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 3924392293  4929142962  0.036.0225  5303300.02  3 ايرادات

  
     

 

 

 (4122612426)  (926312934)  (0600660023)  (0300200.63)  1 تكلفة المبيعات 

 4922932999  226112234  0.0.6.0005  .60.06030   مجمل الربح

 
      

 

 

 (1962264)  (9942331)  (0550230)  (0230032)  2 مصروفات إدارية وعمومية 

 426432622  422112433  00230  -  6 دخل آخر

 4429992494  4322692339  0565..0.00  602600.05   الربح قبل الفائدة والضريبة

       

 

 

 692429  322424  .23030  5000.3   ايرادات التمويل 

 (222392324)  (122962962)  (600330630)  (200650330)  9 تكاليف التمويل

 422192299  623432423  300020253  205550350   الربح قبل الضريبة

 
      

 

 

 (423912142)  (9332639)  (6660330)  (5.0226.)  46 مصروفات ضريبة الدخل 

 للفترةربح بعد الضريبة ال
 

 2026202.5  .00020222  223232964  924642234 

            

، صافي   )الخسارة( الشامل اآلخر الدخل

 :ضريبة الدخل
 

 
   

 
   

 
         

ء الفعال من التغير في القيمة العادلة الجز

 لتحوط التدفق النقدي
43 

 

202000206  500020663 

 

(923292323)  (924362126) 

 229692329  922292494  602200202  603530300   للفترةشامل ال الدخل مجموع
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 من هذه القوائم المالية . جزًءاتشكل  92إلى  6اإليضاحات الواردة على الصفحات 

 
 .4وارد على صفحة  المستقلين مراجعي الحساباتفحص تقرير 
  





 1صفحة 

 ش م ع ع والمياهشركة سيمبكورب صاللة للطاقة 

 الموجزة ةالنقدي اتالتدفققائمة 

 
األشههههههههالر لفتههههههههرة  

 المنتاليهة فهي  الستة

  5302يونيو  03

 األشهههر السههتةلفتههرة 

 المنتهيههههههههههههة فههههههههههههي 

 9341يونيو  33

 ر.ع  ر.ع 

    من أنشطة التشغيل: ةنقدي اتتدفق

 422192299  300020253 للسنةربح قبل الضريبة ال

    تسويات عن :

 223912433  200.00062 استهالك واطفاء

 2642919  2200600 اطفاء تكلفة تمويل موجلة

 223342314  .302.2036 تكاليف تمويل

 422426  0.0033 مخصص التزام تفكيك أصول

 
   

    تغيرات رأس المال العامل:

 (6432396)  (35.00.2) المخزون 
 9322166  (6..002.20) الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  

 3212399  0023.0305 الذمم الدائنة األخرىوالذمم الدائنة التجارية 

 
5006520.66  9129232193 

 (221442149)  (603030352) تكاليف تمويل مدفوعة

 4129992364  2..05063.0 )المستخدم في(  أنشطة التشغيلصافي التدفق النقدي الناتج من 

 
 

 

    تدفق نقدي مستخدم في أنشطة االست مار: 

 (324262144)  (0530.03) شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 (42469)  (50236) شراء أصول غير ملموسة

 (324242994)  (.000053) صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

 
   

    تدفق نقدي مستخدم في أنشطة التمويل:

 (221142994)  (20.02..20) سداد قر  ألجل

 (203360535) أرباح أسهم مدفوعة
 

(921122664) 

 (4924212132)  (.60.30030) صافي التدفق المستخدم في أنشطة التمويل

 
 

 

 (422432626)  003600.05 صافى النقص في النقد وما فى حكم النقد 

 
 

 

 3222962214  5302360000 يناير  0نقد وما فى حكم النقد فى  

 
 

 

 3322162942  000.330.22  يونيو 03نقد وما فى حكم النقد فى  

 
 

 .من هذه القوائم المالية جزًءاتشكل  92إلى  6اإليضاحات الواردة على الصفحات 
 

 .4وارد على صفحة  المستقلين مراجعي الحساباتفحص تقرير 



 2حة صف

 ش م ع ع سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه  شركة
 الموجزة التغيرات فى حقوق الملكيةقائمة 

 يونيو 33المنتهية في  الستةلفترة األشهر 
 

 

 المجموع احتياطي تحوط احتياطي قانوني أرباح محتجزة  رأس المال

 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

 4122212922 (9321492331) 429332492 429362342 2221292422 9341يناير  4في       

      الدخل الشامل للفترةمجموع 

 924642234 - - 924642234 - للفترة الربح

التغيهههههرات فهههههي القيمهههههة العادلهههههة 

لتحههههوط التههههدفق النقههههدي صههههافي 

 (924362126) (924362126) - - - ضريبة الدخل

 229692329 (924362126) - 924642234 - مجموع الدخل الشامل للفترة

المعههههههامالت مههههههك مههههههالكي الشههههههركة 

      المدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 (921122664) - - (921122664) - مدفوعة توزيعات أرباح نهائية

 - - 9462424 (9462424) - تحويل الى احتياطي قانوني

المعههههههامالت مههههههع مههههههالكي الشههههههركة 

 (921122664) - 9462424 (429392249) - المدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 4329942416 (9922442923) 422232933 423192344 2221292422 9341 يونيو 33في 

      

 0030..305. (0530...500) 502320536 2030305.5 62022.0062 9342يناير  4في 

      الدخل الشامل للفترةمجموع 

 00020222. - - 00020222. - الربح للفترة

القيمهههههة العادلهههههة التغيهههههرات فهههههي 

لتحههههوط التههههدفق النقههههدي صههههافي 

 500020663 500020663 - - - ضريبة الدخل

 602200202 500020663 - 00020222. - للفترةمجموع الدخل الشامل 

 المعههههههامالت مههههههك مههههههالكي الشههههههركة

      مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 (203360535) - - (203360535) - مدفوعة توزيعات أرباح نهائية

 - - 000222. (000222.) - تحويل الى احتياطي قانوني

مدرجة  المعامالت مع مالكي الشركة

 (203360535) - 000222. (.20.230.2) - مباشرة في حقوق الملكية
 

 

  

  

 .300.030.0 (5002230560) 2..0050.0 02320323. 62022.0062 5302 يونيو 03في 
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 .4وارد على صفحة  المستقلين مراجعي الحساباتفحص تقرير 



 6صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
  موجزةإيضاحات 
 (المرحلية الموجزة من هذه القوائم المالية جزًءا)تشكل 

 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  0

 

يهة مقفلهة بتهاريخ ُعمانمسهجلة كشهركة مسهاهمة كانت (  "الشركة"شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م ) 
 .ُعمانبسلطنة  9332سبتمبر  92
 

 ُعمههانبههين شههركة  9332نههوفمبر  49وقههد دخلههت الشههركة فههي إتفاقيههة المسههاهمين )"إتفاقيههة المسههاهمين"( بتههاريخ 
سيمبكورب آي بهي  ُعمان% من االسهم و شركة 13ابضة المحدودة وهي تمتلك نسبة سيمبكورب األول لإلستثمار الق

% 13% من االسهم و شهركة إنمهاء للطاقهة والميهاه ش م م والتهي تمتلهك نسهبة 93او القابضة المحدودة وتمتلك نسبة 
 من االسهم.

 

محطهة تحليهة ميهاه البحهر وتوليهد  )"الحكومة"( إلى الشركة مناقصة لبناء وتملهك وتشهغيل ُعمانأسندت حكومة سلطنة 
 الكهرباء والتسهيالت المتعلقة بها  في منطقة صاللة )"المحطة"(.

 

اصههبحت شههركة مسههاهمة عامههة مدرجههة  تههم إدراج الشههركة بسههوق مسههقط لههألوراق الماليههة و 9343أكتههوبر  4وفههي 
 (..ع.ع.م.ش)
 

 االتفاقيات الالامة 
 

 ابرمت الشركة االتفاقيات التالية الهامة :
 

يههة لشههراء الطاقههة ُعمانالشههركة الفيمهها بههين   9332نهوفمبر  93اتفاقيهة شههراء الطاقههة والميههاه المبرمههة بتههاريخ  4
سنة تبدا اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجهاري )"فتهرة التشهغيل"( لكهي تقهوم  42ش م ع م ، لفترة والمياه 
 من الطاقة والمياه؛ ية لشراء الطاقة و المياه بشراء إنتاج الشركةُعمانالشركة ال

 

مههع وزارة الههنفط والغههاز التههي تمثههل حكومههة  9332نههوفمبر  93اتفاقيهة بيههع الغههاز الطبيعههي المبرمههة بتههاريخ  9
 لتوريد الغاز الطبيعي؛  ُعمانسلطنة 

 

لمنح الشركة الحق  9332نوفمبر  93إتفاقية حق االستخدام التي ابرمتها الشركة مع وزارة اإلسكان بتاريخ  3
 ام موقع المشروع؛في استخد

 

إتفاقيههة الخدمههة طويلههة االجههل والمبرمههة مههع شههركة جنههرال اليكتريههك الدوليههة ش م م  لغههر  تقههديم خههدمات  1
 ات و مولدات الغاز ؛نصيانة عن التوربي

 

اغسههطس  93والتشهييد وهههي االتفاقيهة التههي ابرمتههها الشهركة بتههاريخ  للتوريههدالهندسههية  تسههليم المفتهاحاتفاقيهة  2
 إلنشاءات الطاقة الكهربائية وذلك لتشييد المحطة؛  كوربوريشن 3سيبكو  ةشركمع  9332

 

مهع الحكومهة ممثلهة فهي وزارة  9332 نهوفمبر 93اتفاقية الضمان الحكومي والتهي ابرمتهها الشهركة بتهاريخ  6
تزامهها يهة لتهوفير الطاقهة والميهاه بالُعماناسهتعدادها لضهمان  وفهاء الشهركة الوزارة الماليهة المالية حيث أبدت 

 المالي الى مقرضي الشركة األساسيين طبقا التفاقية شراء الطاقة والمياه .

