 أصول حق االستخدام  أ) 
        

ا لالستخدام). وتق ي تار�ــــخ بدء مدة عقد اإل�جار (أي التار�ــــخ الذي �صبح ف�ه األصل محل العقد متاح�
كة بأصول حق االستخدام �ف ف ال�ش اس أصول حق االستخدام تع�ت

ا أي   امات عقد اإل�جار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدبالتكلفة ناقص� ف ا�م وخسائر انخفاض الق�مة والمعدلة بما �عكس أي عمل�ات إعادة ق�اس الل�ت ام استهالك م�ت
ي أو قبل تار�ــــخ بدء مدة

ة المتكبدة ودفعات عقد اإل�جار المسددة �ف ف بها والتكال�ف المبدئ�ة المبا�ش امات عقد اإل�جار المع�ت ف ا أي حوافز إ�جار  عق  ق�مة ال�ت د اإل�جار ناقص�
ي نها�ة مدة عقد اإل�جار، يتم استهالك أصول حق اال 

كة بصورة معقولة من حصولها ع� مل��ة األصل المستأجر �ف ف بها ع� مستلمة. إذا لم تتأ�د ال�ش ستخدام المع�ت
ي المقدر لألصل أو مدة عقد اإل�جار، أيهما  ي الق�مة.  أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتا�ب

 أقرب. وتتعرض أصول حق االستخدام لالنخفاض �ف
  

           

امات عقد اإل�جار ب) ف  ال�ت
        

امات عقد اإل�جار المقاسة بالق�مة الحال�ة لدفعات عقد اإل�جار المقرر سدادها خالل ف ي تار�ــــخ بدء مدة عقد اإل�جار بال�ت
كة �ف ف ال�ش ة عقد اإل�جار.    تع�ت وتتضمن  ف�ت

ة تعتمد ع� ا أي حوافز إ�جار مستحقة ودفعات عقد إ�جار متغ�ي ي جوهرها) ناقص�
مؤ�ش أو معدل وكذلك    دفعات عقد اإل�جار الدفعات الثابتة (�شمل دفعات ثابتة �ف

كة متأ�دة من المبالغ المتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات الق�مة المتبق�ة. كما �شتمل دفعات عقد اإل�جار ع� سعر   اء إذا كانت ال�ش ممارسة خ�ار ال�ش
كة خ�ار إنهاء عقد   اف بدفعات  ممارسة هذا الخ�ار بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد اإل�جار إذا كانت مدة عقد اإل�جار تعكس ممارسة ال�ش اإل�جار. يتم االع�ت

ي ال تعتمد ع� مؤ�ش أو معدل كم�  ة واليت ي �ستد�ي سداد الدفعات. عقد اإل�جار المتغ�ي ي تقع فيها األحداث أو الظروف اليت ة اليت ي الف�ت
 وف �ف

  
           

ي تار�ــــخ بدء مدة عقد اإل�جار، إذ
اض �ف ي ع� االق�ت

كة سعر الفائدة اإلضا�ف ا كان معدل الفائدة المتضمن عند احتساب الق�مة الحال�ة لدفعات عقد اإل�جار، �ستخدم ال�ش
ي عقد  

امات عقد اإل�جار �ي تعكس ترا�م الفائدة، بينما �ف ف يتم تخف�ضها مقابل دفعات    اإل�جار غ�ي قابل للتحد�د �شكل فوري. بعد تار�ــــخ بدء مدة العقد، يتم ز�ادة ق�مة ال�ت
امات عقد اإل�جار، إذا طرأ تعد�ل أو تغي�ي  ف �ة الل�ت ي دفعات عقد اإل�جار عقد اإل�جار المسددة. إضافة إ� ذلك، �عاد ق�اس الق�مة الدف�ت

ي مدة عقد اإل�جار أو تغي�ي �ف
 �ف

ي المؤ�ش أو المعدل المستخدم لتحد 
ات الدفعات المستقبل�ة الناتجة عن التغ�ي �ف ي دفعات عقد اإل�جار (ع� سب�ل المثال التغ�ي

�د دفعات عقد اإل�جار هذە) أو  الثابتة �ف
ي التقي�م الذي يتم إجراؤە لتحد�د ما إذا كان 

اء األصل محل العقد. تغي�ي �ف  سيتم �ش
  

           

ة األجل وعقود إ�جار األصول ذات الق�مة المنخفضة  ج)  عقود اإل�جار قص�ي
كة إعفاء   ا تطبق ال�ش ي لها مدة إ�جار تبلغ    فاالع�ت ة األجل (أي عقود اإل�جار اليت ا من تار�ــــخ بدء    12بعقد اإل�جار قص�ي األجل ع� عقود إ�جارها قص�ي ا أو أقل اعتبار� شهر�

اف بعقود إ�جار األصول ذات الق�مة المنخفضة ع� عقود اإل�جار ا ا إعفاء االع�ت اء). كما تطبق أ�ض� ي تعت�ب ذات ق�مة منخفضة.  مدة العقد وال تنطوي ع� خ�ار �ش ليت
ة األجل وعقود إ�جار األصول ذات الق�مة المنخفضة كم�وف ع� أساس القسط الثابت   اف بدفعات اإل�جار ع� عقود اإل�جار قص�ي  طوال مدة عقد اإل�جار. يتم االع�ت

           
كة �ي الطرف المؤجر   عندما تكون ال�ش

      

كة   . لتصنعندما تتعامل ال�ش �ف كل  بوصفها الطرف المؤجر، فإنها تحدد عند بدء مدة عقد اإل�جار ما إذا كان كل عقد إ�جار هو عقد إ�جار تم���ي أو عقد إ�جار �شغ��ي
كة ب�جراء تقي�م شامل حول ما إذا كان عقد اإل�جار ينقل �شكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بمل��ة األ  صل محل العقد. إذا كان هذا  عقد إ�جار، تقوم ال�ش
ي 

كة �ف . كجزء من هذا التحد�د، تأخذ ال�ش ؛ إذا لم �كن كذلك، �كون عقد إ�جار �شغ��ي ات مثل  هو الحال، فإن عقد اإل�جار �كون عقد إ�جار تم���ي االعتبار بعض المؤ�ش
 ما إذا كان عقد اإل�جار �مثل الجزء األ��ب من العمر االقتصادي لألصل. 

  
كة �شكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالمل��ة لألصل يتم تصن�فها كعقود إ�جار �شغ ي ال تحول فيها ال�ش . تتم المحاسبة عن إيرادات  إن عقود اإل�جار اليت ��ي

ي قائمة  
ي اإليرادات �ف

ات العقد، وتدرج �ف نظرا� لطب�عتها التشغ�ل�ة. يتم إضافة   اآلخر   الشامل  الدخلالدخل أو الخسارة و التأج�ي ع� أساس القسط الثابت ع� مدى ف�ت
�ة لألصل المؤجر وتتحقق ع� مدى ف�ت  ي التفاوض وترت�ب عقد اإل�جار التشغ��ي إ� الق�مة الدف�ت

ة المتكبدة �ف ة عقد اإل�جار ع� نفس أساس  التكال�ف األول�ة المبا�ش
اف بأقساط اإل�جارات المحتملة ي يتم ا�تسابها فيها.   إيراد اإل�جار. و�تم االع�ت ة اليت ي الف�ت

 كإيرادات �ف
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ي والق�اس 

 اإلدراج المبديئ
        

ي كمقاسة ف�ما بعد بالتكلفة المستهل�ة والتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والق�مة العادلة من خالل ال��ــح يتم تصن�ف األصول المال�ة عند  
اإلدراج المبديئ

 أو الخسارة. 
  

ي ع� خصائص التدفقات النقد�ة التعاقد�ة لألصول المال�ة ونموذج  
كة إلدارتها. و�استثناء الذمم المدينة  و�عتمد تصن�ف األصول المال�ة عند اإلدراج المبديئ أعمال ال�ش

كة مبدئ�ا األصل الما�ي بق�مته ا كة لها األداة العمل�ة، تق�س ال�ش ي طبقت ال�ش ي ال تحتوي ع� مكون تم���ي جوهري أو اليت لعادلة عالوة ع� تكال�ف المعاملة  التجار�ة اليت
ي طبقت  وذلك إذا لم �كن األصل الما�ي بالق�مة العادلة من خال  ي ال تحتوي ع� مكون تم���ي جوهري أو اليت ل ال��ــح أو الخسارة. و�تم ق�اس الذمم المدينة التجار�ة اليت

كة لها األداة العمل�ة �سعر المعاملة المحدد وفق�   . 15للمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  ا ال�ش
  

           

بالتكلفة المستهل�ة، �حتاج إ� إ�شاء تدفقات نقد�ة عبارة عن "مدفوعات فقط للمبلغ األص�ي والفائدة ع� المبلغ األص�ي المستحق"  لتصن�ف األصل الما�ي وق�اسه  
)SPPI  و�شار إ� هذا التقي�م بأنه اختبار .(SPPI  ي ينتج عنها تدفقات نقد�ة ال تخضع الختبار    و�تم إجراؤە ع� مستوى األداة. يتم تصن�ف وق�اس األصول المال�ة اليت

 دفعات من المبلغ األص�ي والفائدة بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح والخسارة بغض النظر عن نموذج األعمال. 
             

كة الخاص ب�دارة األصول المال�ة إ� ك�ف�ة إدارته لألصول المال�ة لتول�د تدفقات نقد�ة. و�حدد نموذج   األعمال ما إذا كانت التدفقات النقد�ة  و�ش�ي نموذج أعمال ال�ش
كة ل�س لديها أي أداة مال�ة يتم ق�اسها إما بالق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل   ستنتج عن تحص�ل تدفقات نقد�ة تعاقد�ة أو بيع األصول المال�ة أو كليهما. إن ال�ش

 شتقة المستخدمة كأداة تحوط. اآلخر أو بالق�مة العادلة من ال��ــح أو الخسارة باستثناء األداة الم
             

ي السوق (متاجرات
ي تحددە الئحة أو اتفاق�ة �ف ي تحتاج إ� �سل�م أصول خالل إطار زميف �ات أو مب�عات األصول المال�ة اليت ي تار�ــــخ   و�تم إدراج مش�ت

الط��ق المعتاد) �ف
اء أو بيع األصل.  كة ��ش ام ال�ش ف  المتاجرة، أي تار�ــــخ ال�ت

  
           

 الق�اس الالحق 
        

 ألغراض الق�اس الالحق، يتم تصن�ف األصول المال�ة إ� أر�ــع فئات: 
  

 أصول مال�ة بالتكلفة المستهل�ة (أدوات الدين) - 
    

ا�م�ة (أدوات  -   الدين)أصول مال�ة بالق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدو�ر المكاسب والخسائر ال�ت
اف (أ -  ا�م�ة عند إلغاء االع�ت  دوات المل��ة) أصول مال�ة مقومة بالق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدو�ر للمكاسب والخسائر ال�ت
 أصول مال�ة بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة  - 

    

  
           

 المستهل�ة (أدوات الدين)أصول مال�ة بالتكلفة 
ا بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أ ف وأال �كون مصنف� ف التاليني طني ي كً� من ال�ش

 و الخسارة: يتم ق�اس األصل الما�ي بالتكلفة المطفأة عندما �ستو�ف
             

 من بيع األداة قبل أجل استحقاقها اختبار نموذج األعمال: إن الغرض من نموذج أعمال المنشأة هو االحتفاظ باألصل  
ً

الما�ي لتحص�ل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة (بد�
ي ق�متها العادلة). 

ات �ف  التعاقدي لتسج�ل التغ�ي
             

ي توار�ــــخ محددة تدفقات نقد�ة عبارة عن مدفوعات فقط للمبلغ األص�ي والفائدة ع� المبلغ   اختبار خصائص التدفقات النقد�ة: 
وط التعاقد�ة لألصل الما�ي �ف ئ ال�ش تن�ش

 األص�ي المستحق. 
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 (تابع)  األصول المال�ة 2-3-8
   

ي قائمة  يتم ق�اس األصول المال�ة بالتكلفة المستهل�ة ف�ما بعد باستخدام ط��قة معدل الفائدة الفعل�ة وتخضع النخفاض الق�مة. و�تم إدراج المك
ال��ــح  اسب والخسائر �ف

اف باألصل أو تعد�له أو انخفاض ق�مته.   اآلخر  الدخل الشاملأو الخسارة و   عند إلغاء االع�ت
  

           

كة المدرجة بالتكلفة المطفأة �شتمل ع� اإليرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة مستحقة السداد والذمم التجار�ة   المدينة والنقد والنقد المعادل  إن األصول المال�ة لل�ش
. ومستحقات عقود اإل�جار   التم���ي

  
           

اف  إلغاء االع�ت
          

ي المقا
اف باألصل الما�ي (أو جزء من األصل الما�ي أو جزء من مجموعة من األصول المال�ة المتشابهة حيثما طبق ذلك) �ف م األول (أي إزالته من قائمة ب�ان  يتم إلغاء االع�ت

كة) عندما:     المركز الما�ي لل�ش
ي تدفقات نقد�ة من األصل، أو - 

ي تل�ت
ي الحقوق �ف

 تنق�ف
ام بدفع التدفقات النقد�ة المستلمة بال�امل بدون تأخ�ي جوهري للغ�ي بمو تحول   -  ف ي تدفقات نقد�ة من األصل أو تتحمل ال�ت

ي تل�ت
كة حقوقها �ف جب ترت�ب ال�ش

كة ولم تحتفظ بمعظم مخاطر ومنافع األصل، ول�نها حول كة معظم مخاطر ومنافع األصل، أو (ب) لم تحول ال�ش ت الس�طرة تم��ري، سواء (أ) حولت ال�ش
 ع� األصل. 

  
           

ي ترت�ب تم��ري، فإنها تقوم بتقي�م مدى احتفاظها بمخاطر ومنافع  
ي تدفقات نقد�ة من األصل أو تدخل �ف

ي تل�ت
كة حقوقها �ف المل��ة. وعند عدم تح��لها عندما تحول ال�ش

ي هذە الحالة، تدرج أو احتفاظها بمعظم مخاطر ومنافع األصل وعدم تح��لها للس�طرة ع�  
كة تدرج األصل المحول بمقدار مشاركتها المستمرة. و�ف األصل، تظل ال�ش

كة.  ي تحتفظ بها ال�ش امات اليت ف ك ع� أساس �عكس الحقوق واالل�ت ام المش�ت ف كا. و�تم ق�اس األصل المحول واالل�ت اما مش�ت ف كة أ�ضا ال�ت  ال�ش
  

           

�ة األصل�ة والق�مة القصوى للعوض الذي كان من الممكن أن �لز و�تم ق�اس المشاركة   ي تتخذ شكل ضمان ع� األصل المحول باألقل من الق�مة الدف�ت م  المستمرة اليت
كة سدادە.   ال�ش

  
           

 انخفاض ق�مة األصول المال�ة 
        

كة مخصصا للخسائر االئتمان�ة المتوقعة ل�افة أدوات  الدين غ�ي المحتفظ بها بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة. وتبيف الخسائر االئتمان�ة المتوقعة وتدرج ال�ش
كة استالمها مخصومة بت ي تتوقع ال�ش ف التدفقات النقد�ة التعاقد�ة المستحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقد�ة اليت ق��ب سعر الفائدة الفع�ي  ع� أساس الفرق بني

. و  ي تعت�ب جزء من الباألص�ي  نود التعاقد�ة. �شمل التدفقات النقد�ة المتوقعة التدفقات النقد�ة من بيع الضمان المحتفظ به أو التع��زات االئتمان�ة األخرى اليت
  

           

. بالنسبة لحاالت التعرض للمخاطر   ف ،  و�تم إدراج الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� مرحلتني ي
ي منذ اإلدراج المبديئ

ي الخطر االئتمايف
ة �ف ي لم �كن فيها ز�ادة كب�ي االئتمان�ة اليت

ي تنتج عن حاالت التع� الممكنة خالل األشهر االثنا ع�ش التال�ة (الخسارة االئتمان ي ع�ش شهرا). يتم تجن�ب مخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة اليت �ة المتوقعة الثيف
، البد من مخصص خسارة للخسائر االئتمان�ة ال  و�النسبة لحاالت التعرض ي

ي منذ اإلدراج المبديئ
ي الخطر االئتمايف

ة �ف ي كان فيها ز�ادة كب�ي متوقعة للمخاطر االئتمان�ة اليت
ي لق�مة التعرض بغض النظر عن توق�ت التع� (الخسارة االئتمان�ة المتوقعة طول العمر). 

 طوال العمر المتب�ت
  

           

ي تغ�ي استخدام المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  ي احتساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة.  15بالنسبة للذمم المدينة التجار�ة اليت
كة نهجا مبسطا �ف ، تطبق ال�ش

، ول�نها تدرج مخصصا للخسارة ع� أساس الخسائر االئ ي
ي الخطر االئتمايف

ات �ف كة التغ�ي ي تار�ــــخ كل تق��ر. ولقد أقامت ولذلك، ال تتبع ال�ش
تمان�ة المتوقعة طول العمر �ف

ف والبيئة  اف�ة الخاصة بالمدينني ي الخسارة االئتمان�ة التار�خ�ة، معدلة حسب العوامل االست�ش
تها �ف كة مصفوفة تخص�ص مبن�ة ع� خ�ب ي  ال�ش االقتصاد�ة. بالنسبة لمدييف

ي حساب خسائر  لسداد  أعمال الص�انة الرئ�سة مستحقة او   اإل�جار التم���ي 
ا �ف ا عام� كة منهج� المتوقعة و�تم تحد�دها باستخدام احتمال�ة التخلف    االئتمان، تطبق ال�ش

 عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد والخسارة الناشئة عن التخلف عن السداد. 
             

  



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

 المال�ة القوائم إ�ضاحات حول 
ي 

ة المنته�ة �ف        2021 سبتم�ب  30للف�ت
             

 

16 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع)  2
   

 ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تابع) 2-3
   

 (تابع)  األصول المال�ة 2-3-8
   

 النقد والنقد المعادل 
        

ة األجل وعال�ة السيولة تكون جاهزة ل ي الصندوق ولدى بنك. إن النقد والنقد المعادل هو عبارة عن استثمارات قص�ي
لتح��ل إ� مبالغ من النقد �مثل هذا البند نقد �ف

ي تار�ــــخ االستحواذ.   
ي الق�مة و�بلغ أجل استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل �ف

ات �ف ي مأمن من التغ�ي
 وتكاد تكون �ف

            
 ذمم تجار�ة مدينة 

          

اف �سداد المقابل المادي الم وط كالمستحق من العم�ل (أي أنه يتم االع�ت ي حال وجود مقابل مادي غ�ي م�ش
اف بالذمم المدينة �ف   يتم االع�ت

�
ستحق بمرور الوقت)، ناقصا

 الخسارة االئتمان�ة المتوقعة. 
  

