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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
رة والدخل الشامل  ��ــح أو الخسا ائمة ال

� 30 س�تم�� 2022
ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� �� لف

 �
ال��ــع المنت�� ��

2022 30 س�تم��

9 أشهر المنته�ة 
� 30 س�تم�� 

��
2022

 �
ال��ــع المنت�� ��

30 س�تم�� 
2021

9 أشهر المنته�ة 
� 30 س�تم�� 

��
2021

�
�ر�ال عما��

�ر�ال عما��
�ر�ال عما��

ر�ال عما��

رادات   31,006,774#########2011,802,14835,593,939إلي
(8,663,765)#########(9,510,472)21ت�ال�ف ال�شغ�ل  (22,171,356)  

       8,835,418     2,627,555     8,422,741    2,291,676مجمل ال��ــح
ر�ة ر�ف العموم�ة واإلدا          (941,841)       (288,394)       (894,126)      (305,164)22لمصا

      (5,439,706)    (1,830,512)   (5,186,490)  (1,716,369)24ت�ال�ف تم��ل
رادات تم��ل            166,416          52,517        148,022          648,339ي
رى رادات أخ          12,476       12,476ي

��ة ��        2,632,763        573,642     2,490,147       318,482ل��ــح ق�ل ال
��ة الدخل  ��            281,160       (385,245)       (408,063)      (241,605)19م�وف 

ر�ــح السنة        2,913,923        188,397     2,082,084          76,877صا�� 

رى رة) شاملة أخ دخل/(خسا
ر�اح أو الخسائر نود �مكن إعادة تص��فها الحقا� إ� األ

رة) الق�مة العادلة الناتجة خالل  ر�ــح / (خسا
 �

    3,194,234     337,542  7,667,359  132,128,452السنة ن��جة تحوط التدفق النقدي - صا��

رة الشاملة)         6,108,157        525,939     9,749,443    2,205,329إجما�� الدخل الشامل / (الخسا

               0.013         0.001            0.009                -25ر�ح�ة السهم األساس�ة والمخففة

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم  المالیة.
________________________________________________________________________________
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
ركز الما�� قائمة الم

ە المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� للف
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��إ�ضاح

األصول   
ألصول غ�� المتداولة    

     146,323,283      4143,342,754الممتل�ات واآلالت والمعدات
        40,691,883         538,646,356مستحقات عقد إ�جار تم����

          1,787,985           181,741,183أصول حق االستخدام
رئ�س�ة  رادات مستحقة من أعمال الص�انة ال           2,033,125           61,594,334ي

                      -           141,635,118الق�مة العادلة لتحوط التدفق النقدي
             573,452               663,227رسوم التوص�ل مس�قة الدفع

     191,409,728      187,622,972جما�� األصول غ�� المتداولة

األصول المتداولة    
          5,690,349           75,546,675لمخزون

          2,530,967           52,690,859مستحقات عقد إ�جار تم����
رئ�س�ة  رادات مستحقة من أعمال الص�انة ال              481,724               6638,773ي

رى ر�ة مدينة وذمم مدينة أخ         15,717,962           85,254,124ذمم تجا
ا              447,644               9143,437ُسلف ودفعات مسددة مقدم�

                      -               14842,333الق�مة العادلة لتحوط التدفق النقدي
          4,439,759           104,410,915النقد والنقد المعادل

        29,308,405         19,527,116إجما�� األصول المتداولة
     220,718,133      207,150,088إجما�� األصول   

امات �� � واالل حقوق مل��ة المساهم��
� حقوق مل��ة المساهم��

        22,224,000         1122,224,000رأس المال 
 �

             723,584               12723,584احت�ا�� قانو��
رحلة         25,220,568         27,302,652ر�اح م

         (5,561,527)           132,105,832احت�ا�� تحوط التدفق النقدي

 � � حقوق مل��ة المساهم��
42,606,625         52,356,068صا��

امات غ�� المتداولة �� الل
رض ط��ل األجل      127,221,502      16120,038,653ق

          4,841,799                       -14لتغ�� �� الق�مة العادلة لتحوط التدفقات النقد�ة
زالة أصول الموقع           4,958,813           155,144,768مخصص ت�لفة إ

�              116,797                 97,019م�افآت نها�ة الخدمة للموظف��
امات عقد إ�جار � ��           1,881,501           181,839,081ل

��ة المؤجلة ��           9,323,996         1911,085,125ل

امات غ�� المتداولة � ��      148,344,408      138,204,646جما�� االل
امات المتداولة �� االل

رض ط��ل األجل          10,130,225           167,534,375ق
ة األجل ��                       -           1,000,000قروض قص

          1,701,173                       -14لتغ�� �� الق�مة العادلة لتحوط التدفقات النقد�ة
امات عقد إ�جار � ��              152,716               18138,139ل

رى رصدة دائنة أخ ر�ة دائنة وأ         17,779,993           177,913,867مم تجا
��ة دخل مستحقة السداد ��192,993                   2,993                  

امات المتداولة � ��         29,767,100         16,589,374إجما�� االل
امات � ��      178,111,508      154,794,020إجما�� االل

امات    � ��      220,718,133      207,150,088جما�� حقوق المل��ة واالل

� األصول للسهم الواحد
 0.192                    0.236                    31صا��

________________________________________________
رة رئ�س التنف�ذيرئ�س مجلس اإلدا ال

رة ��  25 أ�ت��ر 2022. رار من مجلس اإلدا مت الموافقة ع� القوائم المال�ة �ق

زأ من هذە القوائم المال�ة. ا ال يتج زء� رفقة من 1 إ� 33 �ش�ل ج _________________________________________________________________________________إن اإل�ضاحات الم
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
قائمة التدفقات النقد�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف
9 أشهر المنته�ة 

� 30 س�تم�� 
��

2022
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

�إ�ضاح
�ر�ال عما��

ر�ال عما��

األ�شطة ال�شغ�ل�ة

��ة �� ��ــح ق�ل ال          2,632,763        2,490,147ل
�س��ات لـ:

         2,986,845        42,980,529استهالك محطات ومعدات
              50,812             1846,802استهالك أصول حق االستخدام

         5,439,706        245,186,490ت�ال�ف التم��ل
رادات تم��ل            (166,416)          (148,022)6ي

رادات فوائد ع� عقد إ�جار تم����        (2,753,697)      (2,606,303)20ي
رئ�سة  رادات من أعمال الص�انة ال            (119,712)          (192,633)20ي

�               18,640              (9,734)مخصص م�افآت نها�ة الخدمة للموظف��
7,747,276        8,088,941         

رأس المال العامل: ات ع�  �� لتغي
             (72,348)           143,674لمخزون

رى ر�ة مدينة وذمم مدينة أخ       11,895,641     10,463,838ذمم تجا
رى رصدة دائنة أخ ر�ة دائنة وأ      (12,315,907)      (9,813,114)مم تجا

             (89,774)            (89,775)رسوم التوص�ل مس�قة الدفع
ا             286,218           304,207ُسلف ودفعات مسددة مقدم�

         7,792,771        8,756,106النقد الناتج من العمل�ات

رئ�س�ة المستلمة          5,114,333        5,114,337عقد اإل�جار التم���� وأقساط أعمال الص�انة ال
� التدفقات النقد�ة الناتجة من األ�شطة ال�شغ�ل�ة

      12,907,104     13,870,443صا��

ر�ة األ�شطة االس�ثما

رأسمال�ة ق�د التنف�ذ            (187,835)                    -4ضافات ع� محطات وممتل�ات وأعمال 
ر�ة � األ�شطة االس�ثما

� التدفقات النقد�ة المستخدمة ��
           (187,835)                    -صا��

األ�شطة التم��ل�ة

       (5,134,286)      (4,830,479)ت�ال�ف تم��ل مسددة
امات عقد إ�جار � ��            (156,761)          (144,014)18سداد ال
رض ط��ل األجل        (7,057,926)      (9,924,794)16سداد ق

�
اض قص�� األجل - صا�� ��                      -        1,000,000الق

ر�اح        (2,000,160)                    -33سداد توز�عات أ
� األ�شطة التم��ل�ة

� التدفقات النقد�ة المستخدمة ��
     (14,349,133)    (13,899,287)صا��

� النقد والنقد المعادل 
       (1,629,864)            (28,844)النقص ��

� �دا�ة السنة
         4,648,738        4,456,708النقد والنقد المعادل ��

� نها�ة السنة
         3,018,874        104,427,864النقد والنقد المعادل ��

زأ من هذە القوائم المال�ة. ا ال يتج زء� رفقة من 1 إ� 33 �ش�ل ج _________________________________________________________________________________إن اإل�ضاحات الم
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
� � حقوق مل��ة المساهم��

ات �� �� قائمة التغ
ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف

ر�احاالحت�ا�� احت�ا�� تحوطاتأ
رحلةالقانو��رأس المال اإلجما��التدفقات النقد�ةم
ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��

رص�د �� 1 يناير 2021     37,556,074         (9,770,973)            24,663,590      439,457           22,224,000ال

ة ��        2,913,923                       -              2,913,923               -                        -ر�ــح الف

�ە لدخل الشامل اآلخر للف
-                        -               -                          3,194,234           3,194,234       

�ە رة الشاملة) للف        6,108,157           3,194,234              2,913,923                  -                               -   إجما�� الدخل الشامل / (الخسا

ر�اح مدفوعة (إ�ضاحات 33)      (2,000,160)                       -             (2,000,160)               -                        -وز�عات أ

� 30 س�تم�� 2021
رص�د ��     41,664,071         (6,576,739)            25,577,353      439,457           22,224,000ال

رص�د �� 1 يناير 2022     42,606,625         (5,561,527)            25,220,568      723,584           22,224,000ال

ة ��        2,082,084                      -              2,082,084               -                        -ر�ــح الف

الدخل الشامل اآلخر للسنة
-                        -               -                          7,667,359           7,667,359       

ە ��        9,749,443           7,667,359              2,082,084               -                        -إجما�� الدخل الشامل للف

� 30 س�تم�� 2022
رص�د ��     52,356,068           2,105,832            27,302,652      723,584           22,224,000ال

زأ من هذە القوائم المال�ة. ا ال يتج زء� رفقة من 1 إ� 33 �ش�ل ج ________________________________________________________________________________________________________________إن اإل�ضاحات الم
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف

األ�شطة1

الس�اسات المحاس��ة الهامة2

أساس اإلعداد2.1

رسوم  اع) والصادر �موجب الم رت�طة �ه" (قانون القط اع ال�ه��اء والم�اە الم كة ألح�ام "قانون تنظ�م وتخص�ص قط �� تخضع عمل�ات ال
 �

خ�ص الصادر من هيئة تنظ�م ال�ه��اء �� �� � تول�د ال�ه��اء �موجب ال
كة �� �� رئ��� لل رقم 78 / 2004. و�تمثل ال�شاط ال  �

السلطا��
سلطنة ُعمان.

رض القوائم المال�ة  ر�خ�ة ف�ما عدا التقي�م العادل لألدوات المال�ة المشتقة. لقد تم ع م إعداد القوائم المال�ة ع� أساس الت�لفة التا
كة. �� � وهو العملة المستخدمة وعملة التق��ر لل

��ال الُعما�� ل

االتفاق�ات الهامة

 ("IASB") رة عن مجلس معاي�� المحاس�ة الدول�ة ر�ر المال�ة (IFRS) الصاد ا للمعاي�� الدول�ة إلعداد التقا م إعداد القوائم المال�ة وفق�
رة من ق�ل الهيئة العامة  � سلطنة عمان، وتعد�الته الالحقة ومتطل�ات اإلفصاح الصاد

ر�ة المعمول �ه �� �ات التجا �� تطل�ات قانون ال
لسوق المال.

اير  �� � 28 ف
� سلطنة ُعمان ��

كة مساهمة مقفلة ("ش.م.ع.م.") �� �� ") ك �� � كة") أو ("دي �� �� كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ("ال �� م �سج�ل 
 �

راجها �� كة مساهمة عامة ("ش.م.ع.ع.")، وتم إد �� كة إ�  �� � ُعمان. وف�ما �عد، تم تح��ل ال
ر�ة �� �ات التجا �� 2001 �موجب قانون ال

� 5 س�تم�� 2018.
سوق مسقط لألوراق المال�ة ��

 لذلك، ابتداًء من 1 يناير 2014، 
�
 فيها، تم فسخها ابتداًء من 1 يناير 2014. ووفقا

�
رفا � �انت ظفار لتول�د ال�ه��اء ط  اتفاق�ة االمت�از وال��

اء  �� كة اتفاق�ة ل �� رمت ال زاولة أعمال تول�د ال�ه��اء. وأب رخصة لتول�د ال�ه��اء وذلك �موافقة هيئة تنظ�م ال�ه��اء لم كة  �� حت ال
، تم تعد�ل اتفاق�ة 

�
رة من ال�ه��اء. والحقا اء الطاقة والم�اە من اجل بيع السعة المتوف �� كة الُعمان�ة ل �� � 31 د�سم�� 2013 مع ال

الطاقة ��
ر�ــــخ 1 يناير 2014. اء الطاقة بتا ��

ء من 22 يونيو  ر�ة المفعول ابتدا� � اص�حت سا ��ل 2015 وال�� ر�ــــخ 19 اب اء الطاقة بتا �� وتم التوقيع ع� اتفاق�ة ثان�ة معدلة التفاق�ة 
وط االتفاق�ة. وتنص هذا االتفاق�ة المعدلة ع� بناء محطة تول�د كه��اء جد�دة ت�لغ طاقتها  2015 وذلك �عد اس��فاء جميع متطل�ات ��

اء الطاقة لمحطة تول�د ال�ه��اء القائمة حال�ا وال�الغة طاقتها 273 م�جاوات والمحطة الجد�دة  �� 445 م�جاوات وتحدد مدة اتفاق�ة 
ر�ــــخ 1 يناير 2018 وفقا للخطة. ري المقرر للمحطة الجد�دة. ومن المتوقع أن يوافق هذا التا ر�ــــخ ال�شغ�ل التجا �عدد 15 سنة من تا

كة س��كو 3 إل�شاءات الطاقة ال�ه��ائ�ة وذلك إل�شاء محطة جد�دة �طاقة  �� �ات و��شاء مع  �� كة عقد مقاولة هندسة ومش �� مت ال
ر�ــــخ 8 يوليو 2015 مع ائتالف من بنوك محل�ة وعالم�ة �ما فيها  رض ط��ل األجل بتا رام اتفاق�ة ق كة ب�ب �� 445 م�جاوات. كذلك قامت ال

كة  �� رست، و رد، و�نك �� إف د�ليو أي�كس، و�نك سوميتومو مي�سوي ت رت رد �شا وهو، و�نك ستاند �  مسقط، و�نك ظفار، و�نك م��
�ف�ة. سوميتومو مي�سوي الم

ر�ــــخ 4 يونيو 2015 من أجل ال�دء  كة ظفار لل�شغ�ل والص�انة ش.م.م وذلك من تا �� كة اتفاق�ة �شغ�ل وص�انة مع  �� رمت ال ا أب
ب�شغ�ل وص�انة المحطات.

كة ظفار الدول�ة  �� كة أعمال الم�اە والطاقة الدول�ة ("أ�وا �اور")، ومي�سوي آند كو ل�متد و �� رئ�سيون �ل من  ضم قائمة المس�ثمرون ال
: ص.ب: 22616، ط��ق الملك ع�د الع��ز،  �

كة أ�وا �اور �� �� للتنم�ة واالس�ثمار القا�ضة ش.م.ع.ع. و�قع عنوان العمل المسجل ل
� آي- �شوم، �شيودا- كو، 

: مارونو��� �
�اە المحدودة �� �� كة مي�سوي و �� ��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة. �ما �قع العنوان المسجل ل ل

كة ظفار الدول�ة القا�ضة للتنم�ة واالس�ثمار  �� ردن تاور. إن العنوان المسجل ل � جا
وكيو 100- 8631، ال�ا�ان ن�بون ال�ف مارونو��� ط

�دي 211، سلطنة ُعمان. �� رمز ال القا�ضة ش.م.ع.ع هو ص.ب. 2163، صاللة، ال

_______________________________________________________________________________________
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كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف

الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
� الس�اسات المحاس�ّ�ة2.2

ات �� �� التغ

ري �� القوائم المال�ة 2.2.1 ر�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة المط�قة من دون أثر جوه المعاي�� الدول�ة للتقا

ر�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة لمعاي�� الدول�ة للتقا

��ل 2021 1 أب

1 يناير 2022
1 يناير 2022

1 يناير 2022

1 يناير 2022-
1 يناير 2022-
1 يناير 2022-
-

1 يناير 2022

الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ر�ة المفعول �عد وغ�� مط�قة �ش�ل م�كر2.2.2 ر�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة ق�د اإلصدار ل�نها غ�� سا المعاي�� الدول�ة للتقا

1 يناير 2023-
1 يناير 2023-

1 يناير 2023

1 يناير 2023

رقم 16 "عقود اإل�جار" - تعد�الت ع� تمد�د اإلعفاء من تقي�م  ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا
رت�طة �جائحة كوف�د-19 تعد تعد�� لعقد اإل�جار. رات الم ا إذا �ان اإلعفاءات من اإل�جا

رجع رقم 3 - إطار المفاه�م �م ر�ر المال�ة  عد�الت ع� المع�ار الدو�� إلعداد التقا
رقم 16 - الممتل�ات واآلالت والمعدات - عائدات ما ق�ل  رقم  عد�الت ع� مع�ار المحاس�ة الدو�� 

زمع االستخدام الم
رتها - ت�لفة الوفاء �العقد رقم 37 - العقود المتوقع خسا رقم  عد�الت ع� مع�ار المحاس�ة الدو�� 

� تتضمن التعد�الت ع�: ر�ــــخ دورة التحس�نات السن��ة 2018-2020 ال�� لم يتم تحد�د تا
��ان ال

رقم 9 "األدوات المال�ة" ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا
رقم 41 الزراعة رقم  مع�ار المحاس�ة الدو�� 

رقم 3: اندماج األعمال و ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا
رقم 16: عقود اإل�جار ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا

رقم 3 - اندماج األعمال - التعد�الت المحدثة إلطار المفاه�م  ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا
رجع �م

رقم 1 المتعلقة �ـ: تعد�الت ع� مع�ار المحاس�ة الدو�� 
امات �متداولة أو غ�� متداولة و �� ص��ف االل

التعد�الت المتعلقة �اإلفصاح عن الس�اسات المحاس��ة

رقم 10 القوائم المال�ة المجمعة ومع�ار المحاس�ة  ر�ر المال�ة  عد�الت ع� المع�ار الدو�� إلعداد التقا
كة (2011)المتعلقة �معالجة بيع  �� ر�ــــع المش زم�لة والمشا �ات ال �� � ال

رات �� رقم 28 (االس�ثما الدو�� 
ك. �� وع المش زم�لة أو الم�� كة ال ��  مساهمة الموجودات من المس�ثمر إ� ال

��ان ألجل غ��  ر�ــــخ ال تأج�ل تا
ا  زال التطبيق مسموح� مس�. ما ي

�ه.

ات الحال�ة والسا�قة ول�نه قد يؤثر  �� ن تطبيق المعاي�� المعدلة أعالە لم يؤثر ع� الم�لغ المسجل للف
�ت��ات المستق�ل�ة. ع� محاس�ة المعامالت أو ال

رها  � تم إصدا ر�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة التال�ة ال�� كة �عد المعاي�� الدول�ة إلعداد التقا ��  تطبق ال
ر�ة المفعول �عد: ول�نها لم تصبح سا

ر�ر المال�ة الدول�ة الجد�دة والمعدلة معاي�� التقا
�ي مفعولها ع�  �

ات السن��ة  �� الف
� أو �عد

� ت�دأ ��
ال��

� رقم 17 عقود التأم�� ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا

�ي  كة عندما � �� � القوائم المال�ة لل
ات والتعد�الت س�تم تطب�قها �� �� رة أن هذە المعاي�� الجد�دة والتفس قع أعضاء مجلس اإلدا

 �
�� 

�
را� جوه��ا رات السا�قة، قد ال �ـكون لها أث � الفق

ات والتعد�الت، �ما هو مشار إل�ه �� �� ولها، وأن تطبيق هذە المعاي�� الجد�دة والتفس
. �

رة التطبيق الم�د�� � فتـ
كة �� �� لقوائم المال�ة لل

� أو �عد 
� ت�دأ �� ات السن��ة ال�� �� ر�ة المفعول ع� الف � أص�حت سا ر�ر المال�ة الجد�دة والمعدلة التال�ة، ال��  تطبيق المعاي�� الدول�ة للتقا

1 يناير 2022 �� هذە القوائم المال�ة.