 

اتفاقيهة التشهغيل والصهيانة والتهي ابرمتهها الشهركة مهع شهركة سهيمبكورب صهالله للتشهغيل والصههيانة ش م م  9
 سنة من التاريخ المحدد بالجدول لبدء التشغيل التجاري 42لمدة  9343فبراير  4بتاريخ 



 
 9ة صفح 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
  موجزةإيضاحات 
 (المرحلية الموجزة ةمن هذه القوائم المالي جزًءا)تشكل 

 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الالامة  5

  
 أساس اإلعداد

 
 )أ( فقرة االلتزام 

"البيانات المالية المرحلية". وقد  31محاسبي الدولي رقم للمعيار ال وفقاً  المرحلية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية

تم إدراج بع  اإليضاحات التفسهيرية المختهارة لتوضهيح األحهداث والمعهامالت التهي تعتبهر هامهة لفههم التغيهرات فهي 

ضهمن . وال تت9341ديسهمبر  34المركز المالي وأداء الشركة منذ آخر قوائم ماليهة سهنوية للسهنة الماليهة المنتهيهة فهي 

القوائم المالية المرحلية الموجزة المعلومات المطلوبة كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة التي يهتم 

ولكهن تهم تقهديم إفصهاحات إضهافية لضهمان التوافهق مهع  إعدادها بالتوافق مع المعايير الدولية إلعهداد التقهارير الماليهة.

 ذا القطاع بالنسبة لتقديم التقارير الفصلية لسوق مسقط لألوراق المالية.القواعد المتعارف عليها في ه
 

 )ب( أساس القياس  
 تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخّية فيما عدا ما تم ذكره بالسياسات المحاسبية أدناه.

 

 م التقديرات واألحكام)ج( استخدا

بوضههع أحكههام وتقههديرات  ليههة وفقههاً لمعههايير  التقههارير الماليههة الدوليههة ان تقههومإعههداد القههوائم المامههن اإلدارة يتطلههب 

فتراضات توثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات الصهادر عنهها وا

ة علههى هههذه مسههتمرالتقريههر. قههد تختلههف النتههائج الفعليههة عههن هههذه التقههديرات. تجههري اإلدارة مراجعههة دوريههة وبصههفة 

ديرات وأي . تدرج التغييرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقهالتقديرات واالفتراضات

 .  فترات مستقبلية متأثرة
 

فههي تطبيههق السياسههات  تههي تنطههوي علههى عههدم التأكههدلأو تقههدير األمههور ا تضههمن المعلومههات المتعلقههة باالحكههام الهامههة

والتهزام على المبالغ المدرجهة بهالقوائم الماليهة بهالتقييم المهالي لهألدوات الماليهة المشهتقة  بالغ والتي لها تأثير  المحاسبية

 . األصول وانخفا  قيمة الذمم التجارية المدينةتفكيك 

 
 السياسات المحاسبية الهامة:

 
 ك المستخدمة في السنة السابقة.طبقت الشركة السياسات المحاسبية التالية بصفة منتظمة وهي متوافقة مع تل

 
 العملة االجنبية  )أ(

 

 عملة التشغيل والعر ( 4)

 ."ر.ع"( وهو عملة التشغيل بالشركةي )ُعمانتم اعداد القوائم المالية باللاير ال
 

 معامالت العملة االجنبية( 9)
 

خ يدالت الصهرف السهائدة فهي تهواريتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبيهة الهى عمهالت التشهغيل ذات الصهلة وفقها لمعه
المعامالت. واألصول وااللتزامات المالية بالعمالت االجنبية بتاريخ التقرير يتم تحويلها الى عملة التشغيل وفقا لمعدل 
الصرف السائد بهذلك التهاريخ. تمثهل مكاسهب وخسهائر العملهة االجنبيهة علهى البنهود الماليهة الفهرق بهين التكلفهة المطفهأة 

شغيل في بداية الفترة، معدلة للفوائد الفعلية ومدفوعات الفتهرة والتكلفهة المطفهأة بالعملهة االجنبيهة بعهد تحويلهها بعملة الت
بمعدالت الصرف السائدة في نهاية فترة التقريهر. االصهول وااللتزامهات غيهر الماليهة بهالعمالت االجنبيهة والتهي تقهاس 

 يل بمعدالت الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. بالتكلفة التاريخية يتم تحويلها الى عملة التشغ



 
 4صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
 إيضاحات موجزة 

 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(
 
 (تابع)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الالامة   5

 العملة االجنبية )تابع( )أ(

 )تابع( لة االجنبيةمعامالت العم (9)

واالصههول وااللتزامههات غيههر الماليههة والتههي تقههاس بالقيمههة العادلههة بههالعمالت االجنبيههة يههتم تحويلههها الههى عملههة التشههغيل 
بمعدالت الصرف السهائدة بتهاريخ تحديهد قيمهها العادلهة. فهروق العملهة االجنبيهة الناتجهة عهن تحويهل البنهود الماليهة يهتم 

عدا الفروق التي تنشأ عن تحويل ادوات الملكية المتاحة للبيع وتغطية ادوات التهدفق النقهدي  ادراجها بقائمة الدخل، ما
الموهلههة او بنههود اخههرى غيههر ماليههة مدرجههة بالقائمههة االخههرى للههدخل الشههامل. البنههود غيههر الماليههة التههي تقههاس بالتكلفههة 

 ة في تواريخ المعامالت.التاريخية بالعمالت االجنبية يتم تحويلها وفقا لمعدالت الصرف السائد

 االدوات المالية )ب(

 االدوات المالية غير المشتقة ( 4)

تشتمل االدوات المالية غير المشتقة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى، والمبهالغ المسهتحقة لألطهراف 
الدائنهة والهذمم الدائنهة االخهرى. ويشهتمل  ذات العالقة، والنقد وما في حكم النقد والقرو  والسلفيات والهذمم التجاريهة

النقد وما في حكم النقد على ارصدة النقد والودائع تحت الطلب والودائع الثابتة والودائع التي تسهتحق فهي مهدة ال تزيهد 
  عن ثالثة اشهر.

لعادلهة مهن خهالل الهربح تدرج االدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة، باإلضافة الى االدوات بغيهر القيمهة ا
 ، واي تكاليف معاملة ذات صلة.او الخسارة

  االدوات المالية المشتقة باإلضافة الى محاسبة التغطية( 9)

تحتفظ الشركات باالدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضهها لمخهاطر العمهالت االجنبيهة ومعهدالت الفائهدة. عنهد التحديهد 
يههتم تغطيتههها، متضههمنة ي التههوثيق الرسههمي للعالقههة بههين ادوات التغطيههة والبنههود المبههدئي للتغطيههة، تقههوم الشههركة بههالت

ب المسهتخدمة لتقيههيم فاعليههة اسهتراتيجيات واهههداف ادارة المخهاطر عنههد تنههاول معاملهة التغطيههة، باإلضهافة الههى االسههالي
 .التغطيةعالقة 

قهوة الفاعليهة المتوقعهة الداة التغطيهة فهي تجري الشركة في بدايهة عالقهة التغطيهة وكهذلك بصهفة مسهتمرة تقييمها لمهدى 
موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة منها خالل فترة التي يتم التغطية، و مها إذا كانهت 

تهدفق ٪. وفيما يتعلق بتغطيهة معاملهة التنبهو بال492٪ إلى 43النتائج الفعلية لكل التغطية هي ضمن نطاق يتراوح بين 
النقدي، فينبغي ان يكون توقع حدوث المعاملة عاليا بما يكفي ويمثل عرضة للتأرجح في كميات التدفقات النقديهة التهي 

المقرر عنهه. يهتم ادراج المشهتقات مبهدئيا بالقيمهة العادلهة، وتهدرج تكهاليف المعهامالت ذات  قد توثر على صافي الدخل
، والتغيهرات بهها كمها د االدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمهة العادلهةالصلة بالربح او الخسارة عند تكبدها. وبع

 .يلي أدناه

 تغطيات التدفق النقدي (3)

عند تعيين المشتق كأداة لتغطية التقلبهات فهي التهدفقات النقديهة والتهي تعهزى إلهى مخهاطر محهددة مرتبطهة باالصهول او 
دوثها الى حد كبير، يتم ادراج الجهزء الفعهال مهن التغيهرات فهي القيمهة االلتزامات أو التوقعات  بالمعامالت المحتمل ح

العادلة للمشتقات في القائمهة االخهرى للهدخل الشهامل يهتم عرضهها فهي احتيهاطي التغطيهة بحقهوق الملكيهة. الجهزء غيهر 
لهم تعهد أداة التغطيهة  الفعال ألي من التغيرات فهي القيمهة العادلهة للمشهتقات يهتم إثباتهه فهورا فهي الهربح أو الخسهارة. إذا

أو عند الغاء تعيينها،  يتم إيقهاف محاسهبة  إنهاوها أو ممارستها أو مستوفية لمعايير محاسبة التغطية، تنتهي أو تم بيعها
 التغطية مستقبال.

