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 تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة 

المساهمون األعزاء، 

بالنيابة عن مجلس إدارة )المجلس( لشركة سيمبكورب صاللة 

سيمبكورب  »شركة  إليها  )يشار  ش.م.ع.ع.  والمياه  للطاقة 

صاللة أو الشركة«(، يسرني أن أقدم القوائم المالية المدققة 

للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 

النتائج المالية

التكاليف  إرتفاع  بسبب  بالتحديات  مليًئا  عاًما  2018م  عام  كان 

واألنواء  الحالية  االقتصادية  البيئة  نتيجة  اإليرادات  وإنخفاض 

من  وبالرغم  ميكونو،  إعصار  سببها  التي  االستثنائية  المناخية 

إستطاعت  صاللة  سيمبكورب  شركة  أن  إال  التحديات  هذه 

ريال  مليون   12.84 بلغت  صافية  بأرباح  معتدلة  نتائج  تحقيق 

بلغت  2017م  لعام  صافية  بأرباح  مقارنة  العام،  خالل  ُعماني 

 30.٦0 التشغيلي  الربح  بلغ  حين  في  ُعماني،  ريال  مليون   10.97

مليون ريال عماني في عام 2018 مقابل 30.99 مليون ريال عماني 

بالعام  األرباح مقارنة  إرتفاع صافي  السابق، ويعود  العام  في 

وجود  بسبب  الضرائب  تكاليف  في  إنخفاض  إلى  الماضي 

مؤجلة  ضرائب  عن  عبارة  واحدة  لمرة  متكررة  غير  مصروفات 

في عام 2017م، كانت األرباح التشغيلية أقل نتيجة االنقطاعات 

بسبب الظروف القاهرة الناتجه عن إعصار ميكونو واآلثار التي 

حيث  قوية  عمومية  ميزانية  الشركة  تمتلك  اإلعصار،  خلفها 

أنهت العام بأصول صافية قدرها 98.39 مليون ريال عماني. 

وتحليل  مناقشة  بتقرير  الخاص  القسم  لمراجعة  أدعوكم 

االدارة ضمن التقرير السنوي للحصول على معلومات اضافية 

تتعلق بالنتائج المالية للشركة. 

أن  االدارة  مجلس  يسر  العام،  خالل  قوي  أداء  تحقيق  بعد 

لكل  بيسات   3.4 تبلغ  2018م  لعام  نهائية  أرباح  بتوزيع  يوصي 

هذه  بين  الجمع  وعند  المصدر(.  المال  رأس  من   ٪  3.4( سهم 

المرحلية والبالغة 8.8 بيسات لكل  األرباح  التوزيعات وتوزيعات 

2018م،  عام  من  نوفمبر  شهر  في  توزيعها  تم  التي  سهم 

فإن إجمالي توزيعات األرباح للشركة في هذا العام 12.2 بيسة 

للسهم. 

العمليات
الرئيسية  الشركات  إحدى  صاللة  سيمبكورب  شركة  تعتبر 

المنتجة للطاقة والمياه في محافظة ُظفار.  تسعى الشركة 

المحطة،  في  والموثوقية  التوافر  مستويات  أعلى  لتحقيق 

عام  خالل  الشركة.  نجاح  لتواصل  جدا  ضروري  يعتبر  ما  وهو 

2018 بلغت اعتمادية محطة الطاقة والمياه 99.٥٪ و 99.9٪ على 

التوالي وهو ما يعد تحسنا جوهريا باالعتمادية التي حققتها 

الشركة خالل عام 2017م والتي كانت 94.1٪ و99.8٪ على التوالي. 

الظروف  بسبب  حدث  الذي  المياه  لمحطة  االنقطاع  كانت 

 ٪10.72 بنسبة  تقليص  ميكونو  األعصار  عن  الناتجه  القاهرة 

أحمال  معامل  انخفض  المحطة،  لسعة  صافي  أقصى  من 

لمحطة الطاقة  من ٦2.7٪ في عام 2017م إلى 37.8٪ في عام 
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أخرى  محطة  تدشين  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويعود  2018م 

معامل  فإن  ذلك  من  وبالرغم   ،2018 يناير  شهر  في  للطاقة  

أحمال المحطة ليس له تأثير كببير على ربحية الشركة بسبب 

مدفوعات السعة الثابتة. 

2017م، عام  في  الغازي  التوربين  تعطل  حادثة   بعد 

والتي  المخاطر  من  للحد  اإلجراءات  بعض  الشركة  اتخذت 

شملت ترقية التوربينات الغازية األربع األخرى إلى الحزمة الثالثة 

التوربينات  من  اثنين  ترقية  الشركة  أكملت   ،  »Package-3«

األربعة في عام 2018 وتعمل اآلن على إكمال ترقية التوربينيين 

اآلخرين خالل عام 2019م. 

المضي قدما 
سينصب تركيز الشركة خالل عام 2019م على تعظيم القيمة 

تعزيز  على  التركيز  مواصلة  خالل  من  للمساهمين  المقدمة 

وإدارة  التشغيلي  األداء  وتحسين  والنقدية  المالية  اإلدارة 

التكاليف. 

الصحة والسالمة والبيئة 
عالمي  أداء  لتحقيق  صاللة  سيمبكورب  شركة  في  نسعى 

العامل  االداري  الفريق  ويلتزم  والسالمة  الصحة  مجال  في 

في الشركة بالتحسين المستمر في مجال الصحة والسالمة. 

باحترام  انشطتها  بتنفيذ  الشركة  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

البيئية  المخاطر  ادارة  تجاه  واجبها  تدرك  وهي  للبيئة.  كامل 

واآلثار المتعلقة بأعمالها. 

مضيعة  اصابات  أية  وقوع  بعدم  علما  أحيطكم  أن  يسرني   

حوادث  أي  الشركة  تسجل  لم  كما  2018م،  عام  خالل  للوقت 

تتعلق بعدم اإللتزام بالمتطلبات البيئية خالل العام. 

حوكمة الشركة
يؤمن مجلس االدارة بأن الشركة القائمة على مبادئ حوكمة 

الطويل. ولهذا  المدى  للنجاح على  أكبر  متينة تحظى بفرصة 

أظهرنا التزاما تاما بتنفيذ مباديء الحوكمة األساسية القويمة 

 ، الشركات  لحوكمة  الجديد  القواعد  دليل  مع  المتوافقة 

الشأن  بهذا  متعلقة  اضافية  معلومات  على  الحصول  يمكن 

في قسم حوكمة الشركة ضمن هذا التقرير. 

المسؤولية االجتماعية للشركة
شركة  تكون  أن  أهمية  صاللة  سيمبكورب  شركة  تدرك 

إلى  باإلضافة  التجارية  أنشطتها  ضمن  اجتماعيا  مسؤولة 

الشركة  وتتبع  والمؤسسية.  االجتماعية  بمسؤولياتها  الوفاء 

واالستثمارات  الخيرية  المساهمات  مجال  في  ثابتا  نهجا 

بإنفاق  2018م  عام  خالل  الشركة  قامت  وقد  المجتمعية. 

اإلجتماعية  المسؤولية  أنشطة  على  عماني  ريال   ٥7.894 نحو 

التعليمية  بالجوانب  الوعي  وتعزيز  األساسية  البنية  لتحسين 

والصحية والبيئية في المناطق الواقعة  ضمن اختصاص بلدية 

مرباط والمجتمعات األخرى القريبة. 

شكر وإمتنان
زمالئي  أشكر  أن  أود  الشركة،  ادارة  مجلس  رئيس  بصفتي 

)الشركة  وعميلنا  والمساهمين  االدارة،  مجلس  أعضاء 

)هيئة  التنظيمية  والجهات  والمياه(،  الطاقة  لشراء  الُعمانية 

تنظيم الكهرباء، الهيئة العامة لسوق المال( وشركائنا )وزارة 

الكهرباء،  لنقل  العمانية  الشركة  المناخية،  والشؤون  البيئة 

والمديرية العامة للمياه بمحافظة ظفار وغيرها من الجهات 

كما   ودعمهم.  ارشادهم  على  الحكومية(  وغير  الحكومية 

المشغلة  الشركة  وموظفي  موظفينا  جميع  أشكر  أن  أود  

على  والصيانة،  التشغيل  لخدمات  صاللة  سيمبكورب  شركة 

جهودهم والتزامهم تجاه الشركة ونجاحها المستمر. 

وأود في الختام، وبالنيابة عن مجلس االدارة، أن أعرب عن بالغ 

بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  وتقديرنا  شكرنا 

الرشيدة  وحكومته   - ورعاه  اهلل  حفظه   - المعظم  سعيد 

الخاص،  للقطاع  المتواصل  وتشجيعهم  دعمهم  على 

اقتصاد  نمو  في  المشاركة  من  تمكننا  بيئة  ايجاد  خالل  من 

ُعمان  سلطنة  نمو  في  دورنا  لنؤدي  قدما  نتطلع  السلطنة. 

بشكل عام ومحافظة ظفار بوجه الخصوص. 

تان شينغ غوان

رئيس مجلس االدارة
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الصحة والسالمة والبيئة
 ٥37.328 والمياه  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  شركة  أنجزت 
ساعة عمل خالل عام 2018م من دون وقوع أية إصابات مضيعة 
، ومنذ أن  البيئية  المتطلبات  للوقت وبامتثال كامل مع كافة 
للطاقة  صاللة  سيمبكورب  لشركة  التجارية  العمليات  بدأت 
العمل  ثقافة  إليجاد  كلل  بال  نعمل  ونحن  ش.م.ع.ع  والمياه 
الصحة  بمتطلبات  الصارم  موظفينا  التزام  مكننا  وقد  اآلمن. 
والسالمة والبيئة من تحقيق إنجازات مميزة، على سبيل المثال، 
في  عام 2014م أكملنا مليون ساعة عمل من دون أية إصابات 
أية  وقوع  دون  من  عمل  ساعة  ومليوني  للوقت  مضيعة 
إصابات مضيعة للوقت خالل عام 201٥م ومؤخرا أكملنا ثالثة 
ماليين ساعة عمل في عام 2017م، إضافة لذلك حصلنا على 
ونظام   )9001:2015  ISO( المتكامل  اإلدارة  لنظام  اإلعتماد 
والمهنية  الصحة  إدارة  ونظام    )14001:2015  ISO( اآليزو 

والسالمة )OHSAS 18001:2007( في عام 2018. 

بين  السالمة  ثقافة  لغرس  متينا  إطارا  الشركة  تقدم 
السالمة  تعد  حيث  معها  المتعاقدين  والعمال  موظفيها 
كأولوية قصوى في بيئة العمل وفي جميع األوقات،  ولضمان 
تعزيز قدرة الموظفين وإلتزامهم بمعايير السالمة المطبقة 
في الشركة، تعمل الشركة على توفير دورات لموظفيها في 
لتنمية  وتدريب  الصلة  ذات  والبيئة  والسالمة  الصحة  مجاالت 
قدراتهم الفنية، فعلى سبيل المثال وفرت الشركة خالل عام 
2018م دورات في مجال مكافحة الحرائق والسالمة والصحة 
بعض  بإجراء  الشركة  قامت  كما   ، بأمان  والعمل  المهنية 

التدريبات الخاصة بالسالمة خالل عام 2018م. 

يوم األرض
من  كال  مع  وبالتعاون  صاللة  سيمبكورب  شركة  احتفلت 
مدرسة إبن خلدون ومكتب والي مرباط وبلدية مرباط وشرطة 
بيوم  مرباط  ومستشفى  ماريوت  وفندق  السلطانية  عمان 
األرض عبر القيام بحملة لتنظيف شاطيء مرباط، وكانت هذه 
بالتحديات  الوعي  تعزيز  إلى  هدفت  حملة  من  جزء  الفعالية 
االحتفال  تم  فيه،  الحياة  وأوجه  كوكبنا  تواجه  التي  البيئية 
يمدنا  اإليكولوجي  ونظامها  األرض  بأن  للتذكير  األرض  بيوم 
على  الفعاليات  هذه  مثل  تساعد  كما  يومنا.  وقوت  بالحياة 

تعزيز تجانسنا وإنسجامنا مع األرض والطبيعة. 

الطاقة اإلنتاجية 
في ظل وجود خمس توربينات غاز وتوربيني بخار، تصل السعة 
اإلنتاجية للطاقة المتعاقد عليها في محطة المياه والطاقة 
)المحطة(  صاللة  سيمبكورب  لشركة  التابعة  المستقلة 
عملية  على  بالمحطة  المياه  إنتاج  ويعتمد  ميجاوات   44٥ إلى 
 )1٥( المياه  إنتاج  سعة  وتبلغ  البحر،  لمياه  العكسي  التناضح 
مليون جالون إمبريالي يومًيا. قمنا بإجراء إختبار ألداء المحطة 
في عام 2018م وقد أظهر االختبار أن أداء المحطة عند نقطة 

التسليم أفضل بشكل كبير عن السعة المتعاقد عليها. 

تدريب مكافحة الحرائق
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توافر القدرات التشغيلية
الذي  الوقت  مقدار  هي  للمحطة  التشغيلية  القدرات  توافر 
وفق  والمياه  الطاقة  توليد  على  قادرة  خالله  المحطة  تكون 
الطاقة  شراء  إتفاقية  وبموجب  بها.  الخاصة  المواصفات 
بإيقاف  القيام  صاللة  سيمبكورب  لشركة  يسمح  والمياه، 
خدمة  قطع  وعدم  الشتاء  في  للخدمة   ٪1٥ بنسبة  مجدول 
 ٪٥ بنسبة  المياه  خدمة  وانقطاع  الصيف،  فصل  في  الطاقة 

على مدار السنة. 
كان توافر القدرات التشغيلية لشركة سيمبكورب صاللة في 

العام 2018م 87.٦٪ للطاقة و98.9٪ للمياه.

الموثوقية
موثوقية المحطة هي قدرتها على تحقيق التوافر التشغيلي 
والمياه.  الطاقة  شراء  إتفاقية  شروط  بموجب  لها  المعلن 
حققت شركة سيمبكورب خالل عام 2018م  موثوقية للطاقة 

والمياه بنسبة 99.٥٪ و99.9٪ على التوالي.

كفاءة استخدام الطاقة بالمحطة )المعدل 
الحراري(

تقاس كفاءة استخدام الطاقة في محطة للطاقة من حيث 
مقدار الطاقة المطلوبة إلنتاج وحدة طاقة، وكان أداء المعدل 
أفضل  2018م  العام  في  صاللة  سيمبكورب  لشركة  الحراري 
مما تم التعاقد عليه في إتفاقية شراء الطاقة والمياه وهو ما 
أسهم في تحقيق ربحية أفضل وأظهر تحسنا طفيفا مقارنة 

باألعوام الماضية.

الصيانة
عمليات  تنفيذ  إلى  ومبادر  متواصل  بشكل  الشركة  تسعى 
وكفاءتها  عملياتها  لتحسين  ومنشآتها  بمرافقها  الصيانة 
باالنتهاء  صاللة  سيمبكورب  شركة  قامت  وقد  واستدامتها. 
من عملية فحص لثالثة من التوربينات العاملة بالغاز والصيانة 
الرئيسية لعدد من المضخات الحيوية والقيام بتعديل كامل 

 .ERS لنظام

بدأت الشركة بعد تعطل التوربين الغازي رقم ٥ في عام 2017م 
في مراقبة وصيانة التوربينات األربعة األخرى من خالل غسلها 
بفحوص  القيام  إلى  باإلضافة  متوقفة  وهي  الحار  بالماء 
التقليل  أجل  ومن  أشهر،  ثالثة  كل  الوحدات  لهذه  داخلية 
ترقية  الشركة  قررت  فقد  الدوار  التوربين  تعطل  مخاطر  من 
التوربينات الربعة األخرى إلى "Package 3" ، انتهت الشركة من 
الغازيين  التوربينين   ترقية  وتنوي   2018 عام  في  توربينين  ترقية 

اآلخرين في عام 2019م. 

األنواء المناخية االستثنائية 
ضرب إعصار ميكونو محافظة ظفار بتاريخ 2٥ مايو 2018م وعبر 
غرب  كم   40 بعد  على  تقع  التي  المغسيل  منطقة  مركزه 
مدينة صاللة، تأثرت محافظة ظفار باآلثار الناجمة عن اإلعصار 
أكثر  سرعتها  بلغت  والتي  العاتية  الرياح  في  تمثلت  والتي 
إلى لها  سرعة  أقصى  وصلت  فيما  الساعة،  في  كم   1٥0  من 
230 كم في الساعة لمدة يومين، بينما تجاوزت كمية األمطار 
التي هطلت قبل اإلعصار ب 24 ساعة وبعد وصول اإلعصار إلى 
إلى حدوث فيضانات عارمة  ٦00 مليمتر، مما أدى ذلك  اليابسة 
القادمة  بالمياه  واألخوار  األودية  بطون  وإمتالء  بالمحافظة 
كبيرة  كميات  معها  المياه  هذه  جلبت  القريبة،  الجبال  من 
إلى  طريقها  في  والنباتات  األشجار  ومخلفات  الطمي  من 
وإنتاج  سعة  تأثرت  فقد  البحر  ميله  لتلوث  ونتيجة  المحيط، 
المياه بالشركة خالل الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2018م، بلغ 
 14.٦0٦ القاهرة  القوة  ظروف  بسبب  اإلنقطاعات  تأثير  مجمل 
لمحطة  مكعب  متر  ألف  و٦٦8.2  الطاقة  لمحطة  ميجاواط 

المياه خالل هذه الفترة. 
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نظرة عامة على شركة سيمبكورب صاللة

شركة سيمبكورب صاللة طّورت وتمتلك وتدير محطة لتوليد 
للمياه  صاللة  محطة  تقع  حيث  المياه،  وتحلية  الكهرباء 
والكهرباء بين والية طاقة ووالية مرباط بسلطنة عمان، ويبعد 
موقع المحطة مسافة ٥0 كم عن والية صاللة والتي يقطنها 
تجاري  بشكل  المحطة  تشغيل  تم  نسمة.    200.000 من  أكثر 
النتاج  التعاقدية  سعتها  وتبلغ  م،   2012 مايو   2٥ منذ  كامل 
 1٥ قدرها  المياه  إلنتاج  تعاقدية  وسعة  ميجاوات   44٥ الطاقة 
رئيسًيا في  المحطة دوًرا  إمبريالي يومًيا. تلعب  مليون جالون 
المنطقة على  الطاقة والمياه في  المتزايد على  الطلب  تلبية 

المدى القصير والمتوسط والطويل.

تحقق الشركة إيراداتها بموجب إتفاقية شراءالطاقة والمياه 
الطاقة  الُعمانية لشراء  الشركة  تبلغ مدتها 1٥ سنة مع  التي 
بيع الطاقة  إتفاقية شراء الطاقة والمياه على  والمياه. وتنص 
إلى  حصري  بشكل  والمياه  الطاقة  من  للمحطة  اإلنتاجية 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس استلم أو 

ادفع على المدى الطويل. 

خارطة  على  للمحطة  التقريبي  الموقع  اآلتي  الشكل  يوضح 
سلطنة ُعمان:

تاريخ وخلفية شركة سيمبكورب صاللة

سياسات  ُعمان  سلطنة  حكومة  طبقت  2007م،  نوفمبر  في 
مشاركة  تشجيع  بهدف  وضعها  تم  متنوعة  خصخصة 
ذلك  وبموجب  والمياه.  الكهرباء  قطاع  في  الخاص  القطاع 
إلى  باإلضافة  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  دعت 
تقديم  إلى  والتقنيين  والقانونيين  الماليين  مستشاريها 
للمياه  المستقلة  صاللة  محطة  مشروع  أجل  من  عطاءات 
وامتالك  تطوير  على  يشتمل  والذي  )المشروع(  والطاقة 

وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل المحطة.

للخدمات  سيمبكورب  شركة  يضم  شركات  تحالف  وقدم 
بتاريخ  المشروع  أجل  من  عطائها  لالستثمار  ُعمان  ومؤسسة 
أخرى.  شركات  تحالفات  مع  تنافست  حيث  2008م  يونيو   1٦
وفي 8 ديسمبر 2008م، اختارت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة 
والمياه تحالف شركة سيمبكورب للخدمات ومؤسسة ُعمان 

لالستثمار بصفته "أفضل مقدم عطاء" للمشروع.

تمت المرحلة األولى من المشروع )باعتبارها "اإلنجاز المرحلي 
من  الثالث  الربع  في  األولى"(  المرحلة  في  الطاقة  مجال  في 
2011م ضمن إطار زمني قدره "19" شهًرا من تاريخ توقيع  العام 
إتفاقية شراء الطاقة والمياه وذلك عندما بدأت المحطة في 
ثم  الطاقة.  من  ميجاوات   ٦1 بحوالي  الكهرباء  شبكة  تزويد 
العام  من  األول  الربع  في  ذلك  بعد  الثانية  المرحلة  اكتملت 
اختبارات  إنجاز  وتم  بنجاح  المحطة  إنشاء  اكتمل  كما  2012م. 
التكاليف  مجموع  ووصلت  2012م.  مايو  في  النهائية  القبول 
في  التجاري  التشغيل  تاريخ  من  اعتباًرا  للمشروع  الرأسمالية 
على  اشتملت  حيث  ُعماني  ريال  مليون   378 إلى  2012م  مايو 
)بما  الصلة  ذات  والتكاليف  والتأمين  اإلنشاءات  تكاليف  جميع 

في ذلك تكاليف التمويل(.

نبذة عن الشركة

 ádÓ°U á£fi

 √É«ŸGh ábÉ£∏d á∏≤à°ùŸG

 ádÓ°U á£fi

 √É«ŸGh ábÉ£∏d á∏≤à°ùŸG
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يوضح الجدول اآلتي التسلسل الزمني الرئيسي لتنفيذ المشروع:

الحدثالتاريخ

قيام الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بإصدار طلب تقديم العروضنوفمبر 2007

تقديم العطاء من جانب تحالف شركة سيمبكورب للخدمات/ ومؤسسة ُعمان لالستثمار1٦ يونيو 2008

إعالن فوز تحالف شركة سيمبكورب للخدمات/ ومؤسسة ُعمان لالستثمار بالمناقصة8 ديسمبر 2008

التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة والمياه وإعالن تاريخ السريان23 نوفمبر 2009

اكتمال تدابير التمويلمارس 2010

اكتمال المرحلة األولى للطاقةيوليو 2011

اكتمال المرحلة الثانية للطاقة2 يناير 2012

اكتمال المرحلة الثانية للمياه12 مارس 2012

تحديد تاريخ التشغيل التجاري وبدء سريان إتفاقية شراء الطاقة والمياه ٥ أبريل 2012

تاريخ التشغيل التجاري2٥ مايو 2012

تاريخ انتهاء إتفاقية شراء الطاقة والمياه3 أبريل 2027

اإلشراف  مهمة  إسناد  تم  حين  في  للمشروع  واإلنشاءات  والشراء  الهندسة  أعمال  مقاول  هي   SEPCOIII  3 سيبكو  شركة  كانت 
المحطة  وتستخدم   .Hyflux هايفلكس  شركة  إلى  المياه  تحلية  محطة  وتشغيل  واإلنشاءات  والمشتريات  الهندسة  أعمال  على 
تقنية الدورة المدمجة لتوربين الغاز وتمتلك قدرة وقود مزدوجة حيث يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي بينما يكون الديزل 
هو الوقود االحتياطي. كما تستخدم المحطة تقنية التناضح العكسي من أجل إنتاج مياه الشرب من تحلية مياه البحر. وتستخدم 
شركة سيمبكورب صاللة توربينات الغاز 6FA  الكهربائية العامة باإلضافة إلى تقنية التناضح العكسي التي طورتها شركة هايفلكس 

  .Hyflux

تضمن وزارة المالية التزامات السداد المستحقة على الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه إلى شركة سيمبكورب صاللة. ويظل هذا 
الضمان سارًيا إلى أن يتم إعادة تمويل التمويل األولي للمشروع أو سداده بالكامل، وتحافظ الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
على تصنيف ائتماني من فئة BBB-  لمدة 730 يوما. وتدفع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه رسوم تتكون من رسوم السعة 
حيث تغطي التكاليف الثابتة للمحطة وعائد على رأس المال، ورسوم متغيرة لتغطية تكاليف الطاقة والتكاليف المتغيرة األخرى. 

وعليه، وطالما أن الطاقة والمياه متوفرة للتوزيع، يتم دفع رسوم السعة وفق انقطاعات الخدمة المتفق عليها من أجل الصيانة.

اإلحتفال بالعيد الوطني العماني الثامن واألربعون
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ملخص إطار العمل التعاقدي

يوضح الجدول والرسم البياني اآلتي العقود الرئيسية واألطراف األخرى ذات الصلة المتعلقة بالمشروع: 

تاريخ االنتهاءالمدةتاريخ السرياناألطرافوثيقة المشروع

اتفاقية مؤسسي 
المشروع

شركة الكهرباء القابضة، 
ومؤسسو المشروع والشركات 

األم التابعة لهم، وشركة بي دي 
سي سي لالستثمار

1٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027 

اتفاقية شراء الطاقة 
والمياه

شركة سيمبكورب صاللة، 
والشركة الُعمانية لشراء الطاقة 

والمياه

1٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

اتفاقية بيع الغاز 
الطبيعي

شركة سيمبكورب صاللة، ووزارة 
النفط والغاز

1٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027 

شركة سيمبكورب صاللة، اتفاقية توصيل الكهرباء
والشركة الُعمانية لنقل الكهرباء

2٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
السريان

22 نوفمبر 2034

شركة سيمبكورب صاللة، ومكتب اتفاقية توصيل المياه
وزير الدولة ومحافظ ظفار

2٥ سنة من تاريخ 1٥ ديسمبر 2014
توقيع اتفاقية توصيل 

المياه

1٥ ديسمبر 2039

شركة سيمبكورب صاللة، ووزارة اتفاقية حق االنتفاع
اإلسكان

2٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
السريان وفق تمديد 

إضافي لمدة 2٥ 
سنة حسب اختيار 
سيمبكورب صاللة

22 نوفمبر 2034 
وفق التمديد

اتفاقية حق االنتفاع 
للمناطق المؤقتة

شركة سيمبكورب صاللة، ووزارة 
اإلسكان

4 سنوات من تاريخ 23 نوفمبر 2009
السريان

22 نوفمبر 2013

اتفاقية الخدمة 
التعاقدية

شركة سيمبكورب صاللة، وشركة 
جنرال إلكتريك

20 سنة من اتفاقية 1٥ ديسمبر 2009
الخدمة التعاقدية

14 ديسمبر 2029

شركة سيمبكورب صاللة، ووزارة الضمان الحكومي
المالية

1٥ سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

اتفاقية التشغيل 
والصيانة

شركة سيمبكورب صاللة، وشركة 
سيمبكورب صاللة للتشغيل 

والصيانة

1٥ سنة من تاريخ 8 فبراير 2010
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل اتفاقية الدعم الفني
والصيانة، وشركة سيمبكورب 

الخليج للتشغيل والصيانة

1٥ سنة من تاريخ 8 فبراير 2010
التشغيل التجاري

3 أبريل 2027
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نقاط القوة التنافسية

تشتمل نقاط القوة التنافسية لشركة سيمبكورب صاللة على:

قدرة قوية على توقع التدفقات النقدية 
المستقرة

لشركة  يحق  والمياه،  الطاقة  شراء  إتفاقية  بموجب 
من  إنتاجية  سعة  رسوم  على  الحصول  صاللة  سيمبكورب 
اإلنتاجية  السعة  عن  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة 
للمحطة من الطاقة والمياه والتي يتم اختبارها بشكل دوري 
سيمبكورب  شركة  إيرادات  إجمالي  من   ٪90 نحو  تمثل  حيث 
عابرة(.  إيرادات  تعتبر  التي  الوقود  إيرادات  )باستثناء  صاللة 
وتتعهد الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه، بسداد قيمة 
رسوم الطاقة االنتاجية المذكورة بغض النظر عّما إذا كان قد 
إذا كانت  النظر عما  تم توزيع منتجات المحطة أم ال، وبغض 
شركة ظفار للطاقة، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار قد 
طلبا من شركة سيمبكورب صاللة توليد وتوزيع الطاقة و/أو 
إنتاج وتوزيع مياه الشرب. وهذا األمر يعني أنه وفق استثناءات 
والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  على  يجب  محدودة، 
صاللة  سيمبكورب  شركة  إلى  اإلنتاجية  الطاقة  رسوم  سداد 
عن 100٪ من الطاقة اإلنتاجية المتاحة للطاقة والمياه بالمحطة. 

يتم حساب رسوم الطاقة اإلنتاجية لشركة سيمبكورب صاللة 
لكي تغطي تكاليف خدمة الدين والتكاليف الثابتة األخرى بما 
التأمين،  الثابتة، وتكاليف  في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة 
وعائدات رأس المال. ويتم حساب إيرادات ورسوم الوقود بناًء 
نموذج  وفق  حسابه  يتم  الذي  الطبيعي  الغاز  استهالك  على 
المحطة لإلنتاج الموزع للطاقة الكهربائية والمياه حيث تعتبر 

في الحقيقة تكاليف عابرة افتراضية.  

التي يتم توفيرها،  عالوة على ذلك، وبالنسبة للطاقة والمياه 
شركة  إلى  متغير  إنتاج  رسم  الُعمانية  الشركة  تسدد 
وعليه،  التشغيل.  تكاليف  تغطية  بهدف  صاللة  سيمبكورب 
توقع  على  قوية  قدرة  صاللة  سيمبكورب  شركة  تمتلك 
الطاقة  بحجم  تتأثر  ال  التي  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  تطلبها  التي  والمياه 
أساس  على  صاللة  سيمبكورب  لشركة  الدفع  يتم  حيث 

التوافر.

إطار عمل تعاقدي راسخ
مشروًعا   20 من  واحًدا  صاللة  سيمبكورب  مشروع  يعتبر 
الُعمانية  الشركة  تنفذها  المياه  و/أو  الطاقة  إلنتاج  مستقاًل 
والتشغيل«  والتملك  »البناء  أساس  على  والمياه  الطاقة  لشراء 
استخدمت  كما  راسخ.  تعاقدي  عمل  إطار  من  تستفيد  حيث 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه نموذًجا مماثاًل للشراء 
المستقلة  للمحطات  مماثل  تعاقدي  عمل  وإطار  والملكية 
هذا  قبل  ُعمان  سلطنة  في  الموجودة  والطاقة  للمياه 

المشروع.

بالشركة  الخاصة  السداد  التزامات  الحكومة  تضمن 
شراء  اتفاقية  بموجب  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية 
للقطاع  االستراتيجية  لألهمية  نظًرا  والمياه  الطاقة 

والمشروع

كبرى  استراتيجية  أهمية  والمياه  الطاقة  قطاعا  يمثل 
لمحافظة ظفار وسلطنة ُعمان ككل. من المتوقع أن يحافظ 
محافظة  تزويد  لمواصلة  الحيوية  أهميته  على  المشروع 
إتفاقية  ووفق  الطويل.  المدى  على  والمياه  بالكهرباء  ظفار 
على  طلب  أقصى  يزيد  أن  المتوقع  من  والمياه،  الطاقة  شراء 

الشركة الُعمانيةوزارة المالية
وزارة النفط والغاز لشراء الطاقة والمياه

اتفاقية شراء الضمان الحكومي
الطاقة والمياه

اتفاقية بيع 
الغاز الطبيعي المساهمون

اتفاقية المساهمين

اتفاقية التشغيلسيمبكورب صاللة
والصيانة

سيمبكورب صاللة
للتشغيل والصيانة

اتفاقية الدعم
الفني

سيمبكورب الخليج
للتشغيل والصيانة اتفاقية توصيل

الكهرباء
اتفاقية توصيل

المياه
اتفاقيات

حق االنتفاع

الشركة الُعمانية
لنقل الكهرباء

مكتب  وزير الدولة
وزارة ا�سكانومحافظ ظفار
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الكهرباء في نظام صاللة من ٥70 ميجاوات في العام 2018م 
بمتوسط معدل  العام 2024م  810 ميجاوات بحلول  إلى  ليصل 
على  الطلب  يزيد  أن  أيًضا  المتوقع  ومن  سنوًيا،   ٪٦ قدره  نمو 
المياه في منطقة صاللة/طاقة/مرباط بمعدل متوسط يبلغ 

نحو 9٪ سنوًيا.1

وعليه، تساهم حكومة سلطنة ُعمان في المشروع وتدعمه 
بشكل مباشر وغير مباشر بصفتها:

والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  لإلنتاج  كمشتري   )1
الُعمانية  للشركة   ٪100 بنسبة  مباشر  غير  مالك  وبصفتها 

لشراء الطاقة والمياه،

كموّرد من خالل وزارة النفط والغاز والتي تعتبر مسؤولة   )2
عن شراء وتسليم الغاز الطبيعي إلى المشروع، 

 ٪100 لنسبة  مباشر  غير  ومالك  النقل  لشبكة  كمشغل   )3
خالل  ومن  الكهرباء  لنقل  الُعمانية  الشركة  أسهم  من 
يملكان  اللذين  ظفار  ومحافظ  الدولة  وزير  مكتب 
في  والمياه  الطاقة  نقل  مرافق  كل  بتشغيل  ويقومان 

محافظة ظفار،

التزامات  لسداد  الحكومي  للضمان  وفًقا  كضامن   )4
إتفاقية  الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب  الشركة 
شراء الطاقة والمياه )التصنيف اإلئتماني الحالي بسطنة 

عمان هو -BBB  من قبل ستاندر اند يورز(. 