: اتها �� السنوات السا�قة ف�ما عدا ما ��� �� �سق الس�اسات المحاس��ة مع نظ

�ي مفعولها ع�  �
ات السن��ة  �� الف

� أو �عد
� ت�دأ ��

ال��

زالة األصول من الموقع امات إ � �� ��ة المؤجلة ع� عقود اإل�جار وال �� عد�الت المتعلقة �ال
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ري2.2.3 إصالح معدل الفائدة المع�ا

ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة2.3
�ات المعروضة.  رار ع� جميع الف كة والمط�قة �استم �� ما ��� أهم الس�اسات المحاس��ة المت�عة من ق�ل ال

التص��ف إ� متداولة وغ�� متداولة2.3.1

يتوقع تحق�قه أو أن تكون الن�ة ب��عه أو استهال�ه ضمن الدورة ال�شغ�ل�ة العاد�ة.-
ا �عد سنة التق��ر؛- ر� � ع�� شه يتوقع أن يتم تحق�قه خالل اث��
-

رة.- رض المتاج رئ��� لغ محتفظ �ه �ش�ل 
رى كغ�� متداولة. �تم تص��ف �افة األصول األخ

ام متداول عندما: �� �عت�� االل
يتوقع �سد�دە ضمن الدورة ال�شغ�ل�ة العاد�ة.-
رة- رض المتاج رئ��� لغ �حتفظ �ه �ش�ل 
ا �عد سنة التق��ر؛ أو- ر� � ع�� شه �ستحق السداد خالل اث��
ا ع� األقل �عد سنة التق��ر- ر� � ع�� شه ام لمدة اث�� �� وط لتأج�ل ال�سد�د لالل ال يوجد حق م��

رى كغ�� متداولة. امات األخ �� كة جميع االل �� صنف ال

� �مكن أن  رضات الناشئة عن تغ�� أسعار الفائدة ال�� رة التع كة األدوات المال�ة إلدا �� كة، �ستخدم ال �� رة مخاطر ال ات�ج�ة إدا �� زء من اس
رة أو الدخل الشامل اآلخر وتطبق محاس�ة التحوط ع� هذە األدوات. ��ــح أو الخسا ثر ع� ال

 لمعدل الليبور. انظر إ�ضاح 14 من القوائم المال�ة المتعلق �الق�مة االسم�ة وتفاص�ل عقود المشتقات 
�
رجعا ن هذە القوائم المال�ة تعد م

رت��ات التحوط. �موجب ت

ا ع� األقل �عد سنة التق��ر؛ أو ر� � ع�� شه ام لمدة اث�� � �� د أو نقد معادل، ما لم �كن مق�دا تداوله أو استخدامه ل�سد�د ال

رة �ش�ل م�ا�� ب�صالح معدل  ا من تطبيق متطل�ات محاس�ة التحوط المحددة ع� عالقة التحوط المتأث وفر التعد�الت إعفاًء مؤقت�
� إنهاء محاس�ة التحوط.

� أن ي�س�ب �ش�ل عام ��
� أن إصالح معدل الليبور ال ي����

أيبور. ��من أثر اإلعفاءات ��

� أو �عد 30 س�تم�� 
� ت�دأ �� ات السن��ة ال�� �� �ي مفعولها ع� الف � � كة �صدد تقدير أثر تعد�الت إصالح مع�ار سعر الفائدة وال�� �� ل  

.2022

 إذا �ان:
ً

ركز الما�� ع� أساس تص��فها إ� متداولة أو غ�� متداولة. �عت�� األصل متداو� � قائمة الم
امات �� � �� كة الموجودات واالل �� ض ال

� لندن 
� البنوك �� � تنظم معدل الفائدة المعروض ب�� � الممل�ة المتحدة (FCA)، ال��

� يوليو 2017، أعلنت سلطة السلوك الما�� ��
��

ا. إن معدل الليبور هو أحد أ���  ر� � عش�ة وضحاها، 1 و3 و6 و12 شه ري س�توقف �عد يونيو 2023 ب�� ("ليبور") أن معدل الفائدة المع�ا
رة المخاطر الحال�ة  ات�ج�ة إدا �� ا. ستؤثر إصالحات ليبور وتوقعات وقف معدل الليبور ع� اس ر�ة شيوع� سالسل معدالت الفائدة المع�ا

 :2021) �
ر�ال عما�� ا �م�لغ 2.47 مليون  ام� � �� كة ال �� � 30 س�تم�� 2022، اشتقت ال

كة ور�ما المحاس�ة ع� األدوات المال�ة. �ما �� ��
.( �

ر�ال عما�� 6.54 مليون 
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

ق�اس الق�مة العادلة2.3.2
ر�ر. ر�ــــخ للتقا كة األدوات المال�ة مثل المشتقات �الق�مة العادلة �� �ل تا �� �س ال

ام؛ أو- �� رئ�س�ة لألصل أو االل �� السوق ال
ام.- �� ر�حا لألصل أو االل ، �� السوق األ���  رئ��� �� حال غ�اب السوق ال

امات المتطا�قة- �� رقم 1 – أسعار السوق المعلنة (غ�� المعدلة) �� األسواق ال�شطة ف�ما يتعلق �األصول أو االل المستوى 
-

-

رادات2.3.3 �اف �اإلي االع

رادات من عقود اإل�جار i) اإلي
 �

رادات فوائد اإل�جار �� اف ب�ي �� رت�ب إ�جار تم���� و�تم االع رة عن ت ن معالجة محطة تول�د ال�ه��اء ال�الغة طاقتها 273 م�جاوات �� ع�ا
اء  �� ردة �موجب اتفاق�ة  رسم االس�ثمار الوا � تغ��  رة اإلنتاج�ة ال�� رسوم القد زء من  رة والدخل الشامل اآلخر. إن ج ��ــح أو الخسا قائمة ال

رقم 16. ر�ر المال�ة  رة عن دفعات عقد اإل�جار التم���� و�تم اح�سابها بناء ع� المع�ار الدو�� إلعداد التقا طاقة �� ع�ا

اء طاقة ط��لة  �� اء الطاقة والم�اە �موجب اتفاق�ة  �� كة الُعمان�ة ل �� � تول�د وتور�د ال�ه��اء لعم�لها الوح�د وهو ال
كة �� ��  �شاط ال

: اء الطاقة والم�اە مما ��� �� كة الُعمان�ة ل �� راد من ال األجل. و�تألف اإلي
رسم الثا�ت لل�شغ�ل والص�انة؛ و رسم االس�ثمار وال سوم طاقة اس��عاب�ة تغ�� 

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

��د من استخدام  � ت � يتوفر من أجلها ب�انات �اف�ة لق�اس الق�مة العادلة، وال�� كة أسال�ب التقي�م المالئمة للظروف وال�� �� تخدم ال
لمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غ�� الملحوظة.

� القوائم المال�ة، ضمن مست��ات ق�اس الق�مة 
� يتم ق�اس ق�متها العادلة أو اإلفصاح عنها �� امات، ال�� � �� م تص��ف �افة الموجودات واالل

� تكون جوه��ة لق�اس الق�مة العادلة ��ل: � أدناە، اس�نادا� إ� مدخالت المستوى األقل ال�� عادلة، �ما هو مب��

ر�ــــخ  � تا
� السوق ��

�� � رك�� � المشا � معاملة منظمة ف�ما ب��
ام �� � �� �ع لنقل االل مثل الق�مة العادلة السعر المستلم مقا�ل بيع األصل أو المدف

ام تحدث إما: � �� رض أن معاملة بيع األصل أو نقل االل الق�اس. و�قوم ق�اس الق�مة العادلة ع� ف

رض أن  ام ع� ف � �� ركو السوق عند �سع�� األصل أو االل � �ستخدمها مشا اضات ال�� �� ام �استخدام االف � �� س الق�مة العادلة لألصل أو االل
�فون لتحقيق أفضل مصلحة اقتصاد�ة لهم. ر�� السوق يت مشا

رت�ب عقد إ�جار تم���� لمحطة تول�د ال�ه��اء القائمة حال�ا وال�الغة طاقتها 273 م�جاوات  رة عن ت كة ع�ا �� اء الطاقة لدى ال �� تفاق�ة   
وعقد إ�جار �شغ��� لمحطة تول�د كه��اء جد�دة ت�لغ طاقتها 445 م�جاوات.

رسم المتغ�� لل�شغ�ل والص�انة. رسم الوقود وال سوم إنتاج تغ�� 

را� من أجلها ع� نحو م�ا�� أو غ�� م�ا�� المستوى األد�� للمعط�ات المهم  � ُي رقم 2 – األسال�ب الفن�ة للتقي�م ال�� المستوى 
لق�اس الق�مة العادلة

را� من أجلها المستوى األد�� للمعط�ات المهم لق�اس الق�مة العادلة. � ال ُي رقم 3 - األسال�ب الفن�ة للتقي�م ال�� المستوى 

كة ما إذا �انت عمل�ات النقل قد  �� رار، تحدد ال � القوائم المال�ة �الق�مة العالة ع� أساس التك
رجة �� امات المد � �� �س�ة لألصول واالل

 لق�اس 
�
ر�� وذلك ب�عادة تقي�م التص��ف (بناء ع� المستوى األد�� للمعط�ات الذي �عد مهما � ال�سلسل اله

� المست��ات �� حدثت ب��
ر�ــــخ تق��ر. � نها�ة �ل سنة ل�ل تا

رمتها) وذلك �� الق�مة العادلة ب

� السوق ع� إنتاج منافع اقتصاد�ة من خالل استخدام األصل �أع� 
�� � رك�� رة المشا �� ق�اس الق�مة العادلة للموجودات غ�� المال�ة قد

� السوق من المحتمل أن �ستخدم األصل �أع� وأفضل مستوى له.
رك آخر �� أفضل مستوى له، أو من خالل ب�عه إ� مشا
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

رادات (تابع)2.3.3 �اف �اإلي االع

ائب 2.3.4 �� ال
��ة الدخل الحال�ة ��

���ة الُعمان�ة. �� ائب وفقا لألنظمة ال �� حسب ال

��ة المؤجلة �� ال

��ــح أو  � قائمة ال
ف بها �� �� رة والدخل الشامل اآلخر �اس�ثناء ما يتعلق منها �البنود المع ��ــح أو الخسا � قائمة ال

��ة الدخل �� �� اف � ��  االع
رة والدخل الشامل  ��ــح أو الخسا � قائمة ال

اف بها �� �� � هذە الحالة يتم االع
� حقوق المل��ة، و��

ة �� �� رة والدخل الشامل اآلخر أو م�ا سا
��ة للسنة أو  �� ��ة المتوقعة المفروضة ع� الدخل الخاضع لل �� ��ة الحال�ة �� ال �� . إن ال � حقوق المل��ة، ع� التوا��

ة �� �� آلخر أو م�ا
ر�ــــخ  � تا

�عها �� �� � من المحتمل أن يتم � عة أو ال�� �� ��ة الم �� ، �استخدام معدالت ال � ��� �� ��ط ال تعلقة �السنوات السا�قة ن��جة ال
��ة المستحقة ف�ما يتعلق �السنوات السا�قة. �� لقوائم المال�ة وأي تعد�الت ع� ال

امات وق�مها  � �� ���ة لألصول واالل �� � األوع�ة ال ر�ــــخ التق��ر ب�� � تا
��ة الدخل المؤجلة ع� جميع الفروقات المؤقتة �� ��  اح�ساب 

��ة. الدف

�ي ع� السنة عند تحقق األصل أو  � من المتوقع أن � ��ة ال�� �� ��ة الدخل المؤجلة �معدالت ال �� امات  � ��  ق�اس �ل من أصول وال
ر�ــــخ التق��ر. �عها بتا �� � تم � ���ة) ال�� �� � ال ام، بناء ع� (القوان�� � �� �س��ة االل

رة اإلنتاج�ة عن ط��ق تنف�ذ عمل�ات الص�انة المطل��ة سواء  رادات عند توف�� القد اف بها �إي �� رسوم الص�انة وال�شغ�ل الثابتة يتم االع  
� حالة �سمح لها ب�شغ�ل وتول�د الطاقة المطل��ة و�ستحق 

� الوقت المناسب �ح�ث تكون محطة تول�د الطاقة ��
نت مخطط لها أم ال ��

را�مها �مرور الوقت عند قبول العم�ل ال�سل�م  راد عند توص�ل ال�ه��اء إ� الش�كة الوطن�ة مما ي رسوم اإلنتاج �إي راج  �مرور الوقت. و�تم إد
رسوم الطاقة  وع. تعت�� الم�الغ المستلمة ف�ما يتعلق ب ام أداء غ�� مستو�� �مكن أن يؤثر ع� قبول العم�ل للم�� � �� عند عدم وجود ال

ر�ر  ا إ� المع�ار الدو�� إلعداد التقا مة مع العمالء اس�ناد� �� رادات من العقود الم رات محتملة. يتم اح�ساب اإلي ال�ه��ائ�ة إ�صاالت إ�جا
رقم 15. المال�ة 

ام األداء وسعر المعاملة  � �� � تنص ع� تحد�د ال اء الطاقة والم�اە وال�� �� كة العمان�ة ل �� كة لديها اتفاق�ات ط��لة األجل مع ال �� ل  
ا�مة لتقدير وتوف�� الخصومات �استخدام ط��قة  �� رب الم امات األداء المنفصلة. ُ�ستخدم التجا � �� وتخصص سعر المعاملة ل�ل من ال

رادات فقط إ� الحد الذي �كون ف�ه من المحتمل للغا�ة عدم حدوث حاالت عكس جوه��ة. اف �اإلي �� ق�مة المتوقعة، و�تم االع

ا  رئ�سة. يتم توف�� السلع والخدمات وفق� رادات من أعمال الص�انة ال رفق �المستحق من العم�ل، �خالف اإلي  يوجد عن� تم��ل هام م
ري  كة الفوات�� ع� أساس شه �� ا من تقد�م الفاتورة. تقدم ال � العقد، و�تم السداد خالل 25 يوم�

وط االئتمان المتفق عليها �� ل��
. � أو ق�ل اليوم الخامس من الشهر التا��

ا �� رات، و�تم تقد�مها عموم� متأخ

مة مع العمالء �� رادات من العقود الم 2) اإلي

� استخدام األصول 
رتها 445 م�جاوات ع� أنه �حتوي ع� إ�جار �شغ��� ينقل الحق �� � المحطة ال�الغة قد

رسم االس�ثمار �� عامل 
راد ع� أساس القسط الثا�ت طوال مدة اإل�جار ح�� نطاق إتاحة السعة  رج هذا المكون من اإلي زمن�ة مقا�ل عوض. و�د ة  �� ألساس�ة لف

رقم 16. ر�ر المال�ة  اء الطاقة، و�تم اح�سا�ه �استخدام المع�ار الدو�� إلعداد التقا �� � أساس البنود التعاقد�ة التفاق�ة 

رة إنتاج�ة بواقع 273 م�جا وات بناًء ع� ت�لفة الص�انة  رئ�سة المتعلقة �محطة تول�د الطاقة �قد رادات من أعمال الص�انة ال م تقدير اإلي
رادات الفوائد المتعلقة  �اف ب�ي كة. يتم االع �� رئ�س�ة من ق�ل ال راء الص�انة ال اء الطاقة عند إج �� �ة اتفاق�ة  ئ�سة المتوقعة ع� مدى ف

رادات من عقود اإل�جار (تابع) 1) اإلي
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إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف

الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

ائب (تابع)2.3.4 �� ال

العمالت األجن��ة2.3.5

رأسمال�ة ق�د التنف�ذ2.3.6 محطات ومعدات وأعمال 
�ا�مة الناتجة عن االنخفاض �� الق�مة، إن وجدت  رأسمال�ة ق�د التنف�ذ �الت�لفة ناقصا الخسائر الم راج المحطات والمعدات واألعمال ال م إد

: رة لألصول �ما ��� ح�سب االستهالك ع� أساس القسط الثا�ت ع� مدى األعمار اإلنتاج�ة المقد

رض المحدد. �دأ اح�ساب استهالك المحطات والمعدات عندما �كون األصل جاهز لالستخدام �� الغ

 
�
 وفقا

�
رج المعامالت المنفذة �عمالت أجن��ة م�دئ�ا كة. وتد �� � وهو العملة التنف�ذ�ة لل

��ال الُعما�� كة �ال �� رض القوائم المال�ة لل م ع
امات  � �� رة. و�تم تح��ل جميع الموجودات واالل راج ألول م ر�ــــخ تأه�ل التعامالت لإلد � توا

كة �� �� �ف السائدة للعملة التنف�ذ�ة لل سعار ال
ر�ــــخ القوائم المال�ة. لنقد�ة �العمالت األجن��ة حسب سعر التح��ل السائد للعملة ال�شغ�ل�ة بتا

زم لمقاصتها �� عمان. ا لوجود حق قانو�� مل ر� ��ة المؤجلة نظ �� امات ال �� تم مقاصة أصول وال

ر�ــــخ المعامالت  � توا
�ف �ما �� ر�خ�ة �عملة أجن��ة يتم تح��لها �استخدام أسعار ال � يتم ق�اسها �الت�لفة التا  البنود غ�� النقد�ة ال��

 �
�ف �ما ��  للق�مة العادلة �عملة أجن��ة يتم تح��لها �استخدام أسعار ال

�
� يتم ق�اسها وفقا الم�دئ�ة. و�ال�س�ة للبنود غ�� النقد�ة ال��

ر�ــــخ الذي يتم ف�ه تحد�د الق�مة العادلة. التا

 �
رة ع� التغ�� �� ��ــح أو الخسا  لتحقق ال

�
رة الناتج عن تح��ل بنود غ�� نقد�ة تم ق�اسها �ق�متها العادلة يتم تداوله وفقا ��ــح أو الخسا ل  

��ــح أو  و ال � الدخل الشامل اآلخر أ
رتها �� ر�حها أو خسا � يتم تحقق  � البنود ال��

راج فروق التح��ل �� الق�مة العادلة للبند (أي أنه يتم إد
.( رة ع� التوا�� ��ــح أو الخسا و ال � الدخل الشامل اآلخر أ

رة، �� خسا

� الق�مة، إن وجدت. تتضمن هذە 
ا�م والخسائر الناتجة عن االنخفاض �� ��  االستهالك الم

�
راج اآلالت والمعدات �الت�لفة ناقصا م إد

� حالة الوفاء �معاي�� 
ر�ــــع اإل�شائ�ة ط��لة األجل �� اض تتعلق �المشا �� زء من اآلالت والمعدات وت�ال�ف االق ت�لفة ت�لفة اس��دال ج

ا إ� األعمار  كة �استهال�ها �ش�ل منفصل اس�ناد� �� زاء جوه��ة من المحطات والمعدات، تقوم ال � اس��دال أج اف. عندما يتع�� �� االع
�ة لآلالت والمعدات �اس��دال عند  �� اف بت�لفته ضمن الق�مة الدف �� ، فإنه يتم االع راء فحص أسا�� اإلنتاج�ة المحددة. وكذلك، عند إج
� الق�مة  رة عند تك�دها. يتم تضم�� ��ــح أو الخسا � قائمة ال

رى �� اف ��افة ت�ال�ف اإلصالح والص�انة األخ �� اف. يتم االع �� لوفاء �معاي�� االع
اف الخاصة بتك��ن  �� � حالة اس��فاء معاي�� االع

�� � زالة األصول �عد استخدامه ضمن ت�لفة األصل المع�� حال�ة للت�لفة المتوقعة إل

ر�ــــخ �ل تق��ر و�تم تخف�ضها إ� الحد الذي �صبح من غ�� المحتمل معه  � تا
��ة الدخل المؤجلة �� �� �ة ألصول  �� راجعة الق�مة الدف  م

� �ل 
��ة المؤجلة �� �� ��ة الدخل المؤجل. يتم إعادة تقي�م أصول ال �� زء من أصل  ���ة �اف�ة للسماح �استخدام �ل أو ج �� ر�اح  ر أ

داد أصول  �� ��ة س�سمح �اس �� ر�اح المستق�ل�ة الخاضعة لل اف بها إ� الحد الذي �كون عندە من المحتمل أن األ �� �ــــخ تق��ر و�تم االع
��ة المؤجلة. �� ال

رحلة من اإلعفاءات  اع والم�الغ الم ��ة الدخل المؤجلة �ال�س�ة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة القا�لة لالستقط �� راج أصول  م إد
��ة  �� ��ــح الخاضع لل ���ة غ�� المستخدمة إ� الحد الذي �كون ف�ه من المحتمل أن �كون ال �� ����ة غ�� المستخدمة والخسائر ال

���ة غ�� المستخدمة،  �� رحلة من اإلعفاءات ال اع والم�الغ الم � مقا�لها �مكن استخدام الفروق المؤقتة القا�لة لالستقط ، وال��
�
حا

� ألصل أو 
اف الم�د�� �� � من االع ��� �� � تخضع للخصم ال رت�ط �الفروق المؤقتة ال�� ��ة الدخل المؤجلة الم �� ام  � �� �ثناء عندما �ظهر ال

��ة أو  �� ر�اح الخاضعة لل ر�اح المحاس��ة و األ � وقت المعاملة- ع� أي من األ
� معاملة ال تعت�� من قب�ل دمج األعمال، وال تؤثر- ��

ام �� � �� ل
الخسائر.
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

رأسمال�ة ق�د التنف�ذ (تابع)2.3.5 محطات ومعدات وأعمال 

سنة
40
40
40

رى رأسمال�ة للمحطة ومعدات أخ 18قطع غ�ار 
5
5
5

رامج �مبيوتر  5ب

عقود اإل�جار 2.3.7

�ة  �� ��د الق�مة الدف ر�ــــخ �ل تق��ر. عندما ت رها اإلنتاج�ة وتعد�لها، حيثما �ان ذلك مناس�ا، بتا راجعة الق�م المت�ق�ة للموجودات وأعما  م
داد�ة. �� � الحال إ� ق�مته االس

رة، يتم تخف�ض ق�مة األصل �� داد�ة المقد �� ي بند من بنود اآلالت والممتل�ات المعدات عن الق�مة االس

�مبيوتر ومعدات 

ركي�ات ثاث وت

ر�اح أو  رج أي أ اف ب�ند المحطات والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصاد�ة مستق�ل�ة من استخدامه أو ب�عه. تد ��  يتم االع
 �

رة �� ��ــح أو الخسا � قائمة ال
�ة لألصل) �� �� � متحصالت البيع والق�مة الدف

� صا�� رق ب�� خسائر ناتجة عن اس��عاد األصل (المح�س�ة �الف
� تم فيها اس��عاد األصل. السنة ال��

ة  �� � نها�ة ف
، حيثما �ان ذلك مناس�ا، �� رها اإلنتاج�ة واألسال�ب وتعد�لها ع� نحو مستق��� راجعة الق�م المت�ق�ة لألصول وأعما  م

التق��ر.