           

امات المال�ة  2-3-9 ف  االل�ت
        

          
امات المال�ة ع� أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالق�مة العادلة من خالل ب�ان ال��ــح أو الخسارة. يتم تصن�ف االل ف ام الما�ي ع� أنه بالق�مة العادلة من  يتم تصن�ف االل�ت ف �ت

. خالل ب�ان ال��ــح أو الخسارة إذا تم تصن�فه ع� أنه  ي
اف المبديئ  محتفظ به لغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو تم تصن�فها ع� هذا النحو عند االع�ت

  
           

، بالق�مة العادلة من خالل ب�ان ال��ــح أو الخسارة إذا تم است�فاء المعاي�ي ال ي
اف المبديئ امات المال�ة، عند االع�ت ف  تال�ة: �مكن تصن�ف االل�ت

             
اف باألر�اح أو الخسائر ا  �ستبعد  -  امات أو االع�ت ف ي قد تنشأ بخالف ذلك من ق�اس االل�ت لناتجة عنها التصن�ف أو �قلل �شكل كب�ي من المعالجة غ�ي المتسقة اليت

 ع� أساس مختلف؛ 
ي يتم إدارتها وتقي�م أدائها ع� أساس الق -  كة اليت امات المال�ة لل�ش ف امات �ي جزء من االل�ت ف ات�ج�ة إدارة مخاطر موثقة؛ أو إن االل�ت ا إلس�ت  �مة العادلة، وفق�
ف �سج�لها �شكل منفصل.  -  ام الما�ي ع� أداة مال�ة ضمن�ة مشتقة قد يتعني ف  �حتوي االل�ت

  
ي  

اف بصا�ف امات المال�ة بالق�مة العادلة من خالل ب�ان ال��ــح أو الخسارة بالق�مة العادلة و�تم االع�ت ف ي  يتم ق�اس االل�ت
ي ذلك أي م�وف فائدة �ف

األر�اح والخسائر، بما �ف
 ب�ان ال��ــح أو الخسارة. 

  
           

 الق�اس الالحق 
        

امات المال�ة ع� تصن�فها كما هو موضح أدناە:  ف  �عتمد ق�اس االل�ت
  

  
           

امات المال�ة بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة  ف  االل�ت
      

امات المال�ة   ف امات المال�ة المحتفظ بها للمتاجرة واالل�ت ف امات المال�ة بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة االل�ت ف ي بالق�مة �شمل االل�ت
المقومة عند اإلدراج المبديئ

 العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة. 
  

           

امات المال�ة ع� أنها   ف اء ع� المدى الق��ب. و�شمل هذە الفئة أ�ضا األدوات المال�ة المشتقة  و�تم تصن�ف االل�ت محتفظ بها للمتاجرة إذا تم تحملها بغرض إعادة ال�ش
ي عالقات التحوط حسبما �عرفها المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  

ي ال تخصص كأدوات تحوط �ف كة واليت مها ال�ش ي ت�ب مشتقات  . كما يتم أ�ضا تصن�ف ال9اليت
 المضمنة المنفصلة ع� أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تخص�صها كأدوات تحوط فعالة. 

  
           

ي قائمة 
امات المحتفظ بها للمتاجرة �ف ف  . اآلخر  الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و و�تم إدراج المكاسب أو الخسائر ع� االل�ت

  
           

ي و�تم ق�د  
ي لإلدراج وذلك فقط �ف

ي التار�ــــخ المبديئ
ي بالق�مة العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة �ف

امات المال�ة المقومة عند اإلدراج المبديئ ف  حالة است�فاء المعاي�ي الواردة االل�ت
ي المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

ام ما�ي بالق�مة العادلة من 9�ف ف كة أي ال�ت  خالل ال��ــح أو الخسارة. . ولم تق�د ال�ش
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امات المال�ة 2-3-9 ف  (تابع)  االل�ت
   

اضات)  امات المال�ة بالتكلفة المطفأة (القروض واالق�ت ف  االل�ت
    

ي تحمل فائدة ف�ما بعد بالتكلفة المستهل�ة باس اضات اليت ، يتم ق�اس القروض واالق�ت ي
كة. فبعد اإلدراج المبديئ تخدام ط��قة سعر الفائدة  هذە �ي الفئة األ�سب لل�ش

ي قائمة  
. و�تم إدراج المكاسب والخسائر �ف ف   اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و الفع�ي اف باالل�ت امات وكذلك من خالل عمل�ة استهالك سعر الفائدة  عند إلغاء االع�ت

 .  الفع�ي
  

           

ي تعت�ب جزء ال يتجزأ من سعر الفائد . و�تم إدراج استهالك و�تم احتساب التكلفة المستهل�ة باحتساب أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكال�ف اليت ة الفع�ي
ي قائمة 

 . اآلخر  الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و سعر الفائدة الفع�ي كتكال�ف تم��ل �ف
  

           

اف  إلغاء االع�ت
          

ام ما�ي قائم بآخر من نفس المق  ف ام أو إلغائه أو انقضائه. وعند استبدال ال�ت ف ام الما�ي عند الوفاء باالل�ت ف اف باالل�ت وط مختلفة تماما أو مع تعد�ل  يتم إلغاء االع�ت رض ��ش
ام القائم، فتتم معالجة هذا االستبدال أو   ف وط االل�ت ي �ش

�ة المعن�ة جوهري �ف ي الق�م الدف�ت
ام جد�د. و�تم إدراج الفرق �ف ف ام األص�ي وكإدراج ال�ت ف اف باالل�ت التعد�ل كإلغاء اع�ت

ي قائمة
 . اآلخر  الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و  �ف
  

           

 ذمم تجار�ة دائنة وذمم دائنة أخرى 
        

امات المتعلقة بالمبلغ  ف اف باالل�ت كة أم ال. يتم االع�ت  الواجب سدادە مقابل البضائع والخدمات المقدمة، سواء تم إصدار فاتورة به لل�ش
  

           

 األدوات المال�ة المشتقة ومحاسبة التحوط 2-3-10
    

       
ي والق�اس الالحق 

 اإلدراج المبديئ
      

كة أدوات مال�ة مشتقة مثل مقا�ضات أسعار   ي  �ستخدم ال�ش
الفائدة للتحوط ضد مخاطر سعر الفائدة. و�تم إدراج هذە األدوات المال�ة المشتقة مبدئ�ا بالق�مة العادلة �ف

امات مال�ة عنتار�ــــخ إبرام عقد األداة المشتقة، و�عاد ق�اسها ف�ما بعد بالق�مة العادلة. و�تم ق�د المشتقات كأصول مال�ة عندما تكون الق�مة العادل ف دما ة إ�جاب�ة وكال�ت
 تكون الق�مة العادلة سلب�ة. 

  
           

 :  ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصن�ف التحوطات كما ��ي
    

ام الثابت غ�ي المدرج -  ف ام المدرج أو االل�ت ف ي الق�مة العادلة لألصل أو االل�ت
ات �ف  تحوطات الق�مة العادلة عند التحوط ضد التعرض للتغ�ي

ام مدرج أو معاملة تحوطات التدفقات  -  ف ف مرتبط بأصل أو ال�ت ي التدفقات النقد�ة المنس��ة إما لخطر معني
النقد�ة عند التحوط ضد التعرض إلمكان�ة التغ�ي �ف

ام ثابت غ�ي مدرج.  ف ي ال�ت
 متوقعة شد�دة االحتمال أو خطر العملة األجنب�ة �ف

  
           

كة رسم�ا   ي بدا�ة عالقة التحوط، تقوم ال�ش
ات�ج�ة إدارة المخاطر �ف ي تطبيق محاسبة التحوط عليها وهدف واس�ت

كة �ف ي ترغب ال�ش بتحد�د وتوثيق عالقة التحوط اليت
 للق�ام بالتحوط. 

  
           

كة لمدى است�فاء   عالقة التحوط لمتطلبات فعال�ة و�شمل التوثيق تحد�د أداة التحوط والبند المتحوط ضدە وطب�عة الخطر الجاري التحوط ضدە وك�ف�ة تقي�م ال�ش
ي ذلك تحل�ل مصادر فعال�ة التحوط وك�ف�ة تحد�د �سبة التحوط). وتعت�ب عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط إذا استوفت ك 

افة متطلبات الفعال�ة  التحوط (بما �ف
 التال�ة: 

  
           

ف البند المتحوط ضدە  -   وأداة التحوط أن تكون هناك عالقة اقتصاد�ة بني
ي تنتج عن تلك العالقة االقتصاد�ة  -  ات الق�مة اليت ي ع� تغ�ي

 أال �ط�ف أثر الخطر االئتمايف
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 (تابع) األدوات المال�ة المشتقة ومحاسبة التحوط 2-3-10
   
ي �أن   -  كة ضدە فعل�ا وكم�ة أداة التحوط اليت ستخدمها تكون �سبة التحوط لعالقة التحوط نفس تلك الناتجة عن كم�ة البند المتحوط ضدە الذي تتحوط ال�ش

كة فعل�ا للتحوط ضد كم�ة البند المتحوط ضدە.   ال�ش
  

           

ي كافة المعاي�ي المؤهلة 
ي �ستو�ف  لمحاسبة التحوط كما هو موضح أدناە: وتتم محاسبة التحوطات اليت

  
           

 تحوطات التدفقات النقد�ة 
          

ي احت�ا�ي تحوطات التدفقات النقد�ة، بينما  
ي الدخل الشامل اآلخر �ف

يتم إدراج أي جزء غ�ي فعال  و�تم إدراج الجزء الفعال من المكسب أو الخسارة ع� أداة التحوط �ف
ي قائمة  

ا�م�ة ع� أداة التحوط    . و�تم تعد�ل احت�ا�ي تحوطات التدفقات النقد�ة إ� األديف اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و فورا �ف من المكسب أو الخسارة ال�ت
ي الق�مة العادلة للبند المتحوط ضدە. 

ا��ي �ف  والتغ�ي ال�ت
  

           

ي الدخل الشامل اآلخر ع� أساس طب�عة المعاملة األساس�ة المتحوط ضدها. فإذا �سببت المعاملة المتحو 
ا�مة �ف ي إدراج ط ضدها  و�تم احتساب المبالغ الم�ت

ف�ما بعد �ف
ي التكلفة المبدئ�ة أو ا

ف و�دراجه �ف ف من المكون المنفصل لحقوق المساهمني ي حقوق المساهمني
ا�م �ف ، فتتم إزالة المبلغ الم�ت �ة األخرى لألصل أو بند غ�ي ما�ي لق�مة الدف�ت

ي الدخل الشامل ا
ام المتحوط ضدە. وال �عت�ب ذلك تعد�ال �ع�د التصن�ف ولن �درج �ف ف آلخر للسنة. و��ي ذلك أ�ضا حيثما أصبحت المعاملة المتوقعة المتحوط  االل�ت

اما ثابتا يتم تطبيق محاسبة تحوطات الق�مة العادلة عل�ه.  ف ام غ�ي الما�ي ف�ما بعد ال�ت ف  ضدها لألصل غ�ي الما�ي أو االل�ت
       

ي الدخل الشامل اآلخر ال�ت 
ي الدخل الشامل اآلخر كما هو �ف

ا�م �ف ا��ي إذا ظل من المتوقع  إذا تم وقف محاسبة تحوطات التدفقات النقد�ة، ف�جب أن �ظل المبلغ الم�ت
 كتعد�ل �ع�د التصن�ف.   اآلخر  الدخل الشاملة و ال��ــح أو الخسار حدوث التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المتحوط ضدها. و�ال، ف�عاد تصن�ف المبلغ ع� الفور إ� قائمة 

  
           

ا��ي حسب طب�عة المعام ي الدخل الشامل اآلخر ال�ت
ي �ف

لة األساس�ة كما هو و�عد اإل�قاف، و�مجرد حدوث التدفق النقدي المتحوط ضدە، �جب احتساب أي مبلغ متب�ت
 موضح أعالە. 

   
          

 المخزون  2-3-11
          

ي تكبدتها   اليت الم�وفات  التكلفة من تلك  اقل. وتتكون  أيهما  للتحقق  القابلة  الق�مة  ي 
أو صا�ف التكلفة  المخزون ع� أساس سعر  الوصول يتم �سع�ي  ي سب�ل 

كة �ف ال�ش
ي الق�مة القاب

. و�تم احتساب التكلفة ع� أساس ط��قة المتوسط المرجح. و�مثل صا�ف ف  بالمخزون ا� شكله ومكانه الحاليني
�
لة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون مطروحا

 منه جميع التكال�ف المقدرة الستكمال البيع والتكال�ف الالزمة إلتمامه. 
  

           

 أحكام عامة 
          

ي لموارد تج  كة ناتج عن حدث سابق ومن المحتمل أن �لزم تدفق خار�ب ) ع� ال�ش ي أو حك�ي
ام حا�ي (قانويف ف سد منافع اقتصاد�ة يتم إدراج المخصصات عند وجود ال�ت

كة لتع��ض بعض أو كل المخصص ع� سب�ل المثال بم ام. وعند توقع ال�ش ف ام و�مكن عمل تقدير موثوق لق�مة االل�ت ف ، يتم إدراج التع��ض لتس��ة االل�ت ف وجب عقد تأمني
ي ب�ان ال��ــح أو الخسارة خالصا من أي تع��

 ض.  كأصل منفصل ول�ن فقط عندما �كون التع��ض أ��دا فعال. و�تم عرض الم�وف المتعلق بالمخصص �ف
  

           

ام ميت كان ذلك مناسبا. وعند  إذا كان أثر الق�مة الزمن�ة للنقود جوه��ا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل   ف �بة �عكس المخاطر الخاصة باالل�ت حا�ي سابق لل�ف
ي المخصص �سبب مرور الوقت كتكلفة تم��ل�ة. 

             استخدام الخصم، يتم إدراج ال��ادة �ف
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 (تابع)  المخزون 2-3-11
   

ام إزالة أصول الموقع ف  ال�ت
        

ام حا�ي نت�جة أل�شطة تتم وفقا التفاق�ة حق االنتفاع واتف ف ال�ت الموقع عندما �كون هناك  إزالة أصول  لتكال�ف  كة بتجن�ب مخصص  الطاقة. و�تم تقوم ال�ش اء  اق�ة �ش
ام باستخدام التدفقات النقد�ة التقدي��ة و�تم إدراجها كجزء من تكلفة  تجن�ب مخصص لتكال�ف إزالة أصول الموقع بالق�مة   ف الحال�ة للتكال�ف المتوقعة لتس��ة االل�ت

ام إزالة أصول الموقع. و�تم احتساب الر  ف �بة �عكس المخاطر الخاصة بال�ت . و�تم خصم التدفقات النقد�ة �سعر حا�ي سابق لل�ف ي ي الخصم كم�وف  األصل المعيف
ج�ع �ف

ي قائمةعند تح
كتكلفة تم��ل�ة. وتتم مراجعة التكال�ف المستقبل�ة التقدي��ة إلزالة أصول الموقع سن��ا وتعد�لها   اآلخر   الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و   مله و�دراجه �ف

ي معدل الخصم المطبق إ� تكلفة األ 
ي التكال�ف المستقبل�ة التقدي��ة أو �ف

ات �ف صل أو خصمها منها، باستثناء األصل الخاص بعقد  حسبما هو مناسب. وتتم إضافة التغ�ي
  .  اإل�جار التم���ي

  
           

ف  2-3-12  مكافآت الموظفني
        

ي لسنة  
العمايف العمل  التق��ر، مع مراعاة متطلبات قانون  ي تار�ــــخ 

كة �ف ي ال�ش
ف موظ�ف وط تعيني ا ل�ش الالحقة و"مزا�ا وتعد�الته    2003�ستحق مكافأة نها�ة الخدمة وفق�

" وتعد�التها الالحقة، ومع�ار المحاسبة الدو�ي   ف ف و�تم  19الموظفني ان عند استحقاقها للموظفني ي اإلجازة السن��ة وتذا�ر الط�ي
اف باستحقاقات الموظف �ف . يتم االع�ت

ي �قدمها الموطفون   ئ نت�جة للخدمات اليت ام المقدر النا�ش ف امات تكون مخصص للمستحقات ف�ما يتعلق باالل�ت ف ي االل�ت
حيت تار�ــــخ التق��ر. يتم إدراج هذە المستحقات �ف

ام غ�ي متداول.  ف ف ضد المخاطر   المتداولة، بينما يتم اإلفصاح عن تلك المتعلقة بمكافأة نها�ة الخدمة كال�ت ي خطة التقاعد المحددة والتأمني
اف بالمساهمات �ف يتم االع�ت

ف وفقا لقانـون التأمي ف العمانيني ي قائمة   1991نات االجتماع�ة لعام المهن�ة للموظفني
 عند تكبدە.  اآلخر  الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و كم�وف �ف

  
           

اض  2-3-13  تكال�ف االق�ت
        

ة زمن�ة ط��لة ل�ي �صبح جاهزا� لالستخدام ة بح�ازة أو إ�شاء أو إنتاج أصل �حتاج إ�شاؤە إ� ف�ت ي تتعلق مبا�ش اض اليت المحدد له أو ب�عه يتم رسملتها    إن تكال�ف االق�ت
 كجزء من تكلفة ذلك األصل.  

  
           

ة   ي الف�ت
اض كمصار�ف �ف اف بكافة تكال�ف االق�ت ي تتكبدها منشأة ما ف�ما يتعلق  يتم االع�ت اض الفوائد والتكال�ف األخرى اليت ي تم تكبدها فيها. تتضمن تكال�ف االق�ت اليت

اض األموال.   باق�ت
  

           

 رأسمال األسهم 2-3-14
        

 يتم �سج�ل رأسمال األسهم بالمتحصالت المستلمة. 
   