كما تضمن الحكومة بموجب قانون القطاع أن تظل الشركة 
للحكومة،  بالكامل  مملوكة  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية 
للشركة  كاف  تمويل  وجود  بضمان  ملزمة  المالية  ووزارة 

الُعمانية لشراء الطاقة والمياه للقيام بمهامها.

مشروع يعمل بكامل طاقته مع أقل قدر ممكن من 

مخاطر التشغيل 

نظًرا ألن المحطة ظلت في حالة تشغيل تجاري كامل ألكثر 
ألي  معرضة  غير  صاللة  سيمبكورب  شركة  فإن  شهر،   ٦7 من 
ألي  معرضة  غير  صاللة  سيمبكورب  أن  كما  تشييد.  مخاطر 
مخاطر تشغيل حيث أن المشغل سيمبكورب صاللة للتشغيل 
مباشرة  غير  بصورة  تملكها  مشتركة  شركة  هي  والصيانة 
سيمبكورب  هما  للمشروع  الراعية  الشركات  من  شركتان 
خلق  على  يعمل  مما  لالستثمار  ُعمان  ومؤسسة  للخدمات 

شبكة من المصالح تضمن تشغيل المشروع بكفاءة.

محلًيا  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  شركة  تدار 
للخدمات  سيمبكورب  شركة  وخبرة  إجراءات  من  وتستفيد 
وتملك  القطاع  في  طويلة  وخبرة  حافل  سجل  تمتلك  التي 
من  ميجاوات   12000 من  أكثر  يبلغ  اجمالي  انتاج  تحقق  مرافق 
الطاقة وأكثر من 9 مليون متر مكعب من المياه يومًيا تعمل 
وضع  تمتلك  فهي  ولذلك  العالم.  في  التطوير  طور  في  أو 
محطات  تشغيل  في  حافل  وسجل  المنطقة  في  راسخ 

مشابهة ولها حصة ملكية كبيرة في المشروع. 

عالوة على ذلك، أبرمت سيمبكورب صاللة عقد صيانة طويل 
الغازية  التوربينات  وحدة  مصّنع   - إلكتريك  جنرال  مع  األجل 
فإن  وبالتالي،  الوحدات.  لهذه  المجدولة  للصيانة  بالمحطة 
للتوربينات  المصنعة  الجهة  تعاون  من  يستفيد  المشروع 
ولها  للماكينات  المستمرة  الصيانة  عن  مسؤوليتها  الغازية 

مصالح في المشروع.

زيادة الطاقة والسماح بانقطاع الطاقة لتمديد عمر 

المحطة

مشكلة  من  عامة  بصفة  والطاقة  المياه  محطات  تعاني 
الزمن.  بمرور  التحلية  ومياه  الكهرباء  إنتاج  على  قدرتها  تراجع 
وتعتقد اإلدارة أن الزيادة على الطاقة الفعلية بأكثر من السعة 
لتعويض  كافية  من  أكثر  ستكون  للمحطة  عليها  المتعاقد 

التراجع في المحطة خالل مدة إتفاقية شراء الطاقة والمياه.

تتضمن إتفاقية شراء الطاقة والمياه فترات انقطاع مما يسمح 
لسيمبكورب صاللة بالقيام بصيانة المحطة ل 1٥ِ٪ من الوقت 
)خارج أشهر الذروة وهي أبريل ومايو ويونيو( ومحطة التحلية 
لمدة ٥٪ من الوقت )طوال أيام السنة(. وتتوقع اإلدارة أن هذه 
الصيانة ستعمل على تمديد عمر المحطة وتأخير التدهور في 

سعة الكهرباء والمياه المحالة. 

تخفيف المخاطر المتعلقة بالوقود

تقوم وزارة النفط والغاز -بموجب إتفاقية بيع الغاز الطبيعي- 
المحطة.  إليه  تحتاج  الذي  الطبيعي  الغاز  وتسليم  بشراء 
وجميع الغاز الطبيعي الذي تورده وزارة النفط والغاز للمحطة 
الغاز  الجودة وفي حالة عدم توفر  أن يستوفي معايير  يجب 
الطبيعي ولم تخل سيمبكورب صاللة بالتزاماتها فيما يتعلق 
بتشغيل المحطة وجرى تشغيل المحطة باستخدام الوقود 
الحصول  صاللة  لسيمبكورب  يحق  الديزل،  وهو  االحتياطي 
على مقابل للزيادة في التكلفة الناجمة عن استخدام الديزل 
الُعمانية  الشركة  من  السعة  ورسوم  والغاز  النفط  وزارة  من 
لشراء الطاقة والمياه. أي زيادة في سعر الغاز من وزارة النفط 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  إلى  مباشرًة  تحول  والغاز 
والمياه ومن ثم فإن المحطة تكون قد خففت من المخاطر 

المالزمة لتوريد الغاز ونوعية الغاز وسعر الغاز.
توريد  انتظام  عدم  أو  الطبيعي  الغاز  توفر  عدم  حالة  وفي 
الطاقة  شراء  إتفاقية  بموجب  صاللة  سيمبكورب  تلتزم  الغاز، 
بكامل  للعمل  يكفي  احتياطي  بوقود  باالحتفاظ  والمياه 

الطاقة لمدة ثالثة أيام وهو ما تلتزم به طوال الوقت.
الخبرة الكبيرة لمؤسسي المشروع

لمؤسسي  الكبيرة  الخبرة  من  صاللة  سيمبكورب  تستفيد 
تطوير  ذلك  في  بما  والمياه  الطاقة  مجال  في  المشروع 
والمياه  الطاقة  إلنتاج  كبيرة  مشاريع  وتشغيل  وامتالك 
للخدمات  سيمبكورب  تعتبر  الغازية.  التوربينات  باستخدام 

والمياه  الطاقة  مجال  في  رائدة  مجموعة 
وتنفيذ  وتمويل  على  والحصول  تحديد  في  حافل  سجل 

بيان السنوات السبع للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه )2024-2018(  1
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مشاريع الطاقة والمياه ولها عدد من العالقات طويلة األمد 
مؤسسة  تعتبر  دوليين.  عمالء  مع  االستراتيجية  والشراكات 
في  كبيرة  خبرة  لها  خاصة  ملكية  شركة  لالستثمار  ُعمان 
االستثمار في المنطقة وتمتلك محفظة استثمار متنوعة في 
في  والصناعة  والبناء  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  قطاعات 

سلطنة ُعمان. 

في  طرف  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  أن  كما 
للتشغيل  الخليج  سيمبكورب  مع  الفني  الدعم  إتفاقية 
للخدمات.  بالكامل لسيمبكورب  تابعة  والصيانة وهي شركة 
الضرورة  اقتضت  إذا  صاللة  سيمبكورب  التدابير  هذه  وتمكن 
في  للخدمات  لسيمبكورب  الفنية  الخبرة  على  االعتماد  من 

تشغيل وصيانة المحطة.

الموظفون ذو الخبرة والمهارة

جيد  تدريب  ذوي  موظفين  من  صاللة  سيمبكورب  تستفيد 
والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  لدى  يعملون  وخبرة 
يجلبون معهم خبرة واسعة ومعرفة مما يتيح المشاركة في 
المعرفة المتراكمة عبر عقود من الخبرة. وبصفة خاصة، فإن 
تدريب  دورات  حضور  يمكنهم  صاللة  سيمبكورب  موظفي 
وتدريب خارج الموقع مع موظفي الشركات الراعية للمشروع 

في جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

تحصل اإلدارة على دعم قوي من:

يعملون  العالي  التدريب  ذوي  المحطة  موظفي  من   93  •

لدى سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة،

صاللة  سيمبكورب  مع  مبرم  والصيانة  التشغيل  عقد   •

مؤسسو  أنشأها  شركة  وهي  والصيانة  للتشغيل 
المشروع،

الخليج  سيمبكورب  مع  المبرمة  الفني  الدعم  إتفاقية   •

للصيانة والتشغيل، 

وهي  إلكتريك  جنرال  مع  للصيانة  األمد  طويل  عقد   •

المصّنع األصلي لمعدات توربينات الغاز.

التقنية والعمليات

وصف المحطة

بين  تقع  والمياه  للطاقة  مستقلة  محطة  هي  المحطة 
من  متًرا  كيلو   ٥0 حوالي  بعد  على  أي  ومرباط  طاقة  مدينتي 

صاللة العاصمة اإلدارية لمحافظة ظفار.

سيمبكورب  من  المكون  الشركات  اتحاد  يتقدم  بأن  قبل 
للخدمات/ مؤسسة ُعمان لالستثمار لهذه المناقصة الخاصة 
من  درجة  أقصى  إلى  مكثفة  دراسات  إجراء  تم  بالمشروع، 
النماذج لشركة سيمبكورب  جانب كال من استشاري تصميم 
إلى  التوصل  أجل  من  للطاقة  يو«  تي  »في  وشركة  للخدمات، 
المكونات  أكثر  يمثل  للمنشأة  تصميم  واختيار  نهائية  قائمة 
الممتازة  الفنية  المميزات  إلى  باإلضافة  الجاذبة واألقل تكلفة 
الصلة  ذات  والقيود  والمياه  الطاقة  إنتاج  لمتطلبات  وفًقا 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  تتطلبه  حسبما  بالتشغيل 
والمياه. وبعد تحليل تفصيلي للسيناريوهات المحتملة، قامت 
شركة سيمبكورب للخدمات باختيار المكونات اآلتية للمحطة:

خمس توربينات غاز )جي إي ٦ إف أيه(  •

اثنان من التوربينات البخارية، و  •

خمسة مولدات حرارية السترداد البخار.  •

الغاز  يشتمل مرفق الطاقة على خمس وحدات من توربينات 
مع  البخار  السترداد  الحرارية  المولدات  من  وحدات  وخمس 
متكامل  تصميم  في  البخارية  التوربينات  الى  باإلضافة  اثنين 

الدوائر ألجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إنتاج الطاقة. 



17

الـتـقـريـر الـسـنـوي ٢٠١٨

يوضح الرسم اآلتي تصميم المحطة: 

توضح الصور اآلتية مرفق الطاقة في المحطة ومرفق تحلية مياه البحر عن طريق التناضح العكسي:

مرفق الطاقة

مرفق تحلية مياه البحر عن طريق التناضح العكسي

توربينة الغاز

توربين بخاري
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مع وجود خمس توربينات غازية واثنين من التوربينات البخارية، 
ويعتمد  ميجاوات.   44٥ عليها  المتعاقد  الطاقة  سعة  تبلغ 
إنتاج المياه في المحطة على عملية التناضح العكسي وسعة 
إمبريالي  جالون  مليون   1٥ هي  عليها  المتعاقد  المياه  إنتاج 
يومًيا. ودخلت المحطة مرحلة التشغيل التجاري الكامل في 

2٥ مايو 2012.

التوربينات الغازية
جانب  من  الخمس  أيه«  إف   ٦« الغازية  التوربينات  توريد  تم 
شركة جنرال إلكتريك حيث تم اختيارها نظًرا لسجلها الجيد 
»٦إف  الغازية  التوربينات  أن  كما  الممتاز.  التجاري  التشغيل  من 
في  رائدة  وهي  النيتروز  أكسيد  خفض  بأنظمة  مصممة  أيه« 
مجال منع التلوث من خالل تطبيقات دورة مدمجة بقدرة ٥0 
هرتز بنسبة كفاءة تفوق ٥4٪ وتحقيق 1٥ جزء في المليون من 

أكسيد النيتروز تقريًبا.

لتلبية  أيه«  إف   ٦« الغازية  التوربينات  تصميم  الممكن  من 
متطلبات الطاقة بالنسبة للدورة المدمجة متوسطة الحجم 
أو محطات التوليد المشترك للطاقة مثل هذه المحطة التي 
تعتبر إمكانيات التشغيل المرن واألداء بأقصى طاقة فيها من 
االعتبارات الرئيسية. ويمكن اختيار التوربينات الغازية »٦ إف أيه« 
دمج  يتم  بحيث  المرفقي  الحاكم  مزدوجة  تصميمات  في 
مفرد.  بخاري  توربين  مع  الغازية  التوربينات  من  اثنين  أو  واحد 
أنواع  من  العديد  بإحراق  أيه«  إف   ٦« الغازية  التوربينات  وتقوم 
الوقود األحفوري والتي يمكن فتحها بعد بداية التشغيل دون 

أي تأثير على مستوى األداء. 

نظرة عامة على اإليرادات
وتزويد  توليد  شروط  والمياه  الطاقة  شراء  إتفاقية  تحدد 
لشراء  الُعمانية  الشركة  إلى  التحلية  مياه  توفير  مع  الطاقة 
الطاقة  إتفاقية شراء  أن  والمياه حتى عام 2027. كما  الطاقة 
والمياه تفرض التزامات على شركة سيمبكورب صاللة من أجل 
تأكيد  من  عليه  المتفق  بالمستوى  المنشأة  وصيانة  تشغيل 
عليها  المتعاقد  الطاقة  بسعة  يتعلق  فيما  الخدمة  توفر 
وكميات المياه ضمن العقد بعد تاريخ التشغيل التجاري. كما 
شركة  على  التزامات  تفرض  والمياه  الطاقة  شراء  إتفاقية  أن 
سيمبكورب صاللة من أجل تشغيل المحطة بصورة آمنة وفي 

الحدود المصممة من أجلها.

إنتاج  بشأن  التعاقد  تم  التجاري،  التشغيل  تاريخ  من  واعتباًرا 
سعة طاقة مولدة بمقدار 44٥ ميجاوات ومياه البحر المحالة 
الطاقة  بيع  إلى  باإلضافة  إمبريالي،  جالون  مليون   1٥ بمقدار 
الكهربائية والمياه إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. 
تعرفة  على  تحصل  صاللة  سيمبكورب  شركة  فإن  وبالمثل، 
باإلضافة  الكهربائية  الطاقة  ورسوم  السعة،  رسوم  تغطي 
إلى رسوم تزويد المياه وكافة الرسوم المكتملة من الشركة 

الُعمانية لشراء الطاقة والمياه على النحو اآلتي:

رسوم سعة الطاقة واجبة الدفع عن كل ساعة خالل الفترة 
هذه  وضعت  حيث  متوفرة  المحطة  خدمة  تكون  التي 
الرسوم من أجل تغطية التكاليف الثابتة بما في ذلك خدمة 

الدين وعائدات رأس المال.

تغطية  أجل  من  وضعها  تم  الكهربائية  الطاقة  رسوم 
باستثناء  التوليد  عمليات  ألجل  المختلفة  التشغيل  تكاليف 
التي  الكهربائية  للطاقة  وفًقا  دفعها  ويجب  الوقود  تكلفة 

يتم تسليمها وفًقا التفاقية شراء الطاقة والمياه.

تكاليف  تغطية  أجل  من  وضعها  تم  المياه  إنتاج  رسوم 
التشغيل المختلفة إلنتاج مياه التحلية باستثناء تكلفة الوقود 
وتحسب على أساس حجم كميات المياه التي يتم تسليمها.

الغاز  استهالك  معدالت  على  بناًء  الوقود  رسوم  ُتحسب 
الطبيعي محسوبة بواسطة نموذج المحطة مقابل الكميات 
بالكاد  تعتبر  والتي  والمياه  الطاقة  من  تسليمها  يتم  التي 

تغطي التكلفة. 

التكلفة  عنصر  ويرتبط  الُعماني،  بالريال  محددة  المدفوعات 
العملة  سعر  بمعدل  اإلنتاج  سعة  رسوم  مقابل  لالستثمار 
عمليات  تكلفة  أن  كما  األمريكي.  والدوالر  الُعماني  الريال  بين 
بالنسبة  والمتنوع  منها  الثابت  المختلفة  والصيانة  التشغيل 
الريال  بين  العملة  سعر  بمعدل  أيًضا  ترتبط  والمياه  للطاقة 
الُعماني والدوالر األمريكي، ومعدل التضخم المحدد بالنسبة 
ومعدل  والمولدات  التوربينات  يخص  فيما  األمريكي  للدوالر 
التكلفة.  إجمالي  من  جزء  عن  الُعمانية  للعملة  التضخم 
وتعرف إتفاقية شراء الطاقة والمياه سعر الصرف مقابل الريال 
المتوسط  المعدل  أساس  على  األمريكي  والدوالر  الُعماني 
للريال الُعماني/ الدوالر األمريكي كما يصدر عن البنك المركزي 
ذات  الفواتير  تقديم  فترة  عن  عمل  يوم  آخر  في  الُعماني 

الصلة.





هولدنج  إنفستمنت  فرست  ُعمان  سيمبكورب  شركة 
بي  آي  ُعمان  سيمبكورب  وشركة  إتش(  آي  إف  أو  )إس 
مملوكة  تابعة  )شركات  إل(  إتش  آي  أو  )إس  هولدنج  أو 
شركة  وهي  للخدمات،  سيمبكورب  لشركة  بالكامل 
تابعة مملوكة بالكامل لشركة سيمبكورب للصناعات( 

إن كال من شركتي )إس أو إف آي إتش( وشركة )إس أو آي إتش 
البريطانية  آيالندز  فيرجين  في  مؤسستان  شركتان  هما  إل( 
سيمبكورب  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركات  وهي 
للخدمات ومقرها في سنغافورة وتعمل في مجال الطاقة 
والمياه حيث تخدم القطاعين الصناعي والبلدي. وباعت شركة 
)إس أو آي إتش إل( حصتها البالغة 20٪ في شركة سيمبكورب 
صاللة في إطار الطرح األولي لالكتتاب العام في سبتمبر 2013 

ولم تعد مساهًما بالشركة.

من  واسعة  مجموعة  للخدمات  سيمبكورب  شركة  تقدم 
الكهرباء،  ذلك  في  بما  أخرى  أطراف  من  والخدمات  المرافق 
الطبيعي،  والغاز  المعالجة،  والمياه  المحالة،  والمياه  والبخار، 
الصحي،  الصرف  مياه  ومعالجة  الصناعي،  للقطاع  والمياه 
وترميد المخلفات الكيميائية، وتوفير المواد الكيميائية، وتوفير 
تتمتع  الصلبة.  المخلفات  وإدارة  الموقع،  في  اللوجستيات 
وشراكات  استراتيجية  بعالقات  للخدمات  سيمبكورب  شركة 

طويلة المدى مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات. 

بالكامل  مملوكة  للخدمات  سيمبكورب  شركة  فإن  بدورها 
لشركة سيمبكورب للصناعات وهي شركة تابعة لها وتعمل 
مجموعة سيمبكورب للصناعات في مجاالت الطاقة والمياه 
واألنشطة البحرية ولديها عمليات في 14 دولة بمختلف أنحاء 

العالم.

عقب   1998 عام  في  للصناعات  سيمبكورب  شركة  تأسست 
كوربوريشن  إندستريال  تكنولوجي  سنغافورة  اندماج 
للصناعات  سيمبكورب  وشركة  كوربوريشن.  وسيمباوانغ 
من  وهي  سنغافورة  لبورصة  الرئيسية  اللوحة  في  مدرجة 
ومؤشر  تايمز،  ستريتس  مؤشر  في  المدرجة  الشركات  ضمن 
أكبر  والباسيفيك.  آلسيا  جونز  داو  ومؤشر  تايمز،  فاينانشيال 
مساهم منفرد فيها هو تيماسيك هولدينغز برايفيت ليميتد 
في  أسست  هيئة  وهي  المالية،  لوزارة  بالكامل  المملوكة 
بسنغافورة  المالية  وزارة  تأسيس  قانون  بموجب  المالية  وزارة 
سيمبكورب  لشركة  السوقية  القيمة  بلغت   .)183 )الفصل 
في كما  سنغافوري  دوالر  مليار   4.٥ حوالي   للصناعات 

31 ديسمبر 2018.

للخدمات  سيمبكورب  شركة  عن  المعلومات  من  لمزيد 
اآلتي: الموقع  زيارة  يرجى  للصناعات،   وسيمبكورب 

www.sembcorp.com

بالكامل  مملوكة  )شركة  والمياه  للطاقة  إنماء  شركة 
من قبل مؤسسة عمان لالستثمار(

مملوكة  عمانية  شركة  هي  والمياه  للطاقة  إنماء   شركة 
ش.م.ع.م،  لالستثمار  عمان  مؤسسة  قبل  من  بالكامل 
مجال  في  رائدة  شركى  هي  لالستثمار  عمان  مؤسسة 
االستثمار تمزج بين الطموح وريادة األعمال مع سنوات طويلة 
ومنذ  بالمنطقة،  االستثمار  في  متعتمقة  وخبرة  الخبرة  من 
تأسيسها في عام 200٥م نشطت الشركة في تطوير مشاريع 
جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع العديد من المؤسسات 
ورواد األعمال من جميع أنحاء العالم، تستثمر مؤسسة عمان 
نمو  إمكانيات  تمتلك  التي  الخاصة  الشركات  في  لالستثمار 
مع  والتعامل  إدارة  خالل  من  عوائد  توليد  على  وقادرة  كبيرة 

المخاطر بشكل مدروس. 

من  متنوعة  محفظة  لالستثمار  عمان  مؤسسة   تمتلك 
والبتروكيماويات  والغاز  النفط  قطاعات  في  االستثمارات 
والمرافق والبناء والتصنيع بالسلطنة، تعمل المؤسسة بشكل 
واالستثمار  لتطوير  القطاعات  مختلف  في  شركاء  مع  وثيق 
في مشاريع تسهم في نقل التقنية والمعرفة واإلبتكار إلى 
السلطنة وتوفر فرص نمو تسهم في تطوير قطاع األعمال 
بالسلطنة، وتشمل محفظة استثمارات الشركة باإلضافة إلى 
هذا المشروع شركة تكافل للتأمين وشركة أوكتال القابضة 
الدولية  كي  الخليج  أم  تي  وشركة  للحفر   2 في  وشركة 

لصناعة األنابيب وشركة البشائر للحوم. 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة مرقع الشركة على اإلنترنت: 
.www.omaninvcorp.com

نبذة عن المساهمين الرئيسيين
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حضور الرئيس التنفيذي لسيمبكورب صاللة وأعضاء مجلس اإلدارة والسلطات المحلية

 حفل إفتتاح مختبر تقنية المعلومات لكلية التقنية بصاللة تحت رعاية الرئيس التنفيذي
لشركة سيمبكورب صاللة



أنظمة  ثالثة  إلى  بالسلطنة  الطاقة  شبكة  نظام   ينقسم 
إقليمية متصلة جزئًيا من خالل موصالت داخلية:

النظام  في  جزء  أكبر  وهو  المتكامل  الرئيسي  النظام   •

حيث يغطي المنطقة الشمالية من سلطنة ُعمان

نظام صاللة ويقع في محافظة ظفار ومنه تمثل سعة   •
المحطة تقريبًا 40٪ إلـى 4٥٪ من نقل الطاقة ونسبة 100٪ من 

صافي سعة المياه المركبة كما في نهاية العام 2017م. 

شركة  تديره  والذي  الريفية  المناطق  كهرباء  نظام   •

محافظات  باقي  يخدم  والذي  الريفية  المناطق  كهرباء 
سلطنة ُعمان

الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه
المشتري  هي  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  تعتبر 
للطاقة  المستقلة  المشاريع  لجميع  والمياه  للطاقة  الوحيد 
ُعمان،  سلطنة  داخل  والمياه  للطاقة  المستقلة  والمشاريع   /

وهي العميل الوحيد لشركة سيمبكورب صاللة.

نظام صاللة
يغطي نظام صاللة مدينة صاللة والمناطق المحيطة بها في 
مشترك2،   101000 حوالي  صاللة  نظام  ويخدم  ظفار.  محافظة 

ويشتمل نظام صاللة على قدرات توليد ونقل وتوزيع ما يلي:

قدرها  عليها  متعاقد  بسعة  صاللة،  سيمبكورب  شركة   •

مليون   1٥ قدرها  وسعة  الكهرباء،  لتوليد  ميجاوات   44٥
جالون إمبريالي يومًيا إلنتاج المياه المحالة؛

ريسوت  منطقة  في  تقع  والتي  الجديدة  طاقة  محطة   •

كانت  )والتي  للتوليد  ظفار  شركة  بتشغيلها  وتقوم 
مملوكة لشركة ظفار للطاقة( حيث تضم ثمان وحدات 
من التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة بصافي سعة 

إجمالية قدرها 273 ميجاوات؛

لشركتي والمملوكة  الجديدة  الطاقة  توليد  محطة   • 

وتتألف  ريسوت،  في  تقع  والتي  وميتسوي  باور  أكوا 
بخاريين  وتوربينان  غازية  توربينات  أربعة  من  المحطة 
تشغيلها  تم  والتي  ميجاوات   44٥ قدرها  تعاقد  بسعة 

في يناير 2018م.

الرياح لطاقة  ظفار  لمشروع  اإلجمالية  السعة  تبلغ   • 

هرويل  منطقة  من  بالقرب  المشروع  ويقع  ميجاوات،   ٥0
وسيكتمل إنشاء المشروع في عام 2020م.

الُعمانية لنقل الكهرباء  المملوكة للشركة  النقل  أعمال   •

والتي كانت مملوكة لشركة ظفار للطاقة في السابق، و

أعمال التوزيع والتزويد المملوكة لشركة ظفار للطاقة.  •

كما يمتلك نظام صاللة احتياطيات طوارئ من خالل الوصلة 
وهرويل  ثمريت  بين  فولت  كيلو   132 قوته  برابط  البينية 
في اكتملت  والتي  ُعمان  نفط  تنمية  لشركة   والمملوكة 

العام 2012.

المسؤول  الرئيسي  الكيان  هي  للمياه  العامة  المديرية  تعتبر 
عن توزيع والتزويد بمياه الشرب في محافظة ظفار باإلضافة 
سيمبكورب  شركة  وتعتبر  والخاصة.  الصغيرة  الشبكات  إلى 
صاللة حالًيا هي الموّرد الوحيد للمياه المحالة إلى نظام النقل 

الخاص بالمديرية العامة للمياه.

شبكة  للمياه  العامة  المديرية  تستخدم  ذلك  إلى  وباإلضافة 
على  الطلب  من  المتبقي  لتلبية  السطحية  المياه  مصادر  من 
من  الواردة  المياه  بأن  للمياه  العامة  المديرية  وتقدر  المياه، 
المصادر السطحية توفر ما بين 100.000 إلى 100.000 متر مربع يوميا. 

منحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في عام 2017م 
تعاقدية  سعة  للمياه  المستقلة   2 صاللة  محطة  مشروع 
يبدأ  أن  المتوقع  ومن  يوميا  إمبريالي  غالون  مليون   22 قدرها 

تشغيل المحطة في عام 2020م. 

الطلب على الكهرباء في نظام صاللة

المتوقع  من  والمياه،  الطاقة  لشراء  الُعمانية  للشركة  وفًقا 
 ٥70 الكهرباء في نظام صاللة من  يزيد أقصى طلب على  أن 
بحلول  ميجاوات   810 إلى  ليصل  2018م  العام  في  ميجاوات 

العام 2024 أي بمتوسط معدل نمو قدره )8 ٪( سنوًيا. 

الطلب على المياه في نظام صاللة

المتوقع  من  والمياه،  الطاقة  لشراء  الُعمانية  للشركة  وفًقا 
أن يزيد الطلب على المياه في مناطق صاللة / طاقة / مرباط 
سبع  مدار  على  عام  كل  تقريًبا   )٪9( قدره  معدل  بمتوسط 
سنوات. وتتمثل العوامل الرئيسية لنمو الطلب على المياه في 

زيادة عدد السكان والتنمية االقتصادية. 

هيكل وتطورات القطاع

تكريم موظفو الشركة لجائزة األداء المتميز خالل إعصار ميكونو في مايو 2018م

22

بيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة 7 سنوات  2
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تكريم موظفو الشركة لجائزة األداء المتميز خالل إعصار ميكونو في مايو 2018م

الرئيس المالي  ومدير الموارد البشرية لسيمبكورب صاللة أثناء تسلم جائزة جودة اإلفصاح لعام 2018م من سوق مسقط لألوراق المالية
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المدققة  المالية  القوائم  نعرض  أن  سرورنا  دواعي  لمن  إنه 
ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  صاللة  سيمبكورب  لشركة 
بعد  أرباًحا  2018م  العام  خالل  الشركة  سجلت  حيث  2018م. 
بعد  باألرباح  مقارنًة  ُعماني  ريال  مليون   12.84 بلغت  الضريبة 
الضريبة البالغة 10.97 مليون ريال ُعماني خالل العام 2017م، بينما 
بلغت األرباح قبل الفوائد والضريبة 30.٦0 مليون ريال ُعماني في 
العام 2018م مقارنًة بمبلغ  30.99 مليون ريال ُعماني في العام 
الماضي  بالعام  مقارنة  األرباح  صافي  إرتفاع  ويعود  2017م. 
مصروفات  وجود  بسبب  الضرائب  تكاليف  في  إنخفاض  إلى 
عام  في  مؤجلة  ضرائب  عن  عبارة  واحدة  لمرة  متكررة  غير 
 )2017 فبراير  في  الضرائب  قانون  في  التغيير  عن  2017م)ناتج 
وإخفاض تكلفة التمويل في عام 2018 ؛ و يقابلها التأثيرالجزئيا 

تأثير لحاالت االنقطاع القاهرة بسبب إعصار ميكونو.

نظرة عامة على األعمال
الكهرباء  توفير  في  للشركة  األساسي  األعمال  نشاط  يتمثل 
والمياه لمحافظة ظفار، حيث تبلغ الطاقة االنتاجية المتعاقد 
وبالنسبة  ميجاوات،   )44٥( الكهرباء  لمحطة  بالنسبة  عليها 
وتحصل  يومًيا.  إمبريالي  جالون  مليون   )1٥( المياه  لمحطة 
التشغيلية  القدرات  توافر  أساس  على  اإليرادات  على  الشركة 

لمحطتها، والذي يضمن استقرار نموذج أعمال الشركة. 

من  المملوكة   2 للكهرباء  المستقلة  صاللة  محطة  دشنت 
بشكل  التجارية  عملياتها  الطاقة  لتوليد  ظفار  شركة  قبل 

كامل في شهر يناير 2018م، ومنذ ذلك الحين قام مركز توزيع 

الطلب  مشاركة  تتضمن  تشغيلية  سياسة  بتطبيق  األحمال 

على كرهباء الشبكة بين المحطتين وهو ما أدى إلى إنخفاض 

بشكل  سيمبكورب  بمحطة  الخاص  المحطة  أحمال  معامل 

كبير ، وبالرغم من ذلك فإن هذا األمر ليس له تأثير كبير على 

توافر  على  بناء  إيراداتها  الشركة  تتلقى  حيث  الشركة  ربحية 

المتغيرة  اإليرادات  بينما يتم تعويض اإلنحفاض ف  محطاتها 

من خالل إنخفاض التكاليف التشغيلية، تساهم الشركة حاليا 

بنسبة 100٪ من إحتياجات محافظة ظفار من المياه المحالة. 

نظرة عامة على األداء
تقدم الفقرات التالية بيان مفصال عن األداء التشغيلي والمالي 

للشركة. 

األداء التشغيلي
تميز األداء التشغيلي بإعتمادية عالية لمحطة الطاقة والمياة، 

كان معدل أحمال المحطة أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 

إلى  للطاقة  المستقلة   2 صاللة  محطة  لوصول  نظرا  2017م 

ومع  2018م،  يناير  شهر  في  الكامل  التجاري  التشغيل  مرحلة 

ذلك فإن معامل أحمال المحطة ليس له تأثير كبير على ربحية 

الرئيسية  التشغيل  مؤشرات  أدناه  لكم  حددنا  وقد  الشركة. 