تبقههى المكاسههب أو الخسههائر  المتراكمههة المدرجههة سههابقا فههي  القائمههة االخههرى للههدخل الشههامل والتههي تههم عرضههها فههي 
 ي التغطية بحقوق الملكية الى ان توثر معاملة التنبو على الربح أو الخسارة.احتياط
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عالقة التغطية ولكهن ال يهزال مهن  عند انتهاء مدة أداة التغطية أو بيعها، إلغائها أو تنفيذها، أو عندما يلغي الكيان تعيين
قى المكاسهب أو يتم إيقاف محاسبة التغطية في المستقبل. تب المتوقع ان  تحدث معاملة التنبو  التي تمت تغطيتها عندئذ،

الخسائر المتراكمة في تلك الحالة بحقوق المساهمين و بالتالي يتم ادراجها  طبقا للسياسة أعهاله عنهد حهدوث المعاملهة. 
إذا  لم يعد من الممكن حدوث المعاملة التي تمت تغطيتها، يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة والمتراكمة 

 فورا في الربح أو الخسارة.  و المعترف في حقوق الملكية

 لمشتقات المضمنة ممكنة الفصلا (1)
  ارجها مباشرة في الربح و الخسارةالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المضمنة القابلة للفصل يتم إد

 الممتلكات واآلالت والمعدات )ج(

 االعتراف والقياس(  4)

تكلفة ناقصا االسهتهالك المتهراكم و خسهائر انخفها  القيمهة المتراكمهة. يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت و المعدات بال
ة المهواد ألصل. و تتضمن تكلفة األصهول المشهيدة ذاتيها تكلفهاحيازة تتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة مباشرة  الى 

لجاهزيهة إلنجهاز أي تكاليف  أخرى ذات صلة و التي تعزى مباشرة إلى وضع االصول فهي حالهة اووالعمالة المباشرة 
العمل المستهدف منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي تتواجهد فيهه، و تكهاليف االقتهرا  التهي يهتم 
رسملتها. قد تشمل التكلفة أيضا التحويالت من اإليرادات الشاملة األخرى، ألي ربح أو خسهارة علهى تحوطهات التهدفق 

 المعدات بالعمالت األجنبية.تلكات واآلالت ولة لمشتريات الممالنقدي الموه

كبنهود منفصهلة المعهدات أعمهار إنتاجيهة مختلفهة تهتم المحاسهبة عنهها جهزاء مهن بنهد الممتلكهات واآلالت وتكهون أل عندما
 المعدات.)المكونات الرئيسية( من الممتلكات واآلالت و

الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنهة عائهدات يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد  بند من بنود 
اإلعتراف بها بالصافي  ضمن اإليرادات األخهرى فهي  االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات، ويتم

حيلهها إلهى الربح أو الخسارة. عنهدما يهتم بيهع االصهول المعهاد تقييمهها، تهدرج المبهالغ فهي احتيهاطي إعهادة التقيهيم يهتم تر
 األرباح المحتجزة.

 ( المصروفات الالحقة9)

األصول المحهددة التهي  تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في
 تتعلق بها.

إلههى القيمههة الدفتريههة تضههاف النفقههات الالحقههة المتعلقههة بالممتلكههات واآلالت والمعههدات والتههي تههم االعتههراف بههها بالفعههل 
لألصل عنهدما يكهون مهن المحتمهل أن تتجهاوز منافعهها االقتصهادية المسهتقبلية، التهي سهتتدفق الهى الشهركة بالزيهادة عهن 
معيار االداء المقرر لالصول الحالية. ويهتم االعتهراف بكافهة النفقهات الالحقهة األخهرى كمصهروف فهي الفتهرة التهي يهتم 

 تكبدها فيها.

 ( االستهالك3)

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة مخصوما منهها القيمهة المتبقيهة وذلهك لشهطب بنهود 
الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يخصم االستهالك عن كل جزء من بنود الممتلكات 

قدرة  له من الجزء االغلهب مهن التكلفهة اإلجماليهة للبنهد بشهكل منفصهل. واآلالت والمعدات  طوال األعمار اإلنتاجية الم
 االعمار االنتاجية المقدرة بالسنوات هي كما يلي:
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 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 
 
  )تابع( ت المحاسبية الالامةأساس اإلعداد والسياسا  5

 الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )ج(

 )تابع( ( االستهالك3)

 
 سنة 32-33 المباني 

 سنة 32-49 المحطة واآلالت 
 سنوات 43إلى  4 األدوات والمعدات

 سنة 32إلى  43 الطرق وخطوط األنابيب 
 سنوات 3 أجهزة الحاسوب 
 نواتس 43إلى  3 المعدات المكتبية 

 سنوات 43 السيارات 

 

تخضع بع  بنهود الممتلكهات واآلالت والمعهدات لالصهالح علهى فتهرات منتظمهة. تتحهدد المكونهات المتأصهلة العمهال 
اإلصالح االولية بناء على التكاليف المقدرة لإلصالح القادم و يتم استهالكها بشكل منفصل لهتعكس تقهدير الفتهرات بهين 

اليف هذه االصالحات التي يتم تكبدها فهي وقهت الحهق كإضهافات و ترحهل  المبهالغ الدفتريهة االصالحين. يتم رسملة تك
 للمكونات التي تم استبدالها إلى قائمة  األرباح أو الخسائر و يتم شطبها.

 ( استعادة الموقع1)

المستقبل التي يم الموقع في يتم إثبات االلتزام بترميم الموقع مستقبال على اعتبار أن األنشطة التي تودي إلى التزام ترم
سوف تتم. يتم قياس اإللتزام في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي سيتم تكبدها على أساس 
التكنولوجيا الحالية. ويشمل اإللتزام جميع التكاليف المرتبطة ترميم الموقع، بما في ذلك إغالق المحطة وتكاليف 

 الرصد.

 قيمة االصول إنخفا  )د(

 ( االصول المالية4)

يعتبر األصل المالي قد انخفضت قيمته إذا كان هناك  دليل موضوعي يشهير إلهى أن واحهدة أو أكثهر مهن األحهداث كهان 
لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المسهتقبلية المتوقعهة مهن ذلهك األصهل. خسهارة االنخفها  فهي قيمهة االصهل المهالي 

تقاس بالفرق بهين قيمتهه الدفتريهة والقيمهة الحاليهة للتهدفقات النقديهة المسهتقبلية المقهدرة مخصهومة بمعهدل  بالتكلفة المطفأة
 الفائدة الفعلي األصلي.

يههتم اختبههار االنخفهها  فههي قيمههة االصههول الماليههة الهامههة بشههكل منفههرد علههى أسههاس فههردي. ويههتم تقيههيم االصههول الماليههة 
ي تشترك نفس خصائص مخاطر اإلئتمان. يتم االعتراف بكل خسائر االنخفا  المتبقية بشكل جماعي في الشركات الت
 في القيمة بحساب الربح أو الخسارة.

يتم عكس خسارة االنخفا  في القيمة إذا كان من الممكن أن يكون االنعكاس يتصل بشكل موضهوعي بحهدث وقهع بعهد 
التي تقاس بالتكلفة المطفأة ، يتم االعتهراف باالنعكهاس  االعتراف بخسارة االنخفا  في القيمة. بالنسبة لالصول المالية

 في الربح أو الخسارة.

يتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للذمم المدينة للشهركة علهى أنهها القيمهة الحاليهة للتهدفقات النقديهة المسهتقبلية التهدفقات 
يتم خصم الذمم المدينة  قصيرة األجل. تحهتفظ   مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي الكامنة في األصول. ال

الشركة بشكل جماعي بمخصصات الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم التعرف عليها على وجه التحديد ضهمن محفظهة الهذمم 
المدينة. المبلغ القابل لالسترداد من األصول األخرى هو صهافي سهعر بيعهها أو قيمتهها فهي االسهتخدام أيهمها أكبهر. عنهد 

القيمة في االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  تقدير
 الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
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نة المحتفظ بها يتم عكس خسارة االنخفا  في القيمة ألي أوراق مالية محتفظ بها حتى االستحقاق أو الذمم المدي
بالتكلفة المطفأة، إذا كانت تلك الزيادة الالحقة في المبلغ القابل لالسترداد ذات صلة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد 

 االعتراف بخسارة االنخفا  في القيمة.

 األصول غير المالية( 9)

الضرائب الموجلة في تاريخ كل تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول غير المالية للشركة، بخالف المخزون و أصول 
تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي موشر يدل على انخفا  القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد  لهذه االصول. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن المبلغ القابل لالسترداد يتم 

ارة االنخفا  في القيمة. وحدة توليد النقد هي أصغر مجموعة لألصول المحددة المنتجة للتدفقات النقدية إثبات خس
وهي مستقلة إلى حد كبير عن غيرها من األصول. يتم االعتراف بخسائر انخفا  القيمة في قائمة الدخل ما لم يودي 

هذه الحالة يتوجب تحميله إلى حقوق الملكية. خسائر  ذلك الى عكس اعادة تقييم سابق تم ادراجه بحقوق الملكية، ففي
انخفا  القيمة المعترف بها والتي تتعلق بالوحدات المنتجة للنقد تخصص أوال لتخفي  القيمة الدفترية ألي شهرة 
موزعة على وحدات انتاج النقد ومن ثم، لتخفي  القيم الدفترية لالصول األخرى في وحدات توليد النقد على أساس 

 اسبي.تن

ناقصا تكاليف البيع، أيهما  المبلغ القابل السترداد لألصل أو وحدته المنتجة النقد هو قيمته عند االستخدام والقيمة العادلة
أكبر. عند تقدير القيمة عند االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل 

الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لالصل و المخاطر المحددة لألصل أو وحدته خصم ما قبل الضريبة 
 المنتجة للنقد. 

فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم تقييم خسائر انخفا  القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير 
 لم تعد موجودة.  عن أي موشرات تدل على أن  تلك الخسارة قد انخفضت أو

المبلغ القابل لالسترداد. يتم  يتم عكس خسائر االنخفا  في القيمة إذا حدث تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد
عكس خسارة االنخفا  في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز القيمة الدفترية القيمة الدفترية لالصول التي كان من 

عد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تكن هناك خسارة انخفا  في القيمة التي سبق ان الممكن تحديدها، بالصافي ب
 تم االعتراف بها.

 االلتزامات المالية (ـ)ه

تدرج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة االخرى مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام 
 .طريقة الفائدة الفعلية

يتم إثبات االلتزامات التي تحمل فوائد في البداية بقيمها العادلة مخصوما منها تكاليف المعامالت ذات الصلة. الحقا 
لالثبات المبدئي، يتم إدراج االلتزامات التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة مع  إدراج أي فروق بين التكلفة وقيمة 

 الل الفترة للقرو  على أساس الفائدة الفعلي.االسترداد المعترف بها في قائمة الدخل خ

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ()و

تدرج المساهمات في مساهمات خطة منافع التقاعد المحددة للموظفين الُعمانيين وفقا نظام التأمين االجتماعي بسلطنة 
 ُعمان، كمصروف في قائمة  الدخل عند تكبدها.