          

 األسهم العاد�ة حصص األر�اح ع�  2-3-15
      

كة .  ل  يو�ي مجلس اإلدارة ب�ف األر�اح الموزعة من أر�اح ال�ش ف ي ذلك متطلبات قانون  ح�ث  لمساهمني
ي االعتبار المعاي�ي المناسبة بما �ف

�أخذ أعضاء مجلس اإلدارة �ف
كات التجار�ة لعام   ي ال�ه  2019ال�ش

ام بدفع توز�عات األر�اح عندما يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة حيت الحد األق� الذي وافق   وتقومتوز�ــــع األر�اح.    �ف ف كة باالل�ت ال�ش
ي 

ي دارج اتم   ، ح�ث ةالسن��موم�ة العالجمع�ة  اجتماع عل�ه المساهمون �ف
ة �ف ي  المبلغ مبا�ش

ات �ف ف حقوق  قائمة التغ�ي  . المساهمني
  

           

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  2-3-16
        

كات التجار�ة.  كة وقانون ال�ش ف بعقد تأس�س ال�ش  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبني
  

           

             كة. تحدد الجمع�ة العموم�ة السن��ة وتعتمد مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان الفرع�ة وتوز�ــــع توز�عات األر�اح لمساه�ي ال�ش 
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 التقديرات واألحكام المحاسب�ة الهامة 3
  

ي تار�ــــخ    القوائم المال�ةيتطلب إعداد  
امات المال�ة الظاهرة �ف ف اضات تؤثر ع� ق�مة األصول واالل�ت والمخصصات   القوائم المال�ةمن اإلدارة الق�ام ب�عداد تقديرات واف�ت

ي تختلف اضات تتضمن العد�د من العوامل اليت ي الق�مة العادلة خالل العام. ومثل هذە التقديرات مبن�ة ع� اف�ت
ات �ف جة التأ�د منها ر�ما إ� حد  در   الناتجة عنها والتغ�ي

امات المقدرة.  ف ي األصول واالل�ت
ات مستقبل�ة �ف ، وقد يؤدي اختالف النتائج الفعل�ة عن تقديرات اإلدارة إ� تغ�ي  كب�ي

  
           

 : القوائم المال�ةوف�ما ��ي التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة عند إعداد 
  

           

 األحكام  3-1
             

 تصن�ف محطة التول�د كعقد إ�جار أ)
             

كة العمان�ة   اء الطاقة والم�اە مع ال�ش ف اتخاذ أحكام للتأ�د مما إذا كانت اتفاق�ة �ش ات التقار�ر المال�ة  يتعني ا لتفس�ي لجنة تفس�ي اء الطاقة والم�اە �ي ترت�ب امت�از وفق� ل�ش
ا للمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  12الدول�ة رقم   : عقود اإل�جار و�ذا كانت العقد ينطوي ع� عقد 16: ترتيبات إعفاء الخدمة أو تنطوي ع� عقد إ�جار وفق�

ف اتخاذ أ  ا للمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم إ�جار، يتعني عقود اإل�جار. قامت اإلدارة  16حكام لتصن�ف عقد اإل�جار كعقد إ�جار �شغ��ي أو عقد إ�جار تم���ي وفق�
ات التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم   ات التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم ترتيبات إعفاء الخدمة وخلصت إ� أن تفس�ي ل  -  12بتقي�م إمكان�ة تطبيق تفس�ي لجنة تفس�ي جنة تفس�ي

ي التقديري للمح   12 اء الطاقة والم�اە. يرا�ي العمر اإلنتا�ب كة العمان�ة ل�ش كة �ي من تتحمله ول�س ال�ش ت�ب ح�ث أن ال�ش كة   40طة البالغ  ال ينطبق ع� ال�ت ا حق ال�ش عام�
ي تمد�د عقد إ�جار األرض بموجب اتفاق�ة حق االنتفاع لمدة إض

ا.  25اف�ة تبلغ �ف  عام�
             

كة قادرة ع�   445عالوة ع� ذلك، س�كون للق�مة المتبق�ة لمحطة الطاقة البالغة قدرتها اإلنتاج�ة   اء الطاقة وستكون ال�ش ي نها�ة اتفاق�ة �ش
م�جاوات ق�مة جوه��ة �ف

ي 
ي تحقيق اإليرادات من خالل تول�د ال�ه��اء مع األخذ �ف

ي عمان. االستمرار �ف
 االعتبار الخطط المستقبل�ة للحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة �ف

             
 تحد�د عقود اإل�جار وتصن�ف عقود اإل�جار  -عقود اإل�جار  ب)

    

اء الطاقة والم�اە ش.م.ع.م لتول�د الطاقة وتوف�ي سعة   كة الُعمان�ة ل�ش اء الطاقة مع ال�ش كة اتفاق�ة ل�ش اء الطاقة كلتنا أبرمت ال�ش الطاقة من محطتها. وتغ�ي اتفاق�ة �ش
، أي المحطة البالغة طاقتها  ف ي اعتبارها متطلبات المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة   445م�جاوات والمحطة البالغة طاقتها  273المحطتني

م�جاوات. وتضع اإلدارة �ف
ت� 16رقم  . والذي �ضع توجيهات لتحد�د ميت قد يتضمن ال�ت  ب إ�جارا�

  
           

ت�ب ع ي تار�ــــخ �شأته سواء توقف إنجاز هذ ال�ت
ت�ب �ف ، ع� موض�ع ال�ت ت�ب بمثابة إ�جار، أو يتضمن إ�جارا� � استخدام أصل أو أصول محددة و�ستند تحد�د ما إذا كان ال�ت

ي استخدام األصل. 
ت�ب الحق �ف  أم ال، و�منح هذا ال�ت

  
 لمبادئ المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر الماوعند التوصل إ�  

�
، �صنف ترت�ب اإل�جار إما بأنه تم���ي أو �شغ��ي وفقا ت�ب يتضمن إ�جارا� . و�عد  16ل�ة رقم  تحد�د أن ال�ت

. و�عد اإل�جار عدا اإل�جار التم���ي بمثابة إ�جار  .  اإل�جار الذي �حّول غالب�ة مخاطر وعوائد التشغ�ل بمثابة إ�جار تم���ي  �شغ��ي
  

           

           ) اإل�جار التم���ي 1(
اء الطاقة والم�اە ف�ما يتعلق بمحطة تول�د الطاق كة الُعمان�ة ل�ش مة مع ال�ش اء الطاقة الم�ب م�جاوات تم تصن�فها   273ة البالغة طاقتها  بناء ع� تقي�م اإلدارة، فإن اتفاق�ة �ش

اء الطاقة    16الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم كإ�جار تم���ي بموجب المع�ار  كة الُعمان�ة ل�ش نظرا لتح��ل مخاطر ومنافع جوه��ة مرتبطة بمل��ة المحطة لصالح ال�ش
اء الطاقة والم�ا كة الُعمان�ة ل�ش كة وال�ش اء الطاقة، �عتمد تول�د الطاقة ع� المحطة الخاصة بال�ش وط اتفاق�ة �ش ا ل�ش صفتها الوك�ل الوح�د لتول�د الطاقة  ە، بوالم�اە. ووفق�

ا لذلك، خلصت اإلدارة إ� أن ات  كة. وفق� ة من الطاقة المولدة عن ط��ق محطة التول�د الخاصة بال�ش ي سلطنة عمان، وتحصل ع� كم�ة كب�ي
ي  �ف

اء الطاقة ت�ف فاق�ة �ش
 . 16بمتطلبات المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

   
          

ا لمتطلبات المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم وخلصت إ� أن ه ، إضافة إ� ذلك، قامت اإلدارة بتقي�م تصن�ف عقد اإل�جار وفق� ت�ب هو عقد إ�جار تم���ي ذا ال�ت
ي لمحطة تول�

ي االقتصادي المتب�ت اء الطاقة �ي خاصة بالجزء األ��ب من العمر اإلنتا�ب اف بمستحقات ح�ث أن مدة اتفاق�ة �ش ، تم االع�ت كة. و�التا�ي د الطاقة الخاصة بال�ش
ي 

 . القوائم المال�ة عقد اإل�جار التم���ي �ف
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 (تابع) التقديرات واألحكام المحاسب�ة الهامة 3
   

 (تابع)  تحد�د عقود اإل�جار وتصن�ف عقود اإل�جار  -عقود اإل�جار  ب)
             

اء الطاقة تتعلق بجزء كب�ي من عمر المحطة وأن الق�مة الحال�ة للحد األديف للق�م اإل�جار�ةو�رجع   ي هذە النت�جة إ� أن اتفاق�ة �ش
تكاد تعادل الق�مة العادلة    األساس �ف

 للمحطة عند بدء اإل�جار. 
  

           

 ) اإل�جار التشغ��ي 2(
          

اء الطاقة والم�اە ف�ما يتعلق بمحطة تول�د الطاقة البالغة طاقتها  بناء ع� تقي�م اإلدارة، فإن   كة الُعمان�ة ل�ش مة مع ال�ش اء الطاقة الم�ب م�جاوات تم تصن�فها   445اتفاق�ة �ش
كةا لبقاء مخاطر ومنافع جوه��ة مرتبطة بمل��ة المحطة  نظر�   16كإ�جار �شغ��ي بموجب المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم   ي هذە  .  لدى ال�ش

و�رجع األساس �ف
اء الطاقة ��ي لمدة   ف عاما. وال تكاد الق�مة الحال�ة للحد األديف للق�م اإل�جار�ة    15النت�جة إ� أن اتفاق�ة �ش عاما، بينما �قدر العمر االقتصادي للمحطة بحوا�ي أر�عني

اء الطاقة تحّصل الق�مة العادلة للمحطة عند بدء اإل  كة. بموجب اتفاق�ة �ش ي بمعرفة ال�ش
 �جار. وعالوة ع� ذلك، يتم تحمل الخطر المتب�ت

   
          

وس كورونا المستجد (كوف�د  ج)  ) 19-ف�ي
ي يناير  

وس كورونا ("كوف�د2020�ف ي ف�ي ي  19- ، أعلنت منظمة الصحة العالم�ة فرض حالة طوارئ صح�ة عالم�ة �سبب تف�ش
ا إ� ال��ادة ال��عة �ف حاالت "). استناد�

ي مارس  
ي جميع أنحاء العالم، وصفت منظمة الصحة العالم�ة، �ف

ي و�اء كوف�د2020اإلصابات �ف ي اتخذتها السلطات الحكوم�ة    19-، تف�ش بالجائحة. لقد أثرت اإلجراءات اليت
ي جائحة كوف�د  ي جميع أنحاء العالم للحد من تف�ش

كات واألفراد �ف ا ع� النشاط االقتصادي العال�ي المتوقع،  وسلوك المس 19-والمنظمات غ�ي الحكوم�ة وال�ش تهلك سلب�
ي أسعار  

اجع الحاد �ف ي معدالت العرض الحال�ة والمتوقعة، مما حفز ال�ت
ي أسعار مما أدى إ� انخفاض الطلب ع� النفط. وقد أدى ذلك إ� ارتفاع �ف

النفط وز�ادة التقلبات �ف
 النفط. 

  
           

.    عنتواصل اإلدارة مراقبة الوضع   از�ة  و كثب إلدارة تعطل أعمالها وأدائها الما�ي م به مع العم�ل إ� جانب والتداب�ي االح�ت ف �تم تخف�ف وطأة المخاطر من خالل العقد المل�ت
ي تتخذها اإلدارة للتخف�ف من وطأة المخاطر  ي البيئة الحال�ة. اليت

ف المرونة المال�ة �ف  التشغ�ل�ة واتخاذ الم��د من التداب�ي لخفض التكال�ف وتحسني
  

           

ا لألثر المحتمل لل��اء ع�   كة أو معدالت ر�حيتها.    قوائمها أجرت اإلدارة تقي�م� تواصل اإلدارة  و ،المال�ة للسنة المنته�ة وخلصت إ� أنه ال يوجد أثر مادي ع� عمل�ات ال�ش
 . 2021مراقبة الوضع وتعد�ل أحكامها وتقديراتها الهامة، عند االقتضاء، خالل عام 

  
اف باإليرادات   د)  االع�ت

        

اء الطاقة ومخصص التشغ�ل والص�انة ومخصص الوقو  كة الحصول ع� مقابل مختلف بموجب مخصص القدرة اإلنتاج�ة المتعلق باتفاق�ة �ش د ومخصص  �حق لل�ش
ا لمتطلبات المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم   امات األداء "اإليرادات من العقود مع العمالء  15الطاقة ال�ه��ائ�ة وما إ� ذلك. وفق� ف "، قامت اإلدارة بتقي�م ال�ت

امات األداء المنفصلة ووجود  ف اء الطاقة وتحد�د سعر المعاملة وتخص�ص سعر المعاملة الل�ت ي تم التعهد بها بموجب اتفاق�ة �ش ة اليت ف ي اتفاق�ة    المتم�ي
عن� تم���ي هام �ف

اف باإليرادات عند نقل الس�طرة ع ، يتم االع�ت اء الطاقة. و�التا�ي  � السلع أو الخدمات إ� العم�ل. �ش
  

ي تقي�م العوامل المذك
ك �ف اء الطاقة، فإن أحكام اإلدارة مش�ت امات واالعتبارات الخاصة باألداء بموجب اتفاق�ة �ش ف ا الختالف االل�ت اف باإليرادات. عالوة نظر� ورة أعالە لالع�ت

م�جا وات بناًء ع� تكلفة الص�انة الرئ�سة المتوقعة   273الرئ�سة المتعلقة بمحطة تول�د الطاقة بقدرة إنتاج�ة بواقع  ع� ذلك، يتم تقدير اإليرادات من أعمال الص�انة  
، فإذا كانت تكلفة أعمال الص�انة الرئ�سة الفعل�ة تختلف عن التقديرات، فإن اإليرادات م اء الطاقة. و�التا�ي ة اتفاق�ة �ش ة ن أعمال الص�انة الرئ�ع� مدى ف�ت سة للف�ت

 ستتأثر إ� هذا الحد. 
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 (تابع) التقديرات واألحكام المحاسب�ة الهامة 3
   

اضات 3-2  التقديرات واالف�ت
   

ام إزالة أصول الموقع  أ) ف  مخصص ال�ت
المتأثرة. وتبيف   المنطقة  إزالة األصول وترم�م  ام  ف ال�ت كة  ال�ش االنتفاع، تتحمل  اتفاق�ة حق  انقضاء  ي  عند 

المستخدم �ف الخطر  الخصم ومعدل  التقدي��ة ومعدل  التكلفة 
 مخصص احتساب تكال�ف إزالة أصول الموقع ع� أفضل تقديرات اإلدارة. 

  
           

 مستحقات أعمال الص�انة الرئ�سةو  إنخفاض ق�مة مستحقات عقد اإل�جار  ب)
كة بتقي�م الخسائر االئتمان�ة المتوقعة  ا تقوم ال�ش اف�� ا است�ش   مستحقات أعمال الص�انة الرئ�سةو  المرتبطة بمستحقات عقود إ�جارها التم��ل�ة ، وتلك الخسائر �ي تقي�م�

ي ق�مة مستحقات عقود اإل�جار التم��ل�ة بناًء ع� نموذج الخسائر االئتمان�ة المتوقعة، باستخدام  ولقد  المسجلة بالتكلفة المطفأة.  
تم تقي�م مخصصات االنخفاض �ف

ي السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. 
اضات تتعلق بمخاطر التع�� �ف كة و اف�ت ف ال�ش اضات بتقديرها وأحكامها ل�ي تضع �ستعني لغرض الالزمة دخالت المُ وتختار تلك االف�ت

ا إ� التجارب السابقة وذلك احتساب انخفاض الق�مة،  كة باإلضافة إ� لاستناد� اف�ة التقديرات و لسوق الراهنة لظروف الل�ش ي نها�ة كل سنة تق��ر االست�ش
 . ما�ي   �ف

  
           

 مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجار�ة المدينة وأصول العقد  ج)
كة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجار�ة المدينة وأصول العقد. �ستند معدالت المخصص إ�  معدالت التع��   �ستخدم ال�ش

كة.   السابقة الملحوظة لدى ال�ش
  

           

كة.    إ� معدالت التع�� السابقة لدى ال�ش
�
كة بضبط المصفوفة من أجل تعد�ل أحداث الخسائر االئتمان�ة السابقة مع  �ستند مصفوفة المخصص مبدئ�ا ستقوم ال�ش

) خالل السن المتوقعة (الناتج المح�ي اإلجما�ي المتوقع تدهور الظروف االقتصاد�ة  إذا كان من  المثال،  المستقبل�ة. ع� سب�ل  المقبلة، فإنه يتم تعد�ل المعلومات  ة 
الساب السداد  ي 

�ف التع��  التقديرات معدالت  ي 
�ف ات  التغ�ي تحل�ل  إ�  باإلضافة  الملحوظة  السابقة  السداد  ي 

�ف التع��  معدالت  تحد�ث  يتم  تق��ر،  ة  ف�ت تار�ــــخ كل  ي 
�ف قة. 

 المستقبل�ة. 
  