لعام 2018م كما يلي: 

مناقشات وتحليالت اإلدارة

التغير ٪20182017الوحدة

99.999.80.1)٪(موثوقية المياه

99.594.15.7)٪(موثوقية الطاقة

10.٦-21.65424.212)ألف م3(كمية المياه المباعة

39.8-1.471.6892.444.101)ميجاوات/ساعة(كمية الطاقة المباعة

39.7-37.8٦2.7)٪(معامل أحمال المحطة )الطاقة(

10.6-87.097.3)٪(معامل أحمال المحطة )المياه( 

وباإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة إنقطاعات بسبب قوى قاهرة بلغت 14.٦0٦ ميجاواط لمحطة الطاقة و 2.٦٦8 ألف متر مكعب من 
المياه لمحطة المياه وذلك بسبب إعصار ميكونو واآلثار التي خلفها التي تسببت في حدوث تلوث لمياه البحر. 
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٣٠.٩٩

١٠.٩٧

٠
١٥
٣٠

٤٥
٦٠

٧٥
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إيرادات ا�رباح قبل الفوائد  
والضرائب

واالستهالك
وإطفاء الدين

ا�رباح قبل
الفوائد  

والضرائب

الربح بعد 
الضريبة

٢٠١٧٢٠١٨

معايير ا�داء المالي الرئيسية
مليون ريال عماني

الربح بعد الضريبة - ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧

10.97

(8.18)

8.49

(0.70)

0.56
1.70

12.84

20.00

15.00

10.00

5.00

-

مليون ريال عماني

الربح بعد
الضريبة ٢٠١٨

النقص في
الضريبة

النقص في
صافي
تكلفة

التمويل

ا�نخفاض
في كلفة
المصاريف

ا�دارية
والعمومية

الزيادة في
تكلفة

المبيعات

الربح بعد
الضريبة
في ٢٠١٧

انخفاض
في ا�يرادات

األداء المالي

 فيما يلي مؤشرات األداء المالي الرئيسية:

20182017

مليون ريال 
ُعماني

مليون ريال 
ُعماني

68.5676.74اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك وإطفاء الدين

41.4741.83

األرباح التشغيلية )ال تشمل 
الدخول األخرى(

30.6030.99

12.8410.97الربح بعد الضريبة

 

الربح بعد الضريبة
ارتفع الربح بعد الضريبة من 10.97 مليــون ريال ُعماني في العام 2017 ليصــل إلــى 12.84 مليون ريال ُعماني في العام 2018. وتم توضيح 

الفروق الهامة من خالل الرسم البياني اآلتي:

الرئيسية  المكونات  خصائص  وأبرز  موجز  تحليل  يلي  فيما 
لألرباح والخسائر:

اإليرادات
تكلفة  )باستثناء   ٪٥3 بنسبة  الطاقة  إيرادات  ساهمت 
الوقود(،بينما ساهمت  المياه بنسبة 22٪ ورسوم تكلفة الوقود 
2٥٪ من اجمالي العائدات. وتعد إيرادات تكاليف الوقود تكلفة 
الغاز  استهالك  حجم  على  اعتمادا  احتسابها  ويتم  عابرة 
الطبيعي الذي يتم احتسابه من قبل نموذج احتساب الطلب 

على الوقود التعاقدي للمصنع. 

ا�يرادات - ٢٠١٨

الطاقة ٥٣٪

المياه ٢٢٪

رسوم الوقود
٪٢٥ 

رسوم الوقودالمياهالطاقة
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٪٢٩

٪٤٥

٪١٧

٪٦ ٪٣

تكلفة المبيعات ٢٠١٨

تكلفة الوقود استهالك

تكلفة الصيانة

تكاليف التشغيل والصيانة

أخرى

بإيرادات  مقارنة   ٪10.7 بنسبة  أقل  2018م  لعام  اإليرادات  كانت 
اإليرادات  إنخفاض  في  الرئيسي  السبب  ويعود  2017م،  عام 
بسبب إنخفاض معامل أحمال المحطة واإلنقاطاعات الناتجة 
ورسوم  الوقود  رسوم  إنخفاض  يؤثر  لم  قاهرة،  قوى  عن 
أن  حيث  الشركة  ربحية  على  كبير  بشكل  المتغيرة  الطاقة 
الوقود  نتج عنه إنخفاض في رسوم  معامل أحمال المحطة 
وتكاليف الشتغيل والصيانة، انخفضت رسوم سعات محطة 
المياه ويعود ذلك بشكل أساسي إلى االنقطاعات الناتجة عن 

قوى قاهرة بسبب إعصار ميكونو واآلثار التي خلفها. 

تكلفة المبيعات

استهالك  على  رئيسي  بشكل  المبيعات  تكلفة  تشتمل 
وتكاليف  الوقود  وتكلفة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات 
عام  في  المبيعات  تكلفة  انخفضت  والصيانة.  التشغيل 
الوقود  تكلفة  النخفاض  نتيجة   2017م  بعام  مقارنة   2018
انخفضت  األمد،  طويلة  الخدمة  إتفاقية  تكاليف  وانحفاض 
تكلفة الوقود نتيجة انخفاض معامل أحمال المحطة، وحيث 
يصاحبها  فإنه  بطبيعتها  عابرة  تكلفة  الوقود  تكلفة  أن 
انخفضت  أعاله،  ذكر  كما  الوقود  رسوم  إيرادات  انخفاض 
في  لالنخفاض  نظرا  األمد  طويلة  الخدمة  إتفاقية  تكاليف 
مع  منسجما  الماضي  بالعام  مقارنة  الفعلية  الساعات  عدد 

اإلنخفاض في معامل أحمال المحطة. 

دخل آخر )صافي مقابل المكاسب / الخسائر 
األخرى(

تغيير   عن  الناتجة  المطالبات   2018 لعام  اآلخر  الدخل  تضمن 
الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  قبل  من  المقدمة  القانون 
والمياه، بينما كان الدخل اآلخر يتمثل بشكل أساسي في عام 
2017م في مطالبة التأمين الناتجة عن تعطل التوربين الغازي، 
البند  في  الغازي  التوربين  خروج  عن  الناتجة  الخسائر  إدراج  تم 

الخاص بمكاسب/ خسائر أخرى. 

صافي كلفة التمويل
بعام  مقارنة  2018م  عام  في  التمويل  كلفة  صافي  انخفض 
بما  بأجل  القرض  من  لجزء  المجدول  السداد  بسبب  2017م 

يتوافق مع وثائق التمويل. 

ضريبة الدخل
مقارنة  عماني  ريال  مليون   1.7 بنحو  الدخل  ضريبة  انخفضت 
لضرائب  تأثير  لوجود  رئيسي  بشكل  يعود  والذي  2017م  بعام 
مؤجلة ناتجة عن تغير قانون ضريبة الدخل من 12٪ إلى 1٥٪  في 

عام 2017م.

المركز المالي

20182017

331.08344.84مليون ر.عإجمالي األصول

232.692٥2.17مليون ر.عإجمالي االلتزامات

106.40104.92مليون ر.عأموال المساهمين

98.3992.٦7مليون ر.عحقوق المساهمين

1.35:11.٥1:1معدل رأس المال

67:33٦9:31معدل الدين

صافي األصول لكل 
0.110.11ر.ع/سهمسهم 

توزيعات األرباح

في 12 فبراير 2019م، اقترح مجلس اإلدارة صرف دفعة أخيرة من 
األرباح بواقع 3.4٪ من القيمة االسمية للسهم وذلك بقيمة 3.4 
بيسات للسهم الواحد بحيث أصبح إجمالي توزيعات األرباح 12.2 
عام  عن  المصدر(  المال  رأس  من   ٪12.2( الواحد  للسهم  بيسة 

2018م.

المخاطر والمخاوف والتقليل من المخاطر

التوربينات الغازية

اتخذت  2017م،  عام  في  الغازي  التوربين  تعطل  حادثة  بعد 
شملت  والتي  المخاطر  من  للحد  اإلجراءات  بعض  الشركة 
الثالثة  الحزمة  إلى  األخرى  األربع  الغازية  التوربينات  ترقية 
التوربينات  من  اثنين  ترقية  الشركة  أكملت   ،  »3-Package«
األربعة وتعمل اآلن على إكمال ترقية التوربينيين اآلخرين خالل 

عام 2019م. 

إعادة سداد قرض بأجل 

مع  ينسجم  بما  بأجل  القرض  سداد  إعادة  أقساط  زيادة  يتم 
النقدية  التدفقات  على  سيؤثر  ما  وهو  التمويل  إتفاقيات 
للشركة، ومن أجل زيادة التدفقات النقدية فإن إدارة الشركة 
الجزئي وتوفير  التمويل  الخيارات ومنها إعادة  تبحث عدد من 
 )DSRA LC( خطاب إئتمان لحساب إحتياطي لخدمة الديون

بدال من االحتفاظ بحساب إحتياطي لخدمة الديون. 
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أداء الشركة خالل األعوام الخمسة الماضية:  

20182017201620152014البيانات المالية للسنوات الخمس الماضية

     مؤشرات األداء الرئيسية )مليون ريال عماني(

68.567٦.7477.٥473.٦2٦2.77اإليرادات

41.4741.8344.1044.1٥4٥.0٦األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين 

35.630.9933.2833.3234.21األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

15.811٥.٦31٦.٦٦1٥.٥114.٥٦األرباح قبل الضريبة 

12.8410.9714.٦313.٦412.81صافي األرباح 

الموقف المالي بنهاية العام  )مليون ريال عماني(

288.95297.74308.29318.٥8329.11الممتلكات - المحطة والمعدات واألصول غير الملموسة 

11.031٥.8٥13.٥717.0٦1٦.82صافي األصول الجارية 

)2٦7.٦٦()2٥4.48()233.82()220.92()201.59(اإللتزامات غير الجارية

98.3992.٦788.0481.1٦78.27صافي األصول 

106.4104.92104.2٦102.80101.9٥أموال المساهمين 

)23.٦8()21.٦4()1٦.22()12.2٥()8.01(مخصصات التحوط 

98.3992.٦788.0481.1٦78.27حقوق المساهمين 

لكل سهم

13.511.٥1٥.314.313.4الربحية )بيسة(*

12.210.313.912.713.4توزيعات األرباح )بيسة(*

قامت الشركة في عام 201٦م بخفض القيمة اإلسمية للسهم من ريال عماني إلى 100 بيسة للسهم )تجزئة السهم(، وبناء على ذلك 
فإن ربحية السهم وةوزيعات األرباح لكل سهم قبل التجزئة )لألعوام من  2014 إلى عام 201٥( تم تعديلها ألغراض المقارنة.

توقعات األعمال
لقد كان العام 2018م عاًما مليًئا بالتحديات نظرا إلرتفاع الكلفة وإنخفاض اإليرادات الناتج عن اإلجراءات الحكومية التقشفية وتأثير 
إلى  التأثير السلبي إلعصار ميكونو  التقليل من  المناخية )تعرض محافظة ظفار لإلعصار ميكونو(، وقد عملت الشركة على  األنواء 
أقصى حد ممكن، من المتوقع أن يكون العام 2019م مليًئا بالتحديات مقارنة أيضا نظرا لمواصلة الضغوط الناتجة عن التغير في 
التركيز على إدارة التكاليف وتحسين  البيئة التنظيمية ووزيادة متطلبات صيانة المحطة إضافة إلى إعادة سداد القروض، سنواصل 

اإلدارة المالية والنقدية ووتحسين مستوى اإلنتاجية والكفاءة لتعظيم العوائد المقدمة للمساهمين.
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World Earth Day 2017: Company employees during beach cleaning campaignيوم األرض العالمي لعام 2017: موظفي الشركة خالل حملة التنظيف

 برعاية شركة سيمبكورب صاللة "حملة المحافظة على المياة" 
ألسبوع المياة في محافظة مرباط

رعاية شركة سيمبكورب صاللة لسباق ٥ كم المقامة في طوي أعتير
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 اإلستدامة - العناية بالبيئة
والمجتمعات

وتلتزم  للبيئة.  تامة  مراعاة  ظل  في  أعمالها  الشركة  تؤدي 
الشركة التزاًما كاماًل بتعزيز والحفاظ على أعلى معايير الصحة 

والسالمة، وتقليل تأثيرها على البيئة. 

تستخدم محطة الطاقة وتحلية المياه التابعة للشركة تقنية 
توربين الغاز ذات الدورة المدمجة لتوليد الطاقة وتقنية التناضح 
هو  الطبيعي  الغاز  ويعتبر  المحالة.  المياه  إلنتاج  العكسي 
الوقود الرئيسي للمحطة. وتم تصميم المحطة وبنائها وفق 
البصمة  البيئي بهدف تقليل  توصيات ونتائج دراسة تقييم األثر 

الكربونية الناتجة عن عملياتها.

األيزو  شهادة  على  الشركة  حصلت  للبيئة،  لمراعاتها  ونظًرا 
اإلدارة  أنظمة  اعتماد  إطار  في  البيئية(  اإلدارة  )نظام   201٥:14001
الشركة  امتالك  االعتماد  هذا  ويضمن  بها.  الخاصة  المتكاملة 

إلطار عمل قائم من أجل اإلدارة الفعالة للبيئة.

أقصى توليد للطاقة من الغاز الطبيعي

الضروري  من  وأنه  نادر  مورد  الطبيعي  الغاز  أن  الشركة  تدرك 
الغاز  من  مستخدمة  وحدة  كل  من  الطاقة  توليد  زيادة 

الطبيعي. 

عالية  الحرارة  من  المحطة  في  المستخدمة  التقنية  تستفيد 
بخار  توليد  بهدف  الغازي  التوربين  أنابيب  عن  الناتجة  المستوى 
ذي ضغط مرتفع يساعد على تشغيل التوربين البخاري. ونتيجة 
لهذه العملية، من الممكن توليد نسبة 4٦٪ إضافية من الطاقة 

دون أي استخدام إضافي للغاز.

تقليل االنبعاثات وتصريف الملوثات

أكسيد  بنظام  مجهزة  بالشركة  الخاصة  الغازية  التوربينات  إن 
التلوث.  منع  في  رائد  نظام  وهو  الجاف  المنخفض  النيتروز 
من  العالمية  البيئية  بالمعايير  االلتزام  النظام  هذا  ويضمن 
خالل تحقيق تركيز من أكسيد النيتروز يبلغ حوالي 1٥ جزء في 

المليون.

عمليات  مراحل  مختلف  في  الكيميائية  المواد  استخدام  يتم 
التوليد واإلنتاج. ويتم تجميع التدفقات الناتجة عن االستخدام 
الكيميائي ومعالجتها بهدف جعل جميع مخرجات المحطة 

متوافقة مع الحدود التنظيمية.

منشأة المخلفات الكيميائية الضخمة والخطرة

جميع  إدارة  بهدف  المنشأة  هذه  تشييد  الشركة  أكملت  كما 
وأمان  بفعالية  المحطة  في  والمخلفات  الكيميائية  المواد 

لتقليل التسربات واالنسكابات.

فلسفة الشركة
عالوة على توفير حافز للنمو في محافظة ظفار، تهدف شركة 
سيمبكورب صاللة إلى اإلسهام في بناء عالقة مفيدة للجانبين 

بشكل إيجابي مع المجتمع المحلي.

إسهاماتها  الشركة  تقدم  التي  الرئيسية  المجاالت  وتتمثل 
المخاطر  وتخفيف  وإدارة  المحلي،  التوظيف  في  فيها 
صاللة  سيمبكورب  شركة  وتلتزم  االجتماعية.  والرعاية  البيئية، 
وبالسلوك  عالمًيا  بها  المعترف  الشركات  حوكمة  بممارسات 
الشركة  وإدارة  اإلدارة  مجلس  ويدرك  األعمال.  في  األخالقي 
األخالقي  والسلوك  الرشيدة  الحوكمة  ممارسات  تطبيق  أن 
يترك  كما  سليمة.  تجارية  قرارات  اتخاذ  إلى  يؤدي  األعمال  في 
سيمبكورب  شركة  عن  الجمهور  انطباعات  على  إيجابًيا  أثًرا 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  على  بالنفع  تعود  كما  صاللة 

لسلطنة ُعمان بشكل عام.

صاللة  سيمبكورب  لشركة  البشرية  الموارد  استراتيجية  تعمل 
المهندسين  توظيف  خالل  من  التعمين  نسبة  تحسين  على 
تدريبي  برنامج  وتوفير  المحلية  الجامعات  من  التخرج  حديثي 
منظم بما في ذلك التدريب على رأس العمل وفترات التدريب 
المؤسسات  مع  صاللة  سيمبكورب  شركة  وتتعاون  المهني. 
المهارات  مجموعات  تبني  التي  البرامج  تطوير  بهدف  الفنية 
التنمية  أنشطة  الشركة  تدعم  كما  المحلي.  الشباب  لدى 
الوعي  من  حالة  وتخلق  تشجع  التي  اإلقليمية  االجتماعية 
بالقضايا االجتماعية. وقد قامت الشركة خالل العام الماضي 

بتوظيف 10 موظفين عمانيين من خالل برنامجها التدريبي. 

ففي  مسؤولة.  بيئية  وإجراءات  ممارسات  الشركة  تطبق  كما 
سيمبكورب  شركة  أجرت  محطتها،  بناء  وقبل   ،2010 العام 
البيئي للمحطة  البيئي تضمن مراجعة لألثر  صاللة تقييم لألثر 
األثر  إلدارة  خطة  تطبيق  إلى  باإلضافة  المحلي  المجتمع  على 
البيئة  بحماية  صاللة  سيمبكورب  شركة  وتلتزم  االجتماعي. 
تمارس  كما  بها،  الخاص  المحدد  البيئة  إدارة  برنامج  خالل  من 
المعمول  البيئية  التشريعات  الشركة عملها في حدود جميع 
بها. كما أنشئت الشركة أحزمة خضراء داخل المحطة من أجل 

تجديد البيئة وتحسين المنظر الجمالي.
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مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركة

العديد  في  انشائها،  منذ  صاللة،  سيمبكورب  شركة  شاركت 
من مبادرات الرعاية االجتماعية بالتعاون مع الدوائر الحكومية 
المبادرات  الحكومية. وتشتمل هذه  والهيئات غير  والمنظمات 
على الحمالت الخاصة بالتوعية المرورية والسالمة على الطرق 
ذوي  لألطفال  العون  وتقديم  ومساعدة  ُعمان،  سلطنة  في 
االحتياجات الخاصة واألفراد األقل حًظا مع تقديم الحوافز إلى 

الطالب المتفوقين في المدارس والكليات المحلية.

خمس  مدتها  تفاهم  مذكرة  الشركة  أبرمت   ،2014 يناير  وفي 
ريال   32.000 بمبلغ  اإلســهام  بهدف  مــرباط  والي  مع  سنوات 
ريال   1٦0.000 يبلغ مجموعه  )أي ما  ُعماني سنوًيا لمدة ٥ سنوات 
المجتمعية  بالمسؤولية  المتعلقة  للمشاريع  كدعم  ُعماني( 
 2018 عام  خالل  الشركة  أنفقت  مرباط.  والية  في  للشركة 
المسؤولية  ُعماني لدعم عدد من مشاريع  ريال   ٥7.894 مبلغ 

اإلجتماعية ومن أهمها :

األضرار  بعد  المحلية  الحكومية  األساسية  البنية  تحسين   •

التي وقعت بها جراء إعصار ميكونو.

تقديم تبرع لمدرسة مرباط لدعم الطلبة المجيدين.   •

لتحسين  أعتير  وطوي  بمرباط  لمدرسة  تبرعات  تقديم   •

البنية األساسية وتوفير أجهزة تقنية معلومات. 

التقنية  للكلية  المعلومات  لتقنية  مختبر  لتوفير  تبرع   •

بصاللة. 

شهر  خالل  المحتاجة  للفئات  إفطار  حفل  ألقامة  التبرع   •

رمضان المبارك بوالية مرباط. 

رعاية بعض الفعاليات الرياضية للتشجيع على الشماركة   •

ممارسة  بأهمية  الوعي  وتعزيز  الرياضية  األنشطة  في 
الرياضة من الناحية الصحية. 
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ويوضح تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م عمليات وأنشطة حوكمة الشركة المتبعة فيما يتعلق 
حوكمة  ميثاق  من   14 رقم  المبدأ  في  المحددة  بالمبادئ 
الشركات )ميثاق( الصادر بالتعميم رقم خ/201٥/4م  بتاريخ 22 

يوليو 201٥م والذي بدأ تطبيقه أعتبارا من 21 يوليو 201٦م. 

فلسفة الشركة
العامة  الهيئة  عن  الصادر  الميثاق  بأحكام  الشركة  تلتزم 
لتحقيق  الالزمة  الخطوات  جميع  اتخذت  وقد  المال  لسوق 
يلي  فيما  للشركة.  الجيدة  الحوكمة  من  المرجوة  األهداف 

سياسة الشركة المتعلقة بمبادئ حوكة الشركة:

حوكمة الشركة وميثاق قواعد السلوك التجاري

الحوكمة  بأن  راسخا  ايمانا  صاللة  سيمبكورب  شركة  تؤمن 
األمد  طويلة  القيمة  لتحقيق  جدا  مهمة  للشركة  السليمة 
وميثاق  االدارة  معايير  بأعلى  الشركة  وتلتزم  للمساهمين، 
للضوابط  صارم  نظام  ووجود  التجاري،  السلوك  قواعد 

الداخلية والمساءلة.

مفصلة  عملية  واجراءات  سياسات  الشركة  وضعت  وقد 
وحدود  لها(،  التابعة  والصيانة  التشغيل  شركة  خالل  )من 
المالية، والوصف الخاص بالمهام ألعضاء مجلس  الصالحيات 
اإلدارة واإلدارة العليا، وإطار عمل إدارة مخاطر الشركة وميثاق 
الداخلية  الضوابط  تحدد  والتي  التجاري،  السلوك  قواعد 
اتخاذ  على  االدارة  وتساعد  الشركة  جوانب  بجميع  الخاصة 
القرارات المتعلقة بشؤون الشركة. كما يحدد مجلس اإلدارة 
الشركة  أداء  ويقيم  عام  لكل  المالية  وغير  المالية  األهداف 

على نحو تدريجي.

على  المساهمين  جميع  حصول  بضمان  الشركة  تلتزم 
معلومات واضحة موثوقة ومفيدة للقيام بقرارات استثمارية 
االجتماعات  لحضور  المساهمين   تشجيع  وأيضا  مدروسة 
عالقات  سياسة  الشركة  تمتلك  الغرض  ولهذا  العامة. 
المستثمرين للمحافظة على أعلى معايير الشفافية التجارية 
واالتصال مع المساهمين وتقديم نهج محدد ومهني لتدفق 

المعلومات من الشركة في كافة األوقات.

تحدد  والتي  المهني  السلوك  قواعد  ميثاق  الشركة  وضعت 
من  الشركة  تتطلبها  التي  والنزاهة  السلوك  معايير  أفضل 

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة.

مجلس االدارة

 تشكيله وأدواره ومسؤولياته وسلطته واختصاصاته

يضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة )يشار إليه من اآلن فصاعدا 
وأن  مستقل  األقل  على  المجلس  ثلث  يكون  بأن   )« »المجلس 
من  بمستوى  يأتي  بينما  تنفيذيين،  غير  أعضاءه  جميع  يكون 

الخبرة العملية والمهنية المطلوبة من قبل الشركة.

أعضاء  جميعهم  أعضاء،  تسعة  من  االدارة  مجلس  ويتكون 
يضم  مستقلين.  أعضاء  خمسة  بينهم  ومن  تنفيذيين  غير 
بالشؤون  متعلقة  كبيرة  خبرة  ذوي  أعضاء  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  أن  إلى  بالنظر  للشركة.  التجارية 
فإننا  مستقلين،  أغلبيتهم  وأن  تنفيذيين  أعضاء  يعتبروا  ال 
القرار في مجلس اإلدارة  نضمن الموضوعية في عملية صنع 
القضايا  جميع  حول  كافي  بشكل  المداولة  إلى  باإلضافة 
أوصاف  وإعتماد  بمراجعة  اإلدارة  مجلس  ويقوم  الصلة.  ذات 
ميثاق  مع  يتوافق  بما  ورئيسه  ألعضائه  واضحة  وظيفية 
والمسؤوليات  األدوار  على  يشتمل  والذي  الشركات  حوكمة 

المتوقعة منهم.

اللجان الفرعية

مع  يتوافق  بما  التالية  الفرعية  اللجان  االدارة  مجلس  يشكل 
ميثاق حوكمة الشركات، وقد حددنا لكم أدناه االختصاصات 

المفصلة لكل منها:

1.  لجنة الترشيحات والمكافآت

2.  لجنة التدقيق

اللجان  لمسؤوليات  مختصر  وصف  على  التقرير  هذا  يشتمل 
الفرعية المحددة أعاله.

رئيس مجلس اإلدارة

يعتبر رئيس مجلس االدارة عضوا غير تنفيذيا، وهو يمتلك خبرة 
المشاريع  وتطوير  التجارية  االستراتيجيات  مجال  في  كبيرة 
ضمن قطاع الخدمات. ولديه خبرة ومعرفة كافية باإلضافة 
والشركة  المجلس  رئاسة  على  تساعده  قيادية  مهارات  إلى 
ووظائفه  ومسؤولياته  لدوره  االدارة  مجلس  أداء  لضمان 

وسلطاته المتعلقة بتوجيه الشركة تجاه تحقيق أهدافها.

 أعضاء مجلس االدارة المستقلين

استوفوا  حال  في  مستقلين  االدارة  مجلس  أعضاء  يعتبر 
الشركات.  حوكمة  ميثاق  في  عليها  المنصوص  المعايير 
سنويا  إفاداتهم  المستقلين  االدارة  مجلس  أعضاء  ويقدم 
التاثير  إلى  تؤدي  قد  تغييرات  أي  وجود  االفادات  هذه  وتوضح 
على استقالليتهم. ويضم مجلس ادارة الشركة حاليا خمسة 

أعضاء مستقلين.

أمين سر الشركة

يضمن مجلس االدارة امتالك أمين سر الشركة لخبرة ومعرفة 
أدوارهم  لتنفيذ  االدارة  مجلس  مساعدة  على  وقدرة  كافية 

ومسؤولياتهم بفعالية وكفاءة.

تقرير تنظيم وإدارة )حوكمة( الشركة
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اإلدارة التنفيذية

بما  الشركة  عمليات  إدارة  مسؤولية  التنفيذية  اإلدارة  تتولى 
الشركة  في  بها  المعمول  واالجراءات  السياسات  مع  يتوافق 
اإلدارة  تؤدي  للشركة.  مسبقا  المحددة  األهداف  لتحقيق 
المالية  الصالحيات  حدود  مع  يتوافق  بما  واجباتها  التنفيذية 
اإلدارة  عاتق  على  وتقع  اإلدارة.  مجلس  قبل  من  المعتمدة 
التنفيذية مسؤولية تقديم جميع المعلومات الالزمة بما في 
تمكين  بهدف  للمجلس  الرئيسية  والتحديات  المخاطر  ذلك 

مجلس اإلدارة من أداء مهامه بفعالية وكفاءة.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة

فقط  العالقة  ذات  االطراف  مع  تعامالت  في  الشركة  تدخل 
الشركة.  صالح  في  تصب  التعامالت  هذه  كانت  حال  في 
الشفافية  من  عال  مستوى  وجود  أهمية  الشركة  وتؤمن 
العالقة  ذات  األطراف  مع  التعامالت  تحديد  في  والوضوح 
ذات  االطراف  مع  التعامالت  تحديد  ويتم  عنها.  واإلفصاح 
العالقة وتقديمها للجنة التدقيق ومجلس االدارة لمراجعتها 
قبل اعتمادها بشكل نهائي من قبل المساهمين في إجتماع 

الجمعية العمومية السنوي.

المدققين الخارجيين

يعين المساهمين شركة تدقيق عالمية معروفة بما يتوافق 
والتعليمات  واللوائح  بالشركة  الخاصة  التمويل  إتفاقيات  مع 
مجلس  ويضمن  اإلدارة.  مجلس  بها  أوصى  التي  المحلية 

آراء  على  للحصول  الخارجيين  المدققين  إستقاللية  اإلدارة 
المقدمة  المالية  اإلفصاحات  حول  منهم  صادقة  مهنية 

للمساهمين.

المسؤولية االجتماعية للشركة

شركة  تكون  أن  أهمية  صاللة  سيمبكورب  شركة  تدرك 
إلى  باإلضافة  التجارية  أنشطتها  ضمن  إجتماعيا  مسؤولة 
الشركة  وتتبع  والمؤسسية.  اإلجتماعية  بمسؤولياتها  الوفاء 
واإلستثمارات  الخيرية  المساهمات  مجال  في  ثابتا  نهجا 

المجتمعية.

مجلس اإلدارة ولجانه
اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  إنتخاب  تم  201٦م،  مارس   1٥ في 
جميع  ويعتبر  السنوي.  العمومية  الجمعية  إجتماع  خالل 
أعضاء المجلس أعضاء غير تنفيذيين بما يتوافق مع متطلبات 
ميثاق حوكمة الشركات. ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس 
الجمعية  وإجتماع  المجلس  إلجتماعات  وحضورهم  االدارة 

العمومية السنوي: 

إجتماعات مجلس اإلدارةالفئةمجلس االدارة  

إجتماع 
الجمعية 

العمومية 
السنوي

 13
فبراير

 27
أبريل

 25
يوليو 

 29
أكتوبر

8 
مارس

üüüüüعضو غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة تان شينغ غوان
üüüüüعضو غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةكالت البلوشي

عبداألمير بن سعيد بن 
محمد

üüüغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارة
-ü

-üü-üغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارةحسن النساي

ريتشارد كويك هونج 
ليات )إيضاح 1 (

ال -üعضو غير تنفيذيعضو مجلس إدارة
ينطبق

ال 
ينطبق

ü

üüüüüعضو غير تنفيذيعضو مجلس إدارةنج منج بوه
-üüüüغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارةطارق العامري

-üüüüغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارةأحمد البلوشي

-üüüüغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارةخالد بن علي آل حموده

عضو مجلس إدارة جوه ناي لي )إيضاح 2(
مؤقت

ال عضو غير تنفيذي
ينطبق

ال 
ينطبق

üü-

تفسير الرموز: ü = حاضر، - = متغيب
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إيضاح 1: إستقالة الفاضل ريتشارد كويك هونج ليات من تاريخ 30 يونيو 2018م.

إيضاح 2: عين المجلس الفاضلة جوه ناي لي في 2٥ يوليو 2018م كعضو مؤقت لتحل المنصب الشاغر إلستقالة الفاضل ريتشارد 
كويك هونج ليات.

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاصلين على عضويات لمجالس إدارات شركات مساهمة عامة في سلطنة ُعمان )بما في 
ذلك صندوق اإلستثمار المشترك( بخالف عضويتهم لدى شركة سيمبكورب صاللة.

عدد عضويات مجالس االدارة اسماء أعضاء مجلس االدارة

1كالت البلوشي

1أحمد البلوشي

2عبداألمير بن سعيد بن محمد

3خالد بن علي  آل حموده

قام مجلس االدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات، عّين المجلس الفاضلة/ جوناي 
لي، في لجنة التدقيق لتحل الشاغر عن استقالة الفاضل/ ريتشارد كويك كونغ ليات، وتتكون لجان مجلس اإلدارة الجديدة مما يلي:

األعضاءرئيس اللجنة اللجنة

جوه ناي لي وأحمد البلوشيطارق العامري لجنة التدقيق

نج منج بوه وحسن النسايكالت البلوشي لجنة الترشيحات والمكافآت

إجتماعات لجنة التدقيق
فيما يلي قائمة بأعضاء لجنة التدقيق وحضورهم إلجتماعات لجنة التدقيق لعام 2018م:

 أعضاء لجنة التدقيق
 

 

اجتماعات لجنة التدقيقالفئة

 13
فبراير.

 8
مارس

 27
أبريل

 25
يوليو 

29
أكتوبر 

4 
ديسمبر

üüüüüüغير تنفيذي ومستقلرئيس اللجنةطارق العامري
عضو مجلس ريتشارد كويك هونج ليات

إدارة
غير تنفيذي

üüü
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق

عضو مجلس أحمد البلوشي
إدارة

غير تنفيذي ومستقل
üüüüüü

عضو مجلس جوه ناي لي
إدارة مؤقت

ال غير تنفيذي 
ينطبق

ال 
ينطبق

ال 
ينطبق

ال 
üüينطبق

تفسير الرموز: ü = حاضر، - = متغيب

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت

 

 
الفئة

 إجتماعات لجنة
 الترشيحات والمكافآت

24 يوليو 12 فبراير

üüعضو غير تنفيذيرئيس اللجنةكالت البلوشي
üüعضو غير تنفيذيعضو مجلس إدارة نج منج بوه

-üغير تنفيذي ومستقلعضو مجلس إدارةحسن النساي

تفسير الرموز: ü = حاضر، - = متغيب
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إختصاصات لجان مجلس االدارة

لجنة التدقيق

تنفيذيين  غير  ادارة  مجلس  أعضاء  من  التدقيق  لجنة  تتكون 
أغلبيتهم مستقلين كما هو محدد أعاله.