الم�ا�� ، واألعمال المدن�ة واإل�شائ�ة

رات س�ا

رسملتها و�تم حذف الق�مة  � يتم المحاس�ة عنها �صورة منفصلة يتم  ن النفقات المتك�دة الس��دال أحد بنود المحطات والمعدات ال��
��د المنافع االقتصاد�ة المستق�ل�ة للبند المتعلق بها من  رى فقط عندما ت رسملة الم�وفات الالحقة األخ �ة للبند المس��دل. يتم  �� الدف
رة والدخل الشامل اآلخر �م�وفات عند تك�دها. ��ــح أو الخسا � قائمة ال

رى �� بنود الممتل�ات والمعدات. و�سجل �افة الم�وفات األخ

زالة أصول الموقع  إ

المحطات والمعدات 

رف المستأجر كة �� الط �� عندما تكون ال
ة األجل وعقود إ�جار األصول ذات  �� اف والق�اس ع� جميع عقود اإل�جار، �اس�ثناء عقود اإل�جار قص �� كة منهج واحد لالع �� ق ال
� تمثل حق استخدام  امات عقد اإل�جار لتقد�م دفعات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام ال�� � �� كة �ال �� ف ال �� الق�مة المنخفضة. تع

األصول محل العقد.

رة عقد إ�جار إذا �ان العقد ينص  كة ما إذا �ان العقد هو عقد إ�جار أو ينطوي ع� عقد إ�جار، عند �دء العقد. �كون العقد ع�ا �� حدد ال
زمن�ة نظ�� مقا�ل. ة  �� رة ع� استخدام أصل ما محدد لف ع� نقل حق الس�ط

�ة قد تكون  �� � الظروف أن الق�مة الدف
ات �� �� � ق�متها عندما تدل األحداث أو التغ

�ة للمعدات لتحد�د االنخفاض �� �� راجعة الق�م الدف  م
داد�ة، يتم تخف�ض األصول إ� ق�متها  �� �ة الق�مة االس �� ، و�ذا تجاوزت الق�مة الدف � حال وجود مثل هذا المؤ��

داد. �� �� غ�� قا�لة لالس
داد�ة، و�� ق�متها العادلة ناقصا ت�ال�ف البيع وق�مة االستخدام، أيهما أع�. �� الس

�ة. �� �ع إ� الق�م الدف رج ر�اح والخسائر من عمل�ات بيع واآلالت والمعدات �ال م تحد�د األ
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

عقود اإل�جار (تابع)2.3.7

امات عقد اإل�جار �� ب. ال

ة األجل وعقود إ�جار األصول ذات الق�مة المنخفضة  �� ج. عقود اإل�جار قص

رف المؤجر  كة �� الط �� ندما تكون ال

ري �افة المخاطر والمنافع المتعلقة �المل��ة لألصل يتم تص��فها كعقود إ�جار  كة �ش�ل جوه �� � ال تحول فيها ال  عقود اإل�جار ال��
��ــح أو  � قائمة ال

رادات �� � اإلي
رج �� ات العقد، وتد �� رادات التأج�� ع� أساس القسط الثا�ت ع� مدى ف . تتم المحاس�ة عن إي �شغ���

رت�ب عقد اإل�جار  � التفاوض وت
ة المتك�دة �� �� را� لطب�عتها ال�شغ�ل�ة. يتم إضافة الت�ال�ف األول�ة الم�ا رة والدخل الشامل اآلخر نظ لخسا

اف �أقساط  �� راد اإل�جار. و�تم االع ة عقد اإل�جار ع� نفس أساس إي �� �ة لألصل المؤجر وتتحقق ع� مدى ف �� شغ��� إ� الق�مة الدف
� يتم ا��سابها فيها. ة ال�� �� � الف

رادات �� رات المحتملة �إي إل�جا

امات عقد اإل�جار المقاسة �الق�مة الحال�ة لدفعات عقد اإل�جار المقرر سدادها خالل  � �� ر�ــــخ �دء مدة عقد اإل�جار �ال � تا
كة �� �� �ف ال

ا أي حوافز إ�جار مستحقة  رها) ناقص� � جوه
ة عقد اإل�جار. وتتضمن دفعات عقد اإل�جار الدفعات الثابتة (�شمل دفعات ثابتة �� �� ف

وكذلك الم�الغ المتوقع دفعها بواسطة المستأجر �موجب ضمانات الق�مة المت�ق�ة.  ة تعتمد ع� مؤ�� أو معدل  �� فعات عقد إ�جار متغ
رسة هذا الخ�ار �صورة معقولة ودفعات  كة متأ�دة من مما �� اء إذا �انت ال �� رسة خ�ار ال شتمل دفعات عقد اإل�جار ع� سعر مما  

اف �دفعات عقد اإل�جار  �� كة خ�ار إنهاء عقد اإل�جار. يتم االع �� رسة ال رامات إلنهاء عقد اإل�جار إذا �انت مدة عقد اإل�جار تعكس مما
� �ستد�� سداد الدفعات. � تقع فيها األحداث أو الظروف ال�� ة ال�� �� � الف

� ال تعتمد ع� مؤ�� أو معدل �م�وف �� ة وال�� �� غ

أ. أصول حق االستخدام

رف المؤجر، فإنها تحدد عند �دء مدة عقد اإل�جار ما إذا �ان �ل عقد إ�جار هو عقد إ�جار تم���� أو عقد  كة بوصفها الط �� ما تتعامل ال
ري �افة المخاطر  راء تقي�م شامل حول ما إذا �ان عقد اإل�جار ينقل �ش�ل جوه كة ب�ج �� . لتص��ف �ل عقد إ�جار، تقوم ال إ�جار �شغ���
؛ إذا لم �كن كذلك، �كون  والمنافع المتعلقة �مل��ة األصل محل العقد. إذا �ان هذا هو الحال، فإن عقد اإل�جار �كون عقد إ�جار تم����
زء األ��� من  ات مثل ما إذا �ان عقد اإل�جار �مثل الج � االعت�ار �عض المؤ��

كة �� �� زء من هذا التحد�د، تأخذ ال . كج عقد إ�جار �شغ���
العمر االقتصادي لألصل.

ر�ــــخ �دء مدة عقد اإل�جار،  � تا
اض �� �� � ع� االق

كة سعر الفائدة اإلضا�� �� د اح�ساب الق�مة الحال�ة لدفعات عقد اإل�جار، �ستخدم ال
امات عقد  � �� ز�ادة ق�مة ال ر�ــــخ �دء مدة العقد، يتم  � عقد اإل�جار غ�� قا�ل للتحد�د �ش�ل فوري. �عد تا

ذا �ان معدل الفائدة المتضمن ��
�ة  �� را�م الفائدة، ب�نما يتم تخف�ضها مقا�ل دفعات عقد اإل�جار المسددة. إضافة إ� ذلك، �عاد ق�اس الق�مة الدف إل�جار �� تعكس ت
� دفعات عقد اإل�جار (ع� 

� دفعات عقد اإل�جار الثابتة ��
� مدة عقد اإل�جار أو تغي�� ��

رأ تعد�ل أو تغي�� �� امات عقد اإل�جار، إذا ط ��
� المؤ�� أو المعدل المستخدم لتحد�د دفعات عقد اإل�جار هذە) أو تغي�� 

ات الدفعات المستق�ل�ة الناتجة عن التغ�� �� �� س��ل المثال التغ
اء األصل محل العقد. �� راؤە لتحد�د ما إذا �ان س�تم  � التقي�م الذي يتم إج

ا  ر� � لها مدة إ�جار ت�لغ 12 شه ة األجل (أي عقود اإل�جار ال�� �� رها قص ف �عقد اإل�جار قص�� األجل ع� عقود إ�جا �� كة إعفاء االع �� بق ال
اف �عقود إ�جار األصول ذات الق�مة  �� ا إعفاء االع اء). �ما تطبق أ�ض� �� ر�ــــخ �دء مدة العقد وال تنطوي ع� خ�ار  ا من تا ر�  أقل اعت�ا

ة األجل وعقود إ�جار  �� اف �دفعات اإل�جار ع� عقود اإل�جار قص �� � تعت�� ذات ق�مة منخفضة. يتم االع لمنخفضة ع� عقود اإل�جار ال��
ألصول ذات الق�مة المنخفضة �م�وف ع� أساس القسط الثا�ت طوال مدة عقد اإل�جار.

ا لالستخدام).  ر�ــــخ الذي �صبح ف�ه األصل محل العقد متاح� ر�ــــخ �دء مدة عقد اإل�جار (أي التا � تا
كة �أصول حق االستخدام �� �� ف ال �� ع

ا�م وخسائر انخفاض الق�مة والمعدلة �ما �عكس أي عمل�ات إعادة ق�اس  �� ا أي استهالك م تقاس أصول حق االستخدام �الت�لفة ناقص�
ة المتك�دة  �� ف بها والت�ال�ف الم�دئ�ة الم�ا �� امات عقد اإل�جار المع � �� امات عقد اإل�جار. تتضمن ت�لفة أصول حق االستخدام ق�مة ال � �� الل

كة �صورة معقولة  �� ا أي حوافز إ�جار مستلمة. إذا لم تتأ�د ال ر�ــــخ �دء مدة عقد اإل�جار ناقص� � أو ق�ل تا
دفعات عقد اإل�جار المسددة ��

ف بها ع� أساس القسط  �� � نها�ة مدة عقد اإل�جار، يتم استهالك أصول حق االستخدام المع
ن حصولها ع� مل��ة األصل المستأجر ��

� الق�مة.
رض أصول حق االستخدام لالنخفاض �� رب. وتتع � المقدر لألصل أو مدة عقد اإل�جار، أيهما أق ثا�ت خالل العمر اإلنتا��
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

الموجودات المال�ة2.3.8
�اف الم�د�� والق�اس االع

الق�اس الالحق
ر�ــع فئات: راض تنف�ذ لق�اس الالحق، تصنف األصول المال�ة �� أ ألغ

األصول المال�ة �الت�لفة المطفأة (أدوات الدين)-
-

-

رة- ��ــح أو الخسا أصول مال�ة �الق�مة العادلة ع�� ال

األصول المال�ة �الت�لفة المطفأة (أدوات الدين)

رئ��� والفائدة ع�  � تدفقات نقد�ة تمثل "دفعات من الم�لغ ال ولتص��ف األصل الما�� وق�اسه �الت�لفة المطفأة، فإنه �جب أن ي���
رئ���  رئ��� والفائدة ع� الم�لغ ال رئ��� المستحقة فحسب". وُ�شار إ� هذا التقي�م ع� أنه اخت�ار دفعات من الم�لغ ال الم�لغ ال

� ي�تج عنها تدفقات نقد�ة ال تخضع الخت�ار  المستحقة فحسب وُ�نفذ ع� مستوى األدوات. يتم تص��ف وق�اس األصول المال�ة ال��
رة �غض النظر عن نموذج األعمال. ��ــح والخسا فعات من الم�لغ األص�� والفائدة �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال

ا�م�ة (أدوات الدين) �� صول مال�ة �الق�مة العادلة ع�� الدخل الشامل األخر مع إعادة تدو�ر الم�اسب والخسائر ال

كة  �� � ع� خصائص التدفقات النقد�ة التعاقد�ة لألصل الما�� ونموذج أعمال ال
اف الم�د�� �� عتمد تص��ف األصول المال�ة عند االع

كة لها الوس�لة العمل�ة،  �� � ال تنطوي ع� عن� تم��ل كب�� أو استخدمت ال ر�ة ال�� رة تلك التدفقات. و�اس�ثناء الذمم المدينة التجا إلدا
��ــح أو  � حال عدم ق�اس األصل الما�� �الق�مة العادلة ع�� ال

 إل�ه- ��
�
كة تق�س ع� نحو أو�� األصل الما�� �ق�مته العادلة مضافا �� فإن ال

كة الوس�لة العمل�ة –  �� � ال تتضمن عن� تم��ل كب�� أو استخدمت لها ال ر�ة – ال�� رة - ت�ال�ف المعاملة. وتقاس الذمم المدينة التجا الخسا
رقم 15. ر�ر المال�ة  سعر المعاملة المحدد �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا

رة. ��ــح أو الخسا راج األو�� وُتقاس ف�ما �عد بت�لفة االستهالك والق�مة العادلة ع�� ال صنف األصول المال�ة عند اإلد

� دفع 
� تتمثل فقط �� ر�ــــخ محددة للتدفقات النقد�ة، وال�� � توا

وط التعاقد�ة لألصل الما�� �� اخت�ار خصائص التدفقات النقد�ة: ت�شأ ال��
الم�لغ األص�� والفائدة المستحقة عل�ه.

��ــح أو  ا �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال � وأال �كون مصنف� � التالي�� ط�� �� � �ً� من ال
م ق�اس األصل الما�� �الت�لفة المطفأة عندما �ستو��

رة: الخسا

� السوق (المعامالت 
رف �� � �حددە النظام أو الع زم�� � إطار 

� تتطلب �سل�م األصول �� اء األصول المال�ة أو ب�عها – ال�� �� رج عمل�ات  ُتد

اء األصل أو ب�عه. �� كة � �� م ف�ه ال � �� ر�ــــخ الذي تل رة أي التا ر�ــــخ المتاج � تا
ر�ة العاد�ة) – �� التجا

 من 
ً

رض من نموذج أعمال الم�شأة هو االحتفاظ �األصل الما�� لتحص�ل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة (�د� اخت�ار نموذج األعمال: إن الغ
� ق�متها العادلة).

ات �� �� بيع األداة ق�ل أجل استحقاقها التعاقدي ل�سج�ل التغ

ا�م�ة عند االس��عاد  �� صول مال�ة معينة �الق�مة العادلة ع�� الدخل الشامل األخر دون إعادة تدو�ر الم�اسب والخسائر ال
( � (أدوات حقوق المساهم��

رتها ألصولها المال�ة �قصد أن تحقق تدفقات نقد�ة. إذ �حدد نموذج  رة األصول المال�ة إ� ك�ف�ة إدا كة إلدا �� ش�� نموذج أعمال ال
كة  �� . إن ال

�
ألعمال ما إذا �انت التدفقات النقد�ة س�سفر عن تحص�ل تدفقات نقد�ة تعاقد�ة أو بيع األصول المال�ة أو �ال األم��ن معا

رة  ��ــح أو الخسا س لديها أي أداة مال�ة يتم ق�اسها إما �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر أو �الق�مة العادلة من قائمة ال
�اس�ثناء األداة المشتقة المستخدمة �أداة تحوط.
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الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3
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�اف إلغاء االع

انتهاء الحق �� استالم التدفقات النقد�ة من األصل، أو-
-

انخفاض ق�مة األصول المال�ة
��ــح أو  � ال ُ�حتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال كة �مخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� �افة أدوات الدين ال�� �� ف ال ��

 للعقد وجميع التدفقات النقد�ة 
�
� التدفقات النقد�ة التعاقد�ة المستحقة ط�قا رق ب�� رة. و�س�ند الخسائر االئتمان�ة المتوقعة إ� الف الخسا

. و�شمل التدفقات النقد�ة المتوقعة التدفقات  كة الحصول عليها مخصومة �التق��ب لمعدل الفائدة الفع�� األص�� �� � تتوقع ال ��
وط التعاقد�ة. � تعد م�ملة لل�� رى ال�� زات االئتمان�ة األخ نقد�ة المتحققة من بيع الضمان المحتفظ �ه أو التع��

رت��ات الق�ض والدفع، تقوم بتقي�م ما إذا  � ت
� استالم التدفقات النقد�ة من األصول المال�ة وتدخل ��

كة بتح��ل الحق �� �� دما تقوم ال
زا�اە ولم تنقل  � ع� نحو كب�� ع� �افة مخاطر األصل وم

زا�ا المل��ة و�� أي مدى ذلك. و�ذا لم تنقل ولم ت��� �انت احتفظت �مخاطر وم
ن �ه.  �� ام المق � ��  االل

�
كة أ�ضا �� � تلك الحالة �س��عد ال

رة. و�� ركتها المستم � اس��عاد األصل إ� حد مشا
رة ع� األصل، فإنها �ستمر �� س�ط

كة. �� � تحتفظ بها ال امات ال�� � �� رت�ط ع� أساس �عكس الحقوق واالل ام الم � ��  ق�اس �ً� من األصل المحول واالل

� الق�مة. �ما يتم 
رض لالنخفاض �� ُتقاس ف�ما �عد ذلك األصول المال�ة �الت�لفة المطفأة �استخدام ط��قة معدل الفائدة الفع�� وتتع

رة والدخل الشامل اآلخر عندما ُ�س��عد األصل أو ُ�عدل أو تنخفض ق�مته. ��ــح أو الخسا � قائمة ال
ر�اح والخسائر �� اف �األ ��

ام �دفع التدفقات النقد�ة المستلمة  � �� � استالم التدفقات النقد�ة من األصل أو أن تتحمل ال
كة بتح��ل الحقوق �� �� �ام ال

زا�ا  كة بتح��ل �افة مخاطر وم �� رت�ب "الق�ض والدفع" و�ما (أ) ق�ام ال رف ثالث �موجب ت ال�امل دون تأخ�� مادي إ� ط
رة ع� هذا األصل. زا�ا األصل ول�ن حولت الس�ط األصل أو (ب) عدم ق�امها �التح��ل أو االحتفاظ ��افة مخاطر وم

رئ�سة مستحقة السداد والذمم  رادات من أعمال الص�انة ال رجة �الت�لفة المطفأة �شتمل ع� اإلي كة المد ��  الموجودات المال�ة لل
. ر�ة المدينة والنقد والنقد المعادل ومستحقات عقود اإل�جار التم���� تجا

�ة األصل�ة لألصل والحد األق� للمقا�ل الذي  �� � تأخذ ش�ل الضمان ع� األصل المنقول - �الق�مة الدف رة- ال�� ركة المستم وُتقاس المشا
كة �سد�دە أيهما أقل. �� � ع� ال �مكن أن يتع��

زء من مجموعة موجودات  زء من األصل الما�� أو ج ، يتم إلغاء ج
�
رئ�س�ة (وأينما �ان ذلك منط�قا اف �األصل الما�� �صورة  �� تم إلغاء االع

كة) عند: �� ركز الما�� لل مال�ة م�شابهة) (أي، يتم حذفه من قائمة الم

 �
ز�ادة ملحوظة �� � لم تحدث لها  � ال��

رض االئتما�� . وف�ما يتعلق �حاالت التع � رحلت�� اف �الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� م �� �ما يتم االع
� ت�تج عن حاالت التع��  ، ي�شأ مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة للخسائر االئتمان�ة ال�� �

اف الم�د�� �� مخاطر االئتمان�ة منذ االع
 � � ال��

رض االئتما�� ). و�ال�س�ة لحاالت التع را� را� التال�ة (الخسائر االئتمان�ة المتوقعة خالل 12 شه � ع�� شه � غضون االث��
لمحتملة ��

� تك��ن مخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة طوال العمر  ، يتع�� �
اف الم�د�� �� � المخاطر االئتمان�ة منذ االع