           

كة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجار�ة المدينة وأصول العقد.   ي السداد  �ستخدم ال�ش
�ستند معدالت المخصص إ� أ�ام التع�� �ف

ي لها أنماط خسارة مماثلة (ع� سب�ل المثال، حسب الجغراف�ا ون�ع المنتج ون�ع العم�ل و  ائح العمالء المتعددة اليت تصن�فه والتغط�ة باالعتمادات بالنسبة لمجموعات �ش
ف ع� االئتمان). إن تحد�د  التأمني ها من أشكال  اضات. إن   المستند�ة وغ�ي الخارج�ة والداخل�ة واالف�ت للب�انات  المتوقعة يتطلب استخدام ملحوظ  الخسائر االئتمان�ة 

المتوقعة االئتمان�ة  الخسائر  إن تج��ة  المتوقعة.  االقتصاد�ة  الظروف والظروف  ي 
ات �ف بالتغ�ي يتأثر  المتوقعة  االئتمان�ة  الخسائر  كة وكذلك توقع    مقدار  لل�ش السابقة 

ي المستقبل. الظروف االق
 ع� تعرض العم�ل للتع�� الفع�ي �ف

ً
 تصاد�ة قد ال تعت�ب دل��

 
ي إ           ) د

ي ألصول التوص�ل -تفاق�ة التوص�ل ال�ه��ايئ  تحد�د التحكم والعمر اإلنتا�ب
كة   كة النقل للتوص�ل بنظام النقل ، وتطبق ال�ش ي مع �ش

كة اتفاق�ات توص�ل كه��ايئ وط العقد لتحد�د الس�طرة ع� أصول    إجتهادات محاسب�ةأبرمت ال�ش ي تقي�م �ش
�ف

ي 
كة النقل إ� جانب الحق �ف ي �ش

ي االعتبار وظ�فة مركز توز�ــــع الحمولة �ف
ا لتقدير اإلدارة ، مع األخذ �ف �شغ�ل وص�انة أصول التوص�ل ، استنتج أن التحكم  التوص�ل ، وفق�

كة النقل.  ي أصول التوص�ل �ظل مع �ش
 �ف
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               رأسمال�ة ق�د التنف�ذآالت ومعدات وأعمال  4

   
  تاآلال 

قطع غ�ار رأسمال�ة  
ومعدات   للمحطة

  األصل المزال   أخرى 
أجهزة حاسب آ�ي 

  س�ارات   برامج حاسب آ�ي   ومعدات 
أثاث 

 وتركيبات 

 

  المجم�ع الفر�ي 

أعمال  
رأسمال�ة ق�د  

 اإلجما�ي   التنف�ذ 
ي    

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

                      التكلفة: 
ي 

  158,926,392   2021يناير  1�ف
 

 1,480,899  
 

 1,393,077       317,793  
 

 102,254  
 

 19,750  
 

 57,880  
 

 162,298,045  
 

 92,907  
 

 162,390,952  
 ) 92,907(  280,742    -    -    -    -    -    -   280,742  إضافات 

 
187,835 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )15�س��ات (إ�ضاح 
ي 

   159,207,134  2021سبتم�ب  30�ف
 

 1,480,899  
 

 1,393,077  
 

 317,793  
 

 102,254  
 

 19,750  
 

 57,880  
 

162,578,787   
 

- 
 

162,578,787 
                     االستهالك

ي 
  11,377,225   2020يناير  1�ف

 
 540,919        69,639   -    149,524        94,195      17,221       48,823  

 
 12,297,546  

 
 -    

 
 12,297,546  

ة  االستهالك   2,848,220 للف�ت
 

61,704      26,826 
 

34,438     5,199    2,302     8,157 
 

2,986,846 
 

 -    
 

2,986,846 
ي 

 14,225,445  2021 سبتم�ب  30�ف
 

602,623 
 

96,465 
 

183,962 
 

99,394 
 

19,523 
 

56,980 
 

15,284,392 
 

 -    
 

15,284,392 
�ة:  ي الق�مة الدف�ت

                     صا�ف
ي 

 144,981,689  2021سبتم�ب  30�ف
 

878,276 
 

1,296,612 
 

133,831 
 

2,860 
 

227 
 

900 
 

147,294,395 
 

- 
 

147,294,395 
                      التكلفة: 

ي 
  158,926,392   2020يناير  1�ف

 
 1,480,899  

 
 928,519  

 
 265,758  

 
 102,254  

 
 19,750  

 
 57,880  

 
 161,781,452  

 
 8,165  

 
 161,789,617  

    -    إضافات 
 

 -    
 

 -    
 

 52,035  
 

 -        -         -          52,035  
 

 84,742  
 

 136,777  
  464,558      -    464,558       -         -         -         -    464,558      -         -    التعد�الت 

ي 
  158,926,392   2020د�سم�ب  31�ف

 
 1,480,899       1,393,077        317,793        102,254        19,750       57,880  

 
 162,298,045  

 
 92,907  

 
 162,390,952  

                     االستهالك
ي 

  7,585,062   2020يناير  1�ف
 

 458,647      46,426        109,614       84,520       13,271        37,539  
 

 8,335,079  
 

 -    
 

 8,335,079  
  3,792,163  للسنة  االستهالك

 
 82,272       23,213  

 
 39,910       9,675        3,950        11,284  

 
3,962,467 

 
 -    

 
3,962,467    

ي 
  11,377,225   2019د�سم�ب  31�ف

 
 540,919  

 
 69,639       149,524  

 
 94,195  

 
 17,221  

 
 48,823  

 
   12,297,546 

 
 -    

 
12,297,546    

�ة:  ي الق�مة الدف�ت
                     صا�ف
ي 

  147,549,167   2020د�سم�ب  31�ف
 

 939,980  
 

 1,323,438  
 

 168,269  
 

 8,059  
 

 2,529  
 

 9,057  
 

150,000,499 
 

 92,907  
 

150,093,406 
                                

                       

 ) 16جميع المصانع والمعدات مرهونة لدى البنوك مقابل القرض ألجل (اإل�ضاح  )1(
ي قائمة   االستهالكتم تخص�ص رسم  )2(

:  اآلخر  الدخل الشاملال��ــح أو الخسارة و �ف  ع� النحو التا�ي
 

  
           2020 سبتم�ب  30  2021 سبتم�ب  30      

 
  

ي       
ي   ر�ال ُعمايف

           ر�ال ُعمايف
           2,924,081     2,968,316         ) 21تكال�ف التشغ�ل (اإل�ضاح 

           43,192  18,529       ) 22م�وفات إدار�ة وعموم�ة (اإل�ضاح 
 

  
      2,986,845  2,967,273           

 مع وزارة اإلسكان.  ط��ل األجل ) تم �شي�د المحطة ع� أرض مستأجرة بموجب عقد إ�جار 3(
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                       مستحقات اإل�جار التم���ي  5
ي إ�ضاح 

ت�ب الخاص بمحطة تول�د الطاقة البالغة قدرتها 3كما هو مذكور �ف . و�ناء ع� ذلك، فقد تم إدراج مستحقات اإل�جار   273، فإن ال�ت هو عبارة عن عقد إ�جار تم���ي
ي  273التم���ي الخاصة بالمحطة البالغة طاقتها 

 . القوائم المال�ةم�جاوات �ف
  

    
 2020د�سم�ب  31  2021سبتم�ب  30      

  
    

ي       
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

    
 معدل         

 41,494,196      غ�ي متداولة -مستحقات عقد إ�جار تم���ي 
 

 43,379,830  
: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة (إ�ضاح 

�
 ) 22ناقصا

 
  ) (157,582 

 
 (157,582) 

  
    

      41,336,614 
 

43,222,248  
  

    
         

 2,489,030      متداولة -مستحقات عقد إ�جار تم���ي 
 

 2,341,635  
: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة (إ�ضاح 

�
 ) 8,506(    ) 22ناقصا

 
 (8,506) 

  
    

      2,480,524 
 

 2,333,129  
  

    
         

  
    

         
 43,983,226       مستحقات عقد إ�جار تم���ي 

 
45,721,465  

: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة (إ�ضاح 
�
 ) 166,088(    ) 22ناقصا

 
 (166,088) 

  
    

         
  

    
      43,817,138 

 
45,555,377  

  
    

         
 : ات استحقاق مستحقات اإل�جار التم���ي      �قدم الجدول التا�ي تحل�ً� لف�ت

               

      
أقل من سنة  

  واحدة
ف سنة واحدة  بني

ف    وسنتني

ف  ف سنتني بني
وخمس  
 اإلجما�ي   سنوات 5أ��� من   سنوات 

  
  

  
   

 
ي  ر�ال  

ي   ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
           2021 سبتم�ب  30

  5,989,248  مجمل مستحقات عقد اإل�جار التم���ي 
 

  5,989,249 
 

17,967,746 
 

  37,432,803 
 

67,379,046 
: إيرادات التم��ل غ�ي المكتسبة

�
          ناقصا

               ) 23,395,820(  ) 8,191,987(  ) 8,414,453(  ) 3,289,161(  ) 3,500,219( اإليرادات 
         2,489,029 

 
2,700,088 

 
9,553,293 

 
29,240,816 

 
43,983,226 

               
           2020د�سم�ب  31

  5,989,248  مجمل مستحقات عقد اإل�جار التم���ي 
 

 5,989,248  
 

17,967,745  
 

 41,924,741  
 

 71,870,982  
: إيرادات التم��ل غ�ي المكتسبة

�
 -   -   -   -   -  ناقصا

 (26,149,517)  (10,072,674)   (8,980,176)  (3,449,054)   (3,647,613)  اإليرادات 
               
       2,341,635  

 
 2,540,194  

 
 8,987,569  

 
 31,852,067  

 
 45,721,465  

               
ي  

المتوقعة بمبلغ وقدرە  2021  سبتم�ب   30كما �ف اف بالخسائر االئتمان�ة  ي (  166,088، تم االع�ت
) مقابل مستحقات عقد اإل�جار    166,088:  2020ر�ال عمايف ي

ر�ال عمايف
 .  التم���ي

               
       اإليرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة المستحقة  6
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

ي 
  يناير  1�ف

  
       2,903,019  

 
 3,119,782  

ف بها خالل السنة (إ�ضاح    ) 20ُ�ضاف: إيرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة المع�ت
 

  119,712   
 

 361,271  
ف بها خالل السنة   ُ�ضاف: إيرادات التم��ل المع�ت

 
  166,416 

 
 251,829  

: الدفعات المستلمة خالل السنة 
�
ة \ ناقصا  الف�ت

 
  

  )622,397 ( 
 

 (829,863) 
  الرص�د الختا�ي 

  
      2,566,750 

 
 2,903,019  

: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة 
�
 ناقصا

 
  

  (10,546) 
 

 (10,546) 
                  

ي 
  د�سم�ب  31 و  سبتم�ب  30 �ف

  
      2,556,204 

 
 2,892,473  
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     اإليرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة المستحقة (تابع)  6
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

؛  ي تار�ــــخ التق��ر �ي ع� النحو التا�ي
     إن التصن�فات المتداولة وغ�ي المتداولة كما �ف

 2,048,867          غ�ي متداولة 
 

 2,316,152  
: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة (إ�ضاح 

�
 ) 8,414(    ) 22ناقصا

 
 (8,414) 

            2,040,453 
 

 2,307,738  
               

  517,883           متداولة
 

 586,867  
: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة (إ�ضاح 

�
 ) 2,132(    ) 22ناقصا

 
 (2,132) 

               

            515,751  
 

 584,735  
               

  المخزون  7
      

   
  

          
   2021 سبتم�ب  30 

 
 2020د�سم�ب 31

  
          

ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
    قطع غ�ار ومستهل�ات  

   
2,844,466 

 
 2,794,368  

        وقود 
   

2,898,287 
 

 2,876,037  
         

   
   

         
   

5,742,753 
 

 5,670,405  
               

       الذمم التجار�ة المدينة والذمم المدينة األخرى  8
 2021 سبتم�ب  30            

 
 2020د�سم�ب 31

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

اء  كة الُعمان�ة ل�ش  15,873,460      الطاقة والم�اە ذمم تجار�ة مدينة من ال�ش
 

 27,754,183  
ا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقع  ) 84,348(     ناقص�

 
 (84,348) 

         
   

   

   
 

        15,789,112 
 

 27,669,835  

ذمم مدينة 
  أخرى 

 

        

 
 

70,082 

  
 

85,000 
          
         

   
   

            15,859,194 
 

 27,754,835  
               

ا.  25(أوً�) إن الذمم التجار�ة المدينة غ�ي محملة بالفائدة و�بلغ أجل استحقاقها   يوم�
    

  
             

ي  
) كما �ف

�
ي تبلغ ق�متها االسم�ة  2021  سبتم�ب   30(ثان�ا ي (  84,348، انخفضت ق�مة الذمم التجار�ة المدينة اليت

ي   84,348:  2020ر�ال عمايف
). ف�ما ��ي التحركات �ف ي

ر�ال عمايف
 مخصص انخفاض ق�مة الذمم المدينة: 

  
             

 2021 سبتم�ب  30            
 

 2020د�سم�ب 31
ي             

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               

ي 
 يناير  1�ف

        
  84,348  

 
 89,901  

 ) 22المخصص (المردود) / المحمل خالل السنة (إ�ضاح 
  

  -    
 

 (5,553) 
  

 
   

ي 
  د�سم�ب  31�ف

         84,348  
 

 84,348  
               

ي تار�ــــخ التق��ر: 
) بلغت األعمار اإلنتاج�ة للذمم التجار�ة المدينة غ�ي منخفضة الق�مة كما �ف

�
     (ثالثا

ا  25أقل من   6,872,966        يوم�
 

 2,689,603  
ا   90حيت  25  2,717,105          يوم�

 
 2,410,663  

ا  365حيت  90  6,205,898          يوم�
 

 14,376,842  
           (تابع)  الذمم التجار�ة المدينة والذمم المدينة األخرى-8

ا  365أ��� من   77,491        يوم�
 

 8,277,075  
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            15,873,460 
 

 27,754,183  
  

             

) تتكون الذمم التجار�ة المدينة من  
�
ي (    12,582,336(رابعا

اء الطاقة والم�اە مقابل مخصص      24,968,287  -   2020ر�ال عمايف كة العمان�ة ل�ش ) مستحقة من ال�ش ي
ر�ال عمايف

ي تار�ــــخ التق��ر. 
 تكلفة الوقود الذي انق�ف أجل استحقاقه كما �ف
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9  
�
 سلف ودفعات مسددة مقدما

      

 202د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            
ي             

ي ر�ال   ر�ال ُعمايف
 ُعمايف

               
 1,863        وأخرى  سلف

 
1,863 

 
�
 136,545         م�وفات مدفوعة مقدما

 
422,763 

         
   

   
            138,408 

 
424,626 

               
        النقد والنقد المعادل 10

 2021 سبتم�ب  30            
 

 202د�سم�ب 31
ي              

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               
 3,035,087          النقد لدى البنوك 

 
4,665,002 

: مخصص الخسائر االئتمان�ة 
�
 16,949)(     ) 22المتوقعة (إ�ضاح ناقصا

 
 (16,949) 

                 
            3,018,138 

 
4,648,053 

ي الصندوق 
 736            النقد �ف

 
685 

         
   

   
            3,018,874 

 
 4,648,738  

النقد وما  
  –�عادله 
 إجما�ي 

        
 
     

3,035,823 
   

 
4,665,687 

  
ي 

ف به ع� األرصدة البنك�ة �ف  16,949يبلغ  2021 سبتم�ب  30إن األرصدة البنك�ة مودعة لدى مؤسسات مال�ة مرموقة. إن مخصص الخسارة االئتمان�ة المتوقعة المع�ت
ي ( 

ي  16,949 -  2020ر�ال عمايف
 ). ر�ال عمايف

  
             

          رأسمال األسهم 11
               

ي  
كة، كما �ف ي (  120.000.000،  2021سبتم�ب    30يبلغ رأسمال األسهم الم�ح به لل�ش

). كما يبلغ رأسمال األسهم   120.000.000:  2020د�سم�ب    31ر�ال ُعمايف ي
ر�ال ُعمايف

ي    22,224,000المصدر والمدف�ع  
ي كما �ف

ي   22,224,000:  2020  د�سم�ب   31(   2021  سبتم�ب   30ر�ال عمايف
كة   . الواحد   ب�سة للسهم   100بمعدل    )ر�ال عمايف ولدى ال�ش

ي دخل ثابت. 
ي ال تحمل الحق �ف  فئة واحدة من األسهم العاد�ة اليت

   
            

ي تار�ــــخ التق��ر: 10وف�ما ��ي المساهمون الذين �متل�ون  
كة �ف  % أو أ��� من رأس مال ال�ش

  

    
   

     
 2021 سبتم�ب  30

 
 2019 د�سم�ب  31

   
     

 عدد األسهم   �سبة المساهمة   عدد األسهم   �سبة المساهمة 
كة م.أ.ب القابضة للطاقة   �ش

 
27%   60,004,800    27 %   60,004,800   

ق األوسط وأف��ق�ا  كاە مشار�ــــع ال�ش        ميتسوي و�ش
 إنفستمنت آند د�فول��منت ل�متد  

 
27%   60,004,800    27 %   60,004,800   

   
            

ي  12
         االحت�ا�ي القانويف

               
ا للمادة   كات التجار�ة    132وفق� ي سلطنة عمان، سيتم تح��ل    2019/ 18من قانون ال�ش

كات المسجلة �ف ائب  10المطبق ع� ال�ش كة بعد خصم ال�ف ي أر�اح ال�ش
% من صا�ف

ي إ� ما ال �قل عن ثلث رأ
ي كل سنة حيت �صل رص�د هذا االحت�ا�ي القانويف

ي غ�ي القابل للتوز�ــــع �ف
كة المصدر. إن هذا االحت�ا�ي غ�ي قابل إ� االحت�ا�ي القانويف س مال ال�ش

ف كتوز�عات أر�اح.   للتوز�ــــع ع� المساهمني
  



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

 المال�ة القوائم إ�ضاحات حول 
ة لل ي  ف�ت

       2021 سبتم�ب  30المنته�ة �ف
             

 

28 
 

         احت�ا�ي تحوطات التدفقات النقد�ة  13
               

كة ط��لة األجل بالدوالر األم���ي فائدة �سعر الليبور ع� الدوالر األم���ي عالوة ع�   كة سعر الفائدة من خالل  تحمل �سه�الت ال�ش الهوامش السار�ة. ولقد ثبتت ال�ش
 اتفاق�ات مقا�ضة أسعار الفائدة تم إبرامها مع بنوك دول�ة عد�دة من أجل التسه�الت. 

 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            
ي             

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               
ي 

 (9,770,973)    يناير (أ)  1�ف
 

 (5,374,064) 
  

   
     

ي الق�مة العادلة خالل السنة 
 3,757,922      تغ�ي �ف

 
 (5,172,834) 

�بة مؤجلة (إ�ضاح   ) 563,688(      ) 19ناقص: المتعلق بأصل �ف
 

 775,925  
    

   
   

ي الق�مة العادلة للتحوط خالل السنة (ب)
 3,194,234    التغ�ي �ف

 
 (4,396,909) 

    
   

    
ي 

 ) 6,576,739(      (ج) = (أ) + (ب) د�سم�ب  31�ف
 

 (9,770,973) 
          

ي قا 
ي الدخل الشامل اآلخر وعرضها �ف

ة �ف ي حقوق تخصص و��ي كافة مقا�ضات أسعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقد�ة وتم إدراج ق�متها العادلة مبا�ش
ات �ف ئمة التغ�ي

�بة المؤجلة ذات الصلة.  ف خالصة من ال�ف  المساهمني
  

             

 األدوات المال�ة المشتقة  14
      

   
            

كة لخطر سعر فائدة التد ة مما �عرض ال�ش اضات ط��لة األجل ذات األسعار المتغ�ي كة من االق�ت كة  فقات ينشأ الخطر الرئ��ي لسعر الفائدة لدى ال�ش النقد�ة. أبرمت ال�ش
اوح من   . وخالل  1. 3٪ إ�  2.3خمس اتفاق�ات مقا�ضة أسعار فائدة مع خمسة بنوك دول�ة بأسعار فائدة ثابتة ت�ت

�
ة٪ سن��ا كة ذات    الف�ت اضات ال�ش الحال�ة، تم تق��م اق�ت

 السعر المتغ�ي بالدوالر األم���ي بال�امل. 
  