صالحيات ومهام لجنة التدقيق

مسؤولياته  تنفيذ  على  االدارة  مجلس  التدقيق  لجنة  تساعد 
والمحاسبة  والتدقيق  الداخلية  بالضوابط  المتعلقة  المالية 
مسؤولياتها  وتتركز  بالشركة.  الخاصة  اإلبالغ  وممارسات 
المتبعة  الضبط  واجراءات  سياسات  مراجعة  في  الرئيسية 
الداخليين  الخارجيين والمدققين  المدققين  في الشركة مع 
بالتعامالت  يتعلق  فيما  المساهمين  لصالح  والعمل  واالدارة 
القضايا  جميع  إلى  باإلضافة  العالقة،  ذوي  األشخاص  مع 
وتقوم  للشركة.  المالي  األداء  على  تؤثر  التي  المسائل  أو 
والنصف  الفصلية  النتائج  أعالنات  بمراجعة  التدقيق  لجنة 
باإلضافة  المرافقة  الصحفية  والبيانات  والسنوية  سنوية 
ودقة  مالئمة  من  للتأكد  للشركة  المالية  اإلفصاحات  إلى 
اإلدارة  لمجلس  تقديمها  قبل  عنها  المفصح  المعلومات 

ألعتمادها .

مواضيع  أي  لدراسة  الصريحة  السلطة  التدقيق  لجنة  تمتلك 
الوصول  وتسهيل  بتعاون  وتتمتع  اختصاصاتها  ضمن  تقع 
بشكل  بمهامها  القيام  من  لتمكينها  االدارة  من  الكامل 

مناسب.

بالملحق  التدقيق  لجنة  تسترشد  مناسبا،  ذلك  كان  وحيثما 
حوكمة  ميثاق  في  المحدد   - التدقيق  لجنة  دور   -  3 رقم 

الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

المدققون الخارجيون

استقاللية  بمراجعة  عام  كل  في  التدقيق  لجنة  تقوم 
المدققين الخارجيين للشركة وتقدم توصيات لمجلس اإلدارة 
المدققون  هؤالء  لها  يتبع  التي  الشركة  تعيين  إعادة  حول 

الخارجيون.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة واعتماد خطة التدقيق الخارجية 
بمراجعة  أيضا  وتقوم  التدقيق.  عملية  نطاق  مالئمة  لضمان 
االجراءات  تنفيذ  على  وتشرف  الخارجيين  المدققين  خطاب 
التصحيحية واجراءات التحسين ضمن الوقت المحدد. تجتمع 
لجنة التدقيق مع المدققين الداخليين والخارجين مرة واحدة 
لجنة  قامت  االدارة.  حضور  دون  من  األقل  على  عام  كل  في 
المتعلقة  غير  الخدمات  ونطاق  طبيعة  بمراجعة  التدقيق 
للشركة  الخارجيين  المدققين  قبل  من  المقدمة  بالتدقيق 
وأنه  الخارجيين  المدققين  استقاللية  بمستوى  تقبل  وهي 
متعلقة  غير  لخدمات  تقديمهم  خالل  من  اضعافه  يتم  لم 
المتعلقة  غير  الخدمات  لرسوم  تفاصيل  توجد  بالتدقيق. 
في  الخارجيين  للمدققين  تسديدها  المستوجب  بالتدقيق 

جزء آخر من هذا التقرير.

سياسة االبالغ عن المخالفات

المخالفات  عن  اإلبالغ  سياسة  على  التدقيق  لجنة  تشرف 
الخاصة بالشركة لتعزيز حوكمة الشركة والممارسات التجارية 
للموظفين  الوصول  سهلة  قنوات  توفير  تم  وقد  االخالقية. 
الشركة  في  الداخلي  المدقق  مع  التواصل  من  تمكنهم 
ودائرة التدقيق الداخلي في مجموعة سيمبكورب لإلبالغ عن 
جنح  أي  أو  نزيهة  غير  ممارسات  او  فساد  أو  احتيال  حاالت  أي 
أخرى مشتبه بها. وتهدف هذه السياسة لتشجيع الموظفين 
اإليمان بحماية  نية، مع  المسائل بحسن  اإلبالغ عن هذه  على 
الموظف قدر المستطاع بأي بالغ يقدم من هذا النوع من أي 

إجراء انتقامي.

لجنة الترشيحات والمكافآت

الترشيحات  لجنة  عاتق  على  التالية  المسؤوليات  تقع 
والمكافآت:

صاللة  سيمبكورب  شركة  إدارة  مجلس  مراجعة  ضمان   • 
النجاح  لتحقيق  وسليمة  قوية  قيادة  وجود  لضمان 
من  مناسب  توازن  وجود  وضمان  للشركة.  المتواصل 
في  والخبرة  والمعرفة  والخلفيات  والسمات  المهارات 
الصلة  ذات  والقطاعات  المالية  و  التجارية  األعمال  مجال 
اإلدارية  المهارات  إلى  باإلضافة  اإلدارة،  مجلس  في 

الضرورية جدا للشركة.

بأعضاء  الخاصة  المكافآت  عمل  إطار  ومراجعة  تطوير   •

وتقديم  الرئيسيين  االدارة  وموظفي  االدارة  مجلس 
االدارة  مجلس  ومساعدة  االدارة.  لمجلس  التوصيات 
لضمان تنفيذ سياسات وممارسات تنافسية فيما يتعلق 
حزم  بمراجعة  أيضا  المكافآت  لجنة  تقوم  بالمكافآت. 
المكافآت المحددة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
الرئيسيين وتقدم توصيات  باإلضافة إلى موظفي اإلدارة 
لمجلس اإلدارة حولها. وتقدم لجنة المكافآت توصياتها 

لمجلس اإلدارة ليتم إعتمادها .

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة إستقاللية أعضاء 
المعينين  واألشخاص  الجديدة  والتعيينات  اإلدارة،  مجلس 
اإلدارة  مجلس  ولجان  اإلدارة  لمجلس  أخرى  مرة  والمنتخبين 
وتقدم  مناسب،  حجم  على  المجلس  محافظة  لضمان 
لجنة  تعتبر  االدارة.  لمجلس  بذلك  المتعلقة  التوصيات 
الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن مراجعة خطط التعاقب 
أداء  بتقييم  خاصة  عمليات  وتطوير  االدارة،  بمجلس  الخاصة 
مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، ومراجعة برامج التدريب 

والتطوير المهني الخاصة بمجلس اإلدارة.
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تعيين واعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة،  مجلس  في  جديد  عضو  لتعيين  الحاجة  تطرأ  عندما 
لمرشحين  مختصرة  قائمة  بإعداد  الترشيحات  لجنة  تقوم 
اإلدارة  للترشيح. يقوم مجلس  المناسبة  المواصفات  يمتلكون 
الجديد.  العضو  ويعين  الترشيحات  لجنة  توصيات  بمراجعة 
ويبقى عضو مجلس االدارة في منصبه حتى إجتماع الجمعية 
األساسي  النظام  بنود  مع  يتوافق  بما  السنوي  العمومية 
للشركة، ويمكن إعادة تعيين العضو مرة أخرى في حال كان 

مؤهال لذلك.

أعضاء  جميع  من  للشركة  األساسي  النظام  بنود  تتطلب 
الجمعية  االنتخاب خالل إجتماع  التقدم إلعادة  اإلدارة  مجلس 

العمومية السنوي بعد مرور ثالثة أعوام.

وتقوم لجنة الترشيحات بمراجعة تخطيط التعاقب لموظفي 
المرشحين  مراجعة  يتم  الشركة.  في  الرئيسيين  االدارة 
الداخليين والخارجيين المحتملين للتعاقب ألطر زمنية مختلفة 
وطويلة  األمد  ومتوسطة  الفورية  االحتياجات  مع  يتوافق  بما 

األمد.

المواضيع الخاصة بالموارد البشرية

مشورة  على  الحصول  والمكافآت  الترشيحات  للجنة  يمكن 
مهنية مختصة حول المسائل المتعلقة بالموارد البشرية كلما 
عند  خارجية.  إستشارية  خدمات  على  للحصول  الحاجة  طرأت 
الشركة  تضمن  الخارجية،  اإلستشارية  بالخدمات  االستعانة 
عدم تأثير العالقة بين الشركة ومقدمي الخدمات اإلستشارية 
الخدمات  مقدمي  وموضوعية  استقاللية  على  الخارجيين 

االستشارية الخارجيين.

المكافآت
يتم اعتماد هيكل مكافآت مجلس االدارة من قبل المساهمين 

خالل إجتماع الجمعية العمومية السنوي العام: 

هيكل مكافآت أعضاء مجلس االدارة

مع  يتوافق  وبما  المال،  لسوق  العامة  الهيئة  قواعد  ظل  في 
إجتماع  خالل  والمكافآت  اإلجتماعات  حضور  بدالت  اعتماد 
الشركة  دفعت  2018م،  العام  السنوي  العمومية  الجمعية 

بدالت حضور اإلجتماعات والمكافآت التالية خالل العام. 

 المبلغ ر.ع.

 مكافآت عام 2017م )كما تم اعتمادها في 
إجتماع الجمعية العمومية السنوي العام 

2018٦7.240م(. 

22.000بدالت حضور اإلجتماعات للعام 2018م. 

89.240

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  رفعت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ريال   80.٦٥0 مبلغ  بدفع  للمساهمين  توصية  اإلدارة  ومجلس 

ُعماني كمكافآت لمجلس االدارة عن عام 2018م. 

مكافآت اإلدارة التنفيذية

يتم  بينما  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  بتعيين  الشركة  تقوم 
شركة  قبل  من  األخرى  التنفيذية  الوظائف  جميع  توفير 

سيمبكورب صاللة لخدمات التشغيل والصيانة. 

خمسة  ألعلى  دفعها  تم  التي  االجمالية  المكافآت  بلغت 
أعضاء  تنفيذيين في الشركة )بما في ذلك تلك المدفوعة من 
والصيانة(  التشغيل  لخدمات  صاللة  سيمبكورب  شركة  خالل 
379.٥٥2 ريال ُعماني.  وقد تم دفع المكافآت بما يتناسب مع 
المؤهالت، والدور والمسؤولية واألداء الخاص بالفريق التنفيذي 

خالل عام 2018م.  وفيما يلي تفاصيل المكافآت: 

2018 
المبلغ ر.ع.

الحوافز قصيرة األمد المقدمة 
345.058للموظفين العاملين في الشركة 

34.494التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة

379.552

خالل  من  الرئيسيين  اإلدارة  موظفي  من  بعض  تعويض  تم 
شركة سيمبكورب صاللة لخدمات التشغيل والصيانة. 

تفاصيل عدم االمتثال المتعلقة بميثاق 
حوكمة الشركات من قبل الشركة

لم يتم تسجيل أي حاالت عدم امتثال في المسائل المتعلقة 
لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  بميثاق 
المال للشركات المسجلة في سوق مسقط لألوراق المالية أو 
إتفاقيات االدراج في سوق  أو  المال  العامة لسوق  الهيئة  لوائح 
مسقط لألوراق المالية. لم يتم تطبيق أي عقوبات أو قيود على 
مسقط  سوق  المال،  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  من  الشركة 
لألوراق المالية أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأي شأن متعلق 

بأسواق رأس المال خالل األعوام الثالثة األخيرة. 

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تدرك الشركة ما يلي: 

ومفيدة  وموثوقة  واضحة  معلومات  تقديم  أهمية  أ( 
عملياتها  حول  والمحللين  والمستثمرين  للمساهمين 

التجارية والتشغيلية بهدف اتخاذ قرارات استثمار سليمة. 

أن التواصل بشكل دقيق ومتماسك ومتوازن يساعد على  ب(  
تأسيس سمعتها.

أن قواعد اإلفصاح عن المعلومات المطبقة من قبل الهيئة  ج( 
العامة لسوق المال وفقا للجزء السابع من اللوائح التنفيذية 

الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في عام 2009م. 

كما حددنا أعاله، وضعت الشركة سياسة عالقات المستثمرين 
للمحافظة على أعلى معايير الشفافية واإلفصاح. وتعزيزسبل 
والمستثمرين  المساهمين  مع  ومفتوحة  واضحة  تواصل 
لتدفق  ومهني  محدد  نهج  تقديم  خالل  من  والمحللين 

المعلومات من الشركة في كافة األوقات. 
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وموقعها  المالية،  لألوراق  مسقط  بسوق  الخاص  االلكتروني  الموقع  خالل  من  والمستثمرين  المساهمين  مع  الشركة  تتواصل 
التشغيلية  والبيانات  والسنوية  الفصلية  المالية  التقارير  نشر  يتم  حيث   .www.sembcorpsalalah.com.om الخاص،  االلكتروني 

وجميع المعلومات الجوهرية على كل من الموقعين في الوقت المحدد كما هو مطلوب من قبل الهيئة العامة لسوق المال. 

وتتوفر االدارة التنفيذية للشركة أيضا لالجتماع بالمساهمين والمحللين عند الحاجة والطلب. 

بيانات سعر السوق
تم ادراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في 8 أكتوبر 2013م.  ويوضح الجدول التالي حجم التداول الشهري وسعر السهم 

مع أعلى وأدنى سعر للسهم خالل عام 2018م:

سعر السهم سعر السهم التداول )3( 

القيمةاألسهمالفترة
ريال ُعماني

 أعلى سعر 
للسهم / ريال ُعماني

أدنى سعر
للسهم / ريال ُعماني

 0.218      0.240     175.70040.722يناير

 0.224      0.226     2.683.714601.165فبراير

 0.218      0.224     9.285.3992.046.364مارس

 0.218      0.240     1.053.380233.863أبريل

 0.221      0.224     1.758.828388.704مايو

 0.221      0.230     484.020108.868يونيو

 0.225      0.226     374.30084.258يوليو

 0.217      0.220     646.057142.063اغسطس

 0.212      0.217     3.405.013732.085سبتمبر

 0.189      0.212     4.984.0001.045.352أكتوبر

 0.182      0.192     183.46734.135نوفمبر

 0.167      0.179     509.96488.781ديسمبر

تظهر القائمة المدرجة أدناه مقارنة بين أداء الشركة مقابل سوق مسقط لألوراق المالية خالل عام 2018م.3

شركة سيمبكورب التاريخ
صاللة

سعر السهم
ريال ُعماني / للسهم

 التغير التراكمي من
1 يناير 2018م

مؤشر سوق مسقط 
لألوراق المالية

 التغير التراكمي من
1 يناير 2018م

-5.099.34-10.230 يناير 2018م

٪1.95-4.999.96٪2.61-310.224 يناير 2018م

٪1.88-5.003.37٪2.61-280.224 فبراير 2018م

٪6.39-4.773.51٪2.61-290.224 مارس 2018م

٪7.26-4.729.05٪3.91-300.221 أبريل 2018م

٪9.66-4.606.68٪3.91-310.221 مايو 2018م

٪10.35-4.571.75٪1.74-280.226 يونيو 2018م

٪14.96-4.336.55٪2.17-310.225 يوليو 2018م

٪13.34-4.419.27٪5.65-300.217 أغسطس 2018م.

٪10.90-4.543.68٪6.52-300.215 سبتمبر 2018م

٪13.27-4.422.91٪16.52-310.192 أكتوبر 2018م

٪13.48-4.412.06٪20.87-290.182 نوفمبر 2018م

٪15.21-4.323.74٪23.04-310.177 ديسمبر 2018م

بيان موقع سوق مسقط لألوراق المالية  3
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توزيع األسهم كما في 31 ديسمبر 2018م

تظهر القائمة أدناه توزيع األسهم كما في نهاية شهر ديسمبر 2018م.

النسبة المئوية قيمة األسهمعدد المساهميننسبة ملكية األسهم
الجمالي األسهم

٪1.52319.969.09920.92أقل من ٥٪. 

٪٥324.762.06725.94٪ إلى ٪10

٪250.726.02953.14أكثر من ٪10

٪1.52895.457.195100.00المجموع

السيرة المهنية لمدققي الحسابات القانونيين

ــا  ــة له ــبكة عالمي ــرز ش ــاوس كوب ــر ه ــس وات ــركة  براي ــد ش تع
فــروع فــي 1٥8 دولــة ويعمــل بهــا أكثــر مــن 2٥0.000 موظــف 
ــن،  ــال التأمي ــي مج ــودة ف ــات ذات ج ــم خدم ــن بتقدي ملتزمي
الشــركة  تقــدم  كمــا  اإلستشــارية،  والخدمــات  الضرائــب 
خدمــات التدريــب للشــركات والمؤهــالت المهنيــة فــي المجــال 

ــرز.  ــاوس كوب ــر ه ــس وات ــة براي ــق أكاديمي ــن طري ــي ع المال

الشــرق  واتــر هــاوس كوبــرز فــي  برايــس  تأسســت شــركة 
األوســط منــذ أكثــر مــن 40 عامــا وتضــم الشــركة أربعة شــركاء 
ــي  ــروع ف ــا ف ــن وله ــن العمانيي ــد المواطنيي ــم أح ــن ضمنه م
كل مــن البحريــن ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان 
وليبيــا وســلطنة عمــان وفلســطين وقطــر والســعودية ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإجمالــي عــد موظفيــن يصــل إلــى 

.)www.pwc.com/me(  .نحــو 4٥00 موظــف

فــي  فرعهــا  كوبــرز  هــاوس  واتــر  برايــس  شــركة  أسســت 
ســلطنة عمــان قبــل أكثــر مــن 40 عامــا ويعمــل بــه أكثر مــن 130 
موظــف مــن أصحــاب المؤهــال المهنيــة إضافــة إلــى موظفــي 
والضرائــب  الضمــان  مجــال  فــي  خبراءنــا  ويجمــع  الدعــم، 
والمهــارات  الدوليــة  الخبــرة  بيــن  اإلستشــارية  والخدمــات 
ــة.  ــرة المحليــة ذات الصل ــة والخب ــة إلــى المعرف ــة إضاف الفني

هــاوس  واتــر  برايــس  شــبكة  إلــى   »PwC« مصطلــح  ويشــير 
ــا  ــة تحته ــات المنضوي ــن المؤسس ــر م ــد أو أكث ــرز أو/و أح كوب
والتــي تعــد كل منهــا مؤسســة مســتقلة قانونيــا، الرجــاء 

زيــارة موقعنــا اإللكترونــي للمزيــد مــن التفاصيــل:
www.pwc.com/structure

وقــد تــم اعتمــاد برايــس واتــر هــاوس كوبــرز فــي ســلطنة 
عمــان مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال للتدقيــق علــى 

شــركات المســاهمة العامــة. 

٪٠

٪٥-

٪١٠-

٪١٥-

٪٢٠-

٪٢٥-

التغير التراكمي في سعر السهم

التغير التراكمي في سعر سهم الشركة مقابل التغير التراكمي في مؤشر سوق مسقط
ل�وراق المالية

التغير التراكمي في مؤشر سوق مسقط ل�وراق المالية
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وفيما يلي تفاصيل األتعاب الخاصة بعام 2018م:

2018

المبلغ ر.ع

19.٥00تدقيق حسابات عام 2018م. 

1.200مراجعة التقارير المرحلية  

1.800خدمات أخرى 

22.500

اقرار مجلس اإلدارة
يؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى مســؤوليتهم نحــو إعــداد 
القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة 
الدوليــة لتقديــم صــورة عادلــة عــن الموقــف المالــي للشــركة 
وأدائهــا خــالل الفتــرة الماليــة ذات الصلــة. كمــا يؤكــد مجلــس 
اإلدارة بانــه قــام بمراجعــة كفــاءة ومالئمــة أنظمــة الضوابــط 

ــن  ــاهمين ع ــغ المس ــود أن يبل ــه ي ــركة وأن ــي الش ــة ف الداخلي
للقوانيــن  تمتثــل  وكافيــة  مالئمــة  داخليــة  ضوابــط  وجــود 

ــة.  ــح ذات الصل واللوائ

يؤكــد مجلــس اإلدارة علــى عــدم وجــود أي قضايــا ماديــة 
يمكنهــا أن تؤثــر علــى إســتمرارية الشــركة، أو قدرتهــا علــى 

مواصلــة عملياتهــا خــالل العــام المالــي المقبــل. 

الرئيس المالي عضو مجلس االدارة  
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مجلس اإلدارة

 تان شينغ غوان،
رئيس مجلس اإلدارة

ــة  ــال الطاق ــاع أعم ــس قط ــب رئي ــان منص ــل/ ت ــغل الفاض يش
المتجــددة والبيئــة بشــركة ســيمبكورب للصناعــات. 

يتمتــع الفاضــل/ تــان بخبــرة واســعة فــي الهندســة ووضــع 
ــاع  ــاريع لقط ــر المش ــة وتطوي ــال التجاري ــتراتيجيات واألعم االس
المرافــق. عمــل الفاضــل / تــان قبــل انضمامــه إلــى ســيمبكورب 
لمــدة 12 عامــا فــي قطــاع النفــط والغــاز بشــركة بــراون آنــد 
ــور  ــدن وكوااللمب ــن لن ــي كل م ــك ف ــى وذل ــرف األقص روت الش
كمديــر  شــنغهاي  مدينــة  فــي  عامــا  قضــى  كمــا  وميــري، 
مســؤولية  تولــى  حيــث  الصيــن  فوبــاك  لشــركة  تنفيــذي 
ــالل  ــن، وخ ــي الصي ــركة ف ــات الش ــو وعملي ــى تنمي ــراف عل اإلش
عملــه فــي شــركة ســيمبكورب، قــاد الفاضــل/ تــان التطويــر 
بالمجموعــة فــي جزيــرة  الخاصــة  المرافــق  المبكــر ألعمــال 
جورونــغ وقــاد توســع الشــركة فــي الصيــن والهنــد والمملكــة 
قــاد  كمــا  وبنغالديــش.  وبورمــا  األوســط  والشــرق  المتحــدة 
عمليــة اســتحواذ ســيمبكورب علــى أعمــال الطاقــة المتجــددة 
للميــاه  العالميــة  األعمــال  علــى  واالســتحواذ  لســيمبكورب 

التابعــة لكاســكال.

الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  تــان  الفاضــل/  يحمــل 
المدنيــة )مــع مرتبــة الشــرف( مــن جامعــة ليفربــول بالمملكــة 
المتحــدة، وأكمــل برنامــج اإلدارة المتقدمــة فــي كليــة هارفــرد 

ــة.  ــدة األمريكي ــات المتح ــال بالوالي لألعم

 كالت البلوشي،
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الفاضــل/ كالت البلوشــي منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــة  ــركة خاص ــي ش ــتثمار )ش.م.ع.ع(، وه ــان لالس ــة ُعم لمؤسس
تعمــل فــي االســتثمارات فــي األســهم مقرهــا ســلطنة ُعمــان 

وقــد تــم تأسيســها فــي عــام 200٥م.  

يتمتــع الفاضــل كالت البلوشــي بخبــرات كبيــرة فــي مجــال 
تطويــر الحقــول الخضــراء ، وقــد نفــذ عــدًدا مــن المشــاريع 
والخدمــات  التصنيــع  مجــاالت  فــي  الضخمــة  واالســتثمارات 
الهندســية والبتروكيماويــات والتأميــن والتعليــم والعقــارات. 
أكبــر  أحــد  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  حاليــًا  ويشــغل 
ــة.  ــازن االقتصادي ــة خ ــان ، مدين ــي ُعم ــة ف ــاريع التطويري المش

ــي  ــركات ف ــن الش ــدد م ــس إدارة ع ــي مجل ــل كالت ف ــا عم كم
ســلطنة عمــان مثــل شــركة جلفــار وشــركة ســيمبكورب صاللة 
وغيرهــا. وقبــل ذلــك عمــل فــي تنفيــذ المشــاريع فــي شــركة 
تنميــة نفــط عمــان ومينــاء صحــار وشــركة صحــار ألمنيــوم 
فــي ســلطنة عمــان وعمــل ايضــا فيإيطاليــا وكنــدا. يحمــل 
الســيد البلوشــي درجــة الشــرف فــي الهندســة مــن المملكــة 

المتحــدة.

إلدارة  وارتــون  كليــة  فــي  المتقدمــة  اإلدارة  برنامــج  أكمــل 
األعمــال فــي الواليــات المتحــدة وهــو خريــج مــن كليــة وارتــون.

 عبداألمير بن سعيد بن محمد، 
عضو مستقل غير تنفيذي

إدارة  مجلــس  فــي  عضــًوا  عبداألميــر  الفاضــل/  يعمــل 
صاللــة. ســيمبكورب 

وقــد كان عضــوا فــي العديــد مــن مجالــس اإلدارة فــي الســابق 
للتمويــل  مســقط  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  حاليــا  وهــو 
ــر  ــل عبداالمي ــغل الفاض ــد ش ــة، وق ــماك الُعماني ــركة األس وش
االحتياطــي  صنــدوق  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  منصــب 
العــام للدولــة  وكان مســؤوال عــن وحــدات العمليــات ويســاعد 

الرئيــس التنفيــذي فــي اإلدارة اليوميــة.

الفاضــل/ عبداألميــر حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن جامعــة أوكســفورد برووكــز بالمملكــة المتحــدة.

 طارق العامري،
عضو مستقل غير تنفيذي

يعتبــر طــارق العامــري أحــد األعضــاء الخمســة المســتقلين فــي 
مجلــس إدارة شــركة ســيمبكورب صاللــة وهــو رئيــس لجنــة 

ــق.  التدقي

يشــغل طــارق العامــري منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
شــركة  وهــي  بيئــة«   « القابضــة  البيئيــة  للخدمــات  العمانيــة 
ســلطنة  فــي  الصلبــة  المخلفــات  إدارة  مجــال  فــي  تعمــل 
الفاضــل  عمــل   « بيئــة   « شــركة  إلــى  انضمامــه  قبــل  عمــان. 
طــارق العامــري فــي العديــد مــن الشــركات فــي الســلطنة 
ــاز  ــة للغ ــركة العماني ــاالت والش ــة لالتص ــركة العماني ــل الش مث
الســلطاني.  المكتــب  تقاعــد  وصنــدوق  المســال  الطبيعــي 

 نبذة مختصرة عن مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
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االتصــاالت  مجــال  فــي  خبــرة  العامــري  طــارق  الفاضــل  لــدى 
والنفــط والغــاز ونجــح في التفــاوض علــى العديد مــن االتفاقيات 
ــا  ــاالت كم ــة لالتص ــركة العماني ــي الش ــوده ف ــاء وج ــة أثن التجاري
ــل  ــركة عمانت ــهم ش ــي ألس ــرح األول ــة الط ــي عملي ــب دور ف لع
للغــاز  العمانيــة  الشــركة  فــي  عملــه  وأثنــاء   .200٥ عــام  فــي 
الطبيعــي المســال كان لــه دور فــي إجــراء العديــد مــن دراســات 
الجــدوى الماليــة لعــدد مــن المشــاريع التــي تبلــورت فيمــا بعــد 

ــال. ــي المس ــاز الطبيع ــات للغ ــركة قله ــح ش لتصب

طــارق العامــري حاصــل علــى درجــة الهندســة الكهربائيــة مــن 
جامعــة تمبــل فــي الواليــات المتحــدة وحاصــل علــى درجــة 

ــدة. ــات المتح ــي الوالي ــون ف ــة دايت ــن جامع ــتير م الماجس

 جوه ناي لي، 
عضو غير تنفيذي

ــركة  ــس إدارة ش ــي مجل ــت ف ــو مؤق ــي عض ــوه ه ــة ج الفاضل
ــة. ــيمبكورب صالل س

شــركة  فــي  التجــارة  ورئيســة  الرئيــس  نائبــة  أيضــا  وهــي 
ــج  ــطة الدم ــن أنش ــؤولة ع ــي مس ــات، وه ــيمبكورب للصناع س
ســيمبكورب  فــي  المشــاريع  وتمويــل  والهيكلــة  والتملــك 

للصناعــات.

قــاد  الــذي  الفريــق  فــي  رئيســًيا  عضــًوا  جــوه  الفاضلــة  كانــت 
ــيمبكورب  ــتحواذ س ــك اس ــي ذل ــا ف ــالت ، بم ــن المعام ــد م العدي
علــى احتياطــي الطاقــة فــي المملكــة المتحــدة )أكبــر مولــد مرن 
ــرا  ــن إنف ــركة جري ــدة( ، وش ــة المتح ــي المملك ــوزع ف ــة م للطاق
ــة  ــددة كطاق ــول متج ــل بأص ــة تعم ــركة هندي ــي ش ــد )وه ليمت
الريــح والطاقــة الشمســية( ، وشــركة كاســكال )شــركة ميــاه 
ــت  ــة )وعمل ــألوراق المالي ــورك ل ــة نيوي ــي بورص ــة ف ــة مدرج عالمي
أصولهــا  فــي  ســيمبكورب  شــركة  مصالــح  خصخصــة  علــى 

المائيــة فــي كال مــن المملكــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا.

مديــرة  كانــت   ، ســيمبكورب  شــركة  إلــى  انضمامهــا  قبــل 
التجاريــة  األعمــال  )مجموعــة  آســيا  شــرق  لجنــوب  إقليميــة 
ــي  ــاالت ف ــركة اتص ــر ش ــل ، أكب ــينج ت ــركة  س ــي ش ــة( ف الدولي
ســنغافورة ، مدرجــة فــي بورصــة ســنغافورة. بصفتهــا المديــر 
اإلقليمــي ، كانــت مســؤولة عــن مجموعــة كاملــة مــن أنشــطة 
الدعــم المالــي والتجــاري لمشــاريعها المشــتركة فــي جنــوب 

شــرق آســيا واالســتثمارات المحتملــة.

ــبة  ــي المحاس ــوس ف ــهادة البكالوري ــوه ش ــيدة ج ــل الس تحم
وهــي   ، ســنغافورة  فــي  للتكنولوجيــا  نانيانــج  جامعــة  مــن 

عضــو فــي معهــد ســنغافورة للمحاســبين القانونييــن.

 أحمد البلوشي، 
عضو مستقل غير تنفيذي

الفاضــل أحمــد البلوشــي أحــد األعضــاء الخمســة المســتقلين 
فــي مجلــس إدارة شــركة ســيمبكورب صاللــة وعضــو لجنــة 

ــق. التدقي

ــذي  ــس التنفي ــب الرئي ــي منص ــد البلوش ــل/ احم ــغل الفاض يش
لشــركة النقــل الوطنــي العمانــي »مواصــالت«، وقبــل انضمامــه 
ــب  ــن المناص ــدد م ــي ع ــد البلوش ــغل أحم ــالت« ش ــى »مواص إل
بشــؤون البــالط الســلطاني كان آخرهــا مديــر التدقيــق الداخلــي 
حيــث كان مســؤوال عــن الجوانــب المتصلــة بــإدارة المخاطــر 

ــة.  ــط والحوكم ــة الضب وأنظم

إلــى جانــب ســيمبكورب صاللــة فــإن الفاضــل/ أحمــد البلوشــي 
فــي  تدقيــق  لجنــة  وعضــو  إدارة  مجلــس  عضــو  أيضــا  هــو 
الشــركة الوطنيــة العمانيــة للهندســة واالســتثمار ش.م.ع.ع . 

أحمــد البلوشــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي تقنيــة 
ــات  ــة المعلوم ــال إدارة تقني ــي مج ــتير ف ــات والماجس المعلوم

مــن جامعــة بونــد فــي اســتراليا .

 حسن النساي، 
عضو مستقل غير تنفيذي

الخمســة  األعضــاء  أحــد  هــو  النســاي  حســن  المهنــدس/ 
صاللــة  ســيمبكورب  شــركة  إدارة  مجلــس  فــي  المســتقلين 
باإلضافــة إلــى أنــه عضــو لجنــة المكافــآت. شــغل الفاضــل/ 
حســن النســاي عــددًا مــن المناصــب العليــا فــي هيئــة أبــو ظبــي 
ــة  ــام الطاق ــر ع ــب مدي ــك منص ــي ذل ــا ف ــاء بم ــاه والكهرب للمي
والنقــل، ونائــب المديــر العــام لشــركة ترانســكو ومــن ثــم 
ــذ 200٦.  ــة من ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــب رئي ــى مكت ــه إل ــم ضم ت
ــيمبكورب  ــركة س ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــا ش كم

اإلمــارات، وشــركة االتحــاد القابضــة.