ز�ادة ملحوظة �� دثت لها 
رة االئتمان�ة المتوقعة خالل عمر األداة). رض �غض النظر عن توق�ت التع� (الخسا لمت��� للتع

ا الح�ساب  ا م�سط� كة منهج� �� رقم 15)، تطبق ال ر�ر المال�ة  ر�ة (المشمولة �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا �ال�س�ة الذمم التجا
ف ، �دً� من ذلك، �مخصص  �� � المخاطر االئتمان�ة، ل�نها تع

ات �� �� كة بتعقب التغ �� الخسائر االئتمان�ة المتوقعة. وعل�ه، ال تقوم ال
كة مصفوفة مخصصات تعتمد ع� التج��ة السا�قة  �� ر�ــــخ �ل تق��ر. أ�شأت ال � تا

رة للخسائر االئتمان�ة المتوقعة خالل عمر األداة �� سا
� والب�ئة االقتصاد�ة. ف�ما يتعلق �مستحقات عقد اإل�جار  للخسائر االئتمان�ة، معدلة من أجل العوامل المستق�ل�ة الخاصة �المدين��

كة منهج عام عند اح�ساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة و�تم تحد�دە  �� رئ�س�ة، تطبق ال رادات من أعمال الص�انة ال م���� واإلي
. رة عند التع�� رض عند التع�� ومعدل الخسا ستخدام احتمال�ة التع�� وق�مة التع
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النقد والنقد المعادل

ر�ة مدينة ذمم تجا

امات المال�ة2.3.9 �� االل

-

-

-

الق�اس الالحق
� أدناە: امات المال�ة ع� تص��فها �ما هو مب�� �� عتمد ق�اس االل

رة ��ــح أو الخسا امات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال �� ل

ات�ج�ة  �� ا إلس رتها وتقي�م أدائها ع� أساس الق�مة العادلة، وفق� � يتم إدا كة ال�� �� امات المال�ة لل � �� زء من االل امات �� ج � �� الل  
رة مخاطر موثقة؛ أو إدا

� �سج�لها �ش�ل منفصل. ام الما�� ع� أداة مال�ة ضمن�ة مشتقة قد يتع�� � �� �حتوي االل

ام  � �� رة. يتم تص��ف االل ��ــح أو الخسا امات المال�ة ع� أنها مقاسة �الت�لفة المطفأة أو �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال � �� م تص��ف االل
رة أو �انت مشتقة أو تم  رض المتاج رة إذا تم تص��فه ع� أنه محتفظ �ه لغ ��ــح أو الخسا ا�� ع� أنه �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال

. �اف الم�د�� تص��فها ع� هذا النحو عند االع

رة إذا تم اس��فاء المعاي�� التال�ة: ��ــح أو الخسا ، �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال �
اف الم�د�� �� امات المال�ة، عند االع � �� كن تص��ف االل

اف  �� امات أو االع � �� � قد ت�شأ �خالف ذلك من ق�اس االل س�تعد التص��ف أو �قلل �ش�ل كب�� من المعالجة غ�� الم�سقة ال��
ر�اح أو الخسائر الناتجة عنها ع� أساس مختلف؛ �األ

ر�اح والخسائر، �ما  � األ
اف �صا�� �� رة �الق�مة العادلة و�تم االع ��ــح أو الخسا امات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال � ��  ق�اس االل

رة. ��ــح أو الخسا �� ذلك أي م�وف فائدة �� قائمة ال

ة األجل وعال�ة  �� رات قص رة عن اس�ثما � الصندوق ولدى بنك. إن النقد والنقد المعادل هو ع�ا
يتألف النقد والنقد المعادل من نقد ��

 �
� الق�مة و��لغ أجل استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل ��

ات �� �� � مأمن من التغ
زة للتح��ل إ� م�الغ من النقد وت�اد تكون �� سيولة تكون جاه

ر�ــــخ االستحواذ. تا

رة والدخل الشامل اآلخر. ��ــح أو الخسا � قائمة ال
رة �� رض المتاج امات المحتفظ بها لغ � �� ر�اح أو خسائر االل اف �أ �� الع  

اف �سداد المقا�ل المادي  �� وط �المستحق من العم�ل (أي أنه يتم االع � حال وجود مقا�ل مادي غ�� م��
اف �الذمم المدينة �� �� تم االع

رة االئتمان�ة المتوقعة.  الخسا
�
لمستحق �مرور الوقت)، ناقصا

اف  �� رة محددة عند االع امات مال�ة محتفظ بها للمتاج � �� رة ال ��ــح أو الخسا امات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال � �� ضمن االل
رة. ��ــح أو الخسا لم�د�� �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال

اء ع� المدى الق��ب. �شتمل هذە الفئة  �� رض إعادة ال رة إذا تم تك�دها �غ رض المتاج امات المال�ة ضمن المحتفظ بها لغ � �� صنف االل
� إطار عالقات التحوط ع� النحو المنصوص 

� لم يتم تص��فها �أدوات تحوط �� كة وال�� �� رمتها ال � أب ضا ع� األدوات المال�ة المشتقة ال��
رة ما لم يتم  رض المتاج  �محتفظ بها لغ

�
رقم 9. تصنف المشتقات المتضمنة المنفصلة أ�ضا ر�ر المال�ة  � المع�ار الدو�� إلعداد التقا

عل�ه ��
تص��فها �أدوات تحوط فعالة.

 �
اف الم�د�� �� ر�ــــخ االع � تا

رة �� ��ــح أو الخسا � �الق�مة العادلة من خالل قائمة ال
اف الم�د�� �� امات المال�ة المصنفة عند االع � �� م تص��ف االل

امات مال�ة �الق�مة العادلة من  � �� كة أي ال �� ف ال رقم 9. لم تصنَّ ر�ر المال�ة  � حالة الوفاء �المع�ار الدو�� إلعداد التقا
ا و�كون ذلك فقط ��

رة. ��ــح أو الخسا خالل قائمة ال
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رجة �الت�لفة المطفأة امات مال�ة مد �� ال

�اف إلغاء االع

رى  ر�ة دائنة وذمم دائنة أخ ذمم تجا

األدوات المال�ة المشتقة ومحاس�ة التحوط2.3.10
�اف الم�د�� والق�اس الالحق الع

راض محاس�ة التحوط، تصنف التحوطات ع� أنها: وألغ
-

-

� البند المتحوط وأداة التحوط- أن تكون هناك "عالقة اقتصاد�ة" ب��
� ت�تج عن تلك العالقة االقتصاد�ة.- ات الق�مة ال�� �� رة االئتمان�ة ع� تغ أال يه�من أثر المخاط

اف �األدوات  �� كة األدوات المال�ة المشتقة مثل م�ادالت معدل الفائدة وذلك للتحوط من حساس�ة معدل الفائدة. يتم االع �� ستخدم ال
ا �الق�مة العادلة. يتم �سج�ل  � عقد األداة المال�ة المشتقة و�تم إعادة ق�اسها الحق�

رام �� ر�ــــخ إب � تا
ا �الق�مة العادلة �� مال�ة المشتقة م�دئ��

امات مال�ة عندما تكون الق�مة العادلة سال�ة. � �� مشتقات �أصول مال�ة عندما تكون الق�مة العادلة موج�ة وال

رة المخاطر  � تطبيق محاس�ة التحط عليها وهدف إدا
رغب �� � ت  عالقة التحوط ال��

�
رسم�ا كة  �� � وتوثق ال دما ت�شأ عالقة التحوط تع��

ة التحوط. �� ات�جيتها لم�ا �� واس

ام ثا�ت غ��  � �� ف بها أو ال �� امات مع � �� � الق�مة العادلة ألصول أو ال
ات �� �� رض لتغ ات تحوط الق�مة العادلة عند التحوط للتع

�ف �ه. مع

ام آخر من نفس  � �� ام قائم �ال � �� ام أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم اس��دال ال � �� ام الما�� عند سداد الدين المقرر �موجب االل � �� س��عد االل
ام  � �� ام الما�� �ش�ل كب�� فإن هذا االس��دال أو التعد�ل �عامل �إلغاء لالل � �� وط االل وط مختلفة إ� حد كب�� أو أن يتم تغ�� �� ض ��� ��

رة. ��ــح أو الخسا � قائمة ال
�ة ذات الصلة �� �� � م�الغ الق�مة الدف

رق �� اف �الف �� ام جد�د. يتم االع � �� اف �ال �� ألص�� واالع

كة أم ال. �� امات المتعلقة �الم�لغ الواجب سدادە مقا�ل ال�ضائع والخدمات المقدمة، سواء تم إصدار فاتورة �ه لل � �� اف �االل �� م االع

كة ما إذا �انت عالقة التحوط  �� وك�ف تق�م ال رة المتحوط منها  شمل الوثائق تحد�د أداة التحوط والبند المتحوط وطب�عة المخاط
وك�ف�ة تحد�د �س�ة التحوط). وتعد عالقة التحوط مؤهلة  � ذلك تحل�ل مصادر فعال�ة التحوط 

� متطل�ات فعال�ة التحوط (�ما ��
�ستو��

لمحاس�ة التحوط إذا استوفت �افة متطل�ات الفعال�ة التال�ة:

زأ من معدل  زءا ال يتج � تعت�� ج و الت�ال�ف ال�� رسوم أ اء وال �� ز�ادة ع� ال � االعت�ار أي خصم أو 
ح�ساب الت�لفة المطفأة مع األخذ ��  

رة والدخل الشامل اآلخر. ��ــح أو الخسا � قائمة ال
راج إطفاء معدل الفائدة الفع�� كت�ال�ف تم��ل �� الفائدة الفعل�ة. يتم إد

 �الت�لفة المطفأة �استخدام 
�
، يتم ق�اس القروض المحملة �الفائدة الحقا �

اف الم�د�� �� كة. �عد االع �� تعد هذە الفئة �� األهم �ال�س�ة لل
اف  �� رة والدخل الشامل اآلخر عند إلغاء االع ��ــح أو الخسا � قائمة ال

ر�اح أو الخسائر �� اف �األ �� . يتم االع ط��قة معدل الفائدة الفع��
امات وأ�ضا من خالل عمل�ة إطفاء معدل الفائدة الفعل�ة. � �� �االل

نة  �� رة معينة مق رض إلم�ان�ة تقلب التدفقات النقد�ة الم�سوب إما لمخاط حوطات التدفقات النقد�ة، عند التحوط من التع
ف �ه. �� ام ثا�ت غ�� مع � �� � ال

ف �ه أو صفقة متوقعة ع� نحو كب�� أو مخاطر العمالت األجن��ة �� �� ام مع � �� ل أو ال

_______________________________________________________________________________________
22



كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع. ��
إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 �� لف

الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2
ملخص الس�اسات المحاس��ة الهامة (تابع)2.3

األدوات المال�ة المشتقة ومحاس�ة التحوط (تابع)2.3.10

-

: � �ستو�� معاي�� التأه�ل لمحاس�ة التحوط ع� النحو التا�� �سجل التحوطات ال��

تحوطات التدفقات النقد�ة

المخزون2.3.11

المخصصات

ر�ف المتك�دة ح�� �صل �ل منتج إ�  � الق�مة الممكن تحق�قها. إن الت�ال�ف �� تلك المصا
رج المخزون �سعر الت�لفة األقل و�صا�� د

� الق�مة المحققة سعر البيع المقدر لل�ضاعة، 
رجح. تمثل صا�� م�انه وحالته الحال�ة. و�تم اح�ساب الت�لفة �استخدام ط��قة المتوسط الم

ور�ة إلتمام البيع. رة والت�ال�ف ال�� قصا �افة ت�ال�ف اإلنجاز المقد

ع الدخل ال                            � ُمَجمَّ
ا �� � بنود الدخل الشامل اآلخر ُمث�ت�

ا�م �� �� � حالة إ�قاف محاس�ة تحوط التدفق النقدي، فعندئٍذ يتحتم أن �ظل الم�لغ الُم

ا  ا فعل�� كة تحوط� ��  �كون ُمعّدل التحوط للعالقة التحوط�ة مماثً� للمعدل الناتج عن �م�ة بند التحوط والذي توفر له ال
ا لهذا البند. ا لتوف�� تحوط� كة فعل�� �� � �ستخدمها ال �م�ة أداة التحوط ال��

اف �أي  �� � احت�ا�� التحوط. و�تم االع
� الدخل الشامل اآلخر ��

ة �� �� رة من أداة التحوط م�ا ��ــح أو الخسا زء الفّعال من ال اف �الج ��  االع
��ــح أو  ل احت�ا�� تحوط التدفقات النقد�ة ل�صبح أد�� من ال رة والدخل الشامل اآلخر. ُ�عدَّ ��ــح أو الخسا � قائمة ال

زء غ�� فّعال فورا� ��
� الق�مة العادلة لبند التحوط.

ا��� �� �� ا�مة ع� أداة التحوط والتغ�� ال �� رة الم خسا

رت المعاملة  ا ع� طب�عة المعاملة التحوط�ة األساس�ة. إذا أسف رى اعتماد� � عنا� الدخل الشامل األخ
ا�مة �� �� تح�سب الم�الغ الم

ن المنفصل لحقوق  � من الُم�وِّ � حقوق المساهم��
د �� ا�م الُمق�َّ �� ، فعندئٍذ ُ�شَطب الم�لغ الم اف ب�ند غ�� ما�� �� ا عن االع حوط�ة الحق�

 ب�عادة 
ً
� �التحوط. وال ُ�ش�ل هذە العمل�ة �س��ة ام المع�� � �� رى لألصل أو االل �ة األخ �� َرج �الت�لفة الم�دئ�ة أو الق�مة الدف ل��ة وُ�د

رى خالل السنة. و�نطبق األمر نفسه إذا تحولت معاملة التحوط المتوقعة ألي أصل أو  � عنا� الدخل الشامل األخ
لتص��ف ولن ُت�َ�ت ��

ؤكد تنطبق �موج�ه محاس�ة التحوط �الق�مة العادلة. ام م � �� ا إ� ال ام غ�� ما�� الحق� � ��

��ة والذي �عكس المخاطر المحددة  �� زمن�ة للمال ماد�ا فإنه يتم خصم المخصصات �استخدام معدل ما ق�ل ال ذا �ان تأث�� الق�مة ال
� المخصص الناتجة عن مرور الوقت كت�لفة تم��ل.

��ادة �� اف �ال �� . عند استخدام الخصم يتم االع
�
ام حيثما �ان ذلك مالئما � �� �االل

ا ع�  ع الدخل الشامل اآلخر اعتماد� � ُمَجمَّ
�� �

، ُ�ح�سب أي م�لغ مت��� رد حدوث تدفق نقدي تحو�� قب إ�قاف محاس�ة التحوط و�مج
� أعالە. طب�عة المعاملة األساس�ة حس�ما هو مب��َّ

امات متوقع حدوثها ن��جة ألحداث سا�قة ومن  � �� امات قانون�ة حال�ة أو ال � �� كة ال �� اف �المخصصات عندما �كون ع� ال ��  االع
امات و�مكن عمل تقدير موثوق  � �� � المنافع االقتصاد�ة وذلك للوفاء بهذە االل

رد المتمثلة �� رج�ة للموا محتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خا
اف �السداد  �� ، يتم االع � داد �عض المخصص أو �امله، ع� س��ل المثال، �موجب عقد تأم�� �� كة اس �� ام. عندما تتوقع ال � �� �ه لم�لغ االل

رة  ��ــح أو الخسا � قائمة ال
ر�ف المتعلقة �أي مخصص �� ا. تظهر المصا ا تق���� ؤكد� �أصل منفصل، ول�ن فقط عندما �كون السداد م

ر�ف. داد للمصا �� مخصوما منها أي اس
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مخصصات (تابع)

2.3.12� م�افآت نها�ة خدمة الموظف��

�اض2.3.13 ت�ال�ف االق

رأس المال2.3.14

ر�اح ع� األسهم العاد�ة2.3.15 توز�عات األ

رة2.3.16 م�افأة أعضاء مجلس اإلدا

� االعت�ار المعاي�� المناس�ة 
رة �� كة. �أخذ أعضاء مجلس اإلدا �� ر�اح ال ر�اح يتم سدادها من أ راء توز�ــــع أ � ب�ج رة المساهم�� � مجلس اإلدا

ر�اح  ام �دفع توز�عات األ � �� كة �االل �� ف ال �� ر�اح. تع ر�ة لسنة 2019، مع التوص�ة بتوز�ــــع األ �ات التجا �� � ذلك متطل�ات قانون ال
ما ��

اع الجمع�ة العموم�ة السنوي. و�تم  � اجتم
رة �الحد األق� الذي وافق عل�ه المساهمون �� ندما يتم اعتمادها من ق�ل مجلس اإلدا

� حقوق المل��ة.
ة �� �� اف �الم�لغ المقا�ل م�ا �� الع

رة. ر�ة م�افأة أعضاء مجلس اإلدا �ات التجا �� كة وقانون ال �� �م النظام األسا�� لل

كة. �� � تتلقاها ال رأس المال �ق�مة العوائد ال�� تم �سج�ل 

اء  �� اع واتفاق�ة  ام حا�� ن��جة لأل�شطة المضطلع بها �موجب حق االنتف � �� ا لوجود ال ر� زالة األصول نظ ا لت�ال�ف إل كة مخصص� �� جل ال
ام �استخدام التدفقات النقد�ة  � �� زالة األصول �الق�مة الحال�ة للت�ال�ف المتوقعة ل�س��ة االل الطاقة. يتم تكون مخصص لت�ال�ف إل
��ة الحال�ة الذي �عكس المخاطر  �� . يتم خصم التدفقات النقد�ة �معدل ما ق�ل ال � زء من ت�لفة األصل المع�� رة وت��ت كج لمقد

رة والدخل الشامل  ��ــح أو الخسا � قائمة ال
اف �ه �� �� زالة األصول. يتم �سج�ل تفك�ك الخصم كت�لفة عند تك�دە و�تم االع ام إ � �� لمتعلقة �ال

زالة األصول سن��ا و�تم تعد�لها حس�ما �ان ذلك مناس�ا. تتم  رة إل راجعة الت�ال�ف المستق�ل�ة المقد اآلخر ضمن ت�ال�ف التم��ل. تتم م
�ح  � معدل الخصم المطبق أو خصمها من ت�لفة األصل �اس�ثناء األصل الممن

رة أو �� � الت�ال�ف المستق�ل�ة المقد
ات �� �� ضافة التغ

� ا ت ق إ  

� لسنة 2003 
راعاة متطل�ات قانون العمل الُعما�� ر�ــــخ التق��ر، مع م � تا

كة �� �� � ال
� موظ�� وط تعي�� ا ل�� تحق م�افأة نها�ة الخدمة وفق�

اف �استحقاقات  �� " وتعد�التها الالحقة. يتم االع � رقم 19 "م�افآت نها�ة خدمة الموظف�� وتعد�الته الالحقة، ومع�ار المحاس�ة الدو�� 
ام المقدر  � �� � و�تم تكون مخصص للمستحقات ف�ما يتعلق �االل ان عند استحقاقها للموظف�� �� زة السن��ة وتذا�ر الط � اإلجا

وظف ��
امات المتداولة، ب�نما يتم اإلفصاح  � �� � االل

راج هذە المستحقات �� ر�ــــخ التق��ر. يتم إد � �قدمها الموطفون ح�� تا � ن��جة للخدمات ال�� لنا��
� ضد المخاطر  � خطة التقاعد المحددة والتأم��

اف �المساهمات �� �� ام غ�� متداول. يتم االع � �� عن تلك المتعلقة �م�افأة نها�ة الخدمة �ال
رة والدخل الشامل اآلخر  ��ــح أو الخسا � قائمة ال

� وفقا لقانـون التأمينات االجتماع�ة لعام 1991 �م�وف �� � العماني�� لمهن�ة للموظف��
عند تك�دە.