ة الخدمة للموظفين غير الُعمانيين خطة المنافع المستقبلية المحددة غير الممولة التي يمثل التزام الشركة بمنافع نهاي
تستحق للموظفين في مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة. ويتم احتساب المخصص باستخدام وحدة االئتمان 

 لُعماني.المتوقعة مخصومة الى قيمتها الحالية. ويتم تكوين المخصص وفقا لقانون العمل ا



 49صفحة  شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
 إيضاحات موجزة 

 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 
 
 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الالامة   5

 المخصصات )ز(

نتيجهة لحهدث سهابق،  زام قانوني أو استداللييتم إدراج المخصص في الميزانية العمومية عندما يكون لدى الشركة الت
و أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تدفق منافع اقتصادية لتسوية االلتزام. إذا كهان األثهر جوهريها، يهتم تحديهد 

المسهتقبلية المتوقعهة بمعهدالت مها قبهل الضهريبة الهذي يعكهس تقييمهات المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية 
 لية للقيمة الزمنية للنقود، وعند االقتضاء ، المخاطر المحددة لذلك االلتزام.السوق الحا

 إدراج اإليراد )ح(

، بصهافي العائهدات والبهدالت أو المسهتحقيتم قياس اإليرادات من بيهع الكهربهاء والميهاه بالقيمهة العادلهة للمبلهغ المسهتلم 
 ،دما يههتم تسههليم الكهربههاء والميههاه الههى مبههاني العمههالءوالخصههومات التجاريههة والحسههومات. يههتم االعتههراف بههاإليراد عنهه

صهلة الهى التعتبر الفتهرة  الزمنيهة عنهدما يكهون العميهل قهد وافهق علهى التسهليم وتهم نقهل منهافع ومخهاطر الملكيهة ذات و
ميهاه تهدرج ايهرادات قهدرة الطاقهة وال .هها باتفاقيهة شهراء الطاقهة والميهاهالعمالء وفقا للشروط التعاقديهة المنصهوص علي

 عندما ينشأ  الحق في استالمها.

 إيرادات التمويل  )ط(

الفوائد المقبوضة على الودائع المصرفية وأرباح وخسائر الصهرف األجنبهي المعتهرف بهها من تتألف إيرادات التمويل 
ول فهي . تهدرج إيهرادات الفوائهد فهي قائمهة الهدخل، عنهد اسهتحقاقها، مهع أخهذ العائهد الفعلهي علهى االصهالهدخل في قائمة
 االعتبار.

 تكاليف االقترا  )ي(

يتم تحميل مصاريف الفوائد والرسوم المماثلة في قائمة الدخل عند تكبدها، باستثناء القدر الذي يتم رسملتها فيهها ألنهها 
الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقهت للتجهيهز ليحقهق و ما، بناء أو إنتاج أصلأو تعزى مباشرة إلى اقتناء، 

مدفوعات التأجير التمويلي في قائمة الدخل  االستخدام أو البيع. يتم االعتراف بعنصر الفائدة من مقصود منهر  الالغ
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 مصروف ضريبة الدخل )ك(

يشههتمل مصههروف ضههريبة الههدخل علههى الضههريبة الحاليههة والموجلههة. ويههتم إدراج مصههروف ضههريبة الههدخل فههي قائمههة 
فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها مباشرة بحقهوق الملكيهة، ففهي  اآلخر، الدخل الشاملألرباح أو الخسائر وا

 هذه الحالة يتم إثباتها في حقوق الملكية. 

، وذلهك باسهتخدام المعهدالت علهى الهدخل الخاضهع للضهريبة للفتهرةالضريبة الحاليهة ههي الضهريبة المتوقعهة المسهتحقة 
وأيهة تعهديالت للضهريبة المسهتحقة عهن السههنوات التقريهر سهتطبق بشهكل واسهع فهي تهاريخ التهي بية المطبقهة أو الضهري
 السابقة.

يتم إثبات الضريبة الموجلة على الفروق الموقتة بين القيمة الدفتريهة لألصهول واإللتزامهات ألغهرا  التقهارير الماليهة 
ضريبة الموجلة علهى الفهروق الموقتهة التاليهة : االعتهراف المبهدئي والمبالغ المستخدمة ألغرا  الضريبة. ال تدرج ال

باألصههول أو االلتزامههات فههي المعاملههة التههي ليسههت الغههرا  دمههج األعمههال و التههي ال تههوثر علههى الههربح أو الخسههارة 
توقههع المحاسهبية أو األربهاح الضهريبية. يعكهس قيهاس الضهريبة الموجلهة العواقهب التهي سهتترتب عليهها الطريقهة التهي ت

الشههركة  وفقهها لههها اسههترداد أو تسههوية القيمههة الدفتريههة  لألصههول وااللتزامههات فههي نهايههة فتههرة التقريههر. تقههاس أصههول 
الضريبة الموجلة على أساس معدالت الضريبة التي يتوقع أن يتم تطبيقها علهى الفهروق الموقتهة عنهد عكسهها، اسهتنادا 

حد كبير في تاريخ التقرير. تتم مقاصهة األصهول وااللتزامهات الضهريبية  إلى القوانين المطبقة أو التي يتم تطبيقها الى
الموجلة إذا كان هناك حق وفقا للقهانون واجهب النفهاذ فهي تعهوي  األصهول و االلتزامهات الضهريبية المتداولهة، وههي 

 ذات صلة بالضرائب المفروضة من قبل السلطة الضريبية ذاتها على نفس الكيان الخاضع للضريبة.

إثبات أصل الضريبة الموجلة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة، والمبالغ الضريبية المدينة والفروق الموقتهة  يتم
القابلة للخصهم، الهى الحهد الهذي يحتمهل معهه وجهود أربهاح مسهتقبلية خاضهعة للضهريبة يمكهن اسهتخدامها. يهتم مراجعهة 

ها إلهى الحهد الهذي يصهبح مهن غيهر الممكهن تحقهق منفعهة االصول الضريبية الموجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضه
 ضريبية ذات صلة.
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 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
 إيضاحات موجزة 

 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(
 

 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الالامة   5

 المخزون )ل(

، وُتحهدد تكلفهة المخهزون باسهتخدام طريقهة قهلأمواد المخزون بالتكلفة أو صهافي القيمهة القابلهة للتحقهق أيهمها يتم تقييم 
إلههى الموقههع والحالههة ه إحضههارشههراء المخههزون ولتههي يههتم تكبههدها لاوتشههمل المصههروفات متوسههط التكلفههة المرجحههة 

ا التكلفهة المقهدرة إن صافي القيمة القابلة للتحقهق ههي قيمهة البيهع المقهدرة فهي سهياق العمهل االعتيهادي ناقًصه. ينالراهن
 لبيع.ل

 األرباح توزيعات (م) 

التجاريهة، عنهد   بما في ذلهك متطلبهات قهانون الشهركات  ،يير المالئمةاالمعفي الحسبان يضع أعضاء مجلس االإدارة 
 .ت االرباحالقيام بالتوصيات عن توزيعا

 يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية عندما يتم اعتمادها للدفع.

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها (ن)

علهى الفتهرة الماليهة المنتهيهة فهي  نافهذاً بعهدصبح عددا من المعايير الجديدة و التعديالت على المعايير و التفسيرات لم ي
 ، و لم يتم تطبيقها في إعداد هذه القوائم المالية. وال يتوقع ان يكون ألي من هذه المعايير الجديدة9342 يونيو 33

 .والتعديالت على المعايير والتفسيرات أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة

 االيرادات 0
 

 
 لألشهههههالر ال ال هههههة
 المنتاليههههههههة فههههههههي

  5302يونيو  03

األشهههههههالر لفتهههههههرة 
ة المنتاليههههه السهههههتة

 فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي
  5302يونيو  03

 لألشهههههههر الثالثههههههة
 المنتهيهههههههههة فهههههههههي 

  9341يونيو  33

 األشهر الستةلفترة 
 المنتهيههههههههههة فههههههههههي

 9341يونيو  33
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

 4422432646  4323612436  030.060502  0300530263 للكهرباء -رسوم السعة الثابتة 

 929422229  322342913  0.050605.  006020353 للمياه -سعة الثابتة رسوم ال

 2912926  3492934  2020036  0050030 رسوم الطاقة 
 1462432  9422993  2320232  55.0032 رسوم إنتاج المياه 
 122342342  929132449  0..602500  202330253 رسوم الوقود 

 5303300.02  0.036.0225  4929142962  3924392293 
 

 تكلفة المبيعات 2
 

 124422123  929132991  .60220000  202530656 تكلفة الوقود

 921242344  424292624  5023.03.6  0050002.5 تكلفة التشغيل والصيانة

 429142493  6932493  0053500.2  .560.0. تكلفة عقود خدمات الصيانة

 223912994  926942929  200200063  ...50.600 استهالك

 3642493  4432391  56303.6  0520200 تكاليف التأمين

 4422222  422493  .00.062  .3060. حوافز مدفوعة

 132233  942112  .26055  500320 تكاليف الضمانات

 442219  22413  030230  00030 تكاليف استيراد الكهرباء
 422426  92294  0.0033  30362 مخصص التزام استبعاد األصول

 332149  462936  200.05  ..5303 تراخيص وتصاريح
 32964  92693  232  0.3 مصروفات أخرى 

 0300200.63  0600660023  926312934  4122612426 



 41صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع 
 إيضاحات موجزة 

 
 ية المرحلية الموجزة(من هذه القوائم المال جزًءا)تشكل 
 
 المصروفات اإلدارية والعمومية 2
 

 
 لألشهههههالر ال ال هههههة
 المنتاليههههههههة فههههههههي

  5302يونيو  03

األشهههههههالر لفتهههههههرة 
المنتاليهههههة  السهههههتة

 فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي
  5302يونيو  03

 لألشهههههههر الثالثههههههة
 المنتهيهههههههههة فهههههههههي

  9341يونيو  33

األشههههههههر لفتهههههههرة 
 المنتهيههة فههي السههتة
 9341يونيو  33

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

 4662329  442391  3..350  250252 نفقات الموظفين
 32219  (412233)  5..250  000023 أتعاب مهنية وقانونية
 232322  962234  530532  030.33 استهالك واطفاء

مكافهه ت أعضههاء مجلههس اإلدارة 
 4332963  422963  030233  20.23 وأتعاب حضور االجتماعات
 -  -  060303  060303 التبرعات واألعمال الخيرية

 362932  -  .00.0.  .0.0.5 رسوم و إشتراكات
 242269  912414  5.02.0  30660 مصروفات سفر

مصههههروفات عموميههههة و اداريههههة 
 312433  492134  060626  0503.0 أخرى
 0230032  0550230  9942331  1962264 

 
 الدخل اآلخر .
 