ــي  ــًوا ف ــاي عض ــن النس ــل/ حس ــك، كان الفاض ــى ذل ــالوة عل ع
مجلــس إدارة الشــركات التاليــة: شــركة االمــارات CMS للطاقــة، 
ــارقة،  ــاء الش ــاه وكهرب ــة مي ــع، وهيئ ــي للتوزي ــو ظب ــركة أب وش
وهيئــة الربــط الكهربائــي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ــي  ــرة ف ــن الخب ــا م ــاي 3٥ عاًم ــن النس ــل/ حس ــك الفاض ويمتل

ــة. ــاه والطاق ــي المي قطاع

فــي  البكالوريــوس  درجــة  النســاي  حســن  الفاضــل/  حصــل 
جنــوب  جامعــة  مــن  اإللكترونيــات  وتكنولوجيــا  الكهربــاء 

األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات  كولــورادو 

 نج منج بوه،
عضو غير تنفيذي

إدارة شــركة ســيمبكورب  نــج هــو عضــو مجلــس  الفاضــل/ 
صاللــة  ســيمبكورب  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  صاللــة، 
الشــرق  رئيــس  أيًضــا  وهــو  والصيانــة.  التشــغيل  لخدمــات 
األوســط وجنــوب أفريقيــا واألمريكتيــن وبنغالديــش ورئيــس 
إدارة األصــول بالمجموعــة فــي شــركة ســيمبكورب للخدمــات 
فــي ســيمبكورب للصناعــات . كمــا يعتبــر عضــًوا فــي مجلــس 

إدارة العديــد مــن شــركات المجموعــة.

فــي  الخبــرة  مــن  عاًمــا   30 مــن  أكثــر  نــج  الفاضــل/  يمتلــك 
مجــال صناعــة الطاقــة، وشــغل عــدة مناصــب فــي الحكومــة 
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شــركة  فــي  بالعمــل  التحاقــه  وقبــل  الخــاص.  والقطــاع 
اإلدارة  فريــق  فــي  عضــوًا  نــج  الفاضــل/  كان  ســيمبكورب، 
التنفيذيــة فــي شــركة ســينوكو Senoko للطاقــة، وقضــى 
ــق  ــة المراف ــدى هيئ ــل ل ــي العم ــن ف ــن الزم ــد م ــن عق ــر م أكث
شــارك  العمليــة،  مســيرته  وخــالل  ســنغافورة.  فــي  العامــة 
أســواق  وتحريــر  الهيكلــة  إعــادة  فــي  بنشــاط  نــج  الفاضــل/ 
الكهربــاء والغــاز فــي ســنغافورة، وكذلــك فــي مفاوضــات 
ــا وإندونيســيا  ــر األنابيــب مــن ماليزي اســتيراد الغــاز الطبيعــي عب

ســنغافورة. إلــى 

الهندســة  فــي  بكالوريــوس  علــى  نــج  الفاضــل/  حصــل 
ســنغافورة  فــي  الوطنيــة  الجامعــة  مــن  الميكانيكيــة 
وماجســتير العلــوم فــي مــوارد الطاقــة مــن جامعــة بيســتبرغ 
اإلدارة  برنامــج  أكمــل  كمــا  االمريكيــة.  المتحــدة  بالواليــات 

لألعمــال. وارتــون  كليــة  فــي  المتقدمــة 

 الشيخ خالد بن محمد بن علي آل حموده،
عضو مستقل غير تنفيذي

الشــيخ خالــد هــو أحــد األعضــاء الخمســة المســتقلين فــي 
صاللــة. ســيمبكورب  شــركة  إدارة  مجلــس 

يشــغل الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن علــي ال حمــودة مســاعدا 
البــالط  ديــوان  فــي  التقاعــد  لصنــدوق  التنفيــذي  للرئيــس 
الســلطاني فــي قســم االســتثمار الــذي يديــر االســتثمارات فــي 
ــد  ــة. وق ــة العالمي ــواق المالي ــي األس ــول ف ــات األص ــف فئ مختل
ــة  ــب مختلف ــي مناص ــلطاني ف ــالط الس ــوان الب ــي دي ــدم ف خ
ــات  واإلدارة  ــال إدارة العملي ــي مج ــة ف ــرة المتراكم ــك خب ويمتل
وتنفيــذ المشــاريع وإدارة االســتثمارات. وهــو يلعــب أيًضــا جــزًءا 
ال يتجــزأ مــن لجنــة االســتثمار فــي صنــدوق التقاعــد. قبــل عملــه 
ــي  ــرة ف ــرة قصي ــل فت ــلطاني كان يعم ــالط الس ــوان الب ــي دي ف

ــاز. ــط والغ وزارة النف

مــن  عــدد  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو  خالــد  الشــيخ  يشــغل 
الشــركات والمؤسســات الماليــة المشــهورة فــي القطاعيــن 
مجلــس  دول  وفــي  عمــان  ســلطنة  فــي  والخــاص  العــام 
ــس إدارة  ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــا يش ــي. كم ــاون الخليج التع
الشــركة الوطنيــة لإلســكان الجماعــي ش.م.ع.م ونائــب رئيــس 
أنــه  كمــا  ش.م.ع.ع.  للتمويــل  تأجيــر  شــركة  إدارة  مجلــس 
عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة مســقط للغــازات ش.م.ع.ع و 
شــركة خــزف عمــان ش.م.ع.ع . وهــو يعمــل حالًيــا كعضــو فــي 
مجلــس إدارة "الماســة كابيتــال" )صنــدوق الماســة اليفســتايل( 
البنــك  وصنــدوق  و   ، المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 
الوطنــي الُعمانــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )ســلطنة 
مســقط  وصنــدوق  الُعمانــي  الوطنــي  بنــك  يديــره  ُعمــان( 

)ســلطنة ُعمــان( ويديــره بنــك مســقط.

وهــو يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 
إدارة  فــي  وبكالوريــوس  المتحــدة  بالمملكــة  ســتراثكاليد 

األعمــال مــن جامعــة كوفنتــري بالمملكــة المتحــدة.

اإلدارة التنفيذية

 حميد بن سالم العامري،
الرئيس تنفيذي

الفاضــل / حميــد بــن ســالم العامــري هــو الرئيــس تنفيــذي فــي 
شــركة ســيمبكورب صاللــة.

يمتلــك الفاضــل حميــد العامــري خبــرة فنيــة وإداريــة تصــل إلــى 
22 عاًمــا فــي مجــال الطاقــة والبنيــة االساســية. وخالل مســيرته 
ــدة  ــغل ع ــان وش ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــي ش ــل ف ــة عم المهني
ــة  ــة الطاق ــة ألنظام ــغيل والصيان ــق التش ــرأس فري ــف، وت وظائ
ــة  ــه المتنوع ــه خبرت ــد مكنت ــوام. وق ــدة 7 أع ــركة لم ــي الش ف
إضلفــة  الشــركة  وخــارج  داخــل  التجاريــة  باألعمــال  اإللمــام 
إلــى حصولــه علــى العديــد م شــهادات التقديــر والتكريــم. 
باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتمتــع الفاضــل حميــد بســجل حافــل 
ــاز،  ــط والغ ــاع النف ــات كقط ــن القطاع ــد م ــي العدي ــاح ف بالنج
وقطــاع الطاقــة ، وقطــاع التوزيــع ، وقطــاع النقــل وتوليــد 

ــام. ــط الخ ــر النف ــاع تكري ــة، وقط الطاق

ــر عــام لــدى شــركة كيــان  شــغل الفاضــل حميــد منصــب مدي
العمانيــة لإلنشــاءات ش.م.ع.ع بعــد أن غــادر شــركة تنميــة نفــط 

عمــان فــي عــام 201٦.

يحمــل الفاضــل حميــد شــهادة الماجســتير فــي هندســة توزيع 
الطاقــة مــن جامعــة مانشســتر بالمملكــة المتحدة.

 طارق بشير،
الرئيس المالي وأمين سر الشركة

الفاضــل/ طــارق بشــير هــو المراقــب المالــي وأميــن ســر شــركة 
ســيمبكورب صاللــة.

التحــق الفاضــل/ طــارق بشــير بالعمــل فــي شــركة ســيمبكورب 
ــد  ــرة تزي ــع بخب ــام 2011. ويتمت ــن ع ــبتمبر م ــهر س ــي ش ــة ف صالل
عــن 10 ســنوات فــي الجوانــب الماليــة والتجاريــة للشــركة. وقبــل 
التحاقــه بالعمــل لــدى شــركة ســيمبكورب صاللــة، كان يعمــل 
ــي  ــاركته ف ــى مش ــة إل ــي باإلضاف ــي إم ج ــه ب ــركة كي ــدى ش ل

تدقيــق حســابات العديــد مــن شــركات الطاقــة.

يحمــل الفاضــل/ طــارق بشــير شــهادة بكالوريــوس األعمــال مــن 
جامعــة البنجــاب فــي باكســتان، كمــا أنــه عضــو فــي جمعيــة 

المحاســبين القانونييــن المعتمديــن. 

 براتوش سينها،
مدير المحطة

بشــركة  بالوكالــة  محطــة  مديــر  براتــوش  الفاضــل/  يعمــل 
صاللــة. ســيمبكورب 

براتــوش مهنــدس كهربــاء وغلكترونيــات بــدأ عملــه كمهــدس 
أجهــزة وتحكــم فــي عــام 199٥، ويمتلــك خبــرة تصــل إلــى 23 
عامــا فــي العديــد مــن الشــركات الدوليــة فــي مجــال الطاقــة 
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والميــاه وتتركــز خبرتــه فــي المجــاالت الخاصــة ببــدء العمليــات 
والتشــغيل والصيانــة وإدارة الصحــة والســالمة والبيئــة، يمتلــك 
ســينها خبــرة واســعة فــي تشــغيل وصيانــة التوربينــات الغازيــة 
مــن جنــرال إلكتريــك والتوربينــات البخاريــة مــن شــركة ســيمنس 
وشــركة دونجفانــج ومحطــات التحليــة والتناضــح العكســي 
وموازنــة معــدات المحطــة ومختلــف أنظمــة التحكــم كنظام 
الثــالث وعشــرين  PLC. وعمــل طــوال  و    DCS-VLE-Mark-V

عامــا الماضيــة محطــة للطاقــة بعمــل بالفحــم بســعة 420 
ــد  ــي الهن ــة ف ــول للطاق ــة دبه ــد ومحط ــي الهن ــاوات ف ميج
التــي تبلــغ ســعتها 24٥0 ميجــاوات ومحطــة الكامــل للطاقــة 

فــي ســلطنة عمــان التــي تبلــغ ســعتها 28٥ ميجــاوات.

كمديــر   200٦ عــام  فــي  ســيمبكورب  إلــى  براتــوش  انضــم 
الفجيــرة  بمدينــة  والتحكــم محطــة ســيمبكورب  لألجهــزة 
التــي تعمــل بتقنيــة الــدورة المدمجــة والتــي تبلــغ ســعتها 893 
ميجــاوات إلنتــاج الكهربــاء و130 مليــون جالــون إمبريالــي مــن 
ــي  ــة ف ــيمبكورب صالل ــى س ــوش إل ــل برات ــالة، انتق ــاه المح المي
ــرة  ــؤولية دائ ــى مس ــم تول ــن ث ــة وم ــر للصيان ــام 2011م كمدي ع

الهندســة ويشــغل اآلن منصــب مديــر المحطــة بالوكالــة. 

 سالم بن محمد المشيخي، 
مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات

يشــغل الفاضــل/ ســالم المشــيخي منصــب مديــر المــوارد 
البشــرية وإدارة تقنيــة المعلومــات فــي شــركة ســيمبكورب 

صاللــة لخدمــات التشــغيل والصيانــة.

ــى  ــراف عل ــؤولية اإلش ــيخي مس ــالم المش ــل/ س ــى الفاض يتول
المعلومــات  تكنولوجيــا  شــبكة  نظــام  وتطويــر  تصميــم 
وعمــل  بهــا.  النظــام  متطلبــات  علــى  واإلشــراف  بالشــركة 
ــوت  ــركة ريس ــي ش ــة ف ــيمبكورب صالل ــى س ــه إل ــل انضمام قب
الشــبكة  مســؤول  بصفتــه  ُعمــان  ســلطنة  فــي  لألســمنت 

واألجهــزة.

ــا  ــي تكنولوجي ــوم ف ــيخي دبل ــالم المش ــل/ س ــل الفاض ويحم
ــان. ــلطنة ُعم ــة بس ــة بصالل ــة التقني ــن الكلي ــات م المعلوم
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القوائم المالية
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2018

المحتويات

48-٥2تقرير مراقب الحسابات المستقل

٥3قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

٥4قائمة المركز المالي

٥٥قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

٥٦قائمة التدفقات النقدية

٥7-9٦إيضاحات حول القوائم المالية
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

20182017إيضاحات

ريال عمانيريال ُعماني

368٫559٫83176.737.812إيرادات من العقود مع العمالء

)46.146.665()37٫656٫986(4تكلفة المبيعات

30٫902٫84530.591.147مجمل الربح

)581.363()626٫051(5مصروفات إدارية وعمومية

)6.012.674(-11-2أرباح / )خسائر( أخرى - بالصافي 

11323٫7386.994.169-2إيرادات أخرى

30٫600٫53230.991.279الربح قبل الفائدة والضريبة

353٫027408.673إيرادات التمويل

)15.765.225()15٫145٫270(6تكاليف التمويل

15٫808٫28915.634.727الربح قبل ضريبة الدخل

)4.665.954()2٫968٫209(15مصروف ضريبة الدخل

12٫840٫08010.968.773الربح بعد الضريبة للعام

الدخل الشامل اآلخر

)1.002.425(91٫707٫174تعديالت القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية - المجمل

63٫277٫0485.028.191إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - المجمل 
التغير في تعديل معدل الضريبة للتغير في القيمة العادلة لتغطية 

15التدفقات النقدية
-

533.065
ــات  ــة التدفق ــة لتغطي ــة العادل ــي القيم ــر ف ــة للتغي ــة المؤجل ــزام الضريب الت

ــة )603.866()747٫633(15النقدي

17٫076٫66914.943.738إجمالي الدخل الشامل للعام

ربحية السهم الواحد:
210.0130.011ربحية السهم الواحد األساسية

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من ٥7 إلى 9٦ تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 48- ٥2.
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2018

20182017إيضاحات
ريال عمانيريال عماني

األصول
أصول غير جارية

7288٫945٫645297.733.187ممتلكات وآالت ومعدات
85٫45211.531أصول غير ملموسة

288٫951٫097297.744.718إجمالي األصول غير الجارية
أصول جارية

105٫149٫2034.603.228مخزون
119٫556٫64012.641.988مديونيات تجارية وأخرى

1219٫325٫84014.291.586ودائع بنكية
128٫098٫26515.563.303نقد وما يماثل النقد

42٫129٫94847.100.105إجمالي األصول الجارية
331٫081٫045344.844.823إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

1395٫457٫19595.457.195 )أ(رأس المال
137٫693٫3326.409.324 )ب(احتياطي قانوني

3٫250٫2323.053.566أرباح محتجزة
106٫400٫759104.920.085أموال المساهمين

)12.248.272()8٫011٫683(9 و13 )ج(احتياطي تغطية
98٫389٫07692.671.813صافي حقوق المساهمين

االلتزامات
التزامات غير جارية
17175٫107٫989194.492.233قروض طويلة األجل

18604٫528571.527التزام استبعاد األصول
1518٫158٫91214.443.070التزام الضريبة المؤجلة

97٫718٫33311.417.558أدوات مالية مشتقة
201٫589٫762220.924.388إجمالي االلتزامات غير الجارية

التزامات جارية
1720٫270٫58315.414.677الجزء الجاري من قرض طويل األجل

91٫707٫1762.992.173الجزء الجاري من األدوات المالية المشتقة
149٫124٫44812.841.772دائنيات تجارية وأخرى

31٫102٫20731.248.622إجمالي االلتزامات الجارية
232٫691٫969252.173.010إجمالي االلتزامات

331٫081٫045344.844.823إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
0.1110.110       22صافي األصول للسهم الواحد

صرح أعضاء مجلس اإلدارة بإصدار القوائم المالية المدرجة بالصفحات من ٥3 إلى 9٦ بموجب قرارهم المؤرخ في 12 فبراير 2019.

عضو مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارة

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من ٥7 إلى 9٦ تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 48 - ٥2.



55

الـتـقـريـر الـسـنـوي ٢٠١٨

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

رأس 
المال

قانوني
احتياطي

أرباح
محتجزة

احتياطي 
اإلجماليتغطية

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
88.037.452)16.223.237(95.457.1955.312.4473.491.047في 1 يناير 2017

10.968.773-10.968.773--ربح العام
الدخل الشامل اآلخر

تعديالت القيمة العادلة لتغطية التدفقات 
)1.002.425()1.002.425(---النقدية - المجمل

إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - المجمل 
5.028.1915.028.191---)إيضاح ٦(

التغير في تعديل معدل الضريبة للتغير في 
553.065553.065---القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
التزام الضريبة المؤجلة للتغير في القيمة 

)603.866()603.866(---العادلة لتغطية التدفقات النقدية
10.968.7733.974.96514.943.738--إجمالي الدخل الشامل للعام

معامالت مع مالكي الشركة، مدرجة 
مباشرًة في حقوق المساهمين

)3.436.459(-)3.436.459(--توزيعات أرباح نهائية لعام 201٦
)6.872.918(-)6.872.918(--توزيعات أرباح مرحلّية لعام 2017

--)1.096.877(1.096.877-تحويل إلى احتياطي قانوني
إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة، 

)10.309.377(-)11.406.254(1.096.877-المدرجة مباشرًة في حقوق المساهمين
92.671.813)12.248.272(95.457.1956.409.3243.053.566في 31 ديسمبر 2017

92.671.813)12.248.272(95.457.1956.409.3243.053.566في 1 يناير 2018
12.840.080-12.840.080--ربح العام

الدخل الشامل اآلخر
تعديالت القيمة العادلة لتغطية التدفقات 

1.707.1741.707.174---النقدية - المجمل
إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - المجمل 

3.277.0483.277.048---)إيضاح ٦(
التزام الضريبة المؤجلة للتغير في القيمة 

)747.633()747.633(---العادلة لتغطية التدفقات النقدية
12.840.0804.236.58917.076.669--إجمالي الدخل الشامل للعام

معامالت مع مالكي الشركة، مدرجة 
مباشرًة في حقوق المساهمين

)2.959.173(-)2.959.173(--توزيعات أرباح نهائية لعام 2017
)8.400.233(-)8.400.233(--توزيعات أرباح مرحلّية لعام 2018

--)1.284.008(1.284.008-تحويل إلى احتياطي قانوني
إجمالي المعامالت مع مالكي 

الشركة، المدرجة مباشرًة في حقوق 
)11.359.406(-)12.643.414(1.284.008-المساهمين

98.389.076)8.011.683(95.457.1957.693.3323.250.232في 31 ديسمبر 2018

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من ٥7 إلى 9٦ تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 48 - ٥2.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

أنشطة التشغيل
15٫808٫28915.634.727الربح قبل الضريبة

تسويات لـ:
10٫865٫85310.836.435  استهالك وإهالك

886٫341949.322  إهالك تكلفة تمويل مؤجلة
14٫205٫48214.762.644  تكاليف التمويل  

)408.673()353٫027(  إيرادات التمويل
)114.758(-  )ربح(/ خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

6.127.432-  شطب ممتلكات وآالت ومعدات
-7٫790  مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية

33٫00136.924  مخصص التزام استبعاد األصول
تغيرات رأس المال العامل:

)347.084()545٫975(  مخزون
)3.052.627(3٫034٫818  مديونيات تجارية وأخرى

3.973.508)3٫615٫057(  دائنيات تجارية وأخرى
6.975.480)5٫034٫254(ودائع بنكية

35٫293٫26155.373.330
)14.963.253()14٫307٫749(تكلفة تمويل مدفوعة

20٫985٫51240.410.077صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)6.461.791()2٫072٫232(حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

165.573-استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
)10.933(-استحواذ أصول غير ملموسة

395٫767263.021إيرادات تمويل مستلمة
)6.044.130()1٫676٫465(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)14.483.021()15٫414٫679(سداد قرض ألجل

)10.309.377()11٫359٫406(توزيعات أرباح مدفوعة
)24.792.398()26٫774٫085(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

9.573.549)7٫465٫038(صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
15٫563٫3035.989.754النقد وما يماثل النقد كما في 1 يناير

8٫098٫26515.563.303النقد وما يماثل النقد كما في 31 ديسمبر )إيضاح 12(

تسوية االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل )إيضاح 1-12(

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من ٥7 إلى 9٦ تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 48 - ٥2.
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

سلطنة  في  مقفلة  ُعمانية  مساهمة  كشركة  )“الشركة”(  ش.م.ع.ع  والمياه  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  شركة  تسجيل  تم   
عمان بتاريخ 29 سبتمبر 2009.  

أبرمت الشركة اتفاقية مساهمين )»اتفاقية المساهمين«( بتاريخ 17 نوفمبر 2009 بين شركة ُعمان سيمبكورب األولى لالستثمار   
القابضة المحدودة التي تمتلك نسبة 40٪ من األسهم، وشركة ُعمان سيمبكورب آي بي أو القابضة المحدودة التي تمتلك نسبة 
20٪ من األسهم، وشركة إنماء للطاقة والمياه ش.م.م التي تمتلك نسبة 40٪ من األسهم. راجع اإليضاح 13 للتفاصيل حول نسب 

المساهمة الحالية.

لبناء وتملك وتشغيل محطة توليد الكهرباء وتحلية مياه  )“الحكومة”( إلى الشركة مناقصة  أسندت حكومة سلطنة ُعمان   
البحر والمرافق المتعلقة بها في منطقة صاللة )“المحطة”(.

وفي 8 أكتوبر 2013، تم إدراج الشركة بسوق مسقط لألوراق المالية وأصبحت شركة مساهمة عامة مدرجة )»ش.م.ع.ع«(.  

االتفاقيات الهامة

أبرمت الشركة االتفاقيات التالية الهامة:

اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م لفترة 1٥   )1
عاما اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري )»فترة التشغيل«( من أجل شراء إنتاج الشركة من الطاقة والمياه.

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

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

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

المالية  وزارة  أبدت  حيث  المالية،  بوزارة  ممثلة  الحكومة،  مع   2009 نوفمبر   23 بتاريخ  المبرمة  الحكومي  الضمان  اتفاقية   )٥
الشركة  مقرضي  إلى  المالية  بالتزاماتها  ش.م.ع.م  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  وفاء  لضمان  استعدادها 

األساسيين بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م بتاريخ 8 فبراير 2010 لمدة 1٥   )٦
عاما اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري المقرر.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية  2

أساس اإلعداد  1-2

بيان االلتزام أ(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية )»معايير التقارير المالية الدولية«( الصادرة عن مجلس    
ُعمان  سلطنة  في  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  اإلفصاح  وتوجيهات  وقواعد  الدولية،  المحاسبة  معايير 

والمتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية 1974 وتعديالته.

أساس القياس ب( 

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

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

أساس اإلعداد )تابع(  1-2

استخدام التقديرات واألحكام ج( 

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

وتستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التي من المفترض    
أن تكون معقولة حسب الظروف، وتشكل نتائجها أساسًا إلجراء تقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال 
تكون واضحة بسهولة من مصادر أخرى. وتجري الشركة تقديرات وافتراضات تخص المستقبل. ويندر أن تكون التقديرات 
المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة. وقد تم اإلفصاح أدناه عن المجاالت التي تكون فيها االفتراضات 
والتقديرات المحاسبية جوهرية للقوائم المالية، كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات 2-2 و2-3 في اإليضاحات المعنية 

حول القوائم المالية.

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

والسنوات المستقبلّية إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالّية والفترات المستقبلّية.

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

االجتهادات  2-2

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

اإليجار التشغيلي والعمر اإلنتاجي لألصول  )أ( 

أبرمت كل من الشركة والشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م اتفاقية شراء الطاقة والمياه )اتفاقية شراء    
التوجيهات  التي تضمنت في محتواها بند »استلم أو ادفع« لصالح الشركة. وقد قامت اإلدارة بتطبيق  الطاقة والمياه( 
المنصوص عليها في تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم 4 »تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار«. وبناًء 
إيجارًا في سياق  الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تعتبر  المبرمة مع الشركة  المياه  اتفاقية شراء  على تقييم اإلدارة، فإن 
تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم 4، وقد ُصنفت كإيجار تشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17، 
حيث إن المخاطر والعوائد الجوهرية المرتبطة بملكية المحطة تقع على عاتق الشركة، وليس الشركة الُعمانية لشراء 
الطاقة والمياه. وقد ُبني هذا االستنتاج أساسًا على حقيقة أن مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه هي 1٥ عامًا بينما يقدر 
شراء  اتفاقية  بموجب  اإليجار  لدفعات  األدنى  للحد  الحالية  القيمة  إن  عامًا.  بمدة 3٥  الطاقة  لمحطة  االقتصادي  العمر 
الطاقة والمياه ال تعوض إلى حد كبير القيمة العادلة للمحطة في بداية اإليجار، كما أن الشركة هي من تتحمل المخاطر 
الكامنة، وليست الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. إن العمر اإلنتاجي المقدر لمحطة الطاقة البالغ 3٥ عاما يراعي 

حق الشركة في تمديد عقد إيجار األرض بموجب اتفاقية حق االنتفاع لمدة إضافية.
وستكون  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  إبرام  عند  جوهرية  قيمة  لألصول  المتبقية  للقيمة  سيكون  ذلك،  على  وعالوًة    
الحكومة  خطط  االعتبار  في  األخذ  مع  والمياه،  الطاقة  توفير  خالل  من  اإليرادات  تحقيق  مواصلة  على  قادرة  الشركة 

المستقبلية لتحرير قطاع الطاقة والمياه في سلطنة عمان.



إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )تابع(

الـتـقـريـر الـسـنـوي ٢٠١٨

59

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

االجتهادات )تابع(  2-2

مديونيات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م )ب( 

تضمنت  التي  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  ش.م.ع.م  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  والشركة  الشركة  من  كل  أبرمت    
التي  للتعديالت  ونتيجة  القانون.  في  تغيير  أي  حدوث  يتضمن  والذي  المشتري  مخاطر  بحدث  يتعلق  بند  محتواها  في 
أدخلت على قانون الضرائب والتي أصبحت سارية المفعول في عام 2017، تكبدت الشركة تكاليف إضافية تتعلق بالضريبة 
المستقطعة على مدفوعات الفوائد إلى مقرضين أجانب. وقد مارست إدارة الشركة تقديرها في ضوء المراسالت مع 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م فيما يتعلق بهذا األمر، وقررت إدراج المديونيات من الشركة الُعمانية 
مخاطر  حدث  بإقرار   2017 ديسمبر   21 المؤرخ  خطابها  خالل  من  الشركة  قامت  حيث  ش.م.ع.م،  والمياه  الطاقة  لشراء 
استلمت  المشتري.  مخاطر  حدث  نتيجة  الشركة  تتكبدها  إضافية  تكاليف  أي  تعويض  إجراءات  على  ونصت  المشتري 
الشركة مراسالت إضافية من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م في يونيو 2018 حيث اقترحت إنشاء آلية 
التي تكبدتها فيما يتعلق بالضريبة المستقطعة على أساس  التكاليف اإلضافية  تقوم بموجبها بتعويض الشركة عن 
شهري. أحد الشروط المسبقة الهامة لسداد هذه الضرائب المستقطعة هو السداد الفعلي من قبل الشركة إلى األمانة 
العامة للضرائب. وبناًء على ذلك، قدمت الشركة مطالبة مرحلية إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م 

في ٥ سبتمبر 2018 عن التكاليف الفعلية المدفوعة من قبلها والتي استلمتها الشركة في الوقت المناسب.

استملت الشركة خطابًا من األمانة العامة للضرائب بتاريخ 27 سبتمبر 2017، حيث تم السماح للشركة بالتوقف عن دفع    
الضريبة المستقطعة على مدفوعات الفوائد المقدمة للمقرضين األجانب حتى صدور مزيد من التوضيح. تنتظر الشركة 
حالًيا توضيًحا تنفيذًيا من األمانة العامة للضرائب حول ما إذا كان سيتم تسوية الضريبة المستقطعة بشكل إجمالي أو 

صافي.

ترى الشركة أن عملية تعليق التوضيح التنفيذي من األمانة العامة للضرائب ال تحدد شروطا جوهرية يمكن أن تؤدي إلى    
شكوك في عملية التعويض أو شروط لها، وهي مجرد مسألة توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

انخفاض قيمة األصول المالّية )ج( 

یتم تقییم مخصصات انخفاض القیمة لألصول المالیة على أساس نموذج »الخسائر االئتمانية المتوقعة« باستخدام افتراضات    
االفتراضات  هذه  وضع  في  تقديرها  الشركة  تستخدم  المتوقعة.  الخسائر  ومعدالت  الدفع  عن  التخلف  مخاطر  حول 
واختيار المدخالت لحساب االنخفاض في القيمة وذلك بناء على تاريخ الشركة الماضي، وأوضاع السوق الحالية، فضاًل عن 
المطلوب، استخدمت  القيمة  المستقبلية في نهاية كل فترة. عند تحديد مخصص االنخفاض في  التوقعات والنظرة 

اإلدارة نسبة 0.2٦٪ كاحتمال تخلف عن الدفع ونسبة ٦2.3٪ كخسارة ناتجة عن التخلف. 

التقديرات واالفتراضات  3-2

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

الالحقة، مبينة أدناه:

فعالية عالقة التغطية )أ( 

هذا  ويتم  التغطية.  فعالية  مدى  لتقييم  اختبارًا  وتجري  التغطية  استراتيجية  بتوثيق  اإلدارة  تقوم  التغطية،  بداية  في    
اإلجراء بتاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كانت هذه التغطية ستكون فعالة بصفة مستمرة خالل فترة أداة التغطية. كانت 

القيمة العادلة المتراكمة لمبادالت معدل الفائدة بتاريخ التقرير 9.4 مليون ريال ُعماني )2017 - 14.4 مليون ريال ُعماني(.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات )ب( 

اإلنتاجية  األعمار  احتساب  ويتم  المقدرة.  اإلنتاجّية  أعمارها  مدى  على  األصول  تكلفة  لشطب  االستهالك  احتساب  يتم    
المقدرة وفقًا لتقييم اإلدارة بناًء لعدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك 

باستخدام أفضل التقديرات.



إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )تابع(

60

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

التقديرات واالفتراضات )تابع(  3-2

التزام استبعاد األصول )أ( 

التزام استبعاد األصول بناًء على تقييم اإلدارة الفني للتكاليف المستقبلية المحتمل تكبدها فيما يتعلق  يتم احتساب    
تكّبدها  سيتّم  التي  التكلفة  هو  المخصص  تقدير  في  الجوهري  اليقين  عدم  إن  األرض.  تأهيل  وإعادة  المحطة  بإزالة 

ومعدل الخصم المطبق. كان من المفترض أن يتم تجديد الموقع باستخدام التقنيات والمواد التي تتوفر حاليًا.

السياسات المحاسبية الجوهرية  4-2

التقرير المرحلية المقابلة،  المالية الماضية وفترة  إن السياسات المحاسبية المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة   
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة على النحو المبين أدناه.

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة )أ( 

سياساتها  بتغيير  الشركة  وقامت  الحالية  التقرير  فترة  في  للتطبيق  قاباًل  المعدلة  أو  الجديدة  المعايير  من  عدد  أصبح    
المحاسبية وإجراء تعديالت بأثر رجعي مع الوسائل العملّية نتيجة تطبيق المعايير التالية:

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 “األدوات المالية”  •

معيار التقارير المالية الدولي رقم 1٥: اإليرادات من العقود مع العمالء  •

تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح 2-4 )ب(. لم يكن للمعايير األخرى أي 
تأثير على السياسات المحاسبية للشركة ولم تتطلب تعديالت بأثر رجعي.

التغير في السياسات المحاسبية )ب( 

1(  معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 »األدوات المالية«

يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 الذي يتعلق بإدراج وتصنيف وقياس األصول 
وااللتزامات المالية وإلغاء إدراج األدوات المالية وانخفاض قيمة األصول المالية ومحاسبة التغطية.