             

كة خطر سعر   كة مع أطراف أخرى وتدير ال�ش فائدة تدفقاتها النقد�ة عن ط��ق استخدام مقا�ضات أسعار فائدة عائمة إ� ثابتة. و�موجب هذە المقا�ضات، تتفق ال�ش
ف أسعار العقود الثابتة ومعدالت الفائدة ذات السعر العائم، محتسبا بالرج�ع إ ات محددة (ر�ــع سن��ة) الفرق بني الغ األصل�ة النظ��ة المتفق  � المبع� أن �ستبدلوا ع� ف�ت

 عليها. 
  

    
ة لالستحقاق      الق�مة النظ��ة حسب الف�ت

      
  ق�مة عادلة

 سلب�ة

 
 إجما�ي الق�مة

 النظ��ة

 
  من شهر واحد 

 شهر 12إ� 

أ��� من سنة   
  5إ�  واحدة

 سنوات 

 

           سنوات 5أ��� من 
ي       

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

           2021 سبتم�ب  30
 7,737,340  مبادالت معدل الفائدة 

 
76,564,042 

 
4,156,385   

 
14,696,697 

 
57,710,960 

               
           2020 د�سم�ب  31

 11,495,262  مقا�ضة سعر الفائدة 
 

80,571,392 
 

 4,007,350  
 

17,127,708 
 

59,436,334 
               

ي 
     : تار�ــــخ التق��ر ف�ما ��ي التصن�فات المتداولة وغ�ي المتداولة كما �ف

 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            
ي             

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               
 5,725,632          غ�ي متداولة 

 
 9,541,067  

 2,011,708          متداولة
 

 1,954,195  
               
            7,737,340 

 
 11,495,262  
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     مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع  15
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

ي بدا�ة 
  4,722,679    السنة �ف

 
 4,211,503  

ي  مخصص
 )4(إ�ضاح  مكون خالل السنة إضا�ف

 
   -    

 
 464,558  

 المخصص خالل السنة رد 
   

   -    
 

 (103,105) 
 177,100  ) 24رد معدل الخصم ع� مخصص تكال�ف إزالة األصول من الموقع (إ�ضاح 

 
 149,723  

               
            4,899,779 

 
 4,722,679  

               
كة بموجب اتفاق�ة اإل�جار ب�زالة أصول الموقع نت�جة إل�شاء محطة تول�د ال�ه��اء. تمثل تكال�ف إزالة أصول الموقع الق�مة   م ال�ش ف  ألفضل تقديرات اإلدارة  تل�ت

�
الحال�ة وفقا

ي قد تكون   كة. وتم خصم التكلفة المقدرة من لتدفق المنافع االقتصاد�ة المستقبل�ة واليت ي استأجرتها ال�ش ي المواقع اليت
مطل��ة إلزالة المرافق و�س��ة المنطقة المتأثرة �ف

ام إزالة أصول الموقع.  ف �بة �عكس المخاطر الخاصة بال�ت ي تار�ــــخ  5تم احتساب المخصص باستخدام معدل خصم بواقع    الق�مة الحال�ة باستخدام معدل ما قبل ال�ف
% �ف

 �ر. التق� 
  

ي  
ي تبلغ طاقتها اإلنتاج�ة  ،  2020د�سم�ب    31�ف اف بهذا    103,105م�جا وات بمبلغ    273انخفض مخصص المحطة اليت ي �سبب تعد�ل معدل الخصم وتم االع�ت

ر�ال عمايف
ي ب�ان ال��ــح أو الخسارة. 

 االنخفاض �ف
  

كة بمراجعة تقديرات المخصصات لمحطة   ي المخصص. نتج عن تأث�ي هذا    م�جا وات  445خالل السنة، قامت ال�ش
وقامت بتعد�ل معدل الخصم الذي نتج عنه ز�ادة �ف

ي مخصص تكلفة إزالة المعدات من الموقع وأصول إزالة المعدات من الموقع بمبلغ  
ا لمع�ار المحاسبة    464,559التغي�ي ز�ادة �ف . يتم استهالك األصل وفق� ي

ر�ال عمايف
م�م ع� أفضل تقديرات اإلدارة بما يتما�ش مع ممارسات الصناعة. الممتل�ات واآلالت وا  - 16الدو�ي رقم   لمعدات. تعتمد التكال�ف المتوقعة لل�ت

  
             

         القرض ط��ل األجل  16
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               
ي البدا�ة 

 146,894,306     �ف
 

 154,242,763  
 ) 7,057,926(     المدف�ع خالل السنة 

 
 (7,348,457) 

 139,836,380       إجما�ي ق�مة القرض 
 

 146,894,306  
 ) 1,229,860(     ناقص: رسوم ترتيبات غ�ي مطفأة 

 
 (1,358,433) 

               
            138,606,520 

 
 145,535,873  

               
؛       إن التصن�ف المتداول وغ�ي المتداول للف��ق هو ع� النحو التا�ي

   131,154,066        الجزء غ�ي الجاري 
 

 138,578,204  
 7,452,454          الجزء الجاري

 
 6,957,669  

               
            138,606,520 

 
 145,535,873  

               
ي (  168,609,121البالغة    األصل�ةاتفاق�ة �سه�الت القرض  

) خصصت من قبل ائتالف من بنوك محل�ة وعالم�ة وفقا التفاق�ة  أم���ي دوالر    437,832,047ر�ال ُعمايف
وع. و�سدد  اء الطاقة لتم��ل تكال�ف الم�ش ي تبدأ من  31القرض ع� �ش  . 2018يوليو  31قسط نصف سنوي واليت

  
             

 : وط العامة، يتألف قرض األجل مما ��ي  وفقا التفاق�ة ال�ش
  

             

ي   أسعار الفائدة   مجم�ع الخدمات    العملة   
 تار�ــــخ السداد النهايئ

               

ي  1
ا سن� % 5.0  72,999,959   ر�ال ُعمايف  2032 د�سم�ب  31    ��

 2032 د�سم�ب  31    % سن��ا 1.4ليبور +   248,271,000   دوالر أم���ي  2
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       القرض ط��ل األجل (تابع)  16
               

 ف�ما ��ي جدول سداد إجما�ي قرض األجل: 
  

   
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

ي غضون سنة واحدة 
   7,575,124         تدفع �ف

 
 7,057,928  

ف  ي غضون سنة واحدة أو سنتني
   7,715,864        تدفع �ف

 
 7,575,124  

ف أو خمس سنوات ي غضون سنتني
   24,432,465        تدفع �ف

 
 23,645,976  

  100,112,927          تدفع بعد خمس سنوات
 

 108,615,278  
              139,836,380  

 
 146,894,306  

               
ف  كة ضد جزء القرض المقوم بالدوالر األم���ي بالنسبة لخطر سعر الفائدة عن ط��ق اتفاق�ة لمقا�ضة أسعار الفائدة كما هو مبني ي إ�ضاح   تتحوط ال�ش

 . 14 و   13�ف
  

             

وع ف ورهن حسابات الم�ش ف واتفاق�ة ضمان ع� أسهم المؤسسني ف / إعادة التأمني وع، والتنازل عن التأمني ، و�بلغ المتوسط المرجح  تم ضمان القرض برهن جميع أصول الم�ش
البنك�ة   للقروض  الفع�ي  الفائدة  (4.16لسعر  ا  سن��� و�سبة  3.97:  2020د�سم�ب    %31  االم���ي  بالدوالر  للتسه�الت   (%5) ا  سن��� %)  4.80:  2020د�سم�ب    %31 

ي (�شكل عام سعر فع�ي  
ا) (4.49للتسه�الت بال��ال الُعمايف �خضع القرض لبعض الضمانات المتعلقة بالحفاظ ع� �سبة تغط�ة    %). 4.29:  2020د�سم�ب    31% سن���

 خدمة الدين. 
  

             

ي سداد الديون وذلك اعتبارا من بتنص اتفاق�ات التم��ل الخاصة 
ام باستخدام فائض النقد �ف ف كة ع� االل�ت . فبعد حساب التكلفة التشغ�ل�ة  2021يوليو   31ال�ش

كة عدم تطب95ومدفوعات خدمة الدين �جب دفع ما �سبته  ف لسداد مبلغ القرض. ولل�ش يق هذە اآلل�ة إن �ي استطاعت % من التدفقات النقد�ة الحرة إ� المقرضني
ي اتفاق�ات التم��ل. 

ي ت��د بمرور الوقت وذلك ع� النحو الوارد �ف  تقد�م خطابات االعتماد للمبالغ اليت
 

ي سوق الطاقة المح�ي فقد عزفت البنوك الدول�ة عن
ي للدولة و�عضها يتعلق بأمور ومسائل �ف

ة بعضها يتعلق بالتصن�ف االئتمايف تزو�د خطاب االعتماد  وألسباب كث�ي
ي  

وع بأن خطاب االعتماد من بنك مح�ي الذي ال ��ف ي سداد الديون. وقد �ح دائنو الم�ش
ي الالزم بغ�ة تفادي تطبيق آل�ة سداد فائض النقد �ف

بالتصن�ف االئتمايف
ي 

ف تعد�ال �ف كة من الدائنني  31بدا�ة دفع فائض النقد من  د اتفاق�ة القرض لتمد�د موعالمطلوب بموجب اتفاق�ات التم��ل لن �كون مقبوال. ومن ثم فقد طلبت ال�ش
 . 2021أ�ت��ر  28إ�   2021يوليو 

 
("موعد بدا�ة دفع فائض النقد الذي تم تمد�دە")    2021أ�ت��ر  28إ�  2021يوليو  31وقد وافق المقرضون باإلجماع  ع� تمد�د موعد بدا�ة دفع فائض النقد من 

اط عدم توز�ــــع أ�ة  ف حيت موعد بدا�ة دفع فائض النقد الذي تم تمد�دە (أي حيت مع اش�ت ت�ب لخطاب االعتماد  2021أ�ت��ر  28أر�اح ع� المساهمني ) و�ذا تم ال�ت
ي الالزم كما هو محدد بموجب اتفاق�ات التم��ل. 

ي التصن�ف االئتمايف
 االحت�ا�ي ف�جب ع� مصدرە أن �ستو�ف

 
كة الحصول ع� خ ي حالة عدم استطاعة ال�ش

طاب اعتماد مقبول قبل موعد بدا�ة دفع فائض النقد الذي تم تمد�دە فسوف يتم العمل بآل�ة سداد الديون من فائض  �ف
ي 

ا ع� توز�عات األر�اح المستقبل�ة إ� أن يتم سداد جميع الديون المستحقة. 2021أ�ت��ر  28النقد �ف ا كب�ي  ، وسوف يؤثر ذلك تأث�ي
 
  

             

ي ينتج عنها تم��ل التدفقات النقد�ة: ف�ما ��ي  امات اليت ف ي ب�ان المركز الما�ي مع االل�ت
 مطابقة األرصدة االفتتاح�ة والختام�ة �ف

  
             

  
      

ي 
 يناير 1�ف

 عمل�ات سداد  
 خالل السنة 

 
ات  غ�ي نقد�ة  تغي�ي

 
ي 

    سبتم�ب  30�ف
      

   
  

      
ي 
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
2021 

      
       

 قرض ممتاز�سه�ل 
   

 145,535,873  
 

)7,057,926 ( 
 

128,573 
 

 138,606,520 
  

      
       

2020 
      

       
 قرض ممتاز�سه�ل 

   
 152,703,713  

 
 (7,348,457) 

 
 180,617  

 
  145,535,873 

  
             

       الذمم التجار�ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 17
 2021 سبتمبر 30            

 
 2020دیسمبر31

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

 12,880,088          ذمم تجار�ة دائنة 
 

 25,912,935  
     مصار�ف مستحقة 

 
  2,774,119 

 
 2,864,269  
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 ) 26مبالغ مستحقة إ� أطراف ذات صلة (إ�ضاح 
 

  721,076 
 

 481,915  
    -   478,084      دفع مستحقات اخرى 

            16,853,368 
 

 29,259,119  
               

ي (  8,880,7187�شتمل الذمم التجار�ة الدائنة ع� مبلغ وقدرە  
) مستحق السداد إ� وزارة النفط والغاز مقابل تكلفة الوقود    23,632,106  -  2020ر�ال عمايف ي

ر�ال عمايف
ي تار�ــــخ التق��ر.  

 المتأخرة السداد كما �ف
               

             عقود اإل�جار 18
               

كة المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم   ي  باستخدام ط��قة التطبيق    16طبقت ال�ش
ي تار�ــــخ التطبيق المبديئ

. إم العقود التال�ة مشمولة  2019يناير    1بأثر رج�ي �ف
 ؛ 16بموجب المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

 سنة.  40اتفاق�ة حق االنتفاع لمدة  - 
    

     سنوات.  3عقد إ�جار المكتب بموجب عقد إ�جار مدته  - 
         (تابع) عقود اإل�جار  18

               

؛ ي تار�ــــخ التق��ر �ي ع� النحو التا�ي
 إن الحركة ع� أصول حق االستخدام كما �ف

    

   
         

 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30
   

         
ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
   

         
 معدل   

   
         

   

ي البدا�ة 
 �ف

  
 1,855,736  

 
 1,923,487  

 )21االستهالك المحمل خالل السنة (إ�ضاح 
     

)50,812 ( 
 

 (67,751) 
   

         
   

   
         

1,804,924 
 

 1,855,736  
     

       
   

؛  ي تار�ــــخ التق��ر �ي ع� النحو التا�ي
ف به كما �ف ام عقد اإل�جار المع�ت ف  إن الحركة ع� ال�ت

 
   

  
          

   

ي البدا�ة 
 �ف

  
 2,071,784  

 
 2,091,798  

 ) 24فائدة مستحقة خالل السنة (إ�ضاح 
     

89,591 
 

 120,278  
 المدفوعات خالل السنة 

     
)156,761 ( 

 
 (140,292) 

  
          

2,004,614 
 

 2,071,784  
  

          
   

؛ ي تار�ــــخ التق��ر هو ع� النحو التا�ي
 إن التصن�ف المتداول وغ�ي المتداول كما �ف

 
   

  
          

   

امات عقد اإل�جار غ�ي المتداولة  ف  1,851,898      ال�ت
 

 1,919,068  
امات عقد اإل�جار المتداولة ف  152,716        ال�ت

 
 152,716  

            2,004,614 
 

 2,071,784  
               

 : ي ال��ــح أو الخسارة �ي ع� النحو التا�ي
ف بها �ف  إن المبالغ المع�ت

 
   

               

 50,812    )21استهالك أصول حق االستخدام (إ�ضاح 
 

 67,751  
 89,591      ) 24الفوائد ع� عقد اإل�جار التم���ي (إ�ضاح 

 
 120,278  

            140,403 
 

 188,029  
               

كة �ي الطرف المؤجر، ير�ب الرج�ع إ� إ�ضاح  ي تكون فيها ال�ش      . 5ف�ما يتعلق بعقود اإل�جار اليت
               

 : ام عقد اإل�جار هو ع� النحو التا�ي ف         إن أجل استحقاق ال�ت
               

 152,716  152,716        سنةأقل من 
 152,716  152,716          سنة  2 - 1
 458,148  399,411          سنوات 5 – 2

 1,299,771        سنوات  5أ��� من 
 

 1,308,204  
            2,004,614 

 
 2,071,784  
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�بة 19            ال�ف

            
ي   9

اشهر المنته�ة �ف
  2021 سبتم�ب  30

ي  9
اشهر المنته�ة �ف

 2020 سبتم�ب  30
ي             

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               
         و الخسارة أ�ــح قائمة ال� 

�بة المؤجلة   ) 281,160(        م�وف ال�ف
 

1,336,457    
�بة الدخل (  ) 342,030(  -        المستعاد) رسوم �ف

            )281,160 (  994,427 
              

 2021 سبتمبر 30           
 2020دیسمبر  31 

 لایر ُعماني           
 لایر ُعماني 

         قائمة ب�ان المركز الما�ي 
ام غ�ي المتداول  ف            االل�ت
�بة المؤجلة  ي ال�ف

 8,863,274          صا�ف
 

8,580,746 
               

ي المتداول �يب ام ال�ف ف            االل�ت
  35,322           السنة الحال�ة

 
 35,322  
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�بة 19          (تابع) ال�ف
 2021  سبتمبر 30            

 
 2020دیسمبر  31

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

�بة الحال�ة:  ام ال�ف ف          الحركة ع� ال�ت
ي 

  35,322           يناير  1�ف
 

 383,438  
    -         المحمل ع� السنوات السابقة 

 
 83,241  

    -       رد مخصص السنة السابقة 
 

 (342,030) 
    -       دفعات مسددة خالل السنة 

 
 (89,327) 

                
ي 

  35,322           2021سبتم�ب و د�سم�ب  30�ف
 

 35,322  
  

     
        

 : �بة الدخل للسنة مع األر�اح المحاسب�ة كما ��ي    �مكن �س��ة إجما�ي �ف
               
  

          

اشھر المنتھیة في   9
 2021 سبتمبر 30

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
               

�بة ال��ــح  ي للسنة قبل ال�ف  2,632,763      المحاسيب
 

2,863,684 
          

�بة بمعدل   % 15ال�ف
     

394,914 
 

429,553 
ي لـ:  �يب  765  1,190      �ضاف األثر ال�ف

�بة  اف بها ع� خسائر ال�ف �بة مؤجلة لم يتم االع�ت  �ف
   

 686,439 
 

913,854 
�بة  ي ال�ف

 م�وف غ�ي مسم�ح به �ف
    

 )1,295,640 ( 
 

  - 
�بة مؤجلة من العام السابق       �ف

 
)68,063 ( 
- 

 - 
)342,030 ( 

�بة للسنة   ) 281,160(       م�وف ال�ف
 

917,409 
  

     
        