 عن عبارة هو الدخل صافي أن حيث عليها، المتفق التعويضات دخل صافي رئيسي بشكل يمثل الدخل اآلخر ،9341 عام يف
 المحطة إنشاء في التأخر نتيجة 9349 عام خالل التشغيل أرباح خسارة عن جزئي تعوي 
 

 

 تكاليف التمويل .
 

مصهههروفات فوائهههد علهههى تمويهههل 
 229392142  922262324  20.300022  505050223 للمشروع

مصهههروفات فوائهههد علهههى مبهههادالت 
 123232633  923192231  003350220  006000635 اسعار الفائدة

 2642919  9442114  2200600  0650..5 تكاليف تمويل موجلة
 92926  42422  00360  203 عموالت ومصروفات بنكية

 200650330  600330630  122962962  222392324 
 
 ات وآالت ومعداتممتلك 3
 

 
 مبانى

طهههههرق وخطهههههوط 
 آالت وماكينات أنابيب

معههههههههههههههههدات 
 سيارات تبيةمك

معههههههههههههههههدات 
 حاسب آلى

أعمههال رأسههمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

 ر.ع  ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 
         التكلفة
 36324342329 3432333 4222612 9462942 4432292 94229342244 9222242944 1423912231 9341يناير  4فى 

 4922432 932333 492149 42634 62192 492494 42923 - الفترةاضافات خالل 
 - (1332333) - - - - - 1332333 تحويالت خالل الفترة

 36322962934 - 9342329 9492423 4232133 94224412949 9623332234 1421912231   9342 يونيو 33فى 
         االستالالك المتراكم

 3426242642 - 4612261 932336 912269 9122442923 929932636 124922342 9341يناير  4فى 
 223662421 - 492224 422941 942329 129332232 3242392 9932949 للفترة تحميل النفقات

 3923622232 - 4492222 422993 262322 9224422624 926642644 124122236   9342 يونيو 33فى 
         تريةالقيمة الدف

 05003.30.65 - 520235 53500.3 620320 52.0.520052 .500003032 2002.20663  5302 يونيو 03فى 
 33124442613 - 232432 9332124 4992626 96122212499 9124922934 1126942324 9341يونيو  33في 
 39224392199 3432333 332644 9462943 4342224 96329132424 9329942449 1324222942 9341 ديسمبر 34فى 

 



 42صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع             

 إيضاحات موجزة 
 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(

 
 االصول غير الملموسة 6

 9341ديسمبر  34  9341 يونيو 33  5302 يونيو 03 
 لاير ُعماني  مانيلاير عُ   لاير ُعماني 
      

 22329  22329  030026 الرصيد االفتتاحي
 432392  42469  50236 مشتريات خالل السنة
 (492394)  (92439)  (20230) إطفاء خالل السنة

 3000.  12449  432312 
 

 "هتمثل االصول غير الملموسة شراء برامج   "إي أر بي

 احتياطي التغطية  03

      ار الفائدة :مبادلة اسع
 (229422633)  (221662243)  (200.20326) أس أم بي سي

 (4629222134)  (4221392436)  (0203300065) استاندرد شارترد بنك
 (124422436)  (126232444)  (2020300.2) ابيكس -كي اف دبليو 

 (9622312469)  (9222422231)  (.0.3..5202) أدوات التغطية في نهاية الفترة
 329942241  323932911  5060.0000 (46الموجلة )إيضاح  أصل الضريبة

احتيههاطي التغطيههة فههي نهايههة الفتههرة )الصههافي 
 (9326962943)  (9922442923)  (5002230560) بعد الضريبة(

 (9321492331)  (9321492331)  (0530...500) احتياطي التغطية في بداية الفترة :اناقص

لههة عههال مههن التغيههر فههي القيمههة العادالجههزء الف
 (329632212)  (924362126)  500020663 .لتغطية التدفق النقدي للفترة

، ابرمههت الشههركة اتفاقيههة الشههروط المشههتركة، للحصههول علههى تسهههيالت االئتمههان مههن خههالل 9332نههوفمبر  42فههي 
التسهيالت التجارية بالهدوالر، وبنهك مسهقط  مجموعة من البنوك الدولية والمحلية مع بنك "ستاندرد تشارترد"  كوكيل

 ي وبنك الصين، فرع "شان دونغ" كوكيل للتسهيالت بالسنيسور.ُعمانش م ع ع كوكيل التسهيالت التجارية باللاير ال

تحمل التسهيالت التجارية بالدوالر والتسهيالت بالسنيسور فوائد بمعدل ليبور الواليات المتحدة االمريكية زائدا هامش 
 ربح المعمول به. ال

أس وفقا التفاقية الشروط المشتركة، قامت الشركة بتثبيت سعر الفائدة من خالل ابرام اتفاقيات مبادلة سهعر الفائهدة مهع 

 9343مهارس  93، 9332نهوفمبر  93و"استاندرد شارترد بنك" بتهاريخ  ابيكس" –، و بنك "كي اف دبليو  أم بي سي
 ٪ من تسهيل قرضها بالدوالر االمريكي . 22239بة على التوالي، لنس 9343أبريل  4و 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى  00

 223932432  229422949  .0030..0. الذمم التجارية المدينة 

 426392392  421212292  0030500.0 مقدمات لوكالء البيع
 9912219  233  230 مدفوعات مقدما
 332491  232342  0355.. ذمم مدينة أخرى

 302250002  929622443  622462232 

 المخزون 05

 4422342  4142199  000300.03 مخزون الوقود
 924332646  926422229  .000200.0 قطع غيار ومستهلكات

 2022.052.  321642342  326932394 



 46صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

 جزة إيضاحات مو
 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 

 
 النقد وما في حكم النقد 00

 9341ديسمبر  34  9341يونيو  33  5302يونيو  03 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
      

 421  42326  600 نقد بالصندوق
 9422442942  3322122442  60305..000 نقد لدى البنوك

 000.330.22  3322162942  9422422443 

ديسهمبر  34)ر.ع. 4224362442النقد وما في حكم النقد يتضمن األرصهدة فهي إحتيهاطي خدمهة الهدين والبهالغ قيمتهه 
  (ر.ع 4129962943: 9341

 حقوق الملكية 02

 رأس المال  )أ(

ي ُعمهانقيمهة السههم لاير  ،سههم 2221292422رأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامهل( يشهتمل علهى 
 واحد. 

يحق لحاملي األسهم العاديهة الحصهول علهى األربهاح كمها ههو مهذكور مهن وقهت آلخهر ولههم الحهق فهي التصهويت مهرة 
 واحدة للسهم الواحد في إجتماعات الشركة. وتتساوى جميع أسهم الشركة فيما يتعلق بأصول الشركة المتبقية.

 احتياطي قانوني  )ب(

% من األرباح الصافية للشهركة إلهى  43أن يتم تحويل  4291من قانون الشركات التجارية لعام  436تطلب المادة ت
 احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة.

 احتياطي التغطية  )ج(

كمي للقيمة العادلهة بالصهافي الدوات تحهوط التهدفق اعال من صافي التغير التريشتمل احتياطي التغطية على الجزء الف
 (43النقدي المتعلقة بمعامالت التحوط التي لم تحدث بعد )ايضاح 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى     02

ذمههم دائنههة إلههى مقههاول الهندسههة والمشههتريات 
 429222614  424132626  00.660.20 واإلنشاءات

 922423  4392936  0.30322 ذمم تجارية دائنة
 2492439  423322431  3020620 (49مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 3992493  3442239  03.3..0 دائنون آخرون
 126232424  129932434  2..200630 الفوائد المستحقة

 429162469  429932443  503030.26 ذمم مصروفات مستحقة وذمم أخرى دائنة 
 0305050653  229242612  224642491 

 



 49صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
 إيضاحات موجزة 

 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 
 

 ضريبة الدخل  .0

% مهن دخلهها الضهريبي الهذي  49، بمعهدل  ُعمهانتخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا لقوانين ضريبة الدخل بسلطنة 
 ي.ُعمانلاير  332333يزيد عن مبلغ 

يههتم االعتههراف بمصههروفات ضههريبة الههدخل بنههاء علههى أفضههل تقههدير لههإلدارة حههول المتوسههط المههرجح السههنوي لمعههدل 
 ضريبة الدخل المتوقع لكامل السنة المالية والمطبق على الدخل ما قبل الضريبة للفترة المرحلية.