المقارنة.  المعلومات  بيان  إعادة  عدم  اختارت  لكن  رجعي،  بأثر   9 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  بتطبيق  الشركة  قامت 
نتيجة لذلك، تستمر المحاسبة عن المعلومات المقارنة المقدمة وفقًا للسياسة المحاسبية السابقة للشركة. إن السياسات 

المحاسبية المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017 مبينة في اإليضاح 2-4 )ذ( )1(.

أدى تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 »األدوات المالية« اعتبارا من 1 يناير 2018 إلى تغيرات في السياسات المحاسبية في 
القوائم المالية. إن السياسات المحاسبية الجديدة مبينة في اإليضاح 2-4 )د( أدناه. وفقا لألحكام االنتقالية في معيار التقارير 

المالية الدولي رقم 9 )7-2-1٥(، لم تتم إعادة بيان أرقام المقارنة.

لم يكن لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة باألصول 
وااللتزامات المالية واألدوات المالية المشتقة.

2(  معيار التقارير المالية الدولي رقم 1٥ »اإليرادات من العقود مع العمالء«

البضائع والخدمات،  والذي يغطي عقود   18 الدولي رقم  المحاسبي  المعيار  الدولي رقم 1٥ محل  المالية  التقارير  يحل معيار 
تحويل  عند  اإليرادات  إدراج  مبدأ  إلى  الجديد  المعيار  ويستند  اإلنشاء.  عقود  يغطي  الذي   11 رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار 
السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل. ويسمح المعيار إما باّتباع منهجية تطبيق كاملة بأثر رجعي أو معدلة بأثر رجعي.

قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 1٥ باستخدام منهجية معدلة بأثر رجعي مما يعني أن األثر التراكمي 
للتطبيق سيتم إدراجه في األرباح المحتجزة كما في 1 يناير 2018 وأن األرقام المقارنة لن يتم إعادة بيانها. إن السياسات المحاسبية 

المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017 مبينة في اإليضاح 2-4 )ذ( )2(.

ال يوجد تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة بسبب تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 1٥. وتم توضيح سياسة إدراج 
اإليرادات وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 1٥ في اإليضاح 2.4 )م(.
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العملة األجنبية )ج( 

العملة الوظيفية وعملة العرض  )1(

تم عرض القوائم المالية بالريال العماني وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  

معامالت بعمالت أجنبية  )2(

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.    
الصرف  الوظيفية بسعر  العملة  إلى  التقرير  بتاريخ  أجنبية  المنفذة بعمالت  النقدّية  ويتم تحويل األصول وااللتزامات غير 
بالعملة  المهلكة  التكلفة  بين  الفرق  النقدية  البنود  في  األجنبية  العمالت  خسائر  أو  أرباح  تمثل  التاريخ.  بذلك  السائدة 
المهلكة  والتكلفة  الفترة  خالل  والمدفوعات  الفعلي  الفائدة  بمعدل  تسويتها  تتم  والتي  الفترة،  بداية  في  الوظيفية 
المنفذة  النقدّية  غير  وااللتزامات  األصول  تحويل  يتم  التقرير.  فترة  نهاية  في  الصرف  بسعر  المحولة  األجنبية  بالعمالت 
بعمالت أجنبية والمقاسة بالتكلفة التاريخية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل 
األصول وااللتزامات غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف 
الربح أو  النقدية في  البنود  الناشئة عن تحويل  السائدة بتواريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية 
النقدية  التدفقات  وتغطيات  للبيع  المتاحة  الملكية  حقوق  أدوات  تحويل  إعادة  عن  الناشئة  الفروق  باستثناء  الخسارة، 
المؤهلة أو البنود غير النقدية األخرى التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم 

قياسها من حيث التكلفة التاريخية والمنفذة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. 

األدوات المالية )د( 

)1(  األصول المالية

التصنيف   

اعتبارا من 1 يناير 2018، تصنف الشركة أصولها المالية عند اإلدراج المبدئي ضمن فئات القياس التالية:   

تلك التي سيتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(.  •

تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المهلكة.  •

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الكيان إلدارة األصول المالية واألحكام التعاقدية للتدفقات النقدية. تقوم الشركة    
بإعادة تصنيف هذه األصول المالية فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك األصول.

اإلدراج وإلغاء اإلدراج    

الشركة بشراء  ترتبط فيه  الذي  التاريخ  المتاجرة، وهو  تاريخ  المالية في  العادية لألصول  والمبيعات  المشتريات  إدراج  يتم    
أو بيع األصل. يلغى إدراج األصول المالية عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدية من األصول المالية أو إذا تم تحويلها 

وحولت الشركة كافة مخاطر وعوائد الملكية. 

القياس   

عند اإلدراج المبدئي، تقيس الشركة األصل المالي بقيمته العادلة مضافًا إليه، في حالة األصول المالية التي ليست بالقيمة    
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصل المالي. وتدرج تكلفة المعاملة 

لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

يتم أخذ األصول المالّية ذات المشتقات الضمنية في مجملها بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية هي    
دفعات أصل القرض أو فوائد فقط.

يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول وخصائص التدفقات النقدية لألصل. توجد    
ثالث فئات للقياس تقوم فيها الشركة بتصنيف أصولها المالية:
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األدوات المالية )تابع( )د(  

األصول المالية )تابع(  )1(

القياس )تابع(   

التدفقات  هذه  تمثل  حيث  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  المحتفظ  األصول  قياس  يتم  المهلكة:  التكلفة    
في  مدرجة  المالية  األصول  هذه  من  الفائدة  إيرادات  المهلكة.  بالتكلفة  وفوائد  أساسية  لمبالغ  دفعات  فقط  النقدية 
إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم إدراج أي ربح أو خسارة من إلغاء االدراج مباشرة في الربح 
أو الخسارة ويتم عرضها في األرباح/)الخسائر( األخرى باإلضافة إلى أرباح وخسائر من صرف العملة األجنبية. ويتم عرض 

خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية لبيع    
األصول، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول دفعات المبالغ األصلية المفردة والفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم اتخاذ الحركات بالقيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، ما عدا إدراج أرباح وخسائر 
االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المدرجة في الربح أو الخسارة.  عندما يتم 
إلغاء إدراج أصل مالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق 
المالية  األصول  هذه  من  الفائدة  إيرادات  االخرى.  )الخسائر(   / األرباح  في  إدراجها  ويتم  الخسارة  أو  الربح  إلى  المساهمين 
أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية  الفائدة الفعلية. ويتم عرض  التمويل باستخدام طريقة معدل  إيرادات  مدرجة في 

في األرباح/ )الخسائر( األخرى ويتم عرض مصروفات انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة. 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس األصول التي ال تفي بشروط التكلفة المهلكة أو القيمة العادلة من    
الخسارة من استثمار دين يتم  أو  الربح  إدراج  الخسارة. يتم  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  الشامل اآلخر  الدخل  خالل 
قياسه الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم عرضه بالصافي في األرباح/ )الخسائر( 

األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.

انخفاض القيمة   

1 يناير 2018، تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتعلقة بأدواتها المدرجة بالتكلفة المهلكة وبالقيمة  اعتبارا من    
القيمة  انخفاض  منهجية  تعتمد  المستقبلية.  النظرة  على  قائم  أساس  على  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 

المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

بالنسبة للمديونيات التجارية، تطبق الشركة الطريقة المبسطة المسموح بها بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم    
9 والتي تتطلب إدراج خسائر العمر المتوقعة من اإلدراج المبدئي للمديونيات.

المشتقات وأنشطة التغطية  )2(

أدوات مالية مشتقة   

يتم إدراج جميع األدوات المشتقة ضمن نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مبدئيا بالقيمة العادلة، بما في ذلك    
تلك المرتبطة باستثمارات األسهم غير المدرجة بالتاريخ الذي يتم فيه االرتباط بعقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياسها 
الحقًا بقيمها العادلة. ويتم إدراج تغييرات القيمة العادلة في الربح أو الخسارة، ما لم يكن الكيان قد اختار تطبيق محاسبة 

التغطية من خالل تصنيف األدوات المشتقة كأدوات تغطية في عالقة تغطية مؤهلة. 

تغطيات التدفقات النقدية   

عندما تصنف األداة المشتقة كأداة تغطية في تغطية التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر محددة    
مصاحبة لألصل أو االلتزام المدرج أو معاملة تنبؤ ترتفع احتماالت حدوثها، فإن الجزء الفعال من التغيرات بالقيمة العادلة 
لألداة يتم إدراجه بالدخل الشامل اآلخر ويدرج ضمن احتياطي التغطية في حـقوق المساهمين. أي جـزء غـير فعــال مـن 



إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )تابع(

الـتـقـريـر الـسـنـوي ٢٠١٨

63

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  4-2

األدوات المالية )تابع( )د( 

المشتقات وأنشطة التغطية )تابع(  )2(

تغطيات التدفقات النقدية )تابع(   

التغيرات بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه فورًا في الربح أو الخسارة. إذا لم تعد أداة التغطية تلبي معايير محاسبة    
التغطية أو انتهت مدتها أو تم بيعها أو ممارستها أو تم إلغاء التصنيف، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقباًل.

يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت أسعار الفائدة لقروض التغطية ذات القيمة المتغيرة في    
الربح أو الخسارة ضمن تكلفة التمويل في نفس وقت مصروف الفائدة على القروض المغطاة.

عالقة  تصنيف  بإلغاء  المنشأة  تقوم  عندما  أو  ممارستها  أو  إلغاؤها  أو  بيعها  يتم  أو  التغطية  أداة  مدة  تنتهي  عندما    
مستقباًل.  التغطية  محاسبة  إيقاف  يتم  عندئذ  تغطيتها،  تمت  التي  التنبؤ  معاملة  حدوث  استمرار  توقع  مع  التغطية 
وتبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في تلك الحالة في حقوق المساهمين ويتم إدراجها وفقا للسياسة أعاله عند 
حدوث المعاملة. وإذا لم يعد من المتوقع حدوت المعاملة التي تمت تغطيتها، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة 

غير المحققة والمدرجة في حقوق المساهمين يتم إدراجها فورا في الربح أو الخسارة.

المشتقات الضمنية

التدفقات  بعض  أن  تأثير  مع  مشتق  غير  أساسيا  عقدًا  أيًضا  يتضمن  الذي  العقد  مكونات  إحدى  هي  الضمنية  المشتقات  إن 
النقدية للعقد المجمع تختلف بطريقة مشابهة لمشتقات قائمة بذاتها.

يتم فصل المشتقات الضمنية فقط في الحاالت التالية:

للعقد  االقتصادية  والمخاطر  بالخصائص  وثيًقا  ارتباًطا  الضمنية  للمشتقات  االقتصادية  والمخاطر  الخصائص  ترتبط  ال   أ.  
األساسي. 

إن أداة منفصلة بنفس شروط المشتقات الضمنية ستفي بتعريف المشتققات؛ و ب.   

ال يتم قياس العقد بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ج.   

يتم إدراج المشتقات الضمنية التي يجب فصلها بالقيمة العادلة مع إدراج جميع التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في    
الربح أو الخسارة. تعتبر المشتقات الضمنية التي ال يجب فصلها جزًءا من العقد األساسي وال يتم حسابها بشكل منفصل.

االقتراضات المحملة بفوائد )هـ( 

يتم االعتراف بالقروض ذات الفوائد مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقص التكاليف المنسوبة مثل رسوم ترتيبات القروض. وبعد    
التكلفة  بين  فرق  بأي  االعتراف  مع  المهلكة  التكلفة  بسعر  الفوائد  ذات  القروض  إدراج  يتم  المبدئية،  االعتراف  عملية 

والقيمة االستردادية في الربح والخسارة طيلة مدة القرض وعلى أساس سعر الفائدة السائد.

تتم إزالة االقتراضات من قائمة المركز المالي عند تسديد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. يتم إدراج    
الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي انقضى أو تم تحويله لطرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي أصول 

غير نقدية محولة أو التزامات تم تحملها، في الربح أو الخسارة كتكاليف تمويل أو إيرادات أخرى.

دائنيات تجارية وأخرى )و(  

تمثل هذه المبالغ االلتزامات مقابل البضائع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية والتي لم تسدد. إن    
المبالغ غير مضمونة وعادة ما يتم سدادها خالل 30 يومًا من االعتراف. تعرض الدائنيات التجارية واألخرى كالتزامات جارية 
بالتكلفة  العادلة وتقاس الحقًا  بقيمتها  إدراجها مبدئيًا  التقرير. ويتم  12 بعد فترة  الدفع غير مستحق خالل  إن كان  إال 

المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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المديونيات التجارية )ز( 

المقدمة في سياق األعمال  أو الخدمات  المباعة  البضاعة  العمالء مقابل  التجارية هي مبالغ مستحقة من  المديونيات    
العادية وتستحق السداد عادًة خالل 2٥ يومًا وبالتالي، يتم تصنيفها على أنها متداولة. تدرج المديونيات التجارية مبدئيًا 
العادلة. تحتفظ  بالقيمة  إدراجها  يتم  احتوت على مكونات مالية جوهرية وعندها  إذا  إال  المشروط  المقابل غير  بقيمة 
الشركة بالمديونيات التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وقياسها الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

نقد وما يماثل النقد )ح( 

لغرض العرض في قائمة التدفقات النقدية، يتضمن النقد وما يماثل النقد النقد في الصندوق واستثمارات أخرى قصيرة    
األجل عالية السيولة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة، والتي 

تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.

ممتلكات وآالت ومعدات )ط( 

اإلدراج والقياس  )1(

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.    
على  بذاتها  المشيدة  األصول  تكلفة  وتشتمل  األصل.  اقتناء  إلى  مباشرة  بصفة  المنسوبة  المصروفات  التكلفة  تتضمن 
لالستخدام  التشغيل  حالة  في  األصول  جعل  إلى  مباشرة  تنسب  أخرى  تكاليف  وأي  المباشرة  والعمالة  المواد  تكلفة 
أن  ويمكن  المرسملة.  االقتراض  وتكاليف  فيه  تتواجد  الذي  الموقع  وصيانة  البنود  وإزالة  تفكيك  وتكاليف  المقصود، 
تشتمل التكلفة أيضا على التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة على تغطيات التدفقات النقدية المؤهلة 

لمشتريات الممتلكات واآلالت والمعدات بالعملة األجنبية. 

عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجّية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات    
رئيسّية( للممتلكات واآلالت والمعدات.

يتم تحديد أرباح وخسائر استبعادات أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة المتحصالت من االستبعاد    
مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات، وثم يتم إدراجها بالصافي ضمن الدخل اآلخر في الربح أو الخسارة. 

عند بيع األصول المعاد تقييمها، يتم تحويل المبالغ المدرجة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة

المصروفات الالحقة  )2(

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

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

لألصل القائم، إلى الشركة. يتم إدراج كافة المصروفات الالحقة األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
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ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( )ط( 

االستهالك   )3(

بنود  لشطب  المتبقية  قيمها  ناقصا  التكلفة  لتخصيص  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستهالك  احتساب  يتم    
واآلالت  الممتلكات  بند  من  جزء  كل  استهالك  يتم  المقدرة.  اإلنتاجية  أعمارها  مدى  على  والمعدات  واآلالت  الممتلكات 

والمعدات بالتكلفة الهامة فيما يتعلق بإجمالي تكلفة بند بشكل منفصل. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:

السنوات

30 إلى 35مباٍن

10 إلى 35طرق وخطوط أنابيب 

20 إلى 35آالت وماكينات

آالت وماكينات )أدوات 
2 إلى 12ومعدات(

3 إلى 10معدات مكاتب

5 إلى 10سيارات

3 إلى 5معدات حاسب آلي

المتأصلة  المكونات  تحديد  يتم  منتظمة.  فترات  على  لإلصالح  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  من  معينة  بنود  تخضع    
الفترات  القادم، ويتم استهالكها بشكل منفصل لتعكس تقدير  المقدرة لإلصالح  التكاليف  بناء على  المبدئي  لإلصالح 
بين اإلصالحين. تتم رسملة تكاليف اإلصالحات التي يتم تكبدها الحقا كإضافات، ويتم شطب القيم الدفترية للمكونات 

المستبدلة إلى الربح أو الخسارة. 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  )4(

يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها حتى يتم تحويلها إلى إحدى الفئات المذكورة    
أعاله، األمر الذي يحدث عندما يصبح األصل جاهزًا لالستخدام المقصود.

تجديد الموقع  )5(

يتم إدراج التزام تجديد المستقبلي للموقع عندما تجهز األنشطة التي تفضي إلى االلتزام بتجديد الموقع المستقبلي.    
ويتم قياس االلتزام وفقًا للقيمة الحالّية للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلّية التقديرية التي يتم تكّبدها على أساس 

التقنّية الحالّية. ويتضّمن االلتزام كل التكاليف المصاحبة لتجديد الموقع بما فيها إغالق المحطة وتكاليف المراقبة.

انخفاض قيمة األصول غير المالّية )ي( 

تقرير  كل  بتاريخ  المؤجلة،  الضريبة  وأصول  المخزون  بخالف  للشركة،  المالية  غير  لألصول  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم    
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد لألصل. يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة إن كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد تتجاوز 
نقدية  تدفقات  بتوليد  تقوم  محددة  أصول  مجموعة  أصغر  هي  للنقد  المولدة  الوحدة  إن  لالسترداد.  القابلة  قيمتها 
مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى. يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يؤد ذلك إلى 
عكس إعادة تقييم سابق تم إدراجه في حقوق المساهمين، ففي هذه الحالة يتم تحميلها في حقوق المساهمين. 
ألي الدفترية  القيمة  لتقليل  أوال  للنقد  المولدة  بالوحدات  يتعلق  فيما  المدرجة  القيمة  انخفاض  خسائر  تخصيص   يتم 
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انخفاض قيمة األصول غير المالّية )تابع( )ي( 

للنقد  المولدة  الوحدات  الدفترية لألصول األخرى في  القيم  لتقليل  للنقد، ثم  المولدة  شهرة تم تخصيصها للوحدات    
على أساس تناسبي.

القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمته عند االستخدام أو قيمته العادلة أيهما أكبر مخصومًا    
منها تكلفة البيع. ولتقدير القيمة عند االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية 
المحددة  للنقود والمخاطر  الزمنية  الحالية للقيمة  الضريبة لتعكس تقديرات السوق  باستخدام معدل خصم ما قبل 

لذلك األصل أو الوحدة المولدة للنقد.

تحدد اإلدارة ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس سنوي بسبب    
الفرق بين فترة التدفقات النقدية التعاقدية واالستهالك المحاسبي لألصل. إن هذا يتطلب تقديرًا للقيمة المستخدمة 
للوحدات المولدة للنقد. ويتطلب تقدير القيمة قيد االستخدام من الشركة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة لفترة ما بعد مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبدئية، وأن تختار معداًل مناسبًا للخصم الحتساب القيمة 

الحالية لتلك التدفقات النقدية.

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

يتم عكس خسارة انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم    
عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن 

تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلهالك، في حالة عدم إدراج خسارة انخفاض القيمة.

اإليجارات )ك( 

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

الثابت  القسط  أساس  على  إيجار  كإيراد  للمؤجر،  بالنسبة  التشغيلي،  اإليجار  بموجب  المستحقة  بالمبالغ  االعتراف  ويتم    
على مدى فترة اإليجار ما لم يكن هناك أساس تصنيفي آخر أكثر تمثياًل لنمط الوقت الذي يقلل من استخدام أصل اإليجار 
المستفاد منه. ووفقًا لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، ال يتم اعتبار اإليرادات الناجمة عن الخدمات )األساسية( 

المتعلقة بأصول اإليجار على أنها إيرادات إيجار ويتم احتسابها على حدة.

تتخذ  ال  الدفع  أو  بالقبول  ملزمة  بيع  أو  شراء  عقود  أو  الخدمات  بتحديد   4 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتعّلق    
الشكل القانوني لعقد اإليجار ولكنها تمنح العمالء/الموردين الحق في استخدام أصل ما أو مجموعة من األصول مقابل 
دفعة مالية أو مجموعة من الدفعات الثابتة. ويتعين تحديد العقود التي تستوفي هذه المعايير لتأخذ صيغة اإليجارات 

التشغيلية أو صيغة اإليجارات التمويلية. وتنطبق هذه التفسيرات على اتفاقية شراء الطاقة والمياه للشركة.

المخصصات )ل( 

يدرج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون    
األثر جوهريًا، يتم تحديد  االلتزام. وإذا كان  للمنافع االقتصادية لسداد ذلك  أن يتطلب ذلك تدفقًا خارجًا  المحتمل  من 
المتوقعة بمعدل قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق  النقدية المستقبلية  التدفقات  المخصصات عن طريق خصم 

الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، عندما يكون ذلك مالئمًا.
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إدراج اإليرادات )ي( 

ُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض صافية من المردودات والمخصصات والخصومات    
التجارية والحسومات الكمية.

رسوم الطاقة   

تمثل رسوم الطاقة رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة. تتم معاملة رسوم االستثمار كإيرادات بموجب    
إيجار تشغيلي ويتم إدراجها على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، وتدَرج رسوم التشغيل والصيانة 

الثابتة بناء على حجم الطاقة المقدمة وفقًا للشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

رسوم متغيرة   

يقبل  التي  الزمنية  المرحلة  وهي  والمياه،  الكهرباء  تسليم  عند  الوقود  ورسوم  المياه  إنتاج  ورسوم  الطاقة  رسوم  تدرج    
فيها العميل التسليم ويتم فيها نقل مخاطر السيطرة على المرافق إلى العميل وليس هناك أي التزام غير محقق قد 

يؤثر على قبول العميل للمرافق.

لدى الشركة اتفاقية طويلة األجل مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م والتي تحدد التزام األداء وسعر    
المعاملة وتخصص سعر المعاملة لكل التزام أداء منفصل.

المتوقعة، ويتم  القيمة  باستخدام طريقة  لها،  الخصومات وتكوين مخصص  لتقدير  المتراكمة  الخبرة  يتم استخدام    
إدراج اإليرادات فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جًدا أال يحدث عكس كبير.

الخدمات  أو  السلع  نقل  بين  الفترة  أن  حيث  للنقود  الزمنية  للقيمة  المعامالت  أسعار  من  أي  بتعديل  الشركة  تقوم  ال    
المتفق عليها إلى العميل والدفع من قبل العميل ال تتجاوز سنة واحدة ويتم إجراء عمليات البيع بشروط ائتمان متفق 

عليها والتي تتماشى مع ممارسة القطاع.

إيرادات التمويل )ن( 

تتألف إيرادات التمويل من الفوائد المستلمة من الودائع البنكية وأرباح وخسائر الصرف األجنبي المدرجة في قائمة الربح    
أو الخسارة. يتم إدراج إيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة، عند استحقاقها، مع أخذ العائد الفعلي لألصل بعين 

االعتبار.

تكاليف االقتراض )س( 

ُتضاف تكاليف االقتراضات التي تنسب مباشرًة إلى حيازة أو تشييد أو إنتاج أصول مؤهلة، وهي أصول ال بد أن تأخذ فترة    
طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود، إلى تكاليف هذه األصول حتى تصبح األصول جاهزة لالستخدام المقصود. 
أصول  على  مصروفاتها  تتوقف  محددة  القتراضات  المؤقتة  االستثمارات  على  المكتسبة  االستثمار  إيرادات  وُتخصم 

مؤهلة من تكاليف تلك األصول. وُتدرج كافة تكاليف االقتراضات األخرى كمصروف في السنة التي تتكبد فيها.

المخزون )ع( 

ُيدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتتمّثل التكاليف بالمصروفات المتكبدة جعل كل    
المستهلكة والبضائع قيد  الخام والمواد  المواد  الموقع والحالة. وتعتمد تكلفة  اآلن من حيث  منتج على ما هو عليه 

البيع على طريقة المتوسط المرجح وتتمثل بالتكاليف المباشرة للمواد والمصروفات العمومية ذات العالقة.

البيع  مصروفات  منها  مخصومًا  االعتيادي  النشاط  سياق  في  المقدر  البيع  سعر  هي  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي    
ص للبنود الراكدة والتالفة وبطيئة الحركة، إن ُوجدت، وذلك استنادًا  المتنوعة المطبقة. وعند الضرورة، يتم تكوين مخصَّ

إلى تقييم اإلدارة.
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مصروف ضريبة الدخل )ف( 

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

المساهمين.

الضريبية  المعدالت  باستخدام  للفترة  الضريبي  الدخل  على  الدفع  مستحقة  المتوقعة  الضريبة  الجارية  الضريبة  تمّثل    
المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأي تسويات للضريبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام الميزانية العمومية التي تكّون مخصصًا لجميع الفروق المؤقتة    
بين المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات لغرض إعداد التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. ويتم قياس 
الضريبة المؤجلة وفقًا للمعدالت الضريبية التي يتوقع أن تطبق على الفارق المؤقت عند إلغائها، استنادا إلى القوانين 

المطبقة أو التي ستطبق على نحو واسع بحلول تاريخ التقرير.

ال ُيعترف بأصل الضريبة المؤجلة إال بالقدر الذي تتوفر معه أرباح خاضعة للضريبة مستقباًل والتي يمكن استغالل الفروق    
المؤقتة في مقابلها. ويتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها بالقدر الذي يصبح من 

غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

تتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة إذا نشأ حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة أصول والتزامات الضريبة الجارية    
وكانت تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبية على نفس الكيان الخاضع للضريبة، أو على كيانات 
مختلفة خاضعة للضريبة، ولكنها تنوي تسوية أصول والتزامات الضريبة الجارية على أساس الصافي أو يتم تحقق األصول 

وااللتزامات الضريبّية الخاصة بها في ذات الوقت.

ولتحديد مبالغ الضريبة الجارية والمؤجلة، تأخذ الشركة في االعتبار أثر المراكز الضريبية غير المؤكدة ومدى استحقاق أي    
ضرائب إضافية أو فوائد. ويعتمد تقييم كفاية التزام الضريبة للسنة الضريبية المفتوحة على تقديرات وافتراضات وقد 
ينطوي على العديد من األحكام حول األحداث المستقبلية. وقد تتوفر معلومات جديدة تؤدي إلى تغيير موقف الشركة 
المتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الراهنة؛ ويؤثر مثل هذا التغير على مصروف الضريبة للفترة التي يتخذ فيه مثل هذا 

القرار.

منافع الموظفين )ص( 

يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باالشتراكات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد باشتراكات محّددة بالنسبة للعاملين    
الُعمانيين وفقًا لخطة التأمينات االجتماعية المعمول بها في سلطنة ُعمان كمصروفات في الربح والخسارة عند تكبدها.

المستقبلية  المكافأة  الُعمانيين في مبلغ  للعاملين غير  الخدمة  نهاية  يتعلق بمكافآت  الشركة في ما  التزام  ويتمثل    
التي يجنيها هؤالء العاملون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة، مع مراعاة عقود التوظيف وقانون العمل 

الُعماني لعام 2003 وتعديالته.

فين«، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم القيمة الحالّية اللتزامات الشركة كما في  وفقًا للمعيار المحاسبي رقم 19 »منافع الموظَّ   
فين مستحقة الدفع بموجب أحكام  تاريخ التقرير، باستخدام األساليب االكتوارية، بالنسبة لمكافآت نهاية خدمة الموظَّ
قانون العمل الُعماني السابق ذكره. ووفقًا لهذه الطريقة، تم تقييم عمر الخدمة المتوقع لكل موظف لدى الشركة 

والراتب األساسي المتوقع بتاريخ نهاية الخدمة.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ق( 

التجارية لعام 1974، حسب متطلبات  الشركات  101 من قانون  للمادة  اإلدارة وفقًا  يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس    
الهيئة العامة لسوق المال ويتم االعتراف بها كمصاريف في قائمة األرباح والخسائر.

توزيعات أرباح )ر( 

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

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

األرباح وصافي األصول للسهم الواحد )ش( 

الواحد  السهم  ربحية  احتساب  ويتم  العادية.  لألسهم  األصول  وصافي  الواحد  السهم  ربحية  بيانات  الشركة  تعرض    
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  األساسية بقسمة 

العادية القائمة خالل الفترة.

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

عجز/ فائض التغطية.

التقرير القطاعي )ت( 

التشغيلية.  القرارات  اتخاذ  لمسؤول  المقدم  الداخلي  التقرير  مع  متوافقة  بطريقة  األعمال  قطاعات  عن  التقرير  يتم    
أنه  على  حدد  األعمال،  قطاعات  أداء  وتقييم  المصادر  تخصيص  عن  المسؤول  وهو  التشغيلية،  القرارات  اتخاذ  مسؤول 

الرئيس التنفيذي الذي يدير الشركة بشكل يومي وفقًا لتوجيهات مجلس اإلدارة الذي يتخذ القرارات االستراتيجية.

رأس المال )ث( 

تصنف األسهم العادية كحقوق مساهمين. وتخصم التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى إصدار أسهم عادية    
العادية  الشركة  أسهم  شراء  إعادة  يتم  وعندما  الضريبة.  أثر  منها  مخصومًا  المال،  رأس  حساب  من  أسهم  وخيارات 
المساهمين  حقوق  من  مباشرة،  منسوبة  إضافية  تكاليف  أي  باستثناء  المدفوع،  المقابل  خصم  يتم  الخزينة(،  )أسهم 
المنسوبة إلى مساهمي الشركة ويتم عرضها كاحتياطي لألسهم الخاصة ضمن حقوق المساهمين حتى يتم إلغاؤها 

أو بيعها أو إعادة إصدارها. 

تحديد القيم العادلة )خ( 

)1(  مديونيات تجارية وأخرى   

بسبب  الدفترّية  قيمتها  والبنكية  النقدية  األرصدة  ذلك  في  بما  واألخرى  التجارية  للمديونيات  العادلة  القيمة  تقارب    
استحقاقها قصير األجل.

)2(  المشتقات   

يتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة عبر خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية بناء على شروط    
تلك  معقولّية  اختبار  يتم  القياس.  تاريخ  في  مماثلة  ألداة  السوق  فائدة  معدل  طريقة  وباعتماد  واستحقاقه  عقد  كل 

الحسابات عن طريق المقارنة مع التقييمات المستلمة من األطراف التي أصدرت األدوات.
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تحديد القيم العادلة )تابع( )خ( 

)3( االلتزامات المالية غير المشتقة

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

السياسات المحاسبية المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017 )ذ( 

)1(  معيار المحاسبة الدولي رقم 39 )األدوات المالية(  

)أ(  األدوات المالية غير المشتقة  

والدائنيات  واالقتراضات  والقروض  البنوك  لدى  والنقد  وأخرى  تجارية  مديونيات  من  المشتّقة  غير  المالّية  األدوات  تتكّون    
التجارية واألخرى.

المتوفرة  النقدية  كّل  تقيد  الشركة  فإّن  النقدّية  التدفقات  قائمة  ولغرض  البنكي.  الّرصيد  البنوك  لدى  النقد  يشمل    
البالغ أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها لتصبح نقدًا وما يماثل  البنكّية ذات االستحقاق األصلي  بالصندوق واألرصدة 

النقد.

ويتم قياس األدوات المالّية غير المشتقة األخرى بسعر التكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقصا أّي    
خسائر مرتبطة بانخفاض القيمة.

)ب(  أدوات مالية مشتقة  

تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. وبعد اإلدراج المبدئي، تدرج بقيمها العادلة. يعتمد إدراج أية أرباح أو خسائر    
ناتجة اعتمادًا على طبيعة البند المغطى. وتعادل القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة الربح غير المحقق أو الخسارة غير 
المتكبدة من التقييم طبقا للقيمة السوقية لتسويق األداة المشتقة باستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج التسعير 
وجزئها  الجارية  غير  األصول  ضمن  المحققة(  غير  )األرباح  اإليجابية  السوقية  القيم  ذات  المشتقات  إدراج  ويتم  الداخلّية. 
الجاري في األصول الجارية، وتدرج المشتقات ذات القيم السوقية السلبية )الخسائر غير المتكبدة( ضمن االلتزامات غير 

الجارية وجزئها الجاري في قائمة المركز المالي.

عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تغطية متغيرات في التدفقات النقدية اللتزام مدرج، يدرج أي جزء من أرباح أو    
خسائر تلك األداة والمؤهل كغطاء فعال مباشرة في حقوق المساهمين صافيًا من الضرائب. ويدرج الجزء غير الفعال من 

األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة فورًا.