               
�ب�ة   ي للسنوات ال�ف �يب �ب�ة إضاف�ة بمبلغ    2019خالل عام    2014و  2013تم االنتهاء من ال��ط ال�ف ي    383,438بمطالبة �ف

ي تم تقد�مها بال�امل �ف ي واليت
القوائم  ر�ال عمايف

�ب�ة ف�2019. خالل عام  2019لعام    المال�ة �بة الدخل إ� السلطات ال�ف ا بموجب قانون �ف اض� كة اع�ت . خالل عام  2014و    2013ما يتعلق ب��ط عا�ي  ، قدمت ال�ش
ي ل�ل من 2020

ي النهايئ �يب ام ال�ف ف كة وتم تحد�د االل�ت اض لصالح ال�ش ي االع�ت
، تم رد المخصص الزائد البالغ   41,408بمبلغ  2014و 2013، تم البت �ف . و�التا�ي ي

ر�ال عمايف
ي ل 342,030 �يب ي خالل السنة بعد مقاصة دفعات ال��ط ال�ف

 م.  2014م و2013عا�ي ر�ال عمايف
  

ي لعام  2020خالل عام   �يب ي بق�مة    2015، تم االنتهاء من ال��ط ال�ف
ي إضا�ف �يب ي ع� قواعد الرسملة الخف�فة. تم سداد المطالبة اإلضاف�ة لعام    47,919ب��ط �ف

ر�ال عمايف
�ب�ة المفتوحة بمبلغ    2015 �بة اإلضاف�ة للسنوات ال�ف اف بال�ف �ب�ة    35,322خالل العام. تم االع�ت ي بناًء ع� حاالت االستبعاد المطبقة من قبل السلطات ال�ف

ر�ال عمايف
�ب�ة   . 2015للسنة ال�ف

  
             

�بة الحال�ة والمؤجلة تم إثباته بواسطة نموذج   ، كذلك ف�ما يتعلق باألر�اح غ�ي المحققة والبالغة    اإل�جار إن مخصص ال�ف ، (وهذا �مثل   22,989,752التم���ي ي
ر�ال ُعمايف

ف الق�مة العادلة لآلالت ومستحقات   )، لدى اإلدارة نظرة بأن األر�اح سوف تتحقق كجزء من التعرفة المحققة المستلمة ع� مدى عمر اتفاق�ة    اإل�جار الفرق بني التم���ي
اء الطاقة  �بة الدخل. �ش �بة الدخل إال ال��ــح المحقق وفقا لقانون �ف  وال �خضع ل�ف

  
             

ي  
ف االقتصادي �ف كات    2021مارس    9أعلنت حكومة سلطنة عمان عن خطة التحف�ي لدعم جهود السلطنة لمواجهة آثار كوف�د ع� االقتصاد. بموجب هذا ، ُ�سمح لل�ش

�ب�ة   ح�ل خسائرها ال�ف �ب�ة  ب�ت كة خسارة   2020المتكبدة للسنة ال�ف �بة. تكبدت ال�ش ة غ�ي محدودة لتكون قابلة للتعد�ل مقابل الدخل المستقب�ي الخاضع لل�ف لف�ت
�ب�ة بمبلغ   ي لعام    8،637،600�ف

ي مؤجل بق�مة  2020ر�ال عمايف �يب كة أصل �ف ي ضوء ما ورد أعالە ، أقرت ال�ش
ي عام    1،295،640. �ف

ي �ف
ي هذە الب�انات    2020ر�ال عمايف

�ف
 المال�ة. 

 
�بة الدخل المؤجلة لجميع الفروق  ي اف بموجودات �ف �ب�ة غ�ي المستخدمة إ� الحد الذي �كون من المحتمل أن ال��ــح   المؤقتةتم االع�ت القابلة للخصم والخسائر ال�ف

ا مقابل الفروق  �بة س�كون متاح� ح�ل للخسائر ال المؤقتةالخاضع لل�ف �ب�ة غ�ي المستخدمة. القابلة للخصم وال�ت  �ف
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�بة المؤجلة   ال�ف

            

              
��ه أسا�ي قدرە   ام باستخدام معدل �ف ف ائب المؤجلة ع� كافة الفروقات المؤقتة بط��قة االل�ت �بة  15يتم احتساب ال�ف �بة المؤجلة وال�ف ام ال�ف ف ي ال�ت

%. و�نسب صا�ف
 قائمة الدخل الشامل إ� البنود التال�ة: المؤجلة المحملة ع� 
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�بة (تابع) 19  ال�ف
       

�بة مؤجلة          ي  �ف
   مدرجة �ف

ي        
  ال��ــح أو الخسارة   يناير 1�ف

الدخل الشامل  
ي   اآلخر 

 سبتم�ب  30�ف
ي       2021سبتم�ب 30

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

�بة المؤجلة أصول            ال�ف
  708,402  مخصص تكلفة إزالة األصول 

 
26,565 

 
 -    

 
734,967 

  41,690    مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة 
 

 -    
 

 -    
 

 41,690  
امات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام ف   32,408  ال�ت

 
)2,455 ( 

 
 -    

 
29,953 

�بة المؤجلة   1,295,640    1,295,640  - خسائر ال�ف
  1,724,289   احت�ا�ي تحوط التدفق النقدي 

 
 -    

 
)563,688 ( 

 
1,160,601 

                
        2,506,789  

 
1,319,750 

 
)563,688 ( 

 
3,262,851 

              
�بة المؤجلة  ام ال�ف ف           ال�ت

ي معجل  �يب  (7,563,280)  استهالك �ف
 

)1,258,989 ( 
 

 -    
 

)8,822,269 ( 
 (2,815,375)  إدراج اإل�جار التم���ي  المكسب غ�ي المحقق ع�

 
90,767 

 
 -    

 
)2,724,608 ( 

 (230,124)  األصول من الموقع  إلزالةإ�جار تم���ي مستحق 
 

19,823 
 

 -    
 

)210,301 ( 
 (212,177)  إيرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة غ�ي المطفأة 

 
37,722 

 
 -    

 
)174,455 ( 

 (68,063)      إ�جارات مسبقة الدفع
 

68,063 
 

 -    
 

- 
 (198,516)   إزالة األصول

 
4,024 

 
 -    

 
)194,492 ( 

        (11,087,535) 
 

)1,038,590 ( 
 

 -    
 

)12,126,125 ( 
              

�بة المؤجلة   ام ال�ف ف ي  -ال�ت
 (8,580,746)   بالصا�ف

 
281,160 

 
)563,688 ( 

 
)8,863,274 ( 

              
       

  
�بة مؤجلة ي  �ف

 مدرجة �ف
  

  
ي      

  ال��ــح أو الخسارة  يناير  1�ف
الدخل الشامل 

ي   اآلخر 
 د�سم�ب  31�ف

ي       
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
            2020د�سم�ب  31

�بة  ام ال�ف ف           المؤجلة ال�ت
  631,725  مخصص تكلفة إزالة األصول 

 
 76,677  

 
 -    

 
 708,402  

  13,485    مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة 
 

 28,205  
 

 -    
 

 41,690  
امات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام ف   25,248  * ال�ت

 
 7,160  

 
 -    

 
 32,408  

  948,364   التدفقات النقد�ة احت�ا�ي تحوطات 
 

 -    
 

 775,925  
 

 1,724,289  

        1,618,822  
 

 112,042  
 

 775,925  
 

 2,506,789  
              
       

     

              
              

�بة المؤجلة  ام ال�ف ف  ال�ت
  

       
ي معجل  �يب  (5,546,648)  استهالك �ف

 
 (2,016,632) 

 
 -    

 
 (7,563,280) 

 (2,924,017)  المكسب غ�ي المحقق ع� إدراج اإل�جار التم���ي 
 

 108,642  
 

 -    
 

 (2,815,375) 
 (256,524)  إ�جار تم���ي مستحق إلزالة األصول من الموقع 

 
 26,400  

 
 -    

 
 (230,124) 

 (277,695)  عمال الص�انة الرئ�سة أل   إ�جار تم���ي مستحق
 

 65,518  
 

 -    
 

 (212,177) 
 (38,720)      إ�جارات مسبقة الدفع

 
 (29,343) 

 
 -    

 
 (68,063) 

 األصولإزالة 
 

 (132,314) 
 

 (66,202) 
 

 -    
 

 (198,516) 

        (9,175,918) 
 

 (1,911,617) 
 

 -    
 

 (11,087,535) 
              

�بة المؤجلةا ام ال�ف ف ي  –  ل�ت
 (7,557,096)   بالصا�ف

 
 (1,799,575) 

 
 775,925  

 
 (8,580,746) 

   
            اإليرادات 20
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شھر المنتھیة في  أ 9
 2021 سبتمبر 30

 
اشھر المنتھیة في   9

 2020 سبتمبر 30
ي         

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

ف بها بمرور الوقت           إيرادات مع�ت
م مع عم�ل         إيرادات من عقد م�ب

 12,892,903    مخصص تكلفة الوقود 
 

13,115,584 
 5,549,111    مخصص �شغ�ل وص�انة ثابت 

 
5,570,165 

 82,047    مخصص طاقة كه��ائ�ة  
 

82,211 
 119,712      ) 6أعمال الص�انة الرئ�سة (إ�ضاح 

 
361,271 

    
  

 
            

        18,643,773 
 

19,129,231 
       ادات من عقود إ�جار إير 

 2,753,697    إيرادات فوائد من عقد إ�جار تم���ي 
 

2,889,570 
 9,609,304    م�وف استثمار من عقد إ�جار �شغ��ي 

 
9,694,959 

    
             

  
    

      12,363,001 
 

12,584,529 
  

    
         

  
    

      31,006,774 
 

31,713,760 
 تكال�ف التشغ�ل  21

     
   

            

اشھر المنتھیة في    9
 2021 سبتمبر 30

 
اشھر المنتھیة في   9

 2020 سبتمبر 30
ي             

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

               
               

 12,959,504       تكال�ف وقود 
 

12,974,410 
 5,398,216      والص�انة م�وفات التشغ�ل 

 
5,585,198 

 ) 4استهالك (إ�ضاح 
 

      2,968,316 
 

2,946,997 
ف   493,313       تأمني

 
512,048 

ف (إ�ضاح   367,607      ) 23تكال�ف موظفني
 

452,434 
 88,383      الص�انة الرئ�سة م�وفات أعمال 

 
265,310 

 50,812    )18استهالك أصول حق االستخدام (إ�ضاح 
 

50,812 
اد ال�ه��اء  88,043    تكلفة است�ي

 
118,874 

 124,769    تكلفة ال��ط لنقل ال�ه��اء
 

126,417 
  

     
        

            22,538,963 
 

23,032,500 
               

    الم�وفات اإلدار�ة والعموم�ة  22
  

     

     

اشھر المنتھیة في   9
 2021 سبتمبر 30

 
اشھر المنتھیة في   9

 2020 سبتمبر 30
  

     
ي      

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

  
     

        

 188,273      تكال�ف قانون�ة ومهن�ة 
 

205,277 
 116,765  -      )7(إ�ضاح بدل فقدان اإلئتمان المتوقع 

مج�ات   110,933 م�وفات متعلقة بتقن�ة المعلومات وال�ب
 

109,244 
 رسوم ترخ�ص للجهة التنظ�م�ة 

 
     53,880 

 
48,532 

 13,600 ) 26(إ�ضاح  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر 
 

30,269 
 ) 4(إ�ضاح استهالك 

  
     18,529 

 
23,003 

 25,472      ترف�ه 
 

19,876 
 22,441      م�وفات اتصاالت 

 
23,868 

كات  11,250      م�وف المسؤول�ة المجتمع�ة لل�ش
 

11,250 
 مصار�ف سفر 

  
     32,410 

 
49,256 

 مصار�ف تدر�ب 
  

     11,673 
 

11,250 
 إ�جار المكتب 

 

     
- 

 
             14,684 

 م�وفات متنوعة 
 

     85,773 
 

80,288 
            574,234 

 
743,562 
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ف  23          الم�وفات المتعلقة بالموظفني
           

 :  تتألف الرواتب والتكال�ف ذات الصلة المدرجة ضمن تكال�ف التشغ�ل مما ��ي
  

          
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2021 

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

  
          

ي ر�ال 
  ُعمايف

ي 
 ر�ال ُعمايف

 معدل 
  

          
   

 رواتب وأجور ومزا�ا أخرى 
     

337,662 
 

427,065 
ي خطة تقاعد ذات مساهمات محددة 

 مساهمات �ف
   

10,839 
 

11,012 
ف   م�وف منافع نها�ة الخدمة للموظفني

   
19,106 

 
14,357 

            367,607 
 

452,434 
               

 تكال�ف التم��ل  24
     

   
  

          
شھر المنتھیة  أ 9

 سبتمبر 30في  
2021 

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

  
          

ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

          
 معدل   

  
          

   

 فائدة ع� قرض ط��ل األجل 
   

4,897,161 
 

4,815,081 
 ) 18فائدة ع� عقد إ�جار تم���ي (إ�ضاح 

   
89,591 

 
90,208 

 استهالك تكال�ف التم��ل المؤجلة 
   

128,573 
 

135,835 
 ) 15رد معدل الخصم ع� مخصص تكال�ف إزالة األصول (إ�ضاح 

 
177,100 

 
112,293 

 عمولة اعتماد ما�ي 
         

126,125 
 

93,437 
 فائدة ع� قرض رأس المال العامل 

     
21,156 

 
  17,723 

  
          

5,439,706 
 

5,264,577 
 األر�اح للسهم الواحد  25

   
   

  
          

اشھر المنتھیة   9
 سبتمبر 30في  

2021 

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

  
          

   

 (ر.ع.) ال��ــح للسنة
   

2,913,923 
 

1,869,257 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة 

   
222,240,000 

 
222,240,000 

  
          

   

  
          

0.013 
 

0.008 
  

             

كة لم تصدر خالل  ةاألر�اح المخففة للسهم الواحد �ي نفسها األر�اح للسهم الواحد ألن ال�ش  أ�ة أدوات لها أثر ع� األر�اح للسهم الواحد عند ممارستها.  الف�ت
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 26
      

  
       

      

ي �مل�ون فيها القدرة ع�   ي اإلدارة العل�ا وك�انات األعمال اليت
ف وأعضاء مجلس اإلدارة وموظ�ف ي قراراتها المال�ة والتشغ�ل�ة  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمني

التحكم �ف
وط التسع�ي لهذە  ة. تمت الموافقة ع� س�اسات و�ش  المعامالت من قبل مجلس اإلدارة. أو التأث�ي عليها بصورة كب�ي

  
             

 
�
ي تم الدخول فيها وفقا ي إطار س�ي العمل العادي للتعامالت التجار�ة، واليت

ي تنشأ �ف كة بأرصدة مع األطراف ذات العالقة واليت وط وافقت عليها اإلدارة. وتحتفظ ال�ش   لبنود و�ش

  
             

ي تار�ــــخ التق��ر كانت األرصدة والتعامالت الجوه��ة مع األطراف ذات العالقة  
:  كما �ف  ع� النحو التا�ي

  
       

ي 
       )17و  8تار�ــــخ التق��ر (إ�ضاح األرصدة �ف

ي 
 ) 17تار�ــــخ التق��ر (إ�ضاح األرصدة �ف

   
   

              
 

 ( ف ف الرئ�سني     مستحق إ� أطراف ذات صلة (متعلق بالمساهمني
  2021 سبتمبر 30

 لایر عماني 

 
  2020دیسمبر 31 

 لایر
كة ظفار للتشغ�ل والص�انة ش.م.م   �ش

     
   645,645 

 
 453,790  

كة الوطن�ة األو� للتشغ�ل والص�انة   75,431  ُعمان  -ال�ش
 

 25,326  
 أتعاب تمث�ل مجلس اإلدارة مستحقة السداد

  
   -   1,200  

ق األوسط  ي مشار�ــــع ال�ش
كاە لالستثمار والتط��ر �ف كة ميتسوي و�ش    800  -  وأف��ق�ا المحدودة�ش

كة أعمال الم�اە والطاقة الدول�ة     -    الممل�ة الع���ة السعود�ة  – �ش
 

 799  
            721,076 

 
 481,915  
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     معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع) 26

  

         

 

اشھر المنتھیة   9
 سبتمبر 30في  

2021 

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
ة معامالت خالل ال        ف�ت

 6,174,542    رسوم التشغ�ل والص�انة والم�وفات ذات الصلة
 

5,585,440 
داد  101,508    م�وفات اإلعارة وم�وفات االس�ت

 
274,265 

 30,269  13,600    ) 22(إ�ضاح  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر 
 6,289,650      بضاعة وخدمات مستلمة 

 
5,889,974 

 139,651      بضاعة وخدمات مقدمة 
 

179,653 
  

    
         

ي اإلدارة العل�ا 
       مدفوعات لموظ�ف

ة كة، بصورة مبا�ش ي األشخاص الذين يتمتعون بالسلطات والمسؤول�ات الالزمة لتخط�ط وتوج�ه والتحكم بنشاطات ال�ش
ي ذلك    تتمثل اإلدارة العل�ا �ف

ة، بما �ف أو غ�ي مبا�ش
: أي عضو مجلس إدارة "سواء كان تنف�ذي أو بخالف ذلك". وكانت  ي اإلدارة العل�ا خالل السنة كما ��ي

 المدفوعات لموظ�ف
  

             

  
       

   

اشھر المنتھیة   9
 سبتمبر 30في  

2021 

 
اشھر المنتھیة   9

  سبتمبرفي 
2020 

  
       

ي    
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

       
      

ف  ة األجل للموظفني  83,303  منافع قص�ي
 

128,503 
ف   7,656  منافع ط��لة األجل للموظفني

 
5,830 

 13,600  ) 22(إ�ضاح  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافأة والسفر 
 

30,269 
  

       
      

  
       

   104,559 
 

164,601 
  

       
      

صلة لمتطلبات   إن المبالغ المستحقة من / إ� أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وغ�ي مضمونة و�ستحق القبض عند الطلب. �خضع المبلغ المستحق من أطراف ذات
ا للمع�ار الدو�ي للتقار�ر المال�ة   النحو وترى اإلدارة أن خسارة انخفاض الق�مة المحددة غ�ي ماد�ة. ، وتم تقي�مها ع� هذا 9انخفاض الق�مة وفق�

  
             

       إدارة المخاطر المال�ة 27
               

كة بخالف المشتقات القروض والذمم التجار�ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى. و�تمثل الغرض   امات المال�ة الرئ�س�ة لل�ش ف ي �شمل االل�ت
امات المال�ة �ف ف الرئ��ي لهذە االل�ت