رع�ة  رة واللجان الف رر اجتماعات الجمع�ة العموم�ة السن��ة هذە الم�افآت وتعتمدها �� وأتعاب التمث�ل المستحقة لمجلس اإلدا
. � ر�اح ع� المساهم�� لتا�عة له وتوز�ــــع أ

 � رى ال�� اض الفوائد والت�ال�ف األخ �� � تم تك�دها فيها. تتضمن ت�ال�ف االق ة ال�� �� � الف
ر�ف �� اض �مصا �� اف ��افة ت�ال�ف االق �� م االع
�اض األموال. تتك�دها م�شأة ما ف�ما يتعلق �اق

زا� لالستخدام  زمن�ة ط��لة ل�� �صبح جاه ة  �� زة أو إ�شاء أو إنتاج أصل �حتاج إ�شاؤە إ� ف ة �ح�ا �� � تتعلق م�ا اض ال�� �� �ال�ف االق  
زء من ت�لفة ذلك األصل. رسملتها كج محدد له أو ب�عه يتم 
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رات المحاس��ة الهامة3 األح�ام والتقدي

رات الهامة المستخدمة �� إعداد القوائم المال�ة: وف�ما ��� التقدي

األح�ام3.1
تص��ف محطة التول�د كعقد إ�جار أ)

عقود اإل�جار - تحد�د عقود اإل�جار وتص��ف عقود اإل�جارب)

(1) اإل�جار التم����

 لم�ادئ المع�ار الدو�� إلعداد 
�
، ُ�صنف اتفاق اإل�جار ع� أنه إما تم���� أو �شغ��� ط�قا را� رار �أن االتفاق يتضمن إ�جا رد التوصل لق مج

. وأي إ�جار غ�� اإل�جار التم���� �عد  زا�اە عقد إ�جار تم���� رقم 16. و�عد اإل�جار الذي ينقل غالب�ة مخاطر ال�شغ�ل وم ر�ر المال�ة  لتقا
. عقد إ�جار �شغ���

رة  اء الطاقة والم�اە ف�ما يتعلق �محطة الطاقة �قد �� كة العمان�ة ل �� مة مع ال �� اء الطاقة الم �� رة، تم تص��ف اتفاق�ة  نادا� إ� تقي�م اإلدا
رت�طة  زا�ا الهامة الم ا ألن المخاطر والم ر� رقم 16 نظ ر�ر المال�ة  273 م�جا وات كعقد إ�جار تم���� �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا

اء الطاقة، �عتمد تول�د الطاقة ع� المحطة  �� وط اتفاق�ة  ا ل�� اء الطاقة والم�اە. ووفق� �� كة العمان�ة ل �� مل��ة المحطة تم تح��لها إ� ال
ة  �� � سلطنة عمان، وتحصل ع� �م�ة كب

وك�ل الوح�د لتول�د الطاقة �� اء الطاقة والم�اە، �صفتها ال �� كة الُعمان�ة ل �� كة وال �� صة �ال
� �متطل�ات 

اء الطاقة ت�� �� رة إ� أن اتفاق�ة  ا لذلك، خلصت اإلدا كة. وفق� �� ن الطاقة المولدة عن ط��ق محطة التول�د الخاصة �ال
رقم 16 ر�ر المال�ة  لمع�ار الدو�� إلعداد التقا

رقم 16 وخلصت إ� أن  ر�ر المال�ة  ا لمتطل�ات المع�ار الدو�� إلعداد التقا رة بتقي�م تص��ف عقد اإل�جار وفق� ضافة إ� ذلك، قامت اإلدا
 �

� االقتصادي المت��� زء األ��� من العمر اإلنتا�� اء الطاقة �� خاصة �الج �� ، ح�ث أن مدة اتفاق�ة  ت�ب هو عقد إ�جار تم���� �� ذا ال
� القوائم المال�ة.

اف �مستحقات عقد اإل�جار التم���� �� �� ، تم االع كة. و�التا�� �� محطة تول�د الطاقة الخاصة �ال

اء الطاقة والم�اە ش.م.ع.م لتول�د الطاقة وتوف�� سعة الطاقة من محطتها.  �� كة الُعمان�ة ل �� اء الطاقة مع ال �� كة اتفاق�ة ل �� مت ال
، أي المحطة ال�الغة طاقتها 273 م�جاوات والمحطة ال�الغة طاقتها 445 م�جاوات. وتضع  � اء الطاقة �لتنا المحطت�� �� وتغ�� اتفاق�ة 
. را� ت�ب إ�جا �� رقم 16 والذي �ضع توجيهات لتحد�د م�� قد يتضمن ال ر�ر المال�ة  رها متطل�ات المع�ار الدو�� إلعداد التقا � اعت�ا

رة �� دا

ا لما إذا �ان  ر�ــــخ ال�دء و�تطلب تقي�م� � تا
ت�ب �� �� � أو �شتمل ع� عقد إ�جار �عتمد ع� جوهر ال

رت�ب ما يتمثل �� حد�د ما إذا �ان ت  
� استخدام ذلك األصل.

ت�ب الحق �� �� ت�ب �عتمد ع� استخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ينقل ال �� وفاء �ال

ر�ــــخ  � تا
رة �� امات المال�ة الظاه � �� اضات تؤثر ع� ق�مة األصول واالل �� رات واف رة الق�ام ب�عداد تقدي لب إعداد القوائم المال�ة من اإلدا

اضات تتضمن  �� رات مب��ة ع� اف � الق�مة العادلة خالل العام. ومثل هذە التقدي
ات �� �� لقوائم المال�ة والمخصصات الناتجة عنها والتغ

ات  �� رة إ� تغ رات اإلدا ، وقد يؤدي اختالف النتائج الفعل�ة عن تقدي ر�ما إ� حد كب�� رجة التأ�د منها  � تختلف د د�د من العوامل ال��
رة. امات المقد � �� � األصول واالل

مستق�ل�ة ��

ا لتفس��  رت�ب امت�از وفق� اء الطاقة والم�اە �� ت �� كة العمان�ة ل �� اء الطاقة والم�اە مع ال �� �� اتخاذ أح�ام للتأ�د مما إذا �انت اتفاق�ة 
ر�ر المال�ة  ا للمع�ار الدو�� إلعداد التقا رت��ات إعفاء الخدمة أو تنطوي ع� عقد إ�جار وفق� رقم 12: ت ر�ر المال�ة الدول�ة  ات التقا �� جنة تفس

� اتخاذ أح�ام لتص��ف عقد اإل�جار كعقد إ�جار �شغ��� أو عقد  رقم 16: عقود اإل�جار و�ذا �انت العقد ينطوي ع� عقد إ�جار، يتع��
ات  �� رة بتقي�م إم�ان�ة تطبيق تفس�� لجنة تفس رقم 16 عقود اإل�جار. قامت اإلدا ر�ر المال�ة  ا للمع�ار الدو�� إلعداد التقا جار تم���� وفق�

رقم 12 ال ينطبق  ر�ر المال�ة الدول�ة  ات التقا �� رت��ات إعفاء الخدمة وخلصت إ� أن تفس�� لجنة تفس رقم 12 - ت ر�ر المال�ة الدول�ة  لتقا
ري للمحطة ال�الغ 40  � التقدي را�� العمر اإلنتا�� اء الطاقة والم�اە. ي �� كة العمان�ة ل �� كة �� من تتحمله ول�س ال �� ت�ب ح�ث أن ال �� � ال

ا. اع لمدة إضاف�ة ت�لغ 25 عام� رض �موجب اتفاق�ة حق االنتف � تمد�د عقد إ�جار األ
كة �� �� ا حق ال م�

اء  �� � نها�ة اتفاق�ة 
رتها اإلنتاج�ة 445 م�جاوات ق�مة جوه��ة �� عالوة ع� ذلك، س�كون للق�مة المت�ق�ة لمحطة الطاقة ال�الغة قد

� االعت�ار الخطط المستق�ل�ة 
رادات من خالل تول�د ال�ه��اء مع األخذ �� � تحقيق اإلي

رار �� رة ع� االستم كة قاد �� قة وستكون ال
اع الطاقة �� عمان. للحكومة المتعلقة �قط
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رات المحاس��ة الهامة (تابع)3 األح�ام والتقدي
عقود اإل�جار - تحد�د عقود اإل�جار وتص��ف عقود اإل�جار (تابع)3.2

(1) اإل�جار التم���� (تابع)

(2) اإل�جار ال�شغ���

رادات ج) �اف �اإلي االع

�اضات3.2 رات واالف التقدي

زالة األصولأ) ام إ �� مخصص ال

رات المحاس��ة الهامة (تابع)3 األح�ام والتقدي

اء الطاقة ومخصص ال�شغ�ل والص�انة  �� رة اإلنتاج�ة المتعلق �اتفاق�ة  كة الحصول ع� مقا�ل مختلف �موجب مخصص القد �� حق لل
رادات من  رقم 15 "اإلي ر�ر المال�ة  ا لمتطل�ات المع�ار الدو�� إلعداد التقا ومخصص الوقود ومخصص الطاقة ال�ه��ائ�ة وما إ� ذلك. وفق�

اء الطاقة وتحد�د سعر المعاملة  �� � تم التعهد بها �موجب اتفاق�ة  ة ال�� � �� امات األداء المتم � �� رة بتقي�م ال العقود مع العمالء"، قامت اإلدا
رادات  اف �اإلي �� ، يتم االع اء الطاقة. و�التا�� �� � اتفاق�ة 

امات األداء المنفصلة ووجود عن� تم���� هام �� � �� خص�ص سعر المعاملة الل
رة ع� السلع أو الخدمات إ� العم�ل. عند نقل الس�ط

رة ومعدل  � �انت عليها. تعتمد الت�لفة المقد رة لحالتها ال�� رافق و�عادة المنطقة المتأث زالة الم كة إ �� � ع� ال اع، س�تع�� د انتهاء حق االنتف
رة. رات اإلدا زالة األصول حسب أفضل تقدي � مخصص حساب ت�ال�ف إ

خصم ومعدل المخاطر المستخدم ��

زء كب�� من عمر المحطة وأن الق�مة الحال�ة للحد األد�� للق�م  اء الطاقة تتعلق �ج �� � هذە الن��جة إ� أن اتفاق�ة 
رجع األساس ��

ر�ة ت�اد تعادل الق�مة العادلة للمحطة عند �دء اإل�جار. إل�جا

اء الطاقة والم�اە ف�ما يتعلق �محطة تول�د الطاقة ال�الغة  �� كة الُعمان�ة ل �� مة مع ال �� اء الطاقة الم �� رة، فإن اتفاق�ة   ع� تقي�م اإلدا
ا ل�قاء مخاطر ومنافع  ر� رقم 16 نظ ر�ر المال�ة  طاقتها 445 م�جاوات تم تص��فها �إ�جار �شغ��� �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا

ا ب�نما  اء الطاقة �� خمسة ع�� عام� �� رئ��� لهذا العقد هو أن مدة اتفاق�ة  كة. إن األساس ال �� رت�طة �مل��ة المحطة لدى ال جوه��ة م
اء الطاقة ال  �� ا. إن الق�مة الحال�ة للحد األد�� من دفعات عقد اإل�جار �موجب اتفاق�ة  � عام� ر�ع�� تقدر العمر االقتصادي لمحطة الطاقة أ

كة المخاطر المت�ق�ة. �� ري من الق�مة العادلة للمحطة عند �دء مدة عقد اإل�جار. عالوة ع� ذلك، تتحمل ال د �ش�ل جوه �� س

� تقي�م العوامل المذكورة 
ك �� �� رة مش اء الطاقة، فإن أح�ام اإلدا �� رات الخاصة �األداء �موجب اتفاق�ة  امات واالعت�ا � ��  الختالف االل

رة إنتاج�ة  رئ�سة المتعلقة �محطة تول�د الطاقة �قد رادات من أعمال الص�انة ال رادات. عالوة ع� ذلك، يتم تقدير اإلي اف �اإلي �� عالە لالع
، فإذا �انت ت�لفة أعمال  اء الطاقة. و�التا�� �� ة اتفاق�ة  �� رئ�سة المتوقعة ع� مدى ف بواقع 273 م�جا وات بناًء ع� ت�لفة الص�انة ال

ة س�تأثر إ� هذا الحد. �� رئ�سة للف رادات من أعمال الص�انة ال رات، فإن اإلي رئ�سة الفعل�ة تختلف عن التقدي ص�انة ال
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�اضات: (تابع)3.2 رات واالف التقدي

رئ�س�ةب) انخفاض ق�مة مستحقات عقد اإل�جار التم���� ومستحقات أعمال الص�انة ال

ر�ة المدينةج) مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجا

� ألصول التوص�لد) اتفاق�ة التوص�ل ال�ه��ا�� - تحد�د التح�م والعمر اإلنتا��

ر�ة المدينة. �س�ند معدالت المخصص إ�  كة مصفوفة مخصص الح�ساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجا �� ستخدم ال
�ع  راف�ا ون رة مماثلة (ع� س��ل المثال، حسب الجغ � لها أنماط خسا ائح العمالء المتعددة ال�� �� � السداد �ال�س�ة لمجموعات 

ام التع�� ��
� معدالت  � ع� االئتمان).إن تقي�م العالقة ب�� ها من أش�ال التأم�� �� �ع العم�ل وتص��فه والتغط�ة �االعتمادات المس�ند�ة وغ منتج ون
رات الهامة. إن  ر�خ�ة والظروف االقتصاد�ة المتوقعة والخسائر االئتمان�ة المتوقعة �عت�� من التقدي خلف عن السداد الملحوظة التا
� الظروف والظروف االقتصاد�ة المتوقعة. إن تج��ة الخسائر االئتمان�ة المتوقعة 

ات �� �� قدار الخسائر االئتمان�ة المتوقعة يتأثر �التغ
� المستق�ل.

رض العم�ل للتع�� الفع�� ��  ع� تع
ً

وكذلك توقع الظروف االقتصاد�ة قد ال تعت�� دل�� كة  �� سا�قة لل

كة �ض�ط المصفوفة من أجل تعد�ل أحداث  �� كة. ستقوم ال ��  إ� معدالت التع�� السا�قة لدى ال
�
س�ند مصفوفة المخصص م�دئ�ا

الخسائر االئتمان�ة السا�قة مع المعلومات المستق�ل�ة. ع� س��ل المثال، إذا �ان من المتوقع تدهور الظروف االقتصاد�ة المتوقعة (الناتج 
ة تق��ر، يتم تحد�ث معدالت  �� ر�ــــخ �ل ف � تا

� السداد السا�قة. ��
) خالل السنة المق�لة، فإنه يتم تعد�ل معدالت التع�� �� المح�� اإلجما��

رات المستق�ل�ة. � التقدي
ات �� �� � السداد السا�قة الملحوظة �اإلضافة إ� تحل�ل التغ

لتع�� ��

رها التم��ل�ة  رت�طة �مستحقات عقود إ�جا ا، وتلك الخسائر �� الم اف�� �� ا اس� كة بتقي�م الخسائر االئتمان�ة المتوقعة تقي�م� �� م ال
� الق�مة الخاصة �مستحقات عقود 

رئ�س�ة المسجلة �الت�لفة المطفأة. تم تقي�م مخصصات االنخفاض �� ومستحقات أعمال الص�انة ال
رة  � السداد ومعدالت الخسا

اضات تتعلق �مخاطر التع�� �� �� جار التم��ل�ة بناًء ع� نموذج الخسائر االئتمان�ة المتوقعة، �استخدام اف
ا إ�  رض اح�ساب انخفاض الق�مة، اس�ناد� اضات واخت�ار المدخالت لغ �� راء تلك االف � س��ل إج

كة �األح�ام �� �� � ال المتوقعة. �ستع��
ة تق��ر. �� � نها�ة �ل ف

رات المستق�ل�ة �� وكذلك التقدي رب السا�قة �اإلضافة إ� ظروف السوق الحال�ة  جا

ر�ة المدينة. �س�ند معدالت المخصص إ�  كة مصفوفة مخصص الح�ساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ع� الذمم التجا �� ستخدم ال
كة. �� معدالت التع� السا�قة الملحوظة لدى ال

وط العقد  � تقي�م ��
كة اجتهادات محاس��ة �� �� كة النقل للتوص�ل بنظام النقل. وتطبق ال �� � مع 

كة اتفاق�ات توص�ل كه��ا�� �� رمت ال
كة النقل إ� جانب  ��  �

ركز توز�ــــع الحمولة �� � االعت�ار وظ�فة م
رة، مع األخذ �� ا لتقدير اإلدا رة ع� أصول التوص�ل. وفق� لتحد�د الس�ط

رة أن  رتأت اإلدا كة النقل. عالوة ع� ذلك ا �� � أصول التوص�ل �ظل مع 
� �شغ�ل وص�انة أصول التوص�ل، اس�نتج أن التح�م ��

حق ��
 � رسوم التوص�ل ع� مدار العمر اإلنتا�� كة ستحصل ع� منافع من أصول التوص�ل ح�� يتم �شغ�ل المحطة، و�التا�� س�تم إطفاء  ��

المقدر للمحطة.
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ممتل�ات ، المحطة والمعدات4

بنا�اتمحطات

رأسمال�ة  قطع غ�ار 
للمحطة ومعدات 

رى زالة األصلأخ رامج �مبيوتر�مبيوتر ومعداتإ راتب ركي�اتس�ا ر��أثاث وت اإلجما�� الف
رأسمال�ة  األعمال ال

اإلجما��ق�د التنف�ذ
ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��

الت�لفة:
          162,601,671                       -          162,601,671                 57,880                 19,750               102,254              328,426           1,393,077           1,480,899           9,007,974         150,211,411�� 1 يناير 2022

                          -                       -                          -                       -                       -                       -                      -                      -                      -                      -                         -إضافات 

� 30 س�تم�� 2022
��150,211,411         9,007,974           1,480,899           1,393,077           328,426              102,254               19,750                 57,880                 162,601,671          -                       162,601,671          

االستهالك:
            16,278,388                       -            16,278,388                 57,880                 19,530               101,127              195,755              105,408              623,191              900,797           14,274,700�� 1 يناير 2022

               2,980,529                       -               2,980,529                       -                       220                   1,127                35,542                26,826                61,704              168,900             2,686,210االستهالك المحمل ع� السنة

� 30 س�تم�� 2022
��16,960,910           1,069,697           684,895              132,234              231,297              102,254               19,750                 57,880                 19,258,917            -                       19,258,917            

�ة: �� � الق�مة الدف
صا��

� 30 س�تم�� 2022
��133,250,501         7,938,277           796,004              1,260,843           97,129                -                       -                       -                       143,342,754          -                       143,342,754          

الت�لفة:
          162,390,952                 92,907          162,298,045                 57,880                 19,750               102,254              317,793           1,393,077           1,480,899           9,007,974         149,918,418�� 1 يناير 2021

                  210,719                (92,907)                  303,626      -                        -                        -                        -                10,633                       -                       -                      -           292,993.00إضافات 
� 31د�سم�� 2021

��150,211,411         9,007,974           1,480,899           1,393,077           328,426              102,254               19,750                 57,880                 162,601,671          -                        162,601,671          

االستهالك:
             12,297,546                        -             12,297,546 48,823               17,221                            94,195           149,524             69,639           540,919           675,598        10,701,627�� 1 يناير 2021

               3,980,842                        -               3,980,842                9,057 2,309                                6,932             46,231             35,769             82,272           225,199          3,573,073االستهالك المحمل ع� السنة

             16,278,388                        -             16,278,388                 57,880                 19,530               101,127              195,755              105,408              623,191              900,797           14,274,700�� 31د�سم�� 2021

�ة: �� � الق�مة الدف
صا��

� 31د�سم�� 2021
��135,936,711         8,107,177           857,708              1,287,669           132,671              1,127                    220                       -                        146,323,283          -                        146,323,283          

رض ألجل (إ�ضاح 16) رهونة لدى البنوك مقا�ل ق (1) جميع المحطات والمعدات م

: رة والدخل الشامل اآلخر ع� النحو التا�� ��ــح أو الخسا ر�ف االستهالك �� قائمة ال (2) تم توز�ــــع مصا

30 س�تم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

     2,968,316    2,975,294ت�ال�ف �شغ�ل�ة (إ�ضاح 21)
ر�ة (إ�ضاح 22) ر�ف عموم�ة و�دا           18,529           5,235مصا

2,980,529        2,986,845         

رة اإلس�ان. رة �موجب عقد إ�جار ط��ل األجل مع وزا رض مستأج (3) تم �ش��د المحطة ع� أ
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مستحقات عقد إ�جار تم����

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

          43,379,830       41,494,195ستحقات عقد إ�جار تم����
              (156,980)           (156,980)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

41,337,215            43,222,850          
زء غ�� المتداول ج

          40,839,635       38,794,108ستحقات عقد إ�جار تم���� - غ�� متداولة
              (147,752)           (147,752)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

38,646,356            40,691,883          
ري: زء الجا ج

            2,540,195         2,700,087ستحقات عقد إ�جار تم���� - متداولة
                   (9,228)               (9,228)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

2,690,859              2,530,967            

: ضح الجدول التا�� تحل�ل استحقاق مستحقات عقد اإل�جار التم����

�أقل من �ب�� أ��� منب��
�سنة واحدة � و5 سنواتسنة وس�ت�� اإلجما��سنوات 5س�ت��

ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��
3 س�تم�� 2022

5,989,248    5,989,248      17,967,745  31,443,555       61,389,796      
مم مدينة   

رادات التم��ل غ�� المك�س�ة  قصا: إي
لدخل   (3,289,161)   (3,060,206)    (7,604,379)   (5,941,854)        (19,895,600)     
  2,700,087       2,929,042         10,363,366     25,501,701            41,494,196          

3 د�سم�� 2021

5,989,248       5,989,249          17,967,746     35,935,490            65,881,733          
مم مدينة   

رادات التم��ل غ�� المك�س�ة  قصا: إي
لدخل          (3,449,053)          (3,233,658)       (8,218,073)             (7,601,119)(22,501,903)         

2,540,195       2,755,591          9,749,673       28,334,371            43,379,830          

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

                166,088                 156,980ا �� 1 يناير
                   (9,108)                          -د) / تك��ن مخصصات محملة خالل السنة

/31 د�سم�� � 30 س�تم��
                156,980                 156,980ا ��

رئ�س�ة رادات مستحقة من أعمال الص�انة ال إي
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

        2,903,019         2,525,395 1 يناير
�ف بها خالل السنة (إ�ضاح 20) رئ�سة المع رادات من أعمال الص�انة ال                 234,258            192,633ضاف: إي

�ف بها خالل السنة رادات التم��ل المع                 217,981            148,022ضاف: إي
              (829,863)           (622,397)قصا: الدفعات المستلمة خالل السنة

            2,525,395              2,243,653رص�د الختا��
                 (10,546)                  (10,546)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

/31 د�سم�� � 30 س�تم��
            2,514,849              2,233,107ا ��

جمل مستحقات عقد 
�جار التم����

جمل مستحقات عقد 
�جار التم����

اف �مستحقات  �� ، تم االع . و�التا�� رة عن عقد إ�جار تم���� رتها 273 هو ع�ا ت�ب الخاص �محطة تول�د الطاقة ال�الغة قد �� � إ�ضاح 3، فإن ال
 هو مذكور ��

د اإل�جار التم���� �� القوائم المال�ة.