في بداية معاملة التغطية، يتم توثيق العالقة بين أدوات التغطية و البنود التي تمت تغطيتها والغرض من إدارة المخاطر    
واالستراتيجية المتبعة في معامالت التغطية. كما تقوم المنشأة أيضًا بتوثيق التقييم، في بداية عملية التغطية وبشكل 
مستمر، حول ما إذا كانت المشتقات التي تستخدم في معامالت التغطية فعالة بشكل كبير في مقاصة التغيرات في 

القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة وسوف تستمر كذلك.

في  بالتغييرات  االعتراف  ويتم  الالحقة.  التقارير  تواريخ  في  العادلة  بالقيمة  المشتقة  المالّية  األدوات  قياس  إعادة  يتّم    
الدخل  المالي مباشرة في  للتدفق  بمثابة تغطية  المشتقة والتي تكون معّينة وفّعالة  المالية  العادلة لألدوات  القيمة 
الشامل اآلخر ويتم إدراجها في احتياطي التغطية في حقوق الملكية. ويتم االعتراف بكل حصة غير فعالة، مباشرة في 
األرباح والخسائر. ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية غير المؤهلة لمحاسبة التغطية المحاسبية 

ضمن الربح والخسارة عندما تنشأ.
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)ب(  األدوات المالية المشتقة )تابع(  

تغطيات التدفقات النقدية )تابع(   

عندما تصنف األداة المشتقة كأداة تغطية في تغطية التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر محددة    
مصاحبة لألصل أو االلتزام المدرج أو معاملة تنبؤ ترتفع احتماالت حدوثها، فإن الجزء الفعال من التغيرات بالقيمة العادلة 
التغطية في حقوق المساهمين. أي جزء غير فعال من  لألداة يتم إدراجه بالدخل الشامل اآلخر ويدرج ضمن احتياطي 
معايير  تلبي  التغطية  أداة  تعد  لم  إذا  الخسارة.  أو  الربح  في  فورًا  إدراجه  يتم  المشتقة  لألداة  العادلة  بالقيمة  التغيرات 
محاسبة التغطية أو انتهت مدتها أو تم بيعها أو ممارستها أو تم إلغاء التصنيف، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية 

مستقباًل.

تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة التي تم إدراجها سابقا بالدخل الشامل اآلخر وتم عرضها في احتياطي التغطية    
بحقوق المساهمين، إلى أن تؤثر معاملة التنبؤ على الربح أو الخسارة.

عالقة  تصنيف  بإلغاء  المنشأة  تقوم  عندما  أو  ممارستها  أو  إلغاؤها  أو  بيعها  يتم  أو  التغطية  أداة  مدة  تنتهي  عندما    
مستقباًل.  التغطية  محاسبة  إيقاف  يتم  عندئذ  تغطيتها،  تمت  التي  التنبؤ  معاملة  حدوث  استمرار  توقع  مع  التغطية 
وتبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في تلك الحالة في حقوق المساهمين ويتم إدراجها وفقا للسياسة أعاله عند 
حدوث المعاملة. وإذا لم يعد من المتوقع حدوت المعاملة التي تمت تغطيتها، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة 

غير المحققة والمدرجة في حقوق المساهمين يتم إدراجها فورا في الربح أو الخسارة.

)ب(  المشتقات الضمنية القابلة للفصل  

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

)د(  انخفاض القيمة  

األصول المالية

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا ظهرت أدلة موضوعية تشير إلى أن حدثًا أو أكثر خّلف تأثيرًا سلبيًا على التدفقات النقدية 
التكلفة  المالي الذي ُيقاس بسعر  بالنسبة لألصل  التقديرية لذلك األصل. ويتم احتساب خسائر انخفاض القيمة  المستقبلية 
التقديرية  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  المالي  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  الفارق  أنها  على  المستهلكة 

المقتطعة بسعر الفائدة األصلي المعمول به.

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

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

يتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد لمديونيات الشركة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة 
حسب معدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل. ال يتم خصم المديونيات قصيرة األجل. يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية 
القابلة  القيمة  إن  المديونيات.  محفظة  ضمن  محدد  بشكل  بعد  تصنيفها  يتم  لم  والتي  المتكبدة  بالخسائر  يتعلق  قيما 
لالسترداد لألصول األخرى هي صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. ولتقدير القيمة قيد االستخدام، تخصم 
التدفقات النقدية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل فائدة قبل الضريبة يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة 

الزمنية للنقود ومخاطر األصل المحددة.

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

بعد إدراج خسارة االنخفاض في القيمة. 
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)2(  معيار المحاسبة الدولي رقم 18 )إدراج اإليرادات(

يتم قياس اإليرادات من بيع الكهرباء والمياه بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات 
المرحلة  وهي  والمياه،  الكهرباء  تسليم  عند  اإليرادات  إدراج  يتم  الكمية.  والحسومات  التجارية  والخصومات  والمخصصات 
الزمنية التي يقبل فيها العميل التسليم ويتم فيها نقل مخاطر ومنافع الملكية ذات الصلة إلى العميل. تتم معاملة رسوم 
الطاقة كإيرادات بموجب إيجار تشغيلي ويتم إدراجها على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار إلى حد إتاحة 

الطاقة بناء على الشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

المعايير والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق في عام 2018 وتتعلق بأعمال الشركة: )ض( 

والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  كافة  بتطبيق  الشركة  قامت   ،2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  بالنسبة    
)»اللجنة«(  الدولية  المالية  التقارير  معايير  تفسيرات  ولجنة  )»المجلس«(  الدولية  المحاسبية  المعايير  مجلس  عن  الصادرة 
التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018. وأدى تطبيق 
الفترة  في  المذكورة  المبالغ  على  يؤثر  لم  ذلك،  ومع  للشركة،  المحاسبية  السياسات  في  تغيرات  إلى  المعايير  بعض 

الحالية. تمت اإلشارة إلى التفاصيل في اإليضاح 2-4 )ب( أعاله .

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

للفترات  بالنسبة  إجبارية  وأصبحت  الحالية  المعايير  على  الجديدة  والتفسيرات  والتعديالت  المعايير  بعض  نشر  تم    
المحاسبية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة، ولكن الشركة لم تقم بصورة مبكرة 

بتطبيق المعايير التالية الجديدة والمعدلة في إعداد هذه القوائم المالية.
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المعايير الجديدة 
أو المعدلة

ملخص 
المتطلبات 

التأثر المحتمل 
على القوائم المالية 

معيار التقارير 
المالية الدولي رقم 

1٦:اإليجارات

يحــدد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 1٦ مبــادئ 
لإليجــارات.  واإلفصــاح  والعــرض  والقيــاس  اإلدراج 

ــار،  ــة إلدراج اإليج ــات الحالي ــل التوجيه ــار مح ــل المعي  يح
 17 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  ذلــك  فــي  بمــا 
التقاريــر  معاييــر  تفســير  لجنــة  وتفســير  »اإليجــارات« 
الترتيــب  كان  إذا  مــا  »تحديــد   4 رقــم  الدوليــة  الماليــة 
ــر  ــيرات المعايي ــة تفس ــير لجن ــار« وتفس ــى إيج ــوي عل يحت
وتفســير  الحوافــر   - التشــغيلية  اإليجــارات   -  1٥ رقــم 
لجنــة تفســيرات المعاييــر رقــم 27 - تقييــم مضمــون 
القانونــي  الشــكل  علــى  تنطــوي  التــي  المعامــالت 

للتأجيــر.

1٦ علــى  رقــم  الدولــي  الماليــة  التقاريــر  يســري معيــار 
ينايــر 2019.   1 بعــد  أو  تبــدأ فــي  التــي  الســنوية  الفتــرات 
ويســمح بالتطبيــق المبكــر للمنشــآت التــي تطبــق معيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 1٥ “اإليــرادات مــن العقــود 
المبدئــي  التطبيــق  تاريــخ  قبــل  أو  فــي  العمــالء”  مــن 

لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 1٦. 

ترتيبــات  جميــع  بمراجعــة  الشــركة  قامــت 
المحاســبية  القواعــد  ضــوء  فــي  اإليجــار 
معيــار  فــي  باإليجــار  المتعلقــة  الجديــدة 

 .1٦ رقــم  الدولــي  الماليــة  التقاريــر 

التشــغيلي  اإليجــار  ترتيبــات  الشــركة  لــدى 
التاليــة: 

الشــركة بصفتهــا مؤجــرًا فــي اتفاقيــة شــراء . 1
الطاقــة والميــاه )يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح 

2٥ مــن القوائــم الماليــة(؛ و

الشــركة بصفتهــا مســتأجرًا فــي اتفاقيــة . 1
 حــق االنتفــاع )يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح

7أ من القوائم المالية(

فــي الترتيــب األول حيــث تكون الشــركة مؤجرًا 
فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه، ال تتوقــع 
ــر الماليــة الدولــي رقــم  ــار التقاري اإلدارة أن معي
1٦ ســيكون لــه أي تأثيــر مالــي جوهــري علــى 
الشــركة. ومــع ذلــك، فــإن بعــض اإلفصاحــات 
العــام  مــن  مطلوبــة  ســتكون  اإلضافيــة 

ــل. المقب

فــي الترتيــب الثانــي مــن اتفاقيــة حــق االنتفــاع،  
تتوقــع   ،  )2019 ينايــر   1( االنتقــال  تاريــخ  فــي 
اســتخدام  حــق  بــإدراج  تقــوم  أن  الشــركة 
 430.000 يقــارب  بمبلــغ  اإليجــار  والتــزام  األصــل 
ــادة  ــا بإع ــركة أيًض ــتقوم الش ــي. س ــال عمان ري
مــن  األصــول  اســتبعاد  التــزام  تصنيــف 
حــق  إلــى  والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات 
اســتخدام األصــل والــذي مــن المتوقــع أن يبلــغ 

االنتقــال.  بتاريــخ  عمانــي  ريــال   31٦.781

ســوف يكــون هنــاك تكاليــف خصــم إضافيــة 
 28.000 يقــارب  بمبلــغ  الخســارة  أو  الربــح  علــى 
ريــال عمانــي وتكلفــة اســتهالك تقــارب 000.1٥ 

ريــال عمانــي لعــام 2019. 

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

معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 »عقود التأمين«، يسري اعتبارًا من 1 يناير 2021.  •

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 حول مزايا الموظفين. يسري هذا التعديل اعتبارًا من 1 يناير 2019.  •
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اليقين حول معالجات ضريبة الدخل. يسري هذا التفسير  المالية الدولية رقم 23 عدم  التقارير  تفسير لجنة تفسيرات معايير   •

اعتبارًا من 1 يناير 2019.

السنوية  التحسينات  هذه  تسري  متعددة.  معايير   -  2017-  201٥ الدولية  المالية  التقارير  معايير  دورة  على  السنوية  التحسينات   •

اعتبارًا من 1 يناير 2019.

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 28 حول الحصص طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة. يسري   •

هذا التعديل اعتبارًا من 1 يناير 2019.

تعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 حول خصائص المدفوعات مقدمًا مع التعويضات السلبية. يسري هذا التعديل   •

اعتبارًا من 1 يناير 2019. 

ال توجد معايير أخرى من معايير التقارير المالية الدولية أو تعديالت أو تفسيرات يتوقع أن يكون لها أثر جوهري على الشركة

اإليرادات  3

20182017

ريال عمانيريال عماني

35٫465٫18433.416.405رسوم السعة الثابتة - الطاقة

13٫957٫97515.726.479رسوم السعة الثابتة - المياه

17٫479٫73125.316.481رسوم الوقود

843٫470907.046رسوم الطاقة

813٫4711.371.401رسوم إنتاج المياه

68٫559٫8317٦.737.812

العقود مع العمالء

أدرجت إيرادات الشركة وفقًا التفاقية شراء الطاقة والمياه كما هو محدد في اإليضاح 1 حول القوائم المالية. للعقد مصدرين 
من اإليرادات كالتالي:

1(  رسوم الطاقة

2(  رسوم متغيرة )أي رسوم الكهرباء والمياه والوقود(

رسوم الطاقة )تشمل رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة( هي رسوم من توفير الطاقة للشركة الُعمانية لشراء 
الطاقة والمياه. الرسوم المتغيرة )تشمل رسوم الطاقة ورسوم المياه ورسوم الوقود( هي رسوم من إنتاج الكهرباء والمياه 

وتوصيلهما.

السياسات المحاسبية

رسوم الطاقة

تمثل رسوم الطاقة رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة. تتم معاملة رسوم االستثمار كإيرادات بموجب إيجار 
بناء  الثابتة  الثابت على مدى فترة اإليجار، وتدَرج رسوم التشغيل والصيانة  تشغيلي ويتم إدراجها على أساس طريقة القسط 

على حجم الطاقة المقدمة وفقًا للشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة والمياه.
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رسوم متغيرة

فيها  يقبل  التي  الزمنية  المرحلة  وهي  والمياه،  الكهرباء  تسليم  عند  الوقود  ورسوم  المياه  إنتاج  ورسوم  الطاقة  رسوم  تدرج 
التزام غير محقق قد يؤثر على  العميل التسليم ويتم فيها نقل مخاطر السيطرة على المرافق إلى العميل وليس هناك أي 

قبول العميل للمرافق.

ال توجد اجتهادات جوهرية خالل إدراج اإليرادات من العقود مع العمالء.

التزام األداء

عن  ينشأ  للشركة.  الوحيد  العميل  وهي  ُعمان  في  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  للشركة  والمياه  الكهرباء  الشركة  تبيع 
العقود المبرمة مع العميل التزامات أداء أهمها إنتاج/ تزويد الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة لإلنتاج. إن أسعار المعامالت لكل 
التزام أداء محددة بالعقود المذكورة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بشكل منفصل، وتساوي هذه األسعار أسعار 

البيع المستقلة لكل التزام أداء بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

تفي الشركة بالتزامات األداء عند توصيلها المياه والكهرباء وعندما توفر الطاقة.

تحديد سعر المعاملة

يتم إعداد فاتورة حسب سعر المعاملة )التعرفة( بناء على العقود. وتكون مدد السداد أقل من شهر وبالتالي ال يشمل سعر 
المعاملة أي مكون تمويلي جوهري.

وقت إدراج اإليرادات

تدرج الشركة اإليرادات مع الوقت ألن الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه )العميل( تستلم وتستهلك بشكل متزامن إنتاج 
الكهرباء والمياه وتستفيد مما توفره المحطة. وللقيام بذلك، تستخدم الشركة طريقة الناتج لقياس تقدم الشركة المحرز 
للكهرباء  المقدم  الفعلي  الناتج  قياس  الشركة  من  الناتج  طريقة  تتطلب  الوقت.  مرور  مع  األداء  بالتزامات  التام  الوفاء  نحو 
وفقًا  الثابتة  والتعرفة  التوافر  وحساب  اإلنتاج  قياس  على  بناء  اإليرادات  إدراج  يتم  المتوفرة.  الفعلية  الطاقة  وحساب  والمياه 
لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه. تعكس طريقة الناتج المختارة أداء الشركة نحو الوفاء التام بالتزامات األداء لألسباب التالية:

يمكن قياس توافر اإلنتاج والطاقة بالكميات المحددة التي تم تحويل السيطرة عليها إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة   )1
والمياه.   

ال ينتج أداء الشركة أية أعمال تحت التنفيذ أو بضائع تامة مسيطر عليها من قبل العميل غير مشمولة في قياس اإلنتاج.  )2

يتم االعتراف باإليرادات بناء على المبلغ الذي يحق للشركة إعداد فاتورة به، حيث يكون المستحق من العميل محجوزًا ألن هذه 
إرسال  السداد. يتم  أن يتم  الوقت قبل  يلزم سوى مرور  المبلغ غير مشروط ألنه ال  التي يكون فيها هذا  الزمنية  النقطة  هي 

الفاتورة على أساس شهري وتصبح مستحقة الدفع بعد مرور 2٥ يومًا من تاريخ استالمها من قبل العميل.

ال توجد اجتهادات جوهرية تتعلق بتطبيق طريقة اإلنتاج لقياس أداء الشركة حول الوفاء بالتزاماتها.

فصل اإليرادات

تم فصل اإليرادات بناء على العوامل الرئيسية التي من خاللها تحصل الشركة على إيراداتها وتعترف بها. وبالتالي، ال تمثل وال توافق 
بنود اإليرادات المنفصلة القطاعات التشغيلية المحددة في معيار التقارير المالية الدولي رقم 8 والمشروحة في اإليضاح رقم 24.

تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء المتبقي

ليس لدى الشركة أي التزام أداء غير مؤدى فيما يتعلق بإيرادات الفواتير. للشركة الحق بإصدار فاتورة لكل وحدة إنتاج وعن توفير 
الطاقة المحددة. يتم اإلعداد الفعلي للفواتير في نهاية كل شهر.
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اإليرادات )تابع(  3

لم تعترف الشركة بأي خسائر انخفاض القيمة حول المديونيات الناتجة عن العقد المبرم بين الشركة والعميل.

تتحقق جميع إيرادات الشركة من العقود مع العمالء.

تكلفة المبيعات  4

20182017
ريال عمانيريال عماني

17٫002٫82924.810.601تكلفة وقود
10٫832٫00610.806.063استهالك

6٫422٫6306.390.160تكلفة التشغيل والصيانة
2٫345٫5363.025.536تكلفة صيانة الخدمات التعاقدية

475٫144476.412تكلفة التأمين 
356٫317410.996مدفوعات الحوافز

104٫139102.509رسوم األمن
52٫37175.164تراخيص وتصاريح

33٫00136.924مخصص التزام استبعاد األصول
33٫01312.300تكلفة استيراد الكهرباء

37٫656٫9864٦.14٦.٦٦٥

مصروفات إدارية وعمومية  5

20182017
ريال عمانيريال عماني

161٫480167.302تكاليف الموظفين
102٫65087.740مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

96٫91497.556رسوم واشتراكات
72٫32075.845أتعاب قانونية ومهنية

57٫89440.119أعمال خيرية وتبرعات
52٫76249.437مصروفات سفر

40٫39432.992مصروفات إدارية وعمومية أخرى
33٫84730.372استهالك وإهالك

-7٫790مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
626٫051٥81.3٦3

تكاليف التمويل  6

20182017
ريال عمانيريال عماني

10٫928٫4349.734.453مصروفات الفوائد على تمويل المشروع
3٫277٫0485.028.191مصروفات الفوائد على مبادلة أسعار الفائدة

886٫341949.322تكاليف التمويل المؤجلة
53٫447٥3.2٥9عموالت ورسوم بنكية

15٫145٫2701٥.7٦٥.22٥

على  الفوائد  مصروفات  وتتعلق  ألجل.  بالقروض  المؤجلة  التمويل  وتكاليف  المشروع  تمويل  على  الفوائد  مصروفات  تتعلق 
المبادالت باألدوات المالية المشتقة. 
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ممتلكات وآالت ومعدات  7

مباٍن

طرق 
وخطوط 

أنابيب
آالت 

وماكينات
معدات 
سياراتمكتبية

معدات 
حاسب 

آلي

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
اإلجمالياإلنجاز

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيالتكلفة
ريال 

عماني
ريال 

عماني
ريال 

ريال عمانيعماني
361٫859٫767-48٫464٫58626٫370٫631286٫291٫844186٫997268٫973276٫736في 1 يناير 2018

19٫680120٫3811٫610٫0632٫87719٫94930٫370268٫9122٫072٫232إضافات
في 31 ديسمبر 

201848٫484٫26626٫491٫012287٫901٫907189٫874288٫922307٫106268٫912363٫931٫999
االستهالك 

المتراكم
64٫126٫580-8٫505٫2834٫658٫80850٫415٫411172٫811150٫786223٫481في 1 يناير 2018
10٫859٫774-1٫460٫590811٫5478٫519٫3419٫56632٫34326٫387المحّمل للعام

في 31 ديسمبر 
20189٫965٫8735٫470٫35558٫934٫752182٫377183٫129249٫868-74٫986٫354

القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 

201838٫518٫39321٫020٫657228٫967٫1557٫497105٫79357٫238268٫912288٫945٫645

مباٍن

طرق 
وخطوط 

أنابيب
آالت 

وماكينات
معدات 
سياراتمكتبية

معدات 
حاسب آلي

أعمال 
رأسمالية 

اإلجماليقيد اإلنجاز
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيالتكلفة

361.602.437-48.461.67626.281.102286.147.923193.648275.260242.828في 1 يناير 2017
6.461.791-33.908-2.91089.5296.331.3494.095إضافات

)6.127.432(----)6.127.432(--شطب
)77.029(--)6.287()10.746()59.996(--استبعادات

في 31 ديسمبر 
201748.464.58626.370.631286.291.844186.997268.973276.736-361.859.767

االستهالك 
المتراكم

53.317.960-7.044.9373.855.95841.934.985155.003123.635203.442في 1 يناير 2017
10.834.834-1.460.346802.8508.492.42528.16031.01420.039محمل للعام  

)26.214(--)3.863()10.352()11.999(--استبعادات
في 31 ديسمبر 

20178.505.2834.658.80850.415.411172.811150.786223.481-64.126.580
القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 

201739.959.30321.711.823235.876.43314.186118.18753.255-297.733.187

أرض مستأجرة )أ( 

اســتأجرت الشــركة األرض التــي شــيدت عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان لمــدة 2٥ عامــا تنتهــي بتاريــخ 23 نوفمبــر   
2034 بموجــب مــدة اتفاقيــة حــق االنتفــاع ويمكــن تمديدهــا إلــى فتــرة 2٥ عامــا إضافيــة. وقــد تــم فعليــًا دفــع رســوم اإليجــار 

ــًا. ــدة 2٥ عام ــة لم ــرة المبدئي ــن الفت ع
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الضمان )ب( 

الممتلكات واآلالت والمعدات لدى الشركة مرهونة كضمان مقابل اقتراضات ألجل )إيضاح 17(.  
تم توزيع االستهالك المحمل كما هو مبين أدناه:  

20182017

ريال عمانيريال عماني
10٫832٫00610.806.063تكلفة المبيعات )إيضاح 4(

27٫76828.771مصروفات إدارية )إيضاح ٥(
10٫859٫77410.834.834

أصول غير ملموسة  8

20182017

ريال عمانيريال ُعماني
122٫539111.606في 1 يناير

10.933-إضافات خالل العام
122٫539122.٥39

اإلهالك المتراكم
)109.407()111٫008(في 1 يناير

)1.٦01()6٫079(محمل للعام )إيضاح ٥(
)117٫087()111.008(

5٫45211.٥31القيمة الدفترية

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

احتياطي التغطية  9

20182017

ريال عمانيريال عماني

مبادالت معدل الفائدة:

)3.018.979()1٫988٫103(إس إم بي سي كابيتال ماركت ليميتد

)8.759.808()5٫687٫543(بنك ستاندرد شارترد

)2.630.944()1٫749٫863(كيه إف دبليو - إيبيكس

)14.409.731()9٫425٫509(أداة التغطية في نهاية السنة

1٫413٫8262.161.459أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 1٥(

)12.248.272()8٫011٫683(احتياطي التغطية في نهاية السنة )بالصافي من الضريبة(

)16.223.237()12٫248٫272(ناقصًا: احتياطي التغطية في بداية العام

4٫236٫5893.974.965الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية للعام

تصنيف أداة التغطية

7٫718٫33311.417.558الجزء غير الجاري من أداة التغطية 

1٫707٫1762.992.173الجزء الجاري من أداة التغطية

9٫425٫50914.409.731

1.002.425)1٫707٫174(التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التغطية القائمة منذ 1 يناير 

)1.002.425(1٫707٫174التغير في قيمة بند التغطية المستخدم لتحديد فعالية التغطية
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احتياطي التغطية )تابع(  9

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

التجارية بالريال الُعماني، وبنك الصين، فرع »شان دونغ« بصفته وكيل لتسهيالت السيناشور. 

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

وفقا التفاقية الشروط المشتركة، قامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة معدل الفائدة مع إس   
إم بي سي كابيتال ماركيت ليميتد وبنك كيه إف دبليو إيبيكس جي إم بي إتش وبنك ستاندرد شارترد بتاريخ 20 نوفمبر 2009 و23 

مارس 2010 و8 أبريل 2010 على التوالي، بنسبة 9٥.32٪ من تسهيل قرضها بالدوالر األمريكي.

ال تقوم الشركة بتغطية مبلغ كامل من قروضها، وبالتالي يتم تحديد البند المغطى كنسبة من القروض القائمة حتى المبلغ   
االسمي للمبادالت. إن القيمة االسمية المقابلة المغطاة والقائمة كما في 31 ديسمبر 2018 تقارب 12٥ مليون ريال عماني )323 
يبلغ ٪4.34٥  ثابت  التوالي، وبمعدل فائدة  ريال عماني )84 مليون دوالر أمريكي( على  مليون دوالر أمريكي( وتقارب 32 مليون 

و3.8٪ سنويا على التوالي.

تشتمل مبادالت أسعار الفائدة على شروط هامة مماثلة للبند المغطى مثل المعدل المرجعي وتواريخ إعادة التحديد وتواريخ   
السداد واالستحقاق والقيمة االسمية. تقوم الشركة بتطبيق محاسبة التغطية إلزالة عدم التطابق المحاسب بين أداة التغطية 
والبند المغطى حيث أن جميع الشروط الهامة المطابقة خالل السنة والعالقات االقتصادية كانت فعالة بنسبة 100٪. سيؤدي 

ذلك بشكل فعال إلى إدراج مصروف الفائدة بسعر فائدة ثابت للقروض ذات معدالت التغطية المتغيرة. 

قد تحدث عدم فعالية التغطية في مبادالت أسعار الفائدة بسبب:  

تعديل قيمة االئتمان/ قيمة الدين على مبادالت أسعار الفائدة التي ال يقابلها القرض.؛ و   •  

االختالفات في الشروط الهامة بين مبادالت أسعار الفائدة والقروض.   •  

تستخدم المشتقات فقط ألغراض التغطية االقتصادية وليس كاستثمارات مضاربة.  

مخزون  10
20182017

ريال عمانيريال عماني
1٫076٫4011.034.624مخزون الوقود

4٫072٫8023.٥٦8.٦04قطع غيار ومواد استهالكية
5٫149٫2034.٦03.228

مديونيات تجارّية وأخرى  11

20182017

ريال عمانيريال ُعماني
6٫080٫7436.057.219مديونيات تجارية )إيضاح 1-11(

4.143.689-مطالبة تأمين مستحقة القبض )إيضاح 2-11(

2٫496٫6041.547.064دفعات للموردين

624٫569385.956ضريبة مستقطعة مستحقة القبض )إيضاح 3-11(

306٫639336.878مديونيات أخرى

47٫418169.007مبالغ مدفوعة مقدمًا

6672.17٥مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 1٦(

9٫556٫64012.٦41.988

في كما  التجارية  المديونيات  رصيد  يمثل  والذي  والمياه(  الطاقة  لشراء  الُعمانية  )الشركة  فقط  واحد  عميل  الشركة   تمتلك 
31 ديسمبر 2018 )2017- عميل واحد(.
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مديونيات تجارية وأخرى )تابع(  11

المديونيات التجارية  1-11

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

6٫088٫5336.057.219إجمالي المديونيات التجارية

-)7٫790(مخصص انخفاض القيمة

6٫080٫743٦.0٥7.219

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

مطالبة التأمين مستحقة القبض  2-11
خالل العام السابق، كان لدى الشركة ُعطل كبير في ماكينات توربين الغاز رقم ٥ نتيجة فشل الدوار الذي تم استبداله مع   

الدوار الجديد. قامت الشركة بشطب الدوار المتضرر.

قامت الشركة بإدراج إيرادات تأمين بمبلغ ٦.994.1٦9 ريال عماني خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكان منها   
مبلغ 4.143.٦89 ريال عماني مستحق القبض كما في 31 ديسمبر 2017. استلمت الشركة رصيد مطالبة التأمين في 2018.

ُتمثل الضريبة المستقطعة مستحقة القبض ضريبة مستحقة على مدفوعات الفوائد القابلة لالسترداد من الشركة   3-11
الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م.

أرصدة نقدية وبنكية  12

20182017

ريال عمانيريال عماني

521347نقد في الصندوق

6٫749٫54413.837.260نقد لدى البنوك

1٫348٫2001.72٥.٦9٦ودائع ألجل ثابت )أصل االستحقاق أقل من 3 أشهر(

8٫098٫26515.563.303أرصدة نقدّية وبنكّية

)14.291.٥8٦()19٫325٫840(ودائع ألجل ثابت )3 إلى ٦ أشهر( وحساب احتياطي خدمات الدين

حساب احتياطي خدمة الدين )النقد المقيد(  

كما في 31 ديسمبر2018، قامت الشركة بوضع األموال في ودائع ألجل ثابت )3 إلى ٦ أشهر( وحسابات جارية لتلبية متطلبات   
الحد األدنى للرصيد في حساب احتياطي خدمة الدين بقيمة 14.7٥0.0٦٥ ريال عماني )31 ديسمبر 2017: 13.747.8٥1 ريال عماني( 
]إيضاح رقم 17[. إن الودائع ألجل ثابت بقيمة 19.32٥.840 ريال عماني )31 ديسمبر 2017: 14.291.٥8٦ ريال عماني( تحمل متوسط مرجح 

لمعدل الفائدة يبلغ 2.43٪ )31 ديسمبر 2017: 1.74٪ سنويا(. 
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تسوية االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل  1-12

التدفقات النقدية1 يناير 2018

بنود غير نقدّية 
)تكلفة المعامالت 

31 ديسمبر 2018غير المهلكة(
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

قروض طويلة األجل
886٫341195٫378٫572)15٫414٫679(209٫906٫910)إيضاح 6 وإيضاح 17(

التدفقات النقدية1 يناير 2017

بنود غير نقدّية 
)تكلفة المعامالت غير 

31 ديسمبر 2017المهلكة(
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال ُعماني

قروض طويلة األجل
949.322209.906.910)14.483.021(223.440.609)إيضاح 6 وإيضاح 17(

حقوق المساهمين  13

رأس المال )أ( 

يتكون رأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( من 9٥4.٥71.9٥0 سهما بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد.   

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

فيما يلي تفاصيل المساهمين:  

31 ديسمبر 2018

الجنسية

عدد األسهم 
المملوكة بقيمة 

اسمية تبلغ 100 
بيسة لكل سهم

النسبة من 
اإلجمالي

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 
المملوكة بالريال 

العماني

)شركة ُعمان سيمبكورب األولى 
لالستثمار القابضة المحدودة(

جزيرة العذراء 
40.0038٫182٫878٪381٫828٫780البريطانية

13.1412٫543٫151٪125٫431٫511ُعمان)شركة إنماء للطاقة والمياه ش.م.م(

46.8644٫731٫166٪447٫311٫659عامة

954٫571٫950٪100.0095٫457٫195

31 ديسمبر 2017

الجنسية

عدد األسهم 
المملوكة بقيمة 

اسمية تبلغ 100 بيسة 
لكل سهم

النسبة من 
اإلجمالي

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 
المملوكة بالريال 

العماني

)شركة ُعمان سيمبكورب األولى لالستثمار 
القابضة المحدودة(

جزيرة العذراء 
40.0038.182.878٪381.828.780البريطانية

13.1412.543.151٪125.431.511ُعمان)شركة إنماء للطاقة والمياه ش.م.م(

4٦.8٦44.731.166٪447.311.659عامة

954.571.950٪100.0095.457.195
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االحتياطي القانوني )ب( 

تتطلب المادة رقم 10٦ من قانون الشركات التجارية لعام 1974 تحويل نسبة 10٪ من أرباح الشركة لحساب احتياطي قانوني غير   
قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد ذلك االحتياطي مساويًا لثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل. ويكون هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع إلى المساهمين. 

احتياطي تغطية )ج( 

يشتمل احتياطي التغطية على الجزء الساري المفعول من صافي التغيرات المتراكمة للقيم العادلة ألدوات تغطية التدفقات   
النقدية المتعلقة بالمعامالت التي تمت تغطيتها ولكنها لم تحدث بعد )إيضاح 9(.

دائنيات تجارية وأخرى  14

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

3٫637٫5583.739.825فوائد مستحقة الدفع

1٫676٫9692.439.945مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى

1٫356٫902475.403ضريبة مستقطعة مستحقة الدفع )إيضاح 1-14(

1٫261٫0561.526.056المخصصات

980٫2631.229.230مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

211٫7003.431.313دائنيات تجارية

9٫124٫44812.841.772

تمثــل الضريبــة المســتقطعة مســتحقة الدفــع الضريبــة المســتقطعة علــى مدفوعات الفائــدة ومدفوعــات توزيعات   1-14
األربــاح إلــى المقرضيــن األجانــب والمســاهمين األجانــب علــى التوالــي. 