% )فتههرة 49239قههد بلههغ  9342 يونيههو 33المنتهيههة فههي  السههتةمعههدل الضههريبة الفعلههي للشههركة لفتههرة األشهههر  وكههان
 %(.49234: 9341 يونيو 33المنتهية في  الستةاألشهر 

القيمهة العادلهة وقد تم االعتراف األصول الضهريبية الموجلهة مباشهرة فهي حقهوق المسهاهمين فيمها يتعلهق التغيهرات فهي 
 (.43عار الفائدة )إيضاح للمبادلة أس

لألشهههههههالر ال ال هههههههة  
 المنتاليههههههههههة فههههههههههي

  5302يونيو  03

لألشههههههههالر السههههههههتة 
 المنتاليههههههههههة فههههههههههي

  5302يونيو  03

لألشههههههههر الثالثهههههههة 
 المنتهيهههههههههههة فهههههههههههي

  9341يونيو  33

لألشهههههههر السههههههتة 
 المنتهيهههههههههة فهههههههههي

 9341يونيو  33
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

        ج بالربح او الخسارة المدر ( أ)
مصروف ضريبة الدخل الموجلة عن 

 423912142  9332639  6660330  5.0226. السنة

        
        التسوية ( ب)
        

 فيما يلي ادناه  تسوية ضريبة الدخل محسوبة على أساس سعر الضريبة المطبقة مع مصروفات ضريبة الدخل.
 

 422192299  623432423  300020253  205550350 الربح قبل الضريبة

        
ضريبة الدخل وفقها للمعهدالت المبينهة 

 (423932424)  (9922939)  (66.0320)  (5.0.25.) اعاله
مصههههههههروفات ال يمكههههههههن خصههههههههمها 

 (42964)  (292)  (50305)  (.63) الغرا  الضريبة

 (423912142)  (9332639)  (6660330)  (5.0226.) السنةمصروف ضريبة موجلة عن 
 

 أصل / )التزام( الضريبة المؤجلة )ج( 
 

 غير مدققة
  يناير 4في 

المعتههرف بههه خههالل 
 9341يونيو  33   5302 يونيو 03  الفترة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        المخصوم بالربح او الخسارة
 (226292199)  (0006650323)  (429222344)  (4329392162) ممتلكات وآالت ومعدات

 929292443  506220252  9222124  926222299 خسائر ضريبية

 (423392219)  (2222443)  (6030.0252)  (923632322) 

        ضريبة موجلة مدرجة بحقوق الملكية
 323932911  5060.0000  (9242994)  329942241 اداة مالية مشتقة

 السنة السابقة موقف د( 
مع األمانهة العامهة للضهرائب فهي  9341حتى  9332لم يتم بعد االنتهاء من تقدير الربوط الضريبية  للسنة الضريبية 

وزارة المالية. يعتقد مجلس إدارة الشركة أن أي ضرائب إضافية، إذا وجدت فيما يتعلق بالسنوات الضريبية المفتوحة 
 .9342 يونيو 33كز المالي للشركة كما في لن يكون  لها تأثير هام على المر



 44صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
  موجزةإيضاحات 
 (المرحلية الموجزة من هذه القوائم المالية جزًءا)تشكل 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة .0
وفهي درة على ممارسهة نفهوذ كبيهر عليهها. لدى بع  المساهمين المق مع كيانات عالقة اتأطراف ذلدى الشركة عالقة 
لمعهامالت مهع وشهروط ا الخهدمات للشهركة. أسهعارالسهلع وتقهديم طراف ذو العالقة ببيهع يقوم األ سياق العمل اإلعتيادي
معهامالت ط تمت الموافقة عليها. فيما يلهي في سياق العمل اإلعتيادي، على بنود وشرووالتي تتم االطراف ذات العالقة 

 هامة مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:الشركة ال

لألشهههههالر ال ال هههههة  
 المنتاليههههههههة فههههههههي

  5302يونيو  03

لألشههههههالر السههههههتة 
 المنتاليههههههههة فههههههههي

  5302يونيو  03

لألشهههههههر الثالثههههههة 
 المنتهيهههههههههة فهههههههههي

  9341يونيو  33

لألشهههههههههر السههههههههتة 
 المنتهيهههههههههههة فهههههههههههي

 9341يونيو  33
 يلاير ُعمان  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

        شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة
 432942  432942  50530  50530 مصروفاتالستردادات ا -

شهركة سهيمبكورب صهاللة للتشهغيل والصههيانة 
        المحدودة
 921242344  424292624  5023.03.6  0050002.5 تكلفة التشغيل والصيانة -
 4422222  422493  .00.062  .3060. حوافز مدفوعة  -

        موسسة ُعمان لالستثمار ش.م.ع.م
 32334  32334  202.0  202.0 مصروفاتالستردادات ا -
يهههوتيليتيز )يهههو كيهههه( ليمتهههد" سهههيمبكورب "
          (أس يو يو نيه)
 -  -  52.  - مصروفاتالستردادات ا -
        بورنماوث ووتر ليمتد"سيمبكورب "
 -  -  620  - تمصروفاالستردادات ا -
        
 9341ديسمبر  34  9341يونيو  33  5302يونيو  03   
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني   

      تتكون من :  السنةمستحقات أرصدة ألطراف ذات عالقة في نهاية 
 2492439  423322431  4322224 شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة المحدودة

        

      

 

 مزايا اإلدارة العليا

إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسوولية في التخطيط والتوجيهه والسهيطرة علهى 
أنشطة الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي مدير رئيسي )سواء كان من التنفيذيين أو غيهر ذلهك(. 

 التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة للفترة المنتهية على النحو التالي:بلغ إجمالي 

 

لألشهههههههالر ال ال هههههههة 
 المنتاليههههههههههة فههههههههههي

  5302يونيو  03

لألشههههههههالر السههههههههتة 
 المنتاليههههههههههة فههههههههههي

  5302يونيو  03

لألشههههههر الثالثهههههة 
 المنتهيهههههههههة فهههههههههي

 9341يونيو  33
 

لألشههههههههههر السهههههههههتة 
 المنتهيهههههههههههة فهههههههههههي

 9341يونيو  33

 
 لاير ُعماني  ُعماني لاير  لاير ُعماني

 
 لاير ُعماني

 
    

 922963  -  - مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة   
 

4412963 
 432333  030233  20.23 أتعاب حضور االجتماعات

 
422233 

 292449  53.0505  00.6.. الموظفين قصيرة األجل زايام
 

9242332 
 62492  60033  .023. الضمان االجتماعي والمنح

 
412393 

        مزايا أخرى طويلة األجل

 
..3025  55.0053  4412494 

 
1162499 

 
 .شركة سهيمبكورب صهاللة لخهدمات الصهيانة والتشهغيل ش م متعوي  بع  افراد االدارة العليا قد تم دفعه من خالل 



 42صفحة  عشركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.

  موجزةإيضاحات 
 (المرحلية الموجزة ذه القوائم الماليةمن ه جزًءا)تشكل 

 
 قرض ألجل 03

  
 استحقاق

 
  5302يونيو  03

يونيهههههههههههههههههو  33
9341  

 ديسههههههههههههههههمبر 34
9341 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني   
        غير متداول

قههههر  تمويههههل المشههههروع )دوالر 
 أمريكى(

9349-9396  
53.00360.56  94926462234  94923392233 

مويههههههل المشههههههروع )لاير قههههههر  ت
 ُعمانى(

9349-9396  
2000330533  1229662313  1123422363 

   523020.0656  96922292214  92623292263 
تكلفهههههة التعهههههامالت غيهههههر  ناقصههههها:

 المطفأة
  

(.03.003..)  (922222993)  (921332942) 

   520022.0320  92122232944  91426442991 
من القر  ناقصا: الجزء المتداول 

 ألجل
  

(0003630026)  (4922322349)  (4329492244) 

   5560..20632  91921242936  93221962423 

، أبرمت الشركة اتفاقية الشروط العامة، للحصول على تسهيالت ائتمان مع مجموعة من البنوك 9332نوفمبر  42في 
التجههاري للتسهههيالت بالههدوالر، وبنههك مسههقط ش م ع ع  الدوليههة والمحليههة، وقيههام بنههك سههتاندرد تشههارترد بههدور الوكيههل

كوكيههل  للتسهههيالت بههاللاير الُعمههاني وبنههك الصههين، فههرع شههوندونق كوكيههل للتسهههيالت بالسينوسههور،  ويطلههق علههيهم 
 مجتمعين "المنظم المفو  الرئيسي".

 السداد

 33قسط نصف سنوي تبدأ اعتبهارا مهن  92يتم سداد مجمل المبلغ  المتحصل عليه طبقا للتسهيالت أعاله بالكامل على 
 .9396سبتمبر  33، ويستحق آخر قسط بتاريخ  9349سبتمبر 

 الفوائد

تخصههم الفوائههد علههى التسهههيالت التجاريههة بالههدوالر بسههعر صههرف الليبههور العههائم زائههدا الهههامش. وقههد دخلههت  (4)

فائهدة غيهر المالئمهة. فيمها يلهي أدنهاه الشركة في مقايضة أسعار الفائدة لتغطيهة إلتزاماتهها مهن تقلبهات أسهعار ال

 الهوامش:

نسبة الالامش  

 في السنة %

 %3233 قبل تاريخ االكمال )كما هو محدد في اتفاقية الشروط العامة(

 %9242 بعد ذلك حتى السنة السادسة بعد تاريخ االكمال

 %3293 بعد ذلك حتى السنة العاشرة بعد تاريخ االكمال

 %3222 الثة عشر بعد تاريخ االكمالبعد ذلك حتى السنة الث

 %3222 بعد ذلك 

وقهد دخلهت  ٪ سهنويا (. 3(  تحتسب الفوائهد علهى التسههيالت المغطهاة سينوسهور بسهعر عهائم ليبهور زائهد ههامش )9)
 الشركة في مقايضة أسعار الفائدة لتغطية إلتزاماتها تحسبا لتقبات أسعار الفائدة غير المالئمة.