: ركة ع� مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة هو �ما ��� ح  
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

رئ�سة المستحقة (تابع) رادات من أعمال الص�انة ال اإلي
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

: ر�ــــخ التق��ر �� ع� النحو التا�� ص��فات المتداولة وغ�� المتداولة �ما �� تا  
            2,041,539         1,602,748� متداولة

                   (8,414)               (8,414)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة
1,594,334              2,033,125            

                483,856                 640,905داولة
                   (2,132)                    (2,132)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

638,773                 481,724                

المخزون
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��
            2,761,176         2,734,187ع غ�ار ومواد استهال��ة

            2,929,173         2,812,488ود

5,546,675              5,690,349            

ر�ة مدينة وذمم مدينة أخرى ذمم تجا
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

اء الطاقة والم�اە �� كة الُعمان�ة ل �� ر�ة مدينة من ال           15,587,157              5,154,773 تجا
                      (471)                        (471)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

5,154,302              15,586,686          
رى                 131,276                    76,668م مدينة أخ

راف ذات العالقة (إ�ضاح 26) -                    23,154لغ مستحقه من األط
5,254,124              15,717,962          

ر�ة المدينة غ�� محملة �الفائدة و��لغ أجل استحقاقها 25 يوما. و�) إن الذمم التجا

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

                  84,348                         471 1 يناير
                 (83,877)                          -طب / رد خالل السنة

                        471                         471 30 د�سم�� / 31 د�سم��

ر�ــــخ التق��ر: ر�ة المدينة غ�� منخفضة الق�مة �� تا لثا) �لغت األعمار اإلنتاج�ة للذمم التجا
            3,223,120              5,149,368ل من 25 يوم

ا             4,154,523                      2,693ن 25 إ� 90 يوم�
            8,209,514                          -ن 90 إ� 360 يوما

                         -                      2,712�� من 360 يوما
5,154,772              15,587,157          

ركة ع� مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة: ن�ا) ف�ما ��� الح

 �
اء الطاقة والم�اە وال�� �� كة العمان�ة ل �� ) مستحقة من ال �

ر�ال عما��  12,364,037 - 2021) �
ر�ال عما�� ر�ة من  5,405  ) تتكون الذمم المدينة التجا

�
�عا

ر�ــــخ التق��ر. � تا
ر�ــــخ التق��ر.�ما �� � تا

 موعد استحقاقها �ما ��
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

ر�ة مدينة وذمم مدينة أخرى (تابع) ذمم تجا

ُسلف ودفعات مسددة مقدما
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

رى 1,8631,863عات مقدمة وأخ
ا ر�ف مسددة مقدم� 141,574445,781صا

143,437447,644

النقد والنقد المعادل1
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

 �
�ر�ال عما��

ر�ال عما��

4,454,658              4,425,814د لدى بنك
                 (16,949)                  (16,949)قصا: مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

4,408,865              4,437,709            
2,050                      2,050د �� الصندوق

4,410,915              4,439,759            

            4,456,708              4,427,864قد والنقد المعادل - المجمل

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

                  16,949                    16,949 1 يناير
                         -                          -خصصات محملة خالل السنة (إ�ضاح 22)

                  16,949                    16,949 30 يونيو / 31 د�سم��

رأس المال1

ر�ــــخ التق��ر: كة �� تا �� رأسمال ال �ما ��� المساهمون الذين �متل�ون 10% أو أ��� من 
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
عدد األسهم�س�ة المساهمةعدد األسهم�س�ة المساهمة

 60,004,800           %27 60,004,800       %27�كة ماب للطاقة القا�ضة المحدودة 
ق األوسط وأف��ق�ا  �� ر�ــــع ال �اە مشا �� وي و

فستمنت آند د�فول��منت ل�متد  27%       60,004,800 27%           60,004,800 

االحت�ا�� القانو��1

كة �� � المقا�ل، قامت ال
رسوم الوقود. و�� رادات  اء الطاقة والم�اە بتأج�ل مدفوعات إي �� كة العمان�ة ل �� ا، قامت ال ا من مايو 2021 فصاعد� ر� ) اعت�ا

�
خامسا  

رة الطاقه والمعادن اء الطاقة والم�اە ووزا �� كة العمان�ة ل �� ة ، وافقت ال �� رة الطاقة والمعادن. خالل الف   بتأج�ل المدفوعات مقا�ل فوات�� الوقود إ� وزا
كة �� ة الحال�ة ، قامت ال �� . عالوة ع� ذلك ، خالل الف � رسوم الوقود المستحقة الدفع ح�� 31 د�سم�� 2021 عن ط��ق تعد�ل محاس��  � تع��ض 

رة الطاقة والم�اە ا �دفع فوات�� الوقود إ� وزا كة أ�ض� �� ا من يناير 2022 ، و�المقا�ل قامت ال ر� كة اعت�ا �� رسوم الوقود لل اء الطاقة والم�اە �دفع  �� ن�ة ل

رموقة �� سلطنة عمان والممل�ة المتحدة. رصدة البنوك مودعة لدى مؤسسات مال�ة م  

رأس المال المصدر  ). �ما ي�لغ  �
ر�ال ُعما��  120,000,000 :2021) �

ر�ال ُعما�� � 30 س�تم�� 2022، 120,000,000 
كة، �ما �� �� �ح �ه لل رأس المال الم  

كة فئة  �� ) �معدل 100 ب�سة للسهم الواحد. ولدى ال �
ر�ال عما�� � 30 س�تم�� 2022 ( 2021: 22,224,000 

� �ما ��
ر�ال عما�� �ع 22,224,000  مدف

� دخل ثا�ت.
� ال تحمل الحق ��

حدة من األسهم العاد�ة ال��

كة �عد  �� ر�اح ال � أ
� سلطنة عمان، س�تم تح��ل 10% من صا��

�ات المسجلة �� �� ر�ة 18/2019 المطبق ع� ال �ات التجا �� ا للمادة 132 من قانون ال ق�
كة المصدر.  �� رأسمال ال � إ� ما ال �قل عن ثلث 

رص�د هذا االحت�ا�� القانو�� � �ل سنة ح�� �صل 
� غ�� القا�ل للتوز�ــــع ��

ائب إ� االحت�ا�� القانو�� �� ل  
ر�اح. � كتوز�عات أ ذا االحت�ا�� غ�� قا�ل للتوز�ــــع ع� المساهم��  

: ركة ع� مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة هو �ما ��� ح  
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

احت�ا�� تحوط التدفق النقدي1

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

             (5,561,527)           (9,770,973)
� الق�مة العادلة خالل السنة

            4,952,289         9,020,423غ�� ��
��ة مؤجلة (إ�ضاح 19) �� : المتعلق �أصل 

�
(742,843)                       (1,353,064)قصا

� الق�مة العادلة للتحوطات خالل السنة (ب)
            4,209,446              7,667,359غ�� ��

(5,561,527)            2,105,832                30 س�تم�� \ 31 د�سم�� (ج) = (أ) + (ب)

األدوات المال�ة المشتقة1

أ��� من 5أ��� من سنة12-1إجما�� الم�الغ اإلسم�ةالق�مة العادلة السلب�ة
رااإلجمال�ةالق�مة الدف��ة سنواتح�� 5 سنواتشه

ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��

3س�تم�� 2022 
17,884,42950,292,519    72,407,6574,230,709   (2,477,451)دالت أسعار الفائدة

3 د�سم�� 2021
17,634,49954,773,158       6,542,97276,564,0424,156,385دالت أسعار الفائدة

؛ ر�ــــخ التق��ر �� ع� النحو التا�� � تا
ص��فات المتداولة وغ�� المتداولة �ما ��  

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

            4,841,799        (1,635,118)� متداولة
            1,701,173           (842,333)داولة

(2,477,451)            6,542,972            

زالة األصول1 مخصص ت�ال�ف إ
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

4,958,813         4,722,679            
زالة األصول من الموقع (إ�ضاح 24)                                           236,134            185,955 معدل الخصم ع� مخصص ت�ال�ف إ

5,144,768              4,958,813            

ات  �� � قائمة التغ
رضها �� � الدخل الشامل اآلخر وع

ة �� �� راج ق�متها العادلة م�ا �ي �افة مقا�ضات أسعار الفائدة كتحوطات تدفقات نقد�ة وتم إد ص و�
��ة المؤجلة ذات الصلة. �� � خالصة من ال  حقوق المساهم��

كة مع  �� ة إ� الثابتة. و�موجب هذە المقا�ضات، تتفق ال �� كة مخاطر معدل الفائدة ع� التدفقات النقد�ة �استخدام م�ادالت أسعار الفائدة المتغ ��  ال
�ع إ�  رج � أسعار العقود الثابتة ومعدالت الفائدة ذات السعر العائم، مح�س�ا �ال رق ب�� ات محددة (ر�ــع سن��ة) الف �� رى ع� أن �س��دلوا ع� ف راف أخ

�الغ األصل�ة النظ��ة المتفق عليها.

 1 يناير (أ)

كة سعر الفائدة  �� ر�ة. ولقد ث�تت ال كة ط��لة األجل �الدوالر األم���� فائدة �سعر الليبور ع� الدوالر األم���� عالوة ع� الهوامش السا �� سه�الت ال  
رامها مع بنوك دول�ة عد�دة من أجل ال�سه�الت.  خالل اتفاق�ات مقا�ضة أسعار الفائدة تم إب

رمت  كة لمخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقد�ة. أب �� رض ال ة، مما �ع �� اض ط��ل األجل �معدالت متغ �� كة من االق �� رئ�س�ة لل خاطر أسعار الفائدة ال  
ة  �� كة �أسعار متغ �� ا. قروض ال � 2.6% - 3.045% سن��� وح ب�� ا �� �كة خمس اتفاق�ات لت�ادل أسعار الفائدة مع خمسة بنوك دول�ة �أسعار فائدة ثابتة ت

. ومة �الدوالر األم����

ر�ــــخ االستحقاق ة المت�ق�ة ح�� تا الم�الغ األسم�ة للف��

 �دا�ة السنة
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

زالة أصول الموقع (تابع)1 مخصص ت�لفة إ

رض ط��ل األجل1 ق
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

138,523,664         146,894,306        
�ع خالل السنة            (8,370,642)            (9,924,794)دف
رض         138,523,664         128,598,870ما�� ق�مة الق

رت��ات غ�� مطفأة            (1,171,937)            (1,025,842)قصا: رسوم ت
127,573,028         137,351,727        

: رض ألجل هو ع� النحو التا�� تص��ف المتداول وغ�� المتداول للق  
        127,221,502         120,038,653زء غ�� المتداول

زء المتداول           10,130,225              7,534,375ج
127,573,028         137,351,727        

أسعار الفائدةالعملة

�
31 د�سم�� 2032%5.0 سن��ار�ال عما��

31 د�سم�� 2032ليبور+ 1.4% سن��ادوالر أم����

رض األجل: ا ��� جدول سداد إجما�� ق
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

          10,323,955            10,700,496ستحقة الدفع خالل سنة واحدة
� � سنة واحدة وس�ت��           10,700,496            10,780,247ستحقة الدفع ب��

� وخمس سنوات � س�ت��           32,980,829            33,384,535ستحقة الدفع ب��
          84,518,384            73,733,592ستحق السداد �عد 5 سنوات

128,598,870         138,523,664        

: رض األجل مما ��� وط العامة، يتألف ق ا التفاق�ة ال��

�إجما�� م�لغ ال�سه�ل
ر�ــــخ السداد النها�� تا

وع. و��لغ  � ورهن حسا�ات الم�� � واتفاق�ة ضمان ع� أسهم المؤسس�� � / إعادة التأم�� زل عن التأم�� وع، والتنا رهن جميع أصول الم�� رض ب  ضمان الق
ا (2021: %5)  ا (2021: 4.16%) لل�سه�الت �الدوالر االم���� و�س�ة 5% سن��� رجح لسعر الفائدة الفع�� للقروض البنك�ة 4.23% سن��� وسط الم

رض ل�عض الضمانات المتعلقة �الحفاظ ع� �س�ة تغط�ة  ا) (2021: 4.49%). �خضع الق � (�ش�ل عام سعر فع�� 4.55% سن���
��ال الُعما�� سه�الت �ال

دمة الدين.

72,999,959

� إ�ضاح 13 و 
�� � رض المقوم �الدوالر األم���� �ال�س�ة لخطر سعر الفائدة عن ط��ق اتفاق�ة لمقا�ضة أسعار الفائدة �ما هو مب�� زء الق كة ضد ج ��  ال

.1

) خصصت من ق�ل ائتالف من بنوك محل�ة وعالم�ة  � (437,832,047 دوالر أم����
ر�ال ُعما�� رض األصل�ة ال�الغة 168,609,121  ق�ة �سه�الت الق

� ت�دأ من 31 يوليو 2018.
رض ع� 31 قسط نصف سنوي وال�� وع. و�سدد الق اء الطاقة لتم��ل ت�ال�ف الم�� ��  التفاق�ة 

� �س�ب تعد�ل معدل الخصم وتم 
ر�ال عما�� � ت�لغ طاقتها اإلنتاج�ة 273 م�جا وات �م�لغ 103,105 

الل سنة 2020، انخفض مخصص المحطة ال��
رة. ��ــح أو الخسا � قائمة ال

اف بهذا االنخفاض �� ��

� المخصص. 
ز�ادة �� رات المخصصات لمحطة 445 م�جا وات وقامت بتعد�ل معدل الخصم الذي نتج عنه  راجعة تقدي كة �م �� الل سنة 2020، قامت ال

. يتم استهالك  �
ر�ال عما�� زالة المعدات من الموقع �م�لغ 464,558  زالة المعدات من الموقع وأصول إ � مخصص ت�لفة إ

ز�ادة ��  عن تأث�� هذا التغي�� 
رة �ما يتما��  رات اإلدا م�م ع� أفضل تقدي �� رقم 16 - الممتل�ات واآلالت والمعدات. تعتمد الت�ال�ف المتوقعة لل رقم  ا لمع�ار المحاس�ة الدو��  صل وفق�

رسات الصناعة.  مما

 ال�دا�ة

248,271,000

زالة األصول الق�مة الحال�ة ألفضل تقدير من  زالة أصول الموقع ن��جة إل�شاء محطة تول�د ال�ه��اء. تمثل ت�ال�ف إ كة �موجب اتفاق�ة اإل�جار ب� �� ل  
رة. تم  كة المستأج �� � مواقع ال

رة لحالتها السا�قة �� رجاع المنطقة المتأث رافق و� زالة الم � ستكون مطل��ة إل
 للتدفق المستق��� للمنافع االقتصاد�ة ال��

زالة األصول. تم اح�ساب المخصص  ام إ � �� ��ة الذي �عكس المخاطر المحددة الل �� م تقدير الت�لفة إ� الق�مة الحال�ة �استخدام معدل ما ق�ل ال
ر�ــــخ التق��ر. � تا

ستخدام معدل خصم بواقع %5 ��
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

رض ط��ل األجل (تابع)1 ق

عمل�ات سداد

ات غ�� النقد�ةخالل السنة�� 1 يناير �� التغي
� 30 س�تم�� / 31 

��
د�سم��

ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��
3 س�تم�� 2022

 127,573,028         146,095                  (9,924,794)        137,351,727       ض �سه�ل ممتاز

3 د�سم�� 2021
 137,351,727         186,496                  (8,370,642)        145,535,873       ض �سه�ل ممتاز

ر�ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى1 الذمم التجا
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

ر�ة دائنة           13,994,777              4,174,192م تجا
ر�ف مستحقة             2,576,215              2,703,190صا

راف ذات عالقة (إ�ضاح 26)                 488,502                 494,003لغ مستحقة إ� أط
رى                 720,499                 542,482��ة الق�مة المضافة والذمم الدائنة األخ

7,913,867              17,779,993          

عقود اإل�جار 1

.اتفاق�ة حق االنتفاع لمدة 40 سنة -
.عقد إ�جار المكتب �موجب عقد إ�جار مدته 3 سنوات -

: � التدفقات النقد�ة التم��ل�ة مب�نة ع� النحو التا��
� نتجت ��

امات ال�� � �� ركز الما�� مع االل � قائمة الم
رصدة االفتتاح�ة والختام�ة �� طا�قة األ  

را� من 31 يوليو 2021. تتطلب آل�ة دفع فائض النقد أنه �عد اح�ساب ت�ال�ف  رض اعت�ا كة �موجب اتفاق�ة الق �� فع�ل آل�ة دفع فائض النقد  الخاص �ال   
رض ("آل�ة دفع فائض النقدي").  � من أجل الدفع المسبق لم�لغ الق رض�� شغ�ل ومدفوعات خدمة الدين، �جب سداد 95% من التدفق النقدي الحر للمق

ة ل�س��ة  �� ) تم سدادها خالل الف �
ر�ال عما��  1,312,716 :2021) �

ر�ال عما�� وجب آل�ة دفع فائض النقدي، تم دفع دفعة مقدمة �م�لغ 2,584,207  
رض القائم.. لغ الق

 ( �
ر�ال ُعما��  7,700,000 - 2021) �

ر�ال عما�� رە 7,700,000  رأس المال العامل �م�لغ وقد  �
كة �سه�الت غ�� مسح��ة �� �� � 30 س�تم�� 2022، لدى ال

ا ��
عدل فائدة ب�س�ة 3.75% سن��ا (2020 - %3.75).