ضريبة الدخل  15

خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تم تعديل قانون ضريبة في عمان من خالل المرسوم السلطاني رقم 2017/9   
الصادر في 19 فبراير 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2٦ فبراير 2017. كان تاريخ سريان تنفيذ قانون الضريبة الجديدة 
هو 2٦ فبراير 2017. وبالتالي، للسنة المالية المنتهية في 2017 وما بعدها، تعد الشركة ملزمة بسداد ضريبة الدخل وفقًا لقوانين 

ضريبة الدخل المعدلة في سلطنة عمان بمعدل 1٥٪ من الدخل الضريبي.

حقوق  في  مباشرة  عماني(  ريال   ٥0.801  :2017 ديسمبر   31( عماني  ريال   747.٦33 البالغ  المؤجلة  الضريبة  أصل  إدراج  تم  لقد   
المساهمين فيما يتعلق بالتغيرات في القيم العادلة لمبادالت معدل الفائدة )إيضاح 9(.

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

أ(   المدرج في الربح أو الخسارة

2.984.644-مصروف الضريبة المؤجلة بسبب التغير في معدل ضريبة الدخل

2٫687٫8712.349.704مصروف الضريبة المؤجلة للسنة

لة - تسوية للسنة السابقة )668.394(280٫338مصروف الضريبة المؤجَّ

2٫968٫2094.665.954
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التسوية ب(  

فيما يلي التسوية الضريبية لضرائب الدخل المحتسبة بمعدل الضريبة المطبق مع مصروفات ضريبة الدخل:  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

 

15٫808٫28915.634.727الربح قبل الضريبة

)2.345.209()2٫371٫243(ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

)525()9٫156(مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض ضريبية

)3.970()307٫472(التغير في الفروقات المؤقتة المدرجة 

668.394)280٫338(تسوية للسنة السابقة

)2.984.644(-التغير في معدل الضريبة 

)4.665.954()2٫968٫209(مصروف الضريبة المؤجلة للسنة

ج(  أصل )التزام( الضريبة المؤجلة

كما في 31 ديسمبرُمدَرج خالل السنةفي 1 يناير

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيفي ديسمبر 2018

محمل إلى الربح أو الخسارة

)21٫691٫180()2٫054٫085()19٫637٫095(ممتلكات وآالت ومعدات

26٫7404٫95131٫691مخصص التزام استبعاد األصول

2٫086٫751)919٫075(3٫005٫826خسائر ضريبية

)16٫604٫529()2٫968٫209()19٫572٫738(

الضريبة المؤجلة المدرجة في حقوق المساهمين

1٫413٫826)747٫633(2٫161٫459أدوات مالية مشتقة

)18٫158٫912()3٫715٫842()14٫443٫070(التزام الضريبة المؤجلة )بالصافي(

كما في 31 ديسمبرُمدَرج خالل السنةفي 1 يناير

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيكما في ديسمبر 2017

محمل إلى الربح أو الخسارة

)19.637.095()4.621.254()15.015.841(ممتلكات وآالت ومعدات

26.74026.740-مخصص التزام استبعاد األصول

3.005.826)71.440(3.077.266خسائر ضريبية

)11.938.575()4.665.954()16.604.529(

الضريبة المؤجلة المدرجة في حقوق المساهمين

2.161.459)50.801(2.212.260أدوات مالية مشتقة

)14.443.070()4.716.755()9.726.315(التزام ضريبة مؤجلة )بالصافي(
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ضريبة الدخل )تابع(  5

موقف إقرارات السنة السابقة د(  

لم يتم بعد االنتهاء من ربوط الشركة للسنوات الضريبية من 2014 إلى 2017 لدى األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية. وتعتقد  هـ(  
اإلدارة أن أي ضرائب إضافية، إن وجدت، فيما يتعلق بالسنوات الضريبية قيد المراجعة لن تكون جوهرية بالنسبة للمركز المالي 

للشركة كما في 31 ديسمبر 2018.

ُعماني(  ريال   20.039.318  -  2017 ديسمبر   31( ُعماني  ريال   13.911.٦74 بمبلغ   2018 ديسمبر   31 حتى  المتراكمة  الضريبية  الخسائر  إن   
متوفرًة للخصم مقابل األرباح المستقبلّية المكتسبة خالل فترة خمس سنوات من السنة التي تم تكبد الخسارة فيها. وبالتالي، 
تم إدراج أصول الضريبة المؤجلة على هذه الخسائر الضريبية في هذه القوائم المالية، حيث تتوقع الشركة أن يكون لديها أرباح 

ضريبية كافية في السنوات المستقبلية التي في مقابلها تتم تسوية تلك الخسائر.

معامالت مع أطراف ذات عالقة  16

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

التجاري من المعامالت  وتحتفظ الشركة بأرصدة لدى هذه األطراف، وتنشأ هذه األرصدة في سياق العمل االعتيادي للنشاط   
التجارية. وتكون األرصدة القائمة في تاريخ التقرير غير مضمونة في نهاية الفترة ويتم سدادها نقدا.  

ذات  أطراف  من  المستحقة  المبالغ  من  تحصيلها  في  مشكوك  أو  معدومة  كديون  العام  خالل  مصروفات  بأي  يعترف  لم   
عالقة )31 ديسمبر 2017: ال شيء(.

تعد كل من شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ومؤسسة ُعمان لالستثمار وشركة ُعمان سيمبكورب األولى لالستثمار   
القابضة المحدودة وشركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م وسيمبكورب يوتيليتيز )تشيلي( اس ايه أطراًفا ذات 

عالقة بنفوذ جوهري للمساهمين.

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

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة

10.933--  شراء أصول غير ملموسة

41٫85022.988- تعويض المصروفات

2.175-- تعويض المصروفات للشركة

شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م

6٫422٫6306.390.160- تكلفة التشغيل والصيانة

356٫317410.996- مدفوعات الحوافز

مؤسسة ُعمان لالستثمار ش.م.ع.م

2٫4008.146- تعويض المصروفات

350-- بيع أثاث وتجهيزات

سيمبكورب يوتيليتيز )تشيلي( اس ايه

2٫70013.106- تعويض المصروفات
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(  16

تتكون األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة في نهاية السنة من:  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

980٫2631.229.230شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م

تتكون األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة في نهاية السنة من:  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

6672.175شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة

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

في اإلدارة العليا في نهاية العام: المستحقة لموظَّ

20182017

ريال عمانيريال عماني

80٫65067.240مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

22٫00020.500أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

345٫058298.778منافع توظيف قصيرة األجل

34٫49414.938الضمان االجتماعي ومكافآت التقاعد

482٫202401.456

بقيمة  ش.م.م  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  شركة  خالل  من  الرئيسيين  اإلدارة  موظفي  بعض  تعويضات  دفع  تم   
24٥.٥97 ريال عماني )31 ديسمبر 2017: 199.247 ريال عماني(.

قرض ألجل  17

20182017االستحقاق

ريال عمانيريال عماني

غير جار

2012164٫632٫437177.393.556 -2026قرض تمويل المشروع )بالدوالر األمريكي(

201234٫233٫84036.887.400 -2026قرض تمويل المشروع )بالريال العماني(

198٫866٫277214.280.956

)4.374.046()3٫487٫705(ناقصًا: تكلفة المعامالت غير المهلكة

195٫378٫572209.906.910

)15.414.677()20٫270٫583(ناقصًا: الجزء الجاري من القرض ألجل

175٫107٫989194.492.233
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قرض ألجل )تابع(  17

في 19 نوفمبر 2009، أبرمت الشركة اتفاقية الشروط المشتركة للحصول على تسهيالت ائتمانية من مجموعة من البنوك الدولية   
والمحلية مع بنك ستاندرد شارترد بصفته وكيل التسهيالت التجارية بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته وكيل التسهيالت 
التجارية بالريال الُعماني، وبنك الصين، فرع »شوندونغ« بصفته وكيل لتسهيالت السيناشور، ويطلق عليهم مجتمعين »المنظم 

المفوض الرئيسي«.

السداد  
يستحق إجمالي مبلغ السحوبات بموجب التسهيالت أعاله السداد بالكامل على 29 قسطا نصف سنوي تبدأ من 31 ديسمبر   

2012، ويستحق آخر قسط السداد في 30 سبتمبر 202٦.

الفائدة  

يتم تحميل الفائدة على التسهيالت التجارية بالدوالر األمريكي بمعدل ليبور متغير زائدا هامش. أبرمت الشركة عقد مبادلة   )1(   
معدل الفائدة للحد من التزامها مقابل تغيرات معدل الفائدة غير المناسبة.   

إن الهوامش مبينة أدناه:  

الهامش 
)النسبة للسنة ٪(

3.00٪قبل تاريخ اإلكمال )كما هو محدد في اتفاقية الشروط المشتركة (

2.8٥٪بعد ذلك حتى السنة السادسة بعد تاريخ اإلكمال

3.20٪بعد ذلك حتى السنة العاشرة بعد تاريخ اإلكمال

3.٥٥٪بعد ذلك حتى السنة الثالثة عشر بعد تاريخ اإلكمال

3.9٥٪بعد ذلك

يتم تحميل الفائدة على تسهيالت السيناشور المغطاة بمعدل ليبور متغير زائد هامش )3٪ سنويا(. أبرمت الشركة عقد   )2(   
مبادلة معدل الفائدة للحد من التزامها مقابل تغيرات معدل الفائدة غير المناسبة.   

يتم تحميل الفائدة بموجب اتفاقية التسهيالت التجارية بالريال العماني بمعدل ثابت، كما هو مبين بالجدول أدناه:   )3(  

الفترة
الهامش 

)النسبة للسنة ٪(

8.00٪من اإلغالق المالي حتى السنة الثالثة لإلغالق المالي

7.00٪من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة  لإلغالق المالي

4.2٥٪من السنة الخامسة إلى السنة السادسة  لإلغالق المالي

٥.7٥٪من السنة السادسة إلى السنة السابعة  لإلغالق المالي

رسوم أخرى  
ارتباطات  كانت الشركة ملزمة بدفع رسوم مبدئية إلى المنظم المفوض الرئيسي. إضافة إلى ذلك، دفعت الشركة رسوم   
التسهيالت  من  و٪0.4  المسحوبة،  غير  المغطاة  السيناشور  وتسهيالت  األمريكي  بالدوالر  التجارية  التسهيالت  من   ٪1.3 بمعدل 

بالريال عماني غير المسحوبة. كما في 31 ديسمبر 2018، لم تكن هناك أي قروض غير مسحوبة.
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الضمانات  
الضمانات  خالل  من  جملتها،  في  الضمان  مستندات  بموجب  الدين  احتياطي  حساب  وتسهيالت  ألجل  القرض  ضمان  يتم   

اإلضافية التالية:

رهن على جميع أصول المشروع من خالل رهن تجاري/ قانوني.   -  
التنازل عن تأمينها/ إعادة تأمينها.  -  

ضمان على أسهم الشركة )باستثناء تلك التي يحتفظ بها الجمهور(.  -  
رهن على حسابات المشروع.   -  

اتفاقيات مباشرة.   -  

التعهدات   
تحتوي تسهيالت القرض ألجل على بعض التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالتصفية واالندماج، وإبرام اتفاقيات جديدة   
هامة، والتعهد السلبي واستبعاد األصول، و منح القروض و الضمانات، واقتناء األصول الرأسمالية ، ونسبة تغطية خدمة الدين، 
وتغير األعمال التجارية، واتفاقيات التغطية، إلخ، والتي يتعين على الشركة االلتزام بها. إن الشركة ملتزمة بالتعهدات المرفقة 

مع القروض ألجل.

التزام استبعاد األصول  18
األرض.  وإعادة  اإلنتاجي  عمرها  نهاية  في  المحطة  بإزالة  قانوني  التزام  الشركة  على  يكون  االنتفاع،  حق  اتفاقية  بموجب   
وستقوم الشركة على نفقتها الخاصة بتفكيك وسحب المعدات من الموقع، وحماية ونقل األصول، وإزالة التلوث عن التربة 

والمياه الجوفية، وملء جميع الحفر و إعادة سطح األرض إلى مستوى المناطق المحددة.

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

تسوية االلتزام. فيما يلي الحركة في مخصص التزام شطب األصول:

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

571٫527534.603في 1 يناير

33٫00136.924مخصص مرصود خالل العام

604٫528571.527كما في 31 ديسمبر

تجديد  يتم  أن  المفترض  من  كان  تكّبدها.  سيتّم  التي  التكلفة  تقدير  في  جوهري  يقين  عدم  يوجد  االلتزام،  أجل  طول  بسبب   
الموقع باستخدام التقنيات والمواد التي تتوفر حاليًا. وقد تّم احتساب المخصص باستخدام معدل خصم مقداره ٦.٥٪ )2017: ٦.٥٪(.

إدارة المخاطر المالية  19

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9:  

في 1 يناير 2018 )تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9(، قامت إدارة الشركة بتقييم نماذج األعمال المطبقة   
على األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة وااللتزامات المستحقة على الشركة. تمت إعادة تصنيف األصول المالية المحتفظ 
بها ضمن »القروض والمديونيات« إلى »أصول مالية محتفظ بها بالتكلفة المهلكة« دون أي إعادة تصنيف أخرى في هذا الصدد، 
باإلضافة إلى أنه لم يتم إجراء تغييرات على القياس بهذا الصدد، وبالتالي لم يتم إجراء تغييرات على القيمة الدفترية لألصول 

المالية وااللتزامات المالية وحقوق المساهمين االفتتاحية والختامية في هذا الصدد.
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  إفصاحات أخرى

يتم تقييم األصول المالية النخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير كما هو مبين أدناه في مخاطر االئتمان.  

يعتمد تصنيف األصول المالية على الغرض من اقتناء األصول. تحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج المبدئي.  

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:  

مخاطر السوق   •

مخاطر االئتمان   •

مخاطر السيولة    •

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

إدارة  إلى  اإلدارة  مجلس  وأوكل  المخاطر.  إلدارة  الشركة  إطار  ومتابعة  لوضع  الكاملة  المسؤولية  اإلدارة  مجلس  على  تقع   
الشركة مسؤولية وضع ومراقبة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وااللتزام بها.

)أ(  مخاطر السوق  

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

السوق ضمن مقاييس مقبولة مع زيادة العائد.

مخاطر أسعار الفائدة  

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

20182017سعر الفائدة

ريال عمانيريال عماني

األصول المالية

2.4320٫674٫04016.017.282٪وديعة نقدية ألجل ثابت

االلتزامات المالية

قرض ألجل

)98.527.612()91٫439٫854(ليبور + 3٪- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر األمريكي  

)78.865.944()73٫192٫583(ليبور + 2.8٥٪- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر األمريكي

)36.887.400()34٫233٫840(٥.7٥٪- قروض بسعر فائدة ثابت بالريال العماني

)198٫866٫277()214.280.956(

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت  

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

الربح أو الخسارة.
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تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات المعدل المتغير  

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

حقوق المساهمين

20182017

100 نقطة 
100 نقطة أساس100 نقطة أساس100 نقطة أساسأساسية

انخفاضزيادةانخفاضزيادة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

)8.568.816(8.568.816)6٫762٫918(6٫762٫918مبادلة أسعار الفائدة

مخاطر العملة  

إن غالبية المعامالت واألرصدة منفذة بالريال العماني أو الدوالر األمريكي. وبما أن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن   
األرصدة بالدوالر األمريكي ال تعتبر أنها تمثل مخاطر عملة جوهرية. إن الشركة غير معرضة لمخاطر عملة جوهرية كما في 31 

ديسمبر 2018.

مخاطر االئتمان )ب(   

مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في الوفاء   
البنوك.  لدى  بها  المحتفظ  النقدية  واألرصدة  العمالء  من  الشركة  مديونيات  من  رئيسي  بشكل  وتنشأ  التعاقدية،  بالتزاماته 
لشراء  العمانية  الشركة  إلى  كامل  بشكل  الشركة  مبيعات  فواتير  إصدار  يتم  والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  شروط  بموجب 
بإدارة مخاطر االئتمان مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع من خالل  الطاقة والمياه ش.م.ع. وتقوم الشركة 
مراقبة التصنيف االئتماني والحصول على التعزيزات االئتمانية. وتحد الشركة من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالودائع 
الدفترية  القيمة  تمثل  قوي.  ائتمان  وتصنيف  جيدة  سمعة  ذات  مالية  ومؤسسات  بنوك  مع  فقط  التعامل  خالل  من  البنكية 

لألصول المالية الحد األقصى للتعّرض لمخاطر االئتمان. 

انخفاض قيمة األصول المالية  

تمتلك الشركة مديونيات تجارية من تقديم خدمات التشغيل والصيانة وأصول اإليجار والتي تخضع لنموذج خسارة االئتمان   
انخفاض  لمتطلبات  تخضع  األخرى  والمديونيات  النقد  يماثل  وما  والنقد  ثابت  ألجل  النقدية  الودائع  أن  حين  وفي  المتوقعة. 

القيمة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، فقط كانت خسائر االنخفاض في القيمة المحددة غير جوهرية. 

المديونيات التجارية  

والتي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لقياس   9 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  بموجب  المبسطة  الطريقة  الشركة  تطبق   
حساب  وتم  واحد،  عميل  الشركة  لدى  التجارية.  المديونيات  لجميع  العمر  مدى  على  المتوقعة  الخسائر  مخصص  تستخدم 
وكالة  عن  الصادرة  التصنيف  درجة  أساس  على  العميل  ذلك  من  المديونيات  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص 
االقتصاد  معلومات  حسب  تعديلها  ويتم  السابق  العجز  معدل  إلى  الخارجية  الوكالة  تصنيفات  وتستند  الخارجية.  التصنيف 

الكلي المستقبلية )أي البيانات االقتصادية من المجموعات أو الجمعيات أو الهيئات في القطاع(. 

التي تدل على عدم وجود  المؤشرات  التجارية عندما ال یكون هناك توقع معقول لالسترداد. تتضمن  المديونيات  يتم شطب   
توقع معقول لالسترداد، من بين أمور أخرى، فشل المدين في المشاركة في خطة السداد مع الشركة والفشل في تقديم 

الدفعات التعاقدية لفترة تأخر سدادها ألكثر من 120 يوما.
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وقد تم ضمان المديونيات التجارية من قبل حكومة سلطنة عمان.  

كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير، دون مراعاة الضمانات أو التحسينات االئتمانية األخرى كما يلي:  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

تفاصيل األصول المالية )بالقيمة الدفترية(

19٫325٫84014.291.586ودائع نقدية ألجل ثابت )3 إلى ٦ أشهر(

8٫098٫26515.563.303نقد وما يماثل النقد

6٫088٫5336.057.219مديونيات تجارية )مجمل مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة(

931٫208722.834مديونيات أخرى

4.143.689-مطالبة التأمين مستحقة القبض

6672.175مستحق من أطراف ذات عالقة

34٫444٫51340.780.806

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

20182017التصنيف  البنك

ريال عمانيريال عماني أرصدة لدى البنوك

P-26٫387٫7339.235.362 بنك مسقط ش.م.ع.ع

P-1361٫8114.601.898 بنك الصين

6٫749٫54413.837.260

 ودائع ألجل ثابت

P-22٫300٫0002.000.000 بنك مسقط ش.م.ع.ع

P-118٫374٫04014.017.282 بنك الصين

20٫674٫04016.017.282

مديونيات تجارية

Baa 36٫088٫5336.057.219الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 

فيما يلي تحليل أعمار المديونيات التجارية واألخرى الجارية:  
20182017

ريال ُعماني
مخصص 

ريال  عمانيانخفاض القيمة
 مخصص

انخفاض القيمة

-10.925.170)7٫790(7٫005٫076لم تتجاوز موعد استحقاقها

-547-15٫332تجاوزت موعد استحقاقها من 0 إلى 3 أشهر

-200--تجاوزت موعد استحقاقها من 3 إلى ٦ أشهر

7٫020٫408)7٫790(10.925.917-
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مخاطر االئتمان )تابع( )ب(   

إن مخصصات الخسارة الختامية للمديونيات التجارية في 31 ديسمبر 2018 تتوافق مع مخصصات الخسارة االفتتاحية كما يلي:  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

--31 ديسمبر - محتسبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39

--مبالغ معاد بيانها من خالل األرباح المحتجزة االفتتاحية

مخصص الخسارة االفتتاحية كما في 1 يناير 2018 - محتسبة بموجب معيار التقارير 
--المالية الدولي رقم 9

-7٫790الزيادة في مخصص خسارة القرض الربح أو الخسارة خالل العام

--مديونيات مشطوبة خالل العام ألنها غير قابلة للتحصيل

--رد مبلغ غير مستخدم 

-7٫790في 31 ديسمبر

مخاطر السيولة )ج(   

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

استحقاقها سواًء وفقًا لشروط عادية أو مشّددة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة.

ذلك  كان  حيثما  للمساهمين،  المقدمة  والدفعات  البنكية  التسهيالت  توفر  من  بالتأكد  السيولة  مخاطر  من  الشركة  تحد   
ر األموال السائلة الكافية للوفاء  د من توفُّ ضرورّيًا. وتتم مراقبة متطلبات السيولة على أساٍس شهري، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

بأي التزامات عند نشأتها.  

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

التدفقات النقدية

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

أقل من
 سنة واحدة

أكثر من سنة 
واحدة وحتى 

5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2018

المشتقات

مبادالت أسعار الفائدة 
)1٫492٫789()7٫062٫691()1٫734٫145()10٫289٫625(9٫425٫509المستخدمة للتغطية

االلتزامات المالية غير 
المشتقة

)82٫828٫393()134٫698٫934()28٫636٫937()246٫164٫264(195٫378٫572قرض ألجل

--)9٫124٫448()9٫124٫448(9٫124٫448دائنيات تجارية وأخرى

213٫928٫529)265٫578٫337()39٫495٫530()141٫761٫625()84٫321٫182(
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  19

التدفقات النقدية

القيمة  الدفترية
التدفقات النقدية 

التعاقدية
أقل من

 سنة واحدة

أكثر من سنة 
واحدة وحتى ٥ 

سنوات
أكثر من

 ٥ سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2017

المشتقات

مبادالت أسعار الفائدة 
)2.955.952()9.406.350()3.022.554()15.384.856(14.409.731المستخدمة للتغطية

االلتزامات المالية غير 
المشتقة

)115.433.615()132.814.504()23.141.780()271.389.899(209.906.910قرض ألجل

--)12.841.772()12.841.772(12.841.772دائنيات تجارية وأخرى

237.158.413)299.616.527()39.006.106()142.220.854()118.389.567(

مخاطر السيولة )تابع( )ج(   

ال يتوقع حدوت التدفقات النقدية المدرجة ضمن تحليل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبير أو بمبالغ مختلفة إلى حد   
كبير. 

المشتقات الضمنية  

تحتوي االتفاقيات التالية على مشتقات ضمنية:   

تحتوي اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين الشركة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع. على مشتقات    )1
ضمنية عند تسعير رسوم التشغيل والصيانة الثابتة ومعدل رسوم التشغيل والصيانة المتغير لمنشآت الطاقة وتحلية 
التشغيل  رسوم  ومعدل  الثابت  والصيانة  التشغيل  رسوم  لمعدل  الثابتة  المئوية  النسب  تعديل  يتم  وسوف  المياه. 
والصيانة المتغير للمنشآت لتعكس التغيرات في مؤشر أسعار الواليات المتحدة األمريكية ومؤشر أسعار المستهلك في 

عمان.

تحتوي اتفاقّية بيع الغاز الطبيعي المبرمة بين الشركة ووزارة النفط والغاز على مشتقات ضمنية في سعر الغاز لتقديم   )2
الغاز الطبيعي للمحطة. يتم تعديل سعر الغاز ليعكس التغيرات في مؤشر أسعار الواليات المتحدة األمريكية.

تحتوي اتفاقية الخدمة طويلة األجل المبرمة بين الشركة وشركة جنرال إلكتريك الدولية ش.م.م على مشتقات ضمنية   )3
النسب  تعديل  يتم  وسوف  األجل.  طويلة  الصيانة  خدمات  لمخصص  والمتغيرة  الثابتة  الشهرية  الرسوم  تسعير  عند 

المئوية الثابتة للرسوم الشهرية الثابتة والمتغيرة لتعكس التغيرات في مؤشر أسعار الواليات المتحدة األمريكية.

وال تنفصل هذه المشتقات الضمنية عن العقود األساسية وتحتسب كمشتقات منفردة طبقًا لمعيار التقارير المالية الدولي 9،   
حيث ترى اإلدارة أن الخصائص االقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات الضمنية هي على صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.
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إدارة رأس المال  

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

والخدمات بما يتناسب مع مستوى المخاطر.

تحدد الشركة قيمة رأس المال بما يتناسب مع المخاطر. وتقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وتعديله في ضوء التغيرات   
يمكن  تعديله،  أو  المال  رأس  هيكل  على  اإلبقاء  أجل  ومن  المتضمنة.  لألصول  المخاطر  وخصائص  االقتصادية  األوضاع  في 
للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة لألعضاء أو تعيد رأس المال للمساهمين أو تصدر أسهمًا جديدة أو تبيع أصواًل 

لتخفيض الدين.

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

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

195٫378٫572209.906.910الدين )قرض طويل األجل(

106٫400٫759104.920.085حقوق المساهمين )أموال المساهمين(

1.842.00نسبة الدين لحقوق المساهمين )عدد المرات(

القيمة العادلة لألدوات المالية  

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

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

المستوى 1: قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول أو التزامات مماثلة؛  -  

المستوى 2: قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى 1 الملحوظة لألصول  -  

وااللتزامات، سواًء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل : المشتقة من األسعار(.   

إلى  تستند  ال  التي  وااللتزامات  األصول  مدخالت  متضمنة  التقييم  أساليب  من  المشتقة  العادلة  القيمة  قياس   :3 المستوى   -   
بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.  
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القيمة العادلةالقيمة الدفترية

القيمة العادلة - 
أدوات التغطية

قروض 
ومديونيات

 التزامات
المستوى 2اإلجماليمالية أخرى

بالتكلفة المهلكة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2018

أصول مالية غير مقاسة بالقيمة 
العادلة

مديونيات تجارية وأخرى )باستثناء 
-7٫012٫618-7٫012٫618-السلف للبائعين والمدفوعات مقدمًا(

-27٫424٫105-27٫424٫105-أرصدة نقدّية وبنكّية

-34٫436٫723-34٫436٫723-

التزامات مالية مقاسة بالقيمة 
العادلة

)9٫425٫509()9٫425٫509(--)9٫425٫509(أدوات مالية مشتقة

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة 
العادلة

)201٫687٫572()195٫378٫572()195٫378٫572(--قرض ألجل

-)9٫124٫448()9٫124٫448(--دائنيات تجارية وأخرى

--)204٫503٫020()204٫503٫020()201٫687٫572(

31 ديسمبر 2017

أصول مالية غير مقاسة بالقيمة 
العادلة

مديونيات تجارية وأخرى )باستثناء 
-10.925.917-10.925.917-السلف للبائعين والمدفوعات مقدمًا(

-29.854.889-29.854.889-أرصدة نقدّية وبنكّية

-40.780.806-40.780.806-

التزامات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

)14.409.731()14.409.731(--)14.409.731(أدوات مالية مشتقة

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة 
العادلة

)220.715.725()209.906.910()209.906.910(--قرض ألجل

-)12.841.772()12.841.772(--دائنيات تجارية وأخرى

--)222.748.682()222.748.682()220.715.725(
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ارتباطات  20

)أ(  ضمانات األداء  

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

1٫540٫8001.540.800ضمانات األداء

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

)ب(  التزامات التشغيل والصيانة  

وفقا التفاقية التشغيل والصيانة، تقوم شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م بتشغيل وصيانة محطة طاقة   
الشركة في صاللة حتى تاريخ 24 مايو 2027. وطبقًا التفاقية التشغيل والصيانة، ينبغي أن تدفع الشركة أتعاب التشغيل التالية:

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

20182017

ريال عمانيريال ُعماني

المستحق خالل:

770٫400770.400سنة واحدة فأقل

3٫081٫6003.081.600أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

2٫619٫3603.389.760أكثر من خمس سنوات

6٫471٫3607.241.760

ارتباطات رأسمالية )ج(   

بلغ إجمالي االرتباطات الرأسمالية كما في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 1.109.999 ريال عماني )2017: 10٦.383 ريال عماني(.   

الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد  21

العام على  القائمة خالل  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  العام على  ربح  األساسية بقسمة  الواحد  السهم  ربحية  تحتسب   
النحو التالي:  

20182017

12٫840٫08010.968.773ربح العام )ريال عماني(

954٫571٫950954.571.950المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

0.0130.011ربحية السهم الواحد - األساسية والمعدلة )ريال ُعماني(

حيث أن الشركة ال تملك أدوات معدلة محتملة، فإن الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد هي نفسها.  
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صافي األصول للسهم الواحد  22

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم أموال المساهمين على عدد األسهم في نهاية سنة التقرير.  

20182017
106٫400٫759104.920.085صافي األصول - أموال المساهمين )ريال ُعماني(

954٫571٫950954.571.950عدد األسهم في نهاية العام
0.1110.110صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

صندوق أمانات المستثمرين  23

تم إيداع توزيعات األرباح غير المطالب بها بقيمة 9.97٥ ريال ُعماني في صندوق أمانات المستثمرين لدى الهيئة العامة لسوق   
المال خالل العام 2018 وفقًا للتعميم رقم 2003/1٥ بتاريخ 22 نوفمبر 2003 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وُيشير سجل 

صندوق أمانات المستثمرين إلى أن المساهمين لم ُيطالبوا الشركة بمبلغ 37.841 ريال ُعماني كما في 31 ديسمبر 2018.

التقارير القطاعية  24

يوجد لدى الشركة قطاع واحد فقط وفقًا لمعايير التجميع الموضحة في معيار التقارير المالية الدولي رقم 8. وبالتالي تم   
عرض بيانات قطاعات األعمال فيما يتعّلق بقطاعات أعمال الشركة. ويعتمد الشكل األساسي، القطاعات التجارية، على إدارة 
الشركة وهيكل التقارير الداخلية لها. وقد تم تغطية متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 8، الفقرة من 31 إلى 34 بشأن 
اإلفصاحات الواسعة للمنشآت، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر، وكذلك في اإليضاحات 

1 و2 و3 و4 من هذه القوائم المالية.

اتفاقية التأجير التشغيلي التي تتصرف فيها الشركة بصفتها مؤجرًا  25

أبرمت الشركة اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع شرط أساسي إلنتاج  الطاقة بشروط   
“استلم أو ادفع” بنسبة 100٪ لمصلحة الشركة.

اتفاقية شراء الطاقة  الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب  أو الدفع مع الشركة  بالقبول  الملزمة  الترتيبات  قررت اإلدارة أن   
والمياه تخضع لمقررات اللجنة الدولية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية »تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على إيجار 
)التفسير رقم 4(، حيث إن مثل هذه الترتيبات تنقل حق استخدام األصول. كما قررت اإلدارة أن هذه الترتيبات في جوهرها تمثل 
اتفاقية تأجير تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 - اإليجارات. وقد بدأ التأجير بتاريخ 2٥ مايو 2012. وفيما يلي 

مجموع الحد األدنى لمقبوضات اإليجار المتوقع أن يتم استالمها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه: 

20182017
ريال عمانيريال ُعماني

المستحق خالل:
43٫142٫99643.142.996سنة واحدة فأقل

172٫686٫940172.686.940أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات
139٫890٫172183.033.167أكثر من خمس سنوات

355٫720٫108398.863.103

توزيعات األرباح  26

في 12 فبراير 2019، اقترح مجلس اإلدارة التدفقات توزيعات أرباح نقدية نهائية بقيمة 3.4  بيسة للسهم )3.4٪ من رأس المال المصدر(.  

2018 لعام  للسهم  بيسة   8.8 بقيمة  مرحلية  أرباح  توزيعات  على  اإلدارة  مجلس  وافق  2017م(،  اكتوبر   2٥(  2018 أكتوبر   29 في    
)7.2 بيسة للسهم لعام 2017(. 

في 8 مارس 2018، خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية نهائية عن عام 2017 بقيمة   
3.1 بيسة للسهم )3.1٪ من رأس المال المصدر( .

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 48 - ٥2.  