كة مستحقات اإل�جار التم���ي والذمم التجار�ة المدينة والنقد المشتق مبا�ش  كة. و�شمل األصول المال�ة الرئ�س�ة لل�ش  ة من عمل�اتها. تم��ل عمل�ات ال�ش
  

       

 خطر السوق 
            

كة أو ق�مة ما تمل�ه إن مخاطر السوق �ي تلك المخاطر الناتجة عن   ي إيرادات ال�ش
ي أسعار السوق مثل أسعار �ف العمالت األجنب�ة ومعدالت الفائدة �ف

ات �ف تأث�ي التغ�ي
ي إطار الحدود المقبولة مع تعظ�م العائد ع� ال

 مخاطر. من أدوات مال�ة. تهدف إدارة مخاطر السوق إ� إدارة ومراقبة االنكشاف لمخاطر السوق �ف
  

             

ي 
ي الدين و�سبة أسعار الفائدة الثابتة إ� العائمة للدين والمشتقات كما �ف

 . تار�ــــخ التق��ر وقد تم إعداد تحل�الت الحساس�ة ع� أساس ق�مة صا�ف
  

             

ي احتساب تحل�الت الحساس�ة: 
اضات التال�ة �ف  وتم عمل االف�ت

  

امات   -  ف ي مخاطر السوق المعن�ة. و�بيف ذلك ع� األصول المال�ة واالل�ت
ضة �ف ات المف�ت ي أثر التغ�ي

المال�ة المحتفظ بها  وتتمثل حساس�ة البند الشامل بالب�ان �ف
ي 

ي ذلك أثر محاسبة التحوط.  تار�ــــخ التق��ر �ف
 بما �ف

ف بأخذ أثر أي تحوطات  -  . و�تم احتساب حساس�ة حقوق المساهمني ضة للخطر األسا�ي ات المف�ت ي االعتبار بالنسبة آلثار التغ�ي
 تدفقات نقد�ة مرتبطة �ف

  
             

 خطر سعر الفائدة 
           

ي أسعار الفائدة
ات �ف كة    خطر سعر الفائدة هو خطر تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة إلحدى األدوات المال�ة �سبب تغ�ي السوق�ة. و�تعلق تعرض ال�ش

كة. وتدير ال�ش  امات الديون ط��لة األجل ذات أسعار الفائدة العائمة لدى ال�ش ف ي األساس بال�ت
ي أسعار الفائدة السوق�ة �ف

ات �ف كة خطر سعر الفائدة لديها عن لخطر التغ�ي
اضات ذات األسعار الثابتة والمتغ ة. ط��ق اقتناء محفظة متوازنة من القروض واالق�ت  �ي
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 (تابع)  خطر سعر الفائدة
        

ف معدالت الفائدة ذات ا ات محددة باستبدال الفرق بني ي مقا�ضات أسعار فائدة تتفق فيها ع� أن تقوم ع� ف�ت
كة �ف ة محتسبة وإلدارة ذلك، تدخل ال�ش ألسعار الثابتة والمتغ�ي

 بالرج�ع إ� مبلغ أص�ي نظري متفق عل�ه. 
  

             

ي كما 
كة �ي بمعدل فائدة ثابت (42، بعد استبعاد أثر مبادالت معدالت الفائدة، فإن 2020د�سم�ب  31�ف  %). 42: 2019د�سم�ب  31% من قروض ال�ش

  
             

ي تار�ــــخ التق��ر، تكون مخاطر أسعار الفائدة 
: �ف كة كما ��ي  بالنسبة لألدوات المال�ة الحاملة للفائدة لدى ال�ش
  

             

  
          

اشھر المنتھیة   9
 سبتمبر 30في  

2021 

 
اشھر المنتھیة   9

 سبتمبر 30في  
2020 

      
      

ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
 أدوات ثابتة السعر 

      
   

 قرض ألجل 
      

 59,241,681  
 

62,081,331  
  

      
   

ة السعر   أدوات متغ�ي
     

   
 قرض ألجل 

      
80,594,699  

 
 84,812,975  

  
   

 
         

  
   

 
         

 حساس�ة سعر الفائدة 
         

امات مال�ة ذات أسعار ثابتة بالق�مة   ف كة بمحاسبة أي أصول مال�ة أو ال�ت ي تار�ــــخ قائمة ال تقوم ال�ش
ي أسعار الفائدة �ف

العادلة من خالل ال��ــح أو الخسارة. لذلك، فإن أي تغي�ي �ف
 ب�ان المركز الما�ي لن يؤثر ع� ال��ــح أو الخسارة. 

  
             

ي تار�ــــخ قائمة ب�ان المركز الما�ي كان    100إن أي تغي�ي محتمل معقول بمعدل  
ي أسعار الفائدة �ف

ف وال��ــح أو الخسارة بالمبالغ نقطة أساس �ف �د (�خفض) حقوق المساهمني ف س�ي
ات األخرى، ال س�ما أسعار �ف العمالت األجنب�ة، تظل ثابتة.  ض هذا التحل�ل أن جميع المتغ�ي  المبينة أدناە. و�ف�ت

  
             

  
    

ف   ال��ــح أو الخسارة     حقوق المساهمني
  

    

  
  100ز�ادة بمعدل 

  أساس نقطة 
  100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس 

  100ز�ادة بمعدل 
  نقطة أساس 

انخفاض بمعدل  
 نقطة أساس  100

 2021 سبتم�ب  30
 

         
ة  امات مال�ة ذات أسعار متغ�ي ف  ) 80,419(  ال�ت

 
80,419 

 
)68,356 ( 

 
68,356 

 مقا�ضات أسعار الفائدة 
 

  76,398 
 

)76,398 ( 
 

64,938 
 

)64,938 ( 
ي 

 الحساس�ة صا�ف
   

  )4,021 ( 
 

4,021   
 

)3,418 ( 
 

3,418 
  

    
         

  
    

ف   ال��ــح أو الخسارة     حقوق المساهمني
  

    

  
  100ز�ادة بمعدل 

  نقطة أساس 
  100انخفاض بمعدل 
  نقطة أساس 

  100ز�ادة بمعدل 
  نقطة أساس 

انخفاض بمعدل  
 نقطة أساس  100

 2020 م�ب سد� 31
 

         
ة  امات مال�ة ذات أسعار متغ�ي ف  ) 509,282(  ال�ت

 
509,282 

 
)432,890 ( 

 
432,890 

 مقا�ضات أسعار الفائدة 
 

  483,818 
 

)483,818 ( 
 

411,245 
 

)411,245 ( 
ي الحساس�ة 

 صا�ف
   

   )25,464 ( 
 

25,464 
 

)21,645 ( 
 

21,645 
  

       

 خطر العملة األجنب�ة 
          

المدرجة منفذة بعمالت عدا  امات  ف المستقبل�ة أو األصول أو االل�ت التجار�ة  التعامالت  العمالت األجنب�ة عندما تكون  كة.  العملة    تنشأ مخاطر سعر �ف  التنف�ذ�ة لل�ش
. وتتم معظم التعامالت بالعمالت األجنب�ة بالدوالر   كة لمخاطر سعر �ف العمالت األجنب�ة �شكل رئ��ي من الدوالر األم���ي األم���ي أو بعمالت أخرى  وتتعرض ال�ش

، تعتقد اإل  ي مرتبطا بالدوالر األم���ي
. ونظرا� ل�ون ال��ال الُعمايف ي أسعار �ف العمالت األجنب�ة لن �كون له تأث�ي جوهري ع�  مرتبطة بالدوالر األم���ي

دارة بأن التقلب �ف
كة.  �بة لل�ش  أر�اح ما قبل ال�ف

  
             

             خطر االئتمان 
ي تكبد الطرف اآلخر  

امه مما يتسبب �ف ف الوفاء بال�ت كة لخطر االئتمان من مخاطر االئتمان �ي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مال�ة ع�  لخسارة مال�ة. وتتعرض ال�ش
 .(  أ�شطتها التشغ�ل�ة (والس�ما الذمم التجار�ة المدينة ومستحقات اإل�جار التم���ي
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           الذمم التجار�ة المدينة 
العمالء بمعرفة كل وحدة   ائتمان  تقي�م الجودة  �دار خطر  العمالء. و�تم  ائتمان  المقررة وتحت س�طرتها ف�ما يتعلق ب�دارة خطر  كة و�جراءاتها  أعمال وفقا لس�اسة ال�ش

ي شاملة، و�تم تحد�د الحدود االئتمان�ة الفرد�ة وفقا لهذا التقي�م. وتتم مراقبة الذ
ة من العمالء  مم المدينة المستحقاالئتمان�ة للعم�ل ع� أساس بطاقة تصن�ف ائتمايف

ي ُعمان. 
اء الطاقة والم�اە، و�ي عم�ل حكو�ي �ف كة الُعمان�ة ل�ش  دور�ا. و�مثل رص�د الذمم التجار�ة المدينة الذمم المدينة طرف ال�ش

  
كة منذ عدة سنوات. و�ناء عل�ه، يتم تقي�م الرص�د المستحق من هذا العم�ل من أجل جودة ائتمان�ة عال�ة وق�  ي  وهذا العم�ل يتعامل مع ال�ش

ي محدود. و�ف
�ة وخطر ائتمايف

كة عم�ل واحد (تار�ــــخ التق��ر   : عم�ل واحد). 2020د�سم�ب  31، كان لدى ال�ش
               

ي  
كة بمخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة �ف ف ال�ش ي    المال�ة  القوائمتع�ت

ة المنته�ة �ف ا  2020د�سم�ب    31للف�ت ي تار�ــــخ كل تق��ر وفق�
. يتم إجراء تحل�ل النخفاض الق�مة �ف

ي الدفع بالنسبة للرص�د المستحق.   ط��قة الخسائر االئتمان�ة المتوقعة. وتبيف أسعار المخصصات  9للمع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  
ع� أساس أ�ام التأخر �ف

ي تار�ــــخ التق��ر عن األحدا
ث الماض�ة واألحوال الحال�ة  و�عكس الحساب النت�جة المرجحة باالحتمال والق�مة الزمن�ة للنقود والمعلومات المعقول والمدعومة المتاحة �ف

 والتنبؤات باألحوال االقتصاد�ة المستقبل�ة. 
  

�ة ل�ل فئة من األصول المال�ة، وال تكون الق�مة جوه��ة بالنس ي تار�ــــخ التق��ر هو الق�مة الدف�ت
للسنة المنته�ة    للقوائم المال�ةبة  و�كون التعرض األق� لخطر االئتمان �ف

ي 
كة بأي ضمان للمستحقات. 2021 سبتم�ب  30�ف  . وال تحتفظ ال�ش
  

             

ف  كة ترك�ي . وتق�م ال�ش ي ُعمان وهو عم�ل حكو�ي
 الخطر ف�ما يتعلق بالذمم التجار�ة المدينة بأنه محدود ألن عم�لها موجود �ف

               
 مستحقات اإل�جار التم���ي 

         

كة   مة مع ال�ش اء الطاقة والم�اە الم�ب وط اتفاق�ة �ش  ل�ش
�
ي سلطنة  تم �سج�ل مستحقات عقود اإل�جار التم���ي وفقا

اء الطاقة والم�اە، و�ي عم�ل حكو�ي �ف العمان�ة ل�ش
ي تار�ــــخ التق��ر. 

اف بمخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة �ف  عمان، كما تم االع�ت
  

             

             األرصدة البنك�ة
ي السل�م. مخاطر االئتمان ع� األرصدة البنك�ة محدودة ح�ث يتم االحتفاظ بها لدى البنوك ذات 

   التصن�ف االئتمايف
               

ات االئتمان  ف  ترك�ي
          

 . ي تار�ــــخ قائمة ب�ان المركز الما�ي
ف جوه��ة لمخاطر االئتمان كما �ف  باستثناء ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة أي ترا��ي

  
             

 مخاطر السيولة 
            

ي ضمان توفمخاطر السيولة �ي  
كة إلدارة السيولة �ف اماتها المال�ة عند استحقاقها. و�تمثل النهج الذي تتبعه ال�ش ف كة ع� الوفاء بال�ت ر السيولة ال�اف�ة  مخاطر عدم قدرة ال�ش

ي ظل الظروف العاد�ة والظروف الصعبة، دون تكبد خسائر غ�ي مقبولة أو ا
اماتها عند استحقاقها، �ف ف كة. قدر اإلمكان للوفاء بال�ت ار �سمعة ال�ش  لمخاطرة باإل�ف

  
امات ف ي ذلك الوفاء باالل�ت

كة عادة ع� التأ�د من وجود نقد كاف عند الطلب لتغط�ة وسداد المصار�ف التشغ�ل�ة المتوقعة بما �ف المال�ة. وُ�ستثيف من ذلك   وتحرص ال�ش
ي ال �مكن التنبؤ بها مثل ال�وارث  كة لديها إمكان�ة الوصول إ� التسه�الت االئتمان�ة. األثر المحتمل للظروف اليت  الطب�ع�ة. إضافة إ� ذلك، فإن ال�ش

  
             

. والمبالغ إجمال�ة وغ�ي ُمخصومة و� ي تار�ــــخ قائمة ب�ان المركز الما�ي
امات المال�ة �ف ف  التعاقد�ة: شمل مدفوعات الفوائد ف�ما ��ي االستحقاقات التعاقد�ة الباق�ة لالل�ت
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�ة            الق�مة الدف�ت
التدفقات النقد�ة  

  التعاقد�ة 
أقل من سنة  

 أ��� من سنة واحدة   واحدة
ي         

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

           2021 سبتم�ب  30
امات مال�ة غ�ي مشتقة  ف          ال�ت

 171,942,829  13,429,457  185,372,286  138,606,520    قرض ألجل 
 2,003,731  8,880,718  12,880,088  12,880,088    ذمم تجار�ة دائنة 

امات عقد إ�جار ف  1,851,898  152,716  2,004,614  2,004,614    ال�ت
    -   2,774,119  2,774,119  2,774,119    مصار�ف مستحقة 

    -   721,076  721,076  721,076    مستحق ألطراف ذات عالقة 
               
        156,986,417 

 
203,752,183 

 
25,958,086 

 
175,798,458 

               
امات مال�ة مشتقة  ف          ال�ت

ف (مقا�ضة أسعار الفائدة)  7,737,340   إجما�ي الدائنني
 

7,737,340 
 

2,011,708 
 

5,725,632 
               

        164,723,757 
 

211,489,523 
 

27,969,794 
 

181,524,090 
               

  
�ة          الق�مة الدف�ت

التدفقات النقد�ة  
  التعاقد�ة 

أقل من سنة 
 أ��� من سنة واحدة   واحدة 

ي         
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
       معدل         

         2020 د�سم�ب  31
امات مال�ة غ�ي مشتقة  ف          ال�ت

  145,535,873      قرض ألجل 
 

199,321,640  
 

 13,303,455  
 

186,018,185  
  25,912,935       ذمم تجار�ة دائنة 

 
 25,912,935  

 
 18,114,031  

 
 7,798,904  

امات عقد إ�جار ف   2,071,784    2,071,784     ال�ت
 

 152,716  
 

1,919,068 
  2,864,269    2,864,269     مصار�ف مستحقة 

 
 2,864,269  

 
 -    

  481,915    481,915     مستحق ألطراف ذات عالقة 
 

 481,915  
 

 -    
               
        176,866,776  

 
230,652,543  

 
 34,916,386  

 
195,736,157  

               
امات مال�ة مشتقة  ف          ال�ت

ف (مقا�ضة أسعار الفائدة)  11,495,262   إجما�ي الدائنني
 

11,495,262 
 

 1,954,195  
 

 9,541,067  
               

        188,362,038  
 

242,147,805  
 

 36,870,581   205,277,224  
               

         القوائم المال�ة فئات
 2020د�سم�ب 31  2021 سبتم�ب  30            

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
 معدل         (بالتكلفة المطفأة) األصول المال�ة 

  النقد والنقد المعادل 
 

 
 

 3,018,874 
 

 4,648,738  
    مستحقات عقد إ�جار تم���ي 

 
 

 
 43,817,138 

 
 45,555,377  

  مستحقات أعمال الص�انة الرئ�سة 
 

 
 

 2,556,204 
 

 2,892,473  
  ذمم تجار�ة مدينة وأخرى 

 
 

 
 15,859,194 

 
 27,754,835  

        
 

 
 

 65,251,410 
 

 80,851,423  
امات المال�ة (بالتكلفة المطفأة)  ف          االل�ت

      قرض ط��ل األجل
 

 
 

 138,606,520 
 

145,535,873  
امات عقد إ�جار ف       ال�ت

 
 

 
 2,004,614 

 
 2,071,784  

   أخرىذمم دائنة  ذمم تجار�ة دائنة و 
 

 
 

 16,853,368 
 

 29,259,119  
        

 
 

 
 157,464,502 

 
176,866,776  
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 الق�م العادلة  28
          

ي تعت �ة واليت كة، بخالف تلك المدرجة بالق�م الدف�ت �ة والق�م العادلة لألدوات المال�ة لل�ش  للق�م العادلة: ف�ما ��ي مقارنة، حسب الفئة، للق�م الدف�ت
ً

ا معقو�  �ب تقدير�
  

             

  
      

 2021 سبتم�ب  30
 

 2020د�سم�ب  31
�ة          �ة  الق�مة العادلة   الق�مة الدف�ت  الق�مة العادلة   الق�مة الدف�ت

ي         
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
 معدل  معدل            

             األصول المال�ة 
 43,983,226  تم���ي مستحقات عقد إ�جار 

 
43,817,138 

 
 45,555,377  

 
45,555,377  

 2,566,750  إيرادات من أعمال الص�انة الرئ�سة مستحقة القبض 
 

2,556,204 
 

 2,892,473  
 

 2,892,473  
 15,789,112      ذمم تجار�ة مدينة 

 
15,789,112 

 
 27,669,835  

 
27,669,835  

 70,082      ذمم مدينة أخرى
 

70,082 
 

 85,000  
 

 85,000  
               
        15,859,194 

 
15,859,194 

 
 27,754,835  

 
27,754,835  

  
      

       
  