رقم 16: رقم  ر�ر المال�ة  � �غطيها المع�ار الدو�� إلعداد التقا
رف المستأجر، العقود التال�ة ال�� كة، �صفتها الط ��  ال

رة الطاقة والمعادن مقا�ل ت�لفة  ) مستحق السداد إ� وزا �
ر�ال عما��  12,449,857 - 2021) �

ر�ال عما�� رە صفر  ر�ة الدائنة ع� م�لغ وقد مل الذمم التجا
ة ط��لة. �� ) للم��د من التفاص�ل حول الم�لغ المستحق السداد منذ ف

�
ر�ــــخ التق��ر. انظر إ�ضاح 8 (خامسا � تا

رة السداد �ما �� ود المتأخ
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

عقود اإل�جار (تابع)1

: ر�ــــخ التق��ر �� ع� النحو التا�� ركة ع� أصول حق االستخدام �ما �� تا ح  
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��

1,787,985              1,855,736            
                 (67,751)                  (46,802)ستهالك محمل خالل السنة (إ�ضاح 21)

            1,787,985              1,741,183 � 30 س�تم�� / 31 د�سم��

؛ ر�ــــخ التق��ر �� ع� النحو التا�� �ف �ه �ما �� تا ام عقد اإل�جار المع �� ركة ع� ال  

2,034,217              2,071,784            
                119,195                    87,017ئدة مستحقة خالل السنة (إ�ضاح 24)

              (156,762)                (144,014)عات مسددة خالل السنة
            2,034,217              1,977,220 � 30 س�تم�� / 31 د�سم��

؛ ر�ــــخ التق��ر هو ع� النحو التا�� ص��ف المتداول وغ�� المتداول �ما �� تا  

            1,881,501              1,839,081مات عقد اإل�جار غ�� المتداولة
                152,716                 138,139مات عقد اإل�جار المتداولة

1,977,220              2,034,217            

رة: ��ــح أو الخسا �ف بها �� قائمة ال  ��� الم�الغ المع

                  67,751                    46,802تهالك أصول حق االستخدام (إ�ضاح 21)
امات عقد اإل�جار (إ�ضاح 24) ��                 119,195                    87,017دة محملة ع� ال

133,819                 186,946                

�ع إ� إ�ضاح 5. رج ر�� ال رف المؤجر، ي كة �� الط �� � تكون فيها ال
ة لعقود اإل�جار ال��

: ام عقد اإل�جار هو ع� النحو التا�� �� جل استحقاق ال  

                152,716                 152,716ل من سنة
�                 133,137                 133,137نة إ� س�ت��
                399,411                 399,411 – 5 سنوات

            1,348,953              1,291,956�� من 5 سنوات
1,977,220              2,034,217            

ائب1 �� ال
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

رة مة ال��ــح أو الخسا
��ة المؤجلة  ��               (281,160)            408,063�وف ال

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

ركز الما�� مة الم
ام غ�� المتداول: ��

ائب المؤجلة �� � ال
��11,085,125            9,323,996            

� المتداول: ��� �� ام ال ��
                    2,993                      2,993���ة الحال�ة

 1 يناير

 � 1 يناير
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

ائب (تابع)1 �� ال
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��
��ة الحال�ة: �� ام ال � �� ركة ع� ال

                  35,322                      2,993ا �� 1 يناير
                 (32,329)                          -عات مسددة خالل السنة

� 30 س�تم�� /  31 د�سم��
                    2,993                      2,993ا ��

: ر�اح المحاس��ة ع� النحو التا�� ��ة الدخل للسنة مع األ �� ن �س��ة إجما�� 

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

��ة للسنة �� � ق�ل ال             2,632,763              2,490,147ــح المحاس��

 394,914                 373,522                  ���ة ب�س�ة %15
��ة: �� اف أثر ال

ائب �� ر�ف غ�� مسم�ح بها �� ال                     1,190                      1,259صا
���ة �� �ف بها المحملة ع� الخسائر ال                 686,439                 370,564���ة المؤجلة غ�� المع

رحلة ائب الم ��            (1,295,640)                          -���ة المؤجلة ع� خسائر ال
                 (68,063)                (337,283)���ة المؤجلة �� السنة السا�قة

��ة المحمل ع� السنة ��               (281,160)                 408,063�وف ال

��ة المؤجلة ��
 � ��� �� ام ال � �� � االل

زى صا�� � األسا�� ال�الغ 15%. �ع ��� �� ام �استخدام المعدل ال � �� ائب المؤجلة ع� جميع الفروق المؤقتة �موجب ط���� االل �� ب ال
� قائمة الدخل الشامل إ� البنود التال�ة؛

��ة المؤجلة �� �� جل وم�وف ال

���ة غ�� المستخدمة إ� الحد الذي �كون من المحتمل  �� ��ة الدخل المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القا�لة للخصم والخسائر ال �� اف �موجودات  �� ع  
���ة غ�� المستخدمة. �� ح�ل للخسائر ال �� ا مقا�ل الفروق المؤقتة القا�لة للخصم وال ��ة س�كون متاح� �� �ــح الخاضع لل  

ر�اح غ�� المحققة ال�الغة  . عالوة ع� ذلك، ف�ما يتعلق �األ ��ة الحال�ة والمؤجلة بناًء ع� نموذج عقد اإل�جار التم���� �� سج�ل مخصص ال  
��ــح  رة وجهة نظر مفادها أن هذا ال )، ت�نت اإلدا � الق�مة العادلة للذمم المدينة الخاصة �المحطة وعقد اإل�جار التم���� رق ب�� � (الف

ر�ال عما��  22,989,75
��ة الدخل. �� ا لقانون  ��ة وفق� �� ��ــح المحقق لل اء الطاقة و�جب أن �خضع ال �� زء من التع��فة المستلمة طوال مدة اتفاق�ة  قق كج

���ة.  �� � 2016 و2017 من ق�ل السلطات ال � للس�ت�� ��� �� ��ط ال الل السنة، تم است�مال ال

 
�
� المستق�ل لن �كون �اف�ا

��ة �� �� ��ــح الخاضع لل رة أن ال ���ة 2020. تعتقد اإلدا �� رحلة خالل 5 سنوات �اس�ثناء السنة ال ���ة الم �� �� الخسائر ال
رحلة �م�لغ  ائب الم �� � مؤجل ع� خسائر ال ��� �� اف �أصل  �� ، لم يتم االع � غضون 5 سنوات. و�التا��

� س�نت�� ��
رحلة ال�� ���ة الم �� ��ض الخسائر ال

.( �
ر�ال عما��  5,099,233 - 2021) �

ر�ال عما��  5,036,00

وآثار جائحة كوف�د ع� االقتصاد.  رس 2021 لدعم جهود السلطنة لمواجهة تداع�ات  � 9 ما
� االقتصادي �� نت حكومة سلطنة عمان عن خطة التحف��

ة غ�� محدودة ليتم تعد�لها مقا�ل الدخل المستق��� الخاضع  �� ���ة 2020 لف �� ���ة المتك�دة للسنة ال �� رها ال ح�ل خسائ �� �ات ب �� لخطة، ُ�سمح لل  
� مؤجل �م�لغ  ��� �� كة �أصل  �� فت ال �� � ضوء ما ورد أعالە، اع

� لعام 2020. ��
ر�ال عما�� ���ة �م�لغ 8,021,681  �� رة  كة خسا �� ��ة. تك�دت ال ��

� هذە القوائم المال�ة.
�� �

ر�ال عما��  1,203,25
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

ائب (تابع)1 �� ال

رة�� 1 يناير �� 30 س�تم��الدخل الشامل اآلخرال��ــح أو الخسا
ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��3 س�تم�� 2022

��ة المؤجلة �� ول ال
زالة األصول                 771,715                          -             27,893             743,822صص ت�ال�ف إ

                  27,742                          -                   -               27,742خصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة
                  35,406                          -              (1,529)               36,935مات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام

رحلة ���ة الم ��             1,203,252                          -           (92,388)         1,295,640سائر ال
                (981,446)                   -             981,446ت�ا�� تحوط التدفق النقدي

3,085,585         (66,024)           (981,446)                2,038,115            
��ة مؤجلة �� �ام 

� المعجل ��� ��        (9,696,886)                    -      (503,735)    (9,193,151)هالك ال
�اف �عقد   غ�� محقق ناتج عن االع

       (2,593,243)                    -       101,110    (2,694,353)�جار التم����
ستحقات عقد إ�جار التم���� المتعلقة 

          (183,996)                    -         19,698       (203,694)ة األصول
رئ�سة غ�� المطفأة مال الص�انة ال  

            (88,370)                    -         36,863       (125,233)رادات 
رات مس�قة الدفع                   -                    -              -                -جا

          (371,618)           (371,618)              -                -ت�ا�� تحوط التدفق النقدي
          (189,127)                    -           4,023       (193,150)ة األصول

(12,409,581)      (342,041)         (371,618)                (13,123,240)        

��ة المؤجلة - �الصا�� ��         (11,085,125)            (1,353,064)         (408,065)        (9,323,996)م ال

رة�ما �� 1 يناير ��ــح أو الخسا �ما �� 31 د�سم��الدخل الشامل اآلخرال
ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��

3 د�سم�� 2021
��ة المؤجلة �� ول ال

زالة األصول                 743,822                          -             35,420             708,402صص ت�ال�ف إ
                  27,742                          -            (13,948)               41,690خصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة

                  36,935                          -               4,527               32,408مات عقد اإل�جار وأصول حق االستخدام
صول

رحلة ���ة الم ��             1,295,640                          -       1,295,640                      -سائر ال
                981,446                (742,843)                    -          1,724,289ت�ا�� تحوط التدفق النقدي

2,506,789          1,321,639       (742,843)                3,085,585            

��ة مؤجلة �� �ام 
� المعجل ��� ��            (9,193,151)                          -      (1,629,871)        (7,563,280)هالك ال
                         -ح غ�� محقق ناتج عن

�اف �عقد اإل�جار التم���� الع    (2,815,375)        121,022           -                          (2,694,353)           
                         -ستحقات عقد إ�جار التم���� المتعلقة 

              (203,694)                          -             26,430            (230,124)ة األصول
رئ�سة غ�� المطفأة                          -مال الص�انة ال

رادات               (125,233)                          -             86,944            (212,177)ي
رات مس�قة الدفع                          -                          -             68,063              (68,063)جا

                                       (193,150)                          -               5,366            (198,516)ة األصول
(11,087,535)      (1,322,046)      -                          (12,409,581)         

��ة المؤجلة - �الصا�� ��            (9,323,996)                (742,843)                 (407)        (8,580,746)م ال

�
ف بها �� �� ��ة المؤجلة المع �� ال

�
ف بها �� �� ��ة المؤجلة المع �� ل
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

رادات2 اإلي
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��
�ف بها �مرور الوقت رادات مع

مة مع عم�ل �� رادات من العقود الم
 12,892,903           17,452,000خصص ت�لفة وقود

 5,549,111             5,638,896خصص الص�انة وال�شغ�ل الثابتة
 82,047                   122,174خصص الطاقة ال�ه��ائ�ة

رئ�سة (إ�ضاح 6)  119,712                192,633مال الص�انة ال

23,405,70318,643,773
رادات من عقد إ�جار

2,606,3032,753,697دات فوائد من عقد إ�جار تم����
9,581,9339,609,304�وف اس�ثمار من عقد إ�جار �شغ���

            12,188,236            12,363,001 
35,593,93931,006,774

ت�ال�ف ال�شغ�ل2
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

�
�ر�ال عما��

ر�ال عما��

            17,501,534            12,959,504 
 5,398,216              5,878,989               سوم الص�انة وال�شغ�ل

 2,968,316              2,975,294               ستهالك (إ�ضاح 4)
                  462,525                 493,313 

رئ�س�ة ر�ف أعمال الص�انة ال  88,383                    138,363                  صا
 50,812                    46,802                    تهالك أصول حق االستخدام (إ�ضاح 18)

اد ال�ه��اء ��  88,043                    45,468                    فة است
 124,769                 122,223                  سوم التوص�ل

27,171,198           22,171,356 

ر�ة2 ر�ف عموم�ة و�دا مصا
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

� (إ�ضاح 23)  367,607                 426,197                  ل�ف موظف��
 188,273                 157,980                  �اء قانون�ة ومهن�ة

رمج�ات ذات صلة ر�ف ب  110,933                 87,571                    ر�ف تكنولوج�ا المعلومات ومصا
رخ�ص إ� الجهة المنظمة  53,880                    73,415                    وم ت

رهم (إ�ضاح 26) رة وم�افأتهم ونفقات سف  13,600                    26,550                    �ل مجلس اإلدا
 18,529                    5,235                       ستهالك (إ�ضاح 4)

 25,472                    19,125                    �ف�ه
ر�ف اتصاالت  22,441                    15,557                    صا

كة ��  11,250                    11,250                    �وف س�اسة المسؤول�ات االجتماع�ة لل
ر�ف السفر  32,410                    12,996                    صا
ر�ب ر�ف تد  11,673                    13,483                    صا
ر�ف متنوعة  85,773                    44,767                    صا

894,126941,841

� م��

ل�ف وقود
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

2� ت�ال�ف موظف��
: ر�ة �شتمل ع� ما ��� ر�ف عموم�ة و�دا رجة ضمن بند مصا رواتب والت�ال�ف ذات الصلة المد  

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

407,019337,662
8,67910,839

10,49919,106
426,197367,607

2
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

رض ط��ل األجل  4,897,161             4,612,587دة ع� ق
 89,591                   87,017دة ع� عقد إ�جار (إ�ضاح 18)

رض ألجل  128,573                146,092فاء ت�ال�ف التم��ل المؤجلة المحملة ع� ق
زالة األصول (إ�ضاح 15)  177,100                185,955 معدل الخصم ع� مخصص ت�ال�ف إ

 126,125                113,805مولة اعتماد ما��
رأس المال العامل  رض   21,156                    41,034                    دة ع� ق

5,186,4905,439,706

2
 �

9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��
(  2,913,923              2,082,084               ح السنة (ر�ال عما��

رجح لعدد األسهم العاد�ة  222,240,000222,240,000توسط الم
0.009 0.013 

2

ر�ــــخ التق��ر (إ�ضاح 17) رصدة �� تا
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��
( � رئ�س�� � ال راف ذات عالقة (متعلق �المساهم�� ستحق إ� أط

 482,003                                 494,003كة ظفار لل�شغ�ل والص�انة ش.م.م. 
                    6,499                          -�كة الوطن�ة األو� لل�شغ�ل والص�انة - عمان

494,003                 488,502                
) (إ�ضاح 8) � رئ�سي��  � راف ذات عالقة (يتعلق �مساهم�� ستحق من أط

                         -                    20,490�كة الوطن�ة األو� لل�شغ�ل والص�انة - عمان
                         -                      2,373وا �اور عمان ش.م.م. 

ر�اء ش.م.ع.ع                           -                         291 �اور ب
    

                                                   
23,154                    -                         

: ر�ــــخ التق��ر ع� النحو التا�� راف ذات العالقة �ما �� تا رصدة والتعامالت الجوه��ة مع األط  األ

رستها. ر�اح للسهم الواحد عند مما ة أ�ة أدوات لها أثر ع� األ �� كة لم تصدر خالل الف �� ر�اح للسهم الواحد ألن ال لمخففة للسهم الواحد �� نفسها األ  

األر�اح للسهم الواحد

رة أو  رة ع� الس�ط � �مل�ون فيها القد
ر�ة ال�� رة العل�ا، وال��انات التجا � اإلدا

رة، وموظ�� ، وأعضاء مجلس اإلدا � راف ذات العالقة ع� المساهم��  األط
رة. وط ال�سع�� لهذە المعامالت من ق�ل مجلس اإلدا رات المال�ة وال�شغ�ل�ة. تمت الموافقة ع� س�اسات و�� را رسة نفوذ كب�� ع� الق

� حمل ع� م�افأة نها�ة خدمة الموظف��

ت�ال�ف تم��ل

راف ذات عالقة معامالت مع أط

 �
وط واألح�ام ال�� ر�ة وتتم وفق ال�� � إطار العمل العادي من المعامالت التجا

� تتحقق ��
راف ذات العالقة ال�� رصدة لدى هؤالء األط كة �األ ��  ال

رة. مدها اإلدا

رى زا�ا أخ ب وأجور وم
�ا�ات ساهمات �� خطة التقاعد المحدد االش
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

2

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

رسوم ذات الصلة  6,174,542              6,081,703               وم ال�شغ�ل والص�انة وال
ر�ف  101,508                 335,434                  وم انتداب وسداد مصا

رهم (المالحظة 22) رة  ونفقات سف  13,600                    26,550                    فأت  أعضاء مجلس اإلدا
 6,289,650              6,443,687               دمات مستلمة
 139,651                 119,440                  دمات مقدمة

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

                    92,394                    83,303 
                       6,495                      7,656 

رة والم�افأة والسفر (إ�ضاح 22)  13,600                    26,550                    ب حضور جلسات مجلس اإلدا

                  125,439                 104,559 

2

خاطر السوق

�اضات التال�ة �� اح�ساب تحل�الت الحساس�ة: راء االف  إج
-

-

خاطر أسعار الفائدة

كة أو ع� ق�مة األدوات  �� ر�ــح ال �ف العمالت األجن��ة وأسعار الفائدة، ع�  ات األسعار �السوق، مثل أسعار  �� � خطر تأث�� تغ
خاطر السوق ��  

رة عليها ضمن معاي�� وأسس مقبولة مع تحقيق الحد  رض لمخاطر السوق والس�ط رة التع رة مخاطر السوق هو إدا وكة لها. إن الهدف من وراء إدا ال�ة الممل
ع� من العوائد.

� ة األجل للموظف�� �� فع قص

ة أو  �� كة �صورة م�ا �� راق�ة أ�شطة ال � هم األشخاص الذين �مل�ون السلطة و�تحملون المسؤول�ة ف�ما يتعلق بتخط�ط، وتوج�ه، وم رئ�سي�� رة ال إلدا  
: رة العل�ا خالل السنة �ما ��� � اإلدا

رة (سواء أ�ان ضمن الف��ق التنف�ذي أم ال). و�انت المدفوعات لموظ�� � ذلك أي عضو مجلس إدا
ة، �ما �� ��  م�ا

� فع ط��لة األجل للموظف��

امات  � �� رئ��� لهذە االل رض ال رى. و�تمثل الغ ر�ة الدائنة والذمم الدائنة األخ كة �خالف المشتقات القروض والذمم التجا �� رئ�س�ة لل امات المال�ة ال � ��  االل
ة من  �� ر�ة المدينة والنقد المشتق م�ا كة مستحقات اإل�جار التم���� والذمم التجا �� رئ�س�ة لل كة. و�شمل األصول المال�ة ال �� � تم��ل عمل�ات ال

ل�ة ��
مل�اتها.

رة المخاطر المال�ة إدا

� رئ�سي�� رة ال �ضات موظ�� اإلدا

ر�ــــخ التق��ر. � تا
� الدين و�س�ة أسعار الفائدة الثابتة إ� العائمة للدين والمشتقات �ما ��

 تم إعداد تحل�الت الحساس�ة ع� أساس ق�مة صا��

امات المال�ة  � �� � مخاطر السوق المعن�ة. و�ب�� ذلك ع� األصول المال�ة واالل
ضة �� �� ات المف �� � أثر التغ

تتمثل حساس�ة البند الشامل �القائمة ��
� ذلك أثر محاس�ة التحوط.

ر�ــــخ التق��ر �ما �� � تا
لمحتفظ بها ��

ضة للخطر  �� ات المف �� � االعت�ار �ال�س�ة آلثار التغ
رت�طة �� � �أخذ أثر أي تحوطات تدفقات نقد�ة م تم اح�ساب حساس�ة حقوق المساهم��

. األسا��

� السوق. 
� معدالت الفائدة السائدة ��

ات �� �� و التدفقات النقد�ة المستق�ل�ة لألداة المال�ة ن��جة للتغ  مخاطر معدالت الفائدة من تقلب الق�مة العادلة أ
كة. وتدير  �� امات الديون ط��لة األجل ذات أسعار الفائدة العائمة لدى ال � �� � األساس �ال

� أسعار الفائدة السوق�ة ��
ات �� �� كة لخطر التغ �� رض ال  تع

ة. �� اضات ذات األسعار الثابتة والمتغ �� زنة من القروض واالق  خطر سعر الفائدة لديها عن ط��ق اقتناء محفظة متوا

راف ذات عالقة (تابع) معامالت مع أط

امالت خالل الف�ة

راف ذات  راف ذات عالقة ال تحمل فائدة وغ�� مضمونة و�ستحق الق�ض عند الطلب. �خضع الم�لغ المستحق من أط  الم�الغ المستحقة من / إ� أط
رة انخفاض الق�مة المحددة غ��  رة أن خسا رى اإلدا ر�ر المال�ة 9، وتم تقي�مها ع� هذا النحو وت ا للمع�ار الدو�� للتقا قة لمتطل�ات انخفاض الق�مة وفق�

د�ة.
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

2

خاطر معدل الفائدة (تابع)

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2022

 �
9 أشهر المنته�ة ��
30 س�تم�� 2021

ر�ال عما��ر�ال عما��

            54,626,815            59,241,681 

ة السعر وات متغ��
            73,972,055            80,594,699 

ساس�ة سعر الفائدة

3 س�تم�� 2022
ة ��  628,762                (628,762)                 739,721            (739,721)             مات مال�ة ذات أسعار متغ

(597,324)                597,324                  (702,735)           702,735               دالت أسعار الفائدة
 31,438                   (31,438)                    36,986               (36,986)               ا�� الحساس�ة

3 د�سم�� 2021
ة ��  678,617           (678,617)            798,373        (798,373)         مات مال�ة ذات أسعار متغ

(644,686)           644,686             (758,454)        758,454          دالت أسعار الفائدة
 33,931                   (33,931)                    39,919               (39,919)               ا�� الحساس�ة

خاطر العمالت األجن��ة

وات ثابتة السعر
ض ألجل

ز�ادة �معدل 100 
نقطة أساس

انخفاض �معدل 
100 نقطة أساس

ز�ادة �معدل 100 
نقطة أساس

انخفاض �معدل 100 
نقطة أساس

ض ألجل

 �
� أسعار الفائدة ��

رة. ولذلك، فإن التغ�� �� ��ــح أو الخسا امات مال�ة ذات أسعار ثابتة �الق�مة العادلة من خالل ال � �� و ال كة �محاس�ة أي أصول مال�ة أ �� م ال  
رة. ��ــح أو الخسا خ التق��ر لن يؤثر ع� ال

��ــح أو  � وال �د (�خفض) حقوق المساهم�� � �� ركز الما�� �ان س ر�ــــخ قائمة قائمة الم � تا
� أسعار الفائدة ��

 أي تغي�� محتمل معقول �معدل 100 نقطة أساس ��
�ف العمالت األجن��ة، تظل ثابتة. رى، ال س�ما أسعار  ات األخ �� ض هذا التحل�ل أن جميع المتغ �� رة �الم�الغ المب�نة أدناە. و�ف خسا