 بموجب اتفاق التسهيالت التجارية باللاير بسعر ثابت، كما هو مبين في الجدول أدناه :( تحتسب الفوائد 3)

الالامش % في  الفترة

 السنة

 %4233 من اقفال السنة المالية حتى السنة الثالثة من االقفال المالي

 %9233 من اقفال السنة المالية الثالثة حتى السنة الخامسة من االقفال المالي

 %1292 المالي لسنة المالية الخامسة حتى السنة الثامنة من االقفالمن اقفال ا



 93صفحة  شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

 إيضاحات موجزة 
 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(

 
 )تابع(قرض ألجل  03

 رسوم أخرى

  و المهنظم الرئيسهي. باإلضهافة إلهى ذلهك، دفعهت الشهركة رسهوم كانت الشركة ملزمة بدفع رسوم مقهدما الهى المفهو
٪  321٪ عن التسهيالت التجارية بالهدوالر غيهر المسهحوبة وتسههيالت سينوسهور المغطهاة ونسهبة   423التزام بنسبة 

 ، لم تكن هناك اي قرو  غير مسحوبة.9342 يونيو 33من تسهيالت اللاير الُعماني غير المسحوبة. كما في 

 ناتالضما

القرو  ألجل مضمونة برهن على ممتلكات وآالت ومعدات الشركة، بما في ذلك رهن على أرصدة حسابات 
 الشركة المتعلقة بتحصيل المبيعات.

 التعالدات

تحتوي  تسهيالت القر  ألجل على بع  التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالتصفية واالندماج، والدخول 
ط عدم الرهن المنقول لشخص ثالث، واستبعاد األصول، و منح القرو  و الضمانات، في اتفاقات جديدة، وشرو

واقتناء األصول الرأسمالية ، ونسبة تغطية خدمة الدين، وتغيير األعمال التجارية، و ابرام اتفاقيات التغطية، الخ، 
 والتي يتعين على الشركة االلتزام  بها.

 التزام استبعاد األصول  06

حق االنتفاع، فإن الشركة يقع عليها التزام قانوني باستبعاد  المحطة في نهاية عمرهها االنتهاجي المقهدر   بموجب اتفاق
واعادة االر  المقامة عليها المحطة إلى حالتها السابقة.  كما ستقوم الشركة و على نفقتهها الخاصهة  بتفكيهك وسهحب 

ة التلوث عن التربة والمياه الجوفية، وملء جميع الحفهر و العمالة والمعدات من الموقع، وحماية ونقل األصول، وازال
 االر  إلى مستوى المناطق المحددة. إعادة سطح

تم احتسهاب القيمهة العادلهة لمخصهص إلتهزام إسهتبعاد األصهول باسهتخدام تقنيهة القيمهة الحاليهة المتوقعهة. و ههذه التقنيهة 
يف، والعمر اإلنتاجي للمحطة والتضخم وهامش الهربح و تعكس أسلوب االفتراضات عن الجوانب المختلفة مثل التكال

غيرها من األمهور التهي سهوف يضهعها طهرف ثالهث فهي الحسهبان مهن أجهل تقهدير تكلفهة تسهوية ههذا اإللتهزام. وكانهت 
 الحركة في هذا المخصص على النحو التالي: 

 9341ديسمبر  34  9341يونيو  33  5302يونيو  03 
 لاير ُعماني  يلاير ُعمان  لاير ُعماني 
      

 1392194  1392194  0.06..2 يناير 4في 
 332344  422426  0.0033 مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 1692932  1292299  .230065 الفترة / السنة المنتهيةفي 

 إدارة المخاطر المالية 53

 :إن الشركة معرضة للمخاطر التالية من جراء إستخدام األدوات المالية

 .مخاطر السوق 

 .مخاطر اإلئتمان 

 .مخاطر السيولة 

هههذا اإليضههاح يقههدم المعلومههات عههن تعرضههات الشههركة إلههى كههل مههن المخههاطر الههواردة أعههاله، و أهههداف الشههركة و 
سياساتها و اإلجراءات المتبعة لقيهاس و إدارة المخهاطر، و إدارة الشهركة لهرأس المهال، كمها أنهه تهم تقهديم المزيهد مهن 

 الكمية في أجزاء مختلفة من هذه القوائم المالية.اإليضاحات 

تقههع علههى مجلههس اإلدارة مسههوولية وضههع، واإلشههراف علههى إطههار إدارة المخههاطر. وأوكههل مجلههس اإلدارة إلههى إدارة 
 الشركة مسوولية وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات المتعلقة بذلك واإللتزام بهذه السياسات.



 94صفحة 

 مبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.عشركة سي

 إيضاحات موجزة 
 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(

 )تابك( إدارة المخاطر المالية 53

 مخاطر السوق ( أ)

مثهل أسههعار صهرف العمهالت األجنبيههة وأسهعار الفائههدة -مخهاطر السهوق هههي مخهاطر تهأثير التغيههرات فهي أسههعار السهوق 
على دخل الشركة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخهاطر السهوق ههو إدارة ومراقبهة تعرضهات  -سعار األو

 مخاطر السوق في حدود مقبولة، مع تحقيق عائد مجزي.

 مخاطر أسعار الفائدة

 التالي: بتاريخ التقرير، كان ملمح أسعار الفائدة المتعلق باإللتزامات المالية المحملة بالفوائد على النحو

 
 سعر الفائدة

 
 9341ديسمبر  34  9341يونيو  33  5302يونيو  03

 
% 

 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني

 األصول المالية
   

    

 األرصدة البنكية
  

000..60305  3322122442  9422442942 

 
   

    

 اإللتزامات المالية
   

    
 قرو  آجلة

   
    

دة قههههههرو  بسههههههعر فائهههههه
 متغير للدوالر األمريكي  

 %3ليبور + 
 

(00200200266)  (49322392962)  (44929292494) 

قههههههرو  بسههههههعر فائههههههدة 
 متغير للدوالر األمريكي  

 (2129212692)  (2629922639)  (0003..6500)  %9242ليبور+ 

قرو  بسعر فائهدة ثابهت 
 لللاير الُعماني

1292% 
 

(2000330533)  (1229662313)  (1123422363) 

 
  

(523020.0656)  (96922292214)  (92623292263) 

ال  والشهركة الربح أو الخسهارة، العادلة من خالل بالقيمة بسعر فائدة ثابت أية التزامات مالية ال تأخذ في الحسبان الشركة
لهن  فهي تهاريخ التقريهر لفائهدةسهعر ا فإن تغييهر ولذلك. المحاسبية العادلة القيمة تحوط بموجب طريقة أدوات التحوط تعين

 .الربح أو الخسارة يوثر على

 متغير للفائدة معدلدوات ذات التدفقات النقدية لأل حساسية تحليل

فهي ( )انخفها / أن يهودي إلهى زيهادة في تهاريخ التقهارير الماليهة أسعار الفائدة في أساسية نقطة 433 من تغير ومن شأن
 هذا التحليل أن جميع المتغيرات اآلخرى ستظل دون تغير. يفتر  أدناه. لموضحةبالمبالغ ا الدخل حقوق الملكية وبيان

 حقوق الملكية

 9341ديسمبر  34  9341 يونيو 34  5302يونيو 03 

زيهههههادة بمعهههههدل  
نقطههههههههههههههة 033

 أساسية

إنخفاض بمعهدل 
نقطههههههههههههههة 033

 أساسية
 

زيهههههادة بمعهههههدل 
نقطهههههههههههههههة 433
 أساسية

بمعهدل إنخفا  
نقطهههههههههههههههة 433
 أساسية

 
زيههههههههادة بمعههههههههدل 

 نقطة أساسية433
إنخفهههها  بمعههههدل 

 نقطة أساسية433

 لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني لاير ُعماني 
         

مقايضهة سههعر 
 الفائدة

0003650.23 (0003650.23)  4122242964 (4122242964) 
 

4124292239 (4124292239) 

  مخاطر العمالت األجنبية

لمعامالت واألرصدة هي إما باللاير الُعماني أو الدوالر األمريكي. وبما أن اللاير ُعماني هو مربهوط إلهى الهدوالر غالبية ا
ال تتعهر  الشهركة لمخهاطر هامهة  األمريكي، فال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي بأنها تمثل مخهاطر عملهة جوهريهة.

 .9342 يونيو 33 نتيجة إلى تقلبات أسعار العمالت األجنبية كما في



 99صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
 إيضاحات موجزة 

 )تشكل جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(
 

   )تابك(إدارة المخاطر المالية  53

 مخاطر اإلئتمان)ب( 

المقابهل فهي األداة الماليهة قهد تعهذر عليهه الوفهاء  مخاطر االئتمان ههي مخهاطر خسهارة ماليهة للشهركة إذا كهان العميهل أو الطهرف
بالتزاماته التعاقدية، وهي تنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة المتعلقة بعمالء شهركة واألرصهدة النقديهة لهدى البنهوك. وبموجهب 

الشهركة الُعمانيهة لشهراء  الشروط التعاقدية إلتفاقية شراء الطاقة و الميهاه، يهتم إصهدار فهواتير عهن مبيعهات الشهركة بالكامهل إلهى
الطاقة و المياه. وتدير الشركة مخاطر االئتمان مع الشركة الُعمانية لشهراء الطاقهة و الميهاه مهن خهالل رصهد تصهنيفها االئتمهاني 
والحصول على تعزيزات ائتمانية. وتحد الشركة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالودائع المصرفية من خهالل التعامهل فقهط مهع 

نوك ذات السمعة الحسنة والموسسهات الماليهة المتميهزة ذات التصهنيفات االئتمانيهة القويهة. وتمثهل القيمهة الدفتريهة للموجهودات الب
 المالية التعر  األقصى لالئتمان. وكان الحد األقصى للتعر  لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كان على النحو اآلتي:

 
 9341 ديسمبر 34  9341يونيو  33  5302يونيو  03

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

 تفاصيل األصول المالية )القيمة الدفترية(
 

    