      
 2021 سبتم�ب   30

 
 2020د�سم�ب  31

�ة          �ة  الق�مة العادلة   الق�مة الدف�ت  الق�مة العادلة   الق�مة الدف�ت
ي         

ي   ر�ال ُعمايف
ي   ر�ال ُعمايف

ي   ر�ال ُعمايف
 ر�ال ُعمايف

امات المال�ة  ف  معدل  معدل        االل�ت
اضات المحملة بالفائدة          القروض واالق�ت

اض العائم   80,594,699   معدل االق�ت
 

 80,594,699  
 

 84,812,975  
 

84,812,975  
اض الثابت    59,241,681  معدل االق�ت

 
59,241,681 

 
 62,081,331  

 
60,679,867  

 12,880,088      ذمم تجار�ة دائنة 
 

12,880,088 
 

 25,912,935  
 

25,912,935  
امات عقد إ�جار  ف  2,004,614      ال�ت

 
2,004,614 

 
 2,071,784  

 
 2,071,784  

 2,774,119    مصار�ف مستحقة 
 

2,774,119 
 

 2,864,269  
 

 2,864,269  
 721,076    ذات صلة ألطرافمستحق 

 
721,076 

 
 481,915  

 
 481,915  

امات المال�ة المشتقة  ف  7,737,340  االل�ت
 

7,737,340 
 

 11,495,262  
 

11,495,262  
               
        165,953,617 

 
165,953,617 

 
 189,720,471   188,319,007  

               
         إدارة رأس المال  29

               
ي مزاولة أعمالها ع� أساس مبدأ االستمرار�ة وتحقيق 

كة ع� االستمرار �ف ف قدرة ال�ش ي تأمني
كة عند إدارة رأس المال �ف الفائدة ألصحاب المصالح اآلخ��ن. تهدف س�اسة اإلدارة  تتمثل أغراض ال�ش

ف والسوق وكذلك لتع��ز التطورات المستقبل�ة لألعمال. نحو الحفاظ ع� قاعدة رأسمال�ة   إن اإلدارة واثقة من الحفاظ ع� المستوى الحا�ي لل��ح�ة    ق��ة مما يؤدي إ� الحفاظ ع� ثقة الدائنني
كة ألي متطلبات رأسمال�ة خارج�ة مفروضة.   من خالل تع��ز أع� معدالت للنمو واإلدارة الحك�مة للتكلفة. ال تخضع ال�ش

  
             

ي اإل�ضاح  
ي الديون (القروض ع� النحو المفصل �ف

كة من صا�ف امات اإل�جار�ة �قابلها األرصدة النقد�ة والم�ف�ة)  16و�تكون ه�كل رأس مال ال�ش ف ي تضم   ، واالل�ت كة (اليت ف بال�ش وحقوق المساهمني
كة ل�ست خاضعة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج بخالف متطلبات قانون ال�ش   كات التجار�ة. رأس المال واالحت�اطات واألر�اح المحتجزة). و�ن ال�ش

               
كة. وكجزء من هذە المراجعة ينظر المجلس تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من رأس   ي  يراجع المجلس بانتظام ه�كل رأس مال ال�ش

  2021  سبتم�ب   30المال. و�سبة المديون�ة �ف
 %) (أنظر أدناە). 65. 380: 2020٪ ( 330.24كانت 

  
             

             �سبة المديون�ة
ي 

:  تار�ــــخكانت �سبة المديون�ة �ف  التق��ر ع� النحو التا�ي
 2021 سبتم�ب   30            

 
 2020د�سم�ب  31

ي             
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
 معدل              

 140,611,134       )1الدين (
 

147,607,657 
 ) 3,018,874(       النقد وأرصدة لدى البنك 

 
 (4,648,738) 

ي الدين
 137,592,260       صا�ف

 
142,958,919 

           
ف (  41,664,070       ) 2حقوق المساهمني

 
37,556,074 

ف  ي معدل الدين إ� حقوق المساهمني
 %330.24       صا�ف

 
380.65% 
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       (تابع)  إدارة رأس المال 29
               
ي 1(

اض ط��ل وقص�ي األجل (باستثناء المشتقات) كما هو موضح �ف امات اإل�جار�ة (إ�ضاح  16 إ�ضاح) �عرف الدين ع� أنه اق�ت ف  ). 18واالل�ت
  

             

ي تم إدارتها كرأس مال. 2( كة اليت ف ع� رأس المال واحت�اطات ال�ش  ) �شتمل حقوق المساهمني
  

  
             

امات احتمال�ة طارئة  30 ف        ال�ت
               

       اعتمادات مستند�ة  - (أوً�) حساب احت�ا�ي خدمة الدين  
ي  

امات احتمال�ة طارئة ف�ما يتعلق بحساب احت�ا�ي خدمة الدين وخطاب االعتماد البالغ  2021  سبتم�ب   30�ف ف كة ال�ت ي و  004. 309. 3، كان لدى ال�ش
  251. 342. 11ر�ال ُعمايف

ي و  818. 2.609: 2020د�سم�ب  31( دوالر أم���ي 
) 298. 082. 9ر�ال ُعمايف وط العامة وقد تم وفق�  دوال أم���ي ي س�اق األعمال المعتادة ا لمتطلبات اتفاق�ة ال�ش

تقد�مها �ف
امات جوه��ة.  ف ي ال يتوقع أن تنشأ عنها أ�ة ال�ت  اليت

  
             

ا)  ام حساب احت�ا�ي الوقود من ال�فالء (ثان�� ف      ال�ت
ام حساب احت ف . و�مكن تقد�م ال�ت ي ام بحساب احت�ا�ي وقود للو�ي الخار�ب ف وع توف�ي ال�ت وط العامة، �طلب من كفالء الم�ش ي شكل بموجب اتفاق�ة ال�ش

�ا�ي الوقود �ف
ي  

كاە المحدودة وأ�وا باور دعمهما من  2020د�سم�ب    31نقدي أو خطاب اعتماد أو خطاب ضمان. و�ف كتا ميتسوي و�ش خالل خطاب الضمان وخطاب االعتماد  ، قدمت �ش
كة ظفار الدول�ة للتنم�ة واالستثمار القابضة نقدا� بمبلغ   ف أودعت �ش ي حني

، �ف ي   311.930ع� التوا�ي
)  311.930:  2019د�سم�ب    31(  ر�ال ُعمايف ي

ي حساب   ر�ال ُعمايف
�ف

وط العامة. وال �مكن اس ي الحت�ا�ي الوقود للتوافق مع متطلبات اتفاق�ة ال�ش
ي حساب احت�ا�ي الوقود وال دعم حساب احت�ا�ي الوقود  م��ف

ي �ف
تخدام الرص�د الم��ف

المستلم من �ش  بالمبلغ  و�حتفظ  المبالغ،  أي س�طرة ع� هذە  ال�ه��اء  لتول�د  كة ظفار  تملك �ش ولذلك ال  وال�فالء،  ف  المقرضني بموافقة  للتنم�ة إال  الدول�ة  كة ظفار 
ي هذە واالستثمار القابضة بصفة ائتمان�ة وال 

 . القوائم المال�ة  ُ�حتسب �ف
  

امات رأسمال�ة  ف ) ال�ت
�
 (ثالثا

        

ي 
كة  لم �كن ،2021 سبتم�ب  30�ف امات رأسمال�ة (اي لدى ال�ش ف ) لدى مقاو�ي اإل�شاءات واأل�شطة األخرى.  275.494: 2020د�سم�ب  31ال�ت ي

 ر�ال ُعمايف

  
             

) 
�
كة �ي الطرف المؤجر) ترت�ب عقد ثالثا  اإل�جار التشغ��ي الذي تكون ف�ه ال�ش

   

ي اإل�ضاحات حول هذە  
اء الطاقة الخاصة  القوائم المال�ةكما تم اإلفصاح عنه �ف اء الطاقة والم�اە بموجب اتفاق�ة �ش كة العمان�ة ل�ش كة وال�ش ف ال�ش م بني ت�ب الم�ب ، فإن ال�ت

ت�ب من ح�ث الجوهر عقد إ�جار �شغ��ي بموجب   16ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  م�جا وات مغ� بموجب المع�  445بمحطة طاقة   عقود اإل�جار و�مثل هذا ال�ت
ي    16المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  

�جار المتوقع  . ف�ما ��ي إجما�ي الحد األديف من اإل�صاالت لعقد اإل 2018يناير    1عقود اإل�جار. تبدأ مدة عقد اإل�جار �ف
اء الطاقة:   استالمها بموجب اتفاق�ة �ش

  
             

  
          

 2021 سبتم�ب  30
 

 2020د�سم�ب  31
  

          
ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

          
   

 المستحق خالل سنة 
       

16,822,637 
 

 13,445,683  
ي غضون خمس 

 سنوات المستحق بعد سنة ول�ن �ف
     

53,758,692 
 

 53,772,103  
 المستحق بعد خمس سنوات

       
83,891,385 

 
 93,924,626  

  
          

     
  

          
154,472,714 

 
161,142,412  

  
          

   
) رسوم التوص�ل الرأسمال�ة

�
 (رابعا

ة المتعلقة بأصول التوص�ل ورسوم التشغ�ل وال كة اتفاق�ات التوص�ل بنظام النقل وعليها سداد رسوم التوص�ل الثابتة والمتغ�ي  ص�انة. أبرمت ال�ش
  

: إن الحد األديف للدفعات المستقبل�ة الثابتة بموجب  ف ع� النحو التا�ي ي مبني
 اتفاق�ات التوص�ل ال�ه��ايئ

  
  

          
 2021 سبتم�ب  30

 
 2020د�سم�ب  31

  
          

ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

          
   

 المستحق خالل سنة 
       

271,958  
 

 271,958  
ي غضون خمس سنوات 

 المستحق بعد سنة ول�ن �ف
     

 1,087,832  
 

 1,087,832  
 المستحق بعد خمس سنوات

       
760,866 

 
 1,547,420  

  
          

2,120,656 
 

 2,907,210  
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ي األصول للسهم الواحد  31
 صا�ف

     
   

     
       

   
ي 

كة ع� األسهم العاد�ة القائمة �ف ي األصول المنس��ة لحملة األسهم العاد�ة لل�ش
ي األصول للسهم الواحد بقسمة صا�ف

ة التق��ر يتم احتساب صا�ف  . ف�ت
  
  

          
 2021 سبتم�ب  30

 
 2020د�سم�ب  31

  
          

ي 
ي   ر�ال ُعمايف

 ر�ال ُعمايف
  

          
 معدل   

  
          

   
ي األصول 

ف   –صا�ف  أموال المساهمني
     

41,664,070 
 

37,556,074 
 إجما�ي عدد األسهم العاد�ة 

     
222,240,000 

 
222,240,000 

  
          

0.187 
 

0.169  
           

         معلومات قطاعات األعمال  32
               

ي 
ي قد �حقق منها اإليرادات و�تكبد الم�وفات بما �ف ي أ�شطة األعمال اليت

ذلك اإليرادات والم�وفات   إن القطاع التشغ��ي هو أحد عنا� المنشأة الذي �شارك بدورە �ف
ي المنشأة ال المتعلقة  

تخاذ قرارات �شأن بالمعامالت مع عنا� أخرى لنفس المنشأة، يتم مراجعة نتائجها التشغ�ل�ة بانتظام من قبل صانع القرار التشغ��ي الرئ��ي �ف
ي يتوافر لها معلومات المال�ة منفصلة.  ي سيتم تخص�صها للقطاع وتقي�م أدائه؛ واليت  الموارد اليت

               
ا للمع�ار الدو�ي للتقار�ر المال�ة  إن   كة موضحة أدناە وفق� القطاعات التشغ�ل�ة. يتطلب المع�ار الدو�ي إلعداد التقار�ر   -  8المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغ�ل�ة لل�ش

ي يراجعها �شكل من  8المال�ة   اليت كة  الداخل�ة حول عنا� ال�ش التقار�ر  التشغ�ل�ة ع� أساس  القطاعات  الرئ��ي من أجل تخص�ص  تحد�د  التشغ��ي  القرار  تظم صانع 
 الموارد للقطاع وتقي�م أدائه. 

               
ي قائم 

ي قطاع أعمال واحد وهو تول�د الطاقة. يتم اإلفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بهذا القطاع الرئ��ي �ف
كة أعمالها �ف ة المركز الما�ي وقائمة الدخل تزاول ال�ش

 . القوائم المال�ةالشامل واإل�ضاحات حول 
               

ا ألن  ي نظر�
ي سلطنة عمان. 100لم يتم اإلفصاح عن أي تحل�ل جغرا�ف

كة �ي ناتجة من عم�ل واحد ومقرە �ف  % من إيرادات ال�ش
  

             

         سداد توز�عات األر�اح 33
               

ةخالل ال كة توز�عات أر�اح بواقع  ف�ت ي (  2,000,160سهم بق�مة    22,224,000ب�سة للسهم الواحد مقابل    18، سددت ال�ش
  4.000.320:  2020د�سم�ب    31ر�ال عمايف

ي 
ي اجتماع الجمع�ة العامة السنوي المنعقد  ر�ال ُعمايف

ي ). تمت الموافقة ع� توز�عات األر�اح �ف
ي االجتماع   متت   . 2020مارس    16  �ف

الموافقة ع� توز�عات األر�اح هذە �ف
ي  

الذي عقد �ف العام  اإل�ضاح  2020مارس    16السنوي  إ�  الرج�ع  األر�اح    16. ير�ب  تأث�ي محتمل ع� توز�عات  لها  ي س�كون  النقد واليت فائض  استخدام  آل�ة  لتطبيق 
 المستقبل�ة. 

  
             

 تعد�الت السنة السابقة  34
        

  
             

ي هذە 
ي السجالت المحاسب�ة للسنوات السابقة:  القوائم المال�ةتم تعد�ل األرقام المقابلة �ف

 لتصحيح البنود التال�ة �ف
  

             

ي عام    7.5) تم �سج�ل مخصص أعمال الص�انة الرئ�سة بمبلغ  1(
ي �ف

امات أعمال    2016مليون ر�ال عمايف ف اء  وذلك ف�ما يتعلق بال�ت الص�انة الرئ�سة بموجب اتفاق�ة �ش
ا للمع�  273الطاقة   �ة لمستحقات عقد اإل�جار التم���ي بنفس الق�مة. ومع ذلك، وفق� ار الدو�ي للتقار�ر  م�جا وات المتعلقة بمحطة تول�د ال�ه��اء وز�ادة الق�مة الدف�ت

ام أ15المال�ة رقم   ف ام األداء. و�ناًء ، يتم اعتبار أعمال الص�انة الرئ�سة ع� أنها ال�ت ف اء الطاقة إ� ال�ت ا تخص�ص جزء من المقابل بموجب اتفاق�ة �ش داء منفصل و�تم أ�ض�
ي يتم فيها إجراء أعمال  ة اليت ي الف�ت

ي ال��ــح أو الخسارة �ف
اف بتكلفة أعمال الص�انة الرئ�سة واإليرادات ذات الصلة �ف  الص�انة الرئ�سة. عل�ه، يتم االع�ت

 
ي د

كة تل�ت �ة و�يرادات غ�ي تتابع ال�ش ا إ� جاه��ة المحطة. وقد تم تقس�م إيرادات القدرة اإلنتاج�ة إ� إيرادات تأج�ي �ة، وذلك فعات مقابل القدرة اإلنتاج�ة استناد�  تأج�ي
كة.  ي التدفقات النقد�ة لل�ش

ا لمتطلبات المعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة؛ ول�س لذلك أي تأث�ي ع� صا�ف  وفق�
  

             

ي عام  2(
كة العمان�ة لنقل ال�ه��اء �ف اف بأصول حق االستخدام الخاصة باتفاق�ة أصول التوص�ل مع ال�ش سنة من العمر    15وتم إطفاءها ع� أساس    2019)تم االع�ت

وط العقد لتحد�د الس�طرة ع� أصول التوص�ل بالنظر إ� مهمة   . قامت اإلدارة ب�عادة تقي�م �ش ي كة العمان�ة لنقل ال�ه��اء إ� جانب اإلنتا�ب ي ال�ش
مركز إرسال األحمال �ف

ي أصول التوص�ل. 
كة العمان�ة لنقل ال�ه��اء ستكون المتحكم �ف ي �شغ�ل أصول التوص�ل وص�انتها، فقد تم التوصل إ� أن ال�ش

 الحق �ف
  

 

  



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.   �ش

 المال�ة القوائم إ�ضاحات حول 
ة لل ي  ف�ت

       2021 سبتم�ب  30المنته�ة �ف
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، تم تعد�ل حق  ا لتقي�م اإلدارة،و�التا�ي . عالوة ع� ذلك ووفق� امات عقد اإل�جار ومصار�ف االستهالك ذات الصلة وتكلفة التم��ل بأثر رج�ي ف سوف   استخدام أصول وال�ت
ي المقدر للم كة ع� منافع من أصول التوص�ل حيت يتم �شغ�ل المحطة، و�التا�ي سيتم �ف رسوم التوص�ل ع� مدار العمر اإلنتا�ب  طة. حتحصل ال�ش

  
ة السابقة بأثر رج�ي من خالل تعد�ل   ا لمتطلبات مع�ار المحاسبة الدو�ي    القوائم المال�ة تم تصحيح تعد�الت الف�ت ة السابقة وفق� ات    -  8للف�ت الس�اسات المحاسب�ة والتغي�ي

ي التقديرات المحاسب�ة واألخطاء. 
 �ف
  

ي 
ات تعد�الت السنة السابقة ع� القوائم المال�ة للعام المنت�ي �ف :  2020سبتم�ب  30تأث�ي  �ي كما ��ي

  
ي            

 مفصح عنها �ف
 األصل 

أثر تعد�ل السنوات   
 السابقة 

 
             كما هو مفصح عنه 

ي           
ي   ر�ال عمايف

ي   ر�ال عمايف
 ر�ال عمايف

ي 
           2020 سبتم�ب  30�ف

     ب�ان ال��ــح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
  31,752,864         اإليرادات

 
)39,104(  

 
31,713,760  

 22,794,366) (        تكال�ف �شغ�ل�ة 
 

)238,134 ( 
 

)23,032,500 ( 
 ) 5,458,037(        تكال�ف تم��ل 

 
 193,460  

 
)5,264,577 ( 

 -         إيرادات تم��ل
 

 190,563  
 

190,563  
�بة الدخل   ) 986,124(       م�وف �ف

 
 )8,303 ( 

 
 )994,427 ( 

ي ال��ــح 
  1,770,775         صا�ف

 
98,482  

 
 1,869,257  

               
               

 

 