رة �ال��ــح أو الخسا حقوق المل��ة المساهم��

� حقوق المل��ة المساهم��

كة.  �� رجة �عملة غ�� العملة الوظ�ف�ة لل امات المد � �� ر�ة المستق�ل�ة أو األصول أو االل �ف العمالت األجن��ة عندما يتم تق��م المعامالت التجا خاطر   
. إن معظم معامالت  � المقام األول �الدوالر األم����

� يتعلق ��
�ف العمالت �� رض لمخاطر  كة لمخاطر العمالت األجن��ة الناشئة عن التع �� ض ال

 ، �فه مقا�ل الدوالر األم���� � ي�سم ب��ات معدل 
��ال العما�� . و�ما أن ال رتط�ة �الدوالر األم���� رى م ت األجن��ة مقومة �الدوالر األم���� أو �عمالت أخ

كة. �� � تحققها ال
��ة ال�� �� ر�اح ق�ل ال �ف العمالت األجن��ة قد ال �كون لها تأث�� كب�� ع� األ رى أن تقل�ات سعر  رة ت  

ز�ادة �معدل 100 
نقطة أساس

انخفاض �معدل 
100 نقطة أساس

ز�ادة �معدل 100 
نقطة أساس

انخفاض �معدل 100 
نقطة أساس

رة ال��ــح أو الخسا

كة �� �سعر فائدة ثا�ت (31 د�سم�� 2021: %42). �� ر�ــــخ التق��ر، �عد اس��عاد تأث�� م�ادالت أسعار الفائدة، فإن 42% من قروض ال  

� معدالت الفائدة ذات األسعار الثابتة  رق ب�� ات محددة �اس��دال الف �� � مقا�ضات أسعار فائدة تتفق فيها ع� أن تقوم ع� ف
كة �� �� ة ذلك، تدخل ال

ري متفق عل�ه. �ع إ� م�لغ أص�� نظ رج ة مح�س�ة �ال �� تغ

: كة ع� النحو التا�� �� ��ة والخاصة �ال �� � قائمة ملف مخاطر سعر الفائدة �ال�س�ة لألدوات المال�ة الخاضعة لل
ر�ر المال�ة، �أ�� ر�ــــخ إعداد التقا  

رة المخاطر المال�ة (تابع) إدا
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

2

خاطر االئتمان

ر�ة المدينة مم التجا

ستحقات عقد إ�جار تم����

د لدى البنوك
رصدة البنك�ة محدودة �ما �� �� البنوك ذات التص��فات االئتمان�ة السل�مة. خاطر االئتمان ع� األ  

زات االئتمان�ة �ك

خاطر السيولة

رة ائتمان�ة عال�ة ق��ة أو مخاطر  رص�د المستحق من هذا العم�ل ع� أنه يتمتع �جدا ، يتم تقي�م ال كة لعدد من السنوات. و�التا�� ��  العم�ل يتعامل مع ال
كة عم�ل واحد (31 د�سم�� 2021: عم�ل واحد). �� ر�ــــخ التق��ر، �ان لدى ال � تا

مان محدودة. ��

كة لمخاطر االئتمان من أ�شطتها  �� رض ال رة مال�ة. وتتع اماته �موجب أداة مال�ة، مما نتج عنه خسا � �� رف المقا�ل �ال � عدم وفاء الط
ل مخاطر االئتمان ��

.( ر�ة المدينة ومستحقات اإل�جار التم���� شغ�ل�ة (والس�ما الذمم التجا

رة المخاطر المال�ة (تابع) إدا

كة تمثل  �� اء الطاقة والم�اە، و��  �� كة العمان�ة ل �� مة مع ال �� اء الطاقة والم�اە الم �� وط اتفاق�ة   ل��
�
�ل مستحقات عقود اإل�جار التم���� وفقا  

ر�ــــخ التق��ر. �اف �مخصص للخسائر االئتمان�ة المتوقعة �� تا ل حكو�� �� سلطنة عمان، �ما تم االع

امات المال�ة. وُ�س�ث�� من ذلك  � �� � ذلك خدمة االل
كة توافر نقد �اف لديها عند الطلب للوفاء �الم�وفات ال�شغ�ل�ة المتوقعة �ما �� ��  ما تضمن ال

كة لديها إم�ان�ة الوصول إ� ال�سه�الت  �� رث الطب�ع�ة. إضافة إ� ذلك، فإن ال � ال �مكن توقعها إ� حٍد معقول �ال�وا
رة ال�� � المحتمل للظروف القاه

ئتمان�ة.

. � سلطنة عمان وهو عم�ل حكو��
ر�ة ع� أنها منخفضة، ح�ث أن عم�لها موجود �� ركز المخاطر ف�ما يتعلق �الذمم المدينة التجا كة بتقي�م ت ��  

�ة ل�ل فئة من األصول المال�ة، وال تكون الق�مة جوه��ة �ال�س�ة للقوائم المال�ة  �� ر�ــــخ التق��ر هو الق�مة الدف � تا
رض األق� لخطر االئتمان ��  التع

رهن كضمان. كة �أي  �� � 30 س�تم�� 2022. ال تحتفظ ال
ة المنته�ة �� ��

رقم 9 ط��قة الخسائر االئتمان�ة المتوقعة. �س�ند معدالت  ر�ر المال�ة  ا للمع�ار الدو�� إلعداد التقا ر�ــــخ �ل تق��ر وفق� � تا
راء تحل�ل النخفاض الق�مة ��  

زمن�ة لألموال والمعلومات المعقولة  رجحة والق�مة ال رص�د القائم. إن العمل�ة الحساب�ة تعكس الن��جة الم � السداد �ال�س�ة لل
خصص إ� أ�ام التع�� ��

ر�ر حول األحداث الماض�ة والظروف الحال�ة والت�بؤات �الظروف االقتصاد�ة المستق�ل�ة. ر�ــــخ إعداد التقا � تا
دة المتاحة ��

رة مخاطر ائتمان العمالء. يتم  رتها ف�ما يتعلق ب�دا راءاتها المقررة وتحت س�ط كة و�ج �� رفة �ل وحدة أعمال وفقا لس�اسة ال طر ائتمان العمالء �مع  
راق�ة  ا لهذا التقي�م. يتم م رد�ة وفق� � الشامل وتحد�د الحدود االئتمان�ة الف

رجات التص��ف االئتما�� رة االئتمان�ة للعم�ل بناًء ع� سجل د  الجدا
اء الطاقة والم�اە، و��  �� كة العمان�ة ل �� ر�ة المدينة �مثل الذمم المدينة المستحقة من ال رص�د الذمم التجا ستحقات العمالء القائمة �ش�ل منتظم. إن 

� سلطنة عمان.
م�ل حكو�� ��

. ركز الما�� ر�ــــخ قائمة قائمة الم � تا
� جوه��ة لمخاطر االئتمان �ما �� را��� رة أي ت ء ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدا

رص �قدر اإلم�ان،  � الح
رة السيولة �� � إدا

كة �� �� اماتها المال�ة عند استحقاقها. و�تمثل منهج ال � �� كة ع� الوفاء �ال �� رة ال خاطر السيولة �� مخاطر عدم قد  
رة  و المخاط رة أ رة غ�� م�� � ظل الظروف العاد�ة والملحة، دون تك�د خسا

اماتها عند حلول موعد استحقاقها، �� � �� ا للوفاء �ال ود سيولة �اف�ة دوم�  
كة. �� ار �سمعة ال ��
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ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

2

خاطر السيولة (تابع)

أ��� منأقل من
سنة واحدةسنة واحدةالتدفقات النقد�ة الق�مة الدف��ة

ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��
3 س�تم�� 2022

امات مال�ة غ�� مشتقة ��
        117,955,907            16,502,392  134,458,299     127,573,028ض ألجل

ر�ة دائنة                         -              4,526,006       4,174,192         4,174,192م تجا
            1,839,081                 138,139       1,977,220         1,977,220�امات عقد إ�جار
ر�ف مستحقة                         -              2,703,190       2,703,190         2,703,190صا

راف ذات عالقة                         -                 494,003          494,003             494,003ستحق إ� أط

136,921,633     143,806,904  24,363,730            119,794,988        

امات المال�ة المشتقة �� الل
رت��ات مقا�ضات سعر الف            (1,635,118)                (842,333)      (2,477,451)        (2,477,451)ما�� المستحق الدفع �موجب ت

134,444,182     141,329,453  23,521,397            118,159,870        

��ة أ��� من سنةأقل من سنةالتدفقات النقد�ة الق�مة الدف
ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��ر�ال عما��

امات مال�ة غ�� مشتقة ��
        172,798,914            13,498,479   186,297,393     137,351,727ض ألجل

ر�ة دائنة                          -            13,994,777     13,994,777       13,994,777م تجا
            4,659,795                 152,716       4,812,511          2,034,217�امات عقد إ�جار
ر�ف مستحقة                          -              2,576,215       2,576,215          2,576,215صا

راف ذات عالقة                          -                 488,502           488,502             488,502ستحق إ� أط

156,445,438     208,169,398   30,710,689            177,458,709        

امات المال�ة المشتقة ��
رت��ات مقا�ضات سعر الف             4,841,799 1,701,173               6,542,9726,542,972ما�� المستحق الدفع �موجب ت

162,988,410     214,712,370   32,411,862            182,300,508        

ت األصول المال�ة
31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022

ر�ال عما��ر�ال عما��
�الت�لفة المطفأة) صول المال�ة (

            4,439,759              4,410,915قد والنقد المعادل
          43,222,850            41,337,215ستحقات عقد إ�جار تم����

رئ�سة             2,514,849              2,233,107ستحقات أعمال الص�انة ال
رى ر�ة مدينة وذمم مدينة أخ           15,717,962              5,254,124م تجا

53,235,361            65,895,420          

�الت�لفة المطفأة) امات المال�ة ( � �� ل
        137,351,727         127,573,028ض ط��ل األجل

            2,034,217              1,977,220�امات عقد إ�جار
رى رصدة دائنة أخ ر�ة دائنة وأ           17,059,494              7,371,385 تجا

136,921,633         156,445,438        

ر�ــــخ التق��ر. إن الم�الغ إجمال�ة وغ�� مخصومة و�شمل مدفوعات الفائدة التعاقد�ة: � تا
امات المال�ة �� � ��  ��� آجال االستحقاق التعاقد�ة المت�ق�ة لالل

رة المخاطر المال�ة (تابع) إدا

3 د�سم�� 2021
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

الق�م العادلة2

رأس المال2 رة  إدا

عدل المديون�ة

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

129,550,248139,385,944دين (1)
رصدة لدى البنوك            (4,439,759)            (4,410,915)قصا: نقد وأ

125,139,333134,946,185ا�� الدين

(2) � 52,356,06842,606,625قوق مل��ة المساهم��

� %316.73%239.02س�ة صا�� الدين إ� حقوق مل��ة المساهم��

رصدة لدى  امات عقد اإل�جار والمقاصة �النقد واأل � �� � إ�ضاح 16 وال
اضات �ما هو موضح �التفص�ل �� �� � الدين (االق

كة من صا�� �� رأسمال ال ون ه��ل 
رج�ة مفروضة  رأسمال�ة خا كة ألي متطل�ات  �� زة). ال تخضع ال ر�اح المحتج رأسمال األسهم واالحت�اط�ات واأل � تتكون من 

كة (ال�� �� نوك) وحقوق مل��ة ال
ر�ة. �ات التجا ��  عدا متطل�ات قانون ال

ر�ة وتحقيق الفائدة ألصحاب  را زاولة أعمالها ع� أساس م�دأ االستم � م
رار �� كة ع� االستم �� رة ال � قد � تأم��

رأس المال �� رة  كة عند إدا �� راض ال  
وكذلك لتع��ز التطورات  � والسوق  رأسمال�ة ق��ة مما يؤدي إ� الحفاظ ع� ثقة الدائن�� رة نحو الحفاظ ع� قاعدة  صالح اآلخ��ن. تهدف س�اسة اإلدا
رة الحك�مة للت�لفة. ال تخضع  رة واثقة من الحفاظ ع� المستوى الحا�� لل��ح�ة من خالل تع��ز أع� معدالت للنمو واإلدا مستق�ل�ة لألعمال. إن اإلدا

رج�ة مفروضة. رأسمال�ة خا �كة ألي متطل�ات 

رأس المال. و�س�ة  رت�طة ��ل فئة من  رأس المال والمخاطر الم راجعة ينظر المجلس ت�لفة  زء من هذە الم كة. وكج �� رأسمال ال جع المجلس �انتظام ه��ل 
� 30 س�تم�� 2022 �انت %239.02 (2021: %316.73)

ديون�ة ��

�ة. �� امات المال�ة م�ساو�ة مع ذات الق�مة الدف � �� � الم�الغ المحولة لألصول المال�ة واإلل

: ر�ــــخ التق��ر ع� النحو التا��  معدل المديون�ة �� تا
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�كة ظفار لتول�د ال�ه��اء ش.م.ع.ع.
ضاحات حول القوائم المال�ة

ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

رأس المال (تابع)2 رة  إدا

رأسمال. � تدار ك
كة ال�� �� رأس المال واالحت�اط�ات لل ) شتمل حقوق المل��ة ع� 

رئة 3 امات طا �� رت�اطات وال ا

و�) حساب احت�ا�� خدمة الدين - اعتمادات مس�ند�ة

ام حساب احت�ا�� الوقود من ال�فالء �� ا) ال ن��

رأسمال�ة امات  �� لثا) ال

رف المؤجر كة �� الط �� رت�ب عقد اإل�جار ال�شغ��� الذي تكون ف�ه ال �عا) ت

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

          13,431,202            13,422,812مستحق خالل سنة
          53,753,643            53,736,834ستحق �عد سنة ول�ن �� غضون خمس سنوات

          80,511,885            70,490,431ستحق �عد خمس سنوات
137,650,077         147,696,729        

رأسمال�ة خامسا) رسوم التوص�ل ال

: � ع� النحو التا�� لحد األد� للدفعات المستق�ل�ة الثابتة �موجب اتفاق�ات التوص�ل ال�ه��ا�� مب��  

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

                271,958                    67,990مستحق خالل سنة
            1,087,832              1,087,832ستحق �عد سنة ول�ن �� غضون خمس سنوات

            1,275,462              1,207,472ستحق �عد خمس سنوات
2,363,294              2,635,252            

ام حساب  � �� . �مكن تقد�م ال � ر�� ام حساب احت�ا�� الوقود تجاە الو�� الخا � �� وع تقد�م ال راع�ة للم�� �ات ال �� � ع� ال وط العامة، يتع�� ب اتفاق�ة ال��
�اە المحدودة وأ�وا �اور دعمهما من  �� كتا مي�سوي و �� � 30 يونيو 2022، قدمت 

� صورة نقد أو اعتماد مس�ندي أو خطاب ضمان. و��
ا�� الوقود ��

 ) �
ر�ال ُعما�� كة ظفار الدول�ة للتنم�ة واالس�ثمار القا�ضة نقدا� �م�لغ 311,930  �� � أودعت  � ح��

�� ،  خطاب الضمان وخطاب االعتماد ع� التوا��
 �

�� �
رص�د الم��� وط العامة. وال �مكن استخدام ال � الحت�ا�� الوقود للتوافق مع متطل�ات اتفاق�ة ال��

� حساب م���
�� ( �

ر�ال ُعما��  311,930 :202
رة ع� هذە  كة ظفار لتول�د ال�ه��اء أي س�ط �� � وال�فالء، ولذلك ال تملك  رض��  احت�ا�� الوقود وال دعم حساب احت�ا�� الوقود إال �موافقة المق

� هذە القوائم المال�ة.
كة ظفار الدول�ة للتنم�ة واالس�ثمار القا�ضة �صفة ائتمان�ة وال ُ�ح�سب �� �� غ، و�حتفظ �الم�لغ المستلم من 

رى. � ألعمال البناء وأ�شطة أخ ء) مع مقاول�� �
� 30 س�تم�� 2022 (2021: ال ��

رأسمال�ة �ما �� امات  � �� كة أي ال ��  لدى ال

ة المتعلقة �أصول التوص�ل ورسوم ال�شغ�ل والص�انة. �� رسوم التوص�ل الثابتة والمتغ كة اتفاق�ات التوص�ل بنظام النقل وعليها سداد  ��  ال

امات عقد اإل�جار (إ�ضاح 18). � �� � إ�ضاح 16 وال
اض ط��ل وقص�� األجل (�اس�ثناء المشتقات) �ما هو موضح �� �� رف الدين ع� أنه اق ) �ع

اء  �� اء الطاقة والم�اە �موجب اتفاق�ة  �� كة العمان�ة ل �� كة وال �� � ال م ب�� �� ت�ب الم �� � اإل�ضاحات حول هذە القوائم المال�ة، فإن ال
إلفصاح عنه ��   

ت�ب من ح�ث  �� رقم 16 عقود اإل�جار و�مثل هذا ال رقم  ر�ر المال�ة  طاقة الخاصة �محطة طاقة 445 م�جا وات مغ� �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا
� 1 يناير 2018. ف�ما ��� إجما�� 

رقم 16 عقود اإل�جار. ت�دأ مدة عقد اإل�جار �� ر�ر المال�ة  هر عقد إ�جار �شغ��� �موجب المع�ار الدو�� إلعداد التقا
�اء الطاقة:  األد� من اإل�صاالت لعقد اإل�جار المتوقع استالمها �موجب اتفاق�ة 

� و 
ر�ال ُعما�� رئة ف�ما يتعلق �حساب احت�ا�� خدمة الدين وخطاب االعتماد ال�الغ 2,675,452  امات احتمال�ة طا � �� كة ال ��  30 س�تم�� 2022، �ان لدى ال
� س�اق 

وط العامة وقد تم تقد�مها �� ا لمتطل�ات اتفاق�ة ال�� ) وفق� � و 8,862,338 دوال أم����
ر�ال ُعما�� 8,852,16 دوالر أم���� (2021: 2,642,747 

امات ماد�ة. � �� � ال يتوقع أن ت�شأ عنها أ�ة ال
عمال المعتادة ال��
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ة ال�سعة أشهر المنته�ة �� 30 س�تم�� 2022 ��

صا�� األصول للسهم الواحد3

31 د�سم�� 302021 س�تم�� 2022
ر�ال عما��ر�ال عما��

� 52,356,06842,606,625ا�� األصول – أموال المساهم��
222,240,000222,240,000ما�� عدد األسهم العاد�ة

 0.2360.192ا�� األصول ل�ل سهم

تق��ر القطاعات3

ر�اح3 سداد توز�عات أ

� عمان.
رە �� كة �� ناتجة من عم�ل واحد ومق �� رادات ال ا ألن 100% من إي ر� � نظ

را��  يتم اإلفصاح عن أي تحل�ل جغ

.( �
ر�ال عما�� ر�اح (2021: 9 ب�سة للسهم مقا�ل 222.240.000 عدد من األسهم �ق�مة 2.000.160  كة أي توز�عات أ �� ة ، لم تدفع  ال �� ل الف

ركز الما�� وقائمة  � قائمة الم
رئ��� �� � قطاع أعمال واحد وهو تول�د الطاقة. يتم اإلفصاح عن �افة المعلومات ذات الصلة بهذا القطاع ال

كة أعمالها �� �� ل ال
خل الشامل واإل�ضاحات حول القوائم المال�ة.

رادات  � ذلك اإلي
رادات و�تك�د الم�وفات �ما �� � قد �حقق منها اإلي

� أ�شطة األعمال ال��
رك �دورە �� طاع ال�شغ��� هو أحد عنا� الم�شأة الذي �شا  

� الم�شأة 
رئ��� �� ر ال�شغ��� ال را راجعة نتائجها ال�شغ�ل�ة �انتظام من ق�ل صانع الق رى لنفس الم�شأة، يتم م �وفات المتعلقة �المعامالت مع عنا� أخ

� يتوافر لها معلومات المال�ة منفصلة.
� س�تم تخص�صها للقطاع وتقي�م أدائه؛ وال��

رد ال�� رات �شأن الموا را ذ ق

ة التق��ر. �� � ف
كة ع� األسهم العاد�ة القائمة �� �� � األصول الم�س��ة لحملة األسهم العاد�ة لل

� األصول للسهم الواحد �قسمة صا��
ح�ساب صا��  

� المع�ار 
رقم 8 - القطاعات ال�شغ�ل�ة. �قت�� ر�ر المال�ة  ا للمع�ار الدو�� إلعداد التقا كة موضحة أدناە وفق� �� علومات المتعلقة �القطاعات ال�شغ�ل�ة لل  

رار  راجعها �ش�ل منتظم صانع الق � ي
كة ال�� �� ر�ر الداخل�ة حول عنا� ال ر�ر المال�ة 8 تحد�د القطاعات ال�شغ�ل�ة ع� أساس التقا و�� إلعداد التقا

رد للقطاع وتقي�م أدائه. رئ��� من أجل تخص�ص الموا غ��� ال
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