 9422442942  3322122442  60305..000 النقد و ما في حكم النقد

 223932432  229422949  .0030..0. الذمم التجارية المدينة

 332491  232342  0355.. مبالغ محتجزة و ذمم دائنة أخرى

 
03020602.3  3223422924  3326292494 

 تحليل أعمار الذمم التجارية الدائنة والذمم الذائنة االخرى الحالية على النحو التالي:

 

 9341ديسمبر  34  9341يونيو  33  5302 يونيو 03

 
 لاير ُعماني

مخصههههههههههص 
إنخفهههههههههههاض 

 لاير ُعماني  القيمة

مخصههص 
إنخفهههاض 

 نيلاير ُعما  القيمة
مخصهههههههههههههههههههص 
 إنخفا  القيمة

  - .0.030.0. ليست متأخرة
20..3003

5 -  224332491 - 

 - 423  - -  - ... أشهر 3متأخرة من صفر إلى 

 - 632  - -  - 052 أشهر 6اشهر إلى  3متأخرة من 

  -  - -  - - شهر 49أشهر إلى  6متأخرة من 

 
.0.060.03 -  

20..3003
5 -  224312622 - 

 السيولة مخاطر )ج(

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم إستطاعة الشركة بالوفاء بالتزاماتها الماليهة عنهد إسهتحقاقها. ونههج الشهركة إلدارة السهيولة ههو 
أنه سوف يكون دائما لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها سواء في الظروف العادية  إلى أقصى حد ممكن ضمان

 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. والصعبة، دون تكبد

مخاطر السيولة لديها عن طريق الحصول علهى تسههيالت بنكيهة والسهلف المسهاهمين، حيثمها يلهزم. يهتم مراقبهة  من شركةالتحد 
 نشوئها. متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من وجود أموال سائلة كافية لمواجهة أي التزامات عند

 وفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة وبإستثناء آثر إتفاقيات المقاصة:

 



 93صفحة  عشركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.
 إيضاحات موجزة 

 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 
 

 )تابع(  ر الماليةإدارة المخاط 53

 )تابع( مخاطر السيولة )ج(

 التدفقات النقدية  

 القيمة الدفترية 
تعاقدات التدفقات 

 النقدية

أقل من سنة 
 واحدة

 2أك ر من سنة إلى 
 سنوات

 2أك ر من 
 سنوات

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 5302 يونيو 03

 المشتقات
     

يضهههههة سهههههعر الفائهههههدة مقا
 المستخدمة  للتغطية 

5202..0.3. (5200300622) (2023.03..) (0200360026) (20.3.0.03) 

اإللتزامهههات الماليهههة غيهههر 
      المشتقة

 (532003.0502) (0000.200032) (53023000.2) (00.02360665) 520022.0320 القر  اآلجل

الههههذمم التجاريههههة الدائنههههة 
 الذمم األخرىو

0305050653 (0305050653) (0305050653) - - 

 
5.3052.02.6 (0.50352032.) (0.003300.3) (05.03230220) (53303.00622) 

  9341 يونيو 33
     

 المشتقات
     
مقايضههههههههههة سههههههههههعر الفائههههههههههدة 

 المستخدمة  للتغطية 
9222422231 (9222362496) (623922994) (4629922229) (324162123) 

لماليههههههههة غيههههههههر اإللتزامههههههههات ا
      المشتقة

 (91323232493) (43323262424) (9329442412) (36626612193) 92122232944 القر  اآلجل

الهههذمم الهههذمم التجاريهههة الدائنهههة و
 األخرى

229242612 (229242612) (229242612) - - 

 
92323442234 (13923622424) (3623162242) (49323462433) (91629362296) 

  9341مبر ديس 34
     

 المشتقات
     
مقايضههههههههههة سههههههههههعر الفائههههههههههدة 

 المستخدمة  للتغطية 
9622312469 (9424392211) (229232992) (4221332399) (622462419) 

اإللتزامههههههههات الماليههههههههة غيههههههههر 
      المشتقة

 (94422492223) (43921422644) (9329942444) (31623392329) 91426442991 القر  اآلجل

لتجاريههة الدائنههة و الههذمم الههذمم ا
 األخرى

224642491 (224642491) (224642491) - - 

 
94129222162 (34326342493) (3224142149) (49924422233) (99222912133) 

وليس من المتوقع أن التدفقات النقدية الواردة في تحليل اإلستحقاقات يمكن أن تحدث مبكرا بشهكل كبيهر أو بقهيم و مبهالغ مختلفهة 
 إلى حد كبير.



 91صفحة 

 عشركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.
 إيضاحات موجزة 

 من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( جزًءا)تشكل 
 

  )تابع(إدارة المخاطر المالية  53

 المشتقات المضمنة

 االتفاقات التالية تحتوي على مشتقات مضمنة كما يلي :

يهة لشهراء الطاقهة و الميهاه  تحتهوي علهى مشهتقات مضهمنة فهي ُعمانالمياه بين الشركة والشهركة الإتفاقية شراء الطاقة و (4)
كهل مهن محطهة السهعر الثابهت المحمهل عهن التشهغيل والصهيانة  لمثهل السهعر المحمهل عهن االسهتثمار وهي تو ،التسعير

عن التشغيل والصيانة  لكل مهن محطهة  . النسب التي تم وضعها فيما يتعلق بالسعر الثابت المحملالطاقة وتحلية المياه
 ي.ُعمانالموشر أسعار المستهلك األمريكي و الطاقة وتحلية المياه سيتم تعديلها لتعكس التغيرات في

الصيانة تحتهوي علهى مشهتقات مضهمنة مهن خهالل ورب للتشغيل وشركة سيمبكوالصيانة بين الشركة إتفاقية التشغيل و (9)
 ثابت.الالتغيرات في معدل التضخم  تعديل نسب الرسوم المشغل الثابت لتعكس تسعير رسوم المشغل الثابت. وسيتم

شههركة جنههرال اليكتريههك الدوليههة تحتههوي علههى مشههتقات متضههمنة فههي لصههيانة طويلههة اآلجههل بههين الشههركة وإتفاقيههة ا (3)
الرسهوم  وسهيتم تعهديل نسهب ثابت و المتغير عن تهوفير خهدمات الصهيانة علهى المهدى الطويهل.التسعيرالرسم الشهري 

 التغيرات في موشر أسعار المستهلك األمريكي. الشهرية الثابتة و الرسوم الشهرية المتغيرة لتعكس

موجههب المعيههار مشههتقات مسههتقلة ب أنهههاعلههى إحتسههابها قات المضههمنة مههن العقههد االساسههي، وال يههتم فصههل هههذه المشههت
ة والمخههاطر المرتبطههة بالمشههتقات المضههمنة ، حيههث أن اإلدارة تعتقههد أن الخصههائص االقتصههادي32المحاسههبي الههدولي 

 ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه العقود االساسية.

 إدارة رأس المال

و دعهم  وتهدف الشركة إلى الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية وذلك للحفاظ علهى ثقهة المسهتثمرين والهدائنين و السهوق
 سياسة توزيع األرباح المناسبة لمكافأة المساهمين.التطور المستقبلي ونمو أعمالها، و في نفس الوقت الحفاظ على 

 الضمانات 50

 9341ديسمبر  34  9341 يونيو 33  5302 يونيو 03 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
      

 422132433  422132433  002230333 ضمانات حسن التنفيذ

الشهركة ي لصهالح دوالر أمريك 123332333قط بمبلغ خالل العام حصلت الشركة على ضمانات مصرفية من بنك مس
  بموجب اتفاق الربط الكهربائي.الُعمانية لنقل الكهرباء 

 العائد األساسي للسالم الواحد 55

يتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد من خالل قسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعهدد األسههم القائمهة خهالل 
 الفترة كما يلي:

  
 ألشههههههالر ال ال ههههههةل

 03فههههي  ةالمنتاليهههه
  5302يونيو 

فتهههههههرة السهههههههتة ل
أشهههالر المنتاليهههة 

يونيههههو  03فههههي 
5302  

 لألشههههر الثالثهههة
 33فههي  ةالمنتهيهه
  9341يونيو 

فتهههههههرة السهههههههتة ل
أشههههر المنتهيهههة 

يونيههههو  33فههههي 
9341 

 924642234  223232964  00020222.  2026202.5  الربح للفترة )ر ع(
62022.006  62022.0062  السنةالقائمة خالل  المتوسط المرجح لألسهم

2 
 2221292422  2221292422 

 32349  32326  ..303  30323  ) ر. ع(والمخفّ  األساسي  -العائد للسهم 

 



 92صفحة 

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع        

 إيضاحات موجزة 
 ة الموجزة(من هذه القوائم المالية المرحلي جزًءا)تشكل 
 

 صافي األصول للسالم الواحد 50

 من خالل قسمة أموال المساهمين على عدد األسهم في نهاية فترة التقرير:حتساب صافي األصول للسهم الواحد لقد تم إ

 
 9341ديسمبر  34  9341 يونيو 33  5302 يونيو 03

 
 

    
 43422292666  43229422236  03205260336 أموال المساهمين

 2221292422  2221292422  62022.0062 نهاية السنةدد األسهم في ع

 4239  4244  0003 صافي األصول للسهم الواحد

 

ولقد إنعكست مسألة تحويل قر  المساهمين بشكل إلزامي في المتوسط المرجح لألسهم، وذلك لغر  الوصول للعائد 
 األساسي للسهم الواحد.

 
 توزيعات االرباح 52

، في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وافق المساهمون علهى توزيعهات االربهاح النهائيهة بواقهع 9342س مار 93في 
، مهها يعههادل توزيعههات أربههاح 9341ديسههمبر  34( للسهههم الواحههد للسههنة المنتهيههة فههي 9341بيسههة لسههنة  94) بيسههة 19

 بيسة للسهم للسنة. 431إجمالية قدرها 

 
 أرقام المقارنة  52

 تصنيف بع  معلومات المقارنة حتى تتالءم مع العر  الذي تم تبنيه في هذه القوائم المالية. تم إعادة
